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Αγαπητέ Πρόεδρε,

Αϊτό τον περασμένο Mdto έκανα γνωστοποίηση οτην αρμόδιοι Διεύθυνση της 
Περιφέρεις την αντικατάσταση του επιστημονικού υπεύθυνου του 
μικροβιολογικού τμήματος του MEDLAB ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ,

Μου εζητήθει επικαιροττοίηση εγγράφων, καθότι το MEDLAB Λειτουργεί έχοντας 
νομίμους άδεια λειτουργίας αττό το 1992, πράγμα που και έκανα και για τα 17 
περίπου έγγραφα -του μος ζήτησαν να προσκομίσουμε. Ομως στην συνέχεια μας 
εζητήθει να ττροοκομίσουμε αλλαγή κύριας χρήσης από την πολεοδομία.

Εξήγησα πώς κάτι τέτοιο είναι ιδιαίτερα δαπανηρό και χρονοβόρο τη στιγμή 
μάλιστα που αντιμετωπίζουμε τόσο σημαντικά προβλήματα με τις καθυστερήσεις 
των πληρωμών του ΓΟΠΥΥ και των παλοιότερων οφειλών και πως είναι 
υπερβολή την στιγμή που η ίδια η Νομαρχεία παλαιότερα μας έχει ελέγξει 5Co 
φορές καί)ώς και αι αρμόδιες επιτροπές του ΙΚΑ του ΤΕΒΕ πριν κάνουμε 
συμβάσεις με τα ταμεία. Μάλιστα τους γνωστοποίησα την αναντιστοιχία που 
π ροκύπτει σε όσα διαγνωστικά εργαστήρια λειτουργούν τρία και άνω τμήματα και 
υπάγονται στους Ιατρικούς Συλλόγους και σε όσπ είναι με λιγότερα τμήματα και 
υπάγονται στις Περιφέρειες. Δυστυχώς επέμεινσν ότι θέλουν, αλλαγή χρήσης.

Παρά την καλοπροαίρετη διάθεση των νομικών συμβούλων του Υπουργού 
Υγείας, όπου ζήτησα την συμβουλή ιους, προκειμένου να ισχύοουν ίσα μέτρα και 
σταθμά σε όλους τους φορείς υγείας, διαπιστώσαμε ότι θα έττρεπε να βγει νέος 
νόμος που να επιλύει το πρόβλημα, κάτι που φυσικά απαιτεί πάρα πολύ χρόνο.

Την Λύση την ίδωσε, Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ, ΤΜΗΜΑ 
ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΏΝ ΔΟΜΗΣΗΣ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ.
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Εδώ θ£λω να εξάρω τους υπαλλήλους της υπηρεσίας, κ Τσιτσιμπάση ο οποίος 
κωα(>χύζ αοχολήθηκε μ?· το πρόβλημά μας κα» βέβαια την κο. Μ. Προ>τότταπα η 
οποία γνώριζα τους νόμους, πολύ καλύτερα από την Περιφέρεια. Έτσι μας 
γνωστοποίησε ότι σύμφωνα με τον Ν,3325/5005 άρθρο 2 και άρθρο 8 τα 
διαγνωστικά εργαστήρια εντάσσονται στο επαγγελματικά εργαστήρια 
χαμηλής όχλησης κο* για την ¡εγκατάστασή τους σ* χώρους κύριας χρήσης, 
οι οτταίοι στην οικοδομική ίδ ε ια  οναφέρονται ως κατάστημα ή 
επαγγελματικός χώρος ή «τι;οβήκη δεν «γταιγ£ίται·άδ£ΐ« αλλαγής χρήσης.

Κατόπιν τοΟτον, γνωστοποιήστε ο? συναδέλφους που γνωρίζω ότι 
ταλαιπωρούνται καί σήμερα ότι δεν απαίτείτ«) για την χορήγηση της 
βεβαίωσης λειτουργίας να ττροβοόν σε αλλαγή κυρίας χρήσης.

Συγχαρητήρια γιο της άψογη λειτουργία της Υπηρεσ ίας του Δήμοι? 
Αμαρουσίου καί τους ιδιαίτερα ενημερωμένους παραπάνω υπαλλήλους.
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