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…………………………………………………………………………………………………. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Γ’  

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΣΥ , ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ, ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ.  

 

  Αρθρ….. 

  ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 

 

1.  Για κάθε αναγνωρισμένη ιατρική ειδικότητα και εξειδίκευση συστήνεται μία (1) 
επιστημονική ιατρική κοινότητα (εφεξής Ε.Ι.Κ.) με έδρα την Αθήνα. Κάθε ΕΙΚ 
αναγνωρίζεται από την ολομέλεια του ΚΕΣΥ και καταχωρείται στο μητρώο ΕΙΚ 
που τηρείται από το ΚΕΣΥ. Το μητρώο αυτό τηρείται και στην αρμόδια 
διεύθυνση του Υπουργείου Υγείας και ανανεώνεται κάθε φορά που 
αναγνωρίζεται μια νέα ιατρική ειδικότητα ή εξειδίκευση . Οι ΕΙΚ είναι ΝΠΙΔ 
και εποπτεύονται από το ΚΕΣΥ .  
 

2. Στις αρμοδιότητες των ΕΙΚ περιλαμβάνονται:  
- Η εισήγηση προς το ΚΕΣΥ για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της αντίστοιχης 

ειδίκευσης ή εξειδίκευσης.  
- Η εισήγηση προς το ΚΕΣΥ για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα συνεχιζόμενης 

εκπαίδευσης  
- Η εισήγηση προς το ΚΕΣΥ για τα κριτήρια αναγνώρισης / πιστοποίησης των 

υγειονομικών μονάδων που παρέχουν εκπαίδευση και για τον ορισμό 
υγειονομικών μονάδων ως εκπαιδευτικών, σύμφωνα με τα παραπάνω 
κριτήρια.  

- Η εισήγηση προς το ΚΕΣΥ και την αρμόδια Επιτροπή του Υπουργείου Υγείας  
κατευθυντήριων οδηγιών και θεραπευτικών πρωτοκόλλων  

- Η ανάληψη της ευθύνης , σε συνεργασία με την αρμόδια Επιτροπή του 
Υπουργείου Υγείας, για την κατάρτιση και τήρηση μητρώων χρονίων 
παθήσεων. 

- Η διαμόρφωση πρότασης προς τον Υπουργό Υγείας και το ΚΕΣΥ για τον 
ιδανικό αριθμό γιατρών με την αντίστοιχη ειδικότητα ή εξειδίκευση που 
απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών του πληθυσμού της χώρας.  

- Η διοργάνωση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων , όπως συνέδρια, σεμινάρια, 
ημερίδες  

- Η χορήγηση υποτροφιών για μετεκπαίδευση στο εξωτερικό 
- Η χρηματοδότηση ερευνητικών δραστηριοτήτων και κλινικών μελετών 
- Η έκδοση συγγραμμάτων και επιστημονικών περιοδικών.  
- Η δυνατότητα συμμετοχής σε υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων 

ευρωπαϊκών προγραμμάτων.  
- Η συμμετοχή / εκπροσώπηση σε Ευρωπαϊκές ή άλλες διεθνείς επιστημονικές 

κοινότητες με αντίστοιχο επιστημονικό αντικείμενο.  
- Η προάσπιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των ιατρών –μελών τους. 



-  Η επιστημονική εποπτεία άλλων ιατρικών επιστημονικών εταιρειών με 
συναφές επιστημονικό αντικείμενο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παράγραφο….. 
 

 
 
Άρθρ…. 
 
1.Ταυτόχρονα με την αναγνώριση και ένταξη μιας ΕΙΚ στο μητρώο του ΥΥ και 
του ΚΕΣΥ , εγκρίνεται και το καταστατικό της. Το καταστατικό συντάσσεται 
σύμφωνα με το παρακάτω ενιαίο πλαίσιο :  
 
α.  Κάθε ΕΙΚ φέρει τίτλο με τις λέξεις «Επιστημονική Ιατρική Κοινότητα», 
ακολουθούμενες  από την συγκεκριμένη αναγνωρισμένη ειδικότητα  ή 
εξειδίκευση. Μέλος κάθε ΕΙΚ μπορεί να είναι ιατρός με τον αντίστοιχο τίτλο 
ειδικότητας ή εξειδίκευσης που διαμένει στην Ελλάδα . Σκοπός των ΕΙΚ είναι η 
συνεχής επιστημονική και επαγγελματική αναβάθμιση των μελών της στο 
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που περιγράφονται στην παράγραφο 2 του 
προηγούμενου άρθρου.  
 
β. Όργανα διοίκησης της ΕΙΚ  είναι η γενική συνέλευση και  το ΔΣ.  Η γενική 
συνέλευση συνέρχεται τακτικά 2 φορές των χρόνο και έκτακτα μετά από 
απόφαση του ΔΣ ή μετά από αίτημα του 1/10 των μελών.  
Στις αρμοδιότητες των ΓΣ περιλαμβάνεται και η έγκριση του προγράμματος 
εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων που εισηγείται το ΔΣ τον 
πρώτο μήνα κάθε έτους καθώς και του προϋπολογισμού. Επίσης η έγκριση των 
πεπραγμένων του ΔΣ.  
Το ΔΣ είναι 9μελές , με πρόεδρο , αντιπρόεδρο και 7 μέλη. Η θητεία του είναι 
3τής . Κάθε μέλος δεν μπορεί να είναι πρόεδρος για πάνω από δύο θητείες. Από 
τα 9 μέλη του ΔΣ , υποχρεωτικά 1 είναι μέλος ΔΕΠ, 1 ιατρός ΕΣΥ και 1 από τον 
ιδιωτικό τομέα.  Το ΔΣ εκλέγεται μέσα από καθολική ψηφοφορία μεταξύ των 
μελών.  Κατά την ψηφοφορία , πρόεδρος εκλέγεται ο πρώτος σε ψήφους από το 
ψηφοδέλτιο για πρόεδρο, αντιπρόεδρος εκλέγεται ο πρώτος σε ψήφους από το 
ψηφοδέλτιο για αντιπρόεδρο και μέλη εκλέγονται οι 7 πρώτοι σε ψήφους από το 
ψηφοδέλτιο για τα μέλη του ΔΣ. Το ψηφοδέλτιο για κάθε κατηγορία είναι 
ενιαίο. Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν όλα τα μέλη που είναι 
οικονομικά τακτοποιημένα. Η επιστολική ή ηλεκτρονική ψήφος επιτρέπεται.  
Οι ειδικευόμενοι και οι εξειδικευόμενοι μπορούν να είναι δόκιμα μέλη των ΕΙΚ, 
χωρίς δικαίωμα ψήφου, με εξαίρεση την εκλογή του μέλους της Επιτροπής της 
επόμενης παραγράφου. Τα δόκιμα μέλη έχουν δικαίωμα λόγου στις ΓΣ και 
υποβολής εισηγήσεων προς το ΔΣ.  
 
γ. Στο πλαίσιο της κάθε ΕΙΚ  λειτουργεί Επιτροπή Εκπαίδευσης με 3ετή θητεία. 
Η Επιτροπή Εκπαίδευσης είναι 5μελής και περιλαμβάνει στην σύνθεσή της 
υποχρεωτικά ένα μέλος ΔΕΠ, έναν γιατρό ΕΣΥ, έναν ελευθεροεπαγγελματία και 
ένα δόκιμο μέλος. Συντονιστής και υποχρεωτικά μέλος της Επιτροπής 
Εκπαίδευσης είναι ο Αντιπρόεδρος της ΕΙΚ . Η Επιτροπή εισηγείται προς το ΔΣ 
το πρόγραμμα εκπαίδευσης για την ειδικότητα ή την εξειδίκευση και την 
συνεχιζόμενη εκπαίδευση που θα υποβληθεί για έγκριση στο ΚΕΣΥ, τα κριτήρια 
επιλογής και αξιολόγησης των εκπαιδευτικών μονάδων και το ετήσιο 
πρόγραμμα διοργάνωσης επιστημονικών δραστηριοτήτων.  Τα 4 μέλη της 



επιτροπής εκλέγονται με ψηφοφορία που διενεργείται ταυτόχρονα με την 
ψηφοφορία για την εκλογή του ΔΣ . Τα 3 τακτικά μέλη εκλέγονται από 
ξεχωριστό ψηφοδέλτιο και το 1 δόκιμο μέλος εκλέγεται με ψηφοφορία που 
διενεργείται μόνο μεταξύ των δόκιμων μελών  και από ψηφοδέλτιο που 
περιλαμβάνει μόνο δόκιμα μέλη.  
 
δ. Άλλες επιτροπές. Στο πλαίσιο κάθε ΕΙΚ μπορεί να λειτουργεί επιτροπή 
χορήγησης υποτροφιών και χρηματοδότησης ερευνητικών δραστηριοτήτων, 
καθώς και άλλες επιτροπές  που η συγκρότηση και η σύνθεσή τους εγκρίνεται 
από την ΓΣ μετά από πρόταση του ΔΣ.  
 

3. Παραρτήματα. 
Στο πλαίσιο κάθε ΕΙΚ μπορούν να συστήνονται παραρτήματα σε γεωγραφικά 
διαμερίσματα της χώρας.  Κάθε ΕΙΚ μπορεί να έχει μέχρι 3 παραρτήματα. Η 
ίδρυση παραρτημάτων αποφασίζεται από την ΓΣ της ΕΙΚ  και επικυρώνεται από 
την Ε.Ε. του ΚΕΣΥ.  Μέλη των παραρτημάτων είναι οι γιατροί – μέλη της ΕΙΚ 
που διαμένουν και ασκούν το επάγγελμά τους στην αντίστοιχη γεωγραφική 
περιοχή. Κάθε παράρτημα διοικείται από 3μελή διοικούσα επιτροπή. Στις 
αρμοδιότητες του παραρτήματος είναι η περιοδική αξιολόγηση των 
εκπαιδευτικών μονάδων της περιοχής τους και η σχετική εισήγηση προς το ΔΣ 
της ΕΙΚ και η διοργάνωση, μετά από έγκριση του ΔΣ της ΕΙΚ , τοπικών 
συνεδρίων, ημερίδων ή σεμιναρίων που δεν μπορούν να υπερβαίνουν συνολικά 
τα δύο(2) ανά έτος.  
 

4. Πόροι των ΕΙΚ είναι οι συνδρομές των μελών και χορηγίες, κληροδοτήσεις , 
δωρεές και επιχορηγήσεις από τρίτους με την προϋπόθεση της ανάρτησης των 
πράξεων και των ποσών στο διαδίκτυο. Με απόφαση το Υπουργού Υγείας 
ορίζεται το ύψος των συνδρομών των μελών καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια 
σχετική με τις χρηματοδοτήσεις από τρίτους .  
 

5. Διαδικασία συγκρότησης των ΕΙΚ. 

Αμέσως μετά την δημοσίευση του παρόντος, κάθε Ιατρική Εταιρεία που αναφέρεται 
στον παρακάτω κατάλογο, μέσα σε διάστημα τριών (3) μηνών και με την ευθύνη του 
ΔΣ, προβαίνει στην σύγκληση καταστατικής συνέλευσης και τροποποιεί το 
καταστατικό της σύμφωνα με το πλαίσιο που περιγράφεται στην παράγραφο 4 του 
παρόντος.  Μαζί με το εγκεκριμένο καταστατικό κατατίθεται στο ΚΕΣΥ και αίτημα 
αναγνώρισης και καταχώρησης στο μητρώο ΕΙΚ.  Το απερχόμενο ΔΣ , αμέσως μετά 
την αναγνώριση από το ΚΕΣΥ και την καταχώρηση στο μητρώο και σε χρονικό 
διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τρεις (3)  μήνες, συγκαλεί Γενική 
Συνέλευση για την εκλογή νέου ΔΣ , Εξελεγκτικής Επιτροπής και Επιτροπής 
Εκπαίδευσης.  Σε περίπτωση που το ΔΣ Ιατρικής Εταιρείας του παρακάτω καταλόγου 
δεν ανταποκριθεί στις προβλεπόμενες από τον παρόντα νόμο προθεσμίες/ ενέργειες, 
ο Υπουργός Υγείας ορίζει προσωρινή διοικούσα 9 μελή επιτροπή που θα φέρει σε 
πέρας την διαδικασία σύστασης και εκλογής οργάνων της αντίστοιχης ΕΙΚ.  

Η διαδικασία που περιγράφεται στην προηγούμενη παράγραφο , εποπτεύεται από 
την Ε.Ε. του ΚΕΣΥ.  

6.Οι Ιατρικές Εταιρείες που εμπίπτουν στις προβλέψεις της παραγράφου αυτής είναι 
οι εξής:  



…………….. 

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας ορίζεται η ημερομηνία έναρξης των διαδικασιών 
καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια που αφορά στην συγκρότηση και 
λειτουργία των ΕΙΚ.  

 

Άρθρ…. 

 

1.Για κάθε άλλη ιατρική εταιρεία , με τον όρο «εταιρεία» να περιλαμβάνει και κάθε 
παρόμοια επωνυμία επιστημονικής ιατρικής ένωσης, που δεν περιλαμβάνεται στον 
κατάλογο της παραγράφου 5, ορίζεται με απόφαση του ΚΕΣΥ η ΕΙΚ αναφοράς με 
την οποία η εταιρεία αυτή διασυνδέεται επιστημονικά και από την οποία 
πιστοποιείται/ εποπτεύεται. Η απόφαση του ΚΕΣΥ για την διασύνδεση μιας 
εταιρείας με ΕΙΚ , που ισοδυναμεί και με επικύρωση της πιστοποίησης,  λαμβάνεται 
μετά από αίτημα της εταιρείας και (σύμφωνη) γνώμη της ΕΙΚ.  Κάθε εταιρεία μπορεί 
να αιτηθεί την διασύνδεση με μία έως τρεις ΕΙΚ.  

Στο πλαίσιο της πιστοποιημένης διασύνδεσής της με μια ΕΙΚ η ιατρική εταιρεία 
υποβάλλει για έγκριση ετήσιο πρόγραμμα εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στο ΔΣ 
της ΕΙΚ. Ο αριθμός των πιστοποιημένων δραστηριοτήτων δεν μπορεί να υπερβαίνει 
τις 2 ανά έτος.   

 

2..Στις αρμοδιότητες (στους σκοπούς) των ιατρικών εταιρειών, εκτός από την 
διοργάνωση εκπαιδευτικών πιστοποιημένων δραστηριοτήτων,   περιλαμβάνεται και 
η δυνατότητα διοργάνωσης μη πιστοποιημένων δραστηριοτήτων, έκδοσης 
συγγραμμάτων ή περιοδικών καθώς και η χρηματοδότηση ερευνητικών 
δραστηριοτήτων σχετικών με το επιστημονικό τους αντικείμενο.  

 

3.Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας σύστασης των ΕΙΚ , οι ιατρικές 
εταιρείες που επιθυμούν να πιστοποιηθούν ως επιστημονικά διασυνδεόμενες 
υποβάλλουν αίτημα προς τις ΕΙΚ με τις οποίες επιθυμούν να διασυνδεθούν μέσα σε 
χρονικό διάστημα τριών μηνών,  κοινοποιώντας το αίτημά τους και προς το ΚΕΣΥ. 
Ταυτόχρονα, προβαίνουν σε τροποποιήσεις του καταστατικού τους προκειμένου να 
ενσωματωθούν σε αυτό οι προβλέψεις του παρόντος.  Με απόφαση του Υπουργού 
Υγείας ορίζονται οι λεπτομέρειες της σχετικής διαδικασίας .  

 
 

Αρθρ….. 

Συνεχιζόμενη Ιατρική Εκπαίδευση  

 



1.Ως συνεχιζόμενη ιατρική εκπαίδευση των ειδικευμένων ιατρών νοείται κάθε 
διαδικασία που σκοπεύει / συμβάλλει στην διαρκή επιστημονική ενημέρωση πάνω 
στα νέα δεδομένα και στις νέες διαγνωστικές και θεραπευτικές τεχνικές.  

Η συνεχιζόμενη ιατρική εκπαίδευση παρέχεται από τα τμήματα και τις μονάδες των 
δημόσιων  νοσοκομείων καθώς και από τις ΕΙΚ και τις διασυνδεόμενες με αυτές 
ιατρικές εταιρείες, μέσα από τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες που είναι τα 
ενδοκλινικά μαθήματα και οι βιβλιογραφικές ενημερώσεις , η παρακολούθηση 
συνεδρίων, ημερίδων και σεμιναρίων.   

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από εισήγηση του φορέα του αρθρ…. 
ορίζονται αναλυτικά  οι κατηγορίες των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, με 
κριτήριο την μορφή τους (συνέδριο, ημερίδα, σεμινάριο, κλινικό φροντιστήριο, 
ενδοκλινικό μάθημα, διατομεακό μάθημα), η χωρική εμβέλεια (διεθνής που 
διεξάγεται στην Ελλάδα, πανελλήνια, τοπική/ περιφερειακή), ο αριθμός των 
επαγγελματιών υγείας που κάθε δραστηριότητα, ανάλογα με την μορφή και την 
χωρική της εμβέλεια, απευθύνεται καθώς και η χρονική διάρκεια που αντιστοιχεί  σε 
κάθε συγκεκριμένη μορφή δραστηριότητας.  

 

2.Η συνεχιζόμενη ιατρική εκπαίδευση εποπτεύεται από τον φορέα εποπτείας και 
υποστήριξης της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης  του ΥΥ του αρθρ …του παρόντος.  

Κάθε ΕΙΚ, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Εκπαίδευσης,  ορίζει τον ελάχιστο 
αριθμό ωρών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων ανά έτος που κάθε ειδικευμένος 
γιατρός που υπηρετεί στο ΕΣΥ  οφείλει να παρακολουθήσει .  Μια φορά τον χρόνο 
και κατά τον μήνα Οκτώβριο, οι ΕΙΚ υποβάλλουν για επικύρωση στον φορέα αυτόν 
το πρόγραμμα των δραστηριοτήτων που πρόκειται να διοργανωθούν από τις ίδιες 
για το επόμενο έτος καθώς και τις δραστηριότητες που έχουν πιστοποιήσει ως 
εκπαιδευτικές και θα διοργανωθούν στο εξωτερικό καθώς και από τα τμήματα των 
νοσοκομείων και τις διασυνδεόμενες με αυτές ιατρικές εταιρείες, προτείνοντας 
ταυτόχρονα και την μοριοδότηση των γιατρών που θα παρακολουθήσουν κάθε μια 
από τις δραστηριότητες αυτές, σύμφωνα με το διεθνές σύστημα μοριοδότησης…..  
Υποχρεωτικά, για κάθε δραστηριότητα που υποβάλλεται για επικύρωση, αναφέρεται 
και ο αριθμός των επαγγελματιών υγείας προς τους οποίους απευθύνεται η ΕΙΚ ή η 
διασυνδεόμενη ιατρική εταιρεία για να το παρακολουθήσουν.  

 

3.Με απόφαση του  Υπουργού Υγείας μετά από εισήγηση του ΚΕΣΥ, 
προσδιορίζονται αναλυτικά τα κριτήρια μοριοδότησης και πιστοποίησης κάθε 
εκπαιδευτικής δραστηριότητας. Με την ίδια απόφαση προσδιορίζεται  η σχέση της 
παρακολούθησης υποχρεωτικών ωρών δραστηριοτήτων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης 
με την αξιολόγηση και βαθμολογική εξέλιξη των ιατρών του ΕΣΥ, καθώς και κάθε 
άλλη σχετική λεπτομέρεια .  

 
 

Αρθρ… 

 



Ινστιτούτο Εποπτείας και Υποστήριξης Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης 
Επαγγελματιών Υγείας (εφεξής «φορέας»)  

 

1.Συστήνεται ΝΠΙΔ με την επωνυμία …που εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας 
και έχει την αρμοδιότητα να εποπτεύει  την διαδικασία συνεχιζόμενης ιατρικής 
εκπαίδευσης και να διαχειρίζεται χρηματοδοτήσεις τρίτων που αποσκοπούν στην 
υποστήριξη εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Ο φορέας διοικείται από 11μελές ΔΣ 
που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας  . Πρόεδρος του ΔΣ είναι ο εκάστοτε 
πρόεδρος του ΚΕΣΥ με αναπληρωτή τον αντιπρόεδρο. Πέντε (5) από τα λοιπά μέλη 
είναι οι ιατροί μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής  και της Ολομέλειας του ΚΕΣΥ με 
τους αναπληρωτές τους που ορίζονται με απόφαση της ολομέλειας. Υποχρεωτικά ένα 
(1) από αυτά τα πέντε μέλη είναι ο αντιπρόεδρος του ΚΕΣΥ και ένα (1) υποχρεωτικά  
εκπρόσωπος του ΠΙΣ στο ΚΕΣΥ με τον αναπληρωτή του, ένα μέλος ορίζεται από τον 
ΕΟΦ με τον αναπληρωτή του,  ένα μέλος ορίζεται από τον ΣΦΕΕ με τον αναπληρωτή 
του και ένα μέλος ορίζεται από τον Σύνδεσμο (;) εισαγωγέων ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων με τον αναπληρωτή του.  Τα άλλα δύο (2) μέλη εναλλάσσονται και είναι ο 
πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος κάθε ΕΙΚ που τα θέματα της ημερήσιας διάταξης την 
αφορούν . 

2.Με απόφαση του Υπουργού Υγείας συγκροτείται το ΔΣ του φορέα και ορίζεται 
κάθε λεπτομέρεια σχετική με την λειτουργία του.  

3.Μια φορά τον χρόνο και κατά τον μήνα Οκτώβριο, αμέσως μετά την επικύρωση 
από τον φορέα των πιστοποιημένων από τις ΕΙΚ εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, 
σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφεται στο τρίτο εδάφιο της παρ 2 του 
προηγούμενου άρθρου, δημοσιοποιείται με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του φορέα ο 
αρχικός κατάλογος των προγραμματισμένων  πιστοποιημένων εκπαιδευτικών 
δραστηριοτήτων είτε αυτές είναι πανελλαδικού, τοπικού ή διεθνούς χαρακτήρα.  Ο 
κατάλογος οριστικοποιείται  από τον φορέα  μετά πάροδο 10 ημερών για την εξέταση 
τυχόν ενστάσεων.  

4.Οι φαρμακευτικές εταιρείες και οι εταιρείες ιατροτεχνολογικών προϊόντων, τον 
τελευταίο μήνα κάθε χρόνου (ή Νοέμβριο ?) υποχρεωτικά δηλώνουν προς τον φορέα 
και ταυτόχρονα γνωστοποιούν στον ΕΟΦ τις πιστοποιημένες και μη πιστοποιημένες 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες που προτίθενται να υποστηρίξουν με την μορφή 
χρηματικής χορηγίας καθώς  και τον αριθμό των γιατρών και άλλων επαγγελματιών 
υγείας των οποίων την συμμετοχή θα υποστηρίξουν σε κάθε δραστηριότητα, 
συμπεριλαμβανομένων και συνεδρίων του εξωτερικού.  

Το ΔΣ του φορέα αποφασίζει σχετικά με την αποδοχή των χορηγιών υπογράφοντας 
αντίστοιχο (συμφωνητικό) με κάθε χορηγό. Στο (συμφωνητικό) αυτό περιγράφεται 
και η μορφή ενημερωτικής προβολής του κάθε χορηγού σε κάθε δραστηριότητα. Το 
ΔΣ του φορέα  κατανέμει τα ποσά που αφορούν στην διοργάνωση πιστοποιημένων 
δραστηριοτήτων προς τις ΕΙΚ και τις διασυνδεόμενες με αυτές ιατρικές εταιρείες, 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο συμφωνητικό που έχει συνυπογραφεί με κάθε 
χορηγό. Με το χρηματικό ποσό που κατανέμεται σε κάθε ΕΙΚ ή διασυνδεόμενη 
ιατρική εταιρεία για πιστοποιημένες δραστηριότητες μέσω του φορέα, καλύπτεται το 
προβλεπόμενο κόστος  ή μέρος αυτού που αφορά στην διοργάνωση κάθε 
δραστηριότητας.  



Τα όρια του  κόστους διοργάνωσης κάθε κατηγορίας δραστηριότητας και με κύριο 
κριτήριο τον αριθμό των επαγγελματιών υγείας προς τους οποίους απευθύνεται η 
δραστηριότητα αυτή ,  αλλά και την διάρκειά της (ή : «με βάση την κατηγοριοποίηση 
του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του παρόντος άρθρου») , ορίζονται με απόφαση 
του Υπουργού Υγείας. Με την ίδια απόφαση και σύμφωνα με την παραπάνω 
κατηγοριοποίηση ορίζεται και το χρηματικό ύψος της εγγραφής των επαγγελματιών 
υγείας που θα παρακολουθήσουν  κάθε δραστηριότητα . Το κόστος εγγραφής 
ειδικευομένων γιατρών ορίζεται στο 50% του κόστους εγγραφής των ειδικευμένων 
για κάθε κατηγορία δραστηριότητας. 

 

5.Στην ιστοσελίδα του φορέα και στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ αναρτώνται υποχρεωτικά  
οι χορηγοί των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, πιστοποιημένων ή μη, καθώς  και το 
χρηματικό ποσό με το οποίο χρηματοδοτήθηκε κάθε δραστηριότητα, 
συμπεριλαμβανόμενου και του ποσού  το οποίο θα δαπανηθεί από τους  χορηγούς 
για την συμμετοχή επαγγελματιών υγείας σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες με 
υποχρεωτική αναφορά και στον αριθμό των γιατρών των οποίων η συμμετοχή θα 
υποστηριχθεί με χορηγία . Στην ιστοσελίδα του φορέα αναρτώνται τα ονόματα των 
επαγγελματιών υγείας που θα παρακολουθήσουν κάθε δραστηριότητα, 
πιστοποιημένη ή μη, καθώς και το αναλυτικό πρόγραμμα κάθε δραστηριότητας.  

6.Οι φαρμακευτικές εταιρείες και οι εταιρείες ιατροτεχνολογικών προϊόντων 
ενημερώνουν κάθε Δεκέμβριο τον φορέα και τις ΕΙΚ σχετικά με τον αριθμό γιατρών 
των οποίων την συμμετοχή σκοπεύουν να χρηματοδοτήσουν για κάθε 
δραστηριότητα, πιστοποιημένη ή μη.  Οι γιατροί που επιθυμούν να υποστηριχθούν 
χρηματικά από χορηγούς για την εγγραφή και διαμονή προκειμένου 
παρακολουθήσουν πιστοποιημένη δραστηριότητα, υποβάλλουν σχετικό αίτημα  
προς την ΕΙΚ την αντίστοιχη με την ειδικότητα ή εξειδίκευσή τους επισυνάπτοντας 
ταυτόχρονα και τον αριθμό ωρών / μορίων  συνεχιζόμενης εκπαίδευσης που 
απαιτείται να συμπληρώσουν σύμφωνα με το επικυρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης.  

Οι επιτροπές εκπαίδευσης των ΕΙΚ εξετάζουν τα αιτήματα και εισηγούνται σχετικά 
προς τα ΔΣ . Τα ΔΣ των ΕΙΚ, παίρνοντας υπόψη τα αιτήματα των γιατρών και τον 
αριθμό που μπορούν να παρακολουθήσουν μέσω χορηγιών, εγκρίνουν τις 
συμμετοχές  λαμβάνοντας υπόψη σε περίπτωση που τα αιτήματα είναι περισσότερα 
από τις επιχορηγούμενες συμμετοχές, κατά προτεραιότητα  και κατά φθίνουσα 
σειρά, τα  εξής κριτήρια: 1. παρουσίαση εργασίας ή ομιλία 2. συμμετοχή σε προεδρείο 
3. αριθμός ωρών  παρακολούθησης που απαιτείται προς συμπλήρωση σε συνδυασμό 
με το γεγονός ότι ο ιατρός είναι ειδικευόμενος ή εξειδικευόμενος . Σε αυτές τις 
δραστηριότητες δεν περιλαμβάνονται οι παρουσιάσεις εργασιών και οι ομιλίες.  Οι 
αποφάσεις του ΔΣ των ΕΙΚ σχετικά με τα αιτήματα συμμετοχής αναρτώνται στην 
ιστοσελίδα κάθε ΕΙΚ και κοινοποιούνται στον φορέα. Για αιτήματα που έχουν 
απορριφθεί μπορεί να υποβάλλονται ενστάσεις στον φορέα που εξετάζονται σε 
διάστημα 7 ημερών.  

 

7.Το χρηματικό ποσό που παραμένει στο ταμείο κάθε ΕΙΚ ή επιστημονικά 
διασυνδεόμενης εταιρείας από τις εγγραφές, με απόφαση του ΔΣ που επικυρώνεται 
από την ΓΣ και αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΕΙΚ κοινοποιούμενη στο ΚΕΣΥ ,  



αξιοποιείται για την χρηματοδότηση υποτροφιών, ερευνητικών δραστηριοτήτων και 
επιστημονικών εκδόσεων.  

8.Με απόφαση του Υπουργού Υγείας μετά από εισήγηση του φορέα, προσδιορίζονται 
αναλυτικά οι κανόνες δεοντολογίας που αφορούν στον αριθμό και στην διάρκεια 
των ανά κατηγορία πιστοποιημένων και μη πιστοποιημένων δραστηριοτήτων που 
μπορεί να διοργανώνονται από τις ΕΙΚ και τα παραρτήματά τους καθώς και από τις 
διασυνδεόμενες με αυτές ιατρικές εταιρείες, στις μορφές προβολής των χορηγών, 
στην κάλυψη των εξόδων παραμονής και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Επίσης, με 
την ίδια απόφαση, προσδιορίζεται και το ποσοστό και η διαδικασία παρακράτησης 
εκ μέρους του φορέα από τις χορηγίες για κάλυψη λειτουργικών του εξόδων.  

9.Κάθε άλλη σχετική διάταξη καταργείται  

(Εδώ γίνεται λόγος κυρίως για την διάταξη του 3716/1973 που δίνει την αρμοδιότητα έγκρισης 
συνεδρίων στον ΕΟΦ) 

Αρθρ…. 

Στην αρμόδια για το ΚΕΣΥ Διεύθυνση του Υπουργείου Υγείας, δημιουργείται τμήμα 
εποπτείας Επιστημονικών Ιατρικών Κοινοτήτων και Συνεχιζόμενης Ιατρικής 
Εκπαίδευσης, με αρμοδιότητα την υποστήριξη της Επιτροπής Εκπαίδευσης του 
ΚΕΣΥ, την εποπτεία της λειτουργίας των ΕΙΚ και την υποστήριξη της λειτουργίας του 
Ινστιτούτου Εποπτείας και Υποστήριξης Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης. Με 
κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ορίζονται 
τα σχετικά με την στελέχωση και την λειτουργία του τμήματος του προηγούμενου 
εδαφίου. 

………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 


