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Θέσεις του ΠΙΣ για το Προεδρικό 
Διάταγμα περί ιδιωτικών φορέων ΠΦΥ

Τροποποίηση Π.Δ. 84/2001 
Γενικά 
1.  Αρχικά θα πρέπει να τονισθεί το γεγονός ότι το 

Δ΄ τμήμα του ΣτΕ εξέδωσε δύο αποφάσεις (1740 
και 1741), που αφορούν το Π.Δ. 84/2001, με τις 
οποίες το θέμα παραπέμπεται στην Ολομέλεια, 
για να αποφανθεί εάν ο Υπουργός Υγείας και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης είχε την αρμοδιότητα να εκ-
δώσει το συγκεκριμένο Π.Δ. 

2.  Σε βασικά σημεία του υπό τροποποίηση Π.Δ., 
απαξιώνονται τόσο ο Ιατρός ως φυσικό πρόσωπο 
άσκησης του Ιατρικού λειτουργήματος, όσο και 
οι Ιατρικοί Σύλλογοι, που είναι οι φυσικοί φορείς 
για να δίνουν τις άδειες λειτουργίας των Ιδιωτικών 
Κέντρων, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας 
& Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

3.  Με την προτεινόμενη τροποποίηση του Π.Δ. 
καταργείται ο όρος «Ιατρική Εταιρεία» και αντι-
καθίσταται από τον όρο «Εταιρεία» και ο όρος 
«Αστικός Συνεταιρισμός Ελευθέρων Επαγγελμα-
τιών Γιατρών» αντικαθίσταται με τον όρο «Αστι-
κός Συνεταιρισμός», με αποτέλεσμα, κατά την 
άποψή μας, πλήρη ή μερική εμπορευματοποί-
ηση της Υγείας.

4.  Η εταιρική σύνθεση νοθεύεται και έτσι μπορεί 
οποιοσδήποτε Ιατρός, ειδικευμένος, ανεξάρτητα 
ειδικότητος, ή ανειδίκευτος, να συμμετάσχει μέ-
χρι ποσοστού 51% στην Εταιρεία. 

5.  Υποχρεώνει τον ΟΠΑΔ και τους λοιπούς Ασφα-
λιστικούς Οργανισμούς να συμβάλλονται με τις 
«Εταιρείες», ενώ δεν γίνεται λόγος για υπογραφή 
συλλογικής σύμβασης εργασίας των ιατρών με τα 
ασφαλιστικά Ταμεία και την εφαρμογή του ανω-
τάτου ορίου (πλαφόν) για τις εργαστηριακές εξε-
τάσεις (Γενική Συνέλευση Π.Ι.Σ. 2ος/2004)

Ειδικότερα 
Άρθρο 1 παρ.1ε

Προστίθενται τα ιδιωτικά εργαστήρια Φυσικοθε-
ραπείας μέσα σε αμιγείς Ιατρικούς Φορείς. Σε όποιο 
σημείο αναφέρεται τέτοιο εργαστήριο, θα πρέπει να 
απαλειφθεί και να υπάρξει ξεχωριστή νομοθετική 
ρύθμιση, η οποία θα περιλαμβάνει συνολικά την 
άσκηση της παραϊατρικής στην Π.Φ.Y. 

Άρθρο 2 παρ.3α (ββ)
Δεν θα πρέπει να επιτραπεί η παράλληλη επεξερ-

γασία δειγμάτων βιολογικών υλικών για λογαριασμό 
άλλων Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας. Επίσης, 
δεν θα πρέπει να επιτραπεί η λειτουργία Εργαστη-
ρίων από τους Ιατρούς-αιματολόγους. Έτσι μ’ αυτό 
τον τρόπο, δημιουργείται μια νέα ειδικότητα Κλινι-
κο-Εργαστηριακή. Η επεμβατική απεικονιστική Ιατρι-
κή δεν θα πρέπει να εκτελείται στα Ιδιωτικά Κέντρα.  

 Άρθρο 3
Η άδεια λειτουργίας του Ιδιωτικού Κέντρου να εκδί-

δεται από τον Ιατρικό Σύλλογο και όχι από τη Νομαρ-
χία, ο δε χρόνος έκδοσης να παραμείνει 2 μήνες.

 
Άρθρο 4
•  Καταργεί τις Ιατρικές Εταιρείες και τους Αστικούς Συ-

νεταιρισμούς Ελευθέρων Επαγγελματιών Γιατρών και 
αντί αυτών δημιουργούνται Εταιρείες και Αστικοί Συ-
νεταιρισμοί, αντιστοίχως, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

•  Καταργούνται ουσιαστικές παράμετροι της λειτουργί-
ας των Ιδιωτικών Κέντρων (όροι συνεργασίας, οικο-
νομικοί όροι, ιατρική δεοντολογία, κ.λπ.).

•  Αναφέρεται ορθώς ότι κάθε ιατρός δικαιούται μιας 
μόνο αδείας λειτουργίας Ιατρείου, αλλά δεν αναφέ-
ρει τίποτα για τις «Εταιρείες».

•  Καταργείται ο έλεγχος των «Εταιρειών» από τους Ια-
τρικούς Συλλόγους. 

Άρθρο 5 παρ.6
Καταργείται η βεβαίωση του Ιατρικού Συλλόγου 

για έγκριση του Καταστατικού της «Εταιρείας» και εγ-
γραφή του στα σχετικά μητρώα. 

Άρθρο 7
Ο Ιατρός του ΕΣΥ που ορίζεται με τον αναπληρωτή 

του, ως επίσης και ο οριζόμενος από τον Ιατρικό Σύλλο-
γο, θα πρέπει να είναι ιατρός του Εργαστηριακού Τομέα.  
 
Άρθρο 8 παρ. στ

Αναφέρει ότι ο Επιστημονικός Διευθυντής και το 
Επιστημονικό Συμβούλιο έχουν δικαίωμα αρνησικυ-
ρίας κ.λπ., επιτρέπεται η προσφυγή στον οικείο Ιατρικό 
Σύλλογο. Με ποιο δικαίωμα, όταν ο Ιατρικός Σύλλο-
γος δεν έχει συμμετάσχει στις διαδικασίες λειτουργί-
ας του Ιδιωτικού Κέντρου. 
παρ. ζ: Δεν είναι δυνατόν με την ανεργία που υπάρ-
χει να είναι Ιατροί σε 2 θέσεις. Υπάρχουν θέματα 
εργασιακών σχέσεων των Ιατρών που θα πρέπει να 
αντιμετωπιστούν συνολικά με υπογραφή Συλλογικής 
Σύμβασης Εργασίας, για την οποία ο Πανελλήνιος 
Ιατρικός Σύλλογος είχε αρχίσει σχετικές συζητήσεις που 
όμως έχουν σταματήσει εδώ και αρκετό καιρό. 

Άρθρο 11 παρ. 2
Οι ταμπέλες θα πρέπει να έχουν μόνο ελλη-

νικούς όρους και χαρακτήρες και να αντιγρά-
φουν τις νόμιμες ειδικότητες και εξειδικεύσεις.  
 
Άρθρα 12, 14 και 15

Οι Ιατρικοί Σύλλογοι κακώς εξαιρούνται από τα 
αρμόδια όργανα (Πειθαρχικά, διασφάλιση ποιότη-
τας, μητρώο φορέων κ.λπ.) λειτουργίας των Ιδιωτι-
κών Κέντρων.

Ο ΠΙΣ, σε επιστολή του 
την οποία υπογράφουν οι 
κ.κ. Ε.Γ. Καλοκαιρινός και 
Σ.Ι. Πίνης προς τον υφυπουργό 
Υγείας Αθαν. Γιαννόπουλο, 
παρουσιάζει τις θέσεις του για 
το Π.Δ. περί ιδιωτικών φορέων 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 
Υγείας.
Αναλυτικά το κείμενο της 
επιστολής έχει ως εξής:

Αξιότιμε 

κύριε Υφυπουργέ, 

Σε απάντηση του με Αρ. Πρωτ. 

2913/22-06-2006 εγγράφου σας 

με θέμα: «Τροποποίηση Π.Δ. περί 

όρων, προϋποθέσεων, διαδικασι-

ών και προδιαγραφών για ίδρυση 

και λειτουργία Ιδιωτικών Φορέων 

Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθ-

μιας Φροντίδας Υγείας», σας απο-

στέλλουμε τις θέσεις μας για θέμα-

τα γενικά και ειδικά που αφορούν 

το προς τροποποίηση Π.Δ. 

Οι θέσεις αυτές αναλύθηκαν 

σε 3 συνεδριάσεις του Διοικητι-

κού Συμβουλίου του Πανελληνί-

ου Ιατρικού Συλλόγου και οι απο-

φάσεις είναι ομόφωνες απ΄ όλα τα 

μέλη του Δ.Σ.

Με τιμή,

Ο Πρόεδρος 

Δρ Εμμανουήλ Γ. Καλοκαιρινός

Ο Γενικός Γραμματέας

Δρ Σταμάτιος Ι. Πίνης


