
    

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΓΙΑ ΣΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΙΓΙΩΣΙΚΟΤ ΟΓΟΝΣΙΑΣΡΔΙΟΤ  

 

 Γηα ηε ρνξήγεζε βεβαίσζεο ιεηηνπξγίαο ηδησηηθνύ νδνληηαηξείνπ απαηηείηαη αλαγγειία έλαξμεο 

ιεηηνπξγίαο ησλ δηθαηνύρσλ. Σηηο 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. 

 Η αλαγγειία έλαξμεο πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από ηα αθόινπζα δηθαηνινγεηηθά: 

1. Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν άδεηαο άζθεζεο νδνληηαηξηθνύ επαγγέικαηνο ή βεβαίσζε αλαγγειίαο 

αζθήζεσο ηνπ νδνληηαηξηθνύ επαγγέικαηνο. 

2. Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν ηίηινπ εηδηθόηεηαο (εθόζνλ ππάξρεη) ησλ επηζηεκνληθά ππεπζύλσλ. 

3. Βεβαίσζε εγγξαθήο ζε Οδνληηαηξηθό Σύιινγν, ζηελ πεξίπησζε κόλν πνπ ν δηθαηνύρνο ή 

επηζηεκνληθά ππεύζπλνο δελ είλαη κέινο ηνπ Σπιιόγνπ ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ νπνίνπ αηηείηαη ηε 

βεβαίσζε ιεηηνπξγίαο. 

4. Σπκβόιαην αγνξάο ή ζπκθσλεηηθό κίζζσζεο ή παξαρώξεζεο ρξήζεο, κε ή ρσξίο αληάιιαγκα, ηνπ 

αθηλήηνπ, ζην νπνίν ζα ζηεγάδεηαη ην ελ ιόγσ νδνληηαηξείν. 

5. Βεβαίσζε από ηελ Πνιενδνκία ή από δηπισκαηνύρν πνιηηηθό κεραληθό ή αξρηηέθηνλα από ηελ 

νπνία λα πξνθύπηεη όηη δελ απαγνξεύεηαη από ηηο πνιενδνκηθέο δηαηάμεηο ε ρσξνζέηεζε ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ρξήζεο ζηνλ πξνβιεπόκελν ρώξν. 

6. Βεβαίσζε κεραληθνύ (άξζξν 38 Ν. 4771/2021), όπνπ ζα αλαθέξεηαη όηη ππάξρεη επαξθήο αεξηζκόο 

θαη θσηηζκόο γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ ρώξνπ σο νδνληηαηξείν / πνιπνδνληηαηξείν (άξζξν 38 

παξάγ. 3 λ. 4771/2021 – ΦΔΚ Α 16). 

7. Καλνληζκό ζπληδηνθηεζίαο ζε πεξίπησζε ζηέγαζεο ζε πνιπθαηνηθία, από όπνπ πξνθύπηεη όηη δελ 

απαγνξεύεηαη ξεηά ε ρξήζε ηνπ ρώξνπ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ θνξέα. 

8. Γηάγξακκα θάηνςεο ηνπ δηαηηζέκελνπ ρώξνπ θιίκαθαο 1/50, ζε δύν (2) αληίγξαθα κε ηηο δηαζηάζεηο, 

ηα ζπλνιηθά εκβαδά ησλ ρώξσλ (ζε έλα πηλάθην)&ηελ επεμήγεζε ηνπ πξννξηζκνύ ηνπο, ζεκεησκέλε 

ηελ ρσξνζέηεζε ηεο νδνληηαηξηθήο έδξαοθαη ηνπ αθηηλνγξαθηθνύ κεραλήκαηνο (εάλ ππάξρεη), 

ζεσξεκέλν από δηπισκαηνύρν πνιηηηθό κεραληθό ή αξρηηέθηνλα, ν νπνίνο: 

 βεβαηώλεη όηηνη ρξεζηκνπνηνύκελνη ρώξνη είλαη θύξηαο ρξήζεο, 

 πηζηνπνηεί όηη πιεξνύληαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, όπσο απηέο νξίδνληαη ζην παξάξηεκα Α ηνπ 

Π.Γ.84/2001 (Χ.Κ.Χ., όπσο απαηηείηαη από ην παξάξηεκα Α), 

 πηζηνπνηεί όηη νη θνξείο (νδνληηαηξεία) ιεηηνπξγνύλ ππνρξεσηηθά κέζα ζην ίδην θηήξην ή ζε 

ζπλερόκελα θηήξηα θαη ζε ρώξνπο απνθιεηζηηθήο ρξήζεο. 

 Πίλαθεο επαξθνύο αεξηζκνύ θαη θσηηζκνύ ηνπ ρώξνπ 

 Δίλαη δπλαηή ε ρνξήγεζε βεβαίσζεο ιεηηνπξγίαο ζηνπο σο άλσ θνξείο όηαλ πθίζηαηαη 

παξέθθιηζε έσο 20% ζηα κεηξηθά ζηνηρεία όπσο απηά νξίδνληαη ζηα παξαξηήκαηα Α & Β ηνπ 

π.δ 84/2001 

(ημείωζη: ζα ρξεηαζηεί θη έλα (1) επηπιένλ δηάγξακκα θάηνςεο γηα ην πηζηνπνηεηηθό 

θαηαιιειόηεηαο ηνπ αθηηλνγξαθηθνύ κεραλήκαηνο, εθόζνλ ην εγθαηαζηήζεηε). 

9. Καηάινγν όισλ ησλ κεραλεκάησλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ επηζηεκνληθό εμνπιηζκό ηνπ 

νδνληηαηξείνπ, ζύκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ παξαξηήκαηνο Β ηνπ Π.Γ.84/2001. 

10. Υπνβνιή αληηγξάθσλ ησλ λόκηκσλ παξαζηαηηθώλ θηήζεο ηεο θπξηόηεηαο, ή παξαρώξεζεο, ή ηεο 

δηαξθνύο θαηνρήο, ή απνθιεηζηηθήο ρξήζεο ηνπ επηζηεκνληθνύ εμνπιηζκνύ. 

11. Πηζηνπνηεηηθό ζήκαλζεο CE γηα ηνλ ρξεζηκνπνηνύκελν νδνληηαηξηθό εμνπιηζκό θαηά ηελ ηζρύνπζα 

εθάζηνηε λνκνζεζία. 

12. Απόδεημε ηνπ Οδνληηαηξηθνύ Σπιιόγνπ ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ νπνίνπ αηηείηαη ηε βεβαίσζε 

ιεηηνπξγίαο γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ πνζνύ ησλ δηαθνζίσλ (200) επξώ. 

13. Πηζηνπνηεηηθό θαηαιιειόηεηαο αθηηλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ από ηελ Διιεληθή Δπηηξνπή Αηνκηθήο 

Δλέξγεηαο (Δ.Δ.Α.Δ.) ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο θείκελεο δηαηάμεηο, εθόζνλ εγθαηαζηαζεί 

αθηηλνγξαθηθό κεράλεκα. 

14. Αληίγξαθν Πνηληθνύ Μεηξώνπ 

15. Υπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/86 ηνπ δηθαηνύρνπ θαη ηνπ επηζηεκνληθά ππεύζπλνπ όηη δελ ηνπο 

απαγνξεύεηαη ε άζθεζε ηδησηηθά ηνπ νδνληηαηξηθνύ επαγγέικαηνο. 
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Παπάπηημα Α’ ηος Π.Γ.84/2001 

 

 Κάζε Οδνληηαηξείν πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ έλα πάγθν εξγαζίαο κε θιεηζηά εξκάξηα θαη ληπηήξα. 

Οη επηθάλεηεο εξγαζίαο ηνπ πάγθνπ πξέπεη λα αληέρνπλ ζηα αιθαιηθά, ηα νμέα, ηα δηαιπηηθά θαη ηε 

ζεξκόηεηα. 

 

 
 

Παπάπηημα Β’ ηος Π.Γ.84/2001 

 

 

ΔΛΑΥΙΣΟ ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ 

1. Πάγθνο εξγαζίαο ηξηώλ κέηξσλ κε ζπξηάξηα, εξκάξηα θαη λεξνρύηε. Η επηθάλεηα ζα πξέπεη λα 

αληέρεη ζηα αιθαιηθά, ηα νμέα, ηα δηαιπηηθά θαη ηε ζεξκόηεηα. 

2. Οδνληηαηξηθή έδξα 

3. Unit (βαζηθή κνλάδα) 

4. Αεξνζπκπηεζηήο 

5. Κιίβαλνο ή απηόθαπζην 

6. Δξγαιεηνζήθε 

7. Σπζθεπή απνηξύγσζεο 

8. Γηαρσξηζηήο ακαιγάκαηνο 

 

* Σε πεξίπησζε εγθαηάζηαζεο αθηηλνγξαθηθνύ κεραλήκαηνο απαηηείηαη πηζηνπνηεηηθό 

θαηαιιειόηεηαο από ηελ Δ.Δ.Α.Δ. 

 (ημείωζη:Δάλ δελ εγθαηαζηαζεί αθηηλνγξαθηθό κεράλεκα ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί δήισζε ηνπ 

Ν.1599/1986 όηη δελ ιεηηνπξγεί αθηηλνγξαθηθό κεράλεκα ζην νδνληηαηξείν) 

 

 

  

 

ΥΩΡΟΙ ΔΠΙΦΑΝΔΙΑ ΔΛΑΥ. 

ΓΙΑΣΑΗ 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 

Οδονηιαηπείο 

- Γπαθείο     

οδονηιάηπος 

- Δξεηαζηήπιο  

15 η.μ.  

2,8 μ. 

 

2,0 μ. 

Υώπορ ενιαίορ ή διασωπιζμένορ ζε 

γπαθείο οδονηιάηπος και 

εξεηαζηήπιο πος επικοινωνούν 

άμεζα, Υ.Κ.Υ. 

Υώπορ αναμονήρ 8 η.μ. 2,5 μ. Μποπεί να πεπιλαμβάνεηαι και 

γπαμμαηεία, Υ.Κ.Υ. 

W.C. 1,5 η.μ. 0,9 μ.  
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