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ΓΕΝΙΚΑ
Ο νέος ΔΚΚ δίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στις αρμοδιότητες, η άσκηση
των οποίων, επηρεάζει την καθημερινή επαφή των πολιτών με τις
δημοτικές και κοινοτικές αρχές. Έτσι με τις διατάξεις του άρθρου 80 του
ΔΚΚ αλλάζει η φιλοσοφία και συνεπώς και η διαδικασία για τη χορήγηση
των αδειών των καταστημάτων και επιχειρήσεων, που διέπονται από
υγειονομικές διατάξεις, με στόχο αφενός την καλύτερη εξυπηρέτηση του
πολίτη μέσω της σύντμησης των προθεσμιών και του περιορισμού των
περιπτώσεων επικάλυψης αρμοδιοτήτων, και αφετέρου της εύρυθμης
λειτουργίας των πόλεων και των οικισμών.
Είναι γνωστό ότι για να λειτουργήσει νόμιμα ένα κατάστημα
υγειονομικού ενδιαφέροντος, πρέπει να πληρεί ορισμένους όρους και
προϋποθέσεις, που τίθενται από την υγειονομική νομοθεσία προκειμένου
να διαφυλάσσεται η δημόσια υγεία. Για το λόγο αυτό πρέπει να
εφοδιαστεί με την προβλεπόμενη άδεια που εκδίδεται από τον οικείο δήμο
ή κοινότητα.
H χορήγηση της άδειας αυτής καθαυτής, όπως έχει νομολογηθεί,
δεν αποτελεί αποκλειστικά τοπική υπόθεση1. Για το λόγο αυτό ο νέος ΔΚΚ
κατέταξε τη συγκεκριμένη αρμοδιότητα των πρωτοβάθμιων ΟΣΑ στην
κατηγορία των αρμοδιοτήτων κρατικού χαρακτήρα, η άσκηση των
οποίων, έχει ανατεθεί από το κράτος σε αυτούς, ως η πλησιέστερη προς
τον πολίτη διοικητική μονάδα.
Παράλληλα όμως ο νέος ΔΚΚ θεωρεί ως τοπική υπόθεση, και άρα
αρμοδιότητα των δήμων και κοινοτήτων, τον προσδιορισμό ειδικότερων
όρων και προϋποθέσεων για την ίδρυση τέτοιων καταστημάτων εφόσον η
λειτουργία τους επηρεάζει τη ζωή των κατοίκων, τη φυσιογνωμία και
την αισθητική των πόλεων και τις εν γένει λειτουργίες τους.
Έτσι, οι τοπικές αρχές έχουν πλέον τη δυνατότητα να θέτουν με τοπικές
κανονιστικές διατάξεις ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις ίδρυσης και
λειτουργίας όλων των καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού
ενδιαφέροντος, που βρίσκονται στα διοικητικά τους όρια, ανεξάρτητα από
το αν υφίσταται γενικό πολεοδομικό σχέδιο με εξαίρεση όμως τις
περιοχές για τις οποίες έχουν προσδιοριστεί ειδικότεροι όροι χρήσεων
γης. 2
Με την έκδοση τέτοιων τοπικών κανονιστικών πράξεων, οι οποίες
σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του νέου Κώδικα καταρτίζονται μετά από
1
2

ΣΤΕ 45/1997
Η ιστύς τοσ άρθροσ 79 τοσ ΔΚΚ ποσ αναυέρεται στις κανονιστικές απουάσεις αρτίζει από 1-1-2007.
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διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους κοινωνικούς και οικονομικούς
φορείς, διασφαλίζεται αφενός η εύρυθμη λειτουργία των πόλεων
αφετέρου η ισονομία και η διαφάνεια κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων
των τοπικών αρχών.
το πνεύμα, λοιπόν, των ανωτέρω ρυθμίσεων καθορίζεται με τις
διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 80 του ΔΚΚ η διαδικασία που
ακολουθείται για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των
καταστημάτων αυτών.

ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΟ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ
α. Όπως ρητά αναφέρεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 80 του ΔΚΚ ως
καταστήματα και επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος που
εμπίπτουν στις ρυθμίσεις του άρθρου αυτού νοούνται:
όλα τα καταστήματα και οι επιχειρήσεις, η λειτουργία των οποίων
διέπεται από υγειονομικές διατάξεις ή τον υγειονομικό κανονισμό
και στα οποία γίνεται παρασκευή, διάθεση, εμπορία ή
αποθήκευση κάθε είδους τροφίμων ή ποτών, όπως είναι κυρίως
τα καταστήματα που διέπονται από την Α1β/8577/83 Τγειονομική
Διάταξη και
καταστήματα και επιχειρήσεις στα οποία γίνεται προσφορά
υπηρεσιών, εξαιτίας των οποίων μπορεί να προκληθεί βλάβη στη
δημόσια υγεία, όπως κομμωτήρια, κουρεία, στεγνοκαθαριστήρια,
βαφεία κλπ. που διέπονται από διαφορετικές υγειονομικές
διατάξεις.
β. Δεν εμπίπτουν στις ρυθμίσεις του άρθρου 80 του ΔΚΚ καταστήματα και
επιχειρήσεις που:
η λειτουργία τους διέπεται από ειδικό καθεστώς, όπως είναι οι
επιχειρήσεις προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου, οι παιδότοποι, τα
καταστήματα εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων κ.ά
δεν έχουν μια από τις χρήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο
α, όπως είναι οι πτηνοκτηνοτροφικές επιχειρήσεις κλπ. Δηλαδή, για
τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των περιπτώσεων
αυτών ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται από τις οικείες
διατάξεις που διέπουν τις επιχειρήσεις αυτές όπως κάθε φορά
ισχύουν.
η οικεία νομοθεσία προβλέπει έκδοση χωριστής άδειας ίδρυσης ή
εγκατάστασης από άλλη αρχή, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι για
την έκδοση της άδειας λειτουργίας αυτών αρμόδιοι είναι οι δήμοι ή

3

οι κοινότητες. Για την έκδοση της άδειας αυτής δεν ακολουθείται η
διαδικασία της προέγκρισης όπως αναλύεται παρακάτω. την
κατηγορία αυτή εμπίπτουν π.χ. οι υπεραγορές τροφίμων του
άρθρου 10 του ν. 3377/05
δραστηριότητες που είναι συνυφασμένες με την εξυπηρέτηση
λειτουργικών αναγκών κτιρίων , όπως είναι τα κυλικεία σε δημόσια
κτίρια.

ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΦΟΡΗΓΗΗ ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΤΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ

α. Προέγκριση ίδρυσης - Γενικά
Ο νέος ΔΚΚ εισάγει μια καινοτομία στη μέχρι σήμερα ισχύουσα
πρακτική σε ό,τι αφορά στη διαδικασία χορήγησης της άδειας ίδρυσης και
λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος: την προέγκριση
ίδρυσης.
Η προέγκριση ίδρυσης συνίσταται στην κατ’ αρχήν εξέταση της
δυνατότητας ή μη ίδρυσης συγκεκριμένου καταστήματος ή επιχείρησης σε
συγκεκριμένη περιοχή μετά από προέλεγχο του αιτήματος του
ενδιαφερομένου.
Κατά τον προέλεγχο ο δήμος ή η κοινότητα εξετάζει, όπως ρητά
αναφέρεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 80 του ΔΚΚ, εάν η λειτουργία
του συγκεκριμένου καταστήματος ή της επιχείρησης είναι συμβατή
καταρχήν με την ισχύουσα νομοθεσία που διέπει:
τις χρήσεις γης, δηλαδή αν βρίσκεται σε ζώνη όπου επιτρέπεται η
συγκεκριμένη χρήση, όπως προκύπτει από το πολεοδομικό σχέδιο ή
τυχόν διάταγμα όπου προβλέπονται ειδικοί όροι χρήσεων γης,
την προστασία του φυσικού, πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού
περιβάλλοντος, δηλαδή αν βρίσκεται εντός οικισμού που έχει
χαρακτηρισθεί παραδοσιακός ή σε περιοχή ιδιαίτερου φυσικού
κάλλους ή σε κτίριο διατηρητέο κλπ, και τίθενται εκ του λόγου
αυτού ειδικότεροι περιορισμοί,
την προστασία του αιγιαλού και της παραλίας, των δασικών
περιοχών και των αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων,
την αισθητική την φυσιογνωμία και τις εν γένει λειτουργίες της
πόλης. Π.χ. εάν το κατάστημα ανήκει στην κατηγορία όσων
διέπονται από τις διατάξεις του π.δ. 180/79 όπως ισχύει, εξετάζεται
εάν αυτό βρίσκεται πλησίον σχολείου, εκκλησίας, νοσοκομείουκλπ.
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Επίσης, εάν ο δήμος ή η κοινότητα έχει εκδώσει τοπική
κανονιστική απόφαση, με την οποία έχει θέσει ειδικότερους
όρους και προϋποθέσεις για τη λειτουργία των καταστημάτων
αυτών, σύμφωνα με τα ανωτέρω, τότε εξετάζεται εάν η
λειτουργία του συγκεκριμένου καταστήματος είναι συμβατή με
τις ρυθμίσεις της κανονιστικής απόφασης,
Πέραν των ανωτέρω κατά το στάδιο αυτό το οποίο αφορά στη
δυνατότητα ίδρυσης ενός καταστήματος, εφόσον το κατάστημα
συστεγάζεται με κατοικίες εξετάζεται αν η συγκεκριμένη χρήση είναι
επιτρεπτή.
Επομένως κατά το στάδιο της προέγκρισης δεν εξετάζονται όροι και
προϋποθέσεις που τίθενται από τις υγειονομικές διατάξεις και αφορούν
π.χ στη νομιμότητα του κτιρίου ή στις προϋποθέσεις που πρέπει να έχει το
πρόσωπο στο όνομα του οποίου εκδίδεται η άδεια κλπ. Σα στοιχεία αυτά
εξετάζονται μετά τη χορήγηση προέγκρισης.

β. Δικαιολογητικά χορήγησης προέγκρισης
Για την προέγκριση ο ενδιαφερόμενος καταθέτει στο Δήμο ή στην
Κοινότητα αίτηση, στην οποία δηλώνει το είδος του καταστήματος ή της
επιχείρησης, τις προσφερόμενες υπηρεσίες, την τοποθεσία και το οίκημα,
στο οποίο αυτό πρόκειται να λειτουργήσει, επισυνάπτοντας μόνο:
τοπογραφικό διάγραμμα3,
διάγραμμα κάλυψης της ευρύτερης περιοχής από την απεικόνιση
του οποίου μπορεί να διαπιστωθεί αν υπάρχουν άλλες λειτουργίες
που επηρεάζονται από το υπό ίδρυση κατάστημα (π.χ. σχολείο,
εκκλησία , νοσοκομείο κ.α ). Σο διάγραμμα κάλυψης είναι σκόπιμο
να καλύπτει τα γειτνιάζοντα οικοδομικά τετράγωνα και μπορεί να
είναι είτε μια φωτοτυπία ενός κοινού χάρτη είτε ένα απλό
σκαρίφημα. Δηλαδή δεν απαιτείται να είναι διάγραμμα θεωρημένο
από οποιαδήποτε αρχή4,
το παράβολο που προβλέπεται από την ΚΤΑ των Τπουργών
Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης
και Αποκέντρωσης (ΥΕΚ 533 Β’ /30-4-2002 ) όπως κάθε φορά ισχύει.
3 4

ε επικείμενη νομοθετική ρύθμιση το τοπογραφικό διάγραμμα ως δικαιολογητικό θα απαλειφθεί, ως
περιττό κατά το στάδιο αυτό και το διάγραμμα κάλυψης της περιοχής θα αντικατασταθεί με «διάγραμμα της
περιοχής, στο οποίο σημειώνεται η ακριβής θέση του καταστήματος.» Με τον ορισμό αυτόν αποτυπώνεται
ακριβέστερα η έννοια του διαγράμματος ,όπως αναλύεται στην παράγραφο αυτή.
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Επισημαίνεται ότι το παράβολο καταβάλλεται μία φορά, δηλαδή
δεν απαιτείται νέο παράβολο για την έκδοση της άδειας ίδρυσης
και λειτουργίας του καταστήματος. Σο παράβολο δεν επιστρέφεται
ανεξάρτητα από το αν χορηγηθεί προέγκριση ή όχι,
εφόσον το κατάστημα στεγάζεται σε χώρο οριζόντιας ιδιοκτησίας,
τον κανονισμό της πολυκατοικίας ή ελλείψει αυτού απόφαση της
γενικής συνέλευσης των ιδιοκτητών και σε κάθε άλλη περίπτωση
υπεύθυνη δήλωση της πλειοψηφίας των ιδιοκτητών των κατοικιών
από το οποίο να προκύπτει ότι είναι επιτρεπτή η συγκεκριμένη
χρήση.

γ. Φορήγηση προέγκρισης ίδρυσης
Για την προέγκριση αποφασίζει η δημαρχιακή επιτροπή, αν
πρόκειται για δήμο, ή το κοινοτικό συμβούλιο, αν πρόκειται για
κοινότητα.
Ο νομοθέτης θέλησε να ορίσει τη δημαρχιακή επιτροπή, και όχι το
δημοτικό συμβούλιο, ως αρμόδιο όργανο για τη χορήγηση της
προέγκρισης αποσκοπώντας έτσι στην αποσυμφόρηση του δημοτικού
συμβουλίου, αφού σ’ αυτό έχει απονείμει την αρμοδιότητα της
κανονιστικής ρύθμισης σε ότι αφορά τη λειτουργία των καταστημάτων
αυτών. Βέβαια, εάν η δημαρχιακή επιτροπή κρίνει ότι μια υπόθεση είναι
ιδιαίτερα σοβαρή, μπορεί να την παραπέμψει στο δημοτικό συμβούλιο για
λήψη σχετικής απόφασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 103
παρ.5 του ΔΚΚ, η οποία όμως θα πρέπει να εκδοθεί μέσα στην προθεσμία
που ορίζει ο νόμος.
Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου ή της Κοινότητας οφείλει, πριν εισαχθεί
το αίτημα στα αρμόδια όργανα για λήψη σχετικής απόφασης, να ελέγξει,
σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, εάν για το συγκεκριμένο
κατάστημα ή επιχείρηση υφίστανται περιορισμοί που προβλέπονται από
την ισχύουσα νομοθεσία ή τις τυχόν υπάρχουσες τοπικές κανονιστικές
αποφάσεις, όπως αναφέρονται παραπάνω.
Εφόσον το αίτημα πληρεί όλες τις προϋποθέσεις, τότε η δημαρχιακή
επιτροπή ή το κοινοτικό συμβούλιο υποχρεούται να εκδώσει την
προέγκριση ίδρυσης εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μήνα.
ημειώνουμε ότι μετά τη λήψη της απόφασης από τη δημαρχιακή
επιτροπή ή το κοινοτικό συμβούλιο, δεν ακολουθεί έκδοση σχετικής
πράξης του Δημάρχου/Προέδρου Κοινότητας ή άλλου υπηρεσιακού
οργάνου αλλά δίδεται στον ενδιαφερόμενο απόσπασμα της σχετικής
απόφασης.

6

ε περίπτωση που τα ανωτέρω όργανα παραλείπουν να εκδώσουν την
απόφαση της προέγκρισης, τότε πρόκειται για παράλειψη οφειλόμενης
νόμιμης ενέργειας, η οποία μπορεί να προσβληθεί πλέον υπό το νέο
καθεστώς του ΔΚΚ (άρθρο 150, παρ. 1, περ. β) και με διοικητική προσφυγή.
Με το νέο αυτό πλαίσιο, επιδιώκεται η επιτάχυνση της όλης διαδικασίας
και ο πολίτης δεν παραμένει σε καθεστώς παρατεταμένης αβεβαιότητας
για την έκβαση του αιτήματός του αφού, αφενός ορίζεται αρμόδιο όργανο
για την χορήγηση της προέγκρισης η δημαρχιακή επιτροπή και όχι το
δημοτικό συμβούλιο, ως πιο ευέλικτο όργανο, αφετέρου τίθεται
αποκλειστική προθεσμία, εντός της οποίας οφείλει ο οικείος ΟΣΑ να
χορηγήσει ή όχι την προέγκριση.
Σέλος, η απόφαση προέγκρισης για τις περιπτώσεις που αυτή
απαιτείται, αποτελεί, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του ιδίου άρθρου
προϋπόθεση για την χορήγηση άδειας έναρξης επιτηδεύματος από την
αρμόδια ΔΟΤ, στην οποία ο ενδιαφερόμενος για το σκοπό αυτό
υποβάλλει φωτοαντίγραφο της σχετικής απόφασης.

δ. Φορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
Μετά τη χορήγηση της προέγκρισης ίδρυσης, ο ενδιαφερόμενος
οφείλει να προσκομίσει στον οικείο Δήμο ή Κοινότητα όλα τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις ειδικές διατάξεις
( υγειονομικές κλπ ) για το κατάστημα που επιθυμεί να λειτουργήσει,
προκειμένου να χορηγηθεί η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας. Σα
δικαιολογητικά που θα προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να
του τα υποδείξει η αρμόδια υπηρεσία του οικείου δήμου ή κοινότητας και
ως εκ τούτου απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή. Επισημαίνουμε ότι ορισμένα
δικαιολογητικά, πλέον, αναζητούνται αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία
σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις (πχ ποινικό μητρώο) και δεν
ζητούνται από τον πολίτη.
τον πολίτη δεν τίθεται προθεσμία για την προσκόμιση των
δικαιολογητικών αυτών, αφού ο χρόνος που απαιτείται για να είναι το
κατάστημα έτοιμο για τον απαιτούμενο έλεγχο από τις αρμόδιες
υπηρεσίες, εξαρτάται από τις εργασίες στις οποίες προτίθεται να προβεί ο
ενδιαφερόμενος. κόπιμο όμως είναι να επισημαίνεται ότι σε καμία
περίπτωση το κατάστημα δεν μπορεί να λειτουργήσει νόμιμα χωρίς την
άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.
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Επομένως, όταν ο ενδιαφερόμενος προσκομίσει όλα τα
δικαιολογητικά, η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου ή της Κοινότητας,
διαβιβάζει το φάκελο προς τις λοιπές συναρμόδιες υπηρεσίες, για τον
υγειονομικό έλεγχο, τον έλεγχο πυρόσβεσης κλπ, προκειμένου να
γνωμοδοτήσουν περί της πληρότητας των προϋποθέσεων, που τίθενται
από τις ισχύουσες διατάξεις. Ο νόμος και στο στάδιο αυτό προβλέπει
προθεσμία πενήντα (50) ημερών για την έκδοση της σχετικής
γνωμοδότησης.
Δηλαδή για την έκδοση των γνωμοδοτήσεων και των βεβαιώσεων που
απαιτούνται από άλλες υπηρεσίες, μεριμνά η υπηρεσία του οικείου δήμου
ή της κοινότητας και όχι ο πολίτης. Γι’ αυτό και όλες οι ενέργειες θα
πρέπει να γίνονται άμεσα και χωρίς καθυστέρηση, ώστε η διαδικασία
αυτή να λειτουργεί προς όφελος του πολίτη.
Αφότου ολοκληρωθεί η ανωτέρω διαδικασία και εφόσον
πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις χορηγείται η άδεια ίδρυσης και
λειτουργίας του καταστήματος εντός προθεσμίας δεκαπέντε ημερών.
Αρμόδιο όργανο για τη χορήγηση της άδειας είναι, όπως ίσχυε και
στον προηγούμενο Κώδικα, ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος της κοινότητας με τη
διαφορά ότι στο στάδιο αυτό πλέον δεν εισάγεται ξανά το θέμα στη
δημαρχιακή επιτροπή ή στο κοινοτικό συμβούλιο.
την περίπτωση που δεν πληρούνται όλες οι νόμιμες
προϋποθέσεις, είτε για το οίκημα εντός του οποίου θα λειτουργήσει το
συγκεκριμένο κατάστημα, είτε για το πρόσωπο στο όνομα του οποίου θα
λειτουργήσει αυτό, ανακαλείται άμεσα η απόφαση προέγκρισης ίδρυσης
από το όργανο που την εξέδωσε, δηλαδή τη δημαρχιακή επιτροπή ή το
κοινοτικό συμβούλιο.
ε κάθε περίπτωση το κατάστημα λειτουργεί νόμιμα από το χρόνο
χορήγησης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας.

ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΤΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ
Με το νέο ΔΚΚ εισάγεται μια καινοτόμος ρύθμιση, που αποσκοπεί
στον περιορισμό της γραφειοκρατίας και στη συνακόλουθη καλύτερη
εξυπηρέτηση του πολίτη. Πρόκειται για την κατάργηση της υποχρέωσης
έκδοσης νέας άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος ή
επιχείρησης σε περίπτωση μεταβίβασης της εκμετάλλευσης αυτών σε νέο
πρόσωπο φυσικό ή νομικό. υγκεκριμένα δεν απαιτείται νέα άδεια
ίδρυσης και λειτουργίας με την προϋπόθεση βέβαια ότι δεν έχει γίνει
μεταφορά του καταστήματος σε άλλο οίκημα, επέκτασή του, αλλαγή της
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χρήσης, για την οποία έχει εκδοθεί η άδεια, ή ουσιώδης τροποποίηση των
υγειονομικών όρων λειτουργίας αυτού.
την περίπτωση λοιπόν μεταβίβασης της επιχείρησης, η άδεια
ίδρυσης και λειτουργίας αντικαθίσταται υποχρεωτικά με νέα, η οποία
εκδίδεται στο όνομα του προσώπου στο οποίο αυτή μεταβιβάστηκε, χωρίς
να ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται για τη χορήγηση νέας
άδειας, δηλ. δεν απαιτείται ούτε νέα απόφαση της δημαρχιακής
επιτροπής ή του κοινοτικού συμβουλίου, ούτε άλλα δικαιολογητικά πέραν
αυτών που αναφέρονται αμέσως παρακάτω. Επιπλέον, διατάξεις5 που
ρυθμίζουν διαφορετικά τη διαδικασία αντικατάστασης της άδειας στις
περιπτώσεις της συνταξιοδότησης και του θανάτου παύουν να ισχύουν
μετά τη δημοσίευση του νέου ΔΚΚ, διότι στο ρυθμιστικό πεδίο του άρθρου
80 εμπίπτουν πλέον όλες οι περιπτώσεις μεταβίβασης υπό την
προϋπόθεση ότι για αυτές δεν συντρέχει λόγος έκδοσης νέας άδειας
σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 80 ΔΚΚ.
ημειώνουμε ότι ως μεταβίβαση της επιχείρησης νοείται η αλλαγή
του προσώπου του ιδιοκτήτη της που μπορεί να προέρχεται από
οποιαδήποτε νόμιμη αιτία (π.χ πώληση, δωρεά, εκμίσθωση, κληρονομική
διαδοχή, χρησιδάνειο κλπ.)67.

Για την αντικατάσταση της άδειας ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει
στον οικείο Δήμο ή Κοινότητα τα εξής δικαιολογητικά:
α) αίτηση,
β) έγγραφο (σύμβαση, συμβολαιογραφικό έγγραφο κλπ ), από το οποίο
αποδεικνύεται η μεταβίβαση της επιχείρησης,
γ) φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ή άδειας διαμονής,
αν πρόκειται για αλλοδαπό, ή έγγραφο νομιμοποίησης του φερόμενου ως
εκπροσώπου της εταιρίας αν πρόκειται για εταιρία,
δ) υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα δηλώνεται ότι το κατάστημα δεν έχει
μεταφερθεί σε άλλο χώρο από αυτόν για τον οποίο είχε εκδοθεί η αρχική
Άρθρο 6 παρ. 5 της ΤΔ. ΑΙβ/8577/83, όπως ισχύει.
Δεν αποτελούν μεταβίβαση οι παρακάτω περιπτώσεις:
 αποχώρηση ή αντικατάσταση για οποιοδήποτε λόγο του εκπροσώπου της εταιρικής επιχείρησης στο
όνομα του οποίου έχει εκδοθεί η άδεια
 είσοδος νέου εταίρου ή εταίρων στην εταιρική επιχείρηση
 αποχώρηση όλων των ιδρυτικών μελών προσωπικής εταιρίας πλην ενός, εφόσον δεν έχουμε
μετατροπή της επιχείρησης από εταιρική σε ατομική.
( Γνωμοδότηση Ν.. 369/1988 )
7 Είναι προφανές ότι εάν η αποχώρηση από το κατάστημα δεν συνδυάζεται με τη μεταβίβαση της επιχείρησης
από τον μέχρι τώρα επιχειρηματία σε νέο πρόσωπο (π.χ λόγω έξωσης, εθελούσιας αποχώρησης κλπ), τότε
απαιτείται νέα άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος στο όνομα του νέου επιχειρηματία, ανεξάρτητα
αν το κατάστημα αυτό πρόκειται να λειτουργήσει με την ίδια χρήση.
5

6

9

άδεια, δεν έχει γίνει επέκταση αυτού και ότι δεν έχει γίνει αλλαγή της
χρήσης για την οποία είχε χορηγηθεί η άδεια του καταστήματος. ε
περίπτωση βέβαια διαπίστωσης ψευδούς ή ανακριβούς δηλώσεως,
εκτός από τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις, θα ανακαλείται
άμεσα η άδεια.
Προκειμένου να είναι δυνατή η χορήγηση στον ενδιαφερόμενο έναρξης
επαγγέλματος ή επιτηδεύματος από την αρμόδια ΔΟΤ, αλλά και για να
αποφεύγονται παρερμηνείες κατά τον έλεγχο που διενεργούν τα
αστυνομικά όργανα στο διάστημα που μεσολαβεί μέχρι την
αντικατάσταση της άδειας, πρέπει:
να δίδεται στον ενδιαφερόμενο ταυτόχρονα με την κατάθεση της
αιτήσεώς του, φωτοτυπία, εις διπλούν, της αιτήσεως αυτής, επί της
οποίας θα τίθεται σημείωση8 με το ακόλουθο κείμενο :
«βεβαιώνεται ότι το κατάστημα με την υπ΄αρ. …. άδεια λειτουργεί
νομίμως μέχρι αντικαταστάσεως αυτής με νέα. -ακολουθεί τόπος και
ημερομηνία- ». Η σημείωση αυτή υπογράφεται από τον προϊστάμενο
της αρμόδιας υπηρεσίας.
ημειώνουμε ότι για τις κατηγορίες των καταστημάτων που απαιτείται
απόσπασμα ποινικού μητρώου, αυτό το αναζητά αυτεπαγγέλτως9 η
αρμόδια υπηρεσία του Δήμου ή της Κοινότητας σύμφωνα με την ΚΤΑ
2458/05 ΥΕΚ Β΄267
Για τη διαπίστωση ή μη ουσιώδους τροποποίησης των υγειονομικών
όρων λειτουργίας του καταστήματος αρμόδια να αποφανθεί είναι η οικεία
Τγειονομική Τπηρεσία, προς την οποία ο δήμος ή η κοινότητα οφείλει να
υποβάλει αμέσως σχετικό ερώτημα. Γι’ αυτό και δεν περιλαμβάνεται το
στοιχείο αυτό σ’ αυτά που δηλώνονται με υπεύθυνη δήλωση.
Μόλις, περιέλθει η απάντηση της Τγειονομικής Τπηρεσίας στο
Δήμο ή στην Κοινότητα, ο αιτών καλείται από το Δήμο ή την Κοινότητα
να προσκομίσει την έναρξη επαγγέλματος και το παράβολο.
Μέχρι την αντικατάσταση της άδειας το κατάστημα λειτουργεί
νόμιμα. Ο νέος κύριος του καταστήματος ευθύνεται από κοινού με τον
παλαιό για την τήρηση των διατάξεων που ισχύουν για τη λειτουργία του
από το χρόνο που πραγματοποιείται η μεταβίβαση μέχρι την
αντικατάσταση της άδειας.

Η σημείωση τίθεται σε πρωτότυπη μορφή και στις δύο φωτοτυπίες.
Σα στοιχεία των αρμοδίων Πρωτοδικείων βρίσκονται καταχωρημένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.
Ministryofjustice.gr στην κατηγορία «Πληροφορίες-Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση».
8
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ε περίπτωση κατά την οποία η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ενός
καταστήματος δεν μπορεί να αντικατασταθεί για οποιονδήποτε λόγο, στο
νέο πρόσωπο που μεταβιβάσθηκε η επιχείρηση, τότε το κατάστημα αυτό
δεν μπορεί να λειτουργήσει νομίμως. τη περίπτωση αυτή η αρχική άδεια
ανακαλείται. Η απόφαση ανάκλησης κοινοποιείται στον αιτούντα την
αντικατάσταση, στον αρχικό κάτοχο της άδειας και στα αρμόδια
ελεγκτικά όργανα ( δημοτική αστυνομία, ΕΛΑ κλπ.).

ΑΔΕΙΑ ΜΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΡΗΗ ΚΟΙΝΟΦΡΗΣΟΤ ΦΨΡΟΤ
Μία επιπλέον καινοτομία που εισάγεται με τον νέο Κώδικα είναι η
δυνατότητα χορήγησης άδειας μουσικής ή/και χρήσης κοινόχρηστου
χώρου ταυτόχρονα με την χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
καταστήματος. Η ρύθμιση αυτή αποσκοπεί αφενός στην εξυπηρέτηση του
πολίτη αφετέρου στην αποφυγή προβλημάτων που δημιουργούνται αφού
οι ανωτέρω άδειες είναι συνυφασμένες με τη λειτουργία μιας μεγάλης
κατηγορίας καταστημάτων. Εξάλλου, η διαδικασία αυτή λειτουργεί και
αποσυμφορητικά για τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες.
Ο ενδιαφερόμενος που ζητά άδεια ίδρυσης και λειτουργίας
καταστήματος και ανάλογα με το είδος αυτού, μπορεί να ζητήσει και:
 άδεια λειτουργίας μουσικής ή/και
 άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου, για την ανάπτυξη
τραπεζοκαθισμάτων.
την περίπτωση αυτή υποβάλλει το σχετικό αίτημα με τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά μαζί με τα δικαιολογητικά που προσκομίζει μετά τη
χορήγηση της προέγκρισης ίδρυσης του καταστήματος, προκειμένου να
εκδοθεί η άδεια. Επομένως, η αρμόδια για την έκδοση των αδειών ίδρυσης
και λειτουργίας καταστημάτων υπηρεσία του δήμου ή της κοινότητας,
μεριμνά για τον συντονισμό όλων των εμπλεκομένων υπηρεσιών
προκειμένου μαζί με την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του
καταστήματος να εκδοθούν και οι άδειες λειτουργίας μουσικής και
κατάληψης κοινοχρήστου χώρου. Έτσι π.χ. στην υγειονομική υπηρεσία θα
σταλεί φάκελος προκειμένου αυτή να γνωμοδοτήσει όχι μόνο για τη
λειτουργία του καταστήματος, αλλά και για τη λειτουργία μουσικής.
Ειδικότερα, η άδεια λειτουργίας μουσικής, σύμφωνα με την
πρόβλεψη της παρ. 4 του άρθρου 80 του ΔΚΚ, χορηγείται με απόφαση της
δημαρχιακής επιτροπής ή εάν πρόκειται για κοινότητα με απόφαση του
Προέδρου, χωρίς να απαιτείται απόφαση του κοινοτικού συμβουλίου.
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Άδεια λειτουργίας μουσικής και κατάληψης κοινόχρηστου χώρου σε
περίπτωση μεταβίβασης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
καταστήματος.
Εάν για το κατάστημα, το οποίο μεταβιβάζεται, έχει εκδοθεί άδεια
μουσικής ή/ και άδεια χρήσης κοινοχρήστου χώρου, είναι δυνατή, αν και
δεν ορίζεται ρητά, η αντικατάσταση των αδειών αυτών στο όνομα του
νέου ιδιοκτήτη, εφόσον αυτός το ζητήσει, χωρίς να ακολουθηθεί η
διαδικασία έκδοσης νέας άδειας, δεδομένου ότι οι άδειες αυτές είναι
συνυφασμένες με τη λειτουργία των συγκεκριμένων καταστημάτων.
ημειώνουμε ότι η ισχύς της άδειας λειτουργίας μουσικής που
αντικαθίσταται δεν μπορεί να ξεπερνά το χρόνο που υπολείπεται μέχρι
τη λήξη της αρχικά εκδοθείσας άδειας, ενώ για την άδεια κατάληψης
κοινόχρηστου χώρου δεν θα καταβληθούν νέα τέλη εφόσον αυτά έχουν
ήδη καταβληθεί από τον προηγούμενο κάτοχο της άδειας.

ΑΝΑΚΛΗΗ
ΟΡΙΣΙΚΗ– ΠΡΟΨΡΙΝΗ ΑΥΑΙΡΕΗ
Με τις διατάξεις των παρ. 6 και 7 του άρθρου 80 ΔΚΚ ρυθμίζονται
θέματα, που αφορούν στην ανάκληση και την οριστική ή προσωρινή
αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των καταστημάτων
υγειονομικού ενδιαφέροντος. Με τις ρυθμίσεις αυτές στην ουσία
επαναλαμβάνονται τα όσα ορίζονταν στον προϊσχύσαντα Κώδικα με τη
διαφορά ότι προσδιορίζονται σε σχέση με τις νέες ρυθμίσεις του άρθρου
αυτού, τα αρμόδια όργανα, τίθενται συγκεκριμένες προθεσμίες εντός των
οποίων πρέπει να εκδίδονται οι σχετικές αποφάσεις και επέρχονται
ορισμένες νομοτεχνικές βελτιώσεις.

Αρμόδια όργανα
Η αρμοδιότητα για την ανάκληση και την οριστική αφαίρεση
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ενός καταστήματος ανήκει
δημαρχιακή επιτροπή ή το κοινοτικό συμβούλιο.
Σα όργανα αυτά οφείλουν μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από το χρόνο
διαπιστώνεται ότι υφίστανται οι προϋποθέσεις που επιβάλλουν
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ανάκληση ή την οριστική αφαίρεση της άδειας, να λάβουν τη σχετική
απόφαση.
Η αρμοδιότητα για την προσωρινή αφαίρεση της άδειας λειτουργίας
ενός καταστήματος ανήκει στο δήμαρχο ή τον Πρόεδρο της Κοινότητας.
Σα όργανα αυτά οφείλουν μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από το χρόνο
που διαπιστώνεται ότι υφίστανται οι προϋποθέσεις που επιβάλλουν την
προσωρινή αφαίρεση της άδειας, να λάβουν τη σχετική απόφαση.

ΥΡΑΓΙΗ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΟ
Ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος της κοινότητας ορίζεται πλέον ρητά ως το
αρμόδιο όργανο, που δίδει την εντολή για τη σφράγιση των
καταστημάτων που λειτουργούν χωρίς άδεια. Η εντολή αυτή πρέπει να
δοθεί εντός προθεσμίας 15 ημερών αφότου διαπιστωθεί η σχετική
παράβαση.

Αρμόδιο όργανο για την εκτέλεση της εντολής σφράγισης όλων των
καταστημάτων και επιχειρήσεων δικαιοδοσίας του Δήμου ή Κοινότητας,
και την εκτέλεση των σχετικών διοικητικών πράξεων είναι η δημοτική
αστυνομία. τις περιπτώσεις που σε ένα δήμο ή μια κοινότητα δεν
λειτουργεί τέτοια υπηρεσία, τότε ορίζεται για το σκοπό αυτό ειδικό
όργανο από το οικείο δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο, το οποίο ρητά
πλέον στο νέο Κώδικα αναφέρεται ότι αποτελείται από υπαλλήλους ή και
αιρετούς.
Όπως αναφέρονταν και στον προϊσχύσαντα Κώδικα, η δημοτική
αστυνομία ή το ειδικό όργανο κατά την εκτέλεση των ανωτέρω πράξεων,
μπορούν, εφόσον κατά την κρίση τους είναι αναγκαίο, να ζητούν τη
συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας η οποία υποχρεούται να την
παρέχει, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 159 και 161 του π.δ.
141/1991(ΥΕΚ Α΄ 58)10.
10

'Άρθρο 159.

Γενικές Αρχές.
1. υνδρομή ονομάζεται η βοήθεια που παρέχει η Ελληνική Αστυνομία σε αρχές και τα όργανά τους κατά την
εκτέλεση της υπηρεσίας τους, καθώς και αυτή που παρέχει σε ιδιώτη του οποίου προσβάλλονται παράνομα τα
συνταγματικώς κατοχυρωμένα δικαιώματα.
2. την έννοια της συνδρομής της προηγούμενης παραγράφου δεν περιλαμβάνεται η βοήθεια που η Ελληνική
Αστυνομία είναι υποχρεωμένη να παρέχει σε αρχές και ιδιώτες με δικής της πρωτοβουλία, για την εκπλήρωση
της αποστολής της, στα πλαίσια του υντάγματος και των νόμων.
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Η παράβαση των ανωτέρω διατάξεων από τα αιρετά όργανα που
έχουν ορισθεί ως αρμόδια για την εφαρμογή τους, αποτελεί, όπως
ορίζονταν και στον προηγούμενο Κώδικα, πειθαρχικό αδίκημα και
παράβαση καθήκοντος, και τιμωρείται κατά τις σχετικές διατάξεις περί
πειθαρχικής ευθύνης καθώς και κατά το άρθρο 25911 του Ποινικού
Κώδικα.

ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΑ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΕΝΣΟ
ΞΕΝΟΔΟΦΕΙΨΝ
Με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 80 ΔΚΚ ορίζεται ότι η άδεια
ίδρυσης και λειτουργίας των καταστημάτων και επιχειρήσεων
υγειονομικού ενδιαφέροντος, τα οποία λειτουργούν εντός ξενοδοχείων,
θα χορηγείται από τον Ελληνικό Οργανισμό Σουρισμού (Ε.Ο.Σ.)12.
Για τη χορήγηση της ανωτέρω άδειας εφαρμόζονται οι ισχύουσες
υγειονομικές και λοιπές διατάξεις, που διέπουν τα καταστήματα αυτά.

3. Αρμόδια για την παροχή της συνδρομής και τον καθορισμό της απαιτουμένης σε κάθε περίπτωση δύναμης
είναι κατά τόπον αρμόδιο Αστυνομικό Σμήμα ή Αστυνομικός ταθμός.
4. Ο προϊστάμενος της Τπηρεσίας που διατάσσει τη συνδρομή δίνει στον επικεφαλής της δύναμης σαφείς για
τον τρόπο παροχής της συνδρομής.
'Άρθρο 161.
υνδρομή σε άλλες αρχές.
1. Για την παροχή συνδρομής σε άλλες αρχές του δημόσιου τομέα γενικά και τα όργανά τους απαιτείται
προηγούμενη έγγραφη αίτηση, στην οποία να αναγράφεται η πράξη που πρόκειται να εκτελεστεί και οι
διατάξεις των νόμων που επιτρέπουν την εκτέλεσή τους.
2. ε περιπτώσεις κατεπείγουσας ανάγκης η αίτηση μπορεί να γίνει προφορικά και εκ των υστέρων να
υποβληθεί εγγράφως. Κατεπείγουσα ανάγκη υπάρχει όταν από την αναβολή εκτέλεσής της η πράξη
κινδυνεύει να ματαιωθεί.
3. Η συνδρομή παρέχεται μόνον εφόσον ο διοικητής της αρμόδιας Τπηρεσίας βεβαιωθεί ότι η πράξη που
πρόκειται να εκτελεστεί είναι νόμιμη και ανάγεται στην αρμοδιότητα του οργάνου που πρόκειται να ενεργήσει.
4. Η δύναμη που διατάσσεται για την συνδρομή παρίσταται για την καταστολή τυχόν αντίστασης σε βάρος
του οργάνου κατά την ενέργεια της πράξης που αναφέρεται στην αίτηση συνδρομής και την πρόσληψη άλλων
αξιοποίνων πράξεων τόσο από τους θιγόμενους όσο και από το όργανο που ενεργεί.
Άρθρο 259 Π.Κ.
11 Τπάλληλος που με πρόθεση παραβαίνει τα καθήκοντα της υπηρεσίας του με σκοπό να προσπορίσει στον
εαυτό του ή σε άλλον παράνομο όφελος ή για να βλάψει το κράτος ή κάποιον άλλο τιμωρείται με φυλάκιση
μέχρι δύο ετών, αν η πράξη αυτή δεν τιμωρείται με άλλη ποινική διάταξη.

ε επικείμενη νομοθετική ρύθμιση ο ΕΟΣ ορίζεται ως το αρμόδιο όργανο για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης
και λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργούν εντός εγκαταστάσεων
κύριων τουριστικών καταλυμάτων καθώς και εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής
περιλαμβανομένων και των κολυμβητικών δεξαμενών, όπως ορίζεται στις παραγράφους 1 και 3 του
άρθρου 2 του ν. 2160/1993 (ΥΕΚ 118 Α)
12
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Η άδεια λειτουργίας μουσικής όμως στα ανωτέρω καταστήματα,
παραμένει στην αρμοδιότητα των ΟΣΑ, η οποία χορηγείται από τη
δημαρχιακή επιτροπή ή από τον πρόεδρο της Κοινότητας.
Σέλος τα όργανα του ΕΟΣ είναι αρμόδια πλέον και για την έκδοση
των διοικητικών πράξεων και την εκτέλεση αυτών, που αναφέρονται στην
ανάκληση και την αφαίρεση των αδειών των καταστημάτων αυτών,
καθώς και στη σφράγισή τους. Επομένως όλοι οι σχετικοί φάκελοι που
τηρούνται στους οικείους δήμους και κοινότητες, θα πρέπει να
διαβιβασθούν στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΟΣ.

Άρθρο 81
Εγκατάσταση και λειτουργία Θεάτρων-Κινηματογράφων και
Χυχαγωγικών Παιδειών
Με τις διατάξεις του άρθρου 81 του ΔΚΚ ρυθμίζεται με τον ίδιο
τρόπο που προβλέπεται για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
η διαδικασία έκδοσης της άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας θεάτρων,
κινηματογράφων και ψυχαγωγικών παιδειών (λούνα-παρκ, πίστες
αυτοκινητιδίων, τσίρκο κλπ όπως αυτά ορίζονται στο π.δ 12/2005 ).
Δηλαδή ακολουθείται η διαδικασία της προέγκρισης για την εγκατάσταση
των δραστηριοτήτων αυτών καθώς επίσης και η διαδικασία
αντικατάστασης της άδειας σε περίπτωση μεταβίβασης της επιχείρησης
σε άλλο πρόσωπο όπως αναλυτικά αυτά αναφέρονται στις προηγούμενες
παραγράφους.
Είναι προφανές ότι τα αρμόδια όργανα για τη χορήγηση ή την
ανάκληση ή την αφαίρεση της άδειας που απαιτείται για την λειτουργία
των ανωτέρω δραστηριοτήτων είναι τα ίδια, που ορίζονται και για τα
καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
ημειώνουμε ότι για εγκαταστάσεις ή δραστηριότητες οι οποίες
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία εμπίπτουν στις περιπτώσεις για τις
οποίες απαιτείται έγκριση χωροθέτησης, η έγκριση αυτή υποκαθιστά
στην ουσία την απόφαση προέγκρισης αφού κατά το στάδιο αυτό
λαμβάνονται υπόψη πέραν των άλλων και τα στοιχεία που εξετάζονται
κατά το στάδιο της προέγκρισης. Εξάλλου σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 77 του ΔΚΚ για την έκδοση αποφάσεων χωροθέτησης
εγκαταστάσεων και λοιπών δραστηριοτήτων απαιτείται η γνώμη των
δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων κατά τις ειδικότερες προβλέψεις
του άρθρου αυτού.
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Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τους δήμους και τις κοινότητες
της περιφερείας σας.
Σην παρούσα εγκύκλιο μπορείτε να βρείτε στην ηλεκτρονική
διεύθυνση του Τπουργείου www.ypes. gr.
Κοινοποίηση
1. Τπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών
Διεύθυνση Μητρώου.
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Διεύθυνση Δημόσιας Τγείας.
3. Τπουργείο Δημόσιας Σάξης
Διεύθυνση Γενικής Αστυνόμευσης
4. Τπουργείο Ανάπτυξης.
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Ο ΤΥΤΠΟΤΡΓΟ

Αθανάσιος Νάκος
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