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Αθήνα, 21.3.2017 

Προς 

Κύριο Μιχάλη Βλασταράκο 

Πρόεδρο Π.Ι.Σ.  

Πλουτάρχου 3  

10675 Αθήνα 

 

Μέλη Δ.Σ. Π.Ι.Σ. 

 

 

ΓΝΜΔ  1500/21.3.2017 

ΣΧΕΤ. Το με αρ. πρωτ. 597/15.3.2017 έγγραφο Πανελληνίου Ιατρικού 

Συλλόγου. 

Το με αρ. πρωτ. 340/7.3.2017 (ΑΠ ΠΙΣ 558/9.3.2017)έγγραφο 

Ιατρικού ΣυλλόγουΕυβοίας. 

 
 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 
 
Ο ΠΙΣ, με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 597/15.3.2017 έγγραφό του, μας διαβιβάζει 

έγγραφο του Ιατρικού Συλλόγου Ευβοίας με αρ. πρωτ. 340/7.3.2017 (ΑΠ ΠΙΣ 

558/9.3.2017), και ζητεί τη γνωμοδότησή μας. 

Στο ως άνω έγγραφο τουΙατρικού Συλλόγου Ευβοίας με αρ. πρωτ. 

340/7.3.2017 (ΑΠ ΠΙΣ 558/9.3.2017)αναγράφονται τα εξής: 

«Σας γνωρίζουμε ότι η Στρατιωτική Ιατρός ΣΚ κατά το χρονικό διάστημα 

από το Φεβρουάριο του 2015 έως και σήμερα είναι μέλος κατά δήλωσή της του 

Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, σε πρώτη εγγραφή. 

Μας ζητείται από την ίδια να την εγγράψουμε ως μέλος του Ιατρικού 

Συλλόγου Ευβοίας κατά το χρονικό διάστημα από Οκτώβριο του 2012 έως τον 

Σεπτέμβριο του 2014 που υπηρετούσε ως Στρατιωτικός Ιατρός στην Υγειονομική 

Υπηρεσία της …». 
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Σας παρακαλούμε ενημερώστε μας το συντομότερο δυνατό επί του 

πρακτέου». 

 

Σύμφωνα με άρθρο 7 Β.Δ. 11.10/7.11.1957 ορίζονται τα εξής: 

«1. Ο εν τω μητρώω του Ιατρικού Συλλόγου εγγεγραμμένος Ιατρός 

υποχρεούται, καθ’ έκαστον έτος και μέχρι τέλους Φεβρουαρίου, να υποβάλη εις 

τον Σύλλογον ούτινος είναι μέλος δήλωσιν, περιέχουσαν τα εξής στοιχεία. 

α) «Το όνομα, επώνυμον, όνομα πατρός, όνομα μητρός, τόπον 

γεννήσεως, ιθαγένειαν, διεύθυνσιν κατοικίας και του ιατρείου, την ιατρικήν 

ειδικότητα ην ασκεί νομίμως». 

[ΣΗΜ. Η εντός «» περ. α’ αντικαταστάθηκε ως άνω με παρ. 1 άρθρ. 3 

Ν.Δ. 3895/1958]. 

β) Βεβαίωσιν ότι ούτος ασκεί πράγματι το λειτούργημα του Ιατρού, 

διατηρών ίδιον ιατρείον ή Κλινικήν ή από κοινού μετ’ άλλου ιατρού, ούτινος δέον 

να αναφέρει το ονοματεπώνυμον ως και αν παρέχη τας υπηρεσίας του εις 

φυσικόν ή νομικον πρόσωπον επί παγία αντιμισθία ή κατ’ αποκοπήν ή επί 

επισκέψει, δηλών και το ονοματεπώνυμον ή την επωνυμίαν του φυσικού ή 

νομικού προσώπου, την διεύθυνσιν αυτού και το ποσόν της αντιμισθίας ή 

αμοιβής κατ’ επίσκεψιν, ως επίσης αν λαμβάνη σύνταξιν τινά και το ποσόν αυτής. 

γ) [ΣΗΜ. Δεν υπάρχει εις το επίσημον κείμενον]. 

δ) Βεβαίωσιν οτι ο δηλών δεν υπάγεται εις τι των υπό των άρθρ. 5, 6, 7 

του Α.Ν. 1565/39 ή του άρθρ. 3 του παρόντος προβλεπομένων κωλυμάτων και 

ασυμβιβάστων. 

2. «Η δήλωσις είναι απαράδεκτος εφ’ όσον δεν συνοδεύεται υπό 

αντιγράφου εφ’ απλού της αποδείξεως περί καταβολής της εις τον Ιατρικόν 

Σύλλογον οφειλομένης πρώτης δόσεως της ετησίας εισφοράς». 

[ΣΗΜ. Η παρ. 2 αντικαταστάθηκε ως άνω με παρ. 2 άρθρ. 3 Ν.Δ. 

3895/1958]. 

3. «Το Διοικητικόν Συμβούλιον εκάστου Ιατρικού Συλλόγου, δι’ 

αποφάσεως ητιολογημένης, δύναται να διαγράφη εκ της δυνάμεώς του τους 

ιατρούς οίτινες παρά τας επανειλημμένας υπομνήσεις του Συλλόγου δεν 

υπέβαλον την κατά τον Νόμον δήλωσίν των». 
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[ΣΗΜ. Η παρ. 3 προστέθηκε με παρ. 3 άρθρ. 3 Ν.Δ. 3895/1958]. 

[ΣΗΜ. Βλ. και άρθρα 38, 39 του παρόντος]». 

 

Σύμφωνα με άρθρο 8 Β.Δ. 11.10/7.11.1957 ορίζονται τα εξής: 

«Η κατά το προηγούμενον άρθρον δήλωσις επισυνάπτεται εις το κατά το 

άρθρ. 5 του παρόντος μητρώου του Συλλόγου και κατατίθεται εν τω δι’ έκαστον 

ιατρόν μέλος του Συλλόγου τηρουμένω ατομικώ φακέλλω». 

 

Σύμφωνα με άρθρο 9 Β.Δ. 11.10/7.11.1957 ορίζονται τα εξής: 

«1. Εις τον υποβαλόντα εκπροθέσμως πλήρη δήλωσιν χορηγείται δελτίον 

ταυτότητος ιατρού ισχύον μέχρι τέλους Φεβρουαρίου του επομένου της 

εκδόσεως έτους, ως και παν άλλον έγγραφον δυνάμενον να εξυπηρετή αυτόν εν 

τη ενασκήσει του λειτουργήματος. Το Δελτίον υπογράφεται υπό του Προέδρου 

και του Γραμματέως του Συλλόγου και του κατόχου και σφραγίζεται διά της 

σφραγίδος του Συλλόγου, ανανεουμένης της ισχύος αυτού κατ’ έτος. 

2. Εν περιπτώσει απωλείας του Δελτίου, δύναται το Δ.Σ. του οικείου 

Ιατρικού Συλλόγου να επιτρέψη την χορήγησιν νέου δελτίου ισχύοντος μέχρι 

τέλους Φεβρουαρίου του έτους της εκδόσεώς του. 

3. Η μη εμπρόθεσμος υποβολή δηλώσεως πληρούσης πάντας τους όρους 

του άρθρ. 7 ως και η υποβολή ανειλικρινούς τοιαύτης αποτελεί πειθαρχικόν 

παράπτωμα τιμωρούμενον κατά τας κειμένας διατάξεις». 

 

Σύμφωνα με άρθρο 10 παρ. 2 Β.Δ. 11.10/7.11.1957 ορίζονται τα εξής: 

«Οι απομακρυνόμενοι εκ της περιφερείας του I.Σ. ούτινος είναι μέλη 

πλέον του τριμήνου, οφείλουν να δηλώσουν τούτο εγγράφως, γνωρίζοντες άμα 

και τον χρόνον απουσίας, τον τόπον και εν καιρώ την νέαν διεύθυνσιν αυτών. 

Οι απουσιάζοντες εκ της εις τον I.Σ. γνωστής επαγγελματικής 

εγκαταστάσεως αυτών ιατροί, πέραν του έτους άνευ γνωστοποιήσεως τούτου 

προς τον οικείον Ι.Σ. ή άνευ ανανεώσεως της ισχύος του δελτίου ταυτότητος, 

θεωρούνται διαγραφέντες εκ των μητρώων του Συλλόγου». 
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Σύμφωνα με άρθρο 145 Ν. 2071/1992 (ΦΕΚ Α’ 123) «Εκσυγχρονισμός και 

Οργάνωση Συστήματος Υγείας. (Διορθ. Σφαλμ. στο ΦΕΚ Α’ 148/1992)» ορίζονται  

τα εξής: 

«Ιατροί που ασκούν το ιατρικό επάγγελμα στην περιοχή ιατρικού 

συλλόγου με οποιαδήποτε μορφή και σχέση εργασίας ή κατέχουν θέση που 

απαιτείται πτυχίο ιατρικής, υποχρεούνται όπως εντός μηνός από της 

εγκαταστάσεώς τους να εγγραφούν στα μητρώα του οικείου και μόνο ιατρικού 

συλλόγου. Η μη συμμόρφωσή τους αποτελεί πειθαρχικό αδίκημα και διώκεται 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία». 

 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η αιτούσα ιατρός όφειλε εντός μηνός από την 

εγκατάστασή της στην Υγειονομική Υπηρεσία του …. να εγγραφεί στον οικείο 

Ιατρικό Σύλλογο. 

Αναδρομική εγγραφή δεν είναι κατά νόμο επιτρεπτή. 

Επομένως, με βάση τα ανωτέρω, ο Ιατρικός Σύλλογος δεν έχει δικαίωμα 

να χορηγήσει έγγραφο που να βεβαιώνει πράγματα τα οποία δεν έχουν λάβει 

χώρα, όπως η εγγραφή ιατρού στον Ιατρικό Σύλλογο ενώ δεν ήταν 

εγγεγραμμένος.  

Σε αντίθετη περίπτωση, υπάρχει ο κίνδυνος να θεωρηθεί η βεβαίωση του 

Ιατρικού Συλλόγου ότι στοιχειοθετεί ψευδή βεβαίωση (ΠΚ 242) ή η τυχόν 

χρησιμοποίηση ενός τέτοιου εγγράφου από το γιατρό μπορεί να στοιχειοθετεί 

ποινικό αδίκημα (ΠΚ 221 παρ. 2). 

 

Στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.  

 

Με τιμή, 

 
Χάρης Πολίτης 

 


