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Κοινές Διατάξεις για Όλες τις Εταιρικές Μορφές Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Π.Φ.Υ. 
 

 Σκοπός: αποκλειστικά και μόνο η παροχή υπηρεσιών Π.Φ.Υ. σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης και δεοντολογίας. 
 

 Επωνυμία: φέρει τις λέξεις «Ιδιωτικό (Οδοντ)Ιατρείο», ή «Ιδιωτικό Διαγνωστικό Εργαστήριο» ή «Εργαστήριο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης ή «Ιδιωτικό Πολύ(οδοντ)ιατρείο», 
συνοδευόμενες από την ένδειξη «ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε./Ε.Π.Ε./Ο.Ε. κ.λ.π.». 

 
 Επιστημονικά Υπεύθυνοι: Για κάθε παροχή υπηρεσίας Π.Φ.Υ. ορίζεται ως Επιστημονικά Υπεύθυνος ιατρός εταίρος ή άλλος ιατρός αντίστοιχης ειδικότητας με διετή τουλάχιστον 

άσκηση στην ειδικότητα και άδεια για τη χρήση του ειδικού επιστημονικού εξοπλισμού. 
 Επιστημονικό Συμβούλιο & Διευθυντής: Οι Επιστημονικά Υπεύθυνοι απαρτίζουν το Επιστημονικό Συμβούλιο της ιατρικής εταιρείας που εκλέγει ένα εκ των μελών του ως Επιστημονικό 

Διευθυντή με τριετή θητεία. 
- Οι Επιστημονικά Υπεύθυνοι των τμημάτων και ο Επιστημονικός Διευθυντής απαγορεύεται να παρέχουν υπηρεσίες σε περισσότερους από έναν φορείς Π.Φ.Υ.. Εξαιρούνται ιατροί 
που παρέχουν κλινοεργαστηριακό έργο, που επιτρέπεται μεν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε άλλους φορείς Π.Φ.Υ. αλλά δεν επιτρέπεται να είναι Επιστημονικά Υπεύθυνοι σε 
άλλους φορείς Π.Φ.Υ.. 

- Το λοιπό ιατρικό προσωπικό απαγορεύεται να παρέχει υπηρεσίες σε περισσότερους από δύο (2) φορείς παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ.. 
 
 
Η παροχή υπηρεσιών Π.Φ.Υ. μέσω ιατρικών εταιρειών οιαδήποτε μορφής αντί φυσικού προσώπου έχει κατ’ αρχήν πολύ σημαντικά πλεονεκτήματα αναφορικά με (α) φορολογικά ζητήματα, 
(β) τον περιορισμό της αστικής ευθύνης των ιατρών, και (γ) προάγει την συνεργασία και ουσιαστικής δημιουργία ιατρικών ομάδων, πολυιατρείων κ.λ.π. 

 

Μορφές Εταιρικών Σχημάτων Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας – Π.Δ. 84/2001 

Προσωπικές Εταιρείες 
(Ο.Ε., Ε.Ε., Αστική) 

 
• Εταίροι μόνο ιατροί και λοιποί επιστήμονες του 
τομέας υγείας, πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.. 

 
• Διαχειριστής και πλειοψηφία εταίρων να είναι της 
ειδικότητας που ασκείται στα ιατρεία / εργαστήρια 
της εταιρείας. 

 
• Απαγορεύεται εταίρος προσωπικής εταιρείας να 
συμμετέχει σε άλλη εταιρεία Π.Φ.Υ. οποιασδήποτε 
νομικής μορφής ή να παρέχει υπηρεσίες σε ιδιωτική 
κλινική ή να ασκεί ατομικό επάγγελμα. 

Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.)
 

• Εταίροι μόνο ιατροί και λοιποί επιστήμονες του 
τομέας υγείας, πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.. 

 
• Τουλάχιστον ½ των εταίρων, του εταιρικού 
κεφαλαίου & των διαχειριστών να είναι ιατροί που 
είναι κάτοχοι τίτλου ειδικότητας από αυτές που 
ασκούνται στα ιατρεία ή τα εργαστήρια της 
εταιρείας.  

 
• Απαγορεύεται εταίρος να συμμετέχει σε άλλη 
εταιρεία Π.Φ.Υ. οποιασδήποτε νομικής μορφής ή να 
παρέχει υπηρεσίες σε ιδιωτική κλινική ή να ασκεί 
ατομικό επάγγελμα. 

 
Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. 

 
• Όλες οι αρμοδιότητες των επιστημονικά υπευθύνων 
και του επιστημονικού διευθυντή ασκούνται από τον 
ιατρό που είναι και μοναδικός εταίρος. 

Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.)  
 

• Μετοχικό κεφάλαιο αποτελούμενο από ονομαστικές 
μετοχές μόνο. 

 
• Στη σύνθεση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να 
μετέχουν κατά ποσοστό τουλάχιστον 51% 
ειδικευμένοι γιατροί, των οποίων οι μετοχές είναι 
προνομιούχες με δικαίωμα ψήφου και μεταβιβάσιμες 
μόνο υπό προϋποθέσεις. 

 
• Οι λοιπές κοινές μετοχές (ανώτατο ποσοστό 49%) 
αναλαμβάνονται και από ιατρούς χωρίς ειδικότητα, 
λοιπούς επιστήμονες του τομέα υγείας, και φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα εκτός του τομέα υγείας και είναι 
ελεύθερα μεταβιβάσιμες. 

 
• Ιατρός μέτοχος ιατρικής Α.Ε. απαγορεύεται να 
συμμετέχει ο ίδιος ή ο σύζυγός του ή συγγενής του εξ 
αίματος πρώτου βαθμού σε άλλη εταιρεία Π.Φ.Υ. και 
σε περίπτωση που ασκεί ατομικά το επάγγελμα 
απαγορεύεται να προσφέρει υπηρεσίες στον φορέα 
Π.Φ.Υ. . 


