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ΓΝΜΔ 1455/22.9.2016
ΣΧΕΤ. Το με αρ. πρωτ. 1649/17.8.2016 ζγγραφο Ρανελλθνίου Ιατρικοφ Συλλόγου.
Το με αρ. πρωτ. 298/22.7.2016 (ΑΡ ΡΙΣ: 1526/28.7.2016) ζγγραφο Ιατρικοφ Συλλόγου
Αρκαδίασ.
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
Ο ΡΙΣ με το υπ’ αρ. πρωτ. 1649/17.8.2016 ζγγραφό του μασ διαβιβάηει ζγγραφο του
Ιατρικοφ Συλλόγου Αρκαδίασ με αρ. πρωτ. 298/22.7.2016 (ΑΡ ΡΙΣ: 1526/28.7.2016), και
ηθτεί τθ γνωμοδότθςι μασ.
Στο ωσ άνω ζγγραφο του Ιατρικοφ Συλλόγου Αρκαδίασ με αρ. πρωτ. 298/22.7.2016 (ΑΡ ΡΙΣ:
1526/28.7.2016) αναγράφονται τα εξισ:
«Σασ παρακαλοφμε, ηθτοφνται οι απόψεισ ςασ για τα κάτωκι κζματα:
1. Μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείασ Γ3β/Γ.Ρ. οικ. 18952/09-032016 με ΑΔΑ: Ω1ΒΞ465ΦΥΟ-ΑΣ5, ςχετικι με τθν αδειοδότθςθ παλαιϊν (προ 2001) ιατρείων,
ο Ρ.Ι.Σ. είχε προβεί (με βάςθ ςχετικι αλλθλογραφία) ςε διαβοφλευςθ με το Υπουργείο;
Υπάρχει καταλθκτικι απόφαςθ ι κάποιο χρονοδιάγραμμα περί αναβολισ ι κα τθρθκεί θ εν
λόγω εγκφκλιοσ;
2. Με βάςθ τθν τελευταία τροποποίθςθ του νόμου περί Ρ.Φ.Υ., απελευκερϊκθκε ο αρικμόσ
επιςτθμονικϊν υπευκυνοτιτων για ζναν ιατρό.
Ρροφανϊσ τα αντίςτοιχα τμιματα πρζπει να λειτουργοφν μόνο με τθν φυςικι παρουςία
του Υπευκφνου. Υπάρχει εδάφιο ςτο νόμο που το αναφζρει και ποιο; Αποτελεί παράβαςθ θ
λειτουργία ιατρείου με απουςία του υπευκφνου θ οποία καταλογίηεται από τον οικείο
Ιατρικό Σφλλογο;
3. Δθμοςιεφονται ιατρικά άρκρα ςε ιςτοςελίδεσ παρόχων Ρ.Φ.Υ. (από μθ ιατροφσ) και ςε
ςελίδεσ κοινωνικισ δικτφωςθσ. Αρκετζσ εξ αυτϊν χωρίσ υπογραφι Ιατροφ, αλλά απλά με
τθν Εμπορικι Επωνυμία.
Υπάρχει νομικό κακεςτϊσ που να κακορίηει το ςυγκεκριμζνο κζμα και επίςθσ επιτρζπονται
τζτοιεσ δθμοςιεφςεισ;
4. Υπάρχει νομικό κακεςτϊσ που να διζπει τθ ςφςταςθ και λειτουργία Ιατρικϊν
Συνεταιριςμϊν (Φυςικϊν Ρροςϊπων) τθσ ίδιασ Ειδικότθτασ ι διαφορετικϊν Ειδικοτιτων;».
1. Σφμφωνα με τθν Εγκφκλιο του Υπουργείου Υγείασ Γ3β/Γ.Ρ. οικ. 18952/09-03-2016 με

ΑΔΑ: Ω1ΒΞ465ΦΥΟ-ΑΣ5 «καμία παράταςθ πζραν τθσ 11-11-2011 δεν ζχει δοκεί για τθν
προςαρμογι των ιδιωτικϊν φορζων Ρ.Φ.Υ. ςτισ διατάξεισ του Ρ.Δ.84/01 και ουδείσ λόγοσ
υφίςταται για τα χοριγθςθ νζασ παράταςθσ, δεδομζνου ότι θ πρακτικι των παρατάςεων:
α) ακυρϊνει ςτθν ουςία τθν εφαρμογι του Ρ.Δ. 84/01, β) δθμιουργεί διαφορετικϊν
ταχυτιτων φορείσ και ςυνιςτά άνιςθ μεταχείριςθ μεταξφ παλαιϊν και νζων φορζων, γ)
δθμιουργεί ςφγχυςθ και ανατρζπει κάκε προςπάκεια για ουςιαςτικό ζλεγχο τθσ
νομιμότθτασ των λειτουργοφντων φορζων, και δ) δεν ςυμβάλει ςτον εκςυγχρονιςμό και τον
εξορκολογιςμό τθσ λειτουργίασ των ιδιωτικϊν φορζων Ρ.Φ.Υ. Το χρονικό διάςτθμα που
μεςολάβθςε από τθν ζκδοςθ του Ρ.Δ. 84/01 ιταν επαρκζσ για τθν προςαρμογι των
ιδιωτικϊν φορζων παροχισ υπθρεςιϊν Ρ.Φ.Υ. ςτο ιςχφον νομοκετικό πλαίςιο, ςε
ςυνδυαςμό με τθ δυνατότθτα απόκλιςθσ από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του
Ραραρτιματοσ του Ρ.Δ. 84/01».
Ο Ρανελλινιοσ Ιατρικόσ Σφλλογοσ ζχει τθν άποψθ ότι οι Μονάδεσ Ρρωτοβάκμιασ
Φροντίδασ Υγείασ που λειτουργοφν πριν από τθν ζκδοςθ του Ρ.Δ. 84/2001 κα πρζπει να
απαλλάςςονται από τθν ζκδοςθ νζασ άδειασ, προκειμζνου να μθν υποχρεϊνονται ςε
μετεγκατάςταςθ αν δεν πλθροφν τα κριτιρια που κζτει το Ρ.Δ. 84/2001, όπωσ
τροποποιικθκε και ιςχφει, και που μπορεί να αφορά και ςε χωροταξικζσ τροποποιιςεισ
ιςςονοσ ςθμαςίασ.
Πμωσ, για να γίνει δεκτι θ πρόταςθ του ΡΙΣ κα απαιτθκεί νομοκετικι μεταρρφκμιςθ.
2. Σφμφωνα με άρκρο 4 παρ. 1 περ. β’ Ρ.Δ. 84/2001 (ΦΕΚ Α’ 70) ορίηονται τα εξισ:
«Άδεια λειτουργίασ ιδιωτικοφ φορζα παροχισ υπθρεςιϊν Ρ.Φ.Υ. χορθγείται: α. … β. Σε
φυςικά πρόςωπα, με τθν προχπόκεςθ ότι για τθ λειτουργία του ιδιωτικοφ φορζα ορίηεται
επιςτθμονικά υπεφκυνοσ για κάκε παροχι υπθρεςίασ ιατρόσ ι οδοντίατροσ κάτοχοσ άδειασ
ι βεβαίωςθσ αςκιςεωσ επαγγζλματοσ».
Σφμφωνα με άρκρο 11 παρ. 1 περ. ε’, ςτ’, κ’, ι’, ια’ Ρ.Δ. 84/2001 (ΦΕΚ Α’ 70) ορίηονται τα
εξισ:
«1. Άδεια λειτουργίασ φορζα παροχισ υπθρεςιϊν Ρ.Φ.Υ. χορθγείται και ςε εταιρείεσ, με
οποιαδιποτε νομικι μορφι.
*ΣΗΜ. Τα δφο πρϊτα εδάφια τθσ παρ. 1 αντικαταςτάκθκαν ωσ άνω με τθν περ. 2δ τθσ
υποπαραγράφου ΙΒ.4 του άρκρου πρϊτου του Ν. 4093/2012 ΦΕΚ Α’ 222/12.11.2012+.
ε. Για κάκε παροχι υπθρεςίασ Ρ.Φ.Υ. ορίηεται, ωσ επιςτθμονικά υπεφκυνοσ, ιατρόσ
(οδοντίατροσ) εταίροσ ι άλλοσ ιατρόσ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ, που ζχει αποδεδειγμζνθ
διετι τουλάχιςτον άςκθςθ ςτθν ειδικότθτα και άδεια για τθ χριςθ του ειδικοφ
επιςτθμονικοφ εξοπλιςμοφ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα από τισ ιςχφουςεσ εκάςτοτε ειδικζσ
διατάξεισ και από τισ διατάξεισ του παρόντοσ.
ςτ. Οι κατά τα οριηόμενα ςτο προθγοφμενο εδάφιο επιςτθμονικά υπεφκυνοι απαρτίηουν το
Επιςτθμονικό Συμβοφλιο τθσ ιατρικισ εταιρίασ. Το Επιςτθμονικό Συμβοφλιο εκλζγει ζνα εκ
των μελϊν του ωσ Επιςτθμονικό Διευκυντι, με τριετι κθτεία, ο οποίοσ προεδρεφει των
ςυνεδριάςεων του Συμβουλίου, και ζχει τθ ςυνολικι επιςτθμονικι ευκφνθ για το
ςυντονιςμό και τθν εφρυκμθ λειτουργία τθσ Μονάδασ.
κ. Ωσ επιςτθμονικά υπεφκυνοσ και επιςτθμονικόσ διευκυντισ απαγορεφεται να οριςκοφν
όςοι ζχουν καταδικαςτεί για ποινικό αδίκθμα που ςυνεπάγεται ανικανότθτα κτιςθσ τθσ
δθμοςιοχπαλλθλικισ ιδιότθτασ ι για παράβαςθ τθσ νομοκεςίασ για τα ναρκωτικά.
ι. Σε περίπτωςθ απουςίασ του επιςτθμονικά υπεφκυνου κατά τθ διάρκεια του ωραρίου
λειτουργίασ τθσ Μονάδασ ι λόγω άδειασ ι αςκζνειασ ορίηεται ωσ αντικαταςτάτθσ του
αναπλθρωτισ αντίςτοιχων προςόντων, ο οποίοσ περιλαμβάνεται ςτθν κατάςταςθ
επιςτθμονικοφ προςωπικοφ που υποβάλλεται για τθ χοριγθςθ τθσ άδειασ λειτουργίασ ι

ορίηεται μεταγενζςτερα με ζγγραφθ διλωςθ του φορζα Ρ.Φ.Υ. που γνωςτοποιείται ςτθν
αρμόδια υπθρεςία με δικαςτικό επιμελθτι.
ια. Η για οποιοδιποτε λόγο αποχϊρθςθ Επιςτθμονικά υπεφκυνου ςυνοδεφεται,
ταυτόχρονα με τον οριςμό του αντικαταςτάτθ του, και τθν υποβολι εντόσ δεκαπζντε (15)
θμερϊν αίτθςθσ για τθν τροποποίθςθ τθσ άδειασ ίδρυςθσ και λειτουργίασ, διαφορετικά
διακόπτεται θ ςυγκεκριμζνθ δραςτθριότθτα του φορζα παροχισ υπθρεςιϊν Ρ.Φ.Υ.».
Σφμφωνα με άρκρο 13 παρ. 2 Ν. 2071/1992 (ΦΕΚ Α’ 123) ορίηονται τα εξισ:
«Η βεβαίωςθ λειτουργίασ των παραπάνω φορζων παροχισ ιατρικϊν και οδοντιατρικϊν
υπθρεςιϊν Ρρωτοβάκμιασ Φροντίδασ Υγείασ (Ρ.Φ.Υ.) χορθγείται ςε: α. φυςικά πρόςωπα,
που διακζτουν άδεια ι βεβαίωςθ άςκθςθσ του ιατρικοφ ι οδοντιατρικοφ επαγγζλματοσ, β.
φυςικά πρόςωπα με τθν προχπόκεςθ ότι για τθ λειτουργία του ιατρείου, οδοντιατρείου,
πολυϊατρείου, πολυοδοντιατρείου, ιδιωτικοφ διαγνωςτικοφ εργαςτθρίου και ιδιωτικοφ
εργαςτθρίου φυςικισ ιατρικισ και αποκατάςταςθσ, ορίηεται επιςτθμονικά υπεφκυνοσ για
κάκε παροχι υπθρεςίασ ιατρόσ ι οδοντίατροσ κάτοχοσ άδειασ ι βεβαίωςθσ άςκθςθσ
επαγγζλματοσ, γ. νομικά πρόςωπα, που ςυνιςτϊνται και λειτουργοφν ςφμφωνα με τισ
κείμενεσ διατάξεισ, με ςκοπό τθν παροχι υπθρεςιϊν Ρ.Φ.Υ., δ. αςτικοφσ ςυνεταιριςμοφσ
ελευκζρων επαγγελματιϊν ιατρϊν εργαςτθριακισ διάγνωςθσ, βιοπακολογίασ,
κυτταρολογίασ και πακολογικισ ανατομίασ για τθν κάλυψθ των αναγκϊν των μελϊν τουσ.
…».
Επίςθσ, ςφμφωνα με άρκρο 3 παρ. 1 περ. β’ Υ.Α. Υ3β/Γ.Ρ./οικ.24948/13.3.2012 (ΦΕΚ Β’ 713)
ορίηονται τα εξισ:
«Βεβαίωςθ λειτουργίασ ιατρείου, πολυιατρείου, οδοντιατρείου και πολυοδοντιατρείου
χορθγείται: α. … β. Σε φυςικά πρόςωπα, με τθν προχπόκεςθ ότι για τθ λειτουργία του
ιατρείου, πολυιατρείου, οδοντιατρείου και πολυοδοντιατρείου ορίηεται επιςτθμονικά
υπεφκυνοσ για κάκε παροχι υπθρεςίασ ιατρόσ ι οδοντίατροσ κάτοχοσ άδειασ αςκιςεωσ ι
βεβαίωςθσ αναγγελίασ αςκιςεωσ επαγγζλματοσ».
Σφμφωνα με άρκρο 4 παρ. 2 περ. β’, ια’, ιβ’, παρ. 3 περ. α’, δ’ Υ.Α.
Υ3β/Γ.Ρ./οικ.24948/13.3.2012 (ΦΕΚ Β’ 713) ορίηονται τα εξισ:
«Άρκρο 4
Δικαιολογθτικά για τθ λειτουργία ιδιωτικοφ ιατρείου - οδοντιατρείου
2. Η αναγγελία ζναρξθσ πρζπει να ςυνοδεφεται από τα ακόλουκα δικαιολογθτικά: α.
Επικυρωμζνο αντίγραφο άδειασ άςκθςθσ ιατρικοφ ι οδοντιατρικοφ επαγγζλματοσ ι
βεβαίωςθ αναγγελίασ αςκιςεωσ του ιατρικοφ ι οδοντιατρικοφ επαγγζλματοσ, τίτλου
ειδικότθτασ (εφόςον υπάρχει) των επιςτθμονικά υπευκφνων και βεβαίωςθ εγγραφισ ςε
Ιατρικό ι Οδοντιατρικό Σφλλογο, ςτθν περίπτωςθ που ο δικαιοφχοσ ι ο επιςτθμονικά
υπεφκυνοσ δεν είναι μζλοσ του Συλλόγου ςτθν Ρεριφζρεια του οποίου αιτείται τθ
βεβαίωςθ λειτουργίασ. … ια. Απόςπαςμα ποινικοφ Μθτρϊου του αιτοφντοσ και του
επιςτθμονικά υπευκφνου. Σε περίπτωςθ Νομικοφ Ρροςϊπου ι αςτικοφ ιατρικοφ
ςυνεταιριςμοφ, απόςπαςμα ποινικοφ Μθτρϊου του διαχειριςτι ι του νόμιμου
εκπροςϊπου ι των μελϊν του Δ.Σ. (ςε περίπτωςθ ανωνφμου εταιρείασ) και του
επιςτθμονικά υπευκφνου. ιβ. Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/86 του δικαιοφχου και του
επιςτθμονικά υπευκφνου ότι δεν τουσ απαγορεφεται θ άςκθςθ ιδιωτικά του ιατρικοφ ι
οδοντιατρικοφ επαγγζλματοσ …
3. Πταν θ βεβαίωςθ λειτουργίασ χορθγείται ςε νομικό πρόςωπο ι ςε αςτικό ιατρικό
ςυνεταιριςμό, τθν αναγγελία ζναρξθσ λειτουργίασ υποβάλλει ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ. Στθν
περίπτωςθ αυτι εκτόσ των δικαιολογθτικϊν των περιπτϊςεων (β) ζωσ και (ια) τθσ ανωτζρω
παραγράφου, υποβάλλονται και τα εξισ: α. Βεβαίωςθ του ιατρικοφ ι οδοντιατρικοφ

ςυλλόγου περί εγγραφισ και άςκθςθσ ειδικότθτασ των επιςτθμονικά υπευκφνων του
ιατρείου ι οδοντιατρείου ιατρϊν και οδοντιάτρων ςτθν περίπτωςθ που δεν είναι μζλοσ του
Συλλόγου ςτθν περιφζρεια του οποίου αιτείται τθ βεβαίωςθ λειτουργίασ. … δ. Υπεφκυνθ
διλωςθ του Ν. 1599/86 του επιςτθμονικά υπευκφνου και των ιατρϊν ι οδοντιάτρων
εταίρων ι μετόχων ότι δεν τουσ απαγορεφεται θ άςκθςθ ιδιωτικά του ιατρικοφ ι
οδοντιατρικοφ επαγγζλματοσ».
Σφμφωνα με άρκρο 5 παρ. 1 περ. α’, ιγ’, ιδ’, παρ. 3 περ. α’, δ’ Υ.Α.
Υ3β/Γ.Ρ./οικ.24948/13.3.2012 (ΦΕΚ Β’ 713) ορίηονται τα εξισ:
«Άρκρο 5
Δικαιολογθτικά για τθ λειτουργία πολυϊατρείου και πολυοδοντιατρείου
1. Η αναγγελία ζναρξθσ λειτουργίασ πρζπει να ςυνοδεφεται από τα ακόλουκα
δικαιολογθτικά: α. Βεβαίωςθ του ιατρικοφ ι οδοντιατρικοφ ςυλλόγου περί εγγραφισ και
άςκθςθσ τθσ ειδικότθτασ για τον δικαιοφχο ιατρό ι οδοντίατρο ι τουσ επιςτθμονικά
υπευκφνουσ ιατροφσ ι οδοντιάτρουσ του Νομικοφ Ρροςϊπου ςτθν περίπτωςθ που ο
δικαιοφχοσ ι οι επιςτθμονικά υπεφκυνοι δεν είναι μζλθ του Συλλόγου ςτθν περιφζρεια του
οποίου αιτοφνται τθ βεβαίωςθ λειτουργίασ … ιγ. Απόςπαςμα ποινικοφ Μθτρϊου του
αιτοφντοσ και του επιςτθμονικά υπευκφνου. Σε περίπτωςθ Νομικοφ Ρροςϊπου ι αςτικοφ
ιατρικοφ ςυνεταιριςμοφ, απόςπαςμα ποινικοφ Μθτρϊου του διαχειριςτι ι του νόμιμου
εκπροςϊπου ι των μελϊν του Δ.Σ. (ςε περίπτωςθ ανωνφμου εταιρείασ) και του
επιςτθμονικά υπευκφνου. ιδ. Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/86 του δικαιοφχου και του
επιςτθμονικά υπευκφνου ότι δεν τουσ απαγορεφεται θ άςκθςθ ιδιωτικά του ιατρικοφ ι
οδοντιατρικοφ επαγγζλματοσ…
3. Για τθ χοριγθςθ βεβαίωςθσ λειτουργίασ ιδιωτικοφ πολυϊατρείου και πολυοδοντιατρείου,
που λειτουργεί με τθ μορφι νομικοφ προςϊπου ι αςτικοφ ιατρικοφ ςυνεταιριςμοφ, εκτόσ
των δικαιολογθτικϊν των περιπτϊςεων (β) ζωσ και (ιγ) τθσ ανωτζρω παραγράφου,
απαιτείται επιπλζον:
α. Βεβαίωςθ του ιατρικοφ ι οδοντιατρικοφ ςυλλόγου περί εγγραφισ και άςκθςθσ
ειδικότθτασ των επιςτθμονικά υπευκφνων ιατρϊν ι οδοντιάτρων του ιδιωτικοφ
πολφιατρείου και πολυοδοντιατρείου ςτθν περίπτωςθ που δεν είναι μζλθ του Συλλόγου
ςτθν περιφζρεια του οποίου αιτείται τθ βεβαίωςθ λειτουργίασ. … δ. Υπεφκυνθ διλωςθ του
Ν. 1599/86 των επιςτθμονικά υπευκφνων και των ιατρϊν ι οδοντιάτρων εταίρων ι
μετόχων ότι δεν τουσ απαγορεφεται θ άςκθςθ ιδιωτικά του ιατρικοφ ι οδοντιατρικοφ
επαγγζλματοσ».
Αποτελεί παράβαςθ θ λειτουργία ιατρείου όταν απουςιάηει ο επιςτθμονικά υπεφκυνοσ. Οι
παραβάςεισ διαπιςτϊνονται από τθν Επιτροπι ελζγχου ιατρείων, πολυιατρείων,
οδοντιατρείων και πολυοδοντιατρείων (άρκρο 6 Υ.Α. Υ3β/Γ.Ρ./οικ.24948/13.3.2012).
3. Ο Ρανελλινιοσ Ιατρικόσ Σφλλογοσ ζχει κατακζςει νομοκετικι πρόταςθ που κακορίηει και
παρόμοιεσ περιπτϊςεισ. Πςον αφορά ςε γιατροφσ, αν τα άρκρα υπογράφονται από ιατροφσ
και ζχουν ςτζρεθ επιςτθμονικι βάςθ, χωρίσ να περιζχουν ςτοιχεία διαφιμιςθσ, τότε είναι
ςφννομα. Σε άλλεσ περιπτϊςεισ, αν τα άρκρα υπογράφονται από ιατρό και ζχουν
διαφθμιςτικό χαρακτιρα, πρόκειται για παράνομθ διαφιμιςθ (άρκρο 17 Ν. 3418/2005,
άρκρο 15 Ρ.Δ. 84/2001, άρκρο 26 Α.Ν. 1565/1939, άρκρα 6 και 2 Ν. 2194/1994).
Πςον αφορά τισ εταιρείεσ, απαιτείται ειδικι νομοκετικι ρφκμιςθ και ο ΡΙΣ ζχει κατακζςει
ςτο Υπουργείο Υγείασ ςυγκεκριμζνο νομοκετικό πλαίςιο.

4. Ρροβλζπονται αςτικοί ςυνεταιριςμοί (βλ. παραπάνω, ιδίωσ άρκρο 13 παρ. 2 περ. δ’ Ν.
2071/1992, ΦΕΚ Α’ 123).
Στθ διάκεςι ςασ για κάκε περαιτζρω διευκρίνιςθ.
Με τιμι,
Χάρθσ Ρολίτθσ

