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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ   ΒΕΒΑΙΩΗ   ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ   ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΥΟΡΕΑ   ΠΑΡΟΦΗ   ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

Π.Υ.Τ.  ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟΤ  

(βιοπαθολογικό ή κυτταρολογικό ή παθολογοανατομικό) 

Τπουργική Απόφαση:  Τ3β/Γ.Π./οικ.55762/26-6-2014 (ΥΕΚ 1802/2014 τ.Β΄ όπως ισχύει) 

Σεχνικές Προδιαγραφές: Τπ. Απόφαση: Γ.Π./οικ.72218/27-8-2014 (ΥΕΚ 2302/2014 τ.Β΄ 

 

Η αναγγελία έναρξης (χορηγείται από την Τπηρεσία μας) πρέπει να συνοδεύεται από τα 

ακόλουθα δικαιολογητικά: 

1. Αντύγραφο ϊδειασ ϊςκηςησ ιατρικού επαγγϋλματοσ ό βεβαύωςησ ϊςκηςησ του ιατρικού επαγγϋλματοσ, 
αντύγραφο τύτλου ειδικότητασ των επιςτημονικϊ υπευθύνων και βεβαύωςη εγγραφόσ ςε Ιατρικό ύλλογο, 
ςτην περύπτωςη που ο δικαιούχοσ ό ο επιςτημονικϊ υπεύθυνοσ δεν εύναι μϋλοσ του υλλόγου ςτην 
Περιφϋρεια του οπούου αιτεύται τη βεβαύωςη λειτουργύασ.  
2. υμβόλαιο αγορϊσ, ό ςυμφωνητικό μύςθωςησ, ό παραχώρηςησ χρόςησ με, ό χωρύσ αντϊλλαγμα, του 
ακινότου, όπου θα ςτεγϊζεται ο εν λόγω φορϋασ.  

3. Κανονιςμό ςυνιδιοκτηςύασ ςε περύπτωςη ςτϋγαςησ ςε πολυκατοικύα, από όπου προκύπτει ότι δεν 
απαγορεύεται ρητϊ η χρόςη του χώρου για τη λειτουργύα του φορϋα.  

4. Διϊγραμμα κϊτοψησ του διατεθειμϋνου χώρου κλύμακασ 1/50, ςε δύο αντύγραφα με τισ διαςτϊςεισ των 
χώρων και την επεξόγηςη του προοριςμού τουσ, θεωρημϋνο από διπλωματούχο πολιτικό μηχανικό, ό 
αρχιτϋκτονα, ο οπούοσ βεβαιώνει ότι οι χρηςιμοποιούμενοι χώροι εύναι κύριασ χρόςησ και πιςτοποιεύ ότι 
πληρούνται οι τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ όπωσ αυτϋσ ορύζονται ςτο παρϊρτημα Α΄ του Π.Δ. 84/2001 (ΦΚΦ, ό 
ΦΚΦ*), καθώσ και ότι οι φορεύσ λειτουργούν υποχρεωτικϊ μϋςα ςτο ύδιο κτύριο ό ςε ςυνεχόμενα κτύρια και 
ςε χώρουσ αποκλειςτικόσ χρόςησ. (Να αποτυπώνονται τα μηχανόματα με τισ διαςτϊςεισ τουσ).  

5. Βεβαύωςη από την Πολεοδομύα ό από διπλωματούχο πολιτικό μηχανικό ό αρχιτϋκτονα από την οπούα να 
προκύπτει ότι δεν απαγορεύεται από τισ πολεοδομικϋσ διατϊξεισ και τουσ κανονιςμούσ ακτινοπροςταςύασ 
ό από ϊλλεσ ειδικϋσ διατϊξεισ η χωροθϋτηςη τησ ςυγκεκριμϋνησ χρόςησ ςτον προβλεπόμενο χώρο.  

6. Άδεια οικοδομικό ό βεβαύωςη από την αρμόδια αρχό για το νομύμωσ υφιςτϊμενο κτύριο ςύμφωνα με τισ 
διατϊξεισ του ϊρθρου 23 παρ. 1 του Ν. 4067/2012 (Ν.Ο.Κ.)  

7. Βεβαύωςη από διπλωματούχο ηλεκτρολόγο-μηχανολόγο ό διπλωματούχο ηλεκτρολόγο εγκαταςτϊτη 
από την οπούα θα προκύπτει ότι η ηλεκτρικό εγκατϊςταςη εύναι κατϊλληλη και επαρκόσ για τη χρόςη του 
ςυγκεκριμϋνου εξοπλιςμού.  

8. Πιςτοποιητικό πυραςφϊλειασ.  

9. Κατϊλογο όλων των μηχανημϊτων που περιλαμβϊνονται ςτον επιςτημονικό εξοπλιςμό του εργαςτηρύου, 
ςύμφωνα με τισ τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ του παραρτόματοσ Β΄ του Π.Δ. 84/2001.  

10. Τποβολό επύςημων αντιγρϊφων των νόμιμων παραςτατικών κτόςησ τησ κυριότητασ, ό παραχώρηςησ, 
ό τησ διαρκούσ κατοχόσ, ό αποκλειςτικόσ χρόςησ του επιςτημονικού εξοπλιςμού.  

11. Πιςτοποιητικό ςόμανςησ CE για τον χρηςιμοποιούμενο ιατρικό εξοπλιςμό κατϊ την εκϊςτοτε ιςχύουςα 
νομοθεςύα.  
12. Σο προβλεπόμενο από τισ διατϊξεισ τησ παρ. 6 τησ υποπαρ. ΙΒ.3. του ϊρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 
(ΥΕΚ 222 τ.Α΄) παρϊβολο ύψουσ τετρακοςύων (400) ευρώ. (Καταβϊλλεται εισ χρόμα ςτο Σαμεύο του 
Ιατρικού υλλόγου).  

13. Βεβαύωςη ϋναρξησ επιτηδεύματοσ από αρμόδια Δ.Ο.Τ. με επαγγελματικό ϋδρα αυτό του προσ 
αδειοδότηςη εργαςτηρύου. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ    ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΙΑΣΡΙΚΟ    ΤΛΛΟΓΟ   ΠΑΣΡΩΝ 

( Ν. Π. Δ. Δ. ) 
Διεύθυνση:    Βόηζη 42,       Τ.Κ.262 21  ΠΑΤΡΑ 

Τηλέφωνα: 2610278866,  2610277553,    Fax: 2610275609 

http://www.ispatras.gr     &    e-mail: info@ispatras.gr 
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14. Απόςπαςμα ποινικού Μητρώου του αιτούντοσ και του επιςτημονικϊ υπευθύνου. (Αναζητείται 
αυτεπάγγελτα από την Τπηρεςία μασ με την κατάθεςη επικυρωμένησ φωτοτυπίασ αςτυνομικήσ 
ταυτότητασ εν ιςχύει). ε περύπτωςη νομικού προςώπου ό αςτικού ιατρικού ςυνεταιριςμού, απόςπαςμα 
ποινικού Μητρώου του διαχειριςτό ό του νόμιμου εκπροςώπου ό των μελών του Δ.. (ςε περύπτωςη 
ανωνύμου εταιρεύασ) και του επιςτημονικϊ υπευθύνου.  

15. Τπεύθυνη δόλωςη του Ν. 1599/86 του δικαιούχου και του επιςτημονικϊ υπευθύνου ότι δεν τουσ 
απαγορεύεται η ϊςκηςη ιδιωτικϊ του ιατρικού ό οδοντιατρικού επαγγϋλματοσ καθώσ και των 
ημερών/ωρών παρουςύασ του ςτον φορϋα.  

16. Βεβαύωςη από διπλωματούχο πολιτικό μηχανικό περύ τησ ςτατικόσ επϊρκειασ του ακινότου, ςτο οπούο 
ςτεγϊζεται το διαγνωςτικό εργαςτόριο, εφόςον πρόκειται για Μαγνητικό Σομογρϊφο για χώρο εκτόσ 
ιςογεύου ό υπογεύου.  

17. Προςκόμιςη ειδικόσ ϊδειασ λειτουργύασ, ςύμφωνα με τουσ ιςχύοντεσ κανονιςμούσ ακτινοπροςταςύασ, 
εφόςον θα χρηςιμοποιούνται τεχνικϋσ ό μηχανόματα ιοντύζουςασ ακτινοβολύασ. Η παραπϊνω ϊδεια 
εκδύδεται εύτε ςτο όνομα τησ εταιρεύασ εύτε ςτο όνομα του εταύρου, που ειςφϋρει τον εξοπλιςμό κατϊ 
χρόςη.  

18. Πιςτοποιητικό καταλληλότητασ ακτινολογικού εξοπλιςμού από την Ελληνικό Επιτροπό Ατομικόσ 
Ενϋργειασ (Ε.Ε.Α.Ε.) ςύμφωνα με τισ ιςχύουςεσ διατϊξεισ.  
 

ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟ 
 

Όταν η βεβαύωςη λειτουργύασ χορηγεύται ςε νομικό πρόςωπο ή ςε αςτικό ιατρικό ςυνεταιριςμό, την 
αναγγελύα ϋναρξησ λειτουργύασ υποβϊλλει ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ. την περύπτωςη αυτό εκτόσ των 
ανωτϋρω δικαιολογητικών υποβϊλλονται και τα εξόσ:  
 
1. Καταςτατικό του νομικού προςώπου ό του αςτικού ςυνεταιριςμού, ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ του 
ϊρθρου 11 του Π.Δ. 84/01 και βεβαύωςη του Ιατρικού υλλόγου περύ εγκρύςεωσ αυτού και εγγραφόσ τησ 
εταιρύασ ςτα μητρώα του, κατϊ τα οριζόμενα ςτην παρϊγραφο 5 του ϊρθρου 11 του ανωτϋρω Π.Δ/τοσ. Εϊν 
ο Ιατρικόσ ύλλογοσ δεν απαντόςει μϋςα ςτην προθεςμύα των εξόντα (60) ημερών, που ορύζεται ςτην 
παραπϊνω διϊταξη, αρκεύ η προςκόμιςη αντιγρϊφου τησ αύτηςησ μαζύ με την απόδειξη τησ ημερομηνύασ 
κατϊθεςόσ τησ.  
2. Ονομαςτικό κατϊςταςη του επιςτημονικού προςωπικού και υπεύθυνη δόλωςη ότι ςε περύπτωςη 
διακοπόσ τησ εργαςιακόσ ςχϋςησ, θα γνωςτοποιεύται το όνομα του αντικαταςτϊτη εντόσ δϋκα πϋντε (15) 
ημερών.  
3. Τπεύθυνη δόλωςη του Ν. 1599/86 των επιςτημονικϊ υπευθύνων και των ιατρών ό οδοντιϊτρων 
εταύρων ό μετόχων ότι δεν τουσ απαγορεύεται η ϊςκηςη ιδιωτικϊ του ιατρικού ό οδοντιατρικού 
επαγγϋλματοσ.  
4. Τπεύθυνη δόλωςη του Ν.1599/86, με θεωρημϋνο από αρμόδια αρχό το γνόςιο τησ υπογραφόσ, του 
επιςτημονικϊ υπεύθυνου ιατρού ςτην οπούα θα δηλώνονται: α) οτι αναλαμβϊνει την επιςτημονικό 
υπευθυνότητα του ςυγκεκριμϋνου εργαςτηρύου β) ότι δεν εργϊζεται ςτο Ε..Τ. (με οποιαδόποτε εργαςιακό 
ςχϋςη) γ) ότι δεν κατϋχει οργανικό θϋςη ςε οποιαδόποτε δημόςια υπηρεςύα δ) ότι δεν εύναι 
Πανεπιςτημιακόσ ιατρόσ ε) ότι θα παρευρύςκεται ςτο εν λόγω εργαςτόριο καθ’ όλη τη διϊρκεια τησ 
λειτουργύασ του ό κατϊ τισ ώρεσ από ………. ϋωσ …………, ςτ) δεν κατϋχει πϊνω από δύο επιςτημονικϋσ 
υπευθυνότητεσ.  
5. ε περύπτωςη Ανώνυμησ Εταιρεύασ, ονομαςτικόσ κατϊλογοσ των μετόχων.  
 

ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΚΟΙΝΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟΤ: 
Εύναι δυνατό η χορόγηςη μύασ (κοινόσ) βεβαύωςησ λειτουργύασ ςε δύο ό περιςςότερουσ ιατρούσ ΣΗ ΙΔΙΑ 
ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ, ςτην περύπτωςη που χρηςιμοποιούν τον ύδιο χώρο και τον ύδιο εξοπλιςμό αλλϊ ςε 
καθοριςμϋνουσ διαφορετικούσ χρόνουσ υποδοχόσ των αςθενών.  
 

ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΤΣΕΓΑΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ: 
 

Απλό ςυςτϋγαςη ςτον ύδιο χώρο, χωρύσ εταιρικό ςχϋςη, με αυτοτελεύσ βεβαιώςεισ λειτουργύασ, δύο (2) ό 
περιςςότερων ιατρών τησ αυτόσ ό διαφορετικόσ ειδικότητασ καθώσ επύςησ δύο ό περιςςοτϋρων ιατρών ό 
οδοντιϊτρων επιτρϋπεται μόνο με την προώπόθεςη ότι το ςύνολο των διατεθειμϋνων χώρων κύριασ χρόςησ 
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επαρκεύ για τη χορόγηςη ξεχωριςτών βεβαιώςεων λειτουργύασ, ςύμφωνα με το παρϊρτημα Α του Π.Δ. 
84/2001 όπωσ ιςχύει. 
 
 

 τισ περιπτώςεισ του κοινού εργαςτηρίου ή απλήσ ςυςτέγαςησ, οι δικαιούχοι υποβάλλουν την 
αναγγελία έναρξησ από κοινού και εκτόσ των ανωτέρω δικαιολογητικών υποβάλλουν και 
ιδιωτικό ςυμφωνητικό με θεωρημένο από αρμόδια αρχή το γνήςιο τησ υπογραφήσ, για τον 
έλεγχο των όρων ςυνεργαςίασ και την τήρηςη των διατάξεων για την άςκηςη του 
επαγγέλματοσ και τη δεοντολογία.  

 
Παρατηρήςεισ:  
• Η επιφϊνεια του χώρου αναμονόσ που προκύπτει από τουσ Πύνακεσ Μετρικών τοιχεύων, μπορεύ να εύναι 
ενιαύα ό κατανεμημϋνη ςε επιμϋρουσ αναμονϋσ.  
• Δεν επιτρϋπεται να χρηςιμοποιούνται ωσ χώροι αναμονόσ πλατύςκαλα κλιμακοςταςύων και διϊδρομοι 
κυκλοφορύασ.  
• το Διαγνωςτικό Εργαςτόριο βιολογικών Τλικών πρϋπει να υπϊρχει ϋνασ αυτόματοσ φορητόσ 
πυροςβεςτόρασ ςκόνησ 6Kgr τύπου A,B,C,E ανϊ 115 τμ.  
• Οι επιφϊνειεσ των τούχων πϊνω από τουσ πϊγκουσ εργαςύασ των χώρων εργαςτηρύου παραςκευαςτηρύου 
και αποςτεύρωςησ πλύςησ, πρϋπει να εύναι επενδυμϋνεσ, λεύεσ και πλενόμενεσ.  
• Κϊθε εργαςτόριο περιλαμβϊνει πϊγκουσ εργαςύασ με ερμϊρια ανοικτϊ και κλειςτϊ πϊνω και κϊτω από 
τουσ πϊγκουσ αντύςτοιχα. Η επιφϊνεια εργαςύασ των πϊγκων πρϋπει να καταςκευϊζεται από υλικϊ που 
αντϋχουν ςτα αλκαλικϊ, τα οξϋα, τα διαλυτικϊ και τη θερμότητα. χιςμϋσ και ενώςεισ πρϋπει να 
αποφεύγονται. Ειδικϊ ςτο παθολογοανατομικό και κυτταρολογικό εργαςτόριο η επιφϊνεια του πϊγκου π 
ρϋπει επιπλϋον να μη προςβϊλλεται από χρωςτικϋσ ουςύεσ. τα παραςκευαςτόρια του 
παθολογοανατομικού και του κυτταρολογικού εργαςτηρύου απαιτεύται καλόσ αεριςμόσ λόγω τησ 
παρουςύασ πτητικών αερύων (φορμόλη, ξυλόλη) και απομονωμϋνη θϋςη εργαςύασ με ειδικό χοϊνη 
απαγωγόσ αερύων (fume−hood).  
• Φώροι υγιεινόσ: Η εγκατϊςταςη, ο εξοπλιςμόσ και οι τελικϋσ επιφϊνειεσ τούχων και δαπϋδων, θα εύναι 
ςύμφωνα με τισ ιςχύουςεσ υγειονομικϋσ διατϊξεισ.  
• ε περύπτωςη χρόςησ επιςτημονικού εξοπλιςμού, ο χώροσ του Ιατρεύου προςαυξϊνεται ανϊλογα με τισ 
λειτουργικϋσ απαιτόςεισ του καταςκευαςτικού ούκου του αντύςτοιχου μηχανόματοσ,  
• Ηλεκτρικό εγκατϊςταςη: Πρϋπει να ανταποκρύνεται ςτισ απαιτόςεισ λειτουργύασ όλων των 
χρηςιμοποιουμϋνων ιατρικών μηχανημϊτων, ςύμφωνα με τουσ ιςχύοντεσ κανονιςμούσ.  
• Απορρύμματα: Πρϋπει να υπϊρχει ςφραγιζόμενο δοχεύο μολυςματικών απορριμμϊτων ςτουσ χώρουσ: 
εργαςτόριο παραςκευαςτόριο, εργαςτόριο δειγμϊτων υψηλού κινδύνου, αποςτεύρωςησ πλύςησ και λόψησ 
δειγμϊτων.  
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ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΟΨΗ 
ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ – ΠΙΝΑΚΑ ΜΕΣΡΙΚΩΝ ΣΟΙΦΕΙΩΝ – ΕΠΙΣΡΕΠΟΜΕΝΑ 
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ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ– ΠΙΝΑΚΑ ΜΕΣΡΙΚΩΝ ΣΟΙΧΕΙΩΝ – ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΟΤΜΕΝΑ (ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ) 

 

Α/Α ΦΩΡΟΙ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΠΙΥΑΝΕΙΑ (m2) ΕΛΑΦΙΣΗ ΔΙΑΣΑΗ (m) 

1 Εργαστήριο - 

παρασκευαστήριο 

Ε1= 6,00*5,50 = 33,00 m2 > 22,00 m2 5,50 > 2,40 

2 Γραφείο ιατρού Ε2= 4,00*2,50 = 10,00 m2 > 7,00 m2 2,5 > 2,40 

3 Χώρος αναμονής Ε5 = (8,35*2,85)+(6,65*1,45)= 

23,80+9,64=33,45 m2 > 6,00 m2 

2,85 > 2,50 

4 WC E6 = 1,55*1,40 = 2,17 m2 > 1,50 m2 1,40 > 0,90 

 
ΔΗΛΩΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΤ (υπόδειγμα)  
«Ο υπογρϊφων …………………………………., Πολιτικόσ ό Αρχιτϋκτοντασ Μηχανικόσ, δηλώνω υπεύθυνα ότι 
πληρούνται οι τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ του εργαςτηρύου του κ. ……………………………… 
……………………………………………………….. επύ τησ οδού ………………………………………………. αρ…………………. και 
όροφοσ…………………… (ελϊχιςτεσ διαςτϊςεισ των χώρων και ελϊχιςτεσ επιφϊνειεσ ςε τετραγωνικϊ μϋτρα) 
όπωσ αυτϋσ ορύζονται ςτην Τ.Α. υπ’ αρ.: Γ.Π./οικ.72218 «Τροποποίηζη ηοσ παραρηήμαηος Α και Β ηοσ Π.Γ. 

84/2001 (ΦΔΚ 70 Α΄ 2001) «΄Οροι, προϋποθέζεις, διαδικαζία και προδιαγραθές για ηην ίδρσζη και λειηοσργία 

Ιδιωηικών Φορέων Παροτής Π.Φ.Υ.» (ΥΕΚ 2302/2014 τβ).. Σο εργαςτόριο εύναι χώροσ κύριασ χρόςησ 
ςύμφωνα με τισ ςχετικϋσ διατϊξεισ του Κτιριοδομικού Κανονιςμού και νομύμωσ υφιςτϊμενοσ ςύμφωνα με 
την κεύμενη Πολεοδομικό Νομοθεςύα. Οι φορεύσ λειτουργούν υποχρεωτικϊ μϋςα ςτο ύδιο κτύριο ό ςε 
ςυνεχόμενα κτύρια και ςε χώρουσ αποκλειςτικόσ χρόςησ. το Ο.Σ. ………………. ςτο οπούο ευρύςκεται το εν 
λόγω εργαςτόριο και το οπούο εμπύπτει ςτο παλαιό ςχϋδιο πόλεωσ των Πατρών, ςύμφωνα με το υπ’ αρ. 
ϋγγραφο …………… τησ Δ/νςησ Πολεοδομικού – Κυκλοφοριακού χεδιαςμού & Δόμηςησ του Δόμου 
Πατρϋων, βεβαιώνεται ότι ςτη ςυγκεκριμϋνη θϋςη επιτρϋπεται η εγκατϊςταςη & λειτουργύα 
«διαγνωςτικού εργαςτηρύου» ωσ προβλεπόμενη.  
 
 
Πϊτρα, ……/……../…….. 
Ο ΔΗΛΩΝ  
(σπογραθή & ζθραγίδα)» 


