
Έ-Ι τοϋ σχεδίου Νόμου «περί τροποποιήσεως ένίων διατάξεων
της «περί Πανελληνίου ’Ιατρικού Συλλόγ-ου καί ’Ιατρικών
Συλλόγων κείμενης Νομοθεσίας».

Πρός τήν Βουλήν τών Έλλψοίν
'Ο Πανελλήνιος ’Ιατρικός Σύλλογος αποτελεί τό κεν

τρικόν συντονιστικόν όργανον, τών ιατρών και την επο- 
πτεύουσαν όργάνωσιν των Ιατρικών Συλλογών της Χωράς.

Είναι Νομικόν Πρόσωτον Δημοσίου Δίκαιου ατοσκοτουν 
εις την διαχείρισιν τών άτασχολ.ουντων τους ιατρούς της 
Χώρας ιατρικών θεμάτων.

Τό τροτεινόμενον σχέδιον Νομού ατοσκοτει είς τον 
εκσυγχρονισμόν, τών διετουσών τό άνώτατον τοϋτο οργανον 
τών ιατρών, διατάξεων καί εις την καθιέρωσιν τράτου 
άναδείξεως αντιπροσωπευτικής όλων τών ’Ιατρικών Συλλό
γων διοικήσεως αύτοΰ.

Διά τών διατάξεων τοϋ Νομοσχεδίου τούτου, καθορίζον
ται έτακριβώς οί σκοτοί τοϋ Π.Ι.Σ. καί αί έτιστημονικαί 
καί έταγγελματικαί έτιδιώξεις αύτοΰ, ένηρμονισμέναι μετά 
τών έκ τών δεοντολογικών κανονισμών άτορρεόντων δικαιω
μάτων καί έτιβαλλομένων ύτοχρεώσεων τών ’Ιατρικών 
Συλλόγων καί τών ιατρών.

'Υπό τοϋ σχεδίου τούτου ορίζεται οτι εις την Γενικήν 
Συνέλευσιν τοϋ Π.Ι.Σ. μετέχουν τλήν τών Προέδρων τών 
’Ιατρικών Συλλόγων της Χώρας καί εκπρόσωπον εκλεγό
μενοι υπό τών Γενικών Συνελεύσεων τών ’Ιατρικών Συλ
λόγων επί τη βάσει τοϋ άριθμοϋ τών μελών έκάστου τούτων, 
άλλ’ ούχί καί κατ’ αναλογίαν αύτοϋ. _. _

Διά τοϋ τρόπου τούτου επιτυγχάνεται ή έκπροσώπησις 
εις τον Π.Ι.Σ. όλων τών ’Ιατρικών Συλλόγων της Χώρας 
καί αποφεύγεται νά διοικήται ό Π.Ι.Σ. υπό τών μεγάλων 
μόνον Συλλόγων. _ _ .

• Έν συνεχεία ορίζεται οτι ή ώς άνω Γενική Συνέλευσις 
εκλεγεί τό Διοικητικόν Συμβούλιον τοϋ Π.Ι.Σ. καί τοϋτο 
κατόπιν τον Πρόεδρον. ·

Εις . το σχέδιον εκτίθεται άναλυτικώς δι’ ιδιαιτέρου 
άρθρου (6) ή διαδικασία διενεργείας της εκλογής τών εκ
πρόσωπων τών ’Ιατρικών Συλλόγων ώς μελών της Γενικής 
Συνελεύσεως τοϋ Π.Ι.Σ.

Δι ειδικής διατάξεως (άρθρ. 7) καθιεροϋται ή κατά τμή
ματα εκλογή τών εκπροσώπων τούτων ώς καί τών μελών 
τών Διοικητικών καί Πειθαρχικών Συμβουλίων τών I. 
Συλλόγων οί όποιοι αριθμούν πλείονα τών 500 μελών', 
πρός διευκόλυνσιν τών εκλογέων καί άντιμετωπίζεται ή 
διαδικασία συγκεντρώσεως καί εξαγωγής τών αποτελεσμά
των. ’Εν συνεχεία διά τών άρθρων 8, 9, 10, 11 καί 12 τοϋ 
ως άνω σχεδίου καθορίζεται ή σύνθεσις τοϋ Διοικητικού 
Συμβουλίου τοϋ Π.Ι.Σ. ό τρόπος εκλογής τών μελών ώς 
και οι κανόνες λειτουργίας καί άπαρτίας αύτοΰ. Διά τοϋ 
άρθρου 13 όρίζε ται ώς άσυμβίβαστος πρός τό αξίωμα τοϋ 
Προέδρου τοϋ Π.Ι.Σ. ή ίδςότης τοϋ Προέδρου τοππκοϋ 
Ίατρικοΰ Συλλόγου.

Διά τοϋ άρθρου 14 ορίζονται τά έξοδα μετακίνησε ως τών 
έκτος τής περιοχής πρωτευούσης κατοικούντων μελών τής 
Γενικής Συνελεύσεως καί του Διοικητικού Συμβουλίου 
τοϋ Π.Ι.Σ. ώς και ή δυνατότης καταβολής άποζημιώσεως 
διά την συμμετοχήν αυτών εις τάς συνεδριάσεις τών άνω- 
τέρω οργάνων. ·

ΔΓ ειδικής διατάξεως (άρθρ. 15) προβλ,έπεται ή συμμε- 
τοχη άνευ ψήφου εις τάς συνεδριάσεις τοϋ Διοικητικού 
Συμβουλίου καί τής Γενικής Συνελεύσεως τοϋ Π.Ι.Σ.', 
ενός Άνωτάτου 'Υγειονομικού υπαλλήλου, ώς Κεβερνητικοϋ 
Επιτρόπου.

Διά τοϋ άρθρου 16 καθιερώνεται ώς υποχρεωτική ή 
άσκησις τοϋ έκλ,ογικοϋ δικαιώματος δι’ άπαντα τά μέλη 
τών Ιατρικών Συλλόγων καί ορίζονται ποιναί διά τούς 
αδικαιολ.ογήτως παραλείποντας τήν τοιαύτην ύποχρέωσίν 
των.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ Τέλος.-διά-μεταβατικής· διατάξεως προβλεπεται η συν- 
τμησις τών προθεσμιών διά τήν πρώτην εφαρμογήν τοϋ 
προτεινομένου^νόμου, πρόςι άνάδειξιν αιρετής Διοικήσεως 
τοϋ Π.Ϊ.Σ. καί άντικατάστασιν τής μέχρι σήμερον ύφιστα- 
μένης διωρισμένης τοιαύτης.

Έν Άθήναις τή 6 Λύγούστου 1977 

Οί 'Υπουργοί
Δικαιοσύνης Κοιν. 'Υπηρεσιών

Κ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝ. ΣΤΕΦΑΝΌΠΟΥΛΟΣ

^' 7

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ
Περί τροποποιήσεως ένίων διατάξεων τής «περί Πανελλ.η-

νίου ’Ιατρικού Συλλόγου καί ’Ιατρικών Συλλόγων, κείμε
νης Νομο-ύεσίας».

'Ap-Spov 1.

Πανελλήνιος ’Ιατρικός Σύλ.λ.ογος.

. 1. Ό Πανελλήνιος ’Ιατρικός Σύλλογος (Π.Ι.Σ.) αποτε
λεί τό κεντρικόν συντονιστικόν όργανον καί τήν εποπτεύονταν 
όργάνωσιν απάντων τών ιατρών "καίΠατρίκών Συλλ,ογών τής 
-χώρας είναι ϊέ νομικόν πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου έδρεϋον 
έν Ά-3ήναις.

2. Ό Π.Ι.Σ. σκοπόν έχει τήν διαχείρισιν τών γενικής 
ρύσεως ζητημάτων. ΊδΗιδέ σκοπεί:
• α) Νά συντονίζη τάς .πί γενικών ·5εμάτων ένεργείας τών 
Ιατρικών Συλ.λ.όγων καί νά συνεργάζεται ,ίιετ’ αυτών πρός 
ϊιευκόλυνσιν τής κανονικής καί νομίμου λ,ειτουργίας των.

β) Νά έποπτεύη τήν τήρησιν τών κα/όνων τής ιατρικής 
δεοντολογίας καί τήν προαγωγήν τών δεοντολογικών ή-3ών 
καί έ-3ίμων τοϋ ιατρικού έπαγγέ/,ματος.

γ) Νά γνωματεύη έπί Νομοσχεδίων, σχεδίων""Π.. Δ/των 
καί κανονιστικών διατάξεων, σχετικών με τήν δημοσίαν υγιει
νήν ή τό ιατρικόν έπάγγελ„μα, έφ’ όσον ή-3ελ.ε ζητη-υή ή γνώμη 
αύτοΰ, ύπό τοϋ 'Υπουργού Κοινωνικώ.ν Υπηρεσιών.

δ) Νά παρακολ.ου-5ή τήν άνάπτυξιν καί έξέλιξιν τής ’Ια
τρικής ’Επιστήμης καί νά έκρράζη γνώμην έπί -9εμάτων ια
τρικής έκπαιδεύσεως, μεταπτυχιακής έπιμορρώσεως καί έπι- 
στημονικής καί έπαγγελ.ματικής ένημερώσεως τών ιατρών.

ε) Νά μελετά υγειονομικά ·5έματα καί όργανώνη έπιστη- 
μονικά Ίαττρικά Συνέδρια.

στ)' Νά έκδίδη περιοδικόν δελ.τίον πρός π/.ηρεστέραν έπι- 
στημονικήν καί έπαγγελματικήν ένημέρωσιν τών ιατρών και 
έπικοινωνίαν μετά τών ’Ιατρικών Συλλόγων.

ζ) Νά έκπροσωπή τους ιατρούς’τής Χώρας είς τόν Παγ- 
κόσμιον ’Ιατρικόν Σύλλ.ογον. - -

3. Τά Διοικητικά Συμίούλ.ια τών ’Ιατρικών Συλλόγων 
όρείλουν νά συμμορρώνται πρός τάς αποφάσεις τής Γενικής 
Συνελεύσεως καί τού Διοικητικού Συμβουλίου τοϋ Πανελλη
νίου ’Ιατρικού. Συλ.λόγου.

* 'Ap-Spov 2.

1. Όργανα τού Π.Ι.Σ. είναι ή Γενική Συνέλευσις καί τό 
Διοικητικόν Συμίούλ.ιον αυτού.

2. Ή σρραγίς τοϋ Π.Ι.Σ. άποτελ.είται έκ τριών έπαλλ.ή- 
λων καί ομοκέντρων κύκλ.ων, ό έξωτερικός τών όποιων έχει 
διάμετρον 0,04.τού. μέτρου, έν τώ μέσω αυτών φέρεται τό 
εμίλ.ημα τής Ελληνικής Δημοκρατίας, πέριξ αύτοϋ κυκλό- 
τε,ρώς εις τό άνω μέρος αναγράφονται αί λέξεις «Ύπουρ- 
γείον Κοινωνικών Υπηρεσιών», είς τό κάτω μέρος αί λέ
ξεις «Πα/ελ.λ.ήνιος ’Ιατρικός Σύλλογος» καί είς τόν έξω- 
τερικόν κύκλον αί λέξεις «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ».

3. Ό Π.Ι.Σ. αλληλογραφεί άπ’ εύ·9είας με όλας τάς άρ- 
χάς. Τά έγγραφα υπογράφονται ύπό τοϋ Προέδρου καί τού


