
Νέοι κανόνες της Ε.Ε. για τα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα 

Τζούλια Πουρναρά 
Δικηγόρος 
Εταίρος 



Επισκόπηση αλυσίδας διανομής 

Προμηθευτής Κατασκευαστής Εισαγωγέας Διανομέας 

Συμμόρφωση του ΙΠ με τον Κανονισμό (πριν τη θέση στην αγορά) 

Υλικοεπαγρύπνηση (μετά τη θέση στην αγορά) 

Τελικός 
Καταναλωτής 

Επαλήθευση Επαλήθευση Προμήθεια 

Τρίτος 
Πάροχος 

3PL 



Υποχρεώσεις του Εισαγωγέα 
Να επαληθεύει τη συμμόρφωση του προϊόντος 

Άρθρο 30 § 3 

Άρθρο 31 

Άρθρο 95 § 3 

Άρθρο 27 

Άρθρο 25 

Άρθρο 13 § 3 

Άρθρο 13 § 4 

Άρθρο 13 § 1,2 

Άρθρο 13 § 5 

Άρθρο 93 § 3 

Να προσθέτει τα στοιχεία του επί του προϊόντος ή επί της συσκευασίας ή σε 
έγγραφο που το συνοδεύει 

Να επιβεβαιώνει ότι το προϊόν είναι καταχωρημένο 

Να τηρεί μητρώο καταγγελιών 

Να συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές 

Να διαβιβάζει στον καταναλωτή καταγγελίες & αναφορές από επαγγελματίες 
υγείας 

Να αποθηκεύει & να διατηρεί με ηλεκτρονικά μέσα τα UDI’s 

Να επαληθεύει ότι ο κατασκευαστής έχει εγγραφεί στο ηλεκτρονικό σύστημα 

Να εγγραφεί στο ηλεκτρονικό σύστημα – λήψη SRN 

Να υλοποιεί διορθωτικά μέτρα 

Να συνεργάζεται με τους κατασκευαστές για την εξασφάλιση κατάλληλου 
επιπέδου ιχνηλασιμότητας  

Άρθρο 13 § 6 

Άρθρο 13 § 7 

Άρθρο 13 § 8 

Να προστατεύει τις συνθήκες αποθήκευσης και μεταφοράς 

Να ενημερώνει τον κατασκευαστή εάν πιστεύει ότι το προϊόν δεν συμμορφώνεται 
με τον κανονισμό  



Να επαληθεύει τη συμμόρφωση του προϊόντος 

Άρθρο 14 § 3 

Άρθρο 14 § 4 

Άρθρο 14 § 2 

Άρθρο 14 § 5 

Άρθρο 27 § 8 

Να ενημερώνει τον κατασκευαστή για τη μη συμμόρφωση του προϊόντος με τον 
κανονισμό & τις αρμόδιες αρχές για σοβαρούς κινδύνους 

Εγγραφή Διανομέα / Νομοθεσία Κρατών-Μελών 

Να αποθηκεύει & να διατηρεί με ηλεκτρονικά μέσα τα UDI’s 

Άρθρο 93 § 3 

Άρθρο 25 

Άρθρο 30 § 2 

Να συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές 

Υποχρεώσεις του Διανομέα 

Να συνεργάζεται με τους κατασκευαστές για την εξασφάλιση κατάλληλου 
επιπέδου ιχνηλασιμότητας  

Να ενημερώνει τον κατασκευαστή για καταγγελίες ή αναφορές από επαγγελματίες 
υγείας 

Να διασφαλίζει ότι οι συνθήκες αποθήκευσης & μεταφοράς πληρούν τους όρους 
του κατασκευαστή 



Προβληματισμοί 1/2 

Προσαρμογή 
κατασκευαστών σε 
νέες υποχρεώσεις 
Κανονισμού 

Αναδιάρθρωση 
portfolio 
κατασκευαστών 

Σημαντική οικονομική 
& πρακτική 
επιβάρυνση των 
κατασκευαστών 

Επανεξέταση του 
επιχειρηματικού 
οφέλους & του 
περιθωρίου κέρδους 
από τους 
κατασκευαστές 

Αξιολόγηση της 
αλυσίδας διανομής 

Διαφοροποίηση 
portfolio 

▪Πρόθεση εξαγορών ή 
πωλήσεων 

Επανεξέταση της 
δραστηριοποίησης τους 
σε οικονομικά αδύναμες 
αγορές (ζητήματα 
αποθεμάτων & 
καθυστέρησης 
πληρωμών) 

Επαναδιαπραγμάτευση 
συμβάσεων 

Πιθανός περιορισμός 
της   δραστηριοποίησης 
κατασκευαστών στην 
Ελλάδα  

 

 

 



Προβληματισμοί 2/2 
 

Επιβάρυνση Ελλήνων 
εισαγωγέων & διανομέων 

με πρόσθετες  
υποχρεώσεις πριν & μετά 

την τοποθέτηση του 
προϊόντος στην αγορά 

 

Δυσκολίες από το Παρατηρητήριο 
Τιμών 

Δυσχέρειες στην 
διεξαγωγή διαγωνισμών 

Οικονομικές δυσχέρειες, 
clawback, καθυστέρηση 

πληρωμών 

Αποθάρρυνση για τη σύναψη των 
συμβάσεων διανομής 



Ευχαριστώ 


