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Αθήνα, 21.4.2017 

 

  

ΓΝΜΔ  1506/21.4.2017 

ΣΧΕΤ. Το με αρ. πρωτ. 767/4.4.2017 έγγραφο Πανελληνίου Ιατρικού 

Συλλόγου. 

Το με αρ. πρωτ. 53/28.3.2017 (ΑΠ ΠΙΣ: 706/29.3.2017) έγγραφο 

Ιατρικού Συλλόγου Φλώρινας. 

 
 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 
 
Ο ΠΙΣ, με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 767/4.4.2017 έγγραφό του, μας διαβιβάζει 

έγγραφο του Ιατρικού Συλλόγου Φλώρινας με αρ. πρωτ. 53/28.3.2017 (ΑΠ ΠΙΣ: 

706/29.3.2017), και ζητεί τη γνωμοδότησή μας. 

Στο ως άνω έγγραφο του Ιατρικού Συλλόγου Φλώρινας με αρ. πρωτ. 

53/28.3.2017 (ΑΠ ΠΙΣ: 706/29.3.2017) αναγράφονται τα εξής: 

«-Ο Ιατρικός Σύλλογος Φλώρινας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 

χορήγησε άδεια λειτουργίας σε διαγνωστικό εργαστήριο βιολογικών υλικών 

(μικροβιολογικό) στη περιφέρεια ευθύνης του. Κατά τον έλεγχο που 

διενεργήθηκε από την επιτροπή ελέγχου του Ιατρικού Συλλόγου Φλώρινας όλα 

βρέθηκαν νόμιμα. 

Όμως άρχισαν να έρχονται καταγγελίες προς τον σύλλογο μας ότι το 

συγκεκριμένο εργαστήριο δεν κάνει τους ελέγχους στο χώρους του αλλά τα 

στέλνει τα δείγματα των ασθενών σε άλλο εργαστήριο σε διαφορετική περιοχή 

(στην ουσία λειτουργεί ως αιμοληπτήριο και όχι ως διαγνωστικό κέντρο). 

Επειδή στην συγκεκριμένη περιοχή λειτουργούν και άλλα διαγνωστικά 

εργαστήρια βιολογικών υλικών υπάρχει αθέμιτος ανταγωνισμός (εφόσον 

αποδειχθούν οι ανωτέρω καταγγελίες). 

Το ερώτημά μας είναι το εξής: 

Νομιμοποιούμαστε ως Ιατρικός Σύλλογος (και εάν ναι με ποιον τρόπο) να 

διενεργήσουμε αιφνιδιαστικό έλεγχο στο ανωτέρω διαγνωστικό εργαστήριο για 

να διαπιστώσουμε εάν ευσταθούν οι καταγγελίες που έγιναν στον Σύλλογο μας ή 

είναι ευθύνη άλλου φορέα πχ Περιφέρειας;». 

 

Επί του ερωτήματος επαγόμαστε τα εξής: 
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Σύμφωνα με άρθρο 1 παρ. 2 Π.Δ. 84/2001 (ΦΕΚ Α’ 70) ορίζονται τα εξής: 

«Ιδιωτικοί φορείς, οι οποίοι παρέχουν αποκλειστικά υπηρεσίες 

πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (Π.Φ.Υ), είναι οι ακόλουθοι: α. …, β. …, γ. 

Ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια, δ. …». 

 

Σύμφωνα με άρθρο 10 Π.Δ. 84/2001 (ΦΕΚ Α’ 70) ορίζονται τα εξής: 

«1. Στην έδρα κάθε Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης συνιστάται επιτροπή, η 

οποία αποτελείται από: 

α. Έναν ιατρό της Διεύθυνσης Υγείας και Δημόσιας Υγιεινής της 

Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή έναν ιατρό που υπηρετεί σε νοσοκομείο του Ε.Σ.Υ. 

που εδρεύει στην οικεία Ν.Α. 

β. Έναν Αρχιτέκτονα ή Πολιτικό Μηχανικό ή Μηχανολόγο Ηλεκτρολόγο ή 

Υγιεινολόγο Μηχανικό που υπηρετεί στο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας ή της 

οικείας Περιφέρειας ή της αρμόδιας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. 

γ. Έναν εκπρόσωπο του οικείου Ιατρικού ή Οδοντιατρικού Συλλόγου, 

κατά περίπτωση, που ορίζεται από το Δ.Σ. μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την 

κοινοποίηση του σχετικού εγγράφου της αρμόδιας υπηρεσίας, διαφορετικά 

ορίζεται από το Νομάρχη. 

Η επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του οικείου Νομάρχη, ο οποίος 

ορίζει πρόσωπα που δεν περιλαμβάνονται στη σύνθεση της επιτροπής ιδιωτικών 

κλινικών του άρθρου 4 του Π.Δ/τος 247/1991 (ΦΕΚ Α’ 93). 

2. Έργο της επιτροπής είναι: 

α. Η γνωμοδότηση για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης ή λειτουργίας φορέων 

παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. 

β. Η εποπτεία και ο έλεγχος των φορέων Π.Φ.Υ. 

γ. Η εισήγηση για επιβολή ποινών που προβλέπονται από τις διατάξεις του 

παρόντος Π.Δ/τος». 

 

Σύμφωνα με άρθρο 35 παρ. 5 εδ. 1 Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ Α’ 228), όπως 

ισχύει, ορίζονται τα εξής: 

«Αρμόδια αρχή για τη χορήγηση, αναστολή, ανάκληση και ακύρωση 

βεβαίωσης λειτουργίας διαγνωστικού εργαστηρίου και εργαστηρίου φυσικής 

ιατρικής και αποκατάστασης ορίζεται ο κατά τόπον ιατρικός σύλλογος. […]». 

  

 

Σύμφωνα με άρθρο 16 παρ. 2 και 4 Π.Δ. 84/2001 (ΦΕΚ Α’ 70) ορίζονται 

τα εξής: 

«2. Στην αρμοδιότητα της Επιτροπής Φορέων Π.Φ.Υ. του άρθρου 10 του 

παρόντος Π.Δ. περιλαμβάνεται και η εποπτεία και ο έλεγχος των φορέων παροχής 

υπηρεσιών Π.Φ.Υ. Για το σκοπό αυτό, ο αρμόδιος Νομάρχης μπορεί να συγκροτεί 

περισσότερες επιτροπές, με τη σύνθεση που προβλέπει η παραπάνω διάταξη. Δεν 
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επιτρέπεται η συμμετοχή του ίδιου προσώπου σε περισσότερες από δύο (2) 

Επιτροπές.  

4. Ο έλεγχος είναι τακτικός (τουλάχιστον μια φορά το χρόνο για κάθε 

φορέα Π.Φ.Υ.) ή έκτακτος και αφορά ιδίως την τήρηση των προδιαγραφών 

κτιριακής και τεχνολογικής υποδομής, καθώς και την τήρηση των λοιπών όρων 

και προϋποθέσεων του παρόντος Π.Δ. για τη νόμιμη λειτουργία του φορέα, την 

ποιότητα των προσφερομένων υπηρεσιών, την εφαρμογή των υγειονομικών 

διατάξεων, το σεβασμό των κανόνων της ιατρικής δεοντολογίας και των 

ατομικών δικαιωμάτων των πολιτών και την εν γένει τήρηση των νόμων, 

κανονιστικών διατάξεων και εγκυκλίων, που αφορούν τους ιδιωτικούς φορείς 

Π.Φ.Υ. Η παράλειψη ελέγχου κάθε φορέα παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. 

τουλάχιστον μία (1) φορά το χρόνο αποτελεί για τα ελεγκτικά όργανα σοβαρή 

παράβαση του υπηρεσιακού καθήκοντος». 

 

Σύμφωνα με άρθρο 6 παρ. 2 Υ.Α. Υ3β/Γ.Π./οικ.24948 (ΦΕΚ Β’ 

713/13.3.2012) ορίζονται τα εξής: 

«Άρθρο 6  

Επιτροπή ελέγχου ιατρείων, πολυιατρείων, οδοντιατρείων και 

πολυοδοντιατρείων  

2. Έργο της επιτροπής είναι:  

α. … 

β. Η εποπτεία και ο έλεγχος των φορέων αυτών κατά τη λειτουργία τους.  

γ. Η εισήγηση για την επιβολή των ποινών που προβλέπονται από τις 

διατάξεις της του Π.Δ 84/2001. Χρέη γραμματέως της Επιτροπής ανατίθενται σε 

υπάλληλο του οικείου Συλλόγου κατηγορίας ΔΕ, ΤΕ ή ΠΕ ή ελλείψει τούτου σε 

υπάλληλο των αντίστοιχων κατηγοριών με σύμβαση ορισμένου χρόνου ή έργου ή 

σε ένα εκ των μελών της Επιτροπής. Κατά την κρίση του Συλλόγου, ανάλογα με 

τις ανάγκες, μπορεί να συσταθούν περισσότερες της μίας Επιτροπές, η κάθε μια 

όμως θα καλύπτει συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή». 

 

Σύμφωνα με άρθρο 14 παρ. 2 περ. θ’ Π.Δ. 84/2001 (ΦΕΚ Α’ 70) ορίζονται 

τα εξής: 

«Απαγορεύεται και συνεπάγεται την άμεση και οριστική διακοπή της 

λειτουργίας της Μονάδας παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ.: […] 

θ. Η διακίνηση δειγμάτων αίματος εκτός των εγκαταστάσεων του φορέα 

παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. ή της Κλινικής που παρέχει υπηρεσίες πρωτοβάθμιας 

φροντίδας υγείας, για τη διενέργεια αναλύσεων από εργαστήρια τρίτων 

προσώπων (Φασόν). Εξαίρεση συγχωρείται μόνο για εντελώς εξειδικευμένες ή 

δαπανηρές εξετάσεις, που εκφεύγουν της ύλης του μέσου εργαστηρίου, με την 

προϋπόθεση ότι ο φορέας Π.Φ.Υ. έχει υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία, για την 

ενημέρωση της άδειας λειτουργίας, έγγραφη αίτηση με κατάλογο των παραπάνω 

εξετάσεων και έχει λάβει ειδική άδεια για τη διακίνηση των δειγμάτων σε άλλο 
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συγκεκριμένο φορέα Π.Φ.Υ. ή σε συνεταιρισμό φορέων παροχής υπηρεσιών 

Π.Φ.Υ., που έχουν νόμιμη άδεια, κατά τις διατάξεις του παρόντος, να εκτελούν 

τις εξετάσεις αυτές». 

[ΣΗΜ.1. Όπου αναγράφεται Νομαρχία νοείται η περιφέρεια (βλ. άρθρο 

283 παρ. 2 Ν. 3852/2010) και όπου Νομάρχης νοείται ο Περιφερειάρχης (ιδίως 

άρθρα 180 επ.)]. 

[ΣΗΜ.2. Όπου σε Π.Δ. 84/2001 αναφέρεται Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση ή 

Περιφέρεια, νοείται ως αρμόδιος ο οικείος Ιατρικός Σύλλογος]. 

 

Με βάση τα ανωτέρω, η τριμελής Επιτροπή Φορέων Π.Φ.Υ. έχει δικαίωμα, 

αλλά και υποχρέωση να διενεργεί τακτικά ελέγχους σε φορείς Π.Φ.Υ. 

Σε περίπτωση καταγγελιών, η Επιτροπή έχει το δικαίωμα να διενεργεί 

έκτακτους ελέγχους σε κάθε εργαστήριο. 

Εφόσον διαπιστωθεί ότι υπάρχει διακίνηση δειγμάτων αίματος εκτός των 

εγκαταστάσεων του φορέα παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ., πρόκειται για παράβαση 

του άρθρου 14 παρ. 2 περ. θ’ Π.Δ. 84/2001 (ΦΕΚ Α’ 70). 

Στην περίπτωση αυτή, ο Ιατρικός Σύλλογος, ως αρμόδιο όργανο (άρθρο 

35 παρ. 5 Ν. 4025/2011) θα επιβάλει τις νόμιμες κυρώσεις μετά από πρόταση της 

Επιτροπής, κατά τα ανωτέρω. 

 

Στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.  

 

Με τιμή, 

 
Χάρης Πολίτης 

 


