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ΘEMA: Σ1ετικd με υπoμ16ωoη θκδoοηg βεβαiωoηg λειτoυργiαq φoρ6ων Πρωτoβdθμιαg

Φροντiδαq Yγεiαq

Τo αριθ. πρωτ. AΠ 1'359124-ι1-2014 ι4γγραφo τoυ Συλλ6γου σαζΣ1tτ. z

Σε απ&ντηση τoυ ανωτ6ρω o1επκοιi εγγρdφου, σαζ επισημαiνoυμε τα εξηg:

Mε πg διατ6ξει9 τoυ dρθρoυ 38 τoυ N 4316/2014(ΦΕK 270, τ. Α') η παp. 6

τoυ &ρΘρoυ 35 τoυ ν.402512011(ΦEK 228,τ' Α'), 6πω9 πρooτ6θηκε με ην παρ. 3 τoυ

&ρθρoυ 28 τoυ ν.4238l20Ι4(ΦEΚ 38,τ. Α'), αντικαθioταται ωg εξηg:

<6. oι ιδιωτικοi φoρεig ΠρωτoβdΘμιαg Φρoντiδαg Yγεiαg που με oπoιαδηπoτε

μoρφη και ονoμασiα, }ειτουργoriν κατd, η δημooiευση τoυ παρ6ντo9 και παρ61oυν

υπηρεoiεg Πρωτoβ&θμιαg Φρoντiδαg Yγεiαg, xωρtζ να διαθ6τoυν ην πρoβλεπ6μεvη

απ6 αg εκdoτοτε ιoβoυoεq διατd,ξειg dδεια η βεβαiωoη λειτoυργiαg κατ& τo 1:6νo

εvαρξηg τηg λειτoυργiαg τoυg, υπo1ρεotiνται να εφαρμ6ooυν πg διαταξειq του



παρ6ντoζ, με την 6κδooη η-: απαιτofμεvηζ βεβαiωoηq λειτουργiαζ τoυ φoρ6α

παρoγi1.c υτηρεαι6ι' Πρωτοβαθμια: Φρovτiδαq Yγεiαg, μ6oα oε πρoθεoμiα 6ξι (6)

μηνiυv απ6 ην n'αρ-Ξη ιo1τo: τoυ παρ6ντo9.>

H ανωτερω ρυΘμιoη αφορd στoυg ιδιωτικofq φoρεtg που λειτoυργofν χωρig

να 61oυν λdβει dδεια η βεβαiωoη λειτουργiαg και δεv υπο1ρεiυνει oε επαν6κδooη

βεβαiωoηg λειτoυργiαg ηδη αδειoδoτoιiμwων, απ6 την Περιφ6ρεια, φoρ6ων.

Eιδικ6τερα, δεv τiθεται θ6μα εκ v6oυ χoρriγησηξ βεβαlωoηg λειτoυργlαg

απ6 τov Σ0λλoγ6 oαg υπ6 τηv πρoiiπ6Θεoη 6τι η αδεια/βεβαiωoη λειτoυργ[αq 61ει εκδoΘεl

o6μ$ωvα με τoυζ 6ρoυg, πρoUπoΘ6oειζ και πρoδιαγρα$€g τoυ n'Δ.84/2o07(ΦΕK 70,τ.

A')και β.) και δεv 61ει επ6λθει dMη μεταβoλli, πou vα καθιατd' αvαγκαtα τηv τρoπoπo[ηoη

τηζ riδη 1oρηγηθεloαq βεβαiωoηg λειτoυργiαq(π.1λ6γω πρooΘηκηg vθoυ τμηματog κλπ),η

τη xoρliγηoη v6αg βεβα[ωoηq λειτoυργlαg(π.1λ6γω μετεγκατd.αrασηξ τoU Φoρ6α)
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TΙΙΣ Δ/λtΣΙΙΣ

Εarl>τερικι[ διανομη:

1. Γραφεio Yπoυργοri

2. Γραφεio Γεv. Γραμματ6α
Δημ6oια9 Yγεiαg

3. Γραφεio ΠροToταμθvηg Γεv.
Δ/νoηg Yπηρεoιdlν Yγεiαg

4. NνoηΠΦY και Πρ6ληψη9(4)
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