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Προς την 

Πανελλήνια Επαγγελματική Ένωση Εργαστηριακών Γιατρών - Βιοπαθολόγων - Κυτταρολόγων – 

Παθολογοανατόμων 

Πανεπιστημίου 56, Αθήνα 10678 
Εmail: peebi123@gmail.com 

Κοιν: Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Ιδιωτικής Πρωτοβάθμιας Υγείας 

Πανεπιστημίου 56, Αθήνα 10678 
Email: posipy1@gmail.com  

Αθήνα, 15/10/2015 

ΑΠ 6513 
Κύριοι συνάδελφοι, 

Στο Π.Δ. 84/2001 (ΦΕΚ 70 Α΄), όπως ισχύει σήμερα, αναφέρεται ο ελάχιστος απαιτούμενος 

εξοπλισμός, ο οποίος απαιτείται για τη νόμιμη λειτουργία των διαγνωστικών εργαστηρίων. 
Επειδή λαμβάνουμε επανειλημμένες διαμαρτυρίες από ιατρούς - μέλη μας, για την απαίτηση 

εξοπλισμού, ο οποίος κατά την κρίση τους δεν είναι πλέον αναγκαίος για τη λειτουργία ενός 

εκσυγχρονισμένου εργαστηρίου, δεδομένης της ύπαρξης στην αγορά εξοπλισμού νεώτερης τεχνολογίας, 

σας παρακαλούμε, στα πλαίσια της αρμοδιότητάς σας, όπως μας προτείνετε τροποποιήσεις του ελάχιστου 

εξοπλισμού, ώστε να προβούμε σε σχετικό αίτημα μας προς το Υπουργείο Υγείας. Σχετικά σας 

ενημερώνουμε ότι η Επιτροπή Εργαστηριακών Ιατρών του Ι.Σ.Α. έχει προτείνει τις ακόλουθες 

τροποποιήσεις : 
- Αυτόκαυστο να απαιτείται μόνο εφ΄όσον δεν παραδίδονται τα Μικτά Απόβλητα Μονάδος Υγείας 

(ΜΑΜΥ) στις εταιρείες αποκομιδής και διαχείρισης Ιατρικών Αποβλήτων. 
-  Να καταργηθεί η απαίτηση συστήματος ηλεκτροφορήσεων. 
-  Να απαιτείται «Φωτόμετρο» ή εναλλακτικά «Βιοχημικός Αναλυτής». 
- Να απαιτείται «Σύστημα προσδιορισμού εμμόρφων στοιχείων αίματος» ή «Αιματολογικός 

Αναλυτής». 
- Να απαιτείται «Απιονιστής νερού»  ή εναλλακτικά χρήση Απεσταγμένου Νερού, εγκεκριμένου 

τύπου, σε συσκευασίες 5 λίτρων και άνω. 
-Να απαιτείται «Αναδευτήρας» οιουδήποτε τύπου (διαγραφή της λέξης «μαγνητικός»). 
Κατόπιν των ανωτέρω, σας παρακαλούμε όπως μας εκφράσετε τις απόψεις σας 

συμπεριλαμβάνοντας σχετική τεκμηρίωση. 

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων. 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  
ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ                   ΑΛΕΞ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 



Αριθμ. Γ.Π./οικ………………… 
Τροποποίηση του παραρτήματος Β του Π.Δ. 84/2001 (ΦΕΚ 70 Α΄ 2001) «΄Οροι, 
προϋποθέσεις, διαδικασία και προδιαγραφές για την ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικών 
Φορέων Παροχής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.)». 
 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 
Έχοντας υπόψη: 
1. Το Π.Δ. 95/2000 (ΦΕΚ 76/Α/2000) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας», 
όπως διορθώθηκε στο ΦΕΚ 123/Α/2000. 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 234 του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160 Α/8−8−2014). 
3. Το Π.Δ. …/2015 (ΦΕΚ …. Α/….−9−2015) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών.» 
3. Το Π.Δ. 84/2001 (ΦΕΚ 70/Α/2001) «Όροι, Προϋποθέσεις, διαδικασία και προδιαγραφές 
για την ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικών Φορέων Παροχής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 
Υγείας (Π.Φ.Υ.)». 
4. Τις διατάξεις της Αριθμ. Γ.Π./οικ.72218 «Τροποποίηση του παραρτήματος Α και Β του 
Π.Δ. 84/2001 (ΦΕΚ 70 Α΄ 2001) «΄Οροι, προϋποθέσεις, διαδικασία και προδιαγραφές για 
την ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικών Φορέων Παροχής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 
(Π.Φ.Υ.)». (ΦΕΚ 2302-Β/27-8-2014). 
5. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του δημοσίου,  
 
αποφασίζουμε: 
 
Οι διατάξεις του Π.Δ. 84/2001, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ που αφορούν στον Ελάχιστο Απαραίτητο 
Εξοπλισμό, όπως ισχύουν σήμερα, τροποποιούνται κατά το μέρος που αφορά στο 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ) ως ακολούθως:  
 
1. Μικροσκόπιο διοφθάλμιο κοινό με δυνατότητα προσαρμογών για χρήση υπεριώδους 
φωτισμού, σκοτεινού πεδίου και αντίθεσης φάσεως. 
2. Υδατόλουτρο. 
3. Κλίβανοι. 
α. Επωαστικός. 
β. Αποστειρωτικός ξηρός. 
γ. Αυτόκαυστο, εφόσον τα μικτά απόβλητα δεν παραδίδονται σε εταιρεία αποκομιδής και 
διαχείρισης ιατρικών αποβλήτων. 
4. Φυγόκεντρος (οι) (με micro και macro υποδοχές). 
5. Φωτόμετρο με δυνατότητα μέτρησης ανοσοενζυματικών εξετάσεων (ELISA) ή Βιοχημικός 
Αναλυτής. 
7. Εγκεκριμένο σύστημα προσδιορισμού ηλεκτρολυτών. 
8. Σύστημα προσδιορισμού έμμορφων στοιχείων αίματος ή Αιματολογικός Αναλυτής. 
9. Απιονιστής νερού, εφόσον δεν γίνεται χρήση εγκεκριμένου τύπου απεσταγμένου νερού. 
10. Ψυγεία α) Εργαστηρίου βιτρίνας  ή  οικιακού τύπου με καταψύκτη και επιπλέον 

 β) Μεμονωμένος καταψύκτης, όπου δεν υπάρχει αυτόκαυστος κλίβανος, με   
σήμανση, για την διατήρηση των ΕΙΑ μέχρι την αποκομιδή τους.    

11. Πάγκος εργασίας τριών μέτρων με συρτάρια και ερμάρια. 
12. Λύχνος Bunsen. 
13. Πολυθρόνα αιμοληψίας. 
14. Ζυγός ακριβείας. 
15. Αναδευτήρας. 
16. Ανακινητήρας.  
 



Κάθε διάταξη ή τεχνική προδιαγραφή που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος 
καταργείται. 
Η έναρξη ισχύος του παρόντος αρχίζει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
Αθήνα, ….. ……………….. 2016 
 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
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