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Η σπουδή και η άσκηση της ιατρικής καθορίζει την ζωή των ιατρών και η 

επαγγελματική τους πορεία πρέπει να διασφαλίζεται ώστε αυτή να είναι 

απρόσκοπτη, παραγωγική και επ’ ωφελεία των ασθενών. Τα 

επαγγελματικά δικαιώματα των ιατρών είναι μοναδικά και ιδιαίτερα 

καθώς, ως κορυφαία επιστήμη, η ιατρική διαφοροποιείται από το σύνολο 

των επιστημών και η άσκησή της απαιτεί ιδιαίτερη προετοιμασία.  

 

Τα επαγγελματικά δικαιώματα αφορούν όλες τις πτυχές ανάπτυξης ενός 

γιατρού και περιγράφονται ως ακολούθως: 

 

Δικαίωμα στην Εκπαίδευση 

Ο ιατρός από την πρώτη ημέρα εισαγωγής του στην Ιατρική Σχολή μέχρι 

την ολοκλήρωση της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας δικαιούται 

σύγχρονης, εκπαίδευσης. Τα εκπαιδευτικά κέντρα απαιτείται να είναι 

πιστοποιημένα και να πληρούν τα υψηλά ευρωπαϊκά πρότυπα και οι 

εκπαιδευτές οφείλουν να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια ώστε η 

εκπαίδευση που παρέχεται να διασφαλίζεται σε όλους με τρόπο μετρήσιμο 

και αξιολογημένο, με σκοπό ο ιατρός να αποκτά τα απαραίτητα γνωστικά 

εφόδια καθώς και τις λοιπές δεξιότητες για την άσκηση της επιστήμης του. 

Η εκπαίδευση οφείλει να είναι υψηλού επιπέδου, σύμφωνα με τα διαρκώς 

αναπροσαρμοζόμενα διεθνή πρότυπα και πλήρης. Επιπλέον, η εκπαίδευση 

των ιατρών θα πρέπει να είναι αδιατάρακτη με τα μικρότερα δυνατά κενά 

για να εξασφαλίζεται η συνέχεια σε αυτή και η ολοκλήρωσή της. Κατά τη 

διάρκεια της εκπαίδευσης, ο γιατρός δικαιούται αξιοκρατικής και 



 

 

αντικειμενικής κρίσης της προόδου του, επιστέγασμα της οποίας είναι η 

τελική αξιολόγηση, με όμοιο τρόπο σε όλη την Επικράτεια, μετά την 

ολοκλήρωση της ειδικότητας. Τα ίδια δικαιώματα ο γιατρός έχει και για 

την εκπόνηση κάθε άλλης εκπαιδευτικής διαδικασίας (μεταπτυχιακά, 

διδακτορικές διατριβές, κ.λ.π.). Ειδικά στην Ελλάδα, οι γιατροί 

δικαιούνται αντικειμενικού και αξιοκρατικού συστήματος εισαγωγής στη 

μεταπτυχιακή άσκηση για την ειδικότητά τους, παρόμοιου με τα ισχύοντα 

στις ευρωπαϊκές χώρες.  

Η μέριμνα για τα ανωτέρω σε ότι αφορά τη χώρα μας είναι απολύτως 

αναγκαία και επείγουσα και για τον πρόσθετο λόγο της ιατρικής 

μετανάστευσης που είναι σταθερή τα τελευταία 15 χρόνια.  

 

Άσκηση της Ιατρικής 

Είναι δικαίωμα των ιατρών να ασκούν την Ιατρική σε συνθήκες ασφάλειας 

χωρίς περισπασμούς και άλλα προαπαιτούμενα, ώστε αυτή να γίνεται με 

τους κανόνες της επιστήμης και σύμφωνα με τις αρχές της ιατρικής 

δεοντολογίας. Ο ιατρός δικαιούται να έχει όλα τα απαραίτητα μέσα 

άσκησης της επιστήμης και της τέχνης του ώστε οι ασθενείς να 

απολαμβάνουν τη μέγιστη απόδοση των δυνατοτήτων της επιστήμης. Στο 

πλαίσιο αυτό, πρέπει να υπάρχει διαρκής αξιολόγηση όλων όσων 

παρέχουν υπηρεσίες υγείας και είναι υπεύθυνοι για τις δομές εντός των 

οποίων οι ιατροί εργάζονται.  

Η επαγγελματική προϋπηρεσία των ιατρών αποτυπώνεται με ενιαίο και 

κοινό τρόπο προς αξιολόγηση, ανεξαρτήτως του χώρου εργασίας τους 

(κρατικός ή ιδιωτικός τομέας) 

 

Οι ιατροί που έχουν σταθερή σχέση εργασίας τόσο στον κρατικό όσο και 

στον ιδιωτικό τομέα δικαιούνται αξιοπρεπείς αμοιβές, 

αναπροσαρμοζόμενες και αντίστοιχες με αυτές των υπολοίπων 

Ευρωπαίων συναδέλφων τους. Οι αμοιβές αυτές πρέπει να αντιστοιχούν 

σε χρόνο εργασίας, όπως καθορίζεται από τις ευρωπαϊκές οδηγίες για να 

εξασφαλίζεται η μέγιστη απόδοσή τους υπέρ των ασθενών. Στη δια βίου 



 

 

εκπαίδευση και μετεκπαίδευση των ιατρών οφείλουν να συμμετέχουν οι 

σταθεροί εργοδότες τους, κρατικός και ιδιωτικός τομέας.  

Στο ίδιο πλαίσιο, ο ιατρός εφόσον ασκεί ελεύθερα την ιατρική, δικαιούται 

να καθορίζει ελεύθερα τις αμοιβές του σύμφωνα με τους κανόνες της 

ιατρικής δεοντολογίας. Οι αποζημιώσεις ασφαλιστικών φορέων 

δεσμεύουν τον ιατρό εφόσον και ο ίδιος τις αποδέχεται. Φαινόμενα 

ετεροκαθορισμού των αμοιβών, μεσιτείας και σκοπίμως καθυστερημένης 

απόδοσης, αποτελούν πρακτικές που αντιβαίνουν στα επαγγελματικά 

δικαιώματα των ιατρών, παραβιάζουν την ιατρική δεοντολογία και πρέπει 

να διασφαλιστεί η αποφυγή τους.  

Οι ιατροί δικαιούνται να έχουν αποκλειστικό δικαίωμα στην ίδρυση 

ιατρείων που καταστρατηγείται στη χώρα μας από τις μνημονιακές 

ρυθμίσεις με την κατάργηση του 51%. Στο ίδιο πλαίσιο, η χρήση των 

όρων ιατρικός, ιατρική, medicine, medical και των παραγώγων τους 

από οποιασδήποτε μορφής εταιρεία που δεν ανήκει ή δεν απασχολεί 

ιατρούς συνιστά παραπλάνηση του κοινού και ιδιαιτέρως των 

ασθενών και η Πολιτεία οφείλει να την απαγορεύσει.  

 

Σύνταξη, Υγεία, Ασφάλεια 

Επαγγελματικό δικαίωμα των ιατρών είναι να απολαμβάνουν μετά την 

ολοκλήρωση του εργασιακού τους βίου σύνταξη αξιοπρεπή και ανάλογη 

της εργασίας τους. Στη χώρα μας, ιδιαιτέρως μετά τις πολλαπλές 

απαλλοτριώσεις του χρηματοδοτούμενου αποκλειστικά από τους δικούς 

μας πόρους ΤΣΑΥ, οι συντάξεις των ιατρών είναι δυσανάλογα χαμηλές. 

Οι ιατροί έχουν δικαίωμα σε ένα σαφές συνταξιοδοτικό σύστημα 

βασισμένο και στους τρεις πυλώνες ασφάλισης. Επίσης, οι ιατροί 

δικαιούνται ασφάλισης υγείας με αξιοπρεπείς συνθήκες καθώς και 

περίθαλψη σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής δεοντολογίας. Η 

υποχρέωση των ιατρών για ασφάλιση έναντι αστικής ευθύνης για την 

άσκηση του επαγγέλματός τους υφίσταται αλλά αυτή θα πρέπει να 

εκπληρώνεται ελεύθερα και χωρίς ετεροκαθορισμούς. Ο ιατρός δικαιούται 

να επιλέγει το ύψος της ασφαλιστικής του κάλυψης, ανάλογα με τις 

ανάγκες και τις δυνατότητές του. Φαινόμενα υπερβολικών απαιτήσεων 



 

 

κάλυψης συνιστούν καταπάτηση του δικαιώματός του για ελεύθερη 

άσκηση της ιατρικής. 

 

Δεοντολογία – Κρίση 

Η άσκηση της ιατρικής που διέπεται από αρχαιοτάτων χρόνων από την 

ιατρική δεοντολογία είναι κεκτημένο δικαίωμα και υποχρέωση των 

ιατρών, παράλληλα όμως δημιουργεί και απαιτήσεις για δίκαιη κρίση όταν 

αυτή παραβιάζεται. Οι κριτές, πέρα από τα πειθαρχικά όργανα του 

ιατρικού σώματος οφείλουν να έχουν τις απαραίτητες γνώσεις ή 

αντίστοιχη επιστημονική τεκμηρίωση για την κρίση των ιατρών, όταν 

αυτοί βρίσκονται ενώπιον ευθυνών που προκύπτουν από την άσκηση της 

επιστήμης και την εφαρμογή της δεοντολογίας. 

 

Αντιποίηση επαγγέλματος 

Οι ιατροί δικαιούνται να προστατεύονται από όσους αντιποιούνται το 

ιατρικό επάγγελμα που συνιστά ποινική παράβαση. Για τον λόγο αυτό, 

είναι αποκλειστικό δικαίωμά τους και υποχρέωση όλων να αναφέρονται 

ονομαστικά με την ιατρική τους ιδιότητα και να μην περιλαμβάνονται σε 

γενικούς όρους όπως επαγγελματίες υγείας, πάροχοι υπηρεσιών υγείας, 

κλπ. Στο ίδιο πλαίσιο, η ιατρική πρέπει να ασκείται πάντοτε σε χώρους 

που να σέβονται την ιατρική επιστήμη και τα δικαιώματα των ασθενών 

και για τον λόγο αυτό οι χώροι αυτοί θα πρέπει να είναι αποκλειστικής 

χρήσεως και εφαρμογής ιατρικών υπηρεσιών.  

Οι ιατρικές πράξεις, σαφώς καθορισμένες από την κείμενη νομοθεσία και 

την ιατρική δεοντολογία, ασκούνται και εφαρμόζονται αποκλειστικά από 

ιατρούς ή με την παρουσία, την επίβλεψη και τις σαφείς οδηγίες ιατρών. 

Ο ιατρός κάθε ειδικότητας ασκεί την ιατρική, εντός του αντικειμένου για 

το οποίο έχει επισήμως ειδικευθεί ή εξειδικευθεί. 

 

Η άσκηση πλανοδιακής ιατρικής συνιστά κακή πρακτική την οποία θα 

πρέπει η νομοθεσία να περιορίσει.  

 



 

 

Το σύνολο των παραπάνω επαγγελματικών δικαιωμάτων για να 

διασφαλιστεί στη χώρα μας χρειάζεται σταθερή και συστηματική εργασία 

από τους Ιατρικούς Συλλόγους, τις Ιατρικές Σχολές και την Πολιτεία που 

νομοθετεί. Ως ευρωπαίοι ιατροί, δεν δεχόμαστε να υφιστάμεθα 

παρεμβάσεις και απειλές στο έργο μας, όπως σε άλλες χώρες του κόσμου. 

Είναι καθήκον όλων να εντείνουμε τις προσπάθειές μας, ώστε η ιατρική 

στη χώρα μας να ασκείται με τη διασφάλιση όλων των επαγγελματικών 

μας δικαιωμάτων.  
 

 


