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ΠΡΟΣ
Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας
των Περιφερειών της Χώρας

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Θέμα: Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 4 «Επιτροπές Ιδιωτικών Κλινικών», 6
«Γενικές προϋποθέσεις άδειας ίδρυσης και λειτουργίας» και 25 «Επιστημονική διεύθυνση
ιδιωτικής κλινικής» του ν.4600/2019 (Α’ 43)
Μετά τη δημοσίευση του ν.4600/2019 (Α’ 43) και κατόπιν ερωτημάτων που
τίθενται στην υπηρεσία μας σχετικά με τις διατάξεις των άρθρων 4, 6 και 25 του
ΜΕΡΟΥΣ Α’ «Εκσυγχρονισμός και αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου ιδιωτικών κλινικών»
και για την ομοιόμορφη και ισότιμη αντιμετώπιση των ζητημάτων που προκύπτουν από
την εφαρμογή τους, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:
Με τις διατάξεις του άρθρου 4 προβλέπεται ο νέος τρόπος συγκρότησης των
επιτροπών ιδιωτικών κλινικών σύμφωνα με τις οποίες σε κάθε Περιφέρεια συνιστώνται
και συγκροτούνται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, μία ή περισσότερες
επιτροπές οι οποίες αποτελούνται από α) έναν (1) ιατρό κλάδου Ε.Σ.Υ.,
συμπεριλαμβανομένων και των ιατρών δημόσιας υγείας κλάδου Ε.Σ.Υ., που
υποδεικνύεται από τη διοίκηση της κατά τόπον αρμόδιας Υγειονομικής Περιφέρειας
(Υ.ΠΕ.) και υπηρετεί είτε στην Υ.ΠΕ. είτε σε οποιαδήποτε μονάδα πρωτοβάθμιας ή
δευτεροβάθμιας φροντίδας της Υ.ΠΕ. είτε σε οποιαδήποτε άλλη δημόσια δομή, β)…γ)…
Με την ανωτέρω διάταξη παρέχεται η δυνατότητα, μεταξύ άλλων, στις
διοικήσεις των οικείων Υ.ΠΕ. να υποδεικνύουν και ιατρούς δημόσιας υγείας Ε.Σ.Υ. οι
οποίοι υπηρετούν στις Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας των Περιφερειών της Χώρας,
προκειμένου να οριστούν μέλη των επιτροπών των ιδιωτικών κλινικών.
Με τις διατάξεις του άρθρου 6 περιγράφονται οι περιπτώσεις για τις οποίες
απαιτείται η έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των ιδιωτικών κλινικών. Στην
παράγραφο 2 ορίζονται οι περιπτώσεις όπου απαιτείται τροποποίηση της άδειας.
Ειδικότερα, επιτρέπεται, η αλλαγή χρήσης των κλινών μεταξύ τμημάτων της ίδιας κλινικής
με απλή γνωστοποίηση αυτής προς την αρμόδια Περιφέρεια, εφόσον δεν επέρχεται
αύξηση του συνολικού αριθμού των κλινών της κλινικής και της δυναμικότητας των
κλινών ανά θάλαμο και τηρούνται τα προβλεπόμενα στις ισχύουσες για την εκάστοτε
κλινική διατάξεις ελάχιστα και μέγιστα όρια κλινών. Στην περίπτωση αυτή ο
Περιφερειάρχης εκδίδει μέσα σε (2) μήνες απόφαση περί τροποποίησης της άδειας
λειτουργίας της κλινικής. Εφόσον υπάρχει πληρότητα κλινών σε τμήματα ειδικοτήτων,
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επιτρέπεται η νοσηλεία ασθενών και σε τμήματα διαφορετικών ειδικοτήτων του ιδίου
τομέα, εξαιρουμένων των παιδιατρικών και ψυχιατρικών ασθενών και τμημάτων.
Επιπρόσθετα, επιτρέπεται με απλή γνωστοποίηση στην αρμόδια Περιφέρεια, η μείωση
κλινών, που προβλέπονται στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, λόγω παύσης της
χρήσης τους, εφόσον δεν συνεπάγεται ανακατανομή αυτών σε άλλο τμήμα και τηρούνται
τα ελάχιστα εκ του νόμου όρια κλινών ανά τμήμα του άρθρου 23. Στην τελευταία
περίπτωση η γνωστοποίηση πρέπει απαραιτήτως να περιέχει τον ακριβή αριθμό των
κλινών που παύουν να διατίθενται και τον θάλαμο όπου αυτές βρίσκονταν. Με απόφαση
του οικείου Περιφερειάρχη, ύστερα από αίτηση του κατόχου της άδειας ίδρυσης και
λειτουργίας της κλινικής και έλεγχο από την Επιτροπή του άρθρου 4, επιτρέπεται η
επαναχρησιμοποίηση, σύμφωνα με την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, των κλινών που
έπαυσαν να διατίθενται με την ανωτέρω διαδικασία.
Επισημαίνεται ότι οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 6 εφαρμόζονται σε όλες τις
ιδιωτικές κλινικές που έλαβαν άδεια ίδρυσης και λειτουργίας έως τη δημοσίευση του ν.
4600/2019, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 47 και ως εκ τούτου η παύση των κλινών
με απλή γνωστοποίηση στην αρμόδια Περιφέρεια δεν προϋποθέτει την υπαγωγή της ιδ.
κλινικής στο νόμο με τη διαδικασία που προβλέπεται με τις διατάξεις των παραγράφων 1
και 2 του άρθρου 47.
Στην παράγραφο 3 του άρθρου 25 καθορίζεται ο νέος τρόπος ορισμού και
αντικατάστασης του επιστημονικού διευθυντή της κλινικής ή του επιστημονικά υπεύθυνου
τμήματος. Συγκεκριμένα ορίζεται ότι «Ο επιστημονικός διευθυντής της κλινικής ή ο
επιστημονικά υπεύθυνος τμήματος απαλλάσσεται από την επιστημονική ευθύνη,
σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2, όταν αντικατασταθεί με απόφαση του
Περιφερειάρχη. Ο διοικητικός διευθυντής της κλινικής γνωστοποιεί αμέσως στην οικεία
Περιφέρεια κάθε περίπτωση επιστημονικά υπεύθυνου, υποβάλλοντας ταυτόχρονα και τα
σχετικά δικαιολογητικά, που αφορούν τον νέο επιστημονικά υπεύθυνο για την έκδοση της
σχετικής απόφασης. Η αντικατάσταση γνωστοποιείται και στον ιατρικό σύλλογο, στον
οποίο είναι εγγεγραμμένος τόσο ο ιατρός που αντικαθίσταται όσο και εκείνος που τον
αντικαθιστά…»
Δεδομένου ότι το άρθρο 25 εφαρμόζεται σε όλες τις ιδιωτικές κλινικές που έλαβαν
άδεια ίδρυσης και λειτουργίας έως τη δημοσίευση του ν. 4600/2019, σύμφωνα με την
παρ. 3 του άρθρου 47, ο επιστημονικός διευθυντής ή ο επιστημονικά υπεύθυνος
τμήματος όλων των κλινικών απαλλάσσεται από την επιστημονική του ευθύνη όταν
αντικατασταθεί με απόφαση του Περιφερειάρχη.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΘΕΟΦΙΛΟΥ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Υ.ΠΕ της Χώρας
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γρ. Υπουργού
2. Γρ. Αναπλ. Υπουργού
3. Γρ. Γενικού Γραμματέα
4. Γρ. Προϊσταμένης Γεν. Δ/νσης Υπηρεσιών Υγείας
5. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
6. Δ/νση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
7. Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας Νοσηλευτικών
Μονάδων και Εποπτευόμενων Φορέων – Γ2β (3)
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