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ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 
λειτουργίας καρδιολογικού ιατρείου

▪Αναγγελία έναρξης εργασιών και λήψη 

βεβαίωσης λειτουργίας. Εξαιρούνται της 

αναγγελίας έναρξης όσοι λειτουργούσαν ιατρείο 

πριν από το έτος 2001 και παραμένουν στο ίδιο 

ιατρείο.

▪Γνωστοποίηση – Αίτηση σε περίπτωση 

επέκτασης του ιατρείου ή/και αλλαγής 

πραγματικής κατάστασης ακινήτου.



▪Τα ακίνητα που επιλέγονται για τη στέγαση 

ιατρείου πρέπει να έχουν ανεγερθεί με άδεια 

δόμησης και να είναι νομίμως υφιστάμενα.

▪Επιτρέπεται η συστέγαση καρδιολογικού ιατρείου 

με άλλα ιατρεία ή διαγνωστικά εργαστήρια  ή και 

γραφεία παραϊατρικών επαγγελμάτων (π.χ. 

διαιτολόγο).



Αναγκαίες  γνωστοποιήσεις 
προς τον οικείο Ιατρικό Σύλλογο

▪Ως προς το ιατρικό προσωπικό που 

απασχολείται στο ιατρείο, και το οποίο πρέπει να 

είναι της ίδιας ειδικότητας ή άνευ ειδικότητας (ως 

βοηθός ιατρείου).

▪Ως προς τον αντικαταστάτη του επιστημονικά 

υπεύθυνου ιατρού σε περίπτωση απουσίας και 

εφόσον δεν είναι επιθυμητή η διακοπή 

λειτουργίας του ιατρείου κατά  την απουσία.



▪Ως προς το ωράριο λειτουργίας σε 

περίπτωση δεύτερου ιατρείου ή ανάληψης 

καθηκόντων επιστημονικά υπεύθυνου σε 

άλλον φορέα ΠΦΥ.

▪Ως προς τον ιατρικό εξοπλισμό 

(μηχανήματα) που τυχόν αποκτήθηκε μετά 

την αναγγελία έναρξης λειτουργίας.



▪Απαγορεύεται η λειτουργία τμήματος που δεν 

αναφέρεται στη βεβαίωση λειτουργίας του ιατρείου.

Για παράδειγμα ως καρδιολόγοι έχετε το δικαίωμα να 

κάνετε triplex καρδιάς είτε οι ίδιοι είτε μέσω της 

πρόσληψης άλλου ιατρού συναδέλφου με άδεια 

εκτέλεσης υπερήχων. Δεν επιτρέπεται όμως στα 

πλαίσια της λειτουργίας του καρδιολογικού ιατρείου να 

εκτελούνται υπέρηχοι άλλων οργάνων (π.χ. άνω κάτω 

κοιλίας) ακόμα και εάν υφίσταται το μηχάνημα 

υπερήχων και ο εκτελών τους υπέρηχους κατέχει τις 

γνώσεις για την εκτέλεση του.



Παρεπόμενες υποχρεώσεις 

▪ Τήρηση ιατρικού αρχείου έντυπου ή 
ηλεκτρονικού.

▪ Λήψη μέτρων για τη προστασία των 
ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων 
ασθενών σας.

▪ Σύναψη σύμβασης ασφαλιστικής κάλυψης 
αστικής ευθύνης.



Αναγκαίο περιεχόμενο 

αρχείου ασθενή

1. Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο και διεύθυνση. Τα 

ιατρικά αρχεία δεν εξυπηρετούν το σκοπό τους αν 

είναι ανώνυμα.

2. Φύλο

3. Ηλικία 

4. Επάγγελμα

5. Ημερομηνίες επισκέψεων

6. Αποτελέσματα κλινικών και παρακλινικών εξετάσεων. 

Τα αποτελέσματα αυτά μπορούν να προκύπτουν από 

ιδιόχειρες σημειώσεις είτε με μηχανικό τρόπο, όπως 

το καρδιογράφημα.



Ο ιατρός/φορέας Π.Φ.Υ. υποχρεούται βάσει 

του νόμου (Κ.Ι.Δ. άρθρο 14 παρ. 4) να τηρεί 

τα ιατρικά αρχεία για μια δεκαετία από την 

τελευταία επίσκεψη του ασθενούς. 

Ο ασθενής δεν δικαιούται να ζητήσει τη 

διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων 

που τηρούνται στα ιατρικά αρχεία του ιατρού 

πριν την πάροδο του χρόνου αυτού.



Όλα τα δεδομένα που περιέχονται σε ιατρικά 

αρχεία, έγγραφα ή ηλεκτρονικά, 

χαρακτηρίζονται ως «προσωπικά δεδομένα». 

Τα δεδομένα υγείας θεωρούνται «ευαίσθητα 

δεδομένα».

Ως εκ τούτου, το ιατρικό αρχείο υπόκειται 

στους κανόνες για την προστασία των 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την 

επεξεργασία των ευαίσθητων πληροφοριών.



Χρήση συστήματος βιντεοεπιτήρησης

▪Απαιτείται άδεια της Αρχής Προστασίας 

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

▪Πρέπει να περιορίζεται στα σημεία εξόδου, 

εισόδου και στον χώρο ταμείου (δεν επιτρέπεται 

στο γραφείο ιατρού, στον χώρο αναμονής και 

στον χώρο εξέτασης των ασθενών).

▪Απαιτείται η ανάρτηση πινακίδων ενημέρωσης 

για τη χρήση του συστήματος βιντεοεπιτήρησης.



Νόμιμη ενημέρωση του κοινού 
για τη λειτουργία του ιατρείου

▪Ανάρτηση πινακίδων με αναφορά μόνο 

ονοματεπώνυμου, ειδικότητας, λοιπών 

αναγνωρισμένων τίτλων (π.χ. εξειδίκευσης) και 

τυχόν καταχωρημένου σήματος.

▪Διατήρηση ιστοσελίδας με περιεχόμενο σύμφωνο 

με το ΚΙΔ.

▪Αναφορά ονοματεπώνυμου, ειδικότητας, 

διεύθυνσης και τηλεφώνου σε πάσης φύσεως 

ιατρικούς καταλόγους.



Πινακίδες Ιατρείου 
Επιτρέπονται :

▪ Στην είσοδο της πολυκατοικίας και σύμφωνα με τους 
όρους του κανονισμού πολυκατοικίας,

▪ Στην είσοδο του ιατρείου.

Περιεχόμενο :

▪Ονοματεπώνυμο, 

▪Ειδικότητα,

▪Τίτλοι εξειδίκευσης  ή μετεκπαίδευσης.

▪Τυχόν κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα.



Διαστάσεις Πινακίδων

▪Με βάση την κείμενη νομοθεσία οι νόμιμες 

διαστάσεις των πινακίδων είναι 0,25 Χ 0.30.

▪Οι διαστάσεις που έχει κατ΄ επανάληψη 

αιτηθεί ο Ι.Σ.Α. να ισχύουν για τις 

επαγγελματικές επιγραφές όλων των 

φορέων ΠΦΥ  είναι σαφώς μεγαλύτερες: 

0,70Χ3,00.



Διατήρηση ιστοσελίδας

▪Η δημιουργία ιστοσελίδας αποτελεί νόμιμη 

ενέργεια για την ενημέρωση και προβολή της 

λειτουργίας του ιατρείου σας.  Δίνει στο ευρύ 

κοινό μια πρώτη εικόνα για την ειδικότητα και 

τις υπηρεσίες σας. 

▪Μία ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει εκτός από 

τα βασικά σας επαγγελματικά στοιχεία 

(ειδικότητα, τίτλους κ.λ.π.) μια κατηγορία 

ιατρικών άρθρων μέσω των οποίων μπορείτε 

να ενημερώνετε για τομείς εξειδίκευσης σας.



Κοινωνικά μέσα δικτύωσης

▪Τα social media αποτελούν ακόμη ένα τρόπο 
ενημέρωσης, που δεν αντίκειται στη νομοθεσία 
περί ιατρικής διαφήμισης. Οι περισσότεροι 
άνθρωποι σήμερα, ειδικά οι νεότεροι 
ενημερώνονται και επικοινωνούν μέσα από τα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

▪Πολλοί ιατροί  αναρτούν στο Facebook βίντεο 
με τη συμμετοχή τους σε συνέδρια, γεγονός 
απόλυτα νόμιμο και ενδεχομένως χρήσιμο για 
την ενημέρωση κοινού που αναζητά 
εξειδικευμένες πληροφορίες.



Ενέργειες που αποτελούν ιατρική 

διαφήμιση και απαγορεύονται.

▪Διαφημίσεις φορέων παροχής ιατρικών 
υπηρεσιών, που εμφανίζονται πάνω και δεξιά 
των οργανικών αποτελεσμάτων μία 
διαδικτυακής αναζήτησης (π.χ. Google
Search).

▪Διαφημιστικές καταχωρήσεις που εμφανίζονται 
στοχευμένα στους χρήστες που χρησιμοποιούν 
λέξεις και φράσεις αναζήτησης που αφορούν 
ιατρικά ζητήματα. 

▪Διαφήμιση εκπτωτικών πακέτων ιατρικών 
πράξεων που προβάλλονται σε συγκεκριμένα 
χρονικά διαστήματα σε πληθώρα ιστοσελίδων. 



Σας ευχαριστώ 

για την προσοχή σας.


