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Ο ΠΕΡΙ ΙΑΣΡΩΝ (ΤΛΛΟΓΟΙ, ΠΕΙΘΑΡΥΙΑ ΚΑΙ ΣΑΜΕΙΟΝ ΤΝΣΑΞΕΩΝ) ΝΟΜΟ 

(ΝΟΜΟΙ ΣΟΤ 1967 ΚΑΙ 1970) 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΩΣΟ 

ΓΔΝΗΚΟΗ ΚΑΝΟΝΔ ΑΚΖΖ ΣΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ 

 

Καλνληζκνί δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 13(1)(β) . Σν πκβνύιην ηνπ Ιαηξηθνύ ώκαηνο, αζθώληαο 

ηηο εμνπζίεο, νη νπνίεο ρνξεγνύληαη ζ’ απηό από ηελ παξάγξαθν (β) ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ 

άξζξνπ 13 ησλ πεξί Ιαηξώλ (ύιινγνη, Πεηζαξρία θαη Σακείνλ πληάμεσλ) Νόκσλ ηνπ 1967 

θαη 1970 εθδίδεη ηνπο αθόινπζνπο Καλνληζκνύο, νη νπνίνη κπνξνύλ λα αλαθέξνληαη σο νη 

πεξί Ιαηξηθήο Επαγγεικαηηθήο Δενληνινγίαο Καλνληζκνί ηνπ 1991. 

 

Άξζξν 1 

 

Ο ηαηξόο είλαη ηαγκέλνο ζηελ ππεξεζία ηεο πγείαο ησλ πνιηηώλ σο αηόκσλ θαη σο ζπλόινπ, 

θαη γη' απηό επηηειεί ιεηηνύξγεκα πνπ ξπζκίδεηαη κε ην Νόκν θαη ησλ επαγγεικαηηθώλ ηνπ 

δηαηάμεσλ. 

 

Άξζξν 2 

 

Σν ηαηξηθό επάγγεικα από ηε θύζε ηνπ, είλαη ειεύζεξν επάγγεικα. Απηό απαηηεί όπσο ν 

ηαηξόο εθηειεί ην έξγν ηνπ επζπλείδεηα, αλζξσπηζηηθά θαη ζύκθσλα κε ηα ηαηξηθά ήζε θαη 

ζέζκηα. 

 

Άξζξν 3 

 

Ο ηαηξόο νθείιεη λα απνηειεί ππόδεηγκα έληηκνπ θαη ελππόιεπηε πνιίηε, ζε όιεο ηηο 

εθδειώζεηο ηνπ ηδησηηθνύ θαη δεκνζίνπ ηνπ βίνπ. 

Κάζε πξάμε ή παξάιεηςε ηνπ αληίθεηηαη πξνο ην θαζήθνλ απηό ηνπ ηαηξνύ επηζύξεη ελαληίνλ 

ηνπ θπξώζεηο αλάινγνπο πξνο ηε βαξύηεηα ηνπ παξαπηώκαηνο, ζύκθσλα πξνο ηηο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο ηνπ θώδηθα πεξί αζθήζεσο ηνπ ηαηξηθνύ επαγγέικαηνο θαη ηνπ πεξί Εγγξαθήο 

Ιαηξώλ Νόκνπ (Κεθ. 250). 

 

Άξζξν 4 

 

Δελ επηηξέπεηαη ζηνλ ηαηξό λα ζπζηάδεη ηελ επηζηεκνληθή θαη επαγγεικαηηθή ηνπ 

αλεμαξηεζία, πνπ πξέπεη λα δηαθπιάζζεη αθέξαηε θαη άζηθηε. 

Απαγνξεύεηαη ν ζπλεηαηξηζκόο ή νπνηαδήπνηε αζέκηηε ζπλεξγαζία ηνπ ηαηξνύ κε 

θαξκαθνπνηνύο ή άιια πξόζσπα κε ζθνπνύο απαξάδεθηνπ ρξεκαηηζκνύ ζε βάξνο ηνπ 

αζζελή. 

Απαγνξεύεηαη ή ζπγθάιπςε ή κε νπνηνδήπνηε ηξόπν πξνζηαζία πξνζώπσλ πνπ παξάλνκα 

αζθνύλ ηελ ηαηξηθή, ή νπνηαδήπνηε ζπλεξγαζία ή ζύκπξαμε κε ηέηνηα πξόζσπα. 

Απαγνξεύεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε κεζαδόλησλ ή άιισλ αζέκηησλ ή αλαμηνπξεπώλ κέζσλ γηα 

πξνζέιθπζε πειαηείαο. 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΚΑΘΖΚΟΝΣΑ ΠΡΟ ΣΟΤ ΑΘΔΝΔΗ 

 

Άξζξν 5 

 

Ο ηαηξόο νθείιεη λα δείρλεη ζε όινπο ηνπο αζζελείο ίζε κέξηκλα, επηκέιεηα θαη αθνζίσζε, 

αδηαθνξώληαο γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηελ θνηλσληθή ζέζε ηνπ θαζελόο θαη 

αλεμάξηεηα ησλ πξνζσπηθώλ ηνπ αηζζεκάησλ. 
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(α) ε θακηά πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη ζηνλ ηαηξό λα δηαζέηεη ηα κέζα θαη ηηο 

δπλαηόηεηεο ηεο ηαηξηθήο επηζηήκεο γηα ηθαλνπνίεζε αζέκηησλ ζπκθεξόλησλ, 

(β) Απαγνξεύεηαη ε από ακέιεηα ή κε ζθνπό παξάλνκνπ θέξδνπο πξόθιεζε 

ηνμηθνκαλίαο. 

 

 

Άξζξν 6 

 

Ο ηαηξόο ππνρξεώλεηαη, λα δηεπθνιύλεη ζπκβνπιεπηηθή ηαηξηθή γλσκνδόηεζε, όπσο θαη 

ζπγθξόηεζε ηαηξηθνύ ζπκβνπιίνπ, όζεο θνξέο δεηεί απηό ν αζζελήο ή νη νηθείνη ηνπ 

 

Άξζξν 7 

 

Ο ζεξάπσλ ηαηξόο νθείιεη λα ζέβεηαη ην δηθαίσκα ηνπ αζζελή λα ηνλ αληηθαηαζηήζεη κε άιιν 

ηαηξό. 

 

Άξζξν 8 

 

Κάζε ηαηξόο κπνξεί λα αξλεζεί ππεξεζία ζε αζζελή εμαηξνύκελσλ πεξηπηώζεσλ επείγνπζαο 

αλάγθεο ή αλζξσπηζηηθνύ θαζήθνληνο. 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΡΗΣΟ 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟ ΑΠΟΡΡΖΣΟ 

 

Άξζξν 9 

 

Η ζρέζε ηαηξνύ αζζελή είλαη ηεξή. ' απηήλ ν αζζελήο εκπηζηεύεηαη θαη δίλεη όιεο ηηο 

αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο ζηνλ ηαηξό γηα λα ηνλ δηεπθνιύλεη ζηε δηάγλσζε θαη ζεξαπεία κε ηε 

βεβαηόηεηα πσο απηόο ζα ηεξήζεη απόιπηε ερεκύζεηα. 

Μόλν κε ηε γξαπηή ζπγθαηάζεζε ηνπ αξξώζηνπ ή ηνπ λόκηκνπ αληηπξνζώπνπ ηνπ κπνξεί ν 

ηαηξόο λα απνθαιύςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο. Σελ ίδηα ππνρξέσζε γηα ηήξεζε απόιπηεο 

ερεκύζεηαο ζα πξέπεη ν ηαηξόο λα κεηαδώζεη θαη ζηνπο βνεζνύο ηνπ ή ζε άηνκα πνπ πξνπαξα-

ζθεπάδνληαη γηα ην ηαηξηθό επάγγεικα. 

 

Άξζξν 10 

 

Αλ πνιινί ηαηξνί ζπγρξόλσο ή αιιεινδηαδόρσο έρνπλ ππό ζεξαπεία ηνλ ίδην αζζελή 

απαιιάζζνληαη ακνηβαία από ηελ ηήξεζε ηνπ απνξξήηνπ. Ο ηαηξόο έρεη επηπιένλ ππνρξέσζε 

λα δίλεη πιεξνθνξίεο ζε άιιν ηαηξό όηαλ ν αζζελήο ην δεηήζεη. 

        

Άξζξν 11 

 

Σν ηζηνξηθό, ε θιηληθή εηθόλα θαη ηα απνηειέζκαηα εμεηάζεσλ ηνπ αζζελή κπνξνύλ λα 

αλαθνηλσζνύλ ζε ηαηξηθά ζπλέδξηα, πεξηνδηθά ή ζπδεηήζεηο ηαηξηθνύ πεξηερνκέλνπ κόλν 

όηαλ, δελ απνθαιύπηεηαη άκεζα ή έκκεζα ε ηαπηόηεηα ηνπ αζζελή εθηόο αλ ν αζζελήο ή ν 

λόκηκνο αληηπξόζσπνο ηνπ δώζεη ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ γηα to ζθνπό απηό γξαπηώο 

Άξζξν 12 

 

Σελ ίδηα ερεκύζεηα ζα πξέπεη λα ηεξεί ν ηαηξόο θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ εθδίδεη 

πηζηνπνηεηηθά ή εθζέζεηο ζε αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο ή άιινπο νξγαληζκνύο δεκνζίνπ 

ή ηδησηηθνύ δηθαίνπ ή γηα ζθνπνύο δηθαζηεξίνπ, εθηόο εάλ ν αζζελήο δώζεη ηε 

ζπγθαηάζεζή ηνπ γηα ην αληίζεην. 

 



 

Άξζξν 13 

 

ηελ πεξίπησζε εμέηαζεο αηόκνπ από ηαηξό κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ ζπκβνύινπ κηαο 

εηαηξείαο ή νξγαληζκνύ γηα ζθνπνύο πξόζιεςεο ζε εξγαζία ή επάλνδν κεηά από 

άδεηα αζζελείαο, ν ηαηξόο δηθαηνύηαη λα δώζεη ζηνλ εξγνδόηε κόλν πιεξνθνξίεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ ηθαλόηεηα ή όρη ηνπ αηόκνπ λα αζθήζεη ην επάγγεικα ζην νπνίν ζα 

εξγνδνηεζεί. 

Εμαίξεζε ζηελ ππνρξέσζε γηα δηαθύιαμε ηνπ ηαηξηθνύ απνξξήηνπ απνηειεί ε 

πεξίπησζε πνπ ν ηαηξόο δηαηάζζεηαη από ην δηθαζηήξην λα δώζεη ζπγθεθξηκέλεο 

πιεξνθνξίεο γηα ηνλ αζζελή. Σόηε κπνξεί βέβαηα θαη πάιη λα αξλεζεί αλ είλαη 

δηαηεζεηκέλνο λα ππνζηεί ηηο ζπλέπεηεο ηνπ λόκνπ. Μηα ηέηνηα ζηάζε ηνπ αλ θαη 

παξάλνκε δε ζεσξείηαη αληηδενληνινγηθή. 

Άιιεο πεξηπηώζεηο πνπ ν ηαηξόο κπνξεί λα απνθαιύςεη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη 

ζην επαγγεικαηηθό απόξξεην είλαη εθείλεο θαηά ηηο νπνίεο ε απόθξπςε ηνπο κπνξεί 

λα ζπλεπάγεηαη ζνβαξό θίλδπλν γηα ηελ πγεία ή ηε ζσκαηηθή αθεξαηόηεηα άιισλ 

αηόκσλ ή λα έρεη ζνβαξό αληίθηππν ζηελ θνηλσλία ζαλ ζύλνιν. 

 

 

Άξζξν 14 

 

Η αλαθνξά από ηα κέζα καδηθήο επηθνηλσλίαο ζε νξηζκέλα λέα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην 

ηαηξηθό επάγγεικα ζεσξείηαη ζήκεξα απαξαίηεηε πξνζθνξά ζηελ ελεκέξσζε ηνπ 

θνηλνύ. Σέηνηα λέα αθνξνύλ ηηο γελλήζεηο, ζαλάηνπο θαη ηελ εκπινθή αηόκσλ ζε 

δπζηπρήκαηα θα αζηπλνκηθέο ππνζέζεηο. 

Ο ηαηξόο έρεη ππνρξέσζε ζηηο πεξηπηώζεηο απηέο λα ζπκβάιιεη ζηε κεηάδνζε ζσζηώλ 

πιεξνθνξηώλ ρσξίο όκσο ιεπηνκέξεηεο πνπ κπνξεί λα έρνπλ δπζκελείο επηπηώζεηο 

ζην άηνκν ή ηελ νηθνγέλεηα ηνπ. 

Έηζη, ζε πεξηπηώζεηο ζαλάηνπ ζα πξέπεη λα απνθεύγεη λα αλαθέξεηαη ζην αλ ήηαλ 

θπζηθόο ή απηνθηνλία θαη ζε πεξηπηώζεηο ηξαπκάησλ αλ πξνθιήζεθαλ από ηνλ ίδην ή 

άιιν πξόζσπν. 

Δειώζεηο όηη πξόθεηηαη γηα άηνκν αιθννιηθό, ηνμηθνκαλή, κε AIDS ή ςπρνπαζή ζα 

πξέπεη λα απνθεύγνληαη γηαηί κπνξεί λα ζηηγκαηίζνπλ θνηλσληθά ην άηνκν ή ηελ 

νηθνγέλεηα ηνπ. 

 

Άξζξν 15 

 

Η ηήξεζε ηνπ ηαηξηθνύ απνξξήηνπ ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη θαη 

θαηά ηε ζπκπιήξσζε, δηαθύιαμε θαη ρξεζηκνπνίεζε ησλ ηαηξηθώλ 

θαθέισλ (RECORDS). Ο αζζελήο ή ν λόκηκνο αληηπξόζσπνο ηνπ 

δηθαηνύηαη λα δεηήζεη λα ιάβεη γλώζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ θαθέινπ 

ηνπ εθηόο εάλ ε κεηάδνζε ησλ πιεξνθνξηώλ απηώλ ζεσξεζεί επηδήκηα 

γηα ηνλ αζζελή.  

Η ζπλερώο απμαλόκελε ρξεζηκνπνίεζε ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ (COMPUTERS) 

γηα ηελ θαηαγξαθή όισλ ησλ δεδνκέλσλ ηνπ αζζελή δεκηνπξγεί λέα πξνβιήκαηα 

ζηελ εμαζθάιηζε ηνπ ηαηξηθνύ απνξξήηνπ, γη’ απηό ζα πξέπεη λα θσδηθνπνηεζνύλ θαη 

λα ηεξνύληαη απζηεξνί θαλνληζκνί γηα ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο θαη ην πξνζσπηθό πνπ 

ζα ηνπο ρεηξίδεηαη έηζη πνπ λα απνθεύγεηαη δηαξξνή πιεξνθνξηώλ ζε κε 

εμνπζηνδνηεκέλα πξόζσπα. 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΔΣΑΡΣΟ ΗΑΣΡΗΚΖ ΑΜΟΗΒΖ — ΤΜΒΟΛΑΗΑ — 

ΤΜΦΩΝΗΔ — ΔΜΠΟΡΗΚΔ ΠΡΑΞΔΗ 

 

Άξζξν 16 

 

Ο ηαηξόο παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ επ' ακνηβή. Δεδνκέλνπ όηη ν θαζνξηζκόο ηνπ 

ύςνπο ηεο ακνηβήο ηνπ ηαηξνύ επαθίεηαη ζηελ θξίζε θάζε ηαηξνύ, ηα θξηηήξηα ζηα 

νπνία ν ηαηξόο πξέπεη λα βαζίδεηαη γηα θαζνξηζκό ηνπ ύςνπο ηεο ακνηβήο ηνπ πξέπεη 

λα είλαη, κεηαμύ άιισλ, ζη δπζθνιίεο θαη ε έθηαζε ηεο ππεξεζίαο πνπ δόζεθε, νη 

ηνπηθέο ζπλζήθεο θαζώο επίζεο θαη ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ αζζελή, ή ηνπ 

πξνζώπνπ πνπ ζα πιεξώζεη γη’ απηόλ. 



 

 

Άξζξν 17 

 

Σν θαηώηαην όξην ηαηξηθήο ακνηβήο ζε θάζε ηδηαίηεξε πεξίπησζε ξπζκίδεηαη ππέξ ησλ 

νηθνλνκηθά αζζελέζηεξσλ αζζελώλ. 

Γηα ηνπο- εππνξόηεξνπο αζζελείο, είηε ηδησηηθά είηε θξαηηθά πεξηζάιπνληαη, πξέπεη ε 

ακνηβή λα είλαη κεγαιύηεξε αλάινγα ησλ ζπλζεθώλ θάζε πεξίπησζεο. 

 

Άξζξν 18 

 

Σν δήηεκα ηεο ηαηξηθήο ακνηβήο ν ηαηξόο νθείιεη λα ρεηξίδεηαη κε ιεπηόηεηα, 

δηαθξηηηθόηεηα θαη κεηξηνπάζεηα, καθξπά από θάζε ελέξγεηα ή απαίηεζε πνπ κπνξεί 

λα δηθαηνινγήζεη κνκθή ελαληίνλ ηνπ γηα θεξδνζθνπία ή αηζρξνθέξδεηα. 

 

Άξζξν 19 

 

Η εθ ησλ πξνηέξσλ θαη’ απνθνπήλ ακνηβή απαγνξεύεηαη, εθηόο ζηηο πεξηπηώζεηο 

εγρείξεζεο ή ηνθεηνύ ή κηαο εηδηθήο ζεξαπείαο. 

 
 

Άξζξν 20 

 

Ο ηαηξόο κπνξεί λα κελ παίξλεη ακνηβή από άπνξνπο αζζελείο. Καηά ηα άιια ν ηαηξόο 

νθείιεη λα κελ παξαβαίλεη ηνπο ππάξρνληεο θαλνληζκνύο. 

Άξζξν 21 

 

Αλαθνξηθά κε εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο, ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο ή λνζειεία ηαηξώλ, 

ζε θπβεξλεηηθά ή ηδησηηθά ηδξύκαηα, απηνί ππνρξεώλνληαη λα θαηαβάινπλ κόλν ηηο 

πξαγκαηηθέο δαπάλεο, ρσξίο ηελ ππνρξέσζε λα θαηαβάινπλ νπνηαδήπνηε ηαηξηθή 

ακνηβή. 

Άξζξν 22 

 

Κάζε άηνκν πνπ δηθαηνύηαη, από ην λόκν ή θαλνληζκό, θνηλσληθήο αζθάιηζεο ή 

ηαηξηθήο πεξίζαιςεο, δε ζεσξείηαη άπνξν έλαληη ηνπ ηαηξνύ. 

 

Άξζξν 23 

 

Απαγνξεύεηαη ν αζέκηηνο ζπλαγσληζκόο. 

 

Άξζξν 24 

 

Πξίλ από θάζε ζύλαςε νπνηαζδήπνηε ζύκβαζεο, ε νπνία αθνξά ηελ εμάζθεζε ηνπ 

επαγγέικαηνο ηνπ, ν ηαηξόο ππνρξεώλεηαη λα ηελ ππνβάιεη πξνο ηελ Επηηξνπή ηαπ 

νηθείνπ Ιαηξηθνύ πιιόγνπ γηα λα εμεηαζζεί θαηά πόζν έρνπλ ιεθζεί ππόςε ε 

αμηνπξέπεηα, ην θύξνο θαη ηα ζπκθέξνληα ηνπ ηαηξηθνύ επαγγέικαηνο. 

 

Άξζξν 25 

 

Ο ηαηξόο νθείιεη επίζεο λα ππνβάιιεη ζηνλ νηθείν Ιαηξηθό ύιινγν πξνο εμέηαζε θαη 

επηθύξσζε (α) πκβόιαηα κε ηα νπνία ζπλάπηεη ζπλεξγαζία κε επηρείξεζε, ε νπνία 

θαηαζθεπάδεη ή δηαλέκεη θάξκαθα ή ζεξαπεπηηθά κέζα (β) πκβόιαηα ζρεηηθά κε ηελ 

εμέιημε, ζύζηαζε θαη γλσκνδόηεζε γηα θάξκαθα ή ζεξαπεπηηθά κέζα. 

 

Άξζξν 26 

 

Εάλ ε Επηηξνπή ηνπ Ιαηξηθνύ πιιόγνπ ελίζηαηαη ζηελ επηθύξσζε ππνβιεζέληνο 

ζπκβνιαίνπ ν Πξόεδξνο ηνπ πιιόγνπ νθείιεη λα εηδνπνηήζεη ζρεηηθά ηνλ 



 

ελδηαθεξόκελν ηαηξό ην ζπληνκόηεξν θαη όρη αξγόηεξα από 4 εβδνκάδεο από ηεο 

ππνβνιήο ηνπ ζπκβνιαίνπ. 

 

 

Άξζξν 27 

 

Δελ επηηξέπεηαη ζηνλ ηαηξό λα πσιεί δείγκαηα θαξκάθσλ. 

 

Άξζξν 28 

 

Ο ηαηξόο νθείιεη λα πξνλνεί όπσο νη γλσκαηεύζεηο ή πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδεη γηα 

θαξκαθεπηηθά είδε θαη ζεξαπεπηηθά κέζα δε ρξεζηκνπνηνύληαη από κε ηαηξνύο γηα 

πξνπαγαλδηζηηθνύο ζθνπνύο. 

 

Άξζξν 29 

 

Ή παξνρή όρη αλαγθαίσλ θαη επηζηεκνληθά κε ελδεηθλπνκέλσλ ππεξεζηώλ θαζώο θαη 

παξνρή θαηώηεξεο πνζνηηθά θαη πνηνηηθά ηαηξηθήο θξνληίδαο κε θίλεηξν ηελ 

νηθνλνκηθή εθκεηάιιεπζε ηνπ αξξώζηνπ ζεσξείηαη αληηδενληνινγηθή. 

 

Άξζξν 30 

 

ηελ πεξίπησζε πνπ ηα νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα ελόο ηαηξηθνύ ηδξύκαηνο επξίζθνληαη 

ζε αληίζεζε κε ηα θαιώο λννύκελα ζπκθέξνληα ηνπ αζζελή ν ηαηξόο ζα πξέπεη λα 

ελεξγεί πάληνηε γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ ζπκθεξόλησλ θαη ηεο επεκεξίαο ηνπ αζζελή. 

 

Άξζξν 31 

 

Ο ηαηξόο δηθαηνύηαη λα είλαη ηδηνθηήηεο ή κέηνρνο ηαηξείνπ, θιηληθήο, ή άιινπ 

ηαηξηθνύ ηδξύκαηνο, έρεη όκσο ππνρξέσζε λα ελεκεξώλεη ηνλ αζζελή γηα ην γεγνλόο 

απηό πξνηνύ ηνπ ζπζηήζεη λα ηα ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηελ ηαηξνθαξκαθεπηηθή ηνπ 

πεξίζαιςε. Ο αζζελήο ζα πξέπεη λα έρεη ην δηθαίσκα ηεο επηινγήο άιιεο 

δηαγλσζηηθήο ή ζεξαπεπηηθήο κνλάδαο αλ ην ζειήζεη. 

Η εμππεξέηεζε θαη παξνρή θάζε δπλαηήο θξνληίδαο ζηνλ αζζελή ζα πξέπεη λα 

επξίζθεηαη ππεξάλσ νπνηνπδήπνηε νηθνλνκηθνύ νθέινπο πνπ κπνξεί λα πξνθύςεη. 

 

Άξζξν 32 

 

Απαγνξεύεηαη ε πιεξσκή ή είζπξαμε πνζνζηώλ γηα ηελ παξαπνκπή αζζελώλ ζε άιιν 

ζπλάδειθν, εξγαζηήξην, θαξκαθείν ή γηα αλαγξαθή ζπληαγήο γηα αγνξά νξηζκέλσλ 

θαξκάθσλ, γπαιηώλ, νξζνπεδηθώλ θαη άιισλ ζεξαπεπηηθώλ κέζσλ, Η παξαπνκπή ζα 

πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηελ επηζηεκνληθή θαη επαγγεικαηηθή αμία ηνπ ζπλαδέιθνπ θαη ε 

αλαγξαθή ζπληαγήο ζηελ απνηειεζκαηηθόηεηα θαη ηελ πνηόηεηα ηνπ θαξκάθνπ ή 

άιινπ ζεξαπεπηηθνύ κέζνπ θαη όρη πάλσ ζε νπνηαδήπνηε νηθνλνκηθά αληαιιάγκαηα.

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΔΜΠΣΟ 

ΚΑΘΖΚΟΝΣΑ ΠΡΟ ΣΟΤ ΤΝΑΑΔΛΦΟΤ 

 

Άξζξν 33 

 

Ο ηαηξόο νθείιεη λα δηαηεξεί κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ ζρέζεηο αβξόηεηαο θαη 

γελλαίνθξνζύλεο θαη λα απέρεη από θάζε ελέξγεηα πνπ κπνξεί λα παξαβιάςεη ην 

θύξνο, ηελ αμηνπξέπεηα ή ηα λόκηκα ζπκθέξνληά ηνπο.   

 

 

 

 



 

Άξζξν 34 

 

Ο ηαηξόο έρεη εζηθή ππνρξέσζε λα ππεξαζπίδεηαη ηελ επαγγεικαηηθή αμηνπξέπεηα 

ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπ ελαληίνλ θάζε ζπθνθαληίαο ή επίθξηζεο. Εάλ ζπλάδειθνο 

θαηεγνξείηαη ζε ηαηξηθνύο θαη κε θύθινπο, γηα πξάμεηο ή παξαιείςεηο επηβιαβείο 

ζηελ πγεία αζζελή, ή αληίζεηνπο πξνο ηελ εζηθή θαη ηελ ηηκή ηνπ ηαηξηθνύ ζώκαηνο, 

ν ηαηξόο ν νπνίνο ιακβάλεη γλώνε ηνύηνπ νθείιεη λα αλαθεξζεί ακέζσο ζηε δηνίθεζε 

ηνπ νηθείνπ Ιαηξηθνύ πιιόγνπ. 

 

Άξζξν 35 

 / 

Ιαηξνί εξγνδνηνύκελνη από ηελ Κπβέξλεζε ή από εκηθξαηηθνύο ή άιινπο 

Οξγαληζκνύο νθείινπλ λα ζπκκνξθώλνληαη κε ηνπο Καλνληζκνύο δενληνινγίαο. 

 

Άξζξν 36 

 

Ιαηξόο πνπ ήξζε ζε επαγγεικαηηθή δηάζηαζε κε ζπλαδέιθνπο νθείιεη λα εμαληιήζεη 

όια ζηε δηάζεζε ηνπ εηξεληθά κέζα πξνο δηεπζέηεζε κε ζπκβηβαζκό. Εάλ δελ 

επηηεπρζεί ηθαλνπνηεηηθή ιύζε ηεο δηαθνξάο, ν ηαηξόο νθείιεη λα πξνζθύγεη ζηνλ 

αξκόδην Ιαηξηθό ύιινγν. ε θακηά πεξίπησζε επηηξέπεηαη λα θέξνληαη ζηε 

δεκνζηόηεηα επαγγεικαηηθέο δηαθνξέο. 

 

Άξζξν 37 

 

Απαγνξεύεηαη νπνηαδήπνηε ηαηξηθή επίζθεςε ζε αζζελή ν νπνίνο λνζειεύεηαη από 

άιιν ηαηξό ρσξίο λα ηνλ μέξεη ν ζεξάπσλ ηαηξόο ή ρσξίο ξεηή ζπγθαηάζεζε ηνπ, 

εθηόο εάλ ν αζζελήο ή νηθείνο ηνπ δε ζέινπλ νξηζηηθά ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζεξάπνληνο 

ηαηξνύ θαη απνδείμνπλ όηη έρνπλ δηαθαλνλίζεη ηηο πξνο απηόλ νηθνλνκηθέο ηνπο 

ππνρξεώζεηο. 

 

Άξζξν 38 

 

ε πεξηπηώζεηο επείγνπζαο θύζεσο επηηξέπεηαη ε έθηαζε παξνρή βνήζεηαο πξνο 

αζζελή, ηνπ νπνίνπ ν ζεξάπσλ ηαηξόο απνπζηάδεη ή θσιύεηαη. Ο κεηαθιεζείο ηαηξόο 

νθείιεη λα ελεκεξώζεη ζρεηηθά ην ζεξάπνληα ηαηξό θαη, όηαλ απηόο επαλέιζεη, λα 

δηαθόςεη ηηο επηζθέςεηο ηνπ. 

 

Άξζξν 39 

 

Όζεο θνξέο ν αζζελήο ή νη νηθείνη ηνπ δεηνύλ ηε ζύζηαζε ηαηξηθνύ ζπκβνπιίνπ ν 

ζεξάπσλ ηαηξόο δηθαηνύηαη λα ππνδείμεη ζύκβνπιν ηεο εθινγήο ηνπ, ππνρξεώλεηαη 

όκσο λα απνδερζεί ηελ εθινγή ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ αζζελή, εάλ απηή είλαη 

δηαθνξεηηθή ηεο δηθήο ηνπ. Η πξνηίκεζε ηνπ αζζελή ή ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ πξνέρεη 

επίζεο όζεο θνξέο παξίζηαηαη αλάγθε λα κεηαθιεζεί εηδηθόο ηαηξόο. 

 

 

Άξζξνλ 40 

 

Η ζύγθιεζε ηνπ ηαηξηθνύ ζπκβνπιίνπ γίλεηαη από ην ζεξάπνληα ηαηξό. 

Σν ζπκβνύιην δηεπζύλεη ν πξεζβύηεξνο ησλ ηαηξώλ ή ν ηεξαξρηθά πξντζηάκελνο. 

 

Εάλ πξνθύςεη δηαθνξά γλσκώλ, ν ζεξάπσλ ηαηξόο γλσζηνπνηεί απηό ζηνλ αζζελή ή 

θαηά πξνηίκεζε ζηελ νηθνγέλεηα ηνπ θαη δεηά ηε ζπγθξόηεζε άιινπ ζπκβνπιίνπ. 

Εάλ ε νηθνγέλεηα ηνπ αζζελή πξνθξίλεη ηε γλώκε ηνπ ζπκβνύινπ ηαηξνύ θαη 

απνθξνύζεη ηε ζύζηαζε λένπ ζπκβνπιίνπ ν ζεξάπσλ ηαηξόο δηθαηνύηαη λα 

απνζπξζεί, ή λα απνπνηεζεί ηεο επζύλεο εθόζνλ θξίλεη ηε γλώκε ηνπ ζπκβνύινπ 

ηαηξνύ άζηνρε ή επηβιαβή. 

 

 



 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΔΚΣΟ ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ — ΑΤΣΟΠΡΟΒΟΛΖ — 

ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΚΑΗ ΜΔΑ ΜΑΕΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ 

 

Άξζξν 41 

 

Ο ηαηξόο έρεη θαζήθνλ λα κεηαδίδεη ηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο θαη πξνόδνπο ζηελ 

ηαηξηθή δηάγλσζε, ζεξαπεία θαη πξόιεςε ζην επξύηεξν θνηλό κε όια ηα κέζα πνπ 

έρεη ζηε δηάζεζε ηνπ. Απηό ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε αληηθεηκεληθό ηξόπν ρσξίο λα 

πξνβάιιεη κόλν ηηο δηθέο ηνπ ζέζεηο όηαλ ππάξρνπλ αληηθξνπόκελεο απόςεηο πάλσ 

ζην ππό ζπδήηεζε ζέκα. Η θσηνγξαθία ηνπ ή άιια ζηνηρεία εθηόο από ην όλνκα, ηελ 

εηδηθόηεηα θαη ηε ζέζε πνπ θαηέρεη δελ πξέπεη λα ζπλνδεύνπλ ηέηνηεο δειώζεηο. 

Απηνί νη πεξηνξηζκνί δελ ηζρύνπλ όηαλ ν ηαηξόο δηαπξαγκαηεύεηαη ζέκα άζρεην κε 

ηελ ηαηξηθή. 

 

Άξζξν 42 

 

ε θακηά πεξίπησζε δελ πξέπεη λα γίλεηαη αλαθνξά ζηηο ηθαλόηεηεο θαη ηα 

επηηεύγκαηα ηνπ ηαηξνύ ζε ζρέζε κε ηνπο άιινπο ζπλαδέιθνπο ζε κηα πξνζπάζεηα 

πξνβνιήο ηνπ ηδίνπ θαη κείσζεο ησλ άιισλ. Δειώζεηο πνπ ππνλννύλ όηη είλαη ν 

κόλνο πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα ζεξαπεπηηθή κέζνδν, θαξκαθεπηηθή ζεξαπεία, ή άιιε 

αγσγή είλαη αληηδενληνινγηθέο. 

 

Άξζξν 43 

 

Δελ επηηξέπεηαη ε παξόηξπλζε ηξίησλ γηα δεκόζηα κλεία ηνπ νλόκαηνο ηνπ, έθθξαζε 

ζαπκαζκνύ ή επραξηζηηώλ θαη γεληθά ε δηαθήκηζε ηνπ από ηα κέζα καδηθήο 

επηθνηλσλίαο ή κε άιιν ηξόπν θαζώο θαη ε αλνρή ηέηνησλ ελεξγεηώλ όηαλ είλαη ζε 

γλώζε ηνπ.    

 

Άξζξν 44 

 

Η αλάξηεζε πηλαθίδσλ κε ην όλνκα, ηα πξνζόληα θαη ην σξάξην επηζθέςεσλ ζα 

πξέπεη λα γίλεηαη εληόο ηνπ ρώξνπ ηνπ ηαηξείνπ ή ηεο θιηληθήο θαη ζα είλαη κέζα ζηα 

πιαίζηα ηεο αμηνπξέπεηαο θαη ηνπ ινγηθνύ κεγέζνπο. Τπεξβνιέο ζην θσηηζκό, ηα 

ρξώκαηα θαη ηε δηαθόζκεζε δε ζπλάδνπλ κε ην ηαηξηθό επάγγεικα.   

 

Άξζξν 45 

 

Η θαηαρώξεζε ηνπ νλόκαηνο θαη ηεο εηδηθόηεηαο ησλ ηαηξώλ ζηνλ ηειεθσληθό 

θαηάινγν ζα πξέπεη λα είλαη γηα όινπο νκνηόκνξθε ρσξίο εηδηθή πξνβνιή πνπ 

εμαζθαιίδεηαη κε επηπιένλ πιεξσκή. 

Εμάιινπ ε πεξίιεςε θαηόπηλ πιεξσκήο ηνπ νλόκαηνο ηνπ ηαηξνύ ζε εκπνξηθά θαη 

δηαθεκηζηηθά θπιιάδηα ζηα νπνία πεξηέρεηαη κόλν έλαο πεξηνξηζκέλνο αξηζκόο 

ζπλαδέιθσλ, νη νπνίνη έηζη πξνβάιινληαη ζε βάξνο ησλ άιισλ, δε ζεσξείηαη ζσζηή 

γηαηί εκπνδίδεη ηελ αληηθεηκεληθή θαη ειεύζεξε εθινγή ηνπ ηαηξνύ από ηνλ αζζελή. 

 

Άξζξν 46 

 

Επηηξέπεηαη ε πξνζεθηηθή θαη πεξηνξηζκέλε πιεξνθόξεζε ηνπ θνηλνύ γηα ηηο 

επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ ηαηξνύ, όηαλ απηή έρεη ηέηνην ραξαθηήξα ώζηε 

λα κε ζεσξείηαη όηη δπζθεκεί ην επάγγεικα θαη δε ζα έρεη ζαλ άκεζν ή έκκεζν ζηόρν 

ηελ εθκεηάιιεπζε είηε ηεο εκπηζηνζύλεο ηνπ αζζελή ή ηεο έιιεηςεο ηαηξηθώλ 

γλώζεώλ ηνπ. 

Σν πεξηερόκελν ηεο πιεξνθόξεζεο πξέπεη λα είλαη λόκηκν, θόζκην θαη ηίκην θαη λα 

κελ ππνβηβάδεη άιινπο ζπλαδέιθνπο νύηε λα πεξηέρεη πξνζσπηθά γηα ηνλ γξάθνληα 

ζηνηρεία αλσηεξόηεηαο. Η ζπρλόηεηα δεκνζηεύζεσλ δελ πξέπεη λα είλαη ηέηνηα πνπ 

λα πξνθαιεί ελόριεζε. 

 

 



 

Άξζξν 47 

 

Γηα νπνηαδήπνηε ακθηβνιία ν πξνηηζέκελνο λα δεκνζηεύζεη πξνηξέπεηαη λα 

ζπκβνπιεύεηαη ηηο επηηξνπέο δενληνινγίαο.  

 

 

 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΔΒΓΟΜΟ ΗΑΣΡΟΚΟΗΝΩΝΣΚΑ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ 

 

Άξζξν 48 

 

Η ηερλεηή γνληκνπνίεζε κε ζπέξκα από δόηε απνηειεί κηα θαζηεξσκέλε κέζνδν 

αληηκεηώπηζεο πξνβιεκάησλ ηεθλνπνίεζεο πνπ νθείινληαη θπξίσο ζην ζύδπγν. 

πλήζσο δελ απνθαιύπηεηαη ε ηαπηόηεηα ηνπ δόηε ζην δεπγάξη ή θαη ζην παηδί πνπ 

ζα γελλεζεί, δε ζπκθσλνύλ όκσο όινη ζ' απηή ηελ ηαθηηθή. Ο ηαηξόο πάλησο έρεη 

θαζήθνλ λα επξίζθεηαη ζε άκεζε επαθή κε ην δόηε θαη λα πξνβαίλεη ζε πιήξε έιεγρν 

ηνπ αηνκηθνύ θαη νηθνγελεηαθνύ ηνπ ηζηνξηθνύ θαη λα δηελεξγεί όιεο ηηο 

πξνζθεξόκελεο απαξαίηεηεο θιηληθέο θαη εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο πνπ ζα 

απνθιείζνπλ ηε κεηάδνζε νηθνγελεηώλ, θιεξνλνκηθώλ θαη ινηκσδώλ αζζελεηώλ ζην 

παηδί. 

Θα πξέπεη επίζεο λα πξνεγείηαη κηα πιήξεο ζπδήηεζε κε ην δεπγάξη γηα ηηο 

ςπρνινγηθέο θαη θνηλσληθέο επηπηώζεηο θαη πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα πξνθύςνπλ 

θαη επηπιένλ λα θαηνρπξώλνληαη όια ηα λνκηθά θαη άιια δηθαηώκαηα ηνπ παηδηνύ. Η 

γξαπηή ζπγθαηάζεζε όισλ ησλ κεξώλ είλαη απαξαίηεηε. 

Οη δόηεο ζα πξέπεη λα ρνξεγνύλ ζπέξκα κόλν ζε κηα ή ειάρηζηεο πεξηπηώζεηο νύησο 

ώζηε νη εγθπκνζύλεο πνπ ζα πξνέιζνπλ από θάζε δόηε λα πεξηνξίδνληαη ζε αξηζκό κε 

ειάρηζηε ηελ πηζαλόηεηα αηκνκημίαο. Η πώιεζε ζπέξκαηνο είλαη αλεπίηξεπηε θαη 

κόλν βαζηθά έμνδα γηα ηελ πξνζθεξόκελε ππεξεζία ζα πξέπεη λα θαιύπηνληαη. 

Με ηε δεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε ηξάπεδαο ζπέξκαηνο ζα πξέπεη ε ιεηηνπξγία ηεο λα 

επνπηεύεηαη από αλώηαην ζώκα ην νπνίν ζα εθδίδεη θαη θαλνληζκνύο πνπ ζα ηε 

δηέπνπλ. 

 

Άξζξν 49 

 

Η εμσζσκαηηθή γνληκνπνίεζε θαη κεηαθνξά γνληκνπνηεκέλσλ σαξίσλ ζηε κήηξα 

απνηειεί ζήκεξα κηα επηζηεκνληθά απνδεθηή κέζνδν γηα ηεθλνπνίεζε από δεπγάξηα 

ζηα νπνία όιεο νη άιιεο κέζνδνη απέηπραλ. Λόγσ ησλ πνιιώλ θνηλσληθώλ, εζηθώλ 

θαη ςπρνινγηθώλ πξνβιεκάησλ πνπ είλαη ζπλπθαζκέλα κε ηε κέζνδν απηή είλαη 

αλάγθε λα γίλεηαη κόλν ζε θέληξα αλαγλσξηζκέλα θαη ειεγρόκελα από έλα αλώηαην 

ζώκα πνπ ζα πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί γηα ην ζθνπό απηό. 

Ο ηαηξόο έρεη θαζήθνλ λα ζπδεηεί κε ην δεπγάξη όιεο ηηο πξαθηηθέο πηπρέο θαη 

πνζνζηά επηηπρίαο ηεο κεζόδνπ θαζώο θαη ηα πηζαλά ςπρνθνηλσληθά πξνβιήκαηα 

πνπ κπνξεί λα πξνθύςνπλ. Θα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ε γξαπηή ζπγθαηάζεζε ηνπ 

δεπγαξηνύ θαη λα δηαζθαιίδνληαη ηα δηθαηώκαηα ηνπ παηδηνύ πνπ ζα γελλεζεί. 

Απαγνξεύεηαη ε εκπνξία γνληκνπνηεκέλσλ σαξίσλ. 

 

 

Άξζξν 50 

 

Η έθηξσζε είλαη δενληνινγηθά απνδεθηή δεδνκέλνπ όηη γίλεηαη κε όινπο ηνπο 

θαλόλεο θαη ηελ πξαθηηθή πνπ εμαζθαιίδνπλ ηηο θαιύηεξεο δπλαηέο ζπλζήθεο γηα ηε 

κεηέξα θαη ε δηελέξγεηα ηεο επξίζθεηαη κέζα ζηα πιαίζηα ηεο ππάξρνπζαο 

λνκνζεζίαο. 

 

 

 

 



 

Άξζξν 51 

 

Ο ξόινο ηνπ ηαηξνύ θαηά ηα ηειεπηαία ζηάδηα ηεο δσήο πξηλ ηνλ επεξρόκελν ζάλαην 

κπνξεί ζήκεξα λα δεκηνπξγήζεη ζνβαξά εζηθά θαη δενληνινγηθά δηιήκκαηα, ηδίσο 

ιόγσ ηεο ύπαξμεο κεραληθώλ κέζσλ πςειήο ηερλνινγίαο πνπ βνεζνύλ ζηελ 

παξάηαζε ιεηηνπξγηώλ ηεο δσήο αθόκε θαη ζηηο πεξηπηώζεηο εγθεθαιηθνύ ζαλάηνπ. 

Απνηειεί θαζήθνλ ηνπ ηαηξνύ λα θαηαβάιιεη θάζε πξνζπάζεηα γηα ηε δηάζσζε ηνπ 

αξξώζηνπ ή αλ απηό δελ είλαη θαηνξζσηό γηα ηελ αλαθνύθηζε ηνπ πόλνπ, ζσκαηηθνύ 

θαη ςπρηθνύ. 

Η ελεξγεηηθή από κέξνπο ηνπ ηαηξνύ επηηάρπλζε ηνπ ζαλάηνπ δελ επηηξέπεηαη κε 

θαλέλα κέζν. ' απηή δελ πεξηιακβάλνληαη νη πεξηπηώζεηο εγθεθαιηθνύ ζαλάηνπ πνπ 

δηαπηζηώλεηαη κε ηα δηάθνξα επηζηεκνληθά θξηηήξηα θαη ζηηο νπνίεο επηηξέπεηαη ε 

δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο κεραληθώλ κέζσλ παξάηαζεο ιεηηνπξγηώλ ηεο δσήο κέζα 

ζηα πιαίζηα ηεο πθηζηάκελεο λνκνζεζίαο. 

Επηηάρπλζε ηνπ ζαλάηνπ δε ζπκβαίλεη ζηηο πεξηπηώζεηο εγθεθαιηθνύ ζαλάηνπ θαηά 

ηηο νπνίεο ν ηαηξόο δηαθόπηεη ηε ιεηηνπξγία κεραληθώλ κέζσλ ηα νπνία ήηαλ 

αλαγθαία γηα ηε δηαηήξεζε νξηζκέλσλ άιισλ ιεηηνπξγηώλ δσήο, 

Η δηαθνπή θαζώο θαη ε κε έλαξμε ρνξήγεζεο θαξκάθσλ ή άιισλ κέζσλ πνπ 

κπνξνύλ λα παξαηείλνπλ ηε δσή, ζε πεξηπηώζεηο αλίαηεο αζζέλεηαο κεηά από 

παξάθιεζε ηνπ ηδίνπ ηνπ αζζελή ή ησλ ζηελώλ ζπγγελώλ ζε πεξίπησζε κε 

αλαζηξέςηκνπ θώκαηνο είλαη θάηη γηα ην νπνίν γίλεηαη κεγάιε ζπδήηεζε δηεζλώο. Ο 

ηαηξόο ζα πξέπεη λα ελεξγεί πάληνηε γηα ηα θαιώο λννύκελα ζπκθέξνληα ηνπ 

αξξώζηνπ πξνζπαζώληαο λα ηνπ ηνλώζεη ην εζηθό θαη λα ηνπ αλαθνπθίζεη όζν είλαη 

δπλαηό ην ζσκαηηθό θαη ςπρηθό πόλν, δηαηεξώληαο ζπλερή επηθνηλσλία ηόζν κε ηνλ 

αζζελή όζν θαη κε ηελ νηθνγέλεηα ηνπ. Ο αμηνπξεπήο θαη αλώδπλνο ζάλαηνο ζα 

πξέπεη λα επηδηώθεηαη ζηηο πεξηπηώζεηο απηέο. 

   

Άξζξν 52 

 

Μεηακόζρεπζε νξγάλσλ από δσληαλνύο ή πησκαηηθνύο δόηεο ζα πξέπεη λα 

ελζαξξύλεηαη θαη λα δηελεξγείηαη πάληνηε κέζα ζηα πιαίζηα ηεο ππάξρνπζαο 

λνκνζεζίαο. 

 

Άξζξν 53 

 

Σν ύλδξνκν ηεο Επίθηεηεο Αλνζνινγηθήο Αλεπάξθεηαο (AIDS) έρεη δεκηνπξγήζεη 

ζνβαξά δενληνινγηθά πξνβιήκαηα. Ο ηαηξόο έρεη θαζήθνλ λα εμαζθαιίδεη ηελ 

πξνζηαζία ηνπ αζζελή αιιά θαη ηα θαιώο λννύκελα ζπκθέξνληα ηνπ θνηλσληθνύ 

ζπλόινπ. Έηζη, ζα πξέπεη λα εθαξκόδεη ην ηαηξηθό απόξξεην όπσο έρεη δηαηππσζεί ζε 

άιιν θεθάιαην. Εμάιινπ ε ρξεζηκνπνίεζε αίκαηνο γηα δηάγλσζε ηνπ AIDS ρσξίο ηε 

ζπγθαηάζεζε ηνπ αηόκνπ από ην νπνίν ιήθζεθε δελ επηηξέπεηαη εθηόο κόλν ζε 

πεξηπηώζεηο αλώλπκσλ επηδεκηνινγηθώλ κειεηώλ. Η άξλεζε ηνπ ηαηξνύ λα 

λνζειεύζεη πάζρνληα από AIDS είλαη αληηδενληνινγηθή ιακβαλνκέλνπ ππόςε όηη νη 

θίλδπλνη κεηάδνζεο ηεο αζζέλεηαο ζ' απηόλ είλαη κεδακηλνί όηαλ θαη εθόζνλ 

ιακβάλνληαη νη ζσζηέο πξνθπιάμεηο.  

 

Άξζξν 54 

 

Μάξηπξεο ηνπ Ιερσβά. ε πεξηπηώζεηο πνπ έλαο ελήιηθαο κάξηπξαο ηνπ Ιερσβά, παξά 

ηηο επαλεηιεκκέλεο εμεγήζεηο ηνπ ηαηξνύ ηνπ γηα ηελ αλαγθαηόηεηα θαη ηνπο 

θηλδύλνπο πνπ δηαηξέρεη, επηκέλεη ζηε κε κεηάγγηζε αίκαηνο πξέπεη ε επηζπκία ηνπ 

λα' γίλεηαη ζεβαζηή. ηηο πεξηπηώζεηο αλειίθσλ ζα πξέπεη λα επηδηώθεηαη απόθαζε 

δηθαζηεξίνπ (COURT ORDER) θαη κεηά λα πξνρσξεί ν ηαηξόο ζηελ απαηηνύκελε 

ζεξαπεία. 

 Όηαλ έλαο άξξσζηνο κάξηπξαο ηνπ Ιερσβά έρεη απώιεηα ζπλεηδήζεσο θαη ν ηαηξόο 

είλαη ηεο γλώκεο όηη ππάξρεη άκεζε - αλάγθε κεηάγγηζεο αίκαηνο ηόηε πξέπεη λα 

ιεθζεί ππόςε ε επηζπκία ηνπ αζζελή αλ απηή βξίζθεηαη γξαπηή ελώπηνλ ηνπ, αιιηώο 

κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζηε κεηάγγηζε αθνύ πξνεγνπκέλσο έρεη ηελ ππνγξαθή θαη 

ελόο άιινπ ζπλαδέιθνπ ηνπ γηα ηελ αλαγθαηόηεηα. 

 



 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΟΓΓΟΟ ΚΑΘΖΚΟΝΣΑ ΠΡΟ ΣΟΝ ΗΑΣΡΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ 

 

Άξζξν 55 

 

Καλέλαο ηαηξόο κπνξεί λα απνδερζεί δηνξηζκό ζε Κπβεξλεηηθά πκβνύιηα ή ώκαηα 

ζηα νπνία πξνβιέπεηαη εθπξνζώπεζε ησλ ηδησηώλ ηαηξώλ, ρσξίο ηελ εθ ησλ 

πξνηέξσλ ππόδεημε ηνπ από ην Γ. . 

 

Άξζξν 56 

 

Ο ηαηξόο νθείιεη λα ζπκκνξθώλεηαη κε ηηο απνθάζεηο πνπ λόκηκα έρνπλ ιεθζεί από 

ηνλ νηθείν ή ηνλ Παγθύπξην Ιαηξηθό ύιινγν θαη λα εθπιεξώλεη ζην αθέξαην ηηο 

ππνρξεώζεηο θαη ηα θαζήθνληα ηνπ πξνο απηνύο. 

 

Άξζξν 57 

Εηδηθόηεξα ν ηαηξόο ππνρξεώλεηαη λα εγγξάθεηαη ακέζσο σο κέινο ηνπ Ιαηξηθνύ 

πιιόγνπ ηεο πόιεο ή Επαξρίαο ζηελ νπνία εγθαζίζηαηαη επαγγεικαηηθά, λα 

πξνζέξρεηαη ηαθηηθά ζηηο ζπλειεύζεηο ηνπ νηθείνπ θαη ηνπ Παγθύπξηζπ Ιαηξηθνύ 

πιιόγνπ, λα κεηέρεη ησλ εθδειώζεσλ απηώλ θαη λα ζπκβάιιεη κε ηηο γλώζεηο θαη ην 

δήιν ηνπ ζηελ πξναγσγή θα επηηπρία ησλ ζθνπώλ ηνπο. Τπνρξεώλεηαη επίζεο λα 

αλαιακβάλεη θαη εθηειεί πξόζπκα θάζε ππεξεζία πνπ ηνπ αλαηίζεηαη, λα εθπιεξώλεη 

ηηο πξνο ηνλ νηθείν ύιινγν νηθνλνκηθέο ηνπ ππνρξεώζεηο ηαθηηθά θαη έγθαηξα θαη λα 

κεηέρεη ησλ ςεθνθνξηώλ γηα ηελ εθινγή ησλ θαηαιιειόηεξσλ θαηά ηελ θξίζε ηνπ 

νξγάλσλ δηνίθεζεο. 

 

Άξζξν 58 

 

Ο ηαηξόο ππνρξεώλεηαη θάζε έηνο θαη κέρξη ηέινπο Φεβξνπαξίνπ λα ππνβάιιεη πξνο 

ηνλ νηθείν Ιαηξηθό ύιινγν δήισζε πνπ λα πεξηέρεη ηα εμήο ζηνηρεία: Όλνκα, 

επώλπκν, όλνκα παηξόο, όλνκα κεηξόο, ηόπν θαη εκεξνκελία γέλλεζεο, εάλ είλαη 

λπκθεπκέλνο ή όρη, αξηζκό θαη ειηθία ηέθλσλ, ηζαγέλεηα, δηεύζπλζε θαηνηθίαο θαη 

ηαηξείνπ, ηελ ηαηξηθή εηδηθόηεηα, θαη δήισζε θαηά πόζν «εμαζθεί ή όρη ην ηαηξηθό 

επάγγεικα. 

Οη αιιαγέο δηεύζπλζεο ηνπ ηαηξείνπ θαη νη καθξνρξόληεο απνπζίεο πξέπεη επίζεο λα 

γλσζηνπνηνύληαη ζηνλ νηθείν Ιαηξηθό ύιινγν. 

 

Άξζξν 59 

 

Κάζε ζέκα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ επαγγεικαηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ ηαηξώλ θαη πνπ 

δελ πξνβιέπεηαη από ηνπο παξόληεο Καλνληζκνύο ξπζκίδεηαη κε απόθαζε ηνπ 

Παγθύπξηζπ Ιαηξηθνύ πιιόγνπ. 

  

Άξζξν 60 

 

Η ηξνπνπνίεζε, πξνζζήθε ή αθαίξεζε άξζξσλ ησλ παξόλησλ Καλνληζκώλ γίλεηαη 

κόλν από ηελ Παγθύπξηα Γεληθή πλέιεπζε ησλ ηαηξώλ.  

 

Άξζξν 61 

 

Η ηήξεζε θαη ε εθαξκνγή ησλ παξόλησλ Καλνληζκώλ είλαη ππνρξεσηηθή γηα όινπο 

ηνπο ηαηξνύο θαη νπνηαδήπνηε παξάβαζή ηνπο ζπλεπάγεηαη θπξώζεηο. 

Οη παξόληεο πεξί Ιαηξηθήο Δενληνινγίαο Καλνληζκνί εγθξίζεθαλ ππό εηδηθά 

ζπγθιεζείζα Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ηεο 13εο Δεθεκβξίνπ 1990. 

Οη πεξί Ιαηξηθήο Επαγγεικαηηθήο Δενληνινγίαο Καλνληζκνί ηνπ 1972, νη νπνίνη 

δεκνζηεύηεθαλ ζηελ Επίζεκε Εθεκεξίδα ηεο Δεκνθξαηίαο κε αξ. 972 θαη εκεξ. 

10.11.72 αθπξώλνληαη από ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ησλ παξόλησλ θαλνληζκώλ.



 

 


