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ΘΔΜΑ : Καζνξηζκφο δηθαηνινγεηηθψλ, δηαδηθαζίαο, φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ γηα ηε
ρνξήγεζε βεβαίσζεο ιεηηνπξγίαο ηαηξείσλ – πνιπηαηξείσλ
ΣΗΣΛΟ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΟΤ:

ΚΑΣΑΣΔΘΖΚΔ
ΜΔ ΣΖΝ ΑΗΣΖΖ
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ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΓΗΑ ΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΗΑΣΡΔΗΟΤ
1.Γηα ηε ρνξήγεζε βεβαίσζεο ιεηηνπξγίαο ηαηξείνπ , απαηηείηαη αλαγγειία έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ησλ δηθαηνχρσλ ή ηνπ λνκίκνπ
εθπξνζψπνπ ζε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ.
ηηο πεξηπηψζεηο ηεο απιήο ζπζηέγαζεο ηεο παξαγξάθνπ 1, ππνπαξάγξαθνο (ε) ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ ΠΓ.84/2001, νη δηθαηνχρνη
ππνβάιινπλ ηελ αλαγγειία έλαξμεο ιεηηνπξγίαο απφ θνηλνχ, κε ζεσξεκέλν απφ αξκφδηα αξρή ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο, γηα ηνλ
έιεγρν ησλ φξσλ ζπλεξγαζίαο θαη ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο θαη ηε δενληνινγία.
Η αλαγγειία έλαξμεο ιεηηνπξγίαο πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά:
Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν άδεηαο άζθεζεο ηαηξηθνχ
επαγγέικαηνο ή βεβαίσζε αλαγγειίαο αζθήζεσο ηνπ
ηαηξηθνχ ή νδνληηαηξηθνχ επαγγέικαηνο, ηίηινπ
εηδηθφηεηαο (εθφζνλ ππάξρεη) ησλ επηζηεκνληθά
ππεπζχλσλ θαη βεβαίσζε εγγξαθήο ζε Ιαηξηθφ
χιινγν, ζηελ πεξίπησζε πνπ ν δηθαηνχρνο ή ν
επηζηεκνληθά ππεχζπλνο δελ είλαη κέινο ηνπ πιιφγνπ
ζηελ Πεξηθέξεηα ηνπ νπνίνπ αηηείηαη ηε βεβαίσζε
ιεηηνπξγίαο.
πκβφιαην αγνξάο, ή ζπκθσλεηηθφ κίζζσζεο, ή
παξαρψξεζεο ρξήζεο κε, ή ρσξίο αληάιιαγκα, ηνπ
αθηλήηνπ, ζην νπνίν ζα ζηεγάδεηαη ην ελ ιφγσ ηαηξείν.
Βεβαίσζε απφ ηελ Πνιενδνκία ή απφ δηπισκαηνχ
ρν πνιηηηθφ κεραληθφ ή αξρηηέθηνλα απφ ηελ νπνία λα
πξνθχπηεη φηη δελ απαγνξεχεηαη απφ ηηο πνιενδνκηθέο
δηαηάμεηο ε ρσξνζέηεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ρξήζεο
ζηνλ πξνβιεπφκελν ρψξν.
Καλνληζκφ ζπληδηνθηεζίαο ζε πεξίπησζε ζηέγαζεο
ζε πνιπθαηνηθία, απφ φπνπ πξνθχπηεη φηη δελ απαγν−
ξεχεηαη ξεηά ε ρξήζε ηνπ ρψξνπ γηα ηε ιεηηνπξγία
ηνπ θνξέα.
Γηάγξακκα θάηνςεο ηνπ δηαηηζεκέλνπ ρψξνπ θιίκαθαο
1/50, ζε δχν αληίγξαθα κε ηηο δηαζηάζεηο ησλ ρψξσλ
θαη ηελ επεμήγεζε ηνπ πξννξηζκνχ ηνπο, ζεσξεκέλν
απφ δηπισκαηνχρν πνιηηηθφ κεραληθφ, ή αξρηηέθηνλα,
ν νπνίνο βεβαηψλεη φηη νη ρξεζηκνπνηνχκελνη ρψξνη
είλαη θχξηαο ρξήζεο θαη πηζηνπνηεί φηη πιεξνχληαη νη
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζην
παξάξηεκα Α ηνπ Π.Γ. 84/2001 (ΥΚΥ, ή ΥΚΥ*, ή XX**,
φπσο απαηηείηαη απφ ην παξάξηεκα Α) θαζψο θαη φηη νη
θνξείο ιεηηνπξγνχλ ππνρξεσηηθά κέζα ζην ίδην θηίξην ή
ζε ζπλερφκελα θηίξηα θαη ζε ρψξνπο απνθιεηζηηθήο
ρξήζεο.
Καηάινγν φισλ ησλ κεραλεκάησλ πνπ πεξηιακ−

ΣΗΣΛΟ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΟΤ:
βάλνληαη ζηνλ επηζηεκνληθφ εμνπιηζκφ ηνπ ηαηξείνπ ή
νδνληηαηξείνπ, ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο
ηνπ παξαξηήκαηνο Β ηνπ Π.Γ. 84/2001
Τπνβνιή επηζήκσλ αληηγξάθσλ ησλ λφκηκσλ πα−
ξαζηαηηθψλ θηήζεο ηεο θπξηφηεηαο, ή παξαρψξεζεο,
ή ηεο δηαξθνχο θαηνρήο, ή απνθιεηζηηθήο ρξήζεο ηνπ
επηζηεκνληθνχ εμνπιηζκνχ.
Πηζηνπνηεηηθφ ζήκαλζεο CE γηα ηνλ ρξεζηκνπνηνχ−
κελν ηαηξηθφ ή νδνληηαηξηθφ εμνπιηζκφ θαηά ηελ ηζρχ−
νπζα εθάζηνηε λνκνζεζία.
Απφδεημε ηνπ Ιαηξηθνχ πιιφγνπ Ξάλζεο, γηα ηελ
θαηαβνιή ηνπ πνζνχ ησλ 200 επξψ ζχκθσλα ηνλ
Ν.4093/2012 (ΦΔΚ222η.Α΄).
Πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο αθηηλνινγηθνχ εμν−
πιηζκνχ απφ ηελ Διιεληθή Δπηηξνπή Αηνκηθήο
Δλέξγεηαο (Δ.Δ.Α.Δ.) ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο
θείκελεο δηαηάμεηο.
Απφζπαζκα πνηληθνχ Μεηξψνπ ηνπ αηηνχληνο θαη
ηνπ επηζηεκνληθά ππεπζχλνπ. ε πεξίπησζε Ννκηθνχ
Πξνζψπνπ ή αζηηθνχ ηαηξηθνχ ζπλεηαηξηζκνχ,
απφζπαζκα πνηληθνχ Μεηξψνπ ηνπ δηαρεηξηζηή ή ηνπ
λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ή ησλ κειψλ ηνπ Γ.. (ζε
πεξίπησζε αλσλχκνπ εηαηξείαο) θαη ηνπ επηζηεκνληθά
ππεπζχλνπ.
Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 ηνπ δηθαηνχρνπ
θαη ηνπ επηζηεκνληθά ππεπζχλνπ φηη δελ ηνπο
απαγνξεχεηαη ε άζθεζε ηδησηηθά ηνπ ηαηξηθνχ
επαγγέικαηνο.
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ΑΤΣΔΠΑΓΓΔΛΣΑ Ο
ΤΛΛΟΓΟ

Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 ηνπ δηθαηνχρνπ
ζηελ νπνία ζα θαζνξίδεηαη ν επηζηεκνληθά ππεχζπλνο
ν νπνίνο ζα παξίζηαηαη θαζ φιε ηε δηάξθεηα
ιεηηνπξγίαο ηνπ θνξέα.
Όηαλ ηελ επηρείξεζε εθκεηαιιεύεηαη λνκηθό πξόζωπν, ππνβάιινληαη επηπιένλ ηα αθόινπζα
δηθαηνινγεηηθά:
Βεβαίσζε ηνπ ηαηξηθνχ πεξί εγγξαθήο θαη άζθεζεο
εηδηθφηεηαο ησλ επηζηεκνληθά ππεπζχλσλ ηνπ ηαηξείνπ
ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ είλαη κέινο ηνπ πιιφγνπ
ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ νπνίνπ αηηείηαη ηε βεβαίσζε
ιεηηνπξγίαο.
Καηαζηαηηθφ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή ηνπ αζηηθνχ
ηαηξηθνχ ζπλεηαηξηζκνχ.
Ολνκαζηηθή θαηάζηαζε ηνπ επηζηεκνληθνχ πξνζσ−
πηθνχ θαη ππεχζπλε δήισζε φηη ζε πεξίπησζε
δηαθνπήο ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο, ζα γλσζηνπνηείηαη
ην φλνκα ηνπ αληηθαηαζηάηε εληφο δέθα πέληε (15)
εκεξψλ.
Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 ηνπ επηζηεκνληθά
ππεπζχλνπ θαη ησλ ηαηξψλ εηαίξσλ ή κεηφρσλ φηη δελ
ηνπο απαγνξεχεηαη ε άζθεζε ηδησηηθά ηνπ ηαηξηθνχ
επαγγέικαηνο.
ε πεξίπησζε Αλψλπκεο Δηαηξείαο, νλνκαζηηθφο
θαηάινγνο ησλ κεηφρσλ
ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΓΗΑ ΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΠΟΛΤΪΑΣΡΔΗΟΤ
1.Γηα ηε ρνξήγεζε βεβαίσζεο ιεηηνπξγίαο πνιπταηξείνπ , απαηηείηαη αλαγγειία έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ησλ δηθαηνχρσλ ή ηνπ λνκίκνπ
εθπξνζψπνπ ζε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ.
ηηο πεξηπηψζεηο ηεο απιήο ζπζηέγαζεο ηεο παξαγξάθνπ 1, ππνπαξάγξαθνο (ε) ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ ΠΓ.84/2001, νη δηθαηνχρνη
ππνβάιινπλ ηελ αλαγγειία έλαξμεο ιεηηνπξγίαο απφ θνηλνχ, κε ζεσξεκέλν απφ αξκφδηα αξρή ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο, γηα ηνλ
έιεγρν ησλ φξσλ ζπλεξγαζίαο θαη ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο θαη ηε δενληνινγία.
Η αλαγγειία έλαξμεο ιεηηνπξγίαο πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά:

ΣΗΣΛΟ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΟΤ:
Βεβαίσζε ηνπ ηαηξηθνχ πεξί εγγξαθήο θαη άζθεζεο
ηεο εηδηθφηεηαο γηα ηνλ δηθαηνχρν ηαηξφ ή νδνληίαηξν ή
ηνπο επηζηεκνληθά ππεπζχλνπο ηαηξνχο ηνπ Ννκηθνχ
Πξνζψπνπ ζηελ πεξίπησζε πνπ ν δηθαηνχρνο ή νη
επηζηεκνληθά ππεχζπλνη δελ είλαη κέιε ηνπ πιιφγνπ
ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ νπνίνπ αηηνχληαη ηε βεβαίσζε
ιεηηνπξγίαο
Βεβαίσζε απφ ηελ Πνιενδνκία ή απφ δηπισκαηνχ−
ρν πνιηηηθφ κεραληθφ ή αξρηηέθηνλα απφ ηελ νπνία λα
πξνθχπηεη φηη δελ απαγνξεχεηαη απφ ηηο πνιενδνκηθέο
δηαηάμεηο ε ρσξνζέηεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ρξήζεο
ζηνλ πξνβιεπφκελν ρψξν.
Καλνληζκφ ζπληδηνθηεζίαο ζε πεξίπησζε ζηέγαζεο
ζε πνιπθαηνηθία, απφ φπνπ πξνθχπηεη φηη δελ απαγν−
ξεχεηαη ξεηά ε ρξήζε ηνπ ρψξνπ γηα ηε ιεηηνπξγία
ηνπ θνξέα.
Πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο αθηηλνινγηθνχ εμν−
πιηζκνχ απφ ηελ Διιεληθή Δπηηξνπή Αηνκηθήο
Δλέξγεηαο (Δ.Δ.Α.Δ.) ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο
θείκελεο δηαηάμεηο.
πκβφιαην αγνξάο, ή ζπκθσλεηηθφ κίζζσζεο, ή
παξαρψξεζεο ρξήζεο κε, ή ρσξίο αληάιιαγκα, ηνπ
αθηλήηνπ, φπνπ ζα ζηεγάδεηαη ν ελ ιφγσ θνξέαο.
Γηάγξακκα θάηνςεο ηνπ δηαηεζεηκέλνπ ρψξνπ θιί−
καθαο 1/50, ζε δχν αληίγξαθα κε ηηο δηαζηάζεηο ησλ
ρψξσλ θαη ηελ επεμήγεζε ηνπ πξννξηζκνχ ηνπο, ζεσ−
ξεκέλν απφ δηπισκαηνχρν πνιηηηθφ κεραληθφ, ή αξρη−
ηέθηνλα, ν νπνίνο βεβαηψλεη φηη νη ρξεζηκνπνηνχκελνη
ρψξνη είλαη θχξηαο ρξήζεο θαη πηζηνπνηεί φηη
πιεξνχληαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο φπσο απηέο
νξίδνληαη ζην παξάξηεκα Α ηνπ Π.Γ. 84/2001 (ΥΚΥ, ή
ΥΚΥ*, ή XX**), θαζψο θαη φηη νη θνξείο ιεηηνπξγνχλ
ππνρξεσηηθά κέζα ζην ίδην θηίξην ή ζε ζπλερφκελα
θηίξηα θαη ζε ρψξνπο απνθιεηζηηθήο ρξήζεο.
Βεβαίσζε απφ δηπισκαηνχρν ειεθηξνιφγν−κεραλν
ιφγν ή δηπισκαηνχρν ειεθηξνιφγν εγθαηαζηάηε απφ
ηελ νπνία ζα πξνθχπηεη φηη ε ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε
είλαη θαηάιιειε θαη επαξθήο γηα ηε ρξήζε ηνπ ζπγθε−
θξηκέλνπ εμνπιηζκνχ.
Πηζηνπνηεηηθφ ππξαζθάιεηαο.
Καηάινγν φισλ ησλ κεραλεκάησλ πνπ πεξηιακβά−
λνληαη ζηνλ επηζηεκνληθφ εμνπιηζκφ ηνπ εξγαζηεξίνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ παξαξηή−
καηνο Β ηνπ Π.Γ. 84/2001.
Τπνβνιή επίζεκσλ αληηγξάθσλ ησλ λφκηκσλ πα−
ξαζηαηηθψλ θηήζεο ηεο θπξηφηεηαο, ή παξαρψξεζεο,
ή ηεο δηαξθνχο θαηνρήο, ή απνθιεηζηηθήο ρξήζεο ηνπ
επηζηεκνληθνχ εμνπιηζκνχ.
Πηζηνπνηεηηθφ ζήκαλζεο CE γηα ηνλ ρξεζηκνπνηνχ
κελν ηαηξηθφ εμνπιηζκφ θαηά ηελ ηζρχνπζα εθάζηνηε
λνκνζεζία.
Απφδεημε ηνπ Ιαηξηθνχ πιιφγνπ Ξάλζεο, γηα ηελ
θαηαβνιή ηνπ πνζνχ ησλ ηεηξαθνζίσλ (400) επξψ
ζχκθσλα ηνλ Ν.4093/2012 (ΦΔΚ222η.Α΄).
Απφζπαζκα πνηληθνχ Μεηξψνπ ηνπ αηηνχληνο θαη
ηνπ επηζηεκνληθά ππεπζχλνπ. ε πεξίπησζε Ννκηθνχ
Πξνζψπνπ ή αζηηθνχ ηαηξηθνχ ζπλεηαηξηζκνχ, απφζπα
ζκα πνηληθνχ Μεηξψνπ ηνπ δηαρεηξηζηή ή ηνπ λφκηκνπ
εθπξνζψπνπ ή ησλ κειψλ ηνπ Γ.. (ζε πεξίπησζε
αλσλχκνπ εηαηξείαο) θαη ηνπ επηζηεκνληθά ππεπζχλνπ.
Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 ηνπ δηθαηνχρνπ θαη
ηνπ επηζηεκνληθά ππεπζχλνπ φηη δελ ηνπο απαγν−
ξεχεηαη ε άζθεζε ηδησηηθά ηνπ ηαηξηθνχ.
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ΣΗΣΛΟ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΟΤ:
ΜΔ ΣΖΝ ΑΗΣΖΖ
ΑΝΑΕΖΣΖΖ
ηε πεξίπησζε πνπ ην πνιπταηξείν δηαζέηεη δηα−
γλσζηηθφ εξγαζηήξην, πέξαλ ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηελ
πξνεγνχκελε παξάγξαθν δηθαηνινγεηηθψλ, απαηηείηαη
βεβαίσζε απφ δηπισκαηνχρν πνιηηηθφ κεραληθφ πεξί
ηεο ζηαηηθήο επάξθεηαο ηνπ αθηλήηνπ, ζην νπνίν ζηε−
γάδεηαη ην δηαγλσζηηθφ εξγαζηήξην, εθφζνλ πξφθεηηαη
γηα Μαγλεηηθφ Σνκνγξάθν γηα ρψξν εθηφο ηζνγείνπ, ή
ππνγείνπ.
Γηα ηε ρνξήγεζε βεβαίσζεο ιεηηνπξγίαο ηδησηηθνχ πνιπταηξείνπ, πνπ ιεηηνπξγεί κε ηε κνξθή λνκηθνχ πξνζψπνπ ή αζηηθνχ
ηαηξηθνχ ζπλεηαηξηζκνχ, εθηφο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ πεξηπηψζεσλ (β) έσο θαη (ηγ) ηεο αλσηέξσ παξαγξάθνπ, απαηηείηαη
επηπιένλ:
Βεβαίσζε ηνπ ηαηξηθνχ πεξί εγγξαθήο θαη άζθεζεο
εηδηθφηεηαο ησλ επηζηεκνληθά ππεπζχλσλ ηαηξψλ ηνπ
ηδησηηθνχ πνιπταηξείνπ ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ είλαη
κέιε ηνπ πιιφγνπ ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ νπνίνπ
αηηείηαη ηε βεβαίσζε ιεηηνπξγίαο.
Καηαζηαηηθφ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή ηνπ αζηηθνχ
ηαηξηθνχ ζπλεηαηξηζκνχ.
Ολνκαζηηθή θαηάζηαζε ηνπ επηζηεκνληθνχ πξνζσ−
πηθνχ θαη ππεχζπλε δήισζε φηη ζε πεξίπησζε
δηαθνπήο ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο, ζα γλσζηνπνηείηαη
ην φλνκα ηνπ αληηθαηαζηάηε εληφο δέθα πέληε (15)
εκεξψλ.
Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 ησλ επηζηεκνληθά
ππεπζχλσλ θαη ησλ ηαηξψλ εηαίξσλ ή κεηφρσλ φηη δελ
ηνπο απαγνξεχεηαη ε άζθεζε ηδησηηθά ηνπ ηαηξηθνχ
επαγγέικαηνο.
ε πεξίπησζε Αλψλπκεο Δηαηξείαο, νλνκαζηηθφο
θαηάινγνο ησλ κεηφρσλ.

Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο

Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξνχζεο ηζρχνπλ νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ αλαθέξνληαη ζηα
παξαξηήκαηα Α' θαη Β' ηνπ Π.Γ. 84/2001, φπσο ηζρχεη. Ο εμνπιηζκφο πνπ απνθηήζεθε πξηλ ηελ ηζρχ ηνπ Π.Γ.
84/2001 εμαηξείηαη ηεο ππνρξέσζεο λα θέξεη πηζηνπνηεηηθφ ζήκαλζεο CE.

Δπηζεκαίλεηε όηη: Δάλ ν θάθεινο δελ είλαη πιήξεο δελ ζα ρνξεγείηαη βεβαίωζε
αλαγγειίαο ηαηξείνπ.

ΤΝΗΜΜΔΝΑ:

ΑΝΑΓΓΔΛΙΑ ΔΝΑΡΞΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΙΓΙΩΣΙΚΟΤ ΦΟΡΔΑ ΠΑΡΟΥΗ
ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΣΙΓΑ ΤΓΔΙΑ
2 ΤΠΔΤΘΤΝΔ ΓΗΛΩΔΙ (ΠΔΡΙ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΑ ΔΠΔΤΘΤΝΟΤ ΚΑΙ
ΑΠΑΓΟΡΔΤΗ ΑΚΗΗ ΣΟΤ ΙΑΣΡΙΚΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ)

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣ ΗΑ
ΗΑΣΡΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΞΑΝΘΖ
ΝΠΓΓ
Ξάλζε
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ΑΝΑΓΓΔΛΗΑ ΔΝΑΡΞΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΗΓΗΩΣΗΚΟΤ ΦΟΡΔΑ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ
ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ
ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΤΓΔΗΑ (αλαγξάθεηαη ν θνξέαο)
………………………………………………………………………………….
ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ
Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν
άιισλ ππεξεζηψλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986)
Πεξηγξαθή αηηήκαηνο: «Αλαγγειία έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ηδηωηηθνύ θνξέα παξνρήο ππεξεζηώλ
Π.Φ.Τ.»(αλαγξάθεηαη ν θνξέαο) …………………………………………………………………………
ΠΡΟ:

ΗΑΣΡΗΚΟ
ΤΛΛΟΓΟ
.......................

ΑΡΗΘΜ.
ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟΤ
………………………………

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ

(Συμπληρώνεται από τον
Ιατρικό Σύλλογο)

(Συμπληρώνεται από τον
Ιατρικό Σύλλογο)

……………………………….

ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΗΣΟΤΝΣΟ: (θπζηθφ πξφζσπν ή λφκηκνο εθπξφζσπνο ζε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ)
Όλνκα:
Όλνκα Παηέξα:

Δπώλπκν:
Δπώλπκν Παηέξα:

Όλνκα Μεηέξαο:

Δπώλπκν Μεηέξαο:

Αξηζ. Γειη.
Σαπηόηεηαο:*
Αξηζ.
Γηαβαηεξίνπ:*
Ζκεξνκελία
γέλλεζεο:
Σόπνο
Καηνηθίαο
Οδόο:
Σει:

Αξηζ.
Άδεηαο
Οδήγεζεο:*

Α.Φ.Μ.
Αξηζ.
Βηβιηαξίνπ
Τγείαο:*
Σόπνο Γέλλεζεο:
Υώξα:

Ηζαγέλεηα:

Πόιε:
Αξηζ:

ΣΚ:
E – mail:

Fax:

* ζπκπιεξώλεηαη έλα από ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία ηαπηόηεηαο.
ΣΟΗΥΔΗΑ ΝΟΜΗΚΟΤ ΠΡΟΩΠΟΤ:
Δπωλπκία:
Αξ. Καηαζηαηηθνύ:
Αξ. θαη έηνο ΦΔΚ / ΣΑΠΔΣ (γηα ΑΔ θαη ΔΠΔ) ή
αξηζκόο θαη εκεξνκελία θαηαρώξηζεο ζηα βηβιία

Έηνο Ίδξπζεο:

εηαηξεηώλ ηνπ Πξωηνδηθείνπ ηεο έδξαο (γηα ΟΔ θαη
ΔΔ):
Α.Φ.Μ.:

Γ.Ο.Τ.:

Έδξα

Αξηζ:

Οδόο:

Γήκνο / Κνηλόηεηα:

ΣΚ:

Ννκόο:

Σει:

E – mail:

Fax:

ΟΡΗΜΟ / ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΚΠΡΟΩΠΟΤ1 (γηα θαηάζεζε αίηεζεο ή παξαιαβή ηειηθήο δηνηθεηηθήο πξάμεο): ε πεξίπησζε πνπ δελ
ζπληάζζεηαη ε εμνπζηνδφηεζε ζην παξφλ έληππν απαηηείηαη πξνζθφκηζε εμνπζηνδφηεζεο κε επηθχξσζε ηνπ γλήζηνπ ηεο ππνγξαθήο απφ δεκφζηα
ππεξεζία ή ζπκβνιαηνγξαθηθνχ πιεξεμνπζίνπ.

ΟΝΟΜΑ:

ΔΠΩΝΤΜΟ:

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ
ΠΑΣΔΡΑ:
ΟΓΟ:

ΑΓΣ:
ΑΡΗΘ:

Σει:

Σ.Κ:
E–
mail:

Fax:

Παξαθαιώ γηα ηελ ρνξήγεζε αλαγγειίαο έλαξμεο ιεηηνπξγίαο θνξέα παξνρήο
ππεξεζηώλ Π.Φ.Τ.(αλαγξάθεηαη ν θνξέαο) …………………………………………………..
Δπωλπκία επηρείξεζεο:
Δγθεθξηκέλνο ηίηινο (εάλ ππάξρεη) :
Γ/λζε
Γήκνο/
Δπηρείξεζεο:
Κνηλόηεηα:
Α.Φ.Μ.
Σει.:

Οδόο:

Αξηζκ.:

Σ.Κ.

Γ.Ο.Τ.
Fax:

Δ-mail:

Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλωξίδνληαο ηηο θπξώζεηο, πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ
Ν. 1599/1986, δειώλω όηη:
«1. Δμνπζηνδνηώ ηνλ/ηελ πην πάλω αλαθεξόκελν/ε λα θαηαζέζεη ηελ αίηεζε ή/θαη λα παξαιάβεη ηελ ηειηθή πξάμε.
(Γηαγξάθεηαη όηαλ δελ νξίδεηαη εθπξόζωπνο)
2. Δμνπζηνδνηώ ην ΚΔΠ (άξζξν 31 Ν. 3013/2002) λα πξνβεί ζε όιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο (αλαδήηεζε δηθαηνινγεηηθώλ
θιπ) γηα ηε δηεθπεξαίωζε ηεο ππόζεζήο κνπ.
3.…………………………………………………………………………………………………………………»
Δπηιέμηε κε πνην ηξόπν ζέιεηε λα παξαιάβεηε ηελ απάληεζή ζαο:
1. Να ζαο απνζηαιεί κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ζηε Γηεχζπλζε πνπ δειψλεηαη ζηελ παξνχζα αίηεζε:
2. Να ηελ παξαιάβεηε ν ίδηνο απφ ηελ ππεξεζία καο
3. Να ηελ παξαιάβεηε απφ Δ.Κ.Δ.:
4. Να ηελ παξαιάβεη εθπξφζσπφο ζαο
5. Να ζαο απνζηαιεί κε fax ζηνλ αξηζκφ:
.........................................
(Ηκεξνκελία)

Ο/Η αηηψλ/νχζα
(θξαγίδα-ππνγξαθή)

«Όπνηνο ελ γλψζεη ηνπ δειψλεη ςεπδή γεγνλφηα ή αξλείηαη ή απνθξχπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8
ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ. Δάλ ν ππαίηηνο απηψλ ησλ πξάμεσλ ζθφπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηφλ ηνπ ή
ζε άιινλ πεξηνπζηαθφ φθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθφπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηψλ».

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι

ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ
(άξζξν 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια ηων ζηοιχείων που υποβάλλονηαι με αυηή ηη δήλωζη μπορεί να ελεγχθεί με βάζη ηο αρχείο άλλων υπηρεζιών
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

(1)

ΠΡΟ :
Ο – Η Όλνκα:

Δπψλπκν:

Όλνκα θαη Δπψλπκν Παηέξα:
Όλνκα θαη Δπψλπκν Μεηέξαο:
Ηκεξνκελία γέλλεζεο(2):
Σφπνο Γέλλεζεο:
Αξηζκφο Γειηίνπ Σαπηφηεηαο:

Σει:

Σφπνο Καηνηθίαο:

Οδφο:

Αξηζ:

ΣΚ:

Γ/λζε Ηιεθηξ.
Σαρπδξνκείνπ
(Δmail):

Αξ. Σειενκνηνηχπνπ (Fax):

Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο
άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειψλσ φηη:

(3)

, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ

Δπηζηεκνληθά Τπεχζπλνο νξίδεηαη
ν νπνίνο παξίζηαηαη θαζ φιε ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ θνξέα

Ηκεξνκελία: /

/201

Ο – Η Γει.

(Τπνγξαθή)

(1) Αλαγξάθεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζχλεηαη ε αίηεζε.
(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.
(3) «Όπνηνο ελ γλψζεη ηνπ δειψλεη ςεπδή γεγνλφηα ή αξλείηαη ή απνθξχπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεχζπλε δήισζε
ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ. Δάλ ν ππαίηηνο απηψλ ησλ πξάμεσλ ζθφπεπε λα
πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηφλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθφ φθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθφπεπε λα βιάςεη άιινλ,
ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηψλ.
(4) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρψξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ φςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη απφ ηνλ δεινχληα ή
ηελ δεινχζα.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι

ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ
(άξζξν 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια ηων ζηοιχείων που υποβάλλονηαι με αυηή ηη δήλωζη μπορεί να ελεγχθεί με βάζη ηο αρχείο άλλων υπηρεζιών
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

(1)

ΠΡΟ :
Ο – Η Όλνκα:

Δπψλπκν:

Όλνκα θαη Δπψλπκν Παηέξα:
Όλνκα θαη Δπψλπκν Μεηέξαο:
Ηκεξνκελία γέλλεζεο(2):
Σφπνο Γέλλεζεο:
Αξηζκφο Γειηίνπ Σαπηφηεηαο:
Σφπνο Καηνηθίαο:

Σει:
Οδφο:

Αξηζ:

ΣΚ:

Γ/λζε Ηιεθηξ.
Σαρπδξνκείνπ
(Δmail):

Αξ. Σειενκνηνηχπνπ (Fax):
(3)

Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο , πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ
άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειψλσ φηη:
Γελ κνπ απαγνξεχεηαη ε άζθεζε ηδησηηθά ηνπ ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο θαη δε δηψθνκαη πνηληθά

Ηκεξνκελία: /

/201

Ο – Η Γει.

(Τπνγξαθή)

(1) Αλαγξάθεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζχλεηαη ε αίηεζε.
(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.
(3) «Όπνηνο ελ γλψζεη ηνπ δειψλεη ςεπδή γεγνλφηα ή αξλείηαη ή απνθξχπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεχζπλε δήισζε
ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ. Δάλ ν ππαίηηνο απηψλ ησλ πξάμεσλ ζθφπεπε λα
πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηφλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθφ φθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθφπεπε λα βιάςεη άιινλ,
ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηψλ.
(4) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρψξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ φςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη απφ ηνλ δεινχληα ή
ηελ δεινχζα.

