ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων Υπηρεσιών
(άρθρο 8 παρ. 4, Ν. 1599/1986)

Περιγραφή αιτήµατος: «ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ»
ΠΡΟΣ:

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

∆/ΝΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑ∆ΩΝ

Συµπληρώνεται από την Υπηρεσία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: (φυσικό πρόσωπο ή νόµιµος εκπρόσωπος σε περίπτωση νοµικού προσώπου)
Όνοµα:
Επώνυµο:
Όνοµα
Πατέρα:
Όνοµα
Μητέρας:
Αριθ. ∆ελτ.
*
Ταυτότητας :
Αρ.
*
∆ιαβατηρίου:
Ηµεροµηνία
Γέννησης:
Τόπος
Χώρα:
Κατοικίας:
Τηλ.:
*

Επώνυµο
Πατέρα:
Επώνυµο
Μητέρας:
Α.Φ.Μ.

Αρ. Άδειας
*
Οδήγησης:
Ιθαγένεια:

Αρ. Βιβλιαρίου
*
Υγείας:
Τόπος
Γέννησης:
Οδός:

Πόλη:

Αρ.:

Fax:

ΤΚ

E-mail:

συµπληρώνεται ένα από τα αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ:
Επωνυµία:
Αρ. Καταστατικού:

Έτος
Ίδρυσης:

Αρ. και έτος ΦΕΚ / ΤΑΠΕΤ (για ΑΕ και ΕΠΕ) ή αριθµός και
ηµεροµηνία καταχώρησης στα βιβλία εταιρειών του
Πρωτοδικείου της έδρας (για ΟΕ και ΕΕ)
Α.Φ.Μ.:
Έδρ
Οδός
α:
∆ήµος/Κοινότητα:
Τηλ.:

∆.Ο.Υ.:
Αρ.:

ΤΚ

Νοµός:
Fax:

E-mail:
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ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (για κατάθεση αίτησης ή παραλαβή τελικής διοικητικής πράξης):
Όνοµα:
Επώνυµο:
Ονοµατεπώνυµο
Πατέρα:
Τόπος
κατοικίας:
Τηλ.:

Α∆Τ:
Οδός:

Αρ:

Fax:

E-mail:

Τ.Κ.

Παρακαλώ για τη χορήγηση Βεβαίωσης λειτουργίας εργαστηρίων φυσικοθεραπείας.
Επωνυµία επιχείρησης:
Εγκεκριµένος τίτλος (αν υπάρχει):
∆ιεύθυνση
Επιχείρησης:
Α.Φ.Μ.:

∆ήµος/Κοινότητα:

Τηλ.:

Οδός:

Αρ.:

Τ.Κ.:

∆.Ο.Υ.:
Fax:

E-mail:
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Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.6
του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
«1. Εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόµενο/η να καταθέσει την αίτηση ή/και να παραλάβει την
τελική πράξη (διαγράφεται όταν δεν ορίζεται εκπρόσωπος).
2. Εξουσιοδοτώ την Υπηρεσία (άρθρο 31 Ν. 3013/2002) να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες
(αναζήτηση δικαιολογητικών κλπ) για τη διεκπεραίωση της υπόθεσής µου.
3……………………………………………………………………………………………...……………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….»
Επιλέξτε µε ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβετε την απάντησή σας:
1. Να σας αποσταλεί µε συστηµένη επιστολή στη ∆ιεύθυνση που δηλώνετε στην παρούσα αίτηση:
2. Να την παραλάβετε ο ίδιος από την Υπηρεσία µας:
3. Να την παραλάβετε από Ε.Κ.Ε.:
4. Να την παραλάβει εκπρόσωπός σας:
5. Να σας αποσταλεί µε fax στον αριθµό:

………………………..
(ηµεροµηνία)

Ο/Η αιτών/ούσα

(Σφραγίδα-υπογραφή)

______________________
1. Σε περίπτωση που δε συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο απαιτείται προσκόµιση εξουσιοδότησης µε επικύρωση του γνήσιου
της υπογραφής από δηµόσια υπηρεσία ή συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο.
2. «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιµωρείται
µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον περιουσιακό
όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών».
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΤΙΤΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ
ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΘΑ
ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΕΙ

1. Αντίγραφο ποινικού µητρώου γενικής χρήσης, έκδοσης
τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο αιτών
δεν έχει καταδικαστεί αµετάκλητα για κακούργηµα ή για
κάποιο από τα πληµµελήµατα της κλοπής, υπεξαίρεσης,
απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας παραχάραξης, βαριάς
σωµατικής βλάβης, παράβασης των διατάξεων περί
ναρκωτικών ή των διατάξεων που αναφέρονται στα ήθη.
Για τον αιτούντα και για τον υγειονοµικό υπεύθυνο.
(Αναζητείται αυτεπάγγελτα σε περίπτωση που εκδίδεται από
ηµεδαπές αρχές)*.
2. Τίτλοι ιδιοκτησίας ή συµφωνητικό µίσθωσης.
3. ∆ιάγραµµα κάτοψης και τοµής του διατιθέµενου χώρου
κλίµακας 1/50, σε δυο αντίγραφα µε τις διαστάσεις των
χώρων και την επεξήγηση του προορισµού τους, θεωρηµένο
από ιδιώτη µηχανικό ή αρχιτέκτονα, ο οποίος βεβαιώνει ότι
οι χρησιµοποιούµενοι χώροι είναι κύριας χρήσης, θεωρηµένα
από λειτουργική άποψη από τις Τεχνικές Υπηρεσίες της
Περιφέρειας.
4. Βεβαίωση από ιδιώτη µηχανικό ή αρχιτέκτονα από την
οποία να προκύπτει ότι δεν απαγορεύεται από τις
πολεοδοµικές διατάξεις η συγκεκριµένη χρήση για τον
προβλεπόµενο χώρο, καθώς και έκθεση αρµόδιου µηχανικού
για
την
ασφάλεια
των
ηλεκτροµηχανολογικών
εγκαταστάσεων.
5. Φωτοτυπία του στελέχους της οικοδοµικής άδειας (Άδειας
∆όµησης), από την αρµόδια Υπηρεσία ∆όµησης, στην οποία
θα πρέπει να αναγράφεται η χρήση του κτηρίου ή του χώρου
για την οποία ζητείται η αδειοδότηση ή σε κάθε περίπτωση
αυτή που αναγράφεται στην ταυτότητα του κτηρίου σύµφωνα
µε το άρθρο 5 του Ν. 4067/12 (ΦΕΚ 79/Α/09-04-2012).
6. Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας από την
αρµόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, σύµφωνα µε την
ισχύουσα Πυροσβεστική ∆ιάταξη.
7.Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα
δηλώνεται ο κατάλογος µηχανηµάτων, εργαλείων και
οργάνων τα οποία θα φέρουν τη σήµανση CE, σύµφωνα µε
τις κείµενες διατάξεις.
8.Φωτοτυπία δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας ή άλλου
ισοδύναµου εγγράφου (για τον αιτούντα και για τον
υγειονοµικό υπεύθυνο).
9.Φωτοτυπία βεβαίωσης ότι πληρούνται οι νόµιµες
προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλµατος του
φυσικοθεραπευτή για τον επιστηµονικά υπεύθυνο.
10. Παράβολο ∆ηµοσίου 60€
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Στην περίπτωση που την επιχείρηση εκµεταλλεύεται
υποβάλλονται επιπλέον τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

νοµικό

πρόσωπο,

1. Καταστατικό της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις αυτού
µε τα αντίστοιχα ΦΕΚ δηµοσίευσής τους ή Πιστοποιητικά
Καταχώρισης στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου της
έδρας της εταιρείας.
2. Πιστοποιητικό Εταιρικών Μεταβολών που εκδίδεται από το
ΓΕΜΗ για τις ΕΠΕ, ΟΕ και ΕΕ και για τις ΑΕ.
3. Πιστοποιητικό µη κήρυξης του νοµικού προσώπου σε
πτώχευση από το αρµόδιο Πρωτοδικείο.
4. Νοµιµοποιητικά έγγραφα προς υποβολή αίτησης για
λογαριασµό νοµικού προσώπου.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
* Ελλείψει αντιγράφου ποινικού µητρώου και πιστοποιητικού µη κήρυξης σε πτώχευση, απαιτείται η προσκόµιση ενός ισοδύναµου εγγράφου
που έχει εκδοθεί από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, από το οποίο να προκύπτει ότι οι απαιτήσεις
ικανοποιούνται. Αν η χώρα καταγωγής ή προέλευσης δεν χορηγεί τέτοιο έγγραφο, τούτο είναι δυνατόν να αντικατασταθεί από ένορκη βεβαίωση
ή για κράτη όπου δεν υφίσταται η ένορκη δήλωση, µε υπεύθυνη δήλωση η οποία υποβάλλεται από τον ενδιαφερόµενο ενώπιον της αρµόδιας
δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον συµβολαιογράφου της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, οι οποίοι χορηγούν
βεβαίωση περί παροχής της ενόρκου δηλώσεως ή της επισήµου δηλώσεως. Τα έγγραφα τα οποία εκδίδονται σύµφωνα µε τα ανωτέρω, δεν
είναι δυνατόν να υποβληθούν µετά την πάροδο τριών µηνών από την ηµεροµηνία εκδόσεώς τους.

∆ιάρκεια τήρησης αρχείου βεβαιώσεων και πιστοποιητικών :
Έξι (6) µήνες {άρθρο 13 Ν. 3491/2006, ΦΕΚ 207/Α/02-10-2006}
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