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ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΛΙΝΙΚΩΝ 

ΠΟΡΙΣΜΑ 

   

      Στο Γραφείο του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης 

Περιφέρειας Αττικής περιήλθε καταγγελία  ανώνυμης εταιρείας( ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ 

ΚΛΙΝΙΚΗ) στην οποία κατήγγειλε ότι η αναφερόμενη στην καταγγελία της ιατρική 

εταιρεία (στο εξής ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ) αδειοδοτημένη μόνο ως ιατρείο δυνάμει των 

διατάξεων του ΠΔ 84/2001, λειτουργεί στον 3ο και 6ο όροφο του εις την καταγγελία 

αναφερομένου κτιρίου (πολυόροφη οικοδομή – πολυκατοικία) στην Αθήνα, σηπτικά και 

άσηπτα χειρουργεία και διενεργεί σε αυτά χειρουργικές οφθαλμολογικές επεμβάσεις, 

χωρίς να διαθέτει άδεια ιδιωτικής κλινικής και παραπονείται για την εκ μέρους των 

αρμοδίων υπηρεσιών, μεταξύ δε αυτών και της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας / Τμήμα 

Υπηρεσιών και Επαγγελμάτων Υγείας της Περιφέρειας Αττικής, αδράνεια ως προς την 

επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων. 

      Η Περιφερειακή Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας 

Αττικής, μελέτησε την εν λόγω καταγγελία και τα συνημμένα σε αυτή έγγραφα καθώς 

και το σύνολο του δημιουργηθέντος φακέλου. 

 

Από τα στοιχεία του φακέλου της εν λόγω υπόθεσης – καταγγελίας προκύπτουν 

ειδικότερα τα εξής: 

 

Α.ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

1. Αρμοδιότητα  

Αρμοδιότητα του διοικητικού οργάνου αναφορικά με την έκδοση διοικητικών πράξεων, 

είναι η προβλεπόμενη από οποιαδήποτε πηγή του διοικητικού δικαίου ικανότητα του 

διοικητικού οργάνου, να εκδίδει διοικητικές πράξεις ή να συμβάλλει (με γνωμοδοτήσεις 

ή προτάσεις) στην έκδοσή τους. 

Δεδομένου ότι η Διοίκηση οφείλει ή μπορεί να προβαίνει μόνο στις ενέργειες που 

προβλέπονται ή επιτρέπονται από τους κανόνες δικαίου που τη διέπουν, η έννοια της 

αρμοδιότητας είναι άμεση απόρροια της αρχής της νομιμότητας . Συνεπώς, τα 

διοικητικά όργανα μπορούν να εκδίδουν νομίμως διοικητικές πράξεις (ΣτΕ 2006/1965, 

1602/1987) ή να συνάπτουν συμβάσεις (ΣτΕ 2123/1994, 4936/1995) ή να προβαίνουν 

σε υλικές ενέργειες, μόνον εφόσον έχουν σχετική αρμοδιότητα. 

Η κατανομή των αρμοδιοτήτων στα διάφορα διοικητικά όργανα αποσκοπεί στην 

κατανομή εργασίας, τον καθορισμό της ευθύνης και την αποκέντρωση της εξουσίας και 

διέπεται από την αρχή της δεσμευτικότητας και αποκλειστικότητας της. Σύμφωνα με 

την ως άνω αρχή μόνο το αρμόδιο όργανο δικαιούται και υποχρεούται να ασκήσει την 
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αρμοδιότητα, ενώ άλλο όργανο δεν μπορεί να την ασκήσει νομίμως. Η 

αποκλειστική άσκηση της αρμοδιότητας αναφέρεται τόσο στο υποκείμενο της 

αρμοδιότητας (το όργανο), όσο και στον τύπο που πρέπει να λάβει η πράξη του. Και 

όπως δεν επιτρέπεται κατ’ αρχήν υποκατάσταση των οργάνων ανεξαρτήτως 

ιεραρχικής θέσεως, έτσι δεν επιτρέπεται υποκατάσταση των τύπων, πάλι ανεξαρτήτως 

της θέσεώς τους στην ιεραρχία των πηγών του δικαίου.  Ενόψη των 

προαναφερθέντων δεν επιτρέπεται αντί του προβλεπόμενου προεδρικού 

διατάγματος να εκδοθεί υπουργική απόφαση αλλά και αντιστρόφως είναι 

παράνομη η έκδοση διατάγματος, όταν ο νόμος προβλέπει υπουργική 

απόφαση. 

Η αρμοδιότητα είναι συνήθως αποκλειστική, υπό την έννοια ότι μπορεί να ασκηθεί από 

ένα ορισμένο όργανο. Μερικές φορές ο νόμος προβλέπει συλλογική αρμοδιότητα, όταν 

απαιτεί την συναπόφαση δύο ή περισσότερων οργάνων και η οποία είναι εξίσου 

αποκλειστική, όπως και η απλή αρμοδιότητα. Διαζευκτική ή συντρέχουσα 

αρμοδιότητα ή συναρμοδιότητα, υπάρχει όταν ο νόμος προβλέπει ότι μια ορισμένη 

αρμοδιότητα μπορεί να ασκηθεί από οποιοδήποτε των ονομαζόμενων οργάνων, ή 

στην περίπτωση που επιτρέπεται «επιφυλακτική μεταβίβαση αρμοδιότητας». Η 

διαζευκτική αρμοδιότητα δημιουργεί συχνά σύγχυση ως προς το θέμα του 

υπεύθυνου οργάνου. 

Συχνά οι σχετικές διατάξεις θέτουν χρονικούς περιορισμούς στην άσκηση της 

αρμοδιότητας. Όταν η προθεσμία που τάσσεται για την άσκηση της αρμοδιότητας 

χαρακτηρίζεται ως ανατρεπτική ή αποκλειστική ή ο χαρακτήρας αυτός προκύπτει 

σαφώς από τις σχετικές διατάξεις ή τις γενικές αρχές, μετά την πάροδο της 

προθεσμίας το διοικητικό όργανο παύει να έχει αρμοδιότητα, η δεν τυχόν πράξη 

που εκδόθηκε από αυτό πάσχει από ακυρότητα λόγω αναρμοδιότητας (ΣτΕ 

2281, 2814/2008). 

2.Αναρμοδίως εκδοθείσες διοικητικές πράξεις 

Βασική έκφανση της συνταγματικώς κατοχυρωμένης και θεμελιώδους για το Κράτος 

Δικαίου αρχής της νομιμότητος, αποτελεί η ανάκληση των μη νομίμων διοικητικών 

πράξεων. 

Σε περίπτωση που το όργανο που εξέδωσε τη διοικητική πράξη ήταν αναρμόδιο για 

την έκδοσή της, η διοικητική πράξη είναι παράνομη, η δε παρανομία της έγκειται στην, 

εκ μέρους του εκδόσαντος αυτήν οργάνου, οικειοποίηση αλλότριας αρμοδιότητας. Η 

αναρμοδίως εκδοθείσα και έτσι παράνομη διοικητική πράξη είναι 

ανακλητέα, προκειμένου με την εξαφάνιση να αποκατασταθεί στον νομικό κόσμο η 

τρωθείσα νομιμότητα και να καταστεί εφεξής δυνατή η ρύθμιση του θέματος από το 

κατά νόμον αρμόδιο όργανο. 
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Στο άρθρο 21 παρ. 1 του  Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας ορίζεται ότι «αρμόδιο για 

την ανάκληση ατομικής διοικητικής πράξης όργανο είναι εκείνο που την εξέδωσε ή που 

είναι αρμόδιο για την έκδοσή της». Εν όψει της αδιαστίκτου διατυπώσεως της ως άνω 

διατάξεως, κάθε ατομική διοικητική πράξη, είτε αρμοδίως είτε αναρμοδίως εκδοθείσα, 

δύναται να ανακαλείται, για οποιονδήποτε λόγο εξωτερικής ή εσωτερικής νομιμότητος ( 

δηλ. όχι μόνον κατ΄ επίκλησιν της αναρμοδιότητός αλλά για οποιονδήποτε λόγο) 

είτε από το όργανο που την εξέδωσε είτε από το όργανο, το οποίο, κατά τον χρόνο 

της ανακλήσεως, είναι αρμόδιο για την έκδοσή της. (βλ. ΣτΕ. 512/1930 Ολομ., ΣτΕ 

1582/2010) 

3.Διπιστωτικές Διοικητικές Πράξεις 

Μία διοικητική πράξη ανάλογα με το περιεχόμενό της μπορεί να διατάσσει, να 

διαπιστώνει, να δημιουργεί έννομες σχέσεις και να επιλύει διαφορές. 

Οι διαπιστωτικές διοικητικές πράξεις περιλαμβάνουν δεσμευτικές διαπιστώσεις 

νομικώς σημαντικών ιδιοτήτων προσώπων ή πραγμάτων, κατ’ εφαρμογή του 

ισχύοντος δικαίου, πρέπει δε να διαπιστώνεται (ή να απορρίπτεται) μια 

αντικειμενικώς υφιστάμενη ως άνω ιδιότητα.  

4.Γνωμοδοτήσεις 

Διοικητική είναι μόνο η πράξη που αναπτύσσει άμεση νομική ισχύ, δεσμεύει δηλαδή 

νομικά τον αποδέκτη της χωρίς την ανάγκη μεσολαβητικής πράξεως άλλου οργάνου. Η 

μεσολάβηση αυτή υπάρχει σε δύο κυρίως περιπτώσεις: όταν η πράξη έχει χαρακτήρα 

γνωμοδοτήσεως και η απόφαση λαμβάνεται από άλλο όργανο, καθώς και όταν η 

πράξη έχει ανάγκη εγκρίσεως άλλου οργάνου. 

Το άρθρο 20 ΚΔΔιαδ, διακρίνει μεταξύ εκούσιας και υποχρεωτικής γνώμης αφενός και 

πρότασης αφετέρου. Η μεν υποχρεωτική γνώμη μπορεί να είναι κατά τον νόμο απλή ή 

σύμφωνη και διατυπώνεται ύστερα από ερώτημα του οργάνου που έχει την 

αποφασιστική αρμοδιότητα, η δεν πρόταση υποβάλλεται με πρωτοβουλία του 

προτείνοντος οργάνου. Η γνώμη ή η πρόταση πρέπει να είναι έγγραφη, αιτιολογημένη 

και επίκαιρη κατά το περιεχόμενό της (παρ.1). Το όργανο που έχει την αποφασιστική 

αρμοδιότητα δεν μπορεί να εκδώσει πράξη με περιεχόμενο διαφορετικό από αυτό της 

σύμφωνης γνώμης ή της πρότασης. Η μη αποδοχή της θετικής σύμφωνης γνώμης ή 

της πρότασης, καθώς και η απόκλιση από την απλή γνώμη πρέπει να αιτιολογούνται 

ειδικώς (παρ.2) το αποφασίζον όργανο μπορεί όμως να απέχει θεμιτά από κάθε 

ενέργεια. Όσα ισχύουν για την απλή γνώμη εφαρμόζονται και στην περίπτωση της 

εκούσιας γνώμης (παρ. 3). Αν η απλή γνώμη δεν υποβληθεί μέσα στην τυχόν 

προβλεπόμενη προθεσμία ή, εν πάση περιπτώσει, μέσα σε εύλογο χρόνο, η διοικητική 

πράξη μπορεί να εκδοθεί και χωρίς αυτή (παρ.4) 

 



Σελίδα 4 από 26 

Β. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 1397/1983 «Εθνικό Σύστημα Υγείας» (Α' 143) 

όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 του Ν.2071/1992 «Εκσυγχρονισμός και 

Οργάνωση Συστήματος Υγείας» (Α' 123) ορίζεται ότι: 

«Η περίθαλψη διακρίνεται σε πρωτοβάθμια,, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια, 

παρέχεται δε από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς». 

2. Στην παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 1397/1983, ως ίσχυε πριν αντικατασταθεί με το 

άρθρο 11 του Ν.2071/1992 οριζόταν ότι: 

«Η περίθαλψη με δαπάνες του δημοσίου και ασφαλιστικών οργανισμών και ταμείων 

διακρίνεται σε εξωνοσοκομειακή (πρωτοβάθμια) που παρέχεται από τα κέντρα υγείας 

τα περιφερειακά ιατρεία τους και τα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων και σε 

νοσοκομειακή (δευτεροβάθμια) που παρέχεται από τα νοσοκομεία»  

 

3. Στην παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν.2071/1992 ορίζονται, μεταξύ άλλων, τα εξής: 

«Στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας υπάγονται οι ιατρικές και νοσηλευτικές καθώς και 

οδοντιατρικές πράξεις και φροντίδες που έχουν ως σκοπό την πρόληψη και την 

αποκατάσταση βλαβών της υγείας, που δεν απαιτούν νοσηλεία σε νοσοκομείο». 

 

4. Στο άρθρο 13 του Ν.2071/1992 ορίζονται, μεταξύ άλλων, τα εξής: 

«1. Η ιατρική και οδοντιατρική πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας του ιδιωτικού τομέα 

παρέχεται από τους εξής φορείς: 

α. Ιδιωτικό ιατρεία και οδοντιατρεία, 

β. Ιδιωτικά πολυιατρεία και πολυοδοντιατρεία. 

γ. Ιδιωτικό διαγνωστικά εργαστήρια. 

δ. Ιδιωτικό εργαστήρια φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης. 

2. Η βεβαίωση λειτουργίας των παραπάνω φορέων παροχής ιατρικών και 

οδοντιατρικών υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ. Υ.)χορηγείται σε: 

α. φυσικά πρόσωπα, που διαθέτουν άδεια ή βεβαίωση άσκησης του ιατρικού ή 

οδοντιατρικού επαγγέλματος, 

β. φυσικά πρόσωπα με την προϋπόθεση ότι για τη λειτουργία του ιατρείου, 

οδοντιατρείου, πολυϊατρείου, πολυοδοντιατρείου, ιδιωτικού διαγνωστικού εργαστηρίου 

και ιδιωτικού εργαστηρίου φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης, ορίζεται επιστημονικά 

υπεύθυνος για κάθε παροχή υπηρεσίας ιατρός ή οδοντίατρος κάτοχος άδειας ή 

βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος, 

γ. νομικά πρόσωπα, που συνιστώνται και λειτουργούν σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών Π. Φ. Υ., 
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δ. αστικούς συνεταιρισμούς ελευθέρων επαγγελματιών ιατρών εργαστηριακής 

διάγνωσης, βιοπαθολογίας, κυτταρολογίας και παθολογικής ανατομίας για την κάλυψη 

των αναγκών των μελών τους. 

Για τη χορήγηση της παραπάνω βεβαίωσης λειτουργίας απαιτείται η υποβολή 

αναγγελίας έναρξης από το φυσικό πρόσωπο ή το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας ή 

του αστικού συνεταιρισμού, η οποία συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικό 

και παράβολο ύψους διακοσίων (200) ευρώ για τα ιδιωτικά ιατρεία -οδοντιατρεία και 

παράβολο τετρακοσίων (400) ευρώ για τα ιδιωτικά πολυιατρεία -πολυοδοντιατρεία, τα 

ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια και τα ιδιωτικά εργαστήρια φυσικής ιατρικής και 

αποκατάστασης. Το ύψος του παραβόλου μπορεί να αναπροσαρμόζεται με κοινή 

υπουργική απόφαση του Υπουργού Υγείας και του Υπουργού Οικονομικών. [Η 

παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε ως άνω με την υποπαράγραφο ΙΒ.3 περ.6 του 

άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου 

Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016- Επείγοντα Μέτρα   Εφαρμογής   του   

ν.4046/2012   και   του   Μεσοπρόθεσμου   Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 

2013-2016» (Α' 222)]. 

3. …… 

4.Οι δικαιούχοι της παραγράφου 2 του παρόντος όρθρου επιτρέπεται να λειτουργούν 

και σε μη συνεχόμενα κτίρια, τα οποία θα έχουν λειτουργική αυτοτέλεια και 

δεσμεύονται στην τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών του π.δ. 84/2001. [Η 

παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε ως άνω με την υποπαράγραφο ΙΒ.3 περ.6 του 

άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012]. 

4. …... 

……… 

7. Με προεδρικό διάταγμα μπορεί να ρυθμιστούν οι ειδικότερες προϋποθέσεις, όροι 

και προδιαγραφές (αδειοδότησης και) λειτουργίας των φορέων Π.Φ.Υ. του παρόντος 

όρθρου. Με το ίδιο ή άλλο προεδρικό διάταγμα μπορεί να ορισθούν κριτήρια και 

περιορισμοί, που άπτονται της προστασίας της δημόσιας υγείας και του δημοσίου 

συμφέροντος καθώς και να ρυθμιστούν ζητήματα που σχετίζονται με (τη νομική 

μορφή), τον τρόπο λειτουργίας δ/οίκησης και διαχείρισης των φορέων Π.Φ.Υ. ακόμα 

και κατά τροποποίηση των υφιστάμενων διατάξεων εν γένει για τα νομικό πρόσωπα 

του Εμπορικού και του Αστικού Δικαίου και να καθοριστούν μεταβατικές ρυθμίσεις για 

τους κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου υφιστάμενους φορείς Π.Φ.Υ., καθώς και 

ο χρόνος και τα ειδικότερα ζητήματα που αναφέρονται στην προσαρμογή τους στις 

νέες ρυθμίσεις. [Η παράγραφος αυτή τέθηκε με το άρθρο 28 παρ.7 του Ν.3846/2010 

«Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις» (Α' 66), και οι λέξεις 

«αδειοδότησης και» και «τη νομική μορφή» διαγράφτηκαν με την υποπαράγραφο ΙΒ.3 
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περ.7α και 7β του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012. Το προβλεπόμενο με την διάταξη 

αυτή προεδρικό διάταγμα δεν έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα] 

8. Μέχρι την έκδοση του ανωτέρω προεδρικού διατάγματος για τους φορείς της 

παραγράφου 1 ισχύουν οι διατάξεις του π.δ. 84/2001 (ΦΕΚ 70 Α') κατά το μέρος που 

δεν έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις του παρόντος.......». 

 

5. Στο άρθρο 1 του Ν.3235/2004 «Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας» (Α' 53) ορίζονται, 

μεταξύ άλλων, τα εξής: 

«1. Ως Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, στο πλαίσιο εφαρμογής του νόμου αυτού, 

νοείται το σύστημα παροχής σε ατομικό και οικογενειακό επίπεδο δέσμης βασικών και 

ολοκληρωμένων υπηρεσιών φροντίδας υγείας. 

………… 

3. Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας περιλαμβάνει: 

α. τις υπηρεσίες υγείας, που δεν απαιτούν εισαγωγή σε νοσηλευτικό ίδρυμα …… ». 

 

6. Στο άρθρο 1 του Π.Δ. 84/2001 «Όροι, προϋποθέσεις, διαδικασία και προδιαγραφές 

για την ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας 

Φροντίδας Υγείας (Φ.Π.Υ.) » [Α' 70] ορίζονται, μεταξύ άλλων, τα εξής: 

«1. Οι ιατρικές και οδοντιατρικές υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ. Υ.) 

παρέχονται και από ιδιωτικούς φορείς οι οποίοι λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις 

του παρόντος, με την εποπτεία και τον έλεγχο του αρμόδιου Νομάρχη, του Γενικού 

Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας και του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, καθώς και 

του οικείου Ιατρικού (οδοντιατρικού) Συλλόγου. 

2.. Ιδιωτικοί φορείς οι οποίοι παρέχουν αποκλειστικά υπηρεσίες πρωτοβάθμιας 

φροντίδας υγείας (Π. Φ. Υ), είναι οι ακόλουθοι: 

α. Ιδιωτικό ιατρεία και οδοντιατρεία 

β. Ιδιωτικά πολυιατρεία και πολυοδοντριατρεία.. 

γ. Ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια. 

δ. Ιδιωτικό εργαστήρια φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης. 

3. Στις διατάξεις του παρόντος, όπου αναφέρονται οι λέξεις «άδεια λειτουργίας» και 

«άδεια» αντικαθίστανται από τις λέξεις «βεβαίωση λειτουργίας» και «βεβαίωση» 

αντίστοιχα, όπου αναφέρεται ο όρος «άδεια ίδρυσης» ο όρος αυτός καταργείται και 

όπου αναφέρεται «ιατρική εταιρεία» ή «ιατρικές εταιρείες» οι λέξεις «ιατρική» και 

«ιατρικές» διαγράφονται». [Η παρ. 3 προστέθηκε με την περ. 2α της υποπαραγράφου 

ΙΒ.4 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012]. 

Στο άρθρο 2 του Π.Δ. 84/2001 ορίζονται, μεταξύ άλλων, τα εξής :  
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«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 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 ». 

Στο άρθρο 3 του Π.Δ. 84/2001 ορίζονται, μεταξύ άλλων, τα εξής :  

«1. Για τη νόμιμη λειτουργία ιατρείου ή οδοντιατρείου απαιτείται άδεια λειτουργίας η 

οποία χορηγείται από τη Διεύθυνση Υγείας και Δημόσιας Υγιεινής της οικείας 

Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία κατάθεσης 

της αίτησης με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μετά από γνώμητης ειδικής 

επιτροπής του άρθρου 10». 

 

Στο άρθρο 12 του Π.Δ. 84/2001 ορίζονται τα εξής : 

«Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος ισχύουν οι τεχνικές προδιαγραφές 

των εξής παραρτημάτων: 

1. Παράρτημα Α, όσον αφορά τους χώρους. 

2. Παράρτημα Β, όσον αφορά τον εξοπλισμό». 

Στην παρ. 2 του άρθρου 14 του Π.Δ. 84/2001 ορίζονται, μεταξύ άλλων, τα εξής: 

«2. Απαγορεύεται και συνεπάγεται την άμεση και οριστική διακοπή της λειτουργίας της 

Μονάδας παροχής υπηρεσιών Π. Φ. Υ: 

…………….. 

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……..». 

[Το Π.Δ. 84/2001, το οποίο είχε καταργηθεί με το άρθρο 17 του Π.Δ. 180/2009 «Όροι, 

προϋποθέσεις διαδικασία και προδιαγραφές για την ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών 

φορέων Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.)» [Α' 210] 

επανήλθε σε ισχύ, με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παρ.8 του άρθρου 13 του 

Ν.2071/1992, ως ισχύει, με το άρθρο 2 του Π.Δ.188/2009 «Κατάργηση υπ'αριθμ. 

180/2009 προεδρικού διατάγματος «Όροι, προϋποθέσεις, διαδικασία και 

προδιαγραφές για την ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών φορέων Παροχής Υπηρεσιών 

Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.)» [Α' 216/19-10-2009]  στο οποίο ορίζεται ότι 

«Από το υπ' αριθμ. 84/2001 προεδρικό διάταγμα το οποίο επανέρχεται σε ισχύ, 

αναστέλλεται για διάστημα τριών (3) μηνών η εφαρμογή των διατάξεων: άρθρο 4 παρ. 
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1 εδαφ. β, άρθρο 11 παρ. 1 εδαφ. η, παρ. 2, παρ. 3 εδαφ. α-δ, παρ. 4 εδάφ. β, άρθρο 

14 παρ. 1 και παρ. 2 εδάφ. δ»] 

 

7. Σύμφωνα με τις παρ. 2 και 4 του άρθρου 35 του Ν.4025/2011 «Ανασυγκρότηση 

Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και 

άλλες διατάξεις» (Α' 228), από 1-4-2012 αρμόδια αρχή για τη χορήγηση, αναστολή, 

ανάκληση και ακύρωση άδειας λειτουργίας ιατρείου, πολυιατρείου, οδοντιατρείου και 

πολυοδοντιατρείου ορίζεται ο κατά τόπους ιατρικός και οδοντιατρικός σύλλογος. Όλες 

οι διαπιστωτικές αποφάσεις των παραπάνω επιστημονικών συλλόγων πρέπει να 

εκδίδονται μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από την κατάθεση σε αυτούς των 

σχετικών εγγράφων. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία του ενός (1) μηνός για τα 

θέματα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 (χορήγηση, αναστολή, ανάκληση και 

ακύρωση άδειας λειτουργίας ιατρείου, πολυιατρείου κ.λ.π.) αρμόδιος για την έκδοση 

των διαπιστωτικών πράξεων καθίσταται ο κατά τόπο οικείος Περιφερειάρχης. Η 

αρμοδιότητα του Περιφερειάρχη ισχύει και σε περίπτωση υποβολής ένστασης. 

Κατ’ εξουσιοδότηση του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 35 του 

Ν.4025/2011 εκδόθηκε η με αριθμ. Υ3β/Γ.Π. 24948/13-3-2012 απόφαση του  

Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Καθορισμός δικαιολογητικών, 

διαδικασίας, όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση βεβαίωσης λειτουργίας των 

ιατρείων, πολυιατρείων, οδοντιατρείων και πολυοδοντιατρείων» (Β'713). 

Στην παρ. 1 του άρθρου 1 της ως άνω υπουργικής απόφασης ορίζονται τα εξής: 

«Ιδιωτικό ιατρείο ή οδοντιατρείο είναι χώρος κατάλληλα διαρρυθμισμένος και 

εξοπλισμένος, όπως περιγράφεται στα παραρτήματα Α και Β του Π.Δ. 84/2001, στον 

οποίο ασκείται η ιατρική ή η οδοντιατρική επιστήμη, από πρόσωπο που διαθέτει τη 

σχετική άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ή βεβαίωση αναγγελίας ασκήσεως 

επαγγέλματος και άδεια ή βεβαίωση λειτουργίας ιδιωτικού ιατρείου ή οδοντιατρείου. 

Το ιδιωτικό ιατρείο ή οδοντιατρείο δεν διαθέτει κλίνες νοσηλείας». 

Στο άρθρο 4 της ως άνω υπουργικής απόφασης ορίζονται, μεταξύ άλλων, τα εξής: 

«1. Για τη χορήγηση βεβαίωσης λειτουργίας ιδιωτικού ιατρείου και 

οδοντιατρείου, απαιτείται αναγγελία έναρξης λειτουργίας των δικαιούχων όπως 

ορίζεται στο άρθρο 3 της παρούσης  

2. Η αναγγελία έναρξης πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα  

δικαιολογητικά  

ε. Διάγραμμα κάτοψης του διατιθεμένου χώρου κλίμακας 1/50, σε δύο αντίγραψα με τις 

διαστάσεις των χώρων και την επεξήγηση του προορισμού τους, θεωρημένο από 

διπλωματούχο πολιτικό μηχανικό, ή αρχιτέκτονα, ο οποίος βεβαιώνει ότι οι 

χρησιμοποιούμενοι χώροι είναι κύριας χρήσης και πιστοποιεί ότι πληρούνται οι 
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τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές ορίζονται στο παράρτημα Α του Π.Δ. 84/2001 

(ΧΚΧ,Η ΧΚΧ*, ή XX,* όπως απαιτείται από το παράρτημα Α) καθώς και ότι οι φορείς 

λειτουργούν υποχρεωτικά μέσα στο ίδιο κτίριο ή σε συνεχόμενα κτίρια και σε χώρους 

αποκλειστικής χρήσης. 

στ. Κατάλογο όλων των μηχανημάτων που περιλαμβάνονται στον 

επιστημονικό εξοπλισμό του ιατρείου ή οδοντιατρείου, σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές του παραρτήματος Β του Π.Δ. 84/2001 ». 

 

Στο άρθρο 6 και με τον τίτλο «Επιτροπή ελέγχου ιατρείων, πολυιατρείων, 

οδοντιατρείων και πολυοδοντιατρείων» της ως άνω υπουργικής απόφασης ορίζονται, 

μεταξύ άλλων, τα εξής: 

«1. Στην έδρα κάθε Ιατρικού ή Οδοντιατρικού Συλλόγου συνιστάται 

επιτροπή, η οποία αποτελείται από  

2. Έργο της επιτροπής είναι: 

α. Η γνωμοδότηση για τη χορήγηση βεβαίωσης λειτουργίας των άνω φορέων, μετά 

από επιτόπιο έλεγχο. 

β. Η εποπτεία και ο έλεγχος των φορέων αυτών κατά τη λειτουργία τους. 

γ. Η εισήγηση για την επιβολή των ποινών που προβλέπονται από τις 

διατάξεις του Π.Δ. 84/2001 ». 

8. Στο παράρτημα Β του Π.Δ. 517/1991 «Τεχνικές Προδιαγραφές, απαραίτητος 

ιατρικός εξοπλισμός, διάκριση και σύνθεση προσωπικού και συμπλήρωση του υπ' 

αριθμ. 247/91 Π.Δ." Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για την ίδρυση, λειτουργία και 

μεταβίβαση ιδιωτικών Κλινικών"» (Α' 202) καθορίζονται, μεταξύ άλλων και οι 

απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές  των τμημάτων ΣΗΠΤΙΚΩΝ και ΑΣΗΠΤΩΝ 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ των ιδιωτικών κλινικών.  

 

9. Στο άρθρο 33 του Ν.4025/2011 «Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 

Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (Α' 228) 

ορίζονται, μεταξύ άλλων, τα εξής: 

«1. Επιτρέπεται η ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικών Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας για 

την εκτέλεση χειρουργικών και επεμβατικών πράξεων για τις οποίες δεν απαιτείται, 

σύμφωνα με τα επιστημονικά δεδομένα, γενική, ραχιαία ή επισκληρίδιος αναισθησία 

και νοσηλεία πέραν της μίας ημέρας. Η Ιδιωτική Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας μπορεί 

να λειτουργεί είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με φορείς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 

Υγείας ή ιδιωτικές κλινικές. 

2. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ), 
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ορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι τεχνικές προδιαγραφές για τη λήψη άδειας 

και λειτουργίας, καθώς και ο απαραίτητος επιστημονικός και λοιπός εξοπλισμός, η 

διαδικασία, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και οι έλεγχοι για τη χορήγηση άδειας και 

λειτουργίας. Επίσης καθορίζεται το ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό που 

απαιτείται για τη λειτουργία της Ιδιωτικής Μονάδας Ημερήσιας Νοσηλείας. Πέραν των 

γενικών προβλέψεων, ειδικές προϋποθέσεις, τεχνικές προδιαγραφές, εξοπλισμός και 

απαίτηση απασχόλησης ιατρών συγκεκριμένων ειδικοτήτων και λοιπού προσωπικού 

μπορούν να προβλέπονται προκειμένου να εκτελούνται στη Μονάδα συγκεκριμένες 

ιατρικές πράξεις. Με το προεδρικό διάταγμα καθορίζεται και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα

 ». 

10. Στο άρθρο 2 και με τίτλο «Εννοιολογικοί προσδιορισμοί» της με αριθμ. 

Φ.90380/25916/3294/31-10-2011 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας 

και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ενιαίος 

Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών 

Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) [Β' 2456] ορίζονται, μεταξύ άλλων, τα εξής: «Ως 

«Δευτεροβάθμια Φροντίδα Υγείας» (Δ.Φ.Υ.) νοούνται όλες οι υπηρεσίες και πράξεις, οι 

οποίες διενεργούνται εντός των εσωτερικών τμημάτων των νοσοκομείων, στις 

συμβεβλημένες ιδιωτικές κλινικές στις μονάδες ψυχικής υγείας στα κέντρα 

αποθεραπείας - αποκατάστασης κλειστής νοσηλείας και στα θεραπευτήρια χρονιών 

παθήσεων συμπεριλαμβανομένων και αυτών που πραγματοποιούνται κατά τη 

διάρκεια ημερήσιας νοσηλείας». 

 

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 

 

1. Οι ρυθμίσεις  του Π.Δ. 84/2001, όπως έχει τροποποιηθεί, οι οποίες δεν έρχονται σε 

αντίθεση με τις λοιπές ρυθμίσεις του άρθρου 13 του Ν.2071/1992, εξακολουθούν να 

ισχύουν καθώς το ως άνω προεδρικό διάταγμα, το οποίο είχε καταργηθεί με το άρθρο 

17 του Π.Δ. 180/2009, επανήλθε σε ισχύ με το άρθρο 2 του Π.Δ. 188/2009, και επίσης  

δεν έχει εκδοθεί το προεδρικό διάταγμα που προβλέπεται στην παρ.8 του άρθρου 13 

του Ν.2071/1992. Το εύρος και η ισχύς των ρυθμίσεων του ΠΔ 84/2001 καθορίζεται με 

βάση τις διατάξεις και ρυθμίσεις του άρθρου 13 του Ν.2071/1992 ως εκάστοτε ισχύει. 

2.α Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις υπηρεσίες 

υγείας, που δεν απαιτούν εισαγωγή σε νοσηλευτικό ίδρυμα. 

Τα ιδιωτικά ιατρεία είναι ιδιωτικοί φορείς παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας 

Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.) και ως εκ τούτου παρέχουν μόνο εκείνες τις υπηρεσίες για 

τις οποίες δεν απαιτείται εισαγωγή σε νοσηλευτικό ίδρυμα. Τέτοια εισαγωγή 

απαιτείται και όταν για την παροχή των υπηρεσιών υγείας (όπως οι χειρουργικές 
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υπηρεσίες) δεν αρκεί μόνο  η επιστημονική ικανότητα, δεξιότητα και επάρκεια του 

ιατρού  (τα οποία καθορίζονται με βάση κριτήρια που έχει θέσει ο νομοθέτης 

προκειμένου να διασφαλίσει μεταξύ άλλων και την ασφάλεια του ασθενούς) αλλά 

περαιτέρω είναι απαραίτητη εκ των πραγμάτων και η  χρησιμοποίηση 

εγκαταστάσεων/χώρων (αίθουσα χειρουργείου τουλάχιστον και ιδίως άσηπτου 

χειρουργείου) για τους οποίους η νομοθεσία που αφορά τους φορείς ΠΦΥ και δη τα 

ιδιωτικά ιατρεία δεν περιέχει πρόβλεψη και προδιαγραφές που πρέπει να 

πληρούνται (προδιαγραφές οι οποίες αφορούν ΑΜΕΣΑ την ασφάλεια και υγεία 

του ασθενούς) ενώ αντίθετα τέτοιοι χώροι (αίθουσα χειρουργείου  και ιδίως άσηπτου 

χειρουργείου) από την κείμενη νομοθεσία αναφορικά με την Υγεία προβλέπονται εντός 

νοσοκομείου και όσον αφορά τον ιδιωτικό τομέα οι σχετικές προδιαγραφές τους 

καθορίζονται μόνο με βάση  τις διατάξεις που αφορούν τις ιδιωτικές κλινικές. Τα 

ιδιωτικά ιατρεία  σύμφωνα με τα στο Π.Δ. 84/2001 δεν διαθέτουν κλίνες νοσηλείας. 

2β. Οι όροι, προϋποθέσεις, διαδικασία και προδιαγραφές για τη λειτουργία των 

ιδιωτικών ιατρείων καθορίζονται με τις ως άνω διατάξεις του Π.Δ. 84/2001, τα δε 

απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία και οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις για τη 

χορήγηση άδειας λειτουργίας τους καθορίζονται με τη με αριθμ. Υ3β/Γ.Π.24948/13-3-

2012 απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

Το ιδιωτικό ιατρείο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του Π.Δ. 84/2001 και στην 

παρ.1 του άρθρου 1 της με αριθμ. Υ3β/Γ.Π.24948/13-3-2012 απόφασης του 

Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, είναι χώρος κατάλληλα 

διαρρυθμισμένος και εξοπλισμένος, κατά τα καθοριζόμενα στα παραρτήματα Α και 

Β του Π.Δ. 84/2001. Στα ως άνω παραρτήματα δεν καθορίζονται χώρος και 

εξοπλισμός άσηπτου ή σηπτικού χειρουργείου. Συνεπώς το ιδιωτικό  ιατρείο πρέπει να 

διαθέτει τους χώρους και μόνο που ρητά καθορίζονται κατά χρήση στα ανωτέρω 

παραρτήματα, ήτοι γραφείο ιατρού, εξεταστήριο, WC και οι οποίοι χώροι πρέπει να 

πληρούν τουλάχιστον τις προδιαγραφές (ελάχιστες διαστάσεις κλπ) που προβλέπονται 

στα ανωτέρω παραρτήματα του ΠΔ 84/2001. Επισημαίνεται ότι εξ απόψεως 

πολεοδομικών διατάξεων κάθε διαφοροποίηση ως προς τις ανωτέρω χρήσεις των 

χώρων του ιδιωτικού  ιατρείου (συνεπώς και η διαμόρφωση εντός του ιατρείου χώρων 

που λειτουργούν ως αίθουσες χειρουργείων και ) μεταξύ όλων των άλλων μεταβάλει 

την κατηγορία στην οποία αυτό εντάσσεται τόσο εξ απόψεως κτιριοδομικού 

κανονισμού όσο και εξ απόψεως χρήσεων γης. 

3. Αντίθετα, όσον αφορά στον ιδιωτικό τομέα,  αίθουσες χειρουργείου και 

γενικότερα τμήμα  χειρουργικών επεμβάσεων προβλέπεται και ορίζονται οι σχετικές 

προδιαγραφές τους στο παράρτημα Β του Π.Δ. 517/1991, με το οποίο ορίζονται οι 

τεχνικές προδιαγραφές, ο απαραίτητος ιατρικός εξοπλισμός κ.λπ. των ιδιωτικών 
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κλινικών καθώς και σε λοιπά νομοθετήματα σχετικά με τις ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ. 

Σύμφωνα με το ως άνω ΠΔ οι αίθουσες σηπτικών και άσηπτων χειρουργείων 

εντός των οποίων διενεργούνται χειρουργικές επεμβάσεις, δεν είναι αυτόνομες αλλά  

εντάσσονται στο συγκρότημα επεμβάσεων το οποίο δύναται να αναπτυχθεί εντός της 

ιδιωτικής κλινικής. Από τις σχετικές διατάξεις του πδ 517/1991 προκύπτει ότι 

προκειμένου να εξασφαλισθεί η καλύτερη δυνατή ποιότητα ιατρικών υπηρεσιών 

με τη μορφή της χειρουργικής επέμβασης και συνακόλουθα να προστατευθεί ο 

ασθενής και η ασφάλεια της υγείας του, απαιτείται η ύπαρξη του συνόλου  των 

εγκαταστάσεων και του επιστημονικού και λοιπού προσωπικού της ιδιωτικής κλινικής 

για τα οποία το εν λόγω ΠΔ θέτει συγκεκριμένες και δη αυστηρές, προδιαγραφές και  

προϋποθέσεις.   

Ειδικότερα :  

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του ως άνω ΠΔ: 

«Κάθε Τμήμα ειδικότητος, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 του παρόντος, ως λειτουργικό 

μέρος της Κλινικής, πρέπει να εξυπηρετείται από τα υποχρεωτικά οριζόμενα στο 

άρθρο 2 του παρόντος, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές των επιμέρους 

τμημάτων, (Παράρτημα Β), καθώς και να διαθέτει: Α) τον απαραίτητο εξοπλισμό, 

σύμφωνα με τις προδιαγραφές του παραρτήματος Γ.  Β) το απαραίτητο προσωπικό, 

σύμφωνα με τις προδιαγραφές του παραρτήματος Δ.» 

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του ανωτέρω ΠΔ: 

«Κάθε Ιδιωτική Κλινική γενική ή ειδική ή μικτή πρέπει να διαθέτει υποχρεωτικά εκτός 

από νοσηλευτικές μονάδες και τα εξής: 

1. Εργαστήριο Μικροβιολογικό - Βιοχημικό - Αιματολογικό τύπου Ε1 ή Ε2 ή Ε3 ή Ε4 

ανάλογα με τον αριθμό και τα είδη των εξετάσεων (Παραρτήματα Β, Γ, Δ). 

2. Ακτινοδιαγνωστικό Εργαστήριο (Παραρτήματα Β`, Γ` και Δ`). Δεν είναι απαραίτητο 

για Ψυχιατρικές και Παιδοψυχιατρικές Κλινικές. 

3. Συγκρότημα Χειρουργείων όταν αναπτύσσει Τμήματα Χειρουργικού Τομέα 

(Παραρτήματα Β`, Γ` και Δ`). 

4. Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) Πολυδύναμη ή Μονάδες Εντατικής 

Θεραπείας αντίστοιχης ειδικότητας (Παραρτήματα Β, Γ και Δ) που απαιτούνται από τα 

αναπτυσσόμενα τμήματα, σε κλινικές πάνω από 80 κλίνες, ελάχιστης δυναμικότητας 6 

κλινών. 

Εξαιρούνται οι ψυχιατρικές, παιδοψυχιατρικές και οι ειδικές κλινικές αλλεργιολογίας, 

δερματολογίας, ενδοκρινολογίας, οφθαλμολογίας. Σε κλινικές κάτω των 80 κλινών, εφ` 

όσον αναπτύσσουν τμήματα Χειρουργικού Τομέα ή τμήματα ειδικότητας καρδιολογικής 

και πνευματολογικής του Παθολογικού Τομέα, απαιτείται η δημιουργία 

Μ.Ε.Θ.Πολυδύναμης ή της αντίστοιχης ειδικότητας τουλάχιστον 4 κλινών. 
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5. Τον απαιτούμενο περιβάλλοντα χώρο κατάλληλα διαμορφωμένο, καθώς και χώρους 

εισόδων και υποδοχής ασθενών και επισκεπτών (Παραρτήματα Α, Τεχνικές 

Προδιαγραφές κτιρίου και περιβάλλοντα χώρου). 

6. Τουλάχιστον ένα εξωτερικό ιατρείο - εξεταστήριο, συναρτημένο με τους χώρους 

υποδοχής της Κλινικής, όταν δεν αναπτύσσει Εξωτερικά Ιατρεία. 

7. Υπηρεσία διατροφής (Παραρτήματα Β, Γ και Δ). 

8. Κεντρική Αποστείρωση όταν αναπτύσσει τμήματα Χειρουργικού Τομέα. Μικρό 

τμήμα κεντρικής αποστείρωσης όταν αναπτύσσει μόνο Παθολογικό Τομέα 

(Παραρτήματα Β, Γ και Δ). 

9. Φαρμακείο σε κλινικές δύναμης άνω των 150 κλινών (Παραρτήματα Β και Γ). 

10. Χώρο φύλαξης νεκρών (Παραρτήματα Β και Γ). 

11. Εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης προσωπικού, αποδυτήρια προσωπικού χώροι  

υγιεινής (Παραρτήματα Β και Δ). 

12. Κοιτώνες διανυκτέρευσης εφημερευόντων (Παραρτήματα Β και Δ). 

13. Διοικητικές Υπηρεσίες (Παραρτήματα Β και Δ). 

 

14. Τις απαιτούμενες ΗΜ εγκαταστάσεις (Παράρτημα Β) 

15. Κεντρικό χώρο συγκέντρωσης για αποκομιδή απορριμάτων (Παράρτημα Β).» 

 

 4. Ο κανονιστικός νομοθέτης με τις ρυθμίσεις του άρθρου 14 του Π.Δ.84/2001, 

καθόρισε, εν όψει και της συνταγματικής υποχρέωσης του κράτους να μεριμνά για την 

υγεία των πολιτών (άρθρο 21 παρ.3 Συντ.), τις υπηρεσίες υγείας οι οποίες δεν 

επιτρέπεται να παρέχονται στα ιδιωτικά ιατρεία και επέβαλε όρους και προϋποθέσεις 

στην παροχή άλλων υπηρεσιών. Οι διατάξεις του ΠΔ 84/2001 αφορούν υπηρεσίες  

Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ήτοι υπηρεσίες υγείας, που δεν απαιτούν εισαγωγή 

σε νοσηλευτικό ίδρυμα. 

Ειδικότερα, στα ιδιωτικά ιατρεία αφενός μεν επιτρέπεται μόνο η παροχή υπηρεσιών  

Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ήτοι υπηρεσιών υγείας που δεν απαιτούν εισαγωγή 

σε νοσηλευτικό ίδρυμα και αφετέρου εκ του συνόλου των ανωτέρω υπηρεσιών 

απαγορεύεται η εκτέλεση εκείνων των ιατρικών πράξεων για τις οποίες απαιτείται 

γενική νάρκωση ή ραχιαία ή επισκληρίδιος αναισθησία (περ. ζ της παρ.2 του άρθρου 

14 του Π.Δ. 84/2001) καθώς και  η παροχή εκείνων των υπηρεσιών  που παρέχονται 

αποκλειστικά, με βάση τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης, στη δευτεροβάθμια 

περίθαλψη (περ. στ της παρ.2 του άρθρου 14 του Π.Δ.84/2001). Η διενέργεια 

χειρουργικών επεμβάσεων για την οποία απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη 

αίθουσας  άσηπτου ή σηπτικού χειρουργείου και η χρήση του σχετικού εξοπλισμού , 

αποτελεί υπηρεσία υγείας η οποία, στον ιδιωτικό τομέα, δύναται να παρασχεθεί με 
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βάση το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο μόνο εντός ιδιωτικής κλινικής, δεδομένου ότι  

μόνο εντός των ιδιωτικών κλινικών δύναται  να αναπτυχθεί συγκρότημα επεμβάσεων 

με τμήμα  άσηπτων χειρουργικών επεμβάσεων και τμήμα σηπτικών χειρουργικών 

επεμβάσεων. Ο νομοθέτης προκειμένου να διασφαλίσει τη δημόσια υγεία και την 

ασφάλεια του ασθενούς καθώς και το υψηλό επίπεδο των σχετικών ιατρικών 

υπηρεσιών , προέβλεψε, όσον αφορά τον ιδιωτικό τομέα, την ανάπτυξη  τμημάτων  

άσηπτων και σηπτικών χειρουργικών επεμβάσεων εντός των ιδιωτικών κλινικών και  

μόνο και καθόρισε τις σχετικές προϋποθέσεις. 

5.Από το άρθρο 21 παρ. 3 του Συντάγματος, το οποίο ορίζει ότι «το Κράτος μεριμνά 

για την υγεία των πολιτών …», γεννάται ευθεία υποχρέωση του Κράτους για την 

προστασία της υγείας των πολιτών με την λήψη θετικών μέτρων, ώστε να 

εξασφαλίζεται η παροχή υπηρεσιών υγείας υψηλού επιπέδου ( ΣτΕ 400/1986 Ολομ., 

1634/2009 κλπ). Εν όψει αυτού, η άσκηση κάθε επαγγελματικής δραστηριότητας, που 

συνίσταται στην παροχή υπηρεσιών σχετιζομένων με την υγεία επιτρέπεται μόνον σε 

εκείνα τα πρόσωπα και σε εκείνους τους φορείς που έχουν τα προσόντα, τα οποία ο 

νομοθέτης ή, κατ` εξουσιοδότηση τούτου, η κανονιστικώς δρώσα Διοίκηση έχει κρίνει, 

σε εκπλήρωση της επιταγής του άρθρου 21 παρ. 3 του Συντάγματος, ότι είναι 

αναγκαία, προκειμένου να εξασφαλίζεται η παροχή στους πολίτες υπηρεσιών 

σχετιζομένων με την υγεία υψηλού επιπέδου ( ΣτΕ 2267/2005) και υπό τους όρους 

και προϋποθέσεις που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις. Οι ανωτέρω όροι και 

προϋποθέσεις συνιστούν αντίστοιχους περιορισμούς ασκήσεως των εν λόγω 

επαγγελμάτων, τα οποία, ως εκ της φύσεώς τους ως επαγγέλματα υγείας, είναι, κατ` 

αρχήν, δεκτικά περιορισμών δικαιολογουμένων εκ λόγων προστασίας της δημοσίας 

υγείας. Συνεπώς η έλλειψη κανονιστικού καθεστώτος αναφορικά με ύπαρξη και 

λειτουργία αίθουσας άσηπτου ή σηπτικού χειρουργείου εντός ιδιωτικού ιατρείου δεν 

συνεπάγεται ότι επιτρέπεται η ανάπτυξη αυτών εντός ιατρείου και η διενέργεια εκεί 

χειρουργικών επεμβάσεων και ιατρικών πράξεων που προϋποθέτουν την ύπαρξή 

τους. 

 

6.Τόσο ο κοινός νομοθέτης όσο και η Διοίκηση οφείλουν, σε συμμόρφωση προς τις 

υποχρεώσεις τους που προκύπτουν από τα άρθρα 21 παρ. 3 και 5 παρ. 5 Σ., σε 

συνδυασμό με το άρθρο 25 παρ. 1 εδ. β’ Σ., να λαμβάνουν τα αναγκαία (θετικά) μέτρα 

προκειμένου να διασφαλίζεται η ποιότητα και αξιοπιστία  των ιατρικών υπηρεσιών, η 

λειτουργική επάρκεια των χώρων και του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για την 

παροχή των εν λόγω υπηρεσιών καθώς και η ασφάλεια του ασθενούς. Προκειμένου 

για χειρουργικές επεμβάσεις και ιατρικές πράξεις που απαιτούν άσηπτο ή σηπτικό 

χειρουργείο, ο νομοθέτης εξασφαλίζει τα ανωτέρω μέσω του νομικού πλαισίου που 
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προβλέπει την ανάπτυξη και λειτουργία τμημάτων άσηπτων και σηπτικών 

χειρουργικών επεμβάσεων (στα οποία και μόνο περιλαμβάνεται κατά το νόμο αίθουσα 

χειρουργείου) εντός της ιδιωτικής κλινικής αξιοποιώντας έτσι προς όφελος της υγείας 

και της ασφάλειας του ασθενούς, το επιστημονικό και λοιπό προσωπικό καθώς και τον 

εξοπλισμό και τις εγκαταστάσεις που η ιδιωτική κλινική πρέπει να διαθέτει καθώς και 

τις προδιαγραφές που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις προβλέπονται και 

απαιτούνται για τη νόμιμη λειτουργία αυτής. 

Περαιτέρω στις ίδιες ως άνω συνταγματικές διατάξεις θεμελιώνεται και η αρχή της 

πρόληψης η οποία διαπνέει τις δημόσιες πολιτικές στον τομέα της υγείας και επιβάλλει 

την προληπτική λήψη μέτρων, προκειμένου να αποφευχθεί  κίνδυνος για τη δημόσια 

υγεία. 

Η διασφάλιση ενός ελάχιστου επιπέδου των ιατρικών υπηρεσιών χειρουργικών 

επεμβάσεων επιτυγχάνεται υπό το ισχύον νομικό  καθεστώς με την ένταξη των 

χειρουργικών επεμβάσεων και των εν γένει ιατρικών πράξεων για τις οποίες απαιτείται 

η χρησιμοποίηση άσηπτης ή σηπτικής αίθουσας χειρουργείου στη Δευτεροβάθμια 

Περίθαλψη. 

Ενόψει τούτων, πρέπει να γίνει δεκτό ότι, όσον αφορά τον ιδιωτικό τομέα,  ο 

νομοθέτης  καθόρισε  προδιαγραφές για άσηπτη ή σηπτική αίθουσα χειρουργείου 

μόνο με τις διατάξεις που διέπουν την ίδρυση και λειτουργία των ιδιωτικών κλινικών, 

επιβάλλοντας έτσι όπως οι ιατρικές υπηρεσίες που απαιτούν άσηπτη ή σηπτική 

αίθουσα χειρουργείου να παρέχονται εντός ιδιωτικής κλινικής και όχι στο ιδιωτικό 

ιατρείο. Οι ανωτέρω διατάξεις καθορίζουν ότι, όσον αφορά στις χειρουργικές 

επεμβάσεις, το επίπεδο των ιατρικών υπηρεσιών χειρουργικών επεμβάσεων και της 

ασφάλειας του ασθενούς, ιδίως σε περίπτωση που παρουσιαστούν επιπλοκές, πρέπει 

να είναι εκείνο που διασφαλίζεται όταν αυτές λαμβάνουν χώρα εντός ιδιωτικής 

κλινικής και  συνιστούν βασικές μορφές εξειδίκευσης των συνταγματικών ορισμών 

που κατοχυρώνουν το δικαίωμα στην υγεία, εκπηγάζουν δε  από την αρχή της 

προληπτικής δράσης του κράτους και έτσι διαμορφώνουν συγκεκριμένο υγειονομικό 

κεκτημένο.  

8.Τυχόν ερμηνευτική εκδοχή σύμφωνα με την οποία επιτρέπεται με βάση τις διατάξεις 

του ΠΔ 84/2001η ύπαρξη και λειτουργία άσηπτης ή σηπτικής αίθουσας χειρουργείου 

εντός ιδιωτικών ιατρείων, χωρίς να προβλέπονται σχετικές προδιαγραφές  και η εκεί 

διενέργεια της οποιασδήποτε χειρουργικής επέμβασης, χωρίς να καθορίζονται οι όροι 

και προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν την ασφάλεια και υγεία του ασθενούς και ιδίως 

σε περίπτωση εμφάνισης επιπλοκών κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης, 

οδηγεί σε αυθαίρετη κατάργηση του προαναφερθέντος υγειονομικού κεκτημένου. Το 

επίπεδο των ιατρικών υπηρεσιών χειρουργικών επεμβάσεων και ο βαθμός ασφάλειας 
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του ασθενούς ο οποίος υποβάλλεται στις επεμβάσεις αυτές αντικατοπτρίζεται στις 

ειδικές προδιαγραφές που τίθενται από τις σχετικές με τις ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ 

διατάξεις αναφορικά ιδίως με το βαθμό ετοιμότητας και επάρκειας, με το μέγεθος και το 

είδος του χώρου, του τεχνικού εξοπλισμού και του ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού 

προσωπικού που πρέπει να διαθέτουν οι δομές αυτές εντός των οποίων λειτουργούν 

χειρουργεία και διενεργούνται χειρουργικές επεμβάσεις. Οι ως άνω προδιαγραφές 

ούτως ή άλλως δεν δύναται να υλοποιηθούν σε χώρο ιδιωτικού ιατρείου και ιδίως 

εντός πολυώροφης οικοδομής – πολυκατοικίας καθώς δεν είναι δυνατόν οι διάδρομοι 

να είναι κατάλληλοι, ώστε να επιτρέπουν την εύκολη διέλευση των αναπηρικών 

αμαξιδίων, φορείων και του εξοπλισμού έκτακτης ανάγκης ή του υποστηρικτικού 

μηχανισμού παροχής ρεύματος σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης εφεδρικού φωτισμού. 

Η χρήση γης που συντελείται σε περίπτωση εγκατάστασης και λειτουργίας αιθουσών 

χειρουργικών επεμβάσεων σε συγκεκριμένο κτίριο και η εντός αυτών διενέργεια 

χειρουργικών  επεμβάσεων υπάγεται, σύμφωνα με την ειδική πολεοδομική λειτουργία 

της, στην κατηγορία των κτιρίων περίθαλψης της περίπτωσης 15 της παραγράφου Β 

του άρθρου 1 του από 23.2.1987 π. δ/τος, δηλαδή των ειδικών εκείνων κτιρίων που 

έχουν προκαθορισμένη από το νόμο αποστολή και τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες 

καθιστούν εφικτή και ασφαλή την εκτέλεση ιατρικών πράξεων που μπορεί να ενέχουν 

σοβαρούς κινδύνους για την υγεία του ασθενούς και απαιτούν γι` αυτό ιδιαίτερη 

επιστημονική και τεχνική εξειδίκευση και ανάλογο εξοπλισμό. Στην πιο πάνω διάταξη 

του από 23.2.1987 π. δ/τος ως «κτίρια περίθαλψης» μνημονεύονται μόνο τα 

νοσοκομεία και οι κλινικές, γιατί οι μονάδες αυτές αναφέρονται ως παραδείγματα των 

πιο συνηθισμένων περιπτώσεων κτιρίων περίθαλψης, δηλαδή η σχετική απαρίθμηση 

είναι ενδεικτική και όχι αποκλειστική .(βλ. και ΣτΕ 444/2010). Συνεπώς, η εγκατάσταση 

και λειτουργία χειρουργείων (ακόμα και εντός ‘ιατρείου’) δεν είναι επιτρεπτή σε 

περιοχές γενικών πολεοδομικών σχεδίων που έχουν χαρακτηριστεί ως ζώνες αμιγούς 

κατοικίας ή άλλης κατηγορίας χρήσεων γης, στην οποία δεν επιτρέπεται η 

εγκατάσταση κτιρίων περίθαλψης, αλλά μόνο σε περιοχές που χαρακτηρίζονται ως 

ζώνες «κοινωνικών εξυπηρετήσεων», κατά την έννοια του άρθρου 10 του από 

23.2.1987 ΠΔ 

  

Πέραν των ανωτέρω επισημαίνεται και ότι τυχόν λειτουργία άσηπτου ή σηπτικού 

χειρουργείου εντός ιδιωτικού ιατρείου, είναι αντίθετη και με τον ισχύοντα κτιριοδομικό 

κανονισμό, αφού τα ιδιωτικά ιατρεία κατατάσσονται στην κατηγορία «γραφεία» με τη 

έννοια των οποίων όμως δεν συνάδει το άσηπτο ή σηπτικό χειρουργείο και για το 

οποίο μεταξύ, όλων των άλλων , είναι εκ των πραγμάτων απαραίτητο (προκειμένου να 

εξασφαλισθεί η ασφάλεια και η υγεία του ασθενούς, ιδίως σε περιπτώσεις επιπλοκών) 
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όπως το κτίριο στο οποίο λειτουργεί αίθουσα χειρουργείου και  στο οποίο 

διενεργούνται χειρουργικές  επεμβάσεις, να  διαθέτει, μεταξύ όλων των άλλων και 

ειδικό ασθενοφόρο ανελκυστήρα καθώς και ειδικών προδιαγραφών κλίμακες και 

λοιπούς χώρους και εγκαταστάσεις. 

 

9. Τα ως άνω  συνάγονται, επιπρόσθετα, και από τη διάταξη της παρ.1 του άρθρου 33 

του Ν.4025/2011, από την οποία προκύπτει ότι για ορισμένες χειρουργικές και 

επεμβατικές πράξεις, για τις οποίες δεν απαιτείται, σύμφωνα με τα επιστημονικά 

δεδομένα, γενική, ραχιαία ή επισκληρίδιος αναισθησία, απαιτείται νοσηλεία 

τουλάχιστον μίας ημέρας, η οποία παρέχεται σήμερα, αποκλειστικά, στη 

δευτεροβάθμια περίθαλψη. Μόνο μετά την ολοκλήρωση του κανονιστικού 

πλαισίου που προβλέπεται στην παρ.2 του άρθρου 33 του Ν.4025/2011, (το οποίο 

σημειωτέον δεν δύναται να καταργήσει ή να απομειώσει το προαναφερθέν υγειονομικό 

δεδομένο ως προς το επίπεδο των ιατρικών υπηρεσιών και της ασφάλειας του 

ασθενούς  που επιτυγχάνεται σήμερα μέσω των ιδιωτικών κλινικών) χειρουργικές και 

επεμβατικές πράξεις για τις οποίες δεν απαιτείται, σύμφωνα με τα επιστημονικά 

δεδομένα, γενική, ραχιαία ή επισκληρίδιος αναισθησία και νοσηλεία πέραν της μίας 

ημέρας, θα μπορεί να εκτελούνται στις ιδιωτικές μονάδες ημερήσιας νοσηλείας και 

πάντως όχι σε ιδιωτικά ιατρεία.   

Σύμφωνα με την 239/2013 γνωμοδότηση  Ν.Σ.Κ «στα ιδιωτικά ιατρεία, για τα οποία 

δεν προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις χώρος άσηπτου χειρουργείου και σχετικός 

εξοπλισμός, επιτρέπεται η εκτέλεση ιατρικών πράξεων για τις οποίες δεν απαιτείται 

γενική νάρκωση ή ραχιαία ή επισκληρίδιος αναισθησία, εφόσον οι ως άνω πράξεις δεν 

παρέχονται αποκλειστικά, με βάση τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης, στη 

δευτεροβάθμια περίθαλψη». Από την ανωτέρω διατύπωση δεν συνάγεται ότι δύναται 

να χωροθετηθεί και να λειτουργήσει εντός ιδιωτικού ιατρείου αίθουσα άσηπτου ή 

σηπτικού χειρουργείου και ως εκ τούτου και εν όψει της ως άνω γνωμοδοτήσεως ΝΣΚ 

δεν είναι δυνατόν να διενεργηθούν εντός των ιδιωτικών ιατρείων χειρουργικές 

επεμβάσεις, λόγω έλλειψης σχετικών προδιαγραφών αναφορικά με την εντός ιδιωτικού 

ιατρείου αίθουσα χειρουργείου.  

10. Σχετικά με όλα τα ανωτέρω επισημαίνονται επίσης και τα εξής:  

i) Σε απάντηση εγγράφου μας με αριθμό πρωτ. 151075/401/ 29.07.2013 με το οποίο 

θέσαμε  σχετικά ερωτήματα, ο Διευθυντής του Οφθαλμολογικού Τμήματος του 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ και αναφορικά με τις συνθήκες λειτουργίας ενός σύγχρονου 

οφθαλμολογικού χειρουργείου απάντησε εγγράφως ως εξής: 
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«Σε απάντηση του εγγράφου σας με αριθμό πρωτ. 151075/401, τις 29.07.2013 σας 

ενημερώνω τα κάτωθι σχετικά με τις συνθήκες λειτουργίας ενός σύγχρονου 

οφθαλμολογικού χειρουργείου. 

1. Ο χώρος πρέπει να είναι τελείως άσηπτος 

2. Χειρουργικό τραπέζι, μικροσκόπιο, (προβολέας χειρουργείου), μηχάνημα 

αναισθησίας για γενική αναισθησία με κεντρική παροχή ή οβίδες αερίων 

3. Τέλος στην είσοδο του κτιρίου καλό είναι να υπάρχει και ράμπα για 

ασθενοφόρο. 

 

Όσον αφορά τις ερωτήσεις σας: 

Α. Είναι πολύ πιθανόν να χρειαστεί και γενική αναισθησία σε κάποια από αυτές τις 

επεμβάσεις που αναφέρετε. 

Β. Ενδεχομένως να χρειαστεί νοσηλεία για 1-2 ημέρες κυρίως στην αποκόλληση 

αμφιβληστροειδούς και στην μεταμόσχευση κερατοειδούς. 

Γ. Σπάνια κατά την έξοδο μπορεί να χρειαστεί και φορείο κυρίως αν ο ασθενής 

παρουσιάσει επιπλοκές από άλλα συστήματα (π.χ. καρδιοαναπνευστικά) 

 

Συνήθως παρουσιάζονται διαταραχές της πιέσεως και του καρδιακού ρυθμού. 

Σπανιότερα μπορεί να υπάρξουν αναπνευστικά, γαστρεντερικά ή ουρολογικά 

προβλήματα. Βασικά όλα εξαρτώνται από τη γενική κατάσταση των ασθενών και από 

τις συνυπάρχουσες συστηματικές παθήσεις τους. Μην ξεχνάμε ότι η πλειονότητα των 

ασθενών είναι προχωρημένης ηλικίας και με διάφορα προβλήματα υγείας. Έχει 

αναφερθεί ακόμα και καρδιακή ανακοπή, σπανιότατα. 

 

Καλό είναι οι ασθενείς να έχουν ρυθμισμένα τα παθολογικά τους προβλήματα και να 

φέρουν μαζί τους Ro θώρακος, ΗΚΓ γνωματευμένο, γεν. αίματος, βιοχημικές εξετάσεις 

και έλεγχο πηκτικότητας. 

 

Θεωρώ ότι η παρουσία ενός έμπειρου αναισθησιολόγου είναι απαραίτητη καθ’όλη τη 

διάρκεια λειτουργίας του χειρουργείου και δευτερευόντως ενός καρδιολόγου (όχι 

απαραίτητα). Επίσης χρειάζεται μία νοσηλεύτρια με εμπειρία από Οφθαλμολογικό 

χειρουργείο. » 

 

ii. Με το υπ' αριθμόν Α7α/οικ. 5857 (1977), έγγραφο της Δ/ΝΣΗΣ ΥΓ. ΠΕΡ. ΗΣΦ. 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ, της ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  ΥΓΙΕΙΝΗΣ του  Υπουργείου Κοιν.   

Υπηρεσιών,  γνωστοποιήθηκε προς τις αρμόδιες υπηρεσίες των τότε Νομαρχιών ότι  

το Ανώτατο   Υγειονομικό  Συμβούλιο  δυνάμει της 918/15.06.1977 γνωμοδότησής του,   
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γνωμοδότησε  ότι  η χειρουργική  επέμβαση καταράκτου πρέπει να γίνεται σε 

νοσοκομείο ή Κλινική επειδή η πραγματοποίησή της σε εξωτερικό ιατρείο και η εν 

συνεχεία αποστολή του ασθενούς στην οικία του, ενέχουν κινδύνους βαρυτάτων 

τοπικών και γενικών επιπλοκών, τόσο εγχειρητικών όσο και μετεγχειρητικών» 

 

Γ. ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 

1. Εξ αφορμής  της συγκεκριμένης υπόθεσης το ΝΣΚ με την 239/2013 γνωμοδότησή 

του έχει γνωμοδοτήσει τα εξής: 

«IV. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Κατ' ακολουθία των προεκτεθέντων το Τμήμα του Ν.Σ.Κ γνωμοδοτεί ομόφωνα, ότι στα 

ιδιωτικά ιατρεία, για τα οποία δεν προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις χώρος 

άσηπτου χειρουργείου και σχετικός εξοπλισμός, επιτρέπεται η εκτέλεση ιατρικών 

πράξεων για τις οποίες δεν απαιτείται γενική νάρκωση ή ραχιαία ή επισκληρίδιος 

αναισθησία, εφόσον οι ως άνω πράξεις δεν παρέχονται αποκλειστικά, με βάση τους 

κανόνες της ιατρικής επιστήμης, στη δευτεροβάθμια περίθαλψη.» Επισημαίνεται ότι 

σύμφωνα και με όσα αναφέρθηκαν σε προηγούμενο τμήμα στα ιδιωτικά ιατρεία 

παρέχονται  

2. Επίσης επ’ ευκαιρία της συγκεκριμένης υποθέσεως έχει διενεργηθεί έλεγχος κατόπιν 

Εντολής του Γενικού Επιθεωρητή Σ.Ε.Υ.Υ.Π. και έχει συνταχθεί σχετική έκθεση 

αποτελεσμάτων ελέγχου 

3. Από τα περιεχόμενα στο φάκελο της υπόθεσης στοιχεία και έγγραφα 

προκύπτει ότι η ως άνω καταγγελλόμενη ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ : 

Στον 3° & 6° όροφο του αναφερόμενου στην καταγγελία κτιρίου στην Αθήνα  και 

έχοντας λάβει  άδειες δυνάμει του ΠΔ 84/2001 και όχι σύμφωνα με τις διατάξεις περί 

ιδιωτικών κλινικών και χωρίς να έχει ελεγχθεί από την επιτροπή του άρθρου 4 του ΠΔ 

247/1991, έχει δημιουργήσει, οργανώσει, εξοπλίσει τεχνολογικά και λειτουργεί  ειδικά 

διαμορφωμένους χώρους και συγκεκριμένα αίθουσες σηπτικών και άσηπτων 

χειρουργείων. Τα ανωτέρω χειρουργεία (τουλάχιστον δέκα στον αριθμό) διαθέτουν 

τεχνολογικό εξοπλισμό και  βρίσκονται σε λειτουργική ετοιμότητα, εντός δε αυτών  

διενεργούνται χειρουργικές επεμβάσεις. Σύμφωνα με δήλωση του εκπροσώπου της 

καταγγελλόμενης ιατρικής εταιρείας,  η οποία δήλωση καταγράφεται σε σχετικό  

πόρισμα του ΣΕΥΥΠ, «... γίνονται ημερησίως, με παρουσία δύο 

αναισθησιολόγων δεκαπέντε καταρράκτες περίπου ημερησίως και άλλες τόσες 

επεμβάσεις διαθλαστικής χειρουργικής (laser, μυωπίας) » ενώ σύμφωνα με το ίδιο 

ως άνω πόρισμα «Μας δόθηκαν φωτοαντίγραφα από το βιβλίο επίσκεψης 

ασθενών καθώς και το πρόγραμμα χειρουργείου του 3ου και 6ου ορόφου . 

Επιπλέον, η Επιθεωρήτρια …. παρευρέθη στην αίθουσα 2 του 6ου ορόφου, όπου 
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παρέστη σε διαθλαστική επέμβαση.»  Οι ανωτέρω χώροι συμπληρώνονται από 

αίθουσες υποδοχής, αίθουσες αναμονής, αίθουσες ανάπαυσης, χώρους φύλαξης 

ρούχων-γκαρνταρόμπας, ιατρεία εξοπλισμένα, γραφείο διευθυντή πλήρως 

εξοπλισμένο, WC, αποδυτήρια, καθώς και αποθήκες, η δε παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών εκ μέρους της ως άνω εταιρείας υποστηρίζεται από εξειδικευμένο 

προσωπικό. Σύμφωνα με το ανωτέρω πόρισμα  «Το προσωπικό κατά την εργασία 

του, έφερε κατάλληλη ένδυση εργασίας». 

Η καταγγελλόμενη ιατρική εταιρία έχει συμπεριλάβει στην επωνυμία της αλλά και στον 

διακριτικό της τίτλο, υπό τα οποία και συναλλάσσεται απευθυνόμενη στο καταναλωτικό 

κοινό, την ένδειξη «ΚΛΙΝΙΚΗ» στην αγγλικής της μετάφραση και με λατινικούς 

χαρακτήρες ήτοι τη  λέξη « CLINIC » ( η οποία  στα ελληνικά μεταφράζεται ως « 

ΚΛΙΝΙΚΗ »), ενώ σε σχετικές  ηλεκτρονικές της αναρτήσεις στο διαδίκτυο και στον 

ιστότοπο που διατηρεί εμφανίζεται στους διαδικτυακούς επισκέπτες των σελίδων της 

ως κατ' εξοχήν χειρουργική μονάδα που λειτουργεί στους επίμαχους χώρους 

διαθέτουσα χειρουργικές αίθουσες και τελεί εντός αυτών χειρουργικές επεμβάσεις. 

Σύμφωνα με τις ηλεκτρονικές της αναρτήσεις, η καταγγελλόμενη ιατρική εταιρεία,  κατά 

τις ηλεκτρονικές της δηλώσεις που απευθύνονται στο κοινό μέσω της επιλογής 

‘ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ’, εμφανίζεται ως λειτουργούσα στους επίμαχους χώρους 

Οφθαλμοχειρουργικό Ινστιτούτο το οποίο: 

 -«…αποτελεί κέντρο αναφοράς τόσο από πλευράς τεχνολογικού εξοπλισμού όσο και 

από πλευράς υψηλού επιπέδου ιατρικής περίθαλψης. Αποστολή του είναι να στεγάσει 

όλους τους Έλληνες και μη Οφθαλμίατρους, που έχουν ως στόχο την παροχή στον 

ασθενή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στους τομείς της χειρουργικής καταρράκτη, 

γλαυκώματος, υαλοειδούς-αμφιβληστροειδούς, οφθαλμοπλαστικής και διαθλαστικής 

χειρουργικής. 

- «Πρόκειται για ένα υπερσύγχρονο χώρο που διαθέτει 10 χειρουργικές αίθουσες, εκ 

των οποίων δύο είναι αίθουσες διαθλαστικής χειρουργικής και μία κορυφαία μονάδα 

χειρουργικής οπισθίου ημιμορίου, για την πλήρη κάλυψη της χειρουργικής υαλοειδούς-

αμφιβληστροειδούς, αλλά και την υποστήριξη της χειρουργικής καταρράκτη. Η 

χειρουργική μονάδα διαθέτει επίσης 7 πλήρως εξοπλισμένα εξεταστήρια με τα πλέον 

σύγχρονα διαγνωστικά μέσα προσθίου και οπισθίου ημιμορίου.» 

-«… ως κατ' εξοχήν χειρουργική μονάδα, δεν θα μπορούσε παρά να διαθέτει ένα από 

τα πιο σύγχρονα μοντέλα κατασκευής στην Ευρώπη σήμερα. Γνωρίζοντας τη μάστιγα 

των χειρουργείων -τις λοιμώξεις- ο σχεδιασμός τους έγινε με άριστο τρόπο, ώστε να 

επιλεγούν τα πιο σύγχρονα και κατάλληλα υλικά και οι χώροι να διαμορφωθούν έτσι 

που να ελαχιστοποιούνται οι πιθανότητες ανάπτυξης και μετάδοσης μικροβίων.» 
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Ενόψει των ανωτέρω προκύπτει ότι η καταγγελλόμενη ιατρική εταιρεία και στα ως άνω 

ιατρεία παρέχει υπηρεσίες  που ανήκουν στη Δευτεροβάθμια Περίθαλψη και οι οποίες, 

στον ιδιωτικό τομέα, παρέχονται υπό τις ισχύουσες διατάξεις από ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ 

ΚΛΙΝΙΚΕΣ. 

Τα ως άνω χειρουργεία και οι εκεί χειρουργικές επεμβάσεις καταγγέλθηκαν από την  

και εδώ καταγγέλλουσα με την από 07/08/2012 σχετική καταγγελία της η οποία 

περιήλθε στον Ιατρικό Σύλλογο, ο οποίος αφού έλαβε γνώση και κατόπιν ελέγχου την 

03/10/2012 των συγκεκριμένων χώρων από την επιτροπή του άρθρου 6 της 

Υ3β/Γ.Π.24948/13-3-2012 απόφασης του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης η οποία όμως δεν είχε αρμοδιότητα ελέγχου των χειρουργείων 

καθώς αυτή η αρμοδιότητα ανήκει στην επιτροπή του άρθρου 4 του ΠΔ 

247/1991, έθεσε την σχετική καταγγελία στο αρχείο. Επισημαίνεται ότι ο ΙΣΑ έθεσε την 

ως άνω καταγγελία στο αρχείο παρά το γεγονός ότι και από τη γνωμοδότηση – 

έκθεση ελέγχου  της εν λόγω επιτροπής σε συνδυασμό με τη σχετική έκθεση 

επιτόπιου ελέγχου εμπειρογνώμονα που όρισε ο ΙΣΑ προς υποβοήθηση του έργου 

της, διαπιστώθηκε η ύπαρξη χειρουργείων στους συγκεκριμένους χώρους( οι οποίοι 

χώροι και χειρουργεία επίσης επισημαίνεται ότι ουδέποτε ελέγχθηκαν  από τη μόνη 

αρμόδια να ελέγχει μεταξύ άλλων και χώρους χειρουργείων  επιτροπή του άρθρου 

4 του ΠΔ 247/1991). 

Επίσης μετά την κατά τα ανωτέρω θέση στο αρχείο της επίμαχης καταγγελίας από τον 

ΙΣΑ, διαπιστώθηκε και πάλι, κατόπιν ελέγχου από επιθεωρητές του ΣΕΥΥΠ, η ύπαρξη 

των ως άνω χειρουργείων εντός των επίμαχων χώρων στους οποίους 

δραστηριοποιείται η καταγγελλόμενη ιατρική εταιρεία αλλά και η αποδεδειγμένη (κατ’ 

ομολογία του εκπροσώπου της καταγγελλόμενης) διενέργεια εκεί χειρουργικών 

επεμβάσεων. Τα ανωτέρω  γνωστοποιήθηκαν στον ΙΣΑ με την διαβιβασθείσα, από 

το ΣΕΥΥΠ και σε αυτόν σχετική έκθεση αποτελεσμάτων ελέγχου.  

Μετά τη διαβίβαση στον ΙΣΑ της ως άνω έκθεσης ελέγχου (με την οποία 

διαπιστώθηκε, επίσημα πλέον, ότι  στους επίμαχους χώρους λειτουργούν αίθουσες 

άσηπτων και σηπτικών χειρουργείων εντός των οποίων γίνονται χειρουργικές 

επεμβάσεις), παρήλθε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του μήνα από τότε που ο ΙΣΑ 

έλαβε γνώση των ανωτέρω, χωρίς να προβεί  σε ανάκληση αφενός της βεβαίωσης 

λειτουργίας ιατρείου στον 6ο όροφο, που έχει χορηγηθεί δυνάμει των διατάξεων του 

ΠΔ84/1991 και αφετέρου της  «ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ» που 

έχει χορηγηθεί επίσης δυνάμει των διατάξεων του ΠΔ84/1991. Συνεπώς και σύμφωνα 

τόσο με τις  διατάξεις του   άρθρου 35  του ν 4025/2011  όσο και με τις διατάξεις της 

Υ3β/Γ.Π.24948/13-3-2012 απόφασης του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής 
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Αλληλεγγύης αρμόδιος, μεταξύ άλλων και για την ανάκληση των ανωτέρω 

διοικητικών πράξεων είναι ο Περιφερειάρχης Αττικής,  

Συνεπώς η  αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής θα πρέπει  να μεριμνήσει 

ώστε να δρομολογηθούν οι σχετικές διαδικασίες προκειμένου να ανακληθούν οι 

ανωτέρω διοικητικές πράξεις και περαιτέρω να επιβληθούν από το αρμόδιο όργανο 

της Περιφέρειας Αττικής (Περιφερειάρχης) οι προβλεπόμενες από το ΠΔ 84/2001 

διοικητικές κυρώσεις της διακοπής λειτουργίας των επίμαχων ιατρείων και των 

σχετικών προστίμων, κατόπιν ελέγχου και εισήγησης της αρμόδιας επιτροπής του 

άρθρου 10 ΠΔ 84/2001.  

Ειδικότερα: 

I.Με το αρ. πρωτ. 14335/23-01-2012 έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής Γενική 

Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας 

Τμήμα Υπηρεσιών Υγείας και Επαγγελμάτων Υγείας έχει χορηγηθεί, στα πλαίσια του 

ΠΔ 84/2001, στην καταγγελλόμενη ιατρική εταιρεία Βεβαίωση λειτουργίας 

οφθαλμολογικού ιατρείου από την 23-01-2012. Η βεβαίωση αφορά σε οφθαλμολογικό 

ιατρείο που λειτουργεί επί του 6ου ορόφου ακινήτου  κείμενου στην Αθήνα και σε αυτήν 

ορίζεται ο επιστημονικά υπεύθυνος του ιατρείου. Η ως άνω βεβαίωση λειτουργίας 

(διαπιστωτική πράξη) τυγχάνει ανακλητέα ενόψει της μη σύννομης λειτουργίας 

χειρουργείων στο ανωτέρω ιατρείο και διενέργειας χειρουργικών επεμβάσεων και 

συνεπώς η  αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής θα πρέπει να μεριμνήσει ώστε 

η επιτροπή του άρθρου 10 πδ 84/2001 προβεί σε σχετικό έλεγχο και  εισήγηση  στον 

Περιφερειάρχη Αττικής αναφορικά με την διακοπή λειτουργίας και επιβολή σχετικού 

προστίμου καθώς και αναφορικά με την ανάκληση της ανωτέρω βεβαίωσης 

λειτουργίας. 

II.Από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και  με το υπ’ αρ. πρωτ.398 /29-8-20102 έγγραφό 

του, με θέμα «ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ», χορηγήθηκε στην 

ανωτέρω καταγγελλόμενη ιατρική εταιρεία κατ’ επίκληση των διατάξεων του ΠΔ 

84/2001 και της Υπουργικής Απόφασης με αριθμό Υ3β/Γ.Π./οικ.24948/2012 (ΦΕΚ 

Β΄713/13-3-2012), «άδεια» (και όχι βεβαίωση) λειτουργίας αυτής στον 3ο όροφο του  

αυτού ως άνω κτιρίου, κατόπιν της από 11/5/2012 αίτησης του νομίμου εκπροσώπου 

της εταιρείας και λαμβάνοντας υπόψη την από 15.06.2012 έκθεση της επιτροπής 

ελέγχου. Στην εν λόγω ‘άδεια’ δεν προσδιορίζονται αριθμός ,  κατηγορία και είδος των 

ιατρείων του φορέα ΠΦΥ και οι ειδικότητες των ιατρών που θα παρέχουν υπηρεσίες 

καθώς και τα ονόματα του Επιστημονικά υπεύθυνου και του Επιστημονικού Διευθυντή. 

Η ανωτέρω «άδεια» λειτουργίας χορηγήθηκε από τον ΙΣΑ την 29/08/2012 χωρίς να 

έχει (ο ΙΣΑ) τη σχετική αρμοδιότητα αφού είχε ήδη τότε παρέλθει το χρονικό διάστημα 

του ενός μηνός από τη σχετική αίτηση της ιατρικής εταιρείας και ως εκ τούτου 
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αρμόδιος για την έκδοση της σχετικής διαπιστωτικής πράξης ήταν ο Περιφερειάρχης 

Αττικής. Η ως άνω άδεια που χορήγησε ο ΙΣΑ τυγχάνει έτσι παράνομη από της 

εκδόσεώς της λόγω έλλειψης αρμοδιότητας και πρέπει να ανακληθεί από το αρμόδιο 

για την έκδοσή της όργανο ήτοι από τον Περιφερειάρχη Αττικής. Πέραν του 

προαναφερθέντος λόγου ανάκλησης που συνίσταται στην αναρμοδιότητα του 

εκδόσαντος την ανωτέρω πράξη οργάνου, η εν λόγω πράξη θα πρέπει να ανακληθεί 

κατά τα ανωτέρω και για τον λόγο που αφορά στην ύπαρξη και λειτουργία εντός του 

ως άνω ιατρείου χειρουργείων και διενέργεια εκεί χειρουργικών πράξεων. Συνεπώς η  

αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής θα πρέπει να μεριμνήσει ώστε η επιτροπή 

του άρθρου 10 πδ 84/2001 προβεί σε σχετικό έλεγχο και  εισήγηση  στον 

Περιφερειάρχη Αττικής αναφορικά με την διακοπή λειτουργίας και επιβολή σχετικού 

προστίμου καθώς και αναφορικά με την ανάκληση της ανωτέρω «ΑΔΕΙΑΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ»,. 

 

4. Δεδομένου ότι στους ανωτέρω χώρους η ιατρική εταιρεία λειτουργεί ως ΙΔΙΩΤΙΚΗ 

ΚΛΙΝΙΚΗ και παρέχει αντίστοιχες υπηρεσίες Δευτεροβάθμιας Περίθαλψης, χωρίς όμως 

να έχει αδειοδοτηθεί ως ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ και χωρίς οι εγκαταστάσεις της και ιδίως οι 

αίθουσες χειρουργείων, να έχουν ελεγχθεί και εγκριθεί από την μόνη αρμόδια προς 

τούτο επιτροπή του άρθρου 4 του ΠΔ 247/1991, η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας 

Αττικής θα πρέπει να μεριμνήσει ώστε να δρομολογηθούν οι προβλεπόμενες 

διαδικασίες προκειμένου σύμφωνα με τις διατάξεις περί ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ να 

διακοπεί άμεσα η λειτουργία των μη νομίμως λειτουργούντων χειρουργείων και να 

επιβληθούν τα υπό των διατάξεων αυτών προβλεπόμενα πρόστιμα. 

5. Στο σημείο αυτό και αναφορικά με την εποπτεία και έλεγχο των ιδιωτικών φορέων 

παροχής υπηρεσιών ΠΦΥ καθώς και την αρμοδιότητα επιβολής των διοικητικών 

κυρώσεων της διακοπής λειτουργίας και του προστίμου στα πλαίσια των 

διατάξεων του ΠΔ 84/2001,επισημαίνονται τα εξής: 

Όπως προαναφέρθηκε, σύμφωνα στην παρ. 7 του άρθρου 13 του ν 2071 / 1992 

ορίζονται τα εξής:  «7. Με προεδρικό διάταγμα μπορεί να ρυθμιστούν οι ειδικότερες 

προϋποθέσεις, όροι και προδιαγραφές [αδειοδότησης και] λειτουργίας των φορέων 

Π.Φ.Υ. του παρόντος άρθρου. Με το ίδιο ή άλλο προεδρικό διάταγμα μπορεί να 

ορισθούν κριτήρια και περιορισμοί, που άπτονται της προστασίας της δημόσιας υγείας 

και του δημοσίου συμφέροντος, καθώς και να ρυθμιστούν ζητήματα που σχετίζονται με 

[τη νομική μορφή], τον τρόπο λειτουργίας, διοίκησης και διαχείρισης των φορέων 

Π.Φ.Υ. ακόμα και κατά τροποποίηση των υφιστάμενων διατάξεων εν γένει για τα 

νομικά πρόσωπα του Εμπορικού και του Αστικού Δικαίου και να καθοριστούν 

μεταβατικές ρυθμίσεις για τους κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου υφιστάμενους 
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φορείς Π.Φ.Υ., καθώς και ο χρόνος και τα ειδικότερα ζητήματα που αναφέρονται στην 

προσαρμογή τους στις νέες ρυθμίσεις.[Οι λέξεις "αδειοδότησης και" και "τη νομική 

μορφή" διαγράφηκαν με την υποπαράγραφο ΙΒ.3 περ. 7α και 7β του άρθρου πρώτου 

του  Ν.4093/2012,  ΦΕΚ Α 222/12.11.2012] Περαιτέρω με την παρ.8 του ως άνω 

άρθρου του αυτού νομοθετήματος ορίζονται επίσης τα εξής: «8. Μέχρι την έκδοση του 

ανωτέρω προεδρικού διατάγματος για τους φορείς της παραγράφου 1 ισχύουν οι 

διατάξεις του π.δ. 84/2001 (ΦΕΚ 70 Α`) κατά το μέρος που δεν έρχονται σε αντίθεση 

με τις διατάξεις του παρόντος». Συνεπώς αναφορικά με την εποπτεία και τον έλεγχο 

των ιδιωτικών ιατρείων ως φορέα παροχής υπηρεσιών ΠΦΥ εφαρμοστέες τυγχάνουν 

οι διατάξεις του ΠΔ 84/2001, σύμφωνα με τις οποίες προβλέπεται συντρέχουσα 

αρμοδιότητα  μεταξύ άλλων και των υπηρεσιών της οικείας Νομαρχιακής 

Αυτοδιοίκησης και νυν Περιφέρειας. Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις του ως άνω ΠΔ 

ο Νομάρχης και ήδη Περιφερειάρχης έχει την αρμοδιότητα επιβολής στους ως άνω 

φορείς των προβλεπομένων από τις σχετικές διατάξεις προστίμων καθώς και της 

επιβολής της διακοπής λειτουργίας. Επίσης η επιτροπή του άρθρου 10 του ΠΔ 

84/2001 εξακολουθεί να έχει το σύνολο των εις το ανωτέρω ΠΔ προβλεπομένων 

αρμοδιοτήτων της και ως προς τα ιδιωτικά ιατρεία πλην της γνωμοδότησης προς τον 

οικείο ιατρικό σύλλογο για την χορήγηση βεβαίωσης λειτουργίας και για το χρονικό 

διάστημα του μήνα κατά το οποίο ο οικείος ιατρικός σύλλογος έχει την περιορισμένη 

χρονικά (ένα μήνα) αρμοδιότητα χορήγησης της βεβαίωσης αυτής. Σύμφωνα με την 

Υ3β/Γ.Π.24948/13-3-2012 απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης, αρμόδια για γνωμοδότηση προς τον οικείο ιατρικό σύλλογο  για τη 

χορήγηση βεβαίωσης λειτουργίας των εν λόγω φορέων, μετά από επιτόπιο έλεγχο 

είναι η προβλεπόμενη στο άρθρο 6 επιτροπή η οποία συγκροτείται κατά τις αυτές 

διατάξεις με απόφαση του ΔΣ του οικείου ιατρικού συλλόγου. Η ως άνω Υπουργική 

απόφαση εκδόθηκε με βάση τη νομοθετική εξουσιοδότηση του άρθρου 35 παρ.2 του ν 

4025/2011 σύμφωνα με την οποία: «2. Αρμόδια αρχή για τη χορήγηση, αναστολή, 

ανάκληση και ακύρωση άδειας λειτουργίας ιατρείου, πολυιατρείου, οδοντιατρείου και 

πολυοδοντιατρείου ορίζεται ο κατά τόπους ιατρικός και οδοντιατρικός σύλλογος. Με 

απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται τα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία και οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις για τη 

χορήγηση άδειας λειτουργίας των παραπάνω ιατρείων.» Συνεπώς οι λοιπές 

αρμοδιότητες της επιτροπής του άρθρου 6 της ως άνω ΥΑ ήτοι «β. Η εποπτεία και ο 

έλεγχος των φορέων αυτών κατά τη λειτουργία τους. γ. Η εισήγηση για την επιβολή 

των ποινών που προβλέπονται από τις διατάξεις  του Π.Δ 84/2001» προβλέφθηκαν 

χωρίς να υπάρχει προς τούτο σχετική νομοθετική εξουσιοδότηση (η οποία αφορούσε 

μόνο τη χορήγηση άδειας λειτουργίας) και συνεπώς οι σχετικές διατάξεις είναι 
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ανίσχυρες. Η ως άνω νομοθετική εξουσιοδότηση δεν αφορούσε την διοικητική 

εποπτεία και τον έλεγχο των εν λόγω φορέων μετά τη χορήγηση της βεβαίωσης 

λειτουργίας ούτε και την επιβολή των σχετικών προστίμων και τη διακοπή λειτουργίας 

και συνεπώς με την ως άνω ΥΑ δεν καταργήθηκαν (ούτε και μπορούσαν άλλωστε να 

καταργηθούν) οι προβλεπόμενες στο ΠΔ σχετικές αρμοδιότητες  του Περιφερειάρχη 

και της επιτροπής του άρθρου 10 του ΠΔ 84/2001. 

 

 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

  

Επειδή από όλα τα ανωτέρω προέκυψε η βασιμότητα των καταγγελιών της 

καταγγέλλουσας  

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ 

 

1. Η  αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής θα πρέπει  να μεριμνήσει ώστε να 

δρομολογηθούν οι σχετικές διαδικασίες προκειμένου να επιβληθούν από το αρμόδιο 

όργανο της Περιφέρειας Αττικής (Περιφερειάρχης) οι προβλεπόμενες από το ΠΔ 

84/2001 διοικητικές κυρώσεις της διακοπής λειτουργίας των επίμαχων ιατρείων και 

των σχετικών προστίμων, κατόπιν σχετικού ελέγχου και εισήγησης της αρμόδιας 

επιτροπής του άρθρου 10 ΠΔ 84/2001. 

 

2. Η  αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής θα πρέπει να μεριμνήσει ώστε η 

επιτροπή του άρθρου 10 ΠΔ 84/2001 αφού προβεί σε σχετικό έλεγχο να εισηγηθεί 

στον Περιφερειάρχη αναφορικά με την ανάκληση της Βεβαίωσης λειτουργίας 

οφθαλμολογικού ιατρείου στον 6ο όροφο από την 23-01-2012, η οποία έχει χορηγηθεί, 

στα πλαίσια του ΠΔ 84/2001, στην καταγγελλόμενη ΙΑΤΡΙΚΗ εταιρεία με το με αρ. 

πρωτ. 14335/23-01-2012 έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής Γενική Διεύθυνση 

Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας Τμήμα 

Υπηρεσιών Υγείας και Επαγγελμάτων Υγείας λειτουργίας ιατρείου. 

 

3. Η  αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής θα πρέπει να μεριμνήσει ώστε να 

δρομολογηθούν οι σχετικές διαδικασίες προκειμένου να ανακληθεί από το αρμόδιο 

κατά τα ανωτέρω όργανο ήτοι από τον Περιφερειάρχη Αττικής η «ΑΔΕΙΑ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ», στον 3ο όροφο που χορηγήθηκε από τον ΙΣΑ 

στην καταγγελλόμενη ιατρική εταιρεία κατ’ επίκληση των διατάξεων του ΠΔ 84/2001 
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και της Υπουργικής Απόφασης με αριθμό Υ3β/Γ.Π./οικ.24948/2012 (ΦΕΚ Β΄713/13-3-

2012), η οποία τυγχάνει παράνομη από της εκδόσεώς της λόγω έλλειψης 

αρμοδιότητας του εκδόσαντος αυτήν ΙΣΑ, συντρέχοντος επίσης και ετέρου λόγου 

ανάκλησης που συνίσταται στην ύπαρξη και λειτουργία εντός του ως άνω ιατρείου 

χειρουργείων και διενέργεια εκεί χειρουργικών πράξεων. 

 

4. Η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής θα πρέπει να μεριμνήσει ώστε να 

δρομολογηθούν  οι προβλεπόμενες διαδικασίες προκειμένου σύμφωνα με τις διατάξεις 

περί ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ να διακοπεί η λειτουργία των μη νομίμως λειτουργούντων 

χειρουργείων στους χώρους στους οποίους αναφέρονται στην καταγγελία και να 

επιβληθούν τα υπό των διατάξεων αυτών προβλεπόμενα πρόστιμα, δεδομένου ότι 

στους ανωτέρω χώρους η καταγγελλόμενη ιατρική εταιρεία λειτουργεί ως ΙΔΙΩΤΙΚΗ 

ΚΛΙΝΙΚΗ και παρέχει αντίστοιχες υπηρεσίες Δευτεροβάθμιας Περίθαλψης, χωρίς όμως 

να έχει αδειοδοτηθεί ως ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ . 

  

  

  

  

  

                 

 

 

 

 

 


