ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
Ενόψει των εξουσιοδοτικών διατάξεων του άρθρου 5 παρ. 2 Α περ. ε΄ του
Νόμου 1579/1985 σύμφωνα με τις οποίες «Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και
Πρόνοιας καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε σχετική λεπτομέρεια
για την άσκηση ιδιωτικού έργου από τους κατόχους άδειας άσκησης
επαγγέλματος νοσηλευτή αποφοίτους Τμημάτων Πανεπιστημίων ή Τεχνολογικών
Ιδρυμάτων, και ορίζονται οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές οικήματος και
εξοπλισμού για τη συγκρότηση και οργάνωση του επαγγελματικού καταστήματος
των νοσηλευτών, μέσα στο οποίο μπορεί να εφαρμόζονται νοσηλευτικές μέθοδοι
και πράξεις», η ΕΝΕ ήδη δια του παρόντος εισηγείται την έκδοση υπουργικής
απόφασης για την ρύθμιση των ως άνω ζητημάτων ως εξής :

Ως νοσηλευτικό κατάστημα (νοσηλευτήριο) νοείται η επαγγελματική στέγη
των νοσηλευτών, μέσα στην οποία εφαρμόζονται οι νοσηλευτικές μέθοδοι και
πράξεις που προβλέπονται στο παρόν, όπως και κάθε νοσηλευτική πράξη που ήθελε
κατά νόμο ανατεθεί στους νοσηλευτές.
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Βεβαίωση λειτουργίας νοσηλευτηρίου χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα και
σε εταιρείες με οποιαδήποτε νομική μορφή από την Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος.
Προϋπόθεση λειτουργίας είναι ο ορισμός επιστημονικά υπεύθυνου νοσηλευτή. Οι
νοσηλευτές δύνανται να ορίζονται ως επιστημονικά υπεύθυνοι μόνο σε ένα
νοσηλευτικό κατάστημα.
Ένας νοσηλευτής δύναται να αιτείται και να λαμβάνει περισσότερες
βεβαιώσεις λειτουργίας νοσηλευτηρίων, αρκεί σε καθένα εξ αυτών να ορίζεται
διαφορετικός επιστημονικά υπεύθυνος.
Για τη χορήγηση βεβαιώσεως ιδρύσεως και λειτουργίας νοσηλευτηρίου
απαιτούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:
Α. Χώροι:
Ο συνολικός χώρος νοσηλευτhr;ioy πρέπει να είναι τουλάχιστον 60 τ.μ. και
να περιλαμβάνει τους εξής διακριτούς χώρους :
α) Δωμάτιο αναμονής ασθενών, β) τουαλέτα με νιπτήρα και γ) χώρο
θεραπείας ασθενών.
β) Σε περίπτωση συστέγασης Νοσηλευτών ο συνολικός χώρος του
καταστήματος επαυξάνεται κατά 30% του αρχικά προβλεπομένου για κάθε
συστεγαζόμενο νοσηλευτή.
Β. Εξοπλισμός.
Στον εξοπλισμό του νοσηλευτhr;ioy περιλαμβάνονται υποχρεωτικά τα εξής :
1. Εξεταστική κλίνη
2. Κλίβανος αποστείρωσης
3. Τροχήλατο νοσηλείας με τα απαραίτητα sets νοσηλείας
4. Ψυγείο
5. Οβίδα οξυγόνου, αμπού, αναρρόφηση, μάσκες οξυγόνου
6. Πιεσόμετρο θερμόμετρο
7. Στηθοσκόπιο
8. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής
9. Κοινός ζυγός
10. Καρέκλα αιμοληψίας
11. Σετ αλλαγών τραύματος
12. Φορητός αναπνευστήρας
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13. Μηχανάκι μέτρησης σακχάρου αίματος
14. Πάγκος εργασίας με ερμάρια και νεροχύτη
15. Στατό
16. Οξύμετρο
17. Καρδιογράφος

Για τη χορήγηση της βεβαιώσεως λειτουργίας νοσηλευτhr;ioy απαιτούνται
τα παρακάτω δικαιολογητικά που υποβάλλονται στην ΕΝΕ :
α) Αίτηση με πλήρη στοιχεία του ενδιαφερομένου και της διεύθυνσης του
οικήματος.
β) Πτυχίο νοσηλευτικής και ειδικώς για τους αποφοιτήσαντες από σχολές της
αλλοδαπής πράξη ακαδημαϊκής ισοτιμίας πτυχίου.
γ) Βεβαίωση ασκήσεως επαγγέλματος του Νοσηλευτή.
δ) Βεβαίωση εγγραφής και ανανέωσης αυτής στην ΕΝΕ.
ε) Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου.
στ) Πιστοποιητικό γεννήσεως Δήμου ή Κοινότητας ή ταυτότητα.
ζ) Διάγραμμα κάτοψης του διατιθέμενου χώρου κλίμακας 1/50, σε δύο
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.
η) Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντος, στην οποία θα δηλώνεται ότι το
κατάστημα έχει τον εξοπλισμό που ορίζει το παρόν και θα αναγράφει αναλυτικώς
τα στοιχεία του εξοπλισμού.
θ) Παράβολο δέκα (10) ευρώ του Ελληνικού Δημοσίου.
ι) 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 αρμοδίου μηχανικού για την ασφάλεια των
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.
ια) τίτλοι ιδιοκτησίας ή μισθωτήριο συμβόλαιο.
ιβ)

πιστοποιητικό

ενεργητικής

πυροπροστασίας

από

την

Πυροσβεστική Υπηρεσία σύμφωνα με την ισχύουσα πυροσβεστική διάταξη.
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αρμόδια

Όταν την επιχείρηση εκμεταλλεύεται νομικό πρόσωπο, υποβάλλονται
επιπλέον τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) Καταστατικό της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις αυτού με τα
αντίστοιχα ΦΕΚ δημοσίευσής τους ή πιστοποιητικά καταχώρησης στα βιβλία
εταιρειών του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας.
β) Πιστοποιητικό εταιρικών μεταβολών.
γ) Πιστοποιητικό περί μη κήρυξης του νομικού προσώπου σε πτώχευση από
το αρμόδιο Πρωτοδικείο.
δ) Νομιμοποιητικά έγγραφα προς υποβολή της αίτησης για λογαριασμό του
νομικού προσώπου.

Στα νοσηλευτήρια απαγορεύεται κάθε άλλη χρήση εκτός αυτής για την
οποία χορηγήθηκε η βεβαίωση λειτουργίας τους.
Απαγορεύεται η μεταβίβαση του καταστήματος σε άλλο φυσικό ή νομικό
πρόσωπο αν δεν ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπεται ανωτέρω
(δικαιολογητικά).
Οι πινακίδες που αναρτώνται στα νοσηλευτήρια πρέπει να αναγράφουν
αποκλειστικά και μόνον την φράση «Νοσηλευτήριο», καθώς και το ονοματεπώνυμο
του νοσηλευτή ή την επωνυμία της εταιρείας με το λογότυπο που καθιερώνει το
εταιρικό Καταστατικό, ενώ οι διαστάσεις τους δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 2 Χ
0,50 μέτρα.
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