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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΘΕΜΑ: Περί αδειοδότησης των αυτοτελών ιδιωτικών Μονάδων Ημερήσιας
Νοσηλείας (Μ.Η.Ν.) κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 30 του ν. 4486/2017
(ΦΕΚ 115 Α΄)
Μετά τη δημοσίευση του ν. 4486/2017 (ΦΕΚ 115 Α΄), και ειδικότερα σχετικά
με το άρθρο 30, «Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των δημόσιων και ιδιωτικών
Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας (Μ.Η.Ν.)» και κατόπιν σχετικών ερωτημάτων που
τίθενται στην υπηρεσία μας, αναφορικά με την αδειοδότηση των αυτοτελών
ιδιωτικών Μ.Η.Ν. και για την ομοιόμορφη και ισότιμη αντιμετώπιση των ζητημάτων
που προκύπτουν κατά την εφαρμογή του ως άνω νόμου, θέτουμε υπόψη σας τα
ακόλουθα:
Στην παράγραφο 12 του προαναφερόμενου άρθρου περιλαμβάνεται
μεταβατική διάταξη, η οποία αφορά αποκλειστικά στις ήδη λειτουργούσες αυτοτελείς
ιδιωτικές Μ.Η.Ν., οι οποίες έχουν αδειοδοτηθεί με τη διαδικασία και το νομικό
πλαίσιο που ίσχυε πριν τη δημοσίευση του νέου νόμου. Παρέχεται δε η δυνατότητα
προσαρμογής αυτών στις διατάξεις του νέου νόμου εντός προθεσμίας δύο ετών από
τη δημοσίευση των προβλεπομένων υπουργικών αποφάσεων, με τις οποίες
καθορίζονται οι ιατρικές πράξεις που δύνανται να διενεργούνται στις Μ.Η.Ν. καθώς
και οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι προδιαγραφές λειτουργίας αυτών.
Αναφορικά με τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί από τους ενδιαφερόμενους,
πριν και μετά τη δημοσίευση του ως άνω νόμου για τη χορήγηση βεβαιώσεων
λειτουργίας Μ.Η.Ν. και εκκρεμούν στις Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας των Περιφερειών
και βάσει σχετικής νομολογίας του ΣτΕ (710/2015, 2133/2003, 5755/1996,
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2984/1983, 1125/1981, 770/1979, 1098/1988) σας γνωρίζουμε ότι, κατά γενική αρχή
του διοικητικού δικαίου, η νομιμότητα των ατομικών διοικητικών πράξεων κρίνεται,
όταν ο νόμος δεν ορίζει διαφορετικά, σύμφωνα με το νομοθετικό καθεστώς του
χρόνου εκδόσεώς τους, ή σε περίπτωση απορρίψεως αιτήσεως, με το ισχύον κατά το
χρόνο εκδόσεως της σχετικής απορριπτικής πράξεως, και όχι σύμφωνα με το
νομοθετικό καθεστώς του χρόνου υποβολής της σχετικής αιτήσεως από τον
διοικούμενο. Για να είναι έγκυρη μία ατομική διοικητική πράξη, που δεν είχε
συντελεσθεί υπό την ισχύ του προηγούμενου νομικού καθεστώτος, πρέπει εφόσον το
καθεστώς αυτό άλλαξε στο μεταξύ διάστημα, να συντρέχουν οι προϋποθέσεις και να
τηρηθούν οι διατυπώσεις που προβλέπονται από το νέο νομικό καθεστώς που ισχύει
κατά την έκδοσή της ακόμη και να επαναληφθούν εκείνες οι διατυπώσεις που είχαν
γίνει με το παλιό καθεστώς κατά τρόπο διάφορο από εκείνο που προβλέπει το νέο
νομικό καθεστώς.
Κατά συνέπεια, βάσει των ανωτέρω εκτεθέντων, οι αιτήσεις που είχαν
υποβληθεί πριν την 07.08.2017 (ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4486/2017) και για
τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί ατομικές διοικητικές πράξεις περί χορήγησης ή μη
χορήγησης βεβαίωσης λειτουργίας μέχρι την προαναφερόμενη ημερομηνία,
εξετάζονται υπό τις προϋποθέσεις των παραγράφων 5 και 7 του άρθρου 30 του νέου
νόμου. Ομοίως, ισχύουν και για τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στις Δ/νσεις
Δημόσιας Υγείας των οικείων Περιφερειών, μετά τη δημοσίευση του ν. 4486/2017.
Η εξέταση των σχετικών αιτημάτων και η εν συνεχεία χορήγηση βεβαιώσεων
λειτουργίας Μ.Η.Ν. προϋποθέτει την έκδοση των προβλεπόμενων, στις παραγράφους
5 και 7 του άρθρου 30, υπουργικών αποφάσεων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:
Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
1. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος
(με την παράκληση ενημέρωσης των
κατά τόπον Ιατρικών Συλλόγων)
Πλουτάρχου 3, 106 75 Αθήνα
2. Περιφέρειες της χώρας
(Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας)
(με την παράκληση ενημέρωσης των
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Περιφερειακών Ενοτήτων της
χωρικής τους αρμοδιότητας)
ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Σ.Ε.Υ.Υ.Π.
Πειραιώς 205, 118 53 Αθήνα
ΙΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού
3. Γραφείο Αναπλ. Γεν. Γραμματέα
4. Προϊσταμένη Γενικής
Δ/νσης Υπηρεσιών Υγείας
5. Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας
Νοσηλευτικών Μονάδων και
Εποπτευόμενων Φορέων
6. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
7. Δ/νση Π.Φ.Υ. (4)
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