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4 Ιανουαρίου 2023 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 
Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τις τελευταίες εξελίξεις 
που αφορούν στην ειδικότητά μας ως απόρροια των νεοθεσπιθεισών με το άρθρο 82 του 
Ν. 5007/2022 (ΦΕΚ Α’ 241/23.12.2022) διατάξεων για τη συστέγαση ιδιωτικών φορέων 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα και με τη γνωμοδότηση της νομικού μας συμβούλου, κυρίας 
Αικατερίνης Γυφτάκη, συνοψίζουμε ότι: 

H δυνατότητα συστέγασης των ιδιωτικών φορέων παροχής Π.Φ.Υ. προβλεπόταν ήδη στην 
χώρα μας με τις διατάξεις του άρθρου 46 του Ν. 4272/2014 «Προσαρμογή στο εθνικό 
δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας 2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2012 για 
τη θέσπιση διαδικασιών ενημέρωσης σχετικά με την ανταλλαγή, μεταξύ των κρατών-
μελών, ανθρώπινων οργάνων που προορίζονται για μεταμόσχευση-Ρυθμίσεις για την 
ψυχική υγεία και την Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή και λοιπές διατάξεις» [ΦΕΚ 
Α 145]. Με τις διατάξεις αυτές, οι οποίες είχαν αντικαταστήσει το άρθρο 1 του Ν. 
4208/2013 «Ρυθμίσεις Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις», οπότε το πρώτον είχε 
θεσπισθεί «η δυνατότητα συστέγασης ιατρείου ή πολυιατρείου με μονάδες αδυνατίσματος 
και διαιτολογικές μονάδες υπό την αυστηρή προϋπόθεση της διατήρησης των όρων, των 
προϋποθέσεων και προδιαγραφών εγκατάστασης και λειτουργίας εκάστου τούτων, πλην 
των όρων που ορίζουν τους χώρους αναμονής», ο νομοθέτης είχε αποβλέψει στο να 
ικανοποιηθούν οι σύγχρονες ανάγκες των επαγγελματιών υγείας, αποκλείοντας τότε την 
συστέγαση σε όσους εξ αυτών τα αντικείμενα είναι συναφή (όπως π.χ. δερματολόγων 
και αισθητικών). Ειδικότερα, κατά τα αναφερόμενα στην εισηγητική έκθεση του ανωτέρω 
Ν. 4272/2014: «η προτεινόμενη διάταξη ικανοποιεί τις σύγχρονες ανάγκες των 
επαγγελματιών υγείας. Παράλληλα αποτελεί συμβατική υποχρέωση της χώρας σύμφωνα με 
το άρθρο 10.2.3.ΙΙΙ του εφαρμοζόμενου μνημονίου. …Με αποφάσεις του Υπουργού Υγείας 
καθορίζονται, ο ελάχιστος χώρος αναμονής στις περιπτώσεις συστέγασης, κάθε τεχνική, 
τεχνολογική, κτιριακή λεπτομέρεια, μετρικά στοιχεία, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία 
λεπτομέρεια που αφορά στους βοηθητικούς χώρους». 

Ακολούθησε η έκδοση της Υπουργικής Απόφασης Γ.Π./οικ/4963/2014 «Τεχνικές 
προδιαγραφές για την συστέγαση ιδιωτικών φορέων παροχής Π.Φ.Υ.», η οποία καθόρισε 
τις αρχές και τις προϋποθέσεις συστέγασης των εν λόγω φορέων (συστεγαζόμενων 
μονάδων). 

Με το άρθρο 2 της ανωτέρω Υ.Α. ορίσθηκε ότι οι απαιτούμενες επιφάνειες για τους 
βασικούς χώρους των φορέων αυτών είναι οι ισχύουσες κατά την κείμενη νομοθεσία 
για κάθε ένα εξ αυτών χωριστά και ότι, για λόγους ομαλής λειτουργίας τους στην 
περίπτωση της συστέγασής τους, προβλέπονται κοινοί χώροι αναμονής και υποδοχής 
κοινού (reception, χολ εισόδου κτλ.) και κοινοί βοηθητικοί χώροι (W.C. κοινού, χώροι Η/Μ 
εγκαταστάσεων, αποθηκευτικός χώρος αναλωσίμων-λοιπού υλικού) με εξαίρεση την 
περίπτωση ιατρείου ειδικότητας Δερματολογίας, όπου απαιτείται, για λόγους προστασίας 
της δημόσιας υγείας, εκτός από τον κοινό χώρο αναμονής και από το κοινό W.C. των 
συστεγαζόμενων μονάδων, επιπλέον χωριστή αναμονή (όπως και για το ιατρείο 
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Παιδιατρικής και Ψυχιατρικής ειδικότητος) αλλά και χωριστό W.C. ασθενών (όπως και για 
ιατρεία Γυναικολογικής-Μαιευτικής, Ουρολογικής και Παιδιατρικής ειδικότητος) με άμεση 
πρόσβαση από τον χώρο της εξέτασής τους (ανάλογος ρύθμιση προβλέπεται στην σύνθεση 
πολυιατρείου όταν μεταξύ των ιατρείων του υπάρχει τοιούτο Δερματολόγου, σύμφωνα με 
το Παράρτημα Α του Π.Δ.84/2001). 

Με τις τελευταίες διατάξεις του Ν. 5007/23.12.2022 ήρθη ο προκείμενος περί συνάφειας 
αποκλεισμός και δύνανται πλέον και οι συναφείς μεταξύ τους φορείς να συστεγάζονται 
(μεταξύ των οποίων δερματολογικό ιατρείο και εργαστήριο αισθητικής), τηρουμένων 
πάντα των όρων και των προϋποθέσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις της κειμένης 
νομοθεσίας για την λειτουργία εκάστης συστεγαζόμενης μονάδας χωριστά, ως και των 
όρων και προδιαγραφών που ορίζουν οι διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης 4963/2014 
«Τεχνικές Προδιαγραφές για την συστέγαση ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών 
Π.Φ.Υ.», η οποία εξακολουθεί να εφαρμόζεται μέχρις εκδόσεως νέας αποφάσεως του Υπ. 
Υγείας δυνάμει της παραγρ. 2 του άρθρ. 82 του πρόσφατου Ν. 5007/2022. 

[Σημειώνεται πως τα εργαστήρια φυσικοθεραπείας (όπως και τα διαγνωστικά εργαστήρια, 
τα οδοντοτεχνικά εργαστήρια και οι ΜΧΑ) έχουν εξαιρεθεί από την συστέγαση με το άρθρο 
46 του Ν. 4272/2014]. 

Επί της ουσίας συζητάμε για προϋπάρχοντα Νόμο περί συστέγασης , ο οποίος δεν 
αφορούσε άμεσα την ειδικότητά μας καθώς υπήρχε εξαίρεση για τη δυνατότητα 
συστέγασης Δερματολόγου με συναφή παραϊατρικά επαγγέλματα, όπως π.χ. ινστιτούτα 
αισθητικής. Με τις νέες, όμως, διατάξεις του νόμου 5007/23.12.2022 δίνεται η δυνατότητα 
σε γιατρούς με παρεμφερές αντικείμενο να συστεγάζονται ΕΑΝ ΤΟ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ με συναφή 
παραϊατρικά επαγγέλματα, π.χ. Δερματολόγοι – Πλαστικοί με Αισθητικούς, Οφθαλμίατροι 
με Οπτικούς, κ.λπ. 

Είμαστε σε συνεννόηση με τη Νομική μας Σύμβουλο και την Εταιρεία Πλαστικής 
Χειρουργικής για κοινή αντιμετώπιση των εξελίξεων. Σύντομα θα ενημερωθείτε για 
περαιτέρω ενέργειές μας. 

 
 

Μετά τιμής,  

Εκ μέρους του ΔΣ της ΕΔΑΕ 

Ο Γεν. Γραμματέας       Ο Πρόεδρος 

 

 

 

 

Δημήτριος Σγούρος              Ιωάννης Μπάρκης 

 


