
 

Κατσίκης – Μαυράκη & Συνεργάτες  

Δικηγορική Εταιρεία 

Πατριάρχου Ιωακείμ 7 

10675, Αθήνα 

Τηλ. 2108224775 

Fax. 2108223881 

office@kklegal.eu  

 

 

20210719_ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ_ΟΔΗΓΙΕΣ_ΕΓΚΡΙΣΗΣ_ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ_ΙΑΤΡΙΚΩΝ_ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ.docx    
  Σελίδα | 1 

 

 

Προς: Ιατρικούς Συλλόγους 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

Αθήνα, 07/12/2021 

 

Θέμα: «Οδηγίες έγκρισης Καταστατικών Εταιρειών από τους Ιατρικούς Συλλόγους» 

 

Οι Ιατρικοί Σύλλογοι αποτελούν τους εποπτικούς φορείς της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Το 

γενικό ρυθμιστικό πλαίσιο ορίζεται από τις διατάξεις του π.δ. 84/2001, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί 

και ισχύει, δεδομένων των σημαντικών τροποποιήσεων που συνέβησαν κατ’ αρχήν λόγω των 

υπ’αριθμ.  1664/2011, 1665/2011, 1666/2011 αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας και 

μετέπειτα με τους μνημονιακούς νόμους – και- με τους οποίους ήρθησαν οι περιορισμοί σε αρκετές 

επαγγελματικές δραστηριότητες. Σκοπός μας είναι η εναρμόνιση των πρακτικών των διαφόρων 

Ιατρικών Συλλόγων, ούτως ώστε να δημιουργείται αίσθημα ασφάλειας δικαίου. Επίσης, δεδομένης 

της εξυπηρέτησης του ιατρικού κόσμου, η ερμηνεία των προβλέψεων θα πρέπει να γίνεται ευνοϊκά 

για τους αιτούντες. Τυχόν ειδικότερες περιπτώσεις για τις οποίες υπάρχουν αμφιβολίες, καλό είναι 

να αναφέρονται στον Π.Ι.Σ., ώστε να τηρείται ενιαία πρακτική ανά την Επικράτεια. Τέλος, στην 

ιστοσελίδα του Π.Ι.Σ.- δημιουργήσαμε ένα Q&A σχετικά με τα ερωτήματα αυτά. Ανατρέχοντας στο 

link αυτό (το οποίο δεν είναι εμφανές από την πλοήγηση της ιστοσελίδας του Π.Ι.Σ.), μπορείτε να 

βρίσκετε απαντήσεις σε ειδικότερα θέματα που κατά καιρούς έχουν απαντηθεί. Ελπίζουμε να 

βοηθήσουμε το έργο σας.  

I. ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ:  

 

1. Π.Δ. 84/2001: 

‘Αρθρο 2 

Ορισμοί 

1. Ιδιωτικό ιατρείο ή οδοντιατρείο είναι χώρος κατάλληλα διαρρυθμισμένος και εξοπλισμένος, 

όπως περιγράφεται στα παραρτήματα Α. και Β. του παρόντος, στον οποίο ασκείται η ιατρική ή η 

mailto:katsikis@kklegal.eu


          Σελίδα | 2 

οδοντιατρική επιστήμη, από πρόσωπο που διαθέτει τη σχετική άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και 

άδεια λειτουργίας ιδιωτικού ιατρείου ή οδοντιατρείου, που χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του 

παρόντος.  Το Ιδιωτικό ιατρείο ή οδοντιατρείο δεν διαθέτει κλίνες νοσηλείας. 

 2. Ιδιωτικό πολυίατρείο ή ιδιωτικό πολυοδοντιατρείο είναι η σύνθεση τουλάχιστον τριών ιατρείων 

ή και λοιπών εξεταστικών μονάδων, κατά την έννοια του παραρτήματος Α` του παρόντος 

Προεδρικού Διατάγματος ή αντιστοίχως η σύνθεση τριών τουλάχιστον οδοντιατρείων, που 

στεγάζονται σε λειτουργικά ενιαίο και ανεξάρτητο από κάθε άλλη χρήση χώρο, όπως αυτός 

περιγράφεται στο μέρος τρίτο του παραπάνω παραρτήματος. Το ιδιωτικό πολυιατρείο ή ιδιωτικό 

πολυοδοντιατρείο δεν διαθέτει κλίνες νοσηλείας. 

‘Αδεια ίδρυσης και άδεια λειτουργίας ιδιωτικού πολυϊατρείου ή ιδιωτικού πολυοδοντιατρείου 

χορηγείται "και" σε εταιρείες που συνιστώνται, εποπτεύονται και λειτουργούν σύμφωνα με τις 

κείμενες διατάξεις και με την τήρηση των ειδικών προϋποθέσεων του άρθρου 11 και των λοιπών 

διατάξεων του παρόντος Π. Δ/τος. 

 3. Ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια είναι μόνο τα διαγνωστικά εργαστήρια βιολογικών υλικών, 

τα εργαστήρια απεικονίσεων και τα εργαστήρια πυρηνικής ιατρικής, ως εξής: 

 α. Διαγνωστικό εργαστήριο βιολογικών υλικών είναι χώρος κατάλληλα διαρρυθμισμένος και 

εξοπλισμένος, σύμφωνα με τα παραρτήματα Α και Β του παρόντος Π. Δ/τος, όπου γίνονται δεκτοί 

οι ασθενείς από ιατρό με ειδικότητα βιοπαθολογίας ή κυτταρολογίας ή παθολογοανατομικής, ή 

αιματολογίας  προς εξέταση, στα πλαίσια άσκησης διαγνωστικής εργαστηριακής ιατρικής, σε 

βιολογικά υλικά, σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης. 

 β. Διαγνωστικό εργαστήριο απεικονίσεων είναι χώρος κατάλληλα διαρρυθμισμένος κατάλληλα 

διαρρυθμισμένος και εξοπλισμένος, σύμφωνα με τα παραρτήματα Α και Β, του παρόντος Π. Δ/τος, 

όπου γίνονται δεκτοί οι ασθενείς από ιατρό με ειδικότητα ακτινοδιαγνωστικής, προς εξέταση, στα 

πλαίσια άσκησης της διαγνωστικής εργαστηριακής ιατρικής με τα σύγχρονα μέσα απεικόνισης της 

βιοίατρικής τεχνολογίας,  σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης. 

γ. Διαγνωστικό εργαστήριο πυρηνικής ιατρικής είναι χώρος κατάλληλα διαρρυθμισμένος και 

εξοπλισμένος, σύμφωνα με τα παραρτήματα Α και Β του παρόντος Π. Δ/τος, όπου γίνονται δεκτοί 

οι ασθενείς από ιατρό με ειδικότητα πυρηνικής ιατρικής, προς εξέταση, στα πλαίσια άσκησης 

διαγνωστικής εργαστηριακής ιατρικής με ανοικτή πηγή ιοντίζουσας ακτινοβολίας, τόσο για ίn νίνο 

όσο και για ίπ vitro διαγνωστικές μελέτες, σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης. 

  4. Ιδιωτικό εργαστήριο φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης είναι χώρος κατάλληλα 

διαρρυθμισμένος και εξοπλισμένος, σύμφωνα με τα παραρτήματα Α και Β του παρόντος, όπου 

παρέχονται υπηρεσίες φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης, σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής 

επιστήμης και τέχνης, από ιατρό αντίστοιχης ειδικότητας. 
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Άρθρο 11 

Ιατρικές Εταιρείες Παροχής Υπηρεσιών Π.Φ. Υ. 

 

1. Βεβαίωση λειτουργίας φορέα παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. χορηγείται και σε εταιρείες, με 

οποιαδήποτε νομική μορφή." 

 β. Ο σκοπός των ιατρικών (οδοντιατρικών) αυτών εταιριών συνίσταται, και στην παροχή 

υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής 

(οδοντιατρικής) επιστήμης και δεοντολογίας. 

 γ. Η άδεια λειτουργίας περιέχει ειδική αναφορά στον αριθμό, την κατηγορία και το είδος των 

ιατρείων (οδοντιατρείων) και εργαστηρίων του φορέα Π.Φ.Υ στις ειδικότηες των ιατρών 

(οδοντιάτρων) που θα παρέχουν υπηρεσίες, καθώς και στα ονόματα των Επιστημονικά Υπευθύνων 

και του Επιστημονικού Διευθυντή. 

δ. Δεν αποκλείεται η σύσταση εταιρείας για μία (1) ή δύο 2 Μονάδες ιδιωτικού ιατρείου 

(οδοντιατρείου) ή ιδωτικού εργαστηρίου. 

ε.  Για κάθε παροχή υπηρεσίας Π.Φ.Υ. ορίζεται , ως επιστημονικά υπεύθυνος, ιατρός (οδοντίατρος) 

εταίρος ή άλλος ιατρός, αντίστοιχης ειδικότητας, που έχει αποδεδειγμένη διετή τουλάχιστον άσκηση 

στην ειδικότητα και άδεια για τη χρήση του ειδικού επιστημονικού εξοπλισμού, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα από τις ισχύουσες εκάστοτε ειδικές διατάξεις και από τις διατάξεις του παρόντος. 

στ. Οι κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο επιστημονικά υπεύθυνοι απαρτίζουν το 

Επιστημονικό Συμβούλιο της ιατρικής εταιρίας, Το Επιστημονικό Συμβούλιο εκλέγει ένα εκ των μελών 

του ως Επιστημονικό Διευθυντή, με τριετή θητεία, ο οποίος προεδρεύει των συνεδριάσεων του 

Συμβουλίου, και έχει τη συνολική επιστημονική ευθύνη για το συντονισμό και την εύρυθμη λειτουργία 

της Μονάδας. 

 ζ. Ο Επιστημονικός Δ/ντής και το Επιστημονικό Συμβούλιο έχουν δικαίωμα αρνησικυρίας σε 

αποφάσεις του οργάνου που ασκεί τη διοίκηση της εταιρίας, οι οποίες ανάγονται σε θέματα 

επιστημονικής ευθύνης και ποιότητας των παρεχομένων ιατρικών υπηρεσιών και δεν είναι 

σύμφωνες με την ιατρική δεοντολογία και τους κανόνες άσκησης της ιατρικής. Η αρνησικυρία 

επικυρώνεται ή αίρεται με αιτιολογημένη απόφαση του Επιστημονικού Συμβουλίου, κατά της οποίας 

επιτρέπεται προσφυγή στον οικείο ιατρικό (οδοντιατρικό) σύλλογο. Η απόφαση του ιατρικού 

(οδοντιατρικού) συλλόγου είναι δεσμευτική για αμφότερα τα μέρη. 

θ. Ως επιστημονικά υπεύθυνος και επιστημονικός διευθυντής απαγορεύεται να ορισθούν όσοι έχουν 

καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα που συνεπάγεται ανικανότητα κτήσης της δημοσιοϋπαλληλικής / 

ιδιότητας ή για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά. 

 ι. Σε περίπτωση απουσίας του επιστημονικά υπεύθυνου κατά τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας 

της Μονάδας ή λόγω άδειας ή ασθένειας ορίζεται ως αντικαταστάτης του αναπληρωτής 
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αντίστοιχων προσόντων, ο οποίος περιλαμβάνεται στην κατάσταση επιστημονικού προσωπικού 

που υποβάλλεται για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας ή ορίζεται μεταγενέστερα με έγγραφη 

δήλωση του φορέα Π.Φ.Υ. που γνωστοποιείται στην αρμόδια υπηρεσία με δικαστικό επιμελητή. 

ια. Η για οποιοδήποτε λόγω αποχώρηση Επιστημονικά υπεύθυνα συνοδεύεται, ταυτόχρονα με τον 

ορισμό του αντικαταστάτη του, και την υποβολή εντός δεκαπέντε (15) ημερών αίτησης για την 

τροποποίηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, διαφορετικά διακόπτεται η συγκεκριμένη 

δραστηριότητα του φορέα παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. 

 ιβ. Ιατρικές Εταιρείες που διαθέτουν περισσότερα από τρία (3) τμήματα και σύνολο ιατρικού και 

λοιπού προσωπικού περισσότερο από είκοσι πέντε (25) άτομα, υποχρεούνται στην δημιουργία θέσης 

Γενικού Διευθυντή ο οποίος έχει την διοικητική ευθύνη για το συντονισμό και την εύρυθμη 

λειτουργία της Μονάδας. Απαιτούμενα προσόντα για την πρόσληψη στη θέση αυτή είναι πτυχίο 

Α.Ε.Ι. και τουλάχιστον πέντε (5) έτη προϋπηρεσίας σε διοίκηση φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας. 

 4. Επί Ανωνύμων Εταιριών ισχύουν τα εξής: 

α. Το σύνολο των μετοχών είναι υποχρεωτικά ονομαστικές σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 

άρθρο 24 του Ν. 2214/1994 (ΦΕΚ Α` 75). 

ε. Κάθε πρακτικό του Δ.Σ με το οποίο βεβαιώνεται μεταβολή στη μετοχική σύνθεση της εταιρείας, 

γνωστοποιείται εντός πέντε (5) ημερών, με δικαστικό επιμελητή, στην αρμόδια υπηρεσία της οικίας 

Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και στον οικείο Ιατρικό (Οδοντιατρικό) Σύλλογο. Σε περίπτωση 

παράλειψης εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 13 παρ. 1 εδαφ. ε. και 17 παρ. 2 του παρόντος 

Π. Δ/τος. 

 5. Το καταστατικό της ιατρικής εταιρίας, το οποίο περιέχει και τις βασικές αρχές του εσωτερικού 

κανονισμού λειτουργίας του φορέα, με τον οποίο καθορίζονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις 

των ιατρών και του λοιπού προσωπικού, υποβάλλεται πριν από την δημοσίευσή του, στον ιατρικό 

(οδοντιατρικό) Σύλλογο του τόπου που ασκεί τη δραστηριότητά της η εταιρία, για την έκφραση 

γνώμης σχετικά με τη συμφωνία ή μη των όρων αυτού προς και τους κανόνες της  ιατρικής 

(οδοντιατρικής) δεοντολογίας. 

Η θετική γνώμη του οικείου ιατρικού ή οδοντιατρικού Συλλόγου και η κατόπιν αυτού εγγραφή της 

εταιρίας στα μητρώα των αιτουμένων μελών, αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για την 

παραδεκτή υποβολή της αίτησης για την παροχή άδειας ίδρυσης φορέα Π.Φ.Υ. Εάν ο Ιατρικός 

(Οδοντιατρικός) Σύλλογος δεν απαντήσει μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών από την υποβολή 

της δήλωσης, τεκμαίρεται η παροχή θετικής γνώμης και θεωρείται ότι έχει πραγματοποιηθεί η 

εγγραφή στα μητρώα αιτουμένων μελών. 

javascript:open_article_links(66265,'24')
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7. Οι συμβάσεις με το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. για την παροχή υπηρεσιών υγείας πρωτοβάθμιας 

περίθαλψης στους ασφαλισμένους τους, καταρτίζονται μεταξύ των νομίμων εκπροσώπων των 

εταιριών του παρόντος άρθρου και των αντίστοιχων ασφαλιστικών οργανισμών. 

8.  «Ιατροί ή οδοντίατροι στους οποίους απαγορεύεται η άσκηση ιδιωτικά του ιατρικού ή 

οδοντιατρικού επαγγέλματος δεν δύνανται να είναι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες ή να μετέχουν σε 

νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε μορφής, που έχουν σκοπό την παροχή υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας 

Φροντίδας Υγείας.» 

10. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος  άρθρου εφαρμόζονται ανάλογα και για την 

χορήγηση άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας ιδιωτικού  διαγνωστικού εργαστηρίου βιολογικών 

υλικών σε αστικούς συνεταιρισμούς ελευθέρων επαγγελματιών ιατρών εργαστηριακής διάγνωσης 

μικροβιολογίας, κυτταρολογίας και παθολογικής ανατομίας. 

 

 Άρθρο 14 

 Ειδικές Απαγορεύσεις 

2. Aπαγορεύεται και συνεπάγεται την άμεση και οριστική διακοπή της λειτουργίας της Μονάδας 

παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ 

β. Η παροχή από Ιδιωτική Κλινική υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, που δεν 

αναγράφονται στην άδεια λειτουργίας. 

γ. Η λειτουργία ιδιωτικών Μονάδων παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ, με οποιαδήποτε νομική μορφή, 

χωρίς τις προβλεπόμενες κατά περίπτωση άδειες. 

δ. Η παραβίαση της παρ. 4 του άρθρου 13 του ν. 2071/1992, όπως ισχύει. 

στ. Η παροχή υπηρεσιών υγείας, που παρέχονται αποκλειστικά, με βάση τους κανόνες της ιατρικής 

- οδοντιατρικής επιστήμης, στη δευτεροβάθμια περίθαλψη. Οι φορείς παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. 

δεν 

διαθέτουν κλίνες νοσηλείας. 

ζ. Η εκτέλεση ιατρικών ή οδοντιατρικών πράξεων για τις οποίες απαιτείται γενική νάρκωση ή 

ραχιαία ή  επισκληρίδιος αναισθησία. 

η. Η διενέργεια εξετάσεων πυρηνικής ιατρικής που αφορούν την καρδιά χωρίς την παρουσία 

καρδιολόγου, εφ` όσον γι αυτές απαιτείται η δοκιμασία κόπωσης. Στις περιπτώσεις αυτές το 

αποτέλεσμα της ηλεκτροκαρδιογραφικής εξέτασης υπογράφεται από τον καρδιολόγο που 

διενήργησε τη δοκιμασία κόπωσης. 

θ. Η διακίνηση δειγμάτων αίματος εκτός των εγκαταστάσεων του φορέα παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ 

ή της Κλινικής που παρέχει υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, για τη διενέργεια αναλύσεων 

από εργαστήρια τρίτων προσώπων (Φασόν). Εξαίρεση συγχωρείται μόνο για εντελώς εξειδικευμένες 

ή δαπανηρές εξετάσεις, που εκφεύγουν της ύλης του μέσου εργαστηρίου, με την προϋπόθεση ότι ο 

javascript:open_article_links(47127,'13')
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φορέας Π.Φ.Υ. έχει υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία, για την ενημέρωση της άδειας λειτουργίας, 

έγγραφη αίτηση με κατάλογο των παραπάνω εξετάσεων και έχει λάβει ειδική άδεια για τη διακίνηση 

των δειγμάτων σε άλλο συγκεκριμένο φορέα Π.Φ.Υ ή σε συνεταιρισμό φορέων παροχής υπηρεσιών 

Π.Φ.Υ, που έχουν νόμιμη άδεια, κατά τις διατάξεις του παρόντος, να 

εκτελούν τις εξετάσεις αυτές. 

ι. Η χορήγηση πρωτοξειδίου του αζώτου στα οδοντιατρεία ή πολυοδοντιατρεία. 

επιτρέπεται σε ιατρούς οι οποίοι έχουν δίπλωμα φαρμακοποιού ή οδοντιάτρου ή άλλου 

υγειονομικού επαγγέλματος να διατηρούν φαρμακεία, οδοντιατρεία ή άλλα παρεμφερή 

καταστήματα σε λειτουργία, εκτός εάν παύσουν την άσκηση της ιατρικής και τη χρησιμοποίηση του 

τίτλου του ιατρού. 

4. Απαγορεύεται στον ιατρό να εξυπηρετεί, να εξαρτάται ή να συμμετέχει σε επιχειρήσεις που 

παρασκευάζουν ή εμπορεύονται φάρμακα ή υγειονομικό υλικό ή να διαφημίζει και να προβάλλει 

αυτά, με οποιονδήποτε τρόπο. Οι περιορισμοί αυτοί δεν αποκλείουν τη δυνατότητα σύναψης 

διαφανών και συγκεκριμένων σχέσεων εργασίας με επιχειρήσεις που παρασκευάζουν 

2. Ν.3504/2008 

Άρθρο 6 

Κωλύματα - ασυμβίβαστα 

1. Ο ιατρός μπορεί να ασκεί άλλο επάγγελμα ή επαγγελματική δραστηριότητα εφόσον δεν 

παρεμποδίζεται η ευσυνείδητη άσκηση της ιατρικής και δεν θίγεται η αξιοπρέπειά του ως ιατρού. 

2. Με την άσκηση της ιατρικής εξομοιώνεται και η κατοχή οποιασδήποτε έμμισθης ή τιμητικής θέσης, 

για την οποία απαιτείται ως τυπικό προσόν το πτυχίο της Ιατρικής Σχολής. 

3. Δεν επιτρέπεται σε ιατρούς οι οποίοι έχουν δίπλωμα φαρμακοποιού ή οδοντιάτρου ή άλλου 

υγειονομικού επαγγέλματος να διατηρούν φαρμακεία, οδοντιατρεία ή άλλα παρεμφερή 

καταστήματα σε λειτουργία, εκτός εάν παύσουν την άσκηση της ιατρικής και τη χρησιμοποίηση του 

τίτλου του ιατρού. 

 4. Απαγορεύεται στον ιατρό να εξυπηρετεί, να εξαρτάται ή να συμμετέχει σε επιχειρήσεις που 

παρασκευάζουν ή εμπορεύονται φάρμακα ή υγειονομικό υλικό ή να διαφημίζει και να προβάλλει 

αυτά, με οποιονδήποτε τρόπο. Οι περιορισμοί αυτοί δεν αποκλείουν τη δυνατότητα σύνα? ψης 

διαφανών και συγκεκριμένων σχέσεων εργασίας με επιχειρήσεις που παρασκευάζουν φάρμακα ή 

υγειονομικό υλικό στους ιατρούς που εκ του νόμου έχουν τη δυνατότητα αυτή. 
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II. ΟΔΗΓΙΕΣ  

Προκειμένου να συσταθεί εταιρεία, οιασδήποτε νομικής μορφής,  πρέπει να πληρούνται όλες οι 

προϋποθέσεις που θέτει ο νομοθέτης στα άρθρα του π.δ. 84/2001 αλλά και στον Κώδικα Ιατρικής 

Δεοντολογίας ν. 3418/2005. 

Οι εταιρείες που επιθυμούν να λάβουν βεβαίωση λειτουργίας από τον οικείο Ιατρικό Σύλλογο και να 

παρέχουν ιατρικές υπηρεσίες Π.Φ.Υ., πρέπει να υποβάλλουν το καταστατικό τους στον αρμόδιο 

Ιατρικό Σύλλογο, ο οποίος εντός προθεσμίας 60 ημερών οφείλει να εγκρίνει ή όχι το καταστατικό.  

Σε περίπτωση μη εγκρίσεως του καταστατικού, η απόφαση του Ιατρικού Συλλόγου πρέπει να είναι 

αιτιολογημένη. Αρμόδιο όργανο για την έγκριση του καταστατικού είναι το ΔΣ του Ιατρικού 

Συλλόγου, εκτός εάν έχει ληφθεί απόφαση με την οποία εξουσιοδοτείται κάποιος εκ των μελών της 

Διοίκησης (π.χ. Πρόεδρος). Κατά τον έλεγχο του Καταστατικού, ο Ιατρικός Σύλλογος ελέγχει τα εξής 

στοιχεία του καταστατικού: 

I. Αρμοδιότητα Ιατρικού Συλλόγου: 

Σε πρώτο στάδιο, ο Ιατρικός Σύλλογος θα πρέπει να ελέγχει την τοπική αρμοδιότητα του 

προκειμένου να προχωρήσει στον έλεγχο του Καταστατικού. Οι Ιατρικοί Σύλλογοι είναι αρμόδιοι για 

τις εταιρείες, οι οποίες έχουν την έδρα τους στην οικεία Περιφέρεια.  

Εάν εταιρεία επιθυμεί να λειτουργήσει υποκατάστημα σε περιφέρεια διαφορετική από την έδρα της, 

τότε αρμόδιος είναι ο Ιατρικός Σύλλογος της περιφέρειας της έδρας και όχι της περιφέρειας του 

υποκαταστήματος. Η εταιρεία υποβάλλει προς τον δεύτερο Ιατρικό Σύλλογο αντίγραφο του 

καταστατικού της με την βεβαίωση έγκρισης του.  

II. Επωνυμία εταιρείας:  

Οι εταιρείες, ανάλογα με την παροχή ιατρικών εταιρειών και τις ειδικότητες των ιατρών, θα πρέπει 

να έχουν την αντίστοιχη επωνυμία, σύμφωνα με το αρ. 2 και τα Παραρτήματα Α και Β του π.δ. 

84/2001. Ειδικότερα, στην επωνυμία της εταιρείες θα πρέπει να έχουν προστεθεί οι εξής κατηγορίες:  

1. Ιδιωτικό Πολυϊατρείο, εάν η εταιρεία αποτελείται από τη σύνθεση τουλάχιστον τριών 

ιατρείων ή διαγνωστικών μονάδων/ πολυϊατρείων (π.χ. Ασκληπιός Ιδιωτικό Πολυϊατρείο 

ΑΕ). 

2. Ιδιωτικό διαγνωστικό εργαστήριο, εάν η εταιρεία αποτελεί εργαστήριο απεικονίσεων ή 

εργαστήριο πυρηνικής ιατρικής ή διαγνωστικό εργαστήριο βιολογικών υλικών. Ειδικότερα, 

τα ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια διακρίνονται στα επιμέρους:  

i. Διαγνωστικό εργαστήριο βιολογικών υλικών, όπου πραγματοποιούνται εξετάσεις 

από ιατρούς ειδικότητας βιοπαθολογίας, κυτταρολογίας, παθολοανατομικής, 
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αιματολογίας. Οι εξετάσεις διεξάγονται στα πλαίσια άσκησης διαγνωστικής 

εργαστηριακής ιατρικής, σε βιολογικά υλικά.  

ii. Διαγνωστικό εργαστήριο απεικονίσεων, όπου πραγματοποιούνται εξετάσεις από 

ιατρούς ειδικότητας ακτινοδιαγνωστικής, στα πλαίσια άσκησης της διαγνωστικής 

εργαστηριακής ιατρικής με σύγχρονα μέσα απεικόνισης της βιοϊατρικής τεχνολογίας. 

iii. Διαγνωστικό εργαστήριο πυρηνικής ιατρικής, όπου πραγματοποιούνται εξετάσεις 

από ιατρούς ειδικότητας πυρηνικής ιατρικής στα πλαίσια άσκησης διαγνωστικής 

εργαστηριακής ιατρικής με ανοικτή πηγή ιοντίζουσας ακτινοβολίας, τόσο για in vivo 

όσο και για in vitro διαγνωστικές μελέτες. 

3. Ιδιωτικό εργαστήριο φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης, στα οποία παρέχονται 

υπηρεσίες φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης.  

Δεν είναι απαραίτητο να εξειδικεύεται το είδος των διαγνωστικών εργαστηρίων, αλλά, αντίθετα, 

αρκεί να περιλαμβάνονται οι λέξεις «Διαγνωστικό Εργαστήριο» (π.χ. «Ασκληπιός Ιδιωτικό 

Διαγνωστικό Εργαστήριο ΑΕ»).  

III. Σκοπός εταιρείας: 

Στο καταστατικό θα πρέπει να ορίζεται με σαφήνεια ο σκοπός της εταιρείας. Σύμφωνα με το 

άρθρο 11 παρ. 1β του π.δ. 84/2001, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ο σκοπός της εταιρείας 

συνίσταται και στην παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Ειδικότερα:  

1. Η εταιρεία πρέπει να αναφέρει στο Καταστατικό της ως σκοπό την παροχή ι υπηρεσιών 

Π.Φ.Υ.. Θα πρέπει να αναφέρεται συγκεκριμένα το είδος των παρεχόμενων ιατρικών 

υπηρεσιών σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης και δεοντολογίας. Η 

περίπτωση συνεργασίας ή μη με το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία κλπ., αν και δεν 

είναι απαραίτητη, είναι χρήσιμο να αναφέρεται προκειμένου να διευκολύνονται οι εταιρείες 

στη σύναψη συμβάσεων με τον ΕΟΠΥΥ.  

2. Δεν αποκλείεται η εταιρεία να παρέχει και άλλες υπηρεσίες, υπό την προϋπόθεση, ωστόσο, 

ότι ο χώρος στον οποίο πραγματοποιείται η παροχή των υπηρεσιών, είναι κατάλληλα 

διαμορφωμένος και διαρρυθμισμένος και δεν περιλαμβάνεται στη βεβαίωση λειτουργίας 

φορέα ΠΦΥ που εκδίδεται από τον οικείο Ιατρικό Σύλλογο.  

3. Απαγορεύεται η παράλληλη παροχή ιατρικών υπηρεσιών Π.Φ.Υ. με υπηρεσίες για τις οποίες 

υπάρχει ασυμβίβαστο. Για παράδειγμα, απαγορεύεται η λειτουργία φορέα Π.Φ.Υ. με 

παράλληλη λειτουργία κέντρου αισθητικής, ή φαρμακείου. (άρθρο 5 παρ. 3 του Ν.Δ. 

361/1969).  Σε περίπτωση που ο Ιατρικός Σύλλογος, κατά τον έλεγχο του καταστατικού, 

διαπιστώσει την παροχή υπηρεσιών Π.Φ.Υ. με παράλληλη παροχή υπηρεσιών για τις οποίες 



          Σελίδα | 9 

υπάρχει ασυμβίβαστο, θα πρέπει να μην προχωρήσει στην έγκριση του καταστατικού, 

ενημερώνοντας τους αιτούντες για τους λόγους μη έγκρισης.  

IV. Ορισμός Επιστημονικού Υπευθύνου:  

Για κάθε παροχή υπηρεσιών Π.ΦΥ. απαιτείται ένας επιστημονικός υπεύθυνος ιατρός εταίρος ή 

άλλος ιατρός, αντίστοιχης ειδικότητας και άδεια για τη χρήση  του ειδικού επιστημονικού 

εξοπλισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρ. 11 παρ. 1 π.δ.84/2001. 

Ειδικότερα, για την έγκριση του Καταστατικού των ιατρικών εταιρειών παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ.,  

οι Ιατρικοί Σύλλογοι  θα πρέπει να εξετάζουν τα εξής:  

• Βασικές αρχές του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας: 

Βασική προϋπόθεση για τη νομιμότητα του καταστατικού ιατρικής εταιρείας, αποτελεί και η 

προσθήκη των «Βασικών αρχών του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας» του φορέα. Σύμφωνα 

με το άρθρο 11 παρ. 5 π.δ. 84/2001, στις βασικές αρχές του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας, 

καθορίζονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των ιατρών και του λοιπού προσωπικού. Στο 

άρθρο για της Βασικές αρχές του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας της εταιρεία πρέπει να 

αναφέρονται ρητά τα εξής: 

1. Το ΔΣ της εταιρείας συντάσσει τις βασικές αρχές του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας 

για την τήρηση των οποίων πρέπει να μεριμνά. Ο εσωτερικός κανονισμός πρέπει να είναι 

εναρμονισμένος με την κείμενη νομοθεσία.  

2. Όλοι οι ιατροί πρέπει να ενεργούν σύμφωνα με τον κώδικα ιατρικής δεοντολογίας 

(ν.3418/2005) και να δεσμεύονται από αυτόν.  

3. Ο ορισμός του Επιστημονικού Υπευθύνου, και σε περίπτωση που η εταιρεία λειτουργεί 

περισσότερες από μία μονάδες, ο ορισμός περισσότερων  επιστημονικών υπευθύνων, οι 

οποίοι και απαρτίζουν το Επιστημονικό Συμβούλιο. 

• Απαγορεύσεις:  

1. Σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ.8 π.δ. 84/2001, οι ιατροί, οι οποίοι δεν μπορούν να 

ασκήσουν ιδιωτικά το ιατρικό επάγγελμα, απαγορεύεται να είναι μέτοχοι ή εταίροι σε 

εταιρείες και νομικά πρόσωπα τα οποία έχουν ως σκοπό την παροχή υπηρεσιών Π.Φ.Υ. 

2. Η διάταξη του άρθρου 13 παρ.1 περ. ε’ του π.δ. 84/2001 αναφέρει ότι ο επιστημονικός 

υπεύθυνος πρέπει να διαθέτει διετή τουλάχιστον άσκηση στην ειδικότητα. 

• Νομική μορφή εταιρειών:  

Οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. μπορούν να είναι οιασδήποτε νομικής μορφής. Το 

Καταστατικό της εταιρείας, πέραν των ως άνω στοιχείων πρέπει να περιέχει τα άρθρα που 

απαιτούνται βάσει του τύπου της εταιρείας (ΑΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, κλπ). 

Οι Α.Ε. ρυθμίζονται από τις γενικές διατάξεις του ν. 4548/2018. 

Οι ΕΠΕ ρυθμίζονται από τις γενικές διατάξεις του ν.3190/1955 και του ν.4541/2018. 
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Οι ΟΕ ρυθμίζονται από τις γενικές διατάξεις του ν.4072/2012. 

Οι ΕΕ ρυθμίζονται από τις γενικές διατάξεις του ν.4072/2012. 

Οι ΙΚΕ ρυθμίζονται από τις γενικές διατάξεις του ν.4072/2012. 

 

 

Ο Ιατρικός Σύλλογος, μετά την έγκριση του καταστατικού της εταιρείας οφείλει να εκφέρει θετική ή 

αρνητική γνώμη επ’αυτού και να εγγράψει την εταιρεία στα μητρώα αιτούμενων μελών. Ο οικείος 

Ιατρικός Σύλλογος υποχρεούται να απαντήσει στους αιτούντες εντός εξήντα (60) ημερών. Εάν 

παρέλθει άπρακτη η ως άνω ημερομηνία, τεκμαίρεται ή παροχή θετικής γνώμης και ότι έχει 

πραγματοποιηθεί η εγγραφή της εταιρείας παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. στα μητρώα αιτουμένων 

μελών.  Η διαδικασία αυτή αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης 

χορήγησης άδειας ίδρυσης φορέα Π.Φ.Υ. Ο οικείος Ιατρικός Σύλλογος υποχρεούται να απαντήσει 

στους αιτούντες εντός εξήντα (60) ημερών. Συστήνουμε την εξέταση των καταστατικών στο 

συντομότερο δυνατό χρόνο καθώς και της παροχής θετικής γνώμης και ότι την δια της σιωπής 

έγκριση του καταστατικού, καθώς αυτό προκαλεί σοβαρά προβλήματα στη μετέπειτα 

συμβασιοποίηση της εταιρείας με τον ΕΟΠΥΥ.  

 

Προς διευκόλυνσή σας, ακολουθεί πίνακας με τα βασικά στοιχεία που απαιτούνται από την κείμενη 

νομοθεσία για τον έλεγχο του καταστατικού εταιρείας παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ.: 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: 

 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ CHECK 

1 Αρμοδιότητα Ιατρικού Συλλόγου   

2 Επωνυμία εταιρείας:  

Ιδιωτικό Πολυϊατρείο 

 

Ιδιωτικό Διαγνωστικό Εργαστήριο:  

Α)Διαγνωστικό εργαστήριο βιολογικών υλικών  

Β)Διαγνωστικό εργαστήριο απεικονίσεων  

Γ) Διαγνωστικό Εργαστήριο πυρηνικής ιατρικής  

 

Ιδιωτικό εργαστήριο φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης  

 

3 Άδεια ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος νοσηλευτή για το νοσηλευτικό 

προσωπικό της Μονάδας και άδεια ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος βοηθού 

νοσηλευτή, όπου υπάρχει 

 

4 Σκοπός εταιρείας:  

➢ Παροχή Υπηρεσιών Π.Φ.Υ. 
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➢ Παράλληλη παροχή παροχή  διαφορετικών υπηρεσιών  

 

➢ Παράλληλη παροχή υπηρεσιών για τα οποία υπάρχει ασυμβίβαστο 

 

5 Ορισμός Επιστημονικού/ων  Υπευθύνου/ων 

Ορισμός Επιστημονικού Συμβουλίου (εφόσον απαιτείται) 

 

6 Ενσωμάτωση στο καταστατικό των Βασικών Αρχών εσωτερικού κανονισμού 

λειτουργίας της εταιρείας 

 

7 Απαγορεύσεις: 

Συμμετοχή στην εταιρεία ιατρού, ο οποίος απαγορεύεται να ασκήσει ιδιωτικά το 

ιατρικό επάγγελμα,  ως μέτοχος η εταίρος 

 

 

Ο Νομικός Σύμβουλος του Π.Ι.Σ. 

 

Ευάγγελος Κατσίκης 


