Άρθρο 53
….

2.Με εισήγηση της Επιτροπής Εκπαίδευσης του ΚΕΣΥ , μετά από
αντίστοιχες προτάσεις των ΔΣ των ΕΙΚ και απόφαση της Ολομέλειας του
ΚΕΣΥ, ορίζεται για κάθε ιατρική ειδικότητα ή εξειδίκευση , Συντονιστής
Εκπαίδευσης. Κάθε Συντονιστής Εκπαίδευσης , σε συνεργασία με την
Επιτροπή Εκπαίδευσης της αντίστοιχης Επιστημονικής Ιατρικής
Κοινότητας του άρθρου 51 του παρόντος και τους υπευθύνους
εκπαίδευσης των παραρτημάτων των ΕΙΚ, έχει την αρμοδιότητα να
εποπτεύει την τήρηση του εκπαιδευτικού προγράμματος στις
Εκπαιδευτικές Μονάδες , να αξιολογεί κατά τακτά χρονικά διαστήματα
(ανά έτος) τις Εκπαιδευτικές Μονάδες και να εισηγείται σχετικά στην
Επιτροπή Εκπαίδευσης του ΚΕΣΥ. Η θητεία των Συντονιστών
Εκπαίδευσης είναι τριετής.
Με απόφαση του Υπουργού Υγείας μετά από εισήγηση της ΕΕ του
ΚΕΣΥ, ορίζεται κάθε λεπτομέρεια σχετική με την αξιολόγηση των
Εκπαιδευτικών Μονάδων και των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
Κάθε άλλη σχετική διάταξη καταργείται.

Άρθρο 54
ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

1. Για κάθε αναγνωρισμένη ιατρική ειδικότητα και εξειδίκευση
συστήνεται μία (1) Eπιστημονική Iατρική Kοινότητα (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 μπορεί να ανανεώνεται δύο φορές το χρόνο. Οι ΕΙΚ είναι
ΝΠΙΔ και εποπτεύονται από το ΚΕΣΥ .

2.Οι ΕΙΚ είναι επιστημονικά μη κερδοσκοπικά σωματεία με σκοπό
την συνεχή επιστημονική και επαγγελματική αναβάθμιση των μελών
τους και στις αρμοδιότητές τους περιλαμβάνονται:
- Η εισήγηση προς το ΚΕΣΥ για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της
αντίστοιχης ειδίκευσης ή εξειδίκευσης.
- Η εισήγηση προς το ΚΕΣΥ για το πρόγραμμα συνεχιζόμενης
εκπαίδευσης.
- Η

κατάρτιση

του

ημερολογίου/βιβλιαρίου

(logbook)

των

ειδικευομένων που εγκρίνεται από το ΚΕΣΥ προκειμένου να
χρησιμοποιηθεί ως αποδεικτικό για την επιτυχή ολοκλήρωση του
απαιτούμενου χρόνου ειδικότητας σύμφωνα πάντα με το ισχύον
εκπαιδευτικό πρόγραμμα και του οποίου θα είναι απαραίτητη η
προσκόμισή για τη συμμετοχή στις εξετάσεις και τη λήψη τίτλου
ειδικότητας.
- H εισήγηση προς το ΚΕΣΥ σχετικά με την μορφή και την
διαδικασία των Πανελλαδικών εξετάσεων για την απόκτηση
τίτλου ειδικότητας.
- 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 θεραπευτικών πρωτοκόλλων

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

3.Ταυτόχρονα με την αναγνώριση και ένταξη μιας ΕΙΚ στο μητρώο του
ΥΥ και του ΚΕΣΥ , εγκρίνεται και το καταστατικό της. Το καταστατικό
οφείλει να εμπεριέχει τις κατωτέρω κοινές ρυθμίσεις:
α. Κάθε ΕΙΚ φέρει τίτλο με τις λέξεις «Επιστημονική Ιατρική
Κοινότητα», ακολουθούμενες από την συγκεκριμένη αναγνωρισμένη
ειδικότητα ή εξειδίκευση και τον σημερινό της τίτλο σε εισαγωγικά.

β.. Μέλος κάθε ΕΙΚ μπορεί να είναι κάθε Έλληνας υπήκοος επιστήμονας
υγείας με τον αντίστοιχο τίτλο ειδικότητας ή εξειδίκευσης που διαμένει
στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και ασκεί την αντίστοιχη ειδικότητα ή
εξειδίκευση και κάθε πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δουλεύει
στην Ελλάδα. Κατ’ εξαίρεση

α)

Για την ειδικότητα της Γενικής

Ιατρικής μπορούν να είναι μέλη τα μέλη ΔΕΠ που έχουν γνωστικό
αντικείμενο Γενική Ιατρικής ή παρόμοιο εφόσον δεν είναι μέλη άλλης
ΕΙΚ. Μετά τη συνταξιοδότησή τους τα μέλη ΔΕΠ χάνουν την ιδιότητα
του πλήρους μέλους και δύνανται να γίνουν αντεπιστέλλοντα μέλη και β)
για την ειδικότητα της Δημόσιας Υγείας – Κοινωνικής Ιατρικής μπορούν
να είναι μέλη τα μέλη ΔΕΠ που έχουν αντίστοιχο ή παρόμοιο γνωστικό
αντικείμενο

εφόσον δεν είναι μέλη άλλης ΕΙΚ. Μετά

τη

συνταξιοδότησή τους τα μέλη αυτά χάνουν την ιδιότητα του πλήρους
μέλους και δύνανται να γίνουν αντεπιστέλλοντα.
γ. Όργανα διοίκησης της ΕΙΚ είναι η γενική συνέλευση ,το ΔΣ και η
εξελεγκτική επιτροπή. Η γενική συνέλευση συνέρχεται τακτικά 2 φορές
των χρόνο και έκτακτα μετά από απόφαση του ΔΣ ή μετά από αίτημα του
1/3 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 συνεχόμενες ή διακεκομμένες υπολογιζόμενων και των ήδη
διατελεσάντων θητειών. 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. Επιστήμονες κάθε
άλλης ειδικότητας μπορούν να έχουν την ιδιότητα του αντεπιστέλλοντος
μέλους που έχει δικαίωμα λόγου στις ΓΣ και υποβολής εισηγήσεων προς
το ΔΣ, αλλά όχι ψήφου.
δ. 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. Εάν ο Αντιπρόεδρος είναι ελευθεροεπαγγελματίας τότε δεν
περιλαμβάνεται άλλος ελευθεροεπαγγελματίας, αλλά μέλος ΔΕΠ ή ΕΣΥ.
Στις ΕΙΚ Γενικής Ιατρικής και Δημόσιας Υγείας / Κοινωνικής Ιατρικής,
στη θέση του μέλους ΔΕΠ μπορεί να υπάρχει δεύτερος γιατρός ΕΣΥ. 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.
ε. Επιτροπή επαγγελματικών θεμάτων. Με απόφαση του ΔΣ που
επικυρώνεται από την ΓΣ συγκροτείται επιτροπή επαγγελματικών
θεμάτων που είναι 5μελής και απαρτίζεται από 2 ειδικευμένους
νοσοκομειακούς γιατρούς και 3 ελευθεροεπαγγελματίες.
στ.

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.
4.Πόροι

των

ΕΙΚ

είναι

οι

συνδρομές

των

μελών,

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 6 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 3 του παρόντος. Μαζί με το εγκεκριμένο
καταστατικό ή πρακτικό της καταστατικής ΓΣ που αναφέρεται στις
ψηφισθείσες πιο πάνω αλλαγές κατατίθεται στο ΚΕΣΥ και αίτημα
αναγνώρισης και καταχώρησης στο μητρώο ΕΙΚ. Μετά την αναγνώριση
από το ΚΕΣΥ και την καταχώρηση στο μητρώο τα υπάρχοντα εκλεγμένα
όργανα εξαντλούν τη θητεία τους. Σε περίπτωση που το ΔΣ Ιατρικής
Εταιρείας του παραπάνω καταλόγου δεν ανταποκριθεί εντός 6μήνου στις
προβλεπόμενες από τον παρόντα νόμο ενέργειες, ο Υπουργός Υγείας
ορίζει προσωρινή διοικούσα 9μελή επιτροπή που θα φέρει σε πέρας την
διαδικασία σύστασης και εκλογής οργάνων αντίστοιχης ΕΙΚ. Η
διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο αυτή, εποπτεύεται από
την Ε.Ε. του ΚΕΣΥ.

6.Οι

Εταιρείες

Ιατρικών

και

Οδοντιατρικών

Ειδικοτήτων

και

Εξειδικεύσεων που εμπίπτουν στις προβλέψεις της προηγούμενης
παραγράφου είναι οι εξής:
Ειδικότητες
1.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΓΓΕΙΑΚΗΣ

ΚΑΙ

ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
2.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

3.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

4.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ

ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ
5.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ
6.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

7.

ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

8.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

9.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ

ΚΑΙ

ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
10.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

11.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
12.ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ-

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΩΝ
13.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
14.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ

15.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
16.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

17.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

18.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑΣ
19.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ & ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
20.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

21.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

22.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

23.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
24.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
25.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
26.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ -ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ
ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΩΝ
27.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΓΚΟΛΟΓΩΝ

ΠΑΘΟΛΟΓΩΝ

ΕΛΛΑΔΑΣ
28.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

29.

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ-

ΕΝΩΣΗ ΨΥΧΙΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ & ΕΦΗΒΩΝ
30.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ,

ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
31.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

32.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ
33.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

ΕΝΩΣΗ

ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΩΝ

ΕΛΛΑΔΟΣ
34.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ

ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

&

35.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

36.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ-

ΚΑΡΔΙΑΣ – ΑΓΓΕΙΩΝ
37.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ ΠΑΙΔΩΝ

38.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

39.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΧΗΛΟΥ
40.

ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ

41.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ
42.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΓΕΝΕΤΙΣΤΩΝ

ΕΛΛΑΔΑΣ
43.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Εξειδικεύσεις
1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
2. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΓΓΕΙΟΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΝΕΥΡΟΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
3. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ&
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ
4. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ
5. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

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.
7.Λοιπές ιατρικές ενώσεις
Κάθε άλλη Ιατρική Επιστημονική Εταιρεία, που δεν περιλαμβάνεται
στον κατάλογο της προηγούμενης παραγράφου επιλέγει ΕΙΚ αναφοράς,
πιστοποιείται από το ΚΕΣΥ και διασυνδέεται επιστημονικά μαζί της. Η
απόφαση του ΚΕΣΥ για την διασύνδεση μιας Επιστημονικής Εταιρείας
με μια ΕΙΚ, που ισοδυναμεί και με επικύρωση της πιστοποίησης,
λαμβάνεται μετά από αίτημα της. Βασικό κριτήριο αποδοχή της αίτησης
είναι η έλλειψη αλληλοεπικάλυψης του επιστημονικού πεδίου και της
επιστημονικής ομάδας που απευθύνεται με άλλη Επιστημονική Εταιρεία
και η ευρύτητα του επιστημονικού πεδίου και κοινού που αφορά. Κάθε
εταιρεία μπορεί να αιτηθεί την διασύνδεση της σε μία έως τρεις ΕΙΚ.
Στους σκοπούς τους, εκτός από την διοργάνωση εκπαιδευτικών
πιστοποιημένων δραστηριοτήτων, περιλαμβάνεται και η δυνατότητα
έκδοσης συγγραμμάτων ή περιοδικών καθώς και η χρηματοδότηση
ερευνητικών δραστηριοτήτων σχετικών με το επιστημονικό τους
αντικείμενο. Στο πλαίσιο της πιστοποιημένης διασύνδεσής της η ιατρική
εταιρεία υποβάλλει για έγκριση ετήσιο πρόγραμμα εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων στην επιτροπή του άρθρου 57. Αίτηση για πιστοποίηση
μπορούν να καταθέσει κάθε μη κερδοσκοπική Ιατρική Επιστημονική
Εταιρεία
Η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, η Ιατρική Εταιρεία Θεσσαλονίκης, η
Ιατρική

Εταιρεία

Επιστημονικός

Δυτικής

Ιατρικός

Ελλάδας

Φορέας

και

των

Πελοποννήσου

Ενόπλων

και

Δυνάμεων

ο
θα

πιστοποιηθούν από το ΚΕΣΥ μετά από αίτησή τους, χωρίς διασύνδεση

με κάποια ΕΙΚ και χωρίς την πρόταξη των λέξεων «Επιστημονική
Ιατρική Κοινότητα» στον τίτλο τους.
Με απόφαση του Υπουργού Υγείας ορίζονται οι λεπτομέρειες της
σχετικής διαδικασίας.

7.Παραρτήματα.
Στο πλαίσιο κάθε ΕΙΚ μπορούν να συστήνονται παραρτήματα σε
γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας. Κάθε ΕΙΚ μπορεί να έχει μέχρι 3
παραρτήματα. Κάθε παράρτημα φέρει την επωνυμία : «Επιστημονική
Ιατρική Κοινότητα …Παράρτημα …Ελλάδας».
Τα παραρτήματα είναι επιστημονικά μη κερδοσκοπικά σωματεία και τα
μέλη τους είναι ταυτόχρονα και μέλη της αντίστοιχης ΕΙΚ. Μέλη των
παραρτημάτων είναι οι γιατροί – μέλη της ΕΙΚ που διαμένουν και
ασκούν το επάγγελμά τους στην αντίστοιχη γεωγραφική περιοχή. Τα ΔΣ
των παραρτημάτων είναι 5μελή.
Στις αρμοδιότητες των παραρτημάτων είναι η περιοδική αξιολόγηση των
εκπαιδευτικών

μονάδων

τοπικών/περιφερειακών

της

περιοχής

τους,

η

διοργάνωση,

συνεδρίων, ημερίδων ή σεμιναρίων που δεν

μπορούν να υπερβαίνουν συνολικά το ένα (1) ανά έτος και η έκδοση
επιστημονικών ή / και ενημερωτικών εντύπων. Κάθε τρία (3) χρόνια
μπορεί κάθε παράρτημα να διοργανώνει πανελλαδικής εμβέλειας
εκπαιδευτική δραστηριότητα σε συνεργασία με την αντίστοιχη ΕΙΚ και
μετά από έγκριση της Επιτροπής του άρθρου 57.
8.Στο μητρώο που τηρείται στο ΚΕΣΥ και στο αρμόδιο τμήμα του
Υπουργείου

Υγείας,

καταχωρούνται

παραρτημάτων τους , όλες οι

πλην

των

ΕΙΚ

και

των

ιατρικές εταιρείες / ενώσεις που

πιστοποιούνται με την διαδικασία των παραγράφων του παρόντος
άρθρου.

Άρθρο 55
Συνεχιζόμενη Ιατρική Εκπαίδευση
1.Ως συνεχιζόμενη ιατρική εκπαίδευση νοείται κάθε διαδικασία
που συμβάλλει στην διαρκή επιστημονική ενημέρωση των
ειδικευμένων και ειδικευόμενων ιατρών πάνω στα νέα δεδομένα
και στις νέες διαγνωστικές και θεραπευτικές τεχνικές. Η
πολιτεία έχει την υποχρέωση να μεριμνά για την συνεχιζόμενη
εκπαίδευση των ειδικευμένων ιατρών και οδοντιάτρων από
φορείς του δημοσίου συστήματος και να διαμορφώσει σαφές
θεσμικό πλαίσιο για την υποστήριξη της συνεχιζόμενης
εκπαίδευσης από ιδιωτικούς φορείς, προκειμένου η υποστήριξη
αυτή να

μην παραβιάζει τους κανόνες της τεκμηριωμένης

ορθής ιατρικής πρακτικής και της ιατρικής δεοντολογίας.
2.Η συνεχιζόμενη ιατρική εκπαίδευση παρέχεται από τα
τμήματα και τις μονάδες των δημόσιων νοσοκομείων καθώς
και από τις ΕΙΚ, τις διασυνδεόμενες με αυτές ιατρικές
εταιρείες/ενώσεις και τις λοιπές διαπιστευμένες στο ΚΕΣΥ
ιατρικές ενώσεις, μέσα από τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες
που είναι τα συνέδρια, τα ενδοκλινικά μαθήματα, οι
βιβλιογραφικές ενημερώσεις, οι ημερίδες, τα σεμινάρια και τα
κλινικά φροντιστήρια.

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από εισήγηση της
Επιτροπής Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης του ΚΕΣΥ ορίζονται
αναλυτικά οι κατηγορίες των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων
με κριτήριο την μορφή τους (συνέδριο, ημερίδα, σεμινάριο,
κλινικό

φροντιστήριο,

ενδοκλινικό

μάθημα,

διατομεακό

μάθημα), την χωρική εμβέλεια (διεθνής που διεξάγεται στην
Ελλάδα, πανελλήνια, τοπική/ περιφερειακή), χρονική διάρκεια
που αντιστοιχεί σε κάθε συγκεκριμένη μορφή δραστηριότητας,
καθώς και η μοριοδότηση (CME –CPD) κάθε μορφής
εκπαιδευτικής δραστηριότητας , όπως αυτή ορίζεται από τον
Πανελλήνιο

Ιατρικό

Σύλλογο.

Με

την

ίδια

απόφαση

προσδιορίζεται η σχέση της παρακολούθησης υποχρεωτικών
ωρών δραστηριοτήτων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης με την
αξιολόγηση και βαθμολογική εξέλιξη των ιατρών του ΕΣΥ, με
τις συμβάσεις ελευθεροεπαγγελματιών ιατρών με φορείς
κοινωνικής ασφάλισης

καθώς και κάθε άλλη σχετική

λεπτομέρεια. Ο αριθμός υποχρεωτικών ωρών παρακολούθησης
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων ανά έτος ορίζεται για κάθε
ειδικότητα ή εξειδίκευση από την αντίστοιχη ΕΙΚ

και

επικυρώνεται από την ΕΕ του ΚΕΣΥ.

Άρθρο 56
Στο Υπουργείο Υγείας δημιουργείται Ειδικός Λογαριασμός
Συνεχιζόμενης

Εκπαίδευσης

Επαγγελματιών

Υγείας

(ΕΛΣΕΕΥ). Ο σκοπός της δημιουργίας του λογαριασμού αυτού
είναι η υποστήριξη, με απόφαση της ΕΕ του ΚΕΣΥ μετά από
αιτήματα δημοσίων φορέων επαγγελματιών υγείας, δημόσιων
φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας και ΕΙΚ, δραστηριοτήτων
συνεχιζόμενης εκπαίδευσης.
Αρμόδιο τμήμα για την διαχείριση του ΕΛΣΕΕΥ και την
εποπτεία των ΕΛΚΕΑ των ΥΠΕ στο Υπουργείο Υγείας και σε
συνεργασία με το ΚΕΣΥ για το αντικείμενο αυτό, είναι το
αυτοτελές τμήμα διοικητικής υποστήριξης των ΥΠΕ.
Πηγές χρηματοδότησης του ΕΛΣΕΕΥ είναι α)

το 10% του

ποσού της χορηγίας που κάθε επιστημονική κοινότητα ή
εταιρεία λαμβάνει μέσω συμβολαίου από κάθε χορηγό για την
διοργάνωση εκπαιδευτικής δραστηριότητας, β) το 50% των
ετήσιων εσόδων των ΕΛΚΕΑ των ΥΠΕκαι γ) δωρεές ιδιωτών.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας
ορίζονται τα σχετικά με την εποπτεία και την διαχείριση του
ΕΛΣΕΕΥ .

Άρθρο 57
Επιτροπή Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (ΕΣΙΕ)
Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, συγκροτείται στο ΚΕΣΥ
μόνιμη Επιτροπή για την εποπτεία και την υποστήριξης
Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης , με αρμοδιότητα να

εισηγείται στην ΕΕ κάθε τι σχετικό με την διοργάνωση,
πιστοποίηση

και

δραστηριοτήτων

υποστήριξη
του

μέσω

προηγούμενου

χορηγιών,

άρθρου.

των

Κριτήριο

πιστοποίησης των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων είναι το
επιστημονικό τους περιεχόμενο, συνεκτιμώντας τις τρέχουσες
επιστημονικές εξελίξεις, η δυναμική και το ενδιαφέρον των
προτεινόμενων

γνωστικών

πρωτοτυπία και γενικά η

αντικειμένων,

το

εύρος,

η

ποιότητα των κατατεθειμένων

προγραμμάτων, η εγκυρότητα του φορέα διοργάνωσης, καθώς
και η επιστημονική ομάδα που απευθύνεται.
Η Επιτροπή είναι 13μελής και απαρτίζεται από :
1. τον εκάστοτε πρόεδρο του ΚΕΣΥ ως Πρόεδρο
2. τον εκάστοτε Αντιπρόεδρο του ΚΕΣΥ , ως
αντιπρόεδρο και αναπληρωτή του προέδρου σε
περίπτωση απουσίας ή κωλύματος
3. δύο (2) ιατρούς μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής ή
της Ολομέλειας του ΚΕΣΥ που επιλέγονται από την
Ολομέλεια
4. έναν (1) εκπρόσωπο του ΠΙΣ με τον αναπληρωτή
του
5. έναν (1) εκπρόσωπο του ΕΟΦ με τον αναπληρωτή
του

6. έναν (1) εκπρόσωπο των Ιατρικών Σχολών της
χώρας με τον αναπληρωτή του
7. τρία (3) μόνιμα μέλη από τις ΕΙΚ που επιλέγονται
με κλήρωση από κατάλογο που καταρτίζεται από
προτεινόμενους από τα ΔΣ των ΕΙΚ εκπροσώπους.
Κάθε ΕΙΚ μπορεί να προτείνει έναν (1) εκπρόσωπο.
8. δύο (2) μη μόνιμα εναλλασσόμενα μέλη, οριζόμενα
από τις ΕΙΚ, ανάλογα με τα θέματα της ημερήσιας
διάταξης που τα αφορούν.
Τις εργασίες της ΕΣΙΕ δύναται να παρακολουθεί από 1
εκπρόσωπος των χορηγών με δικαίωμα λόγου.
Η θητεία των μελών της Επιτροπής είναι τριετής.
Με απόφαση του Υπουργού Υγείας που εκδίδεται μέσα σε ένα
μήνα από την δημοσίευση του παρόντος, ορίζεται κάθε
λεπτομέρεια σχετική με την διαδικασία συγκρότησης και την
λειτουργία της Επιτροπής.

Άρθρο 58
1.Κάθε ΕΙΚ, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Εκπαίδευσης,
ορίζει

τον

ελάχιστο

αριθμό

ωρών

εκπαιδευτικών

δραστηριοτήτων ανά έτος που κάθε ειδικευμένος γιατρός

οφείλει να παρακολουθήσει και εισηγείται σχετικά στο ΚΕΣΥ
προκειμένου αυτό να γνωμοδοτήσει στον Υπουργό Υγείας.
2.Δύο (2) φορές μέσα σε χρονική περίοδο 12 μηνών, κάθε
Νοέμβριο και τον Μάιο του επόμενου έτους, οι δημόσιες δομές
υγείας, οι ΕΙΚ, τα παραρτήματα , οι διασυνδεόμενες εταιρείες
/ενώσεις και λοιπές ενώσειςυποβάλλουν για επικύρωση στην
ΕΣΙΕ το πρόγραμμα των δραστηριοτήτων που πρόκειται να
διοργανωθούν στην αντίστοιχη χρονική περίοδο.
3. Κάθε ΕΙΚ μπορεί να διοργανώνει ένα (1) συνέδριο
πανελλαδικής εμβέλειας το χρόνο, με ή χωρίς διεθνή
συμμετοχή. Μπορεί επίσης να διοργανώνει μία (1) ακόμα
δραστηριότητα πανελλαδικής εμβέλειας το χρόνο με ειδικό
αντικείμενο και δύο ακόμα δραστηριότητες

το χρόνο που

απευθύνονται σε νέους ιατρούς, όπως σεμινάρια ή κλινικά
φροντιστήρια.

Κατά το έτος που το παράρτημα μιας ΕΙΚ

διοργανώνει πανελλαδικής εμβέλειας συνέδριο σύμφωνα με την
παρ. 7 του άρθρου 54 του παρόντος, δεν διοργανώνεται
αντίστοιχο συνέδριο από την ΕΙΚ. Οι λοιπές πιστοποιημένες
ιατρικές

ενώσεις

μπορούν

να

διοργανώνουν

μία

(1)

εκπαιδευτική δραστηριότητα οποιασδήποτε μορφής το χρόνο.
Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες που διοργανώνονται από
δημόσιες δομές δεν μπορούν να υπερβαίνουν την μία (1) ανά
διετία και προκειμένου να διοργανωθούν απαιτείται έγκριση
ανάλογου

αιτήματος

από

την

Επιτροπή

Συνεχιζόμενης

Εκπαίδευσης του ΚΕΣΥ ύστερα από σύμφωνη γνώμη του
αρμόδιου Επιστημονικού Συμβουλίου και της αντίστοιχης ΕΙΚ.
Με απόφαση του Υπουργού Υγείας μετά από γνωμοδότηση του
ΚΕΣΥ, τα όρια των προηγούμενων εδαφίων μπορούν να
τροποποιούνται.
4.Με απόφαση του Υπουργού Υγείας που εκδίδεται μέσα σε
δύο (2) μήνες από την δημοσίευση του παρόντος μετά από
εισήγηση του ΚΕΣΥ,ορίζονται τα όρια του

κόστους

διοργάνωσης κάθε κατηγορίας δραστηριότητας και με κύριο
κριτήριο την κατηγορία στην οποία εμπίπτει η δραστηριότητα
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου
2 του άρθρου 55 του παρόντος. 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.

Με

την

ίδια

απόφαση

ορίζεται

κάθε

λεπτομέρεια που αφορά στις μορφές προβολής των χορηγών,
στην κάλυψη των εξόδων παραμονής των συμμετεχόντων και
κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

Άρθρο 59

1.Οι

φαρμακευτικές

εταιρείες

και

οι

εταιρείες

ιατροτεχνολογικών προϊόντων, εφεξής χορηγοί, δύο φορές μέσα
σε διάστημα 12 μηνών, δηλώνουν υποχρεωτικά προς την ΕΣΙΕ
και ταυτόχρονα γνωστοποιούν στον ΕΟΦ, τις πιστοποιημένες
και μη πιστοποιημένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες που
προτίθενται να υποστηρίξουν για το αντίστοιχο διάστημα με την
μορφή χρηματικής χορηγίας απευθείας προς τους οργανωτές,
καθώς και τον αριθμό των γιατρών και άλλων επαγγελματιών
υγείας των οποίων την συμμετοχή θα υποστηρίξουν σε κάθε
δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένων και των συνεδρίων του
εξωτερικού.
Οι μη πιστοποιημένες δραστηριότητες που θα υποστηρίξει
οικονομικά κάθε χορηγός είναι αποκλειστικά ημερήσιες και δεν
μπορεί να υπερβαίνουν τη μια (1) το χρόνο

ανεξάρτητα από

την μορφή της δραστηριότητας.
2.

Εκτός

από

τις

εκπαιδευτικές

δραστηριότητες

,

πιστοποιημένες ή μη, που μπορούν να χρηματοδοτούνται από
χορηγούς, οι φαρμακευτικές εταιρείες και οι εταιρείες
ιατροτεχνολογικών προϊόντων μπορούν να διοργανώνουν
ενημερωτικές

συναντήσεις

με

ιατρούς

και

άλλους

επαγγελματίες υγείας. Οι ενημερωτικές αυτές συναντήσεις είναι
αποκλειστικά ημερήσιες, τοπικού/ περιφερειακού χαρακτήρα
και η διάρκειά τους δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 5 ώρες χωρίς
διανυκτέρευση.

Τα δορυφορικά συμπόσια που διοργανώνονται από χορηγούς
στο πλαίσιο συνεδρίων δεν μπορούν να υπερβαίνουν σε
συνολική διάρκεια το 20% της επιστημονικής διάρκειας του
συνεδρίου.
Για τις ενημερωτικές δραστηριότητες που διοργανώνει κάθε
φαρμακευτική

εταιρεία

ή

εταιρεία

ιατροτεχνολογικών

προϊόντων, ενημερώνει υποχρεωτικά τον ΕΟΦ και το ΚΕΣΥ.
3.Μεταξύ της ΕΙΚ ή της διασυνδεόμενης με αυτή ιατρικής
εταιρείας ή της πιστοποιημένης ένωσης και του χορηγού,
υπογράφεται συμβόλαιο στο οποίο αναφέρεται το χρηματικό
ποσό της χορηγίας και οι όροι για την χορηγία, μεταξύ των
οποίων και οι λεπτομέρειες που αφορούν στην διοργάνωση
δορυφορικών συμποσίων. Τα συμβόλαια κοινοποιούνται στην
ΕΣΙΕ και επικυρώνονται από την ΕΕ του ΚΕΣΥ .
4. Στην ιστοσελίδα ΚΕΣΥ και στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ
αναρτώνται υποχρεωτικά

οι χορηγοί των εκπαιδευτικών

δραστηριοτήτων, πιστοποιημένων ή μη, καθώς
χρηματικό

ποσό

με

το

οποίο

και το

χρηματοδοτήθηκε

κάθε

δραστηριότητα βάσει του συμβολαίου της παραγράφου 2,
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 ΚΕΣΥ

αναρτώνται τα ονόματα των επαγγελματιών υγείας που θα
παρακολουθήσουν

κάθε

δραστηριότητα,

καθώς

και

το

αναλυτικό πρόγραμμα κάθε δραστηριότητας.
5.Οι χορηγοί ενημερώνουν δύο (2) φορές μέσα σε διάστημα 12
μηνών την ΕΣΙΕ και τις ΕΙΚ σχετικά με τον αριθμό γιατρών
των οποίων την συμμετοχή σκοπεύουν να χρηματοδοτήσουν για
κάθε πιστοποιημένη δραστηριότητα.

Οι γιατροί που

επιθυμούν να υποστηριχθούν χρηματικά από χορηγούς για την
εγγραφή,

μετακίνηση

και

διαμονή

προκειμένου

παρακολουθήσουν πιστοποιημένη δραστηριότητα, υποβάλλουν
σχετικό αίτημα προς την ΕΙΚ επισυνάπτοντας ταυτόχρονα και
τον αριθμό ωρών / μορίων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης που
απαιτείται να συμπληρώσουν σύμφωνα με το επικυρωμένο
πρόγραμμα συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης.
6.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

συμμετοχές,
αιτήματα

μέσω

χορηγιών,

εγκρίνουν

τις

λαμβάνοντας υπόψη σε περίπτωση που τα

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 ειδικευμένος, ειδικευόμενος ή εξειδικευόμενος .

Οι

αποφάσεις του ΔΣ των ΕΙΚ σχετικά με τα αιτήματα συμμετοχής
αναρτώνται στην ιστοσελίδα κάθε ΕΙΚ και κοινοποιούνται στην
ΕΣΙΕ. Για αιτήματα που έχουν απορριφθεί μπορεί να
υποβάλλονται ενστάσεις στην ΕΣΙΕ που εξετάζονται σε
διάστημα 7 ημερών.
7.Το χρηματικό ποσό που παραμένει στο ταμείο κάθε ΕΙΚ ή
επιστημονικά διασυνδεόμενης εταιρείας ή πιστοποιημένης
ένωσης 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.Οι χορηγοί έχουν την δυνατότητα να χρηματοδοτήσουν την
συμμετοχή επιστημόνων σε συνέδρια του εξωτερικού με
διαδικασία που δεν εμπίπτει στις προβλέψεις των παραγράφων
5 και 6 του παρόντος άρθρου. Ο αριθμός των επιστημόνων
αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δέκα (10) τον χρόνο για
κάθε χορηγό.
Επίσης, οι χορηγοί έχουν την δυνατότητα να διοργανώνουν
συμβουλευτικά σώματα και να χρηματοδοτούν την συμμετοχή
επιστημόνων σε αυτά είτε στηνΕλλάδα είτε στο εξωτερικό. Οι
συμμετοχές κάθε επιστήμονα σε συμβουλευτικά σώματα δεν
μπορούν να υπερβαίνουν τις μία(1) το χρόνο. Τα ονόματα των

επιστημόνων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες των
προηγούμενων εδαφίων γνωστοποιούνται στον ΕΟΦ και
αναρτώνται κάθε χρόνο στον ιστότοπο του Οργανισμού. Ο
έλεγχος της τήρησης των κανόνων που περιγράφονται στην
παράγραφο αυτή και η επιβολή προστίμων για την παραβίασή
τους είναι αρμοδιότητα του ΕΟΦ.
Με απόφαση του Υπουργού Υγείας ορίζεται κάθε λεπτομέρεια
σχετική με τις χορηγίες της παραγράφου αυτής καθώς και με
την διαδικασία της επιβολής των χρηματικών ποινών σε
περιπτώσεις παραβίασης των κανόνων.

9. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 1316
/1983 (Α’ 3) που αντικατέστησε την παρ.6 του ΝΔ 96 /1973
καταργείται.

