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ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Η έκδοση των αδειών άσκησης επαγγέλματος, υπήρξε διαχρονικό αίτημα δεκαετιών του 
Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, που ικανοποιήθηκε με την Υπ. Απόφαση Γ5α/Γ.Π. οικ. 24768 
(ΦΕΚ Β΄1373/22.4.2019) και η δραστηριότητα αυτή ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2019. Πριν 
περιέλθει η δραστηριότητα αυτή στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, οι ιατροί επιβαρύνονταν 
με την καταβολή παραβόλου, για την έκδοση άδειας άσκησης επαγγέλματος, στις κατά τόπους 
Περιφέρειες και για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις για την απόκτηση τίτλου ειδικότητας. 
Όλες οι υπόλοιπες βεβαιώσεις εχορηγούντο δωρεάν προς τους συναδέλφους.  

Σύμφωνα με τις εφαρμοστικές προβλέψεις του Νόμου, τα παράβολα καθορίστηκαν αρχικώς 
στο ύψος των 50 € για την άδεια άσκησης επαγγέλματος, 30 € για την συμμετοχή στις 
εξετάσεις για την απόκτηση του τίτλου ειδικότητας και 20 € για τα πιστοποιητικά υφιστάμενης 
επαγγελματικής κατάστασης. Το γεγονός ότι προβλέφθηκαν παράβολα για υπηρεσίες που 
προσφέρονταν δωρεάν στο παρελθόν, οδήγησε τους Ιατρικούς Συλλόγους Αθηνών, 
Θεσσαλονίκης, Πάτρας και Ηρακλείου, στο Συμβούλιο της Επικρατείας, το οποίο αποφάσισε 
συλλήβδην την κατάργηση των παραβόλων, τον Σεπτέμβριο του 2020. 

Τον Ιανουάριο του 2021 νομοθετήθηκε εκ νέου, κατόπιν αιτήματος του Πανελληνίου Ιατρικού 
Συλλόγου, η είσπραξη παραβόλων για τις υπηρεσίες αυτές, των οποίων το ύψος καλούμαστε 
να καθορίσουμε, στη σύνοδο της 26η Μαΐου 2021.  

 

 

 



 

 

ΣΚΕΠΤΙΚΟ 

Τα παράβολα διαχωρίζονται σε δύο κατηγορίες:  

Η πρώτη κατηγορία αφορά όσα καταβάλλονται για άπαξ δραστηριότητες, για τις οποίες δεν 
είναι απαραίτητη η ιδιότητα του μέλους Ιατρικού Συλλόγου και στην κατηγορία αυτή ανήκουν 
το παράβολο για την έκδοση άδειας άσκησης επαγγέλματος και για τη συμμετοχή στις 
εξετάσεις για την απόκτηση τίτλου ειδικότητας.  

Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν τα παράβολα που χορηγούνται σε συναδέλφους, οι οποίοι 
ασκούν την ιατρική στη χώρα και συνεπώς είναι εγγεγραμμένοι σε Ιατρικό Σύλλογο και 
καταβάλλουν ετήσια εισφορά ύψους 20 € προς τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.  

Σύμφωνα και με τις προεκλογικές εξαγγελίες στη Γενική Συνέλευση της 3ης Μαρτίου 2019, 
θεωρούμε ότι τα παράβολα της δεύτερης κατηγορίας θα πρέπει να είναι μηδενικά. 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Το μισθολογικό κόστος του Γραφείου Αδειών Ιατρικού Επαγγέλματος, ανέρχεται μηνιαίως σε 
17.360€. Τα λοιπά κόστη που σχετίζονται με τη δραστηριότητα, στο μεγαλύτερο βαθμό 
συνιστούν και μπορούν να ενταχθούν στις πάγιες δαπάνες του Π.Ι.Σ., (ενοίκια, λογαριασμοί 
κοινής ωφέλειας, ταχυδρομικά, γραφική ύλη, ηλεκτρονικά συστήματα). Τα έσοδα από την 
έκδοση αδειών άσκησης επαγγέλματος με παράβολο ύψους 50 €, ανέρχονται σε 8.672 €, 
μηνιαίως. Τα έσοδα από τη χορήγηση τίτλου ειδικότητας με παράβολο ύψους 30 €, ανέρχονται 
σε 3.650 € μηνιαίως. Το παράβολο αυτό εισπράττεται άπαξ, ανεξαρτήτως του αριθμού 
συμμετοχών εκάστου υποψηφίου στις εξετάσεις.  

Από τα στοιχεία του Γραφείου προκύπτει ότι μέχρι στιγμής έχουν εισπραχθεί 2.190  τέτοια 
παράβολα και υπήρξαν 902 συμμετοχές στις εξετάσεις, χωρίς είσπραξη παραβόλων. Από τη 
χορήγηση των υπολοίπων πιστοποιητικών, τα μηνιαία έσοδα του Πανελληνίου Ιατρικού 
Συλλόγου συνολικά είναι της τάξεως των 1.800 € μηνιαίως. Για τον ισοσκελισμό του Γραφείου, 
προτείναμε τον ορισμό του παραβόλου για την άδεια άσκησης επαγγέλματος, κατ’ ελάχιστον 
στα 70 € και την παραμονή του ιδίου ποσού των 30 € για τη συμμετοχή στις εξετάσεις 
ειδικότητας, το οποίο θα καταβάλλεται πλέον για κάθε συμμετοχή και όχι άπαξ (η σχετική 
τροποποίηση αποτελούσε και πρόθεση του ΔΣ του Π.Ι.Σ. εδώ και πολύ καιρό, καθώς είχε 
διαπιστωθεί καταστρατήγηση).  

 

 



 

 

Με τον τρόπο αυτό, η μηνιαία είσπραξη από παράβολα του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, 
ανέρχεται στις 17.422 €. Με αυτό τον τρόπο και σε συνάρτηση με το κόστος λειτουργίας του 
γραφείου, τα οριζόμενα  ποσά για την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και συμμετοχής στις 
εξετάσεις της ιατρικής ειδικότητας είναι σαφώς υποδεέστερα του συνολικού κόστους 
λειτουργίας (πέραν του μισθολογικού), δηλαδή υπερκαλύπτουν την απαίτηση για 
ανταποδοτικότητα των τελών προς την προσφερόμενη υπηρεσία.  

Με δεδομένο ότι παρόμοιοι επιστημονικοί  κλάδοι έχουν πολύ υψηλότερα παράβολα για τις 
αντίστοιχες δραστηριότητες, θεωρούμε ότι  η  παραπάνω πρόταση είναι λογική, καθώς ο 
Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος θα επιστρέφει στα μέλη των ιατρικών συλλόγων ως υπηρεσία 
και για την ετήσια συνδρομή τους προς τον ΠΙΣ , τις διαρκείς βεβαιώσεις δωρεάν, 
αναλαμβάνοντας αυτονοήτως και το κόστος, πέραν του μισθολογικού. Ταυτόχρονα, ο 
ηλεκτρονικός μετασχηματισμός των υπηρεσιών του Π.Ι.Σ. θα μειώσει σύντομα και το συνολικό 
κόστος για τις λοιπές υπηρεσίες που προσφέρει ο Π.Ι.Σ. χωρίς συνεπώς να προκύπτει ανάγκη 
για περαιτέρω επιβάρυνση των συναδέλφων. 

Η πρόταση αυτή υποβάλλεται για την έγκριση της συνόδου. 

 


