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Σχετ.:

:Δίδεται απάντηση
Το αρ. πρωτ. 1577/Φ. 45/10-10-2012 έγγραφο σας

Αναφορικά με το αρ. πρωτ. 1577/Φ. 45/10-10-2012 έγγραφο σας και σε ότι
αφορά αποκλειστικά στις αρμοδιότητες της Δ/νσης Π.Φ.Υ., σχετικά με τη λειτουργία
των φορέων που εμπίπτουν στις διατάξεις του Π.Δ. 84/2001 (ΦΕΚ 70 τ. Α'), σας
επισημαίνουμε τα ακόλουθα :
Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 15 του Π.Δ.84/2000 «Απαγορεύεται στους
ιδιωτικούς φορείς παροχής υπηρεσιών Π. Φ. Υ. η με οποιοδήποτε τρόπο διαφήμιση και
προβολή, καθώς και η αναγραφή στις επιτρεπόμενες από το νόμο πινακίδες μη
αναγνωρισμένων τίτλων και ειδικοτήτων, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 6 του
Ν.2194/1994

όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 2 του Ν.2256/1994 και

συμπληρώθηκαν με την παράγραφο 6 του άρθρου 9 του Ν.2345/1995 (ΦΕΚ Α' 213)
Επιτρέπεται η χρήση απλών πινακίδων σήμανσης (κατευθυντηρίων πινακίδων), εφ'
όσον δεν έχουν διαφημιστικά στοιχεία».
Επίσης, στη περίπτωση (στ) της παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν.3 844/2010
(ΦΕΚ63 τ. Α') ορίζεται ότι « Οι διατάξεις του νόμου αυτού δεν εφαρμόζονται στις
ακόλουθες δραστηριότητες: ... στ) στις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης
(ιατρικές και φαρμακευτικές) που προσφέρονται από επαγγελματίες του τομέα της
υγείας σε ασθενείς για την αξιολόγηση, διατήρηση ή αποκατάσταση της υγείας τους είτε
παρέχονται μέσω εγκαταστάσεων υγειονομικής περίθαλψης είτε όχι, και ανεξάρτητα
από τον τρόπο με τον οποίο οργανώνονται και χρηματοδοτούνται οι εν λόγω υπηρεσίες

σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας ή από το αν είναι δημόσιες ή
ιδιωτικές,

εφόσον

ασκούνται

αποκλειστικά

από

νομοθετικώς

κατοχυρωμένα

επαγγέλματα».
Τέλος, η απαγόρευση της ιατρικής διαφήμισης των φορέων Π.Φ.Υ., δεν
εμπίπτει στην κατηγορία των διοικητικών περιορισμών που αίρονται με το
Ν.3919/2011 (ΦΕΚ32τ. Α').

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ
Δ/ΝΣΗΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΥΛΟΥΡΗ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο Υπουργού (σχετικά με
το αριθμ 5441/103031/10-10-2012
έγγραφο σας)
2. Γραφείο Γεν. Γραμματέα Υγείας
3. Γραφείο Προϊστ. Γεν. Δ/νσης
Υπηρεσιών Υγείας
4. Δ/νση Π.Φ.Υ. ( 8)

