Δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ιεηηνπξγία ηδηωηηθνύ ηαηξείνπ
1. Γηα ηε ρνξήγεζε βεβαίσζεο ιεηηνπξγίαο ηδησηηθνύ ηαηξείνπ απαηηείηαη αλαγγειία
έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ησλ δηθαηνύρσλ.
ηηο πεξηπηώζεηο ηεο θνηλήο βεβαίσζεο ιεηηνπξγίαο ή απιήο ζπζηέγαζεο, νη
δηθαηνύρνη ππνβάιινπλ ηελ αλαγγειία έλαξμεο από θνηλνύ θαη ηδησηηθό ζπκθσλεηηθό
κε ζεσξεκέλν από αξκόδηα αξρή ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο, γηα ηνλ έιεγρν ησλ
όξσλ ζπλεξγαζίαο θαη ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο
θαη ηε δενληνινγία.
2. Γηα ηε ρνξήγεζε ηεο βεβαίωζεο ηεο αλαγγειίαο έλαξμεο πξέπεη λα
ππνβιεζεί θάθεινο κε ηα αθόινπζα δηθαηνινγεηηθά:
α. Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν άδεηαο άζθεζεο ηαηξηθνύ επαγγέικαηνο ή βεβαίσζε
αλαγγειίαο αζθήζεσο ηνπ ηαηξηθνύ ηίηινπ εηδηθόηεηαο (εθόζνλ ππάξρεη) ησλ
επηζηεκνληθά ππεπζύλσλ θαη βεβαίσζε εγγξαθήο ζε Ιαηξηθό ύιινγν, ΜΟΝΟ ζηελ
πεξίπησζε πνπ ν δηθαηνύρνο ή ν επηζηεκνληθά ππεύζπλνο δελ είλαη κέινο ηνπ
πιιόγνπ ζηελ Πεξηθέξεηα ηνπ νπνίνπ αηηείηαη ηε βεβαίσζε ιεηηνπξγίαο.
β. πκβόιαην αγνξάο, ή ζπκθσλεηηθό κίζζσζεο, ή παξαρώξεζεο ρξήζεο κε, ή
ρσξίο αληάιιαγκα, ηνπ αθηλήηνπ, ζην νπνίν ζα ζηεγάδεηαη ην ελ ιόγσ ηαηξείν.
γ. Καλνληζκό ζπληδηνθηεζίαο ζε πεξίπησζε ζηέγαζεο ζε πνιπθαηνηθία, από όπνπ
πξνθύπηεη όηη δελ απαγνξεύεηαη ξεηά ε ρξήζε ηνπ ρώξνπ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ
θνξέα. Εθηόο εάλ από επίζεκν έγγξαθν απνδείμεη όηη ην ηαηξείν ιεηηνπξγνύζε
πξηλ ηελ ηζρύ ηνπ ΠΔ 84/2001.
δ. Βεβαίσζε από ηελ Πνιενδνκία ή από δηπιωκαηνύρν πνιηηηθό κεραληθό ή
αξρηηέθηνλα από ηελ νπνία λα πξνθύπηεη όηη δελ απαγνξεύεηαη από ηηο
πνιενδνκηθέο δηαηάμεηο ε ρσξνζέηεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ρξήζεο ζηνλ
πξνβιεπόκελν ρώξν.
ε. Γηάγξακκα θάηνςεο ηνπ δηαηηζεκέλνπ ρώξνπ θιίκαθαο 1/50, ζε δύν αληίγξαθα κε
ηηο δηαζηάζεηο ησλ ρώξσλ θαη ηελ επεμήγεζε ηνπ πξννξηζκνύ ηνπο, ζεσξεκέλν από
δηπιωκαηνύρν πνιηηηθό κεραληθό, ή αξρηηέθηνλα, ν νπνίνο βεβαηώλεη όηη νη
ρξεζηκνπνηνύκελνη ρώξνη είλαη θύξηαο ρξήζεο, όηη πιεξνύληαη νη ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο, όπωο απηέο νξίδνληαη ζην παξάξηεκα Α ηνπ Π.Δ. 84/2001
θαζώο θαη ηνπ Κηηξηνδνκηθνύ Καλνληζκνύ όπωο απηά έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη
ηζρύνπλ ζήκεξα (ΥΚΥ, ή ΥΚΥ*, ή XX**, όπσο απαηηείηαη από ην παξάξηεκα Α)
θαζώο θαη όηη νη θνξείο ιεηηνπξγνύλ ππνρξεσηηθά κέζα ζην ίδην θηίξην ή ζε
ζπλερόκελα θηίξηα θαη ζε ρώξνπο απνθιεηζηηθήο ρξήζεο.
ΠΡΟΟΥΗ!!! Οη ρώξνη θύξηαο ρξήζεο πξέπεη λα δηαζέηνπλ θπζηθό θσηηζκό θαη
αεξηζκό.
ζη. Καηάινγν όισλ ησλ κεραλεκάησλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ επηζηεκνληθό
εμνπιηζκό ηνπ ηαηξείνπ, ζύκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ παξαξηήκαηνο Β
ηνπ Π.Γ. 84/2001.
δ. Υπνβνιή επηζήκωλ αληηγξάθωλ ησλ λόκηκσλ παξαζηαηηθώλ θηήζεο ηεο
θπξηόηεηαο, ή παξαρώξεζεο, ή ηεο δηαξθνύο θαηνρήο, ή απνθιεηζηηθήο ρξήζεο ηνπ
επηζηεκνληθνύ εμνπιηζκνύ.
ε. Πηζηνπνηεηηθό ζήκαλζεο CE γηα ηνλ ρξεζηκνπνηνύκελν ηαηξηθό εμνπιηζκό θαηά
ηελ ηζρύνπζα εθάζηνηε λνκνζεζία. Εθηόο εάλ από επίζεκν έγγξαθν απνδείμεη όηη
ην ηαηξείν ιεηηνπξγνύζε πξηλ ηελ ηζρύ ηνπ ΠΔ 84/2001.

ζ. Απόδεημε Ιαηξηθνύ ή Οδνληηαηξηθνύ ζπιιόγνπ ζηελ πεξηθέξεηα ζηελ νπνία
αηηείηαη ηε βεβαίσζε ιεηηνπξγίαο γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ πνζνύ ησλ δηαθνζίσλ (200)
επξώ.
η. Πηζηνπνηεηηθό θαηαιιειόηεηαο αθηηλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ από ηελ Διιεληθή
Δπηηξνπή Αηνκηθήο Δλέξγεηαο (Δ.Δ.Α.Δ.) ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο θείκελεο
δηαηάμεηο.
θ. Απόζπαζκα πνηληθνύ Μεηξώνπ ηνπ αηηνύληνο θαη ηνπ επηζηεκνληθά ππεπζύλνπ.
ε πεξίπησζε Ννκηθνύ Πξνζώπνπ ή αζηηθνύ ηαηξηθνύ ζπλεηαηξηζκνύ, απόζπαζκα
πνηληθνύ Μεηξώνπ ηνπ δηαρεηξηζηή ή ηνπ λόκηκνπ εθπξνζώπνπ ή ησλ κειώλ ηνπ Γ..
(ζε πεξίπησζε αλσλύκνπ εηαηξείαο) θαη ηνπ επηζηεκνληθά ππεπζύλνπ
(Δηεπθξηλίδεηαη όηη ν ΙΣΠ ζα δεηά απηεπάγγειηα κόλν γηα ηα κέιε ηνπ ην
απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ από ηηο αξκόδηεο αξρέο )
ι. Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 ηνπ δηθαηνύρνπ θαη ηνπ επηζηεκνληθά
ππεπζύλνπ όηη πξώηνλ δελ κνπ απαγνξεύεηαη ε άζθεζε ηδησηηθά ηνπ ηαηξηθνύ
επαγγέικαηνο θαη δεύηεξνλ όηη ε πηλαθίδα πνπ ζα αλαξηεζεί ζην ηαηξείν κνπ ζα είλαη
ζύκθσλε κε ην Νόκν 3418/2005 Άξζξν 17 παξάγξαθνη 3 θαη 4 γηα λα εγθξηζεί από
ηνλ Ι.. Πξέβεδαο.
κ. Φσηνηππία Αζηπλνκηθήο Σαπηόηεηαο θαη Αξηζκό Φνξνινγηθνύ Μεηξώνπ (ΑΦΜ)
ηνπ δηθαηνύρνπ θαη ηνπ επηζηεκνληθά ππεπζύλνπ.
Όηαλ ε βεβαίωζε ιεηηνπξγίαο ρνξεγείηαη ζε λνκηθό πξόζωπν ή ζε αζηηθό
ηαηξηθό ζπλεηαηξηζκό, ηελ
αλαγγειία έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ππνβάιιεη ν λόκηκνο εθπξόζσπνο. ηελ πεξίπησζε
απηή εθηόο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ησλ πεξηπηώζεσλ (β) έσο θαη (ηα) ηεο αλσηέξσ
παξαγξάθνπ, ππνβάιινληαη θαη ηα εμήο:
α. Βεβαίσζε ηνπ ηαηξηθνύ ζπιιόγνπ πεξί εγγξαθήο θαη άζθεζεο εηδηθόηεηαο ησλ
επηζηεκνληθά ππεπζύλσλ ηνπ ηαηξείνπ ηαηξώλ ζηελ πεξίπηωζε πνπ δελ είλαη
κέινο ηνπ Σπιιόγνπ ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ νπνίνπ αηηείηαη ηε βεβαίωζε
ιεηηνπξγίαο.
β. Καηαζηαηηθό ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ ή ηνπ αζηηθνύ ηαηξηθνύ ζπλεηαηξηζκνύ.
γ. Ολνκαζηηθή θαηάζηαζε ηνπ επηζηεκνληθνύ πξνζσπηθνύ ζηελ νπνία ζα νξίδεηαη
αληηθαηαζηάηεο ζε πεξίπησζε απνπζίαο ηνπ επηζηεκνληθά ππεπζύλνπ ηαηξνύ ηεο
ίδηαο εηδηθόηεηαο θαη ππεύζπλε δήισζε όηη ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο εξγαζηαθήο
ζρέζεο, ζα γλσζηνπνηείηαη ην όλνκα ηνπ αληηθαηαζηάηε εληόο δέθα πέληε (15)
εκεξώλ.
δ. Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 ηνπ επηζηεκνληθά ππεπζύλνπ θαη ησλ ηαηξώλ
εηαίξσλ ή
κεηόρσλ όηη δελ ηνπο απαγνξεύεηαη ε άζθεζε ηδησηηθά ηνπ ηαηξηθνύ επαγγέικαηνο.
ε. ε πεξίπησζε Αλώλπκεο Δηαηξείαο, νλνκαζηηθόο θαηάινγνο ησλ κεηόρσλ.
Δηεπθξηλίδεηαη όηη:
1) Εάλ ν θάθεινο δελ είλαη πιήξεο δελ ζα ρνξεγείηαη βεβαίωζε
αλαγγειίαο ηαηξείνπ
2) Η ζεώξεζε ηωλ λνκίκωλ παξαζηαηηθώλ θηήζεο ηνπ επηζηεκνληθνύ
εμνπιηζκνύ ζα πξέπεη λα γίλεηαη από δηθεγόξν. Υπεύζπλε δήιωζε ηνπ
Ν 1599/86, πεξί ηεο γλεζηόηεηαο ηωλ θωηναληηγξάθωλ (γηα ηα
ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα) δελ γίλεηαη απνδεθηή.

