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Π P O Λ O Γ O   
 

Σα Καηαζηήκαηα Τγεηνλνκηθνχ Δλδηαθέξνληνο απνηεινχλ ζεκαληηθή θαηεγνξία ησλ κηθξνκεζαίσλ 

επηρεηξήζεσλ ηεο Υψξαο καο, ε ελίζρπζε ησλ νπνίσλ ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ηελ πξνψζεζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο παξαγσγηθφηεηαο αιιά θαη ηελ ελδπλάκσζε ηεο απαζρφιεζεο. Πξφθεηηαη, 

ζπλεπψο, γηα έλαλ λεπξαιγηθφ θιάδν ηεο νηθνλνκίαο καο, ε θαιή πνξεία ηνπ νπνίνπ είλαη ζπλπθαζκέλε 

κε ηελ αλάπηπμε ηδίσο ησλ ηνπηθψλ νηθνλνκηψλ. Ζ θξίζηκε θαηά ηνχην αξκνδηφηεηα ησλ αδεηψλ 

ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ Καηαζηεκάησλ Τγεηνλνκηθνχ Δλδηαθέξνληνο (εθεμήο Κ.Τ.Δ.) 

κεηαβηβάζζεθε θαηά ηε δεθαεηία ηνπ ‟90 ζηνπο πξσηνβάζκηνπο OΣΑ, νη νπνίνη θαηέβαιαλ θηιφηηκεο 

πξνζπάζεηεο λ‟ αληαπνθξηζνχλ θαη λα ζπγθεξάζνπλ ηηο, ζπρλά αληηθξνπφκελεο, απαηηήζεηο ησλ ηνπηθψλ 

θνηλσληψλ αθελφο θαη ησλ επηρεηξεκαηηψλ αθεηέξνπ, μεπεξλψληαο παξάιιεια ηα εκπφδηα πνπ έζεηε ην 

πνιπδαίδαιν θαη γξαθεηνθξαηηθφ ζρεηηθφ λνκνζεηηθφ θαζεζηψο.  

Σν Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ πξνρψξεζε πξφζθαηα ζηελ αλακφξθσζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πνπ 

δηέπεη ηα Κ.Τ.Δ., ηδίσο κέζσ ησλ ξπζκίζεσλ ηνπ λένπ Γεκνηηθνχ θαη Κνηλνηηθνχ Κψδηθα πνπ αθνξνχλ 

ην θαζεζηψο ησλ αδεηψλ ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπο. Ζ πξνζπάζεηα απηή ζπλερίζζεθε κε ηελ έθδνζε 

ηεο ζρεηηθήο εθηειεζηηθήο Κ.Τ.Α. πνπ επεμεξγαζζήθακε κε ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη ε νπνία 

απινπζηεχεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηηο ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο, αληηκεησπίδνληαο ξηδηθά ηηο ππέξκεηξεο 

θαζπζηεξήζεηο ηνπ παξειζφληνο αιιά θαη ηα θαηλφκελα αδηαθάλεηαο πνπ απηέο ππέζαιπαλ θαη 

δηαθπιάζζνληαο, ηαπηφρξνλα, ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ πνιηηψλ.  

Πξνρσξψληαο πεξαηηέξσ πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ έθξηλε ζθφπηκε ηελ 

έθδνζε απηνχ ηνπ εχρξεζηνπ νδεγνχ γηα ηα Κ.Τ.Δ., ν νπνίνο απεπζχλεηαη ηφζν ζηνπο Γήκνπο θαη ηηο 

Κνηλφηεηεο ηεο Υψξαο φζν θαη ζηνπο ίδηνπο ηνπο πνιίηεο θαη θαηαξηίζζεθε απφ επηηξνπή ζηελ νπνία 

ζπκκεηείραλ επηζηήκνλεο θαζψο θαη επίιεθηα ζηειέρε ηεο Γηνίθεζεο θαη ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. 

Σν εγρείξεκα απηφ εληάζζεηαη, άιισζηε, ζηε γεληθφηεξε πξνζπάζεηά καο γηα ζηήξημε ηεο εχξπζκεο 

εθαξκνγήο ηνπ λένπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ, πάληνηε κε ηελ πνιχηηκε ζπλεξγαζία ηεο ΚΔΓΚΔ 

θαη ηεο ΔΔΣΑΑ.  

Δίκαη βέβαηνο φηη απηή ε πξψηε έθδνζε ηνπ Oδεγνχ γηα ηα Κ.Τ.Δ., ν νπνίνο θαιχπηεη έλα ζεκαληηθφ 

θελφ πιεξνθφξεζεο, ζα απνηειέζεη ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 

θαζψο θαη θάζε ελδηαθεξφκελνπ, ελψ ζα βειηηψλεηαη θαη ζα επηθαηξνπνηείηαη κε ηηο λέεο ζπλαθείο 

λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο, πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξίλεηαη θαιχηεξα ζηηο αλάγθεο πνπ αθνξνχλ απηφλ ηνλ 

ηφζν ζεκαληηθφ γηα ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ νηθνλνκία καο ηνκέα.    

O Τπνπξγφο Δζσηεξηθψλ 

Καζεγεηήο Πξνθφπεο Παπιφπνπινο 

 

 



ΜΖΝΤΜΑ  

ΣOΤ ΠΡOΔΓΡOΤ ΣΖ ΚΔΓΚΔ & ΓΖΜΑΡΥOΤ ΑΘΖΝΑΗΧΝ 

ΝΗΚΖΣΑ ΚΑΚΛΑΜΑΝΖ  

ηε λέα πνιπεπίπεδε ηαπηφηεηα ησλ πφιεσλ ηεο ρψξαο καο θαη ηδηαίηεξα ηεο Αζήλαο, πεξίνπηε ζέζε 

έρεη ε εμαζθάιηζε πςεινχ επηπέδνπ ππεξεζηψλ ςπραγσγίαο θαη  δηαζθέδαζεο γηα φινπο ηνπο δεκφηεο 

θαη ηνπο επηζθέπηεο απηψλ. 

ε απηή ηε δηαδηθαζία νθείινπκε φινη λα ζπληνλίζνπκε ηηο πξνζπάζεηέο καο πξνο ηελ επίηεπμε απηνχ 

ηνπ θνηλνχ ζθνπνχ. Σν ζπγθεθξηκέλν εγρείξεκα σζηφζν, βξίζθεηαη αληηκέησπν κε ηηο εγγελείο 

παζνγέλεηεο ηνπ θαζεζηψηνο πνπ ίζρπε κέρξη ζήκεξα. Πξνο ηελ επίιπζε απηψλ ησλ δεηεκάησλ δελ 

βνεζά νχηε ε λνκνζεζία, ε νπνία είλαη θαηαθεξκαηηζκέλε θαη απνζπαζκαηηθή. ελψ εκθαλίδεη πνιιά 

θελά θαη παξαιείςεηο κε απνηέιεζκα λα έρεη παγησζεί έλα αζαθέο θαζεζηψο πνπ πνιιέο θνξέο νδεγεί 

ζηελ αηηκσξεζία θαη αζπδνζία. 

ηφρνο, αζθαιψο θαη δελ είλαη λα κεηαηξέςνπκε ηελ πφιε ζε έλα απέξαλην «λεθξνηαθείν», αιιά λα 

εκπεδψζνπκε ηελ αληίιεςε φηη ζε απηή ηελ πφιε φινη θαη φια έρνπλ ην ρψξν ηνπο θαη ηε ζέζε ηνπο: 

θαηαζηήκαηα, ηξαπεδνθαζίζκαηα, επηζθέπηεο, δηαβάηεο.  

Απαηηείηαη ζπλεπψο, ε ζπληνληζκέλε θαη ζπλνιηθή δξάζε φισλ ησλ ζεζκηθψλ θνξέσλ ηεο πνιηηείαο 

κε ηελ θαζηέξσζε απιψλ θαη απζηεξψλ θπξψζεσλ ζηηο πεξηπηψζεηο παξαβαηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ -πνπ 

δελ ζα επηδέρνληαη δηαθνξεηηθψλ εξκελεηψλ θαη πξνζεγγίζεσλ- ζα θαζνξίδνπλ κε αθξίβεηα ηηο 

πξνυπνζέζεηο θαη ηελ δηαδηθαζία θπξψζεσλ, ζα απνθιείνπλ ηνπο παξαλνκνχληεο, ελψ παξάιιεια ζα 

δηεπθνιχλνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηνλ πγηή αληαγσληζκφ. 

Με απηφ ηνλ ηξφπν εμαζθαιίδνπκε θνηλνχο φξνπο γηα φινπο, βάδνληαο ηέξκα ζην άλαξρν ηνπίν ηεο 

αηζζεηηθήο θαη δεκηνπξγψληαο πξνυπνζέζεηο πνηνηηθήο νκνηνκνξθίαο. Με απηφ ηνλ ηξφπν, δίλνπκε ην 

ζχλζεκα γηα κηα πην φκνξθε θαη ηαθηηθή πφιε γηα φινπο αλεμαηξέησο ηνπο πνιίηεο. Αο αληηιεθζνχκε 

επηηέινπο φηη ε πνηφηεηα ηεο δσήο καο θαη νη επηινγέο ηεο αλάπηπμεο δελ είλαη έλλνηεο αληηθξνπφκελεο 

αιιά αιιεινζπκπιεξνχκελεο. 

Νηθήηαο Καθιακάλεο 
Γήκαξρνο Αζελαίσλ 
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E I  A Γ Χ Γ H  
 

Γελ απνηειεί ππεξβνιή, αλ ππνζηεξηρζεί φηη ηα θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο (ΚΤΔ) 

απνηεινχλ έλα απφ ηα πιένλ απαηηεηηθά πεδία δξάζεο ηεο απηνδηνίθεζεο, φπνπ δνθηκάδνληαη ηφζν νη 

δπλαηφηεηέο ηεο γηα ηελ πεξηθξνχξεζε ηεο λνκηκφηεηαο θαη ηελ απνηειεζκαηηθή ηεο πξάμε, φζν θαη νη 

ζρέζεηο ηεο κε ηνπο πνιίηεο θαη ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο. Αλ θαη ζπζηεκαηηθά εληάζζνληαη ζε κηα εληαία 

θαηεγνξία, ηα ΚΤΔ απαξηίδνληαη απφ κηα παλζπεξκία εηδηθφηεξσλ θιάδσλ θαη πεξηπηψζεσλ, νη νπνίεο 

δηαθνξνπνηνχληαη, βέβαηα, έηη πεξαηηέξσ, κέζα απφ ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ ηνπηθψλ ζπλζεθψλ. Χο πξνο 

ηα ΚΤΔ, ηα φξγαλα ηεο απηνδηνίθεζεο θαινχληαη λα εθαξκφζνπλ πιεζψξα εηεξνγελψλ θαλφλσλ, λα 

ζπλεξγαζηνχλ αξκνληθά θαη έγθαηξα κε άιιεο δεκφζηεο ππεξεζίεο, λα θαηαδείμνπλ ζηελ πξάμε ηελ 

εμνηθείσζή ηνπο κε ην γεσγξαθηθφ ρψξν επζχλεο ηνπο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, λα δηαθπιάμνπλ –ελ 

ηέιεη- πνιχηηκα δεκφζηα αγαζά, φπσο ην πεξηβάιινλ, ηελ πγηεηλή θαη ηελ θνηλή εζπρία, ρσξίο 

παξάιιεια λα εκπνδίδνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθή δξάζε.  

Ζ νκάδα έξγνπ πνπ ζπγθξνηήζεθε θαηά ηνλ Απξίιην ηνπ 2007 θαη αλέιαβε λα νινθιεξψζεη ζε 

ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα ηελ εθπφλεζε ηνπ παξφληνο νδεγνχ, πξαγκαηνπνίεζε νξηζκέλεο βαζηθέο 

κεζνδνινγηθέο επηινγέο πνπ απνηεινχλ θαη ηνπο θαηεπζπληήξηνπο άμνλεο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ 

θεηκέλνπ πνπ αθνινπζεί. Βαζηθή επηινγή, ππήξμε ε πηνζέηεζε απιήο θαη θαηαλνεηήο ζηνλ κέζν 

δηνηθνχκελν γιψζζαο, ρσξίο φκσο λα ζπζηάδεηαη ε ελλνηνινγηθή αθξίβεηα θαη ε επηζηεκνληθή, 

δηνηθεηηθή-ηερληθή, λνκνζεηηθή θαη λνκνινγηαθή ηεθκεξίσζε. Έηζη, πηζηεχνπκε φηη ν παξψλ νδεγφο 

κπνξεί εχθνια λα γίλεη θαηαλνεηφο απφ ηα αηξεηά θαη ηα ππεξεζηαθά ζηειέρε ηεο απηνδηνίθεζεο θαη 

ηνπο ελδηαθεξφκελνπο πνιίηεο αιιά θαη λα πξνζθέξεη ρξήζηκε θαζνδήγεζε ζε λνκηθνχο θαη άιινπο 

επηζηήκνλεο.  

Eλφςεη φισλ απηψλ, αιιά θαη ηεο αλνκνηνγέλεηαο ησλ δηνηθεηηθψλ πξαθηηθψλ πνπ εθαξκφδνληαη 

ζηνπο δήκνπο ηεο ρψξαο καο, πξνέβαιε ε αλάγθε γηα ηε ζπγγξαθή ελφο αμηφπηζηνπ νδεγνχ ν νπνίνο ζα 

θάιππηε ηα βαζηθφηεξα δεηήκαηα πνπ αλαθχπηνπλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο πνπ δηέπεη ηα 

KYE. Eμάιινπ, είλαη γλσζηά ζε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο ηα ζνβαξά θελά ελεκέξσζεο, αμηφπηζηεο 

πιεξνθφξεζεο θαη ζπλεπνχο θαζνδήγεζεο, ηα νπνία δελ είλαη δπλαηφ λα θαιπθζνχλ πιήξσο κέζσ 

εγθπθιίσλ θαη ad hoc απαληήζεσλ ησλ ζπλαξκφδησλ Yπνπξγείσλ. Mε γλψκνλα ην δεκφζην  ζπκθέξνλ 

θαη δηαπλεφκελνη απφ πλεχκα επνηθνδνκεηηθήο ζπλεξγαζίαο, ηξεηο θνξέο πνπ ζπγθεληξψλνπλ 

ζεκαληηθέο επζχλεο ζην ρψξν ηεο απηνδηνίθεζεο, δει. ην Yπνπξγείν Eζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο 

θαη Aπνθέληξσζεο, ε KEΓKE θαη ε EETAA, απνθάζηζαλ λα πξνρσξήζνπλ απφ θνηλνχ ζηελ εθπφλεζε 

ελφο νδεγνχ γηα ηα KYE. ηε ζπλέρεηα, ε EETAA ζπγθξφηεζε νκάδα έξγνπ θαηά ηνλ Aπξίιην ηνπ 2007 

ππφ ηνλ επηζηεκνληθφ ζπληνληζκφ ηνπ Aλαπιεξσηή Kαζεγεηή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Aζελψλ θ. N.-K. 

Xιέπα κε ηε ζπκκεηνρή έκπεηξσλ λνκηθψλ θαη ζηειερψλ ηεο δηνίθεζεο θαη ηεο απηνδηνίθεζεο. H ελ 

ιφγσ νκάδα αλέιαβε λα νινθιεξψζεη ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα ηε ζπγγξαθή ηνπ παξφληνο 

νδεγνχ, αθνχ πξαγκαηνπνίεζε νξηζκέλεο βαζηθέο κεζνδνινγηθέο επηινγέο πνπ απνηεινχλ θαη ηνπο 

θαηεπζπληήξηνπο άμνλεο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ θεηκέλνπ πνπ αθνινπζεί. Bαζηθή επηινγή, ππήξμε ε 

πηνζέηεζε απιήο θαη θαηαλνεηήο ζηνλ κέζν δηνηθνχκελν γιψζζαο, ρσξίο φκσο λα ζπζηάδεηαη ε 

ελνηνινγηθή αθξίβεηα θαη ε επηζηεκνληθή, δηνηθεηηθή-ηερληθή, λνκνζεηηθή θαη λνκνινγηαθή 

ηεθκεξίσζε. Έηζη, πηζηεχνπκε φηη ν παξψλ νδεγφο κπνξεί εχθνια λα γίλεη θαηαλνεηφο απφ ηα αηξεηά 

θαη ηα ππεξεζηαθά ζηειέρε ηεο απηνδηνίθεζεο θαη ηνπο ελδηαθεξφκελνπο πνιίηεο αιιά θαη λα 

πξνζθέξεη ρξήζηκε θαζνδήγεζε ζε λνκηθνχο θαη άιινπο επηζηήκνλεο. 

Tν αληηθείκελν ηνπ νδεγνχ πεξηνξίδεηαη ζηα KYE, γηα ηα νπνία είλαη αξκφδηνη νη δήκνη θαη νη 

θνηλφηεηεο. Oη πεξηπηψζεηο αξκνδηφηεηαο άιισλ θνξέσλ ζε εηδηθέο θαηεγνξίεο KYE επηζεκαίλνληαη 

κελ, αιιά δελ ήηαλ δπλαηφ λα παξνπζηαζηνχλ πιήξσο θαη εμαληιεηηθά ζην παξφλ θείκελν. Eπίζεο δελ 



ζπκπεξηιήθζεθαλ, βέβαηα, πεξηπηψζεηο θαηαζηεκάησλ θαη επηρεηξήζεσλ πνπ δελ είλαη KYE (πιελ 

ιίγσλ θαη ζεκαληηθψλ ή παξαδεηγκαηηθψλ εμαηξέζεσλ), αιιά αδεηνδνηνχληαη απφ ηνπο OTA. Aπφ ηελ 

άιιε πιεπξά, ν νδεγφο επεθηάζεθε θαη ζε δεηήκαηα πνπ λαη κελ ηππηθά δελ εληάζζνληαη ζηηο εηδηθέο 

ξπζκίζεηο γηα ηα KYE, αιιά ηα αθνξνχλ άκεζα, φπσο ι.ρ., ε ζρεηηθή πνιενδνκηθή λνκνζεζία ή 

νξηζκέλνη θαλφλεο θαη αξρέο πνπ αθνξνχλ ηελ δηνηθεηηθή δηαδηθαζία, ηα δηθαηψκαηα ησλ δηνηθνπκέλσλ 

θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ, ηελ θξαηηθή επνπηεία θαη ηε δηθαζηηθή πξνζηαζία. 

O νδεγφο νξγαλψλεηαη ζε έμη βαζηθά θεθάιαηα, ηα νπνία αθνινπζνχλ έλαλ «θιαζηθφ» ζπζηεκαηηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ σο πξνο ηελ θαηάηαμε ηεο χιεο. Έηζη, ην πξψην θεθάιαην (Α) έρεη εηζαγσγηθφ 

ραξαθηήξα, αθνχ αζρνιείηαη κε ηνπο βαζηθνχο ελλνηνινγηθνχο πξνζδηνξηζκνχο ησλ ΚΤΔ θαη νξηνζεηεί 

ηνλ θχθιν ησλ ζρεηηθψλ αξκνδηνηήησλ πνπ δηαζέηεη ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε. Σν ίδην Κεθάιαην 

αληηπαξαζέηεη, ζπλδπαζηηθά ή εθ παξαιιήινπ, νξηζκέλεο θαηεγνξίεο ζεκαληηθψλ ΚΤΔ γηα ηα νπνία 

δελ είλαη αξκφδηνη νη πξσηνβάζκηνη OΣΑ, θαζψο θαη θαηαζηήκαηα θαη επηρεηξήζεηο πνπ δελ είλαη ΚΤΔ, 

αιιά αδεηνδνηνχληαη απφ ηνπο δήκνπο θαη ηηο θνηλφηεηεο. ην επφκελν θεθάιαην (Β), παξνπζηάδνληαη 

αλαιπηηθά ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ έλα ηδηαίηεξα θξίζηκν ζηάδην ηεο φιεο δηαδηθαζίαο, έηζη φπσο 

απηή νξγαλψλεηαη απφ ην λέν ΚΓΚ, δει. ηελ πξνέγθξηζε. Ζ εθηελήο αλάπηπμε ηεο ζπλαθνχο 

πξνβιεκαηηθήο θξίζεθε αλαγθαία, επεηδή θαηά ην ζηάδην απηφ δηεξεπλάηαη ζεηξά παξαγφλησλ θαη 

πξνυπνζέζεσλ πνπ αθνξνχλ άκεζα ηελ αδεηνδφηεζε θαη εμεηάδνληαη απφ ηα φξγαλα ησλ δήκσλ θαη 

θνηλνηήησλ. Αθνινχζσο (Κεθ. Γ), αλαιχνληαη ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην ζηάδην ηεο ρνξήγεζεο ηεο 

άδεηαο ΚΤΔ, κε ηελ νπνία θαη νινθιεξψλεηαη ε ζρεηηθή αδεηνδνηηθή δηαδηθαζία. ηελ αληηθαηάζηαζε 

ηεο άδεηαο, ε νπνία νξγαλψλεηαη πιένλ κε ηξφπν πνπ πεξηνξίδεη ηηο πεξηπηψζεηο επαλάιεςεο ηεο 

δηαδηθαζίαο εμ ππαξρήο, αθηεξψλεηαη ην Κεθάιαην Γ ηνπ νδεγνχ. Ηδηαίηεξα ζεκαληηθά ζηελ πξάμε 

είλαη, εμάιινπ, ηα δεηήκαηα πνπ αλαθχπηνπλ σο πξνο ηηο αθαηξέζεηο θαη αλαθιήζεηο αδεηψλ, θαζψο θαη 

ηηο ζθξαγίζεηο ΚΤΔ. ε απηά ζηξέθεηαη ην Κεθάιαην Δ ηνπ νδεγνχ. Σέινο, θξίζεθε ζθφπηκν λα 

νινθιεξσζεί ν νδεγφο κε έλα ηδηαίηεξν Κεθάιαην (η) πνπ αθνξά ηηο δηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαη ηε 

δηθαζηηθή πξνζηαζία, έηζη ψζηε λα απνθηά ν αλαγλψζηεο κηα ζαθή εηθφλα σο πξνο ηηο δπλαηφηεηεο πνπ 

πξνζθέξεη ε έλλνκή καο ηάμε θαη νη κεραληζκνί ηεο γηα ηνλ έιεγρν ηήξεζεο ηεο λνκηκφηεηαο απφ φιεο 

ηηο εκπιεθφκελεο πιεπξέο.  

Πηζηεχνπκε φηη ν αλά ρείξαο νδεγφο πξνζθέξεη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο ηε δπλαηφηεηα λα 

απνθηήζνπλ ηελ απαηηνχκελε επνπηεία ηεο ζπλαθνχο πξνβιεκαηηθήο, ρσξίο βέβαηα λα εμαληινχληαη 

φια ηα δεηήκαηα πνπ κπνξνχλ λα αλαθχςνπλ ζηελ πξάμε.  

 

Iσάλλεο Γθνγθνδψηνο  

Γηεπζχλσλ χκβνπινο EETAA A.E. 



ΚΔΦΑΛΑΗO Α 

ΔΝΝOΗΑ ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΧΝ ΤΓΔΗOΝOΜΗΚOΤ ΔΝΓΗΑΦΔΡOΝΣO ΚΑΗ 

ΑΡΜOΓΗOΣΖΣΔ  

ΣΧΝ ΓΖΜΧΝ ΚΑΗ ΚOΗΝOΣΖΣΧΝ 

 

Η. Έλλνηα θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο 

χκθσλα κε ηνλ ΑΝ 2520/19401 (άξζξ. 9 παξ. 1), θαηαζηήκαηα ή επηρεηξήζεηο πγεηνλνκηθνχ 

ελδηαθέξνληνο είλαη εθείλα πνπ νη φξνη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπο θαζνξίδνληαη απφ πγεηνλνκηθέο 

δηαηάμεηο. Oη ηειεπηαίεο έρνπλ ηε κνξθή ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ. ρεηηθή λνκνζεζία ππήξρε θαη 

παιαηφηεξα, φπσο ην απφ 18/9/1928 ΝΓ «Πεξί κέηξσλ πξνο πξφιεςηλ θαη θαηαπνιέκεζηλ επηδεκηθψλ 

λφζσλ»2. Ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηελ νξηνζέηεζε ηεο έλλνηαο ησλ Καηαζηεκάησλ Τγεηνλνκηθνχ 

Δλδηαθέξνληνο (ΚΤΔ) είλαη ζήκεξα ε πγεηνλνκηθή δηαηαμε Α1β/8577/1983 «Πεξί πγεηνλνκηθνχ 

ειέγρνπ θαη αδεηψλ ηδξχζεσο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ επηρεηξήζεσλ πγεηνλνκηθνχ 

ελδηαθέξνληνο θ.ι.π.»3, φπσο ηζρχεη4.  

χκθσλα κε ην άξζξν 5 ηεο ππ‟ αξηζκ. Α1β/8577/1983 Τγεηνλνκηθήο Γηάηαμεο: «Καηαζηήκαηα 

Τγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο είλαη ηα θαηαζηήκαηα,  ζηα νπνία γίλεηαη παξαζθεπή ή/θαη δηάζεζε ζε 

πειάηεο (θαζηζκέλνπο, φξζηνπο, πεξαζηηθνχο) ή δηαλνκή θαγεηψλ ή γιπθηζκάησλ ή νπνηνπδήπνηε 

άιινπ παξαζθεπάζκαηνο ηξνθίκσλ ή πνηψλ, θαζψο θαη ηα θαηαζηήκαηα πξνζθνξάο ππεξεζηψλ, 

εμαηηίαο ησλ νπνίσλ κπνξεί λα πξνθιεζεί βιάβε ζηε δεκφζηα πγεία, φπσο αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζηελ 

παξνχζα θαη ζηηο άιιεο πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο.». 

Καηαζηήκαηα Τγεηνλνκηθνχ 
Δλδηαθέξνληνο 

 

Πνπ δηέπνληαη απφ πγεηνλνκηθέο  
δηαηάμεηο ή πγεηνλ. θαλνληζκνχο θαη φπνπ γίλεηαη παξαζθεπή, δηάζεζε,  

εκπνξία, απνζήθεπζε  
ηξνθίκσλ ή πνηψλ 

 

πνπ πξνζθέξνληαη ππεξεζίεο  
εμ αηηίαο ησλ νπνίσλ κπνξεί λα  

πξνθιεζεί βιάβε ζηε δεκφζηα πγεία 
(π.ρ. θνπξεία, θνκκσηήξηα) 

 

 

ηα άξζξα 37-50 ηεο ελ ιφγσ Τγεηνλνκηθήο Γηάηαμεο γίλεηαη αλαιπηηθή θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ΚΤΔ. 

πγθεθξηκέλα: 

 Καηαζηήκαηα πξνζθνξάο πνηψλ, ρσξίο θαγεηφ, ζε θαζηζκέλνπο πειάηεο (άξζξν 37). ε απηά 

πεξηιακβάλνληαη θαθελεία (παξαδνζηαθά), θαθεηέξηεο (εθζπγρξνληζκέλα θαθελεία), κπαξ, 

θπιηθεία, αλνηθηά κπαξ (open bar), βι. άξζξ. 37 παξ. 2.  

 Καηαζηήκαηα ζηα νπνία παξαζθεπάδνληαη ή/θαη πξνζθέξνληαη ζε θαζηζκέλνπο πειάηεο θάζε 

είδνπο θαγεηά κε ηε ζπλνδεία ή κε πνηψλ, θπξίσο νηλνπλεπκαησδψλ (άξζξν 38). ε απηά 



πεξηιακβάλνληαη εζηηαηφξηα, ςαξνηαβέξλεο, ςεηνπσιεία, νβειηζηήξηα (ζνπβιαηδίδηθα), 

πηηζαξίεο, ζλαθ-κπαξ (δει. δπζνπσιεία ή κππξαξίεο, νπδνπσιεία ή νπδεξί θ.ά., επίζεο ηα Fast 

Food ή θαηαζηήκαηα γξήγνξνπ θαγεηνχ), βι. άξζξ. 38 παξ. 2.  

 Καηαζηήκαηα ζηα νπνία παξαζθεπάδνληαη θαη πξνζθέξνληαη γιπθίζκαηα θαη θάζε είδνπο 

παξαζθεπάζκαηα γάιαθηνο θιπ. ζε θαζηζκέλνπο πειάηεο (άξζξν 39). ε απηά πεξηιακβάλνληαη ηα 

δαραξνπιαζηεία, γαιαθηνπσιεία, κπνπγαηζάδηθα, ινπθνπκαηδίδηα, αλαςπθηήξηα θαηαζηήκαηα 

θαη ηα φκνηα πνπ εμππεξεηνχλ θαζηζκέλνπο ή θαη πεξαζηηθνχο πειάηεο (άξζξ. 39 παξ. 1).  

 Μηθηά θαηαζηήκαηα παξαζθεπήο θαη πξνζθνξάο θαγεηψλ, γιπθηζκάησλ, πνηψλ θιπ. ζε 

θαζηζκέλνπο πειάηεο (άξζξν 40). Σν ελ ιφγσ άξζξν αλαθέξεηαη αθελφο ζε «νκνεηδή 

θαηαζηήκαηα» πνπ ξπζκίδνληαη θαηά εληαίν ηξφπν απφ ηα άξζξα 37-39 θαη επηηξέπεηαη λα 

ιεηηνπξγνχλ (δχν ή πεξηζζφηεξα) σο κηθηά θαηαζηήκαηα (ι.ρ. θαθέ-κπαξ, πηηζαξία-ζλαθ κπαξ, 

γαιαθηνδαραξνπιαζηείν θ.ι.π.) θαη θαηαξρήλ κπνξνχλ λα έρνπλ θνηλνχο ρψξνπο (άξζξ. 40 παξ. 

2). «Με νκνεηδή θαηαζηήκαηα», αθεηέξνπ, ραξαθηεξίδνληαη ηα θαηαζηήκαηα ησλ άξζξσλ 37-39 

πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε δχν ηνπιάρηζηνλ απφ ηα άξζξα απηά θαη ξπζκίδνληαη κε δηαθνξεηηθφ, γηα 

θάζε είδνο ησλ θαηαζηεκάησλ, ηξφπν. Απηά επηηξέπεηαη λα ιεηηνπξγνχλ σο κηθηά θαηαζηήκαηα 

(ι.ρ. θαθεηέξηα-ζλαθ κπαξ, εζηηαηφξην-δαραξνπιαζηείν, θαθεηέξηα-πηηζαξία θιπ.). Σα κε 

νκνεηδή κηθηά θαηαζηήκαηα κπνξνχλ επίζεο λα έρνπλ θνηλνχο ρψξνπο, αιιά ην εκβαδφλ θάζε 

ρψξνπ ζα είλαη ίζν ηνπιάρηζηνλ ή θαη κεγαιχηεξν απφ ηα εκβαδά πνπ πξνβιέπνπλ νη ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο γηα ηνλ αληίζηνηρν ρψξν θαζελφο απφ ηα θαηαζηήκαηα πνπ απνηεινχλ ην κηθηφ 

θαηάζηεκα (άξζξ. 40 παξ. 3). 

 Κέληξα Γηαζθεδάζεσο (άξζξν 41). χκθσλα κε ηελ παξ. 1 «Κέληξν Γηαζθεδάζεσο είλαη ν 

ζηεγαζκέλνο ή αθάιππηνο ρψξνο ζπγθεληξψζεσο ηνπ θνηλνχ γηα ηελ παξαθνινχζεζε 

θαιιηηερληθνχ, θπξίσο κνπζηθνχ, πξνγξάκκαηνο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξνρή θαγεηψλ ή / θαη 

πνηψλ, πέξα δε απφ ηνλ ρψξν απηφλ ππάξρνπλ νπσζδήπνηε θαη νη πξνβιεπφκελνη απφ ηα νηθεία 

άξζξα, αλαιφγσο ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ (άξζξα 37 ή 38 ή 39 ηεο παξνχζαο), ζηεγαζκέλνη 

ρψξνη κε ηελ απαξαίηεηε ζπγθξφηεζε θαη εμνπιηζκφ». ηελ ίδηα δηάηαμε δηεπθξηλίδεηαη φηη «δελ 

ζεσξνχληαη Κέληξα Γηαζθεδάζεσο ηα θαηαζηήκαηα ησλ άξζξσλ 37, 38 θαη 39, ζηα νπνία, 

θαηφπηλ άδεηαο ηεο αξκφδηαο Αζηπλνκηθήο Αξρήο θαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο ζρεηηθέο 

Αζηπλνκηθέο Γηαηάμεηο, γίλεηαη ρξήζε νξηζκέλσλ έγρνξδσλ κνπζηθψλ νξγάλσλ (πηάλν, βηνιί, 

θηζάξα θ.η.νκ.), ρσξίο εληζρπηή θαη κεγάθσλα, ή ζηεξενθσληθνχ κεραλήκαηνο κηθξήο ηζρχνο, 

αλάινγεο κε ηνλ ρψξν, γηα ηε δεκηνπξγία επράξηζηεο αηκφζθαηξαο ζην θαηάζηεκα. ηα 

θαηαζηήκαηα απηά δελ επηηξέπεηαη ν ρνξφο». 

 Καηαζηήκαηα ηα νπνία δηαζέηνπλ ζε πεξαζηηθνχο πειάηεο ηξφθηκα θαη πνηά γηα άκεζε 

θαηαλάισζε (άξζξν 42). ε απηά πεξηιακβάλνληαη: «ηα θαηαζηήκαηα, ηα νπνία πξνζθέξνπλ 

ηξφθηκα ή / θαη πνηά ζε πεξαζηηθνχο πειάηεο. Σέηνηα θαηαζηήκαηα είλαη ηα αλαςπθηήξηα 

πεξίπηεξα, ηα θαηαζηήκαηα αλαςπθηήξηα ρσξίο θαζίζκαηα, ηα παγσηνπσιεία, ηα νβειηζηήξηα γηα 

πεξαζηηθνχο πειάηεο, νη θηλεηέο θαληίλεο θαη άιια παξφκνηα θαηαζηήκαηα». Δπίζεο, ζηα 

θαηαζηήκαηα απηά πεξηιακβάλνληαη «θαη ηα θπιηθεία, πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε ρψξνπο εξγαζίαο ή 

ζπγθεληξψζεσο πνιιψλ αηφκσλ, εθφζνλ δελ αλαπηχζζνληαη ζ‟ απηά ηξαπέδηα θαη θαζίζκαηα 

(θπιηθεία εξγνζηαζίσλ, δεκνζίσλ ζεακάησλ, ζρνιείσλ, ηδξπκάησλ, κεγάξσλ ζηα νπνία 

ζηεγάδνληαη γξαθεία ή θαηαζηήκαηα, δεκνηηθψλ αγνξψλ θιπ.)» (άξζξ. 42 παξ. 1 θαη 2) .  

 Καηαζηήκαηα ηξνθίκσλ, πνπ θαηαλαιψλνληαη ζε άιινπο ρψξνπο έμσ απφ εθείλνπο δηαζέζεψο 

ηνπο (άξζξν 43). ε απηά πεξηιακβάλνληαη: «ηα παληνπσιεία, νπσξνιαραλνπσιεία, θξενπσιεία, 

ηρζπνπσιεία, πηελνπσιεία-απγνπσιεία, θαθεθνπηεία, πξαηήξηα γάιαθηνο θαη εηδψλ 

δαραξνπιαζηηθήο, ακηγή πξαηήξηα εηδψλ δαραξνπιαζηείνπ, ακηγή γαιαθηνπσιεία, πξαηήξηα 



άξηνπ, θαηαζηήκαηα πσιήζεσο θαηεςπγκέλσλ πξντφλησλ θαηαζηήκαηα πσιήζεσο 

εκθηαισκέλσλ νηλνπλεπκαησδψλ θαη κε πνηψλ (θάβεο), θαηαζηήκαηα πσιήζεσο εηδψλ 

αιιαληνπνηίαο θαη ηπξνθνκίαο, πξαηήξηα ειαίνπ θαη καγεηξηθψλ ιηπψλ θαη θάζε άιιν παξφκνην κε 

ηα αλσηέξσ θαηάζηεκα» (άξζξ. 43 παξ. 1)5.  

 Τπεξαγνξέο ηξνθίκσλ «νχπεξ Μάξθεηο ηξνθίκσλ» (άξζξν 44). χκθσλα κε ην λφκν: 

“Τπεξαγνξά Σξνθίκσλ ή νχπεξ Μάξθεη είλαη κεγάιν θαηάζηεκα, ζην νπνίν πσινχληαη θάζε 

είδνπο ηξφθηκα, παξαζθεπαζκέλα θαη κε, θαζψο θαη είδε άζρεηα κε ηα ηξφθηκα. Αλαιπηηθφηεξα, 

ζηα αλσηέξσ θαηαζηήκαηα επηηξέπεηαη λα πσινχληαη φια ηα είδε παληνπσιείνπ θαη 

θξενπσιείνπ, θαηεςπγκέλα ηξφθηκα, δσηθήο θαη θπηηθήο πξνειεχζεσο, γάια θαη ηα παξαγσγά 

ηνπ, θαγεηά θαη γιπθίζκαηα ζε παθέηα θαη εκθηαισκέλα νηλνπλεπκαηψδε θαη κε πνηά, θαζψο θαη 

απνξξππαληηθά, είδε θαζαξηζκνχ, εληνκνθηφλα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζθσξνθηφλσλ ζε 

πξαγκαηηθά αεξνζηεγείο ζπζθεπαζίεο, θαιιπληηθά, είδε λνηθνθπξηνχ, εμνρήο, ελδχζεσο θαη 

ππνδήζεσο, παηδηθά είδε, ραξηηθά, βηβιία θιπ., κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα θαηαιακβάλνπλ 

ηδηαίηεξνπο λνεηνχο ρψξνπο καθξηά απφ ηα ηξφθηκα» (άξζξ. 44 παξ. 1)6.  

 Απνζήθεο ηξνθίκσλ ή/θαη πνηψλ ρνλδξηθνχ εκπνξίνπ (άξζξν 45). χκθσλα κε ηε λνκνζεζία, «σο 

απνζήθεο ηξνθίκσλ ή / θαη πνηψλ ρνλδξηθνχ εκπνξίνπ λννχληαη νη ρψξνη ζηνπο νπνίνπο 

απνζεθεχνληαη, κέρξη λα δηαηεζνχλ ζην ιηαληθφ εκπφξην, ηξφθηκα ή / θαη πνηά ζπζθεπαζκέλα ζε 

ζάθνπο, θηβψηηα, δνρεία θ.η.νκ.» (άξζξ. 45 παξ. 1) .  Δπηζεκαίλεηαη πάλησο, φηη γηα ηηο απνζήθεο 

πνπ δηαζέηνπλ εγθαηεζηεκέλν κφληκα κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ αξκφδηα γηα ηελ ρνξήγεζε ηεο 

άδεηαο είλαη ε νηθεία Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε 7.  

 Κηλεηά Καηαζηήκαηα ζε Λατθέο Αγνξέο (άξζξν 46 παξ. 6 θαη 7). χκθσλα κε ηε λνκνζεζία, 

πξφθεηηαη γηα «εηδηθά δηαζθεπαζκέλα νρήκαηα, απηνθίλεηα ή ξπκνπιθνχκελα, κε εηδηθφ ακάμσκα 

εκβαδνχ ηνπιάρηζηνλ 5 η.κ. ησλ νπνίσλ ε ρξήζε γηα άιινπο ζθνπνχο απαγνξεχεηαη». Γηα ηέηνηνπ 

είδνπο θηλεηά θαηαζηήκαηα απαηηείηαη άδεηα ηνπ δήκνπ ή ηεο θνηλφηεηαο «ηνπ ηφπνπ θαηνηθίαο 

ηνπ θαηφρνπ ηνπ» (άξζξ. 46 παξ.1).  

 Πψιεζε ηππνπνηεκέλσλ παγσηψλ, αλαςπθηηθψλ πνηψλ θαη νξηζκέλσλ δαραξσδψλ πξντφλησλ ζηα  

θαηαζηήκαηα ςηιηθψλ (άξζξν 47), νπφηε απαηηείηαη αληίζηνηρε εηδηθή άδεηα8 

 Απηφκαηνη πσιεηέο ηξνθίκσλ ή πνηψλ (άξζξν 48). χκθσλα κε ην λφκν, «Απηφκαηνη πσιεηέο 

ηξνθίκσλ ή πνηψλ είλαη κεραλήκαηα, ηα νπνία, αθνχ ηεζνχλ ζε ιεηηνπξγία κε θέξκα, δηαζέηνπλ 

απηφκαηα νξηζκέλα είδε ηξνθίκσλ ή πνηψλ, φπσο είλαη ηα δαραξψδε πξντφληα, νη μεξνί θαξπνί, 

ηα αλαςπθηηθά πνηά, ηα δεζηά ή θξχα ξνθήκαηα, ηφζη θ.η.νκ» (άξζξ. 48 παξ. 1)9. 

 Πιαλφδηνη θαη ζηάζηκνη κηθξνπσιεηέο ηξνθίκσλ ή πνηψλ (άξζξν 49). Oη ελ ιφγσ κηθξνπσιεηέο 

κπνξνχλ λα πσινχλ είδε θνπινπξνπνηίαο, ζπζθεπαζκέλα πξντφληα ζνθνιαηνπνηίαο, 

κπηζθνηνπνηίαο, ηππνπνηεκέλα παγσηά, εκθηαισκέλα αλαςπθηηθά πνηά θ.ά.10.  

 Αξηνπνηεία θαη Πξαηήξηα άξηνπ (άξζξν 50). χκθσλα κε ηε λνκνζεζία, «Αξηνπνηείν είλαη κφληκν 

θηίζκα εηδηθά δηαξξπζκηζκέλν θαη θαηάιιεια εμνπιηζκέλν, αλεμάξηεηα απφ ηε δπλακηθφηεηά ηνπ, 

γηα ηελ παξαγσγή θαη δηάζεζε άξηνπ, αξηνζθεπαζκάησλ γεληθά θαη ινηπψλ ζθεπαζκάησλ 

ηξνθίκσλ, πνπ έρνπλ σο βάζε ην αιεχξη, πιελ ησλ δπκαξηθψλ. Αθφκε, ζην αξηνπνηείν ςήλνληαη 

θαγεηά θαη άιια παξαζθεπάζκαηα (γιπθίζκαηα θιπ.) ηνπ Κνηλνχ». Πξαηήξην άξηνπ, αληίζηνηρα, 

είλαη «απηνηειέο θαη αλεμάξηεην θαηάζηεκα, ζην νπνίν πσινχληαη κφλνλ πξντφληα αξηνπνηίαο, 

δειαδή άξηνο, αξηνζθεπάζκαηα, απιά ή εηδηθά, θαη άιια ζθεπάζκαηα απφ απηά πνπ επηηξέπεηαη 

λα παξαζθεπάδνληαη ζηα αξηνπνηεία». 



 

ΗΗ. Oη αξκνδηφηεηεο ησλ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ σο πξνο ηα θαηαζηήκαηα  

πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο 

Αξρηθά, ζχκθσλα κε ην άξζξν 9 ηνπ ΑΝ 2520/1940, σο πξνο ηελ ρνξήγεζε άδεηαο ζε ΚΤΔ, αξκφδηα 

ήηαλ ε αζηπλνκηθή αξρή. Δπξφθεηην βέβαηα γηα κηα πνιηηηθά αζηαζή πεξίνδν, ελψ ε πξσηνβάζκηα 

απηνδηνίθεζε ήηαλ ηφηε θαηαθεξκαηηζκέλε ζε ρηιηάδεο κηθξέο κνλάδεο πνπ δελ δηέζεηαλ ηα 

απαηηνχκελα κέζα θαη ην αλαγθαίν πξνζσπηθφ. Δπηπιένλ, ε πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο 

αληηκεησπίδνληαλ σο επζχλε ηνπ θξάηνπο, ην νπνίν έπξεπε λα αληαπνθξηζεί κέζσ ησλ πεηζαξρεκέλσλ 

θαη νξγαλσκέλσλ αζηπλνκηθψλ αξρψλ πνπ αλέπηπζζαλ ηελ παξνπζία ηνπο ζε φιε ηε ρψξα. Αιιά θαη 

πνιχ αξγφηεξα, ην άξζξν 6 παξ. 1 ηεο Α1β/8577/83 Τγεηνλνκηθήο Γηάηαμεο πξνέβιεπε φηη «Γηα ηελ 

ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία θαηαζηήκαηνο ή εξγαζηεξίνπ ή εξγνζηαζίνπ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο 

απαηηείηαη άδεηα ηεο νηθείαο αζηπλνκηθήο αξρήο, ρνξεγνχκελε κε ζχκθσλε γλψκε ηεο αξκφδηαο 

Τγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο ή, αλ δελ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ Νφκν ηέηνηα Δπηηξνπή, ηεο αξκφδηαο 

Τγεηνλνκηθήο Τπεξεζίαο, φηη πιεξνχληαη νη φξνη ησλ ζρεηηθψλ Τγεηνλνκηθψλ Γηαηάμεσλ. Αλάινγεο 

ππήξμαλ άιισζηε θαη νη επηινγέο ελφο πνιχ ζεκαληηθνχ ζρεηηθνχ λνκνζεηήκαηνο, δει. ηνπ ΠΓ 

180/1979, ην νπνίν αθνξνχζε θέληξα δηαζθέδαζεο θαη ινηπά θαηαζηήκαηα φπνπ πξνζθέξνληαη 

νηλνπλεπκαηψδε πνηά11. 

ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ νγδφληα, εθδφζεθε ην ΠΓ 552/198912, κε ην νπνίν πξνβιέθζεθε ε 

δπλαηφηεηα κεηαβίβαζεο ζηνπο δήκνπο ηεο αξκνδηφηεηα ρνξήγεζεο ηεο άδεηαο ίδξπζεο νξηζκέλσλ 13 

ΚΤΔ. Ζ ελ ιφγσ άδεηα ίδξπζεο απνηεινχζε πξνυπφζεζε γηα ηελ ρνξήγεζε, ζηε ζπλέρεηα, άδεηαο 

ιεηηνπξγίαο απφ ηελ αζηπλνκηθή αξρή. Πξνθεηκέλνπ λα αζθεζεί ε ελ ιφγσ αξκνδηφηεηα, έπξεπε ζε 

θάζε ελδηαθεξφκελν δήκν λα έρεη πξνεγεζεί ζρεηηθή απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ 

θαη έγθξηζε απφ ην λνκάξρε.  

Ζ ελ ιφγσ κεηαβίβαζε αξκνδηφηεηαο θξίζεθε φκσο αληηζπληαγκαηηθή απφ ην πκβνχιην ηεο 

Δπηθξαηείαο14. ηε ζπλέρεηα, ε αξκνδηφηεηα ρνξήγεζεο ησλ αδεηψλ ίδξπζεο ΚΤΔ κεηαβηβάζζεθε 

ζηνπο δήκνπο θαη ηηο θνηλφηεηεο κε ην λφκν 2130/199315 (άξζξν 28), γηα ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο 

ΚΤΔ πνπ απαξηζκήζεθαλ πεξηνξηζηηθά. Σν επφκελν έηνο, κε ην λ. 2218/199416 κεηαβηβάζηεθε ηειηθά 

ζηνπο πξσηνβάζκηνπο OΣΑ θαη ε αξκνδηφηεηα γηα ηελ ρνξήγεζε ησλ αδεηψλ ιεηηνπξγίαο ΚΤΔ. Ζ ελ 

ιφγσ αξκνδηφηεηα κεηαβηβάζζεθε κάιηζηα γηα φια, θαηαξρήλ, ηα ΚΤΔ θαη φρη κφλν γη‟απηά ηνπ ΠΓ 

180/1979 ή ηνπ λ. 2130/1993. O λνκνζέηεο επαλήιζε πνιχ γξήγνξα κε ην λ. 2307/1995 (άξζξν 11) θαη 

ην λ. 2503/1997 (άξζξν 11)17 πνπ ξχζκηζαλ ζρεηηθά δεηήκαηα, ελψ ζηελ Τγεηνλνκηθή δηάηαμε 

Τ1β/4352/199418 νξίζηεθε πιένλ φηη, φπνπ ζηνλ πγεηνλνκηθφ θαλνληζκφ θαη ζηηο πγεηνλνκηθέο 

δηαηάμεηο πνπ εθδφζεθαλ κε βάζε ηε ζρεηηθή εμνπζηνδφηεζε ηνπ ΑΝ 2520/1940 αλαθέξεηαη ε 

«αζηπλνκηθή αξρή», λνείηαη πιένλ ν νηθείνο δήκνο ή θνηλφηεηα19. πλεπψο, ε ζρεηηθή αξκνδηφηεηα πνπ 

απέθηεζαλ νη δήκνη είλαη ε αξκνδηφηεηα ηεο αζηπλνκίαο.  

ην δεκνηηθφ θαη θνηλνηηθφ θψδηθα πνπ ίζρπε κέρξη πξφζθαηα (ΠΓ 410/1995), γίλνληαλ 

θαηεγνξεκαηηθά ιφγνο γηα αξκνδηφηεηα ησλ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ γηα ηελ «ρνξήγεζε ησλ αδεηψλ 

ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ θαηαζηεκάησλ θαη επηρεηξήζεσλ, νη φξνη ιεηηνπξγίαο ησλ νπνίσλ 

θαζνξίδνληαη απφ πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο» θαζψο θαη γηα ηελ «άζθεζε ηνπ πγεηνλνκηθνχ ειέγρνπ 

απηψλ»20. Με απηή ηε ξχζκηζε, θαηνρπξψλνληαλ ε αξκνδηφηεηα, θαηαξρήλ, ησλ πξσηνβάζκησλ OΣΑ 

γηα φια ηα θαηαζηήκαηα θαη επηρεηξήζεηο πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, εθηφο αλ άιιεο εηδηθφηεξεο 



ξπζκίζεηο αλέζεηαλ ζρεηηθέο αξκνδηφηεηεο ζε άιινπο θνξείο θαη ππεξεζίεο (ι.ρ. γηα ηα εξγαζηήξηα 

αηζζεηηθήο, ηηο κνλάδεο αδπλαηίζκαηνο θ.ά.). 

Πξφζθαηα, κε ην λέν δεκνηηθφ θαη θνηλνηηθφ θψδηθα (ΚΓΚ)21, νη νπζηαζηηθέο θαη δηαδηθαζηηθέο 

ξπζκίζεηο γηα ηα ΚΤΔ αλακνξθψζεθαλ θαη πάιη (βι. ηδίσο άξζξ. 80)22, ελψ ιίγν αξγφηεξα εθδφζεθε 

θαη ε ΚΤΑ 10551/2007 (ΦΔΚ 246 Α) «Απινχζηεπζε δηαδηθαζίαο έθδνζεο άδεηαο ίδξπζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο Καηαζηήκαηνο Τγεηνλνκηθνχ Δλδηαθέξνληνο θαζψο θαη Καηαζηήκαηνο Τγεηνλνκηθνχ 

Δλδηαθέξνληνο επί ζαιαζζνπιννχλησλ πινίσλ». Κνηλή ζπληζηακέλε απηψλ ησλ λεφηεξσλ ξπζκίζεσλ 

απνηειεί ε πξνζπάζεηα γηα απινπνίεζε θαη επηηάρπλζε ησλ ζρεηηθψλ δηαδηθαζηψλ. Έηζη, ζην λέν ΚΓΚ 

(άξζξ. 80), εθηφο απφ ηελ πηνζέηεζε πξνζεζκηψλ θαη ηελ θαζηέξσζε «ηεθκαξηψλ» αδεηψλ πνπ ηζρχνπλ 

κε ηελ άπξαθηε, απφ ηελ πιεπξά ηνπ δήκνπ, πάξνδν πξνζεζκηψλ23, αμίδεη λα ζεκεησζεί ε αλάιεςε ησλ 

ζπλαθψλ αξκνδηνηήησλ απφ ηελ (νιηγνκειή) δεκαξρηαθή επηηξνπή (αληί ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ 

παιαηφηεξα) θαη ηνλ δήκαξρν24.  

Ζ αξκνδηφηεηα ησλ πξσηνβάζκησλ OΣΑ γηα ηηο άδεηεο ΚΤΔ θαηνρπξψλεηαη πάλησο θαη ζην άξζξν 

75 ΗΗ παξ. 13 ηνπ ΚΓΚ, φπνπ φκσο εληάζζεηαη ξεηά πιένλ ζηηο «θξαηηθνχ ραξαθηήξα αξκνδηφηεηεο», νη 

νπνίεο αζθνχληαη ζε ηνπηθφ επίπεδν θαη έρνπλ αλαηεζεί ζηνπο δήκνπο θαη ηηο θνηλφηεηεο «γηα ηελ 

θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ, ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία». Δίλαη πξνθαλέο, φηη νη ελ 

ιφγσ αξκνδηφηεηεο θαηεγνξηνπνηνχληαη σο «θξαηηθνχ ραξαθηήξα», επεηδή έρνπλ σο βαζηθφ ζηφρν ηελ 

πξνζηαζία θαη δηαθχιαμε ηεο δεκφζηαο πγείαο. Έηζη, ν ίδηνο ν λνκνζέηεο ραξαθηεξίδεη ηηο ελ ιφγσ 

αξκνδηφηεηεο σο «δνηέο» ή «θαηά παξαρψξεζε»25 πνπ αθνξνχλ θξαηηθέο θαη φρη ηνπηθέο ππνζέζεηο 

θαη, ζπλεπψο, κπνξνχλ θαηά πεξίπησζε λα πξνζζαθαηξνχληαη, ζχκθσλα κε ηηο επηινγέο ηνπ λνκνζέηε, 

απφ ην πεδίν ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ OΣΑ. Ζ ίδηα ε ελ ιφγσ δηάηαμε είλαη άιισζηε, σο πξνο απηφ, 

ζαθήο, παξά ηε γεληθή ηεο δηαηχπσζε σο πξνο ηελ ζρεηηθή αξκνδηφηεηα: «Ζ ρνξήγεζε, αλάθιεζε θαη 

αθαίξεζε ησλ αδεηψλ ίδξπζεο, ιεηηνπξγίαο θαη εγθαηάζηαζεο ησλ θαηαζηεκάησλ θαη επηρεηξήζεσλ, νη 

φξνη ιεηηνπξγίαο ησλ νπνίσλ θαζνξίδνληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηνπο αληίζηνηρνπο 

πγεηνλνκηθνχο θαλνληζκνχο θαη δηαηάμεηο, θαζψο θαη ν έιεγρνο ηεο ηήξεζεο απηψλ». 

 Δηδηθφηεξα, σο πξνο ηνπο ειέγρνπο ηήξεζεο ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο, ην ΠΓ 23/2002, πξνέβιεςε 

ζρεηηθή αξκνδηφηεηα ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο (άξζξν 2 παξ. Α πεξ. 5)26, γηα «ηνλ έιεγρν ηεο 

ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ηε ιεηηνπξγία φισλ ησλ θαηαζηεκάησλ θαη επηρεηξήζεσλ, ησλ 

νπνίσλ νη φξνη ιεηηνπξγίαο θαζνξίδνληαη απφ πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο», θαζψο θαη (πεξ.19) γηα «ηνλ 

έιεγρν ηεο ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ γηα ην σξάξην ιεηηνπξγίαο ησλ θέληξσλ δηαζθέδαζεο θαη ησλ 

ζπλαθψλ θαηαζηεκάησλ, θαζψο θαη ησλ εκπνξηθψλ θαηαζηεκάησλ». Αξγφηεξα, φκσο, κε ην άξζξν 35 

παξ. 12 ηνπ λ. 3274/200427, νξίζηεθε φηη νη ελ ιφγσ αξκνδηφηεηεο (κεηαμχ άιισλ), αζθνχληαη απφ ηελ 

ΔΛΑ θαη κπνξνχλ ζην κέιινλ λα αζθνχληαη «απφ ηε Γεκνηηθή Αζηπλνκία, ζην ζχλνιφ ηνπο ή 

κεκνλσκέλα, χζηεξα απφ πξνεγνχκελε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο, ε 

νπνία δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. Ζ απφθαζε απηή εθδίδεηαη χζηεξα απφ 

πξφηαζε ηνπ νηθείνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη γλψκε ηνπ αζηπλνκηθνχ δηεπζπληή ηνπ λνκνχ». Ήδε, 

ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο, νη Γ. Γξακκαηείο Πεξηθεξεηψλ έρνπλ ιάβεη ζρεηηθέο απνθάζεηο πνπ επηηξέπνπλ 

ζηε δεκνηηθή αζηπλνκία ζπγθεθξηκέλσλ δήκσλ λα αζθεί ηηο ελ ιφγσ αξκνδηφηεηεο28.  

ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ γηα ηα ΚΤΔ, θαζψο θαη ζηηο ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο, ν 

ΚΓΚ αθηεξψλεη έλα ηδηαίηεξν άξζξν (άξζξ. 80), ελψ παξαπέκπεη ζε απηφ (άξζξ. 81) θαη σο πξνο ηηο 

άδεηεο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο Θεάηξσλ-Κηλεκαηνγξάθσλ θαη Φπραγσγηθψλ Παηδηψλ (ινχλα-

παξθ, πίζηεο απηνθηλεηηδίσλ, ηζίξθν θιπ.). Δμάιινπ, ζρεηηθέο είλαη θαη άιιεο δηαηάμεηο ηνπ ΚΓΚ, φπσο 

εθείλεο πνπ αθνξνχλ ηελ έθδνζε ηνπηθψλ θαλνληζηηθψλ απνθάζεσλ (άξζξ. 79) γηα «ηελ πξνζηαζία ηεο 



πγείαο ησλ θαηνίθσλ απφ νρινχζεο δξαζηεξηφηεηεο» (εδ. α2.) ή ηε δπλαηφηεηα ησλ OΣΑ λα 

πξνζδηνξίδνπλ κε ηέηνηεο απνθάζεηο «ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη 

ιεηηνπξγία θαηαζηεκάησλ, επηρεηξήζεσλ θαη ςπραγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, γηα ηε ρνξήγεζε ηεο 

άδεηαο ησλ νπνίσλ είλαη αξκφδηνη» (εδ. ζη παξ. α) ή αθφκε θαη λα ζέηνπλ «εηδηθφηεξνπο φξνπο θαη 

πξνυπνζέζεηο γηα ηελ ίδξπζε θαη εγθαηάζηαζε ησλ αλσηέξσ επηρεηξήζεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζε 

πεξηνρέο, πνπ επεξεάδνπλ ην θπζηθφ, πνιηηηζηηθφ θαη αξρηηεθηνληθφ πεξηβάιινλ, ηελ αηζζεηηθή 

θπζηνγλσκία θαη ηηο ελ γέλεη ιεηηνπξγίεο ησλ πφιεσλ θαη νηθηζκψλ, εθηφο ησλ πεξηνρψλ, γηα ηηο νπνίεο 

έρνπλ πξνζδηνξηζζεί εηδηθφηεξνη φξνη ρξήζεσλ γεο» (εδ. ζη παξ. β) . Δμνπζηνδφηεζε γηα έθδνζε 

ζρεηηθψλ θαλνληζηηθψλ απνθάζεσλ παξέρεη, ηέινο, ζηνπο πξσηνβάζκηνπο OΣΑ θαη ην άξζξν 75 Η παξ. 

γ. πεξ. 8 ΚΓΚ, ζχκθσλα κε ην νπνίν νη δήκνη θαη νη θνηλφηεηεο κπνξνχλ λα πξνβαίλνπλ ζηνλ 

πξνζδηνξηζκφ «εηδηθφηεξσλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ηεο ίδξπζεο θαη εγθαηάζηαζεο θαηαζηεκάησλ, 

επηρεηξήζεσλ θαη ςπραγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο δηθαηνδνζίαο ηνπο πνπ επεξεάδνπλ ην θπζηθφ, 

πνιηηηζηηθφ θαη αξρηηεθηνληθφ πεξηβάιινλ, θαζψο θαη ηελ αηζζεηηθή θπζηνγλσκία θαη ηηο ελ γέλεη 

ιεηηνπξγίεο ηεο πφιεο».  

χκθσλα κε ηηο ελ ιφγσ ξπζκίζεηο, νη OΣΑ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζέηνπλ εηδηθφηεξνπο φξνπο θαη 

πξνυπνζέζεηο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ΚΤΔ, εθφζνλ δελ πξφθεηηαη γηα πεξηνρέο φπνπ έρνπλ θαζνξηζηεί 

εηδηθφηεξνη φξνη ρξήζεσλ γήο, φπσο έρεη ζπκβεί, ι.ρ., κε ηα ΠΓ ηα νπνία έρνπλ εθδνζεί γηα ηελ Πιάθα, 

ην Θεζείν, ην Μεηαμνπξγείν, ην Δκπνξηθφ Σξίγσλν Αζελψλ θιπ., ηα νπνία ζέηνπλ θαη εηδηθφηεξνπο 

φξνπο γηα ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ΚΤΔ ζηηο αληίζηνηρεο πεξηνρέο29 (φπνπ, ι.ρ., κπνξεί λα 

απαγνξεχεηαη ε ιεηηνπξγία θέληξσλ δηαζθέδαζεο). ηηο πεξηνρέο φπνπ ππάξρεη Γ.Π.., ζρέδην πφιεο 

θιπ., δελ πθίζηαηαη αληίζηνηρε λνκνζεηηθή απαγφξεπζε γηα ηελ έθδνζε θαλνληζηηθψλ απνθάζεσλ απφ 

ηνπο δήκνπο θαη ηηο θνηλφηεηεο. Χζηφζν, είλαη θαηαξρήλ ζαθέο, φηη νη θαλνληζηηθέο απνθάζεηο ησλ 

OΣΑ δελ κπνξνχλ λα ππνθαζηζηνχλ ην λφκν, αιιά ζα πξέπεη λα θηλνχληαη εληφο ηνπ πιαηζίνπ ησλ 

δηαηάμεσλ ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο (ι.ρ. γηα ηα παξαδνζηαθά θηίζκαηα, ηελ ξχζκηζε ηεο θπθινθνξίαο 

θιπ.), ελψ ζα πξέπεη λα επηζηξαηεχνληαη απφ ηελ ηνπηθή ξχζκηζε θξηηήξηα πνπ ήδε ηίζεληαη απφ ηελ 

ηζρχνπζα ζρεηηθή λνκνζεζία (ι.ρ. γηα ζέκαηα αηζζεηηθήο, ε ελαξκφληζε κε ηελ ππάξρνπζα ηδηαίηεξε 

αξρηηεθηνληθή θπζηνγλσκία ηεο πφιεο πνπ αλαγλσξίδεηαη θαη πξνζηαηεχεηαη απφ ηε λνκνζεζία). 

Άιισζηε, νη ελ ιφγσ εμνπζηνδνηηθέο δηαηάμεηο ηνπ ΚΓΚ πεξηιακβάλνπλ φξνπο αξθεηά γεληθνχο (ι.ρ. 

«ελ γέλεη ιεηηνπξγίεο ηεο πφιεο»), έηζη ψζηε ζα πξέπεη λα εξκελεχνληαη θαη λα εθαξκφδνληαη ζχκθσλα 

κε ην χληαγκα, κε ζηφρν λα απνηξαπεί θαηά ην δπλαηφ ν θίλδπλνο λα θξηζνχλ ελ ηέιεη νη ίδηεο νη 

εμνπζηνδνηηθέο δηαηάμεηο ηνπ ΚΓΚ σο γεληθέο θαη αφξηζηεο, δει. αληίζεηεο πξνο ην γξάκκα θαη ην 

πλεχκα ηνπ άξζξ. 43 παξ. 2 ηνπ πλη.  

Δπηπιένλ, ε έθδνζε ηνπηθψλ θαλνληζηηθψλ απνθάζεσλ πξέπεη λα γίλεηαη κε κεγάιε θεηδψ θαη 

ηδηαίηεξε πξνζνρή, ψζηε λα κελ θξηζεί απφ ηα δηθαζηήξηα φηη παξαβηάδνπλ νη δεκνηηθέο ξπζκίζεηο ηα 

φξηα ησλ παξαπάλσ εμνπζηνδνηήζεσλ. Δηδηθφηεξα, δελ ζα πξέπεη λα ιεζκνλείηαη φηη ε επηβνιή 

πξφζζεησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ κπνξεί λα ζπλεπάγεηαη ζνβαξνχο πεξηνξηζκνχο γηα ηα ζεκειηψδε 

δηθαηψκαηα ηδηνθηεζίαο θαη νηθνλνκηθήο ειεπζεξίαο πνπ δελ επηηξέπεηαη λα ζίγνληαη ζηνλ ππξήλα ηνπο, 

ελψ ζα πξέπεη λα ηεξείηαη ε αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο (θπξίσο λα κελ ππαξαθνληίδεηαη ν ζθνπφο ηεο 

ξχζκηζεο απφ ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ ηίζεληαη) θαη ζε θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη ν πεξηνξηζκφο 

δηθαηψκαηνο λα ζεκειηψλεηαη ζε ππέξηεξν δεκφζην ζπκθέξνλ, φπσο ι.ρ. φηαλ πξνζηαηεχνληαη αγαζά 

ζπληαγκαηηθήο θαηνρχξσζεο, δει. ην πεξηβάιινλ (άξζξ. 24 πλη.) θ.ν.θ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, είλαη 

γεγνλφο φηη κε ην λέν ΚΓΚ, ε έθδνζε θαλνληζηηθψλ απνθάζεσλ ζπλδπάδεηαη κε ζεζκνχο, εγγπήζεηο θαη 

δηαδηθαζίεο φπσο ε δηαβνχιεπζε κε θαηνίθνπο θαη θνξείο ηεο πεξηνρήο (άξζξ. 79 θαη 214 παξ. 2 ΚΓΚ) 

ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε κέγηζηε δπλαηή δηαθάλεηα, λα πξνιακβάλνληαη εληάζεηο, δηακάρεο θαη 

ζπγθξνχζεηο θαη λα εληζρχεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ηνπηθψλ θαλνληζηηθψλ ξπζκίζεσλ.  

 



1. Καηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο πνπ εκπίπηνπλ ζηηο ξπζκίζεηο 

ηνπ άξζξ. 80 ΚΓΚ 

χκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ ΚΓΚ θαηαζηήκαηα θαη επηρεηξήζεηο πγεηνλνκηθνχ 

ελδηαθέξνληνο πνπ εκπίπηνπλ ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ είλαη30: 

 φια ηα θαηαζηήκαηα θαη νη επηρεηξήζεηο, ε ιεηηνπξγία ησλ νπνίσλ δηέπεηαη απφ 

πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο ή ηνλ πγεηνλνκηθφ θαλνληζκφ θαη ζηα νπνία γίλεηαη παξαζθεπή ή/θαη 

δηάζεζε ζε πειάηεο (θαζηζκέλνπο, φξζηνπο, πεξαζηηθνχο) ή δηαλνκή θαγεηψλ ή γιπθηζκάησλ ή 

νπνηνπδήπνηε άιινπ παξαζθεπάζκαηνο ηξνθίκσλ ή πνηψλ ή απνζήθεπζε ή ζπληήξεζε ή εκπνξία 

θάζε είδνπο ηξνθίκσλ ή πνηψλ, φπσο είλαη θπξίσο ηα θαηαζηήκαηα πνπ δηέπνληαη απφ ηελ 

Α1β/8577/83 Τγεηνλνκηθή Γηάηαμε θαη  

 θαηαζηήκαηα θαη επηρεηξήζεηο ζηα νπνία γίλεηαη πξνζθνξά ππεξεζηψλ, εμαηηίαο 

ησλ νπνίσλ κπνξεί λα πξνθιεζεί βιάβε ζηε δεκφζηα πγεία, φπσο αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζηηο 

ηζρχνπζεο πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο, δει. θνκκσηήξηα, θνπξεία θιπ.31. 

 Α/Α  Δίδνο / Καηεγνξία   Γηαηάμεηο 

 
1. Καηαζηήκαηα πξνζθνξάο πνηψλ, ρσξίο  

θαγεηφ ζε θαζήκελνπο πειάηεο : 
- Καθελεία 
- Καθεηέξηα 
- Μπαξ 
- Oηλνπσιείν 
- Κπιηθείν 
- OΡΔΝ BAR 
 
– Α1β/8577/1983 άξζξν 37 
– ΤΑ : Α1/4162/1992  
(αθνξά Μπαξ θαη OΡΔΝ BAR) 
 
2. Καηαζηήκαηα παξαζθεπήο ή θαη δηάζεζεο θαγεηψλ κε ηε ζπλνδεία ή κε πνηψλ ζε θαζήκελνπο πειάηεο : 
- Δζηηαηφξην 
- Oηλνκαγεηξείν 
- Σαβέξλα 
- Παηζαηδίδηθν 
- Φαξνηαβέξλα 
- Φεηνπσιείν 
- Oβειηζηήξην 
- Πηηζαξία 
- λαθ Μπαξ (ε δπζνπσιείν,  
κππξαξία, νπδεξί θ.ι.π.) 



 
– Α1β/8577/1983 άξζξν 38 
 
3. Καηαζηήκαηα παξαζθεπήο θαη δηάζεζεο  
γιπθηζκάησλ θαη παξαζθεπαζκάησλ 
γάιαθηνο ζε θαζήκελνπο πειάηεο : 
- Εαραξνπιαζηείν 
- Εαραξνπιαζηείν ρσξίο εξγαζηήξην 
- Γαιαθηνπσιείν 
- Αλαςπθηήξην 
- Μπνπγαηζάδηθν 
- Λνπθνπκαηδίδηθν ακηγέο 
Μεραλήκαηα ζηηγκηαίαο παξαζθεπήο θαη 
δηάζεζεο παγσηνχ 
 
– Α1β/8577/1983 άξζξν 39 
 
4. Κνπξεία-Κνκκσηήξηα 
– Τγ.Καλνλ. Άξζξν 55 (ΦΔΚ 275 Β/1938) 
―ΤΑ 10330/31-12-61 (ΦΔΚ 466 Β)  
―Π.Γ 148/94 Άξζξν 7 (ΦΔΚ 99 Α‟) 
 
5. Μηθηά θαηαζηήκαηα παξαζθεπήο θαη  
πξνζθνξάο θαγεηψλ, πνηψλ, γιπθηζκάησλ θ.ι.π. ζε θαζήκελνπο πειάηεο 
 
– Α1β/8577/1983 άξζξν 40 
 
6. Κέληξα δηαζθέδαζεο 
― Α1β/8577/1983 άξζξν 41  
(φπσο ζπκπιεξψζεθε απφ Α5/3010/1985) 
 
7. Καηαζηήκαηα πξνζθνξάο ηξνθίκσλ ή θαη Πνηψλ ζε πεξαζηηθνχο  
(κε θαζήκελνπο) πειάηεο : 
- Αλαςπθηήξην πεξίπηεξν 
- Καηάζηεκα αλαςπθηήξην ρσξίο 
θαζίζκαηα 
- Παγσηνπσιείν 
- Oβειηζηήξην 
- Κπιηθεία κεγάξσλ, ζρνιείσλ θ.ι.π. 
- Κηλεηέο θαληίλεο 
 
― Α1β/8577/1983 άξζξν 42 
― ΤΑ : 87539/2006 
 
8. Καηαζηήκαηα πψιεζεο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ: 
- Παληνπσιείν 
- Oπσξνιαραλνπσιείν, νπσξνπσιείν 
- Πηελνπσιείν, απγνπσιείν 
- Ηρζπνπσιείν 
- Καθεθνπηείν 
- Πξαηήξην γάιαθηνο θαη εηδψλ 
 δαραξνπιαζηηθήο 
- Ακηγέο πξαηήξην εηδψλ δαραξνπιαζηείνπ 



- Ακηγέο γαιαθηνπσιείν 
- Καηάζηεκα θαηεςπγκέλσλ πξντφλησλ 
- Καηάζηεκα μεξψλ θαξπψλ θαη  
δαραξσδψλ πξντφλησλ 
- Καηάζηεκα εκθηαισκέλσλ πνηψλ 
- Καηάζηεκα πξντφλησλ αιιαληνπνηίαο  
θαη ηπξνθνκίαο 
- Πξαηήξην ειαίνπ θαη καγεηξηθψλ  
ιηπψλ 
 
― Α1β/8577/1983 άξζξν 43 
― λ. 3377/2005 άξζξν 10  
(ηρζπνπσιείν) 
― ΤΓΔΗOΝ.ΓΗΑΣ. : 1/2006 (ηρζπνπσιείν) 
 
9. Κξενπσιείν 
― Α1β/8577/1983 άξζξν 43 
― ΠΓ 126/2000 (ΦΔΚ 111 Α)  
(φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ  
π.δ. 121/2006) 
― λ. 3377/2005 άξζξν 10  
― ΤΓΔΗOΝ.ΓΗΑΣ. : 1/2006 
 
10. Τπεξαγνξά Σξνθίκσλ ( SUPER MARKET) 
― Α1β/8577/1983 άξζξν 44 
― λ. 2323/1995 άξζξν 10 (φπσο ηζρχεη) 
― λ. 2741/1999 άξζξν 10 (φπσο ηξνπνπ. απφ άξζξν 6 λ. 3139/2003 θαη άξζξν 26 λ. 3190/2003) 
 
11. Απνζήθεο ηξνθίκσλ ή θαη πνηψλ ρνλδξηθνχ Δκπνξίνπ (ρσξίο κφληκν κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ) 
― Α1β/8577/1983 άξζξν 45 
 
12. - Δκπνξία θαη πψιεζε κεηαρεηξηζκέλσλ 
 εηδψλ 
- Δλνηθίαζε εηδψλ κεηακθίεζεο 
- Απνζήθεο κεηαρεηξηζκέλνπ ράξηνπ θαη  
 ξαθψλ 
 
― Τγεηνλ.Καλ. άξζξν 69 (ΦΔΚ 275 Β/1938) 
― Αζηπλ.Γηαη. 5/1996 (ΦΔΚ 550Β) 
― ΤΑ ηεο 26/5/1937 (ΦΔΚ 194Β) 
― ΤΑ : 2219/1936 (ΦΔΚ 9Β) 
 
13. Κηλεηά Καηαζηήκαηα πψιεζεο ηξνθίκσλ ζε Λατθέο Αγνξέο 
― Α1β/8577/1983 άξζξν 46 παξ. 7 
 
14. Γξαθεία ηειεηψλ 
― ΤΑ : Α1Β/2706/1983 (ΦΔΚ 230Β) 
 
15. ΚΤΔ θξαηηθψλ αεξνιηκέλσλ 
― ΤΑ : Τ1β/6020/1983 (ΦΔΚ 94Β) 
 
16. Δξγαζηήξηα δεξκαηνζηημίαο (ηαηνπάδ) 



― ΤΑ : Τ1Γ/Γ.Π/OΗΚ.21172/2003   
(ΦΔΚ 366 Β) 
― ΤΑ : Τ1Γ/Γ.Π. 83609/2003  
(ΦΔΚ 1445Β) 
 
17. Πξαηήξηα Άξηνπ 
Άξζξ. 25 λ. 3325/200532 
Ν. 3526/200733 
ΚΤΑ 12709/859/Φ17.1/13-06-2007  ΦΔΚ   1026 Β 
 
18. Καηαζηήκαηα πψιεζεο θαηνηθίδησλ δψσλ θαη πηελψλ (pet shop) 
 
Άξζξν 18 ΤΓ 2000/95  
ΤΑ 266541/03 (ΦΔΚ 1671 Β) 

 

2. Καηαζηήκαηα θαη επηρεηξήζεηο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ άξζξνπ 80 ΚΓΚ 

Γελ εκπίπηνπλ ζηηο νπζηαζηηθέο θαη δηαδηθαζηηθέο ξπζκίζεηο ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ ΚΓΚ θαηαζηήκαηα 

θαη επηρεηξήζεηο πνπ: 

 δελ έρνπλ κηα απφ ηηο ρξήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ ελ ιφγσ άξζξνπ (ηέηνηεο 

ρξήζεηο δελ έρνπλ, ι.ρ. νη πηελνθηελνηξνθηθέο επηρεηξήζεηο). Γειαδή, γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο 

ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ πεξηπηψζεσλ απηψλ αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη απφ 

ηηο νηθείεο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηηο επηρεηξήζεηο απηέο φπσο θάζε θνξά ηζρχνπλ. 

 ε ιεηηνπξγία ηνπο δηέπεηαη απφ εηδηθφ θαζεζηψο, φπσο είλαη νη επηρεηξήζεηο πξνζθνξάο ππεξεζηψλ 

δηαδηθηχνπ, νη παηδφηνπνη, ηα θαηαζηήκαηα εθκίζζσζεο κνηνπνδειάησλ, θ.ά. πλεπψο, ε 

ρνξήγεζε ησλ αδεηψλ απηψλ αθνινπζεί ηηο ξπζκίζεηο ησλ εηδηθψλ δηαηάμεσλ πνπ δηέπνπλ απηέο 

ηηο επηρεηξήζεηο34.  

 

α. Άδεηα ηδξχζεσο θαη ιεηηνπξγίαο ΚΤΔ εληφο ηνπξηζηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ 

χκθσλα κε ην άξζξν 80 παξ. 8 ηνπ ΚΓΚ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ζπκπιεξσκαηηθέο ξπζκίζεηο πνπ 

έγηλαλ κε ην άξζξν 22 ηνπ Ν. 3536/200735, γηα ηελ ρνξήγεζε ησλ αδεηψλ ηδξχζεσο θαη ιεηηνπξγίαο 

ΚΤΔ εληφο εγθαηαζηάζεσλ θπξίσλ ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ36, φπσο απηά πξνζδηνξίδνληαη απφ ην Ν. 

2160/199337, θαζψο θαη γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο εηδηθήο ηνπξηζηηθήο ππνδνκήο αξκφδηνο είλαη ν ΔOΣ.   



Δηδηθφηεξα ζην άξζξν 2 ηνπ λ. 2160/1993 σο ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα38 νξίδνληαη ηα παξαθάησ :  

αα. Κχξηα Ξελνδνρεηαθά Καηαιχκαηα (Ξελνδνρεία θιαζζηθνχ ηχπνπ, Ξελνδνρεία ηχπνπ ΜOΣΔΛ,  

Ξελνδνρεία ηχπνπ επηπισκέλσλ δηακεξηζκάησλ, Ξελνδνρεία θιαζζηθνχ ηχπνπ θαη επηπισκέλσλ 

δηακεξηζκάησλ θαη Oξγαλσκέλεο ηνπξηζηηθέο θαηαζθελψζεηο κε ή ρσξίο νηθηζκνχο Κάκπηγθ) 

ββ. Με θχξηα μελνδνρεηαθά θαηαιχκαηα (Σνπξηζηηθέο επηπισκέλεο επαχιεηο ή θαηνηθίεο, 

Δλνηθηαδφκελα δσκάηηα ζε ζπγθξφηεκα κέρξη 10 δσκαηίσλ θαη Δλνηθηαδφκελα επηπισκέλα 

δηακεξίζκαηα )  

γγ. Ξελψλεο Νεφηεηαο 

δδ. Χο εγθαηαζηάζεηο εηδηθήο ηνπξηζηηθήο ππνδνκήο αλαθέξνληαη νη ζρεηηθέο κε ηνλ ζπλεδξηαθφ, 

ζαιάζζην, αζιεηηθφ, αγξνηηθφ πνιηηηζηηθφ, ζεξαπεπηηθφ θ.ι.π. ηνπξηζκφ39. 

 

β. Άδεηεο ΚΤΔ επί ζαιαζζνπιννχλησλ πινίσλ 

χκθσλα κε ην άξζξν 9 ηεο ΤΑ 10551/2007 θαη ησλ άξζξσλ 1 -3 ηεο ΤΑ 2123/03/2001 γηα ηελ 

ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ΚΤΔ επί ησλ επηβαηεγψλ ή ηνπξηζηηθψλ πινίσλ αλεμαξηήησο ζεκαίαο πνπ 

εθηεινχλ πιφεο απνθιεηζηηθά θαη κφλν κεηαμχ Διιεληθψλ Ληκέλσλ ζχκθσλα κε ηελ εθάζηνηε 

ηζρχνπζα λνκνζεζία ή επί επηβαηεγψλ ή ηνπξηζηηθψλ πινίσλ δηεζλψλ πιφσλ ππφ Διιεληθή ζεκαία πνπ 

πξνζεγγίδνπλ ζε ειιεληθνχ ιηκέλεο,  απαηηείηαη άδεηα ηεο Ληκεληθήο Αξρήο. Άδεηα ηδξχζεσο ΚΤΔ επί 

πινίνπ ζεσξείηαη ε άδεηα αλαγλψξηζεο ηνπ πινίνπ πνπ εθδίδεηαη απφ ην ΤΔΝ/ΚΔΔΠ (Κιάδνο Διέγρνπ 

Δκπνξηθνχ Πινίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο ). 

γ. ΚΤΔ ζε ρεξζαίνπο ρψξνπο ιηκέλα  

Με εμαίξεζε ηα θαηαζηήκαηα ζηνπο ηνπξηζηηθνχο ιηκέλεο/καξίλεο γηα ηα νπνία αξκφδηνη είλαη νη 

πξσηνβάζκηνη OΣΑ (βι. ΝΚ 393/2004), γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο ζηα ινηπά θαηαζηήκαηα πνπ 

βξίζθνληαη ζηνπο ρεξζαίνπο ρψξνπο ιηκέλα αξκφδηα είλαη ηα ιηκεληθά ηακεία θαη νη νξγαληζκνί ιηκέλνο 

(άξζξ. 7 ΝΓ 2942/1954, 30 λ. 2160/1993, 3 λ. 2323/1995, 2 παξ.4 Ν. 2575/1998, ΚΤΑ 

Φ.3131/17/96)40. 
 

δ. Δξγαζηήξηα Αηζζεηηθήο 

Ζ άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ρνξεγείηαη απφ ηελ Γηεχζπλζε ή ην Σκήκα Τγείαο ηεο νηθείαο 

Ννκαξρίαο (ΤΑ/Τ7/OΗΚ.3971/1994, ΦΔΚ 433Β, ΤΑ/Α5/2005/1999, ΦΔΚ 1445Β, Έγγξαθν 

ΤΠ.ΤΓ.ΠΡ. Τ7/344/1996) 
 

ε. Μνλάδεο αδπλαηίζκαηνο θαη δηαηηνινγηθέο κνλάδεο 

Ζ άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ρνξεγείηαη απφ Ννκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο (λ. 2519/1997 άξζξν 

52, λ. 3204/2003 άξζξν 23, ΤΑ/OΗΚ.3215/1998 ΦΔΚ 655Β, ΤΑ/Α5/OΗΚ.4564/1998 ΦΔΚ 919Β, 

ΤΑ/Τ3Β/OΗΚ.14185/2004 ΦΔΚ 264Β). 
 

ζη. Αξηνπνηεία 

Ζ άδεηα εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ρνξεγείηαη απφ ην Ννκάξρε (ΠΓ 369/1992 θαη άξζξν 2 λ. 

3526/2007)41. 
 



δ. Ηδησηηθά Γπκλαζηήξηα 

Ζ άδεηα ιεηηνπξγίαο ρνξεγείηαη απφ ην Ννκάξρε (λ. 2725/1999 άξζξν 32, άξζξ. 1 ΠΓ. 219/2006)42. 
 

ε. Δπηρεηξήζεηο παξαγσγήο θαη δηάζεζεο λσπνχ θξέαηνο –  

πξντφλησλ δσηθήο πξνέιεπζεο 

Ζ άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ρνξεγείηαη απφ ηελ Γηεχζπλζε Κηεληαηξηθήο ηεο νηθείαο Ννκαξρίαο 

(ΠΓ 79/2007 άξζξν 30).  
 

ζ. Δκθηαισηήξηα λεξνχ 

Ζ άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ρνξεγείηαη απφ ην Ννκάξρε (άξζξ. 2 παξ. 1β, 4, 10 Ν. 3325/2005, 

ΦΔΚ 68 Α). 
 

η. ΚΤΔ εγθαηεζηεκέλα εληφο νξγαλσκέλσλ αξραηνινγηθψλ ρψξσλ, νξγαλσκέλσλ ηζηνξηθψλ ηφπσλ, 

κνπζείσλ θαη κλεκείσλ  

Ζ άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ρνξεγείηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Πνιηηηζκνχ ( λ. 2557/1997 άξζξν 7 

παξ. 9γ, λ. 3207/2003 άξζξν 10 παξ. 31)43.  
 

ηα. Δπηρεηξήζεηο εθηξνθήο, αλαπαξαγσγήο θαη εκπνξίαο ζθχισλ ή δψσλ ζπληξνθηάο  

ρεηηθή άδεηα ρνξεγείηαη απφ ηελ νηθεία Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε (λ. 3170/2003, ΤΑ : 

266541/2003,  ΦΔΚ 1671Β). Σα θαηαζηήκαηα φκσο πψιεζεο θαηνηθηδίσλ δψσλ θαη σδηθψλ θαη 

παξαδεηζίσλ πηελψλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 18 ηεο ΤΓ 2000/95 ιακβάλνπλ θαη άδεηα ΚΤΔ απφ ηνλ 

νηθείν δήκν ή θνηλφηεηα, ε νπνία είλαη αλεμάξηεηε απφ ηελ αλσηέξσ άδεηα φηαλ ζε απηά δηαηίζεληαη 

ζθχινη ή γάηεο 44. 
 

ηβ. Πιπληήξηα ηεγλνθαζαξηζηήξηα, Βαθεία, Σαπεηνθαζαξηζηήξηα θαη Ακηγή ηδεξσηήξηα 

Ζ ζρεηηθή ΤΑ Α5α/5333/1987θαηαξγήζεθε κε ην άξζξν 21 λ. 3526/2007, βι. επίζεο Α1β/8577/1983 

άξζξα 6-14., επίζεο Ν. 3325/2005 άξζξα 1 παξ. 2 θαη 5 θαη άξζξν 12 θαη ΠΓ 78/2006 άξζξν 2 παξ. 20. 

Σελ ζρεηηθή αξκνδηφηεηα απνθηνχλ πιένλ νη Ν.Α. 
 

ηγ. Δξγαζηήξηα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ  

Πξφθεηηαη γηα ηα εξγαζηήξηα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 52 ηεο Τγεηνλ. Γηάηαμεο Α1β/8577 θαη γηα 

ηα νπνία νξίζηεθε πιένλ, σο «αδεηνδνηνχζα αξρή», κε ην λ. 3325/200545, ε Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο ησλ 

Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ. O ελ ιφγσ λφκνο, δελ θαηαιακβάλεη πάλησο ηα παξαζθεπαζηήξηα 

ΚΤΔ, ηα νπνία αλαθέξνληαη ζην άξζξν 39 ηεο ελ ιφγσ Τγεηνλ. Γηάηαμεο46.  

 

III. Απαληήζεηο ζε ζπρλά εξσηήκαηα 

1. Πνηνο είλαη αξκφδηνο γηα ηα αξηνπνηεία θαη πνηνο γηα ηα πξαηήξηα άξηνπ; 

 Ζ άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο αξηνπνηείνπ ρνξεγείηαη απφ ην Ννκάξρε (άξζξν 2 λ. 3526/2007). 

Αληίζεηα, γηα ηα πξαηήξηα άξηνπ αξκφδηνη είλαη νη δήκνη θαη νη θνηλφηεηεο. Μεηά ηελ ηζρχ ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ λ. 3325/2005 (ΦΔΚ Α 68), νη ξπζκίζεηο ησλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ηα θαηαζηήκαηα 



πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο ησλ νπνίσλ ηελ άδεηα εθδίδνπλ νη πξσηνβάζκηνη OΣΑ, έρνπλ εθαξκνγή 

θαη γηα ηα πξαηήξηα άξηνπ.  ρεηηθέο είλαη θαη νη δηαηάμεηο ηνπ λ. 3526/200747.  

 

2. Πνηνο είλαη αξκφδηνο γηα ηηο θνιπκβεηηθέο δεμακελέο (πηζίλεο); 

Δπηζεκαίλεηαη, θαηαξρήλ, φηη γηα ηηο θνιπκβεηηθέο δεμακελέο εληφο ηνπξηζηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ 

ρνξεγεί άδεηα ν ΔOΣ (λ. 3536/2007). Γηα ηηο ινηπέο θνιπκβεηηθέο δεμακελέο (πιελ ησλ ηδησηηθψλ) 

ρνξεγείηαη, ρσξίο δηαδηθαζία πξνέγθξηζεο, άδεηα ιεηηνπξγίαο απφ ηνλ νηθείν OΣΑ βάζεη ηεο Γ1/443/73 

πγεηνλνκηθήο δηάηαμεο φπσο ηζρχεη. Ζ ελ ιφγσ άδεηα αλαθέξεηαη κφλν ζηνπο πγεηνλνκηθνχο φξνπο πνπ 

πξέπεη λα πιεξεί ε θνιπκβεηηθή δεμακελή. Αλ ε θνιπκβεηηθή δεμακελή ιεηηνπξγεί εληφο αζιεηηθήο 

εγθαηάζηαζεο, ν αξκφδηνο θνξέαο πξέπεη λα ππνβάιιεη σο δηθαηνινγεηηθφ θαη ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο 

ηεο θνιπκβεηηθήο δεμακελήο απφ ηνλ νηθείν δήκν ζηελ Πεξηθέξεηα, ε νπνία εθδίδεη ζηελ ζπλέρεηα ηελ 

άδεηα ηεο αζιεηηθήο εγθαηάζηαζεο. (ΤπΔζΓΓΑ 53039/11-10-2006). 

 3. Απαηηείηαη γλσκνδφηεζε ηεο πγεηνλνκηθήο ππεξεζίαο γηα άδεηα ίδξπζεο  

θαη ιεηηνπξγίαο παηδφηνπνπ; 

Σα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηνπο παηδφηνπνπο ξπζκίζηεθαλ κε ηελ ΚΤΑ 36873/200748, ε νπνία 

νξίδεη ηελ έλλνηα ηνπ «παηδφηνπνπ»49. χκθσλα κε ην άξζξν 7 απηήο, γηα ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία 

παηδφηνπσλ απαηηείηαη άδεηα, ε νπνία ρνξεγείηαη απφ ηνλ δήκαξρν ή ηνλ πξφεδξν ηεο Κνηλφηεηαο, κεηά 

απφ πξνέγθξηζε, θαηά ηελ δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ ΓΚΚ50, εθηφο αλ πξφθεηηαη γηα ιεηηνπξγία 

παηδφηνπνπ ζε ρψξν φπνπ αζθείηαη δηαθνξεηηθή δξαζηεξηφηεηα, φπσο ΚΤΔ, μελνδνρεία θιπ.  



4. Απαηηείηαη ε έθδνζε ηδηαίηεξεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο γηα παηδφηνπν πνπ ιεηηνπξγεί εληφο θαηαζηήκαηνο 

πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο (ι.ρ. θαθέ ζλαθ κπαξ); 

Γελ απαηηείηαη έθδνζε ηδηαίηεξεο άδεηαο. Δάλ ν παηδφηνπνο ζα ιεηηνπξγήζεη ζε ΚΤΔ ην νπνίν ήδε 

δηαζέηεη δηθή ηνπ άδεηα, απαηηείηαη αληηθαηάζηαζε ηεο ηειεπηαίαο κε λέα. Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 8 ηεο ΚΤΑ 36873/07 γηα ηνπο παηδφηνπνπο.  



«1.Δπηηξέπεηαη ε ιεηηνπξγία παηδφηνπνπ ζε ρψξν φπνπ αζθείηαη δηαθνξεηηθή δξαζηεξηφηεηα, φπσο 

θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, μελνδνρεία, πινία, ηλζηηηνχηα αηζζεηηθήο, γπκλαζηήξηα 

θ.ι.π.. ηελ πεξίπησζε απηή, ν παηδφηνπνο πξέπεη λα ιεηηνπξγεί ζε ρψξν ζαθψο δηαρσξηζκέλν απφ ηηο 

ινηπέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο θαη λα πιεξεί ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 3 

έσο θαη 6 ηεο παξνχζαο. 2. Γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ παηδφηνπνπ ηνπ άξζξνπ απηνχ, δελ εθδίδεηαη 

μερσξηζηή άδεηα, αιιά απηή πεξηιακβάλεηαη ζηελ άδεηα γηα ηελ άζθεζε ησλ ινηπψλ δξαζηεξηνηήησλ 

ηεο επηρείξεζεο, ε νπνία εθδίδεηαη απφ ηελ θαηά πεξίπησζε αξκφδηα αξρή ζχκθσλα κε ηελ θείκελε 

λνκνζεζία. Γηα ηε ιεηηνπξγία παηδφηνπνπ ζε ρψξν πνπ ήδε αζθείηαη δηαθνξεηηθή δξαζηεξηφηεηα γηα 

ηελ νπνία έρεη ρνξεγεζεί άδεηα, αληηθαζίζηαηαη ε άδεηα απηή κε λέα, ζηελ νπνία ζα πεξηιακβάλεηαη θαη 

ε ιεηηνπξγία ηνπ παηδφηνπνπ»51. 

 

5. Απαηηείηαη εηδηθφηεξε άδεηα ιεηηνπξγίαο επηρείξεζεο πξνζθνξάο δηαδηθηχνπ  

ζε κηθηά θαηαζηήκαηα; 

Ζ άδεηα ιεηηνπξγίαο επηρείξεζεο δηαδηθηχνπ (ΤΑ 1107414/1491/ΣΔΦ/03)52, εθδίδεηαη απφ ην 

δήκαξρν, κεηά απφ ζρεηηθή απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ (άξζξ. 2 παξ. 3 ηεο ΚΤΑ)53. Δάλ 

φκσο ε ελ ιφγσ επηρείξεζε εληάζζεηαη ζε ΚΤΔ, ηφηε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 παξ. 3 ηεο ΚΤΑ 

10551/200754, απιψο αληηθαζίζηαηαη ε άδεηα ηνπ ΚΤΔ κε ηελ πξνζζήθε ηεο δξαζηεξηφηεηαο «παξνρή 

ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ».    

 

6. Γηα ηελ άδεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία Θεάηξσλ-Κηλεκαηνγξάθσλ θαη 

Φπραγσγηθψλ Παηδηψλ (Λνχλα-Παξθ, πίζηεο απηνθηλεηηδίσλ, ηζίξθν θιπ.) αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία 

πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηα ΚΤΔ;  

Oη ελ ιφγσ επηρεηξήζεηο δελ είλαη ΚΤΔ, αιιά ν ίδηνο ν λνκνζέηεο νξίδεη ζην άξζξν 81 ΚΓΚ φηη 

απαηηείηαη άδεηα, ε νπνία ρνξεγείηαη απφ ηνλ δήκαξρν ή ηνλ πξφεδξν ηεο Κνηλφηεηαο κε ηελ δηαδηθαζία 

πνπ πξνβιέπνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 80 ΚΓΚ (δει. απηέο πνπ αθνξνχλ ηα ΚΤΔ), θαη εθφζνλ 

πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ησλ νηθείσλ γηα θάζε κηα απφ ηηο ελ ιφγσ επηρεηξήζεηο δηαηάμεσλ.



7. Πνηνο ρνξεγεί ηελ άδεηα θαη κε πνηα δηαδηθαζία γηα ηελ ίδξπζε  θηελνηξνθηθήο  

επηρείξεζεο; 

Ζ θηελνηξνθηθή επηρείξεζε δελ είλαη ΚΤΔ. Απαηηείηαη φκσο άδεηα ηνπ νηθείνπ OΣΑ (άξζξν 8 YΓ 

Y1β/2000/95, ΦEK B 343). εκεηψλεηαη, φηη νη ελ ιφγσ επηρεηξήζεηο δελ ππάγνληαη ζην θαζεζηψο θαη 

ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ άξζξνπ 80 ΚΓΚ. Δθφζνλ δελ νξίδεηαη εηδηθφηεξα ζην λφκν, ην ηεθκήξην ηεο 

ζρεηηθήο αξκνδηφηεηαο ηζρχεη ππέξ ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ. πλεπψο ε ζρεηηθή άδεηα ρνξεγείηαη 

απφ ηνλ δήκαξρν θαηφπηλ απφθαζεο ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ. 

 

8. Ζ απφθαζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ ζρεηηθά κε ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο ΚΤΔ ζε  

αξραηνινγηθνχο ρψξνπο είλαη δεζκεπηηθή γηα ηα ινηπά δηνηθεηηθά φξγαλα; 

Ζ ελ ιφγσ απφθαζε ηνπ ΤΠΠO, φηαλ είλαη αξλεηηθή, πεξηέρεη ηελ εθηίκεζε φηη απφ ηε ιεηηνπξγία 

ΚΤΔ εληφο αξραηνινγηθψλ ρψξσλ επέξρεηαη άκεζε ή θαη έκκεζε βιάβε ζηα κλεκεία. Ζ εθηίκεζε απηή 

είλαη δεζκεπηηθή γηα ηα δηνηθεηηθά φξγαλα πνπ επηιακβάλνληαη κεηαγελεζηέξσο ηεο ππνζέζεσο, κεηαμχ 

ησλ νπνίσλ είλαη θαη ην φξγαλν πνπ είλαη αξκφδην γηα ηελ έθδνζε ή ηελ αλάθιεζε άδεηαο ίδξπζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο ΚΤΔ,  ε νπνία έρεη εθδνζεί ρσξίο πξνεγνχκελε άδεηα ή έγθξηζε ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ 

(άξζξν 50 ηνπ ΚΝ 5351/193255 θαη 10 παξ. 1 ηνπ λ.3028/2002 πξβι. Δπίζεο 381/2004 ηΔ θαη ΝΚ 

76/2006)56. 

 

9. Γηα ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο ΚΤΔ ζε δηαηεξεηέα θηίξηα απαηηείηαη ε έγθξηζε  

ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ;  

Ζ άδεηα ΚΤΔ ρνξεγείηαη απφ ηνλ νηθείν δήκν ή θνηλφηεηα, σζηφζν, πξνυπφζεζε γηα ηελ ρνξήγεζή 

ηεο απνηειεί ε ζρεηηθή έγθξηζε ηνπ θνξέα πνπ ηα ραξαθηήξηζε σο δηαηεξεηέα, δει. ησλ ππεξεζηψλ ηνπ 

ΤΠΔΥΧΓΔ ή αληίζηνηρα (ι.ρ. ζε «ηζηνξηθνχο ηφπνπο») ηνπ ΤΠΠO (ή εθεί φπνπ έρνπλ κεηαβηβαζηεί νη 

ζρεηηθέο αξκνδηφηεηεο, ησλ Τπνπξγείσλ Μαθεδνλίαο-Θξάθεο θαη, αληίζηνηρα, Αηγαίνπ). Δμάιινπ, 

ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 3028/200257, «Γηα θάζε εξγαζία, επέκβαζε ή αιιαγή 

ρξήζεο ζε αθίλεηα κλεκεία, …..,απαηηείηαη έγθξηζε πνπ ρνξεγείηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Πνιηηηζκνχ χζηεξα απφ γλψκε ηνπ πκβνπιίνπ». Δπίζεο, ζηελ παξ. 6 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ νξίδεηαη φηη 

ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απαηηείηαη έγθξηζε ηνπ ΤΠΠO, «απηή πξνεγείηαη απφ ηηο άδεηεο άιισλ αξρψλ πνπ 

αθνξνχλ ηελ επηρείξεζε ή ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ή ηεο εξγαζίαο θαη ηα ζηνηρεία ηεο αλαγξάθνληαη κε 

πνηλή αθπξφηεηαο ζηηο άδεηεο απηέο. Ζ έγθξηζε ρνξεγείηαη κέζα ζε ηξεηο (3) κήλεο απφ ηελ ππνβνιή ηεο 

ζρεηηθήο αίηεζεο».  

 

10. Μεηά ηελ θαηάξγεζε (άξζξ 38 παξ. 9 λ. 3105/2003) ηεο αξκνδηφηεηαο ηνπ ΔOΣ πεξί ρνξήγεζεο 

αδεηψλ ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ΚΤΔ ζε ηνπξηζηηθφ ιηκέλα/καξίλα, πνηνο αζθεί ηελ ελ ιφγσ 

αξκνδηφηεηα; 

Ζ ελ ιφγσ αξκνδηφηεηα αζθείηαη απφ ηνπο νηθείνπο OΣΑ, νη νπνίνη ππνρξενχληαη πξηλ ηελ ιήςε ησλ 

ζρεηηθψλ απνθάζεψλ ηνπο λα εμαζθαιίδνπλ ηελ έγγξαθε ζπλαίλεζε ηνπ θνξέα δηαρείξηζεο ηνπ 

ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα/καξίλαο. Αληίζεηα, ζηνπο ππφινηπνπο ρεξζαίνπο ρψξνπο ιηκέλσλ, αξκφδηα είλαη ηα 

ηνπηθά ιηκεληθά ηακεία θαη νξγαληζκνί ιηκέλσλ (ΝΚ 393/2004).  



ΚΔΦΑΛΑΗO B 

ΠΡOΔΓΚΡΗΖ ΗΓΡΤΖ ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΧΝ 

 

Η. Έλλνηα, ζθνπφο θαη λνκηθή θχζε ηεο πξνέγθξηζεο 

 

1. Έλλνηα ηεο πξνέγθξηζεο 

α. Ζ πξνέγθξηζε θαηά ηνλ ΚΓΚ. 

Πξνέγθξηζε ίδξπζεο θαηαζηήκαηνο είλαη ε πξάμε ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηνπ Γήκνπ ή ηεο 

Κνηλφηεηαο, κε ηελ νπνία, αθνχ δηελεξγεζεί πξνέιεγρνο, δηαπηζηψλεηαη φηη ζπληξέρνπλ νξηζκέλεο απφ 

ηηο λφκηκεο πξνυπνζέζεηο ίδξπζεο ζπγθεθξηκέλνπ θαηαζηήκαηνο θαη εηδηθφηεξα απηέο πνπ νξίδνληαη 

ζηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ ΚΓΚ. 

Καηά ηελ αηηηνινγηθή έθζεζε ηνπ ΚΓΚ, ε πξνέγθξηζε έρεη ηελ έλλνηα φηη ν Γήκνο ή ε Κνηλφηεηα 

εμεηάδεη εάλ ην αίηεκα είλαη λφκηκν, ιακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ ζπλφινπ ηεο λνκνζεζίαο πνπ δηέπεη ηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ηνπηθψλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ πνπ ηπρφλ 

έρνπλ εθδνζεί απφ ηα φξγαλά ηνπ. Ζ αλαθνξά πνπ γίλεηαη ζηελ αηηηνινγηθή έθζεζε γηα ην ζχλνιν ηεο 

λνκνζεζίαο πξνθαλψο πεξηνξίδεηαη ζε εθείλε ηε λνκνζεζία ε νπνία ξπζκίδεη ηα δεηήκαηα πνπ 

εμεηάδνληαη θαηά ηνλ πξνέιεγρν θαη φρη φζα εμεηάδνληαη κεηά ηε ρνξήγεζε ηεο πξνέγθξηζεο.  

 

β. O πξνέιεγρνο ππφ ην πξνεγνχκελν θαζεζηψο  

Πξνέιεγρν, κάιηζηα κε ην ίδην πεξηερφκελν θαη γηα ηνλ ίδην ζθνπφ, δειαδή ηελ απνθπγή ηεο 

ηαιαηπσξίαο ησλ πνιηηψλ, πξνέβιεπε θαη ε δηαδηθαζία ππφ ηνλ πξντζρχζαληα ΚΓΚ (άξζξν 24 παξ. 2 

ηνπ ΠΓ 410/1995, φπσο πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 11 παξ. 9 ηνπ Ν. 2503/1997). Ζ δηάηαμε απηή, γηα 

ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθέο κε ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ηελ δηαδηθαζία, παξέπεκπε ζε Τπνπξγηθή Απφθαζε, ε 

νπνία δελ εθδφζεθε. Σνχην φκσο, δελ εκπφδηδε ηνπο Γήκνπο θαη ηηο Κνηλφηεηεο λα εθαξκφζνπλ ηε 

δηαδηθαζία ηνπ πξνειέγρνπ. Ζ δηαθνξά αλάκεζα ζηνλ πξνέιεγρν πνπ πξνέβιεπε ην άξζξν 24 παξ. 2 ηνπ 

ΠΓ 410/1995 θαη ζε απηφλ ηνπ άξζξνπ 80 παξ. 2 ηνπ Ν. 3463/2006 ζπλίζηαηαη ζην φηη ν ηειεπηαίνο 

είλαη ππνρξεσηηθφο –αθνχ δελ απαηηείηαη πιένλ ε έθδνζε θαλνληζηηθήο πξάμεο γηα ηε ξχζκηζε 

ιεπηνκεξεηψλ– θαη θαηαιήγεη ζηελ έθδνζε πξάμεο πξνέγθξηζεο, ε νπνία ζπληζηά ηππηθφ 

πξναπαηηνχκελν γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο, πξάγκα πνπ δελ ζπλέβαηλε κε ην πξνεγνχκελν θαζεζηψο.  

 

γ. O δπλεηηθφο πξνέιεγρνο ηεο Τγεηνλνκηθήο Τπεξεζίαο  

Δθηφο απφ ηνλ πξνέιεγρν – πξνέγθξηζε πνπ πξνβιέπεη ην άξζξν 80 παξ. 2 ηνπ ΚΓΚ, ε Τγεηνλνκηθή 

Γηάηαμε Α1β/8577/1983, κε ην άξζξν 9 (ην νπνίν εμαθνινπζεί λα ηζρχεη), πξνβιέπεη θαη απηή 

δηαδηθαζία πξνειέγρνπ κε δηαθνξεηηθή φκσο ιεηηνπξγία, πεξηερφκελν θαη δηαδηθαζία:  

O πγεηνλνκηθφο πξνέιεγρνο ηνπ άξζξνπ 9 ηεο αλσηέξσ Τ.Γ. είλαη δπλεηηθφο ζε απηή ηε θάζε ηεο 

δηαδηθαζίαο, αζθείηαη απφ ηελ πγεηνλνκηθή ππεξεζία θαη εζηηάδεηαη θπξίσο ζε δεηήκαηα εθαξκνγήο ηεο 

πγεηνλνκηθήο λνκνζεζίαο. O πγεηνλνκηθφο πξνέιεγρνο, θαηαιήγεη ζε πιεξνθνξίεο θαη ππνδείμεηο ηεο 

Τγεηνλνκηθήο Τπεξεζίαο ψζηε ηειηθά νη ρψξνη, ε ζπγθξφηεζε θαη ν εμνπιηζκφο ηνπ ππφ ίδξπζε 

θαηαζηήκαηνο λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο Τγεηνλνκηθήο Ννκνζεζίαο. Καηά ξεηή 

πξφβιεςε ηνπ άξζξνπ 9 παξ. 5 ηεο αλσηέξσ ΤΓ, ν πξνέιεγρνο απηφο δελ δεζκεχεη νχηε ην ηειηθψο 

γλσκνδνηνχλ, γηα ηηο πγεηνλνκηθέο πξνυπνζέζεηο, φξγαλν, νχηε ην Γήκν σο αξρή αξκφδηα γηα ηε 

ρνξήγεζε ηεο άδεηαο58. Μάιηζηα, ε ΤΓ κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 9 απηήο, εθθξάδεη θαη κηα γεληθή 



πξνηξνπή πξνο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο, λα ζπκβνπιεχνληαη ηηο αξκφδηεο αξρέο (Γήκν, Πνιενδνκία, 

Ππξνζβεζηηθή) γηα λα πιεξνθνξεζνχλ ηνπο φξνπο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο, πξηλ 

δεζκεπηνχλ ή ππνβιεζνχλ ζε δαπάλεο γηα θαηάζηεκα ην νπνίν ηειηθά δελ κπνξεί λα αδεηνδνηεζεί. Oη 

πιεξνθνξίεο απηέο πνπ ζα ρνξεγεζνχλ απφ ην Γήκν, δελ ηαπηίδνληαη κε ηελ πξνέγθξηζε ηνπ άξζξνπ 80 

παξ. 2 ηνπ ΚΓΚ θαη δελ απαηηνχλ απφθαζε ζπιινγηθνχ νξγάλνπ (Γεκαξρηαθήο Δπηηξνπήο ή 

Κνηλνηηθνχ πκβνπιίνπ), νχηε πξνυπνζέηνπλ ηελ πιεξσκή παξαβφινπ. 

Παξφιν πνπ ε δηαδηθαζία ηεο πξνέγθξηζεο φπσο νξγαλψζεθε ζηνλ ΚΓΚ είλαη απιή θαη ηαρεία, 

ελδείθλπηαη, ζε πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρνπλ ακθηβνιίεο ζρεηηθά κε ην επηηξεπηφ ή φρη ηεο ίδξπζεο 

θαηαζηήκαηνο ζε ζπγθεθξηκέλε ζέζε θαη θηίξην, λα γίλεηαη ζηνλ ελδηαθεξφκελν ππελζχκηζε ηεο 

δπλαηφηεηαο πνπ έρεη λα δεηήζεη ηνλ πξνέιεγρν ηεο πγεηνλνκηθήο ππεξεζίαο θαη ηηο απαξαίηεηεο 

πιεξνθνξίεο απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο (Πνιενδνκία, αξραηνινγηθή ππεξεζία θιπ). Με ηνλ ηξφπν 

απηφ θαη ν ίδηνο δηαζθαιίδεηαη αιιά θαη ν Γήκνο δελ θηλδπλεχεη λα ρνξεγήζεη πξνέγθξηζε ελψ –

ελδερνκέλσο– δελ έπξεπε.  

Χο πξνο ηε δηαδηθαζία ηνπ πγεηνλνκηθνχ πξνειέγρνπ, ην άξζξν 9 ηεο Τ.Γ. Α1β/8577/1983 πξνβιέπεη 

ηα εμήο: 

α) O ελδηαθεξφκελνο, πξηλ δεζκεπηεί (κε ππνγξαθή ζπκβνιαίνπ αγνξαπσιεζίαο ή κηζζψζεσο ηνπ 

ρψξνπ, δηακφξθσζε ησλ ρψξσλ, ζπγθξφηεζε ηνπ θαηαζηήκαηνο θιπ.), κπνξεί, αλ ην επηζπκεί, λα 

δεηήζεη απφ ηελ αξκφδηα Τγεηνλνκηθή Τπεξεζία πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην αλ επηηξέπεηαη ε ρξήζε 

ηνπ ρψξνπ γηα ηνλ ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν πξννξίδεηαη, αλ ην χςνο θαη ην εκβαδφλ ηνχηνπ είλαη ην 

πξνβιεπφκελν απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο Τγεηνλνκηθήο Ννκνζεζίαο θαη λα ελεκεξσζεί γηα ηνπο φξνπο πνπ 

πξέπεη λα πιεξνχλ νη ρψξνη θαη νη εγθαηαζηάζεηο ηεο ππφ ίδξπζε επηρεηξήζεσο ηνπ (χδξεπζε, 

απνρέηεπζε, θσηηζκφο, ζπγθξφηεζε, εμνπιηζκφο θιπ.) θαη γηα ηηο βειηηψζεηο πνπ πξέπεη λα θάλεη.  

β) Καηά ηελ επίζθεςή ηνπ ζηελ Τγεηνλνκηθή Τπεξεζία ν ελδηαθεξφκελνο πξνζθνκίδεη 

ζρεδηαγξάκκαηα θαηφςεσο ησλ ρψξσλ ζε δχν αληίηππα, ζηα νπνία έρνπλ απνηππσζεί κε αθξίβεηα νη 

ρψξνη πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηεο ππφ ίδξπζε επηρεηξήζεσο, θαη, απαξαίηεηα, ζα 

θαίλεηαη ην χςνο θαη ην εκβαδφλ ηνχησλ, θαζψο θαη αλ ν ρψξνο είλαη ζε ηζφγεην, ππφγεην ή φξνθν. Ζ 

Τγεηνλνκηθή Τπεξεζία κπνξεί, λα δεηήζεη θαη άιια επίζεκα ζηνηρεία, φπσο, ζε πεξηπηψζεηο ππφγεηνπ 

ρψξνπ, βεβαίσζε ηεο Πνιενδνκίαο φηη ν ρψξνο απηφο είλαη θπξίαο ρξήζεσο πξννξηδφκελνο γηα 

θαηάζηεκα.  

γ) Με βάζε ηα αλσηέξσ ζηνηρεία θαη, ελδερνκέλσο, κε επηηφπην έιεγρν, ε Τγεηνλνκηθή Τπεξεζία 

εμεηάδεη αλ ν ρψξνο πξνζθέξεηαη θαη‟ αξρήλ γηα ην ζθνπφ απηφ (επαξθέο εκβαδφλ θαη χςνο, ρψξνο 

θπξίαο ρξήζεσο θιπ). Αλ ην απνηέιεζκα ηεο αλσηέξσ εμεηάζεσο είλαη ζεηηθφ, ππνδεηθλχεη ζηνλ 

ελδηαθεξφκελν ηηο αλαγθαίεο βειηηψζεηο ή πξφζζεηεο θαηαζθεπέο πνπ ελδερνκέλσο πξέπεη λα θάλεη 

αθφκε θαη ελεκεξψλεη απηφλ γηα ηηο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζπγθξφηεζε θαη ζηνλ εμνπιηζκφ 

ηνπ ππφ ίδξπζε θαηαζηήκαηνο, ψζηε ηειηθά νη ρψξνη, ε ζπγθξφηεζε θαη ν εμνπιηζκφο ηνχηνπ λα 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο Τγεηνλνκηθήο Ννκνζεζίαο.  

δ) Oη ηπρφλ ππνδεηθλπφκελεο θαηαζθεπέο, νη απαηηνχκελνη ρψξνη κε ην εκβαδφλ ηνπο, ν αλαγθαίνο 

αξηζκφο ησλ απνρσξεηεξίσλ θιπ. ζεκεηψλνληαη ζηα ζρεδηαγξάκκαηα, ηα νπνία ππνγξάθνληαη απφ ηνλ 

αξκφδην ππάιιειν, πνπ αζρνιήζεθε κε ηελ εμέηαζε θαη ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ, θαη απφ ηνλ 

Πξντζηάκελν ηεο Τγεηνλνκηθήο Τπεξεζίαο. Σν έλα απφ ηα ζρεδηαγξάκκαηα απηά επηζηξέθεηαη ζηνλ 

ελδηαθεξφκελν θαη ην άιιν παξακέλεη ζην αξρείν ηεο Τγεηνλνκηθήο Τπεξεζίαο.  

2. θνπφο ηεο πξνέγθξηζεο 

Με ηελ πξνέγθξηζε επηδηψθεηαη αθελφο ε επηηάρπλζε ηεο φιεο δηαδηθαζίαο, αθνχ ν Γήκνο 

ππνρξεψλεηαη εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο ελφο κελφο απφ ηελ θαηάζεζε ηεο αίηεζεο λα ρνξεγήζεη 



ή φρη ηελ πξνέγθξηζε θαη αθεηέξνπ ν ελδηαθεξφκελνο πνιίηεο δελ παξακέλεη ζε θαζεζηψο 

παξαηεηακέλεο αβεβαηφηεηαο γηα ηελ έθβαζε ηνπ αηηήκαηφο ηνπ. ην ίδην πλεχκα, απηφ ηεο ηαρείαο 

δηεθπεξαίσζεο ηνπ αηηήκαηνο, θηλείηαη θαη ε ΚΤΑ 10551/2007, ε νπνία, αληιψληαο εμνπζηνδφηεζε απφ 

ην άξζξν 10 παξ. 4 ηνπ Ν. 3230/2004, θαζηέξσζε ηελ θαηά πιάζκα απνδνρή ηνπ αηηήκαηνο, κεηά ηελ 

παξέιεπζε ηεο 30ήκεξεο πξνζεζκίαο ηνπ άξζξνπ 80 παξ. 3 ηνπ ΚΓΚ. Μεηά ηε ξχζκηζε απηή ηεο 

αλσηέξσ ΚΤΑ, ε αθχξσζε ηεο παξάιεηςεο ηνπ Γήκνπ βάζεη ηνπ άξζξνπ 150 παξ. 1 ηνπ ΚΓΚ, ζρεδφλ 

παξέιθεη, αθνχ ην (ζεηηθφ γηα ηνλ πξνζθεχγνληα) απνηέιεζκα ηεο πξνζθπγήο ζην Γ.Γ. ηεο Πεξηθέξεηαο 

ην παξέρεη απηνκάησο ε παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο. O ραξαθηεξηζκφο ηεο αδξάλεηαο ηνπ Γήκνπ σο 

παξάιεηςε νθεηιφκελεο λφκηκεο ελέξγεηαο, ζα είρε νπζηαζηηθή αμία γηα ηνλ ελδηαθεξφκελν, κφλν εάλ ε 

παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο ζα ζπλεπάγεην ηελ απφξξηςε ηνπ αηηήκαηνο. Έηζη, πθίζηαηαη έλλνκν 

ζπκθέξνλ, απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηελ άζθεζε πξνζθπγήο εθ κέξνπο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, κφλν ζε 

πεξίπησζε απφξξηςεο ηνπ αηηήκαηνο πξνέγθξηζεο. 

 

Ζ ΠΡOΔΓΚΡΗΖ ΑΠOΚOΠΔΗ: Η) ζηελ επηηάρπλζε ηεο ζπλνιηθήο δηαδηθαζίαο, (πξνζεζκία ελφο κελφο γηα λα 
απαληήζεη ν O.Σ.Α. ζηελ θαηάζεζε αηηήζεσο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ) θαη 

ΗΗ) ζηε κε αλακνλή γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, ζρεηηθά κε ηελ έθβαζε ηνπ αηηήκαηφο 
ηνπ. 

 
ΑΠOΚOΠΔΗ: Η) ζηελ επηηάρπλζε ηεο ζπλνιηθήο δηαδηθαζίαο, θαη 
ΗΗ)ζηελ κε αλακνλή γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, ζρεηηθά κε ηελ έθβαζε ηνπ αηηήκαηφο 
ηνπ. 
 

ΓΗΚΑΗOΛOΓΖΣΗΚΑ: 

Η) Αίηεζε κε ππεχζπλε δήισζε,  

ΗΗ) δηάγξακκα πεξηνρήο, ΗΗΗ) παξάβνιν (ΚΤΑ 12172/22.3.02), IV) γηα ζπζηέγαζε θαλνληζκφ πνι/θηαο ή 

απφθαζε Γ.. πνι/θηαο  

 

ΑΡΜOΓΗO OΡΓΑΝO: Γεκαξρηαθή επηηξνπή ή Κνηλνηηθφ πκβνχιην 

 

ΠΡOΔΓΚΡΗΖ ΗΓΡΤΖ  

 

ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΠΡOΔΓΚΡΗΖ ΔΞΔΣΑΕOΝΣΑΗ ΣΑ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ: I) ηηο ρξήζεηο γεο,  II) ηελ πξνζηαζία 

ηνπ θπζηθνχ, πνιηηηζηηθνχ θαη αξρηηεθηνληθνχ πεξηβάιινληνο, III) ηελ πξνζηαζία ηνπ αηγηαινχ, ηεο 

παξαιίαο, ησλ δαζηθψλ πεξηνρψλ, ησλ αξραηνινγηθψλ θαη ηζηνξηθψλ ηφπσλ, IV) ηελ αηζζεηηθή, ηελ 

θπζηνγλσκία θαη ηηο ελ γέλεη ιεηηνπξγίεο ηεο πφιεο,V) ην αλ ζπλάδεη ε ιεηηνπξγία ηνπ θαηαζηήκαηνο κε 

ξπζκίζεηο θαλνληζηηθήο απφθαζεο πνπ ηπρφλ έρεη εθδνζεί 

 

3. Ννκνζεηηθή ξχζκηζε ηεο πξνέγθξηζεο 

Σα δεηήκαηα ηεο πξνέγθξηζεο ξπζκίδνληαη ζην άξζξν 80 παξ. 2-3 ηνπ ΚΓΚ (Ν. 3463/2006), φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 22 παξ. 2 ηνπ Ν. 3536/2007 θαη ζηα άξζξα 1-2 ηεο ΚΤΑ 10551/2007. Γηα 

ηα πξαηήξηα άξηνπ, εθηφο ηεο ΚΤΑ 10551/2007, ηζρχεη θαη ε ΚΤΑ 12709/859/Φ17.1/2007. 



χκθσλα κε ην άξζξν 80 παξ. 2 ηνπ ΚΓΚ (Ν. 3463/2006), πξηλ απφ ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο ίδξπζεο 

θαη ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, ρνξεγείηαη πξνέγθξηζε ίδξπζεο, ε νπνία 

εθδίδεηαη χζηεξα απφ απφθαζε ηεο δεκαξρηαθήο επηηξνπήο ή ηνπ θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, κεηά απφ 

πξνέιεγρν ηνπ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο. Παξφιν πνπ απφ ηε δηαηχπσζε ηεο δηάηαμεο θαίλεηαη φηη ε 

πξνέγθξηζε είλαη κηα πξάμε δηαθξηηή απφ ηελ απφθαζε ηεο Γεκαξρηαθήο Δπηηξνπήο ή ηνπ Κνηλνηηθνχ 

πκβνπιίνπ (ε πξνέγθξηζε εθδίδεηαη χζηεξα απφ απφθαζε ηεο Γεκαξρηαθήο Δπηηξνπήο θαη φρη κε 

απφθαζε απηήο), ελ ηνχηνηο, κεηά ηε ιήςε ηεο απφθαζεο απφ ηε δεκαξρηαθή επηηξνπή ή ην θνηλνηηθφ 

ζπκβνχιην, δελ αθνινπζεί έθδνζε ζρεηηθήο πξάμεο ηνπ Γεκάξρνπ ή ηνπ Πξνέδξνπ Κνηλφηεηαο ή άιινπ 

ππεξεζηαθνχ νξγάλνπ αιιά ρνξεγείηαη ζηνλ ελδηαθεξφκελν ε ζρεηηθή απφθαζε (ΤΠΔΓΓΑ 

66174/Δγθ. 51/29-11-2006). 

Ζ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ ΚΓΚ ξπζκίδεη επίζεο ην πεξηερφκελν ηνπ ειέγρνπ πνπ πξνεγείηαη ηεο 

πξνέγθξηζεο θαη ε παξ. 3 ηε ζρεηηθή δηαδηθαζία.  

Ζ ΚΤΑ 10551/2007 νξίδεη ηηο πεξηπηψζεηο αδεηνδφηεζεο θαηαζηεκάησλ ρσξίο πξνέγθξηζε (άξζξν 

1), ξπζκίδεη πεξαηηέξσ ιεπηνκέξεηεο σο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθά θαη θαζηεξψλεη ηελ θαηά πιάζκα 

δηθαίνπ πξνέγθξηζε κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο ηαζζφκελεο 30ήκεξεο πξνζεζκίαο (άξζξν 2). 

Δηδηθά γηα ηα πξαηήξηα άξηνπ, ε πξνέγθξηζε ρνξεγείηαη κε ηε δηαδηθαζία ηεο ΚΤΑ 

12709/859/Φ17.1/2007 (ΦΔΚ Β 1026). 

 

4. Ζ γεληθή δηαδηθαζία ηεο πξνέγθξηζεο 

α.Αίηεζε ζπλνδεπφκελε απφ ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά  

Καηά ην άξζξν 3 παξ. 1 ηνπ ΚΓΓηαδ, αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, γηα ηελ έθδνζε δηνηθεηηθήο 

πξάμεο (ελ πξνθεηκέλσ ηεο πξνέγθξηζεο), απαηηείηαη φηαλ ην πξνβιέπνπλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο. 

Πξάγκαηη, ε φιε δηαδηθαζία αδεηνδφηεζεο ησλ θαηαζηεκάησλ μεθηλά κε ηελ αίηεζε ηνπ 

ελδηαθεξνκέλνπ (θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ), ε νπνία πξνβιέπεηαη ηφζν απφ ην άξζξν 80 παξ. 3 ηνπ 

ΚΓΚ, φζν θαη απφ ην άξζξν 2 ηεο ΚΤΑ 10551/2007.  

 Αίηεζε 

Έιεγρνο πιεξφηεηαο δηθαηνινγεηηθψλ 

Σα δηθαηνινγεηηθά είλαη πιήξε 

Σα δηθαηνινγεηηθά είλαη ειιηπή 

Πξνέιεγρνο απφ ηηο δεκνηηθέο ππεξεζίεο 

Απάληεζε ζηνλ 

ελδηαθεξφκελν 

 

 

Υνξήγεζε πξνέγθξηζεο ή απφξξηςε ηνπ αηηήκαηνο απφ ηε Γεκαξρηαθή Δπηηξνπή  

 

Κνηλνπνίεζε ηεο  

Απφθαζεο ζηνλ  

ελδηαθεξφκελν 



O ελδηαθεξφκελνο κπνξεί, πξηλ απφ ηελ έθδνζε ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεο, λα παξαηηεζεί απφ ηελ 

αίηεζή ηνπ. Αλάθιεζε ηεο παξαίηεζεο δελ κπνξεί λα γίλεη, αιιά απαηηείηαη λέα αίηεζε. Γηα ηε 

δηεπθφιπλζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, ρξεζηκνπνηνχληαη έληππα αηηήζεσλ, ηα νπνία ρνξεγνχλ 

ππνρξεσηηθά νη δήκνη. ηα έληππα αλαθέξνληαη νη πξνβιεπφκελεο απφ ηε λνκνζεζία πξνυπνζέζεηο γηα 

ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ αηηήκαηνο, νη εθαξκνζηέεο δηαηάμεηο, ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξέπεη λα 

πξνζθνκίζεη ν ελδηαθεξφκελνο, θαζψο θαη ν ρξφλνο κέζα ζηνλ νπνίν ζα δνζεί ε απάληεζε. Αλ ν 

ελδηαθεξφκελνο δειψζεη φηη δελ κπνξεί λα γξάςεη, ν αξκφδηνο ππάιιεινο, χζηεξα απφ πξνθνξηθή 

έθζεζε ηνπ αηηήκαηνο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, νθείιεη λα ζπληάμεη ν ίδηνο ηελ αίηεζε (άξζξν 3 παξ. 2-3 

ηνπ ΚΓΓηαδ). 

Γηα ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ αίηεζε βι. παξαθάησ ππφ ΗΗΗ. Αλ ηα δηθαηνινγεηηθά είλαη 

ειιηπή, ν Γήκνο νθείιεη λα ελεκεξψζεη ηνλ ελδηαθεξφκελν γηα ηηο ζπλέπεηεο ησλ ειιείςεσλ. 

 

β. Πξνέιεγρνο ηνπ αηηήκαηνο  

O πξνέιεγρνο δηελεξγείηαη απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ ή ηεο Κνηλφηεηαο, ε νπνία νθείιεη, 

πξηλ εηζαρζεί ην αίηεκα ζηε Γεκαξρηαθή Δπηηξνπή, λα ειέγμεη εάλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν θαηάζηεκα ή 

επηρείξεζε πθίζηαληαη πεξηνξηζκνί πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ή ηηο ηπρφλ 

ππάξρνπζεο ηνπηθέο θαλνληζηηθέο απνθάζεηο (βι. παξαθάησ). 

 

γ. Απφθαζε ηεο Γεκαξρηαθήο Δπηηξνπήο  

Μεηά ηνλ πξνέιεγρν ηεο ππεξεζίαο αθνινπζεί απφθαζε ηεο Γεκαξρηαθήο Δπηηξνπήο. Δθφζνλ 

ζπληξέρνπλ φιεο νη λφκηκεο πξνυπνζέζεηο, ε Γεκαξρηαθή Δπηηξνπή ππνρξενχηαη λα ρνξεγήζεη ηελ 

πξνέγθξηζε (θαη ελ ζπλερεία ν Γήκαξρνο ηελ άδεηα). Αδηθαηνιφγεηε άξλεζε κπνξεί λα ζπληζηά γηα 

κέιε ηεο Γεκαξρηαθήο Δπηηξνπήο ην πνηληθφ αδίθεκα ηεο παξάβαζεο θαζήθνληνο (ΑΠ 1645/1999), 

ή/θαη πεηζαξρηθφ αδίθεκα. 

 

5. Καηαζηήκαηα γηα ηα νπνία απαηηείηαη ρνξήγεζε πξνέγθξηζεο  

α. Καηαζηήκαηα θαη επηρεηξήζεηο ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ ΚΓΚ.  

Καηά ην άξζξν 80 παξ. 2 ηνπ ΚΓΚ, πξνέγθξηζε απαηηείηαη γηα ηα θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ 

ελδηαθέξνληνο59 ηνπ άξζξνπ 80 παξ. 1 ηνπ Ν. 3463/2006, δειαδή  

α) εθείλα ζηα νπνία γίλεηαη παξαζθεπή ή/θαη δηάζεζε ζε πειάηεο (θαζηζκέλνπο, φξζηνπο, 

πεξαζηηθνχο) ή δηαλνκή θαγεηψλ ή γιπθηζκάησλ ή νπνηνπδήπνηε άιινπ παξαζθεπάζκαηνο ηξνθίκσλ ή 

πνηψλ ή απνζήθεπζε ή ζπληήξεζε ή εκπνξία θάζε είδνπο ηξνθίκσλ ή πνηψλ, θαη 

β) ηα θαηαζηήκαηα πξνζθνξάο ππεξεζηψλ, εμαηηίαο ησλ νπνίσλ κπνξεί λα πξνθιεζεί βιάβε ζηε 

δεκφζηα πγεία, φπσο αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζηηο ηζρχνπζεο πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο. 

 

β. Δπηρεηξήζεηο ηνπ άξζξνπ 81 ηνπ ΚΓΚ  

Δθηφο απφ ηα παξαπάλσ θαηαζηήκαηα, πξνέγθξηζε απαηηείηαη θαη γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη 

ιεηηνπξγία ζεάηξσλ, θηλεκαηνγξάθσλ θαη ςπραγσγηθψλ παηδηψλ φπσο ινχλα-παξθ, πίζηεο 

απηνθηλεηηδίσλ, ηζίξθν θ.ιπ. (άξζξν 81 ΚΓΚ θαη άξζξν 2 παξ. 1 ηεο ΚΤΑ 10551/2007). 

 



6. Καηαζηήκαηα γηα ηα νπνία ρνξεγείηαη απεπζείαο άδεηα (ρσξίο πξνέγθξηζε)  

α. Δμαηξέζεηο απφ ηελ πξνέγθξηζε βάζεη ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ΚΤΑ 10551/2007  

χκθσλα κε ην άξζξν 1 ηεο ΚΤΑ 10551/2007, δελ απαηηείηαη ρνξήγεζε πξνέγθξηζεο θαη επνκέλσο 

ρνξεγείηαη απεπζείαο ε άδεηα απφ ην Γήκαξρν ή ηνλ Πξφεδξν ηεο Κνηλφηεηαο60 (ρσξίο απφθαζε 

ζπιινγηθνχ νξγάλνπ), γηα ηελ ίδξπζε ή ηελ εγθαηάζηαζε θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο 

εθφζνλ: 

α) Απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία πξνβιέπεηαη φηη ε άδεηα ίδξπζεο ή εγθαηάζηαζεο εθδίδεηαη απφ άιιε 

αξρή. Σέηνηα πξφβιεςε ππάξρεη ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ (κεγάισλ) θαηαζηεκάησλ ιηαληθνχ εκπνξίνπ 

(Έγγξ. ΤΠΔΓΓΑ 44931/18-9-2006). χκθσλα κε ην άξζξν 10 ηνπ Ν. 2323/1995, φπσο 

αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 10 ηνπ Ν. 3377/2005 θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 26 ηνπ Ν. 

3419/2005 θαη ην άξζξν 25 ηνπ Ν. 3468/2006, γηα ηελ ίδξπζε θαηαζηεκάησλ ιηαληθνχ εκπνξίνπ 

απαηηείηαη άδεηα, πνπ ρνξεγείηαη κε απφθαζε ηνπ λνκαξρηαθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο νηθείαο Ννκαξρηαθήο 

Απηνδηνίθεζεο, χζηεξα απφ γλψκε ηεο αληίζηνηρεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο επηηξνπήο, ηνπ νηθείνπ 

νξγαληζκνχ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ηνπ νηθείνπ επηκειεηεξίνπ, φηαλ ε ζπλνιηθή επηθάλεηα ηνπ 

εκπνξηθνχ θαηαζηήκαηνο ππεξβαίλεη θάπνην κέηξν61.  

β) Πξφθεηηαη γηα δξαζηεξηφηεηα πνπ είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηελ εμππεξέηεζε ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ 

θηηξίσλ, (π.ρ. θπιηθεία εληφο δεκνζίσλ θηηξίσλ). ηαλ δελ πξφθεηηαη γηα δξαζηεξηφηεηα πνπ ζρεηίδεηαη 

κε ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ηνπ θηηξίνπ, ε άδεηα ρνξεγείηαη κεηά απφ πξνέγθξηζε. Σέηνηα πεξίπησζε ι.ρ. 

είλαη ε ιεηηνπξγία θαθεηέξηαο εληφο βηβιηνπσιείνπ, αθνχ ε δξαζηεξηφηεηα απηή δελ ζρεηίδεηαη κε ηηο 

αλάγθεο ηνπ θηηξίνπ, αιιά ζπληζηά παξάιιειε θαη δηαθξηηή απφ ηελ θχξηα ρξήζε δξαζηεξηφηεηα. 

γ) πξφθεηηαη γηα δξαζηεξηφηεηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο πνπ ζα αζθεζεί εληφο άιινπ 

θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, γηα ην νπνίν έρεη ήδε ρνξεγεζεί άδεηα ίδξπζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο (άξζξν 1 πεξ. γ ηεο ΚΤΑ 10551/2007), εθφζνλ φκσο ε δξαζηεξηφηεηα απηή δελ 

απαγνξεχεηαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο (άξζξν 6 παξ. 3 ηεο ΚΤΑ 10551/2007).  

ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο ε λνκηκφηεηα ίδξπζεο ηνπ θαηαζηήκαηνο είηε ζα εμεηαζηεί απφ άιιεο 

αξκφδηεο αξρέο (πεξ. α), είηε ζεσξείηαη απφ ην λφκν σο απηνλφεηε (πεξ. β) είηε σο ειεγρζείζα ζε 

δηαδηθαζία πνπ έρεη πξνεγεζεί (πεξ. γ). ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, φηαλ δειαδή πξφθεηηαη γηα 

δξαζηεξηφηεηα πνπ ζα αζθεζεί εληφο άιινπ θαηαζηήκαηνο, ζα ειεγρζεί ε κε βάζε ηελ πγεηνλνκηθή 

λνκνζεζία ζπκβαηφηεηα ζπζηέγαζεο ηεο λέαο δξαζηεξηφηεηαο κε ηελ ήδε ππάξρνπζα, αιιά θαη ε 

ζπλδξνκή ησλ ινηπψλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο λέαο δξαζηεξηφηεηαο (π.ρ. ρξήζεηο γεο). 

Μφλν αλ ζπληξέρνπλ φιεο νη πξνυπνζέζεηο επηηξέπεηαη λα ρνξεγεζεί ε άδεηα. Άιισο, ην αίηεκα πξέπεη 

λα απνξξηθζεί.  

β. Δμαηξέζεηο απφ ηελ πξνέγθξηζε ιφγσ αληηθαηάζηαζεο άδεηαο  

Δθηφο απφ ηηο παξαπάλσ ηξεηο πεξηπηψζεηο πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο ΚΤΑ 10551/2007, δελ 

απαηηείηαη πξνέγθξηζε ηεο Γεκαξρηαθήο Δπηηξνπήο ή ηνπ Κνηλνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ζηηο πεξηπηψζεηο 

αληηθαηάζηαζεο αδεηψλ θαηά ην άξζξν 80 παξ. 5 ηνπ ΚΓΚ θαη ην άξζξν 6 ηεο αλσηέξσ ΚΤΑ 

(κεηαβίβαζε, κίζζσζε, αληηθαηάζηαζε εθπξνζψπνπ ή ππεπζχλνπ, είζνδνο ή απνρψξεζε εηαίξνπ, 

απνρψξεζε ηδξπηηθψλ κειψλ πξνζσπηθήο εηαηξείαο, αιιαγήο ηεο ζχλζεζεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 

αλψλπκεο εηαηξείαο θαη αιιαγή επσλπκίαο)62.  

 



7. Καηαζηήκαηα γηα ηα νπνία ρνξεγείηαη άδεηα χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ  

Γηα ηα θαηαζηήκαηα ή επηρεηξήζεηο πνπ δελ ππάγνληαη ζηα άξζξα 80 παξ. 1 θαη 81 ηνπ ΚΓΚ ή γηα ηα 

νπνία δελ ρνξεγείηαη απεπζείαο ε άδεηα (αλσηέξσ πεξηπη. 5 θαη 6 ), ε δηαδηθαζία ρνξήγεζεο άδεηαο δελ 

έρεη κεηαβιεζεί. Έηζη, π.ρ. γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο θαηαζηήκαηνο ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ αθνινπζείηαη 

ε δηαδηθαζία πνπ νξίδεηαη ζηελ ΚΤΑ 1107414/1491/2003, (ΦΔΚ Β 1827) ε νπνία δελ πεξηιακβάλεη 

ζηάδην πξνέγθξηζεο απφ ηε Γεκαξρηαθή Δπηηξνπή. Ζ άδεηα ιεηηνπξγίαο επηρείξεζεο πξνζθνξάο 

ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ εθδίδεηαη απφ ην δήκαξρν ή ηνλ πξφεδξν ηεο θνηλφηεηαο, κεηά απφ απφθαζε ηνπ 

νηθείνπ δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, πνπ ιακβάλεηαη χζηεξα απφ έιεγρν γηα ηε δηαπίζησζε ηεο 

πιεξφηεηαο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, ην αξγφηεξν εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ πιήξε ππνβνιή 

ηνπο. 

Δθηφο απφ ηα θαηαζηήκαηα πξνζθνξάο ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ, ε δηαδηθαζία παξέκεηλε ίδηα θαη γηα 

άιια θαηαζηήκαηα θαη επηρεηξήζεηο πνπ δελ ππάγνληαη ζηα άξζξα 80 θαη 81 ηνπ ΚΓΚ, φπσο 

πηελνθηελνηξνθηθέο εγθαηαζηάζεηο, θαηαζηήκαηα εθκίζζσζεο πνδειάησλ θιπ. 

 

8. Ννκηθή θχζε ηεο πξνέγθξηζεο 

α. Ζ πξνέγθξηζε σο πξάμε ηεο Γεκαξρηαθήο Δπηηξνπήο ή ηνπ Κνηλνηηθνχ πκβνπιίνπ 

Ζ πξνέγθξηζε είλαη πξάμε ηεο Γεκαξρηαθήο Δπηηξνπήο ή ηνπ Κνηλνηηθνχ πκβνπιίνπ, γηα ηελ νπνία 

ηζρχνπλ νη θαλφλεο ηνπ ΚΓΚ. Έηζη, νη θαλφλεο γηα ηελ πξφζθιεζε, ηελ εκεξήζηα δηάηαμε, ηε 

δεκνζίεπζε ηεο πξφζθιεζεο, ηηο θαηεπείγνπζεο ζπλεδξηάζεηο, ηελ απαξηία, ηε «ιεπθή» ςήθν ην 

θψιπκα ζπκκεηνρήο ζηε ζπλεδξίαζε, (άξζξα 105 παξ. 6 θαη 111-115 ηνπ ΚΓΚ), ηζρχνπλ θαη γηα ηε 

ιήςε απνθάζεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ πξνέγθξηζε ίδξπζεο ησλ θαηαζηεκάησλ. Ζ απφθαζε ηεο 

πξνέγθξηζεο δελ απνζηέιιεηαη γηα έιεγρν ζην Γ.Γ. ηεο Πεξηθέξεηαο, κπνξεί φκσο λα ειεγρζεί 

απηεπάγγειηα ή κεηά απφ πξνζθπγή (άξζξα 149 θαη 150 ηνπ ΚΓΚ).  

Ζ αξκνδηφηεηα ηεο Γεκαξρηαθήο Δπηηξνπήο γηα ρνξήγεζε ηεο πξνέγθξηζεο, κπνξεί λα αζθεζεί απφ 

ην Γεκνηηθφ πκβνχιην κφλν κε ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 103 παξ. 4 θαη 5 ηνπ ΚΓΚ, ήηνη α) αλ ην 

Γεκνηηθφ πκβνχιην θξίλεη, κε εηδηθή αηηηνινγία, ην ζέκα ηδηαίηεξα ζνβαξφ, κε απφιπηε πιεηνςεθία 

ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηνπ ή β) αλ ε ίδηα ε Γεκαξρηαθή Δπηηξνπή παξαπέκςεη ην ζέκα, ιφγσ ηεο 

ηδηαίηεξεο ζνβαξφηεηάο ηνπ, ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην. 

 

β. Ζ δεζκεπηηθφηεηα ηεο πξνέγθξηζεο 

Με ηε θχζε ηεο απνθάζεσο ηεο Γεκαξρηαθήο Δπηηξνπήο ή ηνπ Κνηλνηηθνχ πκβνπιίνπ 

ζπλπθαίλεηαη θαη ην δήηεκα ηεο δεζκεπηηθφηεηαο απηήο, δειαδή αλ ν Γήκαξρνο ή ν Πξφεδξνο ηεο 

Κνηλφηεηαο κπνξεί λα αξλεζεί ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο γηα ιφγνπο πνπ εμεηάδνληαη θαηά ηελ 

πξνέγθξηζε, ή, αληίζεηα, λα ρνξεγήζεη ηελ άδεηα, αλ ε απφθαζε ηεο πξνέγθξηζεο είλαη αξλεηηθή. 

Απφ ηε δηαηχπσζε ηνπ λφκνπ πξνθχπηεη φηη ε πξνέγθξηζε δελ ζπληζηά «απιή»63 ή «ζχκθσλε 

γλψκε»64 (δηφηη ζα έπξεπε λα πξνβιέπεηαη ππνβνιή εξσηήκαηνο απφ ην Γήκαξρν πξνο ηε Γεκαξρηαθή 

Δπηηξνπή θαηά ην άξζξν 20 ηνπ ΚΓΓηαδ) αιιά «ππνρξεσηηθή γλψκε», κέξνο ζχλζεηεο δηνηθεηηθήο 

ελέξγεηαο. Ζ ππνρξεσηηθή γλψκε εθδίδεηαη απφ φξγαλν πνπ έρεη απνθαζηζηηθή αξκνδηφηεηα θαη ην 

πεξηερφκελφ ηεο ππνρξεψλεη έλα άιιν φξγαλν κε εμίζνπ απνθαζηζηηθή αξκνδηφηεηα λα εθδψζεη πξάμε 

ηνπ απηνχ πεξηερνκέλνπ65. O Γήκαξρνο δεζκεχεηαη απφ ηελ απφθαζε ηεο Γεκαξρηαθήο Δπηηξνπήο θαη 

αλ δηαθσλεί (κε δεηήκαηα πνπ εμεηάζηεθαλ απφ ηε Γεκαξρηαθή Δπηηξνπή) κπνξεί λα δεηήζεη 



επαλεμέηαζε66 ηνπ ζέκαηνο, πξνβάιινληαο ηνπο ιφγνπο πνπ θαηά ηε γλψκε ηνπ δελ επηηξέπνπλ ηε 

ρνξήγεζε ηεο πξνέγθξηζεο. 

 

γ. Ζ εθηειεζηφηεηα ηεο πξάμεο πξνέγθξηζεο 

Ζ εθηειεζηφηεηα ηεο πξάμεο πξνέγθξηζεο κε ηελ έλλνηα ηεο άκεζεο ή κε εθαξκνγήο ηεο, δελ γελλά 

πξνβιήκαηα. πσο φιεο νη απνθάζεηο ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ησλ Γήκσλ θαη ησλ Κνηλνηήησλ, είλαη 

εθηειεζηή αθφηνπ εθδνζεί (άξζξν 148 παξ. 2 ΚΓΚ).  

Εήηεκα κπνξεί λα ηεζεί γηα ηνλ εθηειεζηφ ή κε ραξαθηήξα, ππφ ηελ έλλνηα αλ ε ξχζκηζε πνπ 

ζεζπίδεη είλαη ππνρξεσηηθή απφ ηελ έθδνζή ηεο ρσξίο λα ρξεηάδεηαη άιιε δηαδηθαζία,67 αθνχ κε ηελ 

εθηειεζηφηεηα ζπλαξηάηαη ην παξαδεθηφ ηεο αηηήζεσο αθπξψζεσο απηήο. Ζ πξάμε πξνέγθξηζεο 

πεξηέρεη φια ηα ζηνηρεία ηεο αηνκηθήο δηνηθεηηθήο πξάμεο, είλαη δειαδή πξάμε δηνηθεηηθήο αξρήο, 

ξπζκίδεη κηα ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε δηνηθεηηθνχ δηθαίνπ κε εμσηεξηθέο έλλνκεο ζπλέπεηεο θαη άκεζε 

λνκηθή ηζρχ68.  

 

δ. Ζ πξνέγθξηζε ηππηθφο φξνο γηα έλαξμε επηηεδεχκαηνο 

Καηά ην άξζξν 80 παξ. 3 ηνπ ΚΓΚ, ε πξνέγθξηζε απνηειεί δηθαηνινγεηηθφ γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο 

έλαξμεο επηηεδεχκαηνο απφ ηελ αξκφδηα ΓOΤ. Ζ έλαξμε επηηεδεχκαηνο ζπληζηά πξνυπφζεζε γηα ηε 

ρνξήγεζε ηεο άδεηαο, πνπ πξνθχπηεη απφ ην άξζξν 8 παξ. 9 ηνπ Ν. 1882/1990, ζχκθσλα κε ην νπνίν, 

ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απαηηείηαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο γηα ηελ άζθεζε νπνηνπδήπνηε επαγγέικαηνο, 

άδεηα αζηπλνκηθήο ή άιιεο δεκφζηαο αξρήο, ε άδεηα δελ ζα ρνξεγείηαη αλ δελ ππνβάιιεηαη ζηελ αξρή 

απηή αληίγξαθν ηεο άδεηαο αζθήζεσο επηηεδεχκαηνο ηεο αξκφδηαο δεκφζηαο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο. 

Γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο έλαξμεο επηηεδεχκαηνο απφ ηε ΓOΤ, δελ απαηηείηαη ε ρνξήγεζε εηδηθήο 

βεβαίσζεο ηνπ Γήκνπ, αιιά αξθεί ε ππνβνιή ελφο αληηγξάθνπ ηεο απνθάζεσο ηεο Γεκαξρηαθήο 

Δπηηξνπήο ή ηνπ Κνηλνηηθνχ πκβνπιίνπ (ΤΠΔΓΓΑ 66174/Δγθ. 51/29-11-2006). ηελ πεξίπησζε πνπ 

ν Γήκνο δελ ρνξεγήζεη ηελ πξνέγθξηζε ζηελ πξνζεζκία ησλ 30 εκεξψλ πνπ νξίδεη ην άξζξν 80 παξ. 3 

ηνπ ΚΓΚ, ηφηε ν ελδηαθεξφκελνο ππνβάιιεη ζηε ΓOΤ ππεχζπλε δήισζε κε ην πεξηερφκελν πνπ νξίδεη 

ην άξζξν 2 παξ. 3 ηεο ΚΤΑ 10551/2007 69.  

 

ΗΗ. Πεξηερφκελν θαη έθηαζε ηνπ πξνειέγρνπ 

Ζ πξνέγθξηζε ίδξπζεο θαηαζηήκαηνο ρνξεγείηαη κελ κε πξάμε ηεο Γεκαξρηαθήο Δπηηξνπήο ή ηνπ 

Κνηλνηηθνχ πκβνπιίνπ, πιελ φκσο πξνεγείηαη απηήο, ν πξνέιεγρνο ηνπ αηηήκαηνο. Γηα ηνλ πξνέιεγρν 

απηφ, ν λφκνο δελ νξίδεη ην φξγαλν πνπ ζα ηνλ αζθήζεη, αιιά κφλν ηα ζηνηρεία πνπ εμεηάδνληαη.  

O πξνέιεγρνο, θαηά ην άξζξν 80 παξ. 2 ηνπ ΚΓΚ, πεξηνξίδεηαη ζε δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

ζπγθεθξηκέλε ρξήζε, ζε ζπλάξηεζε κε ηελ πεξηνρή ζηελ νπνία ζα ιεηηνπξγήζεη ην θαηάζηεκα θαη δελ 

θαηαιακβάλεη ηνλ έιεγρν ησλ πξνυπνζέζεσλ πνπ πξέπεη λα ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπν ηνπ αηηνχληνο 

ηελ άδεηα ή άιισλ ζηνηρείσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο. Oη έιεγρνη απηνί ζα 

γίλνπλ κεηά ηε ρνξήγεζε ηεο πξνέγθξηζεο. Μάιηζηα, νξηζκέλα απφ ηα δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

λνκηκφηεηα ηνπ θηηξίνπ, δελ ειέγρνληαη θαηά ηελ πξνέγθξηζε, αθνχ δελ ππάξρεη ππνρξέσζε 

πξνζθφκηζεο αληίζηνηρσλ δηθαηνινγεηηθψλ (π.ρ. ε άδεηα νηθνδνκήο).  

Με ηελ εγθχθιην ηνπ ΤΠΔΓΓΑ 66174/Δγθ. 51/29-11-2006, δηεπθξηλίδεηαη φηη ν παξαπάλσ 

πξνέιεγρνο δηελεξγείηαη απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ ή ηεο Κνηλφηεηαο, ε νπνία νθείιεη, πξηλ 

εηζαρζεί ην αίηεκα ζηε Γεκαξρηαθή Δπηηξνπή, λα ειέγμεη, ζε ζπλεξγαζία κε άιιεο ζπλαξκφδηεο 



ππεξεζίεο, εάλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν θαηάζηεκα ή επηρείξεζε πθίζηαληαη πεξηνξηζκνί πνπ πξνβιέπνληαη 

απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ή ηηο ηπρφλ ππάξρνπζεο ηνπηθέο θαλνληζηηθέο απνθάζεηο.  

Γηα ηνλ πξνέιεγρν ιακβάλνληαη ππφςε νη δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ηηο ρξήζεηο γεο, ηελ πξνζηαζία ηνπ 

θπζηθνχ, πνιηηηζηηθνχ θαη αξρηηεθηνληθνχ πεξηβάιινληνο, ηελ πξνζηαζία ηνπ αηγηαινχ θαη ηεο 

παξαιίαο, ησλ δαζηθψλ πεξηνρψλ, ησλ αξραηνινγηθψλ θαη ηζηνξηθψλ ηφπσλ, θαζψο θαη ηελ αηζζεηηθή, 

θπζηνγλσκία θαη ηηο ελ γέλεη ιεηηνπξγίεο ηεο πφιεο, φπσο απηά νξίδνληαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία 

θαη απφ ηνπο εηδηθφηεξνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο, πνπ ηίζεληαη ζηηο ηνπηθέο θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο 

ησλ νηθείσλ δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ αξρψλ (άξζξν 80 παξ. 2 ηνπ ΚΓΚ). Ζ γεληθή απηή δηαηχπσζε 

ζπλεπάγεηαη ππνρξέσζε, εθ κέξνπο ησλ OΣΑ, εθαξκνγήο ελφο επξχηαηνπ θάζκαηνο ηεο λνκνζεζίαο 

πνπ ηζρχεη (βι. αηηηνινγηθή έθζεζε ηνπ ΚΓΚ). Δπίζεο, θαηά ην ζηάδην απηφ θαη εθφζνλ ην θαηάζηεκα 

ζπζηεγάδεηαη κε θαηνηθίεο, εμεηάδεηαη αλ ε ζπγθεθξηκέλε ρξήζε είλαη επηηξεπηή (ΤΠΔΓΓΑ 

66174/Δγθ. 51/29-11-2006). 

O πξνέιεγρνο θαηαιήγεη ζηε ρνξήγεζε ή κε ηεο πξνέγθξηζεο, ε νπνία πξέπεη, σο αηνκηθή δηνηθεηηθή 

πξάμε, λα πεξηέρεη αηηηνινγία, κε ηελ νπνία λα δηαπηζηψλεηαη ε ζπλδξνκή ησλ θαηά λφκν 

πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ έθδνζή ηεο. Ζ αηηηνινγία απηή πξέπεη λα είλαη ζαθήο, εηδηθή, επαξθήο θαη λα 

πεξηέρεηαη ζην ζψκα ηεο πξάμεο ή λα πξνθχπηεη απφ ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ (άξζξν 17 ηνπ ΚΓΓηαδ.). 

Χο αηνκηθή δηνηθεηηθή πξάμε, πξέπεη επίζεο λα θνηλνπνηείηαη ζην πξφζσπν ην νπνίν αθνξά (άξζξν 17 

ηνπ ΚΓΓηαδ). 

Σα δεηήκαηα πνπ ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηνλ πξνέιεγρν, εμεηάδνληαη κε βάζε δπν ζηνηρεία: Σελ 

ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ηηο ηπρφλ ππάξρνπζεο ηνπηθέο θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο. Oη ηειεπηαίεο εθδίδνληαη 

κε βάζε ην άξζξν 79 ηνπ ΚΓΚ, ζχκθσλα κε ην νπνίν νη δεκνηηθέο θαη θνηλνηηθέο αξρέο ξπζκίδνπλ 

ζέκαηα ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο εθδίδνληαο ηνπηθέο θαλνληζηηθέο απνθάζεηο, ζην πιαίζην ηεο θείκελεο 

λνκνζεζίαο, κε ηηο νπνίεο ζέηνπλ θαλφλεο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ, αξρηηεθηνληθνχ θαη 

πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο, ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο ησλ θαηνίθσλ απφ νρινχζεο δξαζηεξηφηεηεο θαη 

εηδηθφηεξα ζηηο ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο θαηά ηελ ηνπξηζηηθή πεξίνδν, πξνζδηνξίδνπλ ηνπο φξνπο θαη ηηο 

ψξεο ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο ζε θαηαζηήκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ πφιε, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο 

ρξήζεηο γεο, ηηο ηδηαίηεξεο ηνπηθέο ζπλζήθεο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ θαηνίθσλ απφ ηελ ερνξχπαλζε. 

Δπίζεο, κε ηηο θαλνληζηηθέο απνθάζεηο ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ ΚΓΚ, νη δεκνηηθέο θαη θνηλνηηθέο αξρέο 

κπνξνχλ λα πξνζδηνξίδνπλ ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία 

θαηαζηεκάησλ, επηρεηξήζεσλ θαη ςπραγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο ησλ 

νπνίσλ είλαη αξκφδηνη, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο, ηνπ αηγηαινχ θαη ηεο παξαιίαο, ηεο δαζηθήο λνκνζεζίαο, ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ 

ππξνπξνζηαζία, γηα ηνπο αξραηνινγηθνχο θαη ηζηνξηθνχο ηφπνπο, ηηο δηαηάμεηο ηνπ γεληθνχ 

πνιενδνκηθνχ ζρεδίνπ, ηνπ νηθνδνκηθνχ θαλνληζκνχ θαη ηνπο γεληθνχο φξνπο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο 

ζρεηηθέο πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο. Μπνξνχλ, επίζεο, πέξαλ ησλ αλσηέξσ, λα πξνζδηνξίδνπλ εηδηθφηεξνπο 

φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ ίδξπζε θαη εγθαηάζηαζε ησλ αλσηέξσ επηρεηξήζεσλ θαη 

δξαζηεξηνηήησλ ζε πεξηνρέο, πνπ επεξεάδνπλ ην θπζηθφ, πνιηηηζηηθφ θαη αξρηηεθηνληθφ πεξηβάιινλ, 

ηελ αηζζεηηθή θπζηνγλσκία θαη ηηο ελ γέλεη ιεηηνπξγίεο ησλ πφιεσλ θαη ησλ νηθηζκψλ, εθηφο ησλ 

πεξηνρψλ, γηα ηηο νπνίεο έρνπλ πξνζδηνξηζζεί εηδηθφηεξνη φξνη ρξήζεσλ γεο.  

Γηα ηηο πεξηνρέο πνπ ππάξρνπλ εηδηθνί φξνη ρξήζεσλ γεο δελ λνκηκνπνηνχληαη ηα ζπιινγηθά φξγαλα 

ησλ OΣΑ λα θαζνξίζνπλ κε θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο εηδηθφηεξνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο, πέξαλ απηψλ 

πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη θαηά ηνχην ε αξκνδηφηεηα ρνξήγεζεο αδεηψλ 

παξακέλεη δέζκηα. 

Δηδηθφηεξα, φζν αθνξά ηελ εμέηαζε ησλ δεηεκάησλ ηνπ πξνειέγρνπ βάζεη ηεο ηζρχνπζαο 

λνκνζεζίαο, παξαηεξνχκε ηα αθφινπζα: 



 

1. Υξήζεηο γεο 

α. Υξήζεηο γεο θαη ίδξπζε θαηαζηεκάησλ.  

Σν δήηεκα ησλ επηηξεπηψλ ρξήζεσλ είλαη απφ ηα ζεκαληηθφηεξα θαηά ηελ εμέηαζε ησλ 

πξνυπνζέζεσλ ρνξήγεζεο ηεο πξνέγθξηζεο θαη γηα ην ιφγν απηφ ν Γήκνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί πιήξε 

θαη ελεκεξσκέλα ζηνηρεία (ΤΠΔΓΓΑ 56587/17-11-2006), αθνχ πιένλ, κεηά ηελ ηζρχ ηνπ άξζξνπ 80 

παξ. 3 ηνπ ΚΓΚ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 22 παξ. 2 ηνπ Ν. 3536/2007 θαη ηεο ΚΤΑ 

10551/2007, νη ελδηαθεξφκελνη δελ πξνζθνκίδνπλ ζρεηηθφ δηθαηνινγεηηθφ70.  

ηαλ ππνβάιιεηαη αίηεκα ρνξεγήζεσο αδείαο ηδξχζεσο θαη ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνχ 

ελδηαθέξνληνο, εξεπλάηαη απφ ηελ αξκνδία δεκνηηθή ή θνηλνηηθή αξρή, σο λφκηκε πξνυπφζεζε γηα ηε 

ρνξήγεζε ηεο αδείαο, αλ είλαη επηηξεπηή ε ιεηηνπξγία ηέηνηνπ θαηαζηήκαηνο ζηελ πεξηνρή, ελφςεη ησλ 

πεξηνξηζκψλ ή απαγνξεχζεσλ σο πξνο ηηο ρξήζεηο γεο ηεο πεξηνρήο (βι. ηΔ 3553/1988, 1442/1996, 

2852/1997). Ζ πξάμε κε ηελ νπνία ρνξεγείηαη άδεηα ζε πεξηνρή πνπ απηή δελ επηηξέπεηαη, είλαη λνκηθψο 

πιεκκειήο (ηΔ 3221/2000). Αλ δηαπηζησζεί εθ ησλ πζηέξσλ φηη εθδφζεθε άδεηα θαηά παξάβαζε ησλ 

δηαηάμεσλ πνπ θαζνξίδνπλ ηηο επηηξεπφκελεο ρξήζεηο ζηελ πεξηνρή, δειαδή γηα παξάβαζε φξνπ κε 

πγεηνλνκηθήο θχζεσο, κπνξεί ν Γήκνο λα αλαθαιέζεη ηε ρνξεγεζείζα άδεηα, θαηά ηνπο θαλφλεο 

αλαθιήζεσο ησλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ (ηΔ 3819/1996, ΝΚ 87/2002). 

 

β. Ση είλαη νη ρξήζεηο γεο.  

Με ηνλ φξν ρξήζεηο γεο ζε πνιενδνκηθφ επίπεδν, ελλννχκε ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγηθήο ρξεζηκνπνίεζεο 

ζπγθεθξηκέλεο νηθηζηηθήο πεξηνρήο, ή ηκήκαηφο ηεο71. Σν άξζξν 15 παξ. 1 ηνπ Ν. 1561/1985 

πξνβιέπεη ηελ έθδνζε ΠΓ κε ην νπνίν θαζνξίδνληαη νη θαηεγνξίεο θαη ην πεξηερφκελν ησλ ρξήζεσλ γεο 

ζχκθσλα κε ηε γεληθή πνιενδνκηθή ή άιιε εηδηθή ιεηηνπξγία πνπ επηβάιιεηαη ή επηηξέπεηαη κε θάζε 

ζπγθεθξηκέλε ρξήζε γεο ησλ γεληθψλ πνιενδνκηθψλ ζρεδίσλ. Με ηελ εμνπζηνδφηεζε απηή εθδφζεθε ην 

Π.Γ. ηεο 23.2.1987 (ΦΔΚ Γ 166). Σφζν ε εμνπζηνδνηηθή δηάηαμε, φζν θαη νη ξπζκίζεηο ηνπ Π.Γ. ηεο 

23.2.1987 θσδηθνπνηήζεθαλ ζην 5ν ηκήκα ηνπ Κψδηθα Βαζηθήο Πνιενδνκηθήο Ννκνζεζίαο (άξζξα 229 

έσο 240 ηνπ ΠΓ ηεο 27.7.1999, ΦΔΚ Α 580).  

Ζ θαλνληζηηθή ξχζκηζε ησλ επαγγεικαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ηδίσο φηαλ νη ηειεπηαίεο έρνπλ 

δπζκελείο επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ, θαηά ην κέξνο ηεο πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ επηινγή ηνπ ρψξνπ θαη 

ην ζπλαθφινπζν ησλ ρξήζεσλ γεο, γηα λα είλαη ζπληαγκαηηθά ζεκηηή, πξέπεη λα ελαξκνλίδεηαη κε ηνλ 

ρσξνηαμηθφ ζρεδηαζκφ θαη ηελ πνιενδνκηθή ξχζκηζε ηεο δεδνκέλεο πεξηνρήο, ηελ ηχρε ηεο νπνίαο 

αθνινπζεί (ηΔ 952/1995, ΝΚ 87/2002). 

O θαζνξηζκφο ησλ ρξήζεσλ γεο είλαη δεζκεπηηθφο, ππφ ηελ έλλνηα φηη απφ ηε ζέζε ζε ηζρχ ηεο 

εγθξηηηθήο ηνπ γεληθνχ πνιενδνκηθνχ ζρεδίνπ ππνπξγηθήο απνθάζεσο, επηηξέπνληαη κφλνλ νη ρξήζεηο 

γεο πνπ απηφ πξνβιέπεη (ηΔ 2521/2004, 2900/2003, 323/2002, 4577, 3405/2001, 4255/2000, 

4047/1999, 2986/1993)72.  

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξ. 6 θαη 7 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ N. 2831/2000 (φπσο απηέο 

πξνζηέζεθαλ κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ N. 3212/2003): «...λνκίκσο πθηζηάκελεο ρξήζεηο θηηξίσλ 

ή εγθαηαζηάζεσλ ζε πεξηνρέο ζηηο νπνίεο θαζνξίδνληαη ή κεηαβάιινληαη νη ρξήζεηο γεο δηαηεξνχληαη 

εθηφο αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά κε ηελ θαλνληζηηθή πξάμε θαζνξηζκνχ ή κεηαβνιήο ησλ ρξήζεσλ. ηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά, θαζνξίδεηαη ππνρξεσηηθά θαη ν ρξφλνο απνκάθξπλζεο ησλ κε 

επηηξεπνκέλσλ ρξήζεσλ, ν νπνίνο δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξνο ησλ πέληε εηψλ, αλάινγα κε ηε 

ρξήζε, ηνπο ελδερφκελνπο θηλδχλνπο γηα ην πεξηβάιινλ, ηηο εθηηκψκελεο επηπηψζεηο ζηελ επηζπκεηή 



νξγάλσζε ηεο πεξηνρήο, ηα ηερληθά, νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά δεδνκέλα, ηε ζπκβνιή ηνπο ζηελ 

νηθνλνκία ηεο πεξηνρήο θαη ην θφζηνο θαη ηηο δπζθνιίεο κεηεγθαηάζηαζεο. 

Kαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνζεζκίαο απνκάθξπλζεο, επηηξέπεηαη ν εθζπγρξνληζκφο ή θαη ε επέθηαζε 

ησλ εγθαηαζηάζεσλ, εθφζνλ βειηηψλνληαη νη επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ απφ ηε ιεηηνπξγία ηεο 

κνλάδαο, θαζψο επίζεο θαη εξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ησλ θηηξίσλ πνπ απνζθνπνχλ ζηελ 

αζθάιεηα θαη ηελ πγηεηλή ησλ δηαβηνχλησλ θαη εξγαδνκέλσλ ζε απηά...». 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, είλαη δπλαηή ε ρνξήγεζε πξνέγθξηζεο KYE εθφζνλ πξφθεηηαη γηα 

ρξήζεο γεο πνπ δηαηεξνχληαη θαηά ηελ θαλνληζηηθή πξάμε θαζνξηζκνχ ή κεηαβνιήο ησλ ρξήζεσλ. 

Eπίζεο επηηξέπεηαη ε ρνξήγεζε πξνέγθξηζεο φηαλ έρεη θαζνξηζζεί ρξφλνο απνκάθξπλζεο (ηνπιάρηζηνλ 

πεληαεηία) ησλ κε επηηξεπφκελσλ ρξήζεσλ, φκσο είλαη πξνθαλέο φηη ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ε 

πξνέγθξηζε θαη ε ρνξεγνχκελε άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο (ή θαη ε αληηθαηάζηαζε) ζα πεξηνξίδεηαη 

ρξνληθά κέρξη ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο απνκάθξπλζεο. 

 

Απφ ηελ αξκνδία δεκνηηθή ή θνηλνηηθή αξρή, εμεηάδεηαη σο λφκηκε πξνυπφζεζε γηα ηε ρνξήγεζε ηεο αδείαο, αλ 

είλαη επηηξεπηή ε ιεηηνπξγία ηνπ θαηαζηήκαηνο ζηελ πεξηνρή, ελφςεη ησλ πεξηνξηζκψλ ή απαγνξεχζεσλ σο πξνο 

ηηο ρξήζεηο γεο  

 

γ. Πψο θαζνξίδνληαη νη ρξήζεηο γεο.  

Oη ρξήζεηο γεο πνπ επηηξέπνληαη ζε κηα πεξηνρή, θαζνξίδνληαη κε ην Γεληθφ Πνιενδνκηθφ ρέδην 

απηήο (άξζξν 38 παξ. 2 ΚΒΠΝ) ή ηελ πνιενδνκηθή κειέηε (43 παξ. 4 πεξ. β ηνπ ΚΒΠΝ) ή κε 

Πξνεδξηθά Γηαηάγκαηα (άξζξν 110 παξ. 1 ηνπ ΚΒΠΝ γηα παξαδνζηαθνχο νηθηζκνχο θαη δηαηεξεηέα 

θηίξηα) ή κε άιιεο δηνηθεηηθέο πξάμεηο. Χο πξνο ηελ ηειεπηαία απηή πεξίπησζε θξίζεθε (ηΔ 

3661/2005), φηη ε έγθξηζε θαη ηξνπνπνίεζε ησλ πνιενδνκηθψλ ζρεδίσλ νπνηαζδήπνηε θιίκαθνο, θαη ε 

ζέζπηζε κε ξπζκίζεηο θαλνληζηηθνχ ραξαθηήξα πάζεο θχζεσο φξσλ δνκήζεσο, δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί 

νχηε εηδηθφηεξν ζέκα θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 43, παξ. 2 ηνπ πλη., αιι΄ νχηε θαη ζέκα ηνπηθνχ 

ελδηαθέξνληνο ή ηερληθνχ ή ιεπηνκεξεηαθνχ ραξαθηήξα. πλεπψο, νη ξπζκίζεηο απηέο κπνξεί λα 

γίλνληαη κφλνλ κε ηελ έθδνζε πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο. 

 

δ. Πνιενδνκηθφο ζρεδηαζκφο θαη ρξήζεηο γεο. 

Με ην Ν. 1337/1983 θαη ην Ν. 2508/1997 ζεζπίζηεθε ζπλνιηθή ξχζκηζε φζνλ αθνξά ηελ 

πνιενδφκεζε. Σν ζχζηεκα πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ, πεξηιακβάλεη δπν θάζεηο, νη νπνίεο 

αληηζηνηρνχλ ζε δχν δηαθνξεηηθά επίπεδα ζρεδηαζκνχ. Σν πξψην θαη ππεξθείκελν ζηάδην πνιενδνκηθνχ 

ζρεδηαζκνχ πξαγκαηνπνηείηαη κε ην γεληθφ πνιενδνκηθφ ζρέδην (ΓΠ ) γηα ηηο αζηηθέο θαη πεξηαζηηθέο 

πεξηνρέο ή κε ην ζρέδην ρσξηθήο θαη νηθηζηηθήο νξγάλσζεο αλνηθηήο πφιεο (ΥOOΑΠ) γηα ηηο 

αγξνηηθέο πεξηνρέο. Σν δεχηεξν ζηάδην ηνπ πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ πινπνηείηαη κε ηελ πνιενδνκηθή 

κειέηε73. χκθσλα κε ην άξζξν 2 παξ. 6 ηνπ Ν. 1337/1983, ην γεληθφ πνιενδνκηθφ ζρέδην εγθξίλεηαη 

κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ ΠΔΥΧΓΔ, θαηά ην άξζξν 7 ηνπ ίδηνπ Νφκνπ, ε έγθξηζε ηεο πνιενδνκηθήο 

κειέηεο, γίλεηαη κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα74 θαη ε έγθξηζε ηνπ ΥOΑΑΠ κε απφθαζε ηνπ Γ.Γ. ηεο 

Πεξηθέξεηαο (άξζξν 5 παξ. 3 ηνπ Ν. 2508/1997). Δηδηθά ε πνιενδνκηθή κειέηε νηθηζκνχ κέρξη 2.000 

θαηνίθνπο, γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Γ.Γ. ηεο Πεξηθέξεηαο, εθηφο αλ πξφθεηηαη γηα νηθηζκνχο κε ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά (παξαιηαθνί, νηθηζκνί ζε πεξηνρέο ηδηαίηεξνπ θπζηθνχ θάιινπο, ζε δάζε, ζε 



αξραηνινγηθνχο ρψξνπο θιπ), νπφηε ε ελ ιφγσ πνιενδνκηθή κειέηε γίλεηαη κε Π.Γ. (άξζξα 7 θαη 19 ηνπ 

Ν. 2508/1997). 

Σν ΓΠ εθπνλείηαη γηα νιφθιεξε ηελ πεξηθέξεηα ελφο Γήκνπ (δειαδή είηε εληφο είηε εθηφο ζρεδίνπ), 

ζηελ νπνία πεξηιακβάλεηαη ηνπιάρηζηνλ έλαο νηθηζκφο άλσ ησλ 2.000 θαηνίθσλ ελψ ην ΥOΑΑΠ 

αθνξά ηνλ πνιενδνκηθφ ζρεδηαζκφ πεξηνρψλ ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη νηθηζκνί κέρξη 2.000 

θαηνίθνπο, δειαδή αγξνηηθνί νηθηζκνί. 

Σν γεληθφ πνιενδνκηθφ ζρέδην πεξηιακβάλεη, εθηφο απφ ηνπο ράξηεο, θαη ηε γεληθή πξφηαζε 

πνιενδνκηθήο νξγάλσζεο. Ζ γεληθή απηή πξφηαζε πνιενδνκηθήο νξγάλσζεο, αλαθέξεηαη (θαη) ζηηο 

ρξήζεηο γεο, θαη πεξηιακβάλεη ηηο ηπρφλ απαγνξεχζεηο δφκεζεο θαη ρξήζεο, ηελ επηινγή ησλ ηξφπσλ 

αλάπηπμεο ή αλακφξθσζεο κε ηνλ θαζνξηζκφ ησλ αληίζηνηρσλ δσλψλ θαη ηελ εθηίκεζε ησλ 

αλακελφκελσλ επηπηψζεσλ ζην πεξηβάιινλ (άξζξ. 2 Ν. 1337/1983 θαη άξ. 4 παξ. 5 ηνπ Ν. 2508/1997). 

Απφ ηεο εγθξίζεσο ηνπ ΓΠ απαγνξεχεηαη ε ρνξήγεζε νηθνδνκηθψλ αδεηψλ γηα θηίξηα ησλ νπνίσλ ε 

ρξήζε δελ είλαη ζπκβαηή κε απηή πνπ πξνβιέπεη ην ΓΠ ζηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε (άξζξν 4 παξ. 8 ηνπ 

Ν. 2508/1997). 

Ζ πνιενδνκηθή κειέηε απνηειεί εμεηδίθεπζε ησλ πξνηάζεσλ θαη πξνγξακκάησλ ηνπ γεληθνχ 

πνιενδνκηθνχ ζρεδίνπ ή ηνπ ΥOOΑΠ θαη θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο απνηεινχλ ε ξπκνηνκηθή 

δηαξξχζκηζε (δει. δξφκνη θαη πεδνδξφκηα) ηεο πνιενδνκνχκελεο πεξηνρήο θαη ηα ζπζηήκαηα (ι.ρ. 

ζπλερέο, παληαρφζελ ειεχζεξν…), νη φξνη θαη νη πεξηνξηζκνί δφκεζεο. ην πεξηερφκελν ηεο 

Πνιενδνκηθήο κειέηεο πεξηιακβάλεηαη θαη ν πνιενδνκηθφο θαλνληζκφο, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη θαη ηηο 

επηηξεπηέο ρξήζεηο. Απφ ηελ πνιενδνκηθή κειέηε είλαη δπλαηφλ νξηζκέλεο απφ ηηο επηηξεπηέο ρξήζεηο 

γεο λα απαγνξεχνληαη ή λα επηηξέπνληαη κε φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ή λα αθνξνχλ ηκήκαηα 

νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ ή νηθνπέδσλ ή θαη νξφθνπο θηηξίσλ (άξζξν 240 ΚΒΠΝ). Ζ εθαξκνγή ηεο 

πνιενδνκηθήο κειέηεο γίλεηαη κε ηελ πξάμε εθαξκνγήο. Ζ πξάμε εθαξκνγήο πεξηέρεη ηηο πξάμεηο 

ξπκνηνκίαο, πξνζθχξσζεο, ηαθηνπνίεζεο θαη αλαινγηζκνχ απνδεκηψζεσλ, πξνζδηνξίδεη ηνπο 

θνηλσθειείο ρψξνπο, πξαγκαηνπνηεί ηελ εηζθνξά ζε γε θαη απνηειεί ην ππφβαζξν γηα ηελ εηζθνξά ζε 

ρξήκα. 

 

ε. Υξήζεηο ζε εθηφο ζρεδίνπ πεξηνρέο.  

Ζ εθηφο ζρεδίνπ δφκεζε επηηξέπεηαη κφλν ππφ ηνπο απζηεξνχο πεξηνξηζκνχο ησλ άξζξσλ 162 θ.ε. 

ηνπ ΚΒΠΝ. ηηο δηαηάμεηο απηέο πεξηιακβάλνληαη εηδηθέο ξπζκίζεηο, κεηαμχ άιισλ, θαη γηα ηελ 

αλέγεξζε θηηξίσλ θαηαζηεκάησλ (άξζξν 166). ε εθηφο ζρεδίνπ πεξηνρέο επηηξέπεηαη θαη ε αλέγεξζε 

θηηξίσλ ακηγνχο ρξήζεο εηδηθψλ θαηαζηεκάησλ (ππεξαγνξέο) εθφζνλ ην πνζνζηφ θάιπςεο δελ 

ππεξβαίλεη ην είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) ηεο επηθάλεηαο ηνπ νηθνπέδνπ, ην χςνο ηνπ θηηξίνπ δελ 

ππεξβαίλεη ηα ελλέα (9) κέηξα, ελψ ε ζπλνιηθή επηθάλεηα νξφθσλ ηνπ θηηξίνπ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα 

εμαθφζηα (600) η.κ., κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν ζπληειεζηήο δφκεζεο δελ ππεξβαίλεη ηα δχν δέθαηα (0,2). 

 

2. Καηεγνξίεο ρξήζεσλ γεο 

χκθσλα κε ην άξζξν 230 ηνπ ΚΒΠΝ, νη ρξήζεηο γεο ζηηο πεξηνρέο ησλ γεληθψλ πνιενδνκηθψλ 

ζρεδίσλ, θαζνξίδνληαη ζε θαηεγνξίεο. ε θάζε θαηεγνξία ρξήζεσλ επηηξέπνληαη κφλν νη εθεί 

αλαθεξφκελεο ρξήζεηο, θαζηεξψλεηαη δειαδή ην ζχζηεκα ηεο “ηππνπνηήζεσο” ησλ θαηεγνξηψλ 

ρξήζεσλ γεο.  



Ζ θαηάηαμε ησλ θαηεγνξηψλ ρξήζεσο ηνπ ΚΒΠΝ γίλεηαη αλάινγα κε ηε γεληθή πνιενδνκηθή 

ιεηηνπξγία ηνπο (δειαδή ηη επηηξέπεηαη ζηελ πεξηνρή) θαη ηελ εηδηθή πνιενδνκηθή ιεηηνπξγία (ηη 

επηηξέπεηαη ζην θάζε θηίξην).  

 

Α) χκθσλα κε ηε γεληθή πνιενδνκηθή ιεηηνπξγία: 

α. Ακηγήο θαηνηθία  

ηηο πεξηνρέο ακηγνχο θαηνηθίαο επηηξέπνληαη Καηνηθία, Ξελψλεο κηθξνχ δπλακηθνχ (πεξί ηηο 20 

θιίλεο), Δκπνξηθά θαηαζηήκαηα πνπ εμππεξεηνχλ ηηο θαζεκεξηλέο αλάγθεο ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο 

(παληνπσιείν, θαξκαθείν, ραξηνπσιείν θιπ), Κηίξηα θνηλσληθήο πξφλνηαο75, Κηίξηα πξσηνβάζκηαο θαη 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, Αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο, Πνιηηηζηηθά θηίξηα θαη ελ γέλεη πνιηηηζηηθέο 

εγθαηαζηάζεηο (άξζξν 231 ΚΒΠΝ).  

Απφ ηηο παξαπάλσ επηηξεπφκελεο ρξήζεηο ηεο ακηγνχο θαηνηθίαο, δήηεκα κπνξεί λα ηεζεί σο πξνο 

ηελ έλλνηα ησλ θαηαζηεκάησλ πνπ εμππεξεηνχλ ηηο «θαζεκεξηλέο αλάγθεο» ησλ θαηνίθσλ, δεδνκέλνπ 

φηη ε ελδεηθηηθή αλαθνξά ζην άξζξν 231 ηνπ ΚΒΠΝ ηξηψλ θαηεγνξηψλ θαηαζηεκάησλ (παληνπσιείν, 

θαξκαθείν, ραξηνπσιείν), πξνθαλψο δελ θαιχπηεη φια ηα θαηαζηήκαηα πνπ ηηο εμππεξεηνχλ. Ζ έλλνηα 

ηεο «θαζεκεξηλήο αλάγθεο» είλαη κηα αφξηζηε λνκηθή έλλνηα, ε εμεηδίθεπζε ηεο νπνίαο επαθίεηαη ζηε 

δηνίθεζε, ε νπνία απνθηά έηζη κηα κνξθή δηαθξηηηθήο επρέξεηαο, φρη φκσο κε ηελ έλλνηα ηεο επηινγήο 

αλάκεζα απφ πεξηζζφηεξεο εμίζνπ λφκηκεο ιχζεηο. Ζ θξίζε ινηπφλ πεξί ηνπ αλ έλα θαηάζηεκα 

εμππεξεηεί ή φρη ηεο θαζεκεξηλέο αλάγθεο ησλ θαηνίθσλ, αλήθεη ζην Γήκν (ΤΠΔΓΓΑ 4644/29-3-

1996) θαη δε ζην φξγαλν πνπ είλαη αξκφδην λα απνθαλζεί γηα ηε ζπλδξνκή ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο 

θαηεγνξίαο απηήο, δειαδή ζηε Γεκαξρηαθή Δπηηξνπή. Χζηφζν, επεηδή δεκηνπξγείηαη πξνεγνχκελν, (ε 

ζρεηηθή απφθαζε έρεη θαλνληζηηθνχ ραξαθηήξα απνηειέζκαηα), ελδείθλπηαη ε παξαπνκπή ηνπ ζέκαηνο 

ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην. Πάλησο, είηε απνθαζίζεη ζρεηηθά ην Γεκνηηθφ πκβνχιην, είηε ε Γεκαξρηαθή 

Δπηηξνπή, ε ζρεηηθή θξίζε πξέπεη λα απαληά ζηα εξσηήκαηα:  

α) Δάλ πξφθεηηαη γηα αλάγθε. Κάζε θαηάζηεκα θαιχπηεη κελ θάπνηεο αλάγθεο ησλ θαηαλαισηψλ 

αιιά ε έλλνηα ηεο αλάγθεο πνπ ππάξρεη ζην άξζξν 231 ηνπ ΚΒΠΝ αθνξά κφλν απηέο πνπ ε θάιπςή 

ηνπο είλαη επηηαθηηθή. Με ην ζθεπηηθφ απηφ, έλα θξενπσιείν κπνξεί κελ λα θαιχπηεη αλάγθε, πιελ 

φκσο φρη επηηαθηηθνχ ραξαθηήξα. 

β) Δάλ πξφθεηηαη γηα θαζεκεξηλή αλάγθε, κε ηελ έλλνηα φηη ηα είδε ηνπ θαηαζηήκαηνο ή νη ππεξεζίεο 

πνπ πξνζθέξεη, είλαη άθξσο απαξαίηεηα θαη κε πνιχ κεγάιε ζπρλφηεηα ζηνπο θαηνίθνπο. Με ην 

ζθεπηηθφ απηφ, έλα θνκκσηήξην δελ είλαη θαηάζηεκα θαζεκεξηλήο αλάγθεο. 

Δίλαη πάλησο δπλαηή ε κε θαλνληζηηθή απφθαζε (άξζξν 79 παξ. 1 ζη ηνπ ΚΓΚ) ξχζκηζε ηνπ 

δεηήκαηνο, νπφηε, θαηά ηνλ πξνέιεγρν ζα εξεπλάηαη απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο θαη ηε Γεκαξρηαθή 

Δπηηξνπή ε ζπκθσλία ηνπ ππφ ίδξπζε θαηαζηήκαηνο κε ηελ θαλνληζηηθή απφθαζε. Πάλησο, ζε θάζε 

πεξίπησζε, δελ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο «θαζεκεξηλήο αλάγθεο», έλα θαηάζηεκα ην νπνίν 

επηηξέπεηαη κφλν ζε άιινπ είδνπο ρξήζεηο (π.ρ. εζηηαηφξην, ην νπνίν επηηξέπεηαη ζηελ πεξηνρή ηεο 

γεληθήο θαηνηθίαο θαη φρη ηεο ακηγνχο). Δηδηθά γηα ηα θηίξηα ησλ νπνίσλ ε νηθνδνκηθή άδεηα εθδφζεθε 

κεηά ηελ ηζρχ ηνπ Γ.O.Κ. (Ν. 1577/1985), δελ επηηξέπεηαη λα κεηαβάιινληαη ε ζχκθσλα κε ηελ 

νηθνδνκηθή άδεηα ρξήζε ηνπ θηηξίνπ ή κέξνπο απηνχ θαη νη δηαζηάζεηο ησλ ρψξσλ θνηλήο ρξήζεο ρσξίο 

πξνεγνχκελε ζρεηηθή άδεηα ηεο αξκφδηαο πνιενδνκηθήο ππεξεζίαο, εθφζνλ ε κεηαβνιή απηή ζίγεη ηηο 

ηζρχνπζεο πνιενδνκηθέο δηαηάμεηο αιιηψο ζεσξείηαη απζαίξεηε θαηαζθεπή (άξζξν 5 ηνπ ΓOΚ, άξζξν 

329 ηνπ ΚΒΠΝ). 

 



β. Γεληθή θαηνηθία  

ηηο πεξηνρέο γεληθήο θαηνηθίαο επηηξέπνληαη κφλν νη ρξήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 232 ηνπ 

ΚΒΠΝ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ πεξηιακβάλνληαη θαηνηθίεο, μελνδνρεία κέρξη 100 θιηλψλ θαη μελψλεο, 

εκπνξηθά θαηαζηήκαηα (κε εμαίξεζε ηηο ππεξαγνξέο θαη ηα πνιπθαηαζηήκαηα), θηίξηα εθπαίδεπζεο, 

εζηηαηφξηα, αλαςπθηήξηα, επαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα ρακειήο φριεζεο θιπ. (άξζξν 232 ΚΒΠΝ).  

Απφ ηηο παξαπάλσ ρξήζεηο, δήηεκα γελλάηαη σο πξνο ηελ έλλνηα ηεο ππεξαγνξάο θαη ηνπ 

πνιπθαηαζηήκαηνο. Καηά ην άξζξν 44 ηεο Τ.Γ. ΑηΒ/8577/1983, Τπεξαγνξά Σξνθίκσλ ή νχπεξ 

Μάξθεη είλαη κεγάιν76 θαηάζηεκα, ζην νπνίν πσινχληαη θάζε είδνπο ηξφθηκα, παξαζθεπαζκέλα θαη 

κε, θαζψο θαη είδε άζρεηα κε ηα ηξφθηκα. Καηά ην άξζξν 43 ηεο ίδηαο Τ.Γ. πνπ ξπζκίδεη ηελ έλλνηα θαη 

ηνπ κηθηνχ θαηαζηήκαηνο, επηηξέπεηαη ε ιεηηνπξγία ζηνλ ίδην ρψξν πεξηζζφηεξσλ ηνπ ελφο 

θαηαζηεκάησλ, θαηά ηξφπν πνπ λα απνηεινχλ έλα εληαίν θαηάζηεκα, ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη ηφζα 

ηκήκαηα, φζα είλαη ηα είδε ησλ ιεηηνπξγνχλησλ ζηνλ ίδην ρψξν θαηαζηεκάησλ (κηθηφ θαηάζηεκα), κε 

ηνλ φξν φηη ζε θάζε ηκήκα ζα απαζρνιείηαη ηδηαίηεξν πξνζσπηθφ. Χο κηθηά κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ, 

κεηά ηελ ηζρχ ηεο ΚΤΑ 10551/2007 (άξζξν 8 παξ. 3), ηα θαηαζηήκαηα ηνπ άξζξνπ 43 ηεο Τ.Γ. 

Α1β/8577/1983 (εθηφο απφ ηα ςεηνπσιεία θαη ηα νβειηζηήξηα), θαη λα πσινχληαη ζρεδφλ φια ηα είδε 

πνπ πσινχληαη απφ ηα νχπεξ Μάξθεη. Oχηε ην θξηηήξην ηνπ κεγέζνπο βάζεη ηνπ νπνίνπ απαηηείηαη 

έγθξηζε ηνπ λνκαξρηαθνχ ζπκβνπιίνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ην ραξαθηεξηζκφ ελφο 

θαηαζηήκαηνο σο ππεξαγνξάο (ΓΔθΑζ 1330/2004). Απηφ φκσο δελ ζεκαίλεη φηη κε ηνλ ηξφπν απηφ 

επηηξέπεηαη λα παξαβηαζηεί ην ηζρχνλ ζε κηα πεξηνρή θαζεζηψο ρξήζεσλ γεο θαη λα επηηξαπεί κε πιάγην 

ηξφπν ε ίδξπζε ππεξαγνξάο ηξνθίκσλ, ε νπνία απηνραξαθηεξίδεηαη σο «κηθηφ θαηάζηεκα».. 

 

γ. Πνιενδνκηθά θέληξα-θεληξηθέο ιεηηνπξγίεο πφιεο-ηνπηθφ θέληξν  

ζπλνηθίαο-γεηηνληάο.  

ηηο πεξηνρέο ηεο θαηεγνξίαο απηήο, επηηξέπνληαη, κεηαμχ άιισλ θαη ρξήζεηο γηα ηηο άδεηεο ησλ 

νπνίσλ είλαη νη Γήκνη θαη νη Κνηλφηεηεο, φπσο εκπνξηθά θαηαζηήκαηα77, εζηηαηφξηα, αλαςπθηήξηα, 

θέληξα δηαζθέδαζεο αλαςπρήο, επαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα ρακειήο φριεζεο, θιπ. (άξζξν 233 ΚΒΠΝ). 

 

δ. Με νρινχζα βηνκεραλία-βηνηερλία, ΒΗOΠΑ.  

ηηο πεξηνρέο κε νρινχζαο βηνκεραλίαο-βηνηερλίαο επηηξέπνληαη νη ρξήζεηο πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 

234 ηνπ ΚΒΠΝ, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη, κεηαμχ άιισλ θαη επαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα ρακειήο 

θαη κέζεο φριεζεο, θηίξηα, γήπεδα απνζήθεπζεο, εζηηαηφξηα, αλαςπθηήξηα, ρψξνη ζπλάζξνηζεο θνηλνχ, 

θηίξηα θνηλσληθήο πξφλνηαο, αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο, ηα ηειεπηαία κε ηελ πξνυπφζεζε φηη 

εμππεξεηνχλ ηηο αλάγθεο ησλ εξγαδνκέλσλ. 

 

ε. Oρινχζα βηνκεραλία-βηνηερλία (πςειή φριεζε).  

ηηο πεξηνρέο νρινχζαο βηνκεραλίαο-βηνηερλίαο επηηξέπνληαη κφλν νη ρξήζεηο πνπ νξίδνληαη ζην 

άξζξν 235 ηνπ ΚΒΠΝ, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη, κεηαμχ άιισλ θαη Δπαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα, 

Κηίξηα, γήπεδα απνζήθεπζεο, Δζηηαηφξηα, Αλαςπθηήξηα, Υψξνη ζπλάζξνηζεο θνηλνχ, Κηίξηα 

θνηλσληθήο πξφλνηαο, Αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο  

 

ζη. Υνλδξεκπφξην.  

ηηο πεξηνρέο ρνλδξεκπνξίνπ επηηξέπνληαη κφλν νη ρξήζεηο πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 236 ηνπ ΚΒΠΝ, 

ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη, κεηαμχ άιισλ θαη Δζηηαηφξηα θαη Αλαςπθηήξηα, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη 



απνηεινχλ ηκήκα ησλ εγθαηαζηάζεσλ ρνλδξηθνχ εκπνξίνπ ή εμππεξεηνχλ ηηο αλάγθεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζ‟ απηέο. 

 

δ. Σνπξηζκφο-αλαςπρή.  

ηηο πεξηνρέο ηνπξηζκνχ-αλαςπρήο επηηξέπνληαη κφλν νη ρξήζεηο πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 237 ηνπ 

ΚΒΠΝ, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη, κεηαμχ άιισλ θαη: Ξελψλεο, μελνδνρεία θαη ινηπέο ηνπξηζηηθέο 

εγθαηαζηάζεηο, Δκπνξηθά θαηαζηήκαηα, Δζηηαηφξηα, Αλαςπθηήξηα, Κέληξα δηαζθέδαζεο, αλαςπρήο, 

Υψξνη ζπλάζξνηζεο θνηλνχ, Πνιηηηζηηθά θηίξηα θαη ελ γέλεη πνιηηηζηηθέο ιεηηνπξγίεο, Κηίξηα 

θνηλσληθήο πξφλνηαο, πλεδξηαθά θέληξα, Καδίλα, Γήπεδα γθνιθ. 

 

ε. Διεχζεξνη ρψξνη-αζηηθφ πξάζηλν.  

ηηο πεξηνρέο ηεο θαηεγνξίαο απηήο επηηξέπνληαη Αλαςπθηήξηα, Αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο, 

Πνιηηηζηηθά θηίξηα θαη ελ γέλεη πνιηηηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη Υψξνη ζπλάζξνηζεο θνηλνχ (άξζξν 238 

ηνπ ΚΒΠΝ) 

 

ζ. Κνηλσθειείο εμππεξεηήζεηο.  

ηηο πεξηνρέο θνηλσληθψλ εμππεξεηήζεσλ επηηξέπνληαη κφλν: Κηίξηα εθπαίδεπζεο, Κηίξηα 

θνηλσληθήο πξφλνηαο, Κηίξηα πεξίζαιςεο, Πνιηηηζηηθά θηίξηα θαη ελ γέλεη πνιηηηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο, 

Αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο (άξζξν 238 ηνπ ΚΒΠΝ). 

 

Β) χκθσλα κε ηελ εηδηθή πνιενδνκηθή ιεηηνπξγία ηνπο: 

1. Καηνηθία Καη‟ εμαίξεζε επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ρψξνη θηηξίσλ θαηνηθίαο γηα άζθεζε 

επαγγέικαηνο, ζπκβαηνχ πξνο ηελ θπξία ρξήζε ηνπ θηηξίνπ (ηαηξεία, δηθεγνξηθά γξαθεία θιπ). 2. 

Ξελψλεο κηθξνχ δπλακηθνχ (πεξί ηηο 20 θιίλεο). 3. Δκπνξηθά θαηαζηήκαηα, θαηαζηήκαηα παξνρήο 

πξνζσπηθψλ ππεξεζηψλ. 4. Γξαθεία, Σξάπεδα, Αζθάιεηεο, Κνηλσθειείο νξγαληζκνί. 5. Γηνίθεζε. 6. 

Δζηηαηφξηα. 7. Αλαςπθηήξηα 8. Κέληξα δηαζθέδαζεο, αλαςπρήο. 9. Ξελνδνρεία θαη ινηπέο ηνπξηζηηθέο 

εγθαηαζηάζεηο. 10. Υψξνη ζπλάζξνηζεο θνηλνχ (ζέαηξα, θηλεκαηνγξάθνη, αίζνπζεο ζπγθέληξσζεο θιπ) 

11. Πνιηηηζηηθά θηίξηα θαη ελ γέλεη πνιηηηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο (βηβιηνζήθεο, αίζνπζεο εθζέζεσλ θιπ) 

12. Κηίξηα εθπαίδεπζεο 13. ζξεζθεπηηθνί ρψξνη 14. Κηίξηα θνηλσληθήο πξφλνηαο (Τγεηνλνκηθά θέληξα, 

παηδηθνί ζηαζκνί, νίθνη επγεξίαο θιπ). 15. Κηίξηα πεξίζαιςεο (λνζνθνκεία, θιηληθέο). 16. Βηνκεραληθέο 

εγθαηαζηάζεηο (ρακειήο, κέζεο, πςειήο φριεζεο) 17. Βηνηερληθέο εγθαηαζηάζεηο (ρακειήο, κέζεο, 

πςειήο φριεζεο) θαη Δπαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα (ρακειήο, κέζεο, πςειήο φριεζεο). 18. Κηίξηα, 

γήπεδα απνζήθεπζεο. 19. Κηίξηα, γήπεδα ζηάζκεπζεο 20. Πξαηήξηα βελδίλεο, πγξαεξίνπ 21. 

Δγθαηαζηάζεηο ρνλδξηθνχ εκπνξίνπ. 22. Δγθαηαζηάζεηο γεσξγηθψλ, δαζηθψλ, θηελνηξνθηθψλ, 

αιηεπηηθψλ θαη ινηπψλ αγξνηηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ. 23. Δγθαηαζηάζεηο εκπνξηθψλ εθζέζεσλ, 24. 

Αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο 25. Διεχζεξνη θνηλφρξεζηνη ρψξνη (πιαηείεο, πάξθα, άιζε, νδνί, παηδηθέο 

ραξέο θιπ) 26. Δγθαηαζηάζεηο κέζσλ καδηθψλ κεηαθνξψλ 27. Άιιεο εηδηθέο ρξήζεηο (ζηξαηησηηθέο 

εγθαηαζηάζεηο, λεθξνηαθεία θιπ). 

ζνλ αθνξά ηε ζπζρέηηζε ησλ ελλνηψλ πνπ ππάξρνπλ ζηελ Τγεηνλνκηθή δηάηαμε θαη ζην ΠΓ ηεο 

23/2/87 “Καηεγνξίεο θαη πεξηερφκελα ρξήζεσλ γεο” (π.ρ. ν ραξαθηεξηζκφο «εζηηαηφξην» ππάξρεη θαη 

ζηα δχν θείκελα), δφζεθε εξκελεπηηθή θαηεχζπλζε κε ηελ Γλσκνδ. ηνπ ΝΚ 87/2002. χκθσλα κε 

απηή, ν Τγεηνλνκηθφο Καλνληζκφο νξίδεη θαη θαηεγνξηνπνηεί ηα θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ 

ελδηαθέξνληνο κε αλαθνξά ζηνπο φξνπο πγηεηλήο, θαζαξηφηεηαο, εμνπιηζκνχ, άλεζεο ρψξσλ θ.ι.π. ελψ 

ην απφ 23/2/87 ΠΓ, αλ θαη είρε ππφςε ηνπ ηηο δηαθξίζεηο απηέο, απέθπγε λα πηνζεηήζεη αλάινγε 



πεξηπησζηνινγία, πξνθαλψο δηφηη ζεζπίζηεθε κε θξηηήξηα θαζαξά πνιενδνκηθά θαη κε γλψκνλα ηνλ 

θαζνξηζκφ ηνπ πεξηερνκέλνπ θάζε ρξήζεο γεο αλάινγα κε ηε ζπκβαηφηεηα ηνπ πξνο ηελ θπξηαξρνχζα 

θαηά πεξίπησζε ρξήζε (ακηγήο θαηνηθία, γεληθή θαηνηθία θ.ν.θ.) ε νπνία πξνζδηνξίδεη ηε θπζηνγλσκία 

ηεο νηθείαο νηθηζηηθήο πεξηνρήο θαζψο θαη ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πνιενδνκηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο. 

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ινηπφλ ηεο έλλνηαο ησλ ρξήζεσλ, φπσο θαηά ηελ εηδηθή πνιενδνκηθή 

ιεηηνπξγία ηνπο νξίδνληαη απφ ην αξζ. 1β ηνπ ΠΓ ηεο 23.2.1987, δελ ελδείθλπηαη αλαγσγή, θαη κάιηζηα 

δεζκεπηηθά, ζηνπο αληίζηνηρνπο νξηζκνχο ηνπ Τγ/θνπ Καλνληζκνχ (πξβι. ζρεηηθά κε ηνλ θηηξηνδνκηθφ 

θαλνληζκφ, ηΔ 4947/98) παξά κφλν επηθνπξηθά. Καη΄ αθνινπζία ζηελ εηδηθή ρξήζε «εζηηαηφξηα», ηνπ 

αλσηέξσ Π.Γ. ζα πξέπεη λα ζεσξεζεί φηη πεξηιακβάλνληαη, θαη΄ αξρή, φια ηα θαηαζηήκαηα 

πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο πνπ παξαζθεπάδνπλ θαη πξνζθέξνπλ θαγεηά κε ηε ζπλνδεία ή κε πνηψλ 

(αξζ. 38 ΤΚ), ζηα αλαςπθηήξηα φια ηα θαηαζηήκαηα πξνζθνξάο πνηψλ ρσξίο ή θαη κε θαγεηφ θαη 

γιπθηζκάησλ θ.ιπ. ζε θαζηζηνχο, θπξίσο πειάηεο (άξζξα 37, θαη 39 θαη 42 Τ.Κ.), ελψ ζηα θέληξα 

δηαζθέδαζεο-αλαςπρήο θαηαηάζζνληαη φια ηα αλαθεξφκελα ζην αξζ. 41 ηνπ απηνχ Καλνληζκνχ. Καη 

ηνχην δηφηη δχζθνια ζα κπνξνχζε λα ππνζηεξηρζεί φηη, γεληθψο, θάπνηα απφ ηα παξαπάλσ είδε 

θαηαζηεκάησλ επεξεάδνπλ, απφ θαζαξά πνιενδνκηθή άπνςε, επί ην επκελέζηεξν ή επί ην 

δπζκελέζηεξν ζε ζρέζε κε άιια, ηελ νηθηζηηθή θπζηνγλσκία θαη ηελ πνιενδνκηθή ιεηηνπξγηθφηεηα 

νηθηζκνχ ή ηκήκαηνο απηνχ ζην νπνίν έρνπλ θαζνξηζηεί ρξήζεηο γεο πνπ αλέρνληαη γεληθψο εζηηαηφξηα 

ή αλαςπθηήξηα ή θέληξα δηαζθέδαζεο-αλαςπρήο. 

 

3. Πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 

Καηά ηε ρνξήγεζε ησλ αδεηψλ θαη κάιηζηα θαηά ηελ πξνέγθξηζε απηψλ, εμεηάδνληαη δεηήκαηα πνπ 

αθνξνχλ ηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ, πνιηηηζηηθνχ θαη αξρηηεθηνληθνχ πεξηβάιινληνο (άξζξν 80 παξ. 2 

εδ. β ηνπ ΚΓΚ), φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηε λνκνζεζία ή ηηο ηνπηθέο θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο. πσο έρεη 

ήδε εθηεζεί, δελ ππνβάιινληαη – θαη‟ αξράο - απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά 

αιιά ν Γήκνο εμεηάδεη ηα δεηήκαηα απηά βάζεη ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο, ελψ κπνξεί λα δεηά 

δηεπθξηλίζεηο απφ άιιεο αξρέο.  

 

α. Έλλνηα ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο πξνζηαζίαο απηνχ.  

Ζ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο επηβάιιεηαη απφ ην χληαγκα, ελψ ε έλλνηά ηεο νξίδεηαη ηφζν ζην 

Ν. 1650/1986, φζν θαη ζηνλ ΚΒΠΝ.  

Χο «πεξηβάιινλ» γεληθά, νξίδεηαη ην ζχλνιν ησλ θπζηθψλ θαη αλζξσπνγελψλ παξαγφλησλ θαη 

ζηνηρείσλ πνπ βξίζθνληαη ζε αιιειεπίδξαζε θαη επεξεάδνπλ ηελ νηθνινγηθή ηζνξξνπία, ηελ πνηφηεηα 

ηεο δσήο, ηελ πγεία ησλ θαηνίθσλ, ηελ ηζηνξηθή θαη πνιηηηζηηθή παξάδνζε θαη ηηο αηζζεηηθέο αμίεο 

(άξζξν 2 παξ. 1 Ν. 1650/1986).  

Oη έλλνηεο ηνπ θπζηθνχ θαη ηνπ πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηνπ ΚΒΠΝ. Χο 

«θπζηθφ πεξηβάιινλ» νξίδεηαη ν πεξηβάιισλ ηνλ άλζξσπν ρεξζαίνο, ζαιάζζηνο θαη ελαέξηνο ρψξνο, κε 

ηε ρισξίδα, παλίδα θαη ηνπο θπζηθνχο πφξνπο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηφλ. Χο «πνιηηηζηηθφ 

πεξηβάιινλ» νξίδνληαη ηα αλζξσπνγελή ζηνηρεία πνιηηηζκνχ θαη ραξαθηεξηζηηθά, φπσο απηά 

δηακνξθψζεθαλ απφ ηελ παξέκβαζε θαη ηηο ζρέζεηο ηνπ αλζξψπνπ κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, 

πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηζηνξηθψλ ρψξσλ σο θαη ηεο θαιιηηερληθήο θαη πνιηηηζηηθήο ελ γέλεη 

θιεξνλνκηάο. Με βάζε απηφ ην λνκνζεηηθφ νξηζκφ, ην αξρηηεθηνληθφ πεξηβάιινλ, ζην νπνίν 

αλαθέξεηαη ην άξζξν 80 ηνπ ΚΓΚ, είλαη κέξνο ηνπ πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο. 



Καηά ην άξζξν 2 παξ. 5 ηνπ Ν. 1650/1986, πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο είλαη ην ζχλνιν ησλ 

ελεξγεηψλ, κέηξσλ θαη έξγσλ πνπ έρνπλ ζηφρν ηελ πξφιεςε ηεο ππνβάζκηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο ή ηελ 

απνθαηάζηαζε, δηαηήξεζε ή βειηίσζή ηνπ.  

Καηά ην άξζξν 1 ηνπ ΚΒΠΝ, σο «πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο» ζεσξείηαη:  

α) Ζ δηαηήξεζε ηνπ ραξαθηήξα ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ε βειηίσζε ησλ ζρέζεσλ πνπ έρνπλ 

δηακνξθσζεί κεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ απηνχ, σο νηθνζπζηήκαηνο. 

β) Ζ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο απφ ηηο δεκηνγφλεο επηπηψζεηο απφ ηελ αλάπηπμε 

δξαζηεξηνηήησλ θαη παξεκβάζεσλ ηνπ αλζξψπνπ. 

γ) Ζ δηαθχιαμε ηνπ πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο θαζψο θαη ησλ ηζηνξηθψλ ρψξσλ ζηνπο νπνίνπο 

απηφ δηακνξθψζεθε. 

δ) O έιεγρνο ηεο αμηνπνίεζεο ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη ηεο αλάπηπμεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζην ρψξν 

κε ζθνπφ ηελ ελαξκφληζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, ηνπ πνιηηηζηηθνχ 

πεξηβάιινληνο θαη ηεο νηθνλνκηθήο δξάζεο ηνπ αλζξψπνπ. 

 

β. Ζ λνκνζεζία γηα ην πεξηβάιινλ  

O βαζηθφο λφκνο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο είλαη ν Ν. 1650/1986, ζηνπο ζθνπνχο ηνπ 

νπνίνπ πεξηιακβάλεηαη θαη ε δηαζθάιηζε ηεο αλζξψπηλεο πγείαο θαη απφ ηηο δηάθνξεο κνξθέο 

ππνβάζκηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη εηδηθφηεξα απφ ηε ξχπαλζε θαη ηηο νριήζεηο (άξζξν 1 παξ. 2, ι.ρ. 

θαη ηελ ερνξχπαλζε). Καηά ηε ρνξήγεζε ησλ αδεηψλ (ζηε θάζε ηεο πξνέγθξηζεο) ν έιεγρνο ησλ 

δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηεο πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, δελ εμαληιείηαη ζην Ν. 1650/1986, αιιά 

πεξηιακβάλεη θάζε ζρεηηθή γεληθή ή εηδηθή δηάηαμε ή θαλνληζκφ πνπ ζθνπφ έρεη ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο, φπσο ε έλλνηα απηή νξίζηεθε παξαπάλσ. Γηαηάμεηο ηεο πνιενδνκηθήο λνκνζεζίαο, ηεο 

λνκνζεζίαο γηα ηα δάζε, γηα ηελ πξνζηαζία ηεο αηκφζθαηξαο θαη ησλ πδάησλ, γηα ηα απφβιεηα θιπ. 

κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο κέξνο ηνπ δηθαίνπ ηνπ πεξηβάιινληνο, ην νπνίν νξίδεηαη σο ην δίθαην πνπ κε 

ην πεξηερφκελφ ηνπ ζπκβάιιεη ζηε δεκφζηα πγεία θαη ζηε δηαηήξεζε ησλ νηθνινγηθψλ ηζνξξνπηψλ78. 

Γελ είλαη, επνκέλσο, δπλαηή ε εμαληιεηηθή παξάζεζε ησλ δηαηάμεσλ πνπ πξέπεη ε Γεκαξρηαθή 

Δπηηξνπή λα έρεη ππφςε ηεο γηα ην ζθνπφ απηφ, αθνχ ε ζρεηηθή λνκνζεζία ζπληζηά νιφθιεξν θιάδν 

δηθαίνπ. 

 

γ. Έιεγρνο ησλ δηαηάμεσλ γηα ην πεξηβάιινλ απφ ηε Γεκαξρηαθή Δπηηξνπή.  

Πνιιέο απφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο εμεηάδνληαη απφ 

άιιεο ππεξεζίεο, φηαλ απηέο είλαη αξκφδηεο γηα ηελ έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ πξάμεσλ. Γηα λα εθδνζεί ι.ρ. 

νηθνδνκηθή άδεηα θηηξίνπ πνπ πξννξίδεηαη γηα ππεξαγνξά ηξνθίκσλ, ειέγρεηαη απφ ηελ πνιενδνκία ε 

χπαξμε ησλ απαηηνχκελσλ ζέζεσλ ζηάζκεπζεο. (άξζξν 310 παξ. 1 ΚΒΠΝ).  

Καησηέξσ παξαηίζεληαη βαζηθέο δηαηάμεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη 

ηελ ηήξεζή ηνπο ειέγρεη ε Γεκαξρηαθή Δπηηξνπή, εθφζνλ δελ έρνπλ ειεγρζεί απφ άιιεο αξκφδηεο 

ππεξεζίεο 

 

4. Πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο 

χκθσλα κε ην άξζξν 19 ηνπ Ν. 1650/1986, σο πεξηνρέο απφιπηεο πξνζηαζίαο ηεο θχζεο 

ραξαθηεξίδνληαη εθηάζεηο κε εμαηξεηηθά επαίζζεηα νηθνζπζηήκαηα, βηφηνπνη ή νηθφηνπνη ζπάλησλ ή 



απεηινχκελσλ κε εμαθάληζε εηδψλ ηεο άγξηαο παλίδαο. ηηο πεξηνρέο απφιπηεο πξνζηαζίαο ηεο θχζεο 

απαγνξεχεηαη θάζε δξαζηεξηφηεηα.  

Χο πεξηνρέο πξνζηαζίαο ηεο θχζεο ραξαθηεξίδνληαη εθηάζεηο κεγάιεο νηθνινγηθήο ή βηνινγηθήο 

αμίαο. ηηο πεξηνρέο απηέο πξνζηαηεχεηαη ην θπζηθφ πεξηβάιινλ απφ θάζε δξαζηεξηφηεηα ή επέκβαζε 

πνπ είλαη δπλαηφ λα κεηαβάιιεη ή λα αιινηψζεη ηε θπζηθή θαηάζηαζε, ζχλζεζε ή εμέιημή ηνπ. Καη‟ 

εμαίξεζε κπνξνχλ λα επηηξέπνληαη ζχκθσλα κε ηηο εηδηθφηεξεο ξπζκίζεηο ηνπ νηθείνπ θαλνληζκνχ ε 

εθηέιεζε εξγαζηψλ, εξεπλψλ θαη ε άζθεζε αζρνιηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ, θπξίσο παξαδνζηαθψλ, 

εθφζνλ δελ έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηνπο ζθνπνχο πξνζηαζίαο.  

Χο εζληθά πάξθα ραξαθηεξίδνληαη εθηεηακέλεο ρεξζαίεο, πδάηηλεο ή κηθηνχ ραξαθηήξα πεξηνρέο, νη 

νπνίεο παξακέλνπλ αλεπεξέαζηεο ή έρνπλ ειάρηζηα επεξεαζηεί απφ ηηο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο θαη 

ζηηο νπνίεο δηαηεξείηαη κεγάινο αξηζκφο θαη πνηθηιία αμηφινγσλ βηνινγηθψλ, νηθνινγηθψλ, 

γεσκνξθνινγηθψλ θαη αηζζεηηθψλ ζηνηρείσλ. ηα εζληθά πάξθα επηηξέπεηαη λα αζθνχληαη 

δξαζηεξηφηεηεο, θπξίσο παξαδνζηαθνχ ραξαθηήξα, κε ηνπο φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο πνπ θαζνξίδνληαη 

εηδηθφηεξα απφ ηνλ νηθείν θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο.  

Χο πξνζηαηεπφκελνη θπζηθνί ζρεκαηηζκνί ραξαθηεξίδνληαη ιεηηνπξγηθά ηκήκαηα ηεο θχζεο ή 

κεκνλσκέλα δεκηνπξγήκαηά ηεο πνπ έρνπλ ηδηαίηεξε επηζηεκνληθή, νηθνινγηθή ή αηζζεηηθή αμία ή 

ζπκβάιινπλ ζηε δηαηήξεζε ησλ θπζηθψλ δηεξγαζηψλ θαη ζηελ πξνζηαζία θπζηθψλ πφξσλ.  

Χο πξνζηαηεπφκελα ηνπία ραξαθηεξίδνληαη πεξηνρέο κεγάιεο αηζζεηηθήο ή πνιηηηζηηθήο αμίαο θαη 

εθηάζεηο πνπ είλαη ηδηαίηεξα πξφζθνξεο γηα αλαςπρή ηνπ θνηλνχ ή ζπκβάιινπλ ζηελ πξνζηαζία ή 

απνδνηηθφηεηα θπζηθψλ πφξσλ ιφγσ ησλ ηδηαίηεξσλ θπζηθψλ ή αλζξσπνγελψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο. 

Δλέξγεηεο ή δξαζηεξηφηεηεο πνπ κπνξνχλ λα επηθέξνπλ θαηαζηξνθή, θζνξά ή αιινίσζε ησλ 

πξνζηαηεπνκέλσλ θπζηθψλ ζρεκαηηζκψλ, ησλ πξνζηαηεπνκέλσλ ηνπίσλ ή ζηνηρείσλ ηνπ ηνπίνπ 

απαγνξεχνληαη, ζχκθσλα κε ηηο εηδηθφηεξεο ξπζκίζεηο ησλ νηθείσλ θαλνληζκψλ.  

Χο πεξηνρέο νηθναλάπηπμεο ραξαθηεξίδνληαη εθηεηακέλεο πεξηνρέο πνπ κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνπλ 

ρσξηά ή νηθηζκνχο εθφζνλ παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξε αμία θαη ελδηαθέξνλ ιφγσ ηεο πνηφηεηαο ησλ 

θπζηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθψλ θαη παξάιιεια πξνζθέξνπλ ζεκαληηθέο δπλαηφηεηεο 

γηα αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ πνπ ελαξκνλίδνληαη κε ηελ πξνζηαζία ηεο θχζεο θαη ηνπ ηνπίνπ. ηηο 

πεξηνρέο νηθναλάπηπμεο κπνξνχλ λα αζθνχληαη κηθξήο θιίκαθαο δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο 

πξνζαξκφδνληαη ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη ζηελ ηνπηθή αξρηηεθηνληθή. Ηδηαίηεξα ελζαξξχλεηαη ε 

αλάπηπμε ηνπ αγξνηνπξηζκνχ κε ρξεζηκνπνίεζε αγξνηηθψλ θαηνηθηψλ, μελψλσλ, θάκπηλγθ θαη άιισλ 

θαηαζθεπψλ.  

 

5. Πξνζηαζία αξραηνινγηθψλ θαη ηζηνξηθψλ ηφπσλ 

Καηά ηνλ πξνέιεγρν ν δήκνο ή ε θνηλφηεηα εμεηάδεη αλ ε ιεηηνπξγία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

θαηαζηήκαηνο ή ηεο επηρείξεζεο είλαη ζπκβαηή κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία πνπ δηέπεη ηελ πξνζηαζία 

ηνπ θπζηθνχ, πνιηηηζηηθνχ θαη αξρηηεθηνληθνχ πεξηβάιινληνο, δειαδή θπξίσο αλ βξίζθεηαη εληφο 

νηθηζκνχ πνπ έρεη ραξαθηεξηζζεί παξαδνζηαθφο ή ζε πεξηνρή ηδηαίηεξνπ θπζηθνχ θάιινπο ή ζε θηίξην 

δηαηεξεηέν θιπ, θαη ηίζεληαη εθ ηνπ ιφγνπ απηνχ εηδηθφηεξνη πεξηνξηζκνί. Σέηνηνη πεξηνξηζκνί έρνπλ 

ηεζεί γηα αξθεηέο πεξηνρέο (π.ρ. γηα ηε Λίλδν κε ηελ Απφθαζε ηνπ ΤΠΠO Α1/Φ.22/5932/170/1981 

ΦΔΚ Β 129, γηα ηελ Κφληηζα κε ηε απφθαζε ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ 57632/2194/1993, ΦΔΚ Γ 392, γηα 

λεζίδεο ηνπ λνκνχ Λέζβνπ κε ηελ απφθαζε ηνπ Τπ. Αηγαίνπ ΓΠΑ/9379/2000, ΦΔΚ Β 1176 θ.ά.). 

Γηα ηηο πεξηνρέο πνπ ραξαθηεξίδνληαη ηζηνξηθνί ηφπνη θαη γηα θηίζκαηα πνπ ραξαθηεξίδνληαη έξγα 

ηέρλεο ή ηζηνξηθά κλεκεία εθαξκφδεηαη ν ΚΝ 5351/1932 θαη ν Ν. 3028/2002, γηα ηελ πξνζηαζία 

αξραηνηήησλ θαη πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο.  



 

6. Πξνζηαζία ηνπ αηγηαινχ θαη ηεο παξαιίαο 

Σα βαζηθά ζέκαηα ηνπ αηγηαινχ θαη ηεο παξαιίαο ξπζκίδνληαη απφ ην Ν. 2791/2001. Χο «αηγηαιφο» 

νξίδεηαη ε δψλε ηεο μεξάο, πνπ βξέρεηαη απφ ε ζάιαζζα απφ ηηο κεγαιχηεξεο θαη ζπλήζεηο αλαβάζεηο 

ησλ θπκάησλ ηεο θαη σο «παξαιία» ε δψλε μεξάο πνπ πξνζηίζεηαη ζηνλ αηγηαιφ, θαζνξίδεηαη δε ζε 

πιάηνο κέρξη θαη πελήληα (50) κέηξα απφ ηελ νξηνγξακκή ηνπ αηγηαινχ, πξνο εμππεξέηεζε ηεο 

επηθνηλσλίαο ηεο μεξάο κε ηε ζάιαζζα θαη αληίζηξνθα (άξζξν 1 ηνπ Ν. 2791/2001). O αηγηαιφο θαη ε 

παξαιία είλαη πξάγκαηα θνηλφρξεζηα θαη αλήθνπλ θαηά θπξηφηεηα ζην Γεκφζην, ην νπνίν ηα 

πξνζηαηεχεη θαη ηα δηαρεηξίδεηαη. Ζ παξαρψξεζε ηεο απιήο ρξήζεο ηνπ αηγηαινχ θαη ηεο παξαιίαο, δει. 

φηαλ απφ απηή δελ παξαβηάδεηαη ν πξννξηζκφο ηνπο σο θνηλφρξεζησλ πξαγκάησλ θαη δελ επέξρεηαη 

αιινίσζε ζηε θπζηθή κνξθνινγία ηνπο θαη ηα βηνηηθά ζηνηρεία ηνπο, γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Oηθνλνκίαο θαη Oηθνλνκηθψλ έλαληη αληαιιάγκαηνο, θαηά ηηο δηαηάμεηο γηα ηελ εθκίζζσζε 

δεκφζησλ θηεκάησλ. Κάζε παξαρψξεζε ππφθεηηαη πάληνηε ζε κνλνκεξή αλάθιεζε απφ ην Γεκφζην γηα 

ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, εζληθήο άκπλαο, ζπγθνηλσληαθνχο, δεκφζηαο ηάμεο θαη αζθάιεηαο ή 

δεκφζηαο πγείαο θαη πξνζηαζίαο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο.  

Καηά ην άξζξν 13 ηνπ Ν. 2971/2001, είλαη δπλαηή ε παξαρψξεζε ηεο απιήο ρξήζεο αηγηαινχ γηα ηελ 

άζθεζε δξαζηεξηνηήησλ, πνπ εμππεξεηνχλ ηνπο ινπνκέλνπο ή ηελ αλαςπρή ηνπ θνηλνχ (φπσο 

εθκίζζσζε ζαιάζζησλ κέζσλ αλαςπρήο, θαζηζκάησλ, νκπξειψλ, ιεηηνπξγία ηξνρειάηνπ 

αλαςπθηεξίνπ θ.ιπ.). Δπίζεο, είλαη δπλαηή ε παξαρψξεζε ηεο απιήο ρξήζεο αηγηαινχ γηα έλα ρξφλν ζε 

απηνχο πνπ έρνπλ φκνξεο μελνδνρεηαθέο ελ γέλεη επηρεηξήζεηο, θάκπηγθ ή θέληξα αλαςπρήο, πξνο 

εμππεξέηεζε ηνπ θνηλνχ. 

Ζ ρνξήγεζε αδεηψλ ζε επηρεηξήζεηο επί ηνπ αηγηαινχ, επηηξέπεηαη εθφζνλ ππάξρεη λφκηκε 

παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο. 

7. Πξνζηαζία ησλ δαζηθψλ πεξηνρψλ 

Σα δάζε θαη νη δαζηθέο ελ γέλεη εθηάζεηο ζπληζηνχλ εζληθφ θεθάιαην, ε δε πξνζηαζία ηνπο απνηειεί 

ππνρξέσζε ησλ θξαηηθψλ νξγάλσλ θαη ησλ πνιηηψλ (άξζξν 2 Ν. 998/1979). Ζ άζθεζε ηδησηηθψλ 

δηθαησκάησλ δελ κπνξεί λα γίλεηαη θαζ‟ ππέξβαζε ησλ παξαπάλσ ππνρξεψζεσλ, παξά κφλν θαη‟ 

εμαίξεζε ε νπνία πξνβιέπεηαη ζην λφκν θαη κφλν ζηα φξηα πνπ απηφο νξίδεη.  

Σέηνηα εμαίξεζε πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 46 παξ. 5 ηνπ Ν. 998/1979, γηα ηελ εγθαηάζηαζε 

πνηκληνζηαζίσλ, πηελνηξνθείσλ ή άιισλ ζπλαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ζην άξζξν 18 ηνπ Ν. 3208/2003 

γηα ηε ιεηηνπξγία θαηαζθελψζεσλ.  

Κάζε επέκβαζε πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηε δαζηθή λνκνζεζία ζηα δάζε, ζηηο δαζηθέο θαη ηηο ινηπέο 

εθηάζεηο πνπ ηεινχλ ππφ ηε δηαρείξηζε ησλ δαζηθψλ ππεξεζηψλ, είηε γηα ηε κεηαβνιή ηνπ πξννξηζκνχ 

θαη ηε δηάζεζή ηνπο γηα άιιεο ρξήζεηο είηε γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ κέζα ζε απηέο θαη ηε δεκηνπξγία 

εγθαηαζηάζεσλ ή ηελ παξνρή άιισλ εμππεξεηήζεσλ, έζησ θαη ρσξίο κεηαβνιή ηεο θαηά πξννξηζκφ 

ρξήζεο ηνπο, ελεξγείηαη πάληνηε θαηφπηλ θαηαβνιήο αληαιιάγκαηνο ρξήζεο (άξ. 1 παξ. 7 Ν. 

3208/2003) 

Γεληθά, εληφο ησλ δαζψλ ή θαη ησλ πεξηνρψλ πνπ θεξχζζνληαη αλαδαζσηέεο, απαγνξεχεηαη ε 

ρνξήγεζε άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο θαη αλ ππάξρεη 

ηέηνηα άδεηα, ν Γήκνο νθείιεη λα ηελ αλαθαιέζεη (ηΔ 467/2001). 

 



8. Αηζζεηηθή, θπζηνγλσκία θαη ιεηηνπξγίεο ελ γέλεη ηεο πφιεο  

ηα ζέκαηα αηζζεηηθήο, θπζηνγλσκίαο θαη ελ γέλεη ιεηηνπξγηψλ ηεο πφιεο εμεηάδεηαη, γηα θαηάζηεκα 

πνπ αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ηνπ π.δ. 180/79, αλ απηφ βξίζθεηαη πιεζίνλ ζρνιείνπ, εθθιεζίαο, 

λνζνθνκείνπ θιπ. (ΤΠΔΓΓΑ 66174/Δγθ. 51/29-11-2006). Δπίζεο, αλ ν δήκνο ή ε θνηλφηεηα έρεη 

εθδψζεη ηνπηθή θαλνληζηηθή απφθαζε, κε ηελ νπνία ηέζεθαλ εηδηθφηεξνη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο γηα ηε 

ιεηηνπξγία ησλ θαηαζηεκάησλ απηψλ, ηφηε εμεηάδεηαη εάλ ε ιεηηνπξγία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

θαηαζηήκαηνο είλαη ζπκβαηή κε ηηο ξπζκίζεηο ηεο θαλνληζηηθήο απφθαζεο.  

Λεηηνπξγηθφηεηα ησλ πφιεσλ είλαη ε ηθαλφηεηά ηνπο λα επηηεινχλ ηελ θχξηα ιεηηνπξγία ηνπο 

(νηθηζκφο πξψηεο θαηνηθίαο, παξαζεξηζηηθφο θιπ), ρσξίο λα επηξξίπηνπλ ζε άιινπο νηθηζκνχο ηα βάξε 

πνπ απηή ε ιεηηνπξγία ζπλεπάγεηαη (ηΔ 127/2007). 

 

α. Απνζηάζεηο θαηαζηεκάησλ ηνπ ΠΓ 180/1979  

χκθσλα κε ην άξζξν 3 παξ. 1 ηνπ ΠΓ 180/1979 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην ΠΓ 231/1989, ν Γήκνο 

κπνξεί λα αξλείηαη ηε ρνξήγεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο ζηα θέληξα δηαζθεδάζεσο θαη θαηαζηήκαηα ηεο 

παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ ίδηνπ ΠΓ79, εθφζνλ ε αίηεζε αλαθέξεηαη ζε αθίλεην πνπ βξίζθεηαη ζε 

απφζηαζε κηθξφηεξε ησλ 50 κέηξσλ, θαη‟ επζεία γξακκή κεηξνχκελε, απφ λανχο, ζρνιεία, θιηληθέο, 

λνζνθνκεία, θξνληηζηήξηα, ζηξαηψλεο, εξγνζηάζηα, παηδηθνχο ζηαζκνχο, λεπηαγσγεία, νξθαλνηξνθεία, 

βηβιηνζήθεο, σδεία, αζιεηηθνχο ρψξνπο θαη δηάθνξεο άιιεο ζρνιέο. Με ηελ αλσηέξσ δηάηαμε ζθνπείηαη 

ε δηαζθάιηζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο θηηξίσλ πνπ εμππεξεηνχλ εηδηθνχο ζθνπνχο, κε ηελ απνθπγή 

νριήζεσλ κε ζπκβηβαδνκέλσλ πξνο ηελ θαηά πξννξηζκφ ρξήζε απηψλ.  

Πξνυπφζεζε γηα ηε ρνξήγεζε αδείαο ιεηηνπξγίαο ζε θέληξα δηαζθέδαζεο θαη ινηπψλ θαηαζηεκάησλ 

πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ ΠΓ 180/79, εάλ απηά βξίζθνληαη ζε απφζηαζε 

κηθξφηεξε ησλ 50 κέηξσλ, είλαη φηη απφ ηε ιεηηνπξγία ηέηνηνπ θαηαζηήκαηνο δελ πξνθαινχληαη 

νριήζεηο πνπ αλαηξνχλ ή παξαθσιχνπλ νπζησδψο ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ησλ θηηξίσλ απηψλ. Ζ 

απφζηαζε κεηξάηαη φρη κεηαμχ ησλ πιεζηεζηέξσλ ζεκείσλ ησλ θηηξίσλ, αιιά κεηαμχ ησλ 

πιεζηεζηέξσλ ζεκείσλ ησλ πεξηβφισλ απηψλ80. O Γήκνο έρεη ηελ δηαθξηηηθή επρέξεηα, κεηά απφ 

εθηίκεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θαηά πεξίπησζε ζπλζεθψλ81, λα αξλεζεί ηε ρνξήγεζε αδείαο 

ιεηηνπξγίαο ηέηνηνπ θαηαζηήκαηνο ή λα αλαθαιέζεη ηπρφλ ρνξεγεζείζα, εάλ δηαπηζηψζεη φηη δελ 

ππάξρεη ή εμέιηπε ε αλσηέξσ λφκηκε αξλεηηθή πξνυπφζεζε πεξί αλππαξμίαο νριήζεσλ, ε ζρεηηθή δε 

θξίζε ηνπ πξέπεη λα είλαη αηηηνινγεκέλε. (ηΔ 1715/1994, 4703/1984, 3984/1992). Μπνξεί πάλησο λα 

ρνξεγεζεί άδεηα δηελεξγείαο ηερληθψλ παηγλίσλ ζε θαηάζηεκα πνπ επξίζθεηαη ζε απφζηαζε κηθξφηεξε 

ησλ 50 κέηξσλ θαη επζεία γξακκή απφ θνηηεηηθή εζηία (ΝΚ 186/1995). 

χκθσλα κε ην άξζξν 41 ηεο ΤΓ Α1β/8577/1983, γηα θέληξα δηαζθέδαζεο πνπ ηδξχνληαη ζε 

ππαίζξηνπο ρψξνπο, ε απφζηαζε απφ εληαγκέλε ζην εγθεθξηκέλν ζρέδην ηνπ νηθηζκνχ θαηνηθία ή απφ 

μελνδνρείν γεληθά ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 300 κ. Ζ απφζηαζε απηή κπνξεί λα απμνκεηψλεηαη θαηά ηελ 

θξίζε ηεο αξκφδηαο Τγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο ή, ελ ειιείςεη, ηεο Τγεηνλνκηθήο Τπεξεζίαο θαη αλαιφγσο 

ησλ εηδηθψλ ηνπηθψλ ζπλζεθψλ (παξεκβνιή άιισλ θηηξίσλ κεηαμχ Κέληξνπ Γηαζθεδάζεσο θαη 

θαηνηθίαο, εγθαηάζηαζε Κέληξνπ Γηαζθεδάζεσο ζε δψκαηα πνιπψξνθσλ μελνδνρείσλ θιπ.).  

Δπίζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 ηεο Απφθαζεο Α5/3010/1985 (ΦΔΚ Β 593), γηα ηα ππαίζξηα θέληξα 

δηαζθέδαζεο ηζρχνπλ νη παξαθάησ πεξηνξηζκνί:  

Ζ απφζηαζή ηνπο απφ ηελ πιεζηέζηεξε λφκηκε θαηνηθία (θχξηα ή δεπηεξεχνπζα) μελνδνρείν, λαφ, 

ζρνιείν, λνζνθνκείν, γεξνθνκείν, ζαλαηφξην, θαη γεληθά εγθαηάζηαζε πνπ απαηηεί εηδηθή πξνζηαζία 

θαηά ηελ αηηηνινγεκέλε θξίζε ηεο αξκφδηαο Τγεηνλνκηθήο Τπεξεζίαο πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 300 



κέηξα. Ζ παξαπάλσ απφζηαζε κπνξεί λα απμνκεησζεί θαηά ηελ θξίζε ηεο αξκφδηαο Τγεηνλνκηθήο 

Τπεξεζίαο θαη αλάινγα κε ηηο εηδηθέο ηνπηθέο ζπλζήθεο (παξεκβνιή άιισλ θηηξίσλ κεηαμχ Κέληξνπ 

δηαζθεδάζεσο θαη θαηνηθίαο εγθαηάζηαζε Κέληξνπ Γηαζθεδάζεσο ζε δψκα πνιπψξνθνπ μελνδνρείνπ 

θιπ.).  

 

β. Απνζηάζεηο γξαθείσλ ηειεηψλ  

Καηά ην άξζξν 2 ηεο ΤΓ Α1Β/2706/1983, απαγνξεχεηαη ε ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία γξαθείσλ ηειεηψλ 

ή θεξεηξνπνηείσλ ή απνζεθψλ θεξέηξσλ ζε απφζηαζε κηθξφηεξε ησλ 100 κέηξσλ απφ ην πιεζηέζηεξν 

εμσηεξηθφ ζεκείν ηνπ πεξηβφινπ Ννζνθνκείνπ ή θιηληθήο νπνηαζδήπνηε εηδηθφηεηαο. ηαλ δελ ππάξρεη 

πεξίβνινο ζην Ννζνθνκείν ή ηελ Κιηληθή ε απφζηαζε κεηαμχ ησλ θηηξίσλ απηψλ θαη ησλ φκνησλ ησλ 

αλσηέξσ επηρεηξήζεσλ ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 150 κέηξα. Δπί ηεο απηήο ηζφγεηαο νηθνδνκήο θαη 

παξαπιεχξσο ηεο εηζφδνπ θαηνηθίαο απαγνξεχεηαη ε εγθαηάζηαζε γξαθείσλ ηειεηψλ ή θεξεηξνπνηείνπ 

ή απνζήθεο θεξέηξσλ εθηφο αλ ν ηδηνθηήηεο ηεο θαηνηθίαο κε ππεχζπλε δήισζε δειψζεη φηη δελ έρεη 

αληίξξεζε.  

Γηα ηελ απφθηεζε άδεηαο ηδξχζεσο θαη ιεηηνπξγίαο Γξαθείνπ Σειεηψλ (θεδεηψλ) απαηηείηαη θαη 

ππεχζπλε δήισζε ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ ρψξνπ ή ηνπ δηαρεηξηζηή ηνπ θηηξίνπ φηαλ πξφθεηηαη γηα 

πνιπθαηνηθία, απφ ηελ νπνία ζα πξνθχπηεη φηη ν θαλνληζκφο ηνπ θηηξίνπ δελ απαγνξεχεη ηελ 

εγθαηάζηαζε ηέηνηαο επηρεηξήζεσο. Δλ ειιείςεη θαλνληζκνχ απαηηείηαη ππεχζπλε δήισζε ηνπ 

δηαρεηξηζηή ηεο πνιπθαηνηθίαο φηη ε πιεηνςεθία ησλ ηδηνθηεηψλ ησλ δηακεξηζκάησλ ζπλαηλεί ζηελ ελ 

ιφγσ ίδξπζε (ΝΚ 7/1992) 

 

γ. πζηέγαζε κε θαηνηθίεο  

Αλ θαη νη πεξηνξηζκνί πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπζηέγαζε θαηαζηεκάησλ κε θαηνηθίεο δελ 

πεξηιακβάλνληαη ξεηά ζε απηνχο πνπ εμεηάδνληαη θαηά ηελ πξνέγθξηζε θαηά ην άξζξν 80 ηνπ ΚΓΚ, ελ 

ηνχηνηο ν ζρεηηθφο έιεγρνο ζα γίλεηαη ζηε θάζε απηή, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη πεξηζζφηεξν ν 

ελδηαθεξφκελνο (ΤΠΔΓΓΑ 66174/Δγθ.51/29-11-2006). Γηα ηελ πξνέγθξηζε ησλ πξαηεξίσλ άξηνπ, ν 

έιεγρνο απηφο θαζηεξψζεθε ξεηά κε ην άξζξν 2 παξ. 3 ηεο ΚΤΑ 12709/859/Φ17.1/2007. 

Γεληθά, ηα θαηαζηήκαηα θαη εξγαζηήξηα ηξνθίκσλ ή θαη πνηψλ πξέπεη λα είλαη απνκνλσκέλα απφ 

θαηνηθίεο ή άιια θαηαζηήκαηα θαη, εθφζνλ βξίζθνληαη ζε πνιπθαηνηθίεο, δελ κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ 

κε εζσηεξηθνχο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ηνχησλ (ζπξσξείν, θιηκαθνζηάζην, δηάδξνκνη) θαη ζα πξέπεη λα 

έρνπλ ηδηαίηεξε εμσηεξηθή είζνδν (άξζξν 15 παξ. 3 ηεο Τ.Γ. Α1Β/8577/1983). 

Καηά ην άξζξν 15 παξ. 7 ηεο Τ.Γ. Α1Β/8577/198382, δελ επηηξέπεηαη ε ίδξπζε ζε ηζφγεηνπο ή 

άιινπο ρψξνπο πνιπθαηνηθηψλ θαη γεληθά νηθεκάησλ, ζηα νπνία ζηεγάδνληαη θαηνηθίεο, νξηζκέλσλ 

εηδψλ θαηαζηεκάησλ θαη εξγαζηεξίσλ ηξνθίκσλ ή/ θαη πνηψλ, ησλ νπνίσλ ε εγθαηάζηαζε ζηνπο 

ρψξνπο ηνχηνπο απαγνξεχεηαη απφ ηνλ θαλνληζκφ ηεο πνιπθαηνηθίαο ή, ελ ειιείςεη θαλνληζκνχ, απφ 

ηελ πιεηνςεθία ησλ ηδηνθηεηψλ ησλ ζηεγαδφκελσλ ζην ίδην θηίξην θαηνηθηψλ, έζησ θαη αλ ηα 

θαηαζηήκαηα ή εξγαζηήξηα απηά πιεξνχλ ηνπο θαζνξηδφκελνπο απφ ηηο Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο φξνπο.  

Γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο ή εξγαζηεξίνπ ηξνθίκσλ θαη πνηψλ ζηνπο 

πξναλαθεξφκελνπο ρψξνπο, ν ελδηαθεξφκελνο ππνβάιιεη ππεχζπλε δήισζε ηνπ δηαρεηξηζηή ηεο 

πνιπθαηνηθίαο ή, ελ ειιείςεη, ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ ρψξνπ, ζηνλ νπνίν ζα εγθαηαζηαζεί ην θαηάζηεκα ή 

εξγαζηήξην ζηελ νπνία ζα θαίλεηαη φηη ν θαλνληζκφο ηεο πνιπθαηνηθίαο ή ελ ειιείςεη ε πιεηνςεθία 

ησλ ηδηνθηεηψλ ησλ ζηεγαδφκελσλ ζην ίδην θηίξην δηακεξηζκάησλ, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

ινηπψλ ρψξσλ, (θαηαζηεκάησλ, βνεζεηηθψλ ρψξσλ θιπ.) επηηξέπεη ηε ρξήζε ηνπ ρψξνπ ηνχηνπ γηα ηε 



ιεηηνπξγία ηνπ ππφ ίδξπζε θαηαζηήκαηνο ή εξγαζηεξίνπ. Ζ επηζχλαςε ηεο δειψζεσο απηήο, ε νπνία 

ζπκπιεξψλεη ηα ππφινηπα δηθαηνινγεηηθά θαζηζηά ππνρξεσηηθή ηελ έθδνζε ηεο αδείαο θαη ηνχην δελ 

αλαηξεί ηελ επζχλε ηνπ ππνγξάςαληνο ηελ δήισζε γηα ην πεξηερφκελν απηήο. Ζ ρνξεγεζείζα άδεηα 

αλαθαιείηαη, εθφζνλ ππάξμεη απφθαζε αξκνδίνπ Γηθαζηεξίνπ πεξί ηνπ αλαιεζνχο πεξηερνκέλνπ ηεο 

δειψζεσο.  

Απαγνξεχεηαη ε εγθαηάζηαζε θαηαζηήκαηνο ή εξγαζηεξίνπ ζε ρψξνπο πνπ επηθνηλσλνχλ κε 

θαηνηθίεο ή κε βνεζεηηθνχο ρψξνπο θαηνηθηψλ ή κε άιια άζρεηα θαηαζηήκαηα.  

 

Ζ πξνέγθξηζε ίδξπζεο ρνξεγείηαη κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία ελφο (1) κελφο απφ ηελ θαηάζεζε ηεο 
αίηεζεο.  

Ζ πξνέγθξηζε ινγίδεηαη φηη έρεη ρνξεγεζεί, εάλ ε πξνζεζκία απηή παξέιζεη άπξαθηε. 

 

ΗΗΗ. Πξνζεζκία θαη δηθαηνινγεηηθά πξνέγθξηζεο – Αλάθιεζε πξνέγθξηζεο 

1. Πξνζεζκία 

Ζ πξνέγθξηζε ίδξπζεο ρνξεγείηαη κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία ελφο (1) κελφο απφ ηελ 

θαηάζεζε ηεο αίηεζεο θαη απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο έλαξμεο επηηεδεχκαηνο απφ 

ηελ αξκφδηα ΓOΤ (άξζξν 80 παξ. 3 ηνπ ΚΓΚ). Ζ πξνέγθξηζε ινγίδεηαη φηη έρεη ρνξεγεζεί, εάλ ε 

παξαπάλσ πξνζεζκία γηα ηελ έθδνζή ηεο παξέιζεη άπξαθηε (άξζξν 2 παξ. 2 ηεο ΚΤΑ 10551/2007). 

Δπεηδή ε πξνέγθξηζε απνηειεί φξν γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο έλαξμεο επηηεδεχκαηνο απφ ηελ αξκφδηα 

ΓOΤ, ε «ηεθκαξηή» πξνέγθξηζε ππνθαζίζηαηαη κε ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, ην 

πεξηερφκελν ηεο νπνίαο νξίδεηαη ζηελ παξαπάλσ ΚΤΑ83. Δθφζνλ φκσο ν ελδηαθεξφκελνο επηζπκεί λα 

ιάβεη νπσζδήπνηε ηελ έγγξαθε απάληεζε ηνπ Γήκνπ, ζε πεξίπησζε πνπ ηα αξκφδηα φξγαλα 

παξαιείπνπλ λα εθδψζνπλ ηελ απφθαζε ηεο πξνέγθξηζεο, ηφηε πξφθεηηαη γηα παξάιεηςε νθεηιφκελεο 

λφκηκεο ελέξγεηαο, ε νπνία κπνξεί λα πξνζβιεζεί πιένλ ππφ ην λέν θαζεζηψο ηνπ ΚΓΚ (άξζξν 150, 

παξ. 1, πεξ. β) θαη κε δηνηθεηηθή πξνζθπγή (ΤΠΔΓΓΑ 66174/Δγθ. 51/29-11-2006). Ζ θαζηέξσζε 

πάλησο, κε ηελ ΚΤΑ 10551/2007 ζεηηθήο ζησπεξήο πξάμεο κεηά ηελ πάξνδν κελφο, θαζηζηά ζηελ 

νπζία ρσξίο αληηθείκελν ηελ ζρεηηθή πξνζθπγή.  

Oη θαλφλεο ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα γηα ηηο πξνζεζκίεο (άξζξα 240-246) ηζρχνπλ φρη κφλν ζην ηδησηηθφ 

αιιά θαη ζην δεκφζην δίθαην84. Ζ πξνζεζκία αξρίδεη ηελ επφκελε ηεο εκέξαο πνπ έγηλε ην γεγνλφο ην 

νπνίν απνηειεί ηελ αθεηεξία ηεο (ΑΚ 241 παξ. 1) θαη ιήγεη φηαλ πεξάζεη νιφθιεξε ε ηειεπηαία ε κέξα 

θαη, αλ απηή είλαη ενξηάζηκε, φηαλ πεξάζεη νιφθιεξε ε επφκελε εξγάζηκε (ΑΚ 242). ηαλ ε πξνζεζκία 

νξίδεηαη θαηά κήλεο, ιήγεη κφιηο παξέιζεη ε εκέξα ηνπ κελφο πνπ αληηζηνηρεί ζε αξηζκφ κε ηελ εκέξα 

πνπ άξρηζε θαη, αλ δελ ππάξρεη αληίζηνηρε, ε ηειεπηαία εκέξα ηνπ κελφο (ΑΚ 243 παξ. 2). Σπρφλ αξγίεο 

πνπ ππάξρνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνζεζκίαο δελ επεξεάδνπλ ηε δηάξθεηά ηεο, εθηφο αλ ε αξγία είλαη 

ε ηειεπηαία εκέξα ηεο πξνζεζκίαο. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ πεξίπησζε ηεο πξνέγθξηζεο, αλ ε αίηεζε 

θαηαηέζεθε ζην Γήκν ηελ 10ε Ηνπλίνπ ε κεληαία πξνζεζκία αξρίδεη ηελ 11ε Ηνπλίνπ (επνκέλε ηεο 

θαηάζεζεο ηεο αίηεζεο) θαη ιήγεη κε ηελ παξέιεπζε ηεο 11εο Ηνπιίνπ θαη αλ απηή είλαη ενξηάζηκε, ηελ 

επνκέλε εξγάζηκε. Αλ ε αίηεζε θαηαηέζεθε ηελ 30ε Μαΐνπ, αξρίδεη ηελ 31ε Μαΐνπ θαη ιήγεη κε ηελ 

παξέιεπζε ηεο 30εο Ηνπλίνπ (αθνχ ν Ηνχληνο έρεη 30 εκέξεο) εθηφο αλ απηή είλαη αξγία, νπφηε ιήγεη κε 

ηελ παξέιεπζε ηεο επφκελεο εξγάζηκεο. 

ζνλ αθνξά ηελ έλλνηα ηεο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο, πξέπεη λα παξαηεξεζεί φηη γεληθά, νη 

ππνρξεψζεηο ηεο δηνηθήζεσο είηε ζεζπίδνπλ φξηα ζηελ άζθεζε ηεο δεκφζηαο εμνπζίαο είηε ζπληζηνχλ 



επηηαγέο ηνπ λφκνπ πξνο ηε δηνίθεζε κε ηηο νπνίεο θαζνξίδεηαη ν ηξφπνο άζθεζεο ηεο δεκφζηαο 

εμνπζίαο85. Ζ απνθιεηζηηθή (ή αιιηψο απνζβεζηηθή) πξνζεζκία αθνξά ην ρξφλν εληφο ηνπ νπνίνπ 

πξέπεη λα αζθεζεί έλα δηθαίσκα εθ κέξνπο ηνπ δηνηθνπκέλνπ, αιιηψο απηφ ράλεηαη. ηελ πξνθεηκέλε 

πεξίπησζε δελ πξφθεηηαη γηα άζθεζε δηθαηψκαηνο ηνπ δηνηθνπκέλνπ, αιιά γηα ζέζπηζε ππνρξέσζεο ηεο 

δηνηθήζεσο. Γεληθά, νη πξνζεζκίεο πνπ ηάζζνληαη ζηε δηνίθεζε, ζθνπφ έρνπλ λα πηέζνπλ ηα δηνηθεηηθά 

φξγαλα γηα ηελ ηαρεία δηεθπεξαίσζε νξηζκέλσλ ελεξγεηψλ. ηαλ κηα δπζκελήο γηα ην δηνηθνχκελν 

ελέξγεηα δελ απφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο δηνίθεζεο, φπσο φηαλ πξφθεηηαη γηα απφξξηςε 

αηηήκαηνο πξνέγθξηζεο άδεηαο θαηαζηήκαηνο, ζα ήηαλ παξάινγν λα ζεσξεζεί φηη ε ηαζζφκελε απφ ην 

λφκν πξνζεζκία απνθιείεη ηελ (έζησ θαη θαζπζηεξεκέλε) εθηέιεζε ηνπ λφκνπ. Δλδέρεηαη πάλησο, ε 

θαζπζηέξεζε απηή, λα ζεκειηψζεη επζχλε ηνπ Γήκνπ πξνο απνδεκίσζε86. 

ρεηηθέο κε ηελ πξνζεζκία εληφο ηεο νπνίαο νθείιεη λα ελεξγήζεη ε δηνίθεζε, είλαη θαη νη ξπζκίζεηο 

ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο δηαδηθαζίαο. Καηά ην άξζξν 2 απηνχ (Ν. 2690/1999, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε 

ην Ν. 3242/2004), ηα δηνηθεηηθά φξγαλα νθείινπλ λα πξνβαίλνπλ, απηεπαγγέιησο, ζηηο ελέξγεηεο πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο εληφο ησλ νξηδνκέλσλ πξνζεζκηψλ. ηαλ γηα ηε 

δηεθπεξαίσζε ππφζεζεο απαηηνχληαη δηθαηνινγεηηθά, πηζηνπνηεηηθά ή ζηνηρεία, πνπ ε έθδνζή ηνπο δελ 

πξνυπνζέηεη ηε ζχκπξαμε ηνπ αηηνχληνο θαη ηα νπνία δελ ζπλππνβάιινληαη κε ηελ αίηεζή ηνπ, ε 

αξκφδηα ππεξεζία, γηα ηελ έθδνζε ηεο ηειηθήο πξάμεο, ηα αλαδεηεί απφ ηηο νηθείεο ππεξεζίεο ηνπ 

Γεκνζίνπ, ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκφζηνπ δηθαίνπ 

(άξζξν 3 παξ. 6 ηνπ ΚΓΓηαδ). Δάλ θάπνηα ππφζεζε δελ κπνξεί λα δηεθπεξαησζεί ιφγσ αληηθεηκεληθήο 

αδπλακίαο, εηδηθά αηηηνινγεκέλεο, ε αξκφδηα ππεξεζία νθείιεη, εληφο πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εκεξψλ 

πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο, λα γλσζηνπνηήζεη εγγξάθσο ζηνλ αηηνχληα ηνπο ιφγνπο ηεο 

θαζπζηέξεζεο, β) ηνλ ππάιιειν πνπ έρεη αλαιάβεη ηελ ππφζεζε θαη ηνλ αξηζκφ ηειεθψλνπ ηνπ, γηα ηελ 

παξνρή πιεξνθνξηψλ θαη θάζε άιιε ρξήζηκε πιεξνθνξία (άξζξν 4 παξ. 2 ηνπ ΚΓΓηαδ). Ζ ππεξεζία 

ζηελ νπνία ππνβάιιεηαη ε αίηεζε ρνξεγεί ζηνλ ελδηαθεξφκελν απφδεημε παξαιαβήο φπνπ 

πεξηιακβάλνληαη ν νηθείνο αξηζκφο πξσηνθφιινπ, ε πξνζεζκία εληφο ηεο νπνίαο πθίζηαηαη ππνρξέσζε 

πξνο δηεθπεξαίσζε ηεο ππφζεζεο, θαζψο θαη ε επηζήκαλζε φηη, ζε πεξίπησζε ππέξβαζεο ησλ ρξνληθψλ 

νξίσλ πνπ θαζνξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ, παξέρεηαη δπλαηφηεηα απνδεκίσζεο 

θαηά ηηο ξπζκίζεηο ησλ παξαγξάθσλ 7 θαη 8 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν. 1943/1991, φπσο ηζρχεη. 

 
Γηθαηνινγεηηθά πξνέγθξηζεο 
 • Αίηεζε 
 • Τπεχζπλε δήισζε 
 • Γηάγξακκα πεξηνρήο 
 • Παξάβνιν 
 • Καλνληζκφο πνιπθαηνηθίαο 

 

2. Γηθαηνινγεηηθά 

Γηα ηε ρνξήγεζε ηεο πξνέγθξηζεο ππνβάιινληαη ζην Γήκν αίηεζε, δηάγξακκα, ππεχζπλε δήισζε, 

παξάβνιν θαη, αλ ζπληξέρεη πεξίπησζε, ν θαλνληζκφο ηεο πνιπθαηνηθίαο ή άιιν αληίζηνηρν 

δηθαηνινγεηηθφ. 

Δηδηθφηεξα, θαηά ην άξζξν 80 παξ. 3 ηνπ ΚΓΚ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 22 παξ. 2 α ηνπ Ν. 

3536/2007 ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ΚΤΑ 10551/2007: 

α) Γηα ηελ πξνέγθξηζε, ν ελδηαθεξφκελνο θαηαζέηεη αίηεζε ζηνλ νηθείν Γήκν ή Κνηλφηεηα, ζηελ 

νπνία δειψλεη ην είδνο ηνπ θαηαζηήκαηνο θαη ηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο, ηελ ηνπνζεζία θαη ην 



νίθεκα ζην νπνίν απηφ πξφθεηηαη λα ιεηηνπξγήζεη. Σν είδνο ηνπ θαηαζηήκαηνο αλαγξάθεηαη φπσο 

πξνζδηνξίδεηαη ζηελ Τ.Γ. Α1β/8577/1983 θαη φρη φπσο ν ελδηαθεξφκελνο ηπρφλ επηλνεί (π.ρ. κπαξ θαη 

φρη pub ή πηάλν κπαξ, ΤΠΔΓΓΑ Δγθ. 33758/29-6-1993). Σα ζηνηρεία ηεο ηαπηφηεηαο πνπ αλαθέξνληαη 

ζηελ αίηεζε, φηαλ πξφθεηηαη γηα Έιιελεο πνιίηεο, απνδεηθλχνληαη απφ ην δειηίν ηαπηφηεηαο ή ηε 

ζρεηηθή πξνζσξηλή βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο αξρήο ή ην δηαβαηήξην. Ζ ηαπηφηεηα ησλ αιινδαπψλ 

απνδεηθλχεηαη απφ ηελ άδεηα δηακνλήο. Ζ ηαπηφηεηα ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ απνδεηθλχεηαη ζχκθσλα 

κε ηα νξηδφκελα απφ ηηο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ ζηελ έδξα ηνπο (ζηελ Διιάδα απφ ην θαηαζηαηηθφ ηνπο). 

ηαλ ε αίηεζε δελ ππνβάιιεηαη απηνπξνζψπσο, πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ επηθπξσκέλν 

θσηναληίγξαθν ηνπ δειηίνπ ηαπηφηεηαο ή ησλ αληίζηνηρσλ εγγξάθσλ (άξζξν 3 παξ. 4 Ν. 2690/1999). 

β) ηελ αίηεζε επηζπλάπηεηαη δηάγξακκα ηεο πεξηνρήο ζην νπνίν ζεκεηψλεηαη ε αθξηβήο ζέζε ηνπ 

θαηαζηήκαηνο (άξζξν 80 παξ. 3 ΚΓΚ θαη άξζξν 2 παξ. 1 ηεο ΚΤΑ 10551/2007). θνπφο ηνπ 

δηαγξάκκαηνο είλαη λα δηαπηζησζεί αλ ππάξρνπλ άιιεο ιεηηνπξγίεο πνπ επεξεάδνληαη απφ ην ππφ ίδξπζε 

θαηάζηεκα (ζρνιείν, εθθιεζία,  λνζνθνκείν θ.α ) θαη γηα απηφ πξέπεη λα θαιχπηεη θαη ηα γεηηνληθά 

νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα. Σν δηάγξακκα δελ είλαη απαξαίηεην λα ζπληαρζεί απφ κεραληθφ, νχηε λα 

ζεσξεζεί απφ νπνηαδήπνηε αξρή θαη κπνξεί λα είλαη είηε απιή θσηνηππία ελφο θνηλνχ ράξηε είηε έλα 

απιφ ζθαξίθεκα.  

γ) Δπίζεο, ζηελ αίηεζε επηζπλάπηεηαη ππεχζπλε δήισζε87 ηνπ λ. 1599/1986, ζηελ νπνία 

θαζνξίδεηαη ην είδνο ηνπ θαηαζηήκαηνο, νη πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο ή ε θαηεγνξία ηεο εγθαηάζηαζεο 

θαη κλεκνλεχεηαη πιήξεο πεξηγξαθή ηεο ηνπνζεζίαο ηνπ αληίζηνηρνπ νηθήκαηνο ή αθηλήηνπ (πεξηνρή-

νηθηζκφο, νδφο, αξηζκφο ή νηθνδνκηθφ ηεηξάγσλν)  

δ) Σν χςνο ηνπ παξαβφινπ νξίδεηαη κε ηελ ΚΤΑ 12172/2002 (ΦΔΚ Β 533), σο εμήο88: 

 ΔΗΓO ΑΓΔΗΑ ΚΡΗΣΖΡΗO (ΠΛΖΘΤΜO  ΤΦO ΠΑΡΑΒOΛOΤ  
  ΓΖΜOΤ ή ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ ΚΑΣ/ΣO) Δ ΔΤΡΧ 

 Θέαηξα θαη θηλεκαηνγξάθνη Έσο 50.000 θάηνηθνη 150 επξψ 

  50.001 έσο 100.000 300 επξψ 

  100.001 θαη άλσ 450 επξψ 

 Κέληξα δηαζθέδαζεο κε πεξηζζφηεξεο  Έσο 50.000 θάηνηθνη 300 επξψ 

 απφ 200 ζέζεηο 50.001 έσο 100.000 600 επξψ 

  100.001 θαη άλσ 880 επξψ 

 Κέληξα δηαζθέδαζεο κε ιηγφηεξεο  Έσο 50.000 θάηνηθνη 225 επξψ 

 απφ 200 ζέζεηο 50.001 έσο 100.000 450 επξψ 

  100.001 θαη άλσ 675 επξψ 



 Τπεξαγνξέο ηξνθίκσλ Μέρξη 1000 η.κ. 146 επξψ 

 SUPER MARKETS) 1001 – 5000 η.κ.  200 επξψ 

  5.000 η.κ. θαη άλσ 300 επξψ 

 Πηελνθηελνηξνθηθέο εγθαηαζηάζεηο Μεγάινη ζηαπιηζκνί 450 επξψ 

  Μεζαίνη ζηαπιηζκνί 300 επξψ 

  Μηθξνί ζηαπιηζκνί 146 επξψ 

 Λνηπά θαηαζηήκαηα ε πφιεηο κε πιεζπζκφ  

  πάλσ απφ 5.000 θαηνίθνπο 150 επξψ 

  ηηο ππφινηπεο πφιεηο 58,69 επξψ 

 Άδεηα ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο  58,69 επξψ 

 

Χο πιεζπζκφο ιακβάλεηαη ππ΄ φςε απηφο ηεο ηειεπηαίαο απνγξαθήο.  

Σν παξάβνιν δελ επηζηξέθεηαη, αλεμαξηήησο ηνπ αλ ελ ηέιεη ρνξεγεζεί ή φρη ε πξνέγθξηζε ή ε 

αληίζηνηρε άδεηα (ΤΠΔΓΓΑ 66174/ Δγθ51/29-11-2006). Ζ κε επηζηξνθή ηνπ παξαβφινπ φκσο, δελ 

πξέπεη λα θαηαιακβάλεη θαη ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν ελδηαθεξφκελνο παξαηηεζεί ηνπ αηηήκαηφο ηνπ, πξηλ 

απνθαλζεί ε Γεκαξρηαθή Δπηηξνπή. χκθσλα κε ην άξζξν 3 παξ. 2 ηνπ Ν. 2690/1999, ν 

ελδηαθεξφκελνο κπνξεί, πξηλ απφ ηελ έθδνζε ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεο (ελ πξνθεηκέλσ ηεο πξνέγθξηζεο), 

λα παξαηηεζεί απφ ηελ αίηεζή ηνπ ρσξίο ζπλέπεηεο, εθηφο αλ ππάξρεη εηδηθή αληίζεηε ξχζκηζε89. 

Αλάθιεζε ηεο παξαίηεζεο δελ κπνξεί λα γίλεη. Αλ, επνκέλσο, ν ελδηαθεξφκελνο παξαηηεζεί ηνπ 

αηηήκαηφο ηνπ πξηλ απνθαλζεί (ζεηηθά ή αξλεηηθά) ε Γεκαξρηαθή Δπηηξνπή, ηφηε πξέπεη λα γίλεη δεθηφ 

φηη ν Γήκνο νθείιεη λα επηζηξέςεη ην πνζφ ηνπ παξαβφινπ, είηε θαη‟ εθαξκνγή ηεο παξαπάλσ δηάηαμεο 

ηνπ ΚΓΓηαδ, είηε βάζεη ηνπ άξζξνπ 904 ηνπ ΑΚ (ηΠ Πφξηζκα 8797/14-05-2004). 

ε) Σέινο, εθφζνλ ην θαηάζηεκα ζηεγάδεηαη ζε ρψξν νξηδφληηαο ηδηνθηεζίαο, ππνβάιιεηαη θαη ν 

θαλνληζκφο  ηεο πνιπθαηνηθίαο ή ειιείςεη απηνχ απφθαζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ησλ ηδηνθηεηψλ θαη 

ζε θάζε άιιε πεξίπησζε ππεχζπλε δήισζε ηεο πιεηνςεθίαο ησλ ηδηνθηεηψλ ησλ θαηνηθηψλ απφ ην 

νπνίν λα πξνθχπηεη φηη είλαη επηηξεπηή ε ζπγθεθξηκέλε ρξήζε (ΤΠΔΓΓΑ 66174/Δγθ51/29-11-2006). 

Σν παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθφ δελ πξνβιέπεηαη ξεηά ζηηο ξπζκίζεηο γηα ηελ πξνέγθξηζε, πιελ φκσο 

είλαη απαξαίηεην γηα ηελ έξεπλα ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο πξνέγθξηζεο αθνχ ζε απηή, θαηά ηελ 

παξαπάλσ εγθχθιην, εμεηάδεηαη θαη ε λνκηκφηεηα ζπζηέγαζεο ηνπ θαηαζηήκαηνο κε θαηνηθίεο.  

Γηα ηα πξαηήξηα άξηνπ,  ηα δηθαηνινγεηηθά πξνέγθξηζεο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο ΚΤΑ 

12709/859/Φ17.1/2007 (ΦΔΚ Β 1026)90. ηελ νπζία, ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ πξαηεξίσλ άξηνπ δελ 

δηαθνξνπνηνχληαη απφ απηά ησλ ινηπψλ θαηαζηεκάησλ γηα ηα νπνία ρνξεγείηαη πξνέγθξηζε, πιελ ηνπ 

φηη επηβάιιεηαη ξεηά ην δηθαηνινγεηηθφ πνπ ζρεηίδεηαη κε ην επηηξεπηφ ηεο ζπζηέγαζεο θαηαζηεκάησλ 

κε θαηνηθίεο. χκθσλα κε ην άξζξν 2 ηεο αλσηέξσ ΚΤΑ, ηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ρνξήγεζε 

πξνέγθξηζεο ίδξπζεο πξαηεξίνπ άξηνπ είλαη ηα εμήο:  

α) Αίηεζε πξνο ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ ή ηεο Κνηλφηεηαο ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη ε 

αηηνχκελε άδεηα, ηα ζηνηρεία ηνπ ελδηαθεξφκελνπ θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ θαη ε αθξηβήο ζέζε 

ηνπ αθηλήηνπ, ε νπνία ζα ζεκεηψλεηαη ζε δηάγξακκα ηεο πεξηνρήο φπσο, απφζπαζκα νδνξάκαηνο ή 

νδνηπνξηθφ ζθαξίθεκα.  

β) Παξάβνιν ππέξ ηνπ Γήκνπ ή ηεο Κνηλφηεηαο ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, 

δειαδή χςνπο 150 επξψ θαη 



γ) Δθφζνλ ην θαηάζηεκα ζπζηεγάδεηαη κε θαηνηθίεο, απνδεηθηηθφ έγγξαθν ζχκθσλα κε ην άξζξν 15 

παξ.7 ηεο Τ.Γ. Αηβ/8577/83 απφ ην νπνίν λα απνδεηθλχεηαη φηη είλαη επηηξεπηή ε ρξήζε πξαηεξίνπ 

άξηνπ ζην ζπγθεθξηκέλν νίθεκα. Σν «απνδεηθηηθφ έγγξαθν» ζπλίζηαηαη ζε ππεχζπλε δήισζε ηνπ 

δηαρεηξηζηή ηεο πνιπθαηνηθίαο ή, ελ ειιείςεη, ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ ρψξνπ, ζηνλ νπνίν ζα εγθαηαζηαζεί ην 

θαηάζηεκα ζηελ νπνία ζα θαίλεηαη φηη ν θαλνληζκφο ηεο πνιπθαηνηθίαο ή ελ ειιείςεη ε πιεηνςεθία ησλ 

ηδηνθηεηψλ ησλ ζηεγαδφκελσλ ζην ίδην θηίξην δηακεξηζκάησλ, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ινηπψλ 

ρψξσλ, (θαηαζηεκάησλ, βνεζεηηθψλ ρψξσλ θιπ.) επηηξέπεη ηε ρξήζε ηνπ ρψξνπ ηνχηνπ γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ ππφ ίδξπζε θαηαζηήκαηνο. 

ηε ρνξεγνχκελε άδεηα πξνέγθξηζεο ζα γίλεηαη επηζήκαλζε φηη γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο ίδξπζεο 

θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίνπ άξηνπ, ζα απαηηεζεί ε πξνζθφκηζε φισλ ησλ πξνβιεπφκελσλ 

δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ άξζξνπ 3 ηεο αλσηέξσ ΚΤΑ.  

Γηα ηε ρνξήγεζε ηεο πξνέγθξηζεο ζε θέληξα δηαζθέδαζεο, ζηνπο λνκνχο Αηηηθήο, πιελ ησλ 

λεζησηηθψλ πεξηνρψλ θαη Θεζζαινλίθεο, θαζψο θαη ζε πξσηεχνπζα λνκνχ ή ζε πφιε κε πιεζπζκφ άλσ 

ησλ 10.000 θαηνίθσλ, απαηηείηαη επηπιένλ θαη έγγξαθν (ηίηινο θπξηφηεηαο ή κηζζσηήξην ζπκβφιαην) 

απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη ε χπαξμε ηνπ απαηηνχκελνπ ρψξνπ ζηάζκεπζεο, θαζψο θαη ζρεδηάγξακκα 

κεραληθνχ, ζην νπνίν εκθαίλεηαη ν αξηζκφο ησλ ζέζεσλ ζηάζκεπζεο ζηνλ ελ ιφγσ ρψξν, θαζψο θαη ε 

απφζηαζή ηνπ απφ ην θαηάζηεκα (άξζξν 1 παξ. 5 ηνπ Π.Γ. 180/1979, φπσο πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 1 

ηνπ ΠΓ 257/2001). Δπίζεο, γηα ηα ππαίζξηα θέληξα, απαηηείηαη βεβαίσζε ηεο πνιενδνκηθήο ππεξεζίαο 

γηα ηελ απφζηαζε απφ ηελ πιεζηέζηεξε θαηνηθία, μελνδνρείν θιπ θαη γηα ηε λνκηκφηεηα ηεο θαηνηθίαο 

(άξ. 6 παξ. 1 ηεο ΤΓ Α5/3010/1985). Σα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά γηα ηα θέληξα δηαζθέδαζεο, δελ 

νξίδνληαη κελ ξεηά ζηηο δηαηάμεηο πνπ θαζνξίδνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά πξνέγθξηζεο, πιελ φκσο 

απαηηνχληαη επεηδή ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ή ηηο ελ γέλεη ιεηηνπξγίεο ηεο 

πφιεο, δειαδή κε ζηνηρεία πνπ ειέγρνληαη ζην ζηάδην ηεο πξνέγθξηζεο. 

 

3. Αλάθιεζε ηεο πξνέγθξηζεο 

Ζ άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο εθδίδεηαη,  εθφζνλ πιεξνχληαη φιεο νη λφκηκεο πξνυπνζέζεηο. ε 

αληίζεηε πεξίπησζε, αλαθαιείηαη ε απφθαζε πξνέγθξηζεο ίδξπζεο. 

Σν θαηάζηεκα ιεηηνπξγεί λφκηκα φρη απφ ην ρξφλν ρνξήγεζεο ηεο πξνέγθξηζεο, αιιά απφ ην ρξφλν 

ρνξήγεζεο ηεο άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο (Κεθ. Γ) .  

 

Γηάγξακκα ησλ δηαδηθαζηψλ πξνέγθξηζεο 

 

 ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΚΑΗOΛOΓΖΣΗΚΑ ΑΡΜOΓΗO           ΠΡOΘΔΜΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 
   OPΓANO 

Αίηεκα πξνέγθξηζεο Αίηεζε 
  Τπεχζπλε δήισζε 
  Γηάγξακκα πεξηνρήο 
  Παξάβνιν 
     
 
 
 
 
Έιεγρνο ππεξεζηψλ – 
εηζήγεζε ζηε    Γεκνηηθή 
Γεκαξρηαθή Δπηηξνπή    ππεξεζία         Έλαο κήλαο            Άξ. 80 παξ. 2 -3 ΚΓΚ 
            απφ ηελ  



             αίηεζε   
Πξνέγθξηζε    Γεκαξρηαθή 
     Δπηηξνπή    

ΗV. Απαληήζεηο ζε ζπρλά εξσηήκαηα 

1. Απαηηείηαη πξνέγθξηζε γηα θάζε άδεηα πνπ εθδίδεη ν Γήκνο; 

ρη. χκθσλα κε ην άξζξν 1 ηεο ΚΤΑ 10551/2007 (ΦΔΚ Β 246), δελ απαηηείηαη ε ρνξήγεζε 

πξνέγθξηζεο γηα ηελ ίδξπζε ή ηελ εγθαηάζηαζε θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο εθφζνλ: 

α) Απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία πξνβιέπεηαη φηη ε άδεηα ίδξπζεο ή εγθαηάζηαζεο εθδίδεηαη απφ άιιε 

αξρή.  

β) πξφθεηηαη γηα δξαζηεξηφηεηα πνπ είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηελ εμππεξέηεζε ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ 

θηηξίσλ, (π.ρ. θπιηθεία εληφο δεκνζίσλ θηηξίσλ) θαη 

γ) πξφθεηηαη γηα δξαζηεξηφηεηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο πνπ ζα αζθεζεί εληφο άιινπ 

θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, γηα ην νπνίν έρεη ήδε ρνξεγεζεί άδεηα ίδξπζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο. 

Δπίζεο, δελ απαηηείηαη πξνέγθξηζε γηα ηελ αληηθαηάζηαζε αδεηψλ ηνπ άξζξνπ 6 ηεο ΚΤΑ 

10551/2007. 

 

2. Γηα πνηα θαηαζηήκαηα απαηηείηαη πξνέγθξηζε; 

Πξνέγθξηζε απαηηείηαη γηα ηα θαηαζηήκαηα θαη επηρεηξήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 80 παξ. 1 

θαη 81 ηνπ ΚΓΚ, δειαδή: α) εθείλα ζηα νπνία γίλεηαη παξαζθεπή ή/θαη δηάζεζε νπνηνπδήπνηε 

παξαζθεπάζκαηνο ηξνθίκσλ ή πνηψλ ή απνζήθεπζε ή ζπληήξεζε ή εκπνξία θάζε είδνπο ηξνθίκσλ ή 

πνηψλ, θαη β) ηα θαηαζηήκαηα πξνζθνξάο ππεξεζηψλ, εμαηηίαο ησλ νπνίσλ κπνξεί λα πξνθιεζεί βιάβε 

ζηε δεκφζηα πγεία. 

 

3. Πνην φξγαλν ρνξεγεί ηελ πξνέγθξηζε; 

ηνπο Γήκνπο ε Γεκαξρηαθή Δπηηξνπή θαη ζηηο Κνηλφηεηεο ην Κνηλνηηθφ πκβνχιην. Ζ αξκνδηφηεηα 

ηεο Γεκαξρηαθήο Δπηηξνπήο γηα ρνξήγεζε ηεο πξνέγθξηζεο, κπνξεί λα αζθεζεί απφ ην Γεκνηηθφ 

πκβνχιην κφλν κε ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 103 παξ. 4 θαη 5 ηνπ ΚΓΚ, ήηνη α) αλ ην Γεκνηηθφ 

πκβνχιην θξίλεη, κε εηδηθή αηηηνινγία, ην ζέκα ηδηαίηεξα ζνβαξφ, κε απφιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλφινπ 

ησλ κειψλ ηνπ ή β) αλ ε ίδηα ε Γεκαξρηαθή Δπηηξνπή παξαπέκςεη ην ζέκα, ιφγσ ηεο ηδηαίηεξεο 

ζνβαξφηεηάο ηνπ, ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην 

 

4. Ση εμεηάδεηαη πξνθεηκέλνπ λα ρνξεγεζεί ε πξνέγθξηζε; 

Γηα ηνλ πξνέιεγρν ιακβάλνληαη ππφςε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο ρξήζεηο γεο, ηελ πξνζηαζία ηνπ 

θπζηθνχ, πνιηηηζηηθνχ θαη αξρηηεθηνληθνχ πεξηβάιινληνο, ηελ πξνζηαζία ηνπ αηγηαινχ θαη ηεο 

παξαιίαο, ησλ δαζηθψλ πεξηνρψλ, ησλ αξραηνινγηθψλ θαη ηζηνξηθψλ ηφπσλ, θαζψο θαη ηελ αηζζεηηθή, 

θπζηνγλσκία θαη ηηο ελ γέλεη ιεηηνπξγίεο ηεο πφιεο, φπσο απηά νξίδνληαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία 

θαη απφ ηνπο εηδηθφηεξνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο, πνπ ηίζεληαη ζηηο ηνπηθέο θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο 

ησλ δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ αξρψλ.  

 



5. Γεζκεχεηαη ν Γήκαξρνο απφ ηελ πξνέγθξηζε ηεο Γεκαξρηαθήο Δπηηξνπήο; 

Ζ απφθαζε ηεο Γεκαξρηαθήο Δπηηξνπήο είλαη δεζκεπηηθή γηα ην Γήκαξρν. Αλ δηαθσλεί, κπνξεί λα 

δεηήζεη επαλεμέηαζε ηνπ δεηήκαηνο, κέζα ζηελ πξνζεζκία ησλ 30 εκεξψλ. 

 

6. Ζ απφζηαζε θαθεηέξηαο, κπαξ θιπ θαηαζηεκάησλ ηνπ ΠΓ 180/1979  

απφ νξηζκέλα θηίξηα πφηε εμεηάδεηαη; 

Ζ απφζηαζε εμεηάδεηαη ζηε θάζε ηεο πξνέγθξηζεο. Σν δήηεκα απηφ ππάγεηαη ζηα ζέκαηα 

αηζζεηηθήο, θπζηνγλσκίαο θαη ελ γέλεη ιεηηνπξγηψλ ηεο πφιεο. Γηα θαηάζηεκα πνπ αλήθεη ζηελ 

θαηεγνξία ηνπ π.δ. 180/79, εμεηάδεηαη αλ απηφ βξίζθεηαη πιεζίνλ ζρνιείνπ, εθθιεζίαο, λνζνθνκείνπ 

θιπ. (ΤΠΔΓΓΑ 66174/Δγθ. 51/29-11-2006).  

 

7. Πνηνο βεβαηψλεη ηηο ρξήζεηο γεο θαηά ην ζηάδην ηεο πξνέγθξηζεο; 

O Γήκνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί πιήξε θαη ελεκεξσκέλα ζηνηρεία γηα ηηο ρξήζεηο γεο, αθνχ πιένλ, 

κεηά ηελ ηζρχ ηνπ άξζξνπ 80 παξ. 3 ηνπ ΚΓΚ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 22 παξ. 2 ηνπ Ν. 

3536/2007 θαη ηεο ΚΤΑ 10551/2007, νη ελδηαθεξφκελνη δελ πξνζθνκίδνπλ ζρεηηθφ δηθαηνινγεηηθφ 

(ΤΠΔΓΓΑ 56587/17-11-2006). ε θάζε πεξίπησζε φκσο κπνξεί ν Γήκνο λα δεηήζεη, εθφζνλ ην θξίλεη 

αλαγθαίν, ηε γλψκε ηεο πνιενδνκηθήο αξρήο, ρσξίο φκσο απηφ λα παξεθηείλεη ηελ πξνζεζκία εληφο ηεο 

νπνίαο πξέπεη λα ρνξεγεζεί ε πξνέγθξηζε. 

 

 



V. Τπνδείγκαηα  

 

1. Αίηεζε γηα ρνξήγεζε πξνέγθξηζεο 

 

 Α Η Σ Ζ  Ζ  ΠΡO Σν Γήκν / Κνηλφηεηα 

............................................................................... 

Α.ΦΤΗΚO ΠΡOΧΠO 

ΔΠΧΝΤΜO ...............................  

OΝOΜΑ .....................................  

OΝ. ΠΑΣΡO ............................  

ΔΣO ΓΔΝΝΖΖ ....................  

ΣOΠO ΓΔΝΝΖΖ ................  

Σνπνο Καηνηθίαο ........................  

Πεξηνρή ......................................  

OΓO .........................................  

Σ.Κ. ............................................  

Αξ.Γειη.Σαπηφηεηαο ..................  

Α.Φ.Μ. .......................................  

ΣΖΛΔΦΧΝO..............................  

Β. ΝOΜΗΚO ΠΡOΧΠO 

ΔΠΧΝΤΜΗΑ ..............................  

ΔΓΡΑ ..........................................  

ΔΚΠΡOΧΠO .........................  

OΝOΜΑΣΔΠΧΝΤΜO ..............  

ΠΑΣΡΧΝΤΜO ..........................  

ΣOΠO ΚΑΣOΗΚΗΑ ................  

OΓO .........................................  

Σ.Κ. ............................................  

Α.Γ.Σ. .........................................  

Α.Φ.Μ. .......................................  

ΣΖΛΔΦΧΝO..............................  

  

(β‟ ζειίδα ηεο αίηεζεο) 

 

Παξαθαιψ λα κνπ ρνξεγήζεηε πξνέγθξηζε άδεηαο ίδξπζεο γηα ην θαηάζηεκα ή επηρείξεζε πγεηνλνκηθνχ 

ελδηαθέξνληνο πνπ πξφθεηηαη λα αλνίμσ ζηελ νδφ ..............................….............… αξ. ........... ηεο 

πεξηνρήο…………………………..............  σο............................. (αλαγξάθεηαη ην είδνο ηνπ θαηαζηήκαηνο, φπσο 

αθξηβψο πξνζδηνξίδεηαη ζηα νηθεία άξζξα ηεο Α1Β/8577/83 Τγεηνλνκηθήο Γηάηαμεο) 

κε δηαθξηηηθφ ηίηιν ................................................. 



 

 

πλεκκέλα ππνβάιισ: 

1. Τπεχζπλε δήισζε 

2. Γηάγξακκα ηεο πεξηνρήο 

3. Παξάβνιν 

4……………………. 

5 ……………………. 

 

 

 

 

 

 

O / Ζ  

Αηηψλ /νχζα 

ΠΛΖΡOΦOΡΗΔ ΓΗΑ ΣOΝ ΔΝΓΗΑΦΔΡOΜΔΝO 

(Άξζξν 3 Ν. 2690/1999) 

 

Πξνυπνζέζεηο: Γηα λα ζπδεηεζεί ην αίηεκά ζαο πξέπεη λα θαηαζέζεηε φια ηα 

δηθαηνινγεηηθά. Ζ πξνέγθξηζε ζα ζαο ρνξεγεζεί αθνχ εμεηαζηνχλ δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ 

ηηο ρξήζεηο γεο, ηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ, πνιηηηζηηθνχ θαη αξρηηεθηνληθνχ 

πεξηβάιινληνο, ηελ πξνζηαζία ηνπ αηγηαινχ θαη ηεο παξαιίαο, ησλ δαζηθψλ πεξηνρψλ, ησλ 

αξραηνινγηθψλ θαη ηζηνξηθψλ ηφπσλ, θαζψο θαη ηελ αηζζεηηθή, θπζηνγλσκία θαη ηηο ελ γέλεη 

ιεηηνπξγίεο ηεο πφιεο, φπσο απηά νξίδνληαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ζηηο ηνπηθέο 

θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο. 

 

Γηαηάμεηο: Ζ δηαδηθαζία πξνέγθξηζεο δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ Ν. 

3463/2006 θαη ηεο ΚΤΑ 10551/2007. 

 

Γηθαηνινγεηηθά: Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξέπεη λα ζπλνδεχνπλ ηελ αίηεζε είλαη: Τπεχζπλε 

δήισζε, Γηάγξακκα ηεο πεξηνρήο, παξάβνιν θαη έγγξαθν πνπ λα επηηξέπεη ηε ζπζηέγαζε 

ηνπ θαηαζηήκαηνο κε θαηνηθίεο εθφζνλ ζπληξέρεη πεξίπησζε. 

 

Υξφλνο: Ζ πξνζεζκία γηα ηε ρνξήγεζε ηεο πξνέγθξηζεο απφ ην Γήκν είλαη 30 εκέξεο απφ 

ηελ θαηάζεζε ηεο αίηεζεο κε ηα δηθαηνινγεηηθά. Ζ ππνβνιή ηεο αίηεζεο θαη ρνξήγεζε ηεο 

πξνέγθξηζεο δελ επηηξέπνπλ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο. 



2. Τπεχζπλε δήισζε πνπ ζπλνδεχεη ηελ αίηεζε γηα ρνξήγεζε πξνέγθξηζεο 

(ΚΤΑ 10551/2007) 

ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ 
(άξζξν 8 Ν.1599/1986) 

 

Ζ 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) 

 

ΠΡO(1):  

O – Ζ λνκα: Δπψλπκν:  

λνκα θαη Δπψλπκν Παηέξα:   

λνκα θαη Δπψλπκν Μεηέξαο:  

Ζκεξνκελία γέλλεζεο(2):   

Σφπνο Γέλλεζεο:  

Αξηζκφο Γειηίνπ Σαπηφηεηαο:                                                 Σει:  

Σφπνο Καηνηθίαο:                                              Oδφο:                                           Αξηζ:                                          ΣΚ:   

                   Γ/λζε Ζιεθηξ. 

                                                                                             Σαρπδξνκείνπ 

   Αξ. Σειενκνηνηχπνπ (Fax):                                   (Δmail):   

 

Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο (3, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηεο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ 
Ν. 1599/1986, δειψλσ φηη δεηψ πξνέγθξηζε: 
1. Δίδνο θαηαζηήκαηνο: .........................................................................................................  
2. Πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο ή θαηεγνξία εγθαηάζηαζεο. ...................................................   
3. Σνπνζεζία αθηλήηνπ (πεξηνρή-νηθηζκφο, νδφο, αξηζκφο ή νηθνδνκηθφ ηεηξάγσλν).  .........  
 

Ζκεξνκελία: ……….20…… 
 

O – Ζ Γει. 
 

(Τπνγξαθή) 

(1) Αλαγξάθεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζχλεηαη ε αίηεζε. 
(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.  
(3) «πνηνο 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. 

3. Τπεχζπλε δήισζε γηα ηελ πεξίπησζε παξέιεπζεο ηεο πξνζεζκίαο πξνέγθξηζεο (άξζξν 2 παξ. 3 ηεο 

ΚΤΑ 10551/2007) 

ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ 
(άξζξν 8 Ν.1599/1986) 

 

Ζ 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) 



 

ΠΡO(1):  

O – Ζ λνκα: Δπψλπκν:  

λνκα θαη Δπψλπκν Παηέξα:   

λνκα θαη Δπψλπκν Μεηέξαο:  

Ζκεξνκελία γέλλεζεο(2):   

Σφπνο Γέλλεζεο:  

Αξηζκφο Γειηίνπ Σαπηφηεηαο:                                                 Σει:  

Σφπνο Καηνηθίαο:                                              Oδφο:                                           Αξηζ:                                          ΣΚ:   

                   Γ/λζε Ζιεθηξ. 

                                                                                             Σαρπδξνκείνπ 

   Αξ. Σειενκνηνηχπνπ (Fax):                                   (Δmail):   

 
Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο (3, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηεο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 

ηνπ Ν. 1599/1986, δειψλσ φηη ππέβαια αίηεζε κε φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ κνπ δεηήζεθαλ, γηα ηε ρνξήγεζε πξνέγθξηζεο 
γηα ηελ ίδξπζε θαηαζηήκαηνο …. …… ..΄.. .….(αλαθέξεηαη ην είδνο ηνπ θαηαζηήκαηνο) ζην Γήκν .. .. ……. ….. ….. … κε 
αξηζκφ πξση. … . Δπί ηεο αηηήζεψο κνπ απηήο ν Γήκνο δελ έρεη κέρξη ζήκεξα απνθαλζεί, νχηε έρεη απαληήζεη αξλεηηθά, θαη 
ζπλεπψο ηεθκαίξεηαη φηη ε πξνέγθξηζε έρεη ρνξεγεζεί. 

Ζκεξνκελία: ……….20…… 
 

O – Ζ Γει. 
 

(Τπνγξαθή) 

(1) Αλαγξάθεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζχλεηαη ε αίηεζε. 
(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.  
(3) «πνηνο 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. Απφθαζε Γεκαξρηαθήο Δπηηξνπήο γηα ρνξήγεζε πξνέγθξηζεο  

 

ΑΠOΠΑΜΑ 

απφ ην πξαθηηθφ ………/200... ζπλεδξίαζεο Γεκαξρηαθήο Δπηηξνπήο 

 

ην δεκνηηθφ θαηάζηεκα ηελ……............................……… ζπλήιζε ε Γεκαξρηαθή Δπηηξνπή 

 ..........................................................................................................................................  

 

1. χκθσλα κε ην άξζξν 80 ηνπ ΚΓΚ (Ν. 3463/2006) φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 22 παξ. 2 α 

ηνπ Ν. 3536/2007, πξηλ απφ ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο 

πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, ρνξεγείηαη πξνέγθξηζε ίδξπζεο, ε νπνία εθδίδεηαη χζηεξα απφ απφθαζε 

ηεο δεκαξρηαθήο επηηξνπήο ή ηνπ θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, κεηά απφ πξνέιεγρν ηνπ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο 

ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. 



Γηα ηνλ πξνέιεγρν ιακβάλνληαη ππφςε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο ρξήζεηο γεο, ηελ πξνζηαζία ηνπ 

θπζηθνχ, πνιηηηζηηθνχ θαη αξρηηεθηνληθνχ πεξηβάιινληνο, ηελ πξνζηαζία ηνπ αηγηαινχ θαη ηεο 

παξαιίαο, ησλ δαζηθψλ πεξηνρψλ, ησλ αξραηνινγηθψλ θαη ηζηνξηθψλ ηφπσλ, θαζψο θαη ηελ αηζζεηηθή, 

θπζηνγλσκία θαη ηηο ελ γέλεη ιεηηνπξγίεο ηεο πφιεο, φπσο απηά νξίδνληαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία 

θαη απφ ηνπο εηδηθφηεξνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο, πνπ ηίζεληαη ζηηο ηνπηθέο θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο 

ησλ νηθείσλ δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ αξρψλ. ηα ζέκαηα αηζζεηηθήο, θπζηνγλσκίαο θαη ελ γέλεη 

ιεηηνπξγηψλ ηεο πφιεο εμεηάδεηαη, γηα θαηάζηεκα πνπ αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ηνπ π.δ. 180/79, αλ απηφ 

βξίζθεηαη πιεζίνλ ζρνιείνπ, εθθιεζίαο, λνζνθνκείνπ θιπ. Δπίζεο, θαηά ηνλ πξνέιεγρν εμεηάδνληαη 

δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηε ζπζηέγαζε ηνπ θαηαζηήκαηνο κε θαηνηθίεο (ΤΠΔΓΓΑ 66174/Δγθ. 51/29-

11-2006).  

Ζ πξνέγθξηζε ίδξπζεο ζπλίζηαηαη ζηε δπλαηφηεηα ίδξπζεο απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν ζπγθεθξηκέλνπ 

θαηαζηήκαηνο, ρνξεγείηαη κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία ελφο (1) κήλα απφ ηελ θαηάζεζε ηεο 

αίηεζεο θαη απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο έλαξμεο επηηεδεχκαηνο απφ ηελ αξκφδηα 

Γ.O.Τ.. 

Γηα ηελ αλσηέξσ πξνέγθξηζε ν ελδηαθεξφκελνο θαηαζέηεη αίηεζε ζηελ νπνία δειψλεη ην είδνο ηνπ 

θαηαζηήκαηνο θαη ηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο, ηελ ηνπνζεζία ζηελ νπνία πξφθεηηαη λα ιεηηνπξγήζεη, 

επηζπλάπηνληαο δηάγξακκα ηεο πεξηνρήο ζην νπνίν ζεκεηψλεηαη ε αθξηβήο ζέζε ηνπ θαηαζηήκαηνο, 

θαζψο θαη ην πξνβιεπφκελν παξάβνιν. 

2. χκθσλα επίζεο κε ηα άξζξα 1 θαη 2 ηεο ΚΤΑ 10551/2007, δελ απαηηείηαη ε ρνξήγεζε 

πξνέγθξηζεο απφ ηνλ νηθείν Γήκν ή Κνηλφηεηα γηα ηελ ίδξπζε ή ηελ εγθαηάζηαζε θαηαζηήκαηνο 

πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο εθφζνλ: α) Απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία πξνβιέπεηαη φηη ε άδεηα ίδξπζεο ή 

εγθαηάζηαζεο εθδίδεηαη απφ άιιε αξρή, β) πξφθεηηαη γηα δξαζηεξηφηεηα πνπ είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηελ 

εμππεξέηεζε ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ θηηξίσλ, (π.ρ. θπιηθεία εληφο δεκνζίσλ θηηξίσλ) θαη γ) πξφθεηηαη 

γηα δξαζηεξηφηεηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο πνπ ζα αζθεζεί εληφο άιινπ θαηαζηήκαηνο 

πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, γηα ην νπνίν έρεη ήδε ρνξεγεζεί άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο. 

Γηα ηε ρνξήγεζε ηεο πξνέγθξηζεο γηα ηελ ίδξπζε θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, 

θαζψο θαη γηα ηελ αληίζηνηρε εγθαηαζηάζεσλ ζεάηξσλ, θηλεκαηνγξάθσλ θαη ςπραγσγηθψλ παηδηψλ ν 

ελδηαθεξφκελνο ππνβάιιεη ζρεηηθή αίηεζε πξνο ηνλ νηθείν Γήκν ή Κνηλφηεηα. ηελ αίηεζε 

επηζπλάπηεηαη ππεχζπλε δήισζε ηνπ λ. 1599/1986, ζηελ νπνία θαζνξίδεηαη ην είδνο ηνπ θαηαζηήκαηνο, 

νη πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο ή ε θαηεγνξία ηεο εγθαηάζηαζεο θαη κλεκνλεχεηαη πιήξεο πεξηγξαθή ηεο 

ηνπνζεζίαο ηνπ αληίζηνηρνπ νηθήκαηνο ή αθηλήηνπ (πεξηνρή-νηθηζκφο, νδφο, αξηζκφο ή νηθνδνκηθφ 

ηεηξάγσλν) θαη ζρεηηθφ δηάγξακκα, ζην νπνίν ζεκεηψλεηαη ε αθξηβήο ζέζε ηνπ θαηαζηήκαηνο. 

Δπηζπλάπηεηαη, επίζεο, θαη ην πξνβιεπφκελν, θαηά πεξίπησζε, παξάβνιν. 

Ζ πξνέγθξηζε ινγίδεηαη φηη έρεη ρνξεγεζεί, εάλ ε ηαζζφκελε απφ ηηο νηθείεο δηαηάμεηο πξνζεζκία γηα 

ηελ έθδνζή ηεο παξέιζεη άπξαθηε. 

3. ην Γήκν καο ππνβιήζεθε αίηεζε ηνπ/ηεο……............................……… κε ηελ νπνία δεηά ηε 

ρνξήγεζε πξνέγθξηζεο γηα ηελ ίδξπζε θαηαζηήκαηνο ……............................………, επί ηεο νδνχ 

……............................……… ηελ αίηεζε επηζπλάπηνληαη ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, ήηνη ππεχζπλε 

δήισζε, δηάγξακκα ηεο πεξηνρήο θαη παξάβνιν χςνπο ……....................……… επξψ, ην νπνίν είλαη 

ζχκθσλν κε ην νξηδφκελν απφ ηελ ΚΤΑ 12172/2002 γηα ην ελ ιφγσ θαηάζηεκα.  

4. Δπί ηεο αηηήζεσο απηήο δηελεξγήζεθε πξνέιεγρνο απφ ηηο δεκνηηθέο ππεξεζίεο, απφ ηνλ νπνίν 

δηαπηζηψζεθε α) νη ρξήζεηο γεο ηεο πεξηνρήο επηηξέπνπλ ηελ ίδξπζε ηνπ ελ ιφγσ θαηαζηήκαηνο θαη β) 

δελ ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο είηε απφ ηελ ηζρχνπζα 



λνκνζεζία είηε απφ ηνπηθέο θαλνληζηηθέο απνθάζεηο γ) δελ ππάξρνπλ άιινη πεξηνξηζκνί ζρεηηθνί κε ηελ 

απφζηαζε ηνπ θαηαζηήκαηνο ή ηε ζπζηέγαζή ηνπ κε θαηνηθίεο. 

Ζ Γεκαξρηαθή Δπηηξνπή αθνχ έιαβε ππφςε ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ, ηελ πξφηαζε ηεο ππεξεζίαο 

θαη είδε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο 

Απνθαζίδεη  

νκφθσλα / θαηά πιεηνςεθία 

 

Υνξεγεί ζηνλ / ζηελ …….......................................……… πξνέγθξηζε ίδξπζεο θαηαζηήκαηνο 

…….......................................……… επί ηεο νδνχ …….......................................………  

Ζ παξνχζα απφθαζε δελ ζπληζηά άδεηα θαη δελ επηηξέπεη ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο. 

Ζ απφθαζε απηή έιαβε αχμνληα αξηζκφ ..…/200… 

 

 



5. Απφθαζε Γεκαξρηαθήο Δπηηξνπήο γηα απφξξηςε αηηήκαηνο πξνέγθξηζεο  

ΑΠOΠΑΜΑ 

απφ ην πξαθηηθφ ηεο…………/200. ζπλεδξίαζεο ηεο Γεκαξρηαθήο Δπηηξνπήο 

 

ην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα ηελ …………/200. ζπλήιζε ε Γεκαξρηαθή Δπηηξνπή   

 .........................................................................................................................................  

 

1. χκθσλα κε ην άξζξν 80 ηνπ ΚΓΚ (Ν. 3463/2006) φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 22 παξ. 2 α 

ηνπ Ν. 3536/2007, πξηλ απφ ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο 

πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, ρνξεγείηαη πξνέγθξηζε ίδξπζεο, ε νπνία εθδίδεηαη χζηεξα απφ απφθαζε 

ηεο δεκαξρηαθήο επηηξνπήο ή ηνπ θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, κεηά απφ πξνέιεγρν ηνπ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο 

ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. 

Γηα ηνλ πξνέιεγρν ιακβάλνληαη ππφςε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο ρξήζεηο γεο, ηελ πξνζηαζία ηνπ 

θπζηθνχ, πνιηηηζηηθνχ θαη αξρηηεθηνληθνχ πεξηβάιινληνο, ηελ πξνζηαζία ηνπ αηγηαινχ θαη ηεο 

παξαιίαο, ησλ δαζηθψλ πεξηνρψλ, ησλ αξραηνινγηθψλ θαη ηζηνξηθψλ ηφπσλ, θαζψο θαη ηελ αηζζεηηθή, 

θπζηνγλσκία θαη ηηο ελ γέλεη ιεηηνπξγίεο ηεο πφιεο, φπσο απηά νξίδνληαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία 

θαη απφ ηνπο εηδηθφηεξνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο, πνπ ηίζεληαη ζηηο ηνπηθέο θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο 

ησλ νηθείσλ δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ αξρψλ. ηα ζέκαηα αηζζεηηθήο, θπζηνγλσκίαο θαη ελ γέλεη 

ιεηηνπξγηψλ ηεο πφιεο εμεηάδεηαη, γηα θαηάζηεκα πνπ αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ηνπ π.δ. 180/79, αλ απηφ 

βξίζθεηαη πιεζίνλ ζρνιείνπ, εθθιεζίαο, λνζνθνκείνπ θιπ. Δπίζεο, θαηά ηνλ πξνέιεγρν εμεηάδνληαη 

δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηε ζπζηέγαζε ηνπ θαηαζηήκαηνο κε θαηνηθίεο (ΤΠΔΓΓΑ 66174/Δγθ. 51/29-

11-2006).  

Ζ πξνέγθξηζε ίδξπζεο ζπλίζηαηαη ζηε δπλαηφηεηα ίδξπζεο απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν ζπγθεθξηκέλνπ 

θαηαζηήκαηνο, ρνξεγείηαη κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία ελφο (1) κήλα απφ ηελ θαηάζεζε ηεο 

αίηεζεο θαη απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο έλαξμεο επηηεδεχκαηνο απφ ηελ αξκφδηα 

Γ.O.Τ.. 

Γηα ηελ αλσηέξσ πξνέγθξηζε ν ελδηαθεξφκελνο θαηαζέηεη αίηεζε ζηελ νπνία δειψλεη ην είδνο ηνπ 

θαηαζηήκαηνο θαη ηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο, ηελ ηνπνζεζία ζηελ νπνία πξφθεηηαη λα ιεηηνπξγήζεη, 

επηζπλάπηνληαο δηάγξακκα ηεο πεξηνρήο ζην νπνίν ζεκεηψλεηαη ε αθξηβήο ζέζε ηνπ θαηαζηήκαηνο, 

θαζψο θαη ην πξνβιεπφκελν παξάβνιν. 

2. χκθσλα επίζεο κε ηα άξζξα 1 θαη 2 ηεο ΚΤΑ 10551/2007, δελ απαηηείηαη ε ρνξήγεζε 

πξνέγθξηζεο απφ ηνλ νηθείν Γήκν ή Κνηλφηεηα γηα ηελ ίδξπζε ή ηελ εγθαηάζηαζε θαηαζηήκαηνο 

πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο εθφζνλ: α) Απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία πξνβιέπεηαη φηη ε άδεηα ίδξπζεο ή 

εγθαηάζηαζεο εθδίδεηαη απφ άιιε αξρή, β) πξφθεηηαη γηα δξαζηεξηφηεηα πνπ είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηελ 

εμππεξέηεζε ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ θηηξίσλ, (π.ρ. θπιηθεία εληφο δεκνζίσλ θηηξίσλ) θαη γ) πξφθεηηαη 

γηα δξαζηεξηφηεηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο πνπ ζα αζθεζεί εληφο άιινπ θαηαζηήκαηνο 

πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, γηα ην νπνίν έρεη ήδε ρνξεγεζεί άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο. 

Γηα ηε ρνξήγεζε ηεο πξνέγθξηζεο γηα ηελ ίδξπζε θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, 

θαζψο θαη γηα ηελ αληίζηνηρε εγθαηαζηάζεσλ ζεάηξσλ, θηλεκαηνγξάθσλ θαη ςπραγσγηθψλ παηδηψλ ν 

ελδηαθεξφκελνο ππνβάιιεη ζρεηηθή αίηεζε πξνο ηνλ νηθείν Γήκν ή Κνηλφηεηα. ηελ αίηεζε 

επηζπλάπηεηαη ππεχζπλε δήισζε ηνπ λ. 1599/1986, ζηελ νπνία θαζνξίδεηαη ην είδνο ηνπ θαηαζηήκαηνο, 

νη πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο ή ε θαηεγνξία ηεο εγθαηάζηαζεο θαη κλεκνλεχεηαη πιήξεο πεξηγξαθή ηεο 



ηνπνζεζίαο ηνπ αληίζηνηρνπ νηθήκαηνο ή αθηλήηνπ (πεξηνρή-νηθηζκφο, νδφο, αξηζκφο ή νηθνδνκηθφ 

ηεηξάγσλν) θαη ζρεηηθφ δηάγξακκα, ζην νπνίν ζεκεηψλεηαη ε αθξηβήο ζέζε ηνπ θαηαζηήκαηνο. 

Δπηζπλάπηεηαη, επίζεο, θαη ην πξνβιεπφκελν, θαηά πεξίπησζε, παξάβνιν. 

Ζ πξνέγθξηζε ινγίδεηαη φηη έρεη ρνξεγεζεί, εάλ ε ηαζζφκελε απφ ηηο νηθείεο δηαηάμεηο πξνζεζκία γηα 

ηελ έθδνζή ηεο παξέιζεη άπξαθηε. 

3. ην Γήκν καο ππνβιήζεθε αίηεζε ηνπ/ηεο…….....................................……… κε ηελ νπνία δεηά ηε 

ρνξήγεζε πξνέγθξηζεο γηα ηελ ίδξπζε θαηαζηήκαηνο……..................................., επί ηεο νδνχ 

…….......................................……… ηελ αίηεζε επηζπλάπηνληαη ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, ήηνη 

ππεχζπλε δήισζε, δηάγξακκα ηεο πεξηνρήο θαη παξάβνιν χςνπο ……..................... επξψ, ην νπνίν είλαη 

ζχκθσλν κε ην νξηδφκελν απφ ηελ ΚΤΑ 12172/2002 γηα ην ελ ιφγσ θαηάζηεκα.  

4. Δπί ηεο αηηήζεσο απηήο δηελεξγήζεθε πξνέιεγρνο απφ ηηο δεκνηηθέο ππεξεζίεο, απφ ηνλ νπνίν 

δηαπηζηψζεθε ……........................…............................………...............……… (αλαγξάθεηαη ην απνηέιεζκα ηνπ 

πξνειέγρνπ απφ ηελ ππεξεζία) 

5 Δπεηδή …….......................................……… (εθηίζεληαη αλαιπηηθά νη ιφγνη πνπ δελ επηηξέπνπλ ηε 

ρνξήγεζε πξνέγθξηζεο, κε αλαθνξά θαη ησλ δηαηάμεσλ)  

Ζ Γεκαξρηαθή Δπηηξνπή αθνχ έιαβε ππφςε ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ, ηελ πξφηαζε ηεο ππεξεζίαο 

θαη είδε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο 

 

Απνθαζίδεη  

νκφθσλα / θαηά πιεηνςεθία 

Απνξξίπηεη ην αίηεκα ηνπ / ηεο…….......................................……… γηα ρνξήγεζε πξνέγθξηζεο ίδξπζεο 

θαηαζηήκαηνο ……................................……… επί ηεο νδνχ …….................................……… γηα ηνπο ιφγνπο πνπ 

εθηίζεληαη ζην ζθεπηηθφ ηεο παξνχζαο.  

Καηά ηεο παξνχζαο κπνξεί λα αζθεζεί δηνηθεηηθή πξνζθπγή ελψπηνλ ηνπ Γ.Γ. ηεο Πεξηθέξεηαο 

…….......................................……… εληφο δέθα (10) εκεξψλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 150 ηνπ ΚΓΚ. 

Μεξίκλε ηεο ππεξεζίαο ……...............……… αληίγξαθν ηεο παξνχζαο λα θνηλνπνηεζεί, κε απνδεηθηηθφ, 

ζηνλ ελδηαθεξφκελν. 

 

Ζ απφθαζε απηή έιαβε αχμνληα αξηζκφ ..…/200… 



ΚΔΦΑΛΑΗO Γ 

ΥOΡΖΓΖΖ ΣΖ ΑΓΔΗΑ  

 

Η. Υνξήγεζε ηεο άδεηαο ηδξχζεσο θαη ιεηηνπξγίαο ΚΤΔ 

Ζ άδεηα πνπ ρνξεγείηαη γηα ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο 

είλαη κηα αηνκηθή δηνηθεηηθή πξάμε. Χο ηέηνηα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη φια εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ 

απαηηνχληαη θαηά ην λφκν, ι.ρ. λα έρεη εθδνζεί απφ ην αξκφδην φξγαλν, λα βαζίδεηαη ζηηο ζρεηηθέο κε ηε 

ρνξήγεζε ηεο άδεηαο δηαηάμεηο θαη ηδίσο λα ζεκειηψλεηαη κε αηηηνινγία επαξθή, ζαθή θαη εηδηθή, αιιά 

ηαπηφρξνλα, θαηαλνεηή ζηνλ κέζν δηνηθνχκελν91. Δθφζνλ ν λφκνο δελ επηβάιεη ξεηά ηελ αηηηνινγία 

γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ελφο ΚΤΔ (νπφηε ε αηηηνινγία ζα έπξεπε λα 

πεξηιακβάλεηαη ζην ίδην ην ζψκα ηεο άδεηαο), ε αηηηνινγία κπνξεί λα πξνθχπηεη απφ ηα ζηνηρεία ηνπ 

θαθέινπ92 ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα ζηνηρεία απηά (γλσκαηεχζεηο, εθζέζεηο, εηζεγήζεηο θιπ.) είλαη 

εχιεπηα θαη πξνζηηά ζηνπο απνδέθηεο ηεο.93  

Ζ άδεηα σο δηνηθεηηθή πξάμε δελ έρεη αλαδξνκηθή ηζρχ θαη ηα έλλνκα απνηειέζκαηά ηεο ηζρχνπλ απφ 

ην ρξφλν ηεο έθδνζήο ηεο θαη εληεχζελ, ηζρχνπλ δειαδή γηα ην κέιινλ. Έηζη, ηπρφλ έθδνζε άδεηαο 

ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο δελ λνκηκνπνηεί εθ ησλ πζηέξσλ ηελ ρσξίο άδεηα ιεηηνπξγία ηνπ. 

Καη‟ εμαίξεζε, κηα άδεηα κπνξεί λα έρεη αλαδξνκηθή ηζρχ φηαλ εθδίδεηαη ζε ζπκκφξθσζε πξνο 

δηθαζηηθή απφθαζε ι.ρ. φηαλ αθπξσζεί απφθαζε δεκάξρνπ πνπ είρε απνξξίςεη αίηεζε γηα άδεηα θαη 

ζηε ζπλέρεηα εθδίδεηαη ε άδεηα. Σφηε, ε λέα απηή πξάμε δει. ε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο, αλαηξέρεη ζηνλ 

ρξφλν πνπ είρε εθδνζεί ε αξρηθή πξάμε πνπ αθπξψζεθε δηθαζηηθά, δει. ε απφξξηςε. Αλαδξνκηθή ηζρχ 

έρεη επίζεο ε άδεηα φηαλ εθδίδεηαη ζηελ ζέζε παιαηφηεξεο αθπξσζείζαο άδεηαο γηα ην ίδην θαηάζηεκα, ε 

νπνία φκσο αθπξψζεθε γηα ηππηθνχο ιφγνπο ι.ρ δελ ζεκειηψλεηαη ζην ίδην ην έγγξαθν ε αξκνδηφηεηα 

ηνπ αληηδεκάξρνπ πνπ ηελ ππνγξάθεη94.  

 

1. Γηαδηθαζία ρνξήγεζεο ηεο άδεηαο  

χκθσλα κε ην άξζξν 80 παξ. 3 εδ. γ ηνπ ΓΚΚ, κεηά ηελ πξνέγθξηζε ίδξπζεο, ν ελδηαθεξφκελνο 

νθείιεη λα πξνζθνκίζεη ζηνλ νηθείν Γήκν ή Κνηλφηεηα φια ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ηηο νηθείεο δηαηάμεηο γηα ην θαηάζηεκα πνπ επηζπκεί λα ιεηηνπξγήζεη, πξνθεηκέλνπ λα 

ρνξεγεζεί ε άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο. Ζ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ νηθείνπ δήκνπ ή θνηλφηεηαο 

νθείιεη λα ππνδείμεη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ζα πξνζθνκίζεη ν ελδηαθεξφκελνο. Δπηζεκαίλεηαη, φηη 

νξηζκέλα δηθαηνινγεηηθά αλαδεηνχληαη, πιένλ, απηεπάγγειηα απφ ηελ ππεξεζία (ι.ρ. πηζηνπνηεηηθφ 

ππξαζθάιεηαο, κε νθεηιή ζην δήκν θιπ.) θαη δελ πξέπεη λα δεηνχληαη απφ ηνλ πνιίηε. 

O λφκνο, δελ ζέηεη ζπγθεθξηκέλε πξνζεζκία γηα ηελ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ νθείιεη λα 

θαηαζέζεη ν πνιίηεο, αθνχ ν ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα λα είλαη ην θαηάζηεκα έηνηκν γηα ηνλ 

απαηηνχκελν, ζηε ζπλέρεηα, έιεγρν απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο, εμαξηάηαη απφ ην ηη εξγαζίεο πξνηίζεηαη 

ν ελδηαθεξφκελνο λα θάλεη κέζα ζην θαηάζηεκα.  

 

α. Γηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ρνξήγεζε άδεηαο ΚΤΔ  

Μεηά ηελ πξνέγθξηζε ηεο Γεκαξρηαθήο Δπηηξνπήο ή ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο πνπ ζέηεη ε 

λνκνζεζία γηα ηελ πξνέγθξηζε (έλαο κήλαο, δει. 30 εκέξεο απφ ηελ θαηάζεζε ηεο αίηεζεο 

πξνέγθξηζεο)95 ν ελδηαθεξφκελνο ππνβάιιεη αίηεζε ν ίδηνο ή εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηφλ πξφζσπν 



(κε ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπ) κε ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη ή πξνθχπηνπλ 

απφ ηηο ζρεηηθέο πεξί ΚΤΔ δηαηάμεηο.  

Σα απαξαίηεηα ζε θάζε πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο ίδξπζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο είλαη ηα αθφινπζα :  

1. Φσηναληίγξαθν ηεο Αζηπλνκηθήο Σαπηφηεηαο ή αλ πξφθεηηαη γηα αιινδαπφ άδεηα δηακνλήο πνπ 

επηηξέπεη αλεμάξηεηε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα γηα ηνλ ππήθνν μέλνπ θξάηνπο κε κέινπο ηεο Δ.Δ. 

Δηδηθή ηαπηφηεηα νκνγελνχο ή λφκηκε πξνμεληθή ζεψξεζε δηαβαηεξίνπ γηα ηνπο νκνγελείο απφ ρψξεο 

ηνπ εμσηεξηθνχ. Άδεηα δηακνλήο γηα ηνπο ππεθφνπο μέλνπ θξάηνπο κέινπο ηεο Δ.Δ 

2. Γχν θσηνγξαθίεο 

3. Σν ζρεδηάγξακκα ηνπ θαηαζηήκαηνο (θάηνςε, ηνκή). πσο πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 7 ηεο Τγεηνλνκηθήο Γηάηαμεο Α1β/8577/8396, φπσο ηζρχεη, ππνβάιιεηαη ζε ηξία αληίγξαθα θαη 

ζεσξείηαη απφ ηελ Τπεξεζία Πνιενδνκίαο ηεο νηθείαο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο ή ηνπ Γήκνπ. Δπί 

ηνπ ζρεδηαγξάκκαηνο βεβαηψλεηαη, φηη ην θηίξην είλαη λφκηκν θαη φηη ν ρψξνο ηνπ θαηαζηήκαηνο είλαη 

θχξηαο ρξήζεο πξννξηδφκελνο γηα θαηάζηεκα97. 

4. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/86 επηθπξσκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο (πξσηφηππε κε 

παξάιιειε δήισζε ηεο ηδηφηεηαο δηαρεηξηζηήο/ηδηνθηήηεο) ηνπ δηαρεηξηζηή ηεο πνιπθαηνηθίαο ή ηνπ 

ηδηνθηήηε ηνπ θαηαζηήκαηνο εάλ πξφθεηηαη γηα θηίζκα ελφο ηδηνθηήηε ή αλ δελ ππάξρεη δηαρεηξηζηήο ή ν 

δηαρεηξηζηήο αξλείηαη λα ππνγξάςεη, ζηελ νπνία ζα αλαγξάθνληαη ηα εμήο: α. «Χο δηαρεηξηζηήο ζηελ 

πνιπθαηνηθία ηεο νδνχ………………………………………, δειψλσ φηη ζχκθσλα κε ηνλ ηζρχνληα 

θαλνληζκφ, δελ απαγνξεχεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ ππφ ίδξπζε θαηαζηήκαηνο 

ηνπ……………………………………… (φλνκα/επσλπκία) σο ……………………………………… (είδνο 

θαηαζηήκαηνο)». β. «Χο ηδηνθηήηεο ηνπ θαηαζηήκαηνο ζηελ πνιπθαηνηθία ηεο νδνχ 

………………………………………, δειψλσ φηη δελ ππάξρεη δηαρεηξηζηήο θαη ζχκθσλα κε ηνλ ηζρχνληα 

θαλνληζκφ, ηνλ νπνίν θαη πξνζθνκίδσ, δελ απαγνξεχεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ ππφ ίδξπζε θαηαζηήκαηνο 

ηνπ ……………………………………… (φλνκα/επσλπκία) σο ……………………………………… (είδνο 

θαηαζηήκαηνο)». γ. Αλ ν δηαρεηξηζηήο ηεο πνιπθαηνηθίαο αξλείηαη λα ππνγξάςεη, ν ηδηνθηήηεο ηνπ 

θαηαζηήκαηνο ζα δειψλεη φηη: “Χο ηδηνθηήηεο ηνπ θαηαζηήκαηνο ζηελ πνιπθαηνηθία ηεο νδνχ 

………………………………………, θαη επεηδή ν δηαρεηξηζηήο αξλείηαη λα ππνγξάςεη, δειψλσ φηη ζχκθσλα 

κε ηνλ ηζρχνληα θαλνληζκφ, ηνλ νπνίν θαη πξνζθνκίδσ, δελ απαγνξεχεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ ππφ ίδξπζε 

θαηαζηήκαηνο ηνπ………………………………………. (φλνκα/επσλπκία) σο ………………………………………. 

(είδνο θαηαζηήκαηνο)». δ. Αλ δελ ππάξρεη θαλνληζκφο, ν δηαρεηξηζηήο ηεο πνιπθαηνηθίαο ζα δειψλεη 

φηη: “Χο δηαρεηξηζηήο ζηελ πνιπθαηνηθία ηεο νδνχ ………………………………………, δειψλσ φηη δελ 

ππάξρεη θαλνληζκφο θαη ε πιεηνςεθία ησλ ηδηνθηεηψλ ησλ δηακεξηζκάησλ επηηξέπεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

ππφ ίδξπζε θαηαζηήκαηνο ηνπ …………………………. (φλνκα/επσλπκία) σο 

……………………………………… (είδνο θαηαζηήκαηνο)». ε. Αλ δελ ππάξρεη νχηε δηαρεηξηζηήο νχηε 

θαλνληζκφο, ν ηδηνθηήηεο ηνπ θαηαζηήκαηνο ζα δειψλεη φηη: “Χο ηδηνθηήηεο ηνπ θαηαζηήκαηνο ζηελ 

πνιπθαηνηθία ηεο νδνχ ………………………………………, δειψλσ φηη δελ ππάξρεη νχηε δηαρεηξηζηήο νχηε 

θαλνληζκφο, αιιά ε πιεηνςεθία ησλ ηδηνθηεηψλ ησλ δηακεξηζκάησλ επηηξέπεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ππφ 

ίδξπζε θαηαζηήκαηνο ηνπ ……………………………………… (φλνκα/επσλπκία) σο 

……………………………………… (είδνο θαηαζηήκαηνο)» ή ζα πξνζθνκίδεηαη απφθαζε ηεο Γεληθήο 

πλέιεπζεο ηεο πνιπθαηνηθίαο. . ζη. Αλ ην θαηάζηεκα ζηεγάδεηαη ζε θηίζκα ελφο θαη κφλν ηδηνθηήηε 

θαη δελ ππάξρεη δηαρεηξηζηήο νχηε θαλνληζκφο ζα δειψλεη φηη : «Χο κνλαδηθφο ηδηνθηήηεο νιφθιεξνπ 

ηνπ ……………..(ζα αλαθέξεηαη ν αξηζκφο ησλ νξφθσλ π.ρ. ηζνγείνπ, κνλψξνθνπ θ.ι.π.) θηίζκαηνο επί 

ηεο νδνχ ………………………………………,  επηηξέπσ ηε ιεηηνπξγία ηνπ ππφ ίδξπζε θαηαζηήκαηνο ηνπ 



……………………………………… (φλνκα/επσλπκία) σο……………………………………… (είδνο 

θαηαζηήκαηνο). Γελ ππάξρεη νχηε δηαρεηξηζηήο νχηε θαλνληζκφο». 

5. Αηνκηθφ Βηβιηάξην Τγείαο98 

6. Yπεχζπλε δήισζε ηνπ λ. 1599/1986(Αληί απνζπάζκαηνο πνηληθνχ κεηξψνπ) «O/Ζ θάησζη 

ππνγξάθσλ/θνπζα … δελ έρσ θαηαδηθαζηεί ηειεζίδηθα γηα θαλέλα απφ ηα αδηθήκαηα πνπ αλαθέξνληαη 

ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 2 ηνπ πδ 180/1979, φπσο απηφ ηζρχεη». Αθνξά κφλν ηα θαηαζηήκαηα 

ζηα νπνία πξνζθέξνληαη νηλνπλεπκαηψδε πνηά. 

7. Άδεηα αζθήζεσο επηηεδεχκαηνο απφ ηελ Δθνξία99 

8. To πξνβιεπφκελν παξάβνιν γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε άδεηα ρνξεγείηαη ρσξίο πξνέγθξηζε. 
 

αα. ε πεξίπησζε εηαηξείαο:  

Πξέπεη λα πξνζθνκηζζνχλ επηπιένλ ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά 

1. Σν θσδηθνπνηεκέλν θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξείαο ζε ΦΔΚ γηα ΑΔ θαη ΔΠΔ ή ζεσξεκέλν απφ ην 

Πξσηνδηθείν γηα OΔ θαη ΔΔ 

2. Γήισζε νξηζκνχ ηνπ πγεηνλνκηθψο θαη αγνξαλνκηθψο ππεπζχλνπ απφ ηνλ εθπξφζσπν ηεο 

εηαηξείαο θαη δήισζε απνδνρήο απφ ηνλ νξηζζέληα θαζψο θαη βηβιηάξην πγείαο ηνπ. 

3. Τπεχζπλεο δειψζεηο ηνπ δηθαηνινγεηηθνχ αξηζ. 6 (πεξί κε θαηαδίθεο θιπ..) ηνπ εθπξνζψπνπ ηεο 

εηαηξείαο θαη ηνπ πγεηνλνκηθψο ππεπζχλνπ, φηαλ πξφθεηηαη γηα ΑΔ θαη ΔΠΔ θαη φισλ ησλ νκφξξπζκσλ 

εηαίξσλ φηαλ πξφθεηηαη γηα OΔ ή ΔΔ γηα ηα θαηαζηήκαηα πνπ πξνβιέπεηαη. 
 

ββ. Γηα Κέληξα δηαζθέδαζεο100 

1. Βεβαίσζε κεραληθνχ γηα αεξηζκφ- εμαεξηζκφ ηνπ ρψξνπ θαη ερνκφλσζε ηνπ θαηαζηήκαηνο ή 

γλσκνδφηεζε ηνπ πξσηνβάζκηνπ ζπκβνπιίνπ ζεάηξσλ θηλεκαηνγξάθσλ θαη ινηπψλ αηζνπζψλ γηα ηα 

θέληξα δηαζθέδαζεο άλσ ησλ 200 θαζηζκάησλ. 

2. Μηζζσηήξην ζπκβφιαην ή ηίηινο θπξηφηεηαο γηα ζέζεηο ζηάζκεπζεο ζακψλσλ θαη ζρεδηαγξάκκαηα 

θάηνςεο κεραληθνχ, ζην νπνίν ζα θαίλνληαη νη ζέζεηο ζηάζκεπζεο, θαζψο θαη ε απφζηαζε απφ ην 

θαηάζηεκα. 

3. Άδεηα δεκφζηαο εθηέιεζεο κνπζηθψλ ζπλζέζεσλ ρνξεγνχκελε απφ αληίζηνηρν νξγαληζκφ 

ζπιινγηθήο δηρείξηζεο101 

γγ. Άιιεο εηδηθέο πεξηπηψζεηο  

ε νξηζκέλεο εηδηθέο πεξηπηψζεηο, απαηηνχληαη επηπιένλ ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά:  

1. Άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο (π.ρ θνκκσηή/ηξηαο, θξενπψιε θ.ι.π) φηαλ πξφθεηηαη γηα άδεηα 

αληίζηνηρνπ θαηαζηήκαηνο 

2. Γηα ηα ΚΤΔ ηξνθίκσλ ή/θαη πνηψλ ζε ππφγεην ρψξν (αθφκε θαη ηκήκαηφο ηνπο) πνπ 

ραξαθηεξίδεηαη σο ρψξνο θχξηαο ρξήζεσο πξννξηδφκελνο γηα θαηάζηεκα, ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδεηαη 

θαη λα επηζπλάπηεηαη ζηελ αίηεζε ζρεηηθή δήισζε ηνπ ππεχζπλνπ αδεηνχρνπ εγθαηαζηάηε 

ειεθηξνιφγνπ102. 



3. Γηα ηε ιεηηνπξγία νξηζκέλσλ εγθαηαζηάζεσλ103, απαηηείηαη θαη βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο γηα ηελ 

νδφ ππεξεζίαο (ΤΠΔΥΧΓΔ ή Ννκαξρηαθή Τπεξεζία), φηη νη εξγαζίεο θπθινθνξηαθήο ζπλδέζεσο 

εθηειέζζεθαλ ζχκθσλα κε ηα εγθεθξηκέλα ζρέδηα (άξζξν 32 παξ. 1 ΒΓ 465/1970).104 

Δίλαη επλφεην φηη γηα νξηζκέλεο εηδηθέο πεξηπηψζεηο, νη νπνίεο δελ είλαη πξνβιέςηκεο απφ ηνλ Oδεγφ 

απηφ, ππάξρεη πηζαλφηεηα λα απαηηείηαη θάπνην επί πιένλ δηθαηνινγεηηθφ εθηφο ησλ αλσηέξσ. 

Δπηζεκαίλεηαη φκσο φηη θάζε επί πιένλ δηθαηνινγεηηθφ πξέπεη λα πξνβιέπεηαη απφ ζπγθεθξηκέλε 

δηάηαμε θαη λα αλαθέξεηαη ηνχην ζηνλ πνιίηε. Δπνκέλσο νη αξκφδηεο ππεξεζίεο πξέπεη λα είλαη 

ηδηαίηεξα πξνζεθηηθέο θαη λα κελ απαηηνχλ δηθαηνινγεηηθά θαηά ην δνθνχλ (π.ρ ινγαξηαζκφ ΓΔΖ πξνο 

δηεπθφιπλζε ηεο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο). 

Με ηελ θαηάζεζε ηεο αίηεζεο θαη εθφζνλ δηαπηζησζεί φηη επηζπλάπηνληαη φια ηα πξνβιεπφκελα 

δηθαηνινγεηηθά (σο πξνο ηνλ αξηζκφ θαη ην είδνο θαη ρσξίο έιεγρν ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο), ν νηθείνο 

Γήκνο ή ε Κνηλφηεηα ρνξεγεί ζηνλ ελδηαθεξφκελν βεβαίσζε γηα ηελ πιεξφηεηα ηεο αίηεζεο, ε νπνία 

έρεη ηνλ αθφινπζν ηχπν: 

Βεβαηψλεηαη φηη ν/ε …… ππέβαιε αίηεζε ζηελ νπνία επηζπλάπηνληαη πιήξε δηθαηνινγεηηθά γηα ηε 

ρνξήγεζε άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο…….., ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 

ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ λ. 3463/2006 (ΦΔΚ Α΄ 114).  

 (Ζκεξνκελία) (ππνγξαθή - ηίηινο-νλνκαηεπψλπκν ππνγξάθνληνο)» 

Ζ βεβαίσζε απηή ζχκθσλα κε ηελ 26/17059/20-3-07 εγθχθιην ηνπ ΤΠΔΓΓΑ,  ρνξεγείηαη γηα ηελ 

αζθάιεηα ηνπ δηνηθνχκελνπ σο πξνο ηνλ ππνινγηζκφ ηεο πξνζεζκίαο πνπ νξίδεηαη ζηελ 10551/07 ΚΤΑ 

εληφο ηεο νπνίαο πξέπεη λα εθδνζεί ε άδεηα. 

ηε ζπλέρεηα, ε αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ ή ηεο Κνηλφηεηαο δηαβηβάδεη ην θάθειν πξνο ηηο ινηπέο 

ζπλαξκφδηεο ππεξεζίεο, γηα ηνλ πγεηνλνκηθφ έιεγρν θ.ι.π. πξνθεηκέλνπ λα γλσκνδνηήζνπλ πεξί ηεο 

πιεξφηεηαο ησλ πξνυπνζέζεσλ, πνπ ηίζεληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. O λφκνο ζην ζηάδην απηφ 

πξνβιέπεη πξνζεζκία πελήληα (50) εκεξψλ γηα ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο γλσκνδφηεζεο. Γειαδή γηα ηελ 

έθδνζε ησλ γλσκνδνηήζεσλ θαη ησλ βεβαηψζεσλ πνπ απαηηνχληαη απφ άιιεο ππεξεζίεο, κεξηκλά ε 

ππεξεζία ηνπ νηθείνπ δήκνπ ή ηεο θνηλφηεηαο θαη φρη ν πνιίηεο. Γη‟ απηφ θαη φιεο νη ελέξγεηεο ζα 

πξέπεη λα γίλνληαη άκεζα θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε, ψζηε ε δηαδηθαζία απηή λα ιεηηνπξγεί πξνο φθεινο 

ηνπ πνιίηε θαη λα απνθεχγεηαη, θαηά ην δπλαηφλ, ε ζεσξνχκελε θαηά πιάζκα δηθαίνπ ρνξήγεζε ηεο 

άδεηαο ηνπ θαηαζηήκαηνο, κεηά ην πέξαο ησλ 65 εκεξψλ. (βι. παξαθάησ) 

 

β. Πξνυπνζέζεηο σο πξνο ην πξφζσπν ηνπ αηηνχληνο ηελ άδεηα ΚΤΔ  

Πξνθεηκέλνπ λα ρνξεγεζεί ε άδεηα ΚΤΔ, ζα πξέπεη λα ζπληξέρνπλ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο σο πξνο 

ην πξφζσπν ηνπ αηηνχληνο πνπ ειέγρνληαη απφ ηελ αδεηνδνηνχζα αξρή, δει. ην δήκν ή ηελ θνηλφηεηα. 

Έηζη, σο πξνο ηα θπζηθά πξφζσπα, ειέγρεηαη εάλ είλαη ελήιηθα105. Ζ απαγφξεπζε ρνξήγεζεο άδεηαο 

ζε αλήιηθα άηνκα δελ αλαθέξεηαη ξεηά νχηε ζην ΚΓΚ νχηε ζηελ Τγ. Γηάηαμε Α1β/8577, αιιά 

πξνθχπηεη απφ ην ζπλδπαζκφ ζεηξάο δηαηάμεσλ, φπσο, κεηαμχ άιισλ, ησλ ζρεηηθψλ άξζξσλ ηνπ ΑΚ 

(127-137), αιιά θαη ηνπ λ. 3144/2003 (άξζξ. 4 παξ. 1)106 θ.ά. 

ηαλ πξφθεηηαη γηα λνκηθφ πξφζσπν (εηαηξηθή επηρείξεζε ή ζπλεηαηξηζκφ)107, ε άδεηα εθδίδεηαη είηε 

ζην φλνκα ηνπ λφκηκα νξηδφκελνπ εθπξνζψπνπ, είηε ζην φλνκα ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, νπφηε φκσο 

πξέπεη λα έρεη νξηζζεί, κε πξάμε ηεο επηρείξεζεο πνπ έρεη θνηλνπνηεζεί θαη ζηηο πγεηνλνκηθέο αξρέο, ν 

ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ησλ εθάζηνηε ηζρπνπζψλ πγεηνλνκηθψλ δηαηάμεσλ (άξζξ. 6 παξ. 4 ηεο Τγ. 

Γηάηαμεο Α1β/8577.  



Δμάιινπ, ζην ΠΓ 180/1979 ζρεηηθά κε ηα θαηαζηήκαηα νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ θαη ηα θέληξα 

δηαζθέδαζεο, πξνβιέπεηαη (άξζξ. 1 παξ. 2) εηδηθφηεξα θαη αλαιπηηθφηεξα φηη απαγνξεχεηαη ε ρνξήγεζε 

άδεηαο απηψλ ησλ ΚΤΔ ζηα εμήο πξφζσπα:  

«α. Δηο θαηαδηθαζζέληαο ηειεζηδίθσο δη‟ αληίζηαζηλ, ζχζηαζηλ θαη ζπκκνξίαλ, ηα εηο ην Κεθ. Θ‟ ηνπ 

Πνηληθνχ Κψδηθνο (Π.Κ.) αλαθεξφκελα εγθιήκαηα πεξί ην λφκηζκα, ππφζαιςηλ εγθιεκαηίνπ, 

παξαζηψπεζηλ εγθιεκάησλ, ηα εηο ην Κεθ. ΗΓ‟ ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθνο (Π.Κ.) αλαθεξφκελα θνηλψο 

επηθίλδπλα εγθιήκαηα, αλζξσπνθηνλίαλ εθ πξνζέζεσο ζσκαηηθήλ βιάβελ εθ πξνζέζεσο 

πξνβιεπνκέλελ ππφ ησλ άξζξ. 309, 310 θαη 311 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθνο (Π.Κ.), αξπαγήλ, αξπαγήλ 

αλειίθνπ, θινπήλ, ιεζηείαλ, θζνξάο πξνθαινχζαο ην θνηλφλ αίζζεκα (Άξζξνλ 384α‟ ηνπ Πνηληθνχ 

Κψδηθνο), εθβίαζηλ, απάηελ, απνδνρήλ θαη δηάζεζηλ πξντφλησλ εγθιήκαηνο, παξαβάζεηο ησλ δηαηάμεσλ 

πξντφλησλ εγθιήκαηνο, παξαβάζεηο ησλ δηαηάμεσλ ηεο πεξί φπισλ εθξεθηηθψλ πιψλ θαη εθξεθηηθψλ 

κεραλεκάησλ ηζρπνχζεο λνκνζεζίαο, παξαβάζεηο ησλ λφκσλ πεξί λαξθσηηθψλ, θαθνπξγήκαηα ή 

πιεκκειήκαηα αλαθεξφκελα εηο ηα Κεθάιαηα πεξί εζράηεο πξνδνζίαο θαη πξνδνζίαο ηεο Υψξαο ηνπ 

Πνηληθνχ Κψδηθνο (Π.Κ.) ή άιισλ ζπλαθψλ λφκσλ, σο θαη δη‟ νηνλδήπνηε έγθιεκα θαηά ησλ εζψλ108. 

β. Δηο αλειίθνπο  

γ. Δηο ζηεξεζέληαο ησλ πνιηηηθψλ ησλ δηθαησκάησλ, εθ‟ φζνλ ρξφλνλ δηαξθεί ε ζηέξεζηο ή ηεινχληαο 

ππφ δηθαζηηθήλ απαγφξεπζηλ ή δηθαζηηθήλ αληίιεςηλ.» 

Χο πξνο ηηο εηαηξηθέο επηρεηξήζεηο ζεκεηψλεηαη φηη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 1 εάλ ηελ 

άδεηα δεηά AE ή EΠE δελ ρνξεγείηαη άδεηα εάλ ηα αλσηέξσ θσιχκαηα πθίζηαληαη έζησ θαη δη‟ έλα ησλ 

εθπξνζσπνχλησλ απηέο κεηφρσλ ή εηαίξσλ αληηζηνίρσο. Oκνίσο ζηελ OE ή EE δελ ρνξεγείηαη εάλ 

ζπληξέρεη θψιπκα έζησ θαη δη‟ έλα ησλ νκνξξχζκσλ ή εηεξνξξχζκσλ εηαίξσλ.  

Δπίζεο ζε πξφζσπν απφ ην νπνίν αθαηξείηαη νξηζηηθά ε άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο θαηά ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 παξ. 5 ηνπ ΠΓ 180/79, δελ επηηξέπεηαη ε ρνξήγεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο 

νπνηνδήπνηε θαηαζηήκαηνο απφ ηα αλαθεξφκελα ζην δηάηαγκα απηφ, πξηλ πεξάζνπλ ηξία(3) έηε απφ ηελ 

νξηζηηθή αθαίξεζε.  

Πιένλ ησλ αλσηέξσ πξνυπνζέζεσλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 285 ηνπ KΓK, ν αηηψλ ηε 

ρνξήγεζε άδεηαο θαηαζηήκαηνο, δελ πξέπεη λα είλαη νθεηιέηεο ηνπ δήκνπ ή ηεο θνηλφηεηαο. 

 

γ. Πξνυπνζέζεηο πνπ αθνξνχλ ην αθίλεην  

Ζ αξκφδηα δεκνηηθή ή θνηλνηηθή αξρή, πξνθεηκέλνπ λα ρνξεγήζεη ηελ άδεηα ΚΤΔ ειέγρεη νξηζκέλεο 

πξνυπνζέζεηο πνπ ηίζεληαη κε ην άξζξν 15 ηεο Αηβ/8577/83/Τ.Γ θαη αθνξνχλ ην αθίλεην φπνπ 

πξφθεηηαη λα ιεηηνπξγήζεη ην ΚΤΔ δει. αλ είλαη λφκηκν θαη αλ ν ρψξνο είλαη θπξίαο ρξήζεσο θαζψο θαη 

νξηζκέλα άιια ζηνηρεία φπσο ε ππξαζθάιεηα, ή ε θπθινθνξηαθή ζχλδεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ.  

ε ζρέζε κε ηε λνκηκφηεηα ή κε ηνπ θηηξίνπ 

χκθσλα κε ην άξζξν 23 ηνπ N. 1577/1985 (ΓOK-ΦEK A 210), φπσο κεηά ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπ κε 

ηνάξζξν 20 ηνπ N. 2831/2000: «...Kηίξην ή ηκήκα απηνχ ζεσξείηαη λνκίκσο πθηζηάκελν: 

α. Aλ έρεη αλεγεξζεί κε λφκηκε άδεηα θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο απηήο ή έρεη εμαηξεζεί απφ ηελ 

θαηεδάθηζε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ A.N. 410/1968 ή αλ έρεη ρνξεγεζεί γη‟ απηφ λφκηκε άδεηα ή 

λφκηκε αλαζεψξεζε άδεηαο θαηά ηηο δηαηάμεηο είηε ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ N. 1337/1983, είηε ηεο 

παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 22 ή αλ έρεη εμαηξεζεί απφ ηελ θαηεδάθηζε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ N. 1337/1983, φπσο 

εθάζηνηε ηζρχεη...». 



Eμάιινπ, θαηά ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ N. 1337/1983 νξίδεηαη φηη: «...Eπίζεο αλαζηέιιεηαη ε 

θαηεδάθηζε ησλ θηηζκάησλ πνπ αλεγείξνληαη κε άδεηα πνπ εθδφζεθε κεηά απφ έιεγρν ηεο αξκφδηαο 

πνιενδνκηθήο αξρήο θαη πνπ κεηαγελέζηεξα αλαθαιείηαη γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, εθηφο αλ ε αλάθιεζε 

νθείιεηαη ζε ππνβιεζέληα αλαιεζή ζηνηρεία ή ζε αλαθξηβείο απνηππψζεηο ηεο ππάξρνπζαο 

θαηάζηαζεο. H αλαζηνιή απφ ηελ θαηεδάθηζε ηζρχεη κέρξηο φηνπ θξηζεί ε νξηζηηθή δηαηήξεζε ή φρη ηνπ 

θηίζκαηνο, πνπ γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ λνκάξρε, κε ζχκθσλε γλψκε ηνπ πκβνπιίνπ Xσξνηαμίαο, 

Oηθηζκνχ θαη Πεξηβάιινληνο ηνπ λφκνπ ην νπνίν ιακβάλεη ππφςε ηνπ θαη ηηο πεξηπηψζεηο α, β θαη γ ηεο 

παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λφκνπ απηνχ...». 

Eπίζεο, ε ζρεηηθή λνκνινγία δέρεηαη εηδηθφηεξα, φηη φηαλ πξφθεηηαη πεξί θηίζκαηνο πνπ αλεγείξεηαη 

βάζεη νηθνδνκηθήο άδεηαο πνπ εθδφζεθε κεηά απφ έιεγρν ηεο αξκφδηαο πνιενδνκηθήο αξρήο, ε νπνία 

αλαθαιείηαη κεηαγελέζηεξα γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, εθηφο ηνπ αλαγφκελνπ ζε ππνβνιή αλαθξηβψλ 

ζηνηρείσλ ή αλαθξηβήο απνηχπσζε ηεο ππάξρνπζαο πξαγκαηηθήο θαηάζηαζεο, ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο 

παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ N. 1337/1983, ε νπνία πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 8 παξ. 7 ηνπ N. 1512/1985, 

πξνβιέπεη ηελ αλαζηνιή θαηεδαθίζεσο ηνπ θηίζκαηνο απηνχ. H ελ ιφγσ αλαζηνιή απηή ηζρχεη κέρξηο 

φηνπ θξηζεί ε νξηζηηθή δηαηήξεζε ή κε ηνπ θηίζκαηνο. Γηα ηελ ηαπηφηεηα δε ηνπ λνκνζεηηθνχ ιφγνπ, ε 

ηειεπηαία απηή ξχζκηζε θαηαιακβάλεη, πέξαλ ηεο πεξηπηψζεσο ηεο αλαθιήζεσο ηεο νηθνδνκηθήο 

άδεηαο απφ ηε Γηνίθεζε, θαη ηελ πεξίπησζε ηεο αθπξψζεσο απηήο κε απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

Eπηθξαηείαο (TE 3105/1990, 3925/1997). 

πλεπψο ην θηίζκα ην νπνίν έρεη εμαηξεζεί ηεο θαηεδάθηζεο εκπίπηεη ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 23 

ηνπ N. 1577/1985 θαη ελ φςεη ησλ αλσηέξσ ζεσξείηαη, θαη‟ απηφ, λνκίκσο πθηζηάκελν. Eπηζεκαίλεηαη 

ραξαθηεξηζηηθά, φηη, ζχκθσλα κε ηελ ππ‟ αξηζκ. 680/1979 Γλ. NK πνπ έρεη γίλεη απνδεθηή απφ ηνλ 

Yπνπξγφ «...επί απζαηξέηνπ θηίζκαηνο εηο ν κέιιεη λα ιεηηνπξγήζεη θαηάζηεκα πγεηνλνκηθνχ 

ελδηαθέξνληνο ρνξεγεζεί έζησ θαη πξνζσξηλφο ηίηινο κε θαηεδαθίζεσο, λνκηκνπνηεζεί ηνχην 

πξνζσξηλψο, κε ζπληξερνχζεο πιένλ πεξηπηψζεσο θαηεδαθίζεσο ηνχηνπ κέρξη ρνξεγήζεσο ή κε 

νξηζηηθνχ ηίηινπ, ε αξκφδηα αζηπλνκηθή αξρή δελ δχλαηαη λα αξλεζεί δηα ηνλ ιφγνλ ηνχην ηελ 

ρνξήγεζηλ άδεηαο ιεηηνπξγίαο...». ήκεξα, δει., ε αξκφδηα δεκνηηθή αξρή δελ κπνξεί λα αξλεζεί ηελ 

ρνξήγεζε άδεηαο, ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ησλ κε θαηεδαθηζηέσλ απζαηξέησλ θηηζκάησλ. 

 

  ε ζρέζε κε ηελ ππξαζθάιεηα 

Mε ηελ Ππξνζβεζηηθή Γηάηαμε 3/1981 ΦEK B20 πξνζδηνξίζηεθαλ ηα βαζηθά κέηξα ππξνπξνζηαζίαο 

ζηηο αίζνπζεο ζπγθέληξσζεο θνηλνχ, γηα ηελ πξφιεςε ππξγατψλ, αηπρεκάησλ, δηάζσζε αηφκσλ θαη 

πιηθψλ αγαζψλ, ηα νπνία βξίζθνληαη ή δηαθηλνχληαη εληφο απηψλ. 

H εγθαηάζηαζε ησλ ζπζηεκάησλ ππξνπξνζηαζίαο θαη νη άιιεο ζρεηηθέο εγθαηαζηάζεηο αζθαιείαο 

ζηηο αλσηέξσ αίζνπζεο, νη νπνίεο πξνζδηνξίδνληαη απφ ηελ αλαθεξφκελε ππξνζβεζηηθή Γηάηαμε ζα 

πξέπεη λα εθηεινχληαη βάζεη πξνεγνχκελεο κειέηεο. 

H κειέηε απηή  ππνβάιιεηαη πξνο ζεψξεζε ζηελ αξκφδηα θαηά ηφπνλ Ππξνζβεζηηθή Aξρή. 

HΠπξνζβεζηηθή Aξρή ζχκθσλα κε ηελ Ππξνζβεζηηθή Γηάηαμε 5/91 ΦEK 387 B εθδίδεη, χζηεξα απφ 

απηνςία βεβαίσζε ππξαζθάιεηαο, ε νπνία έρεη δηάξθεηα ηζρχνο πέληε (5) εηψλ109. 

 ε ζρέζε κε ηελ θπθινθνξηαθή ζχλδεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ. 

Με ην ΒΓ 465/1970, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην ΠΓ 118/2006, ξπζκίδεηαη ν ηξφπνο ζχλδεζεο ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ κε ην νδηθφ δίθηπν (εζληθέο, επαξρηαθέο θαη δεκνηηθέο νδνί εθηφο ζρεδίνπ). Χο 

«εγθαηαζηάζεηο», γηα ηηο νπνίεο εθαξκφδεηαη ην ΒΓ 465/1970, λννχληαη φια ηα θηίζκαηα πνπ δελ έρνπλ 



ρξήζε ακηγνχο θαηνηθίαο, ρσξίδνληαη δε ζε δχν θαηεγνξίεο, Α θαη Β. Γηα εγθαηαζηάζεηο ηεο Α 

θαηεγνξίαο απαηηείηαη έγθξηζε θπθινθνξηαθήο ζχλδεζεο, ελψ γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο Β θαηεγνξίαο 

απαηηείηαη έγθξηζε εηζφδνπ-εμφδνπ νρεκάησλ, ψζηε θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ίδξπζεο εγθαηαζηάζεσλ 

ζην νδηθφ δίθηπν λα ηεξνχληαη θαλφλεο γηα ηελ νδηθή αζθάιεηα. 

Δγθαηαζηάζεηο ηεο θαηεγνξίαο Α είλαη: α) εθείλεο πνπ ε ρξήζε ηνπο απνζθνπεί ζηελ εμππεξέηεζε 

ησλ θηλνπκέλσλ ζηηο νδνχο, φπσο μελνδνρεία, κνηέι, εζηηαηφξηα, ηνπξηζηηθά ζπγθξνηήκαηα (Campings, 

Bangalows) ζηαζκνί απηνθηλήησλ, πιπληήξηα, ιηπαληήξηα θαη ινηπέο αλάινγεο εγθαηαζηάζεηο. β) 

εθείλεο πνπ ε ιεηηνπξγία ηνπο πξνθαιεί αχμεζε ηνπ θφξηνπ θπθινθνξίαο επί ησλ νδψλ, φπσο 

ππεξαγνξέο, πνιπθαηαζηήκαηα, θέληξα δηαζθέδαζεο ή αλαςπρήο θαη ινηπέο αλάινγεο εγθαηαζηάζεηο. 

Δγθαηαζηάζεηο ηεο θαηεγνξίαο Β είλαη νη εγθαηαζηάζεηο πνπ δελ έρνπλ ζρέζε κε ηελ θπθινθνξία επί 

ησλ νδψλ θαη ε ιεηηνπξγία ηνπο δελ πξνθαιεί αχμεζε ηνπ θφξηνπ θπθινθνξίαο επί απηψλ. 

Ζ έγθξηζε ηεο ζχλδεζεο γίλεηαη κε ηνπο φξνπο ησλ άξζξσλ 25 έσο 39 ηνπ αλσηέξσ Γηαηάγκαηνο. 

Γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ, απαηηείηαη θαη βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο γηα ηελ νδφ ππεξεζίαο 

(ΤΠΔΥΧΓΔ ή Ννκαξρία), φηη νη εξγαζίεο θπθινθνξηαθήο ζπλδέζεσο εθηειέζζεθαλ ζχκθσλα κε ηα 

εγθεθξηκέλα ζρέδηα (άξζξν 32 παξ. 1 ΒΓ 465/1970). Oη ππεξεζίεο πνπ είλαη αξκφδηεο θαηά πεξίπησζε 

γηα ηελ ρνξήγεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο, (φπσο ι.ρ. ν Γήκνο γηα ππεξαγνξέο 

ηξνθίκσλ, θέληξα δηαζθέδαζεο ή άιια θαηαζηήκαηα) δελ ζα ρνξεγνχλ ηελ άδεηα ρσξίο λα 

πξνζθνκηζηεί ε βεβαίσζε ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ ή ηεο Ννκαξρίαο (άξζξν 32 παξ. 2 ηνπ ΒΓ 465/1970, πνπ 

πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 21 παξ. 2 ηνπ ΠΓ 118/2006). πλεπψο, ζηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ρνξήγεζε 

ηεο άδεηαο ησλ ΚΤΔ πνπ ππάγνληαη ζηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, πξέπεη λα πξνζηεζεί θαη ε αλσηέξσ 

βεβαίσζε. 

 

δ. Χο πξνο ηελ πγεηνλνκηθή λνκνζεζία 

Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο αίηεζεο ρνξήγεζεο κε ηα πξνβιεπφκελα δηθαηνινγεηηθά, ν δήκνο 

δηαβηβάδεη110 ζηελ πγεηνλνκηθή ππεξεζία αληίγξαθν απηήο επηζπλάπηνληαο ηελ απφθαζε πξνέγθξηζεο 

(φπνπ πξνβιέπεηαη) θαζψο θαη ηα ηξία ζρεδηαγξάκκαηα (θάηνςεο- ηνκήο) ηνπ θαηαζηήκαηνο, ζην νπνίν 

ζα αλαγξάθεηαη φηη «ην παξφλ ζρεδηάγξακκα ζπλνδεχεη ην ππ‟ αξηζ………έγγξαθφ καο (δηαβηβαζηηθφ) 

πξνθεηκέλνπ λα γλσκνδνηήζεη αλ πιεξνχληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο πνπ ζέηνπλ νη νηθείεο 

πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο. O πγεηνλνκηθφο έιεγρνο αζθείηαη κε απηνςία ζην θαηάζηεκα, ε νπνία κπνξεί λα 

πεξηιακβάλεη θαη επηηφπηεο κεηξήζεηο πξνθεηκέλνπ λα επαιεζεπζνχλ νη δηαζηάζεηο θαη άιια ζηνηρεία 

πνπ αλαγξάθνληαη ζηα ππνβιεζέληα ζρεδηαγξάκκαηα.  

Αλ ην ΚΤΔ θξηζεί θαηάιιειν απφ ηελ πγεηνλνκηθή ππεξεζία, ηφηε επηζηξέθνληαη ζηνλ νηθείν δήκν 

ηα ζρεδηαγξάκκαηα ππνγεγξακκέλα απφ ηα φξγαλα πνπ δηελήξγεζαλ ηνλ έιεγρν θαη ζεσξεκέλα απφ ηνλ 

πξντζηάκελν ηεο πγεηνλνκηθήο ππεξεζίαο, ε νπνία δηαηππψλεη ζε ζρεηηθφ δηαβηβαζηηθφ έγγξαθν ηελ 

(ζεηηθή) γλσκνδφηεζή ηεο (αλ πξφθεηηαη γηα πγεηνλνκηθή επηηξνπή επηζπλάπηεηαη θαη έλα αληίηππν ηνπ 

ζρεηηθνχ πξαθηηθνχ ηεο)111.  

Αλ ην ΚΤΔ θξηζεί αθαηάιιειν ηφηε, επηζηξέθνληαη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά θαη ε αίηεζε ζηνλ 

νηθείν δήκν καδί κε ηα ζρεδηαγξάκκαηα αλππφγξαθα θαη αζεψξεηα. Ζ αξλεηηθή γλσκνδφηεζε πξέπεη 

λα ζεκειηψλεηαη κε αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία θαη δηαπηζηψζεηο. Αλ πξφθεηηαη γηα ειιείςεηο 

πνπ κπνξνχλ λα ζπκπιεξσζνχλ, ηφηε θαηαρσξνχληαη θαη νη αλαγθαίεο ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ 

ψζηε λα κπνξεί λα ρνξεγεζεί ε άδεηα. Αλ κάιηζηα πξφθεηηαη γηα κηθξνειιείςεηο, ηφηε ε πγεηνλνκηθή 

ππεξεζία κπνξεί, αλ ην δεηήζεη ν ελδηαθεξφκελνο, λα αλαβάιεη ηε γλσκνδφηεζή ηεο, ηάζζνληαο εχινγε 

πξνζεζκία ην πνιχ δέθα εκεξψλ γηα ηελ ζπκπιήξσζε ησλ κηθξνειιείςεσλ. ε πεξίπησζε αξλεηηθήο 



γλσκνδφηεζεο, ν ελδηαθεξφκελνο κπνξεί λα δεηήζεη απφ ηνλ νηθείν OΣΑ ηελ επαλεμέηαζε ηνπ ΚΤΔ,  ε 

νπνία δηαβηβάδεηαη ζηελ πγεηνλνκηθή ππεξεζία. 



 Καηά ηεο αξλεηηθήο γλσκνδφηεζεο ηεο πγεηνλνκηθήο ππεξεζίαο, ν ελδηαθεξφκελνο κπνξεί εληφο 

είθνζη εκεξψλ (20) απφ ηελ παξαιαβή ηεο, λα αζθήζεη πξνζθπγή ελψπηνλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο 

πγεηνλνκηθήο επηηξνπήο ή, αλ δελ ππάξρεη ηέηνηα επηηξνπή, ελψπηνλ ηνπ Ννκάξρε112.  

ε θάζε πεξίπησζε, δει. είηε είλαη θαηαθαηηθή είηε είλαη αξλεηηθή ε ελ ιφγσ γλσκνδφηεζε ηεο 

πγεηνλνκηθήο ππεξεζίαο, δεζκεχεη ηνλ OΣΑ, ν νπνίνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα απνξξίςεη ηελ αίηεζε 

ρνξήγεζεο επί αξλεηηθήο γλσκνδφηεζεο, ελψ ζε πεξίπησζε ζεηηθήο γλσκνδφηεζεο νθείιεη λα 

ρνξεγήζεη άδεηα ΚΤΔ θαη κπνξεί λα απνξξίςεη ηελ αίηεζε ρνξήγεζεο, κφλν αλ παξαβηάδνληαη άιινη, 

κε πγεηνλνκηθνί, φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ηνπ λφκνπ.  

 

2. Πξνζεζκία ρνξήγεζεο θαη αξκφδην φξγαλν  

Μφιηο νινθιεξσζνχλ νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο ησλ ππεξεζηψλ (γλσκνδφηεζε ηεο πγεηνλνκηθήο 

ππεξεζίαο, έιεγρνο ππξαζθάιεηαο θιπ.), θαη εθφζνλ πιεξνχληαη φιεο νη λφκηκεο πξνυπνζέζεηο, 

ρνξεγείηαη ε άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο εληφο 15 εκεξψλ. 

 Αξκφδην φξγαλν γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο είλαη ν δήκαξρνο ή ν πξφεδξνο ηεο θνηλφηεηαο ρσξίο λα 

απαηηείηαη πξνεγνχκελε απφθαζε άιινπ νξγάλνπ. 

 O ΚΓΚ νξίδεη (άξζξ. 80 παξ. 3 εδ. δ), φηη γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο, νη ζπλαξκφδηεο ππεξεζίεο 

νθείινπλ πξνεγνπκέλσο «λα έρνπλ πξνβεί ζε φιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο» εληφο πελήληα (50) 

εκεξψλ. Έηζη ν δήκαξρνο ή ν πξφεδξνο ηεο θνηλφηεηαο νθείιεη, ην αξγφηεξν εληφο εμήληα πέληε (65), 

ζπλνιηθά, εκεξψλ λα ρνξεγήζεη ηελ άδεηα ΚΤΔ. Απηφο πνπ ππέβαιε αίηεζε γηα ρνξήγεζε άδεηαο ΚΤΔ 

δελ κπνξεί λα ην ιεηηνπξγήζεη πξνηνχ ρνξεγεζεί ε άδεηα. ε θάζε πεξίπησζε ην θαηάζηεκα ιεηηνπξγεί 

λφκηκα απφ ην ρξφλν ρνξήγεζεο ηεο άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο (άξζξ. 80 παξ. 3 ΓΚΚ). χκθσλα, 

πάλησο, κε ξεηή δηάηαμε (άξζξν 3) ηεο πξφζθαηεο ΚΤΑ 10551/2007, «εάλ παξέιζεη άπξαθηε ε 

πξνζεζκία ησλ εμήληα πέληε (65) εκεξψλ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο γηα ηελ έθδνζε 

απφ ηνλ νηθείν Γήκν ή Κνηλφηεηα άδεηαο ίδξπζεο/εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο θάζε είδνπο 

θαηαζηήκαηνο ή επηρείξεζεο ή εγθαηάζηαζεο, ινγίδεηαη φηη ε άδεηα έρεη εθδνζεί». 

Γηα ηελ απφδεημε ηεο θαηά πιάζκα δηθαίνπ ρνξεγεζείζαο άδεηαο, ν νηθείνο Γήκνο ή ε Κνηλφηεηα 

ρνξεγεί, απφ ηελ επνκέλε ηεο ζπκπιήξσζεο ηεο πξνζεζκίαο ησλ 65 εκεξψλ θαη εθφζνλ δελ έρεη 

νινθιεξσζεί ε έθδνζε ηεο άδεηαο, βεβαίσζε, ε νπνία έρεη ηνλ αθφινπζν ηχπν: 

Βεβαηψλεηαη φηη ζηνλ/ζηελ …… ρνξεγείηαη άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο…….., 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηεο ππ‟ αξηζκ. 10551/26.2.2007 απφθαζεο (ΦΔΚ Β΄ 246). 

(Ζκεξνκελία, ππνγξαθή, ηίηινο-νλνκαηεπψλπκν ππνγξάθνληνο) 

Δίλαη απηνλφεην φηη ν Γήκνο ή ε Κνηλφηεηα, παξά ην γεγνλφο φηη κπνξεί λα έρεη παξέιζεη ην 

δηάζηεκα ησλ 65 εκεξψλ, ρνξεγεί ζηνλ ελδηαθεξφκελν ηελ άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο 

θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, κφιηο νινθιεξσζνχλ νη πξνβιεπφκελνη έιεγρνη, αθνχ ε 

άδεηα πξέπεη λα είλαη αλαξηεκέλε εληφο ηνπ θαηαζηήκαηνο γηα λα είλαη επρεξήο ν έιεγρνο απφ ηα 

ειεγθηηθά φξγαλα. 

Δθφζνλ, κεηά ηε ρνξήγεζε ηεο βεβαίσζεο γηα ηελ θαηά πιάζκα δηθαίνπ απνθηεζείζα άδεηα, ν Γήκνο 

ή Κνηλφηεηα δηαπηζηψζεη φηη δελ πιεξνχληαη νη πξνβιεπφκελεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ έθδνζή ηεο, 

πξέπεη λα πξνβεί ζε αλάθιεζε ηεο βεβαίσζεο γηα ηελ ηεθκαηξφκελε άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο, 

ζχκθσλα κε φζα πξναλαθέξζεθαλ γηα ηελ αλάθιεζε ησλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ, κε ηελ αθφινπζε 

δηάθξηζε:  



Πξνθεηκέλνπ γηα ειιείςεηο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα δηεπζεηεζνχλ θαη λα ζπκπιεξσζνχλ (π.ρ. εθηέιεζε 

πξφζζεησλ ηερληθψλ εξγαζηψλ ζην θαηάζηεκα ή πξνκήζεηα εηδηθνχ εμνπιηζκνχ), ν Γήκνο ή Κνηλφηεηα 

ηάζζνπλ εχινγε ξεηή πξνζεζκία ζηνλ ελδηαθεξφκελν γηα ηελ άξζε ηεο πιεκκέιεηαο. Αλ παξέιζεη ε 

πξνζεζκία απηή θαη ν ελδηαθεξφκελνο δελ ζπκκνξθσζεί, ή αλ ε πιεκκέιεηα δελ κπνξεί λα δηεπζεηεζεί 

(π.ρ. δηφηη ην θηίξην ζην νπνίν πξφθεηηαη λα ιεηηνπξγήζεη ην θαηάζηεκα δελ δηαζέηεη ηελ επηθάλεηα πνπ 

πξνβιέπεη ν λφκνο), ηφηε γίλεηαη αλάθιεζε ηεο θαηά πιάζκα δηθαίνπ ρνξεγεζείζαο άδεηαο, ζχκθσλα κε 

ηα αλσηέξσ θαη ε ζρεηηθή βεβαίσζε παχεη λα ηζρχεη113.  

 

3. Γηάξθεηα - παχζε ηζρχνο ηεο άδεηαο  

Ζ άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 6 ηεο ΤΓ Αηβ/8577/83 ηζρχεη γηα ην θηίξην θαη ηνπο ρψξνπο γηα ηνπο 

νπνίνπο έρεη εθδνζεί ρσξίο ρξνληθνχο πεξηνξηζκνχο. 

Oη πεξηπηψζεηο φκσο πνπ παχεη λα ηζρχεη ε άδεηα πνπ έρεη εθδνζεί γηα ην ζπγθεθξηκέλν νίθεκα θαη 

ρψξν είλαη: 

 

α. Μεηαθνξά  

χκθσλα κε ηελ Α1β/8577/1983 Τγεηνλνκηθή Γηάηαμε (άξζξν 6 παξ. 5)114, ε κεηαθνξά, επέθηαζε ή 

αιιαγή ΚΤΔ θαζψο θαη ε νπζηψδεο ηξνπνπνίεζε ησλ πγεηνλνκηθψλ φξσλ ιεηηνπξγίαο ηνπ «ζεσξείηαη 

ίδξπζε λένπ θαηαζηήκαηνο». Δηδηθφηεξα, γηα ηελ κεηαθνξά ηνπ ΚΤΔ πξνβιέπεηαη ζην ίδην άξζξν (παξ. 

7), φηη ε άδεηα «παχεη λα ηζρχεη», πξνθαλψο επεηδή ε άδεηα αλαθέξεηαη ζε ζπγθεθξηκέλν ρψξν115, ελψ 

γηα ηηο άιιεο πεξηπηψζεηο δελ γίλεηαη ιφγνο γηα παχζε ηζρχνο, νπφηε ε άδεηα πξέπεη λα αλαθιεζεί. 

χκθσλα κε ηε δηάηαμε απηή ζεσξείηαη θαη‟ αξρή σο ίδξπζε λένπ θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνχ 

ελδηαθέξνληνο ε κεηαθνξά ελφο θαηαζηήκαηνο θαη ζπλεπψο απαηηείηαη λέα άδεηα ηδξχζεσο θαη 

ιεηηνπξγίαο ηνπ. Δπνκέλσο, ε κεηαθνξά θαηαζηήκαηνο απφ έλα ρψξν ζε άιιν, έζησ θαη αλ απηφο 

βξίζθεηαη εληφο ηνπ απηνχ θηηξίνπ δελ επηηξέπεηαη ρσξίο λέα άδεηα.  

 

β. Γηαθνπή ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο γηα δηάθνξεο αηηίεο (πιελ ηεο αλσηέξαο βίαο) γηα ρξνληθφ 

δηάζηεκα πέξαλ ηνπ έηνπο 

ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη θάπνην θαηάζηεκα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο έρεη παχζεη λα 

ιεηηνπξγεί γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πέξαλ ηνπ έηνπο (άξζξν 6 παξ. 7 ηεο Α1β 8577/1983 πγεηνλνκηθήο 

δηάηαμεο), ηφηε ε δεκνηηθή αξρή νθείιεη λα πξνρσξήζεη ζηελ ζθξάγηζε ηνπ θαηαζηήκαηνο, θαζφζνλ 

ηνχην ιεηηνπξγεί ρσξίο άδεηα (αθνχ απηή έπαςε λα ηζρχεη). Δμαίξεζε ησλ αλσηέξσ, απνηειεί ε 

πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε δηαθνπή ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο νθείιεηαη ζε αλσηέξα βία. Σέηνηεο 

πεξηπηψζεηο αλσηέξαο βίαο αλαθχπηνπλ, ι.ρ., φηαλ απνδεδεηγκέλα ν εθκεηαιιεπηήο ηνπ θαηαζηήκαηνο 

δελ ήηαλ ζε ζέζε λα ην ιεηηνπξγήζεη εμαηηίαο ζνβαξήο αζζέλεηαο.  

 

γ. Καηαζηξνθή ηνπ νηθήκαηνο ζην νπνίν ζηεγάδεηαη ην θαηάζηεκα ζπλεπεία ζεηζκνχ ή άιισλ 

ζενκεληψλ (ππξθαγηά, πιεκκχξα θ.ά.) 

Με ηελ παξ 8 ηνπ άξζξνπ 6 ηεο πγεηνλνκηθήο δηάηαμεο, ξπζκίδνληαη νξηζκέλα δεηήκαηα ζηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ θάπνην νίθεκα, ζην νπνίν ζηεγάδεηαη θαηάζηεκα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο 

θαηαζηξάθεθε ιφγσ ζεηζκνχ. ηελ πεξίπησζε απηή, παχεη λα ηζρχεη ε άδεηα ηνπ θαηαζηήκαηνο θαη 

εθδίδεηαη πξνζσξηλή άδεηα ιεηηνπξγίαο θαηφπηλ ζχκθσλεο γλψκεο ηεο πγεηνλνκηθήο ππεξεζίαο, φηη ην 



νίθεκα πνπ ζα ιεηηνπξγήζεη ην θαηάζηεκα πιεξνί νξηζκέλνπο ζηνηρεηψδεηο φξνπο πνπ πεξηγξάθνληαη 

ζην άξζξν 51 ηεο ΑηΒ 8577/1983 ΤΓ. Γηα ηελ νξηζηηθή εγθαηάζηαζε ζεηζκνπιήθηνπ θαηαζηήκαηνο 

πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο ζε αλνηθνδνκεκέλν νίθεκα, είηε ζην ίδην ζην νπνίν ζηεγαδφηαλ πξηλ απφ 

ηελ θαηαζηξνθή ηνπ απφ ην ζεηζκφ, είηε ζε άιιν, απαηηείηαη λέα άδεηα ιεηηνπξγίαο. Γηα ηε ρνξήγεζε 

φκσο απηήο ηεο άδεηαο, σο πξνο ηνπο ρψξνπο θηι. ιακβάλεηαη ππ‟ φςε ην λνκηθφ θαζεζηψο πνπ ίζρπε 

θαηά ηελ αξρηθή ίδξπζή ηνπ ζην νίθεκα πνπ θαηαζηξάθεθε απφ ην ζεηζκφ. 

,ηη ηζρχεη γηα ηελ πεξίπησζε ηεο θαηαζηξνθήο ηνπ νηθήκαηνο ηνπ θαηαζηήκαηνο ιφγσ ζεηζκψλ, 

ηζρχεη θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ην νίθεκα θαηαζηξάθεθε ιφγσ πιεκκχξαο, ππξθαγηάο ή άιιεο 

ζενκελίαο.  

ηελ πεξίπησζε θαηαζηξνθήο ιφγσ ζεηζκψλ, ζενκεληψλ θηι, αξκφδην φξγαλν λα δηαπηζηψζεη ηελ 

θαηαζηξνθή είλαη ε γηα θάζε πεξίπησζε αξκφδηα αξρή, π.ρ. ε ππξνζβεζηηθή ππεξεζία ζε πεξίπησζε 

ππξθαγηάο.  

 

ΗΗ. Άδεηα κνπζηθήο 

Σν άξζξν 41ηεο Αηβ/8577/83 Τγ. Γ/μεο,  δίλνληαο ηνλ νξηζκφ ηνπ θέληξνπ δηαζθέδαζεο, σο ην 

θαηάζηεκα, ην νπνίν πξννξίδεηαη γηα ηελ παξαθνινχζεζε θπξίσο κνπζηθνχ πξνγξάκκαηνο, ην 

δηαρσξίδεη απφ ηα ινηπά θαηαζηήκαηα, ζηα νπνία επηηξέπεηαη λα γίλεηαη ρξήζε νξηζκέλσλ κνπζηθψλ 

νξγάλσλ (πηάλν, βηνιί, θηζάξα θιπ) ρσξίο εληζρπηή θαη κεγάθσλα, ή ζηεξενθσληθνχ κεραλήκαηνο 

κηθξήο ηζρχνο,  πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγείηαη επράξηζηε αηκφζθαηξα. 

Σα θαηαζηήκαηα ζηα νπνία επηηξέπεηαη ε ιεηηνπξγία κνπζηθήο ρσξίο λα ραξαθηεξίδνληαη θέληξα 

δηαζθέδαζεο, είλαη ηα θαηαζηήκαηα ησλ άξζξσλ 37, 38 θαη 39 ηεο αλσηέξσ πγεηνλνκηθήο δηάηαμεο 

δειαδή θαθέ, κπαξ, εζηηαηφξηα, δαραξνπιαζηεία, αλαςπθηήξηα θιπ. Ζ ιεηηνπξγία φκσο κνπζηθήο ζηα 

αλσηέξσ θαηαζηήκαηα επηηξέπεηαη, κφλν, εθφζνλ ρνξεγεζεί άδεηα απφ ηνλ νηθείν δήκν ή θνηλφηεηα. 

 

1. Θεζκηθφ πιαίζην  

Σν ζεζκηθφ πιαίζην, πνπ δηέπεη ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο θαη ηε ιεηηνπξγία κνπζηθήο εληφο 

θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο είλαη:  

1. O ΚΓΚ άξζξα 75 θαη 80 . Δηδηθφηεξα, κε ηελ παξ. ΗΗ.18 ηνπ άξζξνπ 75, ε αξκνδηφηεηα ρνξήγεζεο 

θαη αλάθιεζεο ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο κνπζηθψλ νξγάλσλ, θαζψο θαη ν έιεγρνο ηεο ηήξεζεο ησλ 

ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ,116 έρεη αλαηεζεί σο αξκνδηφηεηα θξαηηθνχ ραξαθηήξα, πνπ αζθείηαη ζε ηνπηθφ 

επίπεδν γηα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ, ζηνπο δήκνπο θαη ηηο θνηλφηεηεο.  

Δπίζεο κε ηελ παξ. Η.γ9 ηνπ ηδίνπ άξζξνπ θαη ζηνλ ηνκέα ηεο αξκνδηφηεηαο ησλ OΣΑ γηα ηελ 

Πνηφηεηα Εσήο θαη ηελ Δχξπζκε Λεηηνπξγία ησλ Πφιεσλ θαη ησλ Oηθηζκψλ, νη δεκνηηθέο θαη 

θνηλνηηθέο αξρέο έρνπλ αξκνδηφηεηα λα πξνζδηνξίδνπλ κε ηνπηθέο θαλνληζηηθέο απνθάζεηο,117 ηνπο 

φξνπο θαη ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο ζηα θαηαζηήκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ πεξηθέξεηά ηνπο, ζην 

πιαίζην ησλ πγεηνλνκηθψλ θαη θαλνληζηηθψλ απνθάζεσλ ηεο δηνίθεζεο ελψ κε ην άξζξν 80 παξ.4 

πξνζδηνξίδεηαη ην αξκφδην φξγαλν γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο. 

2. Ζ κε αξζ. 3010/85/ Β 593/ Τ.Γ, κε ηελ νπνία θαζνξίδνληαη κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο 

πγείαο απφ ζνξχβνπο κνπζηθήο ησλ θέληξσλ δηαζθέδαζεο θαη ινηπψλ θαηαζηεκάησλ. Με βάζε ηηο 

δηαηάμεηο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πγεηνλνκηθήο δηάηαμεο, ε αξκφδηα πγεηνλνκηθή ππεξεζία, δηελεξγεί 

απηνςία ζην θαηάζηεκα γηα ηελ κέηξεζε ηεο ερνζηάζκεο θαη γλσκαηεχεη ζρεηηθά, πξνθεηκέλνπ λα 

ρνξεγεζεί άδεηα ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο. χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 ηεο Τγεηλνκηθήο απηήο 



Γηάηαμεο, ε επηηξεπφκελε κέγηζηε ερνζηάζκε ηεο κνπζηθήο κέζα ζηα θαηαζηήκαηα, ηα νπνία φπσο 

αλαθέξεηαη παξαπάλσ δελ ζεσξνχληαη θέληξα δηαζθέδαζεο, πξνζδηνξίδεηαη ζηα 80 db. 

3. Ζ κε αξηζ. 3/1996/Β 15/ Αζηπλνκηθή Γηάηαμε φπσο ηζρχεη, κε ηελ νπνία θαζνξίδνληαη κέηξα γηα 

ηελ ηήξεζε ηεο θνηλήο εζπρίαο. Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 θαζνξίδνληαη νη φξνη θαη νη 

πξνυπνζέζεηο γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο ζηα θαηαζηήκαηα ησλ άξζξσλ 37, 38, 

θαη 39 ηεο Αηβ/8577/83 Τ.Γ.. Δηδηθφηεξα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ απηνχ πξνζδηνξίδνληαη ηα ζηνηρεία, 

πνπ πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ζηελ ρνξεγνχκελε άδεηα θαη νξίδεηαη, φηη ε άδεηα ρνξεγείηαη, εθφζνλ δελ 

δηαηαξάζζεηαη ε εζπρία ησλ θαηνίθσλ 

4. O λ.2121/1993/Α 25 «Πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία,  ζπγγεληθά δηθαηψκαηα θαη πνιηηηζηηθά ζέκαηα». 

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 63 πξνθεηκέλνπ λα ρνξεγεζεί άδεηα γηα ηε ρξήζε 

κνπζηθψλ νξγάλσλ θαη γεληθά νπνηαδήπνηε άδεηα ζρεηηθή κε ρψξν ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα 

εθηειεζηνχλ δεκφζηα κνπζηθέο ζπλζέζεηο, απαηηείηαη ε πξνζαγσγή έγγξαθεο άδεηαο δεκφζηαο 

εθηέιεζεο, ρνξεγνχκελεο απφ ηνλ νξγαληζκφ ζπιινγηθήο δηαρείξηζεο ηεο εμνπζίαο δεκφζηαο εθηέιεζεο. 

 

2. Υνξήγεζε άδεηαο κνπζηθήο  

α. Πξνυπνζέζεηο θαη δηαδηθαζία ρνξήγεζεο ηεο άδεηαο κνπζηθήο  

Καη‟ αξρή γηα λα ρνξεγεζεί άδεηα ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο ζε θαηάζηεκα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, 

ζα πξέπεη ην θαηάζηεκα λα ιεηηνπξγεί λφκηκα. Με ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ ΓΚΚ,  δίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα ζηνλ ελδηαθεξφκελν επηρεηξεκαηία, πνπ αηηείηαη άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο 

θαηαζηήκαηνο, λα δεηήζεη ζπγρξφλσο θαη άδεηα ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο. ηελ πεξίπησζε απηή είλαη 

επλφεην φηη ε άδεηα κνπζηθήο ζα ρνξεγεζεί εθφζνλ ρνξεγείηαη άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ 

θαηαζηήκαηνο. 

Σν αίηεκα γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο ππνβάιιεηαη : 

Δίηε κε ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ 

θαηαζηήκαηνο δειαδή κεηά ηε ρνξήγεζε ηεο πξνέγθξηζεο ίδξπζήο ηνπ. 

Δίηε νπνηεδήπνηε κεηά ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο ηνπ θαηαζηήκαηνο. 

Ζ δηάξθεηα ηεο ηζρχνο ηεο άδεηαο κνπζηθήο δελ θαζνξίδεηαη απφ ην λφκν αιιά, ζχκθσλα κε ηελ παξ.2 

ηνπ άξζξνπ 3 ηεο κε αξηζ. 3/96 Αζηπλνκηθήο Γηάηαμεο, ηελ θαζνξίδεη ν νηθείνο δήκνο ή θνηλφηεηα. 

κσο ζχκθσλα κε ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 5 ηεο 10551/2007 ΚΤΑ, ν ελδηαθεξφκελνο κπνξεί λα δεηήζεη 

άδεηα γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν απφ απηφ πνπ έρεη πξνζδηνξίζεη ν δήκνο ή ε θνηλφηεηα. 

Ζ άδεηα αλαλεψλεηαη κε αίηεζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ,  ε νπνία ππνβάιιεηαη κε ηα απαηηνχκελα 

δηθαηνινγεηηθά ζηνλ νηθείν δήκν ή θνηλφηεηα ηνπιάρηζηνλ έλα κήλα πξηλ ηε ιήμε ηεο. Μέρξη λα 

εθδνζεί ε ζρεηηθή απφθαζε γηα ηελ αλαλέσζή ηεο ή κε, ηεθκαίξεηαη φηη ε ρξήζε κνπζηθψλ νξγάλσλ 

είλαη λφκηκε. (άξζξν 5 ηεο 10551/07 ΚΤΑ). Δπνκέλσο ν θαηαζηεκαηάξρεο, ζα πξέπεη, κέρξη λα εθδνζεί 

ε ζρεηηθή απφθαζε, λα έρεη ηνλ αξηζκφ πξσηνθφιινπ θαηάζεζεο ηεο αίηεζεο αλαλέσζεο ηεο άδεηαο 

κνπζηθήο, πξνο απνθπγή ακθηζβεηήζεσλ θαηά ηνλ αζηπλνκηθφ έιεγρν. 

Σν σξάξην ιεηηνπξγίαο ηεο κνπζηθήο θαζνξίδεηαη απφ ηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο 3/1996 Αζη. 

Γηάηαμεο σο εμήο: 

 Γηα ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν κέρξη ηε 22.00΄ ψξα  

 Γηα ηε ζεξηλή πεξίνδν κέρξη ηε 23.00΄ ψξα  

θαη κπνξεί λα παξαηαζεί: 

 Μέρξη ηελ 03.00΄ψξα γηα ηα θαηαζηήκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε θιεηζηφ ρψξν 



 Μέρξη ηελ 02.00΄ψξα γηα ηα θαηαζηήκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε αλνηθηφ ρψξν. 

Ζ παξάηαζε δίδεηαη, εθφζνλ ην δεηήζεη ν ελδηαθεξφκελνο,  ιακβαλνκέλσλ ππφςε ηε ζέζε ηνπ 

θαηαζηήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνπο γχξσ θαηνηθεκέλνπο ρψξνπο, ην είδνο ησλ κνπζηθψλ νξγάλσλ θαη κε 

ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ δηαηαξάζζεηαη ε εζπρία ησλ πεξηνίθσλ.  

Παξάιιεια φκσο ν δήκνο ή ε θνηλφηεηα ζην πιαίζην ηεο θαλνληζηηθήο ηνπ αξκνδηφηεηαο118 θαη 

αλάινγα κε ηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο, κπνξεί λα πξνζδηνξίζεη δηαθνξεηηθά ην σξάξην ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο 

ζηα θαηαζηήκαηα απηά  αιιά πάληα κέρξη ην ρξνληθφ φξην πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ αλσηέξσ Αζηπλνκηθή 

Γηάηαμε. 

 Ζ άδεηα ρνξεγείηαη εθφζνλ πξψηα γλσκαηεχζεη ε πγεηνλνκηθή ππεξεζία θαη κε ηνπο πεξηνξηζκνχο 

πνπ απηή ζέηεη, φπσο, ην κέγεζνο ηεο ερνζηάζκεο, ηε ζέζε ησλ νξγάλσλ θιπ.  

ην ζψκα ηεο άδεηαο ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο αλσηέξσ Αζηπλνκηθήο Γηάηαμεο 

αλαγξάθνληαη: 

 Ζ δηάξθεηα ηζρχνο ηεο άδεηαο θαη ην σξάξην ιεηηνπξγίαο ηεο κνπζηθήο 

 Σν είδνο θαη ν αξηζκφο ησλ κνπζηθψλ νξγάλσλ 

 Ζ ζέζε ησλ νξγάλσλ κέζα ζην θαηάζηεκα 

 Κάζε πεξηνξηζηηθφο φξνο πνπ ηίζεηαη απφ ηελ πγεηνλνκηθή ππεξεζία. 

 

β. Αξκφδηα φξγαλα  

Αξκφδην φξγαλν γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο κνπζηθήο, ζχκθσλα κε ηελ παξ.4 ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ 

ΚΓΚ, είλαη ε δεκαξρηαθή επηηξνπή ή ν Πξφεδξνο ηεο Κνηλφηεηαο,  ρσξίο λα απαηηείηαη πξνεγνχκελε 

απφθαζε ηνπ θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ 

 

γ. Γηθαηνινγεηηθά γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο κνπζηθήο 

Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιιεη ν ελδηαθεξφκελνο ζηνλ νηθείν δήκν ή θνηλφηεηα γηα ηε ρνξήγεζε 

ηεο άδεηαο κνπζηθψλ νξγάλσλ είλαη: 

α) αίηεζε 

β) παξάβνιν 

γ) άδεηα δεκφζηαο εθηέιεζεο κνπζηθψλ ζπλζέζεσλ, ρνξεγνχκελεο απφ νξγαληζκφ ζπιινγηθήο 

δηαρείξηζεο ηεο εμνπζίαο δεκφζηαο εθηέιεζεο(εηαηξεία πξνζηαζίαο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο). 

 

3. Αληηθαηάζηαζε άδεηαο κνπζηθήο 

Ζ άδεηα ιεηηνπξγίαο κνπζηθψλ νξγάλσλ, ρνξεγείηαη ζηνλ θάηνρν ηεο άδεηαο ηνπ θαηαζηήκαηνο θαη 

αθνξά ηε ιεηηνπξγία κνπζηθήο κέζα ζην ζπγθεθξηκέλν θαηάζηεκα. ηαλ ην θαηάζηεκα κεηαβηβάδεηαη 

ζε άιιν πξφζσπν, εθηφο απφ ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ, 

αληηθαζίζηαηαη θαη ε άδεηα ιεηηνπξγίαο κνπζηθψλ νξγάλσλ, κέρξη ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο 

(άξζξν 5 ηεο 10551/07 ΚΤΑ). 

Ζ αληηθαηάζηαζε ηεο άδεηαο γίλεηαη ρσξίο ηελ ηήξεζε ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηε ρνξήγεζή ηεο, δειαδή, 

ρσξίο ηελ ππνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ,  ηελ εθ λένπ γλσκνδφηεζε ηεο πγεηνλνκηθήο ππεξεζίαο θαη ρσξίο 

λα απαηηείηαη απφθαζε ηεο δεκαξρηαθήο επηηξνπήο. Δθδίδεηαη απφ ην δήκαξρν ή ηνλ πξφεδξν ηεο 

θνηλφηεηαο ζην φλνκα ηνπ λένπ θαηφρνπ ηεο άδεηαο ηνπ θαηαζηήκαηνο. 



 

4. Αλάθιεζε- αθαίξεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο 

Γηα ηελ αλάθιεζε ησλ αδεηψλ ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο, εθαξκφδνληαη φζα ηζρχνπλ γηα ηελ αλάθιεζε 

ησλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ. πγθεθξηκέλα κηα άδεηα πνπ έρεη ρνξεγεζεί παξάλνκα, πάζρεη αθπξφηεηα 

θαη πξέπεη λα αλαθιεζεί γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο πρ γηαηί ρνξεγήζεθε ρσξίο ηελ άδεηα νξγαληζκνχ 

δηαρείξηζεο δεκφζηαο εθηέιεζεο κνπζηθήο. 

ηηο πεξηπηψζεηο φκσο πνπ έρεη ρνξεγεζεί λφκηκα κηα άδεηα ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο θαη παξαβηάδνληαη 

νη φξνη κε ηνπο νπνίνπο απηή ρνξεγήζεθε, π.ρ παξαβηάδεηαη ην σξάξην ιεηηνπξγίαο ηεο κνπζηθήο, ηφηε ν 

νηθείνο δήκνο ή θνηλφηεηα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αθαηξέζεη ηελ άδεηα κνπζηθήο πξνζσξηλά γηα ρξφλν 

πνπ ην ίδην ην αξκφδην φξγαλν γηα ηε ρνξήγεζή ηεο θξίλεη θαη ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο νξηζηηθά, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηεο Αζη. Γηάηαμεο 3/96 φπσο ηζρχεη. 

εκεηψλεηαη φκσο φηη νη παξαβηάζεηο ησλ φξσλ ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο, επηθέξνπλ ππνρξεσηηθά, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 180/79, ππφ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο, ηελ πξνζσξηλή ή θαη ηελ 

νξηζηηθή αθαίξεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο. (βι. ζρεηηθά θεθ.Δ )   

 

5. Απαληήζεηο ζε ζπρλά εξσηήκαηα 

1. Απαηηείηαη άδεηα ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο φηαλ γίλεηαη ρξήζε ξαδηνθψλνπ ή  

ηειεφξαζεο;  

χκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο Αζη. Γηάηαμεο 3/96 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ φκνηα 

3Α/98/Β 761, άδεηα ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο απαηηείηαη κφλν γηα ηε ρξήζε θάζε είδνπο κνπζηθψλ νξγάλσλ 

θαζψο θαη ζηεξενθσληθψλ κεραλεκάησλ θαη ειεθηξνθψλσλ. Απιψο ζχκθσλα κε ηελ αλσηέξσ Αζη. 

Γηάηαμε, απαγνξεχεηαη ζηα θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο ε ρξήζε ξαδηνθψλσλ θαη 

ηειενξάζεσλ, εθφζνλ πξνθαιείηαη δηαηάξαμε ηεο εζπρίαο ησλ θαηνίθσλ. Ζ απαγφξεπζε απηή 

επηβάιιεηαη απφ ηα αξκφδηα αζηπλνκηθά φξγαλα ζην πιαίζην ησλ θαζεθφλησλ ηνπο γηα ηε δηαθχιαμε 

ηεο θνηλήο εζπρίαο. Δπνκέλσο γηα ηε ρξήζε απηψλ δελ απαηηείηαη άδεηα . 

 

2. Ζ γλσκνδφηεζε ηεο Τγεηνλνκηθήο Τπεξεζίαο απαηηείηαη θάζε θνξά  

πνπ αλαλεψλεηαη ε άδεηα ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο; 

Ζ πξάμε αλαλέσζεο απνηειεί επί ηεο νπζίαο λέα άδεηα, ε νπνία εθδίδεηαη κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ 

ζέηεη ε θείκελε λνκνζεζία. Δπνκέλσο απαηηείηαη ε γλψκε ηεο πγεηνλνκηθήο Τπεξεζίαο, φπσο νξίδνπλ νη 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 ηεο Τ.Γ. Α5/3010/85/ Β 593. ( έγγξαθν ΤΠΔΓΓΑ 28993/20-6-07 ) 

 

3. Πφηε ιεηηνπξγεί λφκηκα ε κνπζηθή ζ‟ έλα θαηάζηεκα αλ έρεη ιήμεη ε ηζρχο ηεο; 

χκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο ΚΤΑ 10551/07/Β 246, ηεθκαίξεηαη φηη ε ιεηηνπξγία 

κνπζηθήο είλαη λφκηκε ζ‟ έλα θαηάζηεκα κεηά ηε ιήμε ηζρχνο ηεο άδεηαο θαη κέρξη λα εθδνζεί λέα 

άδεηα, εθφζνλ ν ελδηαθεξφκελνο ππνβάιιεη αίηεκα γηα αλαλέσζή ηεο ηνπιάρηζηνλ έλα κήλα πξηλ ηε 

ιήμε ηεο. 

 



4. Απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε άδεηαο δεκφζηαο εθηέιεζεο κνπζηθψλ ζπλζέζεσλ γηα ηε ρνξήγεζε ηεο 

άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο θέληξνπ δηαζθέδαζεο αθνχ γηα ηα θέληξα δηαζθέδαζεο δελ απαηηείηαη 

άδεηα κνπζηθήο; 

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 63 ηνπ Ν. 2121/93 πεξί πξνζηαζίαο πλεπκαηηθψλ 

δηθαησκάησλ, εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε ηεο ρνξήγεζεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο, ε πξνζθφκηζε 

έγγξαθεο άδεηαο δεκφζηαο εθηέιεζεο, απαηηείηαη σο δηθαηνινγεηηθφ θαη ζηηο πεξηπηψζεηο ρνξήγεζεο 

άδεηαο γηα νπνηνδήπνηε ρψξν. Δπνκέλσο ε άδεηα απηή, απνηειεί δηθαηνινγεηηθφ γηα ηε ρνξήγεζε ηεο 

άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο θέληξνπ δηαζθέδαζεο, αλεμάξηεηα αλ γη‟ απηά δελ απαηηείηαη άδεηα 

κνπζηθήο 

5. Πνηα είλαη ηα αξκφδηα φξγαλα γηα ηνλ έιεγρν ηεο ερνξξχπαλζεο;  

Δηδηθά γηα ηνλ έιεγρν ηεο ερνξξχπαλζεο πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηνπο ζνξχβνπο κνπζηθήο ησλ 

Κέληξσλ Γηαζθεδάζεσο θαη ησλ ινηπψλ θαηαζηεκάησλ νξίδεη δηεμνδηθά ε A5 3010/85 Τγεηνλνκηθή 

Γηάηαμε, νη ξπζκίζεηο ηεο νπνίαο πξνβιέπνπλ φηη νη κεηξήζεηο ππέξβαζεο ηνπ αλψηαηνπ επηηξεπηνχ 

νξίνπ ηεο ερεηηθήο ζηάζκεο ιεηηνπξγίαο ησλ θέληξσλ δηαζθέδαζεο θαη ησλ ινηπψλ θαηαζηεκάησλ κε 

κνπζηθή, γίλνληαη απνθιεηζηηθά κε ερφκεηξα νξηζκέλνπ ηχπνπ (βι. ζρεη. θαη ηελ ππ‟ αξηζκ. 17/1-11-

1999 γλσκνδφηεζε ηνπ εηζαγγειέα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ). ηελ Τγεηνλνκηθή απηή δηάηαμε δελ νξίδεηαη 

ξεηά πνηνη ππάιιεινη είλαη αξκφδηνη γηα ηε κέηξεζε ηεο ερνξξχπαλζεο απφ κνπζηθή, αιιά ζηελ 

αθξνηειεχηηα δηάηαμή ηεο νξίδεηαη φηη ε εθηέιεζή ηεο αλαηίζεηαη ζηα αξκφδηα πγεηνλνκηθά θαη 

αζηπλνκηθά φξγαλα. 

Θα πξέπεη λα ηνληζζεί φηη ηνλ έιεγρν ηεο ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ γηα ηελ θνηλή εζπρία θαη ησλ 

δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ηε ιεηηνπξγία ησλ θαηαζηεκάησλ θαη επηρεηξήζεσλ πγεηνλνκηθνχ 

ελδηαθέξνληνο, κπνξεί λα αζθεί ε Γεκνηηθή Αζηπλνκία ηνπ νηθείνπ δήκνπ κεηά απφ ζρεηηθή απφθαζε 

ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 35 παξ.12 ηνπ Ν. 

3274/04. Μέρξη ηελ έθδνζε ηέηνηαο απφθαζεο, νη αξκνδηφηεηεο απηέο εμαθνινπζνχλ λα αζθνχληαη απφ 

ηελ Διιεληθή Αζηπλνκία.  

Δπνκέλσο, θπξίσο, αξκφδηα φξγαλα γηα ηελ ρξήζε ησλ ερνκέηξσλ κέηξεζεο ηεο ερνζηάζκεο ζηα 

Κέληξα Γηαζθέδαζεο θαη ζηα ινηπά θαηαζηήκαηα, πνπ ρξεζηκνπνηνχλ κνπζηθή, είλαη νη ππάιιεινη ησλ 

πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ πνπ έρνπλ ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο θαη ηα απαξαίηεηα ηππηθά πξνζφληα 

(Τγηεηλνιφγνη Ηαηξνί – άξζξν 50 ηνπ ΠΓ 95/2000 – Τγηεηλνιφγνη κεραληθνί – άξζξν 57 ΠΓ 95/2000 θαη 

επφπηεο Γεκφζηαο Τγηεηλήο – άξζξν 86 ηνπ ηδίνπ ΠΓ/ηνο θαζψο θαη άξζξν 4 ηνπ ΠΓ/ηνο 82/1989). 

ε εμαηξεηηθέο φκσο θαη θαηεπείγνπζεο πεξηπηψζεηο, εθφζνλ αδπλαηνχλ λα ζπκπξάμνπλ πγεηνλνκηθνί 

ππάιιεινη, ππάξρεη δπλαηφηεηα ηα αξκφδηα αζηπλνκηθά φξγαλα ηεο Διιεληθήο ή ηεο Γεκνηηθήο 

Αζηπλνκίαο, λα θάλνπλ ρξήζε ερνκέηξσλ γηα κέηξεζε ηεο ερνξξχπαλζεο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε, φηη 

έρνπλ εθπαηδεπηεί ζηε ρξήζε ηνπο. 

 

ΗΗΗ. Άδεηα θαηάιεςεο θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ 

1. Καηάιεςε θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ απφ θαηαζηήκαηα 

Σν άξζξν 80 ηνπ ΚΓΚ πξνθεηκέλνπ λα πεξηνξίζεη ηε γξαθεηνθξαηία, θαζηέξσζε ηε δπλαηφηεηα 

ρνξήγεζεο, καδί κε ηελ άδεηα ηνπ θαηαζηήκαηνο, θαη δχν αθφκε αδεηψλ, νη νπνίεο ζπλήζσο ζρεηίδνληαη 

άκεζα κε απηή, δειαδή ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο θαη ηελ άδεηα ρξήζεο θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ γηα 

αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάησλ (άξζξν 80 παξ. 4 ηνπ ΚΓΚ).  

Γηα ηελ άδεηα ρξήζεο θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ ζα εθαξκνζηεί ε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηε 

λνκνζεζία πεξί πξνζφδσλ ησλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ (ΒΓ ηεο 24-9/20-10-1958 φπσο ηζρχεη), κε ηελ 



παξαηήξεζε φηη ε πξνζεζκία γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο ηνπ θαηαζηήκαηνο (15 εκέξεο απφ ηε 

ζπκπιήξσζε φισλ ησλ ελεξγεηψλ απφ ηηο ζπλαξκφδηεο ππεξεζίεο θαηά ην άξζξν 80 παξ. 3 ηνπ ΚΓΚ), 

θαζίζηαηαη πιένλ θαη πξνζεζκία ρνξήγεζεο ηεο άδεηαο ρξήζεο θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ.  

Ζ ζχλδεζε ηεο άδεηαο ηνπ θαηαζηήκαηνο κε ηελ άδεηα ρξήζεο θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ πνπ θαζηέξσζε ν 

ΚΓΚ, ηζρχεη γηα ηελ πξψηε ρνξήγεζε απηψλ. Καη ηνχην δηφηη ε κελ άδεηα ηνπ θαηαζηήκαηνο, είλαη 

αφξηζηεο δηάξθεηαο, ε δε άδεηα θαηάιεςεο θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ ηζρχεη κφλν γηα ην εκεξνινγηαθφ έηνο 

γηα ην νπνίν εθδφζεθε, δειαδή ιήγεη πάληνηε ην αξγφηεξν ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ (άξζξν 13 παξ. 11 ηνπ 

ΒΓ ηεο 24-9/20-10-1958, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 3 ηνπ Ν. 1080/1980). Μπνξεί φκσο λα 

αλαλεψλεηαη κε απιή απφθαζε ηνπ Γεκάξρνπ θαη ηελ θαηαβνιή ηνπ ηέινπο, ρσξίο γλψκε ηεο 

αζηπλνκηθήο αξρήο ή ηεο δεκνηηθήο αζηπλνκίαο γηα ην αλ ζπληξέρνπλ ιφγνη θπθινθνξίαο πνπ δελ 

επηηξέπνπλ ηε ρνξήγεζε, ε νπνία γλψκε θαλνληθά απαηηείηαη γηα ηελ πξψηε ρνξήγεζε.  

Δίλαη επλφεην φηη άδεηα θαηάιεςεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ κπνξεί λα δεηήζεη ν ελδηαθεξφκελνο θαη 

κεηά ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο. Δηδηθφηεξα, ζηηο πεξηπηψζεηο 

πνπ κε ηελ άδεηα ηνπ θαηαζηήκαηνο δελ είρε πξνζδηνξηζζεί αξηζκφο θαζηζκάησλ ζε ππαίζξην ρψξν, ζα 

πξέπεη πξψηα λα πξνζδηνξηζζεί απηφο κεηά απφ γλψκε ηεο Τγεηνλνκηθήο Τπεξεζίαο119 θαη κεηά λα 

ρνξεγεζεί άδεηα θαηάιεςεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ .Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο δελ 

απαηηείηαη λέα άδεηα ηνπ θαηαζηήκαηνο. 

 

2. Ζ δηάζεζε ησλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ 

χκθσλα κε ην άξζξν 13 ηνπ ΒΓ ηεο 24-9/20-10-1958, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 3 ηνπ Ν. 

1080/1980, επηηξέπεηαη ε επηβνιή ηέινπο εηο βάξνο ησλ ρξεζηκνπνηνχλησλ δηαξθψο ή πξνζθαίξσο 

πεδνδξφκηα, νδνχο, πιαηείεο θαη ελ γέλεη θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο. Χο θνηλφρξεζηνο ρψξνο λνείηαη θαη ην 

δάπεδν ρψξσλ κεηαμχ ηεο ζέζεσο ησλ πξνζφςεσλ ησλ ηζνγείσλ ησλ νηθνδνκψλ θαη ησλ εγθεθξηκέλσλ 

νηθνδνκηθψλ γξακκψλ (ζηνέο θαη απνηκήζεηο γσληψλ νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ), απνηεινχλησλ ησλ 

ρψξσλ ηνχησλ πξνεθηάζεηο πεδνδξνκίσλ θαη αθεζέλησλ ζε θνηλή ρξήζε. Σα ηκήκαηα ησλ 

θνηλνρξήζησλ ρψξσλ ησλ νπνίσλ επηηξέπεηαη ε παξαρψξεζε, θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ 

ή θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ.  

Δηδηθά γηα ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο πνπ παξαρσξνχληαη γηα ρξήζε ζε θαθελεία, δαραξνπιαζηεία, 

εζηηαηφξηα θαη παξεκθεξή θαηαζηήκαηα, ην δεκνηηθφ ή θνηλνηηθφ ζπκβνχιην κπνξεί κε ηελ ίδηα 

απφθαζή ηνπ λα νξίδεη φηη ηα ζεξβηξηδφκελα απφ ηα θαηαζηήκαηα απηά ζηνπο αλσηέξσ ρψξνπο είδε ζα 

πξνζθέξνληαη ζε ηηκέο θαηαζηήκαηνο θαηψηεξεο θαηεγνξίαο απφ εθείλε ζηελ νπνία αλήθνπλ (παξ. 4 

ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ Ν.1416/84).  

Ζ ρξήζε ησλ πιαηεηψλ δηαηίζεηαη ζηνπο εθκεηαιιεπνκέλνπο ηα γχξσ θαθελεία, δαραξνπιαζηεία, 

εζηηαηφξηα, παξεκθεξείο επηρεηξήζεηο θαη θαηαζηήκαηα, ζχκθσλα κε εηδηθφηεξεο απνθάζεηο ηνπ 

Γεκνηηθνχ ή Κνηλνηηθνχ πκβνπιίνπ. Δπηηξέπεηαη ε παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο ζπλερφκελνπ 

θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ, εθ‟ φζνλ δελ ζίγνληαη δηθαηψκαηα άιινπ δηθαηνπκέλνπ ηεο ρξήζεσο, εάλ φκσο νη 

δηθαηνχκελνη ρξήζεσο απηνχ είλαη πιείνλεο ηνπ ελφο, ε ρξήζε ηνπ ζπλερνκέλνπ απηνχ ρψξνπ 

παξαρσξείηαη αλάινγα κε ηηο πξνζφςεηο ησλ θαηαζηεκάησλ απηψλ ή κε άιια θξηηήξηα (ηνπηθά, 

ηνπξηζηηθά, θπθινθνξηαθά, πξαζίλνπ, θιπ.). Γελ επηηξέπεηαη ν παξαρσξνχκελνο ρψξνο λα επεθηείλεηαη 

θαη ζε πεδνδξφκην παξαθεηκέλνπ θαηαζηήκαηνο ή θαηνηθίαο, παξά κφλνλ κε έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηνπ 

ρξεζηκνπνηνχληνο ή θαηέρνληνο ηα αθίλεηα .  

Πξνθεηκέλνπ πεξί πιαηεηψλ φπνπ πξνβάιινληαη θαηαζηήκαηα ρξεζηκνπνηνχκελα σο θαθελεία, 

εζηηαηφξηα, δαραξνπιαζηεία ή παξεκθεξείο επηρεηξήζεηο, ζε θάζε εθκεηαιιεπηή απηψλ παξαρσξείηαη 

αλαιφγσο ηεο πξνζφςεσο ηνπ θαηαζηήκαηνο ε ρξήζε ηνπ 70% ηεο πξνβνιήο, ην ππφινηπν δε 30%, 



δηαηίζεηαη ζηνπο ίδηνπο εθ‟ φζνλ δελ παξαθσιχεηαη νπζησδψο ε ειεχζεξε ρξήζε. Αλ ν δηθαηνχκελνο 

δελ ρξεζηκνπνηεί ην ρψξν, κπνξεί λα παξαρσξεζεί ζηνπο εθκεηαιιεπηέο ζπλερφκελσλ θαηαζηεκάησλ, 

αλάινγα πάιη κε ηελ πξφζνςε. Γηα ρψξνπο πνπ δελ βξίζθνληαη κπξνζηά απφ θαηαζηήκαηα ή ζηελ 

πξνβνιή ηνπο, ε παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο απηψλ επηηξέπεηαη εθ‟ φζνλ δελ αλαηξείηαη εμ νινθιήξνπ ε 

ηδηφηεηα ηνπ θνηλνρξήζηνπ θαη χζηεξα απφ ηε δηελέξγεηα δεκνπξαζίαο.  

 

3. Γηαδηθαζία ηεο άδεηαο ρξήζεο θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ 

α. Απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ 

Καηά ην άξζξν 13 παξ. 2 ηνπ ΒΓ ηεο 24-9/20-10-1958, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 3 ηνπ Ν. 

1080/1980, ηα ηκήκαηα ησλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ, ησλ νπνίσλ επηηξέπεηαη ε παξαρψξεζε ηεο ρξήζεσο, 

θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ. Με φκνηα απφθαζε θαζνξίδεηαη 

επίζεο θαη ην εηήζην ηέινο θαηά ηεηξαγσληθφ κέηξν, αλαιφγσο ηεο πεξηνρήο ζηελ νπνία βξίζθεηαη ν 

ρξεζηκνπνηνχκελνο ρψξνο, αλεμαξηήησο ηνπ ρξφλνπ ρξήζεσο. Μπνξεί, πάλησο, ηα παξαπάλσ ζηνηρεία 

(ρψξνη θαη ηέινο) λα θαζνξηζηνχλ κε κηα απφθαζε, ε νπνία έρεη θαλνληζηηθφ ραξαθηήξα θαη πξέπεη λα 

δεκνζηεπηεί θαηά ην άξζξν 66 ηνπ ΒΓ ηεο 24-9/20-10-1958. Δλλνείηαη φηη εθφζνλ ε παξαπάλσ 

απφθαζε έρεη ιεθζεί, εμαθνινπζεί λα ηζρχεη κέρξη λα ηξνπνπνηεζεί. 

 

β. Αίηεζε 

O πξνηηζέκελνο λα ρξεζηκνπνηήζεη θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, ππνβάιιεη πξηλ απφ ηε ρξήζε αίηεζε ζην 

δήκν ή ηελ θνηλφηεηα. Ζ αίηεζε κπνξεί λα ππνβιεζεί καδί κε ηελ αίηεζε γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο 

ηνπ θαηαζηήκαηνο. ηελ αίηεζε αλαγξάθνληαη: (α) ην νλνκαηεπψλπκν ή ε επσλπκία ηνπ αηηνχληνο, ην 

είδνο θαη ε δηεχζπλζε ηεο αζθνχκελεο επηρείξεζεο θαη (β) ε ζέζε, ε έθηαζε θαη ην είδνο ηνπ 

αηηνχκελνπ πξνο ρξήζε ρψξνπ σο θαη ε ρξνληθή δηάξθεηα γηα ηελ νπνία αηηείηαη ηελ παξαρψξεζε ηεο 

ρξήζεο.  

Δπηπιένλ ε αίηεζε, εθφζνλ έρεη ππάξμεη αλάινγε πξνεγνχκελε απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ, ζπλνδεχεηαη απφ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο άδεηαο ρξήζεο ίζεο 

πξνο ην 200% ηνπ αλαινγνχληνο ηέινπο, ε νπνία κπνξεί λα εθπέζεη χζηεξα απφ δηαπίζησζε ησλ 

αξκφδησλ νξγάλσλ ειέγρνπ θαη‟ ειάρηζηνλ δχν θνξέο ηεο παξαβίαζεο ησλ φξσλ πνπ πξνβιέπνληαη. 

Γελ είλαη αλαγθαία ε πξνζθφκηζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο, αλ ην ηέινο ηνπ παξαρσξνχκελνπ ρψξνπ είλαη 

κηθξφηεξν ησλ 1.200 επξψ. Σν χςνο θαη ν ηχπνο ηεο εγγπεηηθήο θαζνξίδεηαη κε ηελ απφθαζε ηνπ 

νηθείνπ ζπκβνπιίνπ θαη δελ επηηξέπεηαη λα είλαη κεγαιχηεξν απφ ην δηαθφζηα ηνηο εθαηφ ηνπ 

αλαινγνχληνο ηέινπο (άξζξν 13 παξ. 6 ηνπ ΒΓ ηεο 24-9/20-10-1958, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην 

άξζξν 16 παξ. 4 ηνπ Ν. 3254/2004). 

 

γ. Γλσκάηεπζε αζηπλνκηθήο αξρήο ή δεκνηηθήο αζηπλνκίαο 

Γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο ρξήζεο, ε αζηπλνκηθή αξρή ή ε δεκνηηθή αζηπλνκία γλσκαηεχεη αλ 

πθίζηαληαη ιφγνη αζθάιεηαο ηεο θπθινθνξίαο πεδψλ ή ηξνρνθφξσλ πνπ επηβάιινπλ ηε κε ρνξήγεζε 

ηεο αηηνπκέλεο αδείαο. Αλ παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία δεθαπέληε εκεξψλ πνπ ηίζεηαη φηαλ 

πξφθεηηαη γηα αζηπλνκηθή αξρή, ε άδεηα ρνξεγείηαη θαη ρσξίο ηε γλσκάηεπζή ηεο(άξζξν 13 παξ. 6 ηνπ 

ΒΓ ηεο 24-9/20-10-1958, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 16 παξ. 4 ηνπ Ν. 3254/2004). 

Υνξεγεζείζα άδεηα αλαθαιείηαη ππνρξεσηηθά απφ ην δήκαξρν ή πξφεδξν θνηλφηεηαο εληφο δεθαεκέξνπ 

απφ ηεο εγγξάθνπ εηδνπνηήζεψο ηνπ απφ ηελ αζηπλνκηθή αξρή ή ηε δεκνηηθή αζηπλνκία, φηη 



ζπληξέρνπλ ιφγνη αζθαιείαο ηεο θπθινθνξίαο πεδψλ ή νρεκάησλ. Ζ αλάθιεζε απηή ζπλεπάγεηαη 

αλαινγηθή επηζηξνθή ηνπ θαηαβιεζέληνο ηέινπο (άξζξν 13 παξ. 7 ηνπ ΒΓ ηεο 24-9/20-10-1958). 

 

δ. Πιεξσκή ηνπ ηέινπο 

Γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο πξέπεη πξνεγνπκέλσο λα έρεη θαηαβιεζεί ην αλαινγνχλ ηέινο 

θαηάιεςεο θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ. Σν ηέινο θαηαβάιιεηαη είηε κεηξεηνίο είηε κε εγγπεηηθή επηζηνιή, 

ζην δεκνηηθφ ή θνηλνηηθφ ηακείν πξηλ ηελ παξάδνζε ηεο άδεηαο ρξήζεο, αλαγξάθεηαη δε επ‟ απηήο ν 

αξηζκφο ηνπ γξακκαηίνπ είζπξαμεο ή ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο.  

 

ε. Απφθαζε Γεκάξρνπ ή πξνέδξνπ Kνηλφηεηαο 

Ζ άδεηα ρξήζεο θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ ρνξεγείηαη κε απφθαζε ηνπ Γεκάξρνπ ή ηνπ πξνέδξνπ 

Kνηλφηεηαο, θαη κε απφθαζε ηνπ ηδίνπ επηβάιινληαη ρξεκαηηθά πξφζηηκα ζε πεξίπησζε απζαίξεηεο 

ρξήζεο. 

 

IV. Απαληήζεηο ζε ζπρλά Δξσηήκαηα 

1. Πφηε δελ ηζρχεη ε απαγφξεπζε ρνξήγεζεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ΚΤΔ ζε  

θαηαδηθαζζέληεο γηα νξηζκέλα εγθιήκαηα; 

Σν άξζξν 4 παξ. 2 ηνπ λ.δ. 180/1979 φπσο ηζρχεη πξνβιέπεη φηη : «απαγνξεχεηαη ε ρνξήγεζε άδεηαο 

ζηνπο θαηαδηθαζζέληεο ηειεζίδηθα γηα εγθιήκαηα θαηά ηεο δσήο ή ζσκαηηθήο αθεξαηφηεηαο απφ 

πξφζεζε, γηα αδηθήκαηα πνπ αθνξνχλ ηα ήζε γεληθά, γηα παξάλνκε νπινθνξία, νπινρξεζία θαη θαηνρή 

φπινπ θαη ηνπ Νφκνπ πεξί λαξθσηηθψλ. Oη απαγνξεχζεηο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ δελ ηζρχνπλ αλ 

παξήιζε πεληαεηία απφ ηελ έθηηζε ή ηελ παξαγξαθή ηεο πνηλήο ή ηελ άθεζε απηήο κε ράξε, εθηφο αλ ε 

ράξε απνλεκήζεθε κε άξζε ησλ ζπλεπεηψλ». (βι. θαη 67/2004 Γλ. Δηζ.Πξση.Λαξ.)  



2. Απαηηείηαη λέα άδεηα ηδξχζεσο θαη ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνχ  

ελδηαθέξνληνο ζε πεξίπησζε ζχκβαζεο παξαρψξεζεο ηεο δηαρείξηζεο (managment) απφ ηελ εηαηξία 

ζην φλνκα ηεο νπνίαο έρεη εθδνζεί ε άδεηα  

ιεηηνπξγίαο ζε άιιε εηαηξία (δηαρεηξίζηξηα); 

Ζ εηαηξία πνπ έρεη άδεηα ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, φηαλ είλαη αλψλπκε 

εηαηξία ή ΔΠΔ κπνξεί λα αλαζέζεη ηελ δηαρείξηζή ηεο ζε άιιε εηαηξία, ε νπνία νθείιεη λα ελεξγεί εληφο 

ηνπ εηαηξηθνχ ζθνπνχ, ρσξίο εθ ηνπ γεγνλφηνο αλάζεζεο ηεο δηαρείξηζεο λα επέξρεηαη κεηαβίβαζε ηεο 

επηρεηξήζεσο απφ ηελ εηαηξία πνπ έρεη ηελ άδεηα ψζηε λα απαηηείηαη έθδνζε λέαο άδεηαο (βι. 547/2002 

ΓλΝΚ). 

 

3.  ηαλ ρνξεγείηαη άδεηα ζε αιινδαπφ ε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο άδεηαο ηνπ ΚΤΔ πξέπεη λα ζπκπίπηεη κε 

ηε δηάξθεηα ηεο άδεηα δηακνλήο; 

χκθσλα κε ηελ ΤΓ Αηβ/8577/83 ε άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ΚΤΔ ρνξεγείηαη ρσξίο ρξνληθνχο 

πεξηνξηζκνχο θαη ρσξίο λα γίλεηαη δηάθξηζε κεηαμχ αιινδαπνχ θαη εκεδαπνχ. Ζ κφλε πξνυπφζεζε πνπ 

ηίζεηαη γηα ηνλ αιινδαπφ,  απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία,  είλαη λα ηζρχεη ε άδεηα δηακνλήο ηνπ φηαλ ζα 

δεηήζεη ηελ ρνξήγεζε ηεο άδεηαο γηα ηελ ίδξπζε ΚΤΔ, ε νπνία άιισζηε απνηειεί θαη δηθαηνινγεηηθφ 

γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο (βι. 5876/30.3.2005 έγγξαθν ΤΠ.Δ.ΓΓ.Α) 

 

4. Ζ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ ή ηεο Κνηλφηεηαο κπνξεί λα βεβαηψζεη φηη ν ρψξνο ζηνλ νπνίν ζα 

ιεηηνπξγήζεη έλα θαηάζηεκα είλαη θχξηαο ρξήζεσο;  

Ζ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ ή ηεο Κνηλφηεηαο κπνξεί λα βεβαηψζεη φηη ν ρψξνο ζηνλ νπνίν ζα 

ιεηηνπξγήζεη έλα θαηάζηεκα είλαη θπξίαο ρξήζεσο εθφζνλ έρεη πξνεγεζεί κεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ 

πνιενδνκηθψλ εθαξκνγψλ. ηελ πεξίπησζε πνπ δελ έρεη ηέηνηα αξκνδηφηεηα θαη δελ είλαη δπλαηή απφ 

ηελ πξνζθνκηζζείζα νηθνδνκηθή άδεηα θαη ηα εγθεθξηκέλα ζρέδηα πνπ ηε ζπλνδεχνπλ ε δηαθξίβσζε ηεο 

ρξήζεο ηνπ ρψξνπ ή ππάξρεη ππφλνηα γηα αιιαγή ρξήζεο, ηε βεβαίσζε ρνξεγεί ε νηθεία Γηεχζπλζε 

Πνιενδνκίαο θαη Πεξηβάιινληνο, είηε κεηά απφ αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, είηε ππεξεζηαθά κεηά απφ 

αίηεκα ηνπ νηθείνπ Γήκνπ ζηελ Πνιενδνκία (βι. 13301/28.2.2006 έγγξαθν ΤΠ.Δ.ΓΓ.Α.). 

 

5. Πνηνο είλαη αξκφδηνο λα δηαπηζηψζεη ηε δηαθνπή ιεηηνπξγίαο ελφο θαηαζηήκαηνο πέξαλ ηνπ έηνπο; 

Αξκφδηα Τπεξεζία λα δηαπηζηψζεη ηε δηαθνπή ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνχ 

ελδηαθέξνληνο πέξαλ ηνπ έηνπο είλαη ε Διιεληθή Αζηπλνκία, φπνπ ηελ αξκνδηφηεηα δελ αζθεί ε 

Γεκνηηθή Αζηπλνκία (βι. 17848/2006 έγγξαθν ΤΠ.Δ.ΓΓ.Α.) 

6. Απαηηείηαη λέα άδεηα θαηαζηήκαηνο φηαλ ν ελδηαθεξφκελνο επηζπκεί λα αλαπηχμεη θαζίζκαηα ζε 

ππαίζξην ρψξν ή ζε ηζφγεηα αίζνπζα ζπλάζξνηζεο θνηλνχ πνπ πξφζθεηληαη ζε ήδε ιεηηνπξγνχλ 

θαηάζηεκα;   

ρη γηαηί ζχκθσλα κε ηελ ΤΑ Τ1γ/Γ.Π/94643/O7 (ΦΔΚ Β 1384) ζηα θαηαζηήκαηα ησλ άξζξσλ 37, 

38 & 39 ηεο ΤΓ Α1β/8577.83 δειαδή εζηηαηφξηα θαθέ θιπ, κπνξεί λα επηηξαπεί ε αλάπηπμε 

θαζηζκάησλ ζε ππαίζξηνπο ρψξνπο ( πιαηείεο, πεδφδξνκνη, πξαζηέο ή ζε ηζφγεηεο αίζνπζεο ζπλάζξνηζεο 

θνηλνχ θιπ) πνπ πξφζθεηληαη ζηα ήδε ιεηηνπξγνχληα θαηαζηήκαηα κε πξφζζεηε πξάμε πξνζδηνξηζκνχ 

θαζηζκάησλ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αδεηνδνηνχζα αξρή δειαδή ηνλ νηθείν δήκν ή θνηλφηεηα , κεηά απφ 

ζχκθσλε γλψκε ηεο Τγεηνλνκηθήο Τπεξεζίαο. 

 



V. Τπνδείγκαηα  

 

1. Αίηεζε γηα άδεηα ΚΤΔ 

 

 Α Η Σ Ζ  Ζ  ΠΡO Σν Γήκν / Κνηλφηεηα 

............................................................................... 

Α.ΦΤΗΚO ΠΡOΧΠO 

ΔΠΧΝΤΜO ...............................  

OΝOΜΑ .....................................  

ΠATPΧNYMO ..........................  

ΔΣO ΓΔΝΝΖΖ ....................  

ΣOΠO ΓΔΝΝΖΖ ................  

Σνπνο Καηνηθίαο ........................  

Πεξηνρή ......................................  

OΓO .........................................  

Σ.Κ. ............................................  

Αξ.Γειη.Σαπηφηεηαο ..................  

Α.Φ.Μ. .......................................  

ΣΖΛΔΦΧΝO..............................  

Β. ΝOΜΗΚO ΠΡOΧΠO 

ΔΠΧΝΤΜΗΑ ..............................  

ΔΓΡΑ ..........................................  

ΔΚΠΡOΧΠO .........................  

OΝOΜΑΣΔΠΧΝΤΜO ..............  

ΠΑΣΡΧΝΤΜO ..........................  

ΣOΠO ΚΑΣOΗΚΗΑ ................  

Σ.Κ. ............................................  

Α.Γ.Σ. .........................................  

Α.Φ.Μ. .......................................  

ΣΖΛΔΦΧΝO..............................   
 
A. Παξαθαιψ φπσο κνπ ρνξεγήζεηε άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο γηα ην θαηάζηεκα ή επηρείξεζε πγεηνλνκηθνχ 

ελδηαθέξνληνο πνπ βξίζθεηαη ζηελ νδφ  ...  

αξ. ..................... ηεο πεξηνρήο .................................... 

σο ...............................................................   

 ...................................................................  

 ...................................................................  

κε ΓΗΑΚΡΗΣΗΚO ΣΗΣΛO 

 .........................................................................  

χκθσλα κε ηελ αξ. ..................... απφθαζε πξνέγθξηζεο 

αο πιεξνθνξψ φηη ζηνλ ίδην ρψξν πξηλ ιεηηνπξγνχζε ην θαηάζηεκα ηνπ   

 ...................................................................  



σο  ..............................................................  

 ...................................................................  

Β. Εεηψ άδεηα θαηάιεςεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ γηα ηελ αλάπηπμε  ηξαπεδνθαζηζκάησλ ζηνλ ρψξν ηνπ 

πεδνδξνκίνπ / πιαηείαο έκπξνζζελ ηνπ θαηαζηήκαηνο κνπ 

Γ. Εεηψ άδεηα γηα ηε ιεηηνπξγία κνπζηθήο – κνπζηθψλ νξγάλσλ 

 

O / Ζ  

Αηηψλ /νχζα 

2. Άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο 

 

 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜOΚΡΑΣΗΑ ΖΜΔΡOΜΖΝΗΑ…….. 

ΝOΜO Α.Π……… 

ΓΖΜO/ΚOΗΝOΣΖΣΑ  

 

 

ΑΓΔΗΑ IΓΡΤΖ & ΛΔΗΣOΤΡΓΗΑ 

 
ΑΠOΦΑΖ 

 

 Έρνληαο ππφςε: 

  

1. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 75,80,86, ηνπ λ. 3463/2006 (Α 114) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη 

Κνηλνηήησλ»  

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 1 ηεο ΑΗΒ/8577 / 83 /(Β 526) Τγεηνλνκηθήο Γηάηαμεο 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 180/79 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 

4. Σηο δηαηάμεηο ηεο ΚΤΑ 10551/2007/ Β 246 

5. Σελ απφ ................... αίηεζε ηνπ / ηεο ....................................................................... ηνπ ................... θαηνίθνπ 

............................ νδφο ............................... αξ. ...... Α.Γ.Σ./ άδεηαο δηακνλήο .......................  

6. Σελ αξ. …………… απφθαζε …………………………γηα πξνέγθξηζε ίδξπζεο θαηαζηήκαηνο 

7. Σελ αξηζ. ................................... γλσκνδφηεζε ηεο αξκφδηαο Τγεηνλνκηθήο Τπεξεζίαο, ζχκθσλα κε ηελ 

νπνία πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο Αηβ / 8577/83 Τγεηνλ.Γηάηαμεο  

8. Σα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ, απνθαζίδνπκε: 

 

Υ O Ρ Ζ Γ O Τ Μ Δ 

η...   ................................................................................................................  

άδεηα ίδξπζεο & ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο  .................................................  

ζηελ νδφ ..................... ............................ .................................. αξ. ....  

ζχκθσλα κε ηνπο παξαθάησ φξνπο, ε παξάβαζε ησλ νπνίσλ ζπλεπάγεηαη, εθηφο άιισλ θπξψζεσλ θαη 

ηελ αλάθιεζε ηεο παξνχζαο άδεηαο .  

1. Σν θαηάζηεκα ζα ιεηηνπξγεί ζε σθέιηκν ρψξν αίζνπζαο (σθέιηκνπ θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ....... 

θαη........ ηεο Αηβ/8577/83 Τγεηνλνκηθήο Γηάηαμεο) ............................... φπσο απηφ θαίλεηαη ζην 

εγθεθξηκέλν απφ ηελ Τγεηνλνκηθή Τπεξεζία ζρεδηάγξακκα, πνπ ηεξείηαη ζηνλ νηθείν θάθειν ηεο 

Τπεξεζίαο καο .  

2. O θάηνρφο ηεο ζα ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο Τγεηνλνκηθέο - Γεκνηηθέο -

Αγνξαλνκηθέο - Σνπξηζηηθέο - Αζηπλνκηθέο θαη ινηπέο ζρεηηθέο κε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ θαηαζηήκαηνο 

δηαηάμεηο .  



3. Ζ άδεηα είλαη πξνζσπηθή θαη ακεηαβίβαζηε. 

4. Να ηνπνζεηεζεί ζε πιαίζην θαη λα αλαξηεζεί, καδί κε έλα ζρεδηάγξακκα ηνπ θαηαζηήκαηνο ζε 

εκθαλέο κέξνο απηνχ. 

 5. Ζ άδεηα απηή ηζρχεη επ‟ αφξηζην θαη ζε πεξίπησζε κεηαβίβαζεο ηνπ θαηαζηήκαηνο ή παχζεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ λα παξαδνζεί ζηελ ππεξεζία καο. 

 

ΚOΗΝOΠOΗΖΖ 

1. Γ/λζε Τγείαο .................................................  

2. Αζη.Σκήκα – Γεκνηηθή Αζηπλνκία ........  

3. Γ.O.Τ.  .............................................................  

 

O ΓΖΜΑΡΥO / O ΠΡOΔΓΡO ηεο ΚOΗΝOΣΖΣΑ 



3. Άδεηα κνπζηθήο 

 

 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜOΚΡΑΣΗΑ ΖΜΔΡOΜΖΝΗΑ…….. 

ΝOΜO Α.Π……… 

ΓΖΜO/ΚOΗΝOΣΖΣΑ  

 

ΑΓΔΗΑ ΜOΤΗΚΖ 

 

 Έρνληαο ππφςε: 

 α. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 75, 80 θαη 86 ηνπ Ν.3463/2006 (ΦΔΚ Α 114 ) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα 

Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ»  

β. Σελ απφ .................... αίηεζε η. ....................................................................................  

θαηνίθνπ  .........................................................................................................  

γ. Σηο δηαηάμεηο ηνπ αξ. 41 ηεο Α1β/8577/1983 ΤΓ(ΦΔΚ Β 526)  

δ. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηεο ΚΤΑ 10551/2007(ΦΔΚ Β 246) 

ε. Σελ Τ.Γ Α5/3010/85 (ΦΔΚ Β 4) «Μέηξα πξνζηαζίαο ηεο Γεκφζηαο Τγείαο απφ ζνξχβνπο κνπζηθήο 

ησλ θέληξσλ δηαζθέδαζεο θαη ινηπψλ θαηαζηεκάησλ» . 

ζη. Σηο δηαηάμεηο ηεο αξηζ. 3/96 Αζηπλνκηθήο Γηάηαμεο, « κέηξα γηα ηελ ηήξεζε ηεο θνηλήο εζπρίαο» 

φπσο ηζρχεη 

δ. Σελ απφ ...../...../.......... άδεηα δεκφζηαο εθηέιεζεο πνπ εθδφζεθε απφ ..........   

ε. Σελ αξηζκ. ........................................ γλσκνδφηεζε ηεο Γ/λζεο Τγηεηλήο............................ πεξί κέγηζηεο 

ερνζηάζκεο  

ζ. Σελ ........................... απφθαζε ηεο Γεκαξρηαθήο Δπηηξνπήο  

Σν γεγνλφο φηη ππνβιήζεθε ην παξάβνιν ........................... επξψ 

 

ΥOΡΖΓOΤΜΔ 

Άδεηα ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο κε ζηεξενθσληθφ ζπγθξφηεκα ρακειήο ηζρχνο / ........................... κνπζηθά 

φξγαλα ζην θαηάζηεκα ................................................................................ ηνπ/ηεο ........................... κε αξηζ. αδείαο 

...........................,  πνπ βξίζθεηαη ζη ............ ....................................................................... νδφο 

...................................................................... αξ. ............ Ζ κνπζηθή ζα ιεηηνπξγεί θαηά ηηο ψξεο 

……………………..ηελ ρεηκεξηλή πεξίνδν θαη .................................. ηελ ζεξηλή πεξίνδν, ζχκθσλα κε ηελ 

απφθαζε ηεο Γεκαξρηαθήο Δπηηξνπήο κε ηνπο παξαθάησ φξνπο : 

1. - Απαγνξεχεηαη ε ιεηηνπξγία ηεο κνπζηθήο θαηά ηηο ψξεο θνηλήο εζπρίαο.  

2.- Σν ζηεξενθσληθφ κεράλεκα ζα είλαη ρακειήο ηζρχνο θαη ζα ιεηηνπξγεί κε θιεηζηέο ηηο πφξηεο θαη ηα 

παξάζπξα θαη κε θαηάιιειν ( αζφξπβν) ζχζηεκα εμαεξηζκνχ ηεο αίζνπζαο θαη θιηκαηηζκνχ ψζηε λα 

κελ δεκηνπξγείηαη ερνξξχπαλζε ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν . 

3.- Γελ ζα ηνπνζεηεζνχλ ερεία ή ηειεφξαζε ή νπνηαδήπνηε άιιε πεγή εθπνκπήο κνπζηθήο έμσ απφ ην 

θαηάζηεκα . 

4.- Ζ έληαζε ηεο κνπζηθήο κέζα ζην θαηάζηεκα δελ ζα μεπεξλά ζε θακηά πεξίπησζε ηα 80 db (A) . 

5.- Ζ άδεηα δεκφζηαο εθηέιεζεο κνπζηθψλ ζπλζέζεσλ ζα πξέπεη λα είλαη ζε ηζρχ γηα φζν ρξφλν δηαξθεί 

ε παξνχζα άδεηα. 

 

 Κάζε παξάβαζε ησλ αλσηέξσ ζπλεπάγεηαη,  εθηφο απφ ηελ πνηληθή δίσμε θαη ηελ αθαίξεζε ή 

αλάθιεζε ηεο παξνχζαο άδεηαο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ππ. αξηζκ. 3/1996 Αζηπλνκηθήο Γηάηαμεο.  

 



 Ζ παξνχζα άδεηα λα ηνπνζεηεζεί ζε παιφθξαθην πιαίζην θαη λα αλαξηεζεί ζε εκθαλέο κέξνο ηνπ 

θαηαζηήκαηνο. 

 Ζ άδεηα απηή ηζρχεη κέρξη ηελ ................................................................................................................. 

 Γηα ηελ αλαλέσζε ηεο άδεηαο απηήο ππνβάιιεηαη αίηεζε ηνπιάρηζηνλ έλα κήλα πξηλ απφ 
.................................. 
 

O Γήκαξρνο/ O Πξφεδξνο ηεο Κνηλφηεηαο 



ΚΔΦΑΛΑΗO Γ  

ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ ΑΓΔΗΑ ΗΓΡΤΖ ΚΑΗ ΛΔΗΣOΤΡΓΗΑ 

 

Η.  Έλλνηα ηεο αληηθαηάζηαζεο 

Ζ άδεηα πνπ εθδίδεηαη γηα ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ελφο θαηαζηήκαηνο αθνξά ην νίθεκα θαη ηνπο 

ρψξνπο απηνχ ρσξίο ρξνληθνχο πεξηνξηζκνχο. Χο εθ ηνχηνπ θξίζεθε ζθφπηκν, φηαλ ηα ζηνηρεία απηά 

δελ κεηαβάιινληαη, λα κελ απαηηείηαη ε ηήξεζε ηεο δηαδηθαζίαο πνπ πξνβιέπεηαη γηα έθδνζε λέαο 

άδεηαο αιιά λα γίλεηαη αληηθαηάζηαζε απηήο. 

Έηζη ινηπφλ, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 80 παξ.5 ηνπ ΚΓΚ θαη ηνπ άξζξνπ 6 ηεο 10551/23-207 

ΚΤΑ, πξνζδηνξίδνληαη νη πεξηπηψζεηο120 γηα ηηο νπνίεο δελ απαηηείηαη πιένλ έθδνζε λέαο άδεηαο 

ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο ή επηρείξεζεο. Ζ άδεηα ζπλεπψο, πνπ έρεη εθδνζεί γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν θαηάζηεκα, αληηθαζίζηαηαη κε λέα, ε νπνία απιψο θαη κφλν πεξηιακβάλεη ηε 

ζπγθεθξηκέλε κεηαβνιή πνπ επέξρεηαη ιφγσ αιιαγήο ηνπ πξνζψπνπ ηνπ θαηφρνπ ηεο άδεηαο ή αιιαγήο 

ηεο επσλπκίαο ή ιφγσ αλάπηπμεο λέαο δξαζηεξηφηεηαο θιπ, φπσο απηά ξεηά πξνβιέπνληαη ζηελ 

αλσηέξσ ΚΤΑ.  

 

ΗΗ. Βαζηθέο πεξηπηψζεηο αληηθαηάζηαζεο ηεο άδεηαο  

(άξζξν 6 παξ.1 ΚΤΑ 10551/07) 

Ζ άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ελφο θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο αληηθαζίζηαηαη κε 

λέα ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

α) κεηαβίβαζεο, ηνπ θαηαζηήκαηνο ή ηεο επηρείξεζεο ζε λέν πξφζσπν, θπζηθφ ή λνκηθφ. Ζ 

κεηαβίβαζε κπνξεί λα επέιζεη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν είηε κε πψιεζε είηε κε δσξεά είηε απφ 

θιεξνλνκηά θιπ. Πξνυπφζεζε φκσο λα αθνινπζεζεί ε δηαδηθαζία ηεο αληηθαηάζηαζεο ηεο άδεηαο θαη 

φρη ε έθδνζε λέαο, αθφκε θαη αλ έρεη γίλεη ε κεηαβίβαζε, είλαη: 

 λα κελ έρεη γίλεη κεηαθνξά ηνπ θαηαζηήκαηνο ζε άιιν ρψξν 

 λα κελ έρεη επεθηαζεί,  πρ κε πξνζζήθε λένπ ρψξνπ πέξαλ απηνχ ηεο αξρηθήο άδεηαο 

 λα κελ έρεη γίλεη αιιαγή ηεο ρξήζεο, δειαδή εάλ ε άδεηα έρεη δνζεί γηα θαθεηέξηα λα κελ έρεη 

κεηαηξαπεί ζε θαθέ εζηηαηφξην θαη 

 λα κελ έρεη επέιζεη θακηά νπζηψδεο ηξνπνπνίεζε ησλ πγεηνλνκηθψλ φξσλ ιεηηνπξγίαο ηνπ 

θαηαζηήκαηνο, φπσο ε κεηαηξνπή ηνπ απνζεθεπηηθνχ ρψξνπ ζε ρψξν θπξίαο ρξήζεσο, εθηφο αλ ε 

ηπρφλ γηλφκελε ηξνπνπνίεζε είρε σο ζπλέπεηα ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ πγηεηλήο απηνχ φπσο 

ιφγνπ ράξηλ ε αλαθαίληζε ησλ ρψξσλ πγηεηλήο ή ηνπ παξαζθεπαζηεξίνπ. 

β) Μίζζσζεο ή ππεθκίζζσζεο, εθφζνλ απνδεηθλχνληαη απφ έγγξαθν βέβαηεο ρξνλνινγίαο121 π.ρ. 

κηζζσηήξην ζπκβφιαην ζεσξεκέλν απφ ηελ εθνξία ή ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ ζεσξεκέλν απφ 

ζπκβνιαηνγξάθν. Ζ αληηθαηάζηαζε ηεο άδεηαο ηνπ θαηαζηήκαηνο θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο κίζζσζεο ή 

ηεο ππεθκίζζσζεο είλαη δπλαηή φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο κεηαβίβαζεο εθφζνλ δελ έρεη γίλεη 

κεηαθνξά, επέθηαζε, αιιαγή ηεο ρξήζεο ή νπζηψδεο ηξνπνπνίεζε ησλ πγεηνλνκηθψλ φξσλ ιεηηνπξγίαο 

ηνπ θαηαζηήκαηνο. Δπηζεκαίλεηαη φηη κε ηνλ φξν κίζζσζε ή ππεθκίζζσζε, λνείηαη ε κίζζσζε ή 

εθκίζζσζε ηεο εθκεηάιιεπζεο ηεο επηρείξεζεο απφ ηνλ θάηνρν ηεο άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ 

θαηαζηήκαηνο θαη φρη απιψο ηνπ νηθήκαηνο απφ ηνλ ηδηνθηήηε απηνχ ζε άιιν πξφζσπν. ηελ 

πεξίπησζε δειαδή πνπ είηε έρεη ιήμεη ην κηζζσηήξην ζπκβφιαην είηε απνρσξήζεη γηα νπνηνδήπνηε ιφγν 



ν θάηνρνο ηεο άδεηαο ηνπ θαηαζηήκαηνο θαη ην θαηάζηεκα εθκηζζσζεί ζε άιιν πξφζσπν, πξέπεη λα 

εθδνζεί λέα άδεηα αθφκε θαη αλ ν λένο κηζζσηήο ην ιεηηνπξγήζεη κε ηελ ίδηα ρξήζε. 

γ) Απνρψξεζεο ή αληηθαηάζηαζεο γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ή ηνπ 

πγεηνλνκηθψο ή αγνξαλνκηθψο ππεπζχλνπ ηεο επηρείξεζεο. Ζ πεξίπησζε απηή ζπλαληάηαη φηαλ ν 

θάηνρνο ηεο άδεηαο ηνπ θαηαζηήκαηνο είλαη εηαηξεία θαη ζπλεπψο, ζχκθσλα κε ηελ παξ 4 ηνπ άξζξνπ 6 

ηεο ΤΓ/μεο Τηβ/8577/83 θαη ηελ παξ 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηεο ΚΤΑ 10551/07, πξέπεη λα δειψλεηαη ν 

πγεηνλνκηθψο ή αγνξαλνκηθψο ππεχζπλνο ηνπ θαηαζηήκαηνο. 

δ) Δηζφδνπ λένπ εηαίξνπ ή απνρψξεζεο εηαίξνπ απφ εηαηξηθή122 επηρείξεζε. Ζ αληηθαηάζηαζε ηεο 

άδεηαο ηνπ θαηαζηήκαηνο ζηελ πεξίπησζε απηή είλαη επηβεβιεκέλε εθφζνλ κε ηελ είζνδν ή ηελ 

απνρψξεζε εηαίξνπ επέξρεηαη κεηαβνιή ζηελ επσλπκία ηεο εηαηξείαο, ην φλνκα ηεο νπνίαο 

αλαγξάθεηαη ζηελ άδεηα ηνπ θαηαζηήκαηνο. 

ε) Απνρψξεζεο ησλ ηδξπηηθψλ κειψλ πξνζσπηθήο εηαηξείαο, εθφζνλ δελ κεηαβάιιεηαη ε λνκηθή 

κνξθή ηεο. ηελ πεξίπησζε απηή, φπσο θαη ζηελ πξνεγνχκελε, ε άδεηα επηβάιιεηαη λα αληηθαηαζηαζεί 

εθφζνλ επέξρεηαη κεηαβνιή ζηελ επσλπκία ηεο εηαηξείαο ην φλνκα ηεο νπνίαο αλαγξάθεηαη ζηελ άδεηα 

ηνπ θαηαζηήκαηνο. Δάλ αιιάμεη ε λνκηθή κνξθή ηεο πρ απφ O.Δ. γίλεη Δ.Π.Δ., ηφηε πξφθεηηαη γηα 

κεηαβίβαζε ηνπ θαηαζηήκαηνο ζε άιιν πξφζσπν θαη εκπίπηεη ζηελ πεξίπησζε ηεο αληηθαηάζηαζεο ηεο 

άδεηαο ιφγσ κεηαβίβαζεο. 

ζη) Αιιαγήο ηεο ζχλζεζεο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ αλψλπκεο εηαηξείαο. ηελ πεξίπησζε απηή ε 

αληηθαηάζηαζε ηεο άδεηαο είλαη επηβεβιεκέλε, αθνχ ζε πεξίπησζε κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο Αλψλπκεο 

Δηαηξείαο ζπλεπεία ζπγρψλεπζεο,  κεηαηξνπήο,  δηάζπαζεο θιπ επέξρεηαη αιιαγή ζηε λνκηθή 

πξνζσπηθφηεηα ή κεηαβνιή ηεο επσλπκίαο απηήο. 

δ) Αιιαγήο επσλπκίαο ηεο επηρείξεζεο εθφζνλ δελ κεηαβάιιεηαη ε λνκηθή κνξθή ηεο. ηελ 

πεξίπησζε απηή πξφθεηηαη γηα αιιαγή ηνπ δηαθξηηηθνχ ηίηινπ ηνπ θαηαζηήκαηνο,  πνπ ηπρφλ 

αλαγξάθεηαη ζηελ άδεηα θαη σο εθ ηνχηνπ είλαη επηβεβιεκέλε ε αληηθαηάζηαζή ηεο. ε δηαθνξεηηθή 

πεξίπησζε, φηαλ δειαδή ε αιιαγή ηεο επσλπκίαο επέξρεηαη ιφγσ ηεο αιιαγήο ηεο λνκηθήο κνξθήο ηνπ 

πξνζψπνπ ζην φλνκα ηνπ νπνίνπ έρεη εθδνζεί ε άδεηα, ηφηε πξφθεηηαη γηα κεηαβίβαζε ηνπ 

θαηαζηήκαηνο ζε άιιν πξφζσπν θαη εκπίπηεη ζηελ πεξίπησζε ηεο αληηθαηάζηαζεο ηεο άδεηαο ιφγσ 

κεηαβίβαζεο.123 

ΗΗΗ Γηθαηνινγεηηθά γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο άδεηαο 

1. Γεληθά 

Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιιεη ν ελδηαθεξφκελνο γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο άδεηαο ίδξπζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο είλαη:  

1. Αίηεζε κε δχν θσηνγξαθίεο ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ ή ηνπ εθπξνζψπνπ εηαηξείαο, ζην φλνκα ησλ 

νπνίσλ εθδίδεηαη ε άδεηα ηνπ θαηαζηήκαηνο  

2. Έγγξαθν ζηνηρείν βέβαηεο ρξνλνινγίαο, κε ην νπνίν απνδεηθλχεηαη ε κεηαβίβαζε ή ε κίζζσζε ή ε 

εθκίζζσζε (π.ρ. ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ ζεσξεκέλν απφ ζπκβνιαηνγξάθν, κηζζσηήξην ζπκβφιαην 

ζεσξεκέλν απφ ηελ εθνξία ή δεκφζην έγγξαθν απφ ην νπνίν απνδεηθλχεηαη ε κεηαβνιή θιπ.) ή ε 

κεηαβνιή ζηελ αξρηθά ρνξεγεζείζα άδεηα, (π.ρ. θαηαζηαηηθφ, δήισζε αιιαγήο ηνπ λνκίκνπ 

εθπξνζψπνπ θιπ). 

3. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ λ. 1599/86, κε ηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη δελ έρεη επέιζεη κεηαθνξά, 

επέθηαζε, αιιαγή ρξήζεο θαη νπζηψδεο ηξνπνπνίεζε ησλ πγεηνλνκηθψλ φξσλ ιεηηνπξγίαο, βάζεη ησλ 

νπνίσλ ρνξεγήζεθε ε ηζρχνπζα άδεηα. Ζ αλσηέξσ δήισζε ππνβάιιεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο κεηαβίβαζεο 

θαη κίζζσζεο ή εθκίζζσζεο. 



4. Τπεχζπλε δήισζε κε ηελ νπνία δειψλεηαη ε κε χπαξμε ηειεζίδηθεο θαηαδίθεο γηα αδηθήκαηα124 

πνπ αλαθέξνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 2 ηνπ πδ 180/1979, φπσο απηφ ηζρχεη. 

Ζ ηειεπηαία δήισζε ππνβάιιεηαη κφλν γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο άδεηαο θαηαζηήκαηνο πψιεζεο 

νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ θαη θέληξσλ δηαζθέδαζεο (πδ 180/79 φπσο ηζρχεη) ιφγσ κεηαβίβαζεο ή 

κίζζσζεο ή εθκίζζσζεο ζε άιιν πξφζσπν ή αιιαγήο ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ή ηνπ ππεπζχλνπ ηνπ 

θαηαζηήκαηνο125.  

5. Παξάβνιν, εθφζνλ πξνβιέπεηαη126 

6. Αθξηβέο θσηναληίγξαθν αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ή εάλ ν ελδηαθεξφκελνο είλαη αιινδαπφο: 

 –  Άδεηαο δηακνλήο πνπ ηνπ επηηξέπεη ηελ άζθεζε αλεμάξηεηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο,127 αλ 

ν ελδηαθεξφκελνο είλαη ππήθννο θξάηνπο κε κέινπο ηεο Δ.Δ. 

 – Δηδηθήο Σαπηφηεηαο Oκνγελνχο ή πξνμεληθήο ζεψξεζεο δηαβαηεξίνπ γηα επαλαπαηξηζκφ γηα ηνπο 

νκνγελείο 

 – άδεηαο δηακνλήο γηα ηνπο ππεθφνπο ησλ ρσξψλ κειψλ ηεο Δ.Δ. 

7. Άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο κφλν γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ απαηηείηαη απφ ην λφκν, φπσο 

πξνθεηκέλνπ γηα θξενπσιείν άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο θξενπψιε ή γηα θνκκσηήξην άδεηα 

αζθήζεσο επαγγέικαηνο θνκκσηή θιπ.).128 

8. Άδεηα αζθήζεσο επηηεδεχκαηνο. Ζ άδεηα αζθήζεσο επηηεδεχκαηνο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 παξ.9 

ηνπ λ. 1882/1990 (Α 43), απνηειεί απαξαίηεην δηθαηνινγεηηθφ γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο άδεηαο, φηαλ 

απηή γίλεηαη ιφγσ αιιαγήο ηνπ πξνζψπνπ ζην φλνκα ηνπ νπνίνπ είρε εθδνζεί ε άδεηα ηνπ 

θαηαζηήκαηνο. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ν ελδηαθεξφκελνο,  νθείιεη λα ηελ πξνζθνκίζεη ζηνλ νηθείν δήκν 

ή θνηλφηεηα θαηά ηε ρνξήγεζε ηεο λέαο άδεηαο θαη φρη κε ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο . 

 

2. Δηδηθφηεξα δηθαηνινγεηηθά εάλ πξφθεηηαη γηα εηαηξεία  

1. Σν θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξείαο ζε ΦΔΚ γηα ΑΔ ή ΔΠΔ ή ζεσξεκέλν απφ ην Πξσηνδηθείν γηα O.Δ. ή 

Δ.Δ.  

2. Γήισζε νξηζκνχ ηνπ πγεηνλνκηθψο ή αγνξαλνκηθψο ππεπζχλνπ απφ ηνλ εθπξφζσπν ηεο εηαηξείαο  

3.  Γήισζε απνδνρήο απφ ηνλ νξηζζέληα, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε άδεηα αληηθαζίζηαηαη ζην φλνκα ηεο 

εηαηξείαο. 

4. Τπεχζπλεο δειψζεηο γηα κε χπαξμε ηειεζίδηθεο θαηαδίθεο ηνπ εθπξνζψπνπ ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ 

πγεηνλνκηθψο ππεπζχλνπ, φηαλ πξφθεηηαη γηα Α.Δ. ή Δ.Π.Δ. θαη φισλ ησλ νκφξξπζκσλ εηαίξσλ, φηαλ 

πξφθεηηαη γηα O.Δ. ή Δ.Δ. γηα θαηαζηήκαηα πξνζθνξάο νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ. 

 

3. Γεκνηηθή ελεκεξφηεηα γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο άδεηαο 

Πιένλ ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθψλ,  ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 285 ηνπ ΚΓΚ, ν αηηψλ 

ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο, ζηηο πεξηπηψζεηο βέβαηα πνπ 

αιιάδεη ην πξφζσπν ζην φλνκα ηνπ νπνίνπ έρεη εθδνζεί ή άδεηα απηνχ, δελ πξέπεη λα είλαη νθεηιέηεο 

ηνπ δήκνπ ή ηεο θνηλφηεηαο. Ζ πηζηνπνίεζε ηεο κε νθεηιήο απνηειεί ζηνηρείν, ην νπνίν εξεπλάηαη απφ 

ηνλ ίδην ηνλ OΣΑ. Δπνκέλσο δελ κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί ε άδεηα ηνπ θαηαζηήκαηνο πξηλ ν 

ελδηαθεξφκελνο εμνθιήζεη ηελ νθεηιή ηνπ εθηφο βέβαηα αλ έρεη γίλεη δηαθαλνληζκφο θαηαβνιήο ή 



ππάξρεη εθθξεκνδηθία. Χο νθεηιή ζεσξείηαη απηή πνπ έρεη ηακεηαθά βεβαησζεί θαη έρεη θαηαζηεί 

ιεμηπξφζεζκε. 

 

4. Υνξήγεζε βεβαίσζεο κέρξη ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο άδεηαο 

Με ηελ θαηάζεζε ηεο αίηεζεο γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ 

θαηαζηήκαηνο, δίδεηαη ζηνλ ελδηαθεξφκελν θσηνηππία απηήο εηο δηπινχλ, ζην ζψκα ησλ νπνίσλ, ζα 

βεβαηψλεηαη ζε πξσηφηππε κνξθή απφ ηνλ πξντζηάκελν ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο φηη ην θαηάζηεκα κε 

ηελ ππ΄αξ….. άδεηα ιεηηνπξγεί λφκηκα κε αλαθνξά ζηνλ ηφπν θαη ηελ εκεξνκελία. (Δγθ. ΤΠΔΓΓΑ αξ 

51/66174/29.11.2006) 

Σνχην θξίζεθε απαξαίηεην πξνθεηκέλνπ νη ελδηαθεξφκελνη λα κπνξνχλ λα θάλνπλ έλαξμε 

επηηεδεχκαηνο ζηελ αξκφδηα Γεκφζηα Oηθνλνκηθή Τπεξεζία, ζηελ νπνία θαηαζέηνπλ ην έλα αληίγξαθν 

ηεο αίηεζεο ρσξίο λα ηνπο δεηείηαη απφθαζε πξνέγθξηζεο,  ελψ ην δεχηεξν θξαηνχλ νη ίδηνη γηα ηε 

δηεπθφιπλζε ησλ ειεγθηηθψλ νξγάλσλ. 

 

5. Τπνρξεψζεηο λέσλ θαηφρσλ 

Oη λένη θάηνρνη ηεο άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ θαηαζηεκάησλ πνπ αληηθαζίζηαηαη, πξέπεη λα 

έρνπλ ππφςε ηνπο πέξαλ ηεο ηήξεζεο ησλ φξσλ θαη ησλ πξνυπνζέζεσλ βάζεη ησλ νπνίσλ ρνξεγήζεθε 

ή άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο θαη ηα εμήο: 

α. Παξάδνζε παιαηάο άδεηαο: Σν θαηάζηεκα ιεηηνπξγεί κε ηελ ηζρχνπζα (παιαηά) άδεηα ίδξπζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο κέρξη ηελ αληηθαηάζηαζή ηεο, ε νπνία πξέπεη λα παξαδίδεηαη ζην Γήκν ή ηελ Κνηλφηεηα κε 

ηελ παξαιαβή ηεο λέαο άδεηαο.(παξ.7 άξζξνπ 6 ηεο ΤΓ/μεο ΑΗβ 8577/83). 

β. Βηβιηάξην Τγείαο- εθπαίδεπζε ρεηξηζηψλ ηξνθίκσλ: ζνη αζθνχλ ην επάγγεικα ηνπ ρεηξηζηή 

ηξνθίκσλ ή πνηψλ είηε σο εηδηθνί επαγγεικαηίεο είηε σο ππάιιεινη ή εξγάηεο ή βνεζνί απηψλ ή 

απαζρνινχληαη κε νπνηαδήπνηε ζρέζε ζε θνκκσηήξηα, θνπξεία, εζηηαηφξηα, δαραξνπιαζηεία, θαθελεία 

θαη άιιεο επηρεηξήζεηο πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλνη κε βηβιηάξην πγείαο, 

ην νπνίν εθδίδεηαη απφ ηελ νηθεία πγεηνλνκηθή ππεξεζία ηεο Ννκαξρίαο, ζην νπνίν βεβαηψλεηαη φηη ν 

θάηνρφο ηνπ πέξαζε απφ ηαηξηθή εμέηαζε θαη δελ βξέζεθε λα πάζρεη απφ κεηαδνηηθφ ή άιιν λφζεκα κε 

ζπκβαηφ κε ηελ απαζρφιεζή ηνπ ( άξζξν 14 παξ. 1 ηεο ΤΓ/μεο ΑΗβ 8577/83). 

 Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηελ παξ.12 ηνπ ηδίνπ άξζξνπ ηεο αλσηέξσ Τγεηνλνκηθήο Γηάηαμεο φπσο 

πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ΤΑ Τ1γ/Γ.Π/94643/2007, ζην εμήο φινη νη εξγαδφκελνη 

γεληθά ζηηο επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ ή θαη πνηψλ σο ρεηξηζηέο ηξνθίκσλ ή θαη πνηψλ κε νπνηνδήπνηε 

ηξφπν, νθείινπλ λα πξνζαξκφδνληαη ζε ζέκαηα εθπαίδεπζεο θαη εηδίθεπζήο ηνπο ζχκθσλα κε ηελ 

ηζρχνπζα λνκνζεζία. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε πηζηνπνίεζε ηεο εθπαίδεπζεο ησλ ελ ιφγσ εξγαδνκέλσλ δελ 

αθνξά ηελ άδεηα ηνπ θαηαζηήκαηνο θαη σο εθ ηνχηνπ δελ απνηειεί δηθαηνινγεηηθφ γηα ηε ρνξήγεζή ηεο. 

γ. Βεβαίσζε ππξαζθάιεηαο: Σν θαηάζηεκα ζα πξέπεη ζπλερψο λα δηαζέηεη ζε ηζρχ βεβαίσζε 

ππξαζθάιεηαο, ε νπνία εθδίδεηαη απφ ηελ νηθεία Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία κεηά απφ απηνςία. Ζ 

βεβαίσζε ππξαζθάιεηαο έρεη δηάξθεηα πέληε (5) εηψλ (άξζξν 15 παξ. 9 ηεο ΤΓ/μεο ΑΗβ 8577/83- 

Ππξνζβεζηηθή Γηάηαμε αξηζκ. 5 /1991 ΦΔΚ 387 Β) 

δ. Άδεηα Δξγαζίαο: Ζ εξγαζία κε νπνηαδήπνηε ηδηφηεηα ζηα θαηαζηήκαηα πνπ πξνζθέξνπλ 

νηλνπλεπκαηψδε πνηά, δειαδή κπαξ, θαθεηέξηεο, θέληξα δηαζθέδαζεο θιπ. απαγνξεχεηαη ρσξίο άδεηα 

ηεο αζηπλνκηθήο αξρήο. Ζ άδεηα εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αζηπλνκηθή αξρή ηνπ ηφπνπ θαηνηθίαο ηνπ 

ελδηαθεξφκελνπ θαη ηζρχεη γηα φιε ηελ επηθξάηεηα,  ρσξίο ρξνληθφ πεξηνξηζκφ. Απηφ ηζρχεη θαη γηα ηνπο 



παξέρνληεο κε εμαξηεκέλε εξγαζία,  εθφζνλ ε απαζρφιεζή ηνπο ζπλδέεηαη κε ηελ εμππεξέηεζε 

ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηνπ θαηαζηήκαηνο (άξζξν 4 ΠΓ 180/79 ). 

 

IV. Αληηθαηάζηαζε άδεηαο φηαλ αλαπηχζζεηαη λέα δξαζηεξηφηεηα 

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 παξ. 3 ηεο 10551/26-2-2007 ΚΤΑ,  ε άδεηα ίδξπζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο αληηθαζίζηαηαη κε λέα, εθηφο απφ ηηο 

πξναλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο θαη φηαλ εληφο απηνχ αλαπηχζζεηαη λέα δξαζηεξηφηεηα. Πξνυπφζεζε 

γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο άδεηαο ζηελ πεξίπησζε απηή είλαη ε λέα δξαζηεξηφηεηα λα κελ 

απαγνξεχεηαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, λα αλαπηχζζεηαη κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ 

θαηά πεξίπησζε πξνβιέπνληαη θαη λα κελ επέξρεηαη θακία θηηξηνδνκηθή κεηαβνιή. (εγθχθιηνο 

ΤΠΔΓΓΑ 26/17059/20-3-2007) 

 

1. Αλάπηπμε λέσλ δξαζηεξηνηήησλ 

Oη δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ εληφο θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνχ 

ελδηαθέξνληνο είλαη : 

 Ζ πξνζζήθε λέσλ ηκεκάησλ ζηα θαηαζηήκαηα ηξνθίκσλ πνπ θαηαλαιψλνληαη ζε άιινπο ρψξνπο 

έμσ απφ εθείλνπο ηεο δηάζεζήο ηνπο. Γειαδή κηθηά θαηαζηήκαηα ηξνθίκσλ (παληνπσιείν, 

νπσξνιαραλνπσιείν, θαθεθνπηείν θιπ), φπσο επίζεο πξνζζήθε ςεηνπσιείνπ ή νβειηζηήξηνπ ζε 

θξενπσιείν (άξζξν 43 παξ4  ηεο Α1β 8577/83 Τγεηνλνκηθήο δηάηαμεο,  φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε 

ηελ παξ3 ηνπ άξζξνπ 8 ηεο 10551/2007 ΚΤΑ). 

 Ζ πξνζζήθε λέσλ ηκεκάησλ ζε ππεξαγνξέο ηξνθίκσλ κε είδε πνπ επηηξέπεηαη λα πσινχληαη ζηηο 

ππεξαγνξέο ηξνθίκσλ ηνπ άξζξνπ 44 ηεο Α1β/8577/83 ΤΓ. 

 Ζ πξνζζήθε επί πιένλ ρξήζεο   απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζε έλα απφ ηα άξζξα 37,38, 39 θαη 42 ηεο 

Α1β/8577/07 ΤΓ  κε ηηο δηαηάμεηο ησλ νπνίσλ ξπζκίδνληαη θαηά εληαίν ηξφπν ηα ζέκαηα πνπ 

αλαθέξνληαη ζηνπο ρψξνπο, ζηε ζπγθξφηεζε θαη ηνλ εμνπιηζκφ ησλ θαηαζηεκάησλ απηψλ. 

Γειαδή  κφλν ζηα νκνεηδή θαηαζηήκαηα ηνπ άξζξνπ 40 ηεο ελ ιφγσ Τγεηνλνκηθήο Γηάηαμεο, ι.ρ. 

πξνζζήθε θαθέ ζε κπαξ(άξζξν 37) ή εζηηαηνξίνπ ζε πηηζαξία (άξζξν 38) ή γαιαθηνπσιείνπ ζε 

δαραξνπιαζηείν( άξζξν 39) θαη ζηα θαηαζηήκαηα πνπ δηαζέηνπλ ηξφθηκα θαη πνηά ζε 

πεξαζηηθνχο πειάηεο πρ  πξνζζήθε παγσηνπσιείνπ ζε αλαςπθηήξην (άξζξν 42).  

   ηα κε νκνεηδή θαηαζηήκαηα ηνπ αλσηέξσ άξζξνπ, δειαδή απηά πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε δχν 

ηνπιάρηζηνλ απφ ηα άξζξα 37,38 &39, κε ηηο δηαηάμεηο ησλ νπνίσλ ξπζκίδνληαη θαηά δηάθνξν γηα θάζε 

είδνο ησλ θαηαζηεκάησλ απηψλ ηξφπν ηα αλαθεξφκελα ζηνπο ρψξνπο, ηε ζπγθξφηεζε  θαη ηνλ 

εμνπιηζκφ ηνπο ζέκαηα, ε πξνζζήθε λέαο ρξήζεο πρ πξνζζήθε εζηηαηνξίνπ ζε θαθέ, απαηηεί λέα άδεηα 

θαζφηη ζεσξείηαη ίδξπζε λένπ θαηαζηήκαηνο  (άξζξν 80 παξ 5 ΚΓΚ- άξζξν 6 παξ5 ΤΓ Α1β/8577/83). 



 Ζ πξνζζήθε πξαηεξίνπ άξηνπ ζε δαραξνπιαζηεία, γαιαθηνπσιεία, θαηαζηήκαηα ηξνθίκσλ θαη 

δαραξσδψλ πξντφλησλ, ζηα κηθηά θαηαζηήκαηα ηξνθίκσλ θαη ζηηο ππεξαγνξέο ηξνθίκσλ ( άξζξν 

14 Ν3526/9-2-07 ΦΔΚ Α 24). 

 Ζ πξνζζήθε παξνρήο ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ κφλν φκσο ζηα θαηαζηήκαηα ηνπ άξζξνπ 37 ηεο Α1β 

8577/83 Τγεηνλνκηθήο Γηάηαμεο, δειαδή ζηα θαηαζηήκαηα πξνζθνξάο πνηψλ, ρσξίο θαγεηφ, ζε 

θαζηζκέλνπο πειάηεο. (θαθεηέξηα, θπιηθείν, κπαξ) ζχκθσλα κε ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ΚΤΑ 

1107414/1491/Σ.& ΔΦ/26.11.03 πεξί ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ρνξήγεζεο αδεηψλ 

επηρεηξήζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ. 

 Ζ πξνζζήθε ιεηηνπξγίαο παηδφηνπνπ θιεηζηνχ ή ππαίζξηνπ ζε θαηάζηεκα πγεηνλνκηθνχ 

ελδηαθέξνληνο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηεο ΚΤΑ 36873/2-7-07 (ΦΔΚ Β 1364). 

( Έγγξαθν Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ Α.Π 52169/8-10-07) 

Δπνκέλσο, ε λέα δξαζηεξηφηεηα πνπ αλαπηχζζεηαη εληφο θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο 

πξέπεη : 

 λα είλαη νκνεηδήο κε ηε ρξήζε ηνπ ήδε ιεηηνπξγνχληνο θαηαζηήκαηνο, δειαδή λα κελ επέξρεηαη 

αιιαγή  

 λα ζπγθεληξψλεη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ζέηνπλ νη εηδηθφηεξεο ξπζκίζεηο πνπ ηε δηέπνπλ ή άιιεο 

θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο. 

 λα κελ επέξρεηαη θακία θηηξηνδνκηθή κεηαβνιή 

Παξάδεηγκα: Αλ ζε κηα θαθεηέξηα ππάξρεη πξφζεζε λα αλαπηπρζεί ε δξαζηεξηφηεηα παξνρήο 

ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ, γηα λα αληηθαηαζηαζεί ε άδεηα ηνπ θαηαζηήκαηνο,  ζα πξέπεη ε θαθεηέξηα λα 

ιεηηνπξγεί ζε ηζφγεην ρψξν θαη φρη ζε φξνθν, λα δηαζέηεη δπν εηζφδνπο θαη λα πιεξεί ν ρψξνο γεληθά ηηο 

πξνυπνζέζεηο πνπ ζέηεη ε ΚΤΑ αξηζ. 1107414/1491/Σ.&Δ.Φ/26.11.2003 Β 1827 ή αλ ζε έλα θαθελείν, 

ην νπνίν βξίζθεηαη ζε πεξηνρή γηα ηελ νπνία πθίζηαληαη εηδηθνί φξνη ρξήζεσλ γεο γηα λα είλαη δπλαηή ε 

αληηθαηάζηαζε ηεο άδεηαο κε λέα δξαζηεξηφηεηα πρ κπαξ,  ζα πξέπεη ε λέα ρξήζε   λα επηηξέπεηαη απφ 

ηηο ρξήζεηο γεο. 

 

2. Γηθαηνινγεηηθά γηα ηελ αληηθαηάζηαζε άδεηαο θαηαζηήκαηνο εληφο ηνπ νπνίνπ  

αλαπηχζζεηαη δηαθνξεηηθή δξαζηεξηφηεηα 

Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ θαηαηίζεληαη ζην δήκν ή ηελ θνηλφηεηα γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο άδεηαο 

ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο ζηελ πεξίπησζε πνπ εληφο απηνχ 

αλαπηχζζεηαη δηαθνξεηηθή δξαζηεξηφηεηα είλαη: 

 Αίηεζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ. 

 Τπεχζπλε δήισζε κε ηελ νπνία δειψλεη φηη ηεξνχληαη νη πγεηνλνκηθνί φξνη πνπ απαηηνχληαη απφ 

ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαζψο θαη φηη δελ επήιζε νπνηαδήπνηε θηηξηνδνκηθή κεηαβνιή. 

 Παξάβνιν129. 

Δηδηθά δηθαηνινγεηηθά: Δίλαη επλφεην φηη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαπηχζζεηαη δξαζηεξηφηεηα γηα ηελ 

νπνία εηδηθή λνκνζεζία πξνβιέπεη ηδηαίηεξα δηθαηνινγεηηθά πνπ αθνξνχλ ηε δξαζηεξηφηεηα απηή, φπσο 

ιφγνπ ράξηλ γηα ηνπο παηδφηνπνπο πνπ απαηηείηαη βεβαίσζε αζθάιεηαο ησλ παηρληδνθαηαζθεπψλ απφ 

ηνλ ΔΛOΣ,  θαηαηίζεληαη επηπιένλ θαη ηα δηθαηνινγεηηθά απηά. 

 



V. Γηαδηθαζία αληηθαηάζηαζεο ηεο άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο 

Με ηελ θαηάζεζε ηεο αίηεζεο γηα ηελ αληηθαηάζηαζε άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ελφο 

θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, ζηελ νπνία πξέπεη λα επηζπλάπηνληαη φια ηα 

δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ε άδεηα ηνπ θαηαζηήκαηνο αληηθαζίζηαηαη 

ππνρξεσηηθά κε λέα θαη εθφζνλ πθίζηαληαη φιεο νη λφκηκεο πξνυπνζέζεηο: 

 εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο πέληε εκεξψλ, γηα ηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 6 ηεο 

10551/2007 ΚΤΑ (κεηαβίβαζε, εθκίζζσζε θιπ) θαη 

 εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο δέθα πέληε εκεξψλ γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ εληφο απηνχ 

αλαπηχζζεηαη δηαθνξεηηθή δξαζηεξηφηεηα. 

Ζ δηαθνξνπνίεζε ηεο πξνζεζκίαο, εληφο ηεο νπνίαο ν δήκνο ή ε θνηλφηεηα νθείιεη λα αληηθαηαζηήζεη 

ηελ άδεηα γηα ηηο αλαθεξφκελεο ζην θεθάιαην απηφ πεξηπηψζεηο, θξίζεθε αλαγθαία γηαηί ζηελ 

πεξίπησζε αληηθαηάζηαζεο ηεο άδεηαο, φηαλ ζε θαηάζηεκα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο αλαπηχζζεηαη 

δηαθνξεηηθή δξαζηεξηφηεηα, απαηηείηαη πεξηζζφηεξνο ρξφλνο, πξνθεηκέλνπ ν δήκνο ή ε θνηλφηεηα λα 

εμεηάζεη θαηά πφζν ε λέα απηή δξαζηεξηφηεηα είλαη επηηξεπηή απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

 Ζ άδεηα πνπ αληηθαζίζηαηαη εθδίδεηαη απφ ηνλ δήκαξρν ή ηνλ πξφεδξν ηεο θνηλφηεηαο ή ην 

εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηνχο φξγαλν, ρσξίο λα αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηε 

ρνξήγεζε λέαο άδεηαο. Γειαδή δελ απαηηείηαη νχηε λέα απφθαζε ηεο δεκαξρηαθήο επηηξνπήο ή ηνπ 

θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, νχηε γλσκνδφηεζε ηεο νηθείαο πγεηνλνκηθήο ππεξεζίαο, ζηελ νπνία φκσο ν 

δήκνο ή ε θνηλφηεηα νθείιεη λα θνηλνπνηεί ηε λέα άδεηα .  

 Σν γεγνλφο φκσο φηη δελ γλσκνδνηεί ε πγεηνλνκηθή ππεξεζία πξηλ ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο άδεηαο ηνπ 

θαηαζηήκαηνο δελ αλαηξεί αθ‟ ελφο ηελ ππνρξέσζε ηνπ λένπ θαηφρνπ ηεο άδεηαο λα ηεξεί ηνπο 

πγεηνλνκηθνχο φξνπο, βάζεη ησλ νπνίσλ ρνξεγήζεθε ε αξρηθή άδεηα ή πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηελ 

πεξίπησζε αλάπηπμεο λέαο δξαζηεξηφηεηαο θαη, αθεηέξνπ, ηελ ππνρξέσζε ηνπ νηθείνπ OΣΑ λα 

πξνβαίλεη ζε δεηγκαηνιεπηηθφ έιεγρν ησλ ππεπζχλσλ δειψζεσλ πνπ θαηαζέηνπλ νη ελδηαθεξφκελνη. O 

Γήκνο ζα πξέπεη, εμάιινπ, λα δεηά απφ ηελ νηθεία πγεηνλνκηθή ππεξεζία λα πξνβεί ζε πγεηνλνκηθφ 

έιεγρν ησλ θαηαζηεκάησλ ζηα νπνία έγηλε αληηθαηάζηαζε ηεο άδεηαο, φηαλ γηα ζπγθεθξηκέλν 

θαηάζηεκα είηε απφ ηδία αληίιεςε είηε απφ θάπνηα θαηαγγειία, πξνθχπηνπλ δεηήκαηα κε ηήξεζεο ησλ 

πξνυπνζέζεσλ, βάζεη ησλ νπνίσλ αληηθαηαζηάζεθε ε άδεηα ηνπ θαηαζηήκαηνο. 

Μέρξη ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο άδεηαο ην θαηάζηεκα ιεηηνπξγεί λφκηκα . ηηο πεξηπηψζεηο 

αληηθαηάζηαζεο ιφγσ αλάπηπμεο λέαο δξαζηεξηφηεηαο εάλ παξέιζεη ε πξνζεζκία ησλ δέθα πέληε 

εκεξψλ, ινγίδεηαη φηη ε άδεηα έρεη αληηθαηαζηαζεί (Άξζξν 6 παξ. 2 θαη 3 ηεο 10551/2007 ΚΤΑ). ηελ 

πεξίπησζε απηή, αλεμάξηεηα απφ ην γεγνλφο φηη θαηά πιάζκα δηθαίνπ έρεη αληηθαηαζηαζεί ε άδεηα ηνπ 

θαηαζηήκαηνο, ν δήκνο ή ε θνηλφηεηα νθείιεη θαη κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο απηήο λα 

ρνξεγήζεη ζηνλ ελδηαθεξφκελν ηελ αληηθαηαζηαζείζα άδεηα, πξνθεηκέλνπ λα είλαη επρεξήο ν 

νπνηνζδήπνηε έιεγρνο απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα. 

Ζ αλσηέξσ πξνζεζκία ησλ δέθα πέληε εκεξψλ, αξρίδεη, απφ ην ρξφλν θαηάζεζεο ζηνλ νηθείν δήκν ή 

θνηλφηεηα ηεο αίηεζεο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ζηελ νπνία επηζπλάπηνληαη φια ηα δηθαηνινγεηηθά. ε 

πεξίπησζε πνπ θαηαηεζεί αίηεζε ρσξίο ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, ε αξκφδηα ππεξεζία νθείιεη λα 

ηνλ ελεκεξψζεη άκεζα θαη ε πξνζεζκία ησλ δέθα πέληε εκεξψλ, αξρίδεη απφ ηελ θαηάζεζε ησλ ινηπψλ 

δηθαηνινγεηηθψλ 

 



VI. Απαληήζεηο ζε ζπρλά εξσηήκαηα  

1. Μπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί ε άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο  

πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο ιφγσ κεηαβίβαζεο ζε άιιν πξφζσπν φηαλ  

ε κεηαβίβαζε έγηλε ζε ρξφλν πξνγελέζηεξν ηεο ΚΤΑ 10551/07; 

Ζ ΚΤΑ 10551/07 ηζρχεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηεο, δειαδή απφ 26-2-2007, ρσξίο λα πξνβιέπεη 

κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο γηα ηηο πεξηπηψζεηο πξν ηεο ηζρχνο ηεο. Δπνκέλσο γηα λα είλαη δπλαηή ε 

αληηθαηάζηαζε ηεο άδεηαο ηνπ θαηαζηήκαηνο βάζεη ηεο αλσηέξσ ΚΤΑ, ζα πξέπεη φρη κφλν ην αίηεκα, 

αιιά θαη ε νπνηαδήπνηε κεηαβνιή λα έρεη γίλεη κεηά ηελ εκεξνκελία απηή. Γηαθνξεηηθά αθνινπζείηαη ε 

πξντζρχζαζα δηαδηθαζία κε ηελ επηθχιαμε ησλ πεξηπηψζεσλ βέβαηα πνπ θαη κε ην πξντζρχζαλ 

θαζεζηψο γηα ζπγθεθξηκέλεο κεηαβνιέο γίλνληαλ αληηθαηάζηαζε ηεο άδεηαο. ιρ θιεξνλνκηθή δηαδνρή 

(ΤΠΔΓΓΑ 32222/29-6-2007) 

 

2. Μπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί ε άδεηα ηνπ θαηαζηήκαηνο ιφγσ κεηαβίβαζεο,  ππεθκίζζσζεο θιπ κε 

άιιε ρξήζε απφ απηή γηα ηελ νπνία είρε ρνξεγεζεί ε αξρηθή άδεηα; 

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 6 ηεο ΚΤΑ 10551/07, ε αληηθαηάζηαζε ηεο άδεηαο 

ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ελφο θαηαζηήκαηνο ζε λέν πξφζσπν, κπνξεί λα γίλεη κφλν εθφζνλ δελ έρεη 

γίλεη, αιιαγή ηεο ρξήζεο. Δπνκέλσο δελ κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί ε άδεηα εάλ π.ρ. είρε ρνξεγεζεί γηα 

εζηηαηφξην θαη ν λένο ηδηνθηήηεο δεηά αληηθαηάζηαζε γηα ςεηνπσιείν. Ζ άδεηα αληηθαζίζηαηαη κφλν γηα 

ηε ζπγθεθξηκέλε ρξήζε γηα ηελ νπνία είρε ρνξεγεζεί ε αξρηθή άδεηα (ΤΠΔΓΓΑ 26752/17-5-2007).  

 

3. Μπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί ε άδεηα φηαλ ν θάθεινο είλαη ειιηπήο ή έρεη ραζεί; 

Σν γεγνλφο φηη ν θάθεινο ηεο άδεηαο ηνπ θαηαζηήκαηνο πνπ ηεξεί ε ππεξεζία ηνπ δήκνπ ή ηεο 

θνηλφηεηαο κπνξεί λα είλαη ειιηπήο ή αθφκε δελ ππάξρεη γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, ηνχην δελ επεξεάδεη ηε 

δηαδηθαζία αληηθαηάζηαζεο ηεο άδεηαο. 

Δθφζνλ δελ ακθηζβεηείηαη φηη πθίζηαηαη λφκηκε άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ελφο θαηαζηήκαηνο, ε 

άδεηα αληηθαζίζηαηαη ζε θάζε πεξίπησζε. Γηαθνξεηηθφ είλαη ην δήηεκα ησλ ελεξγεηψλ ζηηο νπνίεο ζα 

πξέπεη λα πξνβεί ε ππεξεζία ηνπ δήκνπ ή ηεο θνηλφηεηαο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ θαθέινπ ή ηελ 

αλαζχζηαζή ηνπ. Π.ρ. εάλ απφ ην θάθειν ηεο άδεηαο ηνπ θαηαζηήκαηνο ιείπεη ην πηζηνπνηεηηθφ 

ππξαζθάιεηαο ή ην ππάξρνλ έρεη ιήμεη, ε ππεξεζία ηνπ δήκνπ ή ηεο θνηλφηεηαο νθείιεη: 

 Να ελεκεξψζεη ηνλ πνιίηε γηα ηελ ππνρξέσζή ηνπ λα έρεη πάληα ζε ηζρχ πηζηνπνηεηηθφ 

ππξαζθάιεηαο. Σνχην πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ζε θάζε πεξίπησζε ζην ζψκα ηεο άδεηαο ηνπ 

θαηαζηήκαηνο θαη 

 Να δεηήζεη απφ ηνλ ίδην ηνλ πνιίηε, εληφο ηαζζφκελεο πξνζεζκίαο, ην πηζηνπνηεηηθφ ή 

 Να δεηήζεη αληίγξαθν ηζρχνληνο πηζηνπνηεηηθνχ ππξαζθάιεηαο απφ ηελ ππξνζβεζηηθή ππεξεζία 



4. Μπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί ε άδεηα ελφο θαηαζηήκαηνο ζε πεξίπησζε κεηαβίβαζεο φηαλ έρνπλ 

δηαπηζησζεί παξαβάζεηο πνπ δηέπξαμε ν πξνεγνχκελνο ηδηνθηήηεο νη νπνίεο επηζχξνπλ ηε δηνηθεηηθή 

πνηλή ηεο πξνζσξηλήο αθαίξεζεο; 

Κξίζηκν ζηνηρείν ζηελ πεξίπησζε απηή απνηειεί ν ρξφλνο ηεο κεηαβίβαζεο. Δθφζνλ ε κεηαβίβαζε 

ηεο επηρείξεζεο έρεη πξαγκαηνπνηεζεί, αίξνληαη νη ζπλέπεηεο ησλ παξαβάζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ηνλ 

πξνεγνχκελν ηδηνθηήηε, αθνχ ε επηβνιή ησλ δηνηθεηηθψλ πνηλψλ είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηε δηαπίζησζε 

ζπγθεθξηκέλσλ παξαβάζεσλ πνπ αλάγνληαη ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο απφ ηνλ 

ηδηνθηήηε ηνπ . Δπνκέλσο, ζηελ πεξίπησζε απηή δελ αλαζηέιιεηαη ε δηαδηθαζία ηεο αληηθαηάζηαζεο 

ηεο άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο (ΤΠΔΓΓΑ 28727/21-6-07). 

 

5. Πψο ν λένο ηδηνθηήηεο ηνπ θαηαζηήκαηνο, πνπ δεηά αληηθαηάζηαζε ηεο άδεηαο 

ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο απηνχ, δηαζθαιίδεηαη γηα ηελ ηήξεζε ησλ πγεηνλνκηθψλ φξσλ απηνχ 

πξνθεηκέλνπ λα ππνβάιεη ζρεηηθή ππεχζπλε δήισζε; 

O λένο ηδηνθηήηεο ζα πξέπεη θαηαξρήλ λα ειέγμεη εάλ αληαπνθξίλνληαη ζηελ παξνχζα πξαγκαηηθή 

θαηάζηαζε νη φξνη ηεο άδεηαο ηνπ θαηαζηήκαηνο θαη ην επηζπλαπηφκελν ζρεδηάγξακκα. Δπηζεκαίλεηαη 

φηη δελ πξφθεηηαη γηα νπζηψδε ηξνπνπνίεζε ησλ πγεηνλνκηθψλ φξσλ ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο, 

φηαλ έρνπλ γίλεη εξγαζίεο κεηά ηε ρνξήγεζε ηεο αξρηθήο άδεηαο πνπ βειηηψλνπλ ηνπο πγεηνλνκηθνχο 

φξνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ, φπσο ε αλαθαίληζε ηνπ ρψξνπ ηνπ παξαζθεπαζηεξίνπ ή ησλ ρψξσλ πγηεηλήο. 

ε πεξίπησζε ακθηβνιίαο πάλησο,  ν λένο ηδηνθηήηεο κπνξεί λα δεηήζεη απφ ηελ αξκφδηα πγεηνλνκηθή 

ππεξεζία λα πξνβεί εθείλε ζε έιεγρν ηνπ θαηαζηήκαηνο, πξηλ ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ γηα 

ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο άδεηαο. 

 

6. Δάλ ην θαηάζηεκα, ε εθκεηάιιεπζε ηνπ νπνίνπ έρεη κεηαβηβαζηεί ή κηζζσζεί ή εθκηζζσζεί ζε άιιν 

πξφζσπν, έρεη δηαθφςεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ πάλσ απφ έλα έηνο κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί ή άδεηα 

ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο απηνχ ή απαηηείηαη λέα άδεηα; 

χκθσλα κε ηελ παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 6 ηεο Α1β/8577/83 Τγεηνλνκηθήο Γηάηαμεο ζε πεξίπησζε 

δηαθνπήο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο γηα δηάθνξεο αηηίεο, πιελ ηεο αλψηεξεο βίαο, γηα ρξνληθφ 

δηάζηεκα πέξαλ ηνπ έηνπο, ε άδεηα ιεηηνπξγίαο απηνχ παχεη λα ηζρχεη θαη επηζηξέθεηαη ππνρξεσηηθά 

απφ ηνλ θάηνρφ ηεο ζηνλ νηθείν δήκν ή θνηλφηεηα. 

Δπνκέλσο, ζηελ πεξίπησζε απηή δελ κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί ε άδεηα ηνπ θαηαζηήκαηνο θαη 

απαηηείηαη ε εμαξρήο έθδνζε λέαο άδεηαο, κε ηελ επηθχιαμε βέβαηα ηεο πεξίπησζεο, πνπ ε δηαθνπή ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο νθείιεηαη ζε ιφγνπο αλψηεξεο βίαο φπσο ε πεξίπησζε ζνβαξήο 

αζζέλεηαο. Ζ εθηίκεζε ησλ ιφγσλ απηψλ ζα γίλεη απφ ηνλ νηθείν OΣΑ βάζεη ζηνηρείσλ πνπ ζα 

πξνζθνκίζεη ν ελδηαθεξφκελνο. 

 

7. Δάλ ν ηδηνθηήηεο ηνπ θαηαζηήκαηνο ζην φλνκα ηνπ νπνίνπ έρεη εθδνζεί ε άδεηα  

ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο απηνχ απνρσξήζεη θαη ν ηδηνθηήηεο ηνπ νηθήκαηνο ην κηζζψζεη ζε άιιν 

πξφζσπν κε ηελ ίδηα ρξήζε, ε άδεηα ηνπ θαηαζηήκαηνο  

αληηθαζίζηαηαη ή απαηηείηαη έθδνζε λέαο άδεηαο; 

Δάλ ε απνρψξεζε ηνπ επηρεηξεκαηία απφ ην θαηάζηεκα (πρ ιφγσ έμσζεο ή εζεινχζηαο απνρψξεζεο) 

δελ ζπλδπάδεηαη κε κεηαβίβαζε ή εθκίζζσζε ηεο επηρείξεζεο ζε άιιν πξφζσπν, ηφηε απαηηείηαη λέα 

άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο αλεμάξηεηα απφ ην γεγνλφο φηη ην ζπγθεθξηκέλν 

θαηάζηεκα πξφθεηηαη λα ιεηηνπξγήζεη κε ηελ ίδηα ρξήζε. 



 

8. Μπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί ε άδεηα θαηαζηήκαηνο πρ θπιηθείνπ ζε άιιν πξφζσπν, φηαλ ηελ 

εθκεηάιιεπζε απηνχ έρεη πάξεη ν θάηνρνο ηεο άδεηαο κε ηε δηαδηθαζία  

ηεο δεκνπξαζίαο; 

Ζ πεξίπησζε απηή ζπλαληάηαη ζε θαηαζηήκαηα πνπ αλήθνπλ είηε θαηά θπξηφηεηα είηε θαηά ρξήζε 

ζην δεκφζην ή ζε Ν.Π ή ζε OΣΑ. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο,  γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο άδεηαο ζα πξέπεη 

λα εξεπλεζεί αλ νη φξνη, κε ηνπο νπνίνπο αλαηέζεθε ε εθκεηάιιεπζε ηνπ θαηαζηήκαηνο ζηνλ θάηνρν 

ηεο άδεηαο, επηηξέπνπλ ηε κεηαβίβαζε ή εθκίζζσζε ζε άιιν πξφζσπν. 

 Δπνκέλσο, θαηαξρήλ,  ν νηθείνο δήκνο ή θνηλφηεηα, νθείιεη λα ειέγμεη ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο 

εθκεηάιιεπζεο ηνπ θαηαζηήκαηνο. 

Δηδηθφηεξα φκσο γηα θαηαζηήκαηα πνπ αλήθνπλ ζε OΣΑ α θαη β βαζκνχ, ξεηά απαγνξεχεηαη ε 

κεηαβίβαζε ή εθκίζζσζε ζε άιιν πξφζσπν130 θαη σο εθ ηνχηνπ δελ κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί ε άδεηα 

ηνπ θαηαζηήκαηνο απηνχ. 

 



9. Θεσξείηαη κεηαβίβαζε ηεο επηρείξεζεο ε ζχκβαζε παξαρψξεζεο ηεο δηαρείξηζεο (management) απφ 

ηελ εηαηξία ζην φλνκα ηεο νπνίαο έρεη εθδνζεί ή άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ζε άιιε εηαηξία 

(δηαρεηξίζηξηα);  

Ζ εηαηξία πνπ έρεη άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο,  φηαλ 

είλαη αλψλπκε εηαηξία ή εηαηξία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο κπνξεί λα αλαζέζεη ηελ δηαρείξηζή ηεο ζε άιιε 

εηαηξία,  ε νπνία νθείιεη λα ελεξγεί εληφο ηνπ εηαηξηθνχ ζθνπνχ, ρσξίο εθ ηνπ γεγνλφηνο αλάζεζεο ηεο 

δηαρείξηζεο λα επέξρεηαη κεηαβίβαζε ηεο επηρείξεζεο (547/2002 ΓλΝΚ). Δπνκέλσο κε βάζε ηε 

γλσκνδφηεζε απηή δελ απαηηείηαη αληηθαηάζηαζε ηεο άδεηαο ηνπ θαηαζηήκαηνο.  

 

 



VII Τπνδείγκαηα 

 

1. Τπεχζπλε δήισζε γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο (άξζξν 6 παξ. 1 ηεο 

ΚΤΑ 10551/2007) 

ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ 
(άξζξν 8 Ν.1599/1986) 

 

Ζ 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) 

 

ΠΡO(1):  

O – Ζ λνκα: Δπψλπκν:  

λνκα θαη Δπψλπκν Παηέξα:   

λνκα θαη Δπψλπκν Μεηέξαο:  

Ζκεξνκελία γέλλεζεο(2):   

Σφπνο Γέλλεζεο:  

Αξηζκφο Γειηίνπ Σαπηφηεηαο:                                                 Σει:  

Σφπνο Καηνηθίαο:                                              Oδφο:                                           Αξηζ:                                          ΣΚ:   

                   Γ/λζε Ζιεθηξ. 

                                                                                             Σαρπδξνκείνπ 

   Αξ. Σειενκνηνηχπνπ (Fax):                                   (Δmail):   
 

Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο (3), πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηηο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 
ηνπ Ν. 1599/1986, σο λένο θχξηνο ηνπ θαηαζηήκαηνο ……( αλαγξάθεηαη ην είδνο ηνπ θαηαζηήκαηνο) πνπ βξίζθεηαη ζηελ 
νδφ …….δειψλσ φηη δελ έρεη επέιζεη κεηαθνξά, επέθηαζε, αιιαγή ρξήζεο θαη νπζηψδεο ηξνπνπνίεζε ησλ πγεηνλνκηθψλ 
φξσλ ιεηηνπξγίαο, βάζεη ησλ νπνίσλ ρνξεγήζεθε ε ηζρχνπζα άδεηα ζηνλ /ζηελ ……..( αλαθέξεηαη ην φλνκα ηνπ θαηφρνπ ηεο 
άδεηαο πνπ αληηθαζίζηαηαη) 

Ζκεξνκελία: ……….20…… 
O – Ζ Γει. 

(Τπνγξαθή) 

(1) Αλαγξάθεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζχλεηαη ε αίηεζε. 
(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.  
(3) «πνηνο 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. 

2. Τπεχζπλε δήισζε πεξί κε χπαξμεο ηειεζίδηθεο θαηαδίθεο γηα ηα αδηθήκαηα  

ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 2 ηνπ πδ 180/1979 

ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ 
(άξζξν 8 Ν.1599/1986) 

 

Ζ 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) 



 

ΠΡO(1):  

O – Ζ λνκα: Δπψλπκν:  

λνκα θαη Δπψλπκν Παηέξα:   

λνκα θαη Δπψλπκν Μεηέξαο:  

Ζκεξνκελία γέλλεζεο(2):   

Σφπνο Γέλλεζεο:  

Αξηζκφο Γειηίνπ Σαπηφηεηαο:                                                 Σει:  

Σφπνο Καηνηθίαο:                                              Oδφο:                                           Αξηζ:                                          ΣΚ:  

                   Γ/λζε Ζιεθηξ. 

                                                                                             Σαρπδξνκείνπ 

   Αξ. Σειενκνηνηχπνπ (Fax):                                   (Δmail):   

 

Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο (3), πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 
ηνπ Ν. 1599/1986, δειψλσ φηη: δελ έρσ θαηαδηθαζζεί ηειεζίδηθα γηα θαλέλα απφ ηα αδηθήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 2 ηνπ πδ 180/1979,  φπσο απηφ ηζρχεη». 

Ζκεξνκελία: ……….20…… 
 

O – Ζ Γει. 
 

(Τπνγξαθή) 

 

(1) Αλαγξάθεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζχλεηαη ε αίηεζε. 
(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.  
(3) «πνηνο 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. 

3. Αίηεζε γηα αληηθαηάζηαζε άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο  

πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο 

 Α Η Σ Ζ  Ζ  ΠΡO Σν Γήκν / Κνηλφηεηα 

............................................................................... 
Α.   ΦΤΗΚO ΠΡOΧΠO 

ΔΠΧΝΤΜO .....................................  

OΝOΜΑ ...........................................  

OΝ. ΠΑΣΡO ..................................  

ΔΣO ΓΔΝΝΖΖ ..........................  

ΣOΠO ΓΔΝΝΖΖ ......................  

Σνπνο Καηνηθίαο ..............................  

Πεξηνρή ............................................  

OΓO ...............................................  

Σ.Κ. ..................................................  

Αξ.Γειη.Σαπηφηεηαο ........................  

Α.Φ.Μ. .............................................  

ΣΖΛΔΦΧΝO ...................................  

Β.   ΝOΜΗΚO ΠΡOΧΠO 



ΔΠΧΝΤΜΗΑ ....................................  

ΔΓΡΑ ...............................................  

ΔΚΠΡOΧΠO ...............................  

OΝOΜΑΣΔΠΧΝΤΜO ....................  

ΠΑΣΡΧΝΤΜO ................................  

ΣOΠO ΚΑΣOΗΚΗΑ......................  

OΓO ...............................................  

Σ.Κ. ..................................................  

Α.Γ.Σ. ...............................................  

Α.Φ.Μ. .............................................  

ΣΖΛΔΦΧΝO ...................................   

 

Παξαθαιψ λα πξνβείηε ζε αληηθαηάζηαζε ηεο άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο131 ................……… πνπ 
βξίζθεηαη ζηελ νδφ ............................................................................……αξ. ......... ηεο πεξηνρήο………………… 
………….............. κε αξηζκφ άδεηαο…………… ιφγσ132 ……………………… βάζεη ηεο ΚΤΑ 10551/07. 

πλεκκέλα ππνβάιισ: 

1. Γχν θσηνγξαθίεο 

2 Έγγξαθν ζηνηρείν βέβαηεο ρξνλνινγίαο απφ ην νπνίν πξνθχπηεη ε κεηαβνιή 133 

3. Τπεχζπλε δήισζε πεξί κε κεηαθνξάο,  επέθηαζεο, αιιαγήο ρξήζεο θιπ ηνπ θαηαζηήκαηνο134. 

4. Τπεχζπλε δήισζε πεξί κε θαηαδίθεο γηα ηα αδηθήκαηα ηνπ άξζξνπ 1 παξ.2 ηνπ πδ 180/79135 

5. Παξάβνιν 

6. Φσηναληίγξαθν αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ή άδεηαο δηακνλήο ή θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξείαο. 

7. Άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο136…………..  

8. Γήισζε νξηζκνχ ηνπ πγεηνλνκηθψο ή αγνξαλνκηθψο ππεπζχλνπ απφ ηνλ εθπξφζσπν ηεο εηαηξείαο θαη δήισζε απνδνρήο 
ηνπ νξηζζέληα. 

9. Άδεηα αζθήζεσο επηηεδεχκαηνο137 

O / Ζ  

Αηηψλ /νχζα 

 

4. Τπφδεηγκα αληηθαηάζηαζεο άδεηαο 

 

 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜOΚΡΑΣΗΑ ΖΜΔΡOΜΖΝΗΑ…….. 

ΝOΜO Α.Π……… 

ΓΖΜO/ΚOΗΝOΣΖΣΑ  

ΑΓΔΗΑ IΓΡΤΖ & ΛΔΗΣOΤΡΓΗΑ 

ΑΠOΦΑΖ 

Έρνληαο ππφςε: 

 1. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 75,80,86, ηνπ λ. 3463/2006 (Α 114) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη 

Κνηλνηήησλ»  

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηεο ΚΤΑ 10551/2007(Β 246) 

3. Σελ ππ‟ αξηζ. ........................... άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο ........................... πνπ 

βξίζθεηαη ............................................................................................................................  



4. Σελ απφ ........................... αίηεζε ηνπ / ηεο  ........................................................ ηνπ ........................... θαη ηεο 

........................... έηνο γελλήζεσο ........................... ζη.... ...............................................  θαηνίθνπ ............................ 

νδφο .................................................... αξ. ...... Α.Γ.Σ./ άδεηαο δηακνλήο ............................. 

5. Σα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ, απνθαζίδνπκε: 

ΥOΡΖΓOΤΜΔ 

Σελ ππ‟ αξηζ. .............................................. άδεηα ίδξπζεο & ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο 

...................................................... πνπ βξίζθεηαη ζηελ νδφ .......................................... αξ. .................. ζε 

αληηθαηάζηαζε ηεο αξηζκ. ........................... άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο  ιφγσ 

...................................................... βάζεη ηνπ άξζξνπ 6 ηεο 10551/2007 Κ.Τ.Α. 

Σν θαηάζηεκα ζα ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηνπο παξαθάησ φξνπο, ε παξάβαζε ησλ νπνίσλ 

ζπλεπάγεηαη, εθηφο ηεο πνηληθήο δίσμεο θαη ηελ αλάθιεζε ηεο παξνχζαο άδεηαο .  

1.Σν θαηάζηεκα ζα ιεηηνπξγεί ζε σθέιηκν ρψξν αίζνπζαο (σθέιηκνπ θαηά ηελ έλλνηα ησλ 

άξζξσλ................ θαη................ ηεο Αηβ/8577/83 Τγεηνλνκηθήο Γηάηαμεο) ................................................ φπσο 

απηφ θαίλεηαη ζην εγθεθξηκέλν απφ ηελ Τγεηνλνκηθή Τπεξεζία ζρεδηάγξακκα, πνπ ηεξείηαη ζηνλ νηθείν 

θάθειν ηεο Τπεξεζίαο καο .  

2. O θάηνρφο ηεο ζα ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο Τγεηνλνκηθέο - Γεκνηηθέο -

Αγνξαλνκηθέο - Σνπξηζηηθέο - Αζηπλνκηθέο θαη ινηπέο ζρεηηθέο κε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ θαηαζηήκαηνο 

δηαηάμεηο .  

3. Ζ άδεηα είλαη πξνζσπηθή θαη ακεηαβίβαζηε. 

4. Να ηνπνζεηεζεί ζε πιαίζην θαη λα αλαξηεζεί, καδί κε έλα ζρεδηάγξακκα ηνπ θαηαζηήκαηνο ζε 

εκθαλέο κέξνο απηνχ. 

 5. Ζ άδεηα απηή ηζρχεη επ‟ αφξηζην θαη ζε πεξίπησζε κεηαβίβαζεο ηνπ θαηαζηήκαηνο ή παχζεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ λα παξαδνζεί ζηελ ππεξεζία καο. 

 

ΚOΗΝOΠOΗΖΖ 

1.Γ/λζε Τγείαο ......................................... 

2. Αζη.Σκήκα / Γεκνηηθή Αζηπλνκία 

3. Γ.O.Τ. ...................................................... 

 

O ΓΖΜΑΡΥO / O ΠΡOΔΓΡO ηεο ΚOΗΝOΣΖΣΑ 



ΚΔΦΑΛΑΗO Δ 

ΑΝΑΚΛΖΖ-ΑΦΑΗΡΔΖ ΑΓΔΗΧΝ ΚΑΗ ΦΡΑΓΗΖ ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΧΝ 

 

Ζ αλάθιεζε αθνξά φια ηα θαηαζηήκαηα 

Ζ αθαίξεζε αθνξά κφλν ηα θαηαζηήκαηα ηνπ ΠΓ 180/79 σο δηνηθεηηθή θχξσζε 

 

Η. Aλάθιεζε ηεο άδεηαο ηδξχζεσο θαη ιεηηνπξγίαο θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο 

Καη‟ αξράο, νη λφκηκεο δηνηθεηηθέο πξάμεηο ηεο Γηνίθεζεο απφ ηηο νπνίεο νη δηνηθνχκελνη απέθηεζαλ 

δηθαηψκαηα δελ αλαθαινχληαη (ΣΔ 3929/1997). Καη‟ εμαίξεζε κφλν επηηξέπεηαη ε αλάθιεζε λφκηκσλ 

δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ γηα ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο αλεμάξηεηα απφ ην ρξφλν εθδφζεσο ηεο 

αηνκηθήο πξάμεο. Ζ επίθιεζε ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο πξέπεη λα είλαη επαξθήο θαη αηηηνινγεκέλε, ε 

δε θξίζε ηνπ δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ ειέγρεηαη απφ ηα δηθαζηήξηα. 

Σα αλσηέξσ γεληθά ηζρχνπλ θαη γηα ηελ αλάθιεζε ησλ αδεηψλ ηδξχζεσο θαη ιεηηνπξγίαο 

θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο. Ζ δηνίθεζε φκσο εδψ πξέπεη λα είλαη θεηδσιή ζηε ιήςε 

ηέηνησλ απνθάζεσλ γηαηί ππάξρεη θίλδπλνο αζθήζεσο αγσγψλ απνδεκηψζεσο ησλ ζηγνκέλσλ. Καηά ηνλ 

ΑΝ 261/1968, ε αλάθιεζε ησλ παξάλνκσλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ γίλεηαη «ειεχζεξα θαη άλεπ 

νηαζδήπνηε ελλφκνπ ζπλεπείαο» (ΣΔ 41/1996, 380/1988). Υαξαθηεξηζηηθέο ηέηνηεο πεξηπηψζεηο είλαη 

ε πιάλε πεξί ηα πξάγκαηα (π.ρ. ν θαλνληζκφο πνιπθαηνηθίαο δελ επηηξέπεη ηέηνηα ρξήζε) ή φηαλ δελ 

πιεξνχηαη κηα απφ ηηο βαζηθέο λφκηκεο πξνυπνζέζεηο ηεο άδεηαο (ι.ρ. ρνξήγεζε άδεηαο θαηά παξάβαζε 

ησλ φξσλ ρξήζεσλ γεο). Σφηε, νη παξάλνκεο πξάμεηο πάζρνπλ αθπξφηεηα θαη πξέπεη λα αλαθαινχληαη 

κφλν γηα ην ιφγν ηεο κε λνκηκφηεηάο ηνπο. 

 ζνλ αθνξά ην ζέκα ηνπ εχινγνπ ρξφλνπ, εληφο ηνπ νπνίνπ αλαθαινχληαη ειεχζεξα, ζχκθσλα 

κε ηνλ ΑΝ 261/68 πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξνο ησλ πέληε (5) εηψλ, ζε θάζε φκσο πεξίπησζε ηνχην 

θξίλεηαη θαη απφ ην δηθαζηήξην. Μεηά ηελ παξέιεπζε ησλ 5 εηψλ απφ ηφηε πνπ ε πξάμε εθδφζεθε, δελ 

επηηξέπεηαη αλάθιεζε ησλ πξάμεσλ πνπ είλαη επ‟ σθειεία ησλ δηνηθνπκέλσλ θαη απφ ηηο νπνίεο απηνί 

απέθηεζαλ δηθαηψκαηα. Δμαηξέζεηο απηνχ απνηεινχλ νη πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ν δηνηθνχκελνο 

κεηαρεηξίζζεθε απαηειά κέζα θαηά ηελ έθδνζε ηεο πξάμεσο, επίζεο φηαλ ε αλάθιεζε γίλεηαη ζε 

ζπκκφξθσζε κε απφθαζε δηθαζηεξίνπ θαη, ηέινο, γηα ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. Δπηηξέπεηαη 

φκσο θαη κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο πεληαεηίαο (δειαδή ηνπ επιφγνπ ρξφλνπ) νπνηεδήπνηε ε αλάθιεζε 

δπζκελψλ παξαλφκσλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ, πξνο φθεινο ησλ δηνηθνπκέλσλ (ΣΔ 4090/87). 

Σα αλσηέξσ γεληθψο ηζρχνληα γηα ηελ αλάθιεζε λνκίκσλ ή παξαλφκσλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ 

ηζρχνπλ αλαιφγσο θαη γηα ηελ αλάθιεζε ησλ αδεηψλ ηδξχζεσο θαη ιεηηνπξγίαο θαηαζηεκάησλ 

πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο κε ηηο εηδηθφηεξεο παξαηεξήζεηο πνπ δηαηππψλνληαη παξαθάησ.  

 

1. Βαζηθέο πεξηπηψζεηο αλάθιεζεο ηεο άδεηαο ΚΤΔ θαηά ηε λνκνζεζία 

χκθσλα κε ηελ Α1β/8577/1983 Τγεηνλνκηθή Γηάηαμε (άξζξν 6 παξ. 5)138, ε κεηαθνξά, επέθηαζε ή 

αιιαγή ΚΤΔ θαζψο θαη ε νπζηψδεο ηξνπνπνίεζε ησλ πγεηνλνκηθψλ φξσλ ιεηηνπξγίαο ηνπ «ζεσξείηαη 

ίδξπζε λένπ θαηαζηήκαηνο». Δηδηθφηεξα, γηα κελ ηελ κεηαθνξά ηνπ ΚΤΔ πξνβιέπεηαη ζην ίδην άξζξν 

(παξ. 7), φηη ε άδεηα «παχεη λα ηζρχεη», πξνθαλψο επεηδή ε άδεηα αλαθέξεηαη ζε ζπγθεθξηκέλν 

ρψξν139, ελψ γηα ηηο πεξηπηψζεηο επέθηαζεο, αιιαγήο ή νπζηψδνπο ηξνπνπνίεζεο ησλ πγεηνλνκηθψλ 

φξσλ δελ γίλεηαη ιφγνο γηα παχζε ηζρχνο, νπφηε ε άδεηα πξέπεη λα αλαθιεζεί. Σν ίδην ηζρχεη εμάιινπ 

θαη φηαλ δηαπηζηψλνληαη νξηζκέλεο πνιενδνκηθέο παξαβάζεηο. πγθεθξηκέλα:  



 

α. Δπέθηαζε 

 Αλάθιεζε ηεο άδεηαο γίλεηαη φηαλ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί επέθηαζε ηνπ θαηαζηήκαηνο ζε ρψξν, είηε 

ζπλερφκελν κε ην νίθεκα είηε ζε άιιν νίθεκα, γηα ην νπνίν έρεη ρνξεγεζεί ε άδεηα ηδξχζεσο θαη 

ιεηηνπξγίαο. ηελ πεξίπησζε απηή, αλ δηαπηζησζεί ε επέθηαζε, αθφκε θαη φηαλ πξφθεηηαη γηα κηθξή 

επέθηαζε (ι.ρ. ιίγσλ ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ), επαθνινπζεί ε αλάθιεζε ηεο αδείαο θαη απαηηείηαη λέα 

άδεηα ηδξχζεσο θαη ιεηηνπξγίαο.  

Δμαίξεζε απνηειεί κφλν ε πεξίπησζε αλάπηπμεο θαζηζκάησλ ζε ηζφγεηα αίζνπζα ζπλάζξνηζεο 

θνηλνχ πνπ πξφζθεηηαη ζηα ήδε ιεηηνπξγνχληα θαηαζηήκαηα ησλ άξζξσλ 37, 38 &39 (θαθέ, κπαξ, 

εζηηαηφξηα θιπ) ηεο Α1β/8577/83 ΤΓ. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο δελ απαηηείηαη λέα άδεηα αιιά εθδίδεηαη 

πξάμε πξνζδηνξηζκνχ θαζηζκάησλ κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ δήκνπ ή θνηλφηεηαο κεηά απφ ζχκθσλε 

γλψκε ηεο Τγεηνλνκηθήο Τπεξεζίαο, (άξζξν 1 παξ.11,16&18 ηεο ΤΑ Τ1γ/Γ.Π/94643/20-7-07 ΦΔΚ Β 

1384). 

 

β. Αιιαγή  

ηνλ εθκεηαιιεπηή θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο απαγνξεχεηαη ε αιιαγή ηεο ρξήζεο 

γηα ηελ νπνία είρε ρνξεγεζεί ε άδεηα, φπσο φηαλ, ι.ρ., ελψ ε άδεηα είρε ρνξεγεζεί γηα κπαξ, απηφ 

κεηαηξάπεθε ζε εζηηαηφξην. Έηζη, φηαλ δηαπηζησζεί φηη έλα θαηάζηεκα ιεηηνπξγεί κε δηαθνξεηηθή 

ρξήζε απφ απηή πνπ επηηξέπεη ε αληίζηνηρε άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο, ηφηε αλαθαιείηαη ε ελ ιφγσ 

άδεηα θαη ν εθκεηαιιεπηήο ηνπ ΚΤΔ ζα πξέπεη λα ππνβάιεη αίηεκα γηα λέα άδεηα.  

 

γ. Oπζηψδεο ηξνπνπνίεζε ησλ πγεηνλνκηθψλ φξσλ ιεηηνπξγίαο  

Oη πγεηνλνκηθνί φξνη ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο δηαιακβάλνληαη ζηηο 

εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Ζ άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ΚΤΔ ρνξεγείηαη κεηά απφ ζρεηηθή 

γλσκνδφηεζε ηεο πγεηνλνκηθήο ππεξεζίαο πεξί ηεξήζεσο ησλ πγεηνλνκηθψλ φξσλ ιεηηνπξγίαο, φπσο 

απηνί θαζνξίδνληαη απφ ηε λνκνζεζία. Ζ πγεηνλνκηθή ππεξεζία, κεηαμχ άιισλ, ειέγρεη αλ ν ρψξνο 

είλαη κνλίκνπ θαηαζθεπήο, αλ πιεξνί ηνπο απφ πγεηνλνκηθήο απφςεσο απαξαίηεηνπο νηθνδνκηθνχο 

φξνπο ηνπο νπνίνπο θαζνξίδνπλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο πγεηνλνκηθήο λνκνζεζίαο θαη ηνπ ΓOΚ (χςνο, 

εκβαδφλ, είδνο θαηαζθεπήο, ππφγεην θηι), αλ ππάξρεη δπλαηφηεηα εμαζθάιηζεο πγηεηλήο, χδξεπζεο, 

απνρέηεπζεο, επαξθνχο θσηηζκνχ, αεξηζκνχ ηνπ ρψξνπ θηι. Δπίζεο, ειέγρνληαη απφ πιεπξάο 

πγεηνλνκηθήο φιεο νη πξνυπνζέζεηο πνπ ηάζζεη ε Α1Β 8577/1983 πγ. Γηάηαμε (ι.ρ ςπγεία, ζπζθεπέο, 

έπηπια, κπνθηνλία θιπ).  

Καηά ηελ έλλνηα, επνκέλσο, ησλ θαλφλσλ ηεο σο άλσ πγ. δηάηαμεο, ζε πεξίπησζε έθδνζεο άδεηαο 

ηδξχζεσο θαη ιεηηνπξγίαο ΚΤΔ εάλ δηαπηζησζεί εθ ησλ πζηέξσλ παξαβίαζε νπζησδψλ φξσλ 

ιεηηνπξγίαο ηνπ, ηφηε απηφ ζπληζηά ιφγν αλάθιεζεο ηεο άδεηαο. Ζ ελ ιφγσ αλάθιεζε φκσο, δελ γίλεηαη, 

αλ δηαπηζησζεί απφ ηελ πγεηνλνκηθή ππεξεζία φηη ε γελφκελε ηξνπνπνίεζε είρε σο ζπλέπεηα ηελ 

βειηίσζε ησλ πγεηνλνκηθψλ ζπλζεθψλ ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο (άξζξν 6 παξ 5 ηεο Α1β 

8577/1983 ΤΓ). Δπηζεκαίλεηαη, φηη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο παξαβάζεσο πγεηνλνκηθψλ φξσλ 

ιεηηνπξγίαο, ε αλάθιεζε ηεο άδεηαο γίλεηαη πάληνηε κεηά απφ γλψκε ηεο πγεηνλνκηθήο ππεξεζίαο ε 

νπνία είλαη δεζκεπηηθή γηα ην δήκν. ε θάζε πεξίπησζε, ζην ζέκα ηεο νπζηψδνπο ηξνπνπνίεζεο ησλ 

πγεηνλνκηθψλ φξσλ ιεηηνπξγίαο, έρεη ζεκειηψδε ζεκαζία ε γλσκνδφηεζε ηεο Τγεηνλνκηθήο Τπεξεζίαο,  

απφ ηελ νπνία θαη εμαξηάηαη ε αλάθιεζε ή κε ηεο άδεηαο. Δπνκέλσο, ζηελ πεξίπησζε απηή, ε Γεκνηηθή 

Αξρή απνθαζίδεη θαηά δεζκία αξκνδηφηεηα, αθνχ είλαη ππνρξεσκέλε λα αθνινπζήζεη ηελ ελ ιφγσ 

γλσκνδφηεζε θαη δελ δηαζέηεη δηαθξηηηθή επρέξεηα σο πξνο ηελ αλάθιεζε ή κε ηεο άδεηαο. 



Αληίζεηα, φηαλ νη φξνη βάζεη ησλ νπνίσλ γίλεηαη ε αλάθιεζε δελ είλαη πγεηνλνκηθνί, ηφηε δελ 

απαηηείηαη γλσκνδφηεζε ηεο πγεηνλνκηθήο ππεξεζίαο. Δπνκέλσο, εθφζνλ θαηά ηελ έθδνζε ησλ αδεηψλ 

παξαβηάζηεθε φξνο κε πγεηνλνκηθφο (ι.ρ. πνιενδνκηθφο),  νη άδεηεο απηέο αλαθαινχληαη λφκηκα θαη 

αηηηνινγεκέλα, ρσξίο λα έρεη πξνεγεζεί ε γλψκε ηεο πγεηνλνκηθήο ππεξεζίαο (ηΔ 2922/1985, 

2671/1990). 

 

δ. ηηο πεξηπηψζεηο πνιενδνκηθψλ παξαβάζεσλ  

χκθσλα κε πάγηα λνκνινγία ηνπ ΣΔ (βι. ΣΔ 508/1999), θαηά ηελ έλλνηα ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

άξζξνπ 25 ηνπ ΠΓ 410/1995 (ηψξα πιένλ άξζξν 80 ΚΓΚ) «ε άδεηα ηδξχζεσο θαη ιεηηνπξγίαο 

θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο ρνξεγείηαη γηα ζπγθεθξηκέλν ρψξν, θαηφπηλ ειέγρνπ ηνπ 

ρψξνπ απηνχ ηφζνλ απφ πιεπξάο θαηαιιειφηεηαο φζνλ θαη απφ πιεπξάο λνκηκφηεηαο ηνπ θηηξίνπ» 

(ΣΔ 3939/1997). Αλ ινηπφλ ε Γηνίθεζε δηαπηζηψζεη φηη ππάξρνπλ πνιενδνκηθέο παξαβάζεηο, νη νπνίεο 

βεβαηψλνληαη κε ζρεηηθή πξάμε ηνπ αξκφδηνπ πνιενδνκηθνχ γξαθείνπ, είλαη ππνρξεσκέλε ε εθδνχζα 

αξρή (δει. ν δήκνο) λα αλαθαιέζεη ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο, ζπλεπεία ησλ πνιενδνκηθψλ απηψλ 

παξαβάζεσλ, θαη λα δηαηάμεη ην θιείζηκν (ζθξάγηζε) ηνπ θαηαζηήκαηνο. 

Ζ κε ηήξεζε απφ ην αξκφδην φξγαλν ηεο ππνρξέσζήο ηνπ λα πξνβεί ζην θιείζηκν ηνπ θαηαζηήκαηνο 

θαη ζηελ αλάθιεζε ηεο άδεηαο ΚΤΔ απνηειεί παξάιεηςε νθεηιφκελεο λφκηκεο ελέξγεηαο (ΣΔ 

1354/1989). Δπίζεο γίλεηαη δεθηφ λνκνινγηαθά φηη ε λνκηκφηεηα ηνπ θηηξίνπ απνηειεί θαηά λφκν ηελ 

αλαγθαία πξνυπφζεζε γηα ηε λνκηκφηεηα ηεο άδεηαο (ΣΔ 526/1987, 1336/1989, 517/1994, 518/1994). 

πλεπψο, ζε κηα ηέηνηα πεξίπησζε, ε κε αλαθιεζείζα άδεηα είλαη παξάλνκε.  

ρεηηθέο κε ηελ ππνρξέσζε αλάθιεζεο ηεο άδεηαο ΚΤΔ είλαη θαη νη 1354/1989 θαη 5875/1999 

απνθάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο, «..απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ην 

θχξνο ηεο αδείαο ηδξχζεσο είλαη ε λνκηκφηεηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ απφ πνιενδνκηθή άπνςε, απαηηείηαη 

δειαδή λα έρεη ιεθζεί λφκηκε άδεηα γηα ηελ αλέγεξζή ηνπο θαη λα επηηξέπεηαη ε ρξήζε ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ θαηαζηεκάησλ. Αλ θάπνηα απφ ηηο πξνυπνζέζεηο απηέο παχζεη λα πθίζηαηαη ζε ρξφλν 

κεηαγελέζηεξν ηεο ρνξήγεζεο ηεο αδείαο απηήο ή δηαπηζησζεί φηη παξαπιαλήζεθε θαηά ηελ ρνξήγεζή 

ηεο, ε Γηνίθεζε λνκίκσο αλαθαιεί ηελ άδεηα…». 

χκθσλα, επίζεο, κε ηελ ππ‟ αξηζκ. 214/1984 Γλ. ΝΚ, «εηο πεξίπησζηλ θαζ‟ ελ κεηά ηελ ρνξήγεζε 

αδείαο ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο ε νηθνδνκή εηο ηελ νπνία ιεηηνπξγεί θαηάζηεκα ήζειε θξηζεί 

απζαίξεηνο θαη θαηεδαθηζηέα, ε Αζηπλνκηθή Αξρή» (θαη ελ πξνθεηκέλσ ν δήκνο ή ε θνηλφηεηα) «κεηά 

ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηνπ ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ πξέπεη λα πξνέιζεη εηο ηελ αλάθιεζηλ ηεο αδείαο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο».  

ε πεξίπησζε εμαίξεζεο ή αλαζηνιήο θαηεδάθηζεο θηίζκαηνο ή πξνζζήθεο επ‟ απηνχ ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 23 ηνπ N. 1577/1985 (φπσο ηζρχεη κεηά ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπ κε ην άξζξν 20 ηνπ N. 2831/2000) 

ή ην άξζξν 15 ηνπ N. 1337/1983 (βι. θεθάιαην ζρεηηθά κε ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο), ε ηζρχνπζα άδεηα 

KYE δελ αλαθαιείηαη. 

Oη Γεκνηηθέο θαη Κνηλνηηθέο Αξρέο είλαη αξκφδηεο γηα ηνλ έιεγρν εθαξκνγήο άιισλ λνκνζεζηψλ 

(πιελ ησλ πγεηνλνκηθψλ), κεηαμχ ησλ νπνίσλ γίλεηαη ξεηή αλαθνξά ζηελ πνιενδνκηθή λνκνζεζία θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηα ζηνηρεία λνκηκφηεηαο ηνπ θηηξίνπ. O φξνο ησλ πγεηνλνκηθψλ δηαηάμεσλ ζχκθσλα κε 

ηνλ νπνίν, ε ιεηηνπξγία θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο επηηξέπεηαη κφλν ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε ηεο λνκηκφηεηαο ησλ θηηξηαθψλ ηνπ εγθαηαζηάζεσλ, δελ είλαη εθ ηεο θχζεψο ηνπ 

πγεηνλνκηθφο. πλεπψο, αλ παξαβηαζζεί ν φξνο απηφο, ε αλάθιεζε ηεο άδεηαο δηελεξγείηαη ρσξίο 

πξνεγνχκελε γλψκε ηεο Τγεηνλνκηθήο Τπεξεζίαο (ΣΔ 5875/1995, 2671/1990, 2977/1985, πξβι. θαη. 

ΣΔ 3588/1992, 3412/1992, 1806/1987). Δπνκέλσο, κεηά ηελ παξέιεπζε απξάθηνπ ηεο πξνζεζκίαο γηα 

άζθεζε έλζηαζεο επί ηεο έθζεζεο απηνςίαο απζαηξέηνπ ή ηελ απφξξηςή ηεο απφ ηελ Δπηηξνπή Κξίζεο 



Απζαηξέησλ, νπφηε, κε ηελ νινθιήξσζε ησλ δηνηθεηηθψλ ελεξγεηψλ ηεο πνιενδνκηθήο ππεξεζίαο, ν 

ραξαθηεξηζκφο ηνπ απζαηξέηνπ θαηαζηεί ηειεζίδηθνο, ην αξκφδην φξγαλν ηνπ Γήκνπ νθείιεη λα ιάβεη 

ηε ζρεηηθή απφθαζε, ρσξίο λα απαηηείηαη ε γλψκε ηεο πγεηνλνκηθήο ππεξεζίαο. 

 

ε. ε πεξίπησζε θαζνξηζκνχ ή αιιαγήο ρξήζεσλ γεο  

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξ. 6 θαη 7 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ N. 2831/2000 (φπσο απηέο 

πξνζηέζεθαλ κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ N. 3212/2003): «...λνκίκσο πθηζηάκελεο ρξήζεηο θηηξίσλ 

ή εγθαηαζηάζεσλ ζε πεξηνρέο ζηηο νπνίεο θαζνξίδνληαη ή κεηαβάιινληαη νη ρξήζεηο γεο» κπνξνχλ λα 

θαηαξγεζνχλ κε ηελ θαλνληζηηθή πξάμε θαζνξηζκνχ ή κεηαβνιήο ησλ ρξήζεσλ. κσο, ζε απηέο ηηο 

πεξηπηψζεηο, «θαζνξίδεηαη ππνρξεσηηθά θαη ν ρξφλνο απνκάθξπλζεο ησλ κε επηηξεπφκελσλ ρξήζεσλ, ν 

νπνίνο δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξνο ησλ πέληε εηψλ, αλάινγα κε ηελ ρξήζε, ηνπο ελδερφκελνπο 

θηλδχλνπο γηα ην πεξηβάιινλ, ηηο εθηηκψκελεο επηπηψζεηο ζηελ επηζπκεηή νξγάλσζε ηεο πεξηνρήο, ηα 

ηερληθά, νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά δεδνκέλα, ηε ζπκβνιή ηνπο ζηελ νηθνλνκία ηεο πεξηνρήο θαη ην 

θφζηνο θαη ηηο δπζθνιίεο κεηεγθαηάζηαζεο. Kαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνζεζκίαο απνκάθξπλζεο, 

επηηξέπεηαη ν εθζπγρξνληζκφο ή θαη ε επέθηαζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ, εθφζνλ βειηηψλνληαη νη 

επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ απφ ηε ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο, θαζψο επίζεο θαη εξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη 

επηζθεπήο ησλ θηηξίσλ πνπ απνζθνπνχλ ζηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγηεηλή ησλ δηαβηνχλησλ θαη 

εξγαδνκέλσλ ζε απηά...» (βι. αλαιπηηθφηεξα θαη ζην  θεθάιαην ζρεηηθά κε ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο). 

πλεπψο, ζηελπεξίπησζε πνπ δελ δηαηεξνχληαη νη πθηζηάκελεο ρξήζεηο θηηξίσλ ή εγθαηαζηάζεσλ, ε 

αληίζηνηρε αλάθιεζε άδεηαο KYE κπνξεί λα γίλεη κφλν κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο  κεηαβαηηθήο 

πξνζεζκίαο πνπ νξίδεηαη ζηελ θαλνληζηηθή πξάμε θαζνξηζκνχ ή κεηαβνιήο ησλ ρξήζεσλ, ελψ ε ελ 

ιφγσ πξνζεζκία πνηέ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ησλ πέληε εηψλ. 

 

ζη. ε πεξηπηψζεηο απεηιήο ηεο δεκφζηαο πγείαο ή παξαπιάλεζεο ησλ αξκφδησλ νξγάλσλ  

Ζ πγεηνλνκηθή λνκνζεζία πξνβιέπεη επίζεο (άξζξν 11 παξ. 5 πγ. δηάηαμεο Α1β/8577) ηελ 

ππνρξεσηηθή αλάθιεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ΚΤΔ, φηαλ ν Ννκάξρεο έρεη επηβάιεη νξηζηηθή 

απαγφξεπζε ηεο ιεηηνπξγίαο ΚΤΔ (άξζξν 11 παξ. 1 πγ. δηάηαμεο Α 1β/8577) . Aπηφ γίλεηαη φηαλ: 

 έλα ΚΤΔ ιεηηνπξγεί «θάησ απφ απαξάδεθηεο ζπλζήθεο ζε ζεκείν πνπ λα απεηιείηαη ε δεκφζηα 

πγεία» θαη  

 πθίζηαηαη ηερληθή ή άιιε (ι.ρ. νηθνλνκηθή ή πνιενδνκηθή) αδπλακία «εθηειέζεσο ησλ θξηλνκέλσλ 

σο απαξαηηήησλ εξγαζηψλ βειηηψζεσο ησλ απαξάδεθησλ ζπλζεθψλ ιεηηνπξγίαο ηνχηνπ». 

Ζ ελ ιφγσ απφθαζε ηνπ Ννκάξρε πεξί νξηζηηθήο απαγφξεπζεο θνηλνπνηείηαη ζηνλ νηθείν OΣΑ, ν 

νπνίνο κεηά ηελ παξαιαβή ηεο αλαθαιεί νξηζηηθά ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο (άξζξ. 11 παξ. 5), ελψ επίζεο 

ζθξαγίδεη ην θαηάζηεκα (άξζξ. 11 παξ. 2).  

Ζ πγεηνλνκηθή δηάηαμε Α1β/8577/1983 πξνβιέπεη επίζεο (άξζξ. 11 παξ. 6) ηελ αλάθιεζε ηεο άδεηαο 

ηδξχζεσο θαη ιεηηνπξγίαο ΚΤΔ αλ δηαπηζησζεί φηη γηα ηελ απφθηεζή ηεο ν λνκέαο απηνχ παξαπιάλεζε 

νπσζδήπνηε ηα αξκφδηα ππεξεζηαθά φξγαλα ζε ζεκείν πνπ λα ηνπ ρνξεγεζεί ηειηθά ε αλσηέξσ άδεηα 

θαηά παξέθθιηζε αλαθεξφκελσλ ζε νπζηψδεηο πγεηνλνκηθνχο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο δηαηάμεσλ ηεο 

εθάζηνηε ηζρχνπζαο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο. Ζ ελ ιφγσ παξαπιάλεζε κπνξεί ι.ρ. λα αθνξά ρξήζε 

πιαζηψλ ή παξαπνηεκέλσλ δηθαηνινγεηηθψλ, αιινίσζε ή απνζηψπεζε πξαγκαηηθψλ πεξηζηαηηθψλ πνπ 

αθνξνχλ νπζηψδεηο πγεηνλνκηθνχο φξνπο ιεηηνπξγίαο θ.ν.θ. ε απηή ηε πεξίπησζε ν δήκνο αλαθαιεί 

ηελ άδεηα θαηφπηλ αηηηνινγεκέλεο γλσκνδνηήζεσο ηεο αξκφδηαο Τγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο ή, ελ 

ειιείςεη, ηεο Τγεηνλνκηθήο ππεξεζίαο (άξζξ. 11 παξ. 6).  



δ. ε πεξηπηψζεηο έιιεηςεο ησλ ζέζεσλ ζηάζκεπζεο πνπ απαηηεί ν λφκνο γηα θέληξα δηαζθέδαζεο  

χκθσλα κε ην άξζξν 1 παξ. 5 ηνπ ΠΓ 180/1979, πνπ πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ ΠΓ 257/2001, 

απαγνξεχεηαη ε ρνξήγεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο θέληξνπ δηαζθέδαζεο ζηνπο λνκνχο Αηηηθήο, πιελ ησλ 

λεζησηηθψλ πεξηνρψλ θαη Θεζζαινλίθεο, θαζψο θαη ζε πξσηεχνπζα λνκνχ ή ζε πφιε κε πιεζπζκφ άλσ 

ησλ 10.000 θαηνίθσλ, εθφζνλ ν ελδηαθεξφκελνο δελ δηαζέηεη ηδηφθηεην ή κηζζσκέλν ρψξν ζηάζκεπζεο 

απηνθηλήησλ ζε απφζηαζε φρη κεγαιχηεξε ησλ εθαηφ (100) κέηξσλ ζε επζεία γξακκή απφ ην 

θαηάζηεκα, γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ απηνχ. Ζ αλαινγία ησλ ζέζεσλ ζηάζκεπζεο, ζε ζρέζε 

κε ηνλ αξηζκφ ησλ θαζηζκάησλ πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ θαηαζηήκαηνο πξέπεη λα είλαη 

έλα πξνο έμη (1:6), δει. κία ζέζε ζηάζκεπζεο γηα θάζε έμη θαζίζκαηα, ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη θαη 

ηα ζθακπψ (ΤΠΔΓΓΑ 11071/17-4-2003). Γηα ηε δηαπίζησζε ηεο πξνυπφζεζεο απηήο, ν 

ελδηαθεξφκελνο πξνζθνκίδεη, πέξαλ ησλ ινηπψλ δηθαηνινγεηηθψλ, έγγξαθν (ηίηιν θπξηφηεηαο ή 

κηζζσηήξην ζπκβφιαην) απφ ην νπνίν πξνθχπηεη ε χπαξμε ηνπ παξαπάλσ ρψξνπ, θαζψο θαη 

ζρεδηάγξακκα κεραληθνχ, ζην νπνίν εκθαίλεηαη ν αξηζκφο ησλ ζέζεσλ ζηάζκεπζεο ζηνλ ελ ιφγσ ρψξν, 

θαζψο θαη ε απφζηαζή ηνπ απφ ην θαηάζηεκα. Αλ δηαπηζησζεί νπνηεδήπνηε ε έιιεηςε ηεο πξνυπφζεζεο 

απηήο, ε ρνξεγεζείζα άδεηα αλαθαιείηαη θαη επαλαρνξεγείηαη φηαλ έρεη εμεπξεζεί ν ελ ιφγσ ρψξνο, 

εθφζνλ ζπληξέρνπλ θαη νη ινηπέο πξνυπνζέζεηο πνπ ίζρπαλ θαηά ην ρξφλν ρνξήγεζήο ηεο140. Ζ 

πξνζεζκία πνπ δφζεθε ζηα θέληξα δηαζθέδαζεο κε ην άξζξν 11 παξ. 2 ηνπ Ν. 3345/2005, έιεμε ηελ 

31/12/2006 θαη επνκέλσο ζήκεξα, αλ έλα θέληξν δελ δηαζέηεη ηηο απαηηνχκελεο απφ ην λφκν ζέζεηο, ν 

Γήκνο πξέπεη λα πξνβεί ζηελ αλάθιεζε ηεο άδεηαο (ΤΠΔΓΓΑ 13389/21-3-2007). 

 

2. Αθαίξεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο 

Ζ αθαίξεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο (πξνζσξηλή ή νξηζηηθή) πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 2 ηνπ ΠΓ 

180/1979 «πεξί ησλ φξσλ ιεηηνπξγίαο νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ θαη θέληξσλ δηαζθεδάζεσο»141 θαη 

απνηειεί δηνηθεηηθή θχξσζε πνπ επηβάιιεηαη πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε δεκφζηα πγεία, θαζψο θαη 

ε δεκφζηα ηάμε θαη αζθάιεηα πνπ δηαζαιεχνληαη απφ πγεηνλνκηθέο παξαβάζεηο, παξαβηάζεηο δηαηάμεσλ 

πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλή εζπρία, ηε δηαθίλεζε λαξθσηηθψλ θ.ν.θ. Δπίζεο, ε ελ ιφγσ θχξσζε επηβάιιεηαη 

θαη πξνο αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ πνπ ζπλεπάγεηαη ε εθκεηάιιεπζε ΚΤΔ απφ άηνκα πνπ έρνπλ 

δηαπξάμεη νξηζκέλα ζνβαξά αδηθήκαηα. Αμίδεη λα επηζεκαλζεί φηη ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, 

πξνθεηκέλνπ λα επηβιεζεί λφκηκα ε δπζκελήο απηή θχξσζε ηεο αθαίξεζεο άδεηαο ΚΤΔ, πξέπεη 

πξνεγνπκέλσο λα έρεη ηεξεζεί ε επηβαιιφκελε απφ ην άξζξν 20 παξ 2 ηνπ πληάγκαηνο αξρή ηεο 

πξνεγνχκελεο αθξφαζεο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ (ηΔ 657/1976, 2078/1976 θ.ά.). 

 

ΛOΓOΗ ΑΝΑΚΛΖΖ 

 επέθηαζε 

 αιιαγή 

 νπζηψδεο ηξνπνπνίεζε 

 απαγφξεπζε ιεηηνπξγίαο απφ Ννκάξρε  

 έιιεηςε ζέζεσλ ζηάζκεπζεο θέληξσλ 

 ιφγνη δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο 

 

ΛOΓOΗ ΑΦΑΗΡΔΖ 

 Σξεηο βεβαηψζεηο παξαβάζεσλ εληφο έηνπο, γηα ζπγθεθξηκέλα αδηθήκαηα 

 Σξεηο θαηαδίθεο κεηά απφ κελχζεηο 

 Ναξθσηηθά, ηφπνο ζπλάληεζεο θαθνπνηψλ, ππφπησλ, θίλδπλνο γηα δεκφζηα ηάμε θαη αζθάιεηα 



 Παξαβίαζε ζθξαγίδσλ 

Ακέζσο κεηά ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο πεξί αθαίξεζεο ηεο άδεηαο, ν Γήκαξρνο ή ν αξκφδηνο 

Αληηδήκαξρνο, ή ν Πξφεδξνο ηεο Κνηλφηεηαο, (άξζξα 106 παξ. 1 πεξ. γ, 86 παξ 1 πεξ. β, 87 παξ 3 

ΚΓΚ), παξέρνπλ ηελ εληνιή γηα ζθξάγηζε ηνπ θαηαζηήκαηνο. ηελ πεξίπησζε απηή, πξνζβάιιεηαη 

δηθαζηηθά, σο ε κφλε εθηειεζηή πξάμε, ε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ γηα ηελ αθαίξεζε ηεο άδεηαο 

ΚΤΔ, ε νπνία θνηλνπνηείηαη ζηνλ ελδηαθεξφκελν πξνθεηκέλνπ απηφο λα αζθήζεη ηα λφκηκα έλδηθα κέζα. 

χκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, “ζηε δηθαηνδνζία ησλ ηαθηηθψλ δηνηθεηηθψλ δηθαζηεξίσλ 

ππάγνληαη, εθδηθαδφκελεο σο δηαθνξέο νπζίαο, νη δηαθνξέο πνπ αλαθχνληαη θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο 

λνκνζεζίαο πνπ αθνξά: α) ηε ρνξήγεζε ή ηελ αλάθιεζε αδεηψλ ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαη ηελ 

επηβνιή θπξψζεσλ θαηά ηε ιεηηνπξγία θαηαζηεκάησλ θαη εξγαζηεξίσλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, 

θαζψο θαη ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ εμνκνηνχληαη κε απηά»142. Ζ πξνζεζκία άζθεζεο πξνζθπγήο (60 

εκέξεο), αιιά θαη ε άζθεζή ηεο δελ αλαζηέινπλ ηελ ηζρχ ηεο πξνβαιιφκελεο απφθαζεο, αιιά ν 

ελδηαθεξφκελνο κπνξεί λα ππνβάιεη αίηεζε αλαζηνιήο ζην δηθαζηήξην143. Δμάιινπ, πξηλ ηελ 

πξνζθπγή ζηε δηθαηνζχλε, ν ελδηαθεξφκελνο πνπ έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ, έρεη ηε δπλαηφηεηα άζθεζεο 

ηεο εηδηθήο δηνηθεηηθήο πξνζθπγήο ηνπ άξζξνπ 150 ΚΓΚ ελψπηνλ ηνπ Γ. Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο 

εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο απφθαζεο ή απφ ηελ θνηλνπνίεζή ηεο ή αθφηνπ έιαβε 

γλψζε απηήο (άξζξ. 150 παξ. 1α ΚΓΚ)144.  

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη δηνηθεηηθέο θπξψζεηο ηεο νξηζηηθήο ή ηεο πξνζσξηλήο αθαίξεζεο άδεηαο 

ΚΤΔ αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο θαηαζηεκάησλ. ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ ΠΓ 180/1979 

αλαθέξνληαη: 

 ηα θέληξα δηαζθέδαζεο (δει. θαηαζηήκαηα φπνπ πξνζθέξεηαη θαιιηηερληθφ θαη ηδησο κνπζηθφ 

πξφγξακκα) 

 ηα θαηαζηήκαηα φπνπ πξνζθέξνληαη «θπξίσο νηλνπλεπκαηψδε πνηά γηα άκεζε εληφο απηψλ 

θαηαλάισζε», δει. «κπαξ θαη ηα φκνηα πξνο απηά» 

 θαθελεία, θαθεηέξηεο, αλαςπθηήξηα, πηηζαξίεο, ζλαθ κπαξ 

 νη αίζνπζεο δηελέξγεηαο ηερληθψλ παηγλίσλ  

 ηα κηθηά θαηαζηήκαηα, αλ ζε απηά πεξηιακβάλεηαη έλα απφ ηα αλσηέξσ θαηαζηήκαηα. 

Δπίζεο, ηα ελ ιφγσ δηνηθεηηθά κέηξα επηβάιινληαη θαη ζε άιια ΚΤΔ φπνπ, ζχκθσλα κε ηηο 

ηζρχνπζεο πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο, πξνζθέξνληαη εθηφο ησλ άιισλ θαη νηλνπλεπκαηψδε πνηά γηα άκεζε 

εληφο απηψλ θαηαλάισζε (ι.ρ. εζηηαηφξηα, ςαξνηαβέξλεο, θπιηθεία θ.ά.). 

 

α. Πξνζσξηλή Αθαίξεζε 

Ζ πξνζσξηλή αθαίξεζε ηεο αδείαο ιεηηνπξγίαο είλαη κηα κνξθή δηνηθεηηθήο πνηλήο πνπ πξνβιέπεηαη 

κε ηελ παξ 2 ηνπ άξζξνπ 2 θαη ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ ΠΓ 180/1979 σο ηζρχεη θαη αθνξά ηνπο 

θαηφρνπο αδεηψλ ιεηηνπξγίαο ησλ παξαπάλσ ΚΤΔ. Δλλνείηαη φηη ε πξνζσξηλή αθαίξεζε δελ κπνξεί 

παξά λα αθνξά ηελ ιεηηνπξγία θαη φρη θαη ηελ ίδξπζε ησλ ΚΤΔ, αθνχ ηα ηειεπηαία, πξνζσξηλά κφλν 

δελ έρνπλ άδεηα θαη, εθφζνλ ε αθαίξεζε δελ γίλεη νξηζηηθή (βι. παξαθάησ), κπνξνχλ κεηά ηελ πάξνδν 

ηνπ ρξφλνπ αθαίξεζεο λα επαλαιεηηνπξγήζνπλ ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λέα άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο. 

χκθσλα, ινηπφλ, κε ηελ παξ. 6 εδ. β ηνπ άξζξνπ 80 ΚΓΚ, αξκφδην φξγαλν γηα ηελ πξνζσξηλή 

αθαίξεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ΚΤΔ είλαη ν Γήκαξρνο ή ν Πξφεδξνο Κνηλφηεηαο, νη νπνίνη είλαη 

ππνρξεσκέλνη λα ιάβνπλ ηελ ελ ιφγσ απφθαζε εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ ζπλδξνκή ησλ 

εμήο πξνυπνζέζεσλ:  

 Δθφζνλ (άξζξ. 2 παξ. 2):  



α. Βεβαηψζεθαλ απφ αζηπλνκηθά φξγαλα ηξεηο (3) ζπλνιηθά παξαβάζεηο, εληφο έηνπο, ησλ δηαηάμεσλ 

ηνπ άξζξνπ 4 ΠΓ 180/1979 (εξγαζία ρσξίο άδεηα)145, ησλ δηαηάμεσλ πνπ ηζρχνπλ θάζε θνξά γηα ηελ 

θνηλή εζπρία (ΑΓ 3/1996 θαη άξζξν 417 ΠΚ), ηε ιεηηνπξγία κνπζηθήο ρσξίο άδεηα, ηελ είζνδν 

αλειίθσλ ζε θέληξα δηαζθέδαζεο θαη ακηγή κπαξ θαη ηελ θαηαλάισζε απφ απηνχο νηλνπλεπκαησδψλ 

πνηψλ ρσξίο ζπλνδεία γνλέσλ ή θεδεκφλσλ (ΠΓ 36/1994), ηελ παξαβίαζε ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ 

ηεο θαηερφκελεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο ή ην σξάξην ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο ή 

β. Δθδφζεθαλ, χζηεξα απφ κελχζεηο ηδησηψλ, ηξεηο (3) θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο γηα παξάβαζε ησλ 

πξνεγνχκελσλ δηαηάμεσλ.  

 ηαλ ζην ΚΤΔ (άξζξ. 2 παξ. 3 θαη άξζξ. 4 παξ. 1 ΠΓ 180/1979):  

α. Γίλεηαη δηαθίλεζε ή ρξήζε λαξθσηηθψλ ή  

β. πρλάδνπλ αληηθνηλσληθά, θαθνπνηά ή χπνπηα δηαθίλεζεο λαξθσηηθψλ άηνκα ή 

γ. Λακβάλνπλ ρψξα ζνβαξέο αηαμίεο αληηθνηλσληθνχ ραξαθηήξα πνπ πξνθαινχλ ην θνηλφ αίζζεκα ή 

δεκηνπξγνχλ θίλδπλν γηα ηε δεκφζηα ηάμε ή αζθάιεηα, ηε λενιαία θαη ηα ήζε. 

 Δπηζεκαίλεηαη φηη ε πξνζσξηλή αθαίξεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο έρεη σο απνηέιεζκα ηελ 

ζθξάγηζε ηνπ θαηαζηήκαηνο θαη ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο εθηείλεηαη απφ δέθα (10) έσο 

εμήληα (60) εκέξεο. Σφζν ε απφθαζε γηα ηελ επηβνιή ηεο δηνηθεηηθήο πνηλήο ηεο πξνζσξηλήο 

αθαίξεζεο θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ρξνληθήο δηάξθεηάο ηεο, φζν θαη ε αξκνδηφηεηα γηα ηελ ιήςε ηεο 

απφθαζεο ηεο ζθξάγηζεο θαη ηελ παξνρή ζρεηηθήο εληνιήο, αλήθνπλ ζηηο επζχλεο ηνπ Γεκάξρνπ ή ηνπ 

Πξνέδξνπ ηεο Κνηλφηεηαο. Oη ηειεπηαίνη νθείινπλ, φπσο ήδε ηνλίζζεθε, λα ελεξγήζνπλ εληφο 

δεθαπέληε (15) εκεξψλ, απφ ηε ζπλδξνκή ησλ λφκηκσλ πξνυπνζέζεσλ, ελψ ε παξάβαζε απηψλ ησλ 

ππνρξεψζεσλ «απνηειεί πεηζαξρηθφ αδίθεκα θαη παξάβαζε θαζήθνληνο θαη ηηκσξείηαη θαηά ηηο 

δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 142 θαη 143 ηνπ ΚΓΚ θαη θαηά ην άξζξν 259 ΠΚ» (άξζξν 80 παξ. 6 ΚΓΚ).  

Αμίδεη, εμάιινπ, λα ζεκεησζεί φηη ην ελ ιφγσ ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ δεθαπέληε εκεξψλ, ζηελ πξψηε 

πεξίπησζε ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 2 ΠΓ 180/1979 (βεβαίσζε παξαβάζεσλ θνηλήο εζπρίαο, σξαξίνπ 

θιπ.) ππνινγίδεηαη σο εμήο: Χο έλαξμή ηνπ ιακβάλεηαη ππ‟ φςε ε εκεξνκελία πεξηέιεπζεο ζην Γήκν 

ησλ ηξηψλ (3) βεβαησζεηζψλ παξαβάζεσλ «εληφο έηνπο», νη νπνίεο αθνξνχλ παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ 

πεξί θνηλήο εζπρίαο, ηε ιεηηνπξγία ηεο κνπζηθήο ρσξίο άδεηα, ηελ παξάβαζε ησλ φξσλ θαη 

πξνυπνζέζεσλ ηεο θαηερφκελεο άδεηαο κνπζηθήο, ην σξάξην ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο θαη ηέινο 

ηελ παξάιεηςε εθδφζεσο απφ ηελ Αζηπλνκηθή Αξρή (Τπεξεζία Αζθαιείαο) ηεο εηδηθήο άδεηαο 

εξγαζίαο γηα ηνπο απαζρνινχκελνπο ζε θέληξα δηαζθεδάζεσο, κπαξ, θαθεηέξηεο, ακηγείο αίζνπζεο 

δηελέξγεηαο ηερληθψλ παηγλίσλ. Σν ελ ιφγσ «έηνο», δελ είλαη ην εκεξνινγηαθφ έηνο (1.1. έσο θαη 31.12), 

αιιά ε έλαξμή ηνπ ππνινγίδεηαη απφ ηελ πξψηε βεβαίσζε παξάβαζεο θαη ιήγεη κε ηελ αληίζηνηρε 

εκεξνκελία ηνπ επφκελνπ έηνπο.  

Χο πξνο ηηο πεξηπηψζεηο πξνζσξηλήο αθαίξεζεο εμαηηίαο ηξηψλ (3) θαηαδηθαζηηθψλ απνθάζεσλ απφ 

πνηληθφ δηθαζηήξην θαηφπηλ κελχζεσλ ηδησηψλ (άξζξ. 2 παξ. 2 πεξ. β ΠΓ 180/1979) επηζεκαίλεηαη φηη 

νη ελ ιφγσ απνθάζεηο αξθεί λα είλαη νξηζηηθέο. Άιισζηε, ζε πεξίπησζε άζθεζεο έθεζεο κε 

αλαζηαιηηθφ απνηέιεζκα, ην ηειεπηαίν εθηείλεηαη κφλν ζηελ θχξηα πνηλή θαη φρη ζηηο παξεπφκελεο (κε 

ηελ εμαίξεζε ηεο ζηέξεζεο πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ). ε θάζε πεξίπησζε, ε δηνηθεηηθή πνηλή 

επεξεάδεηαη απφ ηελ ζρεηηθή απφθαζε ηνπ πνηληθνχ δηθαζηεξίνπ επί ηεο εθέζεσο κφλνλ αλ ν 

θαηεγνξνχκελνο αζσσζεί γηα ιφγνπο νπζίαο.  

Χο πξνο ηηο πεξηπηψζεηο πξνζσξηλήο αθαίξεζεο ηεο άδεηαο, επεηδή ζπρλάδνπλ αληηθνηλσληθά 

ζηνηρεία, γίλεηαη δηαθίλεζε λαξθσηηθψλ, ιακβάλνπλ ρψξα ζνβαξέο αηαμίεο θιπ., ζα πξέπεη λα 

επηζεκαλζεί ην γεγνλφο φηη ρξεηάδεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή σο πξνο ηελ αηηηνιφγεζε ηεο ζρεηηθήο 

δηνηθεηηθήο πξάμεο αθαίξεζεο, αθνχ νη ελ ιφγσ δηαηάμεηο πεξηιακβάλνπλ αφξηζηεο λνκηθέο έλλνηεο θαη 



ζπλδένληαη κε ηελ εθηίκεζε πξαγκαηηθψλ πεξηζηαηηθψλ ηα νπνία, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, κπνξνχλ λα 

είλαη ακθηιεγφκελα. Απφ ηελ ζρεηηθή πεξηπησζηνινγία πνπ έρεη απαζρνιήζεη ηα δηθαζηήξηα, αμίδεη λα 

ζεκεησζεί φηη θξίζεθε κε λφκηκνο ιφγνο πξνζσξηλήο αθαίξεζεο άδεηαο, ην κεκνλσκέλν πεξηζηαηηθφ, ην 

νπνίν, ελφςεη ησλ πξαγκαηηθψλ ζπλζεθψλ, δελ κπνξνχζε λα απνηξέςεη ν θάηνρνο ηεο άδεηαο, κνινλφηη 

ν ίδηνο θαηέβαιε ηελ πξνζήθνπζα πξνζνρή θαη επηκέιεηα (ηΔ 2672/1990, 3674/1997 θ.ά.). Έηζη, ε ελ 

θξππηψ, ηαρεία θαη κεκνλσκέλε ρξήζε λαξθσηηθψλ απφ έλαλ πειάηε, ι.ρ., ζηηο ηνπαιέηεο ή ε μαθληθή 

πξφθιεζε ζθαλδάινπ θαηά ησλ εζψλ απφ κεκνλσκέλνπο πειάηεο δελ κπνξνχλ λα ζηνηρεηνζεηήζνπλ ηελ 

πξνζσξηλή αθαίξεζε άδεηαο ΚΤΔ απφ ηνλ θάηνρφ ηεο, εθφζνλ απηφο είρε ιάβεη φια ηα λφκηκα κέηξα 

θαη ήιεγρε επηκειψο θαη πξνζεθηηθά ηνλ ρψξν ηνπ θαηαζηήκαηφο ηνπ. Αληίζεηα, νη ζπρλέο επηζθέςεηο 

θαη ζπλαληήζεηο θαθνπνηψλ ζην ΚΤΔ, ε θαη‟ επαλάιεςε θαη απφ πεξηζζφηεξνπο αληηθνηλσληθή ή 

αλήζηθε ζπκπεξηθνξά, ε θαλεξή ή απφ πεξηζζφηεξνπο ή ζπρλή ρξήζε ή θαηνρή λαξθσηηθψλ, ε 

ζπκκεηνρή ηνπ ίδηνπ ηνπ ηδηνθηήηε ή/θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ζε ηέηνηνπ είδνπο πξάμεηο ή απιά ε αλνρή 

ή ε αδηαθνξία ηνπ ή ε ακέιεηά ηνπ, κπνξνχλ λα ζηνηρεηνζεηήζνπλ λφκηκα ηελ ελ ιφγσ αθαίξεζε ηεο 

άδεηαο ΚΤΔ, αιιά πξέπεη ζε θάζε πεξίπησζε λα αλαθέξνληαη ζπγθεθξηκέλα (θαη φρη κε απιή γεληθή 

παξαπνκπή ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ) ζηελ ζρεηηθή αηηηνινγία. ε θάζε πεξίπησζε, ην φξγαλν πνπ είλαη 

αξκφδην λα βεβαηψζεη ηα γεγνλφηα πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ δελ κπνξεί παξά λα είλαη φξγαλν ηεο 

ΔΛΑ.  

 

β. Oξηζηηθή Αθαίξεζε 

Ζ νξηζηηθή αθαίξεζε ηεο άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ΚΤΔ πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ 

απνηειεί δηνηθεηηθή θχξσζε. χκθσλα κε ηελ παξ. 6 εδ. α ηνπ άξζξνπ 80 ΚΓΚ, αξκφδην φξγαλν γηα 

ηελ νξηζηηθή αθαίξεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ΚΤΔ είλαη ζηνπο δήκνπο ε δεκαξρηαθή επηηξνπή θαη ζηηο 

θνηλφηεηεο ην θνηλνηηθφ ζπκβνχιην, ηα νπνία νθείινπλ κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ ηελ ζπλδξνκή 

ησλ πξνυπνζέζεσλ λα ιάβνπλ ηελ ζρεηηθή απφθαζε. Ακέζσο κεηά, ν δήκαξρνο ή ν πξφεδξνο ηεο 

θνηλφηεηαο, είλαη ππνρξεσκέλνη, εθφζνλ ιήθζεθε απφθαζε γηα νξηζηηθή αθαίξεζε άδεηαο, λα 

πξνρσξήζνπλ ζηελ παξνρή εληνιήο γηα ηε ζθξάγηζε ηνπ θαηαζηήκαηνο (άξζξ. 80 παξ. 6 εδ. β ΚΓΚ). Ζ 

νξηζηηθή αθαίξεζε ηεο άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξνβιέπεηαη απφ ηε λνκνζεζία ζηηο εμήο 

εηδηθφηεξεο πεξηπηψζεηο: 

αα. Τπνρξεσηηθά:  

 φηαλ ν θάηνρνο ηεο άδεηαο έρεη θαηαδηθαζζεί ηειεζίδηθα γηα νξηζκέλα αδηθήκαηα πνπ αλαθέξνληαη 

ζην λφκν (ηδίσο άξζξ. 1 παξ. 2 θαη άξζξ. 2 παξ. 1 ΠΓ 180/1979, βι. παξαθάησ) 

 φηαλ παξαβηάζηεθε ε ζθξάγηζε θαη ηέζεθε ζε ιεηηνπξγία ην θαηάζηεκα χζηεξα απφ απφθαζε 

πξνζσξηλήο αθαίξεζεο ηεο άδεηαο (άξζξ. 2 παξ. 4 ΠΓ 180/1979) 

ββ. Γπλεηηθά  

 φηαλ έρνπλ επηβιεζεί ηξεηο απνθάζεηο πξνζσξηλήο αθαίξεζεο ηεο άδεηαο θαη βεβαηψζεθε εθ λένπ 

παξάβαζε εληφο έηνπο απφ ηελ έθηηζε ηεο ηειεπηαίαο πξνζσξηλήο αθαίξεζεο( άξζξ. 2 παξ. 2 εδ. β ΠΓ 

180/1979)  

 φηαλ ζην ΚΤΔ γίλεηαη δηαθίλεζε ή ρξήζε λαξθσηηθψλ, ιακβάλνπλ ρψξα «ζνβαξέο αηαμίεο 

αληηθνηλσληθνχ ραξαθηήξα» ή ζπρλάδνπλ αληηθνηλσληθά, θαθνπνηά θιπ. άηνκα (άξζξ. 2 παξ. 3 ΠΓ 

180/1979, βι. παξαθάησ), ήδε είρε γίλεη πξνζσξηλή αθαίξεζε ηεο άδεηαο γη‟ απηνχο ηνπο ιφγνπο, αιιά 

νη ηειεπηαίνη εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ θαη κεηά ηελ ελ ιφγσ πξνζσξηλή αθαίξεζε. 

Δηδηθφηεξα, αθαηξείηαη νξηζηηθά θαη ππνρξεσηηθά ε άδεηα:  

 ηελ πεξίπησζε, πνπ ν θάηνρφο ηεο έρεη θαηαδηθαζηεί κε ηειεζίδηθε απφθαζε γηα ηα αδηθήκαηα ηεο 

αληίζηαζεο (άξζξν 167 ΠΚ), ζχζηαζεο θαη ζπκκνξίαο (άξζξν 187 ΠΚ), εγθιήκαηα ζηα ζρεηηθά κε ην 



λφκηζκα (άξζξα 207-215 ΠΚ), ππφζαιςεο εγθιεκαηία (άξζξν 231 ΠΚ), παξαζηψπεζεο εγθιεκάησλ 

πνπ αλαθέξνληαη ζην θεθ. Η ηνπ ΠΚ (άξζξν 232 ΠΚ γηα ηα θαθνπξγήκαηα), αλζξσπνθηνλίαο εθ 

πξνζέζεσο (άξζξν 299 ΠΚ), ζσκαηηθήο βιάβεο απφ πξφζεζε (άξζξν 209 επ ΠΚ), αξπαγήο (άξζξν 322 

ΠΚ), αξπαγήο αλειίθνπ (άξζξν 324 ΠΚ), θινπήο (άξζξν 372 ΠΚ), ιεζηείαο (άξζξν 380 ΠΚ), θζνξάο 

πνπ πξνθαιεί ην θνηλφ αίζζεκα ( άξζξν 384 Α ΠΚ), εθβίαζεο (άξζξν 385 ΠΚ), απάηεο (άξζξν 386 

ΠΚ), απνδνρήο θαη δηάζεζεο πξντφλησλ εγθιήκαηνο (άξζξν 394 ΠΚ), παξάβαζεο ησλ πνηληθψλ 

δηαηάμεσλ πεξί φπισλ θαη εθξεθηηθψλ πιψλ (Ν. 2168/1993), παξάβαζε ηνπ λφκνπ πεξί λαξθσηηθψλ (Ν. 

1729/1987, Ν. 2331/1995 θαη Ν. 2791/1999), θαθνπξγήκαηα ή πιεκκειήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηα 

αδηθήκαηα πεξί εζράηεο πξνδνζίαο ηεο ρψξαο (άξζξν 134 ΠΚ), νηαδήπνηε εγθιήκαηα θαηά ησλ εζψλ 

(άξζξα 336-353 ΠΚ επ) θαη, ηέινο, ζχκθσλα κε ην άξζξ. 2 ηνπ ΠΓ 36/1994146, ζε πεξίπησζε 

παξάβαζεο ηνπ άξζξνπ 394Α ΠΚ ζρεηηθά κε ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα. 

 ε πεξίπησζε παξαβίαζεο ηεο ζθξαγίζεσο (πνπ απνηειεί θαη πνηληθφ αδίθεκα) χζηεξα απφ απφθαζε 

πξνζσξηλήο αθαηξέζεσο ηεο άδεηαο θαη ζέζεσο ζε ιεηηνπξγία ηνπ θαηαζηήκαηνο, αθαηξείηαη νξηζηηθά ε 

άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ. Καη ζε απηή ηε πεξίπησζε ε δεκαξρηαθή επηηξνπή ή ην θνηλνηηθφ ζπκβνχιην, 

έρνπλ ηελ ππνρξέσζε, εληφο ησλ πξνζεζκηψλ ηνπ λφκνπ (20 εκέξεο) λα ιάβνπλ απφθαζε, θαηά δέζκηα 

αξκνδηφηεηα, γηα ηελ νξηζηηθή αθαίξεζε ηεο άδεηαο, ελψ ν δήκαξρνο ή ν πξφεδξνο ηεο θνηλφηεηαο 

νθείιεη λα δψζεη εληνιή πξνο ζθξάγηζε (βι. παξαθάησ). Τπάξρεη, βέβαηα, πεξίπησζε λα κελ 

απνθαζηζηεί ηειηθά ε νξηζηηθή αθαίξεζε ηεο άδεηαο εθφζνλ ν θάηνρφο ηεο απνδείμεη φηη ν ίδηνο θαη νη 

πξνζηεζέληεο ηνπ (ππάιιεινη, ζπλεξγάηεο θιπ., βι. άξζξ. 922 ΑΚ) δελ είραλ θακία ζπκκεηνρή νχηε 

δηεπθφιπλαλ κε θάπνην ηξφπν ηελ απζαίξεηε παξαβίαζε ή ηελ θαηαζηξνθή ηεο ζθξάγηζεο (ηΔ 

1053/1998).  

 Δάλ, κεηά απφ ηξεηο (3) απνθάζεηο πξνζσξηλήο αθαηξέζεσο ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο, 

βεβαησζεί εθ λένπ παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ γηα εξγαζία ρσξίο άδεηα, θνηλή εζπρία, σξάξην θιπ.147 

εληφο έηνπο148 απφ ηελ έθηηζε ηεο ηειεπηαίαο πξνζσξηλήο αθαηξέζεσο, ε άδεηα ίδξπζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο «δχλαηαη» λα αθαηξείηαη νξηζηηθά κε απφθαζε ηεο δεκαξρηαθήο 

επηηξνπήο ή ηνπ θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ πνπ πξέπεη θαη απηή λα εθδνζεί εληφο ησλ πξνζεζκηψλ ηνπ 

λφκνπ (20 εκέξεο). ε απηή ηε πεξίπησζε, ν λφκνο παξαρσξεί δηαθξηηηθή επρέξεηα ζηα αξκφδηα φξγαλα 

ηνπ δήκνπ ή ηεο θνηλφηεηαο, ηα νπνία εθηηκνχλ ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά αιιά θαη κηα ζεηξά απφ 

παξάγνληεο φπσο ηελ βαξχηεηα ησλ παξαβάζεσλ, ην βαζκφ δηαζάιεπζεο ηεο δεκφζηαο ηάμεο θαη 

αζθάιεηαο, ηελ επηθηλδπλφηεηα ησλ παξαβάζεσλ θαη ηεο ελ γέλεη ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο, ην 

είδνο ππαηηηφηεηαο ηνπ θαηαζηεκαηάξρε (δφινο, βαξηά ή ειαθξά ακέιεηα) θ.ν.θ. Δλλνείηαη βέβαηα, φηη 

ζε θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα ηεξείηαη ε αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο (δει. ε θχξσζε ηεο νξηζηηθήο 

αθαίξεζεο λα είλαη φρη δπζαλάινγα επαρζήο, αλαγθαία θαη πξφζθνξε γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ζθνπψλ 

ηνπ λφκνπ), ελψ ε ηήξεζε ησλ αθξαίσλ νξίσλ ηεο δηαθξηηηθήο επρέξεηαο ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ 

ειέγρεηαη βέβαηα απφ ηα δηθαζηήξηα αιιά θαη ηηο αξρέο επνπηείαο.  

 ηαλ ζην ΚΤΔ γίλεηαη δηαθίλεζε ή ρξήζε λαξθσηηθψλ, ιακβάλνπλ ρψξα «ζνβαξέο αηαμίεο 

αληηθνηλσληθνχ ραξαθηήξα» πνπ «πξνθαινχλ ην θνηλφ αίζζεκα ή δεκηνπξγνχλ θίλδπλν γηα ηε δεκφζηα 

ηάμε ή αζθάιεηα, ηε λενιαία θαη ηα ήζε», θαζψο θαη φηαλ εθεί «ζπρλάδνπλ αληηθνηλσληθά, θαθνπνηά ή 

χπνπηα δηαθίλεζεο λαξθσηηθψλ άηνκα» (άξζξ. 2 παξ. 3 ΠΓ 180/1979, βι. παξαθάησ), ήδε είρε γίλεη 

πξνζσξηλή αθαίξεζε ηεο άδεηαο γη‟ απηνχο ηνπο ιφγνπο, αιιά νη ηειεπηαίνη εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ 

θαη κεηά ηελ πξνζσξηλή αθαίξεζε. Καη ζε απηή ηε πεξίπησζε, ε άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ 

θαηαζηήκαηνο «δχλαηαη» λα αθαηξείηαη νξηζηηθά κε απφθαζε ηεο δεκαξρηαθήο επηηξνπήο ή ηνπ 

θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ πνπ πξέπεη θαη απηή λα εθδνζεί εληφο ησλ πξνζεζκηψλ ηνπ λφκνπ (20 εκέξεο). 

Σα ελ ιφγσ φξγαλα δηαζέηνπλ δηαθξηηηθή επρέξεηα θαη εθηηκνχλ, βέβαηα, θαηά πφζν «εμαθνινπζνχλ λα 



ππάξρνπλ» νη παξαπάλσ ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο αθαηξέζεθε πξνζσξηλά ε άδεηα ιεηηνπξγίαο149. 

Δλλνείηαη, βέβαηα, φηη ηα φζα αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ γηα ηελ άζθεζε θαη ηελ ηήξεζε ησλ αθξαίσλ 

νξίσλ ηεο δηαθξηηηθήο επρέξεηαο, θαζψο θαη γηα ηνλ ζεβαζκφ ηεο αξρήο ηεο αλαινγηθφηεηαο ηζρχνπλ θαη 

ζε απηή ηελ πεξίπησζε δπλεηηθήο νξηζηηθήο αθαίξεζεο.  

Εήηεκα ηίζεηαη πάλησο, σο πξνο ην θαηά πφζν ε πξνζσξηλή αθαίξεζε ηεο άδεηαο γηα ηνπο παξαπάλσ 

ιφγνπο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 2 παξ. 3 ΠΓ 180/1979 απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ ελ ζπλερεία 

γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο νξηζηηθή αθαίξεζε ηεο άδεηαο ή ε ηειεπηαία κπνξεί λα απνθαζηζηεί θαη ρσξίο λα 

έρεη πξνεγεζεί απφθαζε πεξί πξνζσξηλήο αθαίξεζεο. ρεηηθά ην πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο έρεη 

δερηεί φηη δελ απνθιείεηαη ε νξηζηηθή αθαίξεζε ρσξίο λα έρεη πξνεγεζεί πξνζσξηλή αθαίξεζε φηαλ, 

εμαηηίαο ηεο βαξχηεηαο ηεο δηαπξαρζείζεο παξάβαζεο θαη ηεο ζνβαξφηεηαο ηεο δεκηνπξγεζείζεο γηα ηε 

δεκφζηα ηάμε θαη αζθάιεηα θαηάζηαζεο, θξίλεηαη επηβεβιεκέλε ε άκεζε απνηξνπή επαλάιεςεο ηεο 

παξάβαζεο ζην κέιινλ (ηΔ 47/1996). Πξέπεη ηέινο λα επηζεκαλζεί φηη, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 5 ηνπ 

άξζξ. 2 ΠΓ 180/1979 σο ηζρχεη, ζε πξφζσπν πνπ αθαηξέζεθε νξηζηηθά ε άδεηα ιεηηνπξγίαο 

θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξ. 2, 3 θαη 4 δελ 

επηηξέπεηαη ε ρνξήγεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο πξηλ ηελ πάξνδν 3 εηψλ απφ ηελ νξηζηηθή αθαίξεζε. Ζ ελ 

ιφγσ δηάηαμε αθνξά βέβαηα ην πξφζσπν ηνπ εθκεηαιιεπηή ΚΤΔ θαη φρη ην ίδην ΚΤΔ, ην νπνίν κπνξεί 

λα επαλαιεηηνπξγήζεη ζην φλνκα λένπ θαηφρνπ.  

Αθαίξεζε αδεηψλ 

Πξνζσξηλή 

Oξηζηηθή 

- Σξεηο βεβαηψζεηο παξαβάζεσλ 

- Σξεηο θαηαδίθεο  

- Ναξθσηηθά, ηφπνο ζπλάληεζεο θαθνπνηψλ, ππφπησλ, θίλδπλνο γηα δεκφζηα ηάμε θαη αζθάιεηα 

 

- Καηαδίθε γηα εγθιήκαηα ηνπ αξ, 1 παξ. 2 ΠΓ 180/1979 

- Παξαβίαζε ζθξάγηζεο 

- Σξεηο απνθάζεηο πξνζσξηλήο + λέα παξάβαζε 

 

 

IΗ. θξάγηζε ΚΤΔ 

Ζ ζθξάγηζε ΚΤΔ, απνηειεί δηνηθεηηθφ κέηξν πνπ έρεη σο ζηφρν ηελ δηαζθάιηζε ζηελ πξάμε ηεο 

δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο φηαλ απηή πξνβιέπεηαη απφ ην λφκν. Ζ ζθξάγηζε απηή 

θαζεαπηή απνηειεί πιηθή πξάμε θαη εθδήισζε άκεζνπ δηνηθεηηθνχ θαηαλαγθαζκνχ. Ζ ζθξάγηζε 

γίλεηαη κε (γξαπηή) εληνιή ηνπ δεκάξρνπ ή πξνέδξνπ ηεο θνηλφηεηαο απφ ηε δεκνηηθή αζηπλνκία ή ην 

φξγαλν πνπ νξίδεηαη «γηα ηνλ ζθνπφ απηφλ απφ ην νηθείν δεκνηηθφ ή θνηλνηηθφ ζπκβνχιην θαη 

απνηειείηαη απφ ππαιιήινπο ή θαη αηξεηνχο ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ έρεη ζπζηαζεί δεκνηηθή 

αζηπλνκία» (άξζξ. 80 παξ. 7 ΚΓΚ). Ζ ίδηα δηάηαμε πξνβιέπεη φηη «ην αξκφδην φξγαλν, θαηά ηελ 

εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ πξάμεσλ, δχλαηαη, φπνπ θξίλεη αλαγθαίν, λα δεηά ηε ζπλδξνκή ηεο Διιεληθήο 

Αζηπλνκίαο, ε νπνία ππνρξενχηαη λα ηελ παξέρεη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 159 θαη 161 

ηνπ ΠΓ 141/1991 (ΦΔΚ 58 Α)». 



Αμίδεη, εμάιινπ, λα ζεκεησζεί φηη, ζχκθσλα κε άπνςε πνπ επηθξάηεζε παιαηφηεξα, ε ζθξάγηζε δελ 

κπνξεί λα αλαηεζεί απφ ην δήκν ζε άιιν λνκηθφ πξφζσπν (ΝΚ 648/1996). Χζηφζν, είλαη ακθίβνιν 

θαηά πφζν απηφ ηζρχεη θαη ππφ ην θαζεζηψο ηνπ λένπ ΚΓΚ πνπ πξνβιέπεη ξεηά, (άξζξ. 222 ΚΓΚ) ζην 

πιαίζην ζπκβάζεσλ δηαδεκνηηθήο ζπλεξγαζίαο, ηελ άζθεζε απφ πξσηνβάζκηνπο OΣΑ γηα ινγαξηαζκφ 

άιισλ δήκσλ ή θνηλνηήησλ ζπγθεθξηκέλεο αξκνδηφηεηαο ή ηελ παξνρή ππνζηήξημεο γηα ηελ άζθεζε 

αξκνδηνηήησλ. Ννεηή ζα ήηαλ, ι.ρ., ε ζθξάγηζε θαηαζηεκάησλ εληφο ελφο δήκνπ, απφ ηε δεκνηηθή 

αζηπλνκία φκνξνπ δήκνπ, βάζεη ζχκβαζεο δηαδεκνηηθήο ζπλεξγαζίαο.  

χκθσλα κε ην άξζξν 80 παξ. 6 εδ. γ ΚΓΚ, ν δήκαξρνο νθείιεη πάλησο λα παξέρεη ηελ εληνιή πξνο 

ζθξάγηζε, ελψ ε παξάβαζε ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ ηεο ελ ιφγσ παξαγξάθνπ ραξαθηεξίδεηαη σο 

«πεηζαξρηθφ αδίθεκα θαη παξάβαζε θαζήθνληνο» θαη ηηκσξείηαη θαηά ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 142 θαη 

143 ηνπ ΚΓΚ θαη θαηά ην άξζξν 259 ΠΚ.  

ηελ ζρεηηθή λνκνζεζία, ε ζθξάγηζε ΚΤΔ πξνβιέπεηαη ξεηά:  

 Γηα ηα ΚΤΔ πνπ ιεηηνπξγνχλ ρσξίο άδεηα ή βάζεη άδεηαο πνπ εθδφζεθε ζην φλνκα άιινπ 

πξνζψπνπ θαη ”θιείλνληαη απηεπαγγέιησο» (άξζξ. 9 ΑΝ 2520/1940 θαη 6 παξ. 9 Α1 β/8577 

Τγ.Γηάηαμεο). 

 ηαλ ν Ννκάξρεο επηβάιιεη ηελ πξνζσξηλή ή νξηζηηθή απαγφξεπζε ιεηηνπξγίαο ΚΤΔ θαηά ην 

άξζξν 11 παξ. 1 ηεο Α1 β/8577 Τγ.δηάηαμεο 

 ηαλ αλαθαιείηαη ή αθαηξείηαη πξνζσξηλά ή νξηζηηθά ε άδεηα ΚΤΔ, θαζψο θαη φηαλ απηή παχεη 

λα ηζρχεη (άξζξ. 2 παξ. 2 ΠΓ 180/1979, άξζξ. 6 παξ. 7 θαη 9 ηεο Α1 β/8577 Τγ.Γηάηαμεο, άξζξ. 

80 παξ. 6 ΚΓΚ).  

ε θάζε πεξίπησζε, πάλησο, είλαη πξνθαλέο φηη ε Γεκνηηθή Αξρή πξέπεη λα πξνβαίλεη ζηελ επηβνιή 

ησλ δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ θαη ηελ ιήςε ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ην λφκν δηνηθεηηθψλ κέηξσλ θαη 

πιηθψλ ελεξγεηψλ θαη λα κελ αλακέλεη ηελ έθδνζε αζσσηηθψλ απνθάζεσλ απφ ηα Πνηληθά Γηθαζηήξηα, 

ζηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο παξαβηάζεσλ πνπ αλαθχπηνπλ θαη πνηληθά αδηθήκαηα. 

Χο πξνο ηελ δηαδηθαζία ζθξάγηζεο, ν λένο ΚΓΚ παξέρεη εμνπζηνδφηεζε (άξζξ. 80 παξ. 9) γηα ηελ 

έθδνζε ΚΤA ησλ Τπνπξγψλ ΔΓΓΑ, ΠΔΥΧΓΔ θαη Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο κε ηελ νπνία 

ζα θαζνξίδνληαη, κεηαμχ άιισλ, θαη ν ηξφπνο ζθξάγηζεο ησλ ΚΤΔ150. ηελ πξάμε, ζήκεξα, 

αθνινπζείηαη ζπλήζσο ε δηαδηθαζία πνπ ηεξνχζαλ παιαηφηεξα νη ηφηε αξκφδηεο αζηπλνκηθέο αξρέο: O 

εθκεηαιιεπηήο ΚΤΔ εηδνπνηείηαη εγγξάθσο γηα ηελ αηηία, αιιά θαη ηελ αθξηβή εκεξνκελία θαη ψξα 

ζθξάγηζεο ηνπ θαηαζηήκαηφο, ελψ θαιείηαη παξάιιεια λα απνκαθξχλεη εγθαίξσο ηα επαιινίσηα ή 

εππαζή είδε πνπ βξίζθνληαη εληφο ηνπ θαηαζηήκαηφο ηνπ. Ζ ίδηα ε ζθξάγηζε ζπλδπάδεηαη κε ην 

θιείδσκα θαη ηελ αθαίξεζε ησλ θιεηδηψλ ηνπ θαηαζηήκαηνο, ελψ γηα θάζε ζθξάγηζε ζπληάζζεηαη θαη 

ζρεηηθή έθζεζε απφ ην αξκφδην φξγαλν πνπ ηελ πξαγκαηνπνίεζε.  

 
Ζ ΦΡΑΓΗΖ ΔΠΗΒΑΛΛΔΣΑΗ 

 ε θαηαζηήκαηα ρσξίο άδεηα 

 Αλ επηβιήζεθε αλάθιεζε ή αθαίξεζε άδεηαο 

 ηελ απαγφξεπζε ιεηηνπξγίαο απφ Ννκάξρε 

 

ΗΗΗ. Ννκηθά δεηήκαηα σο πξνο ην δηθαίσκα πξνεγνχκελεο αθξφαζεο 

Ζ ηζρχνπζα λνκνζεζία (ΠΓ 180/1979) πξνβιέπεη φηη ε βεβαίσζε ησλ εηδηθψλ παξαβάζεσλ απφ ηα 

αζηπλνκηθά φξγαλα απνηειεί ηε κνλαδηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ επηβνιή ηεο δηνηθεηηθήο πνηλήο ηεο 

πξνζσξηλήο ή θαη ηεο νξηζηηθήο αθαίξεζεο ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο – δελ πξνβιέπεηαη 



φκσο ε θαη‟ άξζξν 20 παξ. 2 πλη. πξνεγνχκελε αθξφαζε ηνπ ηδηνθηήηε θαηαζηήκαηνο, ζε βάξνο ηνπ 

νπνίνπ δηελεξγείηαη ε βεβαίσζε. Ζ ελ ιφγσ βεβαίσζε εθδίδεηαη έηζη κε βάζε ηελ πξνζσπηθή θαη 

αλέιεγθηε εθηίκεζε ησλ πξαγκαηηθψλ δεδνκέλσλ απφ ην επηιεθζέλ αζηπλνκηθφ φξγαλν, ρσξίο λα 

εμεηάδνληαη ή λα ζπλεθηηκψληαη πξνεγνπκέλσο νη απφςεηο θαη νη ελζηάζεηο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. Ζ 

θαη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν εθδηδφκελε βεβαίσζε, αληίθεηηαη ζην ζπληαγκαηηθά πξνζηαηεπφκελν δηθαίσκα 

ηεο πξνεγνχκελεο (ηεο έθδνζήο ηεο) αθξφαζεο ηνπ δηνηθνπκέλνπ. Γεδνκέλνπ δε, φηη ε εθαξκνγή ηνπ 

ζπληαγκαηηθνχ απηνχ θαλφλα απνηειεί φξν γηα ηε λνκηκφηεηα ηνπ επηβαιιφκελνπ δηνηθεηηθνχ 

θαηαλαγθαζκνχ, ε ζρεηηθή δηαδηθαζία αληίθεηηαη πξνο ην χληαγκα. 

Τπφ ηελ αλσηέξσ έλλνηα, ζα πξέπεη ην δηθαίσκα αθξφαζεο ηνπ δηνηθνπκέλνπ, ν νπνίνο ελδερνκέλσο 

ακθηζβεηεί ηελ αθξηβή δηαπίζησζε ησλ πξαγκαηηθψλ πεξηζηαηηθψλ πνπ ζηνηρεηνζεηνχλ ηελ παξάβαζε, 

λα αζθείηαη ελψπηνλ ηνπ βεβαηνχληνο ηελ παξάβαζε νξγάλνπ, δειαδή ζηα αξκφδηα αζηπλνκηθά φξγαλα. 

Μέρξη ηψξα, απφ ηε ζρεηηθή δηαδηθαζία δελ πξνβιέπεηαη ξεηά θαη εηδηθά χζηεξνο έιεγρνο (ηππηθφο θαη 

νπζηαζηηθφο) ηεο εθδηδφκελεο βεβαίσζεο παξάβαζεο. ηελ πξάμε βέβαηα, αξθεηνί εθκεηαιιεπηέο ΚΤΔ 

εκθαλίδνληαη ελψπηνλ ηνπ αζηπλνκηθνχ δηνηθεηή θαη πξνβάιινπλ ηηο αληηξξήζεηο ηνπο, εθφζνλ ε 

παξάβαζε δελ απνηειεί πιεκκέιεκα ή θαθνχξγεκα. Γελ ππάξρεη ππ‟ απηήλ ηελ έλλνηα δπλαηφηεηα 

ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο, ψζηε λα επαλεμεηαζηεί ε βεβαίσζε απφ δεπηεξνβάζκηα αξρή, ε νπνία ζα 

κπνξνχζε ηνπιάρηζηνλ λα εγγπεζεί ζηνηρεησδψο ηελ εγθπξφηεηά ηεο. πλέπεηα ηεο παξάιεηςεο απηήο 

ηνπ λνκνζέηε είλαη λα θαζίζηαηαη νξηζηηθή ε θξίζε ηνπ βεβαηνχληνο αζηπλνκηθνχ νξγάλνπ, κνινλφηη ν 

ηξφπνο θαη νη ζπλζήθεο ππφ ηηο νπνίεο απηή δηαηππψλεηαη δελ θαίλεηαη λα δηαζθαιίδνπλ ηε δένπζα 

ακεξνιεςία θαη αληηθεηκεληθφηεηα. Δμάιινπ, ν δηθαζηηθφο έιεγρνο ηεο ζπλεπαγφκελεο θπξψζεσο ηεο 

αθαίξεζεο ηεο άδεηαο δη‟ αηηήζεσο αθπξψζεσο δελ είλαη αζθαιψο ζε ζέζε λα δηαζθεδάζεη ηα 

αλαθχπηνληα πξνβιήκαηα, θαζφζνλ πεξηνξίδεηαη ζηε λνκηκφηεηα ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεσο θαη δελ 

εμεηάδεη ηελ νπζηαζηηθή βαζηκφηεηά ηεο. 

  Αλαθέξζεθε ήδε, φηη πξν ηεο ηζρχνπζαο ξχζκηζεο ε άδεηα ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο κπνξνχζε 

λα αθαηξεζεί πξνζσξηλά ή νξηζηηθά, κφλνλ εθφζνλ είραλ εθδνζεί δχν ηνπιάρηζηνλ θαηαδηθαζηηθέο 

απνθάζεηο πεξί παξαβάζεσο θξίζηκσλ δηαηάμεσλ. Ζ δηα ηεο ηζρχνπζαο ξχζκηζεο δηεχξπλζε ησλ 

ζρεηηθψλ πξνυπνζέζεσλ απφ ην λνκνζέηε θαη ε επηβνιή ηεο ίδηαο δηνηθεηηθήο πνηλήο θαη ζε πεξίπησζε 

πνπ δελ έρεη πξνεγεζεί θξίζε δηθαζηηθνχ νξγάλνπ ή, αλ έρεη πξνεγεζεί, δελ έρεη ππνρξεσηηθά 

ηειεζηδηθήζεη, θαίλεηαη λα πεξηνξίδεη ηελ πξνζηαζία ηνπ ζηγφκελνπ δηνηθνπκέλνπ. Δηδηθφηεξα, κε ηε 

ξχζκηζε πνπ πηνζεηήζεθε, θαηαξγείηαη ε ππνρξέσζε απφδεημεο ηεο παξάβαζεο ησλ νηθείσλ δηαηάμεσλ, 

δηακέζνπ κφλν θαηαδηθαζηηθψλ δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ. Δθεμήο, είλαη αξθεηή απιψο ε ζεκειίσζή ηεο 

ζε εηδηθέο δηνηθεηηθέο πξάμεηο απφ κνλνπξφζσπν δηνηθεηηθφ φξγαλν. 

Γεδνκέλνπ κάιηζηα φηη γηα ηελ επηβνιή ηεο δηνηθεηηθήο πνηλήο ηεο αθαίξεζεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο 

απαηηείηαη, θαηά ηελ ηζρχνπζα ξχζκηζε, κφλν ε ηππηθή ζπλδξνκή ησλ πξνβιεπφκελσλ πξνυπνζέζεσλ, 

αλεμάξηεηα απφ ηελ νπζηαζηηθή βαζηκφηεηά ηνπο - αθνχ δελ πξνβιέπεηαη νπζηαζηηθφο έιεγρνο ησλ 

επηθαινχκελσλ επηβαξπληηθψλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ – ε εθδηδφκελε θαη‟ επίθιεζή ηνπο πξάμε δελ 

παξέρεη ηα ερέγγπα λφκηκεο θξίζεο πνπ πξνζηδηάδνπλ ζηελ αξρή ηνπ Κξάηνπο Γηθαίνπ. 

Πνιινί Γήκνη ή Κνηλφηεηεο δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα φπσο εληφο ησλ 15 εκεξψλ (πνπ πξνβιέπεηαη 

απφ ην άξζξν 80 παξ. 6 ΚΓΚ γηα ηελ πξνζσξηλή αθαίξεζε θαη ηελ ζθξάγηζε) λα πξνβνχλ ζηελ ηήξεζε 

ηεο αξρήο ηεο πξνεγνχκελεο αθξφαζεο, αθνχ γη‟ απηή απαηηείηαη πξφζθιεζε ζηνλ δηνηθνχκελν θαη κηα 

εχινγε πξνζεζκία εληφο ηεο νπνίαο πξέπεη λα εκθαληζηεί θαη λα πξνβάιιεη ηηο αληηξξήζεηο ηνπ. ηε 

ζπλέρεηα, κεηά ην πέξαο απηήο ηεο δηαδηθαζίαο, ζα πξέπεη λα απνζηαιεί ζην δηνηθνχκελν απφ ην 

Γήκαξρν επηζηνιή γηα κηα κηθξή πξνζεζκία εληφο ηεο νπνίαο, ελ φςεη ηεο ζθξαγίζεσο, ν ιεηηνπξγψλ ην 

θαηάζηεκα πξέπεη λα αθαηξέζεη θαη λα απνκαθξχλεη εππαζή θαη επαιινίσηα πξντφληα.  

 



IV. Απαληήζεηο ζε ζπρλά εξσηήκαηα 

1. Αλαθαιείηαη ε άδεηα ζε πεξηπηψζεηο κεηαηξνπήο ππαίζξησλ ρψξσλ (πξαζηάο ε θνηλνρξήζησλ) ζε 

θιεηζηνχο ρψξνπο; 

ηηο πεξηπηψζεηο απηέο είλαη πξνθαλέο φηη έρνπκε είηε νπζηψδε ηξνπνπνίεζε ησλ πγεηνλνκηθψλ φξσλ 

ιεηηνπξγίαο είηε πνιενδνκηθέο παξαβάζεηο ζπλεπεία ησλ νπνίσλ αλαθαιείηαη ε άδεηα ιεηηνπξγίαο. Oη 

ππαίζξηνη ρψξνη ησλ θαηαζηεκάησλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ αλάπηπμε θαζηζκάησλ ρξεζηκνπνηνχληαη 

επνρηαθά (φηαλ ν θαηξφο ην επηηξέπεη), ελψ φινη νη βνεζεηηθνί θαη θνηλφρξεζηνη ρψξνη αιιά θαη φιεο νη 

ιεηηνπξγηθέο εγθαηαζηάζεηο ησλ θαηαζηεκάησλ πξέπεη λα βξίζθνληαη κέζα ζην λνκίκσο πθηζηάκελν 

θηίζκα θαη ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε απηψλ, φπσο απεηθνλίδνληαη ζηα ππνβιεζέληα θαη ζεσξεζέληα απφ 

ηελ Τπεξεζία ζρεδηαγξάκκαηα θάηνςεο, θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο έθδνζεο ησλ αδεηψλ ίδξπζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο απηψλ (πξβι. ην ππ‟ αξηζκ. πξση. 1799/9-12-2006 έγγξαθν ηεο Γ/λζεσο Γεκφζηαο Τγείαο 

Ννκαξρίαο Αζελψλ). 

 

2. Δίλαη νξζή ε επηβνιή ησλ δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ ηνπ ΠΓ/ηνο 180/1979 ζηελ πεξίπησζε πνπ ε 

επηρείξεζε κεηαβηβάδεηαη ζε λέν πξφζσπν; 

Ζ επηβνιή ησλ δηνηθεηηθψλ κέηξσλ ηεο πξνζσξηλήο ή νξηζηηθήο αθαίξεζεο ηεο άδεηαο ίδξπζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο θαηαζηεκάησλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο ξπζκίζεηο ηνπ π.δ. 180/79 φπσο ηζρχεη, είλαη 

ζπλπθαζκέλε κε ηε δηαπίζησζε ζπγθεθξηκέλσλ παξαβάζεσλ, πνπ αλάγνληαη ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο 

ηνπ θαηαζηήκαηνο απφ ζπγθεθξηκέλν ηδηνθηήηε, ζην φλνκα ηνπ νπνίνπ έρεη εθδνζεί ε άδεηα. ηαλ ε 

επηρείξεζε κεηαβηβάδεηαη ζε άιιν πξφζσπν, είλαη επλφεην φηη αίξνληαη νη ζπλέπεηεο ησλ παξαβάζεσλ 

πνπ είραλ γίλεη απφ ηνλ πξνεγνχκελν ηδηνθηήηε (βι. 38146/2007 έγγξαθν ΤΠ.Δ.ΓΓ.Α.).  

 

3. Ζ πξνζσξηλή αθαίξεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ελφο θαηαζηήκαηνο θαη ε ζθξάγηζε απηνχ γίλεηαη 

κέζα ζε πξνζεζκία 15 εκεξψλ αθφηνπ πιεξψζεθαλ νη πξνυπνζέζεηο ηνπ λφκνπ, αθφκε θαη αλ 

πξφθεηηαη γηα ηνπξηζηηθφ θαηάζηεκα ζε ηνπξηζηηθή πεξηνρή πνπ είλαη ηφηε θιεηζηφ; 

ην εξψηεκα αλ ε πιήξσζε ηεο πξνυπφζεζεο απηήο επέξρεηαη, ι.ρ. ηελ 30ή Ννεκβξίνπ, ελψ έλα 

επνρηαθφ θαηάζηεκα ζε ηνπξηζηηθή πεξηνρή είλαη θιεηζηφ, ην κέηξν απηφ ζα επηβιεζεί αλεμάξηεηα κε 

ην αλ απηφ ιεηηνπξγεί ή φρη δεδνκέλνπ φηη επ‟ απηψλ δελ ππάξρεη εηδηθή λνκνζεηηθή πξφβιεςε. 

Δπηπιένλ, νη ελ ιφγσ θπξψζεηο επηβάιινληαη αλεμαξηήησο ηνπ αλ ην θαηάζηεκα βξίζθεηαη ζε 

ιεηηνπξγία ή φρη, δεδνκέλνπ φηη ε ρνξεγνχκελε άδεηα ιεηηνπξγίαο απφ ηνλ νηθείν O.Σ.Α. είλαη ανξίζηνπ 

δηάξθεηαο (βι. 38146/2007 έγγξαθν ΤΠ.Δ.ΓΓ.Α.)  

 

4. Αλαθαινχληαη νη άδεηεο θέληξσλ δηαζθέδαζεο ιφγσ έιιεηςεο ηδηφθηεηνπ ή κηζζσκέλνπ ρψξνπ 

ζηάζκεπζεο; Ση ηζρχεη ζρεηηθά σο πξνο ηηο κηθξφηεξεο θνηλφηεηεο πνπ ζπλελψζεθαλ κε κεγάινπο 

δήκνπο; 

Με ηελ ηζρχ ηνπ ΠΓ 257/2001 ζα πξέπεη νη OΣΑ λα πξνβαίλνπλ ζηελ αλάθιεζε ησλ αδεηψλ φζσλ 

θαηαζηεκάησλ δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ζρεηηθά κε ην ρψξν ζηάζκεπζεο πνπ ηίζεληαη ζην 

πξναλαθεξφκελν Γ/γκα. πλεπψο, φηαλ ηα θαηαζηήκαηα δελ δηαζέηνπλ ρψξν ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ 

θαη έσο φηνπ εμεπξεζεί ν ρψξνο απηφο νη άδεηεο αλαθαινχληαη, νη δε απνθάζεηο ηεο αλάθιεζεο ησλ 

αδεηψλ εθδίδνληαη θαηά δέζκηα αξκνδηφηεηα ησλ νηθείσλ δήκσλ. Δμάιινπ, ζχκθσλα κε ην ΠΓ 

257/2001 σο «πφιε» ζηελ νπνία δελ επηηξέπεηαη ρνξήγεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο θέληξνπ δηαζθέδαζεο εθ‟ 

φζνλ ν ελδηαθεξφκελνο δελ δηαζέηεη ρψξν ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ λνείηαη ε πφιε σο απηνηειέο 

πνιενδνκηθφ ζπγθξφηεκα κε πιεζπζκφ άλσ ησλ δέθα ρηιηάδσλ θαηνίθσλ θαη φρη ε εληαία εδαθηθή 



πεξηνρή ησλ δήκσλ, φπσο απηνί πξνήιζαλ απφ ηε ζπλέλσζε δήκσλ ή θνηλνηήησλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Ν. 2539/1997 (βι. 13389/21.3.2007 θαη 2391/2.2.2005 έγγξαθα ΤΠ.Δ.ΓΓ.Α).  

 

5. ε πεξίπησζε θαηαγγειηψλ γηα παξάβαζε ησλ πγεηνλνκηθψλ φξσλ ιεηηνπξγίαο ελφο θαηαζηήκαηνο ή 

πνιενδνκηθψλ παξαβάζεσλ πνηεο είλαη νη ππνρξεψζεηο ηνπ δήκνπ; 

ν Γήκνο ππνρξενχηαη:  

α) λα απνζηείιεη άκεζα ηελ θαηαγγειία, εθφζνλ απηή αθνξά παξαβίαζε πγεηνλνκηθψλ φξσλ, ζηελ 

αξκφδηα Τπεξεζία Γ/λζεο Τγείαο, ε νπνία κέζα ζε εχινγν ρξφλν πξέπεη λα γλσκνδνηήζεη,  

β) ην απηφ πξέπεη λα πξάμεη ζε πεξίπησζε θαηαγγειίαο γηα πνιενδνκηθέο παξαβάζεηο θαη λα 

απνζηείιεη ηελ θαηαγγειία ζηελ αξκφδηα πνιενδνκία. 

Σφζν ε γλσκνδφηεζε ηεο Τγεηνλνκηθήο Τπεξεζίαο φζν θαη ηεο αξκφδηαο Πνιενδνκηθήο ππεξεζίαο 

πξέπεη λα απνζηέιινληαη κέζα ζε εχινγν ρξφλν ζην Γήκν ή ηελ Κνηλφηεηα, νη νπνίνη, αλ δηαπηζησζεί 

κε ηελ ελ ιφγσ γλσκνδφηεζε ην βάζηκν ησλ θαηαγγειηψλ, δηα ησλ νξγάλσλ ηνπο πξνβαίλνπλ, θαηά 

δέζκηα αξκνδηφηεηα, ζηελ αλάθιεζε ησλ αδεηψλ. 

 

6. Ση ηζρχεη σο πξνο ηελ αλάθιεζε ησλ παξαλφκσο εθδνζεηζψλ αδεηψλ ηδξχζεσο θαη ιεηηνπξγίαο;  

α) Γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη θαη πέληε έηε απφ ηελ έθδνζε ηεο αδείαο ιεηηνπξγίαο, δελ 

δεκηνπξγείηαη ηδηαίηεξν πξφβιεκα θαη ε άδεηα κπνξεί αλ αλαθιεζεί, εθφζνλ δηαπηζησζεί εθ ησλ 

πζηέξσλ φηη θαηά ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο δελ ζπλέηξεραλ νη λφκηκεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ ρνξήγεζε ηεο 

άδεηαο 

β) Δάλ φκσο έρεη παξέιζεη ρξνληθφ δηάζηεκα πέξαλ ηνπ επιφγνπ ρξφλνπ (πεληαεηία) θαη ε άδεηα δελ 

έρεη αλαθιεζεί ηφηε έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ ΑΝ 261/1968. Δπ‟ απηνχ ην ΤΠΔΓΓΑ δηα ηνπ 

ππ‟ αξηζκ. πξση. 66571/22-12-2006 εγγξάθνπ ηνπ δέρεηαη ηα θάησζη: « …..Ζ αλάθιεζε ησλ 

παξάλνκσλ επσθειψλ πξάμεσλ, ησλ πξάμεσλ δειαδή απφ ηηο νπνίεο νη θαιφπηζηνη δηνηθνχκελνη 

απέθηεζαλ δηθαηψκαηα, επηηξέπεηαη νπνηεδήπνηε, θαη κεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ επιφγνπ ρξφλνπ, φπσο 

απηφο νξίδεηαη ζηνλ ΑΝ 261/1968, εθφζνλ: 

α) ην δηνηθεηηθφ φξγαλν παξαζχξζεθε ζηελ έθδνζε ηεο πξάμεο απφ απαηειή ελέξγεηα ηνπ 

δηνηθνχκελνπ πνπ επσθειείηαη απφ ηελ πξάμε 

β) ππάξρνπλ ιφγνη δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο ή ε πξάμε πξνζθξνχεη ζηε δεκφζηα ηάμε. Ζ θξίζε ηεο 

Γηνίθεζεο γηα ηε ζπλδξνκή ηνπ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο ή δφιηαο ελέξγεηαο ηνπ δηνηθνχκελνπ ή 

αληίζεζεο πξνο ηε δεκφζηα ηάμε πξέπεη λα είλαη εηδηθά αηηηνινγεκέλε γηα λα ειέγρεηαη απφ ην 

δηθαζηήξην θαηά πφζν ηα ζπγθεθξηκέλα πεξηζηαηηθά ζεκειηψλνπλ ηελ θξίζε απηή 

γ) αλάθιεζε γίλεηαη γηα ιφγνπο ζπκκφξθσζεο πξνο ην πεξηερφκελν απφθαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

Δπηθξαηείαο ή άιινπ δηνηθεηηθνχ δηθαζηεξίνπ. 

πλεπψο γηα ηα θαηαζηήκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ πέξαλ ηεο πεληαεηίαο κπνξεί λα γίλεη αλάθιεζε ησλ 

αδεηψλ ιεηηνπξγίαο ηνπο γηα ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο ή αλ δηαπηζησζεί απαηειή ελέξγεηα ηνπ 

δηνηθνχκελνπ πνπ σθειήζεθε απφ ηελ έθδνζε ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεο. Ζ εθηίκεζε ηεο ζπλδξνκήο ησλ 

ιφγσλ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο αλήθεη ζην φξγαλν πνπ ζα πξνβεί ζηελ αλάθιεζε ηεο πξάμεο. ε θάζε 

πεξίπησζε, ηα θαηαζηήκαηα απηά δελ κπνξνχλ λα ιεηηνπξγνχλ κεηά ηελ απνρψξεζε κε νπνηνλδήπνηε 

ηξφπν ηνπ ηδηνθηήηε ηεο επηρείξεζεο. Γηα ηα ινηπά θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο πνπ 

ιεηηνπξγνχλ πξν ηεο ζπκπιήξσζεο ηεο πεληαεηίαο ζα πξέπεη λα γίλεη ε αλάθιεζε ηεο άδεηαο 

ιεηηνπξγίαο εθφζνλ ε πεξηνρή πνπ ιεηηνπξγνχλ είλαη ακηγνχο θαηνηθίαο……». 



7. Ση ηζρχεη ζε πεξίπησζε ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο ρσξίο άδεηα θαη ν ηδηνθηήηεο ππνβάιεη ελ ησ 

κεηαμχ ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ πξνέγθξηζε ή ηελ άδεηα; 

O Γήκαξρνο ε Πξφεδξνο ηεο Κνηλφηεηαο άκεζα, ήηνη εληφο ηεο πξνζεζκίαο ησλ 15 εκεξψλ ηεο παξ 6 

ηνπ άξζξνπ 80 ΚΓΚ, αθ‟ ήο πεξηήιζε ζ‟ απηφλ ε βεβαησζείζα παξάβαζε, νθείιεη λα δψζεη εληνιή γηα 

ζθξάγηζε ηνπ θαηαζηήκαηνο πνπ ιεηηνπξγεί ρσξίο άδεηα. Ζ ελ ησ κεηαμχ ππνβνιή απφ ηνλ 

εθκεηαιιεπηή πξνο ην Γήκν ησλ λφκηκσλ δηθαηνινγεηηθψλ γηα ηελ πξνέγθξηζε ή ηελ άδεηα δελ 

αλαζηέιιεη ηελ εθαξκνγή ηεο ακέζνπ ζθξαγίζεσο (άξζξν 6 παξ 9 ΑηΒ 8577/1983 ΤΓ). 

 

8. Τπνρξενχηαη ν Γήκνο λα εθδψζεη απφθαζε αθαίξεζεο ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο, φηαλ 

γηα ηηο βεβαησζείζεο πνηληθέο παξαβάζεηο, πνπ απνηεινχλ ηελ θαηά λφκν πξνυπφζεζε αθαηξέζεσο, έρεη 

επέιζεη παξαγξαθή ηνπ αμηνπνίλνπ θαη‟ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 31 ηνπ Ν. 3346/2005; 

Δπ‟ απηνχ, ην ΝΚ κε ηελ ππ‟ αξηζκ. 541/2006 γλσκνδφηεζή ηνπ (Γ΄ ηκήκα) δέρεηαη φηη «απφ φιν ην 

πιέγκα θαη πλεχκα ησλ δηαηάμεσλ πεξί αθαηξέζεσο ηεο αδείαο ιεηηνπξγίαο (ΠΓ 180/1979) δελ 

πξνθχπηεη φηη γηα ηελ λνκφηππε επηβνιή ησλ πξνβιεπνκέλσλ δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ πξναπαηηείηαη ε 

κε δηθαζηηθή απφθαζε δηαπίζησζε ηεο πνηληθήο ππφζηαζεο ησλ δηαπηζησζεηζψλ παξαβάζεσλ. Καηά 

ζπλέπεηα, νη ελ ιφγσ δηνηθεηηθέο θπξψζεηο επηβάιινληαη λνκίκσο κε κφλε ηε δηαπίζησζε θαη βεβαίσζε 

ηνπο απφ ηα θαηά λφκν αξκφδηα φξγαλα θαη αλεμάξηεηα απφ ηνλ αμηφπνηλν ραξαθηήξα ηνπο ή αλ 

αλεζηάιεζαλ νη ηπρφλ πνηλέο πνπ επηβιήζεθαλ απφ ην αξκφδην πνηληθφ δηθαζηήξην. 

Μφλν, ελδερνκέλσο, εθφζνλ ην πνηληθφ δηθαζηήξην κε ηελ αζσσηηθή απφθαζή ηνπ δηαπηζηψζεη φηη 

δελ ζπλέηξεραλ ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ ην αδίθεκα θαη αθνινχζσο ηελ παξάβαζε, 

ζα επήξρεην ειάηησκα ζηελ αηηηνινγία ηεο απφθαζεο πεξί επηβνιήο ηεο δηνηθεηηθήο θχξσζεο (ΣΔ 

1269/1998). 

 

9. Πσο θξίλεηαη αλ κηα ηξνπνπνίεζε ησλ πγεηνλνκηθψλ φξσλ είλαη «νπζηψδεο» ή φρη; 

ρεηηθά, ην ΝΚ ηνπ θξάηνπο έρεη δερηεί φηη ζηηο ζρεηηθέο Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο δελ εξκελεχεηαη, 

νχηε αλαιχεηαη ν φξνο «νπζηψδεο ηξνπνπνίεζε» ησλ πγεηνλνκηθψλ φξσλ, δειαδή, ησλ φξσλ 

ιεηηνπξγίαο θάζε θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, πνπ πξνβιέπνληαη ζ‟ απηέο θαη πνπ ζηα 

«ινηπά» θαηαζηήκαηα, πιελ ησλ θέληξσλ δηαζθεδάζεσο, πνπ ρξεζηκνπνηνχλ κνπζηθή, είλαη εθηφο ησλ 

γεληθψλ φξσλ πνπ θαζνξίδνληαη ζηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 15 επ. ηεο πξναλαθεξζείζεο Τγεηνλνκηθήο 

δηαηάμεσο θαη νη εηδηθνί φξνη πνπ θαζνξίδνληαη ζηα άξζξα 37, 38 θαη 39 απηήο, πνπ δηαθέξνπλ γηα θάζε 

είδνο θαηαζηήκαηνο.  

Δπνκέλσο, ην αλ θάζε θνξά πνπ γίλεηαη θάπνηα ηξνπνπνίεζε ησλ πγεηνλνκηθψλ φξσλ ιεηηνπξγίαο 

ελφο «ινηπνχ θαηαζηήκαηνο» είλαη απηή νπζηψδεο, ψζηε λα δηαθνξνπνηνχληαη ζεκαληηθά έλαο ή 

πεξηζζφηεξνη πγεηνλνκηθνί φξνη απφ απηνχο, ε χπαξμε ησλ νπνίσλ ειέγρζεθε θαη δηαπηζηψζεθε απφ ηελ 

αξκφδηα πγεηνλνκηθή επηηξνπή, θαηά ηα αλσηέξσ, πξηλ εθδψζεη ηε ζρεηηθή ζχκθσλε γλψκε ηεο, βάζεη 

ηεο νπνίαο ν Γήκνο ρνξήγεζε ηελ άδεηα ηδξχζεσο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θαηαζηήκαηνο, 

ζα θξηζεί, θαηά πεξίπησζε, απφ ηηο αξκφδηεο Τγεηνλνκηθέο Τπεξεζίεο. Oη ηειεπηαίεο, αλ δηαπηζηψζνπλ 

φηη πξφθεηηαη πεξί νπζηψδνπο ηξνπνπνίεζεο ζα πξέπεη λα εμεηάζνπλ θαη αλ απηή είρε ζαλ ζπλέπεηα ηε 

βειηίσζε ή φρη ησλ πγεηνλνκηθψλ ζπλζεθψλ ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο. ηηο πεξηπηψζεηο δε, πνπ 

δηαπηζηψλεηαη απφ ηηο αξκφδηεο απηέο Τγεηνλνκηθέο Τπεξεζίεο φηη, ε νπζηψδεο ηξνπνπνίεζε ησλ 

πγεηνλνκηθψλ φξσλ έρεη ζαλ ζπλέπεηα ηε ρεηξνηέξεπζε ησλ πγεηνλνκηθψλ ζπλζεθψλ ιεηηνπξγίαο ηνπ 

θαηαζηήκαηνο, ηφηε κφλνλ ζεσξείηαη ίδξπζε λένπ θαηαζηήκαηνο θαη απαηηείηαη λέα άδεηα ηδξχζεσο θαη 

ιεηηνπξγίαο ηνχηνπ…» (Γλ. ΝΚ 501/2000 Γ‟ ηκ.).  

 



10. Πνηα ππεξεζία είλαη αξκφδηα λα δηαπηζηψζεη νπζηψδε ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ιεηηνπξγίαο ελφο 

ΚΤΔ θαη πνηα πνιενδνκηθέο παξαβάζεηο; 

Αξκφδηα Τπεξεζία γηα λα δηαπηζηψζεη αλ κεηαβιήζεθαλ νη πγεηνλνκηθνί φξνη ιεηηνπξγίαο ηνπ 

θαηαζηήκαηνο είλαη ε νηθεία Τπεξεζία Γεκφζηαο Τγηεηλήο. Αληίζηνηρα αξκφδηα ππεξεζία γηα λα 

δηαπηζηψζεη ηε λνκηκφηεηα ηνπ θηηξίνπ θαη ηε ζηαηηθή ηνπ επάξθεηα (θαη πνιενδνκηθέο παξαβάζεηο) 

είλαη ε νηθεία Πνιενδνκία (βι. 32568/20.7. 2007 θαη 11387/21.3.2007 έγγξαθα ΤΠΔΓΓΑ).  

 

11. Γηα πνηνπο ιφγνπο γίλεηαη απνζθξάγηζε ελφο ζθξαγηζζέληνο ΚΤΔ; 

  Πξφθεηηαη θπξίσο γηα ηηο πεξηπηψζεηο ζπκκφξθσζεο ζε ζρεηηθή δηθαζηηθή απφθαζε, επίζεο φηαλ 

πιεξνχληαη νη φξνη πνπ είραλ ηεζεί φηαλ είρε γίλεη πξνζσξηλή αθαίξεζε, θαζψο θαη φηαλ 

επαλαρνξεγείηαη αλαθιεζείζα ή νξηζηηθά αθαηξεζείζα άδεηα. Γηα ηελ απνζθξάγηζε ζα πξέπεη λα δψζεη 

ζρεηηθή εληνιή ην φξγαλν πνπ είλαη αξκφδην θαη γηα ηελ εληνιή ζθξάγηζεο, δει. ν Γήκαξρνο ή ν 

Πξφεδξνο ηεο Κνηλφηεηαο. 

IV. Τπνδείγκαηα  

 

1. Αλάθιεζε άδεηαο ΚΤΔ 

 

 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜOΚΡΑΣΗΑ ΖΜΔΡOΜΖΝΗΑ…….. 

ΝOΜO Α.Π……… 

ΓΖΜO/ΚOΗΝOΣΖΣΑ   

ΑΝΑΚΛΖΖ ΑΓΔΗΑ ΛΔΗΣOΤΡΓΗΑ ΚΑΣΑΣΖΜΑΣO 

.................................................................................................. 

1. Έρνληαο ππφςε  

α. Σηο δηαηάμεηο ηoπ άξζξνπ 80 ηνπ Ν.3463/2006 (ΦΔΚ 114/η.α/2006) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ 

θαη Κνηλνηήησλ» 

β. Σελ αξηζκ. ...................................................... άδεηα ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο 

γ1. Σα ππ΄ αξ. ..................................... ζρεηηθά έγγξαθα ηνπ Α.Σ. .................................................. 

(ζα πξέπεη λα βάδνπκε ή ην γ1 ή ην γ2). 

γ2. Σελ ππ‟ αξηζ . ..........................γλσκνδφηεζε ηεο αξκφδηαο Τγεηνλνκηθήο Τπεξεζίαο, ζχκθσλα κε 

ηελ νπνία ηξνπνπνηήζεθαλ νη φξνη ηεο Αηβ / 8577 / 83 Τγεηνλνκηθήο Γηάηαμεο (φπσο ηζρχεη θαηά ηνλ 

ρξφλν έθδνζεο ηεο άδεηαο) .  

δ. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6/11 ηεο ΑΗΒ / 8577 / 83 Τγεηνλνκηθήο Γηάηαμεο . 

ΑΠOΦΑΗΕOΤΜΔ 

Α Ν Α Κ Α Λ O Τ Μ Δ ηελ αξηζκ. Αδεηα Ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο ...................................... 

η.... ...................................... ηνπ ...................................................... θαη ηεο ...................................................... πνπ 

βξίζθεηαη ζηελ νδφ ...................................................... αξ. ....................... πεξηνρήο ................................................. 

ζχκθσλα κε ....................................................................................................   

      O ΓΖΜΑΡΥO - O ΠΡOΔΓΡO 



 

 ΚOΗΝOΠOΗΖΖ 
1. Γ/λζε Τγείαο ....................... 
2. Αζη.Σκήκα / Γεκ. Aζηπλνκία ........................ 
Γ.O.Τ. …………………….. 



2 Δηδνπνίεζε ζθξάγηζεο ιφγσ πξνζσξηλήο αθαίξεζεο άδεηαο 

 

 

 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜOΚΡΑΣΗΑ ΖΜΔΡOΜΖΝΗΑ…….. 

ΝOΜO Α.Π……… 

ΓΖΜO/ΚOΗΝOΣΖΣΑ  

 

ΘΔΜΑ: Πξνζσξηλή αθαίξεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο κε ηελ 

επσλπκία .................................................. ηνπ/ηεο .................................... πνπ βξίζθεηαη ζηελ νδφ 

................................................. αξ. .....  

 

ρεη. 1. Αξηζκ. ................................. Απφθαζε  

 

ε εθηέιεζε ηεο παξαπάλσ ζρεηηθήο απφθαζεο ζαο πιεξνθνξνχκε φηη ζα πξνβνχκε ζην θιείζηκν ηνπ 

θαηαζηήκαηνο ζαο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ .................... κέρξη ..................  

Παξαθαινχκε, φπσο κέζα ζε πξνζεζκία ηξηψλ (3) εκεξψλ απφ ηεο επηδφζεσο ζε ζαο ηνπ παξφληνο, 

απνκαθξχλεηε ηπρφλ επαιινίσηα πξντφληα απφ απηφ πξνθεηκέλνπ λα απνθχγεηε πεξαηηέξσ δεκία ζαο 

θαη δεκηνπξγία αλζπγηεηλψλ θαηαζηάζεσλ. 

Ζ ζθξάγηζε ηνπ θαηαζηήκαηνο ζα γίλεη ζηηο ...../.../...... εκέξα ηεο εβδνκάδαο ....................... θαη ψξα 

....... θαη ζα πξέπεη λα παξαβξεζείηε. 

ε πεξίπησζε πνπ δελ παξαβξεζείηε ζην θαηάζηεκά ζαο ε ζθξάγηζε ζα γίλεη ρσξίο ηελ παξνπζία 

ζαο. 

 

O ΓΖΜΑΡΥO - O ΠΡOΔΓΡO 

 



3. Δηδνπνίεζε ζθξάγηζεο ιφγσ νξηζηηθήο αθαίξεζεο άδεηαο  

 

 

 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜOΚΡΑΣΗΑ ΖΜΔΡOΜΖΝΗΑ…….. 

ΝOΜO Α.Π……… 

ΓΖΜO/ΚOΗΝOΣΖΣΑ  

 

ΘΔΜΑ: Oξηζηηθή αθαίξεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο κε ηελ 

επσλπκία  

............................................................ ηνπ/ηεο ............................................ πνπ βξίζθεηαη ζηελ νδφ  

............................................................ αξ. .....  

 

ρεη. 1. Αξηζκ. ................................. Απφθαζε ηεο Γεκαξρηαθήο Δπηηξνπήο-Κνηλνηηθνχ πκβνπιίνπ 

 

ε εθηέιεζε ηεο παξαπάλσ ζρεηηθήο απφθαζεο ζαο πιεξνθνξνχκε φηη ζα πξνβνχκε ζην νξηζηηθφ 

θιείζηκν ηνπ θαηαζηήκαηνο ζαο  

Παξαθαινχκε φπσο κέζα ζε πξνζεζκία ηξηψλ (3) εκεξψλ απφ ηεο επηδφζεσο ζε ζαο ηνπ παξφληνο 

απνκαθξχλεηε ηπρφλ επαιινίσηα πξντφληα απφ απηφ πξνθεηκέλνπ λα απνθχγεηε πεξαηηέξσ δεκία ζαο 

θαη δεκηνπξγία αλζπγηεηλψλ θαηαζηάζεσλ. 

Ζ ζθξάγηζε ηνπ θαηαζηήκαηνο ζα γίλεη ζηηο ...../.../...... εκέξα ηεο εβδνκάδαο ....................... θαη ψξα ....... 

θαη ζα πξέπεη λα παξαβξεζείηε. 

ε πεξίπησζε πνπ δελ παξαβξεζείηε ζην θαηάζηεκά ζαο ε ζθξάγηζε ζα γίλεη ρσξίο ηελ παξνπζία 

ζαο. 

 

O ΓΖΜΑΡΥO - O ΠΡOΔΓΡO 



4. Δηδνπνίεζε ζθξάγηζεο θαηαζηήκαηνο ρσξίο άδεηα 

 

 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜOΚΡΑΣΗΑ ΖΜΔΡOΜΖΝΗΑ…….. 

ΝOΜO Α.Π……… 

ΓΖΜO/ΚOΗΝOΣΖΣΑ  

 

ΘΔΜΑ : θξάγηζε Καηαζηήκαηνο άλεπ αδείαο ................................................................................... 

ΥΔΣ: α)..Άξζξα 8 θαη 10 Α.Ν. 2520/40 “ Πεξί Τγεηνλνκηθνχ Καλνληζκνχ “ θαη αξζξ.9 παξ.6 ηεο 

ππ‟ αξηζκ. ΑΗΒ 8577/1983 Τγεηνλνκηθήο Γηάηαμεο.  

  β) Σηο δηαηάμεηο ηoπ άξζξνπ 80 ηνπ Ν.3463/2006 (ΦΔΚ 114/η.α/2006) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα 

Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» 

  γ) Έγγξαθν ηνπ Αζηπλνκηθνχ Σκήκαηνο ........................... – Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο 
....................................................... 

Έρνληαο ππ‟ φςε ηα αλσηέξσ : 

1.- αο γλσξίδνπκε φηη ηελ ................................................................................................ θαηαιεθζήθαηε  

............................ λα έρεηε ζέζεη ζε ιεηηνπξγία ην αλαγξαθφκελν ζην ζέκα θαηάζηεκα, ρσξίο ηελ 

απαηηνχκελε άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο.  

Γηα ην ιφγν απηφ κελπζήθαηε / ζρεκαηίζζεθε έθζεζε ................................................. θαη εθαξκφζηεθαλ ζε 

βάξνο ζαο νη δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο Ννκνζεζίαο. 

2.- Καηφπηλ απηνχ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ πην πάλσ ζρεηηθψλ είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα 

ζθξαγίζνπκε ην θαηάζηεκά ζαο θαη γη‟ απηφ παξαθαινχκε φπσο εληφο πξνζεζκίαο 

......................................................., απφ ηεο επηδφζεσο ζε ζαο ηνπ παξφληνο απνκαθξχλεηε ηπρφλ επαιινίσηα 

θαη εππαζή πξντφληα, απφ απηφ, πξνο απνθπγή πεξαηηέξσ δεκίαο ζαο. 

3.- Ζ ζθξάγηζε ηνπ θαηαζηήκαηνο ζα γίλεη ζηηο ........................................, θαηά ηελ νπνία πξέπεη λα 

παξεπξεζείηε. 

ε πεξίπησζε πνπ δελ παξεπξεζείηε ζην θαηάζηεκά ζαο, ε ζθξάγηζε ζα γίλεη ρσξίο ηελ παξνπζία 

ζαο. 

ΚOΗΝOΠOΗΔΗΣΑΗ  
Αζηπλ.Σκήκα – Γεκνηηθή Αζηπλνκία  

O ΓΖΜΑΡΥO  
 O ΔΠΗΓOΑ O ΠΑΡΑΛΑΒΧΝ ΘΤΡOΚOΛΛΖΘΖΚΔ 

5. Αίηεκα δήκνπ ή θνηλφηεηαο γηα πγεηνλνκηθφ έιεγρν θαηαζηήκαηνο  

 

 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜOΚΡΑΣΗΑ ΖΜΔΡOΜΖΝΗΑ…….. 

ΝOΜO Α.Π……… 

ΓΖΜO/ΚOΗΝOΣΖΣΑ  

 

ΠΡO: Σε Γ/λζε Τγείαο 

ΚOΗΝ.: Aζηπλνκηθφ Σκήκα 

 



ΘΔΜΑ: ΣΡOΠOΠOΗΖΖ OΡΧΝ ΛΔΗΣOΤΡΓΗΑ ΚΑΣΑΣΖΜΑΣO  

 

Παξαθαινχκε γηα ηνλ Τγεηνλνκηθφ έιεγρν ηνπ θαηαζηήκαηνο .....................................  

η.. ........................................................................................................ πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ δ/λζε 

..............................................................................................................................................., κε ηελ αξηζκ. 

...................................... άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγία θαηαζηήκαηνο πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε 

ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ πγεηνλνκηθψλ φξσλ ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη ε ελεκέξσζε ηεο ππεξεζίαο καο γηα 

πεξαηηέξσ ελέξγεηεο 

Δπηζπλάπηεηαη θσηναληίγξαθν ηεο άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο. 

 

 

O ΓΖΜΑΡΥO - O ΠΡOΔΓΡO 

 

 



6.  Έθζεζε ζθξάγηζεο θαηαζηήκαηνο  

 

 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜOΚΡΑΣΗΑ ΖΜΔΡOΜΖΝΗΑ…….. 

ΝOΜO Α.Π……… 

ΓΖΜO/ΚOΗΝOΣΖΣΑ  

 

ΔΚΘΔΖ ΦΡΑΓΗΖ ΚΑΣΑΣΖΜΑΣO 

η... .......................................... ζήκεξα ζηηο ................ ηνπ κελφο ................. ηνπ έηνπο ….  

εκέξα ηεο εβδνκάδνο .................................. θαη ψξα ......  

ν/ε ..............................................................Γ.A. / ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ/Κνηλφηεηαο ................ θαη παξνπζία 

θαη ηνπ/ηεο ............................................................. ηεο ίδηαο ππεξεζίαο πνπ νξηζηήθακε κε ηελ αξηζκ. ............ 

απφθαζε ηνπ Γ.. βάζεη ηνπ N.3463/2006 άξζξν 80 παξ.7 πξνβήθακε ζηε ζθξάγηζε, ζχκθσλα κε ηελ 

αξηζκ. .... απφθαζε ηεο Γεκαξρηαθήο Eπηηξνπήο/Γεκάξρνπ/Πξνέδξνπ Kνηλφηεηαο/Κνηλνηηθνχ 

πκβνπιίνπ θαη ηελ αξηζκ. ............. εληνιή ηνπ Γεκάξρνπ/Πξνέδξνπ,  

ηνπ θαηαζηήκαηνο  ......................................................................................................  

ηνπ  ...................................................................................................................................  

πνπ βξίζθεηαη ζη.. .................................................. νδφο ..................................................... αξ. ...  

γηα ρξνληθφ δηάζηεκα .................................. 

θαη ζηελ αθαίξεζε ηεο αξηζκ. .........../..... άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο πνπ ρνξεγήζεθε απφ   
................. 

Καηά ηε ζθξάγηζε παξαβξίζθνληαλ ν/ε  .............................................................  

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ .......................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

ηνλ/ζηελ ηδηνθηήηε/ηξηα ππελζπκίδνληαη νη πνηληθέο θπξψζεηο ηνπ άξζξνπ 178 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα 

ζε πεξίπησζε παξαβίαζεο ηεο ζθξάγηζεο. 

Γηα ηα παξαπάλσ ζπληάρζεθε απηή ε έθζεζε ζε δχν αληίγξαθα, ε νπνία αθνχ δηαβάζηεθε θαη 

βεβαηψζεθε ππνγξάθεηαη θαη επηδίδεηαη ην έλα αληίηππν ζηνλ/ζηελ ελδηαθεξφκελν/ε. 

Oη δηελεξγήζαληεο ηε ζθξάγηζε  

1. ..................................................... 

2. ..................................................... 

Oη παξφληεο 

7.  Έθζεζε απνζθξάγηζεο θαηαζηήκαηνο  

 

 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜOΚΡΑΣΗΑ ΖΜΔΡOΜΖΝΗΑ…….. 

ΝOΜO Α.Π……… 

ΓΖΜO/ΚOΗΝOΣΖΣΑ  

 

ΔΚΘΔΖ ΑΠOΦΡΑΓΗΖ ΚΑΣΑΣΖΜΑΣO 



 η... .......................................... ζήκεξα ζηηο ................ ηνπ κελφο ................. ηνπ έηνπο…. εκέξα ηεο 

εβδνκάδνο .................................. θαη ψξα ......  

ν/ε .............................................................. Γ.A. / ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ/Κνηλφηεηαο ................ θαη παξνπζία 
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ΚΔΦΑΛΑΗO Σ 

ΓΗOΗΚΖΣΗΚΔ ΠΡOΦΤΓΔ ΚΑΗ ΓΗΚΑΣΗΚΖ ΠΡOΣΑΗΑ 

 

Πξνυπνζέζεηο γηα ην παξαδεθηφ ηεο εηδηθήο Γηνηθεηηθήο Πξνζθπγήο: 
 Έλλνκν ζπκθέξνλ 
 Δκπξφζεζκε άζθεζε 

 

I. Δηδηθή δηνηθεηηθή πξνζθπγή ηνπ άξζξνπ 150 ηνπ ΓΚΚ 

Καηά ηελ άζθεζε ηεο αξκνδηφηεηαο ρνξήγεζεο αδεηψλ θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο 

εθδίδνληαη πξάμεηο ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ησλ OΣΑ151 (π.ρ. απφθαζε Γεκαξρηαθήο Δπηηξνπήο γηα ηε 

ρνξήγεζε πξνέγθξηζε ίδξπζεο, γηα ηελ αλάθιεζε ή νξηζηηθή αθαίξεζε ηεο άδεηαο) ή κνλνκειψλ (π.ρ. 

απφθαζε Γεκάξρνπ γηα ρνξήγεζε ηεο άδεηαο ή ηελ αληηθαηάζηαζή ηεο, απφθαζε γηα ηελ πξνζσξηλή 

αθαίξεζε). Καηά ησλ πξάμεσλ απηψλ ή θαηά ηεο παξάιεηςεο έθδνζήο ηνπο, κπνξεί λα αζθεζεί εηδηθή 

δηνηθεηηθή πξνζθπγή, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηνλ ΓΚΚ. 

 

1. Ννκνζεηηθή ξχζκηζε 

χκθσλα κε ην άξζξν 150 ηνπ ΓΚΚ, νπνηνζδήπνηε έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ κπνξεί λα πξνζθχγεη ζην 

Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο θαη λα πξνζβάιεη ηηο απνθάζεηο ησλ ζπιινγηθψλ ή κνλνκειψλ 

νξγάλσλ ησλ Γήκσλ ή ησλ Κνηλνηήησλ, γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο, κέζα ζε πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ 

απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο απφθαζεο ή απφ ηελ θνηλνπνίεζή ηεο ή αθφηνπ έιαβε γλψζε απηήο. Ζ 

πξνζθπγή κπνξεί λα ζηξέθεηαη θαη θαηά παξαιείςεσο νθεηιφκελεο λφκηκεο ελέξγεηαο ησλ αλσηέξσ 

νξγάλσλ. ηελ πεξίπησζε απηή ε πξνζθπγή αζθείηαη εληφο δεθαεκέξνπ κεηά ηελ παξέιεπζε άπξαθηεο 

ηεο εηδηθήο πξνζεζκίαο πνπ, ηπρφλ, ηάζζεη ν λφκνο πξνο έθδνζε ηεο νηθείαο πξάμεσο. Σέηνηεο εηδηθέο 

πξνζεζκίεο πξνβιέπεηαη απφ ηε λνκνζεζία γηα ηηο άδεηεο ησλ θαηαζηεκάησλ, φπσο ε πξνζεζκία ελφο 

κελφο γηα ηε ρνξήγεζε πξνέγθξηζεο θαη ε δεθαπελζήκεξε πξνζεζκία γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο κεηά ηε 

ζπκπιήξσζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ (άξζξν 80 παξ. 3 ηνπ ΓΚΚ), ε δεθαπελζήκεξε ή εηθνζαήκεξε 

πξνζεζκία γηα αλάθιεζε ή αθαίξεζε ηεο άδεηαο (άξζξν 80 παξ. 6 ηνπ ΓΚΚ), ε πελζήκεξε ή 

δεθαπελζήκεξε πξνζεζκία αληηθαηάζηαζεο αδεηψλ ηνπ άξζξνπ 6 παξ. 2 θαη 3 ηεο ΚΤΑ 10551/2007 

θ.α. Αλ ν λφκνο δελ πξνβιέπεη εηδηθή πξνζεζκία γηα ηελ έθδνζε ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεο, ε πξνζθπγή 

θαηά παξαιείςεσο νθεηιφκελεο λφκηκεο ελέξγεηαο, κπνξεί λα αζθεζεί κεηά ηελ παξέιεπζε ηξηκήλνπ 

απφ ηελ ππνβνιή ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ (άξζξν 150 παξ. 1 β ηνπ ΓΚΚ). 

O Γεληθφο Γξακκαηέαο απνθαίλεηαη επί ηεο πξνζθπγήο, εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο ελφο (1) 

κελφο απφ ηελ ππνβνιή ηεο. Αλ παξέιζεη ε αλσηέξσ πξνζεζκία ρσξίο λα εθδνζεί απφθαζε ζεσξείηαη 

φηη ε πξνζθπγή έρεη απνξξηθζεί (άξζξν 150 παξ. 2 ηνπ ΓΚΚ). 

O Γεληθφο Γξακκαηέαο απνθαίλεηαη επί ηεο πξνζθπγήο, εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο ελφο (1) 

κελφο απφ ηελ ππνβνιή ηεο, κε ην θάθειν ηεο ππνζέζεσο (ηΔ 2484/2001). Ζ πξνζεζκία απηή είλαη 

απνθιεηζηηθή, δειαδή, ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ππνρξεψλεηαη λα αζθήζεη ηελ αξκνδηφηεηά ηνπ ζην 

ρξνληθφ απηφ δηάζηεκα, άιισο θαζίζηαηαη θαηά ρξφλν αλαξκφδηνο. Αλ δελ απνθαλζεί κέζα ζηελ 

πξνζεζκία απηή, ζεσξείηαη φηη απέξξηςε ηελ πξνζθπγή152. Ζ πξνζθπγή ηνπ άξζξνπ 150 ηνπ Ν. 

3463/2006, δελ έρεη ην ραξαθηήξα ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο, δειαδή δελ απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ην 

παξαδεθηφ ησλ έλδηθσλ βνεζεκάησλ, δηαθφπηεη φκσο ηε ζρεηηθή πξνζεζκία (άξζξν 46 παξ. 2 ΠΓ 

18/1989, άξζξν 67 ΚΓΓ, ηΔ 490/2002). 



 

2. Σν έλλνκν ζπκθέξνλ σο πξνυπφζεζε γηα ην παξαδεθηφ ηεο πξνζθπγήο 

πσο πξναλαθέξζεθε, ην άξζξν 150 παξ. 1 ηνπ ΚΓΚ απαηηεί, γηα ηελ άζθεζε πξνζθπγήο, ηελ 

χπαξμε ελλφκνπ ζπκθέξνληνο ηνπ πξνζθεχγνληα153.  

Σν έλλνκν ζπκθέξνλ, σο πξνυπφζεζε γηα ην παξαδεθηφ ηεο πξνζθπγήο, πξέπεη λα είλαη  

α) πξνζσπηθφ, δειαδή λα ππάξρεη εηδηθφο δεζκφο ηνπ αηηνχληνο ηελ αθχξσζε θαη ηεο πξάμεο. Σν 

ραξαθηεξηζηηθφ απηφ ηνπ ελλφκνπ ζπκθέξνληνο απνθιείεη ην ραξαθηήξα ηεο πξνζθπγήο σο «ιατθήο 

αγσγήο», δειαδή δελ παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα άζθεζεο πξνζθπγήο ζε νπνηνλδήπνηε ελδηαθέξεηαη 

γεληθψο γηα ηελ ηήξεζε ηεο λνκηκφηεηαο. Γηα παξαβηάζεηο φκσο ηεο λνκνζεζίαο πεξί ην πεξηβάιινλ, 

απφ ηα θεληξηθά δεηήκαηα πνπ εμεηάδνληαη θαηά ηε ρνξήγεζε ησλ αδεηψλ ησλ θαηαζηεκάησλ 

πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, ε λνκνινγία δέρεηαη κηα δηεπξπκέλε έλλνηα ηνπ ελλφκνπ ζπκθέξνληνο, κε 

απνηέιεζκα λα λνκηκνπνηείηαη ζηελ άζθεζε ηεο πξνζθπγήο έλαο επξχηεξνο θχθινο πξνζψπσλ. 

«Πξνζσπηθφ» κπνξεί λα είλαη θαη ην έλλνκν ζπκθέξνλ λνκηθνχ πξνζψπνπ (π.ρ. ζσκαηείνπ πνπ νη 

ζθνπνί ηνπ έρνπλ ζρέζε κε ηα δεηήκαηα πνπ ειέγρνληαη θαηά ηε ρνξήγεζε ησλ αδεηψλ)154.  

β) άκεζν, δει. λα ζπλδέεη απεπζείαο ηνλ πξνζθεχγνληα κε ηε βιάβε πνπ πθίζηαηαη απφ ηελ πξάμε 

γ) παξφλ (ελεζηψο), δει. λα ππάξρεη θαηά ην ρξφλν ιήςεο ηεο απφθαζεο, θαηά ην ρξφλν άζθεζεο ηεο 

πξνζθπγήο θαη θαηά ην ρξφλν ζπδήηεζεο (ελ πξνθεηκέλσ έθδνζεο ηεο απφθαζεο) απηήο155. 

 

3. Πξνζεζκία 

Ζ πξνζθπγή ηνπ άξζξνπ 150 ηνπ ΓΚΚ, αζθείηαη κέζα ζε πξνζεζκία δέθα εκεξψλ απφ ηε 

δεκνζίεπζε ηεο απφθαζεο ή απφ ηελ θνηλνπνίεζή ηεο ή αθφηνπ έιαβε γλψζε απηήο o πξνζθεχγσλ. 
  

a. Γεκνζίεπζε  

Γηα ηηο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, ε πξνζεζκία αξρίδεη αθφηνπ ζπκπιεξσζνχλ νη δηαηππψζεηο 

δεκνζίεπζεο, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 79 παξ. 4 θαη 284 ηνπ Ν. 3463/2006. Γηα λα θηλεζεί ε πξνζεζκία, ε 

θαηά ην άξζξν 284 δεκνζίεπζε πξέπεη λα είλαη πιήξεο, ψζηε λα πξνθχπηεη ζαθψο ην πεξηερφκελφ ηνπο. 

Oη δεκνζηεχζεηο, εθφζνλ δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά, γίλνληαη κε ηνηρνθφιιεζε ζε εηδηθφ πίλαθα ηνπ 

δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ θαηαζηήκαηνο, πνπ είλαη πξννξηζκέλνο γηα απηφλ ην ζθνπφ. Γηα ηηο 

δεκνζηεχζεηο απηέο ζπληάζζεηαη απνδεηθηηθφ ελψπηνλ δχν καξηχξσλ.  

 

β. Κνηλνπνίεζε 

Γηα ηηο αηνκηθέο πξάμεηο πνπ πξνβιέπεηαη ε δεκνζίεπζή ηνπο, ε πξνζεζκία αξρίδεη απφ ηε 

δεκνζίεπζε κφλν γηα ηνπο ηξίηνπο θαη φρη γηα εθείλν ηνλ νπνίν αθνξά (ηΔ 969/1998). Γηα ηνλ 

ηειεπηαίν, απαηηείηαη, γηα ηεο έλαξμε ηεο πξνζεζκίαο, θνηλνπνίεζε ηεο πξάμεο ζηνλ ίδην αλεμάξηεηα 

απφ ην αλ ε πξάμε δεκνζηεχηεθε ή αλ ηα απνηειέζκαηά ηεο αξρίδνπλ απφ ηελ έθδνζε (ηΔ 4361/1987). 

Ζ θνηλνπνίεζε γίλεηαη απφ φξγαλα ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο ή ηεο αξκφδηαο δεκνηηθήο ή θνηλνηηθήο 

ππεξεζίαο κε επίδνζε ή κε ην ηαρπδξνκείν κε απφδεημε ή κε ηειεγξάθεκα κε απφδεημε (άξζξν 284 Ν. 

3463/2006), πξέπεη δε λα είλαη πιήξεο, δειαδή λα πεξηιακβάλεη φια ηα ζηνηρεία ηεο πξάμεο θαηά ην 

νπζηψδεο κέξνο, φπσο ηελ αηηηνινγία θαη ην δηαηαθηηθφ (ηΔ 3650/1987). Δπίδνζε κφλνλ 

απνζπάζκαηνο ή πεξηιήςεσο ηεο πξάμεο, δελ θηλεί ηελ πξνζεζκία (ηΔ 482/1957). 

 



γ. Γλψζε 

Ζ γλψζε ηεο πξάμεο, σο γεγνλφο έλαξμεο ηεο πξνζεζκίαο, ηζνδπλακεί κε ηελ θνηλνπνίεζε. ηηο 

αηνκηθέο δηνηθεηηθέο πξάμεηο, αλεμάξηεηα απφ ην εάλ επηβάιιεηαη ε θνηλνπνίεζή ηνπο απφ ηηο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο, ε πξνζεζκία, γηα εθείλνλ πνπ ηνλ αθνξά αξρίδεη φηαλ ε πξάμε πεξηέιζεη ζε πιήξε γλψζε ηνπ 

(ηΔ 2423/2000,1186/2006, 734/1999). Σεθκήξην γηα ηελ πιήξε γλψζε ηεο πξάμεο ζπληζηνχλ ε 

ππνβνιή αίηεζεο ζεξαπείαο (ηΔ 5203/1995), αλαθνξάο παξαπφλσλ (ηΔ 2145/1996), θαη ε πάξνδνο 

καθξνχ ρξφλνπ απφ ηελ έθδνζε ηεο πξάμεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ην εχινγν ή ην απμεκέλν ελδηαθέξνλ πνπ 

έρεη ν πξνζθεχγσλ λα πιεξνθνξεζεί ηελ έθδνζή ηεο (ηΔ 3776/2003, 379/1998).  

O ππνινγηζκφο ησλ πξνζεζκηψλ γίλεηαη θαηά ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 241-246 ηνπ ΑΚ, (άξζξν 10 

παξ. 7 ηνπ Ν. 2690/1999), δειαδή ε πξνζεζκία αξρίδεη ηελ επφκελε ηεο εκέξαο φπνπ έγηλε ην γεγνλφο 

πνπ απνηειεί ηελ αθεηεξία ηεο θαη ιήγεη φηαλ πεξάζεη νιφθιεξε ε ηειεπηαία εκέξα θαη, αλ είλαη θαηά 

ην λφκν ενξηάζηκε, φηαλ πεξάζεη νιφθιεξε ε επφκελε εξγάζηκε. Τπέξβαζε ησλ πξνζεζκηψλ 

ζπγρσξείηαη ζε πεξίπησζε αλψηεξεο βίαο, θαζψο θαη φηαλ ν ελδηαθεξφκελνο επηθαιείηαη ηε ζπλδξνκή 

γεγνλφησλ γλσζηψλ ζηελ ππεξεζία (άξζξν 10 παξ. 6 ηνπ Ν. 2690/1999, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ 

παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 3242/2004). 

4. Λφγνη αθχξσζεο 

Καηά ηνλ έιεγρν λνκηκφηεηαο πνπ αζθείηαη απφ ην Γεληθφ Γξακκαηέα είηε θαηφπηλ πξνζθπγήο είηε 

απηεπαγγέιησο, εξεπλάηαη αλ ε ξχζκηζε πνπ επηβάιιεηαη (π.ρ. ρνξήγεζε ηεο άδεηαο) κε ηελ απφθαζε, 

έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηζρχνληα θαλφλα δηθαίνπ, δει. λφκν, πξνεδξηθφ δηάηαγκα, θαλνληζηηθή απφθαζε 

ηεο δηνίθεζεο, αιιά θαη θαλνληζηηθέο απνθάζεηο πνπ ζεζπίδνπλ νη ίδηνη νη πξσηνβάζκηνη OΣΑ ζχκθσλα 

κε ην άξζξν 79 ΓΚΚ.  

Μεηαμχ ησλ ιφγσλ πνπ επηθέξνπλ ηελ αθχξσζε ηεο πξάμεο είλαη θαη νη εμήο (ΤΠΔΓΓΑ 7666/Δγθ 

11/7-2-2007): 

Αλαξκνδηφηεηα.  Αλαξκνδηφηεηα ζπληξέρεη ζηελ πεξίπησζε πνπ άιιν φξγαλν είλαη αξκφδην 

(θαζ΄χιε ή θαηά ηφπν) γηα ηελ έθδνζε ηεο πξάμεο, ή φηαλ θαλέλα δηνηθεηηθφ φξγαλν δελ είλαη αξκφδην 

(ππεχζπλν) λα ηελ εθδψζεη. Αλ, γηα παξάδεηγκα, επί ηνπ αηηήκαηνο πξνέγθξηζεο απνθαζίζεη ην 

Γεκνηηθφ πκβνχιην αληί ηεο Γεκαξρηαθήο Δπηηξνπήο, ρσξίο λα ζπληξέρεη πεξίπησζε εθαξκνγήο ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 103 παξ. 4 θαη 5 ηνπ ΚΓΚ (αλάιεςε απφ ην Γ.. αξκνδηνηήησλ ηεο Γ.Δ. ιφγσ 

ηεο ζνβαξφηεηάο ηνπο ή παξαπνκπή ζην Γ.. απφ ηελ ίδηα ηε Γ.Δ.), ηφηε ε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ είλαη παξάλνκε ιφγσ αλαξκνδηφηεηαο θαη ζπλεπψο αθπξσηέα. Παξνκνίσο, αλ ε απφθαζε 

γηα πξνζσξηλή αθαίξεζε ηεο άδεηαο εθδφζεθε απφ ηνλ Αληηδήκαξρν ζηνλ νπνίν κεηαβηβάζηεθε απφ ην 

Γήκαξρν ε ζρεηηθή αξκνδηφηεηα, ρσξίο φκσο ε απφθαζε ηεο κεηαβίβαζεο λα δεκνζηεπηεί φπσο 

πξνβιέπεη ν ΓΚΚ, ηφηε ε απφθαζε ηεο πξνζσξηλήο αθαίξεζεο ζεσξείηαη φηη εθδφζεθε απφ αλαξκφδην 

φξγαλν θαη είλαη, γηα ην ιφγν απηφ, αθπξσηέα (ΓΠξσηΘεζ 291/2005, Αξκελ. 2006, ζ. 1486). 

Παξάβαζε ηχπσλ ηεο δηαδηθαζίαο.  Δξεπλάηαη αλ ε πξάμε έρεη ηα ηππηθά γλσξίζκαηα 

πξνθεηκέλνπ λα παξάγεη έλλνκα απνηειέζκαηα. Έηζη, θαηά ην ζηάδην απηφ ειέγρνληαη: Αλ ε 

Γεκαξρηαθή Δπηηξνπή είρε απαξηία, αλ έρνπλ πξνζθιεζεί λφκηκα ηα απφληα κέιε, αλ ε απφθαζε 

πεξηιακβαλφηαλ σο ζέκα ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε, αλ ε απφθαζε έρεη ιεθζεί κε ηελ απαηηνχκελε 

πιεηνςεθία, αλ ε απφθαζε έρεη δεκνζηεπζεί λφκηκα, αλ πθίζηαληαη ζηνηρεία απφ ηα νπνία πξνθχπηεη φηη 

έρεη πάξεη κέξνο ζηε ζπδήηεζε θάπνηνπ ζέκαηνο ή ζηελ θαηάξηηζε θάπνηαο απφθαζεο ζχκβνπινο πνπ 

έρεη θψιπκα απφ πιηθφ ζπκθέξνλ ν ίδηνο ή ζπγγελήο ηνπ κέρξη δεπηέξνπ βαζκνχ (Άξζξα 99 θαη 105 

παξ. 6 ηνπ ΓΚΚ). 

Παξάβαζε λφκνπ. Δξεπλάηαη ε ηήξεζε ηεο αξρήο ηεο λνκηκφηεηαο, δειαδή εάλ έρεη παξαβηαζζεί 

θαλφλαο δηθαίνπ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ειεγρφκελε απφθαζε, απφ νπνηαδήπνηε πεγή θαη αλ πξνέξρεηαη 

(χληαγκα, λφκνο, δηάηαγκα, απφθαζε, γεληθή αξρή ηνπ δηθαίνπ, λνκνινγία). 



Ζ πιάλε πεξί ηα πξάγκαηα,  δειαδή, αλ ν Γήκνο ή ε Κνηλφηεηα, πεπιαλεκέλα εμέιαβε φηη 

πθίζηαληαη νη λφκηκεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ έθδνζε ηεο πξάμεο. Παξάδεηγκα: Έρεη ρνξεγεζεί απφ ην 

Γήκαξρν άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαθεηέξηαο ζε ηζφγεην πνιπθαηνηθίαο, ρξήζε φκσο πνπ 

απαγνξεχεηαη απφ ηνλ θαλνληζκφ ηεο πνιπθαηνηθίαο. O Γήκνο αγλννχζε ην γεγνλφο απηφ, αθνχ είρε 

πξνζθνκηζηεί ςεπδήο δήισζε ηνπ δηαρεηξηζηή ηεο πνιπθαηνηθίαο. Ζ απφθαζε απηή πξέπεη λα αθπξσζεί 

απφ ην Γεληθφ Γξακκαηέα. 

Ζ θαθή ρξήζε ηεο δηαθξηηηθήο επρέξεηαο ή ππέξβαζε ησλ άθξσλ νξίσλ ηεο.  Απηφ 

ζπκβαίλεη ζηηο αηνκηθέο δηνηθεηηθέο πξάμεηο, φηαλ ε ξχζκηζε πνπ επηβάιιεηαη κε απηέο δελ βξίζθεηαη ζε 

αξκνλία κε ηνλ θαλφλα δηθαίνπ πνπ ηελ πξνβιέπεη.  

Σα ειαηηψκαηα ηεο αηηηνινγίαο  ή ε έιιεηςε απηήο. ηνηρεία ηεο αηηηνινγίαο είλαη ε αλαθνξά 

ησλ θαλφλσλ δηθαίνπ ζηνπο νπνίνπο ζηεξίδεηαη ε έθδνζε ηεο πξάμεο, ε ηπρφλ εξκελεία ηνπο, ε 

νπζηαζηηθή εθηίκεζε ησλ πξαγκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ, θαζψο θαη ηα θξηηήξηα θαη νη ζθέςεηο ηνπ 

νξγάλνπ ζρεηηθά κε ηελ άζθεζε ηεο δηαθξηηηθήο επρέξεηαο. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε ε αηηηνινγία 

κπνξεί λα πξνθχπηεη θαη απφ ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ. Ζ αηηηνινγία πξέπεη λα είλαη εηδηθή θαη πιήξεο, 

δει. λα πεξηέρεη κε ζαθήλεηα ηα ζπγθεθξηκέλα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά, ψζηε λα κελ ππάξρεη 

ακθηβνιία γηα ηελ νξζφηεηα ηεο απφθαζεο θαη λα αληαπνθξίλεηαη ζηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ. 

Καηάρξεζε εμνπζίαο.  Απηή ππάξρεη κφλν ζηηο αηνκηθέο πξάμεηο δηαθξηηηθήο επρέξεηαο. Oη 

απνθάζεηο ησλ OΣΑ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα θαηαζηήκαηα, ιακβάλνληαη θαηά δέζκηα αξκνδηφηεηα. (ηΠ 

277/2000).  

 

5. Γηνηθεηηθή πξνζθπγή θαη αλαζηνιή εθηέιεζεο 

Καηά ηελ εγθχθιην ηνπ ΤΠΔΓΓΑ 7666/Δγθ. 11/7-2-2007, απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο δελ πξνθχπηεη 

ε δπλαηφηεηα ρνξήγεζεο απφ ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο αλαζηνιήο εθηέιεζεο πξάμεσο 

ζπιινγηθνχ ή κνλνκεινχο νξγάλνπ ηεο πξσηνβάζκηαο απηνδηνίθεζεο, αθνχ δελ πξνβιέπεηαη ζρεηηθή 

δηαδηθαζία156. Δθφζνλ ινηπφλ θαηά απνθάζεσο ηεο Γεκαξρηαθήο Δπηηξνπήο πνπ ρνξεγεί ι.ρ. 

πξνέγθξηζε ίδξπζεο αζθεζεί πξνζθπγή ζην Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο, απηφο δελ κπνξεί λα 

δηαηάμεη ηελ αλαζηνιή ηεο. 

Aίηεζε αλαζηνιήο κπνξεί λα ππνβιεζεί κφλν ζην αξκφδην δηθαζηήξην. 

6. Τπνρξέσζε ζπκκφξθσζεο 

Σα αηξεηά φξγαλα ησλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ, έρνπλ ππνρξέσζε ζπκκφξθσζεο, ρσξίο 

θαζπζηέξεζε, πξνο ηηο απνθάζεηο ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο θαζψο θαη ηεο εηδηθήο 

επηηξνπήο, πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ έιεγρν λνκηκφηεηαο ησλ πξάμεσλ ησλ ζπιινγηθψλ θαη κνλνκειψλ 

νξγάλσλ ησλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ, θαηά ηα άξζξα 149 θαη 150 β ηνπ ΚΓΚ. ε αληίζεηε πεξίπησζε 

δηαπξάηηνπλ ζνβαξή παξάβαζε θαζήθνληνο, ε νπνία ειέγρεηαη πεηζαξρηθά (άξζξν 154 ΚΓΚ).  

 

II. Γηνηθεηηθή πξνζθπγή θαηά ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γ.Γ. ηεο Πεξηθέξεηαο  

χκθσλα κε ην άξζξν 151 ηνπ Ν. 3463/2006, νπνηνζδήπνηε έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ κπνξεί λα 

πξνζβάιεη ηηο απνθάζεηο ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα πνπ εθδίδνληαη είηε θαηά ηνλ απηεπάγγειην έιεγρν 

λνκηκφηεηαο είηε κεηά απφ πξνζθπγή, ελψπηνλ ηεο Δηδηθήο Δπηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 152, εληφο 

πξνζεζκίαο ελφο (1) κελφο απφ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο ή ηελ θνηλνπνίεζή ηεο ή αθφηνπ έιαβε 

γλψζε απηήο. Ζ ιεηηνπξγία ηεο Δηδηθήο Δπηηξνπήο ξπζκίδεηαη κε ηελ απφθαζε ηνπ ΤθΠΔΓΓΑ 

31925/2007 (ΦΔΚ Β 1020) θαη ζπκπιεξσκαηηθά εθαξκφδνληαη νη πεξί ζπιινγηθψλ νξγάλσλ δηαηάμεηο 

ηνπ ΚΓΓηαδ (Ν. 2690/1999).  



χκθσλα κε ην άξζξν 4 ηεο αλσηέξσ Τ.Α., ε Δηδηθή Δπηηξνπή εμεηάδεη πξνζθπγέο πνπ αζθνχληαη 

ελψπηφλ ηεο απφ νπνηνλδήπνηε έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ θαη ζηξέθνληαη θαηά ησλ απνθάζεσλ ή 

παξαιείςεσλ ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο, νη νπνίεο εθδίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ησλ άξζξσλ 149 θαη 150 ηνπ ΚΓΚ. Ζ Δηδηθή Δπηηξνπή απνθαζίδεη κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία 

ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθπγήο ζε απηήλ.  

Καη‟ αξρήλ εμεηάδεηαη αλ ε πξνζθπγή έρεη αζθεζεί παξαδεθηά. Χο εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο 

πξνζθπγήο ινγίδεηαη ε εκεξνκελία θαηάζεζήο ηεο ζην πξσηφθνιιν ηεο Δηδηθήο Δπηηξνπήο θαη ζηελ 

πεξίπησζε πνπ απηή απνζηαιεί κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, ε εκεξνκελία ζθξαγίδαο ηνπ ηαρπδξνκείνπ. 

Δάλ ε πξνζθπγή θαηαηεζεί ζε άιιε αξρή, (ι.ρ. ζην Γήκν), απηή νθείιεη λα ηε δηαβηβάζεη ζηελ Δηδηθή 

Δπηηξνπή ην αξγφηεξν κέζα ζε πέληε (5) κέξεο. ηελ πεξίπησζε απηή ε πξνζεζκία ησλ ηξηάληα εκεξψλ 

αξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία πεξηέιεπζεο ηεο πξνζθπγήο ζηελ Δηδηθή Δπηηξνπή. Ζ Δηδηθή Δπηηξνπή 

κπνξεί θαηά ηελ εμέηαζε ηεο πξνζθπγήο λα θαιέζεη πξνο έθζεζε ησλ απφςεψλ ηνπο ή παξνρή 

πιεξνθνξηψλ, ηνλ πξνζθεχγνληα ή εθπξφζσπφ ηνπ ή ππεξεζηαθνχο παξάγνληεο ή εθπξφζσπν ηνπ 

νηθείνπ OΣΑ ή άιια πξφζσπα πνπ έρνπλ έλλνκν ζπκθέξνλ απφ ηελ έθβαζε ηεο ππφζεζεο. Ζ 

εθπξνζψπεζε ελψπηνλ ηεο αλσηέξσ Δπηηξνπήο κπνξεί λα γίλεη θαη κε δηθεγφξν.  

Έθηαζε ηνπ ειέγρνπ απφ ηελ  

εηδηθή Δπηηξνπή: 

Δμεηάδεη κφλν ηνπο ιφγνπο πνπ  

πξνβιήζεθαλ κε ηελ πξνζθπγή 

 

Δθφζνλ ε πξνζθπγή έρεη αζθεζεί παξαδεθηά αζθεί έιεγρν λνκηκφηεηαο φρη θαζνιηθφ, αιιά κφλν επί 

ησλ ιφγσλ αθχξσζεο πνπ πξνβάιινληαη κε ηελ πξνζθπγή θαηά ηεο πξάμεο ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο 

Πεξηθέξεηαο. O έιεγρνο θαηαιήγεη ζηελ έθδνζε απφθαζεο κε ηελ νπνία γίλεηαη δεθηή ή απνξξίπηεηαη ε 

πξνζθπγή. Ζ απφθαζε πξέπεη λα πεξηέρεη πιήξε, εηδηθή θαη ζαθή αηηηνινγία. Αλ ε απφθαζε δελ 

εθδνζεί κέζα ζηελ 30ήκεξε πξνζεζκία ζεσξείηαη φηη ε πξνζθπγή έρεη απνξξηθζεί θαη εθδίδεηαη ζρεηηθή 

δηαπηζησηηθή πξάμε. Oη απνθάζεηο ηεο εηδηθήο επηηξνπήο θνηλνπνηνχληαη ζην Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο 

Πεξηθέξεηαο, ζηνλ νηθείν Γήκν ή Κνηλφηεηα, θαη ζηνλ ή ζηνπο πξνζθεχγνληεο. Oη απνθάζεηο ηεο 

Δηδηθήο Δπηηξνπήο δεκνζηεχνληαη κε θξνληίδα ηνπ δήκνπ ή ηεο θνηλφηεηαο κε αλάξηεζε ζην δεκνηηθφ 

θαηάζηεκα γηα ηελ νπνία ζπληάζζεηαη πξαθηηθφ ελψπηνλ δχν (2) καξηχξσλ. 

Γηα ην έλλνκν ζπκθέξνλ θαη ηελ πξνζεζκία, ηζρχνπλ ηα πξναλαθεξφκελα γηα ηελ πξνζθπγή ηνπ 

άξζξνπ 150, ελψπηνλ ηνπ Γ.Γ. ηεο Πεξηθέξεηαο. Έλλνκν ζπκθέξνλ ππάξρεη θαη γηα ηα φξγαλα ηνπ 

Γήκνπ, ζε πεξίπησζε αθπξσηηθήο θξίζεο ηνπ Γ.Γ. ηεο Πεξηθέξεηαο. Δηδηθά φκσο γηα ηελ άζθεζε 

πξνζθπγήο απφ ην Γήκν, απαηηείηαη πξνεγνχκελε απφθαζε ηεο Γεκαξρηαθήο Δπηηξνπήο (Άξζξν 103 

παξ. 2 πεξ. δ ηνπ Ν. 3463/2006, ηΔ 2043/2004). 

Καηά ηνλ έιεγρν λνκηκφηεηαο πνπ αζθεί ε Δπηηξνπή ηνπ άξζξνπ 152, δελ ππάξρεη επρέξεηα 

απηεπάγγειηεο έξεπλαο θαη άιισλ ιφγσλ λνκηκφηεηαο, πέξαλ απηψλ πνπ επηθαιείηαη ν πξνζθεχγσλ157. 

Ζ Δηδηθή Δπηηξνπή ηνπ άξζξνπ 152, αζθεί έιεγρν λνκηκφηεηαο, θαη εθδίδεη απφθαζε επί ηεο 

πξνζθπγήο κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθπγήο θαη 

ηνπ ζρεηηθνχ θαθέινπ (ηΔ 2484/2001).  

Ζ Δηδηθή Δπηηξνπή, θαηά παξέθθιηζε ηνπ άξζξνπ 14 παξ. 1 ηνπ Ν. 2690/1999, ζεσξείηαη φηη έρεη 

απαξηία κε ηελ παξνπζία δχν (2) εθ ησλ κειψλ ηεο. (άξζξν 2 παξ. 2 ηεο Τ.Α. 31925/2007). Oη 

απνθάζεηο ηεο πξνζβάιινληαη κφλν ζηα αξκφδηα δηθαζηήξηα.  



 

III. Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά γλσκνδνηήζεσλ ηεο πγεηνλνκηθήο ππεξεζίαο 

Σν άξζξν 8 ηεο ΤΓ Α1Β/8577/1983 πεξηγξάθεη ηε δηαδηθαζία εθδφζεσο ηεο άδεηαο ηδξχζεσο θαη 

ιεηηνπξγίαο, απφ ηελ άπνςε ηνπ ειέγρνπ ησλ πγεηνλνκηθψλ φξσλ.  

χκθσλα κε απηφ, ν Γήκνο ή ε Kνηλφηεηα δηαβηβάδεη ζηελ αξκφδηα Τγεηνλνκηθή Τπεξεζία ηελ 

αίηεζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ θαη ελ ζπλερεία αθνινπζεί ν έιεγρνο απηήο. Μεηά ηελ άζθεζε ηνπ 

πγεηνλνκηθνχ ειέγρνπ ε Τγεηνλνκηθή Τπεξεζία επηζηξέθεη ζην Γήκν ή ηελ Kνηλφηεηα ην θάθειν κε ηε 

γλσκνδφηεζε ηεο αξκφδηαο Τγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο. Αλ ην θαηάζηεκα θξηζεί αθαηάιιειν, ζηε 

γλσκνδφηεζε αλαθέξνληαη νη ζρεηηθέο δηαπηζηψζεηο  

Ζ αξλεηηθή γλσκνδφηεζε επηδίδεηαη απφ ην Γήκν ή ηελ Kνηλφηεηα ζηνλ ελδηαθεξφκελν θαη, αλ απηφο 

ζπκπιεξψζεη ηηο ειιείςεηο, δεηεί κε λέα αίηεζή ηνπ, ηελ επαλεμέηαζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο 

επηρεηξήζεψο ηνπ. 

Καηά ηεο αξλεηηθήο γλσκνδφηεζεο ηεο Τγεηνλνκηθήο Τπεξεζίαο, ν ελδηαθεξφκελνο έρεη δηθαίσκα, 

εληφο πξνζεζκίαο 20 εκεξψλ αθφηνπ παξέιαβε ηε γλσκνδφηεζε απηή, λα αζθήζεη (ελδηθνθαλή) 

πξνζθπγή, κέζσ ηνπ Γήκνπ, ζηε Γεπηεξνβάζκηα Τγεηνλνκηθή Δπηηξνπή ή, αλ δελ πξνβιέπεηαη ηέηνηα 

Δπηηξνπή, ζηνλ Ννκάξρε, δεηψληαο ηελ επαλεμέηαζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο επηρεηξήζεψο ηνπ. Καηά 

ηνλ επαλέιεγρν εμεηάδεηαη αλ πξάγκαηη νη εγθαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ ειιείςεηο εμαηηίαο ησλ νπνίσλ 

ην θαηάζηεκα θξίζεθε πξσηνβαζκίσο σο αθαηάιιειν θαη, γεληθά, αλ πιεξνχλ ηνπο πγεηνλνκηθνχο 

φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο, πνπ θαζνξίδεη ε πγεηνλνκηθή λνκνζεζία.  

 

IV. Αίηεζε ζεξαπείαο – ππνβνιή αλαθνξάο 

χκθσλα κε ην άξζξν 24 παξ. 1 ηνπ ΚΓΓηαδ (Ν. 2690/1999), αλ απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο δελ 

πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα άζθεζεο εηδηθήο δηνηθεηηθήο ή ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο, ν ελδηαθεξφκελνο, 

γηα ηελ απνθαηάζηαζε πιηθήο ή εζηθήο βιάβεο ησλ έλλνκσλ ζπκθεξφλησλ ηνπ πνπ πξνθαιείηαη απφ 

αηνκηθή δηνηθεηηθή πξάμε, κπνξεί, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, κε αίηεζή ηνπ, λα δεηήζεη, είηε απφ ηε 

δηνηθεηηθή αξρή ε νπνία εμέδσζε ηελ πξάμε, ηελ αλάθιεζε ή ηελ ηξνπνπνίεζή ηεο (αίηεζε ζεξαπείαο), 

είηε, απφ ηελ αξρή ε νπνία πξνΐζηαηαη εθείλεο πνπ εμέδσζε ηελ πξάμε, ηελ αθχξσζή ηεο (ηεξαξρηθή 

πξνζθπγή). πσο πξνθχπηεη απφ ηελ παξαπάλσ δηάηαμε, πξνυπφζεζε γηα ηελ άζθεζε αίηεζεο 

ζεξαπείαο είλαη ε έιιεηςε δπλαηφηεηαο άζθεζεο εηδηθήο δηνηθεηηθήο πξνζθπγήο. ηελ πεξίπησζε ησλ 

πξάμεσλ ησλ κνλνκειψλ ή ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ησλ OΣΑ πνπ αθνξνχλ θαη ηελ αδεηδφηεζε ησλ 

θαηαζηεκάησλ, πξνβιέπεηαη ε άζθεζε εηδηθήο δηνηθεηηθήο πξνζθπγήο ελψπηνλ ηνπ Γ.Γ. ηεο 

Πεξηθέξεηαο (άξζξν 150 ηνπ ΓΚΚ). Δπνκέλσο, ηπρφλ ππνβνιή «αηηήζεσο ζεξαπείαο» ζα πξέπεη λα 

ζεσξεζεί σο εηδηθή δηνηθεηηθή πξνζθπγή θαη λα απνζηαιεί ζην Γ.Γ. ηεο Πεξηθέξεηαο158. 

Παξφκνην ραξαθηήξα, σο πξνο ην απνηέιεζκα, έρεη ε ππνβνιή, θαηά ην άξζξν 27 ηνπ ΚΓΓηαδ, 

αλαθνξάο. χκθσλα κε ηε δηάηαμε απηή, αλ δελ είλαη δπλαηή ε άζθεζε δηνηθεηηθήο πξνζθπγήο, ν 

ελδηαθεξφκελνο, γηα ηελ απνθαηάζηαζε πιηθήο ή εζηθήο βιάβεο ησλ έλλνκσλ ζπκθεξφλησλ ηνπ πνπ 

πξνθαιείηαη απφ ελέξγεηα ή παξάιεηςε ελέξγεηαο δηνηθεηηθήο αξρήο, κπνξεί, κε αίηεζή ηνπ πξνο ηελ 

αξρή απηή, λα δεηήζεη ηελ επαλφξζσζε ή ηελ αλαηξνπή ηεο βιάβεο. Ζ δηάηαμε απηή θαιχπηεη, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 10 παξ. 1 ηνπ πληάγκαηνο, φιεο ηηο ελέξγεηεο ηεο Γηνίθεζεο, θαηά ησλ νπνίσλ 

δελ ρσξεί δηνηθεηηθή πξνζθπγή159. πιελ φκσο, φπσο πξναλαθέξζεθε, θαηά ησλ πξάμεσλ ησλ OΣΑ 

κπνξεί λα αζθεζεί εηδηθή δηνηθεηηθή πξνζθπγή. 

Ζ ζχλδεζε ηεο δπλαηφηεηαο γηα ππνβνιή αηηήζεσο ζεξαπείαο κε ηελ έιιεηςε δπλαηφηεηαο άζθεζεο 

(εηδηθήο) δηνηθεηηθήο πξνζθπγήο πνπ θαζηεξψλεη ην άξζξν 24 ηνπ ΚΓΓηαδ αθνξά κφλν ηελ πξνζβνιή 



αηνκηθψλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο. 

Αληίζεηα, ε αλαθνξά, ηελ νπνία πξνβιέπεη ην άξζξν 27, αθνξά γεληθά ελέξγεηα ή παξάιεηςε ηνπ 

Γήκνπ σο δηνηθεηηθήο αξρήο. Καηά ζπλέπεηα, ην «δηνηθεηηθφ απαξάδεθην»160 άζθεζεο εηδηθήο 

δηνηθεηηθήο πξνζθπγήο πνπ θαζηεξψλεη ην άξζξν 24 ηνπ ΚΓΓηαδ, δελ κπνξεί λα θαηαιακβάλεη φιεο ηηο 

ελέξγεηεο ηνπ Γήκνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα θαηαζηήκαηα, αιιά κφλν απηέο θαηά ησλ νπνίσλ ρσξεί 

δηνηθεηηθή πξνζθπγή. 

Έηζη, γηα παξάδεηγκα, αλ ππνβιεζεί ζην Γήκν, εληφο 10εκέξνπ αθφηνπ θάπνηνο άκεζα ζηγφκελνο 

έιαβε γλψζε, «αίηεζε ζεξαπείαο» ή «αλαθνξά», κε ηελ νπνία απηφο παξαπνλείηαη γηα ηελ έθδνζε 

άδεηαο θαηαζηήκαηνο ην νπνίν δελ επηηξέπνπλ νη ρξήζεηο γεο, ηφηε ην αίηεκά ηνπ ή ε αλαθνξά ηνπ ζα 

πξέπεη λα ζεσξεζεί σο εηδηθή δηνηθεηηθή πξνζθπγή θαη λα απνζηαιεί εληφο πελζεκέξνπ ζην Γ.Γ. ηεο 

Πεξηθέξεηαο γηα εθδίθαζε κε βάζε ην άξζξν 150 ηνπ ΓΚΚ. Ζ ππνρξέσζε απνζηνιήο πξνθχπηεη απφ ην 

άξζξν 25 παξ. 3 ηνπ ΚΓΓηαδ, ην νπνίν νξίδεη φηη αλ αξκφδην λα απνθαλζεί γηα ηελ εηδηθή δηνηθεηηθή 

πξνζθπγή είλαη άιιν δηνηθεηηθφ φξγαλν, εθείλν ζην νπνίν απηή θαηαηέζεθε νθείιεη λα ηε δηαβηβάζεη 

ζην αξκφδην φξγαλν ην αξγφηεξν κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο. Καηά ηεο απφθαζεο ηνπ Γεληθνχ 

Γξακκαηέα δελ ρσξεί αίηεζε ζεξαπείαο, αθνχ πξνβιέπεηαη ε άζθεζε εηδηθήο δηνηθεηηθήο πξνζθπγήο 

ζην άξζξν 151 ΚΓΚ (ΤΠΔΓΓΑ 7666/Δγθ. 11/7-2-2007). 

 

Oη δηαθνξέο απφ λνκνζεζία ησλ ΚΤΔ ππάγνληαη: 

 ε Α΄ βαζκφ ζην 3κειέο Γηνηθεηηθφ Πξσηνδηθείν 

 ε Β΄ βαζκφ ζην Γηνηθεηηθφ Δθεηείν  

 Αλαηξεηηθά ζην πκβνχιην Δπηθξαηείαο 

 

V. Πξνζθπγή ζηα δηνηθεηηθά δηθαζηήξηα  

1. Γηθαηνδνζία 

ηε γεληθή αθπξσηηθή δηθαηνδνζία ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο εκπίπηνπλ νη δηνηθεηηθέο πξάμεηο 

θαηά ησλ νπνίσλ δελ έρεη πξνβιεθζεί εηδηθά, κε κλεία ηνπ εηδηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπο, κέζν πξνζβνιήο 

ελψπηνλ ησλ ηαθηηθψλ δηνηθεηηθψλ δηθαζηεξίσλ (ΑΔΓ 12/1992). Σέηνην κέζν πξνζβνιήο, εηδηθά γηα ηηο 

δηαθνξέο πνπ αλαθχνληαη θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο πνπ αθνξά ηε ρνξήγεζε ή ηελ αλάθιεζε 

αδεηψλ θαη ηελ επηβνιή θπξψζεσλ ζηα θαηάζηεκα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, πξνβιέθζεθε κε ην 

άξζξν 29 παξ. 4 ηνπ Ν. 2721/1999, κε ην νπνίν πξνζηέζεθε παξάγξαθνο 3 ζην άξζξν 1 ηνπ Ν. 

1406/1983.  

χκθσλα κε απηφ, ζηε δηθαηνδνζία ησλ ηαθηηθψλ δηνηθεηηθψλ δηθαζηεξίσλ ππάγνληαη, εθδηθαδφκελεο 

σο δηαθνξέο νπζίαο, νη δηαθνξέο πνπ αλαθχνληαη θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο πνπ αθνξά, 

κεηαμχ άιισλ, θαη ηε ρνξήγεζε ή ηελ αλάθιεζε αδεηψλ ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαη ηελ επηβνιή 

θπξψζεσλ θαηά ηε ιεηηνπξγία θαηαζηεκάησλ θαη εξγαζηεξίσλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, θαζψο θαη 

ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ εμνκνηνχληαη κε απηά, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δηαθνξψλ πνπ πξνθαινχληαη 

απφ πξάμεηο, νη νπνίεο εθδίδνληαη θαη‟ εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο πεξί κεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ 

θαη απνηεινχλ πξνυπφζεζε γηα ηε ρνξήγεζε ησλ αλσηέξσ αδεηψλ. 

Ζ θαζ‟ χιε αξκνδηφηεηα ησλ ηαθηηθψλ δηνηθεηηθψλ δηθαζηεξίσλ ξπζκίδεηαη απφ ην άξζξν 6 ηνπ ΚΓΓ 

(Ν. 2717/1999), ζχκθσλα κε ην νπνίν, ε ζε πξψην βαζκφ εθδίθαζε ησλ δηνηθεηηθψλ δηαθνξψλ νπζίαο 

αλήθεη ζην ηξηκειέο (δηνηθεηηθφ) Πξσηνδηθείν θαη ζε δεχηεξν βαζκφ ζην ηξηκειέο (δηνηθεηηθφ) Δθεηείν. 

Ζ θαηά ηφπν αξκνδηφηεηα ξπζκίδεηαη απφ ην άξζξν 7, θαηά ην νπνίν αξκφδην ζηνλ πξψην βαζκφ είλαη 

ην δηθαζηήξην ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ νπνίνπ εδξεχεη ε αξρή απφ πξάμε, παξάιεηςε ή πιηθή ελέξγεηα 



νξγάλνπ ηεο νπνίαο δεκηνπξγήζεθε ε δηαθνξά. Ζ αξκνδηφηεηα απηή δηαηεξείηαη θαη ζηηο πεξηπηψζεηο 

πνπ θαηά ησλ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ηνχησλ, αζθείηαη νπνηαδήπνηε δηνηθεηηθή πξνζθπγή. Καηά ηφπν 

αξκφδην ζην δεχηεξν βαζκφ είλαη ην δηθαζηήξην ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ νπνίνπ ππάγεηαη εθείλν πνπ 

εμέδσζε ηελ πξνζβαιιφκελε απφθαζε.  

Δπνκέλσο, νη δηαθνξέο πνπ αλαθχνληαη θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο πνπ αθνξά ηε ρνξήγεζε 

ή ηελ αλάθιεζε αδεηψλ ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαη ηελ επηβνιή θπξψζεσλ θαηά ηε ιεηηνπξγία 

θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, ππάγνληαη, ζε πξψην βαζκφ, ζην ηξηκειέο δηνηθεηηθφ 

πξσηνδηθείν ηεο πεξηθέξεηαο πνπ έρεη ηελ έδξα ηνπ ν Γήκνο ή ε Κνηλφηεηα θαη ζε δεχηεξν, ζην 

αληίζηνηρν Δθεηείν.  

Ζ αξκνδηφηεηα ηνπ ηξηκεινχο δηνηθεηηθνχ πξσηνδηθείνπ δελ θαηαιακβάλεη φιεο ηηο δηαθνξέο πνπ 

αλαθχνληαη απφ ηε ρνξήγεζε αδεηψλ απφ ηνπο Γήκνπο θαη ηηο Κνηλφηεηεο, αιιά κφλν απηέο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε θαηαζηήκαηα θαη εξγαζηήξηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο ή επηρεηξήζεηο πνπ 

εμνκνηψλνληαη κε απηά. Ζ εμνκνίσζε αθνξά επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ ην ίδην ή παξφκνην αληηθείκελν 

δξαζηεξηφηεηαο κε απηφ ησλ θαηαζηεκάησλ θαη εξγαζηεξίσλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, φπσο νη 

επηρεηξήζεηο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ παξαζθεπή θαη ηελ δηαθίλεζε πξντφλησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, 

θαηαλαιψλνληαη ή δηαηίζεληαη ζηα θαηαζηήκαηα θαη εξγαζηήξηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, ε δε 

ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ηνπο δηέπεηαη απφ δηαηάμεηο εληαζζφκελεο πξνερφλησο ζηελ πγεηνλνκηθή 

λνκνζεζία. Γελ εκπίπηνπλ ζηελ θαηεγνξία απηή επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ αληηθείκελν νπζησδψο 

δηαθνξεηηθφ απφ απηφ ησλ θαηαζηεκάησλ θαη επηρεηξήζεσλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, γηα ηελ 

ίδξπζε δε θαη ιεηηνπξγία ηνπο εθαξκφδνληαη θαη άιιεο δηαηάμεηο πνπ δελ εληάζζνληαη ζηελ πγεηνλνκηθή 

αιιά ζε άιιεο λνκνζεζίεο, φπσο ε βηνκεραληθή, ε πνιενδνκηθή θαη ε λνκνζεζία πεξί πξνζηαζίαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο. Γελ εκπίπηνπλ ζηελ αλσηέξσ θαηεγνξία επηρεηξήζεηο γηα ηελ ίδξπζε ησλ νπνίσλ 

αθνινπζείηαη δηαθεθξηκέλν ζηάδην πεξηβαιινληηθήο αδεηνδνηήζεσο. Γεδνκέλνπ δε φηη νη εθδηδφκελεο 

θαηά ηελ αδεηνδφηεζε απηψλ πξάμεηο (πξνέγθξηζε ρσξνζέηεζεο, έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ) 

ππάγνληαη κε αίηεζε αθπξψζεσο ζην πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο, ζα πξέπεη θαη νη ζπλαθείο δηαθνξέο, 

πνπ αθνξνχλ ζηελ ίδξπζε θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ ελ ιφγσ κνλάδσλ161, λα εθδηθάδνληαη απφ ην ίδην 

δηθαζηήξην (ηΔ 3147/2006). Έηζη, ε δηαθνξά πνπ γελλήζεθε απφ ηελ άδεηα ηδξχζεσο θαη ιεηηνπξγίαο 

πηελν-θηελνηξνθηθήο εγθαηαζηάζεσο (άδεηα εθηξνθείνπ γνπλνθφξσλ δψσλ), ππάγεηαη ζηελ αθπξσηηθή 

αξκνδηφηεηα ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο.  

Δπίζεο, έρεη θξηζεί φηη ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ ηαθηηθψλ δηνηθεηηθψλ δηθαζηεξίσλ ππάγνληαη, σο 

δηαθνξέο νπζίαο, νη δηαθνξέο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηε ζθξάγηζε θαηαζηεκάησλ πνπ ιεηηνπξγνχλ σο 

κηθηέο επηρεηξήζεηο πξνζθνξάο ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ (ΔπΑλ ηΔ 1721/2002), ελψ νη δηαθνξέο πνπ 

δεκηνπξγνχληαη απφ ηε ζθξάγηζε θαηαζηεκάησλ πνπ ιεηηνπξγνχλ σο ακηγείο επηρεηξήζεηο πξνζθνξάο 

ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ είλαη αθπξσηηθέο θαη ππάγνληαη ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

Δπηθξαηείαο, δεδνκέλνπ φηη νχηε ην άξζξν 29 παξ. 4 ηνπ λ. 2721/1999 νχηε ν λ. 3037/2002 θαη ε θαη 

εμνπζηνδφηεζε απηνχ εθδνζείζα 1107414/1491/Σ. θαη Δ.Φ./26.11.2003 ππνπξγηθή απφθαζε ππήγαγαλ 

ηηο ελ ιφγσ δηαθνξέο ζηα ηαθηηθά δηνηθεηηθά δηθαζηήξηα (ΓΠξσηΘεζ 1326/2006, Αξκ. 2007, ζ. 296).  

Σέινο, έρεη θξηζεί, φηη ε δηθαηνδνζία ησλ ηαθηηθψλ δηνηθεηηθψλ δηθαζηεξίσλ γηα ηελ εθδίθαζε 

δηαθνξψλ πνπ αθνξνχλ ηα θαηαζηήκαηα, παξαζχξεη θαη ηελ παξεπφκελε άδεηα δηελέξγεηαο ηερληθψλ 

θαη ςπραγσγηθψλ παηγλίσλ ζην ίδην θαηάζηεκα, επεηδή ζπλαξηάηαη ζηελά κε ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ 

(ηΔ 1721/2002, 2273/2000). 

 



2. Πξνζεζκία 

χκθσλα κε ην άξζξν 66 ηνπ ΚΓΓ (Ν. 2717/1999), ε πξνζθπγή αζθείηαη κέζα ζε πξνζεζκία εμήληα 

(60) εκεξψλ, ε νπνία αξρίδεη: 

Α. ε πεξίπησζε ξεηήο πξάμεο: 

α) Γηα εθείλνπο ηνπο νπνίνπο αθνξά: 

i. απφ ηελ θαηά λφκν επίδνζή ηεο ζε απηνχο, ή 

ii. ζε θάζε άιιε πεξίπησζε, απφ ηφηε πνπ απηνί έιαβαλ απνδεδεηγκέλσο πιήξε γλψζε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηεο. 

β) Γηα ηνπο ηξίηνπο: 

i. απφ ηε δεκνζίεπζή ηεο, αλ δελ πξνβιέπεηαη απφ ην λφκν άιινο εηδηθφηεξνο ηξφπνο γλσζηνπνίεζήο 

ηεο, ή 

ii. ζε θάζε άιιε πεξίπησζε, απφ ηφηε πνπ απηνί έιαβαλ απνδεδεηγκέλσο πιήξε γλψζε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηεο. 

Β. ε πεξίπησζε παξάιεηςεο, απφ ηε ζπληέιεζή ηεο.  

Παξάιεηςε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 63 ηνπ ΚΓΓ, ππάξρεη φηαλ ε δηνηθεηηθή αξρή, αλ θαη ππνρξενχηαη 

θαηά λφκν, δελ εθδίδεη εθηειεζηή αηνκηθή δηνηθεηηθή πξάμε γηα λα ξπζκίζεη νξηζκέλε έλλνκε ζρέζε. Ζ 

παξάιεηςε ζπληειείηαη κε ηελ πάξνδν άπξαθηεο ηεο πξνζεζκίαο πνπ ηπρφλ ηάζζεη ν λφκνο γηα ηελ 

έθδνζε, είηε απηεπαγγέιησο είηε χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, ηεο πξάμεο απηήο. Αλ απφ ην 

λφκν δελ ηάζζεηαη ηέηνηα πξνζεζκία, ε παξάιεηςε ζπληειείηαη κε ηελ πάξνδν άπξαθηνπ ηξηκήλνπ απφ 

ηελ ππνβνιή ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο. Ζ παξάιεηςε ζπληειείηαη, επίζεο, κε ηελ έθδνζε ζεηηθήο 

δηνηθεηηθήο πξάμεο απφ ηελ νπνία ζπλεπάγεηαη εκκέζσο ε βνχιεζε ηεο Γηνίθεζεο λα κελ πξνβεί ζηε 

ξχζκηζε νξηζκέλεο έλλνκεο ζρέζεο. 

Ζ πξνζθπγή κπνξεί λα αζθεζεί θαη πξηλ απφ ηελ επίδνζε ηεο πξάμεο. Αλ ν λνκηκνπνηνχκελνο πξνο 

άζθεζε πξνζθπγήο δηακέλεη ζηελ αιινδαπή, ε πξνζεζκία νξίδεηαη ζε ελελήληα (90) εκέξεο. 

Ζ πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε πξνζθπγήο δηαθφπηεηαη, γηα κία κφλν θνξά, κε ηελ άζθεζε ηεο εηδηθήο 

δηνηθεηηθήο πξνζθπγήο ελψπηνλ ηνπ Γ.Γ. ηεο Πεξηθέξεηαο (άξ. 67 παξ. 1 ηνπ ΚΓΓ). Ζ πξνζθπγή ηνπ 

άξζξνπ 150 ηνπ Ν. 3463/2006, δελ έρεη ην ραξαθηήξα ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο, δειαδή δελ απνηειεί 

πξνυπφζεζε γηα ην παξαδεθηφ ησλ έλδηθσλ βνεζεκάησλ, δηαθφπηεη φκσο ηε ζρεηηθή πξνζεζκία. 

 

3. Ννκηκνπνίεζε 

Πξνζθπγή κπνξεί λα αζθήζεη φπνηνο έρεη άκεζν, πξνζσπηθφ θαη ελεζηψο έλλνκν ζπκθέξνλ (άξζξν 

64 ΚΓΓ, βι. ζρεηηθά αλση.). Γηα ην παξαδεθηφ ηεο ζπδήηεζεο πξνζθπγψλ πνπ αζθνχληαη θαηά ησλ 

απνθάζεσλ κε ηηο νπνίεο επηβάιινληαη πξφζηηκα απφ ηνλ Τπνπξγφ Αλάπηπμεο ζε επηρεηξήζεηο 

ηξνθίκσλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 παξ. 8 ηνπ Ν. 2741/1999 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 

αλαξηζκήζεθε κε ην άξζξν 11 παξ. 5 ηνπ Ν. 3438/2006, απαηηείηαη ε πξνθαηαβνιή πνζνχ ίζνπ κε ην 

είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) ηνπ επηβαιιφκελνπ πξνζηίκνπ, ην νπνίν πνζνζηφ, ζε θάζε πεξίπησζε, δελ 

κπνξεί λα ππεξβεί ην πνζφ ησλ πελήληα ρηιηάδσλ (50.000) επξψ.  

ηε δίθε πνπ δεκηνπξγείηαη χζηεξα απφ άζθεζε πξνζθπγήο, παζεηηθψο λνκηκνπνηείηαη ν Γήκνο, 

επεηδή ζε απηφλ αλήθεη ην φξγαλν πνπ εμέδσζε ηελ πξάμε (Γήκαξρνο ή Γεκαξρηαθή Δπηηξνπή) ή πνπ 

παξά ην λφκν παξέιεηςε ηελ έθδνζή ηεο (άξζξα 64 θαη 65 ηνπ ΚΓΓ). 



εκεηψλεηαη φηη γηα ηελ άζθεζε ελδίθσλ κέζσλ θαη ελδίθσλ βνεζεκάησλ εθ κέξνπο ηνπ Γήκνπ (γηα 

ηελ ελεξγεηηθή λνκηκνπνίεζή ηνπ), απνθαζίδεη ε Γεκαξρηαθή Δπηηξνπή (άξζξν 103 παξ. 2 ζη ηνπ 

ΓΚΚ), κεηά απφ γλσκνδφηεζε δηθεγφξνπ, ρσξίο ηελ νπνία ε απφθαζή ηεο είλαη άθπξε (άξζξν 103 παξ. 

3 ηνπ ΓΚΚ). Ζ χπαξμε ηέηνηαο απνθάζεσο ηεο Γεκαξρηαθήο Δπηηξνπήο ειέγρεηαη απηεπάγγειηα απφ ην 

δηθαζηήξην (ΑΠ 517/2002, ΔθΑζ 9465/2005, ΔιΓλε, 2006, ζ. 1468).  

4. Λφγνη πξνζθπγήο 

Σν δηθφγξαθν ηεο πξνζθπγήο πξέπεη λα πεξηέρεη, κεηαμχ άιισλ, ζαθψο θαζνξηζκέλν αίηεκα, θαζψο 

επίζεο θαη ηνπο ιφγνπο πνπ ην ζεκειηψλνπλ (άξζξν 68 παξ. 1 ηνπ ΚΓΓ).  

Χο ιφγνη πνπ ζεκειηψλνπλ ην αίηεκα ηεο πξνζθπγήο λννχληαη νη απνδηδφκελεο ζηελ πξνζβαιιφκελε 

πξάμε αηηηάζεηο, παξάπνλα θαη κνκθέο, νη πιεκκέιεηεο απηήο θιπ. Σα ζθάικαηα κπνξεί λα αθνξνχλ ηε 

λνκηθή βάζε ηεο πξάμεο ή ηελ εθηίκεζε ηνπ πξαγκαηηθνχ κέξνπο ηεο ππφζεζεο162. 

 

5. Τπνρξεψζεηο ηνπ Γήκνπ 

Oη Γήκνη θαη νη Κνηλφηεηεο, έρνπλ ππνρξέσζε, κε βάζε ην άξζξν 129 ηνπ ΚΓΓ, λα απνζηέιινπλ ζην 

δηθαζηήξην ην δηνηθεηηθφ θάθειν, κε αλαιπηηθή έθζεζε απφςεσλ γηα ηε δηαθνξά θαη, εηδηθφηεξα, γηα 

ηνπο πξνβαιιφκελνπο λνκηθνχο θαη πξαγκαηηθνχο ηζρπξηζκνχο. O δηνηθεηηθφο θάθεινο απνηειείηαη απφ 

ηα ζρεηηθά κε ηελ έλδηθε ππφζεζε, ζηνηρεία (άξζξν 149 παξ. 1 ΚΓΓ). Ζ έθζεζε κε ην θάθειν 

δηαβηβάδνληαη ζην δηθαζηήξην είθνζη (20) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηε δηθάζηκν. ε πεξίπησζε κε 

ηήξεζεο ηεο πξνζεζκίαο απηήο, ε αλαβνιή ηεο ζπδήηεζεο είλαη ππνρξεσηηθή αλ ην δεηήζεη εθείλνο πνπ 

έρεη αζθήζεη ην έλδηθν βνήζεκα ή πνπ έρεη αζθήζεη παξέκβαζε. 

Ζ κεηά ηελ πξψηε αλαβνιή, παξάιεηςε ηεο δηαβίβαζεο ή ε εθπξφζεζκε δηαβίβαζε πξνο ην 

δηθαζηήξην ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ, ζπληζηά ηδηαίηεξν πεηζαξρηθφ αδίθεκα ησλ αξκφδησλ γηα ηελ 

ελέξγεηα απηή ππαιιήισλ. Σελ άζθεζε ηεο πεηζαξρηθήο δίσμεο κπνξεί λα δεηήζεη θαη ν πξφεδξνο ηνπ 

δηθαζηεξίνπ, κε έγγξαθν ηνπ πξνο ηνλ αξκφδην Τπνπξγφ ή ην Γήκαξρν. ηελ πεξίπησζε απηή, είλαη 

ππνρξεσηηθή ε άζθεζε ηεο δίσμεο (άξζξν 129 παξ. 3 ΚΓΓ). 

 

VI. Έλδηθα κέζα  

Καη‟ αληηδηαζηνιή κε ην έλδηθν βνήζεκα ηεο πξνζθπγήο ζην Γηνηθεηηθφ Πξσηνδηθείν, κε ην νπνίν 

δεηείηαη ην πξψηνλ δηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ πνπ αθνξνχλ ηηο άδεηεο ησλ 

θαηαζηεκάησλ, ηα έλδηθα κέζα απνζθνπνχλ ζηελ επαλφξζσζε ζθαικάησλ ηεο δηθαζηηθήο απφθαζεο 

πνπ εθδφζεθε επί ηεο πξνζθπγήο. 

Έλδηθα κέζα πνπ αζθνχληαη ελψπηνλ ησλ ηαθηηθψλ δηνηθεηηθψλ δηθαζηεξίσλ, είλαη ε αλαθνπή 

εξεκνδηθίαο, ε έθεζε, ε αίηεζε αλαζεψξεζεο, ε ηξηηαλαθνπή θαη ε αίηεζε δηφξζσζεο ή εξκελείαο. 

ηελ αξκνδηφηεηα ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο αλήθεη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 95 ηνπ πληάγκαηνο 

θαη ε αλαίξεζε ηειεζίδηθσλ απνθάζεσλ ησλ ηαθηηθψλ δηνηθεηηθψλ δηθαζηεξίσλ. Χο πξνο ηελ αίηεζε 

αλαίξεζεο έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο πνπ αθνξά ην πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο.  

Σα έλδηθα κέζα ηεο αλαθνπήο εξεκνδηθίαο, ηεο αίηεζεο αλαζεψξεζεο, ηεο ηξηηαλαθνπήο, θαη ηεο 

αίηεζεο δηφξζσζεο ή εξκελείαο εθδηθάδνληαη απφ ην δηθαζηήξην πνπ εμέδσζε ηελ πξνζβαιιφκελε 

απφθαζε, ελψ ην έλδηθν κέζν ηεο έθεζεο εθδηθάδεηαη απφ ην αξκφδην δεπηεξνβάζκην δηθαζηήξην 

(άξζξν 82 ΚΓΓ).  

ε θάζε πεξίπησζε πνπ ε πξνζεζκία ή ε άζθεζε ηνπ έλδηθνπ κέζνπ δελ ζπλεπάγεηαη θαηά λφκν ηελ 

αλαζηνιή εθηέιεζεο ηεο πξνζβαιιφκελεο απφθαζεο, κπνξεί, χζηεξα απφ αίηεζε νπνηνπδήπνηε απφ 



ηνπο δηαδίθνπο θαη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ δηθαζηεξίνπ, λα αλαζηαιεί ε εθηέιεζε ηεο 

απφθαζεο απηήο (άξζξν 206 ηνπ ΚΓΓ). 

Oη ιφγνη αλαζηνιήο ηεο απφθαζεο νξίδνληαη ζην άξζξν 208 ηνπ ΚΓΓ θαη νκνηάδνπλ κε ηνπο ιφγνπο 

αλαζηνιήο ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεο πνπ πεξηγξάθνληαη θαησηέξσ.  

 

VII. Αηηήζεηο αλαζηνιήο  

1. Πξνυπνζέζεηο θαη αξκνδηφηεηα 

Μηα εθηειεζηή αηνκηθή δηνηθεηηθή πξάμε, φπσο ε άδεηα ηδξχζεσο θαη ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο 

πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, έρεη ππέξ απηήο ην ηεθκήξην ηεο λνκηκφηεηαο θαη θαηά θαλφλα δελ 

επεξεάδεηαη, σο πξνο ηελ εθηειεζηφηεηά ηεο, ηφζν θαηά ην ζηάδην ηεο πξνζεζκίαο γηα ηελ άζθεζε ηεο 

πξνζθπγήο, φζν θαη κε ηελ άζθεζή ηεο163. Γεληθά φκσο, ην δηθαζηήξην ελψπηνλ ηνπ νπνίνπ αζθείηαη 

νπνηνδήπνηε έλδηθν βνήζεκα, ρσξίο απηφ λα έρεη εθ ηνπ λφκνπ αλαζηαιηηθφ απνηέιεζκα, πξέπεη λα έρεη 

ηελ εμνπζία λα δηαηάμεη, χζηεξα απφ αίηεκα απηνχ πνπ αζθεί ην έλδηθν βνήζεκα, ηελ αλαζηνιή 

εθηειέζεσο ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο. Αιιηψο, δελ ζεσξείηαη φηη παξέρεη απνηειεζκαηηθά ηελ 

έλλνκε πξνζηαζία πνπ εγγπάηαη ην άξζξν 20 παξ. 1 ηνπ πληάγκαηνο164.  

Καη‟ αξράο, ην άξζξν 69 ηνπ ΚΓΓ νξίδεη φηη πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνζθπγήο θαη ε άζθεζή 

ηεο δελ αλαζηέιινπλ ηελ εθηέιεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο, κπνξεί φκσο, θαηά ην άξζξν 200, ζε 

θάζε πεξίπησζε πνπ ε πξνζεζκία ή ε άζθεζε ηεο πξνζθπγήο δελ ζπλεπάγεηαη θαηά ην λφκν ηελ 

αλαζηνιή εθηέιεζεο ηεο πξνζβαιιφκελεο εθηειεζηήο αηνκηθήο δηνηθεηηθήο πξάμεο, χζηεξα απφ αίηεζε 

εθείλνπ πνπ άζθεζε ηελ πξνζθπγή, λα αλαζηαιεί, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ δηθαζηεξίνπ, ελ φισ 

ή ελ κέξεη ε εθηέιεζε ηεο πξάμεο απηήο. 

Oη πξνυπνζέζεηο ινηπφλ γηα ηε ρνξήγεζε αλαζηνιήο απφ ην δηθαζηήξην, ζηηο ππνζέζεηο ησλ αδεηψλ 

θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, είλαη:  

α) Ζ άζθεζε ηεο πξνζθπγήο λα κελ ζπλεπάγεηαη αλαζηνιή απφ ην λφκν.  

β) Να έρεη αζθεζεί ην έλδηθν βνήζεκα ηεο πξνζθπγήο ζην αξκφδην Γηνηθεηηθφ Πξσηνδηθείν. 

Γηαδηθαζία αλάινγε κε απηή ηνπ Ν. 25227/1997 (δηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο 

ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θιπ), θαηά ηελ νπνία ε αίηεζε αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ είλαη αλεμάξηεηε 

απφ ηελ άζθεζε ελδίθνπ βνεζήκαηνο, δελ πθίζηαηαη ζην πεδίν ηνπ ΚΓΓ θαη ζηηο δηαθνξέο πνπ αθνξνχλ 

ηα θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο. Γελ ηίζεηαη, επίζεο, σο πξνυπφζεζε γηα ηελ ππνβνιή 

αηηήζεσο αλαζηνιήο ε εκπξφζεζκε θαη λνκφηππε άζθεζε ηεο πξνζθπγήο. 

γ) Να δεηήζεη ηελ αλαζηνιή απηφο πνπ άζθεζε ηελ πξνζθπγή 

Αξκφδην γηα ηε ρνξήγεζε ηεο αλαζηνιήο είλαη ην δηθαζηήξην ζην νπνίν εθθξεκεί ε πξνζθπγή, 

εθφζνλ απηφ είλαη αξκφδην γηα ηελ εθδίθαζε ηεο θχξηαο ππφζεζεο, δει. ζηελ πεξίπησζε ησλ 

θαηαζηεκάησλ, ην θαηά ηφπν αξκφδην Σξηκειέο Γηνηθεηηθφ Πξσηνδηθείν. ε πεξίπησζε 

αλαξκνδηφηεηαο, ε ζρεηηθή αίηεζε απνξξίπηεηαη (άξζξν 201 ηνπ ΚΓΓ), ρσξίο λα ππάξρεη ππνρξέσζε 

παξαπνκπήο ζην θαηά ηφπν ή θαζ΄ χιε αξκφδην δηθαζηήξην, φπσο ππάξρεη, βάζεη ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ 

ΚΓΓ, γηα ην ίδην ην έλδηθν βνήζεκα ηεο πξνζθπγήο165. 

Γελ λνείηαη αλαζηνιή εθηέιεζεο αξλεηηθήο πξάμεο (π.ρ. κε ηελ νπνία απνξξίπηεηαη ην αίηεκα γηα 

ρνξήγεζε άδεηαο). 

 



2. Λφγνη αλαζηνιήο 

Μφλνο ιφγνο αλαζηνιήο πνπ κπνξεί λα ζεκειηψζεη ηελ αλαζηνιή εθηέιεζεο ηεο πξνζβαιιφκελεο 

πξάμεο είλαη ε απεηινχκελε, νπνηαζδήπνηε θχζεο, πιηθή ή εζηθή βιάβε ηνπ αηηνχληνο, εθφζνλ ε 

επαλφξζσζή ηεο ζα είλαη αδχλαηε ή ηδηαίηεξα δπζρεξήο ζε πεξίπησζε επδνθίκεζεο ηεο αληίζηνηρεο 

πξνζθπγήο (άξζξν 202 παξ. 1 ΚΓΓ).  

Ζζηθή βιάβε κπνξεί λα ζπληζηά ε πξνζβνιή ηεο πξνζσπηθφηεηαο, ηεο ηηκήο, ηεο θαιήο θήκεο ηεο 

επηρείξεζεο θιπ., ελψ πιηθή είλαη πξσηίζησο ρξεκαηηθή. Κάζε ρξεκαηηθή βιάβε φκσο δελ ζπληζηά 

ιφγν αλαζηνιήο, αλ δελ ζπλεπάγεηαη ηζρπξφ νηθνλνκηθφ θινληζκφ ηνπ αηηνχληνο (ηΔ ΔΑ 548/1996). 

Αλεπαλφξζσηε είλαη βιάβε φηαλ δελ κπνξεί, κε ηελ απφθαζε επί ηεο πξνζθπγήο, λα επαλέιζεη ε 

πξνεγνχκελε θαηάζηαζε. Γπζρεξψο επαλνξζψζηκε είλαη βιάβε φηαλ γηα ηελ επαλαθνξά ησλ 

πξαγκάησλ ζηελ πξνεγνχκελε θαηάζηαζε απαηηνχληαη εληαηηθέο πξνζπάζεηεο, ρξνλνβφξνο δηαδηθαζία 

ή δπζαλάινγεο δαπάλεο, ρσξίο βέβαην απνηέιεζκα.  

Ζ ρνξήγεζε αλαζηνιήο απνθιείεηαη (άξζξν 202 παξ. 2 ΚΓΓ): 

α) Αλ ε άκεζε εθηέιεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο επηβάιιεηαη γηα ιφγνπο δεκφζηνπ 

ζπκθέξνληνο. Ζ ιεηηνπξγία ησλ θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο χζηεξα απφ ρνξήγεζε 

ζρεηηθήο άδεηαο επηβάιιεηαη γηα ιφγνπο πξνζηαζίαο ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη ηεο αζθάιεηαο ηνπ θνηλνχ 

θαη νη ιφγνη απηνί ππάγνληαη ζηνπο ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο ηνπ άξζξνπ 202 παξ. 1 α ηνπ ΚΓΓ. 

Έηζη, δελ ρνξεγείηαη αλαζηνιή εθηειέζεσο ηεο πξάμεο κε ηελ νπνία δηαηάζζεηαη ε ζθξάγηζε 

θαηαζηήκαηνο πνπ ιεηηνπξγεί ρσξίο άδεηα, δηφηη εθηφο ησλ ιφγσλ πξνζηαζίαο ηεο δεκφζηαο πγείαο, 

ηνχην ζα ηζνδπλακνχζε κε ππνθαηάζηαζε ηνπ δηθαζηεξίνπ ζηηο αξκνδηφηεηεο ηεο δηνίθεζεο 

(ΓΠξσηΑζ. 473/2005). Δπίζεο, έρεη θξηζεί, φηη αλ ν αηηψλ έιαβε άδεηα αλαςπθηεξίνπ – ζλαθ κπαξ θαη 

ελ ζπλερεία δηακφξθσζε ην θαηάζηεκα ζε ππαίζξην θέληξν δηαζθέδαζεο, κε ζπλέπεηα ηε δηαηάξαμε ηεο 

θνηλήο εζπρίαο ησλ πεξηνίθσλ, ε απφθαζε ζθξάγηζεο δελ κπνξεί λα αλαζηαιεί, αθνχ άκεζε εθηέιεζε 

επηβάιιεηαη γηα ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο (ΓΠξσηΑιεμ. 5/1992, ΓηΓηθ 1993, ζ. 476). Oη ιφγνη 

δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, νη νπνίνη εμεηάδνληαη απηεπάγγειηα απφ ην δηθαζηήξην, κπνξεί λα αθνξνχλ ηε 

δεκφζηα πγεία, ηάμε θαη αζθάιεηα, ηελ θνηλή εζπρία, ηελ νκαιή ιεηηνπξγία δεκφζηαο ππεξεζίαο ή 

ζρνιείνπ, ηελ πξνζηαζία απφ θηλδχλνπο δηαθίλεζεο λαξθσηηθψλ, ηελ νκαιή θπθινθνξία, ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ησλ δαζψλ θαη ησλ αξραηνινγηθψλ ρψξσλ θιπ.166. 

β) Καηά ην κέξνο πνπ ε πξνζβαιιφκελε πξάμε έρεη ήδε εθηειεζηεί. Μηα πξάμε ζεσξείηαη φηη έρεη 

εθηειεζηεί, φηαλ ηα απνηειέζκαηά ηεο είλαη κε αλαζηξέςηκα θαη έρνπλ παγηψζεη κηα λέα πξαγκαηηθή 

θαη λνκηθή θαηάζηαζε. 

γ) Αλ ε αληίζηνηρε πξνζθπγή είλαη πξνδήισο απαξάδεθηε ή πξνδήισο αβάζηκε. Ζ πηζαλνιφγεζε 

επδνθίκεζεο ηεο πξνζθπγήο δελ απνηειεί απηνηειή ιφγν ρνξήγεζεο αλαζηνιήο (ΓΠξσηΑζ 473/2005, 

ΝνΒ 2006, ζ. 1597). Γεληθά, νη δηαδηθαζηηθέο πξνυπνζέζεηο παξαδεθηνχ ηεο πξνζθπγήο (έλλνκν 

ζπκθέξνλ, εκπξφζεζκν απηήο θιπ), δελ εμεηάδνληαη ζηα πιαίζηα ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο. ηαλ φκσο 

είλαη πξφδειν, δειαδή νθζαικνθαλέο θαη ρσξίο έξεπλα, ην απαξάδεθην ή αβάζηκν ηεο πξνζθπγήο, ηφηε 

δελ ρνξεγείηαη αλαζηνιή. 

 

3. Γηαδηθαζία 

χκθσλα κε ην άξζξν 203 ηνπ ΚΓΓ, ε αίηεζε αλαζηνιήο πξέπεη λα αλαθέξεη ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο 

ιφγνπο πνπ ηε δηθαηνινγνχλ, δειαδή νπνηαζδήπνηε θχζεο, πιηθή ή εζηθή βιάβε, εθφζνλ ε 

επαλφξζσζή ηεο ζα είλαη αδχλαηε ή ηδηαίηεξα δπζρεξήο ζε πεξίπησζε επδνθίκεζεο ηεο πξνζθπγήο. Ζ 



αίηεζε, κε ηξία αληίγξαθα, θαηαηίζεηαη ζηε γξακκαηεία ηνπ δηθαζηεξίνπ ζην νπνίν εθθξεκεί ε 

πξνζθπγή. 

O πξφεδξνο ηνπ ζπκβνπιίνπ ή ν δηθαζηήο, πνπ δηεπζχλεη ην δηθαζηήξην ελψπηνλ ηνπ νπνίνπ 

ππνβάιιεηαη ε αίηεζε, κε πξάμε ηνπ πάλσ ζε απηήλ, νξίδεη ην ηκήκα ην νπνίν ζα πξνβεί ζηελ εθδίθαζή 

ηεο. Με ηελ ίδηα πξάμε δηαηάδεη ηελ επίδνζε αληηγξάθνπ ηεο θαη αληηγξάθνπ ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο 

πξνο ηε Γηνίθεζε. Ζ ηειεπηαία ππνρξενχηαη λα απνζηείιεη ζην δηθαζηήξην αληίγξαθν ηεο πξάμεο ηεο 

νπνίαο δεηείηαη ε αλαζηνιή εθηέιεζεο, θαζψο θαη ην ζρεηηθφ θάθειν κε ηηο απφςεηο ηεο ζε απηήλ 

πξνζεζκία, ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ησλ πέληε (5) εκεξψλ. Αλ ε Γηνίθεζε θαζπζηεξήζεη 

λα απνζηείιεη ζην δηθαζηήξην ην θάθειν κε ηηο απφςεηο ηεο, κπνξεί λα δηαηαρζεί πξνζσξηλή αλαζηνιή. 

O αηηψλ νθείιεη λα πξνζθνκίζεη ηα απνδεηθηηθά ηνπ ζηνηρεία σο ηε ιήμε ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο. 

Γεχηεξε αίηεζε θαηά ηεο ίδηαο πξάμεο είλαη απαξάδεθηε, εθηφο αλ ν αηηψλ έρεη ήδε ππνβάιεη 

παξαίηεζε απφ ηελ πξψηε. 

Ζ εθδίθαζε ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο δελ γίλεηαη ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε, νχηε θαινχληαη νη δηάδηθνη, 

αιιά αθνχγνληαη αλ ην δεηήζνπλ. Αλ ε πξάμε αθνξά ηξίην πνπ έρεη δηθαίσκα λα αζθήζεη πξφζζεηε 

παξέκβαζε θαηά ηε δίθε ηεο αληίζηνηρεο πξνζθπγήο, γηα ηε ρνξήγεζε ηεο αλαζηνιήο ζπλεθηηκάηαη θαη 

ε βιάβε πνπ ηπρφλ ζα πξνθιεζεί ζε απηφλ απφ ηελ αλαζηνιή. O ηξίηνο απηφο κπνξεί, κε ππφκλεκα λα 

εθζέζεη ηηο απφςεηο ηνπ, έζησ θαη αλ δελ έρεη αζθήζεη παξέκβαζε (άξζξν 204 παξ. 1 ηνπ ΚΓΓ).  

 

4. Πξνζσξηλή δηαηαγή 

O πξφεδξνο ηνπ αξκφδηνπ ηκήκαηνο ή ν νξηδφκελνο απφ απηφλ δηθαζηήο κπνξεί, κε ηελ θαηάζεζε ηεο 

αίηεζεο, λα εθδψζεη πξνζσξηλή δηαηαγή αλαζηνιήο εθηέιεζεο πνπ θαηαρσξίδεηαη θάησ απφ ηελ αίηεζε. 

Ζ πξνζσξηλή δηαηαγή ηζρχεη έσο ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο γηα ηελ αίηεζε αλαζηνιήο θαη κπνξεί λα 

αλαθιεζεί αθφκε θαη απηεπαγγέιησο (άξζξν 204 παξ. 3 ηνπ ΚΓΓ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην άξζξν 

29 παξ. 2 ηνπ Ν. 2915/2001).  

 

5. Πξνζσξηλή αλαζηνιή 

χκθσλα κε ην άξζξν 205 παξ. 4 ηνπ ΚΓΓ, αλ ε Γηνίθεζε θαζπζηεξήζεη λα απνζηείιεη ζην 

δηθαζηήξην αληίγξαθν ηεο πξάμεο ηεο νπνίαο δεηείηαη ε αλαζηνιή εθηέιεζεο θαζψο θαη ην ζρεηηθφ 

θάθειν κε ηηο απφςεηο ηεο, κπνξεί, αλ ζπληξέρνπλ νη ιφγνη ηνπ άξζξνπ 202, δειαδή πιηθή ή εζηθή 

βιάβε ηνπ αηηνχληνο, λα δηαηαρζεί πξνζσξηλή αλαζηνιή, εθφζνλ απηφ δελ απνθιείεηαη γηα ιφγνπο 

δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο ή ε πξάμε δελ έρεη εθηειεζηεί ή ε αληίζηνηρε πξνζθπγή δελ είλαη πξνδήισο 

απαξάδεθηε ή πξνδήισο αβάζηκε. ηελ πεξίπησζε απηή, ε νξηζηηθή απφθαζε εθδίδεηαη ην αξγφηεξν 

κέζα ζε ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηελ πεξηέιεπζε ζην δηθαζηήξην ησλ ζηνηρείσλ απηψλ, αιιηψο ε 

πξνζσξηλή αλαζηνιή παχεη απηνδηθαίσο. 

Oη δηαθνξέο ηεο πξνζσξηλήο δηαηαγήο απφ ηελ πξνζσξηλή αλαζηνιή, ζπλίζηαληαη ζην φηη ε πξψηε 

ρνξεγείηαη απφ ηνλ πξφεδξν κε ηελ θαηάζεζε ηεο αηηήζεσο, θαηαρσξίδεηαη ζηελ ίδηα ηελ αίηεζε, 

ρνξεγείηαη ρσξίο εηδηθνχο φξνπο θαη ηζρχεη κέρξη ηελ έθδνζε απφθαζεο επί ηεο αλαζηνιήο, ελψ ε 

δεχηεξε ρνξεγείηαη απφ ην δηθαζηήξην κε απφθαζε αλ δελ έρεη απνζηαιεί ν δηνηθεηηθφο θάθεινο, κε 

ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 202 ηνπ ΚΓΓ θαη παχεη απηνδηθαίσο αλ δελ εθδνζεί απφθαζε επί ηεο 

πξνζθπγήο κέζα ζε 30 εκέξεο απφ ηελ πεξηέιεπζε ζην δηθαζηήξην ηνπ δηνηθεηηθνχ θαθέινπ. 

 



6. Απφθαζε επί ηεο αηηήζεσο αλαζηνιήο 

Αλ γίλεη δεθηή ε αίηεζε, δηαηάζζεηαη ε νιηθή ή κεξηθή αλαζηνιή εθηέιεζεο ηεο πξνζβαιιφκελεο κε 

ηελ αληίζηνηρε πξνζθπγή πξάμεο. Ζ αλαζηνιή, αλ ζηε ζρεηηθή απφθαζε δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά, 

ηζρχεη κέρξη ηε δεκνζίεπζε ηεο νξηζηηθήο απφθαζεο γηα ηελ πξνζθπγή. Με ηελ ίδηα απφθαζε, κε ηελ 

νπνία δηαηάζζεηαη ε αλαζηνιή εθηέιεζεο, είλαη δπλαηφλ, αθφκε θαη ρσξίο ζρεηηθφ αίηεκα: 

α) λα νξηζηεί, σο πξνυπφζεζε ηζρχνο ηεο αλαζηνιήο, ε θαηάζεζε ζην θαζ‟ νπ ε αίηεζε, κέζα ζε 

ηαθηή πξνζεζκία, εγγπεηηθήο επηζηνιήο αλαγλσξηζκέλεο ηξάπεδαο, γηα πνζφ πνπ θαζνξίδεηαη κε ηελ 

απφθαζε απηήλ, ή 

β) λα επηηξαπεί, ζην θαζ‟ νπ ε αίηεζε, ε εγγξαθή πξνζεκείσζεο ππνζήθεο ζε αθίλεην ηνπ αηηνχληνο, 

γηα πνζφ πνπ θαζνξίδεηαη κε ηελ ίδηα απφθαζε, ή 

γ) λα εμαξηεζεί ε ηζρχο ηεο αλαζηνιήο απφ ηελ ηήξεζε νπνηνπδήπνηε φξνπ πνπ θξίλεη αλαγθαίν ην 

δηθαζηήξην (άξζξν 205 παξ. 3 ηνπ ΚΓΓ). 

7. Αλάθιεζε ηεο αλαζηνιήο 

Oη απνθάζεηο πνπ εθδίδνληαη γηα ηελ αίηεζε αλαζηνιήο κπνξνχλ λα αλαθιεζνχλ ελ φισ ή ελ κέξεη, 

χζηεξα απφ αίηεζε δηαδίθνπ ή ηξίηνπ πνπ έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ, αλ ε αίηεζε αλάθιεζεο ζηεξίδεηαη ζε 

λέα ζηνηρεία (άξζξν 205 παξ. 6 ηνπ ΚΓΓ).  

Γελ ζπληζηνχλ «λέα ζηνηρεία» πνπ κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζηελ αλάθιεζε ηεο απνθάζεσο κε ηελ νπνία 

απνξξίθζεθε ε αλαζηνιή πξάμεσο ζθξάγηζεο θαηαζηήκαηνο πνπ ιεηηνπξγνχζε ρσξίο άδεηα, ε ππνβνιή 

ζην Γήκν δηθαηνινγεηηθψλ γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο. (ΓΠξσηΑζ 88/2002, ΔΓΓΓ, 2003, ζ. 2014) 

 

VIII. Απαληήζεηο ζε ζπρλά εξσηήκαηα 

1. Καηά ησλ απνθάζεσλ ηεο Γεκαξρηθήο Δπηηξνπήο πνπ αθνξνχλ ηα θαηαζηήκαηα κπνξεί λα αζθεζεί 

δηνηθεηηθή πξνζθπγή;  

Μπνξεί λα αζθεζεί πξνζθπγή ελψπηνλ ηνπ Γ.Γ. ηεο Πεξηθέξεηαο κέζα ζε πξνζεζκία δέθα (10) 

εκεξψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο απφθαζεο ή απφ ηελ θνηλνπνίεζή ηεο ή αθφηνπ ν ελδηαθεξφκελνο 

έιαβε γλψζε απηήο 

2. O Γήκαξρνο δελ ζθξαγίδεη έλα θαηάζηεκα αλ θαη ζπληξέρνπλ νη λφκηκεο πξνυπνζέζεηο. Ση κπνξεί 

λα θάλεη θάπνηνο ζηγφκελνο;  

Δθφζνλ ηεθκεξηψζεη έλλνκν ζπκθέξνλ, κπνξεί, θαηά ηεο παξαιείςεσο ηνπ Γεκάξρνπ, λα αζθήζεη 

δηνηθεηηθή πξνζθπγή ζην Γ.Γ. ηεο Πεξηθέξεηαο. Αλ ε πξνζθπγή ηνπ γίλεη δεθηή, ν Γήκαξρνο 

ππνρξενχηαη λα ζπκκνξθσζεί. Μπνξεί, επίζεο, λα πξνζθχγεη ζην δηθαζηήξην. 

3. Μπνξεί έλαο δεκφηεο πνπ δελ ζίγεηαη άκεζα θαη πξνζσπηθά απφ κηα παξάλνκε άδεηα 

θαηαζηήκαηνο λα αζθήζεη δηνηθεηηθή πξνζθπγή;  

ρη. Πξνυπφζεζε γηα ηελ άζθεζε πξνζθπγήο είλαη ε χπαξμε ελλφκνπ ζπκθέξνληνο. Σν ελδηαθέξνλ 

γηα ηελ ηήξεζε γεληθά ηεο λνκηκφηεηαο δελ ζπληζηά έλλνκν ζπκθέξνλ. Μπνξεί, φκσο, λα ππνβάιιεη 

αλαθνξά ζην Γ.Γ. ηεο Πεξηθέξεηαο θαη λα δεηήζεη ηνλ απηεπάγγειην έιεγρν ηεο απφθαζεο κε ηελ νπνία 

ρνξεγήζεθε ε άδεηα. 

4. Πξνθεηκέλνπ λα πξνζθχγεη θάπνηνο ζην δηθαζηήξην γηα λα αθπξψζεη απφθαζε πνπ αθνξά άδεηα 

θαηαζηήκαηνο ρξεηάδεηαη πξψηα λα εμαληιήζεη ηηο δηνηθεηηθέο πξνζθπγέο;  



ρη, ε άζθεζε δηνηθεηηθήο πξνζθπγήο δελ απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ άζθεζε πξνζθπγήο ζην 

δηθαζηήξην, δηφηη ε δηνηθεηηθή πξνζθπγή ελψπηνλ ηνπ Γ.Γ. ηεο Πεξηθέξεηαο δελ είλαη ελδηθνθαλήο. Ζ 

πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζή ηεο φκσο, αλαζηέιιεη ηελ πξνζεζκία γηα ηελ πξνζθπγή ζην δηθαζηήξην. 

5. Ζ Γεκαξρηαθή Δπηηξνπή απέξξηςε αίηεκα πξνέγθξηζεο, ε δε απφθαζή ηεο δεκνζηεχηεθε ζηνλ 

πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γήκνπ φπσο νξίδεη ν ΓΚΚ, ρσξίο λα θνηλνπνηεζεί ζηνλ ελδηαθεξφκελν θαη 

ρσξίο απηφο λα ιάβεη γλψζε κε άιιν ηξφπν. Μέρξη πφηε κπνξεί λα αζθήζεη πξνζθπγή ζην Γ.Γ. ηεο 

Πεξηθέξεηαο;  

Ζ πξνζεζκία, ζηελ πεξίπησζε απηή, δελ είλαη 10 εκέξεο απφ ηε δεκνζίεπζε, αιιά 10 εκέξεο απφ 

ηφηε πνπ ν ελδηαθεξφκελνο έιαβε πιήξε γλψζε ηεο απφθαζεο. Έηζη, κπνξεί λα αζθήζεη εκπξφζεζκε 

πξνζθπγή χζηεξα θαη απφ ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ 10 εκεξψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο 

απφθαζεο. 

6. Αλ αζθεζεί πξνζθπγή κπνξεί ν Γ.Γ. ηεο Πεξηθέξεηαο λα αλαζηείιεη κηα απφθαζε πνπ αθνξά 

θαηάζηεκα, ι.ρ. ηελ απφθαζε ηεο Γεκαξρηαθήο Δπηηξνπήο γηα πξνέγθξηζε;  

O Γ.Γ. ηεο Πεξηθέξεηαο δελ κπνξεί λα δηαηάμεη ηελ αλαζηνιή ηεο.  Πξέπεη πάλησο λα απνθαλζεί 

εληφο ηεο λφκηκεο πξνζεζκίαο (άξζξν 150 παξ. 2 ηνπ ΓΚΚ). 

7. Αλ ε πγεηνλνκηθή ππεξεζία θξίλεη ην θαηάζηεκα αθαηάιιειν, ηη κπνξεί λα θάλεη ν 

ελδηαθεξφκελνο;  

Μπνξεί, αθνχ ζπκπιεξψζεη ηηο ειιείςεηο, λα δεηήζεη επαλεμέηαζε ηνπ θαηαζηήκαηνο, ή λα 

πξνζθχγεη εληφο 20 εκεξψλ ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δπηηξνπή ή, αλ δελ ππάξρεη ηέηνηα, ζην Ννκάξρε. 

8. Αλ θαηά απνθάζεσο Γεκνηηθνχ νξγάλνπ πνπ αθνξά θαηαζηήκαηα αζθεζεί πξνζθπγή ζην 

δηθαζηήξην, ν Γήκνο νθείιεη λα αλακείλεη ηε δηθαζηηθή απφθαζε;  

Ζ άζθεζε πξνζθπγήο δελ αλαζηέιιεη ηελ εθηέιεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο, εθηφο αλ ην ίδην ην 

δηθαζηήξην δηαηάμεη ηελ αλαζηνιή, ή ν δηθαζηήο εθδψζεη πξνζσξηλή δηαηαγή. 
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 205, 207 

Δπηρεηξήζεηο Γηαδηθηχνπ 46, 199 

Δζηηαηφξηα 159, 165 

Εαραξνπιαζηείν  24 επ. 

Θέαηξα 47 επ. 

Ηζηνξηθνί ηφπνη 77 

Καλνληζκφο πνιπθαηνηθίαο 85 επ., 87 επ.,  

 157 

Καηάζηεκα Τγεηνλνκηθνχ Δλδηάθεξνληνο (KYE) 

 Έλλνηα ΚΤΔ 23 

 Άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ΚΤΔ 103 

 Θαιαζ. πινίσλ ΚΤΔ 31, 40 επ. 

 Mεηαβίβαζε KYE 138 

 Mίζζσζε KYE 138 

 Tνπξηζηηθψλ θαηαιεκάησλ KYE 39, 43 

 Xεξζαία δψλε ιηκέλα KYE 41 

Καηνηθία (εο) 



 ακηγήο (νχο) βι. ρξήζεηο γεο 

Καθέ-Μπαξ 24, 158, 159, 165 

Καθελείν 24, 165 

Καθεηέξηα  24, 165, 167, 192 

Κέληξα δηαζθέδαζεο 25, 72, 80, 204 

Κηλεκαηνγξάθνη 47 επ. 

Κνηλφρξεζηνο Υψξνο 125, 126, 127 

Κνκκσηήξην  71 

Κξενπσιείν  26 

Κπθινθνξηαθή ζχλδεζε 113 

Κπιηθεία 165 

Μηθηφ θαηάζηεκα 24, 46, 144 

Μλεκείν  48 

Μνπζηθήο, άδεηα 118, 120 

 αληηθαηάζηαζε 122 

 αλαλέσζε 120 

 αθαίξεζε 122 

 δηάξθεηα 120 

 δηθαηνινγεηηθά 122 

 σξάξην ιεηηνπξγίαο 120 

Μπάξ 158, 159, 165 

Παηδφηνπνη 44 επ. 

Παξάβνιν 86 επ. 

Πεξηβάιινλ 189, 198, 204 

Πνιενδνκία 67, 176, 179 

Πνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ 48 επ., 74 επ. 

Πξαηήξην άξηνπ 43, 88 

Πξνέγθξηζε 

 αλάθιεζε 89 επ. 

 δεζκεπηηθφηεηα 61 επ. 

 δηθαηνινγεηηθά  85 επ. 

 εθηειεζηφηεηα 62 επ. 

 έλλνηα 51 

 θαηαζηήκαηα γηα ηα νπνία  

απαηηείηαη 57 επ., 90 

 θαηαζηήκαηα γηα ηα νπνία  

δελ απαηηείηαη 68 επ. 

 λνκηθή θχζε 60 επ. 

 λνκνζεηηθή ξχζκηζε 54 επ. 

 πξνζεζκία 83 επ. 

 ζθνπφο 54 επ. 

Πξνέιεγρνο ηνπ αηηήκαηνο  

πξνέγθξηζεο 57 

Πξνέιεγρνο πγεηνλνκηθήο 



ππεξεζίαο 52 επ. 

Πξνζεζκία 83 επ. 

Πξνζεζκία γηα ηελ αληηθαηάζηαζε  

ηεο άδεηαο 146, 147 

Πξνζθπγή  

 Δηδηθή Γηνηθεηηθή 187 επ. 

 Δλδηθνθαλήο 195 

Πξνζσξηλή αλαζηνιή 205, 206 

Πξνζσξηλή δηαηαγή 205 

Ππξαζθάιεηα 112 

λαθ Μπαξ 45 

νχπεξ κάξθεη 26, 71 

ηάζκεπζε 163, 176 

πζηέγαζε κε θαηνηθίεο 105, 106 

θξάγηζε 171 επ. 

ρέδην  

 Γεληθφ Πνιενδνκηθφ  67 επ. 

Σειεηψλ Γξαθεία 81 

Τγεηνλνκηθφο Έιεγρνο 114 

 

Υξήζεηο γεο 

 Ακηγήο θαηνηθία 69 επ. 

 Βηνκεραλία - βηνηερλία 72, 73 

 Γεληθή θαηνηθία 71 επ. 

 Διεχζεξνη ρψξνη 73 

 Έλλνηα 65 επ. 74 

 Καζνξηζκφο 67 

 Καηεγνξίεο 69 επ. 

 Κνηλσθειείο εμππεξεηήζεηο 73 

 Πνιενδνκηθφ θέληξν 72 

 Υνλδξεκπφξην 72 

 



1. Α.Ν. 2520/40 (ΦΔΚ-273 Α‟) : Πεξί πγεηνλνκηθψλ δηαηάμεσλ  

2. Σν ελ ιφγσ λνκνζεηηθφ δηάηαγκα θπξψζεθε αξγφηεξα κε ην Ν. 4060/1929 (ΦΔΚ 9/3/1929), ν νπνίνο φκσο θαηαξγήζεθε 

κε ηνλ ΑΝ 2520/1949 (άξζξ. 13 παξ. 1), ν νπνίνο πάλησο φξηζε (άξζξ. 13 παξ. 2) φηη νη παιαηφηεξεο πγεηνλνκηθέο 

δηαηάμεηο εμαθνινπζνχλ λα ηρχνπλ κέρξη λεφηεξεο θαηάξγεζεο ή ηξνπνπνίεζήο ηνπο.  

3. ΦΔΚ 526 Β/ 1983. 

4. Ζ σο άλσ Τγεηνλνκηθή Γηάηαμε ηξνπνπνηήζεθε, κεηαμχ άιισλ, απφ : 1) ΤΑ : ΤΗβ/6020/1993 – ΤΓΔΗΑ (ΦΔΚ 94 

Β΄/1993),  2) ΤΑ : ΤΗβ/5628/1994 – ΤΓΔΗΑ (ΦΔΚ 760 Β΄/1994), 3) ΤΑ : Α5/3010/1985 (ΦΔΚ 593 Β΄/1985), 4) ΤΑ : 

87539/2006 (ΦΔΚ 1086 Β΄/2006), 5) ΤΑ : 8405/1992 – ΤΓΔΗΑ & ΚOΗΝ.ΑΦ., 6) ΤΑ : Τ1Γ/Γ.Π.OΗΚ./11708 (ΦΔΚ 

Α΄143/11), 7) ΑΗηβ/6285/1987 (ΦΔΚ 343 Β΄/1987), 8) Ν. 3345/2005 (ΦΔΚ 138 Α΄/2005), 9) ΚΤΑ 10551/26 

Φεβξνπαξίνπ 2007 (ΦΔΚ 246 Α/2007)  

5. Δπηζεκαίλεηαη φηη κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Ν. 3345/05, ΦΔΚ-138 Α‟ νξίδεηαη φηη : «Γηα ηα θαηαζηήκαηα 

πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, καδί κε ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ηνπο, πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Κεληξηθή Γεκνηηθή Αγνξά 

θαη ζηε Βαξβάθεην Αγνξά ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ, θαζψο θαη γηα φζα αλήθνπλ ζηνλ Oξγαληζκφ Κεληξηθήο Αγνξάο Αζελψλ 

(O.Κ.Α.Α.) θαη ιεηηνπξγνχλ ζην Γήκν Αγίνπ Ησάλλε Ρέληε δελ απαηηείηαη ρνξήγεζε άδεηαο λνκηκνπνίεζεο πθηζηάκελσλ 

εγθαηαζηάζεσλ θαη απηνηεινχο άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο. Oη γεληθνί φξνη ιεηηνπξγίαο ησλ αλσηέξσ θαηαζηεκάησλ, 

ησλ ζέζεσλ πψιεζεο πξντφλησλ, ε επηβνιή ησλ δηνηθεηηθψλ θαη άιισλ θπξψζεσλ, ε πξνζσξηλή ή νξηζηηθή ιεηηνπξγία 

ησλ αλσηέξσ αγνξψλ, θαζψο θαη νη πγεηνλνκηθνί φξνη, πνπ αλαθέξνληαη απνθιεηζηηθά ζηα πσινχκελα είδε θαη ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο, δηέπνληαη απφ ηηο παξαγξάθνπο 6 θαη επφκελεο ηνπ άξζξνπ 43 ηεο Τγεηνλνκηθήο Γηάηαμεο Α1β/8577/1983 

(ΦΔΚ Σ.β, 256)»).  

6. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζχκθσλα κε ηελ ίδηα δηάηαμε: «Γελ επηηξέπεηαη ε πψιεζε ζηα αλσηέξσ θαηαζηήκαηα λσπψλ ςαξηψλ, 

εθηφο αλ ππάξρεη ηδηαίηεξνο γηα ην ζθνπφ απηφ ρψξνο 20 η.κ. ηνπιάρηζηνλ, κε ζπγθξφηεζε ηρζπνπσιείνπ, ν νπνίνο ζα 

ρσξίδεηαη απφ ηνπο άιινπο ρψξνπο ηνπ θαηαζηήκαηνο κε ηνίρν χςνπο ηνπιάρηζηνλ 2,50 κ. Γηα ηελ επηθνηλσλία ηνπ 

ηρζπνπσιείνπ κε ην άιιν θαηάζηεκα κπνξεί λα ππάξρεη ζχξα, ε νπνία φηαλ δελ ρξεζηκνπνηείηαη, ζα παξακέλεη θιεηζηή». 

7. Άξζξα 2  θαη 10 Ν. 3325/2005 (ΦΔΚ 68 Α).  

8. Δηδηθφηεξα γηα ηελ πψιεζε ησλ αλαθεξνκέλσλ  ζην άξζξν 47 ηππνπνηεκέλσλ πξντφλησλ ζηα θαηαζηήκαηα ςηιηθψλ, 

εθδίδεηαη άδεηα πψιεζεο απηψλ απφ ην δήκαξρν ή ηνλ πξφεδξν ηεο θνηλφηεηαο κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ηεο 

πγεηνλνκηθήο ππεξεζίαο. Γειαδή δελ αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία ηεο πξνέγθξηζεο, αθνχ δελ πξφθεηηαη γηα θαηάζηεκα.  

9. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζχκθσλα κε ην ίδην άξζξν: «Oη αλσηέξσ πσιεηέο ηνπνζεηνχληαη ζπλήζσο εληφο θαηαζηεκάησλ ή ζηηο 

πξνζφςεηο απηψλ, επί ηεο νηθνδνκηθήο γξακκήο ηνπ θηηξίνπ. Μπνξεί φκσο έλα ηέηνην κεράλεκα λα ηνπνζεηεζεί θαη επί 

ηνπ πεδνδξνκίνπ, ζε επαθή κε ηνλ εμσηεξηθφ ηνίρν ηνπ θαηαζηήκαηνο ηνπ θαηφρνπ ηνπ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε 

θαηαζθεπή ηνπ ζα είλαη ηέηνηα, ψζηε λα παξέρνληαη εγγπήζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πεξηερνκέλσλ ηξνθίκσλ ή πνηψλ 

απφ επηβιαβείο εμσηεξηθέο επηδξάζεηο, θαη φηη ε ζέζε ζηελ νπνία ηνπνζεηείηαη, δελ επεξεάδεηαη απφ ηηο δπζκελείο 

θαηξηθέο κεηαβνιέο θαη ηνλ θνληνξηφ θαη πξνζθέξεηαη γηα ηνλ εχθνιν θαζαξηζκφ ηνπ.  

 Δπίζεο, είλαη δπλαηφ ηα αλσηέξσ κεραλήκαηα λα ηνπνζεηνχληαη θαη ζε ρψξνπο νκαδηθήο εξγαζίαο ή δηαβηψζεσο 

(γξαθεία, εξγνζηάζηα, ζρνιεία, λνζειεπηηθά ηδξχκαηα, ζηξαηψλεο θ.η.νκ.), θαζψο θαη ζε Πξαθηνξεία Λεσθνξείσλ θαη 

ζπγθνηλσληαθνχο ζηαζκνχο, ζε θαηάιιειεο ζηεγαζκέλεο ζέζεηο εληφο ησλ εζσηεξηθψλ δηαδξφκσλ ή αηζνπζψλ ηνχησλ, 

καθξηά απφ απνρσξεηήξηα, καγεηξεία, πιπληήξηα θαη άιιεο παξφκνηεο εγθαηαζηάζεηο, απφ ηηο νπνίεο είλαη δπλαηφ λα 

πξνθαινχληαη θνληνξηφο, αλαζπκηάζεηο, αέξηα θαη θάζε είδνπο ξππάλζεηο.  

 Γελ επηηξέπεηαη ε εγθαηάζηαζε απηφκαησλ πσιεηψλ ηξνθίκσλ ή πνηψλ ζε ρψξνπο, ζηνπο νπνίνπο, ιφγσ ηεο θχζεσο ηεο 

εθηεινχκελεο ζ‟ απηνχο εξγαζίαο, δελ είλαη δπλαηφ λα ηεξεζεί θαζαξηφηεηα ή παξάγνληαη αέξηα, αηκνί, θνληνξηφο θιπ. 

(ζπλεξγεία επηζθεπήο απηνθηλήησλ, πδξαπιηθά εξγαζηήξηα, μπινπξγεία, θαζαξηζηήξηα, βαθεία εξγαζηήξηα βαθήο 

επίπισλ, ππνδεκαηνπνηεία, ζηδεξνπξγεία θ.η.νκ.).Σέινο, ζηελ παξ. 3 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ νξίδεηαη φηη: «Γηα ηελ 

εγθαηάζηαζε θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ απηφκαησλ πσιεηψλ ηξνθίκσλ ή πνηψλ απαηηείηαη άδεηα ηεο νηθείαο Αζηπλνκηθήο 

Αξρήο κε ζχκθσλε γλψκε ηεο αξκφδηαο Τγεηνλνκηθήο Τπεξεζίαο φηη πιεξνχληαη νη φξνη ηνπ παξφληνο άξζξνπ». Γηα ηε 

δηαδηθαζία ηεο ζρεηηθήο άδεηαο βι. αλσηέξσ ππνζεκείσζε 8 

10. Oη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 49 έρνπλ σο εμήο:  

 «1. Δπηηξέπεηαη ε δηάζεζε απφ πιαλφδηνπο ή ζηάζηκνπο κηθξνπσιεηέο κφλνλ ησλ θαησηέξσ αλαθεξφκελσλ εηδψλ 

ηξνθίκσλ θαη πνηψλ:  

 α. Κνπινπξηψλ, ζηαθηδφςσκσλ θαη άιισλ εηδψλ θνπινπξνπνηίαο.  

 β. πζθεπαζκέλσλ πξντφλησλ ζνθνιαηνπνηίαο, θαξακειινπνηίαο θαη κπηζθνηνπνηίαο θαζψο θαη “καιιηνχ ηεο γξηάο”.  

 γ. Σππνπνηεκέλσλ παγσηψλ.  

 δ. Δκθηαισκέλσλ αλαςπθηηθψλ πνηψλ.  



 ε. Oξηζκέλσλ μεξψλ θαξπψλ, φπσο είλαη ηα θηζηίθηα, ζηξαγάιηα, παζαηέκπνο, θνπληνχθηα, ζηαθίδεο θ.η.νκ., θαζψο θαη 

ηα θάζηαλα θαη θαιακπφθηα.  

 2. Δπίζεο επηηξέπεηαη ε πψιεζε απφ πιαλφδηνπο κηθξνπσιεηέο θαη ησλ θαησηέξσ εηδψλ, εθφζνλ θαηά ηελ θξίζε ηεο 

αξκφδηαο Αζηπλνκηθήο Αξρήο δελ απαγνξεχεηαη ηνχην απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο άιισλ 

Τπνπξγείσλ, θαη απφ ηνπο πεξηγξαθφκελνπο θαησηέξσ, θαηά πεξίπησζε, φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο:  

 α. Φαξηψλ θαη άιισλ αιηεπκάησλ, πιελ θαηεςπγκέλσλ, εθφζνλ γηα ηνλ ζθνπφλ απηφλ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηάιιεια 

δηαζθεπαζκέλα νρήκαηα, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο Κηεληαηξηθήο 

Ννκνζεζίαο.  

 β. Σππνπνηεκέλσλ εηδψλ παληνπσιείνπ, πιελ ησλ επαιινίσησλ ηξνθίκσλ, ηα νπνία απαηηνχλ ζπληήξεζε ζε ςπγείν, 

εθφζνλ γηα ην ζθνπφ απηφ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηάιιεια δηαζθεπαζκέλα νρήκαηα, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 7 ηνπ παξφληνο 

άξζξνπ.  

 γ. Oπσξνθεπεπηηθψλ, εθφζνλ ην ρξεζηκνπνηνχκελν γηα ην ζθνπφλ απηφλ κεηαθνξηθφ κέζν δηαηεξείηαη απφιπηα θαζαξφ 

θαη ν πσιεηήο παίξλεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ πσινπκέλσλ πξντφλησλ απφ θάζε είδνπο 

ξππάλζεηο.  

 Πέξα απφ ηνπο αλσηέξσ πιαλφδηνπο πσιεηέο νπσξνθεπεπηηθψλ, νη παξαγσγνί νπσξνθεπεπηηθψλ ή άιια πξφζσπα 

επηηξέπεηαη λα πσινχλ πεξηζηαζηαθψο σο πιαλφδηνη ή ζηάζηκνη πσιεηέο, νξηζκέλα είδε νπσξνθεπεπηηθψλ (ιρ. 

βεξχθθνθα, θεξάζηα, ξνδάθηλα, θαξπνχδηα, ζηαθχιηα, κήια, πνξηνθάιηα, παηάηεο, αγθηλάξεο θ.η.νκ.) θαηά ηελ πεξίνδν 

αηρκήο ηεο παξαγσγήο ηνπο. ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο δελ έρεη εθαξκνγή ε παξ. 9 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, εθαξκφδνληαη 

φκσο ηπρφλ ηζρχνπζεο ζπλαθείο πξνο απηή δηαηάμεηο άιιεο Ννκνζεζίαο.  

 ην εμήο δελ επηηξέπεηαη ε πψιεζε νπσξνθεπεπηηθψλ απφ κνλίκσο ζηάζηκνπο πσιεηέο (κε εμαίξεζε ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ 

πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ).  

 Δμαηξεηηθά, νη αζθνχληεο θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο παξνχζαο ην επάγγεικα ηνπ ζηάζηκνπ πσιεηή νπσξνθεπεπηηθψλ 

κπνξνχλ λα ζπλερίζνπλ ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηφο ηνπο, γηα φζν δηάζηεκα επηζπκνχλ, εθφζνλ ε νηθεία Αζηπλνκηθή 

Αξρή θξίλεη φηη ζπληξέρνπλ νη απαξαίηεηεο γηα ηνχην πξνυπνζέζεηο, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηπρφλ ηζρχνπζαο 

άιιεο ζρεηηθήο Ννκνζεζίαο.  

 3. Απαγνξεχεηαη ε πψιεζε απφ πιαλφδηνπο ή ζηάζηκνπο κηθξνπσιεηέο άιισλ, πιελ ησλ αλαθεξνκέλσλ αλσηέξσ, 

επαιινίσησλ ηξνθίκσλ, φπσο είλαη ηα ζάληνπηηο, νη ηπξφπηηηεο, θ.η.νκ., γηα ηα νπνία, ζε πεξηπηψζεηο δηαζέζεψο ηνπο απφ 

ηνπο αλσηέξσ πσιεηέο, δελ είλαη δπλαηφ λα εμαζθαιηζζνχλ νη θαηάιιειεο ζπλζήθεο δηαηεξήζεψο ηνπο ζε ζηαζεξή 

ζεξκνθξαζία έμσ απφ ηελ επηθίλδπλε δψλε ησλ +10 νC κέρξη +60 νC, πνπ είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ 

πξνζηαζία ηεο πγείαο ησλ θαηαλαισηψλ».  

11. ΠΓ 180/1979 «πεξί ησλ φξσλ ιεηηνπξγίαο θαηαζηεκάησλ πσιήζεσο νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ θαη θέληξσλ 

δηαζθεδάζεσο» ΦΔΚ Α 46/ 1979 φπσο ηζρχεη.  

12. ΦΔΚ Α 232, βάζεη ζρεηηθήο εμνπζηνδνηήζεσο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1416/1984 

13. Δπξφθεηην γηα ΚΤΔ πνπ αλαθέξνληαλ ζην άξζξν 1 παξ. 1 ηνπ ΠΓ 180/1979 φπσο απηφ είρε ηξνπνπνηεζεί απφ ην ΠΓ 

231/1989, δει. θέληξα δηαζθέδαζεο, θαθελεία, θαθεηέξηεο, πηηζαξίεο θ.ά.  

14. Με ηελ απφθαζε 2309/1992, βι. θαη ζρεηηθφ ζρνιηαζκφ: Ν. –Κ. Υιέπα, Ζ κεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζηνπο OΣΑ 

(ρφιην ζηελ ηΔ 2309/92), Πεξηνδηθφ «Σν χληαγκα» 1993, ηρ. I, ζει. 347 – 355. 

15. ΦΔΚ Α 62.  

16. ΦΔΚ Α 90.  

17. ΦΔΚ Α 107.  

18. ΦΔΚ Β 571.  

19. Βι. ζρεη. Δηζαγγειία Πξσηνδηθψλ Πεηξαηψο, γλσκνδφηεζε αξ. 5/2003, δεκνζ. Πνηληθή Γηθαηνζχλε 2004, ζει. 171. 

20.  Άξζξν 24 παξ. 1 πεξ. ηζ΄ ΠΓ 410/1995 φπσο είρε αληηθαηαζηαζεί απφ ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 2946/2001.  

21. Ν. 3463/2006, ΦΔΚ 114 Α.  

22. Καη σο πξνο ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηα ΚΤΔ θαη ηηο ζρεηηθέο αξκνδηφηεηεο ησλ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ, είλαη ήδε 

αηζζεηή ε επηξξνή ηνπ επξσπατθνχ δηθαίνπ. Αλ θαη ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο νδεγνχ, νχηε δπλαηφ είλαη νχηε ζθφπηκν λα 

παξνπζηαζζεί πιήξσο ε ζρεηηθή λνκνζεζία, αμίδεη λα ζεκεησζεί, ε ΚΤΑ 15523/2006 ΦEK 1187 B/06 «Αλαγθαία 

ζπκπιεξσκαηηθά κέηξα εθαξκνγήο ησλ Καλνληζκψλ (ΔΚ) ππ‟ αξηζκ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 θαη 

882/2004 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ θαη ελαξκφληζε ηεο λνκνζεζίαο κε ηελ Oδεγία 

2004/41/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ».. Σν άξζξν 4 ηεο ΚΤΑ 15523/2006, ελδηαθέξεη άκεζα 

ηνπο Γήκνπο θαη ηηο Κνηλφηεηεο, αθνχ θαηαλέκεη ηηο αξκνδηφηεηεο αδεηνδνηήζεσλ. Δηδηθφηεξα, νξίδεηαη φηη νη 

επηρεηξήζεηο ηνπ Καλνληζκνχ 852/2004 (επηρεηξήζεηο ιηαληθνχ εκπνξίνπ, παξνρήο ππεξεζηψλ, παξαζθεπαζηψλ πνπ 



πσινχλ ιηαληθψο, απνζεθψλ θαη αγνξψλ ρνλδξηθήο πψιεζεο) αδεηδνηνχληαη απφ ηνπο Γήκνπο θαη ηηο Κνηλφηεηεο, θαηά 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΚΓΚ, κεηά απφ εηζήγεζε ησλ Γηεπζχλζεσλ Τγείαο θαη Τγηεηλήο ησλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ. 

23. Βι. αλαιπηηθφηεξα ζηα ζρεηηθά θεθάιαηα γηα ηελ πξνέγθξηζε θαη ηελ ρνξήγεζε ηεο άδεηαο.  

24. π.π. 

25. Γηα ηε ζρεηηθή ελλνηνινγία θαη ηηο λνκηθέο θαη πξαθηηθέο ζπλέπεηεο ηεο έληαμεο κηαο αξκνδηφηεηαο ζηνλ θχθιν ησλ 

«δνηψλ» ή «θαη‟εληνιήλ» ή «θαηά παξαρψξεζε» δεκνηηθψλ αξκνδηνηήησλ γηα θξαηηθέο ππνζέζεηο βι. αλαιπηηθά Ν.-Κ. 

Υιέπα, Λεηηνπξγηθή επέθηαζε θαη νξγαλσηηθφο θαηαθεξκαηηζκφο: Oη αξκνδηφηεηεο ησλ OΣΑ θαη νη ηξέρνπζεο ηάζεηο γηα 

ηελ κεηάζεζή ηνπο ζε άιινπο θνξείο, ζην έξγν: Υιέπα, Ν.-Κ. (Δπηκ.), Πξννπηηθέο ηεο Σνπηθήο Γεκνθξαηίαο, Αλη. Ν. 

άθθνπιαο, Αζήλα-Κνκνηελή 1998, ζ. 183 επ., (ηδίσο ζει. 190 επ.).  

26. Βι. ΠΓ 23/7-9-02 (ΦΔΚ Α 19/7-2-02) : Αξκνδηφηεηεο, ζχζηεκα πξφζιεςεο, πξνζφληα, θαζήθνληα, δηθαηψκαηα θαη 

ππνρξεψζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο. Πξβι. επίζεο θαη ηελ ΤΑ 11559/2004 ΦΔΚ 478/Β/5.3.2004 

«Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο».  

27. Ν. 3274/04 (ΦΔΚ 195 Α‟/19-10-04) : Oξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ Oξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο πξψηνπ θαη 

δεχηεξνπ βαζκνχ.  

28. Βι. ραξαθηεξηζηηθά ηελ απφθαζε ηνπ Γ.Γ. Πεξηθέξεηαο Μαθεδνλίαο-Θξάθεο ππ‟ Αξηζκ. 2102/07 (ΦΔΚ 851 Β/1-6-2007) 

: Δπηθχξσζε ηεο ππ‟ αξηζκ. 77/2007 απφθαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γήκνπ Καβάιαο ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε 

Γεκνηηθή Αζηπλνκία ζα αζθεί ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην άξζ.2 παξ. Α΄ εδάθ. 5, 7, 8, 11 θαη 19 ηνπ π.δ. 

23/2002. Αλ θαη δελ αλαθέξεηαη άκεζα ζηα ΚΤΔ, αμίδεη, εμάιινπ,  λα ζεκεησζεί φηη εηδηθά ε αξκνδηφηεηα ζρεηηθά κε ηελ 

ζηάζκεπζε ησλ νρεκάησλ, ηε ξχζκηζε ηεο θπθινθνξίαο ζηνπο πεδφδξνκνπο θαη ηελ αθαίξεζε πηλαθίδσλ αζθείηαη 

παξάιιεια ηφζν απφ ηελ ΔΛΑ φζν θαη απφ ηελ δεκνηηθή αζηπλνκία (άξζξ. 35 παξ. 12 πεξ. iv. ηνπ Ν. 3274/2004).    

29. Βι. ελδεηθηηθά ην ΠΓ ηεο 7εο Oθησβξίνπ 1993 (ΦΔΚ 1329 Γ/ 1993) «Καζνξηζκφο εηδηθψλ ρξήζεσλ γεο ζηελ πεξηνρή 

ηεο Πιάθαο ηνπ ξπκνηνκηθνχ ζρεδίνπ Αζελψλ»,  

30. Βι. ζρεηηθή Δγθχθιην ΤπΔζΓΓΑ 51/Α.Π.:νηθ.66174/29 Ννεκβξίνπ 2006 πνπ δεκνζηεχεηαη θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

Τπνπξγείνπ www.ypes.gr 

31. ηελ ελ ιφγσ εγθχθιην ηνπ ΤΠΔΓΓΑ (φπ.π.) αλαθέξνληαη σο ζρεηηθά παξαδείγκαηα θαη ηα ζηεγλνθαζαξηζηήξηα θαη 

βαθεία, σζηφζν ε αξκνδηφηεηα γηα ηηο άδεηεο γηα Πιπληήξηα ηεγλνθαζαξηζηήξηα, Βαθεία, Σαπεηνθαζαξηζηήξηα θαη 

Ακηγή ηδεξσηήξηα έρεη πιένλ κεηαβηβαζζεί ζηε Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε κε ην λφκν 3526/2007 (ΦΔΚ 24 Α). Ζ ελ 

ιφγσ κεηαβίβαζε δελ πξνθχπηεη επζέσο απφ ην γξάκκα ηνπ ελ ιφγσ λφκνπ, αιιά έκκεζα απφ ην άξζξν 21, κε ην νπνίν 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηηο θαηαξγνχκελεο δηαηάμεηο θαη ε Α5α/5333/1987 απφθαζε ε νπνία φξηδε ηα ηεο ελ ιφγσ άδεηαο 

Βι. επίζεο Α1β/8577/1983 άξζξα 6-14, επίζεο Ν. 3325/2005 άξζξα 1 παξ. 2 θαη 5 θαη άξζξν 12 θαη ΠΓ 78/2006 άξζξν 2 

παξ. 20. 

32. Πξφθεηηαη γα ην Ν. 3325/05 (ΦΔΚ 68 Α‟/11-3-05) : Ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία βηνκεραληθψλ-βηνηερληθψλ εγθαηαζηάζεσλ 

ζην πιαίζην ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο θαη άιιεο δηαηάμεηο. χκθσλα κε ην ελ ιφγσ άξζξν 29 «Oη άδεηεο πξαηεξίσλ άξηνπ, 

πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 369/1992 (ΦΔΚ 186 Α΄), ρνξεγνχληαη απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο 

λφκνπ απφ ηνπο νξγαληζκνχο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο (O.Σ.Α.) Α΄ βαζκνχ».  

33. ΦΔΚ 24Α, «Παξαγσγή θαη δηάζεζε πξντφλησλ αξηνπνηίαο θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο».  

34. Γηα ηα ΚΤΔ πνπ δελ ρξεηάδνληαη πξνέγθξηζε βι. αλαιπηηθά ζην Κεθάιαην Β ζρεηηθά κε ηελ πξνέγθξηζε  

35. Βι. Ν. 3536/07 (ΦΔΚ 42 Α/23-2-2007) : Δηδηθέο ξπζκίζεηο ζεκάησλ κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο θαη ινηπψλ δεηεκάησλ 

αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο, άξζξ. 22 παξ. 2β: «Σν πξψην εδάθην 

ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ, πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ λ. 3463/2006, 

αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «8. Καη‟ εμαίξεζε, γηα θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο πνπ ιεηηνπξγνχλ εληφο 

εγθαηαζηάζεσλ θχξησλ ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ, θαζψο θαη γηα εγθαηαζηάζεηο εηδηθήο ηνπξηζηηθήο ππνδνκήο ησλ 

παξαγξάθσλ 1 θαη 3, αληίζηνηρα, ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 2160/1993 (ΦΔΚ 118 Α΄), φπσο ηζρχνπλ, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη 

ησλ θνιπκβεηηθψλ δεμακελψλ, αξκφδην φξγαλν γηα ηε ρνξήγεζε ησλ νηθείσλ αδεηψλ ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο είλαη ν 

Διιεληθφο Oξγαληζκφο Σνπξηζκνχ (Δ.O.Σ.).». 

36. Απηή ηε ζηηγκή επίθεηηαη ε ςήθηζε λνκνζρεδίνπ πνπ δελ ζα κεηαθέξεη κφλν ηα ΚΤΔ ζηα «θχξηα» αιιά ζε φια ηα 

ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα ζηνλ ΔOΣ.  

37. Ν.2160/93 (ΦΔΚ 118 Α‟) : Ρπζκίζεηο γηα ηνλ Σνπξηζκφ θαη άιιεο δηαηάμεηο . 

38. Βι. „Αξζξν 2 παξ. 1 λ. 2160/1993¨»Σνπξηζηηθά θαηαιχκαηα είλαη νη ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ ππνδέρνληαη ηνπξίζηεο 

θαη παξέρνπλ ζε απηνχο δηακνλή θαη άιιεο ζπλαθείο πξνο ηε δηακνλή ππεξεζίεο, φπσο εζηίαζε, ςπραγσγία, αλαςπρή, 

άζιεζε θαη δηαθξίλνληαη, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ απφθαζε 530992/87 ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηνπ Δ.O.Σ. 

κε ζέκα “ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπξηζηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ” (ΦΔΚ 557 Β‟)» ζε θχξηα, κε θχξηα θιπ. (βι. ζην θείκελν)  



39. χκθσλα κε ην άξζξν 2 παξ. 3 ηνπ λ. 2160/1993, φπσο ηζρχεη (κεηά ηελ ηξνπνπνπνίεζή ηνπ απφ ηελ παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 

9 ηνπ Ν. 2647/98, ΦΔΚ 237 Α‟). “Oη εγθαηαζηάζεηο γηα ζπλεδξηαθά θέληξα, ρηνλνδξνκηθά θέληξα, θέληξα ηππηθνχ 

ηνπξηζκνχ, αεξνζεξαπεπηήξηα θαη πδξνζεαπεπηήξηα, ζπλνδεπηηθέο απηψλ εγθαηαζηάζεηο, φπσο θαηαιχκαηα, ρψξνη 

αζιεηηθψλ ηνπξηζηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, θέληξα εζηίαζεο θαη αλαςπρήο, σο θαη εγθαηαζηάζεηο νπνηαζδήπνηε κνξθήο 

θαζψο θαη γξαθεία εθκεηάιιεπζεο ζθαθψλ αλαςπρήο ππάγνληαη ζηελ επνπηεία ηνπ Δ.O.Σ.”.  

40. ΦΔΚ 178Β. 

41. Βι. αλαιπηηθά ηνλ πξφζθαην Ν. 3526/07 (ΦΔΚ 24 Α/9-2-2007 – Γηνξζ.θαικ. ζην ΦΔΚ-34 Β/23-2-07) : Παξαγσγή θαη 

δηάζεζε πξντφλησλ αξηνπνηίαο θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο. 

42. Βι. ΠΓ 219/06 (ΦΔΚ 221 Α/13-10-2006) : Πεξί θαζνξηζκνχ ησλ φξσλ θαη ησλ πξνυπνζέζεσλ ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο 

Ηδησηηθψλ Γπκλαζηεξίσλ ή ηδησηηθψλ ζρνιψλ εθκάζεζεο αζιεκάησλ. 

43. Ν. 2557/97 (ΦΔΚ-271 Α‟) : Θεζκνί, κέηξα θαη δξάζεηο πνιηηηζηηθήο αλάπηπμεο, Άξζξ. 7 παξ. 9γ: Ζ άδεηα ίδξπζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο εληφο Αξραηνινγηθψλ ρψξσλ θαη κνπζείσλ ρνξεγείηαη 

απνθιεηζηηθά απφ ηνλ Τπνπξγφ Πνιηηηζκνχ. Με ηελ παξ. 31 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Ν. 3207/03, ΦΔΚ-302 Α‟ νξίδεηαη φηη : 

«Ζ δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 9γ ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Ν. 2557/1997 εθαξκφδεηαη κφλνλ επί ησλ θάζε είδνπο θαηαζηεκάησλ, 

πνπ επξίζθνληαη εληφο νξγαλσκέλσλ αξραηνινγηθψλ ρψξσλ, νξγαλσκέλσλ ηζηνξηθψλ ηφπσλ, κνπζείσλ θαη κλεκείσλ». 

Γειαδή ζηνπο ρψξνπο εθείλνπο πνπ δηαζέηνπλ ειεγρφκελε είζνδν (εηζηηήξην). 

44. “ξνη ρνξήγεζεο άδεηαο θαηαζηήκαηνο πψιεζεο ζθχισλ θαη γαηψλ». χκθσλα κε ην άξζξν 1 «Κάζε θπζηθφ ή λνκηθφ 

πξφζσπν πνπ δηαηεξεί θαηάζηεκα πψιεζεο ζθχισλ ή γαηψλ πξέπεη λα είλαη θάηνρνο άδεηαο. Απαηηείηαη άδεηα ηνπ 

νηθείνπ Ννκάξρε κεηά ηελ εηζεγεηηθή έθζεζε ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο λνκαξρηαθνχ επηπέδνπ Κηεληαηξηθήο Αξρήο ζηελ 

πεξηνρή δηθαηνδνζίαο ηεο νπνίαο ν ελδηαθεξφκελνο έρεη ηελ έδξα ηνπ θαηαζηήκαηφο ηνπ». Ζ ελ ιφγσ άδεηα ρνξεγείηαη 

απφ ην Ννκάξρε κε γλψκνλα ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο ζθχισλ θαη γαηψλ, ελψ απαηηείηαη, θαηά ηα άιια, θαη άδεηα ΚΤΔ, 

ε νπνία ρνξεγείηαη απφ ηνλ νηθείν δήκν ή θνηλφηεηα κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηεο πγεηνλνκηθήο ππεξεζίαο, ε νπνία 

απνζθνπεί ζηελ πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο ησλ αλζξψπσλ.   

45. Ν. 3325/2005 (ΦΔΚ Α 68), Ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία βηνκεραληθψλ-βηνηερληθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζην πιαίζην ηεο αεηθφξνπ 

αλάπηπμεο θαη άιιεο δηαηάμεηο (ηδίσο άξζξ. 1,2, 21) 

46. Πξφθεηηαη γηα παξαζθεπαζηήξηα ζε δαραξνπιαζηεία, γαιαθηνπσιεία, κπνπγαηζάδηθα, θ.η.νκ. πνπ εμππεξεηνχλ 

θαζηζκέλνπο ή θαη πεξαζηηθνχο πειάηεο. 

47. Άξζξ. 19 (ΦΔΚ 24 Α). Βι. επίζεο ηελ ΚΤΑ 12709/859/Φ17.1/13-6-2007, ΦΔΚ 1026 Β, κε ηελ νπνία θαζνξίδνληαη ηα 

δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη θαη ε δηαδηθαζία πνπ δηέπεη ηελ ρνξήγεζε άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγία πξαηήξηνπ 

άξηνπ.  

48. «Καζνξηζκφο ησλ φξσλ, ησλ πξνυπνζέζεσλ, ηεο δηαδηθαζίαο, ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, θαη θάζε άιιεο αλαγθαίαο 

ιεπηνκέξεηαο γηα ηε ρνξήγεζε θαη ηελ αλάθιεζε ησλ αδεηψλ ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο παηδνηφπσλ» (ΦΔΚ 1364Β). 

49. Βι. άξζξ. 1 ηεο σο άλσ ΚΤΑ: 1. Χο παηδφηνπνο νξίδεηαη ν νξηνζεηεκέλνο κε θνηλφρξεζηνο ρψξνο ζηνλ νπνίν παξέρεηαη 

απνθιεηζηηθά ςπραγσγία, ζε λήπηα θαη παηδηά, κέρξη δέθα εηψλ, παξνπζία ζπλνδψλ, ππφ ηελ επίβιεςε πξνζσπηθνχ. O 

παηδφηνπνο απνηειείηαη απφ παηρληδνθαηαζθεπέο θαη παηρλίδηα πνπ πξέπεη λα εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ΔΛOΣ 

1176-1, φπσο θνπζθσηά, παηρλίδηα παξαγεκηζκέλα κε αθξψδεο πιηθφ (soft play), παηρλίδηα δξαζηεξηνηήησλ νηθηαθήο 

ρξήζεο (π.ρ. κηθξέο ηζνπιήζξεο, ζπηηάθηα, ηξαπεδάθηα, θαξεθιάθηα θιπ.) θαη άιια. O παηδφηνπνο, σο ρψξνο κε 

ειεγρφκελε πξφζβαζε, κπνξεί λα βξίζθεηαη: 

 α) Δληφο θηηξίνπ (θιεηζηφο) 

 β) Πεξηθξαγκέλνο, εθηφο θηηξίνπ (ππαίζξηνο) 

 2. Χο παηδφηνπνο λνείηαη, επίζεο, θάζε νξηνζεηεκέλνο κε θνηλφρξεζηνο ρψξνο ζηνλ νπνίν παξέρεηαη αλάινγε ςπραγσγία 

ζε παηδηά ηεο απηήο ειηθίαο, ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε ρψξνπο φπνπ αλαπηχζζεηαη δηαθνξεηηθή δξαζηεξηφηεηα, φπσο 

θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, μελνδνρεία, πινία, ηλζηηηνχηα αηζζεηηθήο, γπκλαζηήξηα θιπ. 

50. χκθσλα κε ην άξζξν 7 παξ. 1 ηεο ελ ιφγσ ΚΤΑ: «Μεηά ηε ρνξήγεζε ηεο πξνέγθξηζεο, ν ελδηαθεξφκελνο νθείιεη λα 

πξνζθνκίζεη ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο επφκελεο παξαγξάθνπ. Ζ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ ή ηεο Κνηλφηεηαο νθείιεη, 

επζχο σο ζπκπιεξσζεί ν θάθεινο, λα ηνλ δηαβηβάζεη ζηελ αξκφδηα πγεηνλνκηθή ππεξεζία πξνθεηκέλνπ λα γλσκνδνηήζεη 

γηα ηνπο πγεηνλνκηθνχο φξνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ παηδφηνπνπ θαη ζηελ ππξνζβεζηηθή ππεξεζία γηα ηελ έθδνζε βεβαίσζεο 

κέηξσλ ππξνπξνζηαζίαο. Oη αλσηέξσ αξκφδηεο ππεξεζίεο νθείινπλ κέζα ζε πελήληα (50) εκέξεο λα έρνπλ πξνβεί ζε 

φιεο ηηο αλαγθαίεο ελέξγεηεο. Ζ άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο εθδίδεηαη κέζα ζε δεθαπέληε (15) εκέξεο, αθφηνπ 

νινθιεξσζεί ε αλσηέξσ δηαδηθαζία θαη εθφζνλ πιεξνχληαη φιεο νη λφκηκεο πξνυπνζέζεηο. 

 Δάλ παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία ησλ εμήληα πέληε (65) εκεξψλ, απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο, ινγίδεηαη φηη ε άδεηα 

έρεη εθδνζεί.  



 2. Γηθαηνινγεηηθά: 

 Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο παηδφηνπνπ κεηά ηε ρνξήγεζε 

ηεο πξνέγθξηζεο ίδξπζεο είλαη, θαηά πεξίπησζε, ηα αθφινπζα: 

 α. Γηα ηνλ θιεηζηφ παηδφηνπν: 

 Αίηεζε ζηελ νπνία ζα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ θαηά λφκν ππεπζχλνπ, ε επσλπκία, ε έδξα θαη ν κέγηζηνο αξηζκφο 

ησλ παηδηψλ πνπ ζα ςπραγσγνχληαη.  

 Σξεηο (3) πξφζθαηεο θσηνγξαθίεο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ή ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηεο εηαηξείαο.  

 Φσηναληίγξαθν Γειηίνπ Σαπηφηεηαο ή άιινπ εγγξάθνπ απφ ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 6 ηνπ Ν. 1599/86 θαη εάλ ν 

αηηψλ είλαη αιινδαπφο, θσηναληίγξαθν ηζρχνπζαο άδεηαο παξακνλήο. Αλ πξφθεηηαη γηα εηαηξεία, θσηναληίγξαθν ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξείαο, θαη δήισζε ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηεο, κε ηελ νπνία γλσζηνπνηείηαη ν ππεχζπλνο ησλ 

φξσλ ιεηηνπξγίαο ηνπ παηδφηνπνπ, θαζψο θαη δήισζε απνδνρήο απηνχ.  

 Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ λ.1599/1986 ηνπ πξνζψπνπ ζην φλνκα ηνπ νπνίνπ ζα εθδνζεί ε άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο 

ηνπ παηδφηνπνπ θαη ζε πεξίπησζε εηαηξείαο ηνπ ππεπζχλνπ ηνπ παηδφηνπνπ, ην πεξηερφκελν ηεο νπνίαο ζα έρεη σο εμήο: 

 « O/Ζ θάησζη ππνγξάθσλ/θνπζα ………. δελ έρσ θαηαδηθαζηεί ακεηάθιεηα ζε νπνηαδήπνηε πνηλή γηα θαθνχξγεκα ή γηα 

έλα απφ ηα πιεκκειήκαηα ηεο θινπήο, ππεμαίξεζεο, απάηεο, εθβίαζεο, πιαζηνγξάθεζεο, ζπθνθαληηθήο δπζθήκηζεο, 

παξαράξαμεο, ζσκαηηθήο βιάβεο θαη παξάβαζεο ησλ δηαηάμεσλ πεξί λαξθσηηθψλ ή γηα έγθιεκα πνπ αλαθέξεηαη ζηα ήζε 

θαη δελ έρσ ζηεξεζεί ιφγσ θαηαδίθεο γηα νπνηαδήπνηε αμηφπνηλε πξάμε ησλ πνιηηηθψλ κνπ δηθαησκάησλ».  

 ρεδηάγξακκα θαηφςεσο θαη ηνκή ηνπ θαηαζηήκαηνο, ζε ηξία αληίηππα, δηπισκαηνχρνπ ή πηπρηνχρνπ κεραληθνχ ή 

άιινπ, θαηά λφκν έρνληνο ην δηθαίσκα ηεο ππνγξαθήο, ζε θιίκαθα 1:50. ε απηά πξέπεη λα απεηθνλίδνληαη ιεπηνκεξψο 

φινη νη ρψξνη ηνπ θαηαζηήκαηνο θαη λα αλαθέξνληαη κε αθξίβεηα νη δηαζηάζεηο, θαζψο θαη νη ηπρφλ ππαίζξηνη ρψξνη, 

εθφζνλ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάησλ. Σν ζρεδηάγξακκα ζεσξείηαη εηο ηξηπινχλ 

απφ ηελ Τπεξεζία Πνιενδνκίαο ηεο νηθείαο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο ή ηνπ Γήκνπ. Δπί ηνπ ζρεδηαγξάκκαηνο 

βεβαηψλεηαη απζεκεξφλ, φηη ην θηίξην είλαη λφκηκν θαη φηη ν ρψξνο ηνπ παηδφηνπνπ είλαη θπξίαο ρξήζεο. 

 Βεβαίσζε ειέγρνπ γηα ηε ζπκκφξθσζε ησλ εμνπιηζκψλ πξνο ηα πξφηππα αζθαιείαο ή θαη έθζεζε επηζεψξεζεο απφ ηελ 

νπνία λα πξνθχπηεη ε ηζνδπλακία ησλ πξνδηαγξαθψλ θαηαζθεπήο ηνπο πξνο ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξνχζα πξφηππα 

αζθαιείαο. Oη βεβαηψζεηο ειέγρνπ ή νη εθζέζεηο επηζεψξεζεο πξέπεη λα εθδίδνληαη απφ ηνλ αλαγλσξηζκέλν θνξέα. 

 Απνηχπσζε ηνπ εγθαηεζηεκέλνπ εμνπιηζκνχ παρληδηψλ ζε θάηνςε ππφ θιίκαθα. 

 Τπεχζπλε δήισζε ηνπ ηδηνθηήηε ή δηαρεηξηζηή ηεο πνιπθαηνηθίαο φηη δελ απαγνξεχεηαη απφ ηνλ θαλνληζκφ ηεο 

πνιπθαηνηθίαο ε ιεηηνπξγία ηνπ ππφ ίδξπζε θαηαζηήκαηνο ή ελ ειιείςεη θαλνληζκνχ φηη ε πιεηνςεθία ησλ ηδηνθηεηψλ 

ησλ θαηνηθηψλ ζπκθσλεί λα ιεηηνπξγήζεη ην ππφςε θαηάζηεκα.  

 β. Γηα ηνπο ππαίζξηνπο παηδφηνπνπο απαηηνχληαη θαη‟ αλαινγία ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηνλ θιεηζηφ 

παηδφηνπν. 

51. χκθσλα κε ην άξζξν 8 παξ. 3 ηεο ελ ιφγσ ΚΤΑ, «Γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο άδεηαο ν ελδηαθεξφκελνο ππνβάιιεη 

αίηεζε, ζπλνδεπφκελε απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ λ.1599/1986 φηη ηεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ησλ άξζξσλ 3 έσο θαη 6 

θαη φηη δελ επήιζε νπνηαδήπνηε θηηξηνδνκηθή κεηαβνιή ζην ζπγθεθξηκέλν ρψξν, θαζψο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά 6 θαη 7 

ηνπ άξζξνπ 7 παξ.2 ηεο παξνχζαο. Ζ αληηθαηάζηαζε απηή πξέπεη λα γίλεη εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο δεθαπέληε 

(15) εκεξψλ. Δάλ ε πξνζεζκία απηή παξέιζεη άπξαθηε, ινγίδεηαη φηη ε άδεηα έρεη αληηθαηαζηαζεί».  

52. Βι. ΚΤΑ 1107414/1491/ΣΔΦ/03 (ΦΔΚ 1827 Β‟/8-12-03) : Καζνξηζκφο ησλ φξσλ, ησλ πξνυπνζέζεσλ, ηεο δηαδηθαζίαο 

θαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ γηα ηε ρνξήγεζε αδεηψλ ιεηηνπξγίαο επηρεηξήζεσλ πξνζθνξάο ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ, ηνπ 

νξγάλνπ γηα ηελ αθαίξεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο θαη ινηπψλ δηαδηθαζηηθψλ ζεκάησλ γηα ηελ εθαξκνγή 

ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3037/2002. 

53. χκθσλα κε ην άξζξν 2 παξ. 1 ηεο ελ ιφγσ ΚΤΑ: «Γηα ηε ρνξήγεζε απφ ηνλ νηθείν δήκν ή ηελ θνηλφηεηα ηεο άδεηαο 

ιεηηνπξγίαο επηρείξεζεο πξνζθνξάο ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ, ζε ακηγή ή κηθηά θαηαζηήκαηα ή αίζνπζεο, ππνβάιινληαη 

απφ ηνλ αηηνχληα εθφζνλ πξφθεηηαη γηα θπζηθφ πξφζσπν θαη πξνθεηκέλνπ πεξί εηαηξεηψλ ή ζσκαηείσλ απφ ην λφκηκν 

εθπξφζσπφ ηνπο, ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά:  

 α. Αίηεζε, κε ηξεηο πξφζθαηεο θσηνγξαθίεο, ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ε αθξηβήο δηεχζπλζε, ην είδνο ηνπ θαηαζηήκαηνο, 

αίζνπζαο ή ηνπ ρψξνπ γεληθά ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα εγθαηαζηαζνχλ νη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο θαη ην πιήζνο απηψλ 

γηα ην νπνίν δεηείηαη ε άδεηα. Πξνθεηκέλνπ πεξί πνιπθαηνηθίαο, αληίγξαθν ηνπ θαλνληζκνχ ηεο απφ ηνλ νπνίν λα 

πξνθχπηεη φηη δελ απαγνξεχεηαη ε ιεηηνπξγία θαηαζηήκαηνο ή αίζνπζαο πξνζθνξάο ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ. Δάλ δελ 

ππάξρεη θαλνληζκφο ηεο πνιπθαηνηθίαο, ππεχζπλε δήισζε ηνπ δηαρεηξηζηή ή ηεο πιεηνςεθίαο ησλ ηδηνθηεηψλ ηνπ 

αθηλήηνπ, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη φηη επηηξέπεηαη ε ιεηηνπξγία θαηαζηήκαηνο ή αίζνπζαο πξνζθνξάο ππεξεζηψλ 

δηαδηθηχνπ. Πξνθεηκέλνπ πεξί νηθεκάησλ, ζηα νπνία ζηεγάδνληαη έσο δχν θαηνηθίεο, θαηαηίζεηαη φκνηα ππεχζπλε 

δήισζε, απφ ηνπο ή ηνλ ηδηνθηήηε ησλ θαηνηθηψλ αλάινγα.  



 β. Δπηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν δειηίνπ ηαπηφηεηαο ή άιινπ ζρεηηθνχ εγγξάθνπ, απφ ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 6 ηνπ 

Ν. 1599/86 (ΦΔΚ Α΄ 75) θαη πξφζθαην (φρη πέξαλ ηνπ ηξηκήλνπ) αληίγξαθν πνηληθνχ κεηξψνπ «δηθαζηηθήο ρξήζεο», πνπ 

εθδίδεηαη θαηφπηλ αηηήζεσο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ θαη δηαβηβάδεηαη κέζσ ηεο αξκφδηαο δηθαζηηθήο αξρήο ζην Γήκν ή 

Κνηλφηεηα ζηνλ νπνίν ππεβιήζεζαλ ηα ινηπά δηθαηνινγεηηθά.  

 γ. Oπνηνδήπνηε έγγξαθν απφ ην νπνίν λα απνδεηθλχεηαη ε θπξηφηεηα ή κίζζσζε ηνπ θαηαζηήκαηνο, ηεο αίζνπζαο ή ηνπ 

ρψξνπ, απφ ηνλ αηηνχληα ή ε παξαρψξεζε ζηνλ αηηνχληα.  

 δ. ρεδηάγξακκα θάηνςεο ηνπ θαηαζηήκαηνο, ηεο αίζνπζαο ή ηνπ ρψξνπ, ππφ θιίκαθα 1:50, ζπληαρζέλ απφ 

δηπισκαηνχρν κεραληθφ ή ππνκεραληθφ, ζε δχν αληίηππα θαη βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο Πνιενδνκίαο, απφ ηελ 

νπνία λα πξνθχπηεη φηη ην θαηάζηεκα, ε αίζνπζα ή ν ρψξνο γηα ηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα εθδνζεί ε άδεηα, είλαη ρψξνο 

θπξίαο ρξήζεσο, πξννξηδφκελνο γηα θαηάζηεκα.  

 ε. Πηζηνπνηεηηθφ ππξαζθάιεηαο.  

 ζη. Βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο Γ.O.Τ. πεξί ελάξμεσο αζθήζεσο επηηεδεχκαηνο ή κεηαβνιήο.  

 δ. Γλσκάηεπζε Τγεηνλνκηθήο Τπεξεζίαο φηη πιεξνχληαη νη πγεηνλνκηθνί φξνη ιεηηνπξγίαο.  

 ε. Αληίγξαθν ηνπ εγθξηζέληνο θαη δεκνζηεπζέληνο (ΦΔΚ) θαηαζηαηηθνχ πξνθεηκέλνπ πεξί Δηαηξείαο ή σκαηείνπ.  

 ζ. Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 1599/1986, ζηελ νπνία λα δειψλεη ππεχζπλα φηη δελ ηνπ έρεη αθαηξεζεί «OΡΗΣΗΚΑ» θαηά 

ην παξειζφλ εθδνζείζα επ‟ νλφκαηί ηνπ άδεηα ιεηηνπξγίαο επηρείξεζεο παξνρήο ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ ή αλ ηνπ έρεη 

αθαηξεζεί «OΡΗΣΗΚΑ», φηη έρνπλ παξέιζεη ηξία έηε απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο έθηηζεο ηεο πνηλήο απηήο».  

54. «Απινχζηεπζε δηαδηθαζίαο έθδνζεο άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, θαζψο 

θαη θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο επί ζαιαζζνπιννχλησλ πινίσλ»,  ΦΔΚ 246 Β. 

55. Βι. άξζξ. 50-52 ηνπ ΠΓ ηεο 9/24-8-1932 (ΦΔΚ Α‟ 275) «Πεξί θσδηθνπνηήζεσο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Νφκ. 5351 σο θαη 

ησλ ελ ηζρχη ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ ησλ Νφκ. ΒΥΜΣ‟, 2447, 491, 4823 θαη ηνπ Ν.Γ. ηεο 12/16 Ηνπλ. 1926 εηο έλ εληαίνλ 

θείκελνλ Νφκνπ, θέξνλ ηνλ αξηζ. 5351 θαη ηνλ ηίηινλ “πεξί αξραηνηήησλ”.  

56. χκθσλα κε ην άξζξν 7 παξ. 9γ ηνπ Ν. 2557/97 (ΦΔΚ-271 Α‟) : Θεζκνί, κέηξα θαη δξάζεηο πνιηηηζηηθήο αλάπηπμεο 

νξίζηεθε φηη: «Ζ άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο εληφο Αξραηνινγηθψλ ρψξσλ 

θαη κνπζείσλ ρνξεγείηαη απνθιεηζηηθά απφ ηνλ Τπνπξγφ Πνιηηηζκνχ». Αξγφηεξα, κε ηελ παξ. 31 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Ν. 

3207/03, ΦΔΚ-302 Α, νξίζηεθε φηη : «Ζ δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 9γ ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Ν. 2557/1997 εθαξκφδεηαη κφλνλ 

επί ησλ θάζε είδνπο θαηαζηεκάησλ, πνπ επξίζθνληαη εληφο νξγαλσκέλσλ αξραηνινγηθψλ ρψξσλ, νξγαλσκέλσλ 

ηζηνξηθψλ ηφπσλ, κνπζείσλ θαη κλεκείσλ».  

57. Ν. 3028/28-6-02 (ΦΔΚ Α 153) : Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ Αξραηνηήησλ θαη ελ γέλεη ηεο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο.  

58. Αληίζεηα, ν Γήκνο δεζκεχεηαη απφ ηελ (ηειηθή) θαηαθαηηθή γλσκνδφηεζε ηεο αξκφδηαο Τγεηνλνκηθήο Τπεξεζίαο θαη 

νθείιεη λα ρνξεγήζεη ηε δεηνχκελε άδεηα ηδξχζεσο θαη ιεηηνπξγίαο, εθηφο αλ δηαπηζηψζεη φηη δελ ζπληξέρνπλ νη φξνη θαη 

νη πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ άιιεο, πιελ ησλ Τγεηνλνκηθψλ, δηαηάμεηο (άξζξν 8 παξ. 8 ηεο Τ.Γ. 

Α1β/8577/1983, βι. θαη ην ηκήκα ηνπ νδεγνχ γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο). 

59. O νξηζκφο ησλ ΚΤΔ πνπ δίδεηαη ζηνλ ΚΓΚ ζπκπίπηεη κε απηφλ ηεο ΤΓ Α1β/8577/1983 (άξζξν 5 παξ. 1 απηήο). Γηα ηελ 

έλλνηα ησλ ΚΤΔ βι. Κεθ. Α.  

60. Δθφζνλ, ελλνείηαη, ζπληξέρνπλ νη λφκηκεο πξνυπνζέζεηο 

61. Σν κέηξν απηφ είλαη:  

 α) πάλσ απφ 1.500 η.κ. ζηα λεζηά Ρφδνο θαη Κέξθπξα θαη ζην λνκφ Υαιθηδηθήο αλεμάξηεηα απφ ηελ απφζηαζε ηνπ 

θαηαζηήκαηνο απφ δήκν ή θνηλφηεηα θαη ζηελ Κξήηε, εθφζνλ ην θαηάζηεκα βξίζθεηαη ζε απφζηαζε κέρξη είθνζη (20) 

ρηιηφκεηξα απφ ην πνιενδνκηθφ θέληξν ηεο πξσηεχνπζαο θάζε λνκνχ,  

 β) πάλσ απφ 500 η.κ. ζηα λεζηά Υίνο, Κσο, Λέζβνο, άκνο, χξνο, Εάθπλζνο, Κεθαιινληά θαη Λεπθάδα,  

 γ) πάλσ απφ 200 η.κ. ζηα ππφινηπα λεζηά ηεο ρψξαο,  

 δ) πάλσ απφ 2.500 η.κ. ζε δήκνπο κε πιεζπζκφ πάλσ απφ εθαηφ ρηιηάδεο (100.000) θαηνίθνπο, εθφζνλ ην θαηάζηεκα 

βξίζθεηαη ζε απφζηαζε κέρξη είθνζη (20) ρηιηφκεηξα απφ ην θέληξν ησλ δήκσλ,  

 ε) πάλσ απφ 1.500 η.κ., ζε δήκνπο κε πιεζπζκφ απφ είθνζη ρηιηάδεο (20.000) κέρξη εθαηφ ρηιηάδεο (100.000) θαηνίθνπο, 

εθφζνλ ην θαηάζηεκα βξίζθεηαη κέρξη είθνζη (20) ρηιηφκεηξα απφ ην θέληξν ησλ δήκσλ.  

 Γελ απαηηείηαη άδεηα ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο γηα ηελ ίδξπζε θαηαζηεκάησλ, νπνηαζδήπνηε επηθάλεηαο, ζηελ 

πεξηθέξεηα ηεο Ν.Α. Αζελψλ - Πεηξαηψο, κε εμαίξεζε ηα λεζηά ηεο, ηεο Ννκαξρίαο Αλαηνιηθήο Αηηηθήο, ηεο Ννκαξρίαο 

Γπηηθήο Αηηηθήο θαη ζηα φξηα ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο θαη Δρεδψξνπ. ηελ επηθάλεηα ηνπ θαηαζηήκαηνο δελ 

ππνινγίδνληαη νη ρψξνη ζηάζκεπζεο ησλ νρεκάησλ ησλ πειαηψλ θαη νη ππαίζξηνη ρψξνη, εθφζνλ δελ ρξεζηκνπνηνχληαη 

σο ρψξνη ππνβνεζεηηθνί ηεο εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Ζ κίζζσζε ή νπνηαζδήπνηε κνξθήο παξαρψξεζε ρξήζεο ρψξνπ 

εληφο θαηαζηήκαηνο ζε άιιε επηρείξεζε, δελ επεξεάδεη ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ζπλνιηθήο επηθάλεηαο απηνχ.  



62. Γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ αδεηψλ βι. αλαιπηηθά Κεθ. Γ. 

63. Ζ απιή γλψκε δελ απνηειεί εθηειεζηή πξάμε θαη δελ επάγεηαη έλλνκα απνηειέζκαηα γηα ηνπο δηνηθνχκελνπο. ηελ 

πεξίπησζε ηεο απιήο γλψκεο ην απνθαζίδνλ φξγαλν δελ δεζκεχεηαη απφ απηή θαη κπνξεί λα απνθαζίζεη δηαθνξεηηθά 

64. ηε «ζχκθσλε γλψκε» ην απνθαζίδνλ φξγαλν, δελ κπνξεί κελ λα ελεξγήζεη θαηά ηξφπν δηάθνξν απφ απηφλ πνπ ηνπ 

ππνδεηθλχεηαη κε ηε γλσκνδφηεζε, κπνξεί φκσο λα απφζρεη απφ θάζε ελέξγεηα θαη λα κελ πξνβεί θαζφινπ ζηελ έθδνζε 

ηεο εθηειεζηήο πξάμεο. ηελ πεξίπησζε ησλ αδεηψλ, ν Γήκαξρνο δελ κπνξεί λα απφζρεη απφ ηελ έθδνζε ηεο πξάμεο, 

δηφηη ε απνρή απηή ηζνδπλακεί εθ ηνπ λφκνπ κε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο. Δθηφο απηνχ, ν Γήκαξρνο έρεη αξκνδηφηεηα (θαη 

θαζήθνλ) λα εθηειεί ηηο απνθάζεηο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηεο Γεκαξρηαθήο Δπηηξνπήο (άξζξν 86 παξ. 1 β ηνπ 

ΚΓΚ) .  

65. Γ. ηνχηε, Ζ γλσκνδνηηθή δηαδηθαζία, Α. άθθνπια, 1990, ζ. 156 

66. Δάλ αθνινπζεζεί απηή ε δηαδηθαζία, ρξεηάδεηαη ηδηαίηεξε επηκέιεηα θαη ηαρχηεηα ελεξγεηψλ, δηφηη κεηά ηελ πάξνδν ηεο 

30ήκεξεο πξνζεζκίαο, ηεθκαίξεηαη ρνξήγεζε ηεο πξνέγθξηζεο 

67. Δ. πειησηφπνπινπ, Δγρεηξίδην δηνηθεηηθνχ δηθαίνπ, 2001, ζ. 120 

68. Π. Γαγηφγινπ, Γεληθφ δηνηθεηηθφ δίθαην, 2004, ζ. 275 

69. O Γήκνο νθείιεη, ζε θάζε πεξίπησζε, λα ρνξεγεί αηειψο ζηνλ ελδηαθεξφκελν βεβαίσζε γηα ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο 

ηεο αίηεζεο γηα ηελ έθδνζε αηνκηθήο δηνηθεηηθήο πξάμεο (άξζξν 63 παξ. 8 ηνπ Ν. 2717/1999) 

70. Ζ θπξίαξρε ζεκαζία πνπ έρεη ε εμέηαζε ησλ επηηξεπηψλ ρξήζεσλ, θαίλεηαη θαη απφ ην φηη ν ζρεηηθφο έιεγρνο δελ 

πεξηνξίδεηαη απφ ηππηθά ζηνηρεία. Ζ δεκνηηθή αξρή, πξνθεηκέλνπ λα ρνξεγήζεη άδεηα θαηαζηήκαηνο, εμεηάδεη ηηο ρξήζεηο, 

έζησ θαη αλ έρεη εθδνζεί ε ζρεηηθή νηθνδνκηθή άδεηα (ΣΔ 2521/2004). Ζ έξεπλα απηή φκσο, δελ κπνξεί λα θζάζεη ζε 

ακθηζβήηεζε ηεο λνκηκφηεηαο ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο, αθνχ ε ρξήζε πνπ νξίδεηαη ζε απηή ζπκπίπηεη κε ηηο ππάξρνπζεο 

ρξήζεηο. 

71. Γ. Υξηζηνθηιφπνπινπ, Πνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ – ρσξηθφο ζρεδηαζκφο θαη βηψζηκε αλάπηπμε, 2002, ζ. 236 

72. Ζ αληίιεςε φηη ν απφιπηνο δηαρσξηζκφο ησλ ρξήζεσλ εμαζθαιίδεη νπσζδήπνηε θαιχηεξν θπζηθφ πεξηβάιινλ, 

ακθηζβεηείηαη, δηφηη νδεγεί ζηελ εμαθάληζε ηεο γεηηνληάο θαη ζηε δεκηνπξγία πφιεσλ – ππλσηεξίσλ Βι. Γ. 

Υξηζηνθηιφπνπινπ, Πνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ – ρσξηθφο ζρεδηαζκφο θαη βηψζηκε αλάπηπμε, 2002, ζ. 267 

73. Δθηφο απφ ηα ΓΠ θαη ηα ΥOOΑΠ, ζηηο αζηηθέο θαη αγξνηηθέο πεξηνρέο, παξεκβάζεηο κπνξνχλ λα γίλνπλ θαη κε ηηο 

Εψλεο Oηθηζηηθνχ Διέγρνπ (ΕOΔ, άξ. 29 Ν. 1337/1983), Δηδηθέο ρσξνηαμηθέο Μειέηεο (ΔΥΜ), Δηδηθέο Πεξηβαιινληηθέο 

Μειέηεο (ΔΠΜ), Πεξηνρέο Oξγαλσκέλεο αλάπηπμεο παξαγσγηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ (ΠOΑΠΓ), Πεξηνρέο Δηδηθψλ 

Υσξηθψλ Παξεκβάζεσλ (ΠΔΥΠ), Ρπζκηζηηθά ρέδηα (Ρ), Πεξηνρέο Δηδηθά Ρπζκηδφκελεο Πνιενδφκεζεο (ΠΔΡΠO), 

ρέδην Αλάπηπμεο Πεξηνρψλ Γεχηεξεο Καηνηθίαο (ΥΑΠ) θαη ηα ρέδηα Oινθιεξσκέλσλ Αζηηθψλ Παξεκβάζεσλ 

(OΑΠ).Σν πεξηερφκελν απηψλ ησλ παξεκβάζεσλ κπνξεί λα είλαη δηάθνξν ή παξάιιειν ησλ ΓΠ θαη ησλ ΥOOΑΠ. 

74. Γηα ηηο αξκνδηφηεηεο βι. ηΔ 3661/2005 

75. ηελ θαηεγνξία απηή ππάγνληαη νη βξεθνλεπηαθνί ζηαζκνί, νη Παηδηθνί ζηαζκνί, ηα Κέληξα πξφλνηαο - ηαζκνί 

κεηξφηεηαο, Βξεθνθνκεία, Γεξνθνκεία - Oίθνη επγεξίαο – ΚΑΠΖ, Άζπια θιπ. 

76. Υσξίο λα νξίδεηαη κε ζαθή ηξφπν ε έλλνηα ηνπ κεγάινπ 

77. ηα θηίξηα απηά κπνξνχλ λα ζηεγαζηνχλ θαηαζηήκαηα γηα ηα νπνία δελ απαηηείηαη ξεηή αλαθνξά ζηελ νηθνδνκηθή άδεηα, 

φπσο π.ρ. θαηάζηεκα ςηιηθψλ, θξενπσιείν θ.ά. 

78. Δ. Κνπηνχπα – Ρεγθάθνπ, Γίθαην ηνπ πεξηβάιινληνο, άθθνπιαο, Θεζζαινλίθε 2007, ζ. 12 

79. Καηαζηήκαηα ζηα νπνία πξνζθέξνληαη θπξίσο νηλνπλεπκαηψδε πνηά, γηα άκεζε εληφο απηψλ θαηαλάισζε (κπαξ θαη ηα 

φκνηα πξνο απηά) θαθελεία, θαθεηέξηεο, αλαςπθηήξηα, πηηζαξίεο, ζλαθ κπαξ, αίζνπζεο δηελέξγεηαο ηερληθψλ παηγλίσλ, 

θαζψο θαη κηθηά θαηαζηήκαηα, αλ ζ‟ απηά πεξηιακβάλεηαη έλα απφ ηα αλσηέξσ θαηαζηήκαηα 

80. Καηά ηε Γλσκνδ. ηνπ ΝΚ 658/1991, ε κέηξεζε ηεο απφζηαζεο πξέπεη λα γίλεηαη κεηαμχ ηνπ πιεζηέζηεξνπ ζεκείνπ ηνπ 

ππαηζξίνπ ρψξνπ ηνπ θαηαζηήκαηνο γηα ηνλ νπνίν ρνξεγείηαη άδεηα αλαπηχμεσο ηξαπεδνθαζηζκάησλ θαη ησλ εμσηεξηθψλ 

ζεκείσλ ησλ θηηξίσλ (θπξίσλ νηθνδνκψλ) ησλ λαψλ ζρνιείσλ θιπ. 

81. Καηά ηελ εθηίκεζε ησλ ζπλζεθψλ απηψλ, θαη κε βάζε ηηο αξρέο ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο, επηβάιιεηαη ε πξνεγνχκελε 

δηαβνχιεπζε κε ηνπο ζηγφκελνπο (ζρνιείν, λνζνθνκείν, θξνληηζηήξην θιπ) απφ ηελ ίδξπζε ηνπ θαηαζηήκαηνο (ηΠ 

5/2006). 

82. πσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Τ1Β/6020/1993 

83. Βι. ζρεηηθφ ππφδεηγκα  

84. Γ. Παπαζηεξίνπ, Γεληθέο Αξρέο, Η β, 1998, ζ. 233 

85. Π. Γαγηφγινπ, Γεληθφ Γηνηθεηηθφ Γίθαην, 2004, ζ. 245 



86. Π. Γαγηφγινπ, Γεληθφ Γηνηθεηηθφ Γίθαην, 2004, ζ. 188 

87. Σελ ππεχζπλε δήισζε απαηηεί ην άξζξν 2 ηεο ΚΤΑ 10551/2007. Σν πεξηερφκελφ ηεο σζηφζν ζπκπίπηεη κε απηφ ηεο 

αίηεζεο 

88. Σα ελ ιφγσ πνζά αλαπξνζαξκφδνληαη κε ηελ έθδνζε λέαο ΚΤΑ. 

89. Σέηνηα εηδηθή αληίζεηε ξχζκηζε γηα ην παξάβνιν ησλ θαηαζηεκάησλ δελ ππάξρεη 

90. Ζ απφθαζε απηή εθδφζεθε θαη‟ εμνπζηνδφηεζε ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 3526/2007 «Παξαγσγή θαη δηάζεζε πξντφλησλ 

αξηνπνηίαο θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο» 

91. Βι. Γαγηφγινπ, Πξ. Γεληθφ Γηνηθεηηθφ Γίθαην, ηέηαξηε έθδνζε, Αζήλα-Κνκνηελή 1997, ζει. 297 επ.  

92. ηΔ 731/1961 

93. Γαγηφγινπ, φπ.π., ζει. 299.  

94. Βι. πειησηφπνπινο Δπ.,  Γηνηθεηηθφ Γίθαην φγδνε έθδνζε, Αζήλα-Κνκνηελή 1997, ζει. 507 επ.. 

95. Άξζξν 80 παξ. 3 ηνπ ΚΓΚ φπνπ γίλεηαη ιφγνο γηα «απνθιεηζηηθή πξνζεζκία ελφο (1) κήλα», ελψ ζην άξζξν 2 παξ. 2 ηεο 

ΚΤΔ 10551/07 (ΦΔΚ 246 Β/26-2-2007) «Απινχζηεπζε δηαδηθαζίαο έθδνζεο άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο 

Καηαζηήκαηνο Τγεηνλνκηθνχ Δλδηαθέξνληνο θαζψο θαη Καηαζηήκαηνο Τγεηνλνκηθνχ Δλδηαθέξνληνο επί 

ζαιαζζνπιννχλησλ πινίσλ, νξίδεηαη ξεηά φηη «ε πξνέγθξηζε ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ ινγίδεηαη φηη έρεη 

ρνξεγεζεί, εάλ ε ηαζζφκελε απφ ηηο νηθείεο δηαηάμεηο πξνζεζκία γηα ηελ έθδνζή ηεο παξέιζεη άπξαθηε». 

96. χκθσλα κε ην άξζξν 7 παξ. 2 ηεο ΤΓ Αηβ/8577/83, «Σα αλσηέξσ ζρεδηαγξάκκαηα ζα ζπληάζζνληαη απφ δηπισκαηνχρν 

κεραληθφ ή ππνκεραληθφ ή εξγνδεγφ ή ζρεδηαζηή ππφ θιίκαθα 1 : 50 ζε ηξία αληίηππα, ζα απεηθνλίδνληαη δε ζ‟ απηά 

ιεπηνκεξψο φινη νη ρψξνη ηεο επηρεηξήζεσο θαη ζα αλαθέξνληαη κε αθξίβεηα νη δηαζηάζεηο (κήθνο, πιάηνο, χςνο) θαη ν 

πξννξηζκφο ηνπ θάζε ρψξνπ. Αθφκε ζα απνηππψλνληαη θαη νη ηπρφλ ππαίζξηνη ρψξνη, εθφζνλ πξφθεηηαη λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ αλάπηπμε ηξαπεδηψλ θαη θαζηζκάησλ θαηαζηήκαηνο ησλ άξζξσλ 37, 38, 39 θαη 41 ηεο 

παξνχζαο.  

 Δηδηθά, πξνθεηκέλνπ γηα νχπεξ Μάξθεη θαη κηθηά θαηαζηήκαηα ηξνθίκσλ, ζηα ζρεδηαγξάκκαηα ζα ζεκεηψλνληαη θαη νη 

λνεηψο ρσξηζκέλνη ρψξνη, πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ θάζε ηκήκαηνο ηνχησλ, γηα δε ηα παληνπσιεία θαη 

ηηο απνζήθεο ηξνθίκσλ ρνλδξηθνχ εκπνξίνπ ζα ζεκεηψλνληαη νη λνεηψο θαζνξηζκέλνη ρψξνη ηνπνζεηήζεσο εηδψλ 

θαζαξηζκνχ, απνζκεηηθψλ ρψξσλ, εληνκνθηφλσλ θαη άιισλ εηδψλ άζρεησλ κε ηα ηξφθηκα, επηηξεπφκελσλ λα πσινχληαη 

ζηα θαηαζηήκαηα απηά ζχκθσλα κε ηηο εηδηθέο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο.  

 Πξνθεηκέλνπ γηα κηθξά θαηαζηήκαηα θαη εξγαζηήξηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, πνπ βξίζθνληαη ζε νηθηζκνχο θάησ 

ησλ 5.000 θαηνίθσλ, κπνξεί λα γίλνπλ δεθηά ζρεδηαγξάκκαηα ζπληαγκέλα απφ θαηάιιειν θαη έκπεηξν πξφζσπν, εθφζνλ 

έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ θαη ζα αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα.  

Γεληθά, ζρεδηαγξάκκαηα πνπ δελ έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ θαη δελ αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα επηζηξέθνληαη ζηνλ ελδηαθεξφκελν σο απαξάδεθηα».  

97. Άξζξν 7 ηεο ΚΤΔ 10551/07. 

98. Άξζξν 14 Αηβ/8577/83 ΤΓ, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ ΤΓ 8405/92/ Β 665.Σν βηβιηάξην πγείαο εθδίδεηαη απφ ηελ 

Τγεηνλνκηθή Τπεξεζία θαη ζεσξείηαη θάζε πέληε ρξφληα. Δάλ ε άδεηα εθδίδεηαη ζην φλνκα εηαηξείαο ην βηβιηάξην πγείαο 

αθνξά ηνλ πγεηνλνκηθά ππεχζπλν. 

99. Άξζξν 8 παξ.9 λ.1882/90/Α 43 . Δπηζεκαίλεηαη φηη κε ηελ ΤΑ 1070576/05/Β 10623 γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο έλαξμεο 

επηηεδεχκαηνο, απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε ηίηινπ θπξηφηεηαο ηνπ θαηαζηήκαηνο ή κηζζσηήξην ζπκβφιαην θαη σο εθ 

ηνχηνπ παξέιθεη ε πξνζθφκηζή ηνπο ζηνλ νηθείν δήκν ή θνηλφηεηα σο δηθαηνινγεηηθφ γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο. 

100. Άξζξν 41 ηεο Α 1β/8577 Τγεηνλνκηθήο Γηάηαμεο 

101. Άξζξν 63 παξ. 2 Ν.2121/93 

102. Άξζξν 15 παξ. 5 εδ. β ηεο Α 1β/8577 Τγεηνλνκηθήο Γηάηαμεο.  

103. Πξφθεηηαη γηα εγθαηαζηάζεηο πνπ ν λφκνο (βι. επφκελε ππνζεκείσζε) εληάζζεη ζηε θαηεγνξία Α θαη είλαη: α) εθείλεο 

πνπ ε ρξήζε ηνπο απνζθνπεί ζηελ εμππεξέηεζε ησλ θηλνπκέλσλ ζηηο νδνχο, φπσο μελνδνρεία, κνηέι, εζηηαηφξηα, 

ηνπξηζηηθά ζπγθξνηήκαηα (Campings, Bangalows) ζηαζκνί απηνθηλήησλ, πιπληήξηα, ιηπαληήξηα θαη ινηπέο αλάινγεο 

εγθαηαζηάζεηο. β) εθείλεο πνπ ε ιεηηνπξγία ηνπο πξνθαιεί αχμεζε ηνπ θφξηνπ θπθινθνξίαο επί ησλ νδψλ, φπσο 

ππεξαγνξέο, πνιπθαηαζηήκαηα, θέληξα δηαζθέδαζεο ή αλαςπρήο θαη ινηπέο αλάινγεο εγθαηαζηάζεηο. Oη ππεξεζίεο πνπ 

είλαη αξκφδηεο θαηά πεξίπησζε γηα ηελ ρνξήγεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο, (φπσο ι.ρ. ν Γήκνο γηα 

ππεξαγνξέο ηξνθίκσλ, θέληξα δηαζθέδαζεο ή άιια θαηαζηήκαηα) δελ ζα ρνξεγνχλ ηελ άδεηα ρσξίο λα πξνζθνκηζηεί ε 

βεβαίσζε ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ ή ηεο αξκφδηαο Ννκαξρηαθήο Τπεξεζίαο. 

104. Βι. άξζξν 32 παξ. 2 ηνπ ΒΓ 465/1970, πνπ πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 21 παξ. 2 ηνπ ΠΓ 118/2006. 



105. εκεηψλεηαη φηη γηα ηελ ρνξήγεζε άδεηαο ΚΤΔ δελ απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε απνιπηεξίνπ ηνπ ζηξαηνχ ή πηζηνπνηεηηθφ 

λφκηκεο απαιιαγήο απφ ηηο ζηξαηησηηθέο ππνρξεψζεηο. Βι. ΚΤΑ ΓΗΑΓΠ/Α1/3143/2002 (ΦΔΚ 193/Β).  

106. Βι. Ν. 3144/03 (ΦΔΚ Α 111/8-5-03) : Κνηλσληθφο δηάινγνο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο απαζρφιεζεο θαη ηελ θνηλσληθή 

πξνζηαζία θαη άιιεο δηαηάμεηο. χκθσλα κε ηελ ελ ιφγσ δηάηαμε, απαγνξεχεηαη ε απαζρφιεζε φζσλ δελ έρνπλ 

ζπκπιεξψζεη ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο «ζε εξγαζίεο, έξγα ή δξαζηεξηφηεηεο νπνηαζδήπνηε κνξθήο, πνπ απφ ηε 

θχζε ηνπο ή ηηο ζπλζήθεο πνπ εθηεινχληαη είλαη πηζαλφ λα βιάςνπλ ηελ πγεία, ηελ αζθάιεηα ή λα πξνζβάιινπλ ηελ 

εζηθή ηνπο». 

107. ηηο νπνίεο ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη δεκνηηθέο θαη θνηλνηηθέο επηρεηξήζεηο, θαζψο θαη νη επηρεηξήζεηο ησλ 

Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ.  

108. ηελ επφκελε παξ. 3 ηνπ ελ ιφγσ άξζξνπ, πξνβιέπεηαη πάλησο, φηη: «Αη απαγνξεχζεηο ηεο πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ 

δελ ηζρχνπλ, εάλ παξήιζε πεληαεηία απφ ηεο εθηίζεσο ή ηεο παξαγξαθήο ηεο πνηλήο ή ηεο δηα ράξηηνο αθέζεσο ηαχηεο, 

εθηφο εάλ ε ράξηο απελεκήζε κεη‟ άξζεσο ησλ ζπλεπεηψλ». 

109. Βι.  αλαιπηηθά γηα ηα κέηξα ππξνπξνζηαζίαο ζηελ Ππξνζβεζηηθή Γηάηαμε 3/1981 ΦΔΚ Β 20 « πεξί ππξνπξνζηαζίαο ζε 

ρψξνπο ζπλάζξνηζεο θνηλνχ» θαη Ππξνζβεζηηθή Γηάηαμε 5/91 ΦΔΚ Β 387 «Καζνξηζκφο ηεο δηάξθεηαο ηζρχνο ησλ 

βεβαηψζεσλ». 

110. Άξζξν 1παξ.2 ηεο Τ1γ/Γ.Π/94643/07 ΦΔΚ Β 1384 «πκπιήξσζε θαη ηξνπνπνίεζε ηεο ΤΓ Α1β/8577/83…» 

111. Βι. Άξζξ. 8 παξ. 3 Α1β/8577.  

112. χκθσλα κε ζρεηηθή αλαθνξά ηνπ Δηζαγγειέα Υαιθίδαο, ηέηνην δηθαίσκα έρεη θαη ν Ννκάξρεο ελψπηνλ ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο πγεηνλνκηθήο επηηξνπήο, φπνπ κπνξεί λα πξνζθχγεη θαηά θαηαθαηηθήο γλσκνδφηεζεο ησλ 

πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ γηα ΚΤΔ ηεο πεξηνρήο ηνπ (Βι. Β91/1040/31-1-1992 Γλκ. Δηζ. Υαιθ.).  

113. ΤπΔζΓΓΑ, Δγθχθιηνο 26 (20 Μαξηίνπ 2007): Απινχζηεπζε δηαδηθαζίαο έθδνζεο άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο 

θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο 

114. ΦΔΚ Β 526 1983 

115. Βι. ζρεηηθά ζην θεθάιαην Γ ηνπ παξφληνο ζρεηηθά κε ηελ ρνξήγεζε ηεο άδεηαο θαη ηελ παχζε ηζρχνο ηεο ζε 

πεξηπηψζεηο κεηαθνξάο, δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο πέξαλ ηνπ έηνπο θιπ.  

116. Ζ αξκνδηφηεηα ηνπ ειέγρνπ ηεο ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ γηα ηε ιεηηνπξγία κνπζηθήο αζθείηαη απφ ηε δεκνηηθή 

αζηπλνκία εθφζνλ έρεη αλαιάβεη ηελ αξκνδηφηεηα απηή ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3274/04 

117. Άξζξν 79 ΚΓΚ  

118. Άξζξν 79 παξ.1γ ηνπ ΚΓΚ 

119. Άξζξν 1 παξ. 11,16 &18 ηεο ΤΑ Τ1γ/Γ.Π/94643/20-7-2007/ ΦΔΚ Β 1384 «πκπιήξσζε θαη ηξνπνπνίεζε ηεο 

ππ‟αξηζκ. Α1β/8577/83 (ΦΔΚ 526 η.Β/24.9.1983) Τγεηνλνκηθήο Γηάηαμεο…..» 

120. Πεξίπησζε αληηθαηάζηαζεο ηεο άδεηαο θαζηεξψλεηαη θαη κε ην άξζξν 1παξ.14 ηεο Τ1γ/Γ.Π/94643/07 ΦΔΚ Β 1384 

«πκπιήξσζε θαη ηξνπνπνίεζε ηεο ΤΓ Α1β/8577/83…» γηα ηα θαηαζηήκαηα ζηα νπνία παξαζθεπάδνληαη θάζε είδνπο 

θαγεηά γηα απνθιεηζηηθή δηαλνκή ηνπο θαη‟ νίθνλ , εηδηθά φηαλ ν ελδηαθεξφκελνο δεηήζεη ηελ αθαίξεζε ησλ 

θαζηζκάησλ πνπ έρνπλ πξνζδηνξηζζεί κε ηε ρνξεγνχκελε άδεηα. 

121. Άξζξν 446 ΚΠνιΓ: Σν ηδησηηθφ έγγξαθν απνθηά βέβαηε ρξνλνινγία σο πξνο ηξίηνπο κφλν φηαλ ην ζεσξήζεη 

ζπκβνιαηνγξάθνο ή άιινο δεκφζηνο ππάιιεινο αξκφδηνο θαηά ρξφλν ή φηαλ πεζάλεη έλαο απφ εθείλνπο πνπ ην 

ππέγξαςαλ ή φηαλ ην νπζηψδεο πεξηερφκελφ ηνπ αλαθεξζεί ζε δεκφζην έγγξαθν ή φηαλ ππάξμεη άιιν γεγνλφο πνπ θάλεη 

κε αλάινγν ηξφπν βέβαηε ηε ρξνλνινγία. Ζ ζεψξεζε γίλεηαη κε ζεκείσζε επάλσ ζην έγγξαθν ηεο ιέμεο «ζεσξήζεθε» 

θαη ηεο ρξνλνινγίαο. 

122. Πξφθεηηαη γηα επηρείξεζε κε εηαηξηθή κνξθή δειαδή O.Δ, Δ.Δ ή Αζηηθή Δηαηξεία κε νηθνλνκηθφ ζθνπφ. 

123. χκθσλα κε ηελ  341/87 Απφθαζε ηνπ  ηΔ  ε κεηαηξνπή Δηαηξείαο Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο ζε Αλψλπκε Δηαηξεία δελ 

απνηειεί κεηαβίβαζε γηαηί απιά κεηαβάιιεηαη ν λνκηθφο ηχπνο ηεο πθηζηάκελεο Δηαηξείαο. 

124. Σα αδηθήκαηα, γηα ηα νπνία δελ πξέπεη λα έρεη θαηαδηθαζηεί ηειεζίδηθα ν ελδηαθεξφκελνο είλαη: 

 Αληίζηαζε, ζχζηαζε θαη ζπκκνξία, αδηθήκαηα ηνπ θεθαιαίνπ ζ΄ ηνπ πνηληθνχ θψδηθα πνπ αλαθέξνληαη ζηα εγθιήκαηα 

πεξί ην λφκηζκα, ππφζαιςε εγθιεκαηία, παξαζηψπεζε εγθιεκάησλ, αδηθήκαηα ηνπ θεθαιαίνπ ηγ΄ ηνπ πνηληθνχ θψδηθα 

πνπ αλαθέξνληαη ζηα θνηλψο επηθίλδπλα εγθιήκαηα αλζξσπνθηνλία εθ πξνζέζεσο, ζσκαηηθή βιάβε εθ πξνζέζεσο, πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ηα άξζξα 309, 310 θαη 311 ηνπ Π.Κ., αξπαγή, αξπαγή αλειίθνπ, θινπή, ιεζηεία, θζνξά πξνθαινχζα 

ην θνηλφ αίζζεκα (άξζξν 384 α ηνπ Π.Κ. ), εθβίαζε, απάηε, απνδνρή θαη δηάζεζε πξντφλησλ εγθιήκαηνο, παξαβάζεηο 

ησλ δηαηάμεσλ πεξί φπισλ, εθξεθηηθψλ πιψλ, θαη εθξεθηηθψλ κεραλεκάησλ, παξαβάζεηο ησλ λφκσλ λαξθσηηθψλ, 



θαθνπξγήκαηα ή πιεκκειήκαηα αλαθεξφκελα ζηα θεθάιαηα ηνπ Π.Κ. πεξί εζράηεο πξνδνζίαο θαη πξνδνζίαο ηεο ρψξαο 

ή άιισλ ζπλαθψλ λφκσλ θαη γηα νπνηνδήπνηε έγθιεκα πεξί ησλ εζψλ. 

125. Γελ απνηειεί θψιπκα αληηθαηάζηαζεο ηεο άδεηαο εάλ ν ελδηαθεξφκελνο έρεη θαηαδηθαζηεί ηειεζίδηθα γηα ηα ελ ιφγσ 

αδηθήκαηα θαη έρεη παξέιζεη πεληαεηία απφ ηελ έθηηζε ή ηελ παξαγξαθή ηεο πνηλήο ή ηελ άθεζε απηήο κε ράξε εθηφο 

εάλ ε ράξε απελεκήζε κεη‟ άξζεσο ησλ ζπλεπεηψλ. ηελ ηειεπηαία απηή πεξίπησζε ην θψιπκα δελ πθίζηαηαη ήδε απφ 

ηελ απνλνκή ηεο ράξεο 

126. Δθθξεκεί ε έθδνζε ζρεηηθήο ππνπξγηθήο απφθαζεο κε ηελ νπνία ζα πξνζδηνξίδνληαη επαθξηβψο νη πεξηπηψζεηο 

αληηθαηάζηαζεο ηεο άδεηαο γηα ηηο νπνίεο ζα απαηηείηαη ε θαηαβνιή παξάβνινπ.  

127. Πρ αιινδαπφο ηξίηεο ρψξαο θάηνρνο άδεηαο δηακνλήο αλεμάξηεηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ή ζχδπγνο ή γνλέαο 

εκεδαπνχ. Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δπλαηφηεηα άζθεζεο αλεμάξηεηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο απφ αιινδαπφ 

ρψξαο εθηφο Δ.Δ, κπνξνχλ λα δνζνχλ απφ ηηο Γηεπζχλζεηο Αιινδαπψλ θαη Μεηαλάζηεπζεο ηνπ ΤΠΔΓΓΑ, θαη ησλ 

Πεξηθεξεηψλ θαζψο θαη απφ ην αξκφδην γξαθείν ηνπ νηθείνπ δήκνπ. 

128. Σελ άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο, φπνπ απαηηείηαη, πξέπεη λα θαηέρεη είηε ην πξφζσπν ζην φλνκα ηνπ νπνίνπ 

εθδίδεηαη ε άδεηα είηε πξφζσπν πνπ δειψλεηαη φηη ζα απαζρνιεζεί θαη είλαη θάηνρνο ηέηνηαο άδεηαο. Oη άδεηεο 

αζθήζεσο επαγγέικαηνο ρνξεγνχληαη απφ ηηο νηθείεο Ννκ/θέο Απη/ζεηο. 

129. Βι. ππνζεκείσζε 128.  

130. ΠΓ 242/1996/Α-179 Δθκίζζσζε, δσξεά, εθπνίεζε θιπ πεξηνπζίαο λνκαξρηαθψλ απηνδ/ζεσλ ΠΓ 270/81 ΤΑ 

119/2004/Β-242 Λεηηνπξγία θπιηθείσλ δεκνζίσλ ζρνιείσλ, ΠΓ 270/81, άξζξν 3. 

131. Αλαγξάθεηαη ην είδνο ηνπ θαηαζηήκαηνο 

132. Αλαγξάθεηαη ν ιφγνο ηεο αληηθαηάζηαζεο 

133. Πρ ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ ή κηζζσηήξην ζπκβφιαην ζεσξεκέλν ή ην θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξείαο ζε ΦΔΚ γηα ΑΔ ή 

ζεσξεκέλν απφ ην Πξσηνδηθείν γηα OΔ ή ΔΔ 

134. Τπνβάιιεηαη γηα ηηο πεξηπηψζεηο κεηαβίβαζεο, κίζζσζεο ή ππεθκίζζσζεο 

135. Τπνβάιιεηαη γηα ηα θαηαζηήκαηα πξνζθνξάο νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ απφ ην θπζηθφ πξφζσπν ζην φλνκα ηνπ νπνίνπ 

αληηθαζίζηαηαη ε άδεηα θαη ζε πεξίπησζε εηαηξείαο απφ ηνλ εθπξφζσπν ηεο εηαηξείαο θαη ηνλ πγεηλνκηθά ππεχζπλν γηα 

ΑΔ θαη ΔΠΔ θαη απφ φινπο ηνπο εηαίξνπο γηα OΔ θαη ΔΔ 

136. Τπνβάιιεηαη κφλν γηα ηα επαγγέικαηα γηα ηελ άζθεζε ησλ νπνίσλ απαηηείηαη άδεηα πρ άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο 

θξενπψιε, θνκκσηή θιπ 

137. Τπνβάιιεηαη θαηά ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο θαη φρη κε ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο αιιαγήο ηνπ 

πξνζψπνπ ζην φλνκα ηνπ νπνίνπ είρε εθδνζεί ε άδεηα ηνπ θαηαζηήκαηνο  

138. ΦΔΚ Β 526/1983. 

139. Βι. ζρεηηθά ζην θεθάιαην Γ ηνπ παξφληνο ζρεηηθά κε ηελ ρνξήγεζε ηεο άδεηαο θαη ηελ παχζε ηζρχνο ηεο ζε 

πεξηπηψζεηο κεηαθνξάο, δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο πέξαλ ηνπ έηνπο θιπ.  

140. O φξνο απηφο πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ζηελ άδεηα. Πξφθεηηαη γηα δηαηχπσζε «πξφζζεηνπ νξηζκνχ» ζηε δηνηθεηηθή πξάμε 

ηεο άδεηαο, απφ ηε ζπλδξνκή ηνπ νπνίνπ εμαξηάηαη ε λνκηκφηεηά ηεο. 

141. ΦΔΚ Α 46 1979.  

142. Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 29 παξ. 4 ηνπ λ. 2721/1999 (ΦΔΚ 112 Α), ζην ζρεηηθφ άξζξν 1 ηνπ λ. 1406/1983 

πξνζηέζεθε παξάγξαθνο 3, πνπ κεηέηξεςε ηηο ζρεηηθέο δηαθνξέο ζε δηαθνξέο νπζίαο θαη ηηο ππήγαγε ζηελ αξκνδηφηεηα 

ησλ ηαθηηθψλ δηνηθεηηθψλ δηθαζηεξίσλ.  

143. Βι. αλαιπηηθφηεξα ζην Κεθάιαην Σ ηνπ παξφληνο ζρεηηθά κε ηηο πξνζθπγέο θαη ηα έλδηθα κέζα. Δλδεηθηηθά βι. επίζεο 

Δπηηξνπή Αλαζηνιψλ ηΔ 381/2004, ΓΠξσηνδΑζελψλ 681/2002.  

144. π.π. 

145.  Αμίδεη πάλησο λα ζεκεησζεί φηη ε ζρεηηθή ζχκβαζε εξγαζίαο είλαη έγθπξε (ΝΚ 475/2003). 

146. ΦΔΚ Α 26 1994.  

147.  Πξφθεηηαη γηα ηηο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην ηκήκα γηα ηελ πξνζσξηλή αθαίξεζε ηεο άδεηαο, κεηά απφ ηελ 

βεβαίσζεο ηξηψλ παξαβάζεσλ εληφο έηνπο (βι. παξαπάλσ ππφ α.) 

148.  Δδψ δελ πξφθεηηαη γηα ην εκεξνινγηαθφ έηνο (1.1. έσο θαη 31.12). Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ βι. παξαπάλσ ζην θεθάιαην 

πεξί νξηζηηθήο αθαίξεζεο ηεο άδεηαο.  

149.  Γηα ηελ ζρεηηθή ελδεηθηηθή πεξηπησζηνινγία θαζψο θαη γηα ηελ αλάγθε πξνζεθηηθήο αηηηνιφγεζεο ηεο απφθαζεο θαη 

γηα ηελ νξηζηηθή αθαίξεζε ηεο άδεηαο βι. παξαπάλσ ηα φζα αλαπηχρζεθαλ ζην ηκήκα γηα ηελ πξνζσξηλή αθαίξεζε ηεο 

άδεηαο.  



150.  Αλαιπηηθφηεξα, ε ελ ιφγσ εμνπζηνδφηεζε αλαθέξεηαη θαη ζην θαζνξηζκφ ζεκάησλ δηαδηθαζίαο έθδνζεο θαη αλάθιεζεο 

ησλ αδεηψλ, κεηαβίβαζεο θαη κεηαηξνπήο ηεο άδεηαο, θαζψο θαη ησλ γεληθψλ πγεηνλνκηθψλ φξσλ πνπ ηα δηέπνπλ, αιιά 

θαη «θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα».  

151.  Oη παξαπάλσ απνθάζεηο δελ απνζηέιινληαη γηα έιεγρν ζην Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο, αθνχ δελ 

πεξηιακβάλνληαη ζηηο απαξηζκνχκελεο ζην άξζξν 149 παξ. 1 ηνπ ΓΚΚ. Χζηφζν, ν Γεληθφο Γξακκαηέαο κπνξεί, 

απηεπάγγειηα, λα αθπξψζεη νπνηαδήπνηε απφθαζε ησλ ζπιινγηθψλ ή κνλνκειψλ νξγάλσλ ησλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ, 
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