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ΠP OΛOΓOΣ  
 

Τα Καταστήµατα Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος αποτελούν σηµαντική κατηγορία των µικροµεσαίων 
επιχειρήσεων της Χώρας µας, η ενίσχυση των οποίων συνδέεται άρρηκτα µε την προώθηση της 
επιχειρηµατικότητας και της παραγωγικότητας αλλά και την ενδυνάµωση της απασχόλησης. Πρόκειται, 
συνεπώς, για έναν νευραλγικό κλάδο της οικονοµίας µας, η καλή πορεία του οποίου είναι συνυφασµένη 
µε την ανάπτυξη ιδίως των τοπικών οικονοµιών. Η κρίσιµη κατά τούτο αρµοδιότητα των αδειών 
ίδρυσης και λειτουργίας των Καταστηµάτων Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος (εφεξής Κ.Υ.Ε.) 
µεταβιβάσθηκε κατά τη δεκαετία του ’90 στους πρωτοβάθµιους OΤΑ, οι οποίοι κατέβαλαν φιλότιµες 
προσπάθειες ν’ ανταποκριθούν και να συγκεράσουν τις, συχνά αντικρουόµενες, απαιτήσεις των τοπικών 
κοινωνιών αφενός και των επιχειρηµατιών αφετέρου, ξεπερνώντας παράλληλα τα εµπόδια που έθετε το 
πολυδαίδαλο και γραφειοκρατικό σχετικό νοµοθετικό καθεστώς.  
Το Υπουργείο Εσωτερικών προχώρησε πρόσφατα στην αναµόρφωση του θεσµικού πλαισίου που 

διέπει τα Κ.Υ.Ε., ιδίως µέσω των ρυθµίσεων του νέου ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα που αφορούν 
το καθεστώς των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας τους. Η προσπάθεια αυτή συνεχίσθηκε µε την έκδοση 
της σχετικής εκτελεστικής Κ.Υ.Α. που επεξεργασθήκαµε µε το Υπουργείο Ανάπτυξης και η οποία 
απλουστεύει σε σηµαντικό βαθµό τις σχετικές διαδικασίες, αντιµετωπίζοντας ριζικά τις υπέρµετρες 
καθυστερήσεις του παρελθόντος αλλά και τα φαινόµενα αδιαφάνειας που αυτές υπέθαλπαν και 
διαφυλάσσοντας, ταυτόχρονα, την υγεία και την ασφάλεια των πολιτών.  
Προχωρώντας περαιτέρω προς την κατεύθυνση αυτή το Υπουργείο Εσωτερικών έκρινε σκόπιµη την 

έκδοση αυτού του εύχρηστου οδηγού για τα Κ.Υ.Ε., ο οποίος απευθύνεται τόσο στους ∆ήµους και τις 
Κοινότητες της Χώρας όσο και στους ίδιους τους πολίτες και καταρτίσθηκε από επιτροπή στην οποία 
συµµετείχαν επιστήµονες καθώς και επίλεκτα στελέχη της ∆ιοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
Το εγχείρηµα αυτό εντάσσεται, άλλωστε, στη γενικότερη προσπάθειά µας για στήριξη της εύρυθµης 
εφαρµογής του νέου Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων, πάντοτε µε την πολύτιµη συνεργασία της ΚΕ∆ΚΕ 
και της ΕΕΤΑΑ.  
Είµαι βέβαιος ότι αυτή η πρώτη έκδοση του Oδηγού για τα Κ.Υ.Ε., ο οποίος καλύπτει ένα σηµαντικό 

κενό πληροφόρησης, θα αποτελέσει χρήσιµο εργαλείο για τη διευκόλυνση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
καθώς και κάθε ενδιαφερόµενου, ενώ θα βελτιώνεται και θα επικαιροποιείται µε τις νέες συναφείς 
νοµοθετικές ρυθµίσεις, προκειµένου να ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες που αφορούν αυτόν τον 
τόσο σηµαντικό για την επιχειρηµατικότητα και την οικονοµία µας τοµέα.    

O Υπουργός Εσωτερικών 
Καθηγητής Προκόπης Παυλόπουλος 

 
 



ΜΗΝΥΜΑ  
ΤOΥ ΠΡOΕ∆ΡOΥ ΤΗΣ ΚΕ∆ΚΕ & ∆ΗΜΑΡΧOΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
ΝΙΚΗΤΑ  ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ   

Στη νέα πολυεπίπεδη ταυτότητα των πόλεων της χώρας µας και ιδιαίτερα της Αθήνας, περίοπτη θέση 
έχει η εξασφάλιση υψηλού επιπέδου υπηρεσιών ψυχαγωγίας και  διασκέδασης για όλους τους δηµότες 
και τους επισκέπτες αυτών. 
Σε αυτή τη διαδικασία οφείλουµε όλοι να συντονίσουµε τις προσπάθειές µας προς την επίτευξη αυτού 

του κοινού σκοπού. Το συγκεκριµένο εγχείρηµα ωστόσο, βρίσκεται αντιµέτωπο µε τις εγγενείς 
παθογένειες του καθεστώτος που ίσχυε µέχρι σήµερα. Προς την επίλυση αυτών των ζητηµάτων δεν 
βοηθά ούτε η νοµοθεσία, η οποία είναι κατακερµατισµένη και αποσπασµατική. ενώ εµφανίζει πολλά 
κενά και παραλείψεις µε αποτέλεσµα να έχει παγιωθεί ένα ασαφές καθεστώς που πολλές φορές οδηγεί 
στην ατιµωρησία και ασυδοσία. 
Στόχος, ασφαλώς και δεν είναι να µετατρέψουµε την πόλη σε ένα απέραντο «νεκροταφείο», αλλά να 

εµπεδώσουµε την αντίληψη ότι σε αυτή την πόλη όλοι και όλα έχουν το χώρο τους και τη θέση τους: 
καταστήµατα, τραπεζοκαθίσµατα, επισκέπτες, διαβάτες.  
Απαιτείται συνεπώς, η συντονισµένη και συνολική δράση όλων των θεσµικών φορέων της πολιτείας 

µε την καθιέρωση απλών και αυστηρών κυρώσεων στις περιπτώσεις παραβατικών συµπεριφορών -που 
δεν θα επιδέχονται διαφορετικών ερµηνειών και προσεγγίσεων- θα καθορίζουν µε ακρίβεια τις 
προϋποθέσεις και την διαδικασία κυρώσεων, θα αποκλείουν τους παρανοµούντες, ενώ παράλληλα θα 
διευκολύνουν την επιχειρηµατικότητα και τον υγιή ανταγωνισµό. 
Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζουµε κοινούς όρους για όλους, βάζοντας τέρµα στο άναρχο τοπίο της 

αισθητικής και δηµιουργώντας προϋποθέσεις ποιοτικής οµοιοµορφίας. Με αυτό τον τρόπο, δίνουµε το 
σύνθηµα για µια πιο όµορφη και τακτική πόλη για όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες. Ας αντιληφθούµε 
επιτέλους ότι η ποιότητα της ζωής µας και οι επιλογές της ανάπτυξης δεν είναι έννοιες αντικρουόµενες 
αλλά αλληλοσυµπληρούµενες. 

Νικήτας Κακλαµάνης 
∆ήµαρχος Αθηναίων 
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E IΣAΓΩΓH  
 
∆εν αποτελεί υπερβολή, αν υποστηριχθεί ότι τα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ) 

αποτελούν ένα από τα πλέον απαιτητικά πεδία δράσης της αυτοδιοίκησης, όπου δοκιµάζονται τόσο οι 
δυνατότητές της για την περιφρούρηση της νοµιµότητας και την αποτελεσµατική της πράξη, όσο και οι 
σχέσεις της µε τους πολίτες και τις τοπικές κοινωνίες. Αν και συστηµατικά εντάσσονται σε µια ενιαία 
κατηγορία, τα ΚΥΕ απαρτίζονται από µια πανσπερµία ειδικότερων κλάδων και περιπτώσεων, οι οποίες 
διαφοροποιούνται, βέβαια, έτι περαιτέρω, µέσα από τις ιδιαιτερότητες των τοπικών συνθηκών. Ως προς 
τα ΚΥΕ, τα όργανα της αυτοδιοίκησης καλούνται να εφαρµόσουν πληθώρα ετερογενών κανόνων, να 
συνεργαστούν αρµονικά και έγκαιρα µε άλλες δηµόσιες υπηρεσίες, να καταδείξουν στην πράξη την 
εξοικείωσή τους µε το γεωγραφικό χώρο ευθύνης τους και τα χαρακτηριστικά του, να διαφυλάξουν –εν 
τέλει- πολύτιµα δηµόσια αγαθά, όπως το περιβάλλον, την υγιεινή και την κοινή ησυχία, χωρίς 
παράλληλα να εµποδίζουν την επιχειρηµατική δράση.  
Η οµάδα έργου που συγκροτήθηκε κατά τον Απρίλιο του 2007 και ανέλαβε να ολοκληρώσει σε 

σύντοµο χρονικό διάστηµα την εκπόνηση του παρόντος οδηγού, πραγµατοποίησε ορισµένες βασικές 
µεθοδολογικές επιλογές που αποτελούν και τους κατευθυντήριους άξονες για την ανάπτυξη του 
κειµένου που ακολουθεί. Βασική επιλογή, υπήρξε η υιοθέτηση απλής και κατανοητής στον µέσο 
διοικούµενο γλώσσας, χωρίς όµως να θυσιάζεται η εννοιολογική ακρίβεια και η επιστηµονική, 
διοικητική-τεχνική, νοµοθετική και νοµολογιακή τεκµηρίωση. Έτσι, πιστεύουµε ότι ο παρών οδηγός 
µπορεί εύκολα να γίνει κατανοητός από τα αιρετά και τα υπηρεσιακά στελέχη της αυτοδιοίκησης και 
τους ενδιαφερόµενους πολίτες αλλά και να προσφέρει χρήσιµη καθοδήγηση σε νοµικούς και άλλους 
επιστήµονες.  

Eνόψει όλων αυτών, αλλά και της ανοµοιογένειας των διοικητικών πρακτικών που εφαρµόζονται 
στους δήµους της χώρας µας, προέβαλε η ανάγκη για τη συγγραφή ενός αξιόπιστου οδηγού ο οποίος θα 
κάλυπτε τα βασικότερα ζητήµατα που ανακύπτουν κατά την εφαρµογή της νοµοθεσίας που διέπει τα 
KYE. Eξάλλου, είναι γνωστά σε όλους τους εµπλεκόµενους τα σοβαρά κενά ενηµέρωσης, αξιόπιστης 
πληροφόρησης και συνεπούς καθοδήγησης, τα οποία δεν είναι δυνατό να καλυφθούν πλήρως µέσω 
εγκυκλίων και ad hoc απαντήσεων των συναρµόδιων Yπουργείων. Mε γνώµονα το δηµόσιο  συµφέρον 
και διαπνεόµενοι από πνεύµα εποικοδοµητικής συνεργασίας, τρεις φορές που συγκεντρώνουν 
σηµαντικές ευθύνες στο χώρο της αυτοδιοίκησης, δηλ. το Yπουργείο Eσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 
και Aποκέντρωσης, η KE∆KE και η EETAA, αποφάσισαν να προχωρήσουν από κοινού στην εκπόνηση 
ενός οδηγού για τα KYE. Στη συνέχεια, η EETAA συγκρότησε οµάδα έργου κατά τον Aπρίλιο του 
2007 υπό τον επιστηµονικό συντονισµό του Aναπληρωτή Kαθηγητή του Πανεπιστηµίου Aθηνών κ. N.-
K. Xλέπα µε τη συµµετοχή έµπειρων νοµικών και στελεχών της διοίκησης και της αυτοδιοίκησης. H εν 
λόγω οµάδα ανέλαβε να ολοκληρώσει σε σύντοµο χρονικό διάστηµα τη συγγραφή του παρόντος 
οδηγού, αφού πραγµατοποίησε ορισµένες βασικές µεθοδολογικές επιλογές που αποτελούν και τους 
κατευθυντήριους άξονες για την ανάπτυξη του κειµένου που ακολουθεί. Bασική επιλογή, υπήρξε η 
υιοθέτηση απλής και κατανοητής στον µέσο διοικούµενο γλώσσας, χωρίς όµως να θυσιάζεται η 
ενοιολογική ακρίβεια και η επιστηµονική, διοικητική-τεχνική, νοµοθετική και νοµολογιακή 
τεκµηρίωση. Έτσι, πιστεύουµε ότι ο παρών οδηγός µπορεί εύκολα να γίνει κατανοητός από τα αιρετά 
και τα υπηρεσιακά στελέχη της αυτοδιοίκησης και τους ενδιαφερόµενους πολίτες αλλά και να 
προσφέρει χρήσιµη καθοδήγηση σε νοµικούς και άλλους επιστήµονες. 

Tο αντικείµενο του οδηγού περιορίζεται στα KYE, για τα οποία είναι αρµόδιοι οι δήµοι και οι 
κοινότητες. Oι περιπτώσεις αρµοδιότητας άλλων φορέων σε ειδικές κατηγορίες KYE επισηµαίνονται 
µεν, αλλά δεν ήταν δυνατό να παρουσιαστούν πλήρως και εξαντλητικά στο παρόν κείµενο. Eπίσης δεν 



συµπεριλήφθηκαν, βέβαια, περιπτώσεις καταστηµάτων και επιχειρήσεων που δεν είναι KYE (πλην 
λίγων και σηµαντικών ή παραδειγµατικών εξαιρέσεων), αλλά αδειοδοτούνται από τους OTA. Aπό την 
άλλη πλευρά, ο οδηγός επεκτάθηκε και σε ζητήµατα που ναι µεν τυπικά δεν εντάσσονται στις ειδικές 
ρυθµίσεις για τα KYE, αλλά τα αφορούν άµεσα, όπως λ.χ., η σχετική πολεοδοµική νοµοθεσία ή 
ορισµένοι κανόνες και αρχές που αφορούν την διοικητική διαδικασία, τα δικαιώµατα των διοικουµένων 
και τις υποχρεώσεις των δηµόσιων υπηρεσιών, την κρατική εποπτεία και τη δικαστική προστασία. 

O οδηγός οργανώνεται σε έξι βασικά κεφάλαια, τα οποία ακολουθούν έναν «κλασικό» συστηµατικό 
προσανατολισµό ως προς την κατάταξη της ύλης. Έτσι, το πρώτο κεφάλαιο (Α) έχει εισαγωγικό 
χαρακτήρα, αφού ασχολείται µε τους βασικούς εννοιολογικούς προσδιορισµούς των ΚΥΕ και οριοθετεί 
τον κύκλο των σχετικών αρµοδιοτήτων που διαθέτει η τοπική αυτοδιοίκηση. Το ίδιο Κεφάλαιο 
αντιπαραθέτει, συνδυαστικά ή εκ παραλλήλου, ορισµένες κατηγορίες σηµαντικών ΚΥΕ για τα οποία 
δεν είναι αρµόδιοι οι πρωτοβάθµιοι OΤΑ, καθώς και καταστήµατα και επιχειρήσεις που δεν είναι ΚΥΕ, 
αλλά αδειοδοτούνται από τους δήµους και τις κοινότητες. Στο επόµενο κεφάλαιο (Β), παρουσιάζονται 
αναλυτικά τα ζητήµατα που αφορούν ένα ιδιαίτερα κρίσιµο στάδιο της όλης διαδικασίας, έτσι όπως 
αυτή οργανώνεται από το νέο Κ∆Κ, δηλ. την προέγκριση. Η εκτενής ανάπτυξη της συναφούς 
προβληµατικής κρίθηκε αναγκαία, επειδή κατά το στάδιο αυτό διερευνάται σειρά παραγόντων και 
προϋποθέσεων που αφορούν άµεσα την αδειοδότηση και εξετάζονται από τα όργανα των δήµων και 
κοινοτήτων. Ακολούθως (Κεφ. Γ), αναλύονται τα θέµατα που αφορούν το στάδιο της χορήγησης της 
άδειας ΚΥΕ, µε την οποία και ολοκληρώνεται η σχετική αδειοδοτική διαδικασία. Στην αντικατάσταση 
της άδειας, η οποία οργανώνεται πλέον µε τρόπο που περιορίζει τις περιπτώσεις επανάληψης της 
διαδικασίας εξ υπαρχής, αφιερώνεται το Κεφάλαιο ∆ του οδηγού. Ιδιαίτερα σηµαντικά στην πράξη 
είναι, εξάλλου, τα ζητήµατα που ανακύπτουν ως προς τις αφαιρέσεις και ανακλήσεις αδειών, καθώς και 
τις σφραγίσεις ΚΥΕ. Σε αυτά στρέφεται το Κεφάλαιο Ε του οδηγού. Τέλος, κρίθηκε σκόπιµο να 
ολοκληρωθεί ο οδηγός µε ένα ιδιαίτερο Κεφάλαιο (Στ) που αφορά τις διοικητικές προσφυγές και τη 
δικαστική προστασία, έτσι ώστε να αποκτά ο αναγνώστης µια σαφή εικόνα ως προς τις δυνατότητες που 
προσφέρει η έννοµή µας τάξη και οι µηχανισµοί της για τον έλεγχο τήρησης της νοµιµότητας από όλες 
τις εµπλεκόµενες πλευρές.  
Πιστεύουµε ότι ο ανά χείρας οδηγός προσφέρει στους ενδιαφερόµενους τη δυνατότητα να 

αποκτήσουν την απαιτούµενη εποπτεία της συναφούς προβληµατικής, χωρίς βέβαια να εξαντλούνται 
όλα τα ζητήµατα που µπορούν να ανακύψουν στην πράξη.  

 

Iωάννης Γκογκοζώτος  
∆ιευθύνων Σύµβουλος EETAA A.E. 



ΚΕΦΑΛΑΙO Α 
ΕΝΝOΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙOΝOΜΙΚOΥ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡOΝΤOΣ ΚΑΙ 
ΑΡΜO∆ΙOΤΗΤΕΣ  
ΤΩΝ ∆ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚOΙΝOΤΗΤΩΝ 

 

Ι. Έννοια καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος 

Σύµφωνα µε τον ΑΝ 2520/19401 (άρθρ. 9 παρ. 1), καταστήµατα ή επιχειρήσεις υγειονοµικού 
ενδιαφέροντος είναι εκείνα που οι όροι ίδρυσης και λειτουργίας τους καθορίζονται από υγειονοµικές 
διατάξεις. Oι τελευταίες έχουν τη µορφή υπουργικών αποφάσεων. Σχετική νοµοθεσία υπήρχε και 
παλαιότερα, όπως το από 18/9/1928 Ν∆ «Περί µέτρων προς πρόληψιν και καταπολέµησιν επιδηµικών 
νόσων»2. Ιδιαίτερα σηµαντική για την οριοθέτηση της έννοιας των Καταστηµάτων Υγειονοµικού 
Ενδιαφέροντος (ΚΥΕ) είναι σήµερα η υγειονοµική διαταξη Α1β/8577/1983 «Περί υγειονοµικού 
ελέγχου και αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας των εγκαταστάσεων επιχειρήσεων υγειονοµικού 
ενδιαφέροντος κ.λ.π.»3, όπως ισχύει4.  

Σύµφωνα µε το άρθρο 5 της υπ’ αριθµ. Α1β/8577/1983 Υγειονοµικής ∆ιάταξης: «Καταστήµατα 
Υγειονοµικού ενδιαφέροντος είναι τα καταστήµατα,  στα οποία γίνεται παρασκευή ή/και διάθεση σε 
πελάτες (καθισµένους, όρθιους, περαστικούς) ή διανοµή φαγητών ή γλυκισµάτων ή οποιουδήποτε 
άλλου παρασκευάσµατος τροφίµων ή ποτών, καθώς και τα καταστήµατα προσφοράς υπηρεσιών, 
εξαιτίας των οποίων µπορεί να προκληθεί βλάβη στη δηµόσια υγεία, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην 
παρούσα και στις άλλες υγειονοµικές διατάξεις.». 

Καταστήµατα Υγειονοµικού 
Ενδιαφέροντος 

 

Που διέπονται από υγειονοµικές  
διατάξεις ή υγειον. κανονισµούς και όπου γίνεται παρασκευή, διάθεση,  

εµπορία, αποθήκευση  
τροφίµων ή ποτών 

 

Όπου προσφέρονται υπηρεσίες  
εξ αιτίας των οποίων µπορεί να  

προκληθεί βλάβη στη δηµόσια υγεία 
(π.χ. κουρεία, κοµµωτήρια) 

 
 
Στα άρθρα 37-50 της εν λόγω Υγειονοµικής ∆ιάταξης γίνεται αναλυτική κατηγοριοποίηση των ΚΥΕ. 

Συγκεκριµένα: 
 Καταστήµατα προσφοράς ποτών, χωρίς φαγητό, σε καθισµένους πελάτες (άρθρο 37). Σε αυτά 

περιλαµβάνονται καφενεία (παραδοσιακά), καφετέριες (εκσυγχρονισµένα καφενεία), µπαρ, 
κυλικεία, ανοικτά µπαρ (open bar), βλ. άρθρ. 37 παρ. 2.  

 Καταστήµατα στα οποία παρασκευάζονται ή/και προσφέρονται σε καθισµένους πελάτες κάθε 
είδους φαγητά µε τη συνοδεία ή µη ποτών, κυρίως οινοπνευµατωδών (άρθρο 38). Σε αυτά 



περιλαµβάνονται εστιατόρια, ψαροταβέρνες, ψητοπωλεία, οβελιστήρια (σουβλατζίδικα), 
πιτσαρίες, σνακ-µπαρ (δηλ. ζυθοπωλεία ή µπυραρίες, ουζοπωλεία ή ουζερί κ.ά., επίσης τα Fast 
Food ή καταστήµατα γρήγορου φαγητού), βλ. άρθρ. 38 παρ. 2.  

 Καταστήµατα στα οποία παρασκευάζονται και προσφέρονται γλυκίσµατα και κάθε είδους 
παρασκευάσµατα γάλακτος κλπ. σε καθισµένους πελάτες (άρθρο 39). Σε αυτά περιλαµβάνονται 
τα ζαχαροπλαστεία, γαλακτοπωλεία, µπουγατσάδικα, λουκουµατζίδια, αναψυκτήρια καταστήµατα 
και τα όµοια που εξυπηρετούν καθισµένους ή και περαστικούς πελάτες (άρθρ. 39 παρ. 1).  

 Μικτά καταστήµατα παρασκευής και προσφοράς φαγητών, γλυκισµάτων, ποτών κλπ. σε 
καθισµένους πελάτες (άρθρο 40). Το εν λόγω άρθρο αναφέρεται αφενός σε «οµοειδή 
καταστήµατα» που ρυθµίζονται κατά ενιαίο τρόπο από τα άρθρα 37-39 και επιτρέπεται να 
λειτουργούν (δύο ή περισσότερα) ως µικτά καταστήµατα (λ.χ. καφέ-µπαρ, πιτσαρία-σνακ µπαρ, 
γαλακτοζαχαροπλαστείο κ.λ.π.) και καταρχήν µπορούν να έχουν κοινούς χώρους (άρθρ. 40 παρ. 
2). «Μη οµοειδή καταστήµατα», αφετέρου, χαρακτηρίζονται τα καταστήµατα των άρθρων 37-39 
που περιλαµβάνονται σε δύο τουλάχιστον από τα άρθρα αυτά και ρυθµίζονται µε διαφορετικό, για 
κάθε είδος των καταστηµάτων, τρόπο. Αυτά επιτρέπεται να λειτουργούν ως µικτά καταστήµατα 
(λ.χ. καφετέρια-σνακ µπαρ, εστιατόριο-ζαχαροπλαστείο, καφετέρια-πιτσαρία κλπ.). Τα µη 
οµοειδή µικτά καταστήµατα µπορούν επίσης να έχουν κοινούς χώρους, αλλά το εµβαδόν κάθε 
χώρου θα είναι ίσο τουλάχιστον ή και µεγαλύτερο από τα εµβαδά που προβλέπουν οι σχετικές 
διατάξεις για τον αντίστοιχο χώρο καθενός από τα καταστήµατα που αποτελούν το µικτό 
κατάστηµα (άρθρ. 40 παρ. 3). 

 Κέντρα ∆ιασκεδάσεως (άρθρο 41). Σύµφωνα µε την παρ. 1 «Κέντρο ∆ιασκεδάσεως είναι ο 
στεγασµένος ή ακάλυπτος χώρος συγκεντρώσεως του κοινού για την παρακολούθηση 
καλλιτεχνικού, κυρίως µουσικού, προγράµµατος σε συνδυασµό µε την παροχή φαγητών ή / και 
ποτών, πέρα δε από τον χώρο αυτόν υπάρχουν οπωσδήποτε και οι προβλεπόµενοι από τα οικεία 
άρθρα, αναλόγως των προσφεροµένων ειδών (άρθρα 37 ή 38 ή 39 της παρούσας), στεγασµένοι 
χώροι µε την απαραίτητη συγκρότηση και εξοπλισµό». Στην ίδια διάταξη διευκρινίζεται ότι «δεν 
θεωρούνται Κέντρα ∆ιασκεδάσεως τα καταστήµατα των άρθρων 37, 38 και 39, στα οποία, 
κατόπιν άδειας της αρµόδιας Αστυνοµικής Αρχής και σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές 
Αστυνοµικές ∆ιατάξεις, γίνεται χρήση ορισµένων έγχορδων µουσικών οργάνων (πιάνο, βιολί, 
κιθάρα κ.τ.οµ.), χωρίς ενισχυτή και µεγάφωνα, ή στερεοφωνικού µηχανήµατος µικρής ισχύος, 
ανάλογης µε τον χώρο, για τη δηµιουργία ευχάριστης ατµόσφαιρας στο κατάστηµα. Στα 
καταστήµατα αυτά δεν επιτρέπεται ο χορός». 

 Καταστήµατα τα οποία διαθέτουν σε περαστικούς πελάτες τρόφιµα και ποτά για άµεση 
κατανάλωση (άρθρο 42). Σε αυτά περιλαµβάνονται: «τα καταστήµατα, τα οποία προσφέρουν 
τρόφιµα ή / και ποτά σε περαστικούς πελάτες. Τέτοια καταστήµατα είναι τα αναψυκτήρια 
περίπτερα, τα καταστήµατα αναψυκτήρια χωρίς καθίσµατα, τα παγωτοπωλεία, τα οβελιστήρια για 
περαστικούς πελάτες, οι κινητές καντίνες και άλλα παρόµοια καταστήµατα». Επίσης, στα 
καταστήµατα αυτά περιλαµβάνονται «και τα κυλικεία, που λειτουργούν σε χώρους εργασίας ή 
συγκεντρώσεως πολλών ατόµων, εφόσον δεν αναπτύσσονται σ’ αυτά τραπέζια και καθίσµατα 
(κυλικεία εργοστασίων, δηµοσίων θεαµάτων, σχολείων, ιδρυµάτων, µεγάρων στα οποία 
στεγάζονται γραφεία ή καταστήµατα, δηµοτικών αγορών κλπ.)» (άρθρ. 42 παρ. 1 και 2) .  

 Καταστήµατα τροφίµων, που καταναλώνονται σε άλλους χώρους έξω από εκείνους διαθέσεώς 
τους (άρθρο 43). Σε αυτά περιλαµβάνονται: «τα παντοπωλεία, οπωρολαχανοπωλεία, κρεοπωλεία, 
ιχθυοπωλεία, πτηνοπωλεία-αυγοπωλεία, καφεκοπτεία, πρατήρια γάλακτος και ειδών 
ζαχαροπλαστικής, αµιγή πρατήρια ειδών ζαχαροπλαστείου, αµιγή γαλακτοπωλεία, πρατήρια 



άρτου, καταστήµατα πωλήσεως κατεψυγµένων προϊόντων καταστήµατα πωλήσεως 
εµφιαλωµένων οινοπνευµατωδών και µη ποτών (κάβες), καταστήµατα πωλήσεως ειδών 
αλλαντοποιίας και τυροκοµίας, πρατήρια ελαίου και µαγειρικών λιπών και κάθε άλλο παρόµοιο 
µε τα ανωτέρω κατάστηµα» (άρθρ. 43 παρ. 1)5.  

 Υπεραγορές τροφίµων «Σούπερ Μάρκετς τροφίµων» (άρθρο 44). Σύµφωνα µε το νόµο: 
“Υπεραγορά Τροφίµων ή Σούπερ Μάρκετ είναι µεγάλο κατάστηµα, στο οποίο πωλούνται κάθε 
είδους τρόφιµα, παρασκευασµένα και µη, καθώς και είδη άσχετα µε τα τρόφιµα. Αναλυτικότερα, 
στα ανωτέρω καταστήµατα επιτρέπεται να πωλούνται όλα τα είδη παντοπωλείου και 
κρεοπωλείου, κατεψυγµένα τρόφιµα, ζωικής και φυτικής προελεύσεως, γάλα και τα παραγωγά 
του, φαγητά και γλυκίσµατα σε πακέτα και εµφιαλωµένα οινοπνευµατώδη και µη ποτά, καθώς και 
απορρυπαντικά, είδη καθαρισµού, εντοµοκτόνα, συµπεριλαµβανοµένων και των σκωροκτόνων σε 
πραγµατικά αεροστεγείς συσκευασίες, καλλυντικά, είδη νοικοκυριού, εξοχής, ενδύσεως και 
υποδήσεως, παιδικά είδη, χαρτικά, βιβλία κλπ., µε την προϋπόθεση ότι θα καταλαµβάνουν 
ιδιαίτερους νοητούς χώρους µακριά από τα τρόφιµα» (άρθρ. 44 παρ. 1)6.  

 Αποθήκες τροφίµων ή/και ποτών χονδρικού εµπορίου (άρθρο 45). Σύµφωνα µε τη νοµοθεσία, «ως 
αποθήκες τροφίµων ή / και ποτών χονδρικού εµπορίου νοούνται οι χώροι στους οποίους 
αποθηκεύονται, µέχρι να διατεθούν στο λιανικό εµπόριο, τρόφιµα ή / και ποτά συσκευασµένα σε 
σάκους, κιβώτια, δοχεία κ.τ.οµ.» (άρθρ. 45 παρ. 1) .  Επισηµαίνεται πάντως, ότι για τις αποθήκες 
που διαθέτουν εγκατεστηµένο µόνιµα µηχανολογικό εξοπλισµό αρµόδια για την χορήγηση της 
άδειας είναι η οικεία Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση 7.  

 Κινητά Καταστήµατα σε Λαϊκές Αγορές (άρθρο 46 παρ. 6 και 7). Σύµφωνα µε τη νοµοθεσία, 
πρόκειται για «ειδικά διασκευασµένα οχήµατα, αυτοκίνητα ή ρυµουλκούµενα, µε ειδικό αµάξωµα 
εµβαδού τουλάχιστον 5 τ.µ. των οποίων η χρήση για άλλους σκοπούς απαγορεύεται». Για τέτοιου 
είδους κινητά καταστήµατα απαιτείται άδεια του δήµου ή της κοινότητας «του τόπου κατοικίας 
του κατόχου του» (άρθρ. 46 παρ.1).  

 Πώληση τυποποιηµένων παγωτών, αναψυκτικών ποτών και ορισµένων ζαχαρωδών προϊόντων 
στα  καταστήµατα ψιλικών (άρθρο 47), οπότε απαιτείται αντίστοιχη ειδική άδεια8 

 Αυτόµατοι πωλητές τροφίµων ή ποτών (άρθρο 48). Σύµφωνα µε το νόµο, «Αυτόµατοι πωλητές 
τροφίµων ή ποτών είναι µηχανήµατα, τα οποία, αφού τεθούν σε λειτουργία µε κέρµα, διαθέτουν 
αυτόµατα ορισµένα είδη τροφίµων ή ποτών, όπως είναι τα ζαχαρώδη προϊόντα, οι ξηροί καρποί, 
τα αναψυκτικά ποτά, τα ζεστά ή κρύα ροφήµατα, τόστ κ.τ.οµ» (άρθρ. 48 παρ. 1)9. 

 Πλανόδιοι και στάσιµοι µικροπωλητές τροφίµων ή ποτών (άρθρο 49). Oι εν λόγω µικροπωλητές 
µπορούν να πωλούν είδη κουλουροποιίας, συσκευασµένα προϊόντα σοκολατοποιίας, 
µπισκοτοποιίας, τυποποιηµένα παγωτά, εµφιαλωµένα αναψυκτικά ποτά κ.ά.10.  

 Αρτοποιεία και Πρατήρια άρτου (άρθρο 50). Σύµφωνα µε τη νοµοθεσία, «Αρτοποιείο είναι 
µόνιµο κτίσµα ειδικά διαρρυθµισµένο και κατάλληλα εξοπλισµένο, ανεξάρτητα από τη 
δυναµικότητά του, για την παραγωγή και διάθεση άρτου, αρτοσκευασµάτων γενικά και λοιπών 
σκευασµάτων τροφίµων, που έχουν ως βάση το αλεύρι, πλην των ζυµαρικών. Ακόµη, στο 
αρτοποιείο ψήνονται φαγητά και άλλα παρασκευάσµατα (γλυκίσµατα κλπ.) του Κοινού». 
Πρατήριο άρτου, αντίστοιχα, είναι «αυτοτελές και ανεξάρτητο κατάστηµα, στο οποίο πωλούνται 
µόνον προϊόντα αρτοποιίας, δηλαδή άρτος, αρτοσκευάσµατα, απλά ή ειδικά, και άλλα 
σκευάσµατα από αυτά που επιτρέπεται να παρασκευάζονται στα αρτοποιεία». 



 
ΙΙ. Oι αρµοδιότητες των δήµων και κοινοτήτων ως προς τα καταστήµατα  
υγειονοµικού ενδιαφέροντος 

Αρχικά, σύµφωνα µε το άρθρο 9 του ΑΝ 2520/1940, ως προς την χορήγηση άδειας σε ΚΥΕ, αρµόδια 
ήταν η αστυνοµική αρχή. Επρόκειτο βέβαια για µια πολιτικά ασταθή περίοδο, ενώ η πρωτοβάθµια 
αυτοδιοίκηση ήταν τότε κατακερµατισµένη σε χιλιάδες µικρές µονάδες που δεν διέθεταν τα 
απαιτούµενα µέσα και το αναγκαίο προσωπικό. Επιπλέον, η προστασία της δηµόσιας υγείας 
αντιµετωπίζονταν ως ευθύνη του κράτους, το οποίο έπρεπε να ανταποκριθεί µέσω των πειθαρχηµένων 
και οργανωµένων αστυνοµικών αρχών που ανέπτυσσαν την παρουσία τους σε όλη τη χώρα. Αλλά και 
πολύ αργότερα, το άρθρο 6 παρ. 1 της Α1β/8577/83 Υγειονοµικής ∆ιάταξης προέβλεπε ότι «Για την 
ίδρυση και λειτουργία καταστήµατος ή εργαστηρίου ή εργοστασίου υγειονοµικού ενδιαφέροντος 
απαιτείται άδεια της οικείας αστυνοµικής αρχής, χορηγούµενη µε σύµφωνη γνώµη της αρµόδιας 
Υγειονοµικής Επιτροπής ή, αν δεν προβλέπεται από τον Νόµο τέτοια Επιτροπή, της αρµόδιας 
Υγειονοµικής Υπηρεσίας, ότι πληρούνται οι όροι των σχετικών Υγειονοµικών ∆ιατάξεων. Ανάλογες 
υπήρξαν άλλωστε και οι επιλογές ενός πολύ σηµαντικού σχετικού νοµοθετήµατος, δηλ. του Π∆ 
180/1979, το οποίο αφορούσε κέντρα διασκέδασης και λοιπά καταστήµατα όπου προσφέρονται 
οινοπνευµατώδη ποτά11. 

Στα τέλη της δεκαετίας του ογδόντα, εκδόθηκε το Π∆ 552/198912, µε το οποίο προβλέφθηκε η 
δυνατότητα µεταβίβασης στους δήµους της αρµοδιότητα χορήγησης της άδειας ίδρυσης ορισµένων 13 
ΚΥΕ. Η εν λόγω άδεια ίδρυσης αποτελούσε προϋπόθεση για την χορήγηση, στη συνέχεια, άδειας 
λειτουργίας από την αστυνοµική αρχή. Προκειµένου να ασκηθεί η εν λόγω αρµοδιότητα, έπρεπε σε 
κάθε ενδιαφερόµενο δήµο να έχει προηγηθεί σχετική απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου 
και έγκριση από το νοµάρχη.  

Η εν λόγω µεταβίβαση αρµοδιότητας κρίθηκε όµως αντισυνταγµατική από το Συµβούλιο της 
Επικρατείας14. Στη συνέχεια, η αρµοδιότητα χορήγησης των αδειών ίδρυσης ΚΥΕ µεταβιβάσθηκε 
στους δήµους και τις κοινότητες µε το νόµο 2130/199315 (άρθρο 28), για συγκεκριµένες κατηγορίες 
ΚΥΕ που απαριθµήθηκαν περιοριστικά. Το επόµενο έτος, µε το ν. 2218/199416 µεταβιβάστηκε τελικά 
στους πρωτοβάθµιους OΤΑ και η αρµοδιότητα για την χορήγηση των αδειών λειτουργίας ΚΥΕ. Η εν 
λόγω αρµοδιότητα µεταβιβάσθηκε µάλιστα για όλα, καταρχήν, τα ΚΥΕ και όχι µόνο γι’αυτά του Π∆ 
180/1979 ή του ν. 2130/1993. O νοµοθέτης επανήλθε πολύ γρήγορα µε το ν. 2307/1995 (άρθρο 11) και 
το ν. 2503/1997 (άρθρο 11)17 που ρύθµισαν σχετικά ζητήµατα, ενώ στην Υγειονοµική διάταξη 
Υ1β/4352/199418 ορίστηκε πλέον ότι, όπου στον υγειονοµικό κανονισµό και στις υγειονοµικές 
διατάξεις που εκδόθηκαν µε βάση τη σχετική εξουσιοδότηση του ΑΝ 2520/1940 αναφέρεται η 
«αστυνοµική αρχή», νοείται πλέον ο οικείος δήµος ή κοινότητα19. Συνεπώς, η σχετική αρµοδιότητα 
που απέκτησαν οι δήµοι είναι η αρµοδιότητα της αστυνοµίας.  

Στο δηµοτικό και κοινοτικό κώδικα που ίσχυε µέχρι πρόσφατα (Π∆ 410/1995), γίνονταν 
κατηγορηµατικά λόγος για αρµοδιότητα των δήµων και κοινοτήτων για την «χορήγηση των αδειών 
ίδρυσης και λειτουργίας όλων των καταστηµάτων και επιχειρήσεων, οι όροι λειτουργίας των οποίων 
καθορίζονται από υγειονοµικές διατάξεις» καθώς και για την «άσκηση του υγειονοµικού ελέγχου 
αυτών»20. Με αυτή τη ρύθµιση, κατοχυρώνονταν η αρµοδιότητα, καταρχήν, των πρωτοβάθµιων OΤΑ 
για όλα τα καταστήµατα και επιχειρήσεις υγειονοµικού ενδιαφέροντος, εκτός αν άλλες ειδικότερες 



ρυθµίσεις ανέθεταν σχετικές αρµοδιότητες σε άλλους φορείς και υπηρεσίες (λ.χ. για τα εργαστήρια 
αισθητικής, τις µονάδες αδυνατίσµατος κ.ά.). 

Πρόσφατα, µε το νέο δηµοτικό και κοινοτικό κώδικα (Κ∆Κ)21, οι ουσιαστικές και διαδικαστικές 
ρυθµίσεις για τα ΚΥΕ αναµορφώθηκαν και πάλι (βλ. ιδίως άρθρ. 80)22, ενώ λίγο αργότερα εκδόθηκε 
και η ΚΥΑ 10551/2007 (ΦΕΚ 246 Α) «Απλούστευση διαδικασίας έκδοσης άδειας ίδρυσης και 
λειτουργίας Καταστήµατος Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος καθώς και Καταστήµατος Υγειονοµικού 
Ενδιαφέροντος επί θαλασσοπλοούντων πλοίων». Κοινή συνισταµένη αυτών των νεότερων ρυθµίσεων 
αποτελεί η προσπάθεια για απλοποίηση και επιτάχυνση των σχετικών διαδικασιών. Έτσι, στο νέο Κ∆Κ 
(άρθρ. 80), εκτός από την υιοθέτηση προθεσµιών και την καθιέρωση «τεκµαρτών» αδειών που ισχύουν 
µε την άπρακτη, από την πλευρά του δήµου, πάροδο προθεσµιών23, αξίζει να σηµειωθεί η ανάληψη 
των συναφών αρµοδιοτήτων από την (ολιγοµελή) δηµαρχιακή επιτροπή (αντί του δηµοτικού 
συµβουλίου παλαιότερα) και τον δήµαρχο24.  

Η αρµοδιότητα των πρωτοβάθµιων OΤΑ για τις άδειες ΚΥΕ κατοχυρώνεται πάντως και στο άρθρο 
75 ΙΙ παρ. 13 του Κ∆Κ, όπου όµως εντάσσεται ρητά πλέον στις «κρατικού χαρακτήρα αρµοδιότητες», 
οι οποίες ασκούνται σε τοπικό επίπεδο και έχουν ανατεθεί στους δήµους και τις κοινότητες «για την 
καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθεσία». Είναι προφανές, ότι οι εν 
λόγω αρµοδιότητες κατηγοριοποιούνται ως «κρατικού χαρακτήρα», επειδή έχουν ως βασικό στόχο την 
προστασία και διαφύλαξη της δηµόσιας υγείας. Έτσι, ο ίδιος ο νοµοθέτης χαρακτηρίζει τις εν λόγω 
αρµοδιότητες ως «δοτές» ή «κατά παραχώρηση»25 που αφορούν κρατικές και όχι τοπικές υποθέσεις 
και, συνεπώς, µπορούν κατά περίπτωση να προσθαφαιρούνται, σύµφωνα µε τις επιλογές του νοµοθέτη, 
από το πεδίο των αρµοδιοτήτων των OΤΑ. Η ίδια η εν λόγω διάταξη είναι άλλωστε, ως προς αυτό, 
σαφής, παρά τη γενική της διατύπωση ως προς την σχετική αρµοδιότητα: «Η χορήγηση, ανάκληση και 
αφαίρεση των αδειών ίδρυσης, λειτουργίας και εγκατάστασης των καταστηµάτων και επιχειρήσεων, οι 
όροι λειτουργίας των οποίων καθορίζονται από την κείµενη νοµοθεσία και τους αντίστοιχους 
υγειονοµικούς κανονισµούς και διατάξεις, καθώς και ο έλεγχος της τήρησης αυτών». 

 Ειδικότερα, ως προς τους ελέγχους τήρησης της σχετικής νοµοθεσίας, το Π∆ 23/2002, προέβλεψε 
σχετική αρµοδιότητα της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας (άρθρο 2 παρ. Α περ. 5)26, για «τον έλεγχο της 
τήρησης των διατάξεων που αφορούν τη λειτουργία όλων των καταστηµάτων και επιχειρήσεων, των 
οποίων οι όροι λειτουργίας καθορίζονται από υγειονοµικές διατάξεις», καθώς και (περ.19) για «τον 
έλεγχο της τήρησης των διατάξεων για το ωράριο λειτουργίας των κέντρων διασκέδασης και των 
συναφών καταστηµάτων, καθώς και των εµπορικών καταστηµάτων». Αργότερα, όµως, µε το άρθρο 35 
παρ. 12 του ν. 3274/200427, ορίστηκε ότι οι εν λόγω αρµοδιότητες (µεταξύ άλλων), ασκούνται από την 
ΕΛΑΣ και µπορούν στο µέλλον να ασκούνται «από τη ∆ηµοτική Αστυνοµία, στο σύνολό τους ή 
µεµονωµένα, ύστερα από προηγούµενη απόφαση του αρµόδιου Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας, η 
οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή εκδίδεται ύστερα από 
πρόταση του οικείου δηµοτικού συµβουλίου και γνώµη του αστυνοµικού διευθυντή του νοµού». Ήδη, 
σε αρκετές περιπτώσεις, οι Γ. Γραµµατείς Περιφερειών έχουν λάβει σχετικές αποφάσεις που επιτρέπουν 
στη δηµοτική αστυνοµία συγκεκριµένων δήµων να ασκεί τις εν λόγω αρµοδιότητες28.  

Στις αρµοδιότητες των δήµων και κοινοτήτων για τα ΚΥΕ, καθώς και στις σχετικές διαδικασίες, ο 
Κ∆Κ αφιερώνει ένα ιδιαίτερο άρθρο (άρθρ. 80), ενώ παραπέµπει σε αυτό (άρθρ. 81) και ως προς τις 
άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας Θεάτρων-Κινηµατογράφων και Ψυχαγωγικών Παιδιών (λούνα-
παρκ, πίστες αυτοκινητιδίων, τσίρκο κλπ.). Εξάλλου, σχετικές είναι και άλλες διατάξεις του Κ∆Κ, όπως 
εκείνες που αφορούν την έκδοση τοπικών κανονιστικών αποφάσεων (άρθρ. 79) για «την προστασία της 



υγείας των κατοίκων από οχλούσες δραστηριότητες» (εδ. α2.) ή τη δυνατότητα των OΤΑ να 
προσδιορίζουν µε τέτοιες αποφάσεις «τους όρους και τις προϋποθέσεις για την εγκατάσταση και 
λειτουργία καταστηµάτων, επιχειρήσεων και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, για τη χορήγηση της 
άδειας των οποίων είναι αρµόδιοι» (εδ. στ παρ. α) ή ακόµη και να θέτουν «ειδικότερους όρους και 
προϋποθέσεις για την ίδρυση και εγκατάσταση των ανωτέρω επιχειρήσεων και δραστηριοτήτων σε 
περιοχές, που επηρεάζουν το φυσικό, πολιτιστικό και αρχιτεκτονικό περιβάλλον, την αισθητική 
φυσιογνωµία και τις εν γένει λειτουργίες των πόλεων και οικισµών, εκτός των περιοχών, για τις οποίες 
έχουν προσδιορισθεί ειδικότεροι όροι χρήσεων γης» (εδ. στ παρ. β) . Εξουσιοδότηση για έκδοση 
σχετικών κανονιστικών αποφάσεων παρέχει, τέλος, στους πρωτοβάθµιους OΤΑ και το άρθρο 75 Ι παρ. 
γ. περ. 8 Κ∆Κ, σύµφωνα µε το οποίο οι δήµοι και οι κοινότητες µπορούν να προβαίνουν στον 
προσδιορισµό «ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων της ίδρυσης και εγκατάστασης καταστηµάτων, 
επιχειρήσεων και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων της δικαιοδοσίας τους που επηρεάζουν το φυσικό, 
πολιτιστικό και αρχιτεκτονικό περιβάλλον, καθώς και την αισθητική φυσιογνωµία και τις εν γένει 
λειτουργίες της πόλης».  

Σύµφωνα µε τις εν λόγω ρυθµίσεις, οι OΤΑ έχουν τη δυνατότητα να θέτουν ειδικότερους όρους και 
προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας ΚΥΕ, εφόσον δεν πρόκειται για περιοχές όπου έχουν καθοριστεί 
ειδικότεροι όροι χρήσεων γής, όπως έχει συµβεί, λ.χ., µε τα Π∆ τα οποία έχουν εκδοθεί για την Πλάκα, 
το Θησείο, το Μεταξουργείο, το Εµπορικό Τρίγωνο Αθηνών κλπ., τα οποία θέτουν και ειδικότερους 
όρους για την ίδρυση και λειτουργία ΚΥΕ στις αντίστοιχες περιοχές29 (όπου, λ.χ., µπορεί να 
απαγορεύεται η λειτουργία κέντρων διασκέδασης). Στις περιοχές όπου υπάρχει Γ.Π.Σ., σχέδιο πόλης 
κλπ., δεν υφίσταται αντίστοιχη νοµοθετική απαγόρευση για την έκδοση κανονιστικών αποφάσεων από 
τους δήµους και τις κοινότητες. Ωστόσο, είναι καταρχήν σαφές, ότι οι κανονιστικές αποφάσεις των 
OΤΑ δεν µπορούν να υποκαθιστούν το νόµο, αλλά θα πρέπει να κινούνται εντός του πλαισίου των 
διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας (λ.χ. για τα παραδοσιακά κτίσµατα, την ρύθµιση της κυκλοφορίας 
κλπ.), ενώ θα πρέπει να επιστρατεύονται από την τοπική ρύθµιση κριτήρια που ήδη τίθενται από την 
ισχύουσα σχετική νοµοθεσία (λ.χ. για θέµατα αισθητικής, η εναρµόνιση µε την υπάρχουσα ιδιαίτερη 
αρχιτεκτονική φυσιογνωµία της πόλης που αναγνωρίζεται και προστατεύεται από τη νοµοθεσία). 
Άλλωστε, οι εν λόγω εξουσιοδοτικές διατάξεις του Κ∆Κ περιλαµβάνουν όρους αρκετά γενικούς (λ.χ. 
«εν γένει λειτουργίες της πόλης»), έτσι ώστε θα πρέπει να ερµηνεύονται και να εφαρµόζονται σύµφωνα 
µε το Σύνταγµα, µε στόχο να αποτραπεί κατά το δυνατό ο κίνδυνος να κριθούν εν τέλει οι ίδιες οι 
εξουσιοδοτικές διατάξεις του Κ∆Κ ως γενικές και αόριστες, δηλ. αντίθετες προς το γράµµα και το 
πνεύµα του άρθρ. 43 παρ. 2 του Συντ.  

Επιπλέον, η έκδοση τοπικών κανονιστικών αποφάσεων πρέπει να γίνεται µε µεγάλη φειδώ και 
ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να µην κριθεί από τα δικαστήρια ότι παραβιάζουν οι δηµοτικές ρυθµίσεις τα 
όρια των παραπάνω εξουσιοδοτήσεων. Ειδικότερα, δεν θα πρέπει να λησµονείται ότι η επιβολή 
πρόσθετων όρων και προϋποθέσεων µπορεί να συνεπάγεται σοβαρούς περιορισµούς για τα θεµελιώδη 
δικαιώµατα ιδιοκτησίας και οικονοµικής ελευθερίας που δεν επιτρέπεται να θίγονται στον πυρήνα τους, 
ενώ θα πρέπει να τηρείται η αρχή της αναλογικότητας (κυρίως να µην υπαρακοντίζεται ο σκοπός της 
ρύθµισης από τους περιορισµούς που τίθενται) και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει ο περιορισµός 
δικαιώµατος να θεµελιώνεται σε υπέρτερο δηµόσιο συµφέρον, όπως λ.χ. όταν προστατεύονται αγαθά 
συνταγµατικής κατοχύρωσης, δηλ. το περιβάλλον (άρθρ. 24 Συντ.) κ.ο.κ. Από την άλλη πλευρά, είναι 
γεγονός ότι µε το νέο Κ∆Κ, η έκδοση κανονιστικών αποφάσεων συνδυάζεται µε θεσµούς, εγγυήσεις και 
διαδικασίες όπως η διαβούλευση µε κατοίκους και φορείς της περιοχής (άρθρ. 79 και 214 παρ. 2 Κ∆Κ) 
ώστε να διασφαλίζεται η µέγιστη δυνατή διαφάνεια, να προλαµβάνονται εντάσεις, διαµάχες και 
συγκρούσεις και να ενισχύεται η αποτελεσµατικότητα των τοπικών κανονιστικών ρυθµίσεων.  



 
1. Καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος που εµπίπτουν στις ρυθµίσεις 
του άρθρ. 80 Κ∆Κ 

Σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 80 του Κ∆Κ καταστήµατα και επιχειρήσεις υγειονοµικού 
ενδιαφέροντος που εµπίπτουν στις ρυθµίσεις του άρθρου αυτού είναι30: 

 όλα τα καταστήµατα και οι επιχειρήσεις, η λειτουργία των οποίων διέπεται από 
υγειονοµικές διατάξεις ή τον υγειονοµικό κανονισµό και στα οποία γίνεται παρασκευή ή/και 
διάθεση σε πελάτες (καθισµένους, όρθιους, περαστικούς) ή διανοµή φαγητών ή γλυκισµάτων ή 
οποιουδήποτε άλλου παρασκευάσµατος τροφίµων ή ποτών ή αποθήκευση ή συντήρηση ή εµπορία 
κάθε είδους τροφίµων ή ποτών, όπως είναι κυρίως τα καταστήµατα που διέπονται από την 
Α1β/8577/83 Υγειονοµική ∆ιάταξη και  

 καταστήµατα και επιχειρήσεις στα οποία γίνεται προσφορά υπηρεσιών, εξαιτίας 
των οποίων µπορεί να προκληθεί βλάβη στη δηµόσια υγεία, όπως αναλυτικά αναφέρονται στις 
ισχύουσες υγειονοµικές διατάξεις, δηλ. κοµµωτήρια, κουρεία κλπ.31. 

 Α/Α  Είδος / Κατηγορία   ∆ιατάξεις 
 

1. Καταστήµατα προσφοράς ποτών, χωρίς  
φαγητό σε καθήµενους πελάτες : 
- Καφενεία 
- Καφετέρια 
- Μπαρ 
- Oινοπωλείο 
- Κυλικείο 
- OΡΕΝ BAR 
 
– Α1β/8577/1983 άρθρο 37 
– ΥΑ : Α1/4162/1992  
(αφορά Μπαρ και OΡΕΝ BAR) 
 
2. Καταστήµατα παρασκευής ή και διάθεσης φαγητών µε τη συνοδεία ή µη ποτών σε καθήµενους πελάτες : 
- Εστιατόριο 
- Oινοµαγειρείο 
- Ταβέρνα 
- Πατσατζίδικο 
- Ψαροταβέρνα 
- Ψητοπωλείο 
- Oβελιστήριο 
- Πιτσαρία 



- Σνακ Μπαρ (η ζυθοπωλείο,  
µπυραρία, ουζερί κ.λ.π.) 
 
– Α1β/8577/1983 άρθρο 38 
 
3. Καταστήµατα παρασκευής και διάθεσης  
γλυκισµάτων και παρασκευασµάτων 
γάλακτος σε καθήµενους πελάτες : 
- Ζαχαροπλαστείο 
- Ζαχαροπλαστείο χωρίς εργαστήριο 
- Γαλακτοπωλείο 
- Αναψυκτήριο 
- Μπουγατσάδικο 
- Λουκουµατζίδικο αµιγές 
Μηχανήµατα στιγµιαίας παρασκευής και 
διάθεσης παγωτού 
 
– Α1β/8577/1983 άρθρο 39 
 
4. Κουρεία-Κοµµωτήρια 
– Υγ.Κανον. Άρθρο 55 (ΦΕΚ 275 Β/1938) 
―ΥΑ 10330/31-12-61 (ΦΕΚ 466 Β)  
―Π.∆ 148/94 Άρθρο 7 (ΦΕΚ 99 Α’) 
 
5. Μικτά καταστήµατα παρασκευής και  
προσφοράς φαγητών, ποτών, γλυκισµάτων κ.λ.π. σε καθήµενους πελάτες 
 
– Α1β/8577/1983 άρθρο 40 
 
6. Κέντρα διασκέδασης 
― Α1β/8577/1983 άρθρο 41  
(όπως συµπληρώθηκε από Α5/3010/1985) 
 
7. Καταστήµατα προσφοράς τροφίµων ή και Ποτών σε περαστικούς  
(µη καθήµενους) πελάτες : 
- Αναψυκτήριο περίπτερο 
- Κατάστηµα αναψυκτήριο χωρίς 
καθίσµατα 
- Παγωτοπωλείο 
- Oβελιστήριο 
- Κυλικεία µεγάρων, σχολείων κ.λ.π. 
- Κινητές καντίνες 
 
― Α1β/8577/1983 άρθρο 42 
― ΥΑ : 87539/2006 
 
8. Καταστήµατα πώλησης τροφίµων και ποτών: 
- Παντοπωλείο 
- Oπωρολαχανοπωλείο, οπωροπωλείο 
- Πτηνοπωλείο, αυγοπωλείο 
- Ιχθυοπωλείο 
- Καφεκοπτείο 
- Πρατήριο γάλακτος και ειδών 



 ζαχαροπλαστικής 
- Αµιγές πρατήριο ειδών ζαχαροπλαστείου 
- Αµιγές γαλακτοπωλείο 
- Κατάστηµα κατεψυγµένων προϊόντων 
- Κατάστηµα ξηρών καρπών και  
ζαχαρωδών προϊόντων 
- Κατάστηµα εµφιαλωµένων ποτών 
- Κατάστηµα προϊόντων αλλαντοποιίας  
και τυροκοµίας 
- Πρατήριο ελαίου και µαγειρικών  
λιπών 
 
― Α1β/8577/1983 άρθρο 43 
― ν. 3377/2005 άρθρο 10  
(ιχθυοπωλείο) 
― ΥΓΕΙOΝ.∆ΙΑΤ. : 1/2006 (ιχθυοπωλείο) 
 
9. Κρεοπωλείο 
― Α1β/8577/1983 άρθρο 43 
― Π∆ 126/2000 (ΦΕΚ 111 Α)  
(όπως τροποποιήθηκε από  
π.δ. 121/2006) 
― ν. 3377/2005 άρθρο 10  
― ΥΓΕΙOΝ.∆ΙΑΤ. : 1/2006 
 
10. Υπεραγορά Τροφίµων ( SUPER MARKET) 
― Α1β/8577/1983 άρθρο 44 
― ν. 2323/1995 άρθρο 10 (όπως ισχύει) 
― ν. 2741/1999 άρθρο 10 (όπως τροποπ. από άρθρο 6 ν. 3139/2003 και άρθρο 26 ν. 3190/2003) 
 
11. Αποθήκες τροφίµων ή και ποτών χονδρικού Εµπορίου (χωρίς µόνιµο µηχανολογικό εξοπλισµό) 
― Α1β/8577/1983 άρθρο 45 
 
12. - Εµπορία και πώληση µεταχειρισµένων 
 ειδών 
- Ενοικίαση ειδών µεταµφίεσης 
- Αποθήκες µεταχειρισµένου χάρτου και  
 ρακών 
 
― Υγειον.Καν. άρθρο 69 (ΦΕΚ 275 Β/1938) 
― Αστυν.∆ιατ. 5/1996 (ΦΕΚ 550Β) 
― ΥΑ της 26/5/1937 (ΦΕΚ 194Β) 
― ΥΑ : 2219/1936 (ΦΕΚ 9Β) 
 
13. Κινητά Καταστήµατα πώλησης τροφίµων σε Λαϊκές Αγορές 
― Α1β/8577/1983 άρθρο 46 παρ. 7 
 
14. Γραφεία τελετών 
― ΥΑ : Α1Β/2706/1983 (ΦΕΚ 230Β) 
 
15. ΚΥΕ κρατικών αερολιµένων 
― ΥΑ : Υ1β/6020/1983 (ΦΕΚ 94Β) 
 



16. Εργαστήρια δερµατοστιξίας (τατουάζ) 
― ΥΑ : Υ1Γ/Γ.Π/OΙΚ.21172/2003   
(ΦΕΚ 366 Β) 
― ΥΑ : Υ1Γ/Γ.Π. 83609/2003  
(ΦΕΚ 1445Β) 
 
17. Πρατήρια Άρτου 
Άρθρ. 25 ν. 3325/200532 
Ν. 3526/200733 
ΚΥΑ 12709/859/Φ17.1/13-06-2007  ΦΕΚ   1026 Β 
 
18. Καταστήµατα πώλησης κατοικίδιων ζώων και πτηνών (pet shop) 
 
Άρθρο 18 Υ∆ 2000/95  
ΥΑ 266541/03 (ΦΕΚ 1671 Β) 
 
2. Καταστήµατα και επιχειρήσεις που δεν εµπίπτουν στις ρυθµίσεις του άρθρου 80 Κ∆Κ 

∆εν εµπίπτουν στις ουσιαστικές και διαδικαστικές ρυθµίσεις του άρθρου 80 του Κ∆Κ καταστήµατα 
και επιχειρήσεις που: 

 δεν έχουν µια από τις χρήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του εν λόγω άρθρου (τέτοιες 
χρήσεις δεν έχουν, λ.χ. οι πτηνοκτηνοτροφικές επιχειρήσεις). ∆ηλαδή, για τη χορήγηση της άδειας 
ίδρυσης και λειτουργίας των περιπτώσεων αυτών ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται από 
τις οικείες διατάξεις που διέπουν τις επιχειρήσεις αυτές όπως κάθε φορά ισχύουν. 

 η λειτουργία τους διέπεται από ειδικό καθεστώς, όπως είναι οι επιχειρήσεις προσφοράς 
υπηρεσιών διαδικτύου, οι παιδότοποι, τα καταστήµατα εκµίσθωσης µοτοποδηλάτων, κ.ά. 
Συνεπώς, η χορήγηση των αδειών αυτών ακολουθεί τις ρυθµίσεις των ειδικών διατάξεων που 
διέπουν αυτές τις επιχειρήσεις34.  

 

α. Άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας ΚΥΕ εντός τουριστικών εγκαταστάσεων 

Σύµφωνα µε το άρθρο 80 παρ. 8 του Κ∆Κ σε συνδυασµό µε τις συµπληρωµατικές ρυθµίσεις που 
έγιναν µε το άρθρο 22 του Ν. 3536/200735, για την χορήγηση των αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας 
ΚΥΕ εντός εγκαταστάσεων κυρίων τουριστικών καταλυµάτων36, όπως αυτά προσδιορίζονται από το Ν. 
2160/199337, καθώς και για τις εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδοµής αρµόδιος είναι ο ΕOΤ.   



Ειδικότερα στο άρθρο 2 του ν. 2160/1993 ως τουριστικά καταλύµατα38 ορίζονται τα παρακάτω :  
αα. Κύρια Ξενοδοχειακά Καταλύµατα (Ξενοδοχεία κλασσικού τύπου, Ξενοδοχεία τύπου ΜOΤΕΛ,  

Ξενοδοχεία τύπου επιπλωµένων διαµερισµάτων, Ξενοδοχεία κλασσικού τύπου και επιπλωµένων 
διαµερισµάτων και Oργανωµένες τουριστικές κατασκηνώσεις µε ή χωρίς οικισµούς Κάµπιγκ) 

ββ. Μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύµατα (Τουριστικές επιπλωµένες επαύλεις ή κατοικίες, 
Ενοικιαζόµενα δωµάτια σε συγκρότηµα µέχρι 10 δωµατίων και Ενοικιαζόµενα επιπλωµένα 
διαµερίσµατα )  

γγ. Ξενώνες Νεότητας 
δδ. Ως εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδοµής αναφέρονται οι σχετικές µε τον συνεδριακό, 

θαλάσσιο, αθλητικό, αγροτικό πολιτιστικό, θεραπευτικό κ.λ.π. τουρισµό39. 
 

β. Άδειες ΚΥΕ επί θαλασσοπλοούντων πλοίων 
Σύµφωνα µε το άρθρο 9 της ΥΑ 10551/2007 και των άρθρων 1 -3 της ΥΑ 2123/03/2001 για την 

ίδρυση και λειτουργία ΚΥΕ επί των επιβατηγών ή τουριστικών πλοίων ανεξαρτήτως σηµαίας που 
εκτελούν πλόες αποκλειστικά και µόνο µεταξύ Ελληνικών Λιµένων σύµφωνα µε την εκάστοτε 
ισχύουσα νοµοθεσία ή επί επιβατηγών ή τουριστικών πλοίων διεθνών πλόων υπό Ελληνική σηµαία που 
προσεγγίζουν σε ελληνικού λιµένες,  απαιτείται άδεια της Λιµενικής Αρχής. Άδεια ιδρύσεως ΚΥΕ επί 
πλοίου θεωρείται η άδεια αναγνώρισης του πλοίου που εκδίδεται από το ΥΕΝ/ΚΕΕΠ (Κλάδος Ελέγχου 
Εµπορικού Πλοίου του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας ). 
γ. ΚΥΕ σε χερσαίους χώρους λιµένα  

Με εξαίρεση τα καταστήµατα στους τουριστικούς λιµένες/µαρίνες για τα οποία αρµόδιοι είναι οι 
πρωτοβάθµιοι OΤΑ (βλ. ΝΣΚ 393/2004), για τη χορήγηση της άδειας στα λοιπά καταστήµατα που 
βρίσκονται στους χερσαίους χώρους λιµένα αρµόδια είναι τα λιµενικά ταµεία και οι οργανισµοί λιµένος 
(άρθρ. 7 Ν∆ 2942/1954, 30 ν. 2160/1993, 3 ν. 2323/1995, 2 παρ.4 Ν. 2575/1998, ΚΥΑ 
Φ.3131/17/96)40. 

 
δ. Εργαστήρια Αισθητικής 

Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας χορηγείται από την ∆ιεύθυνση ή το Τµήµα Υγείας της οικείας 
Νοµαρχίας (ΥΑ/Υ7/OΙΚ.3971/1994, ΦΕΚ 433Β, ΥΑ/Α5/2005/1999, ΦΕΚ 1445Β, Έγγραφο 
ΥΠ.ΥΓ.ΠΡ. Υ7/344/1996) 

 
ε. Μονάδες αδυνατίσµατος και διαιτολογικές µονάδες 

Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας χορηγείται από Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις (ν. 2519/1997 άρθρο 
52, ν. 3204/2003 άρθρο 23, ΥΑ/OΙΚ.3215/1998 ΦΕΚ 655Β, ΥΑ/Α5/OΙΚ.4564/1998 ΦΕΚ 919Β, 
ΥΑ/Υ3Β/OΙΚ.14185/2004 ΦΕΚ 264Β). 

 
στ. Αρτοποιεία 

Η άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χορηγείται από το Νοµάρχη (Π∆ 369/1992 και άρθρο 2 ν. 
3526/2007)41. 

 



ζ. Ιδιωτικά Γυµναστήρια 

Η άδεια λειτουργίας χορηγείται από το Νοµάρχη (ν. 2725/1999 άρθρο 32, άρθρ. 1 Π∆. 219/2006)42. 
 

η. Επιχειρήσεις παραγωγής και διάθεσης νωπού κρέατος –  
προϊόντων ζωικής προέλευσης 

Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας χορηγείται από την ∆ιεύθυνση Κτηνιατρικής της οικείας Νοµαρχίας 
(Π∆ 79/2007 άρθρο 30).  

 
θ. Εµφιαλωτήρια νερού 

Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας χορηγείται από το Νοµάρχη (άρθρ. 2 παρ. 1β, 4, 10 Ν. 3325/2005, 
ΦΕΚ 68 Α). 

 
ι. ΚΥΕ εγκατεστηµένα εντός οργανωµένων αρχαιολογικών χώρων, οργανωµένων ιστορικών τόπων, 
µουσείων και µνηµείων  

Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας χορηγείται από τον Υπουργό Πολιτισµού ( ν. 2557/1997 άρθρο 7 
παρ. 9γ, ν. 3207/2003 άρθρο 10 παρ. 31)43.  

 
ια. Επιχειρήσεις εκτροφής, αναπαραγωγής και εµπορίας σκύλων ή ζώων συντροφιάς  

Σχετική άδεια χορηγείται από την οικεία Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση (ν. 3170/2003, ΥΑ : 
266541/2003,  ΦΕΚ 1671Β). Τα καταστήµατα όµως πώλησης κατοικιδίων ζώων και ωδικών και 
παραδεισίων πτηνών σύµφωνα µε το άρθρο 18 της Υ∆ 2000/95 λαµβάνουν και άδεια ΚΥΕ από τον 
οικείο δήµο ή κοινότητα, η οποία είναι ανεξάρτητη από την ανωτέρω άδεια όταν σε αυτά διατίθενται 
σκύλοι ή γάτες 44. 

 
ιβ. Πλυντήρια Στεγνοκαθαριστήρια, Βαφεία, Ταπητοκαθαριστήρια και Αµιγή Σιδερωτήρια 

Η σχετική ΥΑ Α5α/5333/1987καταργήθηκε µε το άρθρο 21 ν. 3526/2007, βλ. επίσης Α1β/8577/1983 
άρθρα 6-14., επίσης Ν. 3325/2005 άρθρα 1 παρ. 2 και 5 και άρθρο 12 και Π∆ 78/2006 άρθρο 2 παρ. 20. 
Την σχετική αρµοδιότητα αποκτούν πλέον οι Ν.Α. 

 
ιγ. Εργαστήρια Τροφίµων και Ποτών  

Πρόκειται για τα εργαστήρια που αναφέρονται στο άρθρο 52 της Υγειον. ∆ιάταξης Α1β/8577 και για 
τα οποία ορίστηκε πλέον, ως «αδειοδοτούσα αρχή», µε το ν. 3325/200545, η ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης των 
Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. O εν λόγω νόµος, δεν καταλαµβάνει πάντως τα παρασκευαστήρια 
ΚΥΕ, τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 39 της εν λόγω Υγειον. ∆ιάταξης46.  

 
III. Απαντήσεις σε συχνά ερωτήµατα 
1. Ποιος είναι αρµόδιος για τα αρτοποιεία και ποιος για τα πρατήρια άρτου; 

 Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας αρτοποιείου χορηγείται από το Νοµάρχη (άρθρο 2 ν. 3526/2007). 
Αντίθετα, για τα πρατήρια άρτου αρµόδιοι είναι οι δήµοι και οι κοινότητες. Μετά την ισχύ των 
διατάξεων του ν. 3325/2005 (ΦΕΚ Α 68), οι ρυθµίσεις των διατάξεων που αφορούν τα καταστήµατα 



υγειονοµικού ενδιαφέροντος των οποίων την άδεια εκδίδουν οι πρωτοβάθµιοι OΤΑ, έχουν εφαρµογή 
και για τα πρατήρια άρτου.  Σχετικές είναι και οι διατάξεις του ν. 3526/200747.  

 
2. Ποιος είναι αρµόδιος για τις κολυµβητικές δεξαµενές (πισίνες); 

Επισηµαίνεται, καταρχήν, ότι για τις κολυµβητικές δεξαµενές εντός τουριστικών εγκαταστάσεων 
χορηγεί άδεια ο ΕOΤ (ν. 3536/2007). Για τις λοιπές κολυµβητικές δεξαµενές (πλην των ιδιωτικών) 
χορηγείται, χωρίς διαδικασία προέγκρισης, άδεια λειτουργίας από τον οικείο OΤΑ βάσει της Γ1/443/73 
υγειονοµικής διάταξης όπως ισχύει. Η εν λόγω άδεια αναφέρεται µόνο στους υγειονοµικούς όρους που 
πρέπει να πληρεί η κολυµβητική δεξαµενή. Αν η κολυµβητική δεξαµενή λειτουργεί εντός αθλητικής 
εγκατάστασης, ο αρµόδιος φορέας πρέπει να υποβάλλει ως δικαιολογητικό και την άδεια λειτουργίας 
της κολυµβητικής δεξαµενής από τον οικείο δήµο στην Περιφέρεια, η οποία εκδίδει στην συνέχεια την 
άδεια της αθλητικής εγκατάστασης. (ΥπΕσ∆∆Α 53039/11-10-2006). 
 3. Απαιτείται γνωµοδότηση της υγειονοµικής υπηρεσίας για άδεια ίδρυσης  
και λειτουργίας παιδότοπου; 

Τα ζητήµατα που αφορούν τους παιδότοπους ρυθµίστηκαν µε την ΚΥΑ 36873/200748, η οποία 
ορίζει την έννοια του «παιδότοπου»49. Σύµφωνα µε το άρθρο 7 αυτής, για την ίδρυση και λειτουργία 
παιδότοπων απαιτείται άδεια, η οποία χορηγείται από τον δήµαρχο ή τον πρόεδρο της Κοινότητας, µετά 
από προέγκριση, κατά την διαδικασία του άρθρου 80 του ∆ΚΚ50, εκτός αν πρόκειται για λειτουργία 
παιδότοπου σε χώρο όπου ασκείται διαφορετική δραστηριότητα, όπως ΚΥΕ, ξενοδοχεία κλπ.  



4. Απαιτείται η έκδοση ιδιαίτερης άδειας λειτουργίας για παιδότοπο που λειτουργεί εντός καταστήµατος 
υγειονοµικού ενδιαφέροντος (λ.χ. καφέ σνακ µπαρ); 

∆εν απαιτείται έκδοση ιδιαίτερης άδειας. Εάν ο παιδότοπος θα λειτουργήσει σε ΚΥΕ το οποίο ήδη 
διαθέτει δική του άδεια, απαιτείται αντικατάσταση της τελευταίας µε νέα. Ειδικότερα, σύµφωνα µε το 
άρθρο 8 της ΚΥΑ 36873/07 για τους παιδότοπους.  



«1.Επιτρέπεται η λειτουργία παιδότοπου σε χώρο όπου ασκείται διαφορετική δραστηριότητα, όπως 
καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος, ξενοδοχεία, πλοία, ινστιτούτα αισθητικής, γυµναστήρια 
κ.λ.π.. Στην περίπτωση αυτή, ο παιδότοπος πρέπει να λειτουργεί σε χώρο σαφώς διαχωρισµένο από τις 
λοιπές δραστηριότητες της επιχείρησης και να πληρεί τις προϋποθέσεις των διατάξεων των άρθρων 3 
έως και 6 της παρούσας. 2. Για τη λειτουργία του παιδότοπου του άρθρου αυτού, δεν εκδίδεται 
ξεχωριστή άδεια, αλλά αυτή περιλαµβάνεται στην άδεια για την άσκηση των λοιπών δραστηριοτήτων 
της επιχείρησης, η οποία εκδίδεται από την κατά περίπτωση αρµόδια αρχή σύµφωνα µε την κείµενη 
νοµοθεσία. Για τη λειτουργία παιδότοπου σε χώρο που ήδη ασκείται διαφορετική δραστηριότητα για 
την οποία έχει χορηγηθεί άδεια, αντικαθίσταται η άδεια αυτή µε νέα, στην οποία θα περιλαµβάνεται και 
η λειτουργία του παιδότοπου»51. 

 
5. Απαιτείται ειδικότερη άδεια λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς διαδικτύου  
σε µικτά καταστήµατα; 

Η άδεια λειτουργίας επιχείρησης διαδικτύου (ΥΑ 1107414/1491/ΤΕΦ/03)52, εκδίδεται από το 
δήµαρχο, µετά από σχετική απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου (άρθρ. 2 παρ. 3 της ΚΥΑ)53. Εάν 
όµως η εν λόγω επιχείρηση εντάσσεται σε ΚΥΕ, τότε, σύµφωνα µε το άρθρο 6 παρ. 3 της ΚΥΑ 
10551/200754, απλώς αντικαθίσταται η άδεια του ΚΥΕ µε την προσθήκη της δραστηριότητας «παροχή 
υπηρεσιών διαδικτύου».    

 
6. Για την άδεια που απαιτείται για την εγκατάσταση και λειτουργία Θεάτρων-Κινηµατογράφων και 
Ψυχαγωγικών Παιδιών (Λούνα-Παρκ, πίστες αυτοκινητιδίων, τσίρκο κλπ.) ακολουθείται η διαδικασία 
που προβλέπεται για τα ΚΥΕ;  

Oι εν λόγω επιχειρήσεις δεν είναι ΚΥΕ, αλλά ο ίδιος ο νοµοθέτης ορίζει στο άρθρο 81 Κ∆Κ ότι 
απαιτείται άδεια, η οποία χορηγείται από τον δήµαρχο ή τον πρόεδρο της Κοινότητας µε την διαδικασία 
που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 80 Κ∆Κ (δηλ. αυτές που αφορούν τα ΚΥΕ), και εφόσον 
πληρούνται οι προϋποθέσεις των οικείων για κάθε µια από τις εν λόγω επιχειρήσεις διατάξεων.



7. Ποιος χορηγεί την άδεια και µε ποια διαδικασία για την ίδρυση  κτηνοτροφικής  
επιχείρησης; 

Η κτηνοτροφική επιχείρηση δεν είναι ΚΥΕ. Απαιτείται όµως άδεια του οικείου OΤΑ (άρθρο 8 Y∆ 
Y1β/2000/95, ΦEK B 343). Σηµειώνεται, ότι οι εν λόγω επιχειρήσεις δεν υπάγονται στο καθεστώς και 
τις διαδικασίες του άρθρου 80 Κ∆Κ. Εφόσον δεν ορίζεται ειδικότερα στο νόµο, το τεκµήριο της 
σχετικής αρµοδιότητας ισχύει υπέρ του δηµοτικού συµβουλίου. Συνεπώς η σχετική άδεια χορηγείται 
από τον δήµαρχο κατόπιν απόφασης του δηµοτικού συµβουλίου. 

 
8. Η απόφαση των υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισµού σχετικά µε την άδεια λειτουργίας ΚΥΕ σε  
αρχαιολογικούς χώρους είναι δεσµευτική για τα λοιπά διοικητικά όργανα; 

Η εν λόγω απόφαση του ΥΠΠO, όταν είναι αρνητική, περιέχει την εκτίµηση ότι από τη λειτουργία 
ΚΥΕ εντός αρχαιολογικών χώρων επέρχεται άµεση ή και έµµεση βλάβη στα µνηµεία. Η εκτίµηση αυτή 
είναι δεσµευτική για τα διοικητικά όργανα που επιλαµβάνονται µεταγενεστέρως της υποθέσεως, µεταξύ 
των οποίων είναι και το όργανο που είναι αρµόδιο για την έκδοση ή την ανάκληση άδειας ίδρυσης και 
λειτουργίας ΚΥΕ,  η οποία έχει εκδοθεί χωρίς προηγούµενη άδεια ή έγκριση του Υπουργού Πολιτισµού 
(άρθρο 50 του ΚΝ 5351/193255 και 10 παρ. 1 του ν.3028/2002 πρβλ. Επίσης 381/2004 ΣτΕ και ΝΣΚ 
76/2006)56. 

 
9. Για την άδεια λειτουργίας ΚΥΕ σε διατηρητέα κτίρια απαιτείται η έγκριση  
του Υπουργείου Πολιτισµού;  

Η άδεια ΚΥΕ χορηγείται από τον οικείο δήµο ή κοινότητα, ωστόσο, προϋπόθεση για την χορήγησή 
της αποτελεί η σχετική έγκριση του φορέα που τα χαρακτήρισε ως διατηρητέα, δηλ. των υπηρεσιών του 
ΥΠΕΧΩ∆Ε ή αντίστοιχα (λ.χ. σε «ιστορικούς τόπους») του ΥΠΠO (ή εκεί όπου έχουν µεταβιβαστεί οι 
σχετικές αρµοδιότητες, των Υπουργείων Μακεδονίας-Θράκης και, αντίστοιχα, Αιγαίου). Εξάλλου, 
σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 3028/200257, «Για κάθε εργασία, επέµβαση ή αλλαγή 
χρήσης σε ακίνητα µνηµεία, …..,απαιτείται έγκριση που χορηγείται µε απόφαση του Υπουργού 
Πολιτισµού ύστερα από γνώµη του Συµβουλίου». Επίσης, στην παρ. 6 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι 
στις περιπτώσεις που απαιτείται έγκριση του ΥΠΠO, «αυτή προηγείται από τις άδειες άλλων αρχών που 
αφορούν την επιχείρηση ή την εκτέλεση του έργου ή της εργασίας και τα στοιχεία της αναγράφονται µε 
ποινή ακυρότητας στις άδειες αυτές. Η έγκριση χορηγείται µέσα σε τρεις (3) µήνες από την υποβολή 
της σχετικής αίτησης».  

 
10. Μετά την κατάργηση (άρθρ 38 παρ. 9 ν. 3105/2003) της αρµοδιότητας του ΕOΤ περί χορήγησης 
αδειών ίδρυσης και λειτουργίας ΚΥΕ σε τουριστικό λιµένα/µαρίνα, ποιος ασκεί την εν λόγω 
αρµοδιότητα; 

Η εν λόγω αρµοδιότητα ασκείται από τους οικείους OΤΑ, οι οποίοι υποχρεούνται πριν την λήψη των 
σχετικών αποφάσεών τους να εξασφαλίζουν την έγγραφη συναίνεση του φορέα διαχείρισης του 
τουριστικού λιµένα/µαρίνας. Αντίθετα, στους υπόλοιπους χερσαίους χώρους λιµένων, αρµόδια είναι τα 
τοπικά λιµενικά ταµεία και οργανισµοί λιµένων (ΝΣΚ 393/2004).  



ΚΕΦΑΛΑΙO B 
ΠΡOΕΓΚΡΙΣΗ Ι∆ΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 

 
Ι. Έννοια, σκοπός και νοµική φύση της προέγκρισης 

 
1. Έννοια της προέγκρισης 
α. Η προέγκριση κατά τον Κ∆Κ. 

Προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος είναι η πράξη των αρµοδίων οργάνων του ∆ήµου ή της 
Κοινότητας, µε την οποία, αφού διενεργηθεί προέλεγχος, διαπιστώνεται ότι συντρέχουν ορισµένες από 
τις νόµιµες προϋποθέσεις ίδρυσης συγκεκριµένου καταστήµατος και ειδικότερα αυτές που ορίζονται 
στην παρ. 3 του άρθρου 80 του Κ∆Κ. 

Κατά την αιτιολογική έκθεση του Κ∆Κ, η προέγκριση έχει την έννοια ότι ο ∆ήµος ή η Κοινότητα 
εξετάζει εάν το αίτηµα είναι νόµιµο, λαµβανοµένου υπόψη του συνόλου της νοµοθεσίας που διέπει τη 
συγκεκριµένη περίπτωση, συµπεριλαµβανοµένων και των τοπικών κανονιστικών πράξεων που τυχόν 
έχουν εκδοθεί από τα όργανά του. Η αναφορά που γίνεται στην αιτιολογική έκθεση για το σύνολο της 
νοµοθεσίας προφανώς περιορίζεται σε εκείνη τη νοµοθεσία η οποία ρυθµίζει τα ζητήµατα που 
εξετάζονται κατά τον προέλεγχο και όχι όσα εξετάζονται µετά τη χορήγηση της προέγκρισης.  

 
β. O προέλεγχος υπό το προηγούµενο καθεστώς  

Προέλεγχο, µάλιστα µε το ίδιο περιεχόµενο και για τον ίδιο σκοπό, δηλαδή την αποφυγή της 
ταλαιπωρίας των πολιτών, προέβλεπε και η διαδικασία υπό τον προϊσχύσαντα Κ∆Κ (άρθρο 24 παρ. 2 
του Π∆ 410/1995, όπως προστέθηκε µε το άρθρο 11 παρ. 9 του Ν. 2503/1997). Η διάταξη αυτή, για 
λεπτοµέρειες σχετικές µε τα δικαιολογητικά και την διαδικασία, παρέπεµπε σε Υπουργική Απόφαση, η 
οποία δεν εκδόθηκε. Τούτο όµως, δεν εµπόδιζε τους ∆ήµους και τις Κοινότητες να εφαρµόσουν τη 
διαδικασία του προελέγχου. Η διαφορά ανάµεσα στον προέλεγχο που προέβλεπε το άρθρο 24 παρ. 2 
του Π∆ 410/1995 και σε αυτόν του άρθρου 80 παρ. 2 του Ν. 3463/2006 συνίσταται στο ότι ο τελευταίος 
είναι υποχρεωτικός –αφού δεν απαιτείται πλέον η έκδοση κανονιστικής πράξης για τη ρύθµιση 
λεπτοµερειών– και καταλήγει στην έκδοση πράξης προέγκρισης, η οποία συνιστά τυπικό 
προαπαιτούµενο για τη χορήγηση της άδειας, πράγµα που δεν συνέβαινε µε το προηγούµενο καθεστώς.  

 
γ. O δυνητικός προέλεγχος της Υγειονοµικής Υπηρεσίας  

Εκτός από τον προέλεγχο – προέγκριση που προβλέπει το άρθρο 80 παρ. 2 του Κ∆Κ, η Υγειονοµική 
∆ιάταξη Α1β/8577/1983, µε το άρθρο 9 (το οποίο εξακολουθεί να ισχύει), προβλέπει και αυτή 
διαδικασία προελέγχου µε διαφορετική όµως λειτουργία, περιεχόµενο και διαδικασία:  

O υγειονοµικός προέλεγχος του άρθρου 9 της ανωτέρω Υ.∆. είναι δυνητικός σε αυτή τη φάση της 
διαδικασίας, ασκείται από την υγειονοµική υπηρεσία και εστιάζεται κυρίως σε ζητήµατα εφαρµογής της 
υγειονοµικής νοµοθεσίας. O υγειονοµικός προέλεγχος, καταλήγει σε πληροφορίες και υποδείξεις της 
Υγειονοµικής Υπηρεσίας ώστε τελικά οι χώροι, η συγκρότηση και ο εξοπλισµός του υπό ίδρυση 
καταστήµατος να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της Υγειονοµικής Νοµοθεσίας. Κατά ρητή 
πρόβλεψη του άρθρου 9 παρ. 5 της ανωτέρω Υ∆, ο προέλεγχος αυτός δεν δεσµεύει ούτε το τελικώς 
γνωµοδοτούν, για τις υγειονοµικές προϋποθέσεις, όργανο, ούτε το ∆ήµο ως αρχή αρµόδια για τη 
χορήγηση της άδειας58. Μάλιστα, η Υ∆ µε την παρ. 5 του άρθρου 9 αυτής, εκφράζει και µια γενική 



προτροπή προς τους ενδιαφερόµενους, να συµβουλεύονται τις αρµόδιες αρχές (∆ήµο, Πολεοδοµία, 
Πυροσβεστική) για να πληροφορηθούν τους όρους ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήµατος, πριν 
δεσµευτούν ή υποβληθούν σε δαπάνες για κατάστηµα το οποίο τελικά δεν µπορεί να αδειοδοτηθεί. Oι 
πληροφορίες αυτές που θα χορηγηθούν από το ∆ήµο, δεν ταυτίζονται µε την προέγκριση του άρθρου 80 
παρ. 2 του Κ∆Κ και δεν απαιτούν απόφαση συλλογικού οργάνου (∆ηµαρχιακής Επιτροπής ή 
Κοινοτικού Συµβουλίου), ούτε προϋποθέτουν την πληρωµή παραβόλου. 

Παρόλο που η διαδικασία της προέγκρισης όπως οργανώθηκε στον Κ∆Κ είναι απλή και ταχεία, 
ενδείκνυται, σε περιπτώσεις που υπάρχουν αµφιβολίες σχετικά µε το επιτρεπτό ή όχι της ίδρυσης 
καταστήµατος σε συγκεκριµένη θέση και κτίριο, να γίνεται στον ενδιαφερόµενο υπενθύµιση της 
δυνατότητας που έχει να ζητήσει τον προέλεγχο της υγειονοµικής υπηρεσίας και τις απαραίτητες 
πληροφορίες από τις αρµόδιες υπηρεσίες (Πολεοδοµία, αρχαιολογική υπηρεσία κλπ). Με τον τρόπο 
αυτό και ο ίδιος διασφαλίζεται αλλά και ο ∆ήµος δεν κινδυνεύει να χορηγήσει προέγκριση ενώ –
ενδεχοµένως– δεν έπρεπε.  

Ως προς τη διαδικασία του υγειονοµικού προελέγχου, το άρθρο 9 της Υ.∆. Α1β/8577/1983 προβλέπει 
τα εξής: 

α) O ενδιαφερόµενος, πριν δεσµευτεί (µε υπογραφή συµβολαίου αγοραπωλησίας ή µισθώσεως του 
χώρου, διαµόρφωση των χώρων, συγκρότηση του καταστήµατος κλπ.), µπορεί, αν το επιθυµεί, να 
ζητήσει από την αρµόδια Υγειονοµική Υπηρεσία πληροφορίες σχετικά µε το αν επιτρέπεται η χρήση 
του χώρου για τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται, αν το ύψος και το εµβαδόν τούτου είναι το 
προβλεπόµενο από τις διατάξεις της Υγειονοµικής Νοµοθεσίας και να ενηµερωθεί για τους όρους που 
πρέπει να πληρούν οι χώροι και οι εγκαταστάσεις της υπό ίδρυση επιχειρήσεως του (ύδρευση, 
αποχέτευση, φωτισµός, συγκρότηση, εξοπλισµός κλπ.) και για τις βελτιώσεις που πρέπει να κάνει.  

β) Κατά την επίσκεψή του στην Υγειονοµική Υπηρεσία ο ενδιαφερόµενος προσκοµίζει 
σχεδιαγράµµατα κατόψεως των χώρων σε δύο αντίτυπα, στα οποία έχουν αποτυπωθεί µε ακρίβεια οι 
χώροι που προορίζονται για την εγκατάσταση της υπό ίδρυση επιχειρήσεως, και, απαραίτητα, θα 
φαίνεται το ύψος και το εµβαδόν τούτων, καθώς και αν ο χώρος είναι σε ισόγειο, υπόγειο ή όροφο. Η 
Υγειονοµική Υπηρεσία µπορεί, να ζητήσει και άλλα επίσηµα στοιχεία, όπως, σε περιπτώσεις υπόγειου 
χώρου, βεβαίωση της Πολεοδοµίας ότι ο χώρος αυτός είναι κυρίας χρήσεως προοριζόµενος για 
κατάστηµα.  

γ) Με βάση τα ανωτέρω στοιχεία και, ενδεχοµένως, µε επιτόπιο έλεγχο, η Υγειονοµική Υπηρεσία 
εξετάζει αν ο χώρος προσφέρεται κατ’ αρχήν για το σκοπό αυτό (επαρκές εµβαδόν και ύψος, χώρος 
κυρίας χρήσεως κλπ). Αν το αποτέλεσµα της ανωτέρω εξετάσεως είναι θετικό, υποδεικνύει στον 
ενδιαφερόµενο τις αναγκαίες βελτιώσεις ή πρόσθετες κατασκευές που ενδεχοµένως πρέπει να κάνει 
ακόµη και ενηµερώνει αυτόν για τις διατάξεις που αναφέρονται στη συγκρότηση και στον εξοπλισµό 
του υπό ίδρυση καταστήµατος, ώστε τελικά οι χώροι, η συγκρότηση και ο εξοπλισµός τούτου να 
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της Υγειονοµικής Νοµοθεσίας.  

δ) Oι τυχόν υποδεικνυόµενες κατασκευές, οι απαιτούµενοι χώροι µε το εµβαδόν τους, ο αναγκαίος 
αριθµός των αποχωρητηρίων κλπ. σηµειώνονται στα σχεδιαγράµµατα, τα οποία υπογράφονται από τον 
αρµόδιο υπάλληλο, που ασχολήθηκε µε την εξέταση και την παροχή των πληροφοριών, και από τον 
Προϊστάµενο της Υγειονοµικής Υπηρεσίας. Το ένα από τα σχεδιαγράµµατα αυτά επιστρέφεται στον 
ενδιαφερόµενο και το άλλο παραµένει στο αρχείο της Υγειονοµικής Υπηρεσίας.  



2. Σκοπός της προέγκρισης 
Με την προέγκριση επιδιώκεται αφενός η επιτάχυνση της όλης διαδικασίας, αφού ο ∆ήµος 

υποχρεώνεται εντός αποκλειστικής προθεσµίας ενός µηνός από την κατάθεση της αίτησης να χορηγήσει 
ή όχι την προέγκριση και αφετέρου ο ενδιαφερόµενος πολίτης δεν παραµένει σε καθεστώς 
παρατεταµένης αβεβαιότητας για την έκβαση του αιτήµατός του. Στο ίδιο πνεύµα, αυτό της ταχείας 
διεκπεραίωσης του αιτήµατος, κινείται και η ΚΥΑ 10551/2007, η οποία, αντλώντας εξουσιοδότηση από 
το άρθρο 10 παρ. 4 του Ν. 3230/2004, καθιέρωσε την κατά πλάσµα αποδοχή του αιτήµατος, µετά την 
παρέλευση της 30ήµερης προθεσµίας του άρθρου 80 παρ. 3 του Κ∆Κ. Μετά τη ρύθµιση αυτή της 
ανωτέρω ΚΥΑ, η ακύρωση της παράλειψης του ∆ήµου βάσει του άρθρου 150 παρ. 1 του Κ∆Κ, σχεδόν 
παρέλκει, αφού το (θετικό για τον προσφεύγοντα) αποτέλεσµα της προσφυγής στο Γ.Γ. της Περιφέρειας 
το παρέχει αυτοµάτως η παρέλευση της προθεσµίας. O χαρακτηρισµός της αδράνειας του ∆ήµου ως 
παράλειψη οφειλόµενης νόµιµης ενέργειας, θα είχε ουσιαστική αξία για τον ενδιαφερόµενο, µόνο εάν η 
παρέλευση της προθεσµίας θα συνεπάγετο την απόρριψη του αιτήµατος. Έτσι, υφίσταται έννοµο 
συµφέρον, απαραίτητο στοιχείο για την άσκηση προσφυγής εκ µέρους του ενδιαφεροµένου, µόνο σε 
περίπτωση απόρριψης του αιτήµατος προέγκρισης. 

 
Η ΠΡOΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠOΣΚOΠΕΙ: Ι) στην επιτάχυνση της συνολικής διαδικασίας, (προθεσµία ενός µηνός για να 
απαντήσει ο O.Τ.Α. στην κατάθεση αιτήσεως του ενδιαφεροµένου) και 

ΙΙ) στη µη αναµονή για µεγάλο χρονικό διάστηµα του ενδιαφεροµένου, σχετικά µε την έκβαση του αιτήµατός 
του. 

 
ΑΠOΣΚOΠΕΙ: Ι) στην επιτάχυνση της συνολικής διαδικασίας, και 
ΙΙ)στην µη αναµονή για µεγάλο χρονικό διάστηµα του ενδιαφεροµένου, σχετικά µε την έκβαση του αιτήµατός 
του. 
 

∆ΙΚΑΙOΛOΓΗΤΙΚΑ: 
Ι) Αίτηση µε υπεύθυνη δήλωση,  
ΙΙ) διάγραµµα περιοχής, ΙΙΙ) παράβολο (ΚΥΑ 12172/22.3.02), IV) για συστέγαση κανονισµό πολ/κιας ή 
απόφαση Γ.Σ. πολ/κιας  
 
ΑΡΜO∆ΙO OΡΓΑΝO: ∆ηµαρχιακή επιτροπή ή Κοινοτικό Συµβούλιο 
 

ΠΡOΕΓΚΡΙΣΗ Ι∆ΡΥΣΗΣ  
 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡOΕΓΚΡΙΣΗ ΕΞΕΤΑΖOΝΤΑΙ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ: I) τις χρήσεις γης,  II) την προστασία 
του φυσικού, πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, III) την προστασία του αιγιαλού, της 
παραλίας, των δασικών περιοχών, των αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων, IV) την αισθητική, την 
φυσιογνωµία και τις εν γένει λειτουργίες της πόλης,V) το αν συνάδει η λειτουργία του καταστήµατος µε 
ρυθµίσεις κανονιστικής απόφασης που τυχόν έχει εκδοθεί 

 



3. Νοµοθετική ρύθµιση της προέγκρισης 
Τα ζητήµατα της προέγκρισης ρυθµίζονται στο άρθρο 80 παρ. 2-3 του Κ∆Κ (Ν. 3463/2006), όπως 

τροποποιήθηκε µε το άρθρο 22 παρ. 2 του Ν. 3536/2007 και στα άρθρα 1-2 της ΚΥΑ 10551/2007. Για 
τα πρατήρια άρτου, εκτός της ΚΥΑ 10551/2007, ισχύει και η ΚΥΑ 12709/859/Φ17.1/2007. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 80 παρ. 2 του Κ∆Κ (Ν. 3463/2006), πριν από τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης 
και λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος, χορηγείται προέγκριση ίδρυσης, η οποία 
εκδίδεται ύστερα από απόφαση της δηµαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συµβουλίου, µετά από 
προέλεγχο του σχετικού αιτήµατος. Παρόλο που από τη διατύπωση της διάταξης φαίνεται ότι η 
προέγκριση είναι µια πράξη διακριτή από την απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής ή του Κοινοτικού 
Συµβουλίου (η προέγκριση εκδίδεται ύστερα από απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής και όχι µε 
απόφαση αυτής), εν τούτοις, µετά τη λήψη της απόφασης από τη δηµαρχιακή επιτροπή ή το κοινοτικό 
συµβούλιο, δεν ακολουθεί έκδοση σχετικής πράξης του ∆ηµάρχου ή του Προέδρου Κοινότητας ή άλλου 
υπηρεσιακού οργάνου αλλά χορηγείται στον ενδιαφερόµενο η σχετική απόφαση (ΥΠΕΣ∆∆Α 
66174/Εγκ. 51/29-11-2006). 

Η παρ. 2 του άρθρου 80 του Κ∆Κ ρυθµίζει επίσης το περιεχόµενο του ελέγχου που προηγείται της 
προέγκρισης και η παρ. 3 τη σχετική διαδικασία.  

Η ΚΥΑ 10551/2007 ορίζει τις περιπτώσεις αδειοδότησης καταστηµάτων χωρίς προέγκριση (άρθρο 
1), ρυθµίζει περαιτέρω λεπτοµέρειες ως προς τα δικαιολογητικά και καθιερώνει την κατά πλάσµα 
δικαίου προέγκριση µετά την παρέλευση της τασσόµενης 30ήµερης προθεσµίας (άρθρο 2). 

Ειδικά για τα πρατήρια άρτου, η προέγκριση χορηγείται µε τη διαδικασία της ΚΥΑ 
12709/859/Φ17.1/2007 (ΦΕΚ Β 1026). 

 
4. Η γενική διαδικασία της προέγκρισης 
α.Αίτηση συνοδευόµενη από τα νόµιµα δικαιολογητικά  

Κατά το άρθρο 3 παρ. 1 του Κ∆∆ιαδ, αίτηση του ενδιαφεροµένου, για την έκδοση διοικητικής 
πράξης (εν προκειµένω της προέγκρισης), απαιτείται όταν το προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις. 
Πράγµατι, η όλη διαδικασία αδειοδότησης των καταστηµάτων ξεκινά µε την αίτηση του 
ενδιαφεροµένου (φυσικού ή νοµικού προσώπου), η οποία προβλέπεται τόσο από το άρθρο 80 παρ. 3 του 
Κ∆Κ, όσο και από το άρθρο 2 της ΚΥΑ 10551/2007.  

 Αίτηση 
Έλεγχος πληρότητας δικαιολογητικών 
Τα δικαιολογητικά είναι πλήρη 
Τα δικαιολογητικά είναι ελλιπή 
Προέλεγχος από τις δηµοτικές υπηρεσίες 
Απάντηση στον 
ενδιαφερόµενο 
 
 
Χορήγηση προέγκρισης ή απόρριψη του αιτήµατος από τη ∆ηµαρχιακή Επιτροπή  



 
Κοινοποίηση της  
Απόφασης στον  
ενδιαφερόµενο 

O ενδιαφερόµενος µπορεί, πριν από την έκδοση της διοικητικής πράξης, να παραιτηθεί από την 
αίτησή του. Ανάκληση της παραίτησης δεν µπορεί να γίνει, αλλά απαιτείται νέα αίτηση. Για τη 
διευκόλυνση των ενδιαφεροµένων, χρησιµοποιούνται έντυπα αιτήσεων, τα οποία χορηγούν 
υποχρεωτικά οι δήµοι. Στα έντυπα αναφέρονται οι προβλεπόµενες από τη νοµοθεσία προϋποθέσεις για 
την ικανοποίηση του αιτήµατος, οι εφαρµοστέες διατάξεις, τα δικαιολογητικά που πρέπει να 
προσκοµίσει ο ενδιαφερόµενος, καθώς και ο χρόνος µέσα στον οποίο θα δοθεί η απάντηση. Αν ο 
ενδιαφερόµενος δηλώσει ότι δεν µπορεί να γράψει, ο αρµόδιος υπάλληλος, ύστερα από προφορική 
έκθεση του αιτήµατος του ενδιαφεροµένου, οφείλει να συντάξει ο ίδιος την αίτηση (άρθρο 3 παρ. 2-3 
του Κ∆∆ιαδ). 

Για τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση βλ. παρακάτω υπό ΙΙΙ. Αν τα δικαιολογητικά είναι 
ελλιπή, ο ∆ήµος οφείλει να ενηµερώσει τον ενδιαφερόµενο για τις συνέπειες των ελλείψεων. 

 
β. Προέλεγχος του αιτήµατος  

O προέλεγχος διενεργείται από την αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου ή της Κοινότητας, η οποία οφείλει, 
πριν εισαχθεί το αίτηµα στη ∆ηµαρχιακή Επιτροπή, να ελέγξει εάν για το συγκεκριµένο κατάστηµα ή 
επιχείρηση υφίστανται περιορισµοί που προβλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία ή τις τυχόν 
υπάρχουσες τοπικές κανονιστικές αποφάσεις (βλ. παρακάτω). 

 
γ. Απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής  

Μετά τον προέλεγχο της υπηρεσίας ακολουθεί απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής. Εφόσον 
συντρέχουν όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις, η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή υποχρεούται να χορηγήσει την 
προέγκριση (και εν συνεχεία ο ∆ήµαρχος την άδεια). Αδικαιολόγητη άρνηση µπορεί να συνιστά για 
µέλη της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής το ποινικό αδίκηµα της παράβασης καθήκοντος (ΑΠ 1645/1999), 
ή/και πειθαρχικό αδίκηµα. 
 
5. Καταστήµατα για τα οποία απαιτείται χορήγηση προέγκρισης  
α. Καταστήµατα και επιχειρήσεις του άρθρου 80 του Κ∆Κ.  

Κατά το άρθρο 80 παρ. 2 του Κ∆Κ, προέγκριση απαιτείται για τα καταστήµατα υγειονοµικού 
ενδιαφέροντος59 του άρθρου 80 παρ. 1 του Ν. 3463/2006, δηλαδή  

α) εκείνα στα οποία γίνεται παρασκευή ή/και διάθεση σε πελάτες (καθισµένους, όρθιους, 
περαστικούς) ή διανοµή φαγητών ή γλυκισµάτων ή οποιουδήποτε άλλου παρασκευάσµατος τροφίµων ή 
ποτών ή αποθήκευση ή συντήρηση ή εµπορία κάθε είδους τροφίµων ή ποτών, και 

β) τα καταστήµατα προσφοράς υπηρεσιών, εξαιτίας των οποίων µπορεί να προκληθεί βλάβη στη 
δηµόσια υγεία, όπως αναλυτικά αναφέρονται στις ισχύουσες υγειονοµικές διατάξεις. 

 



β. Επιχειρήσεις του άρθρου 81 του Κ∆Κ  
Εκτός από τα παραπάνω καταστήµατα, προέγκριση απαιτείται και για την εγκατάσταση και 

λειτουργία θεάτρων, κινηµατογράφων και ψυχαγωγικών παιδιών όπως λούνα-παρκ, πίστες 
αυτοκινητιδίων, τσίρκο κ.λπ. (άρθρο 81 Κ∆Κ και άρθρο 2 παρ. 1 της ΚΥΑ 10551/2007). 

 
6. Καταστήµατα για τα οποία χορηγείται απευθείας άδεια (χωρίς προέγκριση)  
α. Εξαιρέσεις από την προέγκριση βάσει του άρθρου 1 της ΚΥΑ 10551/2007  

Σύµφωνα µε το άρθρο 1 της ΚΥΑ 10551/2007, δεν απαιτείται χορήγηση προέγκρισης και εποµένως 
χορηγείται απευθείας η άδεια από το ∆ήµαρχο ή τον Πρόεδρο της Κοινότητας60 (χωρίς απόφαση 
συλλογικού οργάνου), για την ίδρυση ή την εγκατάσταση καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος 
εφόσον: 

α) Από την κείµενη νοµοθεσία προβλέπεται ότι η άδεια ίδρυσης ή εγκατάστασης εκδίδεται από άλλη 
αρχή. Τέτοια πρόβλεψη υπάρχει στις περιπτώσεις των (µεγάλων) καταστηµάτων λιανικού εµπορίου 
(Έγγρ. ΥΠΕΣ∆∆Α 44931/18-9-2006). Σύµφωνα µε το άρθρο 10 του Ν. 2323/1995, όπως 
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 10 του Ν. 3377/2005 και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 26 του Ν. 
3419/2005 και το άρθρο 25 του Ν. 3468/2006, για την ίδρυση καταστηµάτων λιανικού εµπορίου 
απαιτείται άδεια, που χορηγείται µε απόφαση του νοµαρχιακού συµβουλίου της οικείας Νοµαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης, ύστερα από γνώµη της αντίστοιχης οικονοµικής και κοινωνικής επιτροπής, του οικείου 
οργανισµού τοπικής αυτοδιοίκησης και του οικείου επιµελητηρίου, όταν η συνολική επιφάνεια του 
εµπορικού καταστήµατος υπερβαίνει κάποιο µέτρο61.  

β) Πρόκειται για δραστηριότητα που είναι συνυφασµένη µε την εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών 
κτιρίων, (π.χ. κυλικεία εντός δηµοσίων κτιρίων). Όταν δεν πρόκειται για δραστηριότητα που σχετίζεται 
µε λειτουργικές ανάγκες του κτιρίου, η άδεια χορηγείται µετά από προέγκριση. Τέτοια περίπτωση λ.χ. 
είναι η λειτουργία καφετέριας εντός βιβλιοπωλείου, αφού η δραστηριότητα αυτή δεν σχετίζεται µε τις 
ανάγκες του κτιρίου, αλλά συνιστά παράλληλη και διακριτή από την κύρια χρήση δραστηριότητα. 

γ) πρόκειται για δραστηριότητα υγειονοµικού ενδιαφέροντος που θα ασκηθεί εντός άλλου 
καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος, για το οποίο έχει ήδη χορηγηθεί άδεια ίδρυσης και 
λειτουργίας (άρθρο 1 περ. γ της ΚΥΑ 10551/2007), εφόσον όµως η δραστηριότητα αυτή δεν 
απαγορεύεται από τις κείµενες διατάξεις (άρθρο 6 παρ. 3 της ΚΥΑ 10551/2007).  

Στις παραπάνω περιπτώσεις η νοµιµότητα ίδρυσης του καταστήµατος είτε θα εξεταστεί από άλλες 
αρµόδιες αρχές (περ. α), είτε θεωρείται από το νόµο ως αυτονόητη (περ. β) είτε ως ελεγχθείσα σε 
διαδικασία που έχει προηγηθεί (περ. γ). Στην τελευταία περίπτωση, όταν δηλαδή πρόκειται για 
δραστηριότητα που θα ασκηθεί εντός άλλου καταστήµατος, θα ελεγχθεί η µε βάση την υγειονοµική 
νοµοθεσία συµβατότητα συστέγασης της νέας δραστηριότητας µε την ήδη υπάρχουσα, αλλά και η 
συνδροµή των λοιπών προϋποθέσεων για την ανάπτυξη της νέας δραστηριότητας (π.χ. χρήσεις γης). 
Μόνο αν συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις επιτρέπεται να χορηγηθεί η άδεια. Άλλως, το αίτηµα πρέπει 
να απορριφθεί.  
β. Εξαιρέσεις από την προέγκριση λόγω αντικατάστασης άδειας  

Εκτός από τις παραπάνω τρεις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 1 της ΚΥΑ 10551/2007, δεν 
απαιτείται προέγκριση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής ή του Κοινοτικού Συµβουλίου και στις περιπτώσεις 
αντικατάστασης αδειών κατά το άρθρο 80 παρ. 5 του Κ∆Κ και το άρθρο 6 της ανωτέρω ΚΥΑ 
(µεταβίβαση, µίσθωση, αντικατάσταση εκπροσώπου ή υπευθύνου, είσοδος ή αποχώρηση εταίρου, 



αποχώρηση ιδρυτικών µελών προσωπικής εταιρείας, αλλαγής της σύνθεσης µετοχικού κεφαλαίου 
ανώνυµης εταιρείας και αλλαγή επωνυµίας)62.  

 
7. Καταστήµατα για τα οποία χορηγείται άδεια ύστερα από απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  

Για τα καταστήµατα ή επιχειρήσεις που δεν υπάγονται στα άρθρα 80 παρ. 1 και 81 του Κ∆Κ ή για τα 
οποία δεν χορηγείται απευθείας η άδεια (ανωτέρω περιπτ. 5 και 6 ), η διαδικασία χορήγησης άδειας δεν 
έχει µεταβληθεί. Έτσι, π.χ. για τη χορήγηση άδειας καταστήµατος υπηρεσιών διαδικτύου ακολουθείται 
η διαδικασία που ορίζεται στην ΚΥΑ 1107414/1491/2003, (ΦΕΚ Β 1827) η οποία δεν περιλαµβάνει 
στάδιο προέγκρισης από τη ∆ηµαρχιακή Επιτροπή. Η άδεια λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς 
υπηρεσιών διαδικτύου εκδίδεται από το δήµαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας, µετά από απόφαση του 
οικείου δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου, που λαµβάνεται ύστερα από έλεγχο για τη διαπίστωση της 
πληρότητας των δικαιολογητικών, το αργότερο εντός τριάντα (30) ηµερών από την πλήρη υποβολή 
τους. 

Εκτός από τα καταστήµατα προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου, η διαδικασία παρέµεινε ίδια και για 
άλλα καταστήµατα και επιχειρήσεις που δεν υπάγονται στα άρθρα 80 και 81 του Κ∆Κ, όπως 
πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, καταστήµατα εκµίσθωσης ποδηλάτων κλπ. 

 
8. Νοµική φύση της προέγκρισης 
α. Η προέγκριση ως πράξη της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής ή του Κοινοτικού Συµβουλίου 

Η προέγκριση είναι πράξη της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής ή του Κοινοτικού Συµβουλίου, για την οποία 
ισχύουν οι κανόνες του Κ∆Κ. Έτσι, οι κανόνες για την πρόσκληση, την ηµερήσια διάταξη, τη 
δηµοσίευση της πρόσκλησης, τις κατεπείγουσες συνεδριάσεις, την απαρτία, τη «λευκή» ψήφο το 
κώλυµα συµµετοχής στη συνεδρίαση, (άρθρα 105 παρ. 6 και 111-115 του Κ∆Κ), ισχύουν και για τη 
λήψη αποφάσεων που αφορούν την προέγκριση ίδρυσης των καταστηµάτων. Η απόφαση της 
προέγκρισης δεν αποστέλλεται για έλεγχο στο Γ.Γ. της Περιφέρειας, µπορεί όµως να ελεγχθεί 
αυτεπάγγελτα ή µετά από προσφυγή (άρθρα 149 και 150 του Κ∆Κ).  

Η αρµοδιότητα της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής για χορήγηση της προέγκρισης, µπορεί να ασκηθεί από 
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µόνο µε τους όρους του άρθρου 103 παρ. 4 και 5 του Κ∆Κ, ήτοι α) αν το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο κρίνει, µε ειδική αιτιολογία, το θέµα ιδιαίτερα σοβαρό, µε απόλυτη πλειοψηφία 
του συνόλου των µελών του ή β) αν η ίδια η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή παραπέµψει το θέµα, λόγω της 
ιδιαίτερης σοβαρότητάς του, στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

 
β. Η δεσµευτικότητα της προέγκρισης 

Με τη φύση της αποφάσεως της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής ή του Κοινοτικού Συµβουλίου 
συνυφαίνεται και το ζήτηµα της δεσµευτικότητας αυτής, δηλαδή αν ο ∆ήµαρχος ή ο Πρόεδρος της 
Κοινότητας µπορεί να αρνηθεί τη χορήγηση της άδειας για λόγους που εξετάζονται κατά την 
προέγκριση, ή, αντίθετα, να χορηγήσει την άδεια, αν η απόφαση της προέγκρισης είναι αρνητική. 

Από τη διατύπωση του νόµου προκύπτει ότι η προέγκριση δεν συνιστά «απλή»63 ή «σύµφωνη 
γνώµη»64 (διότι θα έπρεπε να προβλέπεται υποβολή ερωτήµατος από το ∆ήµαρχο προς τη ∆ηµαρχιακή 
Επιτροπή κατά το άρθρο 20 του Κ∆∆ιαδ) αλλά «υποχρεωτική γνώµη», µέρος σύνθετης διοικητικής 
ενέργειας. Η υποχρεωτική γνώµη εκδίδεται από όργανο που έχει αποφασιστική αρµοδιότητα και το 



περιεχόµενό της υποχρεώνει ένα άλλο όργανο µε εξίσου αποφασιστική αρµοδιότητα να εκδώσει πράξη 
του αυτού περιεχοµένου65. O ∆ήµαρχος δεσµεύεται από την απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής και 
αν διαφωνεί (µε ζητήµατα που εξετάστηκαν από τη ∆ηµαρχιακή Επιτροπή) µπορεί να ζητήσει 
επανεξέταση66 του θέµατος, προβάλλοντας τους λόγους που κατά τη γνώµη του δεν επιτρέπουν τη 
χορήγηση της προέγκρισης. 

 
γ. Η εκτελεστότητα της πράξης προέγκρισης 

Η εκτελεστότητα της πράξης προέγκρισης µε την έννοια της άµεσης ή µη εφαρµογής της, δεν γεννά 
προβλήµατα. Όπως όλες οι αποφάσεις των συλλογικών οργάνων των ∆ήµων και των Κοινοτήτων, είναι 
εκτελεστή αφότου εκδοθεί (άρθρο 148 παρ. 2 Κ∆Κ).  

Ζήτηµα µπορεί να τεθεί για τον εκτελεστό ή µη χαρακτήρα, υπό την έννοια αν η ρύθµιση που 
θεσπίζει είναι υποχρεωτική από την έκδοσή της χωρίς να χρειάζεται άλλη διαδικασία,67 αφού µε την 
εκτελεστότητα συναρτάται το παραδεκτό της αιτήσεως ακυρώσεως αυτής. Η πράξη προέγκρισης 
περιέχει όλα τα στοιχεία της ατοµικής διοικητικής πράξης, είναι δηλαδή πράξη διοικητικής αρχής, 
ρυθµίζει µια συγκεκριµένη περίπτωση διοικητικού δικαίου µε εξωτερικές έννοµες συνέπειες και άµεση 
νοµική ισχύ68.  

 
δ. Η προέγκριση τυπικός όρος για έναρξη επιτηδεύµατος 

Κατά το άρθρο 80 παρ. 3 του Κ∆Κ, η προέγκριση αποτελεί δικαιολογητικό για τη χορήγηση άδειας 
έναρξης επιτηδεύµατος από την αρµόδια ∆OΥ. Η έναρξη επιτηδεύµατος συνιστά προϋπόθεση για τη 
χορήγηση της άδειας, που προκύπτει από το άρθρο 8 παρ. 9 του Ν. 1882/1990, σύµφωνα µε το οποίο, 
στις περιπτώσεις που απαιτείται από τις κείµενες διατάξεις για την άσκηση οποιουδήποτε 
επαγγέλµατος, άδεια αστυνοµικής ή άλλης δηµόσιας αρχής, η άδεια δεν θα χορηγείται αν δεν 
υποβάλλεται στην αρχή αυτή αντίγραφο της άδειας ασκήσεως επιτηδεύµατος της αρµόδιας δηµόσιας 
οικονοµικής υπηρεσίας. Για τη χορήγηση άδειας έναρξης επιτηδεύµατος από τη ∆OΥ, δεν απαιτείται η 
χορήγηση ειδικής βεβαίωσης του ∆ήµου, αλλά αρκεί η υποβολή ενός αντιγράφου της αποφάσεως της 
∆ηµαρχιακής Επιτροπής ή του Κοινοτικού Συµβουλίου (ΥΠΕΣ∆∆Α 66174/Εγκ. 51/29-11-2006). Στην 
περίπτωση που ο ∆ήµος δεν χορηγήσει την προέγκριση στην προθεσµία των 30 ηµερών που ορίζει το 
άρθρο 80 παρ. 3 του Κ∆Κ, τότε ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει στη ∆OΥ υπεύθυνη δήλωση µε το 
περιεχόµενο που ορίζει το άρθρο 2 παρ. 3 της ΚΥΑ 10551/2007 69.  

 
ΙΙ. Περιεχόµενο και έκταση του προελέγχου 

Η προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος χορηγείται µεν µε πράξη της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής ή του 
Κοινοτικού Συµβουλίου, πλην όµως προηγείται αυτής, ο προέλεγχος του αιτήµατος. Για τον προέλεγχο 
αυτό, ο νόµος δεν ορίζει το όργανο που θα τον ασκήσει, αλλά µόνο τα στοιχεία που εξετάζονται.  

O προέλεγχος, κατά το άρθρο 80 παρ. 2 του Κ∆Κ, περιορίζεται σε ζητήµατα που σχετίζονται µε τη 
συγκεκριµένη χρήση, σε συνάρτηση µε την περιοχή στην οποία θα λειτουργήσει το κατάστηµα και δεν 
καταλαµβάνει τον έλεγχο των προϋποθέσεων που πρέπει να συντρέχουν στο πρόσωπο του αιτούντος 
την άδεια ή άλλων στοιχείων που προβλέπονται από τις υγειονοµικές διατάξεις. Oι έλεγχοι αυτοί θα 
γίνουν µετά τη χορήγηση της προέγκρισης. Μάλιστα, ορισµένα από τα ζητήµατα που σχετίζονται µε τη 
νοµιµότητα του κτιρίου, δεν ελέγχονται κατά την προέγκριση, αφού δεν υπάρχει υποχρέωση 
προσκόµισης αντίστοιχων δικαιολογητικών (π.χ. η άδεια οικοδοµής).  



Με την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ∆∆Α 66174/Εγκ. 51/29-11-2006, διευκρινίζεται ότι ο παραπάνω 
προέλεγχος διενεργείται από την αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου ή της Κοινότητας, η οποία οφείλει, πριν 
εισαχθεί το αίτηµα στη ∆ηµαρχιακή Επιτροπή, να ελέγξει, σε συνεργασία µε άλλες συναρµόδιες 
υπηρεσίες, εάν για το συγκεκριµένο κατάστηµα ή επιχείρηση υφίστανται περιορισµοί που προβλέπονται 
από την ισχύουσα νοµοθεσία ή τις τυχόν υπάρχουσες τοπικές κανονιστικές αποφάσεις.  

Για τον προέλεγχο λαµβάνονται υπόψη οι διατάξεις που αφορούν τις χρήσεις γης, την προστασία του 
φυσικού, πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, την προστασία του αιγιαλού και της 
παραλίας, των δασικών περιοχών, των αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων, καθώς και την αισθητική, 
φυσιογνωµία και τις εν γένει λειτουργίες της πόλης, όπως αυτά ορίζονται από την ισχύουσα νοµοθεσία 
και από τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις, που τίθενται στις τοπικές κανονιστικές διατάξεις 
των οικείων δηµοτικών και κοινοτικών αρχών (άρθρο 80 παρ. 2 του Κ∆Κ). Η γενική αυτή διατύπωση 
συνεπάγεται υποχρέωση, εκ µέρους των OΤΑ, εφαρµογής ενός ευρύτατου φάσµατος της νοµοθεσίας 
που ισχύει (βλ. αιτιολογική έκθεση του Κ∆Κ). Επίσης, κατά το στάδιο αυτό και εφόσον το κατάστηµα 
συστεγάζεται µε κατοικίες, εξετάζεται αν η συγκεκριµένη χρήση είναι επιτρεπτή (ΥΠΕΣ∆∆Α 
66174/Εγκ. 51/29-11-2006). 

O προέλεγχος καταλήγει στη χορήγηση ή µη της προέγκρισης, η οποία πρέπει, ως ατοµική 
διοικητική πράξη, να περιέχει αιτιολογία, µε την οποία να διαπιστώνεται η συνδροµή των κατά νόµο 
προϋποθέσεων για την έκδοσή της. Η αιτιολογία αυτή πρέπει να είναι σαφής, ειδική, επαρκής και να 
περιέχεται στο σώµα της πράξης ή να προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου (άρθρο 17 του Κ∆∆ιαδ.). 
Ως ατοµική διοικητική πράξη, πρέπει επίσης να κοινοποιείται στο πρόσωπο το οποίο αφορά (άρθρο 17 
του Κ∆∆ιαδ). 

Τα ζητήµατα που λαµβάνονται υπόψη κατά τον προέλεγχο, εξετάζονται µε βάση δυο στοιχεία: Την 
ισχύουσα νοµοθεσία και τις τυχόν υπάρχουσες τοπικές κανονιστικές διατάξεις. Oι τελευταίες εκδίδονται 
µε βάση το άρθρο 79 του Κ∆Κ, σύµφωνα µε το οποίο οι δηµοτικές και κοινοτικές αρχές ρυθµίζουν 
θέµατα της αρµοδιότητάς τους εκδίδοντας τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, στο πλαίσιο της κείµενης 
νοµοθεσίας, µε τις οποίες θέτουν κανόνες για την προστασία του φυσικού, αρχιτεκτονικού και 
πολιτιστικού περιβάλλοντος, την προστασία της υγείας των κατοίκων από οχλούσες δραστηριότητες και 
ειδικότερα στις τουριστικές περιοχές κατά την τουριστική περίοδο, προσδιορίζουν τους όρους και τις 
ώρες λειτουργίας µουσικής σε καταστήµατα που λειτουργούν στην πόλη, λαµβάνοντας υπόψη τις 
χρήσεις γης, τις ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες και την προστασία των κατοίκων από την ηχορύπανση. 
Επίσης, µε τις κανονιστικές αποφάσεις του άρθρου 79 του Κ∆Κ, οι δηµοτικές και κοινοτικές αρχές 
µπορούν να προσδιορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις για την εγκατάσταση και λειτουργία 
καταστηµάτων, επιχειρήσεων και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, για τη χορήγηση της άδειας των 
οποίων είναι αρµόδιοι, λαµβάνοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις για την προστασία του 
περιβάλλοντος, του αιγιαλού και της παραλίας, της δασικής νοµοθεσίας, της νοµοθεσίας για την 
πυροπροστασία, για τους αρχαιολογικούς και ιστορικούς τόπους, τις διατάξεις του γενικού 
πολεοδοµικού σχεδίου, του οικοδοµικού κανονισµού και τους γενικούς όρους που προβλέπονται από τις 
σχετικές υγειονοµικές διατάξεις. Μπορούν, επίσης, πέραν των ανωτέρω, να προσδιορίζουν ειδικότερους 
όρους και προϋποθέσεις για την ίδρυση και εγκατάσταση των ανωτέρω επιχειρήσεων και 
δραστηριοτήτων σε περιοχές, που επηρεάζουν το φυσικό, πολιτιστικό και αρχιτεκτονικό περιβάλλον, 
την αισθητική φυσιογνωµία και τις εν γένει λειτουργίες των πόλεων και των οικισµών, εκτός των 
περιοχών, για τις οποίες έχουν προσδιορισθεί ειδικότεροι όροι χρήσεων γης.  

Για τις περιοχές που υπάρχουν ειδικοί όροι χρήσεων γης δεν νοµιµοποιούνται τα συλλογικά όργανα 
των OΤΑ να καθορίσουν µε κανονιστικές διατάξεις ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις, πέραν αυτών 



που απαιτούνται από την κείµενη νοµοθεσία και κατά τούτο η αρµοδιότητα χορήγησης αδειών 
παραµένει δέσµια. 

Ειδικότερα, όσο αφορά την εξέταση των ζητηµάτων του προελέγχου βάσει της ισχύουσας 
νοµοθεσίας, παρατηρούµε τα ακόλουθα: 

 
1. Χρήσεις γης 
α. Χρήσεις γης και ίδρυση καταστηµάτων.  

Το ζήτηµα των επιτρεπτών χρήσεων είναι από τα σηµαντικότερα κατά την εξέταση των 
προϋποθέσεων χορήγησης της προέγκρισης και για το λόγο αυτό ο ∆ήµος υποχρεούται να τηρεί πλήρη 
και ενηµερωµένα στοιχεία (ΥΠΕΣ∆∆Α 56587/17-11-2006), αφού πλέον, µετά την ισχύ του άρθρου 80 
παρ. 3 του Κ∆Κ, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 22 παρ. 2 του Ν. 3536/2007 και της ΚΥΑ 
10551/2007, οι ενδιαφερόµενοι δεν προσκοµίζουν σχετικό δικαιολογητικό70.  

Όταν υποβάλλεται αίτηµα χορηγήσεως αδείας ιδρύσεως και λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού 
ενδιαφέροντος, ερευνάται από την αρµοδία δηµοτική ή κοινοτική αρχή, ως νόµιµη προϋπόθεση για τη 
χορήγηση της αδείας, αν είναι επιτρεπτή η λειτουργία τέτοιου καταστήµατος στην περιοχή, ενόψει των 
περιορισµών ή απαγορεύσεων ως προς τις χρήσεις γης της περιοχής (βλ. ΣτΕ 3553/1988, 1442/1996, 
2852/1997). Η πράξη µε την οποία χορηγείται άδεια σε περιοχή που αυτή δεν επιτρέπεται, είναι νοµικώς 
πληµµελής (ΣτΕ 3221/2000). Αν διαπιστωθεί εκ των υστέρων ότι εκδόθηκε άδεια κατά παράβαση των 
διατάξεων που καθορίζουν τις επιτρεπόµενες χρήσεις στην περιοχή, δηλαδή για παράβαση όρου µη 
υγειονοµικής φύσεως, µπορεί ο ∆ήµος να ανακαλέσει τη χορηγηθείσα άδεια, κατά τους κανόνες 
ανακλήσεως των διοικητικών πράξεων (ΣτΕ 3819/1996, ΝΣΚ 87/2002). 

 
β. Τι είναι οι χρήσεις γης.  

Με τον όρο χρήσεις γης σε πολεοδοµικό επίπεδο, εννοούµε τον τρόπο λειτουργικής χρησιµοποίησης 
συγκεκριµένης οικιστικής περιοχής, ή τµήµατός της71. Το άρθρο 15 παρ. 1 του Ν. 1561/1985 
προβλέπει την έκδοση Π∆ µε το οποίο καθορίζονται οι κατηγορίες και το περιεχόµενο των χρήσεων γης 
σύµφωνα µε τη γενική πολεοδοµική ή άλλη ειδική λειτουργία που επιβάλλεται ή επιτρέπεται µε κάθε 
συγκεκριµένη χρήση γης των γενικών πολεοδοµικών σχεδίων. Με την εξουσιοδότηση αυτή εκδόθηκε το 
Π.∆. της 23.2.1987 (ΦΕΚ ∆ 166). Τόσο η εξουσιοδοτική διάταξη, όσο και οι ρυθµίσεις του Π.∆. της 
23.2.1987 κωδικοποιήθηκαν στο 5ο τµήµα του Κώδικα Βασικής Πολεοδοµικής Νοµοθεσίας (άρθρα 229 
έως 240 του Π∆ της 27.7.1999, ΦΕΚ Α 580).  

Η κανονιστική ρύθµιση των επαγγελµατικών δραστηριοτήτων, ιδίως όταν οι τελευταίες έχουν 
δυσµενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον, κατά το µέρος της που συνδέεται µε την επιλογή του χώρου και 
το συνακόλουθο των χρήσεων γης, για να είναι συνταγµατικά θεµιτή, πρέπει να εναρµονίζεται µε τον 
χωροταξικό σχεδιασµό και την πολεοδοµική ρύθµιση της δεδοµένης περιοχής, την τύχη της οποίας 
ακολουθεί (ΣτΕ 952/1995, ΝΣΚ 87/2002). 

O καθορισµός των χρήσεων γης είναι δεσµευτικός, υπό την έννοια ότι από τη θέση σε ισχύ της 
εγκριτικής του γενικού πολεοδοµικού σχεδίου υπουργικής αποφάσεως, επιτρέπονται µόνον οι χρήσεις 
γης που αυτό προβλέπει (ΣτΕ 2521/2004, 2900/2003, 323/2002, 4577, 3405/2001, 4255/2000, 
4047/1999, 2986/1993)72.  



Σύµφωνα µε τις διατάξεις των παρ. 6 και 7 του άρθρου 16 του N. 2831/2000 (όπως αυτές 
προστέθηκαν µε την παρ. 3 του άρθρου 12 του N. 3212/2003): «...νοµίµως υφιστάµενες χρήσεις κτιρίων 
ή εγκαταστάσεων σε περιοχές στις οποίες καθορίζονται ή µεταβάλλονται οι χρήσεις γης διατηρούνται 
εκτός αν ορίζεται διαφορετικά µε την κανονιστική πράξη καθορισµού ή µεταβολής των χρήσεων. Στις 
περιπτώσεις που ορίζεται διαφορετικά, καθορίζεται υποχρεωτικά και ο χρόνος αποµάκρυνσης των µη 
επιτρεποµένων χρήσεων, ο οποίος δεν µπορεί να είναι µικρότερος των πέντε ετών, ανάλογα µε τη 
χρήση, τους ενδεχόµενους κινδύνους για το περιβάλλον, τις εκτιµώµενες επιπτώσεις στην επιθυµητή 
οργάνωση της περιοχής, τα τεχνικά, οικονοµικά και κοινωνικά δεδοµένα, τη συµβολή τους στην 
οικονοµία της περιοχής και το κόστος και τις δυσκολίες µετεγκατάστασης. 

Kατά τη διάρκεια της προθεσµίας αποµάκρυνσης, επιτρέπεται ο εκσυγχρονισµός ή και η επέκταση 
των εγκαταστάσεων, εφόσον βελτιώνονται οι επιπτώσεις στο περιβάλλον από τη λειτουργία της 
µονάδας, καθώς επίσης και εργασίες συντήρησης και επισκευής των κτιρίων που αποσκοπούν στην 
ασφάλεια και την υγιεινή των διαβιούντων και εργαζοµένων σε αυτά...». 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, είναι δυνατή η χορήγηση προέγκρισης KYE εφόσον πρόκειται για 
χρήσης γης που διατηρούνται κατά την κανονιστική πράξη καθορισµού ή µεταβολής των χρήσεων. 
Eπίσης επιτρέπεται η χορήγηση προέγκρισης όταν έχει καθορισθεί χρόνος αποµάκρυνσης (τουλάχιστον 
πενταετία) των µη επιτρεπόµενων χρήσεων, όµως είναι προφανές ότι σε αυτές τις περιπτώσεις η 
προέγκριση και η χορηγούµενη άδεια ίδρυσης και λειτουργίας (ή και η αντικατάσταση) θα περιορίζεται 
χρονικά µέχρι τη λήξη της προθεσµίας αποµάκρυνσης. 

 
Από την αρµοδία δηµοτική ή κοινοτική αρχή, εξετάζεται ως νόµιµη προϋπόθεση για τη χορήγηση της αδείας, αν 
είναι επιτρεπτή η λειτουργία του καταστήµατος στην περιοχή, ενόψει των περιορισµών ή απαγορεύσεων ως προς 
τις χρήσεις γης  

 
γ. Πώς καθορίζονται οι χρήσεις γης.  

Oι χρήσεις γης που επιτρέπονται σε µια περιοχή, καθορίζονται µε το Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο 
αυτής (άρθρο 38 παρ. 2 ΚΒΠΝ) ή την πολεοδοµική µελέτη (43 παρ. 4 περ. β του ΚΒΠΝ) ή µε 
Προεδρικά ∆ιατάγµατα (άρθρο 110 παρ. 1 του ΚΒΠΝ για παραδοσιακούς οικισµούς και διατηρητέα 
κτίρια) ή µε άλλες διοικητικές πράξεις. Ως προς την τελευταία αυτή περίπτωση κρίθηκε (ΣτΕ 
3661/2005), ότι η έγκριση και τροποποίηση των πολεοδοµικών σχεδίων οποιασδήποτε κλίµακος, και η 
θέσπιση µε ρυθµίσεις κανονιστικού χαρακτήρα πάσης φύσεως όρων δοµήσεως, δεν µπορεί να θεωρηθεί 
ούτε ειδικότερο θέµα κατά την έννοια του άρθρου 43, παρ. 2 του Συντ., αλλ΄ ούτε και θέµα τοπικού 
ενδιαφέροντος ή τεχνικού ή λεπτοµερειακού χαρακτήρα. Συνεπώς, οι ρυθµίσεις αυτές µπορεί να 
γίνονται µόνον µε την έκδοση προεδρικού διατάγµατος. 

 
δ. Πολεοδοµικός σχεδιασµός και χρήσεις γης. 

Με το Ν. 1337/1983 και το Ν. 2508/1997 θεσπίστηκε συνολική ρύθµιση όσον αφορά την 
πολεοδόµηση. Το σύστηµα πολεοδοµικού σχεδιασµού, περιλαµβάνει δυο φάσεις, οι οποίες 
αντιστοιχούν σε δύο διαφορετικά επίπεδα σχεδιασµού. Το πρώτο και υπερκείµενο στάδιο πολεοδοµικού 
σχεδιασµού πραγµατοποιείται µε το γενικό πολεοδοµικό σχέδιο (ΓΠΣ ) για τις αστικές και περιαστικές 
περιοχές ή µε το σχέδιο χωρικής και οικιστικής οργάνωσης ανοικτής πόλης (ΣΧOOΑΠ) για τις 
αγροτικές περιοχές. Το δεύτερο στάδιο του πολεοδοµικού σχεδιασµού υλοποιείται µε την πολεοδοµική 



µελέτη73. Σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 6 του Ν. 1337/1983, το γενικό πολεοδοµικό σχέδιο εγκρίνεται 
µε απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε, κατά το άρθρο 7 του ίδιου Νόµου, η έγκριση της πολεοδοµικής 
µελέτης, γίνεται µε προεδρικό διάταγµα74 και η έγκριση του ΣΧOΑΑΠ µε απόφαση του Γ.Γ. της 
Περιφέρειας (άρθρο 5 παρ. 3 του Ν. 2508/1997). Ειδικά η πολεοδοµική µελέτη οικισµού µέχρι 2.000 
κατοίκους, γίνεται µε απόφαση του Γ.Γ. της Περιφέρειας, εκτός αν πρόκειται για οικισµούς µε ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά (παραλιακοί, οικισµοί σε περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, σε δάση, σε 
αρχαιολογικούς χώρους κλπ), οπότε η εν λόγω πολεοδοµική µελέτη γίνεται µε Π.∆. (άρθρα 7 και 19 του 
Ν. 2508/1997). 

Το ΓΠΣ εκπονείται για ολόκληρη την περιφέρεια ενός ∆ήµου (δηλαδή είτε εντός είτε εκτός σχεδίου), 
στην οποία περιλαµβάνεται τουλάχιστον ένας οικισµός άνω των 2.000 κατοίκων ενώ το ΣΧOΑΑΠ 
αφορά τον πολεοδοµικό σχεδιασµό περιοχών στις οποίες περιλαµβάνονται οικισµοί µέχρι 2.000 
κατοίκους, δηλαδή αγροτικοί οικισµοί. 

Το γενικό πολεοδοµικό σχέδιο περιλαµβάνει, εκτός από τους χάρτες, και τη γενική πρόταση 
πολεοδοµικής οργάνωσης. Η γενική αυτή πρόταση πολεοδοµικής οργάνωσης, αναφέρεται (και) στις 
χρήσεις γης, και περιλαµβάνει τις τυχόν απαγορεύσεις δόµησης και χρήσης, την επιλογή των τρόπων 
ανάπτυξης ή αναµόρφωσης µε τον καθορισµό των αντίστοιχων ζωνών και την εκτίµηση των 
αναµενόµενων επιπτώσεων στο περιβάλλον (άρθρ. 2 Ν. 1337/1983 και άρ. 4 παρ. 5 του Ν. 2508/1997). 
Από της εγκρίσεως του ΓΠΣ απαγορεύεται η χορήγηση οικοδοµικών αδειών για κτίρια των οποίων η 
χρήση δεν είναι συµβατή µε αυτή που προβλέπει το ΓΠΣ στη συγκεκριµένη θέση (άρθρο 4 παρ. 8 του 
Ν. 2508/1997). 

Η πολεοδοµική µελέτη αποτελεί εξειδίκευση των προτάσεων και προγραµµάτων του γενικού 
πολεοδοµικού σχεδίου ή του ΣΧOOΑΠ και κύρια χαρακτηριστικά της αποτελούν η ρυµοτοµική 
διαρρύθµιση (δηλ. δρόµοι και πεζοδρόµια) της πολεοδοµούµενης περιοχής και τα συστήµατα (λ.χ. 
συνεχές, πανταχόθεν ελεύθερο…), οι όροι και οι περιορισµοί δόµησης. Στο περιεχόµενο της 
Πολεοδοµικής µελέτης περιλαµβάνεται και ο πολεοδοµικός κανονισµός, ο οποίος περιλαµβάνει και τις 
επιτρεπτές χρήσεις. Από την πολεοδοµική µελέτη είναι δυνατόν ορισµένες από τις επιτρεπτές χρήσεις 
γης να απαγορεύονται ή να επιτρέπονται µε όρους και προϋποθέσεις ή να αφορούν τµήµατα 
οικοδοµικών τετραγώνων ή οικοπέδων ή και ορόφους κτιρίων (άρθρο 240 ΚΒΠΝ). Η εφαρµογή της 
πολεοδοµικής µελέτης γίνεται µε την πράξη εφαρµογής. Η πράξη εφαρµογής περιέχει τις πράξεις 
ρυµοτοµίας, προσκύρωσης, τακτοποίησης και αναλογισµού αποζηµιώσεων, προσδιορίζει τους 
κοινωφελείς χώρους, πραγµατοποιεί την εισφορά σε γη και αποτελεί το υπόβαθρο για την εισφορά σε 
χρήµα. 

 
ε. Χρήσεις σε εκτός σχεδίου περιοχές.  

Η εκτός σχεδίου δόµηση επιτρέπεται µόνο υπό τους αυστηρούς περιορισµούς των άρθρων 162 κ.ε. 
του ΚΒΠΝ. Στις διατάξεις αυτές περιλαµβάνονται ειδικές ρυθµίσεις, µεταξύ άλλων, και για την 
ανέγερση κτιρίων καταστηµάτων (άρθρο 166). Σε εκτός σχεδίου περιοχές επιτρέπεται και η ανέγερση 
κτιρίων αµιγούς χρήσης ειδικών καταστηµάτων (υπεραγορές) εφόσον το ποσοστό κάλυψης δεν 
υπερβαίνει το είκοσι τοις εκατό (20%) της επιφάνειας του οικοπέδου, το ύψος του κτιρίου δεν 
υπερβαίνει τα εννέα (9) µέτρα, ενώ η συνολική επιφάνεια ορόφων του κτιρίου µπορεί να υπερβαίνει τα 
εξακόσια (600) τ.µ., µε την προϋπόθεση ότι ο συντελεστής δόµησης δεν υπερβαίνει τα δύο δέκατα (0,2). 



 
2. Κατηγορίες χρήσεων γης 

Σύµφωνα µε το άρθρο 230 του ΚΒΠΝ, οι χρήσεις γης στις περιοχές των γενικών πολεοδοµικών 
σχεδίων, καθορίζονται σε κατηγορίες. Σε κάθε κατηγορία χρήσεων επιτρέπονται µόνο οι εκεί 
αναφερόµενες χρήσεις, καθιερώνεται δηλαδή το σύστηµα της “τυποποιήσεως” των κατηγοριών 
χρήσεων γης.  

Η κατάταξη των κατηγοριών χρήσεως του ΚΒΠΝ γίνεται ανάλογα µε τη γενική πολεοδοµική 
λειτουργία τους (δηλαδή τι επιτρέπεται στην περιοχή) και την ειδική πολεοδοµική λειτουργία (τι 
επιτρέπεται στο κάθε κτίριο).  

 
Α) Σύµφωνα µε τη γενική πολεοδοµική λειτουργία: 
α. Αµιγής κατοικία  

Στις περιοχές αµιγούς κατοικίας επιτρέπονται Κατοικία, Ξενώνες µικρού δυναµικού (περί τις 20 
κλίνες), Εµπορικά καταστήµατα που εξυπηρετούν τις καθηµερινές ανάγκες των κατοίκων της περιοχής 
(παντοπωλείο, φαρµακείο, χαρτοπωλείο κλπ), Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας75, Κτίρια πρωτοβάθµιας και 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, Αθλητικές εγκαταστάσεις, Πολιτιστικά κτίρια και εν γένει πολιτιστικές 
εγκαταστάσεις (άρθρο 231 ΚΒΠΝ).  

Από τις παραπάνω επιτρεπόµενες χρήσεις της αµιγούς κατοικίας, ζήτηµα µπορεί να τεθεί ως προς 
την έννοια των καταστηµάτων που εξυπηρετούν τις «καθηµερινές ανάγκες» των κατοίκων, δεδοµένου 
ότι η ενδεικτική αναφορά στο άρθρο 231 του ΚΒΠΝ τριών κατηγοριών καταστηµάτων (παντοπωλείο, 
φαρµακείο, χαρτοπωλείο), προφανώς δεν καλύπτει όλα τα καταστήµατα που τις εξυπηρετούν. Η έννοια 
της «καθηµερινής ανάγκης» είναι µια αόριστη νοµική έννοια, η εξειδίκευση της οποίας επαφίεται στη 
διοίκηση, η οποία αποκτά έτσι µια µορφή διακριτικής ευχέρειας, όχι όµως µε την έννοια της επιλογής 
ανάµεσα από περισσότερες εξίσου νόµιµες λύσεις. Η κρίση λοιπόν περί του αν ένα κατάστηµα 
εξυπηρετεί ή όχι της καθηµερινές ανάγκες των κατοίκων, ανήκει στο ∆ήµο (ΥΠΕΣ∆∆Α 4644/29-3-
1996) και δη στο όργανο που είναι αρµόδιο να αποφανθεί για τη συνδροµή των προϋποθέσεων της 
κατηγορίας αυτής, δηλαδή στη ∆ηµαρχιακή Επιτροπή. Ωστόσο, επειδή δηµιουργείται προηγούµενο, (η 
σχετική απόφαση έχει κανονιστικού χαρακτήρα αποτελέσµατα), ενδείκνυται η παραποµπή του θέµατος 
στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Πάντως, είτε αποφασίσει σχετικά το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, είτε η 
∆ηµαρχιακή Επιτροπή, η σχετική κρίση πρέπει να απαντά στα ερωτήµατα:  

α) Εάν πρόκειται για ανάγκη. Κάθε κατάστηµα καλύπτει µεν κάποιες ανάγκες των καταναλωτών 
αλλά η έννοια της ανάγκης που υπάρχει στο άρθρο 231 του ΚΒΠΝ αφορά µόνο αυτές που η κάλυψή 
τους είναι επιτακτική. Με το σκεπτικό αυτό, ένα κρεοπωλείο µπορεί µεν να καλύπτει ανάγκη, πλην 
όµως όχι επιτακτικού χαρακτήρα. 

β) Εάν πρόκειται για καθηµερινή ανάγκη, µε την έννοια ότι τα είδη του καταστήµατος ή οι υπηρεσίες 
που προσφέρει, είναι άκρως απαραίτητα και µε πολύ µεγάλη συχνότητα στους κατοίκους. Με το 
σκεπτικό αυτό, ένα κοµµωτήριο δεν είναι κατάστηµα καθηµερινής ανάγκης. 

Είναι πάντως δυνατή η µε κανονιστική απόφαση (άρθρο 79 παρ. 1 στ του Κ∆Κ) ρύθµιση του 
ζητήµατος, οπότε, κατά τον προέλεγχο θα ερευνάται από τις αρµόδιες υπηρεσίες και τη ∆ηµαρχιακή 
Επιτροπή η συµφωνία του υπό ίδρυση καταστήµατος µε την κανονιστική απόφαση. Πάντως, σε κάθε 
περίπτωση, δεν µπορεί να χαρακτηριστεί ως «καθηµερινής ανάγκης», ένα κατάστηµα το οποίο 
επιτρέπεται µόνο σε άλλου είδους χρήσεις (π.χ. εστιατόριο, το οποίο επιτρέπεται στην περιοχή της 



γενικής κατοικίας και όχι της αµιγούς). Ειδικά για τα κτίρια των οποίων η οικοδοµική άδεια εκδόθηκε 
µετά την ισχύ του Γ.O.Κ. (Ν. 1577/1985), δεν επιτρέπεται να µεταβάλλονται η σύµφωνα µε την 
οικοδοµική άδεια χρήση του κτιρίου ή µέρους αυτού και οι διαστάσεις των χώρων κοινής χρήσης χωρίς 
προηγούµενη σχετική άδεια της αρµόδιας πολεοδοµικής υπηρεσίας, εφόσον η µεταβολή αυτή θίγει τις 
ισχύουσες πολεοδοµικές διατάξεις αλλιώς θεωρείται αυθαίρετη κατασκευή (άρθρο 5 του ΓOΚ, άρθρο 
329 του ΚΒΠΝ). 

 
β. Γενική κατοικία  

Στις περιοχές γενικής κατοικίας επιτρέπονται µόνο οι χρήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 232 του 
ΚΒΠΝ, µεταξύ των οποίων περιλαµβάνονται κατοικίες, ξενοδοχεία µέχρι 100 κλινών και ξενώνες, 
εµπορικά καταστήµατα (µε εξαίρεση τις υπεραγορές και τα πολυκαταστήµατα), κτίρια εκπαίδευσης, 
εστιατόρια, αναψυκτήρια, επαγγελµατικά εργαστήρια χαµηλής όχλησης κλπ. (άρθρο 232 ΚΒΠΝ).  

Από τις παραπάνω χρήσεις, ζήτηµα γεννάται ως προς την έννοια της υπεραγοράς και του 
πολυκαταστήµατος. Κατά το άρθρο 44 της Υ.∆. ΑιΒ/8577/1983, Υπεραγορά Τροφίµων ή Σούπερ 
Μάρκετ είναι µεγάλο76 κατάστηµα, στο οποίο πωλούνται κάθε είδους τρόφιµα, παρασκευασµένα και 
µη, καθώς και είδη άσχετα µε τα τρόφιµα. Κατά το άρθρο 43 της ίδιας Υ.∆. που ρυθµίζει την έννοια και 
του µικτού καταστήµατος, επιτρέπεται η λειτουργία στον ίδιο χώρο περισσότερων του ενός 
καταστηµάτων, κατά τρόπο που να αποτελούν ένα ενιαίο κατάστηµα, το οποίο θα περιλαµβάνει τόσα 
τµήµατα, όσα είναι τα είδη των λειτουργούντων στον ίδιο χώρο καταστηµάτων (µικτό κατάστηµα), µε 
τον όρο ότι σε κάθε τµήµα θα απασχολείται ιδιαίτερο προσωπικό. Ως µικτά µπορούν να λειτουργήσουν, 
µετά την ισχύ της ΚΥΑ 10551/2007 (άρθρο 8 παρ. 3), τα καταστήµατα του άρθρου 43 της Υ.∆. 
Α1β/8577/1983 (εκτός από τα ψητοπωλεία και τα οβελιστήρια), και να πωλούνται σχεδόν όλα τα είδη 
που πωλούνται από τα Σούπερ Μάρκετ. Oύτε το κριτήριο του µεγέθους βάσει του οποίου απαιτείται 
έγκριση του νοµαρχιακού συµβουλίου µπορεί να χρησιµοποιηθεί για το χαρακτηρισµό ενός 
καταστήµατος ως υπεραγοράς (∆ΕφΑθ 1330/2004). Αυτό όµως δεν σηµαίνει ότι µε τον τρόπο αυτό 
επιτρέπεται να παραβιαστεί το ισχύον σε µια περιοχή καθεστώς χρήσεων γης και να επιτραπεί µε πλάγιο 
τρόπο η ίδρυση υπεραγοράς τροφίµων, η οποία αυτοχαρακτηρίζεται ως «µικτό κατάστηµα».. 

 
γ. Πολεοδοµικά κέντρα-κεντρικές λειτουργίες πόλης-τοπικό κέντρο  
συνοικίας-γειτονιάς.  

Στις περιοχές της κατηγορίας αυτής, επιτρέπονται, µεταξύ άλλων και χρήσεις για τις άδειες των 
οποίων είναι οι ∆ήµοι και οι Κοινότητες, όπως εµπορικά καταστήµατα77, εστιατόρια, αναψυκτήρια, 
κέντρα διασκέδασης αναψυχής, επαγγελµατικά εργαστήρια χαµηλής όχλησης, κλπ. (άρθρο 233 ΚΒΠΝ). 

 
δ. Μη οχλούσα βιοµηχανία-βιοτεχνία, ΒΙOΠΑ.  

Στις περιοχές µη οχλούσας βιοµηχανίας-βιοτεχνίας επιτρέπονται οι χρήσεις που ορίζονται στο άρθρο 
234 του ΚΒΠΝ, στις οποίες περιλαµβάνονται, µεταξύ άλλων και επαγγελµατικά εργαστήρια χαµηλής 
και µέσης όχλησης, κτίρια, γήπεδα αποθήκευσης, εστιατόρια, αναψυκτήρια, χώροι συνάθροισης κοινού, 
κτίρια κοινωνικής πρόνοιας, αθλητικές εγκαταστάσεις, τα τελευταία µε την προϋπόθεση ότι 
εξυπηρετούν τις ανάγκες των εργαζοµένων. 

 



ε. Oχλούσα βιοµηχανία-βιοτεχνία (υψηλή όχληση).  
Στις περιοχές οχλούσας βιοµηχανίας-βιοτεχνίας επιτρέπονται µόνο οι χρήσεις που ορίζονται στο 

άρθρο 235 του ΚΒΠΝ, στις οποίες περιλαµβάνονται, µεταξύ άλλων και Επαγγελµατικά εργαστήρια, 
Κτίρια, γήπεδα αποθήκευσης, Εστιατόρια, Αναψυκτήρια, Χώροι συνάθροισης κοινού, Κτίρια 
κοινωνικής πρόνοιας, Αθλητικές εγκαταστάσεις  

 
στ. Χονδρεµπόριο.  

Στις περιοχές χονδρεµπορίου επιτρέπονται µόνο οι χρήσεις που ορίζονται στο άρθρο 236 του ΚΒΠΝ, 
στις οποίες περιλαµβάνονται, µεταξύ άλλων και Εστιατόρια και Αναψυκτήρια, µε την προϋπόθεση ότι 
αποτελούν τµήµα των εγκαταστάσεων χονδρικού εµπορίου ή εξυπηρετούν τις ανάγκες των 
εργαζοµένων σ’ αυτές. 

 
ζ. Τουρισµός-αναψυχή.  

Στις περιοχές τουρισµού-αναψυχής επιτρέπονται µόνο οι χρήσεις που ορίζονται στο άρθρο 237 του 
ΚΒΠΝ, στις οποίες περιλαµβάνονται, µεταξύ άλλων και: Ξενώνες, ξενοδοχεία και λοιπές τουριστικές 
εγκαταστάσεις, Εµπορικά καταστήµατα, Εστιατόρια, Αναψυκτήρια, Κέντρα διασκέδασης, αναψυχής, 
Χώροι συνάθροισης κοινού, Πολιτιστικά κτίρια και εν γένει πολιτιστικές λειτουργίες, Κτίρια 
κοινωνικής πρόνοιας, Συνεδριακά κέντρα, Καζίνα, Γήπεδα γκολφ. 

 
η. Ελεύθεροι χώροι-αστικό πράσινο.  

Στις περιοχές της κατηγορίας αυτής επιτρέπονται Αναψυκτήρια, Αθλητικές εγκαταστάσεις, 
Πολιτιστικά κτίρια και εν γένει πολιτιστικές εγκαταστάσεις και Χώροι συνάθροισης κοινού (άρθρο 238 
του ΚΒΠΝ) 

 
θ. Κοινωφελείς εξυπηρετήσεις.  

Στις περιοχές κοινωνικών εξυπηρετήσεων επιτρέπονται µόνο: Κτίρια εκπαίδευσης, Κτίρια 
κοινωνικής πρόνοιας, Κτίρια περίθαλψης, Πολιτιστικά κτίρια και εν γένει πολιτιστικές εγκαταστάσεις, 
Αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 238 του ΚΒΠΝ). 

 
Β) Σύµφωνα µε την ειδική πολεοδοµική λειτουργία τους: 

1. Κατοικία Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται χώροι κτιρίων κατοικίας για άσκηση 
επαγγέλµατος, συµβατού προς την κυρία χρήση του κτιρίου (ιατρεία, δικηγορικά γραφεία κλπ). 2. 
Ξενώνες µικρού δυναµικού (περί τις 20 κλίνες). 3. Εµπορικά καταστήµατα, καταστήµατα παροχής 
προσωπικών υπηρεσιών. 4. Γραφεία, Τράπεζα, Ασφάλειες, Κοινωφελείς οργανισµοί. 5. ∆ιοίκηση. 6. 
Εστιατόρια. 7. Αναψυκτήρια 8. Κέντρα διασκέδασης, αναψυχής. 9. Ξενοδοχεία και λοιπές τουριστικές 
εγκαταστάσεις. 10. Χώροι συνάθροισης κοινού (θέατρα, κινηµατογράφοι, αίθουσες συγκέντρωσης κλπ) 
11. Πολιτιστικά κτίρια και εν γένει πολιτιστικές εγκαταστάσεις (βιβλιοθήκες, αίθουσες εκθέσεων κλπ) 
12. Κτίρια εκπαίδευσης 13. θρησκευτικοί χώροι 14. Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας (Υγειονοµικά κέντρα, 
παιδικοί σταθµοί, οίκοι ευγηρίας κλπ). 15. Κτίρια περίθαλψης (νοσοκοµεία, κλινικές). 16. Βιοµηχανικές 
εγκαταστάσεις (χαµηλής, µέσης, υψηλής όχλησης) 17. Βιοτεχνικές εγκαταστάσεις (χαµηλής, µέσης, 
υψηλής όχλησης) και Επαγγελµατικά εργαστήρια (χαµηλής, µέσης, υψηλής όχλησης). 18. Κτίρια, 
γήπεδα αποθήκευσης. 19. Κτίρια, γήπεδα στάθµευσης 20. Πρατήρια βενζίνης, υγραερίου 21. 
Εγκαταστάσεις χονδρικού εµπορίου. 22. Εγκαταστάσεις γεωργικών, δασικών, κτηνοτροφικών, 



αλιευτικών και λοιπών αγροτικών εκµεταλλεύσεων. 23. Εγκαταστάσεις εµπορικών εκθέσεων, 24. 
Αθλητικές εγκαταστάσεις 25. Ελεύθεροι κοινόχρηστοι χώροι (πλατείες, πάρκα, άλση, οδοί, παιδικές 
χαρές κλπ) 26. Εγκαταστάσεις µέσων µαζικών µεταφορών 27. Άλλες ειδικές χρήσεις (στρατιωτικές 
εγκαταστάσεις, νεκροταφεία κλπ). 

Όσον αφορά τη συσχέτιση των εννοιών που υπάρχουν στην Υγειονοµική διάταξη και στο Π∆ της 
23/2/87 “Κατηγορίες και περιεχόµενα χρήσεων γης” (π.χ. ο χαρακτηρισµός «εστιατόριο» υπάρχει και 
στα δύο κείµενα), δόθηκε ερµηνευτική κατεύθυνση µε την Γνωµοδ. του ΝΣΚ 87/2002. Σύµφωνα µε 
αυτή, ο Υγειονοµικός Κανονισµός ορίζει και κατηγοριοποιεί τα καταστήµατα υγειονοµικού 
ενδιαφέροντος µε αναφορά στους όρους υγιεινής, καθαριότητας, εξοπλισµού, άνεσης χώρων κ.λ.π. ενώ 
το από 23/2/87 Π∆, αν και είχε υπόψη του τις διακρίσεις αυτές, απέφυγε να υιοθετήσει ανάλογη 
περιπτωσιολογία, προφανώς διότι θεσπίστηκε µε κριτήρια καθαρά πολεοδοµικά και µε γνώµονα τον 
καθορισµό του περιεχοµένου κάθε χρήσης γης ανάλογα µε τη συµβατότητα του προς την κυριαρχούσα 
κατά περίπτωση χρήση (αµιγής κατοικία, γενική κατοικία κ.ο.κ.) η οποία προσδιορίζει τη φυσιογνωµία 
της οικείας οικιστικής περιοχής καθώς και τα κύρια χαρακτηριστικά της πολεοδοµικής λειτουργίας της. 

Για τον προσδιορισµό λοιπόν της έννοιας των χρήσεων, όπως κατά την ειδική πολεοδοµική 
λειτουργία τους ορίζονται από το αρθ. 1β του Π∆ της 23.2.1987, δεν ενδείκνυται αναγωγή, και µάλιστα 
δεσµευτικά, στους αντίστοιχους ορισµούς του Υγ/κου Κανονισµού (πρβλ. σχετικά µε τον κτιριοδοµικό 
κανονισµό, ΣτΕ 4947/98) παρά µόνο επικουρικά. Κατ΄ ακολουθία στην ειδική χρήση «εστιατόρια», του 
ανωτέρω Π.∆. θα πρέπει να θεωρηθεί ότι περιλαµβάνονται, κατ΄ αρχή, όλα τα καταστήµατα 
υγειονοµικού ενδιαφέροντος που παρασκευάζουν και προσφέρουν φαγητά µε τη συνοδεία ή µη ποτών 
(αρθ. 38 ΥΚ), στα αναψυκτήρια όλα τα καταστήµατα προσφοράς ποτών χωρίς ή και µε φαγητό και 
γλυκισµάτων κ.λπ. σε καθιστούς, κυρίως πελάτες (άρθρα 37, και 39 και 42 Υ.Κ.), ενώ στα κέντρα 
διασκέδασης-αναψυχής κατατάσσονται όλα τα αναφερόµενα στο αρθ. 41 του αυτού Κανονισµού. Και 
τούτο διότι δύσκολα θα µπορούσε να υποστηριχθεί ότι, γενικώς, κάποια από τα παραπάνω είδη 
καταστηµάτων επηρεάζουν, από καθαρά πολεοδοµική άποψη, επί το ευµενέστερο ή επί το 
δυσµενέστερο σε σχέση µε άλλα, την οικιστική φυσιογνωµία και την πολεοδοµική λειτουργικότητα 
οικισµού ή τµήµατος αυτού στο οποίο έχουν καθοριστεί χρήσεις γης που ανέχονται γενικώς εστιατόρια 
ή αναψυκτήρια ή κέντρα διασκέδασης-αναψυχής. 

 
3. Προστασία του περιβάλλοντος 

Κατά τη χορήγηση των αδειών και µάλιστα κατά την προέγκριση αυτών, εξετάζονται ζητήµατα που 
αφορούν την προστασία του φυσικού, πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος (άρθρο 80 παρ. 2 
εδ. β του Κ∆Κ), όπως προκύπτουν από τη νοµοθεσία ή τις τοπικές κανονιστικές διατάξεις. Όπως έχει 
ήδη εκτεθεί, δεν υποβάλλονται – κατ’ αρχάς - από τους ενδιαφερόµενους αντίστοιχα δικαιολογητικά 
αλλά ο ∆ήµος εξετάζει τα ζητήµατα αυτά βάσει της ισχύουσας νοµοθεσίας, ενώ µπορεί να ζητά 
διευκρινίσεις από άλλες αρχές.  

 
α. Έννοια του περιβάλλοντος και της προστασίας αυτού.  

Η προστασία του περιβάλλοντος επιβάλλεται από το Σύνταγµα, ενώ η έννοιά της ορίζεται τόσο στο 
Ν. 1650/1986, όσο και στον ΚΒΠΝ.  

Ως «περιβάλλον» γενικά, ορίζεται το σύνολο των φυσικών και ανθρωπογενών παραγόντων και 
στοιχείων που βρίσκονται σε αλληλεπίδραση και επηρεάζουν την οικολογική ισορροπία, την ποιότητα 
της ζωής, την υγεία των κατοίκων, την ιστορική και πολιτιστική παράδοση και τις αισθητικές αξίες 
(άρθρο 2 παρ. 1 Ν. 1650/1986).  



Oι έννοιες του φυσικού και του πολιτιστικού περιβάλλοντος ορίζονται στο άρθρο 1 του ΚΒΠΝ. Ως 
«φυσικό περιβάλλον» ορίζεται ο περιβάλλων τον άνθρωπο χερσαίος, θαλάσσιος και εναέριος χώρος, µε 
τη χλωρίδα, πανίδα και τους φυσικούς πόρους που περιλαµβάνονται σε αυτόν. Ως «πολιτιστικό 
περιβάλλον» ορίζονται τα ανθρωπογενή στοιχεία πολιτισµού και χαρακτηριστικά, όπως αυτά 
διαµορφώθηκαν από την παρέµβαση και τις σχέσεις του ανθρώπου µε το φυσικό περιβάλλον, 
περιλαµβανοµένων των ιστορικών χώρων ως και της καλλιτεχνικής και πολιτιστικής εν γένει 
κληρονοµιάς. Με βάση αυτό το νοµοθετικό ορισµό, το αρχιτεκτονικό περιβάλλον, στο οποίο 
αναφέρεται το άρθρο 80 του Κ∆Κ, είναι µέρος του πολιτιστικού περιβάλλοντος. 

Κατά το άρθρο 2 παρ. 5 του Ν. 1650/1986, προστασία του περιβάλλοντος είναι το σύνολο των 
ενεργειών, µέτρων και έργων που έχουν στόχο την πρόληψη της υποβάθµισης του περιβάλλοντος ή την 
αποκατάσταση, διατήρηση ή βελτίωσή του.  

Κατά το άρθρο 1 του ΚΒΠΝ, ως «προστασία του περιβάλλοντος» θεωρείται:  
α) Η διατήρηση του χαρακτήρα του φυσικού περιβάλλοντος και η βελτίωση των σχέσεων που έχουν 

διαµορφωθεί µεταξύ των στοιχείων αυτού, ως οικοσυστήµατος. 
β) Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος από τις ζηµιογόνες επιπτώσεις από την ανάπτυξη 

δραστηριοτήτων και παρεµβάσεων του ανθρώπου. 
γ) Η διαφύλαξη του πολιτιστικού περιβάλλοντος καθώς και των ιστορικών χώρων στους οποίους 

αυτό διαµορφώθηκε. 
δ) O έλεγχος της αξιοποίησης των φυσικών πόρων και της ανάπτυξης των δραστηριοτήτων στο χώρο 

µε σκοπό την εναρµόνιση των σχέσεων µεταξύ του φυσικού περιβάλλοντος, του πολιτιστικού 
περιβάλλοντος και της οικονοµικής δράσης του ανθρώπου. 

 
β. Η νοµοθεσία για το περιβάλλον  

O βασικός νόµος για την προστασία του περιβάλλοντος είναι ο Ν. 1650/1986, στους σκοπούς του 
οποίου περιλαµβάνεται και η διασφάλιση της ανθρώπινης υγείας και από τις διάφορες µορφές 
υποβάθµισης του περιβάλλοντος και ειδικότερα από τη ρύπανση και τις οχλήσεις (άρθρο 1 παρ. 2, λ.χ. 
και την ηχορύπανση). Κατά τη χορήγηση των αδειών (στη φάση της προέγκρισης) ο έλεγχος των 
ζητηµάτων που αφορούν της προστασία του περιβάλλοντος, δεν εξαντλείται στο Ν. 1650/1986, αλλά 
περιλαµβάνει κάθε σχετική γενική ή ειδική διάταξη ή κανονισµό που σκοπό έχει την προστασία του 
περιβάλλοντος, όπως η έννοια αυτή ορίστηκε παραπάνω. ∆ιατάξεις της πολεοδοµικής νοµοθεσίας, της 
νοµοθεσίας για τα δάση, για την προστασία της ατµόσφαιρας και των υδάτων, για τα απόβλητα κλπ. 
µπορούν να θεωρηθούν ως µέρος του δικαίου του περιβάλλοντος, το οποίο ορίζεται ως το δίκαιο που µε 
το περιεχόµενό του συµβάλλει στη δηµόσια υγεία και στη διατήρηση των οικολογικών ισορροπιών78. 
∆εν είναι, εποµένως, δυνατή η εξαντλητική παράθεση των διατάξεων που πρέπει η ∆ηµαρχιακή 
Επιτροπή να έχει υπόψη της για το σκοπό αυτό, αφού η σχετική νοµοθεσία συνιστά ολόκληρο κλάδο 
δικαίου. 

 
γ. Έλεγχος των διατάξεων για το περιβάλλον από τη ∆ηµαρχιακή Επιτροπή.  

Πολλές από τις προϋποθέσεις που σχετίζονται µε την προστασία του περιβάλλοντος εξετάζονται από 
άλλες υπηρεσίες, όταν αυτές είναι αρµόδιες για την έκδοση των σχετικών πράξεων. Για να εκδοθεί λ.χ. 
οικοδοµική άδεια κτιρίου που προορίζεται για υπεραγορά τροφίµων, ελέγχεται από την πολεοδοµία η 
ύπαρξη των απαιτούµενων θέσεων στάθµευσης. (άρθρο 310 παρ. 1 ΚΒΠΝ).  



Κατωτέρω παρατίθενται βασικές διατάξεις που σχετίζονται µε την προστασία του περιβάλλοντος και 
την τήρησή τους ελέγχει η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή, εφόσον δεν έχουν ελεγχθεί από άλλες αρµόδιες 
υπηρεσίες 

 
4. Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος 

Σύµφωνα µε το άρθρο 19 του Ν. 1650/1986, ως περιοχές απόλυτης προστασίας της φύσης 
χαρακτηρίζονται εκτάσεις µε εξαιρετικά ευαίσθητα οικοσυστήµατα, βιότοποι ή οικότοποι σπάνιων ή 
απειλούµενων µε εξαφάνιση ειδών της άγριας πανίδας. Στις περιοχές απόλυτης προστασίας της φύσης 
απαγορεύεται κάθε δραστηριότητα.  

Ως περιοχές προστασίας της φύσης χαρακτηρίζονται εκτάσεις µεγάλης οικολογικής ή βιολογικής 
αξίας. Στις περιοχές αυτές προστατεύεται το φυσικό περιβάλλον από κάθε δραστηριότητα ή επέµβαση 
που είναι δυνατό να µεταβάλλει ή να αλλοιώσει τη φυσική κατάσταση, σύνθεση ή εξέλιξή του. Κατ’ 
εξαίρεση µπορούν να επιτρέπονται σύµφωνα µε τις ειδικότερες ρυθµίσεις του οικείου κανονισµού η 
εκτέλεση εργασιών, ερευνών και η άσκηση ασχολιών και δραστηριοτήτων, κυρίως παραδοσιακών, 
εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση µε τους σκοπούς προστασίας.  

Ως εθνικά πάρκα χαρακτηρίζονται εκτεταµένες χερσαίες, υδάτινες ή µικτού χαρακτήρα περιοχές, οι 
οποίες παραµένουν ανεπηρέαστες ή έχουν ελάχιστα επηρεαστεί από τις ανθρώπινες δραστηριότητες και 
στις οποίες διατηρείται µεγάλος αριθµός και ποικιλία αξιόλογων βιολογικών, οικολογικών, 
γεωµορφολογικών και αισθητικών στοιχείων. Στα εθνικά πάρκα επιτρέπεται να ασκούνται 
δραστηριότητες, κυρίως παραδοσιακού χαρακτήρα, µε τους όρους και περιορισµούς που καθορίζονται 
ειδικότερα από τον οικείο κανονισµό λειτουργίας και διαχείρισης.  

Ως προστατευόµενοι φυσικοί σχηµατισµοί χαρακτηρίζονται λειτουργικά τµήµατα της φύσης ή 
µεµονωµένα δηµιουργήµατά της που έχουν ιδιαίτερη επιστηµονική, οικολογική ή αισθητική αξία ή 
συµβάλλουν στη διατήρηση των φυσικών διεργασιών και στην προστασία φυσικών πόρων.  

Ως προστατευόµενα τοπία χαρακτηρίζονται περιοχές µεγάλης αισθητικής ή πολιτιστικής αξίας και 
εκτάσεις που είναι ιδιαίτερα πρόσφορες για αναψυχή του κοινού ή συµβάλλουν στην προστασία ή 
αποδοτικότητα φυσικών πόρων λόγω των ιδιαίτερων φυσικών ή ανθρωπογενών χαρακτηριστικών τους. 
Ενέργειες ή δραστηριότητες που µπορούν να επιφέρουν καταστροφή, φθορά ή αλλοίωση των 
προστατευοµένων φυσικών σχηµατισµών, των προστατευοµένων τοπίων ή στοιχείων του τοπίου 
απαγορεύονται, σύµφωνα µε τις ειδικότερες ρυθµίσεις των οικείων κανονισµών.  

Ως περιοχές οικοανάπτυξης χαρακτηρίζονται εκτεταµένες περιοχές που µπορούν να περιλαµβάνουν 
χωριά ή οικισµούς εφόσον παρουσιάζουν ιδιαίτερη αξία και ενδιαφέρον λόγω της ποιότητας των 
φυσικών και πολιτιστικών τους χαρακτηριστικών και παράλληλα προσφέρουν σηµαντικές δυνατότητες 
για ανάπτυξη δραστηριοτήτων που εναρµονίζονται µε την προστασία της φύσης και του τοπίου. Στις 
περιοχές οικοανάπτυξης µπορούν να ασκούνται µικρής κλίµακας δραστηριότητες οι οποίες 
προσαρµόζονται στο φυσικό περιβάλλον και στην τοπική αρχιτεκτονική. Ιδιαίτερα ενθαρρύνεται η 
ανάπτυξη του αγροτουρισµού µε χρησιµοποίηση αγροτικών κατοικιών, ξενώνων, κάµπινγκ και άλλων 
κατασκευών.  

 
5. Προστασία αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων 

Κατά τον προέλεγχο ο δήµος ή η κοινότητα εξετάζει αν η λειτουργία του συγκεκριµένου 
καταστήµατος ή της επιχείρησης είναι συµβατή µε την ισχύουσα νοµοθεσία που διέπει την προστασία 
του φυσικού, πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, δηλαδή κυρίως αν βρίσκεται εντός 



οικισµού που έχει χαρακτηρισθεί παραδοσιακός ή σε περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους ή σε κτίριο 
διατηρητέο κλπ, και τίθενται εκ του λόγου αυτού ειδικότεροι περιορισµοί. Τέτοιοι περιορισµοί έχουν 
τεθεί για αρκετές περιοχές (π.χ. για τη Λίνδο µε την Απόφαση του ΥΠΠO Α1/Φ.22/5932/170/1981 
ΦΕΚ Β 129, για την Κόνιτσα µε τη απόφαση του ΥΠΕΧΩ∆Ε 57632/2194/1993, ΦΕΚ ∆ 392, για 
νησίδες του νοµού Λέσβου µε την απόφαση του Υπ. Αιγαίου ∆ΠΑ/9379/2000, ΦΕΚ Β 1176 κ.ά.). 

Για τις περιοχές που χαρακτηρίζονται ιστορικοί τόποι και για κτίσµατα που χαρακτηρίζονται έργα 
τέχνης ή ιστορικά µνηµεία εφαρµόζεται ο ΚΝ 5351/1932 και ο Ν. 3028/2002, για την προστασία 
αρχαιοτήτων και πολιτιστικής κληρονοµιάς.  

 
6. Προστασία του αιγιαλού και της παραλίας 

Τα βασικά θέµατα του αιγιαλού και της παραλίας ρυθµίζονται από το Ν. 2791/2001. Ως «αιγιαλός» 
ορίζεται η ζώνη της ξηράς, που βρέχεται από η θάλασσα από τις µεγαλύτερες και συνήθεις αναβάσεις 
των κυµάτων της και ως «παραλία» η ζώνη ξηράς που προστίθεται στον αιγιαλό, καθορίζεται δε σε 
πλάτος µέχρι και πενήντα (50) µέτρα από την οριογραµµή του αιγιαλού, προς εξυπηρέτηση της 
επικοινωνίας της ξηράς µε τη θάλασσα και αντίστροφα (άρθρο 1 του Ν. 2791/2001). O αιγιαλός και η 
παραλία είναι πράγµατα κοινόχρηστα και ανήκουν κατά κυριότητα στο ∆ηµόσιο, το οποίο τα 
προστατεύει και τα διαχειρίζεται. Η παραχώρηση της απλής χρήσης του αιγιαλού και της παραλίας, 
δηλ. όταν από αυτή δεν παραβιάζεται ο προορισµός τους ως κοινόχρηστων πραγµάτων και δεν 
επέρχεται αλλοίωση στη φυσική µορφολογία τους και τα βιοτικά στοιχεία τους, γίνεται µε απόφαση του 
Υπουργού Oικονοµίας και Oικονοµικών έναντι ανταλλάγµατος, κατά τις διατάξεις για την εκµίσθωση 
δηµόσιων κτηµάτων. Κάθε παραχώρηση υπόκειται πάντοτε σε µονοµερή ανάκληση από το ∆ηµόσιο για 
λόγους δηµόσιου συµφέροντος, εθνικής άµυνας, συγκοινωνιακούς, δηµόσιας τάξης και ασφάλειας ή 
δηµόσιας υγείας και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.  

Κατά το άρθρο 13 του Ν. 2971/2001, είναι δυνατή η παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού για 
την άσκηση δραστηριοτήτων, που εξυπηρετούν τους λουοµένους ή την αναψυχή του κοινού (όπως 
εκµίσθωση θαλάσσιων µέσων αναψυχής, καθισµάτων, οµπρελών, λειτουργία τροχηλάτου 
αναψυκτηρίου κ.λπ.). Επίσης, είναι δυνατή η παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού για ένα χρόνο σε 
αυτούς που έχουν όµορες ξενοδοχειακές εν γένει επιχειρήσεις, κάµπιγκ ή κέντρα αναψυχής, προς 
εξυπηρέτηση του κοινού. 

Η χορήγηση αδειών σε επιχειρήσεις επί του αιγιαλού, επιτρέπεται εφόσον υπάρχει νόµιµη 
παραχώρηση της χρήσης. 
7. Προστασία των δασικών περιοχών 

Τα δάση και οι δασικές εν γένει εκτάσεις συνιστούν εθνικό κεφάλαιο, η δε προστασία τους αποτελεί 
υποχρέωση των κρατικών οργάνων και των πολιτών (άρθρο 2 Ν. 998/1979). Η άσκηση ιδιωτικών 
δικαιωµάτων δεν µπορεί να γίνεται καθ’ υπέρβαση των παραπάνω υποχρεώσεων, παρά µόνο κατ’ 
εξαίρεση η οποία προβλέπεται στο νόµο και µόνο στα όρια που αυτός ορίζει.  

Τέτοια εξαίρεση προβλέπεται στο άρθρο 46 παρ. 5 του Ν. 998/1979, για την εγκατάσταση 
ποιµνιοστασίων, πτηνοτροφείων ή άλλων συναφών εγκαταστάσεων και στο άρθρο 18 του Ν. 3208/2003 
για τη λειτουργία κατασκηνώσεων.  

Κάθε επέµβαση που προβλέπεται από τη δασική νοµοθεσία στα δάση, στις δασικές και τις λοιπές 
εκτάσεις που τελούν υπό τη διαχείριση των δασικών υπηρεσιών, είτε για τη µεταβολή του προορισµού 
και τη διάθεσή τους για άλλες χρήσεις είτε για την εκτέλεση έργων µέσα σε αυτές και τη δηµιουργία 
εγκαταστάσεων ή την παροχή άλλων εξυπηρετήσεων, έστω και χωρίς µεταβολή της κατά προορισµό 



χρήσης τους, ενεργείται πάντοτε κατόπιν καταβολής ανταλλάγµατος χρήσης (άρ. 1 παρ. 7 Ν. 
3208/2003) 

Γενικά, εντός των δασών ή και των περιοχών που κηρύσσονται αναδασωτέες, απαγορεύεται η 
χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος και αν υπάρχει 
τέτοια άδεια, ο ∆ήµος οφείλει να την ανακαλέσει (ΣτΕ 467/2001). 

 
8. Αισθητική, φυσιογνωµία και λειτουργίες εν γένει της πόλης  

Στα θέµατα αισθητικής, φυσιογνωµίας και εν γένει λειτουργιών της πόλης εξετάζεται, για κατάστηµα 
που ανήκει στην κατηγορία του π.δ. 180/79, αν αυτό βρίσκεται πλησίον σχολείου, εκκλησίας, 
νοσοκοµείου κλπ. (ΥΠΕΣ∆∆Α 66174/Εγκ. 51/29-11-2006). Επίσης, αν ο δήµος ή η κοινότητα έχει 
εκδώσει τοπική κανονιστική απόφαση, µε την οποία τέθηκαν ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις για τη 
λειτουργία των καταστηµάτων αυτών, τότε εξετάζεται εάν η λειτουργία του συγκεκριµένου 
καταστήµατος είναι συµβατή µε τις ρυθµίσεις της κανονιστικής απόφασης.  

Λειτουργικότητα των πόλεων είναι η ικανότητά τους να επιτελούν την κύρια λειτουργία τους 
(οικισµός πρώτης κατοικίας, παραθεριστικός κλπ), χωρίς να επιρρίπτουν σε άλλους οικισµούς τα βάρη 
που αυτή η λειτουργία συνεπάγεται (ΣτΕ 127/2007). 

 
α. Αποστάσεις καταστηµάτων του Π∆ 180/1979  

Σύµφωνα µε το άρθρο 3 παρ. 1 του Π∆ 180/1979 όπως τροποποιήθηκε µε το Π∆ 231/1989, ο ∆ήµος 
µπορεί να αρνείται τη χορήγηση άδειας λειτουργίας στα κέντρα διασκεδάσεως και καταστήµατα της 
παρ. 1 του άρθρου 1 του ίδιου Π∆79, εφόσον η αίτηση αναφέρεται σε ακίνητο που βρίσκεται σε 
απόσταση µικρότερη των 50 µέτρων, κατ’ ευθεία γραµµή µετρούµενη, από ναούς, σχολεία, κλινικές, 
νοσοκοµεία, φροντιστήρια, στρατώνες, εργοστάσια, παιδικούς σταθµούς, νηπιαγωγεία, ορφανοτροφεία, 
βιβλιοθήκες, ωδεία, αθλητικούς χώρους και διάφορες άλλες σχολές. Με την ανωτέρω διάταξη σκοπείται 
η διασφάλιση της λειτουργικότητας κτιρίων που εξυπηρετούν ειδικούς σκοπούς, µε την αποφυγή 
οχλήσεων µη συµβιβαζοµένων προς την κατά προορισµό χρήση αυτών.  

Προϋπόθεση για τη χορήγηση αδείας λειτουργίας σε κέντρα διασκέδασης και λοιπών καταστηµάτων 
που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του Π∆ 180/79, εάν αυτά βρίσκονται σε απόσταση 
µικρότερη των 50 µέτρων, είναι ότι από τη λειτουργία τέτοιου καταστήµατος δεν προκαλούνται 
οχλήσεις που αναιρούν ή παρακωλύουν ουσιωδώς την οµαλή λειτουργία των κτιρίων αυτών. Η 
απόσταση µετράται όχι µεταξύ των πλησιεστέρων σηµείων των κτιρίων, αλλά µεταξύ των 
πλησιεστέρων σηµείων των περιβόλων αυτών80. O ∆ήµος έχει την διακριτική ευχέρεια, µετά από 
εκτίµηση των συγκεκριµένων κατά περίπτωση συνθηκών81, να αρνηθεί τη χορήγηση αδείας 
λειτουργίας τέτοιου καταστήµατος ή να ανακαλέσει τυχόν χορηγηθείσα, εάν διαπιστώσει ότι δεν 
υπάρχει ή εξέλιπε η ανωτέρω νόµιµη αρνητική προϋπόθεση περί ανυπαρξίας οχλήσεων, η σχετική δε 
κρίση του πρέπει να είναι αιτιολογηµένη. (ΣτΕ 1715/1994, 4703/1984, 3984/1992). Μπορεί πάντως να 
χορηγηθεί άδεια διενεργείας τεχνικών παιγνίων σε κατάστηµα που ευρίσκεται σε απόσταση µικρότερη 
των 50 µέτρων κατ ευθεία γραµµή από φοιτητική εστία (ΝΣΚ 186/1995). 

Σύµφωνα µε το άρθρο 41 της Υ∆ Α1β/8577/1983, για κέντρα διασκέδασης που ιδρύονται σε 
υπαίθριους χώρους, η απόσταση από ενταγµένη στο εγκεκριµένο σχέδιο του οικισµού κατοικία ή από 
ξενοδοχείο γενικά θα είναι τουλάχιστον 300 µ. Η απόσταση αυτή µπορεί να αυξοµειώνεται κατά την 
κρίση της αρµόδιας Υγειονοµικής Επιτροπής ή, εν ελλείψει, της Υγειονοµικής Υπηρεσίας και αναλόγως 



των ειδικών τοπικών συνθηκών (παρεµβολή άλλων κτιρίων µεταξύ Κέντρου ∆ιασκεδάσεως και 
κατοικίας, εγκατάσταση Κέντρου ∆ιασκεδάσεως σε δώµατα πολυώροφων ξενοδοχείων κλπ.).  

Επίσης, σύµφωνα µε το άρθρο 6 της Απόφασης Α5/3010/1985 (ΦΕΚ Β 593), για τα υπαίθρια κέντρα 
διασκέδασης ισχύουν οι παρακάτω περιορισµοί:  

Η απόστασή τους από την πλησιέστερη νόµιµη κατοικία (κύρια ή δευτερεύουσα) ξενοδοχείο, ναό, 
σχολείο, νοσοκοµείο, γηροκοµείο, σανατόριο, και γενικά εγκατάσταση που απαιτεί ειδική προστασία 
κατά την αιτιολογηµένη κρίση της αρµόδιας Υγειονοµικής Υπηρεσίας πρέπει να είναι τουλάχιστον 300 
µέτρα. Η παραπάνω απόσταση µπορεί να αυξοµειωθεί κατά την κρίση της αρµόδιας Υγειονοµικής 
Υπηρεσίας και ανάλογα µε τις ειδικές τοπικές συνθήκες (παρεµβολή άλλων κτιρίων µεταξύ Κέντρου 
διασκεδάσεως και κατοικίας εγκατάσταση Κέντρου ∆ιασκεδάσεως σε δώµα πολυώροφου ξενοδοχείου 
κλπ.).  
 
β. Αποστάσεις γραφείων τελετών  

Κατά το άρθρο 2 της Υ∆ Α1Β/2706/1983, απαγορεύεται η ίδρυση και λειτουργία γραφείων τελετών 
ή φερετροποιείων ή αποθηκών φερέτρων σε απόσταση µικρότερη των 100 µέτρων από το πλησιέστερο 
εξωτερικό σηµείο του περιβόλου Νοσοκοµείου ή κλινικής οποιασδήποτε ειδικότητας. Όταν δεν υπάρχει 
περίβολος στο Νοσοκοµείο ή την Κλινική η απόσταση µεταξύ των κτιρίων αυτών και των όµοιων των 
ανωτέρω επιχειρήσεων θα είναι τουλάχιστον 150 µέτρα. Επί της αυτής ισόγειας οικοδοµής και 
παραπλεύρως της εισόδου κατοικίας απαγορεύεται η εγκατάσταση γραφείων τελετών ή φερετροποιείου 
ή αποθήκης φερέτρων εκτός αν ο ιδιοκτήτης της κατοικίας µε υπεύθυνη δήλωση δηλώσει ότι δεν έχει 
αντίρρηση.  

Για την απόκτηση άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας Γραφείου Τελετών (κηδειών) απαιτείται και 
υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του χώρου ή του διαχειριστή του κτιρίου όταν πρόκειται για 
πολυκατοικία, από την οποία θα προκύπτει ότι ο κανονισµός του κτιρίου δεν απαγορεύει την 
εγκατάσταση τέτοιας επιχειρήσεως. Εν ελλείψει κανονισµού απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του 
διαχειριστή της πολυκατοικίας ότι η πλειοψηφία των ιδιοκτητών των διαµερισµάτων συναινεί στην εν 
λόγω ίδρυση (ΝΣΚ 7/1992) 

 
γ. Συστέγαση µε κατοικίες  

Αν και οι περιορισµοί που σχετίζονται µε τη συστέγαση καταστηµάτων µε κατοικίες δεν 
περιλαµβάνονται ρητά σε αυτούς που εξετάζονται κατά την προέγκριση κατά το άρθρο 80 του Κ∆Κ, εν 
τούτοις ο σχετικός έλεγχος θα γίνεται στη φάση αυτή, ώστε να διασφαλίζεται περισσότερο ο 
ενδιαφερόµενος (ΥΠΕΣ∆∆Α 66174/Εγκ.51/29-11-2006). Για την προέγκριση των πρατηρίων άρτου, ο 
έλεγχος αυτός καθιερώθηκε ρητά µε το άρθρο 2 παρ. 3 της ΚΥΑ 12709/859/Φ17.1/2007. 

Γενικά, τα καταστήµατα και εργαστήρια τροφίµων ή και ποτών πρέπει να είναι αποµονωµένα από 
κατοικίες ή άλλα καταστήµατα και, εφόσον βρίσκονται σε πολυκατοικίες, δεν µπορούν να επικοινωνούν 
µε εσωτερικούς κοινόχρηστους χώρους τούτων (θυρωρείο, κλιµακοστάσιο, διάδροµοι) και θα πρέπει να 
έχουν ιδιαίτερη εξωτερική είσοδο (άρθρο 15 παρ. 3 της Υ.∆. Α1Β/8577/1983). 

Κατά το άρθρο 15 παρ. 7 της Υ.∆. Α1Β/8577/198382, δεν επιτρέπεται η ίδρυση σε ισόγειους ή 
άλλους χώρους πολυκατοικιών και γενικά οικηµάτων, στα οποία στεγάζονται κατοικίες, ορισµένων 
ειδών καταστηµάτων και εργαστηρίων τροφίµων ή/ και ποτών, των οποίων η εγκατάσταση στους 
χώρους τούτους απαγορεύεται από τον κανονισµό της πολυκατοικίας ή, εν ελλείψει κανονισµού, από 



την πλειοψηφία των ιδιοκτητών των στεγαζόµενων στο ίδιο κτίριο κατοικιών, έστω και αν τα 
καταστήµατα ή εργαστήρια αυτά πληρούν τους καθοριζόµενους από τις Υγειονοµικές ∆ιατάξεις όρους.  

Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας καταστήµατος ή εργαστηρίου τροφίµων και ποτών στους 
προαναφερόµενους χώρους, ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή της 
πολυκατοικίας ή, εν ελλείψει, του ιδιοκτήτη του χώρου, στον οποίο θα εγκατασταθεί το κατάστηµα ή 
εργαστήριο στην οποία θα φαίνεται ότι ο κανονισµός της πολυκατοικίας ή εν ελλείψει η πλειοψηφία 
των ιδιοκτητών των στεγαζόµενων στο ίδιο κτίριο διαµερισµάτων, µη συµπεριλαµβανοµένων των 
λοιπών χώρων, (καταστηµάτων, βοηθητικών χώρων κλπ.) επιτρέπει τη χρήση του χώρου τούτου για τη 
λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήµατος ή εργαστηρίου. Η επισύναψη της δηλώσεως αυτής, η οποία 
συµπληρώνει τα υπόλοιπα δικαιολογητικά καθιστά υποχρεωτική την έκδοση της αδείας και τούτο δεν 
αναιρεί την ευθύνη του υπογράψαντος την δήλωση για το περιεχόµενο αυτής. Η χορηγηθείσα άδεια 
ανακαλείται, εφόσον υπάρξει απόφαση αρµοδίου ∆ικαστηρίου περί του αναληθούς περιεχοµένου της 
δηλώσεως.  

Απαγορεύεται η εγκατάσταση καταστήµατος ή εργαστηρίου σε χώρους που επικοινωνούν µε 
κατοικίες ή µε βοηθητικούς χώρους κατοικιών ή µε άλλα άσχετα καταστήµατα.  

 
Η προέγκριση ίδρυσης χορηγείται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία ενός (1) µηνός από την κατάθεση της 
αίτησης.  

Η προέγκριση λογίζεται ότι έχει χορηγηθεί, εάν η προθεσµία αυτή παρέλθει άπρακτη. 
 

ΙΙΙ. Προθεσµία και δικαιολογητικά προέγκρισης – Ανάκληση προέγκρισης 
1. Προθεσµία 

Η προέγκριση ίδρυσης χορηγείται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία ενός (1) µηνός από την 
κατάθεση της αίτησης και αποτελεί προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας έναρξης επιτηδεύµατος από 
την αρµόδια ∆OΥ (άρθρο 80 παρ. 3 του Κ∆Κ). Η προέγκριση λογίζεται ότι έχει χορηγηθεί, εάν η 
παραπάνω προθεσµία για την έκδοσή της παρέλθει άπρακτη (άρθρο 2 παρ. 2 της ΚΥΑ 10551/2007). 
Επειδή η προέγκριση αποτελεί όρο για τη χορήγηση άδειας έναρξης επιτηδεύµατος από την αρµόδια 
∆OΥ, η «τεκµαρτή» προέγκριση υποκαθίσταται µε υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου, το 
περιεχόµενο της οποίας ορίζεται στην παραπάνω ΚΥΑ83. Εφόσον όµως ο ενδιαφερόµενος επιθυµεί να 
λάβει οπωσδήποτε την έγγραφη απάντηση του ∆ήµου, σε περίπτωση που τα αρµόδια όργανα 
παραλείπουν να εκδώσουν την απόφαση της προέγκρισης, τότε πρόκειται για παράλειψη οφειλόµενης 
νόµιµης ενέργειας, η οποία µπορεί να προσβληθεί πλέον υπό το νέο καθεστώς του Κ∆Κ (άρθρο 150, 
παρ. 1, περ. β) και µε διοικητική προσφυγή (ΥΠΕΣ∆∆Α 66174/Εγκ. 51/29-11-2006). Η καθιέρωση 
πάντως, µε την ΚΥΑ 10551/2007 θετικής σιωπηρής πράξης µετά την πάροδο µηνός, καθιστά στην 
ουσία χωρίς αντικείµενο την σχετική προσφυγή.  

Oι κανόνες του Αστικού Κώδικα για τις προθεσµίες (άρθρα 240-246) ισχύουν όχι µόνο στο ιδιωτικό 
αλλά και στο δηµόσιο δίκαιο84. Η προθεσµία αρχίζει την επόµενη της ηµέρας που έγινε το γεγονός το 
οποίο αποτελεί την αφετηρία της (ΑΚ 241 παρ. 1) και λήγει όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία η µέρα 
και, αν αυτή είναι εορτάσιµη, όταν περάσει ολόκληρη η επόµενη εργάσιµη (ΑΚ 242). Όταν η 
προθεσµία ορίζεται κατά µήνες, λήγει µόλις παρέλθει η ηµέρα του µηνός που αντιστοιχεί σε αριθµό µε 
την ηµέρα που άρχισε και, αν δεν υπάρχει αντίστοιχη, η τελευταία ηµέρα του µηνός (ΑΚ 243 παρ. 2). 
Τυχόν αργίες που υπάρχουν κατά τη διάρκεια της προθεσµίας δεν επηρεάζουν τη διάρκειά της, εκτός αν 



η αργία είναι η τελευταία ηµέρα της προθεσµίας. Για παράδειγµα, στην περίπτωση της προέγκρισης, αν 
η αίτηση κατατέθηκε στο ∆ήµο την 10η Ιουνίου η µηνιαία προθεσµία αρχίζει την 11η Ιουνίου (εποµένη 
της κατάθεσης της αίτησης) και λήγει µε την παρέλευση της 11ης Ιουλίου και αν αυτή είναι εορτάσιµη, 
την εποµένη εργάσιµη. Αν η αίτηση κατατέθηκε την 30η Μαΐου, αρχίζει την 31η Μαΐου και λήγει µε 
την παρέλευση της 30ης Ιουνίου (αφού ο Ιούνιος έχει 30 ηµέρες) εκτός αν αυτή είναι αργία, οπότε λήγει 
µε την παρέλευση της επόµενης εργάσιµης. 

Όσον αφορά την έννοια της αποκλειστικής προθεσµίας, πρέπει να παρατηρηθεί ότι γενικά, οι 
υποχρεώσεις της διοικήσεως είτε θεσπίζουν όρια στην άσκηση της δηµόσιας εξουσίας είτε συνιστούν 
επιταγές του νόµου προς τη διοίκηση µε τις οποίες καθορίζεται ο τρόπος άσκησης της δηµόσιας 
εξουσίας85. Η αποκλειστική (ή αλλιώς αποσβεστική) προθεσµία αφορά το χρόνο εντός του οποίου 
πρέπει να ασκηθεί ένα δικαίωµα εκ µέρους του διοικουµένου, αλλιώς αυτό χάνεται. Στην προκειµένη 
περίπτωση δεν πρόκειται για άσκηση δικαιώµατος του διοικουµένου, αλλά για θέσπιση υποχρέωσης της 
διοικήσεως. Γενικά, οι προθεσµίες που τάσσονται στη διοίκηση, σκοπό έχουν να πιέσουν τα διοικητικά 
όργανα για την ταχεία διεκπεραίωση ορισµένων ενεργειών. Όταν µια δυσµενής για το διοικούµενο 
ενέργεια δεν απόκειται στη διακριτική ευχέρεια της διοίκησης, όπως όταν πρόκειται για απόρριψη 
αιτήµατος προέγκρισης άδειας καταστήµατος, θα ήταν παράλογο να θεωρηθεί ότι η τασσόµενη από το 
νόµο προθεσµία αποκλείει την (έστω και καθυστερηµένη) εκτέλεση του νόµου. Ενδέχεται πάντως, η 
καθυστέρηση αυτή, να θεµελιώσει ευθύνη του ∆ήµου προς αποζηµίωση86. 

Σχετικές µε την προθεσµία εντός της οποίας οφείλει να ενεργήσει η διοίκηση, είναι και οι ρυθµίσεις 
του Κώδικα ∆ιοικητικής διαδικασίας. Κατά το άρθρο 2 αυτού (Ν. 2690/1999, όπως τροποποιήθηκε µε 
το Ν. 3242/2004), τα διοικητικά όργανα οφείλουν να προβαίνουν, αυτεπαγγέλτως, στις ενέργειες που 
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις εντός των οριζοµένων προθεσµιών. Όταν για τη 
διεκπεραίωση υπόθεσης απαιτούνται δικαιολογητικά, πιστοποιητικά ή στοιχεία, που η έκδοσή τους δεν 
προϋποθέτει τη σύµπραξη του αιτούντος και τα οποία δεν συνυποβάλλονται µε την αίτησή του, η 
αρµόδια υπηρεσία, για την έκδοση της τελικής πράξης, τα αναζητεί από τις οικείες υπηρεσίες του 
∆ηµοσίου, των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης και των νοµικών προσώπων δηµόσιου δικαίου 
(άρθρο 3 παρ. 6 του Κ∆∆ιαδ). Εάν κάποια υπόθεση δεν µπορεί να διεκπεραιωθεί λόγω αντικειµενικής 
αδυναµίας, ειδικά αιτιολογηµένης, η αρµόδια υπηρεσία οφείλει, εντός πέντε (5) τουλάχιστον ηµερών 
πριν από την εκπνοή της προθεσµίας, να γνωστοποιήσει εγγράφως στον αιτούντα τους λόγους της 
καθυστέρησης, β) τον υπάλληλο που έχει αναλάβει την υπόθεση και τον αριθµό τηλεφώνου του, για την 
παροχή πληροφοριών και κάθε άλλη χρήσιµη πληροφορία (άρθρο 4 παρ. 2 του Κ∆∆ιαδ). Η υπηρεσία 
στην οποία υποβάλλεται η αίτηση χορηγεί στον ενδιαφερόµενο απόδειξη παραλαβής όπου 
περιλαµβάνονται ο οικείος αριθµός πρωτοκόλλου, η προθεσµία εντός της οποίας υφίσταται υποχρέωση 
προς διεκπεραίωση της υπόθεσης, καθώς και η επισήµανση ότι, σε περίπτωση υπέρβασης των χρονικών 
ορίων που καθορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου, παρέχεται δυνατότητα αποζηµίωσης 
κατά τις ρυθµίσεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 5 του Ν. 1943/1991, όπως ισχύει. 

 
∆ικαιολογητικά προέγκρισης 
 • Αίτηση 
 • Υπεύθυνη δήλωση 
 • ∆ιάγραµµα περιοχής 
 • Παράβολο 
 • Κανονισµός πολυκατοικίας 

 



2. ∆ικαιολογητικά 
Για τη χορήγηση της προέγκρισης υποβάλλονται στο ∆ήµο αίτηση, διάγραµµα, υπεύθυνη δήλωση, 

παράβολο και, αν συντρέχει περίπτωση, ο κανονισµός της πολυκατοικίας ή άλλο αντίστοιχο 
δικαιολογητικό. 

Ειδικότερα, κατά το άρθρο 80 παρ. 3 του Κ∆Κ, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 22 παρ. 2 α του Ν. 
3536/2007 σε συνδυασµό µε την ΚΥΑ 10551/2007: 

α) Για την προέγκριση, ο ενδιαφερόµενος καταθέτει αίτηση στον οικείο ∆ήµο ή Κοινότητα, στην 
οποία δηλώνει το είδος του καταστήµατος και τις προσφερόµενες υπηρεσίες, την τοποθεσία και το 
οίκηµα στο οποίο αυτό πρόκειται να λειτουργήσει. Το είδος του καταστήµατος αναγράφεται όπως 
προσδιορίζεται στην Υ.∆. Α1β/8577/1983 και όχι όπως ο ενδιαφερόµενος τυχόν επινοεί (π.χ. µπαρ και 
όχι pub ή πιάνο µπαρ, ΥΠΕΣ∆∆Α Εγκ. 33758/29-6-1993). Τα στοιχεία της ταυτότητας που 
αναφέρονται στην αίτηση, όταν πρόκειται για Έλληνες πολίτες, αποδεικνύονται από το δελτίο 
ταυτότητας ή τη σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρµόδιας αρχής ή το διαβατήριο. Η ταυτότητα των 
αλλοδαπών αποδεικνύεται από την άδεια διαµονής. Η ταυτότητα των νοµικών προσώπων αποδεικνύεται 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα από τις διατάξεις που ισχύουν στην έδρα τους (στην Ελλάδα από το 
καταστατικό τους). Όταν η αίτηση δεν υποβάλλεται αυτοπροσώπως, πρέπει να συνοδεύεται από 
επικυρωµένο φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητας ή των αντίστοιχων εγγράφων (άρθρο 3 παρ. 4 Ν. 
2690/1999). 

β) Στην αίτηση επισυνάπτεται διάγραµµα της περιοχής στο οποίο σηµειώνεται η ακριβής θέση του 
καταστήµατος (άρθρο 80 παρ. 3 Κ∆Κ και άρθρο 2 παρ. 1 της ΚΥΑ 10551/2007). Σκοπός του 
διαγράµµατος είναι να διαπιστωθεί αν υπάρχουν άλλες λειτουργίες που επηρεάζονται από το υπό 
ίδρυση κατάστηµα (σχολείο, εκκλησία,  νοσοκοµείο κ.α ) και για αυτό πρέπει να καλύπτει και τα 
γειτονικά οικοδοµικά τετράγωνα. Το διάγραµµα δεν είναι απαραίτητο να συνταχθεί από µηχανικό, ούτε 
να θεωρηθεί από οποιαδήποτε αρχή και µπορεί να είναι είτε απλή φωτοτυπία ενός κοινού χάρτη είτε ένα 
απλό σκαρίφηµα.  

γ) Επίσης, στην αίτηση επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση87 του ν. 1599/1986, στην οποία 
καθορίζεται το είδος του καταστήµατος, οι προσφερόµενες υπηρεσίες ή η κατηγορία της εγκατάστασης 
και µνηµονεύεται πλήρης περιγραφή της τοποθεσίας του αντίστοιχου οικήµατος ή ακινήτου (περιοχή-
οικισµός, οδός, αριθµός ή οικοδοµικό τετράγωνο)  

δ) Το ύψος του παραβόλου ορίζεται µε την ΚΥΑ 12172/2002 (ΦΕΚ Β 533), ως εξής88: 
 ΕΙ∆OΣ Α∆ΕΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙO (ΠΛΗΘΥΣΜOΣ  ΥΨOΣ ΠΑΡΑΒOΛOΥ  
  ∆ΗΜOΥ ή ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΤ/ΤOΣ) ΣΕ ΕΥΡΩ 

 Θέατρα και κινηµατογράφοι Έως 50.000 κάτοικοι 150 ευρώ 

  50.001 έως 100.000 300 ευρώ 

  100.001 και άνω 450 ευρώ 

 Κέντρα διασκέδασης µε περισσότερες  Έως 50.000 κάτοικοι 300 ευρώ 

 από 200 θέσεις 50.001 έως 100.000 600 ευρώ 

  100.001 και άνω 880 ευρώ 

 Κέντρα διασκέδασης µε λιγότερες  Έως 50.000 κάτοικοι 225 ευρώ 

 από 200 θέσεις 50.001 έως 100.000 450 ευρώ 

  100.001 και άνω 675 ευρώ 



 Υπεραγορές τροφίµων Μέχρι 1000 τ.µ. 146 ευρώ 

 SUPER MARKETS) 1001 – 5000 τ.µ.  200 ευρώ 

  5.000 τ.µ. και άνω 300 ευρώ 

 Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις Μεγάλοι σταυλισµοί 450 ευρώ 

  Μεσαίοι σταυλισµοί 300 ευρώ 

  Μικροί σταυλισµοί 146 ευρώ 

 Λοιπά καταστήµατα Σε πόλεις µε πληθυσµό  

  πάνω από 5.000 κατοίκους 150 ευρώ 

  Στις υπόλοιπες πόλεις 58,69 ευρώ 

 Άδεια λειτουργίας µουσικής  58,69 ευρώ 

 
Ως πληθυσµός λαµβάνεται υπ΄ όψη αυτός της τελευταίας απογραφής.  
Το παράβολο δεν επιστρέφεται, ανεξαρτήτως του αν εν τέλει χορηγηθεί ή όχι η προέγκριση ή η 

αντίστοιχη άδεια (ΥΠΕΣ∆∆Α 66174/ Εγκ51/29-11-2006). Η µη επιστροφή του παραβόλου όµως, δεν 
πρέπει να καταλαµβάνει και τις περιπτώσεις που ο ενδιαφερόµενος παραιτηθεί του αιτήµατός του, πριν 
αποφανθεί η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή. Σύµφωνα µε το άρθρο 3 παρ. 2 του Ν. 2690/1999, ο 
ενδιαφερόµενος µπορεί, πριν από την έκδοση της διοικητικής πράξης (εν προκειµένω της προέγκρισης), 
να παραιτηθεί από την αίτησή του χωρίς συνέπειες, εκτός αν υπάρχει ειδική αντίθετη ρύθµιση89. 
Ανάκληση της παραίτησης δεν µπορεί να γίνει. Αν, εποµένως, ο ενδιαφερόµενος παραιτηθεί του 
αιτήµατός του πριν αποφανθεί (θετικά ή αρνητικά) η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή, τότε πρέπει να γίνει δεκτό 
ότι ο ∆ήµος οφείλει να επιστρέψει το ποσό του παραβόλου, είτε κατ’ εφαρµογή της παραπάνω διάταξης 
του Κ∆∆ιαδ, είτε βάσει του άρθρου 904 του ΑΚ (ΣτΠ Πόρισµα 8797/14-05-2004). 

ε) Τέλος, εφόσον το κατάστηµα στεγάζεται σε χώρο οριζόντιας ιδιοκτησίας, υποβάλλεται και ο 
κα νο ν ι σµ ό ς  της πολυκατοικίας ή ελλείψει αυτού απόφαση της γενικής συνέλευσης των ιδιοκτητών 
και σε κάθε άλλη περίπτωση υπεύθυνη δήλωση της πλειοψηφίας των ιδιοκτητών των κατοικιών από το 
οποίο να προκύπτει ότι είναι επιτρεπτή η συγκεκριµένη χρήση (ΥΠΕΣ∆∆Α 66174/Εγκ51/29-11-2006). 
Το παραπάνω δικαιολογητικό δεν προβλέπεται ρητά στις ρυθµίσεις για την προέγκριση, πλην όµως 
είναι απαραίτητο για την έρευνα των προϋποθέσεων της προέγκρισης αφού σε αυτή, κατά την 
παραπάνω εγκύκλιο, εξετάζεται και η νοµιµότητα συστέγασης του καταστήµατος µε κατοικίες.  

Για τα πρ α τήρ ι α  άρ το υ ,  τα δικαιολογητικά προέγκρισης ορίζονται στο άρθρο 2 της ΚΥΑ 
12709/859/Φ17.1/2007 (ΦΕΚ Β 1026)90. Στην ουσία, τα δικαιολογητικά των πρατηρίων άρτου δεν 
διαφοροποιούνται από αυτά των λοιπών καταστηµάτων για τα οποία χορηγείται προέγκριση, πλην του 
ότι επιβάλλεται ρητά το δικαιολογητικό που σχετίζεται µε το επιτρεπτό της συστέγασης καταστηµάτων 
µε κατοικίες. Σύµφωνα µε το άρθρο 2 της ανωτέρω ΚΥΑ, τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση 
προέγκρισης ίδρυσης πρατηρίου άρτου είναι τα εξής:  

α) Αίτηση προς την αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου ή της Κοινότητας στην οποία θα αναγράφεται η 
αιτούµενη άδεια, τα στοιχεία του ενδιαφερόµενου φυσικού ή νοµικού προσώπου και η ακριβής θέση 
του ακινήτου, η οποία θα σηµειώνεται σε διάγραµµα της περιοχής όπως, απόσπασµα οδοράµατος ή 
οδοιπορικό σκαρίφηµα.  

β) Παράβολο υπέρ του ∆ήµου ή της Κοινότητας σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, 
δηλαδή ύψους 150 ευρώ και 



γ) Εφόσον το κατάστηµα συστεγάζεται µε κατοικίες, αποδεικτικό έγγραφο σύµφωνα µε το άρθρο 15 
παρ.7 της Υ.∆. Αιβ/8577/83 από το οποίο να αποδεικνύεται ότι είναι επιτρεπτή η χρήση πρατηρίου 
άρτου στο συγκεκριµένο οίκηµα. Το «αποδεικτικό έγγραφο» συνίσταται σε υπεύθυνη δήλωση του 
διαχειριστή της πολυκατοικίας ή, εν ελλείψει, του ιδιοκτήτη του χώρου, στον οποίο θα εγκατασταθεί το 
κατάστηµα στην οποία θα φαίνεται ότι ο κανονισµός της πολυκατοικίας ή εν ελλείψει η πλειοψηφία των 
ιδιοκτητών των στεγαζόµενων στο ίδιο κτίριο διαµερισµάτων, µη συµπεριλαµβανοµένων των λοιπών 
χώρων, (καταστηµάτων, βοηθητικών χώρων κλπ.) επιτρέπει τη χρήση του χώρου τούτου για τη 
λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήµατος. 

Στη χορηγούµενη άδεια προέγκρισης θα γίνεται επισήµανση ότι για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης 
και λειτουργίας πρατηρίου άρτου, θα απαιτηθεί η προσκόµιση όλων των προβλεπόµενων 
δικαιολογητικών του άρθρου 3 της ανωτέρω ΚΥΑ.  

Για τη χορήγηση της προέγκρισης σε κέντρα διασκέδασης, στους νοµούς Αττικής, πλην των 
νησιωτικών περιοχών και Θεσσαλονίκης, καθώς και σε πρωτεύουσα νοµού ή σε πόλη µε πληθυσµό άνω 
των 10.000 κατοίκων, απαιτείται επιπλέον και έγγραφο (τίτλος κυριότητας ή µισθωτήριο συµβόλαιο) 
από το οποίο να προκύπτει η ύπαρξη του απαιτούµενου χώρου στάθµευσης, καθώς και σχεδιάγραµµα 
µηχανικού, στο οποίο εµφαίνεται ο αριθµός των θέσεων στάθµευσης στον εν λόγω χώρο, καθώς και η 
απόστασή του από το κατάστηµα (άρθρο 1 παρ. 5 του Π.∆. 180/1979, όπως προστέθηκε µε το άρθρο 1 
του Π∆ 257/2001). Επίσης, για τα υπαίθρια κέντρα, απαιτείται βεβαίωση της πολεοδοµικής υπηρεσίας 
για την απόσταση από την πλησιέστερη κατοικία, ξενοδοχείο κλπ και για τη νοµιµότητα της κατοικίας 
(άρ. 6 παρ. 1 της Υ∆ Α5/3010/1985). Τα παραπάνω δικαιολογητικά για τα κέντρα διασκέδασης, δεν 
ορίζονται µεν ρητά στις διατάξεις που καθορίζουν τα δικαιολογητικά προέγκρισης, πλην όµως 
απαιτούνται επειδή σχετίζονται µε την προστασία του περιβάλλοντος ή τις εν γένει λειτουργίες της 
πόλης, δηλαδή µε στοιχεία που ελέγχονται στο στάδιο της προέγκρισης. 

 
3. Ανάκληση της προέγκρισης 

Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας εκδίδεται,  εφόσον πληρούνται όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις. Σε 
αντίθετη περίπτωση, ανακαλείται η απόφαση προέγκρισης ίδρυσης. 

Το κατάστηµα λειτουργεί νόµιµα όχι από το χρόνο χορήγησης της προέγκρισης, αλλά από το χρόνο 
χορήγησης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας (Κεφ. Γ) .  

 
∆ιάγραµµα των διαδικασιών προέγκρισης 

 
 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΚΑΙOΛOΓΗΤΙΚΑ ΑΡΜO∆ΙO           ΠΡOΘΕΣΜΙΑ ∆ΙΑΤΑΞΗ 
   OPΓANO 
Αίτηµα προέγκρισης Αίτηση 
  Υπεύθυνη δήλωση 
  ∆ιάγραµµα περιοχής 
  Παράβολο 
     
 
 
 
 
Έλεγχος υπηρεσιών – 
εισήγηση στη    ∆ηµοτική 
∆ηµαρχιακή Επιτροπή    υπηρεσία         Ένας µήνας            Άρ. 80 παρ. 2 -3 Κ∆Κ 



            από την  
             αίτηση   
Προέγκριση    ∆ηµαρχιακή 
     Επιτροπή    
ΙV. Απαντήσεις σε συχνά ερωτήµατα 
1. Απαιτείται προέγκριση για κάθε άδεια που εκδίδει ο ∆ήµος; 

Όχι. Σύµφωνα µε το άρθρο 1 της ΚΥΑ 10551/2007 (ΦΕΚ Β 246), δεν απαιτείται η χορήγηση 
προέγκρισης για την ίδρυση ή την εγκατάσταση καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος εφόσον: 

α) Από την κείµενη νοµοθεσία προβλέπεται ότι η άδεια ίδρυσης ή εγκατάστασης εκδίδεται από άλλη 
αρχή.  

β) πρόκειται για δραστηριότητα που είναι συνυφασµένη µε την εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών 
κτιρίων, (π.χ. κυλικεία εντός δηµοσίων κτιρίων) και 

γ) πρόκειται για δραστηριότητα υγειονοµικού ενδιαφέροντος που θα ασκηθεί εντός άλλου 
καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος, για το οποίο έχει ήδη χορηγηθεί άδεια ίδρυσης και 
λειτουργίας. 

Επίσης, δεν απαιτείται προέγκριση για την αντικατάσταση αδειών του άρθρου 6 της ΚΥΑ 
10551/2007. 

 
2. Για ποια καταστήµατα απαιτείται προέγκριση; 

Προέγκριση απαιτείται για τα καταστήµατα και επιχειρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 80 παρ. 1 
και 81 του Κ∆Κ, δηλαδή: α) εκείνα στα οποία γίνεται παρασκευή ή/και διάθεση οποιουδήποτε 
παρασκευάσµατος τροφίµων ή ποτών ή αποθήκευση ή συντήρηση ή εµπορία κάθε είδους τροφίµων ή 
ποτών, και β) τα καταστήµατα προσφοράς υπηρεσιών, εξαιτίας των οποίων µπορεί να προκληθεί βλάβη 
στη δηµόσια υγεία. 

 
3. Ποιο όργανο χορηγεί την προέγκριση; 

Στους ∆ήµους η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή και στις Κοινότητες το Κοινοτικό Συµβούλιο. Η αρµοδιότητα 
της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής για χορήγηση της προέγκρισης, µπορεί να ασκηθεί από το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο µόνο µε τους όρους του άρθρου 103 παρ. 4 και 5 του Κ∆Κ, ήτοι α) αν το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο κρίνει, µε ειδική αιτιολογία, το θέµα ιδιαίτερα σοβαρό, µε απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου 
των µελών του ή β) αν η ίδια η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή παραπέµψει το θέµα, λόγω της ιδιαίτερης 
σοβαρότητάς του, στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

 
4. Τι εξετάζεται προκειµένου να χορηγηθεί η προέγκριση; 

Για τον προέλεγχο λαµβάνονται υπόψη ζητήµατα που αφορούν τις χρήσεις γης, την προστασία του 
φυσικού, πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, την προστασία του αιγιαλού και της 
παραλίας, των δασικών περιοχών, των αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων, καθώς και την αισθητική, 
φυσιογνωµία και τις εν γένει λειτουργίες της πόλης, όπως αυτά ορίζονται από την ισχύουσα νοµοθεσία 
και από τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις, που τίθενται στις τοπικές κανονιστικές διατάξεις 
των δηµοτικών και κοινοτικών αρχών.  

 



5. ∆εσµεύεται ο ∆ήµαρχος από την προέγκριση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής; 
Η απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής είναι δεσµευτική για το ∆ήµαρχο. Αν διαφωνεί, µπορεί να 

ζητήσει επανεξέταση του ζητήµατος, µέσα στην προθεσµία των 30 ηµερών. 
 

6. Η απόσταση καφετέριας, µπαρ κλπ καταστηµάτων του Π∆ 180/1979  
από ορισµένα κτίρια πότε εξετάζεται; 

Η απόσταση εξετάζεται στη φάση της προέγκρισης. Το ζήτηµα αυτό υπάγεται στα θέµατα 
αισθητικής, φυσιογνωµίας και εν γένει λειτουργιών της πόλης. Για κατάστηµα που ανήκει στην 
κατηγορία του π.δ. 180/79, εξετάζεται αν αυτό βρίσκεται πλησίον σχολείου, εκκλησίας, νοσοκοµείου 
κλπ. (ΥΠΕΣ∆∆Α 66174/Εγκ. 51/29-11-2006).  

 
7. Ποιος βεβαιώνει τις χρήσεις γης κατά το στάδιο της προέγκρισης; 

O ∆ήµος υποχρεούται να τηρεί πλήρη και ενηµερωµένα στοιχεία για τις χρήσεις γης, αφού πλέον, 
µετά την ισχύ του άρθρου 80 παρ. 3 του Κ∆Κ, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 22 παρ. 2 του Ν. 
3536/2007 και της ΚΥΑ 10551/2007, οι ενδιαφερόµενοι δεν προσκοµίζουν σχετικό δικαιολογητικό 
(ΥΠΕΣ∆∆Α 56587/17-11-2006). Σε κάθε περίπτωση όµως µπορεί ο ∆ήµος να ζητήσει, εφόσον το 
κρίνει αναγκαίο, τη γνώµη της πολεοδοµικής αρχής, χωρίς όµως αυτό να παρεκτείνει την προθεσµία 
εντός της οποίας πρέπει να χορηγηθεί η προέγκριση. 

 
 



V. Υποδείγµατα  
 

1. Αίτηση για χορήγηση προέγκρισης 
 
 Α Ι Τ Η Σ Η  ΠΡOΣ Το ∆ήµο / Κοινότητα 

............................................................................... 

Α.ΦΥΣΙΚO ΠΡOΣΩΠO 
ΕΠΩΝΥΜO ...............................  
OΝOΜΑ.....................................  
OΝ. ΠΑΤΡOΣ ............................  
ΕΤOΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ....................  
ΤOΠOΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ.................  
Τοπος Κατοικίας ........................  
Περιοχή ......................................  
O∆OΣ .........................................  
Τ.Κ..............................................  
Αρ.∆ελτ.Ταυτότητας ..................  
Α.Φ.Μ. .......................................  
ΤΗΛΕΦΩΝO..............................  

Β. ΝOΜΙΚO ΠΡOΣΩΠO 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ..............................  
Ε∆ΡΑ..........................................  
ΕΚΠΡOΣΩΠOΣ .........................  
OΝOΜΑΤΕΠΩΝΥΜO..............  
ΠΑΤΡΩΝΥΜO ..........................  
ΤOΠOΣ ΚΑΤOΙΚΙΑΣ................  
O∆OΣ .........................................  
Τ.Κ..............................................  
Α.∆.Τ. .........................................  
Α.Φ.Μ. .......................................  
ΤΗΛΕΦΩΝO..............................  

  

(β’ σελίδα της αίτησης) 
 

Παρακαλώ να µου χορηγήσετε προέγκριση άδειας ίδρυσης για το κατάστηµα ή επιχείρηση υγειονοµικού 
ενδιαφέροντος που πρόκειται να ανοίξω στην οδό ..............................….............… αρ. ........... της 
περιοχής…………………………..............  ως............................. (αναγράφεται το είδος του καταστήµατος, όπως 
ακριβώς προσδιορίζεται στα οικεία άρθρα της Α1Β/8577/83 Υγειονοµικής ∆ιάταξης) 

µε διακριτικό τίτλο ................................................. 



 

 

Συνηµµένα υποβάλλω: 

1. Υπεύθυνη δήλωση 
2. ∆ιάγραµµα της περιοχής 
3. Παράβολο 
4……………………. 
5 ……………………. 

 

 

 

 

 

 

O / Η  

Αιτών /ούσα 
ΠΛΗΡOΦOΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤOΝ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡOΜΕΝO 

(Άρθρο 3 Ν. 2690/1999) 
 

Προϋποθέσεις: Για να συζητηθεί το αίτηµά σας πρέπει να καταθέσετε όλα τα 
δικαιολογητικά. Η προέγκριση θα σας χορηγηθεί αφού εξεταστούν ζητήµατα που αφορούν 
τις χρήσεις γης, την προστασία του φυσικού, πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού 
περιβάλλοντος, την προστασία του αιγιαλού και της παραλίας, των δασικών περιοχών, των 
αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων, καθώς και την αισθητική, φυσιογνωµία και τις εν γένει 
λειτουργίες της πόλης, όπως αυτά ορίζονται από την ισχύουσα νοµοθεσία και στις τοπικές 
κανονιστικές διατάξεις. 
 
∆ιατάξεις: Η διαδικασία προέγκρισης διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 80 του Ν. 
3463/2006 και της ΚΥΑ 10551/2007. 
 
∆ικαιολογητικά: Τα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση είναι: Υπεύθυνη 
δήλωση, ∆ιάγραµµα της περιοχής, παράβολο και έγγραφο που να επιτρέπει τη συστέγαση 
του καταστήµατος µε κατοικίες εφόσον συντρέχει περίπτωση. 
 
Χρόνος: Η προθεσµία για τη χορήγηση της προέγκρισης από το ∆ήµο είναι 30 ηµέρες από 
την κατάθεση της αίτησης µε τα δικαιολογητικά. Η υποβολή της αίτησης και χορήγηση της 
προέγκρισης δεν επιτρέπουν την έναρξη λειτουργίας του καταστήµατος. 



2. Υπεύθυνη δήλωση που συνοδεύει την αίτηση για χορήγηση προέγκρισης 
(ΚΥΑ 10551/2007) 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί 

µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 
 
ΠΡOΣ(1):  

O – Η Όνοµα: Επώνυµο:  

Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα:   

Όνοµα και Επώνυµο Μητέρας:  

Ηµεροµηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας:                                                 Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:                                              Oδός:                                           Αριθ:                                          ΤΚ:  

                   ∆/νση Ηλεκτρ. 
                                                                                             Ταχυδροµείου 
   Αρ. Τηλεοµοιοτύπου (Fax):                                   (Εmail):   

 
Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του 
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι ζητώ προέγκριση: 
1. Είδος καταστήµατος: .........................................................................................................  
2. Προσφερόµενες υπηρεσίες ή κατηγορία εγκατάστασης. ...................................................   
3. Τοποθεσία ακινήτου (περιοχή-οικισµός, οδός, αριθµός ή οικοδοµικό τετράγωνο). .........  
 

Ηµεροµηνία: ……….20…… 
 

O – Η ∆ηλ. 
 

(Υπογραφή) 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόµενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δηµόσιου τοµέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 
τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε 
άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών. 
3. Υπεύθυνη δήλωση για την περίπτωση παρέλευσης της προθεσµίας προέγκρισης (άρθρο 2 παρ. 3 της 
ΚΥΑ 10551/2007) 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί 

µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 



 
ΠΡOΣ(1):  

O – Η Όνοµα: Επώνυµο:  

Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα:   

Όνοµα και Επώνυµο Μητέρας:  

Ηµεροµηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας:                                                 Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:                                              Oδός:                                           Αριθ:                                          ΤΚ:  

                   ∆/νση Ηλεκτρ. 
                                                                                             Ταχυδροµείου 
   Αρ. Τηλεοµοιοτύπου (Fax):                                   (Εmail):   

 
Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 

του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι υπέβαλα αίτηση µε όλα τα δικαιολογητικά που µου ζητήθηκαν, για τη χορήγηση προέγκρισης 
για την ίδρυση καταστήµατος …. …… ..΄.. .….(αναφέρεται το είδος του καταστήµατος) στο ∆ήµο .. .. ……. ….. ….. … µε 
αριθµό πρωτ. … . Επί της αιτήσεώς µου αυτής ο ∆ήµος δεν έχει µέχρι σήµερα αποφανθεί, ούτε έχει απαντήσει αρνητικά, και 
συνεπώς τεκµαίρεται ότι η προέγκριση έχει χορηγηθεί. 

Ηµεροµηνία: ……….20…… 
 

O – Η ∆ηλ. 
 

(Υπογραφή) 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόµενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δηµόσιου τοµέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 
τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε 
άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών. 

4. Απόφαση ∆ηµαρχιακής Επιτροπής για χορήγηση προέγκρισης  
 

ΑΠOΣΠΑΣΜΑ 
από το πρακτικό ………/200... συνεδρίασης ∆ηµαρχιακής Επιτροπής 

 
Στο δηµοτικό κατάστηµα την……............................……… συνήλθε η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή 
.......................................................................................................................................... 
 
1. Σύµφωνα µε το άρθρο 80 του Κ∆Κ (Ν. 3463/2006) όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 22 παρ. 2 α 

του Ν. 3536/2007, πριν από τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος 
υγειονοµικού ενδιαφέροντος, χορηγείται προέγκριση ίδρυσης, η οποία εκδίδεται ύστερα από απόφαση 
της δηµαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συµβουλίου, µετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήµατος 
του ενδιαφεροµένου. 



Για τον προέλεγχο λαµβάνονται υπόψη ζητήµατα που αφορούν τις χρήσεις γης, την προστασία του 
φυσικού, πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, την προστασία του αιγιαλού και της 
παραλίας, των δασικών περιοχών, των αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων, καθώς και την αισθητική, 
φυσιογνωµία και τις εν γένει λειτουργίες της πόλης, όπως αυτά ορίζονται από την ισχύουσα νοµοθεσία 
και από τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις, που τίθενται στις τοπικές κανονιστικές διατάξεις 
των οικείων δηµοτικών και κοινοτικών αρχών. Στα θέµατα αισθητικής, φυσιογνωµίας και εν γένει 
λειτουργιών της πόλης εξετάζεται, για κατάστηµα που ανήκει στην κατηγορία του π.δ. 180/79, αν αυτό 
βρίσκεται πλησίον σχολείου, εκκλησίας, νοσοκοµείου κλπ. Επίσης, κατά τον προέλεγχο εξετάζονται 
ζητήµατα που αφορούν τη συστέγαση του καταστήµατος µε κατοικίες (ΥΠΕΣ∆∆Α 66174/Εγκ. 51/29-
11-2006).  

Η προέγκριση ίδρυσης συνίσταται στη δυνατότητα ίδρυσης από τον ενδιαφερόµενο συγκεκριµένου 
καταστήµατος, χορηγείται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία ενός (1) µήνα από την κατάθεση της 
αίτησης και αποτελεί προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας έναρξης επιτηδεύµατος από την αρµόδια 
∆.O.Υ.. 

Για την ανωτέρω προέγκριση ο ενδιαφερόµενος καταθέτει αίτηση στην οποία δηλώνει το είδος του 
καταστήµατος και τις προσφερόµενες υπηρεσίες, την τοποθεσία στην οποία πρόκειται να λειτουργήσει, 
επισυνάπτοντας διάγραµµα της περιοχής στο οποίο σηµειώνεται η ακριβής θέση του καταστήµατος, 
καθώς και το προβλεπόµενο παράβολο. 

2. Σύµφωνα επίσης µε τα άρθρα 1 και 2 της ΚΥΑ 10551/2007, δεν απαιτείται η χορήγηση 
προέγκρισης από τον οικείο ∆ήµο ή Κοινότητα για την ίδρυση ή την εγκατάσταση καταστήµατος 
υγειονοµικού ενδιαφέροντος εφόσον: α) Από την κείµενη νοµοθεσία προβλέπεται ότι η άδεια ίδρυσης ή 
εγκατάστασης εκδίδεται από άλλη αρχή, β) πρόκειται για δραστηριότητα που είναι συνυφασµένη µε την 
εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών κτιρίων, (π.χ. κυλικεία εντός δηµοσίων κτιρίων) και γ) πρόκειται 
για δραστηριότητα υγειονοµικού ενδιαφέροντος που θα ασκηθεί εντός άλλου καταστήµατος 
υγειονοµικού ενδιαφέροντος, για το οποίο έχει ήδη χορηγηθεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας. 

Για τη χορήγηση της προέγκρισης για την ίδρυση καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος, 
καθώς και για την αντίστοιχη εγκαταστάσεων θεάτρων, κινηµατογράφων και ψυχαγωγικών παιδιών ο 
ενδιαφερόµενος υποβάλλει σχετική αίτηση προς τον οικείο ∆ήµο ή Κοινότητα. Στην αίτηση 
επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία καθορίζεται το είδος του καταστήµατος, 
οι προσφερόµενες υπηρεσίες ή η κατηγορία της εγκατάστασης και µνηµονεύεται πλήρης περιγραφή της 
τοποθεσίας του αντίστοιχου οικήµατος ή ακινήτου (περιοχή-οικισµός, οδός, αριθµός ή οικοδοµικό 
τετράγωνο) και σχετικό διάγραµµα, στο οποίο σηµειώνεται η ακριβής θέση του καταστήµατος. 
Επισυνάπτεται, επίσης, και το προβλεπόµενο, κατά περίπτωση, παράβολο. 

Η προέγκριση λογίζεται ότι έχει χορηγηθεί, εάν η τασσόµενη από τις οικείες διατάξεις προθεσµία για 
την έκδοσή της παρέλθει άπρακτη. 

3. Στο ∆ήµο µας υποβλήθηκε αίτηση του/της……............................……… µε την οποία ζητά τη 
χορήγηση προέγκρισης για την ίδρυση καταστήµατος ……............................………, επί της οδού 
……............................……… Στην αίτηση επισυνάπτονται τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, ήτοι υπεύθυνη 
δήλωση, διάγραµµα της περιοχής και παράβολο ύψους ……....................……… ευρώ, το οποίο είναι 
σύµφωνο µε το οριζόµενο από την ΚΥΑ 12172/2002 για το εν λόγω κατάστηµα.  

4. Επί της αιτήσεως αυτής διενεργήθηκε προέλεγχος από τις δηµοτικές υπηρεσίες, από τον οποίο 
διαπιστώθηκε α) οι χρήσεις γης της περιοχής επιτρέπουν την ίδρυση του εν λόγω καταστήµατος και β) 
δεν υπάρχουν περιορισµοί που σχετίζονται µε την προστασία του περιβάλλοντος είτε από την ισχύουσα 



νοµοθεσία είτε από τοπικές κανονιστικές αποφάσεις γ) δεν υπάρχουν άλλοι περιορισµοί σχετικοί µε την 
απόσταση του καταστήµατος ή τη συστέγασή του µε κατοικίες. 

Η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα στοιχεία του φακέλου, την πρόταση της υπηρεσίας 
και είδε τις κείµενες διατάξεις 

Αποφασίζει  
οµόφωνα / κατά πλειοψηφία 

 
Χορηγεί στον / στην …….......................................……… προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος 

…….......................................……… επί της οδού …….......................................………  
Η παρούσα απόφαση δεν συνιστά άδεια και δεν επιτρέπει την έναρξη λειτουργίας του καταστήµατος. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό ..…/200… 
 
 



5. Απόφαση ∆ηµαρχιακής Επιτροπής για απόρριψη αιτήµατος προέγκρισης  
ΑΠOΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της…………/200. συνεδρίασης της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής 
 
Στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα την …………/200. συνήλθε η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή   

.........................................................................................................................................  

 
1. Σύµφωνα µε το άρθρο 80 του Κ∆Κ (Ν. 3463/2006) όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 22 παρ. 2 α 

του Ν. 3536/2007, πριν από τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος 
υγειονοµικού ενδιαφέροντος, χορηγείται προέγκριση ίδρυσης, η οποία εκδίδεται ύστερα από απόφαση 
της δηµαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συµβουλίου, µετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήµατος 
του ενδιαφεροµένου. 

Για τον προέλεγχο λαµβάνονται υπόψη ζητήµατα που αφορούν τις χρήσεις γης, την προστασία του 
φυσικού, πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, την προστασία του αιγιαλού και της 
παραλίας, των δασικών περιοχών, των αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων, καθώς και την αισθητική, 
φυσιογνωµία και τις εν γένει λειτουργίες της πόλης, όπως αυτά ορίζονται από την ισχύουσα νοµοθεσία 
και από τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις, που τίθενται στις τοπικές κανονιστικές διατάξεις 
των οικείων δηµοτικών και κοινοτικών αρχών. Στα θέµατα αισθητικής, φυσιογνωµίας και εν γένει 
λειτουργιών της πόλης εξετάζεται, για κατάστηµα που ανήκει στην κατηγορία του π.δ. 180/79, αν αυτό 
βρίσκεται πλησίον σχολείου, εκκλησίας, νοσοκοµείου κλπ. Επίσης, κατά τον προέλεγχο εξετάζονται 
ζητήµατα που αφορούν τη συστέγαση του καταστήµατος µε κατοικίες (ΥΠΕΣ∆∆Α 66174/Εγκ. 51/29-
11-2006).  

Η προέγκριση ίδρυσης συνίσταται στη δυνατότητα ίδρυσης από τον ενδιαφερόµενο συγκεκριµένου 
καταστήµατος, χορηγείται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία ενός (1) µήνα από την κατάθεση της 
αίτησης και αποτελεί προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας έναρξης επιτηδεύµατος από την αρµόδια 
∆.O.Υ.. 

Για την ανωτέρω προέγκριση ο ενδιαφερόµενος καταθέτει αίτηση στην οποία δηλώνει το είδος του 
καταστήµατος και τις προσφερόµενες υπηρεσίες, την τοποθεσία στην οποία πρόκειται να λειτουργήσει, 
επισυνάπτοντας διάγραµµα της περιοχής στο οποίο σηµειώνεται η ακριβής θέση του καταστήµατος, 
καθώς και το προβλεπόµενο παράβολο. 

2. Σύµφωνα επίσης µε τα άρθρα 1 και 2 της ΚΥΑ 10551/2007, δεν απαιτείται η χορήγηση 
προέγκρισης από τον οικείο ∆ήµο ή Κοινότητα για την ίδρυση ή την εγκατάσταση καταστήµατος 
υγειονοµικού ενδιαφέροντος εφόσον: α) Από την κείµενη νοµοθεσία προβλέπεται ότι η άδεια ίδρυσης ή 
εγκατάστασης εκδίδεται από άλλη αρχή, β) πρόκειται για δραστηριότητα που είναι συνυφασµένη µε την 
εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών κτιρίων, (π.χ. κυλικεία εντός δηµοσίων κτιρίων) και γ) πρόκειται 
για δραστηριότητα υγειονοµικού ενδιαφέροντος που θα ασκηθεί εντός άλλου καταστήµατος 
υγειονοµικού ενδιαφέροντος, για το οποίο έχει ήδη χορηγηθεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας. 

Για τη χορήγηση της προέγκρισης για την ίδρυση καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος, 
καθώς και για την αντίστοιχη εγκαταστάσεων θεάτρων, κινηµατογράφων και ψυχαγωγικών παιδιών ο 
ενδιαφερόµενος υποβάλλει σχετική αίτηση προς τον οικείο ∆ήµο ή Κοινότητα. Στην αίτηση 
επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία καθορίζεται το είδος του καταστήµατος, 



οι προσφερόµενες υπηρεσίες ή η κατηγορία της εγκατάστασης και µνηµονεύεται πλήρης περιγραφή της 
τοποθεσίας του αντίστοιχου οικήµατος ή ακινήτου (περιοχή-οικισµός, οδός, αριθµός ή οικοδοµικό 
τετράγωνο) και σχετικό διάγραµµα, στο οποίο σηµειώνεται η ακριβής θέση του καταστήµατος. 
Επισυνάπτεται, επίσης, και το προβλεπόµενο, κατά περίπτωση, παράβολο. 

Η προέγκριση λογίζεται ότι έχει χορηγηθεί, εάν η τασσόµενη από τις οικείες διατάξεις προθεσµία για 
την έκδοσή της παρέλθει άπρακτη. 

3. Στο ∆ήµο µας υποβλήθηκε αίτηση του/της…….....................................……… µε την οποία ζητά τη 
χορήγηση προέγκρισης για την ίδρυση καταστήµατος……..................................., επί της οδού 
…….......................................……… Στην αίτηση επισυνάπτονται τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, ήτοι 
υπεύθυνη δήλωση, διάγραµµα της περιοχής και παράβολο ύψους ……..................... ευρώ, το οποίο είναι 
σύµφωνο µε το οριζόµενο από την ΚΥΑ 12172/2002 για το εν λόγω κατάστηµα.  

4. Επί της αιτήσεως αυτής διενεργήθηκε προέλεγχος από τις δηµοτικές υπηρεσίες, από τον οποίο 
διαπιστώθηκε ……........................…............................………...............……… (αναγράφεται το αποτέλεσµα του 
προελέγχου από την υπηρεσία) 

5 Επειδή …….......................................……… (εκτίθενται αναλυτικά οι λόγοι που δεν επιτρέπουν τη 
χορήγηση προέγκρισης, µε αναφορά και των διατάξεων)  

Η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα στοιχεία του φακέλου, την πρόταση της υπηρεσίας 
και είδε τις κείµενες διατάξεις 

 
Αποφασίζει  

οµόφωνα / κατά πλειοψηφία 
Απορρίπτει το αίτηµα του / της…….......................................……… για χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης 

καταστήµατος ……................................……… επί της οδού …….................................……… για τους λόγους που 
εκτίθενται στο σκεπτικό της παρούσας.  

Κατά της παρούσας µπορεί να ασκηθεί διοικητική προσφυγή ενώπιον του Γ.Γ. της Περιφέρειας 
…….......................................……… εντός δέκα (10) ηµερών, σύµφωνα µε το άρθρο 150 του Κ∆Κ. 

Μερίµνη της υπηρεσίας ……...............……… αντίγραφο της παρούσας να κοινοποιηθεί, µε 
αποδεικτικό, στον ενδιαφερόµενο. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό ..…/200… 



ΚΕΦΑΛΑΙO Γ 
ΧOΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ  

 
Ι. Χορήγηση της άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας ΚΥΕ 
Η άδεια που χορηγείται για την ίδρυση και λειτουργία καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος 

είναι µια ατοµική διοικητική πράξη. Ως τέτοια πρέπει να περιλαµβάνει όλα εκείνα τα στοιχεία που 
απαιτούνται κατά το νόµο, λ.χ. να έχει εκδοθεί από το αρµόδιο όργανο, να βασίζεται στις σχετικές µε τη 
χορήγηση της άδειας διατάξεις και ιδίως να θεµελιώνεται µε αιτιολογία επαρκή, σαφή και ειδική, αλλά 
ταυτόχρονα, κατανοητή στον µέσο διοικούµενο91. Εφόσον ο νόµος δεν επιβάλει ρητά την αιτιολογία 
για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ενός ΚΥΕ (οπότε η αιτιολογία θα έπρεπε να 
περιλαµβάνεται στο ίδιο το σώµα της άδειας), η αιτιολογία µπορεί να προκύπτει από τα στοιχεία του 
φακέλου92 υπό την προϋπόθεση ότι τα στοιχεία αυτά (γνωµατεύσεις, εκθέσεις, εισηγήσεις κλπ.) είναι 
εύληπτα και προσιτά στους αποδέκτες της.93  
Η άδεια ως διοικητική πράξη δεν έχει αναδροµική ισχύ και τα έννοµα αποτελέσµατά της ισχύουν από 

το χρόνο της έκδοσής της και εντεύθεν, ισχύουν δηλαδή για το µέλλον. Έτσι, τυχόν έκδοση άδειας 
ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος δεν νοµιµοποιεί εκ των υστέρων την χωρίς άδεια λειτουργία 
του. Κατ’ εξαίρεση, µια άδεια µπορεί να έχει αναδροµική ισχύ όταν εκδίδεται σε συµµόρφωση προς 
δικαστική απόφαση λ.χ. όταν ακυρωθεί απόφαση δηµάρχου που είχε απορρίψει αίτηση για άδεια και 
στη συνέχεια εκδίδεται η άδεια. Τότε, η νέα αυτή πράξη δηλ. η χορήγηση της άδειας, ανατρέχει στον 
χρόνο που είχε εκδοθεί η αρχική πράξη που ακυρώθηκε δικαστικά, δηλ. η απόρριψη. Αναδροµική ισχύ 
έχει επίσης η άδεια όταν εκδίδεται στην θέση παλαιότερης ακυρωθείσας άδειας για το ίδιο κατάστηµα, 
η οποία όµως ακυρώθηκε για τυπικούς λόγους λ.χ δεν θεµελιώνεται στο ίδιο το έγγραφο η αρµοδιότητα 
του αντιδηµάρχου που την υπογράφει94.  

 
1. ∆ιαδικασία χορήγησης της άδειας  
Σύµφωνα µε το άρθρο 80 παρ. 3 εδ. γ του ∆ΚΚ, µετά την προέγκριση ίδρυσης, ο ενδιαφερόµενος 

οφείλει να προσκοµίσει στον οικείο ∆ήµο ή Κοινότητα όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά που 
προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις για το κατάστηµα που επιθυµεί να λειτουργήσει, προκειµένου να 
χορηγηθεί η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας. Η αρµόδια υπηρεσία του οικείου δήµου ή κοινότητας 
οφείλει να υποδείξει τα δικαιολογητικά που θα προσκοµίσει ο ενδιαφερόµενος. Επισηµαίνεται, ότι 
ορισµένα δικαιολογητικά αναζητούνται, πλέον, αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία (λ.χ. πιστοποιητικό 
πυρασφάλειας, µη οφειλή στο δήµο κλπ.) και δεν πρέπει να ζητούνται από τον πολίτη. 

O νόµος, δεν θέτει συγκεκριµένη προθεσµία για την προσκόµιση των δικαιολογητικών που οφείλει να 
καταθέσει ο πολίτης, αφού ο χρόνος που απαιτείται για να είναι το κατάστηµα έτοιµο για τον 
απαιτούµενο, στη συνέχεια, έλεγχο από τις αρµόδιες υπηρεσίες, εξαρτάται από το τι εργασίες 
προτίθεται ο ενδιαφερόµενος να κάνει µέσα στο κατάστηµα.  

 
α. ∆ικαιολογητικά για την χορήγηση άδειας ΚΥΕ  
Μετά την προέγκριση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής ή την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας που θέτει 

η νοµοθεσία για την προέγκριση (ένας µήνας, δηλ. 30 ηµέρες από την κατάθεση της αίτησης 
προέγκρισης)95 ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει αίτηση ο ίδιος ή εξουσιοδοτηµένο από αυτόν πρόσωπο 



(µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής του) µε τα δικαιολογητικά που προβλέπονται ή προκύπτουν 
από τις σχετικές περί ΚΥΕ διατάξεις.  
Τα απαραίτητα σε κάθε περίπτωση δικαιολογητικά για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και 

λειτουργίας είναι τα ακόλουθα :  
1. Φωτοαντίγραφο της Αστυνοµικής Ταυτότητας ή αν πρόκειται για αλλοδαπό άδεια διαµονής που 

επιτρέπει ανεξάρτητη οικονοµική δραστηριότητα για τον υπήκοο ξένου κράτους µη µέλους της Ε.Ε. 
Ειδική ταυτότητα οµογενούς ή νόµιµη προξενική θεώρηση διαβατηρίου για τους οµογενείς από χώρες 
του εξωτερικού. Άδεια διαµονής για τους υπηκόους ξένου κράτους µέλους της Ε.Ε 

2. ∆ύο φωτογραφίες 
3. Το σχεδιάγραµµα του καταστήµατος (κάτοψη, τοµή). Όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του 

άρθρου 7 της Υγειονοµικής ∆ιάταξης Α1β/8577/8396, όπως ισχύει, υποβάλλεται σε τρία αντίγραφα και 
θεωρείται από την Υπηρεσία Πολεοδοµίας της οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή του ∆ήµου. Επί 
του σχεδιαγράµµατος βεβαιώνεται, ότι το κτίριο είναι νόµιµο και ότι ο χώρος του καταστήµατος είναι 
κύριας χρήσης προοριζόµενος για κατάστηµα97. 

4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 επικυρωµένη για το γνήσιο της υπογραφής (πρωτότυπη µε 
παράλληλη δήλωση της ιδιότητας διαχειριστής/ιδιοκτήτης) του διαχειριστή της πολυκατοικίας ή του 
ιδιοκτήτη του καταστήµατος εάν πρόκειται για κτίσµα ενός ιδιοκτήτη ή αν δεν υπάρχει διαχειριστής ή ο 
διαχειριστής αρνείται να υπογράψει, στην οποία θα αναγράφονται τα εξής: α. «Ως διαχειριστής στην 
πολυκατοικία της οδού………………………………………, δηλώνω ότι σύµφωνα µε τον ισχύοντα 
κανονισµό, δεν απαγορεύεται η λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήµατος 
του……………………………………… (όνοµα/επωνυµία) ως ……………………………………… (είδος 
καταστήµατος)». β. «Ως ιδιοκτήτης του καταστήµατος στην πολυκατοικία της οδού 
………………………………………, δηλώνω ότι δεν υπάρχει διαχειριστής και σύµφωνα µε τον ισχύοντα 
κανονισµό, τον οποίο και προσκοµίζω, δεν απαγορεύεται η λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήµατος 
του ……………………………………… (όνοµα/επωνυµία) ως ……………………………………… (είδος 
καταστήµατος)». γ. Αν ο διαχειριστής της πολυκατοικίας αρνείται να υπογράψει, ο ιδιοκτήτης του 
καταστήµατος θα δηλώνει ότι: “Ως ιδιοκτήτης του καταστήµατος στην πολυκατοικία της οδού 
………………………………………, και επειδή ο διαχειριστής αρνείται να υπογράψει, δηλώνω ότι σύµφωνα 
µε τον ισχύοντα κανονισµό, τον οποίο και προσκοµίζω, δεν απαγορεύεται η λειτουργία του υπό ίδρυση 
καταστήµατος του………………………………………. (όνοµα/επωνυµία) ως 
………………………………………. (είδος καταστήµατος)». δ. Αν δεν υπάρχει κανονισµός, ο διαχειριστής 
της πολυκατοικίας θα δηλώνει ότι: “Ως διαχειριστής στην πολυκατοικία της οδού 
………………………………………, δηλώνω ότι δεν υπάρχει κανονισµός και η πλειοψηφία των ιδιοκτητών 
των διαµερισµάτων επιτρέπει τη λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήµατος του 
…………………………. (όνοµα/επωνυµία) ως ……………………………………… (είδος καταστήµατος)». 
ε. Αν δεν υπάρχει ούτε διαχειριστής ούτε κανονισµός, ο ιδιοκτήτης του καταστήµατος θα δηλώνει ότι: 
“Ως ιδιοκτήτης του καταστήµατος στην πολυκατοικία της οδού ………………………………………, δηλώνω 
ότι δεν υπάρχει ούτε διαχειριστής ούτε κανονισµός, αλλά η πλειοψηφία των ιδιοκτητών των 
διαµερισµάτων επιτρέπει τη λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήµατος του 
……………………………………… (όνοµα/επωνυµία) ως ……………………………………… (είδος 
καταστήµατος)» ή θα προσκοµίζεται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της πολυκατοικίας. . στ. Αν το 
κατάστηµα στεγάζεται σε κτίσµα ενός και µόνο ιδιοκτήτη και δεν υπάρχει διαχειριστής ούτε 
κανονισµός θα δηλώνει ότι : «Ως µοναδικός ιδιοκτήτης ολόκληρου του ……………..(θα αναφέρεται ο 
αριθµός των ορόφων π.χ. ισογείου, µονώροφου κ.λ.π.) κτίσµατος επί της οδού 



………………………………………,  επιτρέπω τη λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήµατος του 
……………………………………… (όνοµα/επωνυµία) ως……………………………………… (είδος 
καταστήµατος). ∆εν υπάρχει ούτε διαχειριστής ούτε κανονισµός». 

5. Ατοµικό Βιβλιάριο Υγείας98 
6. Yπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986(Αντί αποσπάσµατος ποινικού µητρώου) «O/Η κάτωθι 

υπογράφων/φουσα … δεν έχω καταδικαστεί τελεσίδικα για κανένα από τα αδικήµατα που αναφέρονται 
στις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του πδ 180/1979, όπως αυτό ισχύει». Αφορά µόνο τα καταστήµατα 
στα οποία προσφέρονται οινοπνευµατώδη ποτά. 

7. Άδεια ασκήσεως επιτηδεύµατος από την Εφορία99 
8. To προβλεπόµενο παράβολο για τις περιπτώσεις που η άδεια χορηγείται χωρίς προέγκριση. 

 
αα. Σε περίπτωση εταιρείας:  
Πρέπει να προσκοµισθούν επιπλέον τα εξής δικαιολογητικά 
1. Το κωδικοποιηµένο καταστατικό της εταιρείας σε ΦΕΚ για ΑΕ και ΕΠΕ ή θεωρηµένο από το 

Πρωτοδικείο για OΕ και ΕΕ 
2. ∆ήλωση ορισµού του υγειονοµικώς και αγορανοµικώς υπευθύνου από τον εκπρόσωπο της 

εταιρείας και δήλωση αποδοχής από τον ορισθέντα καθώς και βιβλιάριο υγείας του. 
3. Υπεύθυνες δηλώσεις του δικαιολογητικού αριθ. 6 (περί µη καταδίκης κλπ..) του εκπροσώπου της 

εταιρείας και του υγειονοµικώς υπευθύνου, όταν πρόκειται για ΑΕ και ΕΠΕ και όλων των οµόρρυθµων 
εταίρων όταν πρόκειται για OΕ ή ΕΕ για τα καταστήµατα που προβλέπεται. 
 
ββ. Για Κέντρα διασκέδασης100 

1. Βεβαίωση µηχανικού για αερισµό- εξαερισµό του χώρου και ηχοµόνωση του καταστήµατος ή 
γνωµοδότηση του πρωτοβάθµιου συµβουλίου θεάτρων κινηµατογράφων και λοιπών αιθουσών για τα 
κέντρα διασκέδασης άνω των 200 καθισµάτων. 

2. Μισθωτήριο συµβόλαιο ή τίτλος κυριότητας για θέσεις στάθµευσης θαµώνων και σχεδιαγράµµατα 
κάτοψης µηχανικού, στο οποίο θα φαίνονται οι θέσεις στάθµευσης, καθώς και η απόσταση από το 
κατάστηµα. 

3. Άδεια δηµόσιας εκτέλεσης µουσικών συνθέσεων χορηγούµενη από αντίστοιχο οργανισµό 
συλλογικής διχείρισης101 
γγ. Άλλες ειδικές περιπτώσεις  
Σε ορισµένες ειδικές περιπτώσεις, απαιτούνται επιπλέον τα παρακάτω δικαιολογητικά:  
1. Άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος (π.χ κοµµωτή/τριας, κρεοπώλη κ.λ.π) όταν πρόκειται για άδεια 

αντίστοιχου καταστήµατος 
2. Για τα ΚΥΕ τροφίµων ή/και ποτών σε υπόγειο χώρο (ακόµη και τµήµατός τους) που 

χαρακτηρίζεται ως χώρος κύριας χρήσεως προοριζόµενος για κατάστηµα, θα πρέπει να προσκοµίζεται 
και να επισυνάπτεται στην αίτηση σχετική δήλωση του υπεύθυνου αδειούχου εγκαταστάτη 
ηλεκτρολόγου102. 



3. Για τη λειτουργία ορισµένων εγκαταστάσεων103, απαιτείται και βεβαίωση της αρµόδιας για την 
οδό υπηρεσίας (ΥΠΕΧΩ∆Ε ή Νοµαρχιακή Υπηρεσία), ότι οι εργασίες κυκλοφοριακής συνδέσεως 
εκτελέσθηκαν σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα σχέδια (άρθρο 32 παρ. 1 Β∆ 465/1970).104 
Είναι ευνόητο ότι για ορισµένες ειδικές περιπτώσεις, οι οποίες δεν είναι προβλέψιµες από τον Oδηγό 

αυτό, υπάρχει πιθανότητα να απαιτείται κάποιο επί πλέον δικαιολογητικό εκτός των ανωτέρω. 
Επισηµαίνεται όµως ότι κάθε επί πλέον δικαιολογητικό πρέπει να προβλέπεται από συγκεκριµένη 
διάταξη και να αναφέρεται τούτο στον πολίτη. Εποµένως οι αρµόδιες υπηρεσίες πρέπει να είναι 
ιδιαίτερα προσεκτικές και να µην απαιτούν δικαιολογητικά κατά το δοκούν (π.χ λογαριασµό ∆ΕΗ προς 
διευκόλυνση της οικονοµικής υπηρεσίας). 
Με την κατάθεση της αίτησης και εφόσον διαπιστωθεί ότι επισυνάπτονται όλα τα προβλεπόµενα 

δικαιολογητικά (ως προς τον αριθµό και το είδος και χωρίς έλεγχο του περιεχοµένου τους), ο οικείος 
∆ήµος ή η Κοινότητα χορηγεί στον ενδιαφερόµενο βεβαίωση για την πληρότητα της αίτησης, η οποία 
έχει τον ακόλουθο τύπο: 

Βεβαιώνεται ότι ο/η …… υπέβαλε αίτηση στην οποία επισυνάπτονται πλήρη δικαιολογητικά για τη 
χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος…….., σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2 
του άρθρου 80 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α΄ 114).  

 (Ηµεροµηνία) (υπογραφή - τίτλος-ονοµατεπώνυµο υπογράφοντος)» 
Η βεβαίωση αυτή σύµφωνα µε την 26/17059/20-3-07 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ∆∆Α,  χορηγείται για την 

ασφάλεια του διοικούµενου ως προς τον υπολογισµό της προθεσµίας που ορίζεται στην 10551/07 ΚΥΑ 
εντός της οποίας πρέπει να εκδοθεί η άδεια. 
Στη συνέχεια, η αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου ή της Κοινότητας διαβιβάζει το φάκελο προς τις λοιπές 

συναρµόδιες υπηρεσίες, για τον υγειονοµικό έλεγχο κ.λ.π. προκειµένου να γνωµοδοτήσουν περί της 
πληρότητας των προϋποθέσεων, που τίθενται από τις ισχύουσες διατάξεις. O νόµος στο στάδιο αυτό 
προβλέπει προθεσµία πενήντα (50) ηµερών για την έκδοση της σχετικής γνωµοδότησης. ∆ηλαδή για 
την έκδοση των γνωµοδοτήσεων και των βεβαιώσεων που απαιτούνται από άλλες υπηρεσίες, µεριµνά η 
υπηρεσία του οικείου δήµου ή της κοινότητας και όχι ο πολίτης. Γι’ αυτό και όλες οι ενέργειες θα 
πρέπει να γίνονται άµεσα και χωρίς καθυστέρηση, ώστε η διαδικασία αυτή να λειτουργεί προς όφελος 
του πολίτη και να αποφεύγεται, κατά το δυνατόν, η θεωρούµενη κατά πλάσµα δικαίου χορήγηση της 
άδειας του καταστήµατος, µετά το πέρας των 65 ηµερών. (βλ. παρακάτω) 

 
β. Προϋποθέσεις ως προς το πρόσωπο του αιτούντος την άδεια ΚΥΕ  
Προκειµένου να χορηγηθεί η άδεια ΚΥΕ, θα πρέπει να συντρέχουν ορισµένες προϋποθέσεις ως προς 

το πρόσωπο του αιτούντος που ελέγχονται από την αδειοδοτούσα αρχή, δηλ. το δήµο ή την κοινότητα. 
Έτσι, ως προς τα φυσικά πρόσωπα, ελέγχεται εάν είναι ενήλικα105. Η απαγόρευση χορήγησης άδειας 
σε ανήλικα άτοµα δεν αναφέρεται ρητά ούτε στο Κ∆Κ ούτε στην Υγ. ∆ιάταξη Α1β/8577, αλλά 
προκύπτει από το συνδυασµό σειράς διατάξεων, όπως, µεταξύ άλλων, των σχετικών άρθρων του ΑΚ 
(127-137), αλλά και του ν. 3144/2003 (άρθρ. 4 παρ. 1)106 κ.ά. 

Όταν πρόκειται για νοµικό πρόσωπο (εταιρική επιχείρηση ή συνεταιρισµό)107, η άδεια εκδίδεται είτε 
στο όνοµα του νόµιµα οριζόµενου εκπροσώπου, είτε στο όνοµα του νοµικού προσώπου, οπότε όµως 
πρέπει να έχει ορισθεί, µε πράξη της επιχείρησης που έχει κοινοποιηθεί και στις υγειονοµικές αρχές, ο 
υπεύθυνος για την τήρηση των εκάστοτε ισχυουσών υγειονοµικών διατάξεων (άρθρ. 6 παρ. 4 της Υγ. 
∆ιάταξης Α1β/8577.  



Εξάλλου, στο Π∆ 180/1979 σχετικά µε τα καταστήµατα οινοπνευµατωδών ποτών και τα κέντρα 
διασκέδασης, προβλέπεται (άρθρ. 1 παρ. 2) ειδικότερα και αναλυτικότερα ότι απαγορεύεται η χορήγηση 
άδειας αυτών των ΚΥΕ στα εξής πρόσωπα:  

«α. Εις καταδικασθέντας τελεσιδίκως δι’ αντίστασιν, σύστασιν και συµµορίαν, τα εις το Κεφ. Θ’ του 
Ποινικού Κώδικος (Π.Κ.) αναφερόµενα εγκλήµατα περί το νόµισµα, υπόθαλψιν εγκληµατίου, 
παρασιώπησιν εγκληµάτων, τα εις το Κεφ. ΙΓ’ του Ποινικού Κώδικος (Π.Κ.) αναφερόµενα κοινώς 
επικίνδυνα εγκλήµατα, ανθρωποκτονίαν εκ προθέσεως σωµατικήν βλάβην εκ προθέσεως 
προβλεποµένην υπό των άρθρ. 309, 310 και 311 του Ποινικού Κώδικος (Π.Κ.), αρπαγήν, αρπαγήν 
ανηλίκου, κλοπήν, ληστείαν, φθοράς προκαλούσας το κοινόν αίσθηµα (Άρθρον 384α’ του Ποινικού 
Κώδικος), εκβίασιν, απάτην, αποδοχήν και διάθεσιν προϊόντων εγκλήµατος, παραβάσεις των διατάξεων 
προϊόντων εγκλήµατος, παραβάσεις των διατάξεων της περί όπλων εκρηκτικών υλών και εκρηκτικών 
µηχανηµάτων ισχυούσης νοµοθεσίας, παραβάσεις των νόµων περί ναρκωτικών, κακουργήµατα ή 
πληµµελήµατα αναφερόµενα εις τα Κεφάλαια περί εσχάτης προδοσίας και προδοσίας της Χώρας του 
Ποινικού Κώδικος (Π.Κ.) ή άλλων συναφών νόµων, ως και δι’ οιονδήποτε έγκληµα κατά των ηθών108. 
β. Εις ανηλίκους  
γ. Εις στερηθέντας των πολιτικών των δικαιωµάτων, εφ’ όσον χρόνον διαρκεί η στέρησις ή τελούντας 

υπό δικαστικήν απαγόρευσιν ή δικαστικήν αντίληψιν.» 
Ως προς τις εταιρικές επιχειρήσεις σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 1 εάν την 

άδεια ζητά AE ή EΠE δεν χορηγείται άδεια εάν τα ανωτέρω κωλύµατα υφίστανται έστω και δι’ ένα των 
εκπροσωπούντων αυτές µετόχων ή εταίρων αντιστοίχως. Oµοίως στην OE ή EE δεν χορηγείται εάν 
συντρέχει κώλυµα έστω και δι’ ένα των οµορρύθµων ή ετερορρύθµων εταίρων.  
Επίσης σε πρόσωπο από το οποίο αφαιρείται οριστικά η άδεια λειτουργίας του καταστήµατος κατά 

τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 5 του Π∆ 180/79, δεν επιτρέπεται η χορήγηση άδειας λειτουργίας 
οποιοδήποτε καταστήµατος από τα αναφερόµενα στο διάταγµα αυτό, πριν περάσουν τρία(3) έτη από 
την οριστική αφαίρεση.  
Πλέον των ανωτέρω προϋποθέσεων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 285 του K∆K, ο αιτών τη 

χορήγηση άδειας καταστήµατος, δεν πρέπει να είναι οφειλέτης του δήµου ή της κοινότητας. 
 

γ. Προϋποθέσεις που αφορούν το ακίνητο  
Η αρµόδια δηµοτική ή κοινοτική αρχή, προκειµένου να χορηγήσει την άδεια ΚΥΕ ελέγχει ορισµένες 

προϋποθέσεις που τίθενται µε το άρθρο 15 της Αιβ/8577/83/Υ.∆ και αφορούν το ακίνητο όπου 
πρόκειται να λειτουργήσει το ΚΥΕ δηλ. αν είναι νόµιµο και αν ο χώρος είναι κυρίας χρήσεως καθώς και 
ορισµένα άλλα στοιχεία όπως η πυρασφάλεια, ή η κυκλοφοριακή σύνδεση των εγκαταστάσεων.  

Σε σχέση µε τη νοµιµότητα ή µη του κτιρίου 

Σύµφωνα µε το άρθρο 23 του N. 1577/1985 (ΓOK-ΦEK A 210), όπως µετά την τροποποίησή του µε 
τοάρθρο 20 του N. 2831/2000: «...Kτίριο ή τµήµα αυτού θεωρείται νοµίµως υφιστάµενο: 

α. Aν έχει ανεγερθεί µε νόµιµη άδεια και σύµφωνα µε τους όρους αυτής ή έχει εξαιρεθεί από την 
κατεδάφιση σύµφωνα µε τις διατάξεις του A.N. 410/1968 ή αν έχει χορηγηθεί γι’ αυτό νόµιµη άδεια ή 
νόµιµη αναθεώρηση άδειας κατά τις διατάξεις είτε της παρ. 5 του άρθρου 16 του N. 1337/1983, είτε της 
παρ. 3 του άρθρου 22 ή αν έχει εξαιρεθεί από την κατεδάφιση µε τις διατάξεις του N. 1337/1983, όπως 
εκάστοτε ισχύει...». 



Eξάλλου, κατά τη διάταξη του άρθρου 15 του N. 1337/1983 ορίζεται ότι: «...Eπίσης αναστέλλεται η 
κατεδάφιση των κτισµάτων που ανεγείρονται µε άδεια που εκδόθηκε µετά από έλεγχο της αρµόδιας 
πολεοδοµικής αρχής και που µεταγενέστερα ανακαλείται για οποιοδήποτε λόγο, εκτός αν η ανάκληση 
οφείλεται σε υποβληθέντα αναληθή στοιχεία ή σε ανακριβείς αποτυπώσεις της υπάρχουσας 
κατάστασης. H αναστολή από την κατεδάφιση ισχύει µέχρις ότου κριθεί η οριστική διατήρηση ή όχι του 
κτίσµατος, που γίνεται µε απόφαση του νοµάρχη, µε σύµφωνη γνώµη του Συµβουλίου Xωροταξίας, 
Oικισµού και Περιβάλλοντος του νόµου το οποίο λαµβάνει υπόψη του και τις περιπτώσεις α, β και γ της 
παρ. 1 του άρθρου 16 του νόµου αυτού...». 

Eπίσης, η σχετική νοµολογία δέχεται ειδικότερα, ότι όταν πρόκειται περί κτίσµατος που ανεγείρεται 
βάσει οικοδοµικής άδειας που εκδόθηκε µετά από έλεγχο της αρµόδιας πολεοδοµικής αρχής, η οποία 
ανακαλείται µεταγενέστερα για οποιοδήποτε λόγο, εκτός του αναγόµενου σε υποβολή ανακριβών 
στοιχείων ή ανακριβής αποτύπωση της υπάρχουσας πραγµατικής κατάστασης, το τελευταίο εδάφιο της 
παρ. 1 του άρθρου 15 του N. 1337/1983, η οποία προστέθηκε µε το άρθρο 8 παρ. 7 του N. 1512/1985, 
προβλέπει την αναστολή κατεδαφίσεως του κτίσµατος αυτού. H εν λόγω αναστολή αυτή ισχύει µέχρις 
ότου κριθεί η οριστική διατήρηση ή µη του κτίσµατος. Για την ταυτότητα δε του νοµοθετικού λόγου, η 
τελευταία αυτή ρύθµιση καταλαµβάνει, πέραν της περιπτώσεως της ανακλήσεως της οικοδοµικής 
άδειας από τη ∆ιοίκηση, και την περίπτωση της ακυρώσεως αυτής µε απόφαση του Συµβουλίου της 
Eπικρατείας (ΣTE 3105/1990, 3925/1997). 

Συνεπώς το κτίσµα το οποίο έχει εξαιρεθεί της κατεδάφισης εµπίπτει στις περιπτώσεις του άρθρου 23 
του N. 1577/1985 και εν όψει των ανωτέρω θεωρείται, κατ’ αυτό, νοµίµως υφιστάµενο. Eπισηµαίνεται 
χαρακτηριστικά, ότι, σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 680/1979 Γν. NΣK που έχει γίνει αποδεκτή από τον 
Yπουργό «...επί αυθαιρέτου κτίσµατος εις ο µέλλει να λειτουργήσει κατάστηµα υγειονοµικού 
ενδιαφέροντος χορηγηθεί έστω και προσωρινός τίτλος µη κατεδαφίσεως, νοµιµοποιηθεί τούτο 
προσωρινώς, µη συντρεχούσης πλέον περιπτώσεως κατεδαφίσεως τούτου µέχρι χορηγήσεως ή µη 
οριστικού τίτλου, η αρµόδια αστυνοµική αρχή δεν δύναται να αρνηθεί δια τον λόγον τούτο την 
χορήγησιν άδειας λειτουργίας...». Σήµερα, δηλ., η αρµόδια δηµοτική αρχή δεν µπορεί να αρνηθεί την 
χορήγηση άδειας, σε αυτές τις περιπτώσεις των µη κατεδαφιστέων αυθαιρέτων κτισµάτων. 

 
  Σε σχέση µε την πυρασφάλεια 

Mε την Πυροσβεστική ∆ιάταξη 3/1981 ΦEK B20 προσδιορίστηκαν τα βασικά µέτρα 
πυροπροστασίας στις αίθουσες συγκέντρωσης κοινού, για την πρόληψη πυργαϊών, ατυχηµάτων, 
διάσωση ατόµων και υλικών αγαθών, τα οποία βρίσκονται ή διακινούνται εντός αυτών. 

H εγκατάσταση των συστηµάτων πυροπροστασίας και οι άλλες σχετικές εγκαταστάσεις ασφαλείας 
στις ανωτέρω αίθουσες, οι οποίες προσδιορίζονται από την αναφερόµενη πυροσβεστική ∆ιάταξη θα 
πρέπει να εκτελούνται βάσει προηγούµενης µελέτης. 

H µελέτη αυτή  υποβάλλεται προς θεώρηση στην αρµόδια κατά τόπον Πυροσβεστική Aρχή. 

HΠυροσβεστική Aρχή σύµφωνα µε την Πυροσβεστική ∆ιάταξη 5/91 ΦEK 387 B εκδίδει, ύστερα από 
αυτοψία βεβαίωση πυρασφάλειας, η οποία έχει διάρκεια ισχύος πέντε (5) ετών109. 

 Σε σχέση µε την κυκλοφοριακή σύνδεση των εγκαταστάσεων. 

Με το Β∆ 465/1970, όπως τροποποιήθηκε µε το Π∆ 118/2006, ρυθµίζεται ο τρόπος σύνδεσης των 
εγκαταστάσεων µε το οδικό δίκτυο (εθνικές, επαρχιακές και δηµοτικές οδοί εκτός σχεδίου). Ως 
«εγκαταστάσεις», για τις οποίες εφαρµόζεται το Β∆ 465/1970, νοούνται όλα τα κτίσµατα που δεν έχουν 



χρήση αµιγούς κατοικίας, χωρίζονται δε σε δύο κατηγορίες, Α και Β. Για εγκαταστάσεις της Α 
κατηγορίας απαιτείται έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης, ενώ για τις εγκαταστάσεις της Β κατηγορίας 
απαιτείται έγκριση εισόδου-εξόδου οχηµάτων, ώστε και στις δύο περιπτώσεις ίδρυσης εγκαταστάσεων 
στο οδικό δίκτυο να τηρούνται κανόνες για την οδική ασφάλεια. 

Εγκαταστάσεις της κατηγορίας Α είναι: α) εκείνες που η χρήση τους αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση 
των κινουµένων στις οδούς, όπως ξενοδοχεία, µοτέλ, εστιατόρια, τουριστικά συγκροτήµατα (Campings, 
Bangalows) σταθµοί αυτοκινήτων, πλυντήρια, λιπαντήρια και λοιπές ανάλογες εγκαταστάσεις. β) 
εκείνες που η λειτουργία τους προκαλεί αύξηση του φόρτου κυκλοφορίας επί των οδών, όπως 
υπεραγορές, πολυκαταστήµατα, κέντρα διασκέδασης ή αναψυχής και λοιπές ανάλογες εγκαταστάσεις. 

Εγκαταστάσεις της κατηγορίας Β είναι οι εγκαταστάσεις που δεν έχουν σχέση µε την κυκλοφορία επί 
των οδών και η λειτουργία τους δεν προκαλεί αύξηση του φόρτου κυκλοφορίας επί αυτών. 

Η έγκριση της σύνδεσης γίνεται µε τους όρους των άρθρων 25 έως 39 του ανωτέρω ∆ιατάγµατος. 

Για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων, απαιτείται και βεβαίωση της αρµόδιας για την οδό υπηρεσίας 
(ΥΠΕΧΩ∆Ε ή Νοµαρχία), ότι οι εργασίες κυκλοφοριακής συνδέσεως εκτελέσθηκαν σύµφωνα µε τα 
εγκεκριµένα σχέδια (άρθρο 32 παρ. 1 Β∆ 465/1970). Oι υπηρεσίες που είναι αρµόδιες κατά περίπτωση 
για την χορήγηση της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης, (όπως λ.χ. ο ∆ήµος για υπεραγορές 
τροφίµων, κέντρα διασκέδασης ή άλλα καταστήµατα) δεν θα χορηγούν την άδεια χωρίς να 
προσκοµιστεί η βεβαίωση του ΥΠΕΧΩ∆Ε ή της Νοµαρχίας (άρθρο 32 παρ. 2 του Β∆ 465/1970, που 
προστέθηκε µε το άρθρο 21 παρ. 2 του Π∆ 118/2006). Συνεπώς, στα δικαιολογητικά για τη χορήγηση 
της άδειας των ΚΥΕ που υπάγονται στις παραπάνω περιπτώσεις, πρέπει να προστεθεί και η ανωτέρω 
βεβαίωση. 

 
δ. Ως προς την υγειονοµική νοµοθεσία 
Μετά την κατάθεση της αίτησης χορήγησης µε τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά, ο δήµος 

διαβιβάζει110 στην υγειονοµική υπηρεσία αντίγραφο αυτής επισυνάπτοντας την απόφαση προέγκρισης 
(όπου προβλέπεται) καθώς και τα τρία σχεδιαγράµµατα (κάτοψης- τοµής) του καταστήµατος, στο οποίο 
θα αναγράφεται ότι «το παρόν σχεδιάγραµµα συνοδεύει το υπ’ αριθ………έγγραφό µας (διαβιβαστικό) 
προκειµένου να γνωµοδοτήσει αν πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις που θέτουν οι οικείες 
υγειονοµικές διατάξεις. O υγειονοµικός έλεγχος ασκείται µε αυτοψία στο κατάστηµα, η οποία µπορεί να 
περιλαµβάνει και επιτόπιες µετρήσεις προκειµένου να επαληθευθούν οι διαστάσεις και άλλα στοιχεία 
που αναγράφονται στα υποβληθέντα σχεδιαγράµµατα.  
Αν το ΚΥΕ κριθεί κατάλληλο από την υγειονοµική υπηρεσία, τότε επιστρέφονται στον οικείο δήµο 

τα σχεδιαγράµµατα υπογεγραµµένα από τα όργανα που διενήργησαν τον έλεγχο και θεωρηµένα από τον 
προϊστάµενο της υγειονοµικής υπηρεσίας, η οποία διατυπώνει σε σχετικό διαβιβαστικό έγγραφο την 
(θετική) γνωµοδότησή της (αν πρόκειται για υγειονοµική επιτροπή επισυνάπτεται και ένα αντίτυπο του 
σχετικού πρακτικού της)111.  
Αν το ΚΥΕ κριθεί ακατάλληλο τότε, επιστρέφονται τα σχετικά δικαιολογητικά και η αίτηση στον 

οικείο δήµο µαζί µε τα σχεδιαγράµµατα ανυπόγραφα και αθεώρητα. Η αρνητική γνωµοδότηση πρέπει 
να θεµελιώνεται µε αναφορά σε συγκεκριµένα στοιχεία και διαπιστώσεις. Αν πρόκειται για ελλείψεις 
που µπορούν να συµπληρωθούν, τότε καταχωρούνται και οι αναγκαίες ενέργειες που πρέπει να γίνουν 
ώστε να µπορεί να χορηγηθεί η άδεια. Αν µάλιστα πρόκειται για µικροελλείψεις, τότε η υγειονοµική 
υπηρεσία µπορεί, αν το ζητήσει ο ενδιαφερόµενος, να αναβάλει τη γνωµοδότησή της, τάσσοντας 



εύλογη προθεσµία το πολύ δέκα ηµερών για την συµπλήρωση των µικροελλείψεων. Σε περίπτωση 
αρνητικής γνωµοδότησης, ο ενδιαφερόµενος µπορεί να ζητήσει από τον οικείο OΤΑ την επανεξέταση 
του ΚΥΕ,  η οποία διαβιβάζεται στην υγειονοµική υπηρεσία. 



 Κατά της αρνητικής γνωµοδότησης της υγειονοµικής υπηρεσίας, ο ενδιαφερόµενος µπορεί εντός 
είκοσι ηµερών (20) από την παραλαβή της, να ασκήσει προσφυγή ενώπιον της δευτεροβάθµιας 
υγειονοµικής επιτροπής ή, αν δεν υπάρχει τέτοια επιτροπή, ενώπιον του Νοµάρχη112.  
Σε κάθε περίπτωση, δηλ. είτε είναι καταφατική είτε είναι αρνητική η εν λόγω γνωµοδότηση της 

υγειονοµικής υπηρεσίας, δεσµεύει τον OΤΑ, ο οποίος είναι υποχρεωµένος να απορρίψει την αίτηση 
χορήγησης επί αρνητικής γνωµοδότησης, ενώ σε περίπτωση θετικής γνωµοδότησης οφείλει να 
χορηγήσει άδεια ΚΥΕ και µπορεί να απορρίψει την αίτηση χορήγησης, µόνο αν παραβιάζονται άλλοι, 
µη υγειονοµικοί, όροι και προϋποθέσεις του νόµου.  

 
2. Προθεσµία χορήγησης και αρµόδιο όργανο  
Μόλις ολοκληρωθούν οι απαραίτητες ενέργειες των υπηρεσιών (γνωµοδότηση της υγειονοµικής 

υπηρεσίας, έλεγχος πυρασφάλειας κλπ.), και εφόσον πληρούνται όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις, 
χορηγείται η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήµατος εντός 15 ηµερών. 

 Αρµόδιο όργανο για τη χορήγηση της άδειας είναι ο δήµαρχος ή ο πρόεδρος της κοινότητας χωρίς να 
απαιτείται προηγούµενη απόφαση άλλου οργάνου. 

 O Κ∆Κ ορίζει (άρθρ. 80 παρ. 3 εδ. δ), ότι για τη χορήγηση της άδειας, οι συναρµόδιες υπηρεσίες 
οφείλουν προηγουµένως «να έχουν προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες» εντός πενήντα (50) 
ηµερών. Έτσι ο δήµαρχος ή ο πρόεδρος της κοινότητας οφείλει, το αργότερο εντός εξήντα πέντε (65), 
συνολικά, ηµερών να χορηγήσει την άδεια ΚΥΕ. Αυτός που υπέβαλε αίτηση για χορήγηση άδειας ΚΥΕ 
δεν µπορεί να το λειτουργήσει προτού χορηγηθεί η άδεια. Σε κάθε περίπτωση το κατάστηµα λειτουργεί 
νόµιµα από το χρόνο χορήγησης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας (άρθρ. 80 παρ. 3 ∆ΚΚ). Σύµφωνα, 
πάντως, µε ρητή διάταξη (άρθρο 3) της πρόσφατης ΚΥΑ 10551/2007, «εάν παρέλθει άπρακτη η 
προθεσµία των εξήντα πέντε (65) ηµερών που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις για την έκδοση 
από τον οικείο ∆ήµο ή Κοινότητα άδειας ίδρυσης/εγκατάστασης και λειτουργίας κάθε είδους 
καταστήµατος ή επιχείρησης ή εγκατάστασης, λογίζεται ότι η άδεια έχει εκδοθεί». 
Για την απόδειξη της κατά πλάσµα δικαίου χορηγηθείσας άδειας, ο οικείος ∆ήµος ή η Κοινότητα 

χορηγεί, από την εποµένη της συµπλήρωσης της προθεσµίας των 65 ηµερών και εφόσον δεν έχει 
ολοκληρωθεί η έκδοση της άδειας, βεβαίωση, η οποία έχει τον ακόλουθο τύπο: 
Βεβαιώνεται ότι στον/στην …… χορηγείται άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος…….., 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 3 της υπ’ αριθµ. 10551/26.2.2007 απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 246). 
(Ηµεροµηνία, υπογραφή, τίτλος-ονοµατεπώνυµο υπογράφοντος) 
Είναι αυτονόητο ότι ο ∆ήµος ή η Κοινότητα, παρά το γεγονός ότι µπορεί να έχει παρέλθει το 

διάστηµα των 65 ηµερών, χορηγεί στον ενδιαφερόµενο την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας 
καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος, µόλις ολοκληρωθούν οι προβλεπόµενοι έλεγχοι, αφού η 
άδεια πρέπει να είναι αναρτηµένη εντός του καταστήµατος για να είναι ευχερής ο έλεγχος από τα 
ελεγκτικά όργανα. 
Εφόσον, µετά τη χορήγηση της βεβαίωσης για την κατά πλάσµα δικαίου αποκτηθείσα άδεια, ο ∆ήµος 

ή Κοινότητα διαπιστώσει ότι δεν πληρούνται οι προβλεπόµενες προϋποθέσεις για την έκδοσή της, 
πρέπει να προβεί σε ανάκληση της βεβαίωσης για την τεκµαιρόµενη άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, 
σύµφωνα µε όσα προαναφέρθηκαν για την ανάκληση των διοικητικών πράξεων, µε την ακόλουθη 
διάκριση:  



Προκειµένου για ελλείψεις, οι οποίες µπορούν να διευθετηθούν και να συµπληρωθούν (π.χ. εκτέλεση 
πρόσθετων τεχνικών εργασιών στο κατάστηµα ή προµήθεια ειδικού εξοπλισµού), ο ∆ήµος ή Κοινότητα 
τάσσουν εύλογη ρητή προθεσµία στον ενδιαφερόµενο για την άρση της πληµµέλειας. Αν παρέλθει η 
προθεσµία αυτή και ο ενδιαφερόµενος δεν συµµορφωθεί, ή αν η πληµµέλεια δεν µπορεί να διευθετηθεί 
(π.χ. διότι το κτίριο στο οποίο πρόκειται να λειτουργήσει το κατάστηµα δεν διαθέτει την επιφάνεια που 
προβλέπει ο νόµος), τότε γίνεται ανάκληση της κατά πλάσµα δικαίου χορηγηθείσας άδειας, σύµφωνα µε 
τα ανωτέρω και η σχετική βεβαίωση παύει να ισχύει113.  

 
3. ∆ιάρκεια - παύση ισχύος της άδειας  
Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας των καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 6 της Υ∆ Αιβ/8577/83 ισχύει για το κτίριο και τους χώρους για τους 
οποίους έχει εκδοθεί χωρίς χρονικούς περιορισµούς. 

Oι περιπτώσεις όµως που παύει να ισχύει η άδεια που έχει εκδοθεί για το συγκεκριµένο οίκηµα και 
χώρο είναι: 

 
α. Μεταφορά  

Σύµφωνα µε την Α1β/8577/1983 Υγειονοµική ∆ιάταξη (άρθρο 6 παρ. 5)114, η µεταφορά, επέκταση ή 
αλλαγή ΚΥΕ καθώς και η ουσιώδης τροποποίηση των υγειονοµικών όρων λειτουργίας του «θεωρείται 
ίδρυση νέου καταστήµατος». Ειδικότερα, για την µεταφορά του ΚΥΕ προβλέπεται στο ίδιο άρθρο (παρ. 
7), ότι η άδεια «παύει να ισχύει», προφανώς επειδή η άδεια αναφέρεται σε συγκεκριµένο χώρο115, ενώ 
για τις άλλες περιπτώσεις δεν γίνεται λόγος για παύση ισχύος, οπότε η άδεια πρέπει να ανακληθεί. 
Σύµφωνα µε τη διάταξη αυτή θεωρείται κατ’ αρχή ως ίδρυση νέου καταστήµατος υγειονοµικού 
ενδιαφέροντος η µεταφορά ενός καταστήµατος και συνεπώς απαιτείται νέα άδεια ιδρύσεως και 
λειτουργίας του. Εποµένως, η µεταφορά καταστήµατος από ένα χώρο σε άλλο, έστω και αν αυτός 
βρίσκεται εντός του αυτού κτιρίου δεν επιτρέπεται χωρίς νέα άδεια.  

 
β. ∆ιακοπή λειτουργίας καταστήµατος για διάφορες αιτίες (πλην της ανωτέρας βίας) για χρονικό 
διάστηµα πέραν του έτους 
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι κάποιο κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος έχει παύσει να 

λειτουργεί για χρονικό διάστηµα πέραν του έτους (άρθρο 6 παρ. 7 της Α1β 8577/1983 υγειονοµικής 
διάταξης), τότε η δηµοτική αρχή οφείλει να προχωρήσει στην σφράγιση του καταστήµατος, καθόσον 
τούτο λειτουργεί χωρίς άδεια (αφού αυτή έπαψε να ισχύει). Εξαίρεση των ανωτέρω, αποτελεί η 
περίπτωση κατά την οποία η διακοπή λειτουργίας του καταστήµατος οφείλεται σε ανωτέρα βία. Τέτοιες 
περιπτώσεις ανωτέρας βίας ανακύπτουν, λ.χ., όταν αποδεδειγµένα ο εκµεταλλευτής του καταστήµατος 
δεν ήταν σε θέση να το λειτουργήσει εξαιτίας σοβαρής ασθένειας.  

 
γ. Καταστροφή του οικήµατος στο οποίο στεγάζεται το κατάστηµα συνεπεία σεισµού ή άλλων 
θεοµηνιών (πυρκαγιά, πληµµύρα κ.ά.) 
Με την παρ 8 του άρθρου 6 της υγειονοµικής διάταξης, ρυθµίζονται ορισµένα ζητήµατα στις 

περιπτώσεις που κάποιο οίκηµα, στο οποίο στεγάζεται κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος 
καταστράφηκε λόγω σεισµού. Στην περίπτωση αυτή, παύει να ισχύει η άδεια του καταστήµατος και 
εκδίδεται προσωρινή άδεια λειτουργίας κατόπιν σύµφωνης γνώµης της υγειονοµικής υπηρεσίας, ότι το 



οίκηµα που θα λειτουργήσει το κατάστηµα πληροί ορισµένους στοιχειώδεις όρους που περιγράφονται 
στο άρθρο 51 της ΑιΒ 8577/1983 Υ∆. Για την οριστική εγκατάσταση σεισµοπλήκτου καταστήµατος 
υγειονοµικού ενδιαφέροντος σε ανοικοδοµηµένο οίκηµα, είτε στο ίδιο στο οποίο στεγαζόταν πριν από 
την καταστροφή του από το σεισµό, είτε σε άλλο, απαιτείται νέα άδεια λειτουργίας. Για τη χορήγηση 
όµως αυτής της άδειας, ως προς τους χώρους κτλ. λαµβάνεται υπ’ όψη το νοµικό καθεστώς που ίσχυε 
κατά την αρχική ίδρυσή του στο οίκηµα που καταστράφηκε από το σεισµό. 
Ό,τι ισχύει για την περίπτωση της καταστροφής του οικήµατος του καταστήµατος λόγω σεισµών, 

ισχύει και στις περιπτώσεις που το οίκηµα καταστράφηκε λόγω πληµµύρας, πυρκαγιάς ή άλλης 
θεοµηνίας.  
Στην περίπτωση καταστροφής λόγω σεισµών, θεοµηνιών κτλ, αρµόδιο όργανο να διαπιστώσει την 

καταστροφή είναι η για κάθε περίπτωση αρµόδια αρχή, π.χ. η πυροσβεστική υπηρεσία σε περίπτωση 
πυρκαγιάς.  

 
ΙΙ. Άδεια µουσικής 
Το άρθρο 41της Αιβ/8577/83 Υγ. ∆/ξης,  δίνοντας τον ορισµό του κέντρου διασκέδασης, ως το 

κατάστηµα, το οποίο προορίζεται για την παρακολούθηση κυρίως µουσικού προγράµµατος, το 
διαχωρίζει από τα λοιπά καταστήµατα, στα οποία επιτρέπεται να γίνεται χρήση ορισµένων µουσικών 
οργάνων (πιάνο, βιολί, κιθάρα κλπ) χωρίς ενισχυτή και µεγάφωνα, ή στερεοφωνικού µηχανήµατος 
µικρής ισχύος,  προκειµένου να δηµιουργείται ευχάριστη ατµόσφαιρα. 
Τα καταστήµατα στα οποία επιτρέπεται η λειτουργία µουσικής χωρίς να χαρακτηρίζονται κέντρα 

διασκέδασης, είναι τα καταστήµατα των άρθρων 37, 38 και 39 της ανωτέρω υγειονοµικής διάταξης 
δηλαδή καφέ, µπαρ, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, αναψυκτήρια κλπ. Η λειτουργία όµως µουσικής στα 
ανωτέρω καταστήµατα επιτρέπεται, µόνο, εφόσον χορηγηθεί άδεια από τον οικείο δήµο ή κοινότητα. 

 
1. Θεσµικό πλαίσιο  
Το θεσµικό πλαίσιο, που διέπει τη χορήγηση της άδειας και τη λειτουργία µουσικής εντός 

καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος είναι:  
1. O Κ∆Κ άρθρα 75 και 80 . Ειδικότερα, µε την παρ. ΙΙ.18 του άρθρου 75, η αρµοδιότητα χορήγησης 

και ανάκλησης της άδειας λειτουργίας µουσικών οργάνων, καθώς και ο έλεγχος της τήρησης των 
σχετικών διατάξεων,116 έχει ανατεθεί ως αρµοδιότητα κρατικού χαρακτήρα, που ασκείται σε τοπικό 
επίπεδο για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, στους δήµους και τις κοινότητες.  
Επίσης µε την παρ. Ι.γ9 του ιδίου άρθρου και στον τοµέα της αρµοδιότητας των OΤΑ για την 

Ποιότητα Ζωής και την Εύρυθµη Λειτουργία των Πόλεων και των Oικισµών, οι δηµοτικές και 
κοινοτικές αρχές έχουν αρµοδιότητα να προσδιορίζουν µε τοπικές κανονιστικές αποφάσεις,117 τους 
όρους και τις ώρες λειτουργίας µουσικής στα καταστήµατα που λειτουργούν στην περιφέρειά τους, στο 
πλαίσιο των υγειονοµικών και κανονιστικών αποφάσεων της διοίκησης ενώ µε το άρθρο 80 παρ.4 
προσδιορίζεται το αρµόδιο όργανο για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας µουσικής. 

2. Η µε αρθ. 3010/85/ Β 593/ Υ.∆, µε την οποία καθορίζονται µέτρα για την προστασία της δηµόσιας 
υγείας από θορύβους µουσικής των κέντρων διασκέδασης και λοιπών καταστηµάτων. Με βάση τις 
διατάξεις της συγκεκριµένης υγειονοµικής διάταξης, η αρµόδια υγειονοµική υπηρεσία, διενεργεί 
αυτοψία στο κατάστηµα για την µέτρηση της ηχοστάθµης και γνωµατεύει σχετικά, προκειµένου να 



χορηγηθεί άδεια λειτουργίας µουσικής. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 της Υγεινοµικής αυτής 
∆ιάταξης, η επιτρεπόµενη µέγιστη ηχοστάθµη της µουσικής µέσα στα καταστήµατα, τα οποία όπως 
αναφέρεται παραπάνω δεν θεωρούνται κέντρα διασκέδασης, προσδιορίζεται στα 80 db. 

3. Η µε αριθ. 3/1996/Β 15/ Αστυνοµική ∆ιάταξη όπως ισχύει, µε την οποία καθορίζονται µέτρα για 
την τήρηση της κοινής ησυχίας. Με τις διατάξεις του άρθρου 3 καθορίζονται οι όροι και οι 
προϋποθέσεις για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας µουσικής στα καταστήµατα των άρθρων 37, 38, 
και 39 της Αιβ/8577/83 Υ.∆.. Ειδικότερα µε την παρ. 2 του άρθρου αυτού προσδιορίζονται τα στοιχεία, 
που πρέπει να αναγράφονται στην χορηγούµενη άδεια και ορίζεται, ότι η άδεια χορηγείται, εφόσον δεν 
διαταράσσεται η ησυχία των κατοίκων 

4. O ν.2121/1993/Α 25 «Πνευµατική ιδιοκτησία,  συγγενικά δικαιώµατα και πολιτιστικά θέµατα». 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 63 προκειµένου να χορηγηθεί άδεια για τη χρήση 
µουσικών οργάνων και γενικά οποιαδήποτε άδεια σχετική µε χώρο στον οποίο πρόκειται να 
εκτελεστούν δηµόσια µουσικές συνθέσεις, απαιτείται η προσαγωγή έγγραφης άδειας δηµόσιας 
εκτέλεσης, χορηγούµενης από τον οργανισµό συλλογικής διαχείρισης της εξουσίας δηµόσιας 
εκτέλεσης. 

 
2. Χορήγηση άδειας µουσικής  
α. Προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης της άδειας µουσικής  
Κατ’ αρχή για να χορηγηθεί άδεια λειτουργίας µουσικής σε κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος, 

θα πρέπει το κατάστηµα να λειτουργεί νόµιµα. Με την παρ. 4 του άρθρου 80 του ∆ΚΚ,  δίνεται η 
δυνατότητα στον ενδιαφερόµενο επιχειρηµατία, που αιτείται άδεια ίδρυσης και λειτουργίας 
καταστήµατος, να ζητήσει συγχρόνως και άδεια λειτουργίας µουσικής. Στην περίπτωση αυτή είναι 
ευνόητο ότι η άδεια µουσικής θα χορηγηθεί εφόσον χορηγείται άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του 
καταστήµατος. 
Το αίτηµα για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας µουσικής υποβάλλεται : 
Είτε µε την υποβολή των δικαιολογητικών για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του 

καταστήµατος δηλαδή µετά τη χορήγηση της προέγκρισης ίδρυσής του. 
Είτε οποτεδήποτε µετά τη χορήγηση της άδειας του καταστήµατος. 
Η διάρκεια της ισχύος της άδειας µουσικής δεν καθορίζεται από το νόµο αλλά, σύµφωνα µε την 

παρ.2 του άρθρου 3 της µε αριθ. 3/96 Αστυνοµικής ∆ιάταξης, την καθορίζει ο οικείος δήµος ή 
κοινότητα. Όµως σύµφωνα µε την παρ.1 του άρθρου 5 της 10551/2007 ΚΥΑ, ο ενδιαφερόµενος µπορεί 
να ζητήσει άδεια για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο από αυτό που έχει προσδιορίσει ο δήµος ή η 
κοινότητα. 
Η άδεια ανανεώνεται µε αίτηση του ενδιαφερόµενου,  η οποία υποβάλλεται µε τα απαιτούµενα 

δικαιολογητικά στον οικείο δήµο ή κοινότητα τουλάχιστον ένα µήνα πριν τη λήξη της. Μέχρι να 
εκδοθεί η σχετική απόφαση για την ανανέωσή της ή µη, τεκµαίρεται ότι η χρήση µουσικών οργάνων 
είναι νόµιµη. (άρθρο 5 της 10551/07 ΚΥΑ). Εποµένως ο καταστηµατάρχης, θα πρέπει, µέχρι να εκδοθεί 
η σχετική απόφαση, να έχει τον αριθµό πρωτοκόλλου κατάθεσης της αίτησης ανανέωσης της άδειας 
µουσικής, προς αποφυγή αµφισβητήσεων κατά τον αστυνοµικό έλεγχο. 
Το ωράριο λειτουργίας της µουσικής καθορίζεται από την παρ.3 του άρθρου 3 της 3/1996 Αστ. 

∆ιάταξης ως εξής: 
 Για τη χειµερινή περίοδο µέχρι τη 22.00΄ ώρα  



 Για τη θερινή περίοδο µέχρι τη 23.00΄ ώρα  
και µπορεί να παραταθεί: 
 Μέχρι την 03.00΄ώρα για τα καταστήµατα που λειτουργούν σε κλειστό χώρο 
 Μέχρι την 02.00΄ώρα για τα καταστήµατα που λειτουργούν σε ανοικτό χώρο. 
Η παράταση δίδεται, εφόσον το ζητήσει ο ενδιαφερόµενος,  λαµβανοµένων υπόψη τη θέση του 

καταστήµατος σε σχέση µε τους γύρω κατοικηµένους χώρους, το είδος των µουσικών οργάνων και µε 
την προϋπόθεση ότι δεν διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων.  

Παράλληλα όµως ο δήµος ή η κοινότητα στο πλαίσιο της κανονιστικής του αρµοδιότητας118 και 
ανάλογα µε τις τοπικές συνθήκες, µπορεί να προσδιορίσει διαφορετικά το ωράριο λειτουργίας µουσικής 
στα καταστήµατα αυτά  αλλά πάντα µέχρι το χρονικό όριο που καθορίζεται στην ανωτέρω Αστυνοµική 
∆ιάταξη. 

 Η άδεια χορηγείται εφόσον πρώτα γνωµατεύσει η υγειονοµική υπηρεσία και µε τους περιορισµούς 
που αυτή θέτει, όπως, το µέγεθος της ηχοστάθµης, τη θέση των οργάνων κλπ.  
Στο σώµα της άδειας σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 3 της ανωτέρω Αστυνοµικής ∆ιάταξης 

αναγράφονται: 
 Η διάρκεια ισχύος της άδειας και το ωράριο λειτουργίας της µουσικής 
 Το είδος και ο αριθµός των µουσικών οργάνων 
 Η θέση των οργάνων µέσα στο κατάστηµα 
 Κάθε περιοριστικός όρος που τίθεται από την υγειονοµική υπηρεσία. 
 

β. Αρµόδια όργανα  
Αρµόδιο όργανο για τη χορήγηση της άδειας µουσικής, σύµφωνα µε την παρ.4 του άρθρου 80 του 

Κ∆Κ, είναι η δηµαρχιακή επιτροπή ή ο Πρόεδρος της Κοινότητας,  χωρίς να απαιτείται προηγούµενη 
απόφαση του κοινοτικού συµβουλίου 

 
γ. ∆ικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας µουσικής 
Τα δικαιολογητικά που υποβάλλει ο ενδιαφερόµενος στον οικείο δήµο ή κοινότητα για τη χορήγηση 

της άδειας µουσικών οργάνων είναι: 
α) αίτηση 
β) παράβολο 
γ) άδεια δηµόσιας εκτέλεσης µουσικών συνθέσεων, χορηγούµενης από οργανισµό συλλογικής 

διαχείρισης της εξουσίας δηµόσιας εκτέλεσης(εταιρεία προστασίας πνευµατικής ιδιοκτησίας). 
 

3. Αντικατάσταση άδειας µουσικής 
Η άδεια λειτουργίας µουσικών οργάνων, χορηγείται στον κάτοχο της άδειας του καταστήµατος και 

αφορά τη λειτουργία µουσικής µέσα στο συγκεκριµένο κατάστηµα. Όταν το κατάστηµα µεταβιβάζεται 
σε άλλο πρόσωπο, εκτός από την αντικατάσταση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του, 
αντικαθίσταται και η άδεια λειτουργίας µουσικών οργάνων, µέχρι τη λήξη του χρόνου ισχύος της 
(άρθρο 5 της 10551/07 ΚΥΑ). 



Η αντικατάσταση της άδειας γίνεται χωρίς την τήρηση της διαδικασίας για τη χορήγησή της, δηλαδή, 
χωρίς την υποβολή δικαιολογητικών,  την εκ νέου γνωµοδότηση της υγειονοµικής υπηρεσίας και χωρίς 
να απαιτείται απόφαση της δηµαρχιακής επιτροπής. Εκδίδεται από το δήµαρχο ή τον πρόεδρο της 
κοινότητας στο όνοµα του νέου κατόχου της άδειας του καταστήµατος. 

 
4. Ανάκληση- αφαίρεση της άδειας λειτουργίας µουσικής 
Για την ανάκληση των αδειών λειτουργίας µουσικής, εφαρµόζονται όσα ισχύουν για την ανάκληση 

των διοικητικών πράξεων. Συγκεκριµένα µια άδεια που έχει χορηγηθεί παράνοµα, πάσχει ακυρότητα 
και πρέπει να ανακληθεί για λόγους νοµιµότητας πχ γιατί χορηγήθηκε χωρίς την άδεια οργανισµού 
διαχείρισης δηµόσιας εκτέλεσης µουσικής. 
Στις περιπτώσεις όµως που έχει χορηγηθεί νόµιµα µια άδεια λειτουργίας µουσικής και παραβιάζονται 

οι όροι µε τους οποίους αυτή χορηγήθηκε, π.χ παραβιάζεται το ωράριο λειτουργίας της µουσικής, τότε ο 
οικείος δήµος ή κοινότητα έχει τη δυνατότητα να αφαιρέσει την άδεια µουσικής προσωρινά για χρόνο 
που το ίδιο το αρµόδιο όργανο για τη χορήγησή της κρίνει και σε περίπτωση υποτροπής οριστικά, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 3 της Αστ. ∆ιάταξης 3/96 όπως ισχύει. 
Σηµειώνεται όµως ότι οι παραβιάσεις των όρων λειτουργίας µουσικής, επιφέρουν υποχρεωτικά, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π∆ 180/79, υπό ορισµένες προϋποθέσεις, την προσωρινή ή και την 
οριστική αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του καταστήµατος. (βλ. σχετικά κεφ.Ε )   

 
5. Απαντήσεις σε συχνά ερωτήµατα 
1. Απαιτείται άδεια λειτουργίας µουσικής όταν γίνεται χρήση ραδιοφώνου ή  
τηλεόρασης;  
Σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 3 της Αστ. ∆ιάταξης 3/96 όπως τροποποιήθηκε µε την όµοια 

3Α/98/Β 761, άδεια λειτουργίας µουσικής απαιτείται µόνο για τη χρήση κάθε είδους µουσικών οργάνων 
καθώς και στερεοφωνικών µηχανηµάτων και ηλεκτροφώνων. Απλώς σύµφωνα µε την ανωτέρω Αστ. 
∆ιάταξη, απαγορεύεται στα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος η χρήση ραδιοφώνων και 
τηλεοράσεων, εφόσον προκαλείται διατάραξη της ησυχίας των κατοίκων. Η απαγόρευση αυτή 
επιβάλλεται από τα αρµόδια αστυνοµικά όργανα στο πλαίσιο των καθηκόντων τους για τη διαφύλαξη 
της κοινής ησυχίας. Εποµένως για τη χρήση αυτών δεν απαιτείται άδεια . 

 
2. Η γνωµοδότηση της Υγειονοµικής Υπηρεσίας απαιτείται κάθε φορά  
που ανανεώνεται η άδεια λειτουργίας µουσικής; 
Η πράξη ανανέωσης αποτελεί επί της ουσίας νέα άδεια, η οποία εκδίδεται µε τις προϋποθέσεις που 

θέτει η κείµενη νοµοθεσία. Εποµένως απαιτείται η γνώµη της υγειονοµικής Υπηρεσίας, όπως ορίζουν οι 
διατάξεις του άρθρου 7 της Υ.∆. Α5/3010/85/ Β 593. ( έγγραφο ΥΠΕΣ∆∆Α 28993/20-6-07 ) 

 
3. Πότε λειτουργεί νόµιµα η µουσική σ’ ένα κατάστηµα αν έχει λήξει η ισχύς της; 
Σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 3 της ΚΥΑ 10551/07/Β 246, τεκµαίρεται ότι η λειτουργία 

µουσικής είναι νόµιµη σ’ ένα κατάστηµα µετά τη λήξη ισχύος της άδειας και µέχρι να εκδοθεί νέα 
άδεια, εφόσον ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει αίτηµα για ανανέωσή της τουλάχιστον ένα µήνα πριν τη 
λήξη της. 



 
4. Απαιτείται η προσκόµιση άδειας δηµόσιας εκτέλεσης µουσικών συνθέσεων για τη χορήγηση της 
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας κέντρου διασκέδασης αφού για τα κέντρα διασκέδασης δεν απαιτείται 
άδεια µουσικής; 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 63 του Ν. 2121/93 περί προστασίας πνευµατικών 

δικαιωµάτων, εκτός από την περίπτωση της χορήγησης άδειας λειτουργίας µουσικής, η προσκόµιση 
έγγραφης άδειας δηµόσιας εκτέλεσης, απαιτείται ως δικαιολογητικό και στις περιπτώσεις χορήγησης 
άδειας για οποιοδήποτε χώρο. Εποµένως η άδεια αυτή, αποτελεί δικαιολογητικό για τη χορήγηση της 
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας κέντρου διασκέδασης, ανεξάρτητα αν γι’ αυτά δεν απαιτείται άδεια 
µουσικής 
5. Ποια είναι τα αρµόδια όργανα για τον έλεγχο της ηχορρύπανσης;  
Ειδικά για τον έλεγχο της ηχορρύπανσης που δηµιουργείται από τους θορύβους µουσικής των 

Κέντρων ∆ιασκεδάσεως και των λοιπών καταστηµάτων ορίζει διεξοδικά η A5 3010/85 Υγειονοµική 
∆ιάταξη, οι ρυθµίσεις της οποίας προβλέπουν ότι οι µετρήσεις υπέρβασης του ανώτατου επιτρεπτού 
ορίου της ηχητικής στάθµης λειτουργίας των κέντρων διασκέδασης και των λοιπών καταστηµάτων µε 
µουσική, γίνονται αποκλειστικά µε ηχόµετρα ορισµένου τύπου (βλ. σχετ. και την υπ’ αριθµ. 17/1-11-
1999 γνωµοδότηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου). Στην Υγειονοµική αυτή διάταξη δεν ορίζεται 
ρητά ποιοι υπάλληλοι είναι αρµόδιοι για τη µέτρηση της ηχορρύπανσης από µουσική, αλλά στην 
ακροτελεύτια διάταξή της ορίζεται ότι η εκτέλεσή της ανατίθεται στα αρµόδια υγειονοµικά και 
αστυνοµικά όργανα. 
Θα πρέπει να τονισθεί ότι τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων για την κοινή ησυχία και των 

διατάξεων που αφορούν τη λειτουργία των καταστηµάτων και επιχειρήσεων υγειονοµικού 
ενδιαφέροντος, µπορεί να ασκεί η ∆ηµοτική Αστυνοµία του οικείου δήµου µετά από σχετική απόφαση 
του Γενικού Γραµµατέα της οικείας Περιφέρειας, κατά τις διατάξεις του άρθρου 35 παρ.12 του Ν. 
3274/04. Μέχρι την έκδοση τέτοιας απόφασης, οι αρµοδιότητες αυτές εξακολουθούν να ασκούνται από 
την Ελληνική Αστυνοµία.  
Εποµένως, κυρίως, αρµόδια όργανα για την χρήση των ηχοµέτρων µέτρησης της ηχοστάθµης στα 

Κέντρα ∆ιασκέδασης και στα λοιπά καταστήµατα, που χρησιµοποιούν µουσική, είναι οι υπάλληλοι των 
υγειονοµικών υπηρεσιών που έχουν τις απαραίτητες γνώσεις και τα απαραίτητα τυπικά προσόντα 
(Υγιεινολόγοι Ιατροί – άρθρο 50 του Π∆ 95/2000 – Υγιεινολόγοι µηχανικοί – άρθρο 57 Π∆ 95/2000 και 
επόπτες ∆ηµόσιας Υγιεινής – άρθρο 86 του ιδίου Π∆/τος καθώς και άρθρο 4 του Π∆/τος 82/1989). 
Σε εξαιρετικές όµως και κατεπείγουσες περιπτώσεις, εφόσον αδυνατούν να συµπράξουν υγειονοµικοί 

υπάλληλοι, υπάρχει δυνατότητα τα αρµόδια αστυνοµικά όργανα της Ελληνικής ή της ∆ηµοτικής 
Αστυνοµίας, να κάνουν χρήση ηχοµέτρων για µέτρηση της ηχορρύπανσης, υπό την προϋπόθεση, ότι 
έχουν εκπαιδευτεί στη χρήση τους. 

 
ΙΙΙ. Άδεια κατάληψης κοινοχρήστου χώρου 
1. Κατάληψη κοινοχρήστου χώρου από καταστήµατα 
Το άρθρο 80 του Κ∆Κ προκειµένου να περιορίσει τη γραφειοκρατία, καθιέρωσε τη δυνατότητα 

χορήγησης, µαζί µε την άδεια του καταστήµατος, και δύο ακόµη αδειών, οι οποίες συνήθως σχετίζονται 
άµεσα µε αυτή, δηλαδή την άδεια λειτουργίας µουσικής και την άδεια χρήσης κοινοχρήστου χώρου για 
ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων (άρθρο 80 παρ. 4 του Κ∆Κ).  



Για την άδεια χρήσης κοινοχρήστου χώρου θα εφαρµοστεί η διαδικασία που προβλέπεται από τη 
νοµοθεσία περί προσόδων των ∆ήµων και Κοινοτήτων (Β∆ της 24-9/20-10-1958 όπως ισχύει), µε την 
παρατήρηση ότι η προθεσµία για τη χορήγηση της άδειας του καταστήµατος (15 ηµέρες από τη 
συµπλήρωση όλων των ενεργειών από τις συναρµόδιες υπηρεσίες κατά το άρθρο 80 παρ. 3 του Κ∆Κ), 
καθίσταται πλέον και προθεσµία χορήγησης της άδειας χρήσης κοινοχρήστου χώρου.  
Η σύνδεση της άδειας του καταστήµατος µε την άδεια χρήσης κοινοχρήστου χώρου που καθιέρωσε ο 

Κ∆Κ, ισχύει για την πρώτη χορήγηση αυτών. Και τούτο διότι η µεν άδεια του καταστήµατος, είναι 
αόριστης διάρκειας, η δε άδεια κατάληψης κοινοχρήστου χώρου ισχύει µόνο για το ηµερολογιακό έτος 
για το οποίο εκδόθηκε, δηλαδή λήγει πάντοτε το αργότερο την 31η ∆εκεµβρίου (άρθρο 13 παρ. 11 του 
Β∆ της 24-9/20-10-1958, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του Ν. 1080/1980). Μπορεί όµως να 
ανανεώνεται µε απλή απόφαση του ∆ηµάρχου και την καταβολή του τέλους, χωρίς γνώµη της 
αστυνοµικής αρχής ή της δηµοτικής αστυνοµίας για το αν συντρέχουν λόγοι κυκλοφορίας που δεν 
επιτρέπουν τη χορήγηση, η οποία γνώµη κανονικά απαιτείται για την πρώτη χορήγηση.  
Είναι ευνόητο ότι άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου µπορεί να ζητήσει ο ενδιαφερόµενος και 

µετά τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήµατος. Ειδικότερα, στις περιπτώσεις 
που µε την άδεια του καταστήµατος δεν είχε προσδιορισθεί αριθµός καθισµάτων σε υπαίθριο χώρο, θα 
πρέπει πρώτα να προσδιορισθεί αυτός µετά από γνώµη της Υγειονοµικής Υπηρεσίας119 και µετά να 
χορηγηθεί άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου .Επισηµαίνεται ότι στις περιπτώσεις αυτές δεν 
απαιτείται νέα άδεια του καταστήµατος. 

 
2. Η διάθεση των κοινοχρήστων χώρων 
Σύµφωνα µε το άρθρο 13 του Β∆ της 24-9/20-10-1958, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του Ν. 

1080/1980, επιτρέπεται η επιβολή τέλους εις βάρος των χρησιµοποιούντων διαρκώς ή προσκαίρως 
πεζοδρόµια, οδούς, πλατείες και εν γένει κοινόχρηστους χώρους. Ως κοινόχρηστος χώρος νοείται και το 
δάπεδο χώρων µεταξύ της θέσεως των προσόψεων των ισογείων των οικοδοµών και των εγκεκριµένων 
οικοδοµικών γραµµών (στοές και αποτµήσεις γωνιών οικοδοµικών τετραγώνων), αποτελούντων των 
χώρων τούτων προεκτάσεις πεζοδροµίων και αφεθέντων σε κοινή χρήση. Τα τµήµατα των 
κοινοχρήστων χώρων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση, καθορίζονται µε απόφαση του δηµοτικού 
ή κοινοτικού συµβουλίου.  
Ειδικά για τους κοινόχρηστους χώρους που παραχωρούνται για χρήση σε καφενεία, ζαχαροπλαστεία, 

εστιατόρια και παρεµφερή καταστήµατα, το δηµοτικό ή κοινοτικό συµβούλιο µπορεί µε την ίδια 
απόφασή του να ορίζει ότι τα σερβιριζόµενα από τα καταστήµατα αυτά στους ανωτέρω χώρους είδη θα 
προσφέρονται σε τιµές καταστήµατος κατώτερης κατηγορίας από εκείνη στην οποία ανήκουν (παρ. 4 
του άρθρου 54 του Ν.1416/84).  
Η χρήση των πλατειών διατίθεται στους εκµεταλλευοµένους τα γύρω καφενεία, ζαχαροπλαστεία, 

εστιατόρια, παρεµφερείς επιχειρήσεις και καταστήµατα, σύµφωνα µε ειδικότερες αποφάσεις του 
∆ηµοτικού ή Κοινοτικού Συµβουλίου. Επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης συνεχόµενου 
κοινοχρήστου χώρου, εφ’ όσον δεν θίγονται δικαιώµατα άλλου δικαιουµένου της χρήσεως, εάν όµως οι 
δικαιούµενοι χρήσεως αυτού είναι πλείονες του ενός, η χρήση του συνεχοµένου αυτού χώρου 
παραχωρείται ανάλογα µε τις προσόψεις των καταστηµάτων αυτών ή µε άλλα κριτήρια (τοπικά, 
τουριστικά, κυκλοφοριακά, πρασίνου, κλπ.). ∆εν επιτρέπεται ο παραχωρούµενος χώρος να επεκτείνεται 
και σε πεζοδρόµιο παρακειµένου καταστήµατος ή κατοικίας, παρά µόνον µε έγγραφη συγκατάθεση του 
χρησιµοποιούντος ή κατέχοντος τα ακίνητα .  



Προκειµένου περί πλατειών όπου προβάλλονται καταστήµατα χρησιµοποιούµενα ως καφενεία, 
εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία ή παρεµφερείς επιχειρήσεις, σε κάθε εκµεταλλευτή αυτών παραχωρείται 
αναλόγως της προσόψεως του καταστήµατος η χρήση του 70% της προβολής, το υπόλοιπο δε 30%, 
διατίθεται στους ίδιους εφ’ όσον δεν παρακωλύεται ουσιωδώς η ελεύθερη χρήση. Αν ο δικαιούµενος 
δεν χρησιµοποιεί το χώρο, µπορεί να παραχωρηθεί στους εκµεταλλευτές συνεχόµενων καταστηµάτων, 
ανάλογα πάλι µε την πρόσοψη. Για χώρους που δεν βρίσκονται µπροστά από καταστήµατα ή στην 
προβολή τους, η παραχώρηση της χρήσης αυτών επιτρέπεται εφ’ όσον δεν αναιρείται εξ ολοκλήρου η 
ιδιότητα του κοινοχρήστου και ύστερα από τη διενέργεια δηµοπρασίας.  

 
3. ∆ιαδικασία της άδειας χρήσης κοινοχρήστου χώρου 
α. Απόφαση του Συµβουλίου 
Κατά το άρθρο 13 παρ. 2 του Β∆ της 24-9/20-10-1958, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του Ν. 

1080/1980, τα τµήµατα των κοινοχρήστων χώρων, των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσεως, 
καθορίζονται µε απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου. Με όµοια απόφαση καθορίζεται 
επίσης και το ετήσιο τέλος κατά τετραγωνικό µέτρο, αναλόγως της περιοχής στην οποία βρίσκεται ο 
χρησιµοποιούµενος χώρος, ανεξαρτήτως του χρόνου χρήσεως. Μπορεί, πάντως, τα παραπάνω στοιχεία 
(χώροι και τέλος) να καθοριστούν µε µια απόφαση, η οποία έχει κανονιστικό χαρακτήρα και πρέπει να 
δηµοσιευτεί κατά το άρθρο 66 του Β∆ της 24-9/20-10-1958. Εννοείται ότι εφόσον η παραπάνω 
απόφαση έχει ληφθεί, εξακολουθεί να ισχύει µέχρι να τροποποιηθεί. 

 
β. Αίτηση 

O προτιθέµενος να χρησιµοποιήσει κοινόχρηστους χώρους, υποβάλλει πριν από τη χρήση αίτηση στο 
δήµο ή την κοινότητα. Η αίτηση µπορεί να υποβληθεί µαζί µε την αίτηση για τη χορήγηση της άδειας 
του καταστήµατος. Στην αίτηση αναγράφονται: (α) το ονοµατεπώνυµο ή η επωνυµία του αιτούντος, το 
είδος και η διεύθυνση της ασκούµενης επιχείρησης και (β) η θέση, η έκταση και το είδος του 
αιτούµενου προς χρήση χώρου ως και η χρονική διάρκεια για την οποία αιτείται την παραχώρηση της 
χρήσης.  
Επιπλέον η αίτηση, εφόσον έχει υπάρξει ανάλογη προηγούµενη απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού 

συµβουλίου, συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της άδειας χρήσης ίσης 
προς το 200% του αναλογούντος τέλους, η οποία µπορεί να εκπέσει ύστερα από διαπίστωση των 
αρµόδιων οργάνων ελέγχου κατ’ ελάχιστον δύο φορές της παραβίασης των όρων που προβλέπονται. 
∆εν είναι αναγκαία η προσκόµιση εγγυητικής επιστολής, αν το τέλος του παραχωρούµενου χώρου είναι 
µικρότερο των 1.200 ευρώ. Το ύψος και ο τύπος της εγγυητικής καθορίζεται µε την απόφαση του 
οικείου συµβουλίου και δεν επιτρέπεται να είναι µεγαλύτερο από το διακόσια τοις εκατό του 
αναλογούντος τέλους (άρθρο 13 παρ. 6 του Β∆ της 24-9/20-10-1958, όπως αντικαταστάθηκε µε το 
άρθρο 16 παρ. 4 του Ν. 3254/2004). 

 
γ. Γνωµάτευση αστυνοµικής αρχής ή δηµοτικής αστυνοµίας 
Για τη χορήγηση της άδειας χρήσης, η αστυνοµική αρχή ή η δηµοτική αστυνοµία γνωµατεύει αν 

υφίστανται λόγοι ασφάλειας της κυκλοφορίας πεζών ή τροχοφόρων που επιβάλλουν τη µη χορήγηση 
της αιτουµένης αδείας. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία δεκαπέντε ηµερών που τίθεται όταν 
πρόκειται για αστυνοµική αρχή, η άδεια χορηγείται και χωρίς τη γνωµάτευσή της(άρθρο 13 παρ. 6 του 
Β∆ της 24-9/20-10-1958, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 16 παρ. 4 του Ν. 3254/2004). 



Χορηγηθείσα άδεια ανακαλείται υποχρεωτικά από το δήµαρχο ή πρόεδρο κοινότητας εντός δεκαηµέρου 
από της εγγράφου ειδοποιήσεώς του από την αστυνοµική αρχή ή τη δηµοτική αστυνοµία, ότι 
συντρέχουν λόγοι ασφαλείας της κυκλοφορίας πεζών ή οχηµάτων. Η ανάκληση αυτή συνεπάγεται 
αναλογική επιστροφή του καταβληθέντος τέλους (άρθρο 13 παρ. 7 του Β∆ της 24-9/20-10-1958). 

 
δ. Πληρωµή του τέλους 
Για τη χορήγηση της άδειας πρέπει προηγουµένως να έχει καταβληθεί το αναλογούν τέλος 

κατάληψης κοινοχρήστου χώρου. Το τέλος καταβάλλεται είτε µετρητοίς είτε µε εγγυητική επιστολή, 
στο δηµοτικό ή κοινοτικό ταµείο πριν την παράδοση της άδειας χρήσης, αναγράφεται δε επ’ αυτής ο 
αριθµός του γραµµατίου είσπραξης ή της εγγυητικής επιστολής.  

 
ε. Απόφαση ∆ηµάρχου ή προέδρου Kοινότητας 
Η άδεια χρήσης κοινοχρήστου χώρου χορηγείται µε απόφαση του ∆ηµάρχου ή του προέδρου 

Kοινότητας, και µε απόφαση του ιδίου επιβάλλονται χρηµατικά πρόστιµα σε περίπτωση αυθαίρετης 
χρήσης. 

 
IV. Απαντήσεις σε συχνά Ερωτήµατα 
1. Πότε δεν ισχύει η απαγόρευση χορήγησης άδειας λειτουργίας ΚΥΕ σε  
καταδικασθέντες για ορισµένα εγκλήµατα; 
Το άρθρο 4 παρ. 2 του ν.δ. 180/1979 όπως ισχύει προβλέπει ότι : «απαγορεύεται η χορήγηση άδειας 

στους καταδικασθέντες τελεσίδικα για εγκλήµατα κατά της ζωής ή σωµατικής ακεραιότητας από 
πρόθεση, για αδικήµατα που αφορούν τα ήθη γενικά, για παράνοµη οπλοφορία, οπλοχρησία και κατοχή 
όπλου και του Νόµου περί ναρκωτικών. Oι απαγορεύσεις της παρούσας παραγράφου δεν ισχύουν αν 
παρήλθε πενταετία από την έκτιση ή την παραγραφή της ποινής ή την άφεση αυτής µε χάρη, εκτός αν η 
χάρη απονεµήθηκε µε άρση των συνεπειών». (βλ. και 67/2004 Γν. Εισ.Πρωτ.Λαρ.)  



2. Απαιτείται νέα άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού  
ενδιαφέροντος σε περίπτωση σύµβασης παραχώρησης της διαχείρισης (managment) από την εταιρία 
στο όνοµα της οποίας έχει εκδοθεί η άδεια  
λειτουργίας σε άλλη εταιρία (διαχειρίστρια); 
Η εταιρία που έχει άδεια λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος, όταν είναι 

ανώνυµη εταιρία ή ΕΠΕ µπορεί να αναθέσει την διαχείρισή της σε άλλη εταιρία, η οποία οφείλει να 
ενεργεί εντός του εταιρικού σκοπού, χωρίς εκ του γεγονότος ανάθεσης της διαχείρισης να επέρχεται 
µεταβίβαση της επιχειρήσεως από την εταιρία που έχει την άδεια ώστε να απαιτείται έκδοση νέας 
άδειας (βλ. 547/2002 ΓνΝΣΚ). 

 
3.  Όταν χορηγείται άδεια σε αλλοδαπό η διάρκεια ισχύος της άδειας του ΚΥΕ πρέπει να συµπίπτει µε 
τη διάρκεια της άδεια διαµονής; 
Σύµφωνα µε την Υ∆ Αιβ/8577/83 η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ΚΥΕ χορηγείται χωρίς χρονικούς 

περιορισµούς και χωρίς να γίνεται διάκριση µεταξύ αλλοδαπού και ηµεδαπού. Η µόνη προϋπόθεση που 
τίθεται για τον αλλοδαπό,  από την ισχύουσα νοµοθεσία,  είναι να ισχύει η άδεια διαµονής του όταν θα 
ζητήσει την χορήγηση της άδειας για την ίδρυση ΚΥΕ, η οποία άλλωστε αποτελεί και δικαιολογητικό 
για την έκδοση της άδειας (βλ. 5876/30.3.2005 έγγραφο ΥΠ.ΕΣ.∆∆.Α) 

 
4. Η Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου ή της Κοινότητας µπορεί να βεβαιώσει ότι ο χώρος στον οποίο θα 
λειτουργήσει ένα κατάστηµα είναι κύριας χρήσεως;  
Η Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου ή της Κοινότητας µπορεί να βεβαιώσει ότι ο χώρος στον οποίο θα 

λειτουργήσει ένα κατάστηµα είναι κυρίας χρήσεως εφόσον έχει προηγηθεί µεταβίβαση αρµοδιοτήτων 
πολεοδοµικών εφαρµογών. Στην περίπτωση που δεν έχει τέτοια αρµοδιότητα και δεν είναι δυνατή από 
την προσκοµισθείσα οικοδοµική άδεια και τα εγκεκριµένα σχέδια που τη συνοδεύουν η διακρίβωση της 
χρήσης του χώρου ή υπάρχει υπόνοια για αλλαγή χρήσης, τη βεβαίωση χορηγεί η οικεία ∆ιεύθυνση 
Πολεοδοµίας και Περιβάλλοντος, είτε µετά από αίτηση του ενδιαφεροµένου, είτε υπηρεσιακά µετά από 
αίτηµα του οικείου ∆ήµου στην Πολεοδοµία (βλ. 13301/28.2.2006 έγγραφο ΥΠ.ΕΣ.∆∆.Α.). 

 
5. Ποιος είναι αρµόδιος να διαπιστώσει τη διακοπή λειτουργίας ενός καταστήµατος πέραν του έτους; 
Αρµόδια Υπηρεσία να διαπιστώσει τη διακοπή λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού 

ενδιαφέροντος πέραν του έτους είναι η Ελληνική Αστυνοµία, όπου την αρµοδιότητα δεν ασκεί η 
∆ηµοτική Αστυνοµία (βλ. 17848/2006 έγγραφο ΥΠ.ΕΣ.∆∆.Α.) 
6. Απαιτείται νέα άδεια καταστήµατος όταν ο ενδιαφερόµενος επιθυµεί να αναπτύξει καθίσµατα σε 
υπαίθριο χώρο ή σε ισόγεια αίθουσα συνάθροισης κοινού που πρόσκεινται σε ήδη λειτουργούν 
κατάστηµα;   
Όχι γιατί σύµφωνα µε την ΥΑ Υ1γ/Γ.Π/94643/O7 (ΦΕΚ Β 1384) στα καταστήµατα των άρθρων 37, 

38 & 39 της Υ∆ Α1β/8577.83 δηλαδή εστιατόρια καφέ κλπ, µπορεί να επιτραπεί η ανάπτυξη 
καθισµάτων σε υπαίθριους χώρους ( πλατείες, πεζόδροµοι, πρασιές ή σε ισόγειες αίθουσες συνάθροισης 
κοινού κλπ) που πρόσκεινται στα ήδη λειτουργούντα καταστήµατα µε πρόσθετη πράξη προσδιορισµού 
καθισµάτων που εκδίδεται από την αδειοδοτούσα αρχή δηλαδή τον οικείο δήµο ή κοινότητα , µετά από 
σύµφωνη γνώµη της Υγειονοµικής Υπηρεσίας. 

 



V. Υποδείγµατα  
 

1. Αίτηση για άδεια ΚΥΕ 
 
 Α Ι Τ Η Σ Η  ΠΡOΣ Το ∆ήµο / Κοινότητα 

............................................................................... 

Α.ΦΥΣΙΚO ΠΡOΣΩΠO 
ΕΠΩΝΥΜO ...............................  
OΝOΜΑ.....................................  
ΠATPΩNYMO ..........................  
ΕΤOΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ....................  
ΤOΠOΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ.................  
Τοπος Κατοικίας ........................  
Περιοχή ......................................  
O∆OΣ .........................................  
Τ.Κ..............................................  
Αρ.∆ελτ.Ταυτότητας ..................  
Α.Φ.Μ. .......................................  
ΤΗΛΕΦΩΝO..............................  

Β. ΝOΜΙΚO ΠΡOΣΩΠO 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ..............................  
Ε∆ΡΑ..........................................  
ΕΚΠΡOΣΩΠOΣ .........................  
OΝOΜΑΤΕΠΩΝΥΜO..............  
ΠΑΤΡΩΝΥΜO ..........................  
ΤOΠOΣ ΚΑΤOΙΚΙΑΣ................  
Τ.Κ..............................................  
Α.∆.Τ. .........................................  
Α.Φ.Μ. .......................................  
ΤΗΛΕΦΩΝO..............................   

 
A. Παρακαλώ όπως µου χορηγήσετε άδεια ίδρυσης και λειτουργίας για το κατάστηµα ή επιχείρηση υγειονοµικού 
ενδιαφέροντος που βρίσκεται στην οδό ...  
αρ. ..................... της περιοχής .................................... 
ως...............................................................   
...................................................................  
...................................................................  
µε ∆ΙΑΚΡΙΤΙΚO ΤΙΤΛO 
.........................................................................  
Σύµφωνα µε την αρ. ..................... απόφαση προέγκρισης 
Σας πληροφορώ ότι στον ίδιο χώρο πριν λειτουργούσε το κατάστηµα του   
...................................................................  



ως ..............................................................  
...................................................................  
Β. Ζητώ άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη  τραπεζοκαθισµάτων στον χώρο του 
πεζοδροµίου / πλατείας έµπροσθεν του καταστήµατος µου 
Γ. Ζητώ άδεια για τη λειτουργία µουσικής – µουσικών οργάνων 
 

O / Η  
Αιτών /ούσα 

2. Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΗΜΕΡOΜΗΝΙΑ…….. 
ΝOΜOΣ Α.Π……… 
∆ΗΜOΣ/ΚOΙΝOΤΗΤΑ  
 
 

Α∆ΕΙΑ I∆ΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤOΥΡΓΙΑΣ 
 ΑΠOΦΑΣΗ 
 
 Έχοντας υπόψη: 
  
1. Τις διατάξεις των άρθρων 75,80,86, του ν. 3463/2006 (Α 114) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και 
Κοινοτήτων»  
2. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1 της ΑΙΒ/8577 / 83 /(Β 526) Υγειονοµικής ∆ιάταξης 
3. Τις διατάξεις του Π∆ 180/79 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
4. Τις διατάξεις της ΚΥΑ 10551/2007/ Β 246 
5. Την από ................... αίτηση του / της ....................................................................... του ................... κατοίκου 
............................ οδός ............................... αρ. ...... Α.∆.Τ./ άδειας διαµονής .......................  
6. Την αρ. …………… απόφαση …………………………για προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος 
7. Την αριθ. ................................... γνωµοδότηση της αρµόδιας Υγειονοµικής Υπηρεσίας, σύµφωνα µε την 
οποία πληρούνται οι προϋποθέσεις της Αιβ / 8577/83 Υγειον.∆ιάταξης  
8. Τα στοιχεία του φακέλου, αποφασίζουµε: 
 

Χ O Ρ Η Γ O Υ Μ Ε 
Στ...  ................................................................................................................ 
άδεια ίδρυσης & λειτουργίας καταστήµατος ................................................. 
στην οδό ..................... ............................ .................................. αρ. ....  
σύµφωνα µε τους παρακάτω όρους, η παράβαση των οποίων συνεπάγεται, εκτός άλλων κυρώσεων και 
την ανάκληση της παρούσας άδειας .  
1. Το κατάστηµα θα λειτουργεί σε ωφέλιµο χώρο αίθουσας (ωφέλιµου κατά την έννοια των άρθρων....... 
και........ της Αιβ/8577/83 Υγειονοµικής ∆ιάταξης) ............................... όπως αυτό φαίνεται στο 
εγκεκριµένο από την Υγειονοµική Υπηρεσία σχεδιάγραµµα, που τηρείται στον οικείο φάκελο της 
Υπηρεσίας µας .  



2. O κάτοχός της θα συµµορφώνεται προς τις εκάστοτε ισχύουσες Υγειονοµικές - ∆ηµοτικές -
Αγορανοµικές - Τουριστικές - Αστυνοµικές και λοιπές σχετικές µε την λειτουργία του καταστήµατος 
διατάξεις .  
3. Η άδεια είναι προσωπική και αµεταβίβαστη. 
4. Να τοποθετηθεί σε πλαίσιο και να αναρτηθεί, µαζί µε ένα σχεδιάγραµµα του καταστήµατος σε 
εµφανές µέρος αυτού. 
 5. Η άδεια αυτή ισχύει επ’ αόριστο και σε περίπτωση µεταβίβασης του καταστήµατος ή παύσης 
λειτουργίας του να παραδοθεί στην υπηρεσία µας. 
 
ΚOΙΝOΠOΙΗΣΗ 
1. ∆/νση Υγείας .................................................  
2. Αστ.Τµήµα – ∆ηµοτική Αστυνοµία........  
3. ∆.O.Υ. .............................................................  
 

O ∆ΗΜΑΡΧOΣ / O ΠΡOΕ∆ΡOΣ της ΚOΙΝOΤΗΤΑΣ 



3. Άδεια µουσικής 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΗΜΕΡOΜΗΝΙΑ…….. 
ΝOΜOΣ Α.Π……… 
∆ΗΜOΣ/ΚOΙΝOΤΗΤΑ  
 

Α∆ΕΙΑ ΜOΥΣΙΚΗΣ 
 
 Έχοντας υπόψη: 
 α. Τις διατάξεις των άρθρων 75, 80 και 86 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α 114 ) «Κύρωση του Κώδικα 
∆ήµων και Κοινοτήτων»  
β. Την από .................... αίτηση τ..................................................................................... 
κατοίκου .........................................................................................................  
γ. Τις διατάξεις του αρ. 41 της Α1β/8577/1983 Υ∆(ΦΕΚ Β 526)  
δ. Τις διατάξεις του άρθρου 5 της ΚΥΑ 10551/2007(ΦΕΚ Β 246) 
ε. Την Υ.∆ Α5/3010/85 (ΦΕΚ Β 4) «Μέτρα προστασίας της ∆ηµόσιας Υγείας από θορύβους µουσικής 
των κέντρων διασκέδασης και λοιπών καταστηµάτων» . 
στ. Τις διατάξεις της αριθ. 3/96 Αστυνοµικής ∆ιάταξης, « µέτρα για την τήρηση της κοινής ησυχίας» 
όπως ισχύει 
ζ. Την από ...../...../.......... άδεια δηµόσιας εκτέλεσης που εκδόθηκε από ..........   
η. Την αριθµ. ........................................ γνωµοδότηση της ∆/νσης Υγιεινής............................ περί µέγιστης 
ηχοστάθµης  
θ. Την ........................... απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής  
Το γεγονός ότι υποβλήθηκε το παράβολο ........................... ευρώ 
 

ΧOΡΗΓOΥΜΕ 
Άδεια λειτουργίας µουσικής µε στερεοφωνικό συγκρότηµα χαµηλής ισχύος / ........................... µουσικά 
όργανα στο κατάστηµα ................................................................................ του/της ........................... µε αριθ. αδείας 
...........................,  που βρίσκεται στ ............ ....................................................................... οδός 
...................................................................... αρ. ............ Η µουσική θα λειτουργεί κατά τις ώρες 
……………………..την χειµερινή περίοδο και .................................. την θερινή περίοδο, σύµφωνα µε την 
απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής µε τους παρακάτω όρους : 
1. - Απαγορεύεται η λειτουργία της µουσικής κατά τις ώρες κοινής ησυχίας.  
2.- Το στερεοφωνικό µηχάνηµα θα είναι χαµηλής ισχύος και θα λειτουργεί µε κλειστές τις πόρτες και τα 
παράθυρα και µε κατάλληλο ( αθόρυβο) σύστηµα εξαερισµού της αίθουσας και κλιµατισµού ώστε να 
µην δηµιουργείται ηχορρύπανση στον περιβάλλοντα χώρο . 
3.- ∆εν θα τοποθετηθούν ηχεία ή τηλεόραση ή οποιαδήποτε άλλη πηγή εκποµπής µουσικής έξω από το 
κατάστηµα . 
4.- Η ένταση της µουσικής µέσα στο κατάστηµα δεν θα ξεπερνά σε καµιά περίπτωση τα 80 db (A) . 
5.- Η άδεια δηµόσιας εκτέλεσης µουσικών συνθέσεων θα πρέπει να είναι σε ισχύ για όσο χρόνο διαρκεί 
η παρούσα άδεια. 
 
 Κάθε παράβαση των ανωτέρω συνεπάγεται,  εκτός από την ποινική δίωξη και την αφαίρεση ή 
ανάκληση της παρούσας άδειας σύµφωνα µε τις διατάξεις της υπ. αριθµ. 3/1996 Αστυνοµικής ∆ιάταξης.  



 
 Η παρούσα άδεια να τοποθετηθεί σε υαλόφρακτο πλαίσιο και να αναρτηθεί σε εµφανές µέρος του 
καταστήµατος. 
 Η άδεια αυτή ισχύει µέχρι την ................................................................................................................. 
 Για την ανανέωση της άδειας αυτής υποβάλλεται αίτηση τουλάχιστον ένα µήνα πριν από 
.................................. 
 

O ∆ήµαρχος/ O Πρόεδρος της Κοινότητας 



ΚΕΦΑΛΑΙO ∆  
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α∆ΕΙΑΣ Ι∆ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤOΥΡΓΙΑΣ 

 
Ι.  Έννοια της αντικατάστασης 
Η άδεια που εκδίδεται για την ίδρυση και λειτουργία ενός καταστήµατος αφορά το οίκηµα και τους 

χώρους αυτού χωρίς χρονικούς περιορισµούς. Ως εκ τούτου κρίθηκε σκόπιµο, όταν τα στοιχεία αυτά 
δεν µεταβάλλονται, να µην απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας που προβλέπεται για έκδοση νέας 
άδειας αλλά να γίνεται αντικατάσταση αυτής. 
Έτσι λοιπόν, µε τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ.5 του Κ∆Κ και του άρθρου 6 της 10551/23-207 

ΚΥΑ, προσδιορίζονται οι περιπτώσεις120 για τις οποίες δεν απαιτείται πλέον έκδοση νέας άδειας 
ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος ή επιχείρησης. Η άδεια συνεπώς, που έχει εκδοθεί για το 
συγκεκριµένο κατάστηµα, αντικαθίσταται µε νέα, η οποία απλώς και µόνο περιλαµβάνει τη 
συγκεκριµένη µεταβολή που επέρχεται λόγω αλλαγής του προσώπου του κατόχου της άδειας ή αλλαγής 
της επωνυµίας ή λόγω ανάπτυξης νέας δραστηριότητας κλπ, όπως αυτά ρητά προβλέπονται στην 
ανωτέρω ΚΥΑ.  

 
ΙΙ. Βασικές περιπτώσεις αντικατάστασης της άδειας  
(άρθρο 6 παρ.1 ΚΥΑ 10551/07) 
Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ενός καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος αντικαθίσταται µε 

νέα στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
α) µεταβίβασης, του καταστήµατος ή της επιχείρησης σε νέο πρόσωπο, φυσικό ή νοµικό. Η 

µεταβίβαση µπορεί να επέλθει µε οποιοδήποτε τρόπο είτε µε πώληση είτε µε δωρεά είτε από 
κληρονοµιά κλπ. Προϋπόθεση όµως να ακολουθηθεί η διαδικασία της αντικατάστασης της άδειας και 
όχι η έκδοση νέας, ακόµη και αν έχει γίνει η µεταβίβαση, είναι: 

 να µην έχει γίνει µεταφορά του καταστήµατος σε άλλο χώρο 
 να µην έχει επεκταθεί,  πχ µε προσθήκη νέου χώρου πέραν αυτού της αρχικής άδειας 
 να µην έχει γίνει αλλαγή της χρήσης, δηλαδή εάν η άδεια έχει δοθεί για καφετέρια να µην έχει 

µετατραπεί σε καφέ εστιατόριο και 
 να µην έχει επέλθει καµιά ουσιώδης τροποποίηση των υγειονοµικών όρων λειτουργίας του 

καταστήµατος, όπως η µετατροπή του αποθηκευτικού χώρου σε χώρο κυρίας χρήσεως, εκτός αν η 
τυχόν γινόµενη τροποποίηση είχε ως συνέπεια τη βελτίωση των συνθηκών υγιεινής αυτού όπως 
λόγου χάριν η ανακαίνιση των χώρων υγιεινής ή του παρασκευαστηρίου. 

β) Μίσθωσης ή υπεκµίσθωσης, εφόσον αποδεικνύονται από έγγραφο βέβαιης χρονολογίας121 π.χ. 
µισθωτήριο συµβόλαιο θεωρηµένο από την εφορία ή ιδιωτικό συµφωνητικό θεωρηµένο από 
συµβολαιογράφο. Η αντικατάσταση της άδειας του καταστήµατος και στην περίπτωση της µίσθωσης ή 
της υπεκµίσθωσης είναι δυνατή όπως και στην περίπτωση της µεταβίβασης εφόσον δεν έχει γίνει 
µεταφορά, επέκταση, αλλαγή της χρήσης ή ουσιώδης τροποποίηση των υγειονοµικών όρων λειτουργίας 
του καταστήµατος. Επισηµαίνεται ότι µε τον όρο µίσθωση ή υπεκµίσθωση, νοείται η µίσθωση ή 
εκµίσθωση της εκµετάλλευσης της επιχείρησης από τον κάτοχο της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του 
καταστήµατος και όχι απλώς του οικήµατος από τον ιδιοκτήτη αυτού σε άλλο πρόσωπο. Στην 
περίπτωση δηλαδή που είτε έχει λήξει το µισθωτήριο συµβόλαιο είτε αποχωρήσει για οποιοδήποτε λόγο 



ο κάτοχος της άδειας του καταστήµατος και το κατάστηµα εκµισθωθεί σε άλλο πρόσωπο, πρέπει να 
εκδοθεί νέα άδεια ακόµη και αν ο νέος µισθωτής το λειτουργήσει µε την ίδια χρήση. 
γ) Αποχώρησης ή αντικατάστασης για οποιονδήποτε λόγο του νοµίµου εκπροσώπου ή του 

υγειονοµικώς ή αγορανοµικώς υπευθύνου της επιχείρησης. Η περίπτωση αυτή συναντάται όταν ο 
κάτοχος της άδειας του καταστήµατος είναι εταιρεία και συνεπώς, σύµφωνα µε την παρ 4 του άρθρου 6 
της Υ∆/ξης Υιβ/8577/83 και την παρ 4 του άρθρου 8 της ΚΥΑ 10551/07, πρέπει να δηλώνεται ο 
υγειονοµικώς ή αγορανοµικώς υπεύθυνος του καταστήµατος. 

δ) Εισόδου νέου εταίρου ή αποχώρησης εταίρου από εταιρική122 επιχείρηση. Η αντικατάσταση της 
άδειας του καταστήµατος στην περίπτωση αυτή είναι επιβεβληµένη εφόσον µε την είσοδο ή την 
αποχώρηση εταίρου επέρχεται µεταβολή στην επωνυµία της εταιρείας, το όνοµα της οποίας 
αναγράφεται στην άδεια του καταστήµατος. 
ε) Αποχώρησης των ιδρυτικών µελών προσωπικής εταιρείας, εφόσον δεν µεταβάλλεται η νοµική 

µορφή της. Στην περίπτωση αυτή, όπως και στην προηγούµενη, η άδεια επιβάλλεται να αντικατασταθεί 
εφόσον επέρχεται µεταβολή στην επωνυµία της εταιρείας το όνοµα της οποίας αναγράφεται στην άδεια 
του καταστήµατος. Εάν αλλάξει η νοµική µορφή της πχ από O.Ε. γίνει Ε.Π.Ε., τότε πρόκειται για 
µεταβίβαση του καταστήµατος σε άλλο πρόσωπο και εµπίπτει στην περίπτωση της αντικατάστασης της 
άδειας λόγω µεταβίβασης. 
στ) Αλλαγής της σύνθεσης του µετοχικού κεφαλαίου ανώνυµης εταιρείας. Στην περίπτωση αυτή η 

αντικατάσταση της άδειας είναι επιβεβληµένη, αφού σε περίπτωση µετασχηµατισµού της Ανώνυµης 
Εταιρείας συνεπεία συγχώνευσης,  µετατροπής,  διάσπασης κλπ επέρχεται αλλαγή στη νοµική 
προσωπικότητα ή µεταβολή της επωνυµίας αυτής. 
ζ) Αλλαγής επωνυµίας της επιχείρησης εφόσον δεν µεταβάλλεται η νοµική µορφή της. Στην 

περίπτωση αυτή πρόκειται για αλλαγή του διακριτικού τίτλου του καταστήµατος,  που τυχόν 
αναγράφεται στην άδεια και ως εκ τούτου είναι επιβεβληµένη η αντικατάστασή της. Σε διαφορετική 
περίπτωση, όταν δηλαδή η αλλαγή της επωνυµίας επέρχεται λόγω της αλλαγής της νοµικής µορφής του 
προσώπου στο όνοµα του οποίου έχει εκδοθεί η άδεια, τότε πρόκειται για µεταβίβαση του 
καταστήµατος σε άλλο πρόσωπο και εµπίπτει στην περίπτωση της αντικατάστασης της άδειας λόγω 
µεταβίβασης.123 
ΙΙΙ ∆ικαιολογητικά για την αντικατάσταση της άδειας 
1. Γενικά 
Τα δικαιολογητικά που υποβάλλει ο ενδιαφερόµενος για την αντικατάσταση της άδειας ίδρυσης και 

λειτουργίας του καταστήµατος είναι:  
1. Αίτηση µε δύο φωτογραφίες του φυσικού προσώπου ή του εκπροσώπου εταιρείας, στο όνοµα των 

οποίων εκδίδεται η άδεια του καταστήµατος  
2. Έγγραφο στοιχείο βέβαιης χρονολογίας, µε το οποίο αποδεικνύεται η µεταβίβαση ή η µίσθωση ή η 

εκµίσθωση (π.χ. ιδιωτικό συµφωνητικό θεωρηµένο από συµβολαιογράφο, µισθωτήριο συµβόλαιο 
θεωρηµένο από την εφορία ή δηµόσιο έγγραφο από το οποίο αποδεικνύεται η µεταβολή κλπ.) ή η 
µεταβολή στην αρχικά χορηγηθείσα άδεια, (π.χ. καταστατικό, δήλωση αλλαγής του νοµίµου 
εκπροσώπου κλπ). 

3. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86, µε την οποία θα δηλώνεται ότι δεν έχει επέλθει µεταφορά, 
επέκταση, αλλαγή χρήσης και ουσιώδης τροποποίηση των υγειονοµικών όρων λειτουργίας, βάσει των 
οποίων χορηγήθηκε η ισχύουσα άδεια. Η ανωτέρω δήλωση υποβάλλεται στις περιπτώσεις µεταβίβασης 
και µίσθωσης ή εκµίσθωσης. 



4. Υπεύθυνη δήλωση µε την οποία δηλώνεται η µη ύπαρξη τελεσίδικης καταδίκης για αδικήµατα124 
που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του πδ 180/1979, όπως αυτό ισχύει. 
Η τελευταία δήλωση υποβάλλεται µόνο για την αντικατάσταση της άδειας καταστήµατος πώλησης 

οινοπνευµατωδών ποτών και κέντρων διασκέδασης (πδ 180/79 όπως ισχύει) λόγω µεταβίβασης ή 
µίσθωσης ή εκµίσθωσης σε άλλο πρόσωπο ή αλλαγής του νοµίµου εκπροσώπου ή του υπευθύνου του 
καταστήµατος125.  

5. Παράβολο, εφόσον προβλέπεται126 
6. Ακριβές φωτοαντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας ή εάν ο ενδιαφερόµενος είναι αλλοδαπός: 

 –  Άδειας διαµονής που του επιτρέπει την άσκηση ανεξάρτητης οικονοµικής δραστηριότητας,127 αν 
ο ενδιαφερόµενος είναι υπήκοος κράτους µη µέλους της Ε.Ε. 

 – Ειδικής Ταυτότητας Oµογενούς ή προξενικής θεώρησης διαβατηρίου για επαναπατρισµό για τους 
οµογενείς 

 – άδειας διαµονής για τους υπηκόους των χωρών µελών της Ε.Ε. 
7. Άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος µόνο για τις περιπτώσεις που απαιτείται από το νόµο, όπως 

προκειµένου για κρεοπωλείο άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος κρεοπώλη ή για κοµµωτήριο άδεια 
ασκήσεως επαγγέλµατος κοµµωτή κλπ.).128 

8. Άδεια ασκήσεως επιτηδεύµατος. Η άδεια ασκήσεως επιτηδεύµατος, σύµφωνα µε το άρθρο 8 παρ.9 
του ν. 1882/1990 (Α 43), αποτελεί απαραίτητο δικαιολογητικό για την αντικατάσταση της άδειας, όταν 
αυτή γίνεται λόγω αλλαγής του προσώπου στο όνοµα του οποίου είχε εκδοθεί η άδεια του 
καταστήµατος. Στις περιπτώσεις αυτές ο ενδιαφερόµενος,  οφείλει να την προσκοµίσει στον οικείο δήµο 
ή κοινότητα κατά τη χορήγηση της νέας άδειας και όχι µε την υποβολή της αίτησης . 

 
2. Ειδικότερα δικαιολογητικά εάν πρόκειται για εταιρεία  

1. Το καταστατικό της εταιρείας σε ΦΕΚ για ΑΕ ή ΕΠΕ ή θεωρηµένο από το Πρωτοδικείο για O.Ε. ή 
Ε.Ε.  

2. ∆ήλωση ορισµού του υγειονοµικώς ή αγορανοµικώς υπευθύνου από τον εκπρόσωπο της εταιρείας  
3.  ∆ήλωση αποδοχής από τον ορισθέντα, στην περίπτωση που η άδεια αντικαθίσταται στο όνοµα της 

εταιρείας. 
4. Υπεύθυνες δηλώσεις για µη ύπαρξη τελεσίδικης καταδίκης του εκπροσώπου της εταιρείας και του 

υγειονοµικώς υπευθύνου, όταν πρόκειται για Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. και όλων των οµόρρυθµων εταίρων, όταν 
πρόκειται για O.Ε. ή Ε.Ε. για καταστήµατα προσφοράς οινοπνευµατωδών ποτών. 

 
3. ∆ηµοτική ενηµερότητα για την αντικατάσταση της άδειας 
Πλέον των ανωτέρω δικαιολογητικών,  σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 285 του Κ∆Κ, ο αιτών 

την αντικατάσταση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος, στις περιπτώσεις βέβαια που 
αλλάζει το πρόσωπο στο όνοµα του οποίου έχει εκδοθεί ή άδεια αυτού, δεν πρέπει να είναι οφειλέτης 
του δήµου ή της κοινότητας. Η πιστοποίηση της µη οφειλής αποτελεί στοιχείο, το οποίο ερευνάται από 
τον ίδιο τον OΤΑ. Εποµένως δεν µπορεί να αντικατασταθεί η άδεια του καταστήµατος πριν ο 
ενδιαφερόµενος εξοφλήσει την οφειλή του εκτός βέβαια αν έχει γίνει διακανονισµός καταβολής ή 



υπάρχει εκκρεµοδικία. Ως οφειλή θεωρείται αυτή που έχει ταµειακά βεβαιωθεί και έχει καταστεί 
ληξιπρόθεσµη. 

 
4. Χορήγηση βεβαίωσης µέχρι την αντικατάσταση της άδειας 
Με την κατάθεση της αίτησης για την αντικατάσταση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του 

καταστήµατος, δίδεται στον ενδιαφερόµενο φωτοτυπία αυτής εις διπλούν, στο σώµα των οποίων, θα 
βεβαιώνεται σε πρωτότυπη µορφή από τον προϊστάµενο της αρµόδιας υπηρεσίας ότι το κατάστηµα µε 
την υπ΄αρ….. άδεια λειτουργεί νόµιµα µε αναφορά στον τόπο και την ηµεροµηνία. (Εγκ. ΥΠΕΣ∆∆Α αρ 
51/66174/29.11.2006) 
Τούτο κρίθηκε απαραίτητο προκειµένου οι ενδιαφερόµενοι να µπορούν να κάνουν έναρξη 

επιτηδεύµατος στην αρµόδια ∆ηµόσια Oικονοµική Υπηρεσία, στην οποία καταθέτουν το ένα αντίγραφο 
της αίτησης χωρίς να τους ζητείται απόφαση προέγκρισης,  ενώ το δεύτερο κρατούν οι ίδιοι για τη 
διευκόλυνση των ελεγκτικών οργάνων. 

 
5. Υποχρεώσεις νέων κατόχων 

Oι νέοι κάτοχοι της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των καταστηµάτων που αντικαθίσταται, πρέπει 
να έχουν υπόψη τους πέραν της τήρησης των όρων και των προϋποθέσεων βάσει των οποίων 
χορηγήθηκε ή άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήµατος και τα εξής: 
α. Παράδοση παλαιάς άδειας: Το κατάστηµα λειτουργεί µε την ισχύουσα (παλαιά) άδεια ίδρυσης και 

λειτουργίας µέχρι την αντικατάστασή της, η οποία πρέπει να παραδίδεται στο ∆ήµο ή την Κοινότητα µε 
την παραλαβή της νέας άδειας.(παρ.7 άρθρου 6 της Υ∆/ξης ΑΙβ 8577/83). 
β. Βιβλιάριο Υγείας- εκπαίδευση χειριστών τροφίµων: Όσοι ασκούν το επάγγελµα του χειριστή 

τροφίµων ή ποτών είτε ως ειδικοί επαγγελµατίες είτε ως υπάλληλοι ή εργάτες ή βοηθοί αυτών ή 
απασχολούνται µε οποιαδήποτε σχέση σε κοµµωτήρια, κουρεία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφενεία 
και άλλες επιχειρήσεις υγειονοµικού ενδιαφέροντος πρέπει να είναι εφοδιασµένοι µε βιβλιάριο υγείας, 
το οποίο εκδίδεται από την οικεία υγειονοµική υπηρεσία της Νοµαρχίας, στο οποίο βεβαιώνεται ότι ο 
κάτοχός του πέρασε από ιατρική εξέταση και δεν βρέθηκε να πάσχει από µεταδοτικό ή άλλο νόσηµα µη 
συµβατό µε την απασχόλησή του ( άρθρο 14 παρ. 1 της Υ∆/ξης ΑΙβ 8577/83). 

 Επίσης, σύµφωνα µε την παρ.12 του ιδίου άρθρου της ανωτέρω Υγειονοµικής ∆ιάταξης όπως 
προστέθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 1 της ΥΑ Υ1γ/Γ.Π/94643/2007, στο εξής όλοι οι εργαζόµενοι 
γενικά στις επιχειρήσεις τροφίµων ή και ποτών ως χειριστές τροφίµων ή και ποτών µε οποιοδήποτε 
τρόπο, οφείλουν να προσαρµόζονται σε θέµατα εκπαίδευσης και ειδίκευσής τους σύµφωνα µε την 
ισχύουσα νοµοθεσία. Επισηµαίνεται ότι η πιστοποίηση της εκπαίδευσης των εν λόγω εργαζοµένων δεν 
αφορά την άδεια του καταστήµατος και ως εκ τούτου δεν αποτελεί δικαιολογητικό για τη χορήγησή της. 
γ. Βεβαίωση πυρασφάλειας: Το κατάστηµα θα πρέπει συνεχώς να διαθέτει σε ισχύ βεβαίωση 

πυρασφάλειας, η οποία εκδίδεται από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία µετά από αυτοψία. Η 
βεβαίωση πυρασφάλειας έχει διάρκεια πέντε (5) ετών (άρθρο 15 παρ. 9 της Υ∆/ξης ΑΙβ 8577/83- 
Πυροσβεστική ∆ιάταξη αριθµ. 5 /1991 ΦΕΚ 387 Β) 
δ. Άδεια Εργασίας: Η εργασία µε οποιαδήποτε ιδιότητα στα καταστήµατα που προσφέρουν 

οινοπνευµατώδη ποτά, δηλαδή µπαρ, καφετέριες, κέντρα διασκέδασης κλπ. απαγορεύεται χωρίς άδεια 
της αστυνοµικής αρχής. Η άδεια εκδίδεται από την αρµόδια αστυνοµική αρχή του τόπου κατοικίας του 
ενδιαφερόµενου και ισχύει για όλη την επικράτεια,  χωρίς χρονικό περιορισµό. Αυτό ισχύει και για τους 



παρέχοντες µη εξαρτηµένη εργασία,  εφόσον η απασχόλησή τους συνδέεται µε την εξυπηρέτηση 
λειτουργικών αναγκών του καταστήµατος (άρθρο 4 Π∆ 180/79 ). 

 
IV. Αντικατάσταση άδειας όταν αναπτύσσεται νέα δραστηριότητα 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 της 10551/26-2-2007 ΚΥΑ,  η άδεια ίδρυσης και 

λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος αντικαθίσταται µε νέα, εκτός από τις 
προαναφερόµενες περιπτώσεις και όταν εντός αυτού αναπτύσσεται νέα δραστηριότητα. Προϋπόθεση 
για την αντικατάσταση της άδειας στην περίπτωση αυτή είναι η νέα δραστηριότητα να µην 
απαγορεύεται από τις κείµενες διατάξεις, να αναπτύσσεται µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που 
κατά περίπτωση προβλέπονται και να µην επέρχεται καµία κτιριοδοµική µεταβολή. (εγκύκλιος 
ΥΠΕΣ∆∆Α 26/17059/20-3-2007) 

 
1. Ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων 

Oι δραστηριότητες οι οποίες µπορούν να αναπτυχθούν εντός καταστηµάτων υγειονοµικού 
ενδιαφέροντος είναι : 

 Η προσθήκη νέων τµηµάτων στα καταστήµατα τροφίµων που καταναλώνονται σε άλλους χώρους 
έξω από εκείνους της διάθεσής τους. ∆ηλαδή µικτά καταστήµατα τροφίµων (παντοπωλείο, 
οπωρολαχανοπωλείο, καφεκοπτείο κλπ), όπως επίσης προσθήκη ψητοπωλείου ή οβελιστήριου σε 
κρεοπωλείο (άρθρο 43 παρ4  της Α1β 8577/83 Υγειονοµικής διάταξης,  όπως τροποποιήθηκε µε 
την παρ3 του άρθρου 8 της 10551/2007 ΚΥΑ). 

 Η προσθήκη νέων τµηµάτων σε υπεραγορές τροφίµων µε είδη που επιτρέπεται να πωλούνται στις 
υπεραγορές τροφίµων του άρθρου 44 της Α1β/8577/83 Υ∆. 

 Η προσθήκη επί πλέον χρήσης   από τις αναφερόµενες σε ένα από τα άρθρα 37,38, 39 και 42 της 
Α1β/8577/07 Υ∆  µε τις διατάξεις των οποίων ρυθµίζονται κατά ενιαίο τρόπο τα θέµατα που 
αναφέρονται στους χώρους, στη συγκρότηση και τον εξοπλισµό των καταστηµάτων αυτών. 
∆ηλαδή  µόνο στα οµοειδή καταστήµατα του άρθρου 40 της εν λόγω Υγειονοµικής ∆ιάταξης, λ.χ. 
προσθήκη καφέ σε µπαρ(άρθρο 37) ή εστιατορίου σε πιτσαρία (άρθρο 38) ή γαλακτοπωλείου σε 
ζαχαροπλαστείο( άρθρο 39) και στα καταστήµατα που διαθέτουν τρόφιµα και ποτά σε 
περαστικούς πελάτες πχ  προσθήκη παγωτοπωλείου σε αναψυκτήριο (άρθρο 42).  

   Στα µη οµοειδή καταστήµατα του ανωτέρω άρθρου, δηλαδή αυτά που περιλαµβάνονται σε δύο 
τουλάχιστον από τα άρθρα 37,38 &39, µε τις διατάξεις των οποίων ρυθµίζονται κατά διάφορο για κάθε 
είδος των καταστηµάτων αυτών τρόπο τα αναφερόµενα στους χώρους, τη συγκρότηση  και τον 
εξοπλισµό τους θέµατα, η προσθήκη νέας χρήσης πχ προσθήκη εστιατορίου σε καφέ, απαιτεί νέα άδεια 
καθότι θεωρείται ίδρυση νέου καταστήµατος  (άρθρο 80 παρ 5 Κ∆Κ- άρθρο 6 παρ5 Υ∆ Α1β/8577/83). 



 Η προσθήκη πρατηρίου άρτου σε ζαχαροπλαστεία, γαλακτοπωλεία, καταστήµατα τροφίµων και 
ζαχαρωδών προϊόντων, στα µικτά καταστήµατα τροφίµων και στις υπεραγορές τροφίµων ( άρθρο 
14 Ν3526/9-2-07 ΦΕΚ Α 24). 

 Η προσθήκη παροχής υπηρεσιών διαδικτύου µόνο όµως στα καταστήµατα του άρθρου 37 της Α1β 
8577/83 Υγειονοµικής ∆ιάταξης, δηλαδή στα καταστήµατα προσφοράς ποτών, χωρίς φαγητό, σε 
καθισµένους πελάτες. (καφετέρια, κυλικείο, µπαρ) σύµφωνα µε την παρ.1 του άρθρου 1 της ΚΥΑ 
1107414/1491/Τ.& ΕΦ/26.11.03 περί των όρων και προϋποθέσεων χορήγησης αδειών 
επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών διαδικτύου. 

 Η προσθήκη λειτουργίας παιδότοπου κλειστού ή υπαίθριου σε κατάστηµα υγειονοµικού 
ενδιαφέροντος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8 της ΚΥΑ 36873/2-7-07 (ΦΕΚ Β 1364). 

( Έγγραφο Υπουργείου Εσωτερικών Α.Π 52169/8-10-07) 
Εποµένως, η νέα δραστηριότητα που αναπτύσσεται εντός καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος 

πρέπει : 
 να είναι οµοειδής µε τη χρήση του ήδη λειτουργούντος καταστήµατος, δηλαδή να µην επέρχεται 

αλλαγή  
 να συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις που θέτουν οι ειδικότερες ρυθµίσεις που τη διέπουν ή άλλες 

κανονιστικές διατάξεις. 
 να µην επέρχεται καµία κτιριοδοµική µεταβολή 
Παράδειγµα: Αν σε µια καφετέρια υπάρχει πρόθεση να αναπτυχθεί η δραστηριότητα παροχής 

υπηρεσιών διαδικτύου, για να αντικατασταθεί η άδεια του καταστήµατος,  θα πρέπει η καφετέρια να 
λειτουργεί σε ισόγειο χώρο και όχι σε όροφο, να διαθέτει δυο εισόδους και να πληρεί ο χώρος γενικά τις 
προϋποθέσεις που θέτει η ΚΥΑ αριθ. 1107414/1491/Τ.&Ε.Φ/26.11.2003 Β 1827 ή αν σε ένα καφενείο, 
το οποίο βρίσκεται σε περιοχή για την οποία υφίστανται ειδικοί όροι χρήσεων γης για να είναι δυνατή η 
αντικατάσταση της άδειας µε νέα δραστηριότητα πχ µπαρ,  θα πρέπει η νέα χρήση   να επιτρέπεται από 
τις χρήσεις γης. 

 
2. ∆ικαιολογητικά για την αντικατάσταση άδειας καταστήµατος εντός του οποίου  
αναπτύσσεται διαφορετική δραστηριότητα 
Τα δικαιολογητικά που κατατίθενται στο δήµο ή την κοινότητα για την αντικατάσταση της άδειας 

ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος στην περίπτωση που εντός αυτού 
αναπτύσσεται διαφορετική δραστηριότητα είναι: 

 Αίτηση του ενδιαφερόµενου. 
 Υπεύθυνη δήλωση µε την οποία δηλώνει ότι τηρούνται οι υγειονοµικοί όροι που απαιτούνται από 

τις κείµενες διατάξεις καθώς και ότι δεν επήλθε οποιαδήποτε κτιριοδοµική µεταβολή. 

 Παράβολο129. 
Ειδικά δικαιολογητικά: Είναι ευνόητο ότι στις περιπτώσεις που αναπτύσσεται δραστηριότητα για την 

οποία ειδική νοµοθεσία προβλέπει ιδιαίτερα δικαιολογητικά που αφορούν τη δραστηριότητα αυτή, όπως 
λόγου χάριν για τους παιδότοπους που απαιτείται βεβαίωση ασφάλειας των παιχνιδοκατασκευών από 
τον ΕΛOΤ,  κατατίθενται επιπλέον και τα δικαιολογητικά αυτά. 

 



V. ∆ιαδικασία αντικατάστασης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
Με την κατάθεση της αίτησης για την αντικατάσταση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ενός 

καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος, στην οποία πρέπει να επισυνάπτονται όλα τα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται ανάλογα µε την περίπτωση, η άδεια του καταστήµατος αντικαθίσταται 
υποχρεωτικά µε νέα και εφόσον υφίστανται όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις: 

 εντός αποκλειστικής προθεσµίας πέντε ηµερών, για τις περιπτώσεις της παρ.1 του άρθρου 6 της 
10551/2007 ΚΥΑ (µεταβίβαση, εκµίσθωση κλπ) και 

 εντός αποκλειστικής προθεσµίας δέκα πέντε ηµερών για τις περιπτώσεις που εντός αυτού 
αναπτύσσεται διαφορετική δραστηριότητα. 

Η διαφοροποίηση της προθεσµίας, εντός της οποίας ο δήµος ή η κοινότητα οφείλει να 
αντικαταστήσει την άδεια για τις αναφερόµενες στο κεφάλαιο αυτό περιπτώσεις, κρίθηκε αναγκαία 
γιατί στην περίπτωση αντικατάστασης της άδειας, όταν σε κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος 
αναπτύσσεται διαφορετική δραστηριότητα, απαιτείται περισσότερος χρόνος, προκειµένου ο δήµος ή η 
κοινότητα να εξετάσει κατά πόσο η νέα αυτή δραστηριότητα είναι επιτρεπτή από τις κείµενες διατάξεις. 

 Η άδεια που αντικαθίσταται εκδίδεται από τον δήµαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας ή το 
εξουσιοδοτηµένο από αυτούς όργανο, χωρίς να ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται για τη 
χορήγηση νέας άδειας. ∆ηλαδή δεν απαιτείται ούτε νέα απόφαση της δηµαρχιακής επιτροπής ή του 
κοινοτικού συµβουλίου, ούτε γνωµοδότηση της οικείας υγειονοµικής υπηρεσίας, στην οποία όµως ο 
δήµος ή η κοινότητα οφείλει να κοινοποιεί τη νέα άδεια .  

 Το γεγονός όµως ότι δεν γνωµοδοτεί η υγειονοµική υπηρεσία πριν την αντικατάσταση της άδειας του 
καταστήµατος δεν αναιρεί αφ’ ενός την υποχρέωση του νέου κατόχου της άδειας να τηρεί τους 
υγειονοµικούς όρους, βάσει των οποίων χορηγήθηκε η αρχική άδεια ή που προβλέπονται για την 
περίπτωση ανάπτυξης νέας δραστηριότητας και, αφετέρου, την υποχρέωση του οικείου OΤΑ να 
προβαίνει σε δειγµατοληπτικό έλεγχο των υπευθύνων δηλώσεων που καταθέτουν οι ενδιαφερόµενοι. O 
∆ήµος θα πρέπει, εξάλλου, να ζητά από την οικεία υγειονοµική υπηρεσία να προβεί σε υγειονοµικό 
έλεγχο των καταστηµάτων στα οποία έγινε αντικατάσταση της άδειας, όταν για συγκεκριµένο 
κατάστηµα είτε από ιδία αντίληψη είτε από κάποια καταγγελία, προκύπτουν ζητήµατα µη τήρησης των 
προϋποθέσεων, βάσει των οποίων αντικαταστάθηκε η άδεια του καταστήµατος. 
Μέχρι την αντικατάσταση της άδειας το κατάστηµα λειτουργεί νόµιµα . Στις περιπτώσεις 

αντικατάστασης λόγω ανάπτυξης νέας δραστηριότητας εάν παρέλθει η προθεσµία των δέκα πέντε 
ηµερών, λογίζεται ότι η άδεια έχει αντικατασταθεί (Άρθρο 6 παρ. 2 και 3 της 10551/2007 ΚΥΑ). Στην 
περίπτωση αυτή, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι κατά πλάσµα δικαίου έχει αντικατασταθεί η άδεια του 
καταστήµατος, ο δήµος ή η κοινότητα οφείλει και µετά την παρέλευση της προθεσµίας αυτής να 
χορηγήσει στον ενδιαφερόµενο την αντικατασταθείσα άδεια, προκειµένου να είναι ευχερής ο 
οποιοσδήποτε έλεγχος από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα. 
Η ανωτέρω προθεσµία των δέκα πέντε ηµερών, αρχίζει, από το χρόνο κατάθεσης στον οικείο δήµο ή 

κοινότητα της αίτησης του ενδιαφεροµένου στην οποία επισυνάπτονται όλα τα δικαιολογητικά. Σε 
περίπτωση που κατατεθεί αίτηση χωρίς τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, η αρµόδια υπηρεσία οφείλει να 
τον ενηµερώσει άµεσα και η προθεσµία των δέκα πέντε ηµερών, αρχίζει από την κατάθεση των λοιπών 
δικαιολογητικών 

 



VI. Απαντήσεις σε συχνά ερωτήµατα  
1. Μπορεί να αντικατασταθεί η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος  
υγειονοµικού ενδιαφέροντος λόγω µεταβίβασης σε άλλο πρόσωπο όταν  
η µεταβίβαση έγινε σε χρόνο προγενέστερο της ΚΥΑ 10551/07; 
Η ΚΥΑ 10551/07 ισχύει από τη δηµοσίευσή της, δηλαδή από 26-2-2007, χωρίς να προβλέπει 

µεταβατικές διατάξεις για τις περιπτώσεις προ της ισχύος της. Εποµένως για να είναι δυνατή η 
αντικατάσταση της άδειας του καταστήµατος βάσει της ανωτέρω ΚΥΑ, θα πρέπει όχι µόνο το αίτηµα, 
αλλά και η οποιαδήποτε µεταβολή να έχει γίνει µετά την ηµεροµηνία αυτή. ∆ιαφορετικά ακολουθείται η 
προϊσχύσασα διαδικασία µε την επιφύλαξη των περιπτώσεων βέβαια που και µε το προϊσχύσαν 
καθεστώς για συγκεκριµένες µεταβολές γίνονταν αντικατάσταση της άδειας. λχ κληρονοµική διαδοχή 
(ΥΠΕΣ∆∆Α 32222/29-6-2007) 

 
2. Μπορεί να αντικατασταθεί η άδεια του καταστήµατος λόγω µεταβίβασης,  υπεκµίσθωσης κλπ µε 
άλλη χρήση από αυτή για την οποία είχε χορηγηθεί η αρχική άδεια; 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 6 της ΚΥΑ 10551/07, η αντικατάσταση της άδειας 

ίδρυσης και λειτουργίας ενός καταστήµατος σε νέο πρόσωπο, µπορεί να γίνει µόνο εφόσον δεν έχει 
γίνει, αλλαγή της χρήσης. Εποµένως δεν µπορεί να αντικατασταθεί η άδεια εάν π.χ. είχε χορηγηθεί για 
εστιατόριο και ο νέος ιδιοκτήτης ζητά αντικατάσταση για ψητοπωλείο. Η άδεια αντικαθίσταται µόνο για 
τη συγκεκριµένη χρήση για την οποία είχε χορηγηθεί η αρχική άδεια (ΥΠΕΣ∆∆Α 26752/17-5-2007).  

 
3. Μπορεί να αντικατασταθεί η άδεια όταν ο φάκελος είναι ελλιπής ή έχει χαθεί; 
Το γεγονός ότι ο φάκελος της άδειας του καταστήµατος που τηρεί η υπηρεσία του δήµου ή της 

κοινότητας µπορεί να είναι ελλιπής ή ακόµη δεν υπάρχει για οποιοδήποτε λόγο, τούτο δεν επηρεάζει τη 
διαδικασία αντικατάστασης της άδειας. 
Εφόσον δεν αµφισβητείται ότι υφίσταται νόµιµη άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ενός καταστήµατος, η 

άδεια αντικαθίσταται σε κάθε περίπτωση. ∆ιαφορετικό είναι το ζήτηµα των ενεργειών στις οποίες θα 
πρέπει να προβεί η υπηρεσία του δήµου ή της κοινότητας για τη συµπλήρωση του φακέλου ή την 
ανασύστασή του. Π.χ. εάν από το φάκελο της άδειας του καταστήµατος λείπει το πιστοποιητικό 
πυρασφάλειας ή το υπάρχον έχει λήξει, η υπηρεσία του δήµου ή της κοινότητας οφείλει: 

 Να ενηµερώσει τον πολίτη για την υποχρέωσή του να έχει πάντα σε ισχύ πιστοποιητικό 
πυρασφάλειας. Τούτο πρέπει να αναγράφεται σε κάθε περίπτωση στο σώµα της άδειας του 
καταστήµατος και 

 Να ζητήσει από τον ίδιο τον πολίτη, εντός τασσόµενης προθεσµίας, το πιστοποιητικό ή 
 Να ζητήσει αντίγραφο ισχύοντος πιστοποιητικού πυρασφάλειας από την πυροσβεστική υπηρεσία 



4. Μπορεί να αντικατασταθεί η άδεια ενός καταστήµατος σε περίπτωση µεταβίβασης όταν έχουν 
διαπιστωθεί παραβάσεις που διέπραξε ο προηγούµενος ιδιοκτήτης οι οποίες επισύρουν τη διοικητική 
ποινή της προσωρινής αφαίρεσης; 
Κρίσιµο στοιχείο στην περίπτωση αυτή αποτελεί ο χρόνος της µεταβίβασης. Εφόσον η µεταβίβαση 

της επιχείρησης έχει πραγµατοποιηθεί, αίρονται οι συνέπειες των παραβάσεων που έγιναν από τον 
προηγούµενο ιδιοκτήτη, αφού η επιβολή των διοικητικών ποινών είναι συνυφασµένη µε τη διαπίστωση 
συγκεκριµένων παραβάσεων που ανάγονται στον τρόπο λειτουργίας του καταστήµατος από τον 
ιδιοκτήτη του . Εποµένως, στην περίπτωση αυτή δεν αναστέλλεται η διαδικασία της αντικατάστασης 
της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήµατος (ΥΠΕΣ∆∆Α 28727/21-6-07). 

 
5. Πώς ο νέος ιδιοκτήτης του καταστήµατος, που ζητά αντικατάσταση της άδειας 
ίδρυσης και λειτουργίας αυτού, διασφαλίζεται για την τήρηση των υγειονοµικών όρων αυτού 
προκειµένου να υποβάλει σχετική υπεύθυνη δήλωση; 

O νέος ιδιοκτήτης θα πρέπει καταρχήν να ελέγξει εάν ανταποκρίνονται στην παρούσα πραγµατική 
κατάσταση οι όροι της άδειας του καταστήµατος και το επισυναπτόµενο σχεδιάγραµµα. Επισηµαίνεται 
ότι δεν πρόκειται για ουσιώδη τροποποίηση των υγειονοµικών όρων λειτουργίας του καταστήµατος, 
όταν έχουν γίνει εργασίες µετά τη χορήγηση της αρχικής άδειας που βελτιώνουν τους υγειονοµικούς 
όρους λειτουργίας του, όπως η ανακαίνιση του χώρου του παρασκευαστηρίου ή των χώρων υγιεινής. 
Σε περίπτωση αµφιβολίας πάντως,  ο νέος ιδιοκτήτης µπορεί να ζητήσει από την αρµόδια 

υγειονοµική υπηρεσία να προβεί εκείνη σε έλεγχο του καταστήµατος, πριν την υποβολή των 
δικαιολογητικών για την αντικατάσταση της άδειας. 

 
6. Εάν το κατάστηµα, η εκµετάλλευση του οποίου έχει µεταβιβαστεί ή µισθωθεί ή εκµισθωθεί σε άλλο 
πρόσωπο, έχει διακόψει τη λειτουργία του πάνω από ένα έτος µπορεί να αντικατασταθεί ή άδεια 
ίδρυσης και λειτουργίας αυτού ή απαιτείται νέα άδεια; 
Σύµφωνα µε την παρ. 7 του άρθρου 6 της Α1β/8577/83 Υγειονοµικής ∆ιάταξης σε περίπτωση 

διακοπής της λειτουργίας του καταστήµατος για διάφορες αιτίες, πλην της ανώτερης βίας, για χρονικό 
διάστηµα πέραν του έτους, η άδεια λειτουργίας αυτού παύει να ισχύει και επιστρέφεται υποχρεωτικά 
από τον κάτοχό της στον οικείο δήµο ή κοινότητα. 
Εποµένως, στην περίπτωση αυτή δεν µπορεί να αντικατασταθεί η άδεια του καταστήµατος και 

απαιτείται η εξαρχής έκδοση νέας άδειας, µε την επιφύλαξη βέβαια της περίπτωσης, που η διακοπή της 
λειτουργίας του καταστήµατος οφείλεται σε λόγους ανώτερης βίας όπως η περίπτωση σοβαρής 
ασθένειας. Η εκτίµηση των λόγων αυτών θα γίνει από τον οικείο OΤΑ βάσει στοιχείων που θα 
προσκοµίσει ο ενδιαφερόµενος. 

 
7. Εάν ο ιδιοκτήτης του καταστήµατος στο όνοµα του οποίου έχει εκδοθεί η άδεια  
ίδρυσης και λειτουργίας αυτού αποχωρήσει και ο ιδιοκτήτης του οικήµατος το µισθώσει σε άλλο 
πρόσωπο µε την ίδια χρήση, η άδεια του καταστήµατος  
αντικαθίσταται ή απαιτείται έκδοση νέας άδειας; 
Εάν η αποχώρηση του επιχειρηµατία από το κατάστηµα (πχ λόγω έξωσης ή εθελούσιας αποχώρησης) 

δεν συνδυάζεται µε µεταβίβαση ή εκµίσθωση της επιχείρησης σε άλλο πρόσωπο, τότε απαιτείται νέα 



άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήµατος ανεξάρτητα από το γεγονός ότι το συγκεκριµένο 
κατάστηµα πρόκειται να λειτουργήσει µε την ίδια χρήση. 

 
8. Μπορεί να αντικατασταθεί η άδεια καταστήµατος πχ κυλικείου σε άλλο πρόσωπο, όταν την 
εκµετάλλευση αυτού έχει πάρει ο κάτοχος της άδειας µε τη διαδικασία  
της δηµοπρασίας; 
Η περίπτωση αυτή συναντάται σε καταστήµατα που ανήκουν είτε κατά κυριότητα είτε κατά χρήση 

στο δηµόσιο ή σε Ν.Π ή σε OΤΑ. Στις περιπτώσεις αυτές,  για την αντικατάσταση της άδειας θα πρέπει 
να ερευνηθεί αν οι όροι, µε τους οποίους ανατέθηκε η εκµετάλλευση του καταστήµατος στον κάτοχο 
της άδειας, επιτρέπουν τη µεταβίβαση ή εκµίσθωση σε άλλο πρόσωπο. 

 Εποµένως, καταρχήν,  ο οικείος δήµος ή κοινότητα, οφείλει να ελέγξει τους όρους της σύµβασης 
εκµετάλλευσης του καταστήµατος. 
Ειδικότερα όµως για καταστήµατα που ανήκουν σε OΤΑ α και β βαθµού, ρητά απαγορεύεται η 

µεταβίβαση ή εκµίσθωση σε άλλο πρόσωπο130 και ως εκ τούτου δεν µπορεί να αντικατασταθεί η άδεια 
του καταστήµατος αυτού. 

 



9. Θεωρείται µεταβίβαση της επιχείρησης η σύµβαση παραχώρησης της διαχείρισης (management) από 
την εταιρία στο όνοµα της οποίας έχει εκδοθεί ή άδεια ίδρυσης και λειτουργίας σε άλλη εταιρία 
(διαχειρίστρια);  
Η εταιρία που έχει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος,  όταν 

είναι ανώνυµη εταιρία ή εταιρία περιορισµένης ευθύνης µπορεί να αναθέσει την διαχείρισή της σε άλλη 
εταιρία,  η οποία οφείλει να ενεργεί εντός του εταιρικού σκοπού, χωρίς εκ του γεγονότος ανάθεσης της 
διαχείρισης να επέρχεται µεταβίβαση της επιχείρησης (547/2002 ΓνΝΣΚ). Εποµένως µε βάση τη 
γνωµοδότηση αυτή δεν απαιτείται αντικατάσταση της άδειας του καταστήµατος.  
 

 



VII Υποδείγµατα 
 
1. Υπεύθυνη δήλωση για την αντικατάσταση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας (άρθρο 6 παρ. 1 της 
ΚΥΑ 10551/2007) 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί 

µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 
 
ΠΡOΣ(1):  

O – Η Όνοµα: Επώνυµο:  

Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα:   

Όνοµα και Επώνυµο Μητέρας:  

Ηµεροµηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας:                                                 Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:                                              Oδός:                                           Αριθ:                                          ΤΚ:  

                   ∆/νση Ηλεκτρ. 
                                                                                             Ταχυδροµείου 
   Αρ. Τηλεοµοιοτύπου (Fax):                                   (Εmail):   

 
Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις τις παρ. 6 του άρθρου 22 

του Ν. 1599/1986, ως νέος κύριος του καταστήµατος ……( αναγράφεται το είδος του καταστήµατος) που βρίσκεται στην 
οδό …….δηλώνω ότι δεν έχει επέλθει µεταφορά, επέκταση, αλλαγή χρήσης και ουσιώδης τροποποίηση των υγειονοµικών 
όρων λειτουργίας, βάσει των οποίων χορηγήθηκε η ισχύουσα άδεια στον /στην ……..( αναφέρεται το όνοµα του κατόχου της 
άδειας που αντικαθίσταται) 

Ηµεροµηνία: ……….20…… 
O – Η ∆ηλ. 

(Υπογραφή) 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόµενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δηµόσιου τοµέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 
τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε 
άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών. 

2. Υπεύθυνη δήλωση περί µη ύπαρξης τελεσίδικης καταδίκης για τα αδικήµατα  
του άρθρου 1 παρ. 2 του πδ 180/1979 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί 

µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 



 
ΠΡOΣ(1):  

O – Η Όνοµα: Επώνυµο:  

Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα:   

Όνοµα και Επώνυµο Μητέρας:  

Ηµεροµηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας:                                                 Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:                                              Oδός:                                           Αριθ:                                          ΤΚ:  

                   ∆/νση Ηλεκτρ. 
                                                                                             Ταχυδροµείου 
   Αρ. Τηλεοµοιοτύπου (Fax):                                   (Εmail):   

 
Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 

του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: δεν έχω καταδικασθεί τελεσίδικα για κανένα από τα αδικήµατα που αναφέρονται στις 
διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του πδ 180/1979,  όπως αυτό ισχύει». 

Ηµεροµηνία: ……….20…… 
 

O – Η ∆ηλ. 
 

(Υπογραφή) 

 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόµενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δηµόσιου τοµέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 
τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε 
άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών. 
3. Αίτηση για αντικατάσταση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος  
υγειονοµικού ενδιαφέροντος 

 Α Ι Τ Η Σ Η  ΠΡOΣ Το ∆ήµο / Κοινότητα 
............................................................................... 
Α.   ΦΥΣΙΚO ΠΡOΣΩΠO 

ΕΠΩΝΥΜO .....................................  
OΝOΜΑ ..........................................  
OΝ. ΠΑΤΡOΣ ..................................  
ΕΤOΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ..........................  
ΤOΠOΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ......................  
Τοπος Κατοικίας ..............................  
Περιοχή ............................................  
O∆OΣ ...............................................  
Τ.Κ. ..................................................  
Αρ.∆ελτ.Ταυτότητας ........................  
Α.Φ.Μ. .............................................  
ΤΗΛΕΦΩΝO ...................................  

Β.   ΝOΜΙΚO ΠΡOΣΩΠO 



ΕΠΩΝΥΜΙΑ....................................  
Ε∆ΡΑ ...............................................  
ΕΚΠΡOΣΩΠOΣ ...............................  
OΝOΜΑΤΕΠΩΝΥΜO....................  
ΠΑΤΡΩΝΥΜO ................................  
ΤOΠOΣ ΚΑΤOΙΚΙΑΣ .....................  
O∆OΣ ...............................................  
Τ.Κ. ..................................................  
Α.∆.Τ................................................  
Α.Φ.Μ. .............................................  
ΤΗΛΕΦΩΝO ...................................   

 
Παρακαλώ να προβείτε σε αντικατάσταση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήµατος131 ................……… που 
βρίσκεται στην οδό ............................................................................……αρ. ......... της περιοχής………………… 
………….............. µε αριθµό άδειας…………… λόγω132 ……………………… βάσει της ΚΥΑ 10551/07. 
Συνηµµένα υποβάλλω: 
1. ∆ύο φωτογραφίες 
2 Έγγραφο στοιχείο βέβαιης χρονολογίας από το οποίο προκύπτει η µεταβολή 133 
3. Υπεύθυνη δήλωση περί µη µεταφοράς,  επέκτασης, αλλαγής χρήσης κλπ του καταστήµατος134. 
4. Υπεύθυνη δήλωση περί µη καταδίκης για τα αδικήµατα του άρθρου 1 παρ.2 του πδ 180/79135 
5. Παράβολο 
6. Φωτοαντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας ή άδειας διαµονής ή καταστατικού της εταιρείας. 
7. Άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος136…………..  
8. ∆ήλωση ορισµού του υγειονοµικώς ή αγορανοµικώς υπευθύνου από τον εκπρόσωπο της εταιρείας και δήλωση αποδοχής 
του ορισθέντα. 
9. Άδεια ασκήσεως επιτηδεύµατος137 

O / Η  
Αιτών /ούσα 

 
4. Υπόδειγµα αντικατάστασης άδειας 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΗΜΕΡOΜΗΝΙΑ…….. 
ΝOΜOΣ Α.Π……… 
∆ΗΜOΣ/ΚOΙΝOΤΗΤΑ  

Α∆ΕΙΑ I∆ΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤOΥΡΓΙΑΣ 

ΑΠOΦΑΣΗ 
Έχοντας υπόψη: 
 1. Τις διατάξεις των άρθρων 75,80,86, του ν. 3463/2006 (Α 114) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και 

Κοινοτήτων»  
2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 της ΚΥΑ 10551/2007(Β 246) 
3. Την υπ’ αριθ. ........................... άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήµατος ........................... που 

βρίσκεται ............................................................................................................................  



4. Την από ........................... αίτηση του / της ........................................................ του ........................... και της 
........................... έτος γεννήσεως ........................... στ.... ................................................  κατοίκου ............................ 
οδός .................................................... αρ. ...... Α.∆.Τ./ άδειας διαµονής ............................. 

5. Τα στοιχεία του φακέλου, αποφασίζουµε: 

ΧOΡΗΓOΥΜΕ 

Την υπ’ αριθ. .............................................. άδεια ίδρυσης & λειτουργίας καταστήµατος 
...................................................... που βρίσκεται στην οδό .......................................... αρ. .................. σε 
αντικατάσταση της αριθµ. ........................... άδειας ίδρυσης και λειτουργίας  λόγω 
...................................................... βάσει του άρθρου 6 της 10551/2007 Κ.Υ.Α. 
Το κατάστηµα θα λειτουργεί σύµφωνα µε τους παρακάτω όρους, η παράβαση των οποίων 

συνεπάγεται, εκτός της ποινικής δίωξης και την ανάκληση της παρούσας άδειας .  
1.Το κατάστηµα θα λειτουργεί σε ωφέλιµο χώρο αίθουσας (ωφέλιµου κατά την έννοια των 

άρθρων................ και................ της Αιβ/8577/83 Υγειονοµικής ∆ιάταξης) ................................................ όπως 
αυτό φαίνεται στο εγκεκριµένο από την Υγειονοµική Υπηρεσία σχεδιάγραµµα, που τηρείται στον οικείο 
φάκελο της Υπηρεσίας µας .  

2. O κάτοχός της θα συµµορφώνεται προς τις εκάστοτε ισχύουσες Υγειονοµικές - ∆ηµοτικές -
Αγορανοµικές - Τουριστικές - Αστυνοµικές και λοιπές σχετικές µε την λειτουργία του καταστήµατος 
διατάξεις .  

3. Η άδεια είναι προσωπική και αµεταβίβαστη. 
4. Να τοποθετηθεί σε πλαίσιο και να αναρτηθεί, µαζί µε ένα σχεδιάγραµµα του καταστήµατος σε 

εµφανές µέρος αυτού. 
 5. Η άδεια αυτή ισχύει επ’ αόριστο και σε περίπτωση µεταβίβασης του καταστήµατος ή παύσης 

λειτουργίας του να παραδοθεί στην υπηρεσία µας. 
 
ΚOΙΝOΠOΙΗΣΗ 
1.∆/νση Υγείας ......................................... 
2. Αστ.Τµήµα / ∆ηµοτική Αστυνοµία 
3. ∆.O.Υ. ...................................................... 
 

O ∆ΗΜΑΡΧOΣ / O ΠΡOΕ∆ΡOΣ της ΚOΙΝOΤΗΤΑΣ 



ΚΕΦΑΛΑΙO Ε 
ΑΝΑΚΛΗΣΗ-ΑΦΑΙΡΕΣΗ Α∆ΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 

 
Η ανάκληση αφορά όλα τα καταστήµατα 

Η αφαίρεση αφορά µόνο τα καταστήµατα του Π∆ 180/79 ως διοικητική κύρωση 
 

Ι. Aνάκληση της άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος 
Κατ’ αρχάς, οι νόµιµες διοικητικές πράξεις της ∆ιοίκησης από τις οποίες οι διοικούµενοι απέκτησαν 

δικαιώµατα δεν ανακαλούνται (ΣΤΕ 3929/1997). Κατ’ εξαίρεση µόνο επιτρέπεται η ανάκληση νόµιµων 
διοικητικών πράξεων για λόγους δηµοσίου συµφέροντος ανεξάρτητα από το χρόνο εκδόσεως της 
ατοµικής πράξης. Η επίκληση του δηµοσίου συµφέροντος πρέπει να είναι επαρκής και αιτιολογηµένη, η 
δε κρίση του διοικητικού οργάνου ελέγχεται από τα δικαστήρια. 
Τα ανωτέρω γενικά ισχύουν και για την ανάκληση των αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας 

καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος. Η διοίκηση όµως εδώ πρέπει να είναι φειδωλή στη λήψη 
τέτοιων αποφάσεων γιατί υπάρχει κίνδυνος ασκήσεως αγωγών αποζηµιώσεως των θιγοµένων. Κατά τον 
ΑΝ 261/1968, η ανάκληση των παράνοµων διοικητικών πράξεων γίνεται «ελεύθερα και άνευ 
οιασδήποτε εννόµου συνεπείας» (ΣΤΕ 41/1996, 380/1988). Χαρακτηριστικές τέτοιες περιπτώσεις είναι 
η πλάνη περί τα πράγµατα (π.χ. ο κανονισµός πολυκατοικίας δεν επιτρέπει τέτοια χρήση) ή όταν δεν 
πληρούται µια από τις βασικές νόµιµες προϋποθέσεις της άδειας (λ.χ. χορήγηση άδειας κατά παράβαση 
των όρων χρήσεων γης). Τότε, οι παράνοµες πράξεις πάσχουν ακυρότητα και πρέπει να ανακαλούνται 
µόνο για το λόγο της µη νοµιµότητάς τους. 

 Όσον αφορά το θέµα του εύλογου χρόνου, εντός του οποίου ανακαλούνται ελεύθερα, σύµφωνα 
µε τον ΑΝ 261/68 πρέπει να είναι µικρότερος των πέντε (5) ετών, σε κάθε όµως περίπτωση τούτο 
κρίνεται και από το δικαστήριο. Μετά την παρέλευση των 5 ετών από τότε που η πράξη εκδόθηκε, δεν 
επιτρέπεται ανάκληση των πράξεων που είναι επ’ ωφελεία των διοικουµένων και από τις οποίες αυτοί 
απέκτησαν δικαιώµατα. Εξαιρέσεις αυτού αποτελούν οι περιπτώσεις κατά τις οποίες ο διοικούµενος 
µεταχειρίσθηκε απατηλά µέσα κατά την έκδοση της πράξεως, επίσης όταν η ανάκληση γίνεται σε 
συµµόρφωση µε απόφαση δικαστηρίου και, τέλος, για λόγους δηµοσίου συµφέροντος. Επιτρέπεται 
όµως και µετά την παρέλευση της πενταετίας (δηλαδή του ευλόγου χρόνου) οποτεδήποτε η ανάκληση 
δυσµενών παρανόµων διοικητικών πράξεων, προς όφελος των διοικουµένων (ΣΤΕ 4090/87). 
Τα ανωτέρω γενικώς ισχύοντα για την ανάκληση νοµίµων ή παρανόµων διοικητικών πράξεων 

ισχύουν αναλόγως και για την ανάκληση των αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας καταστηµάτων 
υγειονοµικού ενδιαφέροντος µε τις ειδικότερες παρατηρήσεις που διατυπώνονται παρακάτω.  

 
1. Βασικές περιπτώσεις ανάκλησης της άδειας ΚΥΕ κατά τη νοµοθεσία 

Σύµφωνα µε την Α1β/8577/1983 Υγειονοµική ∆ιάταξη (άρθρο 6 παρ. 5)138, η µεταφορά, επέκταση ή 
αλλαγή ΚΥΕ καθώς και η ουσιώδης τροποποίηση των υγειονοµικών όρων λειτουργίας του «θεωρείται 
ίδρυση νέου καταστήµατος». Ειδικότερα, για µεν την µεταφορά του ΚΥΕ προβλέπεται στο ίδιο άρθρο 
(παρ. 7), ότι η άδεια «παύει να ισχύει», προφανώς επειδή η άδεια αναφέρεται σε συγκεκριµένο 
χώρο139, ενώ για τις περιπτώσεις επέκτασης, αλλαγής ή ουσιώδους τροποποίησης των υγειονοµικών 



όρων δεν γίνεται λόγος για παύση ισχύος, οπότε η άδεια πρέπει να ανακληθεί. Το ίδιο ισχύει εξάλλου 
και όταν διαπιστώνονται ορισµένες πολεοδοµικές παραβάσεις. Συγκεκριµένα:  

 
α. Επέκταση 

 Ανάκληση της άδειας γίνεται όταν έχει πραγµατοποιηθεί επέκταση του καταστήµατος σε χώρο, είτε 
συνεχόµενο µε το οίκηµα είτε σε άλλο οίκηµα, για το οποίο έχει χορηγηθεί η άδεια ιδρύσεως και 
λειτουργίας. Στην περίπτωση αυτή, αν διαπιστωθεί η επέκταση, ακόµη και όταν πρόκειται για µικρή 
επέκταση (λ.χ. λίγων τετραγωνικών µέτρων), επακολουθεί η ανάκληση της αδείας και απαιτείται νέα 
άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας.  
Εξαίρεση αποτελεί µόνο η περίπτωση ανάπτυξης καθισµάτων σε ισόγεια αίθουσα συνάθροισης 

κοινού που πρόσκειται στα ήδη λειτουργούντα καταστήµατα των άρθρων 37, 38 &39 (καφέ, µπαρ, 
εστιατόρια κλπ) της Α1β/8577/83 Υ∆. Στις περιπτώσεις αυτές δεν απαιτείται νέα άδεια αλλά εκδίδεται 
πράξη προσδιορισµού καθισµάτων µε απόφαση του οικείου δήµου ή κοινότητας µετά από σύµφωνη 
γνώµη της Υγειονοµικής Υπηρεσίας, (άρθρο 1 παρ.11,16&18 της ΥΑ Υ1γ/Γ.Π/94643/20-7-07 ΦΕΚ Β 
1384). 

 
β. Αλλαγή  
Στον εκµεταλλευτή καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος απαγορεύεται η αλλαγή της χρήσης 

για την οποία είχε χορηγηθεί η άδεια, όπως όταν, λ.χ., ενώ η άδεια είχε χορηγηθεί για µπαρ, αυτό 
µετατράπηκε σε εστιατόριο. Έτσι, όταν διαπιστωθεί ότι ένα κατάστηµα λειτουργεί µε διαφορετική 
χρήση από αυτή που επιτρέπει η αντίστοιχη άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, τότε ανακαλείται η εν λόγω 
άδεια και ο εκµεταλλευτής του ΚΥΕ θα πρέπει να υποβάλει αίτηµα για νέα άδεια.  

 

γ. Oυσιώδης τροποποίηση των υγειονοµικών όρων λειτουργίας  
Oι υγειονοµικοί όροι λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος διαλαµβάνονται στις 

εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ΚΥΕ χορηγείται µετά από σχετική 
γνωµοδότηση της υγειονοµικής υπηρεσίας περί τηρήσεως των υγειονοµικών όρων λειτουργίας, όπως 
αυτοί καθορίζονται από τη νοµοθεσία. Η υγειονοµική υπηρεσία, µεταξύ άλλων, ελέγχει αν ο χώρος 
είναι µονίµου κατασκευής, αν πληροί τους από υγειονοµικής απόψεως απαραίτητους οικοδοµικούς 
όρους τους οποίους καθορίζουν οι σχετικές διατάξεις της υγειονοµικής νοµοθεσίας και του ΓOΚ (ύψος, 
εµβαδόν, είδος κατασκευής, υπόγειο κτλ), αν υπάρχει δυνατότητα εξασφάλισης υγιεινής, ύδρευσης, 
αποχέτευσης, επαρκούς φωτισµού, αερισµού του χώρου κτλ. Επίσης, ελέγχονται από πλευράς 
υγειονοµικής όλες οι προϋποθέσεις που τάσσει η Α1Β 8577/1983 υγ. ∆ιάταξη (λ.χ ψυγεία, συσκευές, 
έπιπλα, µυοκτονία κλπ).  
Κατά την έννοια, εποµένως, των κανόνων της ως άνω υγ. διάταξης, σε περίπτωση έκδοσης άδειας 

ιδρύσεως και λειτουργίας ΚΥΕ εάν διαπιστωθεί εκ των υστέρων παραβίαση ουσιωδών όρων 
λειτουργίας του, τότε αυτό συνιστά λόγο ανάκλησης της άδειας. Η εν λόγω ανάκληση όµως, δεν γίνεται, 
αν διαπιστωθεί από την υγειονοµική υπηρεσία ότι η γενόµενη τροποποίηση είχε ως συνέπεια την 
βελτίωση των υγειονοµικών συνθηκών λειτουργίας του καταστήµατος (άρθρο 6 παρ 5 της Α1β 
8577/1983 Υ∆). Επισηµαίνεται, ότι σε όλες τις περιπτώσεις παραβάσεως υγειονοµικών όρων 
λειτουργίας, η ανάκληση της άδειας γίνεται πάντοτε µετά από γνώµη της υγειονοµικής υπηρεσίας η 
οποία είναι δεσµευτική για το δήµο. Σε κάθε περίπτωση, στο θέµα της ουσιώδους τροποποίησης των 
υγειονοµικών όρων λειτουργίας, έχει θεµελιώδη σηµασία η γνωµοδότηση της Υγειονοµικής Υπηρεσίας,  
από την οποία και εξαρτάται η ανάκληση ή µη της άδειας. Εποµένως, στην περίπτωση αυτή, η 



∆ηµοτική Αρχή αποφασίζει κατά δεσµία αρµοδιότητα, αφού είναι υποχρεωµένη να ακολουθήσει την εν 
λόγω γνωµοδότηση και δεν διαθέτει διακριτική ευχέρεια ως προς την ανάκληση ή µη της άδειας. 
Αντίθετα, όταν οι όροι βάσει των οποίων γίνεται η ανάκληση δεν είναι υγειονοµικοί, τότε δεν 

απαιτείται γνωµοδότηση της υγειονοµικής υπηρεσίας. Εποµένως, εφόσον κατά την έκδοση των αδειών 
παραβιάστηκε όρος µη υγειονοµικός (λ.χ. πολεοδοµικός),  οι άδειες αυτές ανακαλούνται νόµιµα και 
αιτιολογηµένα, χωρίς να έχει προηγηθεί η γνώµη της υγειονοµικής υπηρεσίας (ΣτΕ 2922/1985, 
2671/1990). 

 
δ. Στις περιπτώσεις πολεοδοµικών παραβάσεων  
Σύµφωνα µε πάγια νοµολογία του ΣΤΕ (βλ. ΣΤΕ 508/1999), κατά την έννοια των διατάξεων του 

άρθρου 25 του Π∆ 410/1995 (τώρα πλέον άρθρο 80 Κ∆Κ) «η άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας 
καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος χορηγείται για συγκεκριµένο χώρο, κατόπιν ελέγχου του 
χώρου αυτού τόσον από πλευράς καταλληλότητας όσον και από πλευράς νοµιµότητας του κτιρίου» 
(ΣΤΕ 3939/1997). Αν λοιπόν η ∆ιοίκηση διαπιστώσει ότι υπάρχουν πολεοδοµικές παραβάσεις, οι οποίες 
βεβαιώνονται µε σχετική πράξη του αρµόδιου πολεοδοµικού γραφείου, είναι υποχρεωµένη η εκδούσα 
αρχή (δηλ. ο δήµος) να ανακαλέσει την άδεια λειτουργίας, συνεπεία των πολεοδοµικών αυτών 
παραβάσεων, και να διατάξει το κλείσιµο (σφράγιση) του καταστήµατος. 
Η µη τήρηση από το αρµόδιο όργανο της υποχρέωσής του να προβεί στο κλείσιµο του καταστήµατος 

και στην ανάκληση της άδειας ΚΥΕ αποτελεί παράλειψη οφειλόµενης νόµιµης ενέργειας (ΣΤΕ 
1354/1989). Επίσης γίνεται δεκτό νοµολογιακά ότι η νοµιµότητα του κτιρίου αποτελεί κατά νόµο την 
αναγκαία προϋπόθεση για τη νοµιµότητα της άδειας (ΣΤΕ 526/1987, 1336/1989, 517/1994, 518/1994). 
Συνεπώς, σε µια τέτοια περίπτωση, η µη ανακληθείσα άδεια είναι παράνοµη.  
Σχετικές µε την υποχρέωση ανάκλησης της άδειας ΚΥΕ είναι και οι 1354/1989 και 5875/1999 

αποφάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας, σύµφωνα µε τις οποίες, «..απαραίτητη προϋπόθεση για το 
κύρος της αδείας ιδρύσεως είναι η νοµιµότητα των εγκαταστάσεων από πολεοδοµική άποψη, απαιτείται 
δηλαδή να έχει ληφθεί νόµιµη άδεια για την ανέγερσή τους και να επιτρέπεται η χρήση των 
συγκεκριµένων καταστηµάτων. Αν κάποια από τις προϋποθέσεις αυτές παύσει να υφίσταται σε χρόνο 
µεταγενέστερο της χορήγησης της αδείας αυτής ή διαπιστωθεί ότι παραπλανήθηκε κατά την χορήγησή 
της, η ∆ιοίκηση νοµίµως ανακαλεί την άδεια…». 
Σύµφωνα, επίσης, µε την υπ’ αριθµ. 214/1984 Γν. ΝΣΚ, «εις περίπτωσιν καθ’ ην µετά την χορήγηση 

αδείας λειτουργίας καταστήµατος η οικοδοµή εις την οποία λειτουργεί κατάστηµα ήθελε κριθεί 
αυθαίρετος και κατεδαφιστέα, η Αστυνοµική Αρχή» (και εν προκειµένω ο δήµος ή η κοινότητα) «µετά 
την οριστικοποίηση του σχετικού πρωτοκόλλου πρέπει να προέλθει εις την ανάκλησιν της αδείας 
λειτουργίας του καταστήµατος».  
Σε περίπτωση εξαίρεσης ή αναστολής κατεδάφισης κτίσµατος ή προσθήκης επ’ αυτού σύµφωνα µε το 

άρθρο 23 του N. 1577/1985 (όπως ισχύει µετά την τροποποίησή του µε το άρθρο 20 του N. 2831/2000) 
ή το άρθρο 15 του N. 1337/1983 (βλ. κεφάλαιο σχετικά µε τη χορήγηση της άδειας), η ισχύουσα άδεια 
KYE δεν ανακαλείται. 

Oι ∆ηµοτικές και Κοινοτικές Αρχές είναι αρµόδιες για τον έλεγχο εφαρµογής άλλων νοµοθεσιών 
(πλην των υγειονοµικών), µεταξύ των οποίων γίνεται ρητή αναφορά στην πολεοδοµική νοµοθεσία και 
συγκεκριµένα στα στοιχεία νοµιµότητας του κτιρίου. O όρος των υγειονοµικών διατάξεων σύµφωνα µε 
τον οποίο, η λειτουργία καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος επιτρέπεται µόνο υπό την 
προϋπόθεση της νοµιµότητας των κτιριακών του εγκαταστάσεων, δεν είναι εκ της φύσεώς του 
υγειονοµικός. Συνεπώς, αν παραβιασθεί ο όρος αυτός, η ανάκληση της άδειας διενεργείται χωρίς 



προηγούµενη γνώµη της Υγειονοµικής Υπηρεσίας (ΣΤΕ 5875/1995, 2671/1990, 2977/1985, πρβλ. και. 
ΣΤΕ 3588/1992, 3412/1992, 1806/1987). Εποµένως, µετά την παρέλευση απράκτου της προθεσµίας για 
άσκηση ένστασης επί της έκθεσης αυτοψίας αυθαιρέτου ή την απόρριψή της από την Επιτροπή Κρίσης 
Αυθαιρέτων, οπότε, µε την ολοκλήρωση των διοικητικών ενεργειών της πολεοδοµικής υπηρεσίας, ο 
χαρακτηρισµός του αυθαιρέτου καταστεί τελεσίδικος, το αρµόδιο όργανο του ∆ήµου οφείλει να λάβει 
τη σχετική απόφαση, χωρίς να απαιτείται η γνώµη της υγειονοµικής υπηρεσίας. 

 
ε. Σε περίπτωση καθορισµού ή αλλαγής χρήσεων γης  
Σύµφωνα µε τις διατάξεις των παρ. 6 και 7 του άρθρου 16 του N. 2831/2000 (όπως αυτές 

προστέθηκαν µε την παρ. 3 του άρθρου 12 του N. 3212/2003): «...νοµίµως υφιστάµενες χρήσεις κτιρίων 
ή εγκαταστάσεων σε περιοχές στις οποίες καθορίζονται ή µεταβάλλονται οι χρήσεις γης» µπορούν να 
καταργηθούν µε την κανονιστική πράξη καθορισµού ή µεταβολής των χρήσεων. Όµως, σε αυτές τις 
περιπτώσεις, «καθορίζεται υποχρεωτικά και ο χρόνος αποµάκρυνσης των µη επιτρεπόµενων χρήσεων, ο 
οποίος δεν µπορεί να είναι µικρότερος των πέντε ετών, ανάλογα µε την χρήση, τους ενδεχόµενους 
κινδύνους για το περιβάλλον, τις εκτιµώµενες επιπτώσεις στην επιθυµητή οργάνωση της περιοχής, τα 
τεχνικά, οικονοµικά και κοινωνικά δεδοµένα, τη συµβολή τους στην οικονοµία της περιοχής και το 
κόστος και τις δυσκολίες µετεγκατάστασης. Kατά τη διάρκεια της προθεσµίας αποµάκρυνσης, 
επιτρέπεται ο εκσυγχρονισµός ή και η επέκταση των εγκαταστάσεων, εφόσον βελτιώνονται οι 
επιπτώσεις στο περιβάλλον από τη λειτουργία της µονάδας, καθώς επίσης και εργασίες συντήρησης και 
επισκευής των κτιρίων που αποσκοπούν στην ασφάλεια και την υγιεινή των διαβιούντων και 
εργαζοµένων σε αυτά...» (βλ. αναλυτικότερα και στο  κεφάλαιο σχετικά µε τη χορήγηση της άδειας). 
Συνεπώς, στηνπερίπτωση που δεν διατηρούνται οι υφιστάµενες χρήσεις κτιρίων ή εγκαταστάσεων, η 

αντίστοιχη ανάκληση άδειας KYE µπορεί να γίνει µόνο µετά την παρέλευση της  µεταβατικής 
προθεσµίας που ορίζεται στην κανονιστική πράξη καθορισµού ή µεταβολής των χρήσεων, ενώ η εν 
λόγω προθεσµία ποτέ δεν µπορεί να είναι µικρότερη των πέντε ετών. 

 
στ. Σε περιπτώσεις απειλής της δηµόσιας υγείας ή παραπλάνησης των αρµόδιων οργάνων  
Η υγειονοµική νοµοθεσία προβλέπει επίσης (άρθρο 11 παρ. 5 υγ. διάταξης Α1β/8577) την 

υποχρεωτική ανάκληση της άδειας λειτουργίας ΚΥΕ, όταν ο Νοµάρχης έχει επιβάλει οριστική 
απαγόρευση της λειτουργίας ΚΥΕ (άρθρο 11 παρ. 1 υγ. διάταξης Α 1β/8577) . Aυτό γίνεται όταν: 
 ένα ΚΥΕ λειτουργεί «κάτω από απαράδεκτες συνθήκες σε σηµείο που να απειλείται η δηµόσια 
υγεία» και  
 υφίσταται τεχνική ή άλλη (λ.χ. οικονοµική ή πολεοδοµική) αδυναµία «εκτελέσεως των κρινοµένων 
ως απαραιτήτων εργασιών βελτιώσεως των απαράδεκτων συνθηκών λειτουργίας τούτου». 
Η εν λόγω απόφαση του Νοµάρχη περί οριστικής απαγόρευσης κοινοποιείται στον οικείο OΤΑ, ο 

οποίος µετά την παραλαβή της ανακαλεί οριστικά την άδεια λειτουργίας (άρθρ. 11 παρ. 5), ενώ επίσης 
σφραγίζει το κατάστηµα (άρθρ. 11 παρ. 2).  
Η υγειονοµική διάταξη Α1β/8577/1983 προβλέπει επίσης (άρθρ. 11 παρ. 6) την ανάκληση της άδειας 

ιδρύσεως και λειτουργίας ΚΥΕ αν διαπιστωθεί ότι για την απόκτησή της ο νοµέας αυτού παραπλάνησε 
οπωσδήποτε τα αρµόδια υπηρεσιακά όργανα σε σηµείο που να του χορηγηθεί τελικά η ανωτέρω άδεια 
κατά παρέκκλιση αναφερόµενων σε ουσιώδεις υγειονοµικούς όρους και προϋποθέσεις διατάξεων της 
εκάστοτε ισχύουσας σχετικής νοµοθεσίας. Η εν λόγω παραπλάνηση µπορεί λ.χ. να αφορά χρήση 
πλαστών ή παραποιηµένων δικαιολογητικών, αλλοίωση ή αποσιώπηση πραγµατικών περιστατικών που 



αφορούν ουσιώδεις υγειονοµικούς όρους λειτουργίας κ.ο.κ. Σε αυτή τη περίπτωση ο δήµος ανακαλεί 
την άδεια κατόπιν αιτιολογηµένης γνωµοδοτήσεως της αρµόδιας Υγειονοµικής Επιτροπής ή, εν 
ελλείψει, της Υγειονοµικής υπηρεσίας (άρθρ. 11 παρ. 6).  
ζ. Σε περιπτώσεις έλλειψης των θέσεων στάθµευσης που απαιτεί ο νόµος για κέντρα διασκέδασης  
Σύµφωνα µε το άρθρο 1 παρ. 5 του Π∆ 180/1979, που προστέθηκε µε το άρθρο 1 του Π∆ 257/2001, 

απαγορεύεται η χορήγηση άδειας λειτουργίας κέντρου διασκέδασης στους νοµούς Αττικής, πλην των 
νησιωτικών περιοχών και Θεσσαλονίκης, καθώς και σε πρωτεύουσα νοµού ή σε πόλη µε πληθυσµό άνω 
των 10.000 κατοίκων, εφόσον ο ενδιαφερόµενος δεν διαθέτει ιδιόκτητο ή µισθωµένο χώρο στάθµευσης 
αυτοκινήτων σε απόσταση όχι µεγαλύτερη των εκατό (100) µέτρων σε ευθεία γραµµή από το 
κατάστηµα, για την εξυπηρέτηση των πελατών αυτού. Η αναλογία των θέσεων στάθµευσης, σε σχέση 
µε τον αριθµό των καθισµάτων που προβλέπεται για τη λειτουργία του καταστήµατος πρέπει να είναι 
ένα προς έξι (1:6), δηλ. µία θέση στάθµευσης για κάθε έξι καθίσµατα, στα οποία περιλαµβάνονται και 
τα σκαµπώ (ΥΠΕΣ∆∆Α 11071/17-4-2003). Για τη διαπίστωση της προϋπόθεσης αυτής, ο 
ενδιαφερόµενος προσκοµίζει, πέραν των λοιπών δικαιολογητικών, έγγραφο (τίτλο κυριότητας ή 
µισθωτήριο συµβόλαιο) από το οποίο προκύπτει η ύπαρξη του παραπάνω χώρου, καθώς και 
σχεδιάγραµµα µηχανικού, στο οποίο εµφαίνεται ο αριθµός των θέσεων στάθµευσης στον εν λόγω χώρο, 
καθώς και η απόστασή του από το κατάστηµα. Αν διαπιστωθεί οποτεδήποτε η έλλειψη της 
προϋπόθεσης αυτής, η χορηγηθείσα άδεια ανακαλείται και επαναχορηγείται όταν έχει εξευρεθεί ο εν 
λόγω χώρος, εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις που ίσχυαν κατά το χρόνο χορήγησής 
της140. Η προθεσµία που δόθηκε στα κέντρα διασκέδασης µε το άρθρο 11 παρ. 2 του Ν. 3345/2005, 
έληξε την 31/12/2006 και εποµένως σήµερα, αν ένα κέντρο δεν διαθέτει τις απαιτούµενες από το νόµο 
θέσεις, ο ∆ήµος πρέπει να προβεί στην ανάκληση της άδειας (ΥΠΕΣ∆∆Α 13389/21-3-2007). 

 
2. Αφαίρεση της άδειας λειτουργίας 
Η αφαίρεση της άδειας λειτουργίας (προσωρινή ή οριστική) προβλέπεται από το άρθρο 2 του Π∆ 

180/1979 «περί των όρων λειτουργίας οινοπνευµατωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως»141 και 
αποτελεί διοικητική κύρωση που επιβάλλεται προκειµένου να διασφαλιστεί η δηµόσια υγεία, καθώς και 
η δηµόσια τάξη και ασφάλεια που διασαλεύονται από υγειονοµικές παραβάσεις, παραβιάσεις διατάξεων 
που αφορούν την κοινή ησυχία, τη διακίνηση ναρκωτικών κ.ο.κ. Επίσης, η εν λόγω κύρωση επιβάλλεται 
και προς αντιµετώπιση των κινδύνων που συνεπάγεται η εκµετάλλευση ΚΥΕ από άτοµα που έχουν 
διαπράξει ορισµένα σοβαρά αδικήµατα. Αξίζει να επισηµανθεί ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, 
προκειµένου να επιβληθεί νόµιµα η δυσµενής αυτή κύρωση της αφαίρεσης άδειας ΚΥΕ, πρέπει 
προηγουµένως να έχει τηρηθεί η επιβαλλόµενη από το άρθρο 20 παρ 2 του Συντάγµατος αρχή της 
προηγούµενης ακρόασης του ενδιαφεροµένου (ΣτΕ 657/1976, 2078/1976 κ.ά.). 

 
ΛOΓOΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ 

 επέκταση 
 αλλαγή 
 ουσιώδης τροποποίηση 
 απαγόρευση λειτουργίας από Νοµάρχη  
 έλλειψη θέσεων στάθµευσης κέντρων 
 λόγοι δηµοσίου συµφέροντος 

 
ΛOΓOΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ 



 Τρεις βεβαιώσεις παραβάσεων εντός έτους, για συγκεκριµένα αδικήµατα 
 Τρεις καταδίκες µετά από µηνύσεις 
 Ναρκωτικά, τόπος συνάντησης κακοποιών, υπόπτων, κίνδυνος για δηµόσια τάξη και ασφάλεια 
 Παραβίαση σφραγίδων 
Αµέσως µετά την έκδοση της απόφασης περί αφαίρεσης της άδειας, ο ∆ήµαρχος ή ο αρµόδιος 

Αντιδήµαρχος, ή ο Πρόεδρος της Κοινότητας, (άρθρα 106 παρ. 1 περ. γ, 86 παρ 1 περ. β, 87 παρ 3 
Κ∆Κ), παρέχουν την εντολή για σφράγιση του καταστήµατος. Στην περίπτωση αυτή, προσβάλλεται 
δικαστικά, ως η µόνη εκτελεστή πράξη, η απόφαση του αρµόδιου οργάνου για την αφαίρεση της άδειας 
ΚΥΕ, η οποία κοινοποιείται στον ενδιαφερόµενο προκειµένου αυτός να ασκήσει τα νόµιµα ένδικα 
µέσα. Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, “στη δικαιοδοσία των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων 
υπάγονται, εκδικαζόµενες ως διαφορές ουσίας, οι διαφορές που αναφύονται κατά την εφαρµογή της 
νοµοθεσίας που αφορά: α) τη χορήγηση ή την ανάκληση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας και την 
επιβολή κυρώσεων κατά τη λειτουργία καταστηµάτων και εργαστηρίων υγειονοµικού ενδιαφέροντος, 
καθώς και των επιχειρήσεων που εξοµοιούνται µε αυτά»142. Η προθεσµία άσκησης προσφυγής (60 
ηµέρες), αλλά και η άσκησή της δεν αναστέλουν την ισχύ της προβαλλόµενης απόφασης, αλλά ο 
ενδιαφερόµενος µπορεί να υποβάλει αίτηση αναστολής στο δικαστήριο143. Εξάλλου, πριν την 
προσφυγή στη δικαιοσύνη, ο ενδιαφερόµενος που έχει έννοµο συµφέρον, έχει τη δυνατότητα άσκησης 
της ειδικής διοικητικής προσφυγής του άρθρου 150 Κ∆Κ ενώπιον του Γ. Γραµµατέα της Περιφέρειας 
εντός δέκα (10) ηµερών από τη δηµοσίευση της απόφασης ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε 
γνώση αυτής (άρθρ. 150 παρ. 1α Κ∆Κ)144.  
Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι διοικητικές κυρώσεις της οριστικής ή της προσωρινής αφαίρεσης άδειας 

ΚΥΕ αφορούν συγκεκριµένες κατηγορίες καταστηµάτων. Στην παρ. 1 του άρθρου 1 του Π∆ 180/1979 
αναφέρονται: 
 τα κέντρα διασκέδασης (δηλ. καταστήµατα όπου προσφέρεται καλλιτεχνικό και ιδιως µουσικό 
πρόγραµµα) 
 τα καταστήµατα όπου προσφέρονται «κυρίως οινοπνευµατώδη ποτά για άµεση εντός αυτών 
κατανάλωση», δηλ. «µπαρ και τα όµοια προς αυτά» 
 καφενεία, καφετέριες, αναψυκτήρια, πιτσαρίες, σνακ µπαρ 
 οι αίθουσες διενέργειας τεχνικών παιγνίων  
 τα µικτά καταστήµατα, αν σε αυτά περιλαµβάνεται ένα από τα ανωτέρω καταστήµατα. 
Επίσης, τα εν λόγω διοικητικά µέτρα επιβάλλονται και σε άλλα ΚΥΕ όπου, σύµφωνα µε τις 

ισχύουσες υγειονοµικές διατάξεις, προσφέρονται εκτός των άλλων και οινοπνευµατώδη ποτά για άµεση 
εντός αυτών κατανάλωση (λ.χ. εστιατόρια, ψαροταβέρνες, κυλικεία κ.ά.). 

 
α. Προσωρινή Αφαίρεση 
Η προσωρινή αφαίρεση της αδείας λειτουργίας είναι µια µορφή διοικητικής ποινής που προβλέπεται 

µε την παρ 2 του άρθρου 2 και την παρ. 1 του άρθρου 4 του Π∆ 180/1979 ως ισχύει και αφορά τους 
κατόχους αδειών λειτουργίας των παραπάνω ΚΥΕ. Εννοείται ότι η προσωρινή αφαίρεση δεν µπορεί 
παρά να αφορά την λειτουργία και όχι και την ίδρυση των ΚΥΕ, αφού τα τελευταία, προσωρινά µόνο 
δεν έχουν άδεια και, εφόσον η αφαίρεση δεν γίνει οριστική (βλ. παρακάτω), µπορούν µετά την πάροδο 
του χρόνου αφαίρεσης να επαναλειτουργήσουν χωρίς να χρειάζεται νέα άδεια ίδρυσης και λειτουργίας. 
Σύµφωνα, λοιπόν, µε την παρ. 6 εδ. β του άρθρου 80 Κ∆Κ, αρµόδιο όργανο για την προσωρινή 
αφαίρεση της άδειας λειτουργίας ΚΥΕ είναι ο ∆ήµαρχος ή ο Πρόεδρος Κοινότητας, οι οποίοι είναι 



υποχρεωµένοι να λάβουν την εν λόγω απόφαση εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την συνδροµή των 
εξής προϋποθέσεων:  
 Εφόσον (άρθρ. 2 παρ. 2):  
α. Βεβαιώθηκαν από αστυνοµικά όργανα τρεις (3) συνολικά παραβάσεις, εντός έτους, των διατάξεων 

του άρθρου 4 Π∆ 180/1979 (εργασία χωρίς άδεια)145, των διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά για την 
κοινή ησυχία (Α∆ 3/1996 και άρθρο 417 ΠΚ), τη λειτουργία µουσικής χωρίς άδεια, την είσοδο 
ανηλίκων σε κέντρα διασκέδασης και αµιγή µπαρ και την κατανάλωση από αυτούς οινοπνευµατωδών 
ποτών χωρίς συνοδεία γονέων ή κηδεµόνων (Π∆ 36/1994), την παραβίαση των όρων και προϋποθέσεων 
της κατεχόµενης άδειας λειτουργίας µουσικής ή το ωράριο λειτουργίας του καταστήµατος ή 
β. Εκδόθηκαν, ύστερα από µηνύσεις ιδιωτών, τρεις (3) καταδικαστικές αποφάσεις για παράβαση των 

προηγούµενων διατάξεων.  
 Όταν στο ΚΥΕ (άρθρ. 2 παρ. 3 και άρθρ. 4 παρ. 1 Π∆ 180/1979):  
α. Γίνεται διακίνηση ή χρήση ναρκωτικών ή  
β. Συχνάζουν αντικοινωνικά, κακοποιά ή ύποπτα διακίνησης ναρκωτικών άτοµα ή 
γ. Λαµβάνουν χώρα σοβαρές αταξίες αντικοινωνικού χαρακτήρα που προκαλούν το κοινό αίσθηµα ή 

δηµιουργούν κίνδυνο για τη δηµόσια τάξη ή ασφάλεια, τη νεολαία και τα ήθη. 
 Επισηµαίνεται ότι η προσωρινή αφαίρεση της άδειας λειτουργίας έχει ως αποτέλεσµα την 

σφράγιση του καταστήµατος και η χρονική διάρκεια της τελευταίας εκτείνεται από δέκα (10) έως 
εξήντα (60) ηµέρες. Τόσο η απόφαση για την επιβολή της διοικητικής ποινής της προσωρινής 
αφαίρεσης και τον προσδιορισµό της χρονικής διάρκειάς της, όσο και η αρµοδιότητα για την λήψη της 
απόφασης της σφράγισης και την παροχή σχετικής εντολής, ανήκουν στις ευθύνες του ∆ηµάρχου ή του 
Προέδρου της Κοινότητας. Oι τελευταίοι οφείλουν, όπως ήδη τονίσθηκε, να ενεργήσουν εντός 
δεκαπέντε (15) ηµερών, από τη συνδροµή των νόµιµων προϋποθέσεων, ενώ η παράβαση αυτών των 
υποχρεώσεων «αποτελεί πειθαρχικό αδίκηµα και παράβαση καθήκοντος και τιµωρείται κατά τις 
διατάξεις των άρθρων 142 και 143 του Κ∆Κ και κατά το άρθρο 259 ΠΚ» (άρθρο 80 παρ. 6 Κ∆Κ).  
Αξίζει, εξάλλου, να σηµειωθεί ότι το εν λόγω χρονικό διάστηµα των δεκαπέντε ηµερών, στην πρώτη 

περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 2 Π∆ 180/1979 (βεβαίωση παραβάσεων κοινής ησυχίας, ωραρίου 
κλπ.) υπολογίζεται ως εξής: Ως έναρξή του λαµβάνεται υπ’ όψη η ηµεροµηνία περιέλευσης στο ∆ήµο 
των τριών (3) βεβαιωθεισών παραβάσεων «εντός έτους», οι οποίες αφορούν παράβαση των διατάξεων 
περί κοινής ησυχίας, τη λειτουργία της µουσικής χωρίς άδεια, την παράβαση των όρων και 
προϋποθέσεων της κατεχόµενης άδειας µουσικής, το ωράριο λειτουργίας του καταστήµατος και τέλος 
την παράλειψη εκδόσεως από την Αστυνοµική Αρχή (Υπηρεσία Ασφαλείας) της ειδικής άδειας 
εργασίας για τους απασχολούµενους σε κέντρα διασκεδάσεως, µπαρ, καφετέριες, αµιγείς αίθουσες 
διενέργειας τεχνικών παιγνίων. Το εν λόγω «έτος», δεν είναι το ηµερολογιακό έτος (1.1. έως και 31.12), 
αλλά η έναρξή του υπολογίζεται από την πρώτη βεβαίωση παράβασης και λήγει µε την αντίστοιχη 
ηµεροµηνία του επόµενου έτους.  
Ως προς τις περιπτώσεις προσωρινής αφαίρεσης εξαιτίας τριών (3) καταδικαστικών αποφάσεων από 

ποινικό δικαστήριο κατόπιν µηνύσεων ιδιωτών (άρθρ. 2 παρ. 2 περ. β Π∆ 180/1979) επισηµαίνεται ότι 
οι εν λόγω αποφάσεις αρκεί να είναι οριστικές. Άλλωστε, σε περίπτωση άσκησης έφεσης µε 
ανασταλτικό αποτέλεσµα, το τελευταίο εκτείνεται µόνο στην κύρια ποινή και όχι στις παρεπόµενες (µε 
την εξαίρεση της στέρησης πολιτικών δικαιωµάτων). Σε κάθε περίπτωση, η διοικητική ποινή 
επηρεάζεται από την σχετική απόφαση του ποινικού δικαστηρίου επί της εφέσεως µόνον αν ο 
κατηγορούµενος αθωωθεί για λόγους ουσίας.  



Ως προς τις περιπτώσεις προσωρινής αφαίρεσης της άδειας, επειδή συχνάζουν αντικοινωνικά 
στοιχεία, γίνεται διακίνηση ναρκωτικών, λαµβάνουν χώρα σοβαρές αταξίες κλπ., θα πρέπει να 
επισηµανθεί το γεγονός ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή ως προς την αιτιολόγηση της σχετικής 
διοικητικής πράξης αφαίρεσης, αφού οι εν λόγω διατάξεις περιλαµβάνουν αόριστες νοµικές έννοιες και 
συνδέονται µε την εκτίµηση πραγµατικών περιστατικών τα οποία, σε πολλές περιπτώσεις, µπορούν να 
είναι αµφιλεγόµενα. Από την σχετική περιπτωσιολογία που έχει απασχολήσει τα δικαστήρια, αξίζει να 
σηµειωθεί ότι κρίθηκε µη νόµιµος λόγος προσωρινής αφαίρεσης άδειας, το µεµονωµένο περιστατικό, το 
οποίο, ενόψει των πραγµατικών συνθηκών, δεν µπορούσε να αποτρέψει ο κάτοχος της άδειας, µολονότι 
ο ίδιος κατέβαλε την προσήκουσα προσοχή και επιµέλεια (ΣτΕ 2672/1990, 3674/1997 κ.ά.). Έτσι, η εν 
κρυπτώ, ταχεία και µεµονωµένη χρήση ναρκωτικών από έναν πελάτη, λ.χ., στις τουαλέτες ή η ξαφνική 
πρόκληση σκανδάλου κατά των ηθών από µεµονωµένους πελάτες δεν µπορούν να στοιχειοθετήσουν 
την προσωρινή αφαίρεση άδειας ΚΥΕ από τον κάτοχό της, εφόσον αυτός είχε λάβει όλα τα νόµιµα 
µέτρα και ήλεγχε επιµελώς και προσεκτικά τον χώρο του καταστήµατός του. Αντίθετα, οι συχνές 
επισκέψεις και συναντήσεις κακοποιών στο ΚΥΕ, η κατ’ επανάληψη και από περισσότερους 
αντικοινωνική ή ανήθικη συµπεριφορά, η φανερή ή από περισσότερους ή συχνή χρήση ή κατοχή 
ναρκωτικών, η συµµετοχή του ίδιου του ιδιοκτήτη ή/και του προσωπικού του σε τέτοιου είδους πράξεις 
ή απλά η ανοχή ή η αδιαφορία του ή η αµέλειά του, µπορούν να στοιχειοθετήσουν νόµιµα την εν λόγω 
αφαίρεση της άδειας ΚΥΕ, αλλά πρέπει σε κάθε περίπτωση να αναφέρονται συγκεκριµένα (και όχι µε 
απλή γενική παραποµπή στις διατάξεις του νόµου) στην σχετική αιτιολογία. Σε κάθε περίπτωση, το 
όργανο που είναι αρµόδιο να βεβαιώσει τα γεγονότα που αναφέρθηκαν παραπάνω δεν µπορεί παρά να 
είναι όργανο της ΕΛΑΣ.  

 
β. Oριστική Αφαίρεση 
Η οριστική αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των ΚΥΕ που αναφέρθηκαν παραπάνω 

αποτελεί διοικητική κύρωση. Σύµφωνα µε την παρ. 6 εδ. α του άρθρου 80 Κ∆Κ, αρµόδιο όργανο για 
την οριστική αφαίρεση της άδειας λειτουργίας ΚΥΕ είναι στους δήµους η δηµαρχιακή επιτροπή και στις 
κοινότητες το κοινοτικό συµβούλιο, τα οποία οφείλουν µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από την συνδροµή 
των προϋποθέσεων να λάβουν την σχετική απόφαση. Αµέσως µετά, ο δήµαρχος ή ο πρόεδρος της 
κοινότητας, είναι υποχρεωµένοι, εφόσον λήφθηκε απόφαση για οριστική αφαίρεση άδειας, να 
προχωρήσουν στην παροχή εντολής για τη σφράγιση του καταστήµατος (άρθρ. 80 παρ. 6 εδ. β Κ∆Κ). Η 
οριστική αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας προβλέπεται από τη νοµοθεσία στις εξής 
ειδικότερες περιπτώσεις: 
αα. Υποχρεωτικά:  
 όταν ο κάτοχος της άδειας έχει καταδικασθεί τελεσίδικα για ορισµένα αδικήµατα που αναφέρονται 
στο νόµο (ιδίως άρθρ. 1 παρ. 2 και άρθρ. 2 παρ. 1 Π∆ 180/1979, βλ. παρακάτω) 
 όταν παραβιάστηκε η σφράγιση και τέθηκε σε λειτουργία το κατάστηµα ύστερα από απόφαση 
προσωρινής αφαίρεσης της άδειας (άρθρ. 2 παρ. 4 Π∆ 180/1979) 
ββ. ∆υνητικά  
 όταν έχουν επιβληθεί τρεις αποφάσεις προσωρινής αφαίρεσης της άδειας και βεβαιώθηκε εκ νέου 
παράβαση εντός έτους από την έκτιση της τελευταίας προσωρινής αφαίρεσης( άρθρ. 2 παρ. 2 εδ. β Π∆ 
180/1979)  
 όταν στο ΚΥΕ γίνεται διακίνηση ή χρήση ναρκωτικών, λαµβάνουν χώρα «σοβαρές αταξίες 
αντικοινωνικού χαρακτήρα» ή συχνάζουν αντικοινωνικά, κακοποιά κλπ. άτοµα (άρθρ. 2 παρ. 3 Π∆ 



180/1979, βλ. παρακάτω), ήδη είχε γίνει προσωρινή αφαίρεση της άδειας γι’ αυτούς τους λόγους, αλλά 
οι τελευταίοι εξακολουθούν να ισχύουν και µετά την εν λόγω προσωρινή αφαίρεση. 
Ειδικότερα, αφαιρείται οριστικά και υποχρεωτικά η άδεια:  

 Στην περίπτωση, που ο κάτοχός της έχει καταδικαστεί µε τελεσίδικη απόφαση για τα αδικήµατα της 
αντίστασης (άρθρο 167 ΠΚ), σύστασης και συµµορίας (άρθρο 187 ΠΚ), εγκλήµατα στα σχετικά µε το 
νόµισµα (άρθρα 207-215 ΠΚ), υπόθαλψης εγκληµατία (άρθρο 231 ΠΚ), παρασιώπησης εγκληµάτων 
που αναφέρονται στο κεφ. Ι του ΠΚ (άρθρο 232 ΠΚ για τα κακουργήµατα), ανθρωποκτονίας εκ 
προθέσεως (άρθρο 299 ΠΚ), σωµατικής βλάβης από πρόθεση (άρθρο 209 επ ΠΚ), αρπαγής (άρθρο 322 
ΠΚ), αρπαγής ανηλίκου (άρθρο 324 ΠΚ), κλοπής (άρθρο 372 ΠΚ), ληστείας (άρθρο 380 ΠΚ), φθοράς 
που προκαλεί το κοινό αίσθηµα ( άρθρο 384 Α ΠΚ), εκβίασης (άρθρο 385 ΠΚ), απάτης (άρθρο 386 
ΠΚ), αποδοχής και διάθεσης προϊόντων εγκλήµατος (άρθρο 394 ΠΚ), παράβασης των ποινικών 
διατάξεων περί όπλων και εκρηκτικών υλών (Ν. 2168/1993), παράβαση του νόµου περί ναρκωτικών (Ν. 
1729/1987, Ν. 2331/1995 και Ν. 2791/1999), κακουργήµατα ή πληµµελήµατα που αναφέρονται στα 
αδικήµατα περί εσχάτης προδοσίας της χώρας (άρθρο 134 ΠΚ), οιαδήποτε εγκλήµατα κατά των ηθών 
(άρθρα 336-353 ΠΚ επ) και, τέλος, σύµφωνα µε το άρθρ. 2 του Π∆ 36/1994146, σε περίπτωση 
παράβασης του άρθρου 394Α ΠΚ σχετικά µε τη νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατική 
δραστηριότητα. 
 Σε περίπτωση παραβίασης της σφραγίσεως (που αποτελεί και ποινικό αδίκηµα) ύστερα από απόφαση 
προσωρινής αφαιρέσεως της άδειας και θέσεως σε λειτουργία του καταστήµατος, αφαιρείται οριστικά η 
άδεια λειτουργίας του. Και σε αυτή τη περίπτωση η δηµαρχιακή επιτροπή ή το κοινοτικό συµβούλιο, 
έχουν την υποχρέωση, εντός των προθεσµιών του νόµου (20 ηµέρες) να λάβουν απόφαση, κατά δέσµια 
αρµοδιότητα, για την οριστική αφαίρεση της άδειας, ενώ ο δήµαρχος ή ο πρόεδρος της κοινότητας 
οφείλει να δώσει εντολή προς σφράγιση (βλ. παρακάτω). Υπάρχει, βέβαια, περίπτωση να µην 
αποφασιστεί τελικά η οριστική αφαίρεση της άδειας εφόσον ο κάτοχός της αποδείξει ότι ο ίδιος και οι 
προστηθέντες του (υπάλληλοι, συνεργάτες κλπ., βλ. άρθρ. 922 ΑΚ) δεν είχαν καµία συµµετοχή ούτε 
διευκόλυναν µε κάποιο τρόπο την αυθαίρετη παραβίαση ή την καταστροφή της σφράγισης (ΣτΕ 
1053/1998).  
 Εάν, µετά από τρεις (3) αποφάσεις προσωρινής αφαιρέσεως της άδειας λειτουργίας καταστήµατος, 
βεβαιωθεί εκ νέου παράβαση των διατάξεων για εργασία χωρίς άδεια, κοινή ησυχία, ωράριο κλπ.147 
εντός έτους148 από την έκτιση της τελευταίας προσωρινής αφαιρέσεως, η άδεια ίδρυσης και 
λειτουργίας του καταστήµατος «δύναται» να αφαιρείται οριστικά µε απόφαση της δηµαρχιακής 
επιτροπής ή του κοινοτικού συµβουλίου που πρέπει και αυτή να εκδοθεί εντός των προθεσµιών του 
νόµου (20 ηµέρες). Σε αυτή τη περίπτωση, ο νόµος παραχωρεί διακριτική ευχέρεια στα αρµόδια όργανα 
του δήµου ή της κοινότητας, τα οποία εκτιµούν τα πραγµατικά περιστατικά αλλά και µια σειρά από 
παράγοντες όπως την βαρύτητα των παραβάσεων, το βαθµό διασάλευσης της δηµόσιας τάξης και 
ασφάλειας, την επικινδυνότητα των παραβάσεων και της εν γένει λειτουργίας του καταστήµατος, το 
είδος υπαιτιότητας του καταστηµατάρχη (δόλος, βαριά ή ελαφρά αµέλεια) κ.ο.κ. Εννοείται βέβαια, ότι 
σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τηρείται η αρχή της αναλογικότητας (δηλ. η κύρωση της οριστικής 
αφαίρεσης να είναι όχι δυσανάλογα επαχθής, αναγκαία και πρόσφορη για την εκπλήρωση των σκοπών 
του νόµου), ενώ η τήρηση των ακραίων ορίων της διακριτικής ευχέρειας του αρµόδιου οργάνου 
ελέγχεται βέβαια από τα δικαστήρια αλλά και τις αρχές εποπτείας.  
 Όταν στο ΚΥΕ γίνεται διακίνηση ή χρήση ναρκωτικών, λαµβάνουν χώρα «σοβαρές αταξίες 
αντικοινωνικού χαρακτήρα» που «προκαλούν το κοινό αίσθηµα ή δηµιουργούν κίνδυνο για τη δηµόσια 
τάξη ή ασφάλεια, τη νεολαία και τα ήθη», καθώς και όταν εκεί «συχνάζουν αντικοινωνικά, κακοποιά ή 



ύποπτα διακίνησης ναρκωτικών άτοµα» (άρθρ. 2 παρ. 3 Π∆ 180/1979, βλ. παρακάτω), ήδη είχε γίνει 
προσωρινή αφαίρεση της άδειας γι’ αυτούς τους λόγους, αλλά οι τελευταίοι εξακολουθούν να ισχύουν 
και µετά την προσωρινή αφαίρεση. Και σε αυτή τη περίπτωση, η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του 
καταστήµατος «δύναται» να αφαιρείται οριστικά µε απόφαση της δηµαρχιακής επιτροπής ή του 
κοινοτικού συµβουλίου που πρέπει και αυτή να εκδοθεί εντός των προθεσµιών του νόµου (20 ηµέρες). 
Τα εν λόγω όργανα διαθέτουν διακριτική ευχέρεια και εκτιµούν, βέβαια, κατά πόσο «εξακολουθούν να 
υπάρχουν» οι παραπάνω λόγοι για τους οποίους αφαιρέθηκε προσωρινά η άδεια λειτουργίας149. 
Εννοείται, βέβαια, ότι τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω για την άσκηση και την τήρηση των ακραίων 
ορίων της διακριτικής ευχέρειας, καθώς και για τον σεβασµό της αρχής της αναλογικότητας ισχύουν και 
σε αυτή την περίπτωση δυνητικής οριστικής αφαίρεσης.  
Ζήτηµα τίθεται πάντως, ως προς το κατά πόσο η προσωρινή αφαίρεση της άδειας για τους παραπάνω 

λόγους που περιγράφονται στο άρθρο 2 παρ. 3 Π∆ 180/1979 αποτελεί προϋπόθεση για την εν συνεχεία 
για τους ίδιους λόγους οριστική αφαίρεση της άδειας ή η τελευταία µπορεί να αποφασιστεί και χωρίς να 
έχει προηγηθεί απόφαση περί προσωρινής αφαίρεσης. Σχετικά το Συµβούλιο της Επικρατείας έχει 
δεχτεί ότι δεν αποκλείεται η οριστική αφαίρεση χωρίς να έχει προηγηθεί προσωρινή αφαίρεση όταν, 
εξαιτίας της βαρύτητας της διαπραχθείσης παράβασης και της σοβαρότητας της δηµιουργηθείσης για τη 
δηµόσια τάξη και ασφάλεια κατάστασης, κρίνεται επιβεβληµένη η άµεση αποτροπή επανάληψης της 
παράβασης στο µέλλον (ΣτΕ 47/1996). Πρέπει τέλος να επισηµανθεί ότι, σύµφωνα µε την παρ. 5 του 
άρθρ. 2 Π∆ 180/1979 ως ισχύει, σε πρόσωπο που αφαιρέθηκε οριστικά η άδεια λειτουργίας 
καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος σύµφωνα µε τις διατάξεις των παρ. 2, 3 και 4 δεν 
επιτρέπεται η χορήγηση άδειας λειτουργίας πριν την πάροδο 3 ετών από την οριστική αφαίρεση. Η εν 
λόγω διάταξη αφορά βέβαια το πρόσωπο του εκµεταλλευτή ΚΥΕ και όχι το ίδιο ΚΥΕ, το οποίο µπορεί 
να επαναλειτουργήσει στο όνοµα νέου κατόχου.  

Αφαίρεση αδειών 
Προσωρινή 
Oριστική 

- Τρεις βεβαιώσεις παραβάσεων 

- Τρεις καταδίκες  

- Ναρκωτικά, τόπος συνάντησης κακοποιών, υπόπτων, κίνδυνος για δηµόσια τάξη και ασφάλεια 

 

- Καταδίκη για εγκλήµατα του αρ, 1 παρ. 2 Π∆ 180/1979 

- Παραβίαση σφράγισης 

- Τρεις αποφάσεις προσωρινής + νέα παράβαση 
 
 

IΙ. Σφράγιση ΚΥΕ 
Η σφράγιση ΚΥΕ, αποτελεί διοικητικό µέτρο που έχει ως στόχο την διασφάλιση στην πράξη της 

διακοπής λειτουργίας του καταστήµατος όταν αυτή προβλέπεται από το νόµο. Η σφράγιση αυτή 
καθεαυτή αποτελεί υλική πράξη και εκδήλωση άµεσου διοικητικού καταναγκασµού. Η σφράγιση 
γίνεται µε (γραπτή) εντολή του δηµάρχου ή προέδρου της κοινότητας από τη δηµοτική αστυνοµία ή το 
όργανο που ορίζεται «για τον σκοπό αυτόν από το οικείο δηµοτικό ή κοινοτικό συµβούλιο και 



αποτελείται από υπαλλήλους ή και αιρετούς στην περίπτωση που δεν έχει συσταθεί δηµοτική 
αστυνοµία» (άρθρ. 80 παρ. 7 Κ∆Κ). Η ίδια διάταξη προβλέπει ότι «το αρµόδιο όργανο, κατά την 
εκτέλεση των ανωτέρω πράξεων, δύναται, όπου κρίνει αναγκαίο, να ζητά τη συνδροµή της Ελληνικής 
Αστυνοµίας, η οποία υποχρεούται να την παρέχει, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 159 και 161 
του Π∆ 141/1991 (ΦΕΚ 58 Α)». 
Αξίζει, εξάλλου, να σηµειωθεί ότι, σύµφωνα µε άποψη που επικράτησε παλαιότερα, η σφράγιση δεν 

µπορεί να ανατεθεί από το δήµο σε άλλο νοµικό πρόσωπο (ΝΣΚ 648/1996). Ωστόσο, είναι αµφίβολο 
κατά πόσο αυτό ισχύει και υπό το καθεστώς του νέου Κ∆Κ που προβλέπει ρητά, (άρθρ. 222 Κ∆Κ) στο 
πλαίσιο συµβάσεων διαδηµοτικής συνεργασίας, την άσκηση από πρωτοβάθµιους OΤΑ για λογαριασµό 
άλλων δήµων ή κοινοτήτων συγκεκριµένης αρµοδιότητας ή την παροχή υποστήριξης για την άσκηση 
αρµοδιοτήτων. Νοητή θα ήταν, λ.χ., η σφράγιση καταστηµάτων εντός ενός δήµου, από τη δηµοτική 
αστυνοµία όµορου δήµου, βάσει σύµβασης διαδηµοτικής συνεργασίας.  
Σύµφωνα µε το άρθρο 80 παρ. 6 εδ. γ Κ∆Κ, ο δήµαρχος οφείλει πάντως να παρέχει την εντολή προς 

σφράγιση, ενώ η παράβαση των σχετικών διατάξεων της εν λόγω παραγράφου χαρακτηρίζεται ως 
«πειθαρχικό αδίκηµα και παράβαση καθήκοντος» και τιµωρείται κατά τις διατάξεις των άρθρων 142 και 
143 του Κ∆Κ και κατά το άρθρο 259 ΠΚ.  
Στην σχετική νοµοθεσία, η σφράγιση ΚΥΕ προβλέπεται ρητά:  
 Για τα ΚΥΕ που λειτουργούν χωρίς άδεια ή βάσει άδειας που εκδόθηκε στο όνοµα άλλου 

προσώπου και ”κλείνονται αυτεπαγγέλτως» (άρθρ. 9 ΑΝ 2520/1940 και 6 παρ. 9 Α1 β/8577 
Υγ.∆ιάταξης). 

 Όταν ο Νοµάρχης επιβάλλει την προσωρινή ή οριστική απαγόρευση λειτουργίας ΚΥΕ κατά το 
άρθρο 11 παρ. 1 της Α1 β/8577 Υγ.διάταξης 

 Όταν ανακαλείται ή αφαιρείται προσωρινά ή οριστικά η άδεια ΚΥΕ, καθώς και όταν αυτή παύει 
να ισχύει (άρθρ. 2 παρ. 2 Π∆ 180/1979, άρθρ. 6 παρ. 7 και 9 της Α1 β/8577 Υγ.∆ιάταξης, άρθρ. 
80 παρ. 6 Κ∆Κ).  

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, είναι προφανές ότι η ∆ηµοτική Αρχή πρέπει να προβαίνει στην επιβολή 
των διοικητικών κυρώσεων και την λήψη των προβλεπόµενων από το νόµο διοικητικών µέτρων και 
υλικών ενεργειών και να µην αναµένει την έκδοση αθωωτικών αποφάσεων από τα Ποινικά ∆ικαστήρια, 
στις περιπτώσεις εκείνες παραβιάσεων που ανακύπτουν και ποινικά αδικήµατα. 
Ως προς την διαδικασία σφράγισης, ο νέος Κ∆Κ παρέχει εξουσιοδότηση (άρθρ. 80 παρ. 9) για την 

έκδοση ΚΥA των Υπουργών ΕΣ∆∆Α, ΠΕΧΩ∆Ε και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µε την οποία 
θα καθορίζονται, µεταξύ άλλων, και ο τρόπος σφράγισης των ΚΥΕ150. Στην πράξη, σήµερα, 
ακολουθείται συνήθως η διαδικασία που τηρούσαν παλαιότερα οι τότε αρµόδιες αστυνοµικές αρχές: O 
εκµεταλλευτής ΚΥΕ ειδοποιείται εγγράφως για την αιτία, αλλά και την ακριβή ηµεροµηνία και ώρα 
σφράγισης του καταστήµατός, ενώ καλείται παράλληλα να αποµακρύνει εγκαίρως τα ευαλλοίωτα ή 
ευπαθή είδη που βρίσκονται εντός του καταστήµατός του. Η ίδια η σφράγιση συνδυάζεται µε το 
κλείδωµα και την αφαίρεση των κλειδιών του καταστήµατος, ενώ για κάθε σφράγιση συντάσσεται και 
σχετική έκθεση από το αρµόδιο όργανο που την πραγµατοποίησε.  

 
Η ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ 
 Σε καταστήµατα χωρίς άδεια 
 Αν επιβλήθηκε ανάκληση ή αφαίρεση άδειας 
 Στην απαγόρευση λειτουργίας από Νοµάρχη 



 
ΙΙΙ. Νοµικά ζητήµατα ως προς το δικαίωµα προηγούµενης ακρόασης 
Η ισχύουσα νοµοθεσία (Π∆ 180/1979) προβλέπει ότι η βεβαίωση των ειδικών παραβάσεων από τα 

αστυνοµικά όργανα αποτελεί τη µοναδική προϋπόθεση για την επιβολή της διοικητικής ποινής της 
προσωρινής ή και της οριστικής αφαίρεσης της άδειας λειτουργίας καταστήµατος – δεν προβλέπεται 
όµως η κατ’ άρθρο 20 παρ. 2 Συντ. προηγούµενη ακρόαση του ιδιοκτήτη καταστήµατος, σε βάρος του 
οποίου διενεργείται η βεβαίωση. Η εν λόγω βεβαίωση εκδίδεται έτσι µε βάση την προσωπική και 
ανέλεγκτη εκτίµηση των πραγµατικών δεδοµένων από το επιληφθέν αστυνοµικό όργανο, χωρίς να 
εξετάζονται ή να συνεκτιµώνται προηγουµένως οι απόψεις και οι ενστάσεις του ενδιαφεροµένου. Η 
κατ’ αυτόν τον τρόπο εκδιδόµενη βεβαίωση, αντίκειται στο συνταγµατικά προστατευόµενο δικαίωµα 
της προηγούµενης (της έκδοσής της) ακρόασης του διοικουµένου. ∆εδοµένου δε, ότι η εφαρµογή του 
συνταγµατικού αυτού κανόνα αποτελεί όρο για τη νοµιµότητα του επιβαλλόµενου διοικητικού 
καταναγκασµού, η σχετική διαδικασία αντίκειται προς το Σύνταγµα. 
Υπό την ανωτέρω έννοια, θα πρέπει το δικαίωµα ακρόασης του διοικουµένου, ο οποίος ενδεχοµένως 

αµφισβητεί την ακριβή διαπίστωση των πραγµατικών περιστατικών που στοιχειοθετούν την παράβαση, 
να ασκείται ενώπιον του βεβαιούντος την παράβαση οργάνου, δηλαδή στα αρµόδια αστυνοµικά όργανα. 
Μέχρι τώρα, από τη σχετική διαδικασία δεν προβλέπεται ρητά και ειδικά ύστερος έλεγχος (τυπικός και 
ουσιαστικός) της εκδιδόµενης βεβαίωσης παράβασης. Στην πράξη βέβαια, αρκετοί εκµεταλλευτές ΚΥΕ 
εµφανίζονται ενώπιον του αστυνοµικού διοικητή και προβάλλουν τις αντιρρήσεις τους, εφόσον η 
παράβαση δεν αποτελεί πληµµέληµα ή κακούργηµα. ∆εν υπάρχει υπ’ αυτήν την έννοια δυνατότητα 
ενδικοφανούς προσφυγής, ώστε να επανεξεταστεί η βεβαίωση από δευτεροβάθµια αρχή, η οποία θα 
µπορούσε τουλάχιστον να εγγυηθεί στοιχειωδώς την εγκυρότητά της. Συνέπεια της παράλειψης αυτής 
του νοµοθέτη είναι να καθίσταται οριστική η κρίση του βεβαιούντος αστυνοµικού οργάνου, µολονότι ο 
τρόπος και οι συνθήκες υπό τις οποίες αυτή διατυπώνεται δεν φαίνεται να διασφαλίζουν τη δέουσα 
αµεροληψία και αντικειµενικότητα. Εξάλλου, ο δικαστικός έλεγχος της συνεπαγόµενης κυρώσεως της 
αφαίρεσης της άδειας δι’ αιτήσεως ακυρώσεως δεν είναι ασφαλώς σε θέση να διασκεδάσει τα 
ανακύπτοντα προβλήµατα, καθόσον περιορίζεται στη νοµιµότητα της προσβαλλόµενης πράξεως και δεν 
εξετάζει την ουσιαστική βασιµότητά της. 

  Αναφέρθηκε ήδη, ότι προ της ισχύουσας ρύθµισης η άδεια λειτουργίας καταστήµατος µπορούσε 
να αφαιρεθεί προσωρινά ή οριστικά, µόνον εφόσον είχαν εκδοθεί δύο τουλάχιστον καταδικαστικές 
αποφάσεις περί παραβάσεως κρίσιµων διατάξεων. Η δια της ισχύουσας ρύθµισης διεύρυνση των 
σχετικών προϋποθέσεων από το νοµοθέτη και η επιβολή της ίδιας διοικητικής ποινής και σε περίπτωση 
που δεν έχει προηγηθεί κρίση δικαστικού οργάνου ή, αν έχει προηγηθεί, δεν έχει υποχρεωτικά 
τελεσιδικήσει, φαίνεται να περιορίζει την προστασία του θιγόµενου διοικουµένου. Ειδικότερα, µε τη 
ρύθµιση που υιοθετήθηκε, καταργείται η υποχρέωση απόδειξης της παράβασης των οικείων διατάξεων, 
διαµέσου µόνο καταδικαστικών δικαστικών αποφάσεων. Εφεξής, είναι αρκετή απλώς η θεµελίωσή της 
σε ειδικές διοικητικές πράξεις από µονοπρόσωπο διοικητικό όργανο. 
∆εδοµένου µάλιστα ότι για την επιβολή της διοικητικής ποινής της αφαίρεσης άδειας λειτουργίας 

απαιτείται, κατά την ισχύουσα ρύθµιση, µόνο η τυπική συνδροµή των προβλεπόµενων προϋποθέσεων, 
ανεξάρτητα από την ουσιαστική βασιµότητά τους - αφού δεν προβλέπεται ουσιαστικός έλεγχος των 
επικαλούµενων επιβαρυντικών διοικητικών πράξεων – η εκδιδόµενη κατ’ επίκλησή τους πράξη δεν 
παρέχει τα εχέγγυα νόµιµης κρίσης που προσιδιάζουν στην αρχή του Κράτους ∆ικαίου. 
Πολλοί ∆ήµοι ή Κοινότητες δεν έχουν τη δυνατότητα όπως εντός των 15 ηµερών (που προβλέπεται 

από το άρθρο 80 παρ. 6 Κ∆Κ για την προσωρινή αφαίρεση και την σφράγιση) να προβούν στην τήρηση 



της αρχής της προηγούµενης ακρόασης, αφού γι’ αυτή απαιτείται πρόσκληση στον διοικούµενο και µια 
εύλογη προθεσµία εντός της οποίας πρέπει να εµφανιστεί και να προβάλλει τις αντιρρήσεις του. Στη 
συνέχεια, µετά το πέρας αυτής της διαδικασίας, θα πρέπει να αποσταλεί στο διοικούµενο από το 
∆ήµαρχο επιστολή για µια µικρή προθεσµία εντός της οποίας, εν όψει της σφραγίσεως, ο λειτουργών το 
κατάστηµα πρέπει να αφαιρέσει και να αποµακρύνει ευπαθή και ευαλλοίωτα προϊόντα.  

 
IV. Απαντήσεις σε συχνά ερωτήµατα 
1. Ανακαλείται η άδεια σε περιπτώσεις µετατροπής υπαίθριων χώρων (πρασιάς η κοινοχρήστων) σε 
κλειστούς χώρους; 
Στις περιπτώσεις αυτές είναι προφανές ότι έχουµε είτε ουσιώδη τροποποίηση των υγειονοµικών όρων 

λειτουργίας είτε πολεοδοµικές παραβάσεις συνεπεία των οποίων ανακαλείται η άδεια λειτουργίας. Oι 
υπαίθριοι χώροι των καταστηµάτων που προορίζονται για την ανάπτυξη καθισµάτων χρησιµοποιούνται 
εποχιακά (όταν ο καιρός το επιτρέπει), ενώ όλοι οι βοηθητικοί και κοινόχρηστοι χώροι αλλά και όλες οι 
λειτουργικές εγκαταστάσεις των καταστηµάτων πρέπει να βρίσκονται µέσα στο νοµίµως υφιστάµενο 
κτίσµα και σύµφωνα µε τη διάταξη αυτών, όπως απεικονίζονται στα υποβληθέντα και θεωρηθέντα από 
την Υπηρεσία σχεδιαγράµµατα κάτοψης, κατά τη διαδικασία της έκδοσης των αδειών ίδρυσης και 
λειτουργίας αυτών (πρβλ. το υπ’ αριθµ. πρωτ. 1799/9-12-2006 έγγραφο της ∆/νσεως ∆ηµόσιας Υγείας 
Νοµαρχίας Αθηνών). 

 
2. Είναι ορθή η επιβολή των διοικητικών κυρώσεων του Π∆/τος 180/1979 στην περίπτωση που η 
επιχείρηση µεταβιβάζεται σε νέο πρόσωπο; 
Η επιβολή των διοικητικών µέτρων της προσωρινής ή οριστικής αφαίρεσης της άδειας ίδρυσης και 

λειτουργίας καταστηµάτων που προβλέπονται από τις ρυθµίσεις του π.δ. 180/79 όπως ισχύει, είναι 
συνυφασµένη µε τη διαπίστωση συγκεκριµένων παραβάσεων, που ανάγονται στον τρόπο λειτουργίας 
του καταστήµατος από συγκεκριµένο ιδιοκτήτη, στο όνοµα του οποίου έχει εκδοθεί η άδεια. Όταν η 
επιχείρηση µεταβιβάζεται σε άλλο πρόσωπο, είναι ευνόητο ότι αίρονται οι συνέπειες των παραβάσεων 
που είχαν γίνει από τον προηγούµενο ιδιοκτήτη (βλ. 38146/2007 έγγραφο ΥΠ.ΕΣ.∆∆.Α.).  

 
3. Η προσωρινή αφαίρεση της άδειας λειτουργίας ενός καταστήµατος και η σφράγιση αυτού γίνεται 
µέσα σε προθεσµία 15 ηµερών αφότου πληρώθηκαν οι προϋποθέσεις του νόµου, ακόµη και αν 
πρόκειται για τουριστικό κατάστηµα σε τουριστική περιοχή που είναι τότε κλειστό; 
Στο ερώτηµα αν η πλήρωση της προϋπόθεσης αυτής επέρχεται, λ.χ. την 30ή Νοεµβρίου, ενώ ένα 

εποχιακό κατάστηµα σε τουριστική περιοχή είναι κλειστό, το µέτρο αυτό θα επιβληθεί ανεξάρτητα µε 
το αν αυτό λειτουργεί ή όχι δεδοµένου ότι επ’ αυτών δεν υπάρχει ειδική νοµοθετική πρόβλεψη. 
Επιπλέον, οι εν λόγω κυρώσεις επιβάλλονται ανεξαρτήτως του αν το κατάστηµα βρίσκεται σε 
λειτουργία ή όχι, δεδοµένου ότι η χορηγούµενη άδεια λειτουργίας από τον οικείο O.Τ.Α. είναι αορίστου 
διάρκειας (βλ. 38146/2007 έγγραφο ΥΠ.ΕΣ.∆∆.Α.)  

 
4. Ανακαλούνται οι άδειες κέντρων διασκέδασης λόγω έλλειψης ιδιόκτητου ή µισθωµένου χώρου 
στάθµευσης; Τι ισχύει σχετικά ως προς τις µικρότερες κοινότητες που συνενώθηκαν µε µεγάλους 
δήµους; 
Με την ισχύ του Π∆ 257/2001 θα πρέπει οι OΤΑ να προβαίνουν στην ανάκληση των αδειών όσων 

καταστηµάτων δεν πληρούν τις προϋποθέσεις σχετικά µε το χώρο στάθµευσης που τίθενται στο 



προαναφερόµενο ∆/γµα. Συνεπώς, όταν τα καταστήµατα δεν διαθέτουν χώρο στάθµευσης αυτοκινήτων 
και έως ότου εξευρεθεί ο χώρος αυτός οι άδειες ανακαλούνται, οι δε αποφάσεις της ανάκλησης των 
αδειών εκδίδονται κατά δέσµια αρµοδιότητα των οικείων δήµων. Εξάλλου, σύµφωνα µε το Π∆ 
257/2001 ως «πόλη» στην οποία δεν επιτρέπεται χορήγηση άδειας λειτουργίας κέντρου διασκέδασης 
εφ’ όσον ο ενδιαφερόµενος δεν διαθέτει χώρο στάθµευσης αυτοκινήτων νοείται η πόλη ως αυτοτελές 
πολεοδοµικό συγκρότηµα µε πληθυσµό άνω των δέκα χιλιάδων κατοίκων και όχι η ενιαία εδαφική 
περιοχή των δήµων, όπως αυτοί προήλθαν από τη συνένωση δήµων ή κοινοτήτων µε τις διατάξεις του 
Ν. 2539/1997 (βλ. 13389/21.3.2007 και 2391/2.2.2005 έγγραφα ΥΠ.ΕΣ.∆∆.Α).  

 
5. Σε περίπτωση καταγγελιών για παράβαση των υγειονοµικών όρων λειτουργίας ενός καταστήµατος ή 
πολεοδοµικών παραβάσεων ποιες είναι οι υποχρεώσεις του δήµου; 
ο ∆ήµος υποχρεούται:  
α) να αποστείλει άµεσα την καταγγελία, εφόσον αυτή αφορά παραβίαση υγειονοµικών όρων, στην 

αρµόδια Υπηρεσία ∆/νσης Υγείας, η οποία µέσα σε εύλογο χρόνο πρέπει να γνωµοδοτήσει,  
β) το αυτό πρέπει να πράξει σε περίπτωση καταγγελίας για πολεοδοµικές παραβάσεις και να 

αποστείλει την καταγγελία στην αρµόδια πολεοδοµία. 
Τόσο η γνωµοδότηση της Υγειονοµικής Υπηρεσίας όσο και της αρµόδιας Πολεοδοµικής υπηρεσίας 

πρέπει να αποστέλλονται µέσα σε εύλογο χρόνο στο ∆ήµο ή την Κοινότητα, οι οποίοι, αν διαπιστωθεί 
µε την εν λόγω γνωµοδότηση το βάσιµο των καταγγελιών, δια των οργάνων τους προβαίνουν, κατά 
δέσµια αρµοδιότητα, στην ανάκληση των αδειών. 

 
6. Τι ισχύει ως προς την ανάκληση των παρανόµως εκδοθεισών αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας;  
α) Για το χρονικό διάστηµα µέχρι και πέντε έτη από την έκδοση της αδείας λειτουργίας, δεν 

δηµιουργείται ιδιαίτερο πρόβληµα και η άδεια µπορεί αν ανακληθεί, εφόσον διαπιστωθεί εκ των 
υστέρων ότι κατά την έκδοση της άδειας δεν συνέτρεχαν οι νόµιµες προϋποθέσεις για την χορήγηση της 
άδειας 
β) Εάν όµως έχει παρέλθει χρονικό διάστηµα πέραν του ευλόγου χρόνου (πενταετία) και η άδεια δεν 

έχει ανακληθεί τότε έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του ΑΝ 261/1968. Επ’ αυτού το ΥΠΕΣ∆∆Α δια του 
υπ’ αριθµ. πρωτ. 66571/22-12-2006 εγγράφου του δέχεται τα κάτωθι: « …..Η ανάκληση των 
παράνοµων επωφελών πράξεων, των πράξεων δηλαδή από τις οποίες οι καλόπιστοι διοικούµενοι 
απέκτησαν δικαιώµατα, επιτρέπεται οποτεδήποτε, και µετά την παρέλευση του ευλόγου χρόνου, όπως 
αυτός ορίζεται στον ΑΝ 261/1968, εφόσον: 
α) το διοικητικό όργανο παρασύρθηκε στην έκδοση της πράξης από απατηλή ενέργεια του 

διοικούµενου που επωφελείται από την πράξη 
β) υπάρχουν λόγοι δηµοσίου συµφέροντος ή η πράξη προσκρούει στη δηµόσια τάξη. Η κρίση της 

∆ιοίκησης για τη συνδροµή του δηµόσιου συµφέροντος ή δόλιας ενέργειας του διοικούµενου ή 
αντίθεσης προς τη δηµόσια τάξη πρέπει να είναι ειδικά αιτιολογηµένη για να ελέγχεται από το 
δικαστήριο κατά πόσο τα συγκεκριµένα περιστατικά θεµελιώνουν την κρίση αυτή 
γ) ανάκληση γίνεται για λόγους συµµόρφωσης προς το περιεχόµενο απόφασης του Συµβουλίου της 

Επικρατείας ή άλλου διοικητικού δικαστηρίου. 



Συνεπώς για τα καταστήµατα που λειτουργούν πέραν της πενταετίας µπορεί να γίνει ανάκληση των 
αδειών λειτουργίας τους για λόγους δηµοσίου συµφέροντος ή αν διαπιστωθεί απατηλή ενέργεια του 
διοικούµενου που ωφελήθηκε από την έκδοση της διοικητικής πράξης. Η εκτίµηση της συνδροµής των 
λόγων δηµοσίου συµφέροντος ανήκει στο όργανο που θα προβεί στην ανάκληση της πράξης. Σε κάθε 
περίπτωση, τα καταστήµατα αυτά δεν µπορούν να λειτουργούν µετά την αποχώρηση µε οποιονδήποτε 
τρόπο του ιδιοκτήτη της επιχείρησης. Για τα λοιπά καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος που 
λειτουργούν προ της συµπλήρωσης της πενταετίας θα πρέπει να γίνει η ανάκληση της άδειας 
λειτουργίας εφόσον η περιοχή που λειτουργούν είναι αµιγούς κατοικίας……». 
7. Τι ισχύει σε περίπτωση λειτουργίας καταστήµατος χωρίς άδεια και ο ιδιοκτήτης υποβάλει εν τω 
µεταξύ τα νόµιµα δικαιολογητικά για την προέγκριση ή την άδεια; 

O ∆ήµαρχος η Πρόεδρος της Κοινότητας άµεσα, ήτοι εντός της προθεσµίας των 15 ηµερών της παρ 6 
του άρθρου 80 Κ∆Κ, αφ’ ής περιήλθε σ’ αυτόν η βεβαιωθείσα παράβαση, οφείλει να δώσει εντολή για 
σφράγιση του καταστήµατος που λειτουργεί χωρίς άδεια. Η εν τω µεταξύ υποβολή από τον 
εκµεταλλευτή προς το ∆ήµο των νόµιµων δικαιολογητικών για την προέγκριση ή την άδεια δεν 
αναστέλλει την εφαρµογή της αµέσου σφραγίσεως (άρθρο 6 παρ 9 ΑιΒ 8577/1983 Υ∆). 

 
8. Υποχρεούται ο ∆ήµος να εκδώσει απόφαση αφαίρεσης της άδειας λειτουργίας καταστήµατος, όταν 
για τις βεβαιωθείσες ποινικές παραβάσεις, που αποτελούν την κατά νόµο προϋπόθεση αφαιρέσεως, έχει 
επέλθει παραγραφή του αξιοποίνου κατ’ εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 31 του Ν. 3346/2005; 
Επ’ αυτού, το ΝΣΚ µε την υπ’ αριθµ. 541/2006 γνωµοδότησή του (Γ΄ τµήµα) δέχεται ότι «από όλο το 

πλέγµα και πνεύµα των διατάξεων περί αφαιρέσεως της αδείας λειτουργίας (Π∆ 180/1979) δεν 
προκύπτει ότι για την νοµότυπη επιβολή των προβλεποµένων διοικητικών κυρώσεων προαπαιτείται η 
µε δικαστική απόφαση διαπίστωση της ποινικής υπόστασης των διαπιστωθεισών παραβάσεων. Κατά 
συνέπεια, οι εν λόγω διοικητικές κυρώσεις επιβάλλονται νοµίµως µε µόνη τη διαπίστωση και βεβαίωση 
τους από τα κατά νόµο αρµόδια όργανα και ανεξάρτητα από τον αξιόποινο χαρακτήρα τους ή αν 
ανεστάλησαν οι τυχόν ποινές που επιβλήθηκαν από το αρµόδιο ποινικό δικαστήριο. 
Μόνο, ενδεχοµένως, εφόσον το ποινικό δικαστήριο µε την αθωωτική απόφασή του διαπιστώσει ότι 

δεν συνέτρεχαν τα πραγµατικά περιστατικά που συνιστούν το αδίκηµα και ακολούθως την παράβαση, 
θα επήρχετο ελάττωµα στην αιτιολογία της απόφασης περί επιβολής της διοικητικής κύρωσης (ΣΤΕ 
1269/1998). 

 
9. Πως κρίνεται αν µια τροποποίηση των υγειονοµικών όρων είναι «ουσιώδης» ή όχι; 
Σχετικά, το ΝΣΚ του κράτους έχει δεχτεί ότι στις σχετικές Υγειονοµικές ∆ιατάξεις δεν ερµηνεύεται, 

ούτε αναλύεται ο όρος «ουσιώδης τροποποίηση» των υγειονοµικών όρων, δηλαδή, των όρων 
λειτουργίας κάθε καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος, που προβλέπονται σ’ αυτές και που στα 
«λοιπά» καταστήµατα, πλην των κέντρων διασκεδάσεως, που χρησιµοποιούν µουσική, είναι εκτός των 
γενικών όρων που καθορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 15 επ. της προαναφερθείσης Υγειονοµικής 
διατάξεως και οι ειδικοί όροι που καθορίζονται στα άρθρα 37, 38 και 39 αυτής, που διαφέρουν για κάθε 
είδος καταστήµατος.  
Εποµένως, το αν κάθε φορά που γίνεται κάποια τροποποίηση των υγειονοµικών όρων λειτουργίας 

ενός «λοιπού καταστήµατος» είναι αυτή ουσιώδης, ώστε να διαφοροποιούνται σηµαντικά ένας ή 
περισσότεροι υγειονοµικοί όροι από αυτούς, η ύπαρξη των οποίων ελέγχθηκε και διαπιστώθηκε από την 
αρµόδια υγειονοµική επιτροπή, κατά τα ανωτέρω, πριν εκδώσει τη σχετική σύµφωνη γνώµη της, βάσει 
της οποίας ο ∆ήµος χορήγησε την άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας του συγκεκριµένου καταστήµατος, 



θα κριθεί, κατά περίπτωση, από τις αρµόδιες Υγειονοµικές Υπηρεσίες. Oι τελευταίες, αν διαπιστώσουν 
ότι πρόκειται περί ουσιώδους τροποποίησης θα πρέπει να εξετάσουν και αν αυτή είχε σαν συνέπεια τη 
βελτίωση ή όχι των υγειονοµικών συνθηκών λειτουργίας του καταστήµατος. Στις περιπτώσεις δε, που 
διαπιστώνεται από τις αρµόδιες αυτές Υγειονοµικές Υπηρεσίες ότι, η ουσιώδης τροποποίηση των 
υγειονοµικών όρων έχει σαν συνέπεια τη χειροτέρευση των υγειονοµικών συνθηκών λειτουργίας του 
καταστήµατος, τότε µόνον θεωρείται ίδρυση νέου καταστήµατος και απαιτείται νέα άδεια ιδρύσεως και 
λειτουργίας τούτου…» (Γν. ΝΣΚ 501/2000 ∆’ τµ.).  

 
10. Ποια υπηρεσία είναι αρµόδια να διαπιστώσει ουσιώδη τροποποίηση των όρων λειτουργίας ενός 
ΚΥΕ και ποια πολεοδοµικές παραβάσεις; 
Αρµόδια Υπηρεσία για να διαπιστώσει αν µεταβλήθηκαν οι υγειονοµικοί όροι λειτουργίας του 

καταστήµατος είναι η οικεία Υπηρεσία ∆ηµόσιας Υγιεινής. Αντίστοιχα αρµόδια υπηρεσία για να 
διαπιστώσει τη νοµιµότητα του κτιρίου και τη στατική του επάρκεια (και πολεοδοµικές παραβάσεις) 
είναι η οικεία Πολεοδοµία (βλ. 32568/20.7. 2007 και 11387/21.3.2007 έγγραφα ΥΠΕΣ∆∆Α).  

 
11. Για ποιους λόγους γίνεται αποσφράγιση ενός σφραγισθέντος ΚΥΕ; 

  Πρόκειται κυρίως για τις περιπτώσεις συµµόρφωσης σε σχετική δικαστική απόφαση, επίσης όταν 
πληρούνται οι όροι που είχαν τεθεί όταν είχε γίνει προσωρινή αφαίρεση, καθώς και όταν 
επαναχορηγείται ανακληθείσα ή οριστικά αφαιρεθείσα άδεια. Για την αποσφράγιση θα πρέπει να δώσει 
σχετική εντολή το όργανο που είναι αρµόδιο και για την εντολή σφράγισης, δηλ. ο ∆ήµαρχος ή ο 
Πρόεδρος της Κοινότητας. 
IV. Υποδείγµατα  
 
1. Ανάκληση άδειας ΚΥΕ 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΗΜΕΡOΜΗΝΙΑ…….. 
ΝOΜOΣ Α.Π……… 
∆ΗΜOΣ/ΚOΙΝOΤΗΤΑ   

ΑΝΑΚΛΗΣΗ Α∆ΕΙΑΣ ΛΕΙΤOΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤOΣ 
.................................................................................................. 

1. Έχοντας υπόψη  
α. Τις διατάξεις τoυ άρθρου 80 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.α/2006) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων 

και Κοινοτήτων» 
β. Την αριθµ. ...................................................... άδεια λειτουργίας καταστήµατος 
γ1. Τα υπ΄ αρ. ..................................... σχετικά έγγραφα του Α.Τ. .................................................. 
(θα πρέπει να βάζουµε ή το γ1 ή το γ2). 
γ2. Την υπ’ αριθ . ..........................γνωµοδότηση της αρµόδιας Υγειονοµικής Υπηρεσίας, σύµφωνα µε 

την οποία τροποποιήθηκαν οι όροι της Αιβ / 8577 / 83 Υγειονοµικής ∆ιάταξης (όπως ισχύει κατά τον 
χρόνο έκδοσης της άδειας) .  
δ. Τις διατάξεις του άρθρου 6/11 της ΑΙΒ / 8577 / 83 Υγειονοµικής ∆ιάταξης . 



ΑΠOΦΑΣΙΖOΥΜΕ 

Α Ν Α Κ Α Λ O Υ Μ Ε την αριθµ. Αδεια Ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος ...................................... 
τ.... ...................................... του ...................................................... και της ...................................................... που 
βρίσκεται στην οδό ...................................................... αρ. ....................... περιοχής ................................................. 
σύµφωνα µε ....................................................................................................   

      O ∆ΗΜΑΡΧOΣ - O ΠΡOΕ∆ΡOΣ 
 

 ΚOΙΝOΠOΙΗΣΗ 
1. ∆/νση Υγείας ....................... 
2. Αστ.Τµήµα / ∆ηµ. Aστυνοµία ........................ 
∆.O.Υ. …………………….. 



2 Ειδοποίηση σφράγισης λόγω προσωρινής αφαίρεσης άδειας 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΗΜΕΡOΜΗΝΙΑ…….. 
ΝOΜOΣ Α.Π……… 
∆ΗΜOΣ/ΚOΙΝOΤΗΤΑ  
 
ΘΕΜΑ: Προσωρινή αφαίρεση άδειας λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος µε την 

επωνυµία .................................................. του/της .................................... που βρίσκεται στην οδό 
................................................. αρ. .....  

 
Σχετ. 1. Αριθµ. ................................. Απόφαση  
 
Σε εκτέλεση της παραπάνω σχετικής απόφασης σας πληροφορούµε ότι θα προβούµε στο κλείσιµο 

του καταστήµατος σας για το χρονικό διάστηµα από .................... µέχρι ..................  
Παρακαλούµε, όπως µέσα σε προθεσµία τριών (3) ηµερών από της επιδόσεως σε σας του παρόντος, 

αποµακρύνετε τυχόν ευαλλοίωτα προϊόντα από αυτό προκειµένου να αποφύγετε περαιτέρω ζηµία σας 
και δηµιουργία ανθυγιεινών καταστάσεων. 
Η σφράγιση του καταστήµατος θα γίνει στις ...../.../...... ηµέρα της εβδοµάδας ....................... και ώρα 

....... και θα πρέπει να παραβρεθείτε. 
Σε περίπτωση που δεν παραβρεθείτε στο κατάστηµά σας η σφράγιση θα γίνει χωρίς την παρουσία 

σας. 
 

O ∆ΗΜΑΡΧOΣ - O ΠΡOΕ∆ΡOΣ 
 



3. Ειδοποίηση σφράγισης λόγω οριστικής αφαίρεσης άδειας  
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΗΜΕΡOΜΗΝΙΑ…….. 
ΝOΜOΣ Α.Π……… 
∆ΗΜOΣ/ΚOΙΝOΤΗΤΑ  
 
ΘΕΜΑ: Oριστική αφαίρεση άδειας λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος µε την 
επωνυµία  

............................................................ του/της ............................................ που βρίσκεται στην οδό  

............................................................ αρ. .....  
 
Σχετ. 1. Αριθµ. ................................. Απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής-Κοινοτικού Συµβουλίου 
 
Σε εκτέλεση της παραπάνω σχετικής απόφασης σας πληροφορούµε ότι θα προβούµε στο οριστικό 

κλείσιµο του καταστήµατος σας  
Παρακαλούµε όπως µέσα σε προθεσµία τριών (3) ηµερών από της επιδόσεως σε σας του παρόντος 

αποµακρύνετε τυχόν ευαλλοίωτα προϊόντα από αυτό προκειµένου να αποφύγετε περαιτέρω ζηµία σας 
και δηµιουργία ανθυγιεινών καταστάσεων. 
Η σφράγιση του καταστήµατος θα γίνει στις ...../.../...... ηµέρα της εβδοµάδας ....................... και ώρα ....... 

και θα πρέπει να παραβρεθείτε. 
Σε περίπτωση που δεν παραβρεθείτε στο κατάστηµά σας η σφράγιση θα γίνει χωρίς την παρουσία 

σας. 
 

O ∆ΗΜΑΡΧOΣ - O ΠΡOΕ∆ΡOΣ 



4. Ειδοποίηση σφράγισης καταστήµατος χωρίς άδεια 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΗΜΕΡOΜΗΝΙΑ…….. 
ΝOΜOΣ Α.Π……… 
∆ΗΜOΣ/ΚOΙΝOΤΗΤΑ  
 
ΘΕΜΑ : Σφράγιση Καταστήµατος άνευ αδείας ................................................................................... 
ΣΧΕΤ: α)..Άρθρα 8 και 10 Α.Ν. 2520/40 “ Περί Υγειονοµικού Κανονισµού “ και αρθρ.9 παρ.6 της 

υπ’ αριθµ. ΑΙΒ 8577/1983 Υγειονοµικής ∆ιάταξης.  
  β) Τις διατάξεις τoυ άρθρου 80 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.α/2006) «Κύρωση του Κώδικα 

∆ήµων και Κοινοτήτων» 
  γ) Έγγραφο του Αστυνοµικού Τµήµατος ........................... – ∆ηµοτικής Αστυνοµίας 

....................................................... 
Έχοντας υπ’ όψη τα ανωτέρω : 
1.- Σας γνωρίζουµε ότι την ................................................................................................ καταληφθήκατε  

............................ να έχετε θέσει σε λειτουργία το αναγραφόµενο στο θέµα κατάστηµα, χωρίς την 
απαιτούµενη άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.  
Για το λόγο αυτό µηνυθήκατε / σχηµατίσθηκε έκθεση ................................................. και εφαρµόστηκαν σε 

βάρος σας οι διατάξεις της ισχύουσας Νοµοθεσίας. 
2.- Κατόπιν αυτού, σύµφωνα µε τις διατάξεις των πιο πάνω σχετικών είµαστε υποχρεωµένοι να 

σφραγίσουµε το κατάστηµά σας και γι’ αυτό παρακαλούµε όπως εντός προθεσµίας 
......................................................., από της επιδόσεως σε σας του παρόντος αποµακρύνετε τυχόν ευαλλοίωτα 
και ευπαθή προϊόντα, από αυτό, προς αποφυγή περαιτέρω ζηµίας σας. 

3.- Η σφράγιση του καταστήµατος θα γίνει στις ........................................, κατά την οποία πρέπει να 
παρευρεθείτε. 
Σε περίπτωση που δεν παρευρεθείτε στο κατάστηµά σας, η σφράγιση θα γίνει χωρίς την παρουσία 

σας. 
ΚOΙΝOΠOΙΕΙΤΑΙ  
Αστυν.Τµήµα – ∆ηµοτική Αστυνοµία  

O ∆ΗΜΑΡΧOΣ  
 O ΕΠΙ∆OΣΑΣ O ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ ΘΥΡOΚOΛΛΗΘΗΚΕ 
5. Αίτηµα δήµου ή κοινότητας για υγειονοµικό έλεγχο καταστήµατος  

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΗΜΕΡOΜΗΝΙΑ…….. 
ΝOΜOΣ Α.Π……… 
∆ΗΜOΣ/ΚOΙΝOΤΗΤΑ  
 

ΠΡOΣ: Τη ∆/νση Υγείας 
ΚOΙΝ.: Aστυνοµικό Τµήµα 



 
ΘΕΜΑ: ΤΡOΠOΠOΙΗΣΗ OΡΩΝ ΛΕΙΤOΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤOΣ  
 
Παρακαλούµε για τον Υγειονοµικό έλεγχο του καταστήµατος .....................................  

τ.. ........................................................................................................ που λειτουργεί στην δ/νση 
..............................................................................................................................................., µε την αριθµ. 
...................................... άδειας ίδρυσης και λειτουργία καταστήµατος προκειµένου να διαπιστωθεί η 
τροποποίηση ή µη των υγειονοµικών όρων λειτουργίας του και η ενηµέρωση της υπηρεσίας µας για 
περαιτέρω ενέργειες 
Επισυνάπτεται φωτοαντίγραφο της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας. 
 
 
O ∆ΗΜΑΡΧOΣ - O ΠΡOΕ∆ΡOΣ 
 
 



6.  Έκθεση σφράγισης καταστήµατος  
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΗΜΕΡOΜΗΝΙΑ…….. 
ΝOΜOΣ Α.Π……… 
∆ΗΜOΣ/ΚOΙΝOΤΗΤΑ  
 

ΕΚΘΕΣΗ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤOΣ 
Στ... .......................................... σήµερα στις ................ του µηνός ................. του έτους ….  

ηµέρα της εβδοµάδος .................................. και ώρα ......  
ο/η ..............................................................∆.A. / υπάλληλος του ∆ήµου/Κοινότητας ................ και παρουσία 

και του/της ............................................................. της ίδιας υπηρεσίας που οριστήκαµε µε την αριθµ. ............ 
απόφαση του ∆.Σ. βάσει του N.3463/2006 άρθρο 80 παρ.7 προβήκαµε στη σφράγιση, σύµφωνα µε την 
αριθµ. .... απόφαση της ∆ηµαρχιακής Eπιτροπής/∆ηµάρχου/Προέδρου Kοινότητας/Κοινοτικού 
Συµβουλίου και την αριθµ. ............. εντολή του ∆ηµάρχου/Προέδρου,  
του καταστήµατος ......................................................................................................  
του ...................................................................................................................................  
που βρίσκεται στ.. .................................................. οδός ..................................................... αρ. ...  
για χρονικό διάστηµα .................................. 
και στην αφαίρεση της αριθµ. .........../..... άδειας ίδρυσης και λειτουργίας που χορηγήθηκε από   

................. 
Κατά τη σφράγιση παραβρίσκονταν ο/η .............................................................  
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ .......................................................................................  
...........................................................................................................................................  
Στον/στην ιδιοκτήτη/τρια υπενθυµίζονται οι ποινικές κυρώσεις του άρθρου 178 του Ποινικού Κώδικα 

σε περίπτωση παραβίασης της σφράγισης. 
Για τα παραπάνω συντάχθηκε αυτή η έκθεση σε δύο αντίγραφα, η οποία αφού διαβάστηκε και 

βεβαιώθηκε υπογράφεται και επιδίδεται το ένα αντίτυπο στον/στην ενδιαφερόµενο/η. 

Oι διενεργήσαντες τη σφράγιση  
1. ..................................................... 
2. ..................................................... 
Oι παρόντες 

7.  Έκθεση αποσφράγισης καταστήµατος  
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΗΜΕΡOΜΗΝΙΑ…….. 
ΝOΜOΣ Α.Π……… 
∆ΗΜOΣ/ΚOΙΝOΤΗΤΑ  
 

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠOΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤOΣ 



 Στ... .......................................... σήµερα στις ................ του µηνός ................. του έτους…. ηµέρα της 
εβδοµάδος .................................. και ώρα ......  
ο/η .............................................................. ∆.A. / υπάλληλος του ∆ήµου/Κοινότητας ................ και παρουσία 

και του/της ............................................................. της ίδιας υπηρεσίας που οριστήκαµε µε την αριθµ. ............ 
απόφαση  βάσει του Ν.3463/2006 άρθρο 80 παρ.7 
προβήκαµε στην αποσφράγιση,  
του καταστήµατος ....................................................................................................... 
του ..............................................................................................................  
που βρίσκεται στ.... ......................................  οδός ...........................................................  αρ.............. 
γιατί ............................................................................................................  
.....................................................................................................................  
Κατά την αποσφράγιση παραβρίσκονταν ο/η ............................................  
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
.....................................................................................................................  
.....................................................................................................................  
Για τα παραπάνω συντάχθηκε αυτή η έκθεση σε δύο αντίγραφα, η οποία αφού διαβάστηκε και 

βεβαιώθηκε υπογράφεται και επιδίδεται το ένα αντίτυπο στον/στην ενδιαφερόµενο/η. 
 
Oι διενεργήσαντες την αποσφράγιση  
1............................................  
2. ..........................................  
Oι παρόντες 



ΚΕΦΑΛΑΙO ΣΤ 
∆ΙOΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡOΣΦΥΓΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡOΣΤΑΣΙΑ 

 
Προϋποθέσεις για το παραδεκτό της ειδικής ∆ιοικητικής Προσφυγής: 

 Έννοµο συµφέρον 
 Εµπρόθεσµη άσκηση 

 
I. Ειδική διοικητική προσφυγή του άρθρου 150 του ∆ΚΚ 
Κατά την άσκηση της αρµοδιότητας χορήγησης αδειών καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος 

εκδίδονται πράξεις συλλογικών οργάνων των OΤΑ151 (π.χ. απόφαση ∆ηµαρχιακής Επιτροπής για τη 
χορήγηση προέγκριση ίδρυσης, για την ανάκληση ή οριστική αφαίρεση της άδειας) ή µονοµελών (π.χ. 
απόφαση ∆ηµάρχου για χορήγηση της άδειας ή την αντικατάστασή της, απόφαση για την προσωρινή 
αφαίρεση). Κατά των πράξεων αυτών ή κατά της παράλειψης έκδοσής τους, µπορεί να ασκηθεί ειδική 
διοικητική προσφυγή, όπως προβλέπεται από τον ∆ΚΚ. 

 
1. Νοµοθετική ρύθµιση 
Σύµφωνα µε το άρθρο 150 του ∆ΚΚ, οποιοσδήποτε έχει έννοµο συµφέρον µπορεί να προσφύγει στο 

Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας και να προσβάλει τις αποφάσεις των συλλογικών ή µονοµελών 
οργάνων των ∆ήµων ή των Κοινοτήτων, για λόγους νοµιµότητας, µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών 
από τη δηµοσίευση της απόφασης ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής. Η 
προσφυγή µπορεί να στρέφεται και κατά παραλείψεως οφειλόµενης νόµιµης ενέργειας των ανωτέρω 
οργάνων. Στην περίπτωση αυτή η προσφυγή ασκείται εντός δεκαηµέρου µετά την παρέλευση άπρακτης 
της ειδικής προθεσµίας που, τυχόν, τάσσει ο νόµος προς έκδοση της οικείας πράξεως. Τέτοιες ειδικές 
προθεσµίες προβλέπεται από τη νοµοθεσία για τις άδειες των καταστηµάτων, όπως η προθεσµία ενός 
µηνός για τη χορήγηση προέγκρισης και η δεκαπενθήµερη προθεσµία για την έκδοση της άδειας µετά 
τη συµπλήρωση των δικαιολογητικών (άρθρο 80 παρ. 3 του ∆ΚΚ), η δεκαπενθήµερη ή εικοσαήµερη 
προθεσµία για ανάκληση ή αφαίρεση της άδειας (άρθρο 80 παρ. 6 του ∆ΚΚ), η πενθήµερη ή 
δεκαπενθήµερη προθεσµία αντικατάστασης αδειών του άρθρου 6 παρ. 2 και 3 της ΚΥΑ 10551/2007 
κ.α. Αν ο νόµος δεν προβλέπει ειδική προθεσµία για την έκδοση της διοικητικής πράξης, η προσφυγή 
κατά παραλείψεως οφειλόµενης νόµιµης ενέργειας, µπορεί να ασκηθεί µετά την παρέλευση τριµήνου 
από την υποβολή της σχετικής αίτησης του ενδιαφερόµενου (άρθρο 150 παρ. 1 β του ∆ΚΚ). 

O Γενικός Γραµµατέας αποφαίνεται επί της προσφυγής, εντός αποκλειστικής προθεσµίας ενός (1) 
µηνός από την υποβολή της. Αν παρέλθει η ανωτέρω προθεσµία χωρίς να εκδοθεί απόφαση θεωρείται 
ότι η προσφυγή έχει απορριφθεί (άρθρο 150 παρ. 2 του ∆ΚΚ). 

O Γενικός Γραµµατέας αποφαίνεται επί της προσφυγής, εντός αποκλειστικής προθεσµίας ενός (1) 
µηνός από την υποβολή της, µε το φάκελο της υποθέσεως (ΣτΕ 2484/2001). Η προθεσµία αυτή είναι 
αποκλειστική, δηλαδή, ο Γενικός Γραµµατέας υποχρεώνεται να ασκήσει την αρµοδιότητά του στο 
χρονικό αυτό διάστηµα, άλλως καθίσταται κατά χρόνο αναρµόδιος. Αν δεν αποφανθεί µέσα στην 
προθεσµία αυτή, θεωρείται ότι απέρριψε την προσφυγή152. Η προσφυγή του άρθρου 150 του Ν. 
3463/2006, δεν έχει το χαρακτήρα ενδικοφανούς προσφυγής, δηλαδή δεν αποτελεί προϋπόθεση για το 
παραδεκτό των ένδικων βοηθηµάτων, διακόπτει όµως τη σχετική προθεσµία (άρθρο 46 παρ. 2 Π∆ 
18/1989, άρθρο 67 Κ∆∆, ΣτΕ 490/2002). 



 
2. Το έννοµο συµφέρον ως προϋπόθεση για το παραδεκτό της προσφυγής 
Όπως προαναφέρθηκε, το άρθρο 150 παρ. 1 του Κ∆Κ απαιτεί, για την άσκηση προσφυγής, την 

ύπαρξη εννόµου συµφέροντος του προσφεύγοντα153.  
Το έννοµο συµφέρον, ως προϋπόθεση για το παραδεκτό της προσφυγής, πρέπει να είναι  
α) προσωπικό, δηλαδή να υπάρχει ειδικός δεσµός του αιτούντος την ακύρωση και της πράξης. Το 

χαρακτηριστικό αυτό του εννόµου συµφέροντος αποκλείει το χαρακτήρα της προσφυγής ως «λαϊκής 
αγωγής», δηλαδή δεν παρέχεται η δυνατότητα άσκησης προσφυγής σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται 
γενικώς για την τήρηση της νοµιµότητας. Για παραβιάσεις όµως της νοµοθεσίας περί το περιβάλλον, 
από τα κεντρικά ζητήµατα που εξετάζονται κατά τη χορήγηση των αδειών των καταστηµάτων 
υγειονοµικού ενδιαφέροντος, η νοµολογία δέχεται µια διευρυµένη έννοια του εννόµου συµφέροντος, µε 
αποτέλεσµα να νοµιµοποιείται στην άσκηση της προσφυγής ένας ευρύτερος κύκλος προσώπων. 
«Προσωπικό» µπορεί να είναι και το έννοµο συµφέρον νοµικού προσώπου (π.χ. σωµατείου που οι 
σκοποί του έχουν σχέση µε τα ζητήµατα που ελέγχονται κατά τη χορήγηση των αδειών)154.  
β) άµεσο, δηλ. να συνδέει απευθείας τον προσφεύγοντα µε τη βλάβη που υφίσταται από την πράξη 
γ) παρόν (ενεστώς), δηλ. να υπάρχει κατά το χρόνο λήψης της απόφασης, κατά το χρόνο άσκησης της 

προσφυγής και κατά το χρόνο συζήτησης (εν προκειµένω έκδοσης της απόφασης) αυτής155. 
 

3. Προθεσµία 
Η προσφυγή του άρθρου 150 του ∆ΚΚ, ασκείται µέσα σε προθεσµία δέκα ηµερών από τη 

δηµοσίευση της απόφασης ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής o προσφεύγων. 
  

a. ∆ηµοσίευση  
Για τις κανονιστικές πράξεις, η προθεσµία αρχίζει αφότου συµπληρωθούν οι διατυπώσεις 

δηµοσίευσης, σύµφωνα µε τα άρθρα 79 παρ. 4 και 284 του Ν. 3463/2006. Για να κινηθεί η προθεσµία, η 
κατά το άρθρο 284 δηµοσίευση πρέπει να είναι πλήρης, ώστε να προκύπτει σαφώς το περιεχόµενό τους. 
Oι δηµοσιεύσεις, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, γίνονται µε τοιχοκόλληση σε ειδικό πίνακα του 
δηµοτικού ή κοινοτικού καταστήµατος, που είναι προορισµένος για αυτόν το σκοπό. Για τις 
δηµοσιεύσεις αυτές συντάσσεται αποδεικτικό ενώπιον δύο µαρτύρων.  

 
β. Κοινοποίηση 
Για τις ατοµικές πράξεις που προβλέπεται η δηµοσίευσή τους, η προθεσµία αρχίζει από τη 

δηµοσίευση µόνο για τους τρίτους και όχι για εκείνο τον οποίο αφορά (ΣτΕ 969/1998). Για τον 
τελευταίο, απαιτείται, για της έναρξη της προθεσµίας, κοινοποίηση της πράξης στον ίδιο ανεξάρτητα 
από το αν η πράξη δηµοσιεύτηκε ή αν τα αποτελέσµατά της αρχίζουν από την έκδοση (ΣτΕ 4361/1987). 
Η κοινοποίηση γίνεται από όργανα της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας ή της αρµόδιας δηµοτικής ή κοινοτικής 
υπηρεσίας µε επίδοση ή µε το ταχυδροµείο µε απόδειξη ή µε τηλεγράφηµα µε απόδειξη (άρθρο 284 Ν. 
3463/2006), πρέπει δε να είναι πλήρης, δηλαδή να περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία της πράξης κατά το 
ουσιώδες µέρος, όπως την αιτιολογία και το διατακτικό (ΣτΕ 3650/1987). Επίδοση µόνον 
αποσπάσµατος ή περιλήψεως της πράξης, δεν κινεί την προθεσµία (ΣτΕ 482/1957). 

 



γ. Γνώση 
Η γνώση της πράξης, ως γεγονός έναρξης της προθεσµίας, ισοδυναµεί µε την κοινοποίηση. Στις 

ατοµικές διοικητικές πράξεις, ανεξάρτητα από το εάν επιβάλλεται η κοινοποίησή τους από τις σχετικές 
διατάξεις, η προθεσµία, για εκείνον που τον αφορά αρχίζει όταν η πράξη περιέλθει σε πλήρη γνώση του 
(ΣτΕ 2423/2000,1186/2006, 734/1999). Τεκµήριο για την πλήρη γνώση της πράξης συνιστούν η 
υποβολή αίτησης θεραπείας (ΣτΕ 5203/1995), αναφοράς παραπόνων (ΣτΕ 2145/1996), και η πάροδος 
µακρού χρόνου από την έκδοση της πράξης, σε συνδυασµό µε το εύλογο ή το αυξηµένο ενδιαφέρον που 
έχει ο προσφεύγων να πληροφορηθεί την έκδοσή της (ΣτΕ 3776/2003, 379/1998).  

O υπολογισµός των προθεσµιών γίνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 241-246 του ΑΚ, (άρθρο 10 
παρ. 7 του Ν. 2690/1999), δηλαδή η προθεσµία αρχίζει την επόµενη της ηµέρας όπου έγινε το γεγονός 
που αποτελεί την αφετηρία της και λήγει όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία ηµέρα και, αν είναι κατά 
το νόµο εορτάσιµη, όταν περάσει ολόκληρη η επόµενη εργάσιµη. Υπέρβαση των προθεσµιών 
συγχωρείται σε περίπτωση ανώτερης βίας, καθώς και όταν ο ενδιαφερόµενος επικαλείται τη συνδροµή 
γεγονότων γνωστών στην υπηρεσία (άρθρο 10 παρ. 6 του Ν. 2690/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε την 
παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 3242/2004). 
4. Λόγοι ακύρωσης 
Κατά τον έλεγχο νοµιµότητας που ασκείται από το Γενικό Γραµµατέα είτε κατόπιν προσφυγής είτε 

αυτεπαγγέλτως, ερευνάται αν η ρύθµιση που επιβάλλεται (π.χ. χορήγηση της άδειας) µε την απόφαση, 
έρχεται σε αντίθεση µε ισχύοντα κανόνα δικαίου, δηλ. νόµο, προεδρικό διάταγµα, κανονιστική 
απόφαση της διοίκησης, αλλά και κανονιστικές αποφάσεις που θεσπίζουν οι ίδιοι οι πρωτοβάθµιοι OΤΑ 
σύµφωνα µε το άρθρο 79 ∆ΚΚ.  
Μεταξύ των λόγων που επιφέρουν την ακύρωση της πράξης είναι και οι εξής (ΥΠΕΣ∆∆Α 7666/Εγκ 

11/7-2-2007): 
Αναρµοδ ι ό τ η τ α .  Αναρµοδιότητα συντρέχει στην περίπτωση που άλλο όργανο είναι αρµόδιο 

(καθ΄ύλη ή κατά τόπο) για την έκδοση της πράξης, ή όταν κανένα διοικητικό όργανο δεν είναι αρµόδιο 
(υπεύθυνο) να την εκδώσει. Αν, για παράδειγµα, επί του αιτήµατος προέγκρισης αποφασίσει το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο αντί της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής, χωρίς να συντρέχει περίπτωση εφαρµογής των 
διατάξεων του άρθρου 103 παρ. 4 και 5 του Κ∆Κ (ανάληψη από το ∆.Σ. αρµοδιοτήτων της ∆.Ε. λόγω 
της σοβαρότητάς τους ή παραποµπή στο ∆.Σ. από την ίδια τη ∆.Ε.), τότε η απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου είναι παράνοµη λόγω αναρµοδιότητας και συνεπώς ακυρωτέα. Παροµοίως, αν η απόφαση 
για προσωρινή αφαίρεση της άδειας εκδόθηκε από τον Αντιδήµαρχο στον οποίο µεταβιβάστηκε από το 
∆ήµαρχο η σχετική αρµοδιότητα, χωρίς όµως η απόφαση της µεταβίβασης να δηµοσιευτεί όπως 
προβλέπει ο ∆ΚΚ, τότε η απόφαση της προσωρινής αφαίρεσης θεωρείται ότι εκδόθηκε από αναρµόδιο 
όργανο και είναι, για το λόγο αυτό, ακυρωτέα (∆ΠρωτΘεσ 291/2005, Αρµεν. 2006, σ. 1486). 
Παράβαση  τ ύ πων  τ η ς  δ ι α δ ι κ ασ ί α ς .  Ερευνάται αν η πράξη έχει τα τυπικά γνωρίσµατα 

προκειµένου να παράγει έννοµα αποτελέσµατα. Έτσι, κατά το στάδιο αυτό ελέγχονται: Αν η 
∆ηµαρχιακή Επιτροπή είχε απαρτία, αν έχουν προσκληθεί νόµιµα τα απόντα µέλη, αν η απόφαση 
περιλαµβανόταν ως θέµα στην ηµερήσια διάταξη, αν η απόφαση έχει ληφθεί µε την απαιτούµενη 
πλειοψηφία, αν η απόφαση έχει δηµοσιευθεί νόµιµα, αν υφίστανται στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι 
έχει πάρει µέρος στη συζήτηση κάποιου θέµατος ή στην κατάρτιση κάποιας απόφασης σύµβουλος που 
έχει κώλυµα από υλικό συµφέρον ο ίδιος ή συγγενής του µέχρι δευτέρου βαθµού (Άρθρα 99 και 105 
παρ. 6 του ∆ΚΚ). 



Παράβαση  ν όµου .  Ερευνάται η τήρηση της αρχής της νοµιµότητας, δηλαδή εάν έχει 
παραβιασθεί κανόνας δικαίου που σχετίζεται µε την ελεγχόµενη απόφαση, από οποιαδήποτε πηγή και 
αν προέρχεται (Σύνταγµα, νόµος, διάταγµα, απόφαση, γενική αρχή του δικαίου, νοµολογία). 
Η  πλ ά νη  π ε ρ ί  τ α  πρά γµα τα ,  δηλαδή, αν ο ∆ήµος ή η Κοινότητα, πεπλανηµένα εξέλαβε ότι 

υφίστανται οι νόµιµες προϋποθέσεις για την έκδοση της πράξης. Παράδειγµα: Έχει χορηγηθεί από το 
∆ήµαρχο άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καφετέριας σε ισόγειο πολυκατοικίας, χρήση όµως που 
απαγορεύεται από τον κανονισµό της πολυκατοικίας. O ∆ήµος αγνοούσε το γεγονός αυτό, αφού είχε 
προσκοµιστεί ψευδής δήλωση του διαχειριστή της πολυκατοικίας. Η απόφαση αυτή πρέπει να ακυρωθεί 
από το Γενικό Γραµµατέα. 
Η  κακή  χ ρήση  τ η ς  δ ι α κ ρ ι τ ι κ ή ς  ε υ χ έ ρ ε ι α ς  ή  υ π έ ρ βαση  τω ν  άκρων  ορ ίω ν  τ η ς .  

Αυτό συµβαίνει στις ατοµικές διοικητικές πράξεις, όταν η ρύθµιση που επιβάλλεται µε αυτές δεν 
βρίσκεται σε αρµονία µε τον κανόνα δικαίου που την προβλέπει.  
Τα  ε λ α τ τώµα τα  τ η ς  α ι τ ι ο λο γ ί α ς  ή η έλλειψη αυτής. Στοιχεία της αιτιολογίας είναι η 

αναφορά των κανόνων δικαίου στους οποίους στηρίζεται η έκδοση της πράξης, η τυχόν ερµηνεία τους, 
η ουσιαστική εκτίµηση των πραγµατικών καταστάσεων, καθώς και τα κριτήρια και οι σκέψεις του 
οργάνου σχετικά µε την άσκηση της διακριτικής ευχέρειας. Στην τελευταία περίπτωση η αιτιολογία 
µπορεί να προκύπτει και από τα στοιχεία του φακέλου. Η αιτιολογία πρέπει να είναι ειδική και πλήρης, 
δηλ. να περιέχει µε σαφήνεια τα συγκεκριµένα πραγµατικά περιστατικά, ώστε να µην υπάρχει 
αµφιβολία για την ορθότητα της απόφασης και να ανταποκρίνεται στα στοιχεία του φακέλου. 
Κατά χρηση  ε ξ ο υσ ί α ς .  Αυτή υπάρχει µόνο στις ατοµικές πράξεις διακριτικής ευχέρειας. Oι 

αποφάσεις των OΤΑ που σχετίζονται µε τα καταστήµατα, λαµβάνονται κατά δέσµια αρµοδιότητα. (ΣτΠ 
277/2000).  

 
5. ∆ιοικητική προσφυγή και αναστολή εκτέλεσης 
Κατά την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ∆∆Α 7666/Εγκ. 11/7-2-2007, από τις κείµενες διατάξεις δεν προκύπτει 

η δυνατότητα χορήγησης από τον Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας αναστολής εκτέλεσης πράξεως 
συλλογικού ή µονοµελούς οργάνου της πρωτοβάθµιας αυτοδιοίκησης, αφού δεν προβλέπεται σχετική 
διαδικασία156. Εφόσον λοιπόν κατά αποφάσεως της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής που χορηγεί λ.χ. 
προέγκριση ίδρυσης ασκηθεί προσφυγή στο Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας, αυτός δεν µπορεί να 
διατάξει την αναστολή της. 

Aίτηση αναστολής µπορεί να υποβληθεί µόνο στο αρµόδιο δικαστήριο. 
6. Υποχρέωση συµµόρφωσης 
Τα αιρετά όργανα των ∆ήµων και Κοινοτήτων, έχουν υποχρέωση συµµόρφωσης, χωρίς 

καθυστέρηση, προς τις αποφάσεις του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας καθώς και της ειδικής 
επιτροπής, που αναφέρονται στον έλεγχο νοµιµότητας των πράξεων των συλλογικών και µονοµελών 
οργάνων των ∆ήµων και Κοινοτήτων, κατά τα άρθρα 149 και 150 β του Κ∆Κ. Σε αντίθετη περίπτωση 
διαπράττουν σοβαρή παράβαση καθήκοντος, η οποία ελέγχεται πειθαρχικά (άρθρο 154 Κ∆Κ).  

 
II. ∆ιοικητική προσφυγή κατά των αποφάσεων του Γ.Γ. της Περιφέρειας  
Σύµφωνα µε το άρθρο 151 του Ν. 3463/2006, οποιοσδήποτε έχει έννοµο συµφέρον µπορεί να 

προσβάλει τις αποφάσεις του Γενικού Γραµµατέα που εκδίδονται είτε κατά τον αυτεπάγγελτο έλεγχο 
νοµιµότητας είτε µετά από προσφυγή, ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152, εντός 



προθεσµίας ενός (1) µηνός από την έκδοση της απόφασης ή την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε 
γνώση αυτής. Η λειτουργία της Ειδικής Επιτροπής ρυθµίζεται µε την απόφαση του ΥφΠΕΣ∆∆Α 
31925/2007 (ΦΕΚ Β 1020) και συµπληρωµατικά εφαρµόζονται οι περί συλλογικών οργάνων διατάξεις 
του Κ∆∆ιαδ (Ν. 2690/1999).  
Σύµφωνα µε το άρθρο 4 της ανωτέρω Υ.Α., η Ειδική Επιτροπή εξετάζει προσφυγές που ασκούνται 

ενώπιόν της από οποιονδήποτε έχει έννοµο συµφέρον και στρέφονται κατά των αποφάσεων ή 
παραλείψεων του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας, οι οποίες εκδίδονται σύµφωνα µε τις διατάξεις 
των άρθρων 149 και 150 του Κ∆Κ. Η Ειδική Επιτροπή αποφασίζει µέσα σε αποκλειστική προθεσµία 
τριάντα (30) ηµερών από την υποβολή της προσφυγής σε αυτήν.  
Κατ’ αρχήν εξετάζεται αν η προσφυγή έχει ασκηθεί παραδεκτά. Ως ηµεροµηνία υποβολής της 

προσφυγής λογίζεται η ηµεροµηνία κατάθεσής της στο πρωτόκολλο της Ειδικής Επιτροπής και στην 
περίπτωση που αυτή αποσταλεί µε συστηµένη επιστολή, η ηµεροµηνία σφραγίδας του ταχυδροµείου. 
Εάν η προσφυγή κατατεθεί σε άλλη αρχή, (λ.χ. στο ∆ήµο), αυτή οφείλει να τη διαβιβάσει στην Ειδική 
Επιτροπή το αργότερο µέσα σε πέντε (5) µέρες. Στην περίπτωση αυτή η προθεσµία των τριάντα ηµερών 
αρχίζει από την ηµεροµηνία περιέλευσης της προσφυγής στην Ειδική Επιτροπή. Η Ειδική Επιτροπή 
µπορεί κατά την εξέταση της προσφυγής να καλέσει προς έκθεση των απόψεών τους ή παροχή 
πληροφοριών, τον προσφεύγοντα ή εκπρόσωπό του ή υπηρεσιακούς παράγοντες ή εκπρόσωπο του 
οικείου OΤΑ ή άλλα πρόσωπα που έχουν έννοµο συµφέρον από την έκβαση της υπόθεσης. Η 
εκπροσώπηση ενώπιον της ανωτέρω Επιτροπής µπορεί να γίνει και µε δικηγόρο.  

Έκταση του ελέγχου από την  
ειδική Επιτροπή: 

Εξετάζει µόνο τους λόγους που  
προβλήθηκαν µε την προσφυγή 

 
Εφόσον η προσφυγή έχει ασκηθεί παραδεκτά ασκεί έλεγχο νοµιµότητας όχι καθολικό, αλλά µόνο επί 

των λόγων ακύρωσης που προβάλλονται µε την προσφυγή κατά της πράξης του Γενικού Γραµµατέα της 
Περιφέρειας. O έλεγχος καταλήγει στην έκδοση απόφασης µε την οποία γίνεται δεκτή ή απορρίπτεται η 
προσφυγή. Η απόφαση πρέπει να περιέχει πλήρη, ειδική και σαφή αιτιολογία. Αν η απόφαση δεν 
εκδοθεί µέσα στην 30ήµερη προθεσµία θεωρείται ότι η προσφυγή έχει απορριφθεί και εκδίδεται σχετική 
διαπιστωτική πράξη. Oι αποφάσεις της ειδικής επιτροπής κοινοποιούνται στο Γενικό Γραµµατέα της 
Περιφέρειας, στον οικείο ∆ήµο ή Κοινότητα, και στον ή στους προσφεύγοντες. Oι αποφάσεις της 
Ειδικής Επιτροπής δηµοσιεύονται µε φροντίδα του δήµου ή της κοινότητας µε ανάρτηση στο δηµοτικό 
κατάστηµα για την οποία συντάσσεται πρακτικό ενώπιον δύο (2) µαρτύρων. 
Για το έννοµο συµφέρον και την προθεσµία, ισχύουν τα προαναφερόµενα για την προσφυγή του 

άρθρου 150, ενώπιον του Γ.Γ. της Περιφέρειας. Έννοµο συµφέρον υπάρχει και για τα όργανα του 
∆ήµου, σε περίπτωση ακυρωτικής κρίσης του Γ.Γ. της Περιφέρειας. Ειδικά όµως για την άσκηση 
προσφυγής από το ∆ήµο, απαιτείται προηγούµενη απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής (Άρθρο 103 
παρ. 2 περ. ζ του Ν. 3463/2006, ΣτΕ 2043/2004). 
Κατά τον έλεγχο νοµιµότητας που ασκεί η Επιτροπή του άρθρου 152, δεν υπάρχει ευχέρεια 

αυτεπάγγελτης έρευνας και άλλων λόγων νοµιµότητας, πέραν αυτών που επικαλείται ο 
προσφεύγων157. 



Η Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152, ασκεί έλεγχο νοµιµότητας, και εκδίδει απόφαση επί της 
προσφυγής µέσα σε αποκλειστική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την υποβολή της προσφυγής και 
του σχετικού φακέλου (ΣτΕ 2484/2001).  
Η Ειδική Επιτροπή, κατά παρέκκλιση του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2690/1999, θεωρείται ότι έχει 

απαρτία µε την παρουσία δύο (2) εκ των µελών της. (άρθρο 2 παρ. 2 της Υ.Α. 31925/2007). Oι 
αποφάσεις της προσβάλλονται µόνο στα αρµόδια δικαστήρια.  

 
III. ∆ιοικητικές προσφυγές κατά γνωµοδοτήσεων της υγειονοµικής υπηρεσίας 
Το άρθρο 8 της Υ∆ Α1Β/8577/1983 περιγράφει τη διαδικασία εκδόσεως της άδειας ιδρύσεως και 

λειτουργίας, από την άποψη του ελέγχου των υγειονοµικών όρων.  
Σύµφωνα µε αυτό, ο ∆ήµος ή η Kοινότητα διαβιβάζει στην αρµόδια Υγειονοµική Υπηρεσία την 

αίτηση του ενδιαφερόµενου και εν συνεχεία ακολουθεί ο έλεγχος αυτής. Μετά την άσκηση του 
υγειονοµικού ελέγχου η Υγειονοµική Υπηρεσία επιστρέφει στο ∆ήµο ή την Kοινότητα το φάκελο µε τη 
γνωµοδότηση της αρµόδιας Υγειονοµικής Επιτροπής. Αν το κατάστηµα κριθεί ακατάλληλο, στη 
γνωµοδότηση αναφέρονται οι σχετικές διαπιστώσεις  
Η αρνητική γνωµοδότηση επιδίδεται από το ∆ήµο ή την Kοινότητα στον ενδιαφερόµενο και, αν 

αυτός συµπληρώσει τις ελλείψεις, ζητεί µε νέα αίτησή του, την επανεξέταση των εγκαταστάσεων της 
επιχειρήσεώς του. 
Κατά της αρνητικής γνωµοδότησης της Υγειονοµικής Υπηρεσίας, ο ενδιαφερόµενος έχει δικαίωµα, 

εντός προθεσµίας 20 ηµερών αφότου παρέλαβε τη γνωµοδότηση αυτή, να ασκήσει (ενδικοφανή) 
προσφυγή, µέσω του ∆ήµου, στη ∆ευτεροβάθµια Υγειονοµική Επιτροπή ή, αν δεν προβλέπεται τέτοια 
Επιτροπή, στον Νοµάρχη, ζητώντας την επανεξέταση των εγκαταστάσεων της επιχειρήσεώς του. Κατά 
τον επανέλεγχο εξετάζεται αν πράγµατι οι εγκαταστάσεις παρουσιάζουν ελλείψεις εξαιτίας των οποίων 
το κατάστηµα κρίθηκε πρωτοβαθµίως ως ακατάλληλο και, γενικά, αν πληρούν τους υγειονοµικούς 
όρους και προϋποθέσεις, που καθορίζει η υγειονοµική νοµοθεσία.  

 
IV. Αίτηση θεραπείας – υποβολή αναφοράς 
Σύµφωνα µε το άρθρο 24 παρ. 1 του Κ∆∆ιαδ (Ν. 2690/1999), αν από τις σχετικές διατάξεις δεν 

προβλέπεται η δυνατότητα άσκησης ειδικής διοικητικής ή ενδικοφανούς προσφυγής, ο ενδιαφερόµενος, 
για την αποκατάσταση υλικής ή ηθικής βλάβης των έννοµων συµφερόντων του που προκαλείται από 
ατοµική διοικητική πράξη, µπορεί, για οποιονδήποτε λόγο, µε αίτησή του, να ζητήσει, είτε από τη 
διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), 
είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική 
προσφυγή). Όπως προκύπτει από την παραπάνω διάταξη, προϋπόθεση για την άσκηση αίτησης 
θεραπείας είναι η έλλειψη δυνατότητας άσκησης ειδικής διοικητικής προσφυγής. Στην περίπτωση των 
πράξεων των µονοµελών ή συλλογικών οργάνων των OΤΑ που αφορούν και την αδειδότηση των 
καταστηµάτων, προβλέπεται η άσκηση ειδικής διοικητικής προσφυγής ενώπιον του Γ.Γ. της 
Περιφέρειας (άρθρο 150 του ∆ΚΚ). Εποµένως, τυχόν υποβολή «αιτήσεως θεραπείας» θα πρέπει να 
θεωρηθεί ως ειδική διοικητική προσφυγή και να αποσταλεί στο Γ.Γ. της Περιφέρειας158. 
Παρόµοιο χαρακτήρα, ως προς το αποτέλεσµα, έχει η υποβολή, κατά το άρθρο 27 του Κ∆∆ιαδ, 

αναφοράς. Σύµφωνα µε τη διάταξη αυτή, αν δεν είναι δυνατή η άσκηση διοικητικής προσφυγής, ο 
ενδιαφερόµενος, για την αποκατάσταση υλικής ή ηθικής βλάβης των έννοµων συµφερόντων του που 



προκαλείται από ενέργεια ή παράλειψη ενέργειας διοικητικής αρχής, µπορεί, µε αίτησή του προς την 
αρχή αυτή, να ζητήσει την επανόρθωση ή την ανατροπή της βλάβης. Η διάταξη αυτή καλύπτει, 
σύµφωνα µε το άρθρο 10 παρ. 1 του Συντάγµατος, όλες τις ενέργειες της ∆ιοίκησης, κατά των οποίων 
δεν χωρεί διοικητική προσφυγή159. πλην όµως, όπως προαναφέρθηκε, κατά των πράξεων των OΤΑ 
µπορεί να ασκηθεί ειδική διοικητική προσφυγή. 
Η σύνδεση της δυνατότητας για υποβολή αιτήσεως θεραπείας µε την έλλειψη δυνατότητας άσκησης 

(ειδικής) διοικητικής προσφυγής που καθιερώνει το άρθρο 24 του Κ∆∆ιαδ αφορά µόνο την προσβολή 
ατοµικών διοικητικών πράξεων που σχετίζονται µε τα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος. 
Αντίθετα, η αναφορά, την οποία προβλέπει το άρθρο 27, αφορά γενικά ενέργεια ή παράλειψη του 
∆ήµου ως διοικητικής αρχής. Κατά συνέπεια, το «διοικητικό απαράδεκτο»160 άσκησης ειδικής 
διοικητικής προσφυγής που καθιερώνει το άρθρο 24 του Κ∆∆ιαδ, δεν µπορεί να καταλαµβάνει όλες τις 
ενέργειες του ∆ήµου που σχετίζονται µε τα καταστήµατα, αλλά µόνο αυτές κατά των οποίων χωρεί 
διοικητική προσφυγή. 
Έτσι, για παράδειγµα, αν υποβληθεί στο ∆ήµο, εντός 10ηµέρου αφότου κάποιος άµεσα θιγόµενος 

έλαβε γνώση, «αίτηση θεραπείας» ή «αναφορά», µε την οποία αυτός παραπονείται για την έκδοση 
άδειας καταστήµατος το οποίο δεν επιτρέπουν οι χρήσεις γης, τότε το αίτηµά του ή η αναφορά του θα 
πρέπει να θεωρηθεί ως ειδική διοικητική προσφυγή και να αποσταλεί εντός πενθηµέρου στο Γ.Γ. της 
Περιφέρειας για εκδίκαση µε βάση το άρθρο 150 του ∆ΚΚ. Η υποχρέωση αποστολής προκύπτει από το 
άρθρο 25 παρ. 3 του Κ∆∆ιαδ, το οποίο ορίζει ότι αν αρµόδιο να αποφανθεί για την ειδική διοικητική 
προσφυγή είναι άλλο διοικητικό όργανο, εκείνο στο οποίο αυτή κατατέθηκε οφείλει να τη διαβιβάσει 
στο αρµόδιο όργανο το αργότερο µέσα σε πέντε (5) ηµέρες. Κατά της απόφασης του Γενικού 
Γραµµατέα δεν χωρεί αίτηση θεραπείας, αφού προβλέπεται η άσκηση ειδικής διοικητικής προσφυγής 
στο άρθρο 151 Κ∆Κ (ΥΠΕΣ∆∆Α 7666/Εγκ. 11/7-2-2007). 
 
Oι διαφορές από νοµοθεσία των ΚΥΕ υπάγονται: 
 Σε Α΄ βαθµό στο 3µελές ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο 
 Σε Β΄ βαθµό στο ∆ιοικητικό Εφετείο  
 Αναιρετικά στο Συµβούλιο Επικρατείας 

 
V. Προσφυγή στα διοικητικά δικαστήρια  
1. ∆ικαιοδοσία 
Στη γενική ακυρωτική δικαιοδοσία του Συµβουλίου της Επικρατείας εµπίπτουν οι διοικητικές πράξεις 

κατά των οποίων δεν έχει προβλεφθεί ειδικά, µε µνεία του ειδικού αντικειµένου τους, µέσο προσβολής 
ενώπιον των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων (ΑΕ∆ 12/1992). Τέτοιο µέσο προσβολής, ειδικά για τις 
διαφορές που αναφύονται κατά την εφαρµογή της νοµοθεσίας που αφορά τη χορήγηση ή την ανάκληση 
αδειών και την επιβολή κυρώσεων στα κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος, προβλέφθηκε µε το 
άρθρο 29 παρ. 4 του Ν. 2721/1999, µε το οποίο προστέθηκε παράγραφος 3 στο άρθρο 1 του Ν. 
1406/1983.  
Σύµφωνα µε αυτό, στη δικαιοδοσία των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων υπάγονται, 

εκδικαζόµενες ως διαφορές ουσίας, οι διαφορές που αναφύονται κατά την εφαρµογή της νοµοθεσίας 
που αφορά, µεταξύ άλλων, και τη χορήγηση ή την ανάκληση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας και την 
επιβολή κυρώσεων κατά τη λειτουργία καταστηµάτων και εργαστηρίων υγειονοµικού ενδιαφέροντος, 



καθώς και των επιχειρήσεων που εξοµοιούνται µε αυτά, περιλαµβανοµένων και των διαφορών που 
προκαλούνται από πράξεις, οι οποίες εκδίδονται κατ’ εφαρµογή της νοµοθεσίας περί µηχανολογικών 
εγκαταστάσεων και αποτελούν προϋπόθεση για τη χορήγηση των ανωτέρω αδειών. 
Η καθ’ ύλη αρµοδιότητα των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων ρυθµίζεται από το άρθρο 6 του Κ∆∆ 

(Ν. 2717/1999), σύµφωνα µε το οποίο, η σε πρώτο βαθµό εκδίκαση των διοικητικών διαφορών ουσίας 
ανήκει στο τριµελές (διοικητικό) Πρωτοδικείο και σε δεύτερο βαθµό στο τριµελές (διοικητικό) Εφετείο. 
Η κατά τόπο αρµοδιότητα ρυθµίζεται από το άρθρο 7, κατά το οποίο αρµόδιο στον πρώτο βαθµό είναι 
το δικαστήριο στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει η αρχή από πράξη, παράλειψη ή υλική ενέργεια 
οργάνου της οποίας δηµιουργήθηκε η διαφορά. Η αρµοδιότητα αυτή διατηρείται και στις περιπτώσεις 
που κατά των πράξεων ή παραλείψεων τούτων, ασκείται οποιαδήποτε διοικητική προσφυγή. Κατά τόπο 
αρµόδιο στο δεύτερο βαθµό είναι το δικαστήριο στην περιφέρεια του οποίου υπάγεται εκείνο που 
εξέδωσε την προσβαλλόµενη απόφαση.  
Εποµένως, οι διαφορές που αναφύονται κατά την εφαρµογή της νοµοθεσίας που αφορά τη χορήγηση 

ή την ανάκληση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας και την επιβολή κυρώσεων κατά τη λειτουργία 
καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος, υπάγονται, σε πρώτο βαθµό, στο τριµελές διοικητικό 
πρωτοδικείο της περιφέρειας που έχει την έδρα του ο ∆ήµος ή η Κοινότητα και σε δεύτερο, στο 
αντίστοιχο Εφετείο.  
Η αρµοδιότητα του τριµελούς διοικητικού πρωτοδικείου δεν καταλαµβάνει όλες τις διαφορές που 

αναφύονται από τη χορήγηση αδειών από τους ∆ήµους και τις Κοινότητες, αλλά µόνο αυτές που 
σχετίζονται µε καταστήµατα και εργαστήρια υγειονοµικού ενδιαφέροντος ή επιχειρήσεις που 
εξοµοιώνονται µε αυτά. Η εξοµοίωση αφορά επιχειρήσεις που έχουν το ίδιο ή παρόµοιο αντικείµενο 
δραστηριότητας µε αυτό των καταστηµάτων και εργαστηρίων υγειονοµικού ενδιαφέροντος, όπως οι 
επιχειρήσεις που ασχολούνται µε την παρασκευή και την διακίνηση προϊόντων που χρησιµοποιούνται, 
καταναλώνονται ή διατίθενται στα καταστήµατα και εργαστήρια υγειονοµικού ενδιαφέροντος, η δε 
ίδρυση και λειτουργία τους διέπεται από διατάξεις εντασσόµενες προεχόντως στην υγειονοµική 
νοµοθεσία. ∆εν εµπίπτουν στην κατηγορία αυτή επιχειρήσεις που έχουν αντικείµενο ουσιωδώς 
διαφορετικό από αυτό των καταστηµάτων και επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος, για την 
ίδρυση δε και λειτουργία τους εφαρµόζονται και άλλες διατάξεις που δεν εντάσσονται στην υγειονοµική 
αλλά σε άλλες νοµοθεσίες, όπως η βιοµηχανική, η πολεοδοµική και η νοµοθεσία περί προστασίας του 
περιβάλλοντος. ∆εν εµπίπτουν στην ανωτέρω κατηγορία επιχειρήσεις για την ίδρυση των οποίων 
ακολουθείται διακεκριµένο στάδιο περιβαλλοντικής αδειοδοτήσεως. ∆εδοµένου δε ότι οι εκδιδόµενες 
κατά την αδειοδότηση αυτών πράξεις (προέγκριση χωροθέτησης, έγκριση περιβαλλοντικών όρων) 
υπάγονται µε αίτηση ακυρώσεως στο Συµβούλιο της Επικρατείας, θα πρέπει και οι συναφείς διαφορές, 
που αφορούν στην ίδρυση και τη λειτουργία των εν λόγω µονάδων161, να εκδικάζονται από το ίδιο 
δικαστήριο (ΣτΕ 3147/2006). Έτσι, η διαφορά που γεννήθηκε από την άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας 
πτηνο-κτηνοτροφικής εγκαταστάσεως (άδεια εκτροφείου γουνοφόρων ζώων), υπάγεται στην ακυρωτική 
αρµοδιότητα του Συµβουλίου της Επικρατείας.  
Επίσης, έχει κριθεί ότι στην αρµοδιότητα των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων υπάγονται, ως 

διαφορές ουσίας, οι διαφορές που δηµιουργούνται από τη σφράγιση καταστηµάτων που λειτουργούν ως 
µικτές επιχειρήσεις προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου (ΕπΑν ΣτΕ 1721/2002), ενώ οι διαφορές που 
δηµιουργούνται από τη σφράγιση καταστηµάτων που λειτουργούν ως αµιγείς επιχειρήσεις προσφοράς 
υπηρεσιών διαδικτύου είναι ακυρωτικές και υπάγονται στην αρµοδιότητα του Συµβουλίου της 
Επικρατείας, δεδοµένου ότι ούτε το άρθρο 29 παρ. 4 του ν. 2721/1999 ούτε ο ν. 3037/2002 και η κατ 
εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσα 1107414/1491/Τ. και Ε.Φ./26.11.2003 υπουργική απόφαση υπήγαγαν 
τις εν λόγω διαφορές στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια (∆ΠρωτΘεσ 1326/2006, Αρµ. 2007, σ. 296).  



Τέλος, έχει κριθεί, ότι η δικαιοδοσία των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων για την εκδίκαση 
διαφορών που αφορούν τα καταστήµατα, παρασύρει και την παρεπόµενη άδεια διενέργειας τεχνικών 
και ψυχαγωγικών παιγνίων στο ίδιο κατάστηµα, επειδή συναρτάται στενά µε την άδεια λειτουργίας του 
(ΣτΕ 1721/2002, 2273/2000). 

 
2. Προθεσµία 
Σύµφωνα µε το άρθρο 66 του Κ∆∆ (Ν. 2717/1999), η προσφυγή ασκείται µέσα σε προθεσµία εξήντα 

(60) ηµερών, η οποία αρχίζει: 
Α. Σε περίπτωση ρητής πράξης: 
α) Για εκείνους τους οποίους αφορά: 
i. από την κατά νόµο επίδοσή της σε αυτούς, ή 
ii. σε κάθε άλλη περίπτωση, από τότε που αυτοί έλαβαν αποδεδειγµένως πλήρη γνώση του 

περιεχοµένου της. 
β) Για τους τρίτους: 
i. από τη δηµοσίευσή της, αν δεν προβλέπεται από το νόµο άλλος ειδικότερος τρόπος γνωστοποίησής 

της, ή 
ii. σε κάθε άλλη περίπτωση, από τότε που αυτοί έλαβαν αποδεδειγµένως πλήρη γνώση του 

περιεχοµένου της. 
Β. Σε περίπτωση παράλειψης, από τη συντέλεσή της.  
Παράλειψη, σύµφωνα µε το άρθρο 63 του Κ∆∆, υπάρχει όταν η διοικητική αρχή, αν και υποχρεούται 

κατά νόµο, δεν εκδίδει εκτελεστή ατοµική διοικητική πράξη για να ρυθµίσει ορισµένη έννοµη σχέση. Η 
παράλειψη συντελείται µε την πάροδο άπρακτης της προθεσµίας που τυχόν τάσσει ο νόµος για την 
έκδοση, είτε αυτεπαγγέλτως είτε ύστερα από αίτηση του ενδιαφεροµένου, της πράξης αυτής. Αν από το 
νόµο δεν τάσσεται τέτοια προθεσµία, η παράλειψη συντελείται µε την πάροδο άπρακτου τριµήνου από 
την υποβολή της σχετικής αίτησης. Η παράλειψη συντελείται, επίσης, µε την έκδοση θετικής 
διοικητικής πράξης από την οποία συνεπάγεται εµµέσως η βούληση της ∆ιοίκησης να µην προβεί στη 
ρύθµιση ορισµένης έννοµης σχέσης. 
Η προσφυγή µπορεί να ασκηθεί και πριν από την επίδοση της πράξης. Αν ο νοµιµοποιούµενος προς 

άσκηση προσφυγής διαµένει στην αλλοδαπή, η προθεσµία ορίζεται σε ενενήντα (90) ηµέρες. 
Η προθεσµία για την άσκηση προσφυγής διακόπτεται, για µία µόνο φορά, µε την άσκηση της ειδικής 

διοικητικής προσφυγής ενώπιον του Γ.Γ. της Περιφέρειας (άρ. 67 παρ. 1 του Κ∆∆). Η προσφυγή του 
άρθρου 150 του Ν. 3463/2006, δεν έχει το χαρακτήρα ενδικοφανούς προσφυγής, δηλαδή δεν αποτελεί 
προϋπόθεση για το παραδεκτό των ένδικων βοηθηµάτων, διακόπτει όµως τη σχετική προθεσµία. 

 
3. Νοµιµοποίηση 
Προσφυγή µπορεί να ασκήσει όποιος έχει άµεσο, προσωπικό και ενεστώς έννοµο συµφέρον (άρθρο 

64 Κ∆∆, βλ. σχετικά ανωτ.). Για το παραδεκτό της συζήτησης προσφυγών που ασκούνται κατά των 
αποφάσεων µε τις οποίες επιβάλλονται πρόστιµα από τον Υπουργό Ανάπτυξης σε επιχειρήσεις 
τροφίµων σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 8 του Ν. 2741/1999 όπως τροποποιήθηκε και 
αναριθµήθηκε µε το άρθρο 11 παρ. 5 του Ν. 3438/2006, απαιτείται η προκαταβολή ποσού ίσου µε το 



είκοσι τοις εκατό (20%) του επιβαλλόµενου προστίµου, το οποίο ποσοστό, σε κάθε περίπτωση, δεν 
µπορεί να υπερβεί το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ.  
Στη δίκη που δηµιουργείται ύστερα από άσκηση προσφυγής, παθητικώς νοµιµοποιείται ο ∆ήµος, 

επειδή σε αυτόν ανήκει το όργανο που εξέδωσε την πράξη (∆ήµαρχος ή ∆ηµαρχιακή Επιτροπή) ή που 
παρά το νόµο παρέλειψε την έκδοσή της (άρθρα 64 και 65 του Κ∆∆). 
Σηµειώνεται ότι για την άσκηση ενδίκων µέσων και ενδίκων βοηθηµάτων εκ µέρους του ∆ήµου (για 

την ενεργητική νοµιµοποίησή του), αποφασίζει η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή (άρθρο 103 παρ. 2 στ του 
∆ΚΚ), µετά από γνωµοδότηση δικηγόρου, χωρίς την οποία η απόφασή της είναι άκυρη (άρθρο 103 παρ. 
3 του ∆ΚΚ). Η ύπαρξη τέτοιας αποφάσεως της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής ελέγχεται αυτεπάγγελτα από το 
δικαστήριο (ΑΠ 517/2002, ΕφΑθ 9465/2005, Ελ∆νη, 2006, σ. 1468).  
4. Λόγοι προσφυγής 
Το δικόγραφο της προσφυγής πρέπει να περιέχει, µεταξύ άλλων, σαφώς καθορισµένο αίτηµα, καθώς 

επίσης και τους λόγους που το θεµελιώνουν (άρθρο 68 παρ. 1 του Κ∆∆).  
Ως λόγοι που θεµελιώνουν το αίτηµα της προσφυγής νοούνται οι αποδιδόµενες στην προσβαλλόµενη 

πράξη αιτιάσεις, παράπονα και µοµφές, οι πληµµέλειες αυτής κλπ. Τα σφάλµατα µπορεί να αφορούν τη 
νοµική βάση της πράξης ή την εκτίµηση του πραγµατικού µέρους της υπόθεσης162. 

 
5. Υποχρεώσεις του ∆ήµου 

Oι ∆ήµοι και οι Κοινότητες, έχουν υποχρέωση, µε βάση το άρθρο 129 του Κ∆∆, να αποστέλλουν στο 
δικαστήριο το διοικητικό φάκελο, µε αναλυτική έκθεση απόψεων για τη διαφορά και, ειδικότερα, για 
τους προβαλλόµενους νοµικούς και πραγµατικούς ισχυρισµούς. O διοικητικός φάκελος αποτελείται από 
τα σχετικά µε την ένδικη υπόθεση, στοιχεία (άρθρο 149 παρ. 1 Κ∆∆). Η έκθεση µε το φάκελο 
διαβιβάζονται στο δικαστήριο είκοσι (20) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη δικάσιµο. Σε περίπτωση µη 
τήρησης της προθεσµίας αυτής, η αναβολή της συζήτησης είναι υποχρεωτική αν το ζητήσει εκείνος που 
έχει ασκήσει το ένδικο βοήθηµα ή που έχει ασκήσει παρέµβαση. 
Η µετά την πρώτη αναβολή, παράλειψη της διαβίβασης ή η εκπρόθεσµη διαβίβαση προς το 

δικαστήριο των παραπάνω στοιχείων, συνιστά ιδιαίτερο πειθαρχικό αδίκηµα των αρµόδιων για την 
ενέργεια αυτή υπαλλήλων. Την άσκηση της πειθαρχικής δίωξης µπορεί να ζητήσει και ο πρόεδρος του 
δικαστηρίου, µε έγγραφο του προς τον αρµόδιο Υπουργό ή το ∆ήµαρχο. Στην περίπτωση αυτή, είναι 
υποχρεωτική η άσκηση της δίωξης (άρθρο 129 παρ. 3 Κ∆∆). 

 
VI. Ένδικα µέσα  
Κατ’ αντιδιαστολή µε το ένδικο βοήθηµα της προσφυγής στο ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο, µε το οποίο 

ζητείται το πρώτον δικαστική προστασία κατά πράξεων ή παραλείψεων που αφορούν τις άδειες των 
καταστηµάτων, τα ένδικα µέσα αποσκοπούν στην επανόρθωση σφαλµάτων της δικαστικής απόφασης 
που εκδόθηκε επί της προσφυγής. 
Ένδικα µέσα που ασκούνται ενώπιον των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, είναι η ανακοπή 

ερηµοδικίας, η έφεση, η αίτηση αναθεώρησης, η τριτανακοπή και η αίτηση διόρθωσης ή ερµηνείας. 
Στην αρµοδιότητα του Συµβουλίου της Επικρατείας ανήκει, σύµφωνα µε το άρθρο 95 του Συντάγµατος 
και η αναίρεση τελεσίδικων αποφάσεων των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων. Ως προς την αίτηση 
αναίρεσης έχουν εφαρµογή οι διατάξεις της νοµοθεσίας που αφορά το Συµβούλιο της Επικρατείας.  



Τα ένδικα µέσα της ανακοπής ερηµοδικίας, της αίτησης αναθεώρησης, της τριτανακοπής, και της 
αίτησης διόρθωσης ή ερµηνείας εκδικάζονται από το δικαστήριο που εξέδωσε την προσβαλλόµενη 
απόφαση, ενώ το ένδικο µέσο της έφεσης εκδικάζεται από το αρµόδιο δευτεροβάθµιο δικαστήριο 
(άρθρο 82 Κ∆∆).  
Σε κάθε περίπτωση που η προθεσµία ή η άσκηση του ένδικου µέσου δεν συνεπάγεται κατά νόµο την 

αναστολή εκτέλεσης της προσβαλλόµενης απόφασης, µπορεί, ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε από 
τους διαδίκους και µε αιτιολογηµένη απόφαση του δικαστηρίου, να ανασταλεί η εκτέλεση της 
απόφασης αυτής (άρθρο 206 του Κ∆∆). 

Oι λόγοι αναστολής της απόφασης ορίζονται στο άρθρο 208 του Κ∆∆ και οµοιάζουν µε τους λόγους 
αναστολής της διοικητικής πράξης που περιγράφονται κατωτέρω.  

 
VII. Αιτήσεις αναστολής  
1. Προϋποθέσεις και αρµοδιότητα 
Μια εκτελεστή ατοµική διοικητική πράξη, όπως η άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας καταστήµατος 

υγειονοµικού ενδιαφέροντος, έχει υπέρ αυτής το τεκµήριο της νοµιµότητας και κατά κανόνα δεν 
επηρεάζεται, ως προς την εκτελεστότητά της, τόσο κατά το στάδιο της προθεσµίας για την άσκηση της 
προσφυγής, όσο και µε την άσκησή της163. Γενικά όµως, το δικαστήριο ενώπιον του οποίου ασκείται 
οποιοδήποτε ένδικο βοήθηµα, χωρίς αυτό να έχει εκ του νόµου ανασταλτικό αποτέλεσµα, πρέπει να έχει 
την εξουσία να διατάξει, ύστερα από αίτηµα αυτού που ασκεί το ένδικο βοήθηµα, την αναστολή 
εκτελέσεως της προσβαλλόµενης πράξης. Αλλιώς, δεν θεωρείται ότι παρέχει αποτελεσµατικά την 
έννοµη προστασία που εγγυάται το άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγµατος164.  
Κατ’ αρχάς, το άρθρο 69 του Κ∆∆ ορίζει ότι προθεσµία για την άσκηση της προσφυγής και η άσκησή 

της δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της προσβαλλόµενης πράξης, µπορεί όµως, κατά το άρθρο 200, σε 
κάθε περίπτωση που η προθεσµία ή η άσκηση της προσφυγής δεν συνεπάγεται κατά το νόµο την 
αναστολή εκτέλεσης της προσβαλλόµενης εκτελεστής ατοµικής διοικητικής πράξης, ύστερα από αίτηση 
εκείνου που άσκησε την προσφυγή, να ανασταλεί, µε αιτιολογηµένη απόφαση του δικαστηρίου, εν όλω 
ή εν µέρει η εκτέλεση της πράξης αυτής. 

Oι προϋποθέσεις λοιπόν για τη χορήγηση αναστολής από το δικαστήριο, στις υποθέσεις των αδειών 
καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος, είναι:  
α) Η άσκηση της προσφυγής να µην συνεπάγεται αναστολή από το νόµο.  
β) Να έχει ασκηθεί το ένδικο βοήθηµα της προσφυγής στο αρµόδιο ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο. 

∆ιαδικασία ανάλογη µε αυτή του Ν. 25227/1997 (δικαστική προστασία κατά τη διαδικασία σύναψης 
συµβάσεων έργων, προµηθειών κλπ), κατά την οποία η αίτηση ασφαλιστικών µέτρων είναι ανεξάρτητη 
από την άσκηση ενδίκου βοηθήµατος, δεν υφίσταται στο πεδίο του Κ∆∆ και στις διαφορές που 
αφορούν τα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος. ∆εν τίθεται, επίσης, ως προϋπόθεση για την 
υποβολή αιτήσεως αναστολής η εµπρόθεσµη και νοµότυπη άσκηση της προσφυγής. 
γ) Να ζητήσει την αναστολή αυτός που άσκησε την προσφυγή 
Αρµόδιο για τη χορήγηση της αναστολής είναι το δικαστήριο στο οποίο εκκρεµεί η προσφυγή, 

εφόσον αυτό είναι αρµόδιο για την εκδίκαση της κύριας υπόθεσης, δηλ. στην περίπτωση των 
καταστηµάτων, το κατά τόπο αρµόδιο Τριµελές ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο. Σε περίπτωση 
αναρµοδιότητας, η σχετική αίτηση απορρίπτεται (άρθρο 201 του Κ∆∆), χωρίς να υπάρχει υποχρέωση 



παραποµπής στο κατά τόπο ή καθ΄ ύλη αρµόδιο δικαστήριο, όπως υπάρχει, βάσει του άρθρου 12 του 
Κ∆∆, για το ίδιο το ένδικο βοήθηµα της προσφυγής165. 
∆εν νοείται αναστολή εκτέλεσης αρνητικής πράξης (π.χ. µε την οποία απορρίπτεται το αίτηµα για 

χορήγηση άδειας). 
 

2. Λόγοι αναστολής 
Μόνος λόγος αναστολής που µπορεί να θεµελιώσει την αναστολή εκτέλεσης της προσβαλλόµενης 

πράξης είναι η απειλούµενη, οποιασδήποτε φύσης, υλική ή ηθική βλάβη του αιτούντος, εφόσον η 
επανόρθωσή της θα είναι αδύνατη ή ιδιαίτερα δυσχερής σε περίπτωση ευδοκίµησης της αντίστοιχης 
προσφυγής (άρθρο 202 παρ. 1 Κ∆∆).  
Ηθική βλάβη µπορεί να συνιστά η προσβολή της προσωπικότητας, της τιµής, της καλής φήµης της 

επιχείρησης κλπ., ενώ υλική είναι πρωτίστως χρηµατική. Κάθε χρηµατική βλάβη όµως δεν συνιστά 
λόγο αναστολής, αν δεν συνεπάγεται ισχυρό οικονοµικό κλονισµό του αιτούντος (ΣτΕ ΕΑ 548/1996). 
Ανεπανόρθωτη είναι βλάβη όταν δεν µπορεί, µε την απόφαση επί της προσφυγής, να επανέλθει η 
προηγούµενη κατάσταση. ∆υσχερώς επανορθώσιµη είναι βλάβη όταν για την επαναφορά των 
πραγµάτων στην προηγούµενη κατάσταση απαιτούνται εντατικές προσπάθειες, χρονοβόρος διαδικασία 
ή δυσανάλογες δαπάνες, χωρίς βέβαιο αποτέλεσµα.  
Η χορήγηση αναστολής αποκλείεται (άρθρο 202 παρ. 2 Κ∆∆): 
α) Αν η άµεση εκτέλεση της προσβαλλόµενης πράξης επιβάλλεται για λόγους δηµόσιου 

συµφέροντος. Η λειτουργία των καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος ύστερα από χορήγηση 
σχετικής άδειας επιβάλλεται για λόγους προστασίας της δηµόσιας υγείας και της ασφάλειας του κοινού 
και οι λόγοι αυτοί υπάγονται στους λόγους δηµοσίου συµφέροντος του άρθρου 202 παρ. 1 α του Κ∆∆. 
Έτσι, δεν χορηγείται αναστολή εκτελέσεως της πράξης µε την οποία διατάσσεται η σφράγιση 
καταστήµατος που λειτουργεί χωρίς άδεια, διότι εκτός των λόγων προστασίας της δηµόσιας υγείας, 
τούτο θα ισοδυναµούσε µε υποκατάσταση του δικαστηρίου στις αρµοδιότητες της διοίκησης 
(∆ΠρωτΑθ. 473/2005). Επίσης, έχει κριθεί, ότι αν ο αιτών έλαβε άδεια αναψυκτηρίου – σνακ µπαρ και 
εν συνεχεία διαµόρφωσε το κατάστηµα σε υπαίθριο κέντρο διασκέδασης, µε συνέπεια τη διατάραξη της 
κοινής ησυχίας των περιοίκων, η απόφαση σφράγισης δεν µπορεί να ανασταλεί, αφού άµεση εκτέλεση 
επιβάλλεται για λόγους δηµόσιου συµφέροντος (∆ΠρωτΑλεξ. 5/1992, ∆ι∆ικ 1993, σ. 476). Oι λόγοι 
δηµοσίου συµφέροντος, οι οποίοι εξετάζονται αυτεπάγγελτα από το δικαστήριο, µπορεί να αφορούν τη 
δηµόσια υγεία, τάξη και ασφάλεια, την κοινή ησυχία, την οµαλή λειτουργία δηµόσιας υπηρεσίας ή 
σχολείου, την προστασία από κινδύνους διακίνησης ναρκωτικών, την οµαλή κυκλοφορία, την 
προστασία του περιβάλλοντος, των δασών και των αρχαιολογικών χώρων κλπ.166. 
β) Κατά το µέρος που η προσβαλλόµενη πράξη έχει ήδη εκτελεστεί. Μια πράξη θεωρείται ότι έχει 

εκτελεστεί, όταν τα αποτελέσµατά της είναι µη αναστρέψιµα και έχουν παγιώσει µια νέα πραγµατική 
και νοµική κατάσταση. 
γ) Αν η αντίστοιχη προσφυγή είναι προδήλως απαράδεκτη ή προδήλως αβάσιµη. Η πιθανολόγηση 

ευδοκίµησης της προσφυγής δεν αποτελεί αυτοτελή λόγο χορήγησης αναστολής (∆ΠρωτΑθ 473/2005, 
ΝοΒ 2006, σ. 1597). Γενικά, οι διαδικαστικές προϋποθέσεις παραδεκτού της προσφυγής (έννοµο 
συµφέρον, εµπρόθεσµο αυτής κλπ), δεν εξετάζονται στα πλαίσια της αίτησης αναστολής. Όταν όµως 
είναι πρόδηλο, δηλαδή οφθαλµοφανές και χωρίς έρευνα, το απαράδεκτο ή αβάσιµο της προσφυγής, τότε 
δεν χορηγείται αναστολή. 



 
3. ∆ιαδικασία 
Σύµφωνα µε το άρθρο 203 του Κ∆∆, η αίτηση αναστολής πρέπει να αναφέρει τους συγκεκριµένους 

λόγους που τη δικαιολογούν, δηλαδή οποιασδήποτε φύσης, υλική ή ηθική βλάβη, εφόσον η 
επανόρθωσή της θα είναι αδύνατη ή ιδιαίτερα δυσχερής σε περίπτωση ευδοκίµησης της προσφυγής. Η 
αίτηση, µε τρία αντίγραφα, κατατίθεται στη γραµµατεία του δικαστηρίου στο οποίο εκκρεµεί η 
προσφυγή. 

O πρόεδρος του συµβουλίου ή ο δικαστής, που διευθύνει το δικαστήριο ενώπιον του οποίου 
υποβάλλεται η αίτηση, µε πράξη του πάνω σε αυτήν, ορίζει το τµήµα το οποίο θα προβεί στην εκδίκασή 
της. Με την ίδια πράξη διατάζει την επίδοση αντιγράφου της και αντιγράφου της αίτησης αναστολής 
προς τη ∆ιοίκηση. Η τελευταία υποχρεούται να αποστείλει στο δικαστήριο αντίγραφο της πράξης της 
οποίας ζητείται η αναστολή εκτέλεσης, καθώς και το σχετικό φάκελο µε τις απόψεις της σε αυτήν 
προθεσµία, η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη των πέντε (5) ηµερών. Αν η ∆ιοίκηση καθυστερήσει 
να αποστείλει στο δικαστήριο το φάκελο µε τις απόψεις της, µπορεί να διαταχθεί προσωρινή αναστολή. 
O αιτών οφείλει να προσκοµίσει τα αποδεικτικά του στοιχεία ως τη λήξη της παραπάνω προθεσµίας. 
∆εύτερη αίτηση κατά της ίδιας πράξης είναι απαράδεκτη, εκτός αν ο αιτών έχει ήδη υποβάλει 
παραίτηση από την πρώτη. 
Η εκδίκαση της αίτησης αναστολής δεν γίνεται σε δηµόσια συνεδρίαση, ούτε καλούνται οι διάδικοι, 

αλλά ακούγονται αν το ζητήσουν. Αν η πράξη αφορά τρίτο που έχει δικαίωµα να ασκήσει πρόσθετη 
παρέµβαση κατά τη δίκη της αντίστοιχης προσφυγής, για τη χορήγηση της αναστολής συνεκτιµάται και 
η βλάβη που τυχόν θα προκληθεί σε αυτόν από την αναστολή. O τρίτος αυτός µπορεί, µε υπόµνηµα να 
εκθέσει τις απόψεις του, έστω και αν δεν έχει ασκήσει παρέµβαση (άρθρο 204 παρ. 1 του Κ∆∆).  

 
4. Προσωρινή διαταγή 

O πρόεδρος του αρµόδιου τµήµατος ή ο οριζόµενος από αυτόν δικαστής µπορεί, µε την κατάθεση της 
αίτησης, να εκδώσει προσωρινή διαταγή αναστολής εκτέλεσης που καταχωρίζεται κάτω από την 
αίτηση. Η προσωρινή διαταγή ισχύει έως την έκδοση της απόφασης για την αίτηση αναστολής και 
µπορεί να ανακληθεί ακόµη και αυτεπαγγέλτως (άρθρο 204 παρ. 3 του Κ∆∆, όπως τροποποιήθηκε από 
το άρθρο 29 παρ. 2 του Ν. 2915/2001).  

 
5. Προσωρινή αναστολή 
Σύµφωνα µε το άρθρο 205 παρ. 4 του Κ∆∆, αν η ∆ιοίκηση καθυστερήσει να αποστείλει στο 

δικαστήριο αντίγραφο της πράξης της οποίας ζητείται η αναστολή εκτέλεσης καθώς και το σχετικό 
φάκελο µε τις απόψεις της, µπορεί, αν συντρέχουν οι λόγοι του άρθρου 202, δηλαδή υλική ή ηθική 
βλάβη του αιτούντος, να διαταχθεί προσωρινή αναστολή, εφόσον αυτό δεν αποκλείεται για λόγους 
δηµοσίου συµφέροντος ή η πράξη δεν έχει εκτελεστεί ή η αντίστοιχη προσφυγή δεν είναι προδήλως 
απαράδεκτη ή προδήλως αβάσιµη. Στην περίπτωση αυτή, η οριστική απόφαση εκδίδεται το αργότερο 
µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την περιέλευση στο δικαστήριο των στοιχείων αυτών, αλλιώς η 
προσωρινή αναστολή παύει αυτοδικαίως. 

Oι διαφορές της προσωρινής διαταγής από την προσωρινή αναστολή, συνίστανται στο ότι η πρώτη 
χορηγείται από τον πρόεδρο µε την κατάθεση της αιτήσεως, καταχωρίζεται στην ίδια την αίτηση, 
χορηγείται χωρίς ειδικούς όρους και ισχύει µέχρι την έκδοση απόφασης επί της αναστολής, ενώ η 
δεύτερη χορηγείται από το δικαστήριο µε απόφαση αν δεν έχει αποσταλεί ο διοικητικός φάκελος, µε 



τους όρους του άρθρου 202 του Κ∆∆ και παύει αυτοδικαίως αν δεν εκδοθεί απόφαση επί της 
προσφυγής µέσα σε 30 ηµέρες από την περιέλευση στο δικαστήριο του διοικητικού φακέλου. 

 
6. Απόφαση επί της αιτήσεως αναστολής 
Αν γίνει δεκτή η αίτηση, διατάσσεται η ολική ή µερική αναστολή εκτέλεσης της προσβαλλόµενης µε 

την αντίστοιχη προσφυγή πράξης. Η αναστολή, αν στη σχετική απόφαση δεν ορίζεται διαφορετικά, 
ισχύει µέχρι τη δηµοσίευση της οριστικής απόφασης για την προσφυγή. Με την ίδια απόφαση, µε την 
οποία διατάσσεται η αναστολή εκτέλεσης, είναι δυνατόν, ακόµη και χωρίς σχετικό αίτηµα: 
α) να οριστεί, ως προϋπόθεση ισχύος της αναστολής, η κατάθεση στο καθ’ ου η αίτηση, µέσα σε 

τακτή προθεσµία, εγγυητικής επιστολής αναγνωρισµένης τράπεζας, για ποσό που καθορίζεται µε την 
απόφαση αυτήν, ή 
β) να επιτραπεί, στο καθ’ ου η αίτηση, η εγγραφή προσηµείωσης υποθήκης σε ακίνητο του αιτούντος, 

για ποσό που καθορίζεται µε την ίδια απόφαση, ή 
γ) να εξαρτηθεί η ισχύς της αναστολής από την τήρηση οποιουδήποτε όρου που κρίνει αναγκαίο το 

δικαστήριο (άρθρο 205 παρ. 3 του Κ∆∆). 
7. Ανάκληση της αναστολής 

Oι αποφάσεις που εκδίδονται για την αίτηση αναστολής µπορούν να ανακληθούν εν όλω ή εν µέρει, 
ύστερα από αίτηση διαδίκου ή τρίτου που έχει έννοµο συµφέρον, αν η αίτηση ανάκλησης στηρίζεται σε 
νέα στοιχεία (άρθρο 205 παρ. 6 του Κ∆∆).  
∆εν συνιστούν «νέα στοιχεία» που µπορεί να οδηγήσουν στην ανάκληση της αποφάσεως µε την 

οποία απορρίφθηκε η αναστολή πράξεως σφράγισης καταστήµατος που λειτουργούσε χωρίς άδεια, η 
υποβολή στο ∆ήµο δικαιολογητικών για την έκδοση της άδειας. (∆ΠρωτΑθ 88/2002, Ε∆∆∆, 2003, σ. 
2014) 

 
VIII. Απαντήσεις σε συχνά ερωτήµατα 

1. Κατά των αποφάσεων της ∆ηµαρχικής Επιτροπής που αφορούν τα καταστήµατα µπορεί να 
ασκηθεί διοικητική προσφυγή;  
Μπορεί να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον του Γ.Γ. της Περιφέρειας µέσα σε προθεσµία δέκα (10) 

ηµερών από τη δηµοσίευση της απόφασης ή από την κοινοποίησή της ή αφότου ο ενδιαφερόµενος 
έλαβε γνώση αυτής 

2. O ∆ήµαρχος δεν σφραγίζει ένα κατάστηµα αν και συντρέχουν οι νόµιµες προϋποθέσεις. Τι µπορεί 
να κάνει κάποιος θιγόµενος;  
Εφόσον τεκµηριώσει έννοµο συµφέρον, µπορεί, κατά της παραλείψεως του ∆ηµάρχου, να ασκήσει 

διοικητική προσφυγή στο Γ.Γ. της Περιφέρειας. Αν η προσφυγή του γίνει δεκτή, ο ∆ήµαρχος 
υποχρεούται να συµµορφωθεί. Μπορεί, επίσης, να προσφύγει στο δικαστήριο. 

3. Μπορεί ένας δηµότης που δεν θίγεται άµεσα και προσωπικά από µια παράνοµη άδεια 
καταστήµατος να ασκήσει διοικητική προσφυγή;  
Όχι. Προϋπόθεση για την άσκηση προσφυγής είναι η ύπαρξη εννόµου συµφέροντος. Το ενδιαφέρον 

για την τήρηση γενικά της νοµιµότητας δεν συνιστά έννοµο συµφέρον. Μπορεί, όµως, να υποβάλλει 
αναφορά στο Γ.Γ. της Περιφέρειας και να ζητήσει τον αυτεπάγγελτο έλεγχο της απόφασης µε την οποία 
χορηγήθηκε η άδεια. 



4. Προκειµένου να προσφύγει κάποιος στο δικαστήριο για να ακυρώσει απόφαση που αφορά άδεια 
καταστήµατος χρειάζεται πρώτα να εξαντλήσει τις διοικητικές προσφυγές;  
Όχι, η άσκηση διοικητικής προσφυγής δεν αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση προσφυγής στο 

δικαστήριο, διότι η διοικητική προσφυγή ενώπιον του Γ.Γ. της Περιφέρειας δεν είναι ενδικοφανής. Η 
προθεσµία για την άσκησή της όµως, αναστέλλει την προθεσµία για την προσφυγή στο δικαστήριο. 

5. Η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή απέρριψε αίτηµα προέγκρισης, η δε απόφασή της δηµοσιεύτηκε στον 
πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου όπως ορίζει ο ∆ΚΚ, χωρίς να κοινοποιηθεί στον ενδιαφερόµενο και 
χωρίς αυτός να λάβει γνώση µε άλλο τρόπο. Μέχρι πότε µπορεί να ασκήσει προσφυγή στο Γ.Γ. της 
Περιφέρειας;  
Η προθεσµία, στην περίπτωση αυτή, δεν είναι 10 ηµέρες από τη δηµοσίευση, αλλά 10 ηµέρες από 

τότε που ο ενδιαφερόµενος έλαβε πλήρη γνώση της απόφασης. Έτσι, µπορεί να ασκήσει εµπρόθεσµη 
προσφυγή ύστερα και από χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των 10 ηµερών από τη δηµοσίευση της 
απόφασης. 

6. Αν ασκηθεί προσφυγή µπορεί ο Γ.Γ. της Περιφέρειας να αναστείλει µια απόφαση που αφορά 
κατάστηµα, λ.χ. την απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής για προέγκριση;  

O Γ.Γ. της Περιφέρειας δεν µπορεί να διατάξει την αναστολή της.  Πρέπει πάντως να αποφανθεί 
εντός της νόµιµης προθεσµίας (άρθρο 150 παρ. 2 του ∆ΚΚ). 

7. Αν η υγειονοµική υπηρεσία κρίνει το κατάστηµα ακατάλληλο, τι µπορεί να κάνει ο 
ενδιαφερόµενος;  
Μπορεί, αφού συµπληρώσει τις ελλείψεις, να ζητήσει επανεξέταση του καταστήµατος, ή να 

προσφύγει εντός 20 ηµερών στη ∆ευτεροβάθµια Επιτροπή ή, αν δεν υπάρχει τέτοια, στο Νοµάρχη. 
8. Αν κατά αποφάσεως ∆ηµοτικού οργάνου που αφορά καταστήµατα ασκηθεί προσφυγή στο 

δικαστήριο, ο ∆ήµος οφείλει να αναµείνει τη δικαστική απόφαση;  
Η άσκηση προσφυγής δεν αναστέλλει την εκτέλεση της προσβαλλόµενης πράξης, εκτός αν το ίδιο το 

δικαστήριο διατάξει την αναστολή, ή ο δικαστής εκδώσει προσωρινή διαταγή. 
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1. Α.Ν. 2520/40 (ΦΕΚ-273 Α’) : Περί υγειονοµικών διατάξεων  
2. Το εν λόγω νοµοθετικό διάταγµα κυρώθηκε αργότερα µε το Ν. 4060/1929 (ΦΕΚ 9/3/1929), ο οποίος όµως καταργήθηκε 

µε τον ΑΝ 2520/1949 (άρθρ. 13 παρ. 1), ο οποίος πάντως όρισε (άρθρ. 13 παρ. 2) ότι οι παλαιότερες υγειονοµικές 
διατάξεις εξακολουθούν να ιχύουν µέχρι νεότερης κατάργησης ή τροποποίησής τους.  

3. ΦΕΚ 526 Β/ 1983. 
4. Η ως άνω Υγειονοµική ∆ιάταξη τροποποιήθηκε, µεταξύ άλλων, από : 1) ΥΑ : ΥΙβ/6020/1993 – ΥΓΕΙΑΣ (ΦΕΚ 94 

Β΄/1993),  2) ΥΑ : ΥΙβ/5628/1994 – ΥΓΕΙΑΣ (ΦΕΚ 760 Β΄/1994), 3) ΥΑ : Α5/3010/1985 (ΦΕΚ 593 Β΄/1985), 4) ΥΑ : 
87539/2006 (ΦΕΚ 1086 Β΄/2006), 5) ΥΑ : 8405/1992 – ΥΓΕΙΑΣ & ΚOΙΝ.ΑΣΦ., 6) ΥΑ : Υ1Γ/Γ.Π.OΙΚ./11708 (ΦΕΚ 
Α΄143/11), 7) ΑΙιβ/6285/1987 (ΦΕΚ 343 Β΄/1987), 8) Ν. 3345/2005 (ΦΕΚ 138 Α΄/2005), 9) ΚΥΑ 10551/26 Φεβρουαρίου 
2007 (ΦΕΚ 246 Α/2007)  

5. Επισηµαίνεται ότι µε την παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 3345/05, ΦΕΚ-138 Α’ ορίζεται ότι : «Για τα καταστήµατα 
υγειονοµικού ενδιαφέροντος, µαζί µε τους κοινόχρηστους χώρους τους, που λειτουργούν στην Κεντρική ∆ηµοτική Αγορά 
και στη Βαρβάκειο Αγορά του ∆ήµου Αθηναίων, καθώς και για όσα ανήκουν στον Oργανισµό Κεντρικής Αγοράς 
Αθηνών (O.Κ.Α.Α.) και λειτουργούν στο ∆ήµο Αγίου Ιωάννη Ρέντη δεν απαιτείται χορήγηση άδειας νοµιµοποίησης 
υφιστάµενων εγκαταστάσεων και αυτοτελούς άδειας ίδρυσης και λειτουργίας. Oι γενικοί όροι λειτουργίας των ανωτέρω 
καταστηµάτων, των θέσεων πώλησης προϊόντων, η επιβολή των διοικητικών και άλλων κυρώσεων, η προσωρινή ή 
οριστική λειτουργία των ανωτέρω αγορών, καθώς και οι υγειονοµικοί όροι, που αναφέρονται αποκλειστικά στα 
πωλούµενα είδη και στις εγκαταστάσεις, διέπονται από τις παραγράφους 6 και επόµενες του άρθρου 43 της Υγειονοµικής 
∆ιάταξης Α1β/8577/1983 (ΦΕΚ Τ.β, 256)»).  

6. Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε την ίδια διάταξη: «∆εν επιτρέπεται η πώληση στα ανωτέρω καταστήµατα νωπών ψαριών, 
εκτός αν υπάρχει ιδιαίτερος για το σκοπό αυτό χώρος 20 τ.µ. τουλάχιστον, µε συγκρότηση ιχθυοπωλείου, ο οποίος θα 
χωρίζεται από τους άλλους χώρους του καταστήµατος µε τοίχο ύψους τουλάχιστον 2,50 µ. Για την επικοινωνία του 
ιχθυοπωλείου µε το άλλο κατάστηµα µπορεί να υπάρχει θύρα, η οποία όταν δεν χρησιµοποιείται, θα παραµένει κλειστή». 

7. Άρθρα 2  και 10 Ν. 3325/2005 (ΦΕΚ 68 Α).  
8. Ειδικότερα για την πώληση των αναφεροµένων  στο άρθρο 47 τυποποιηµένων προϊόντων στα καταστήµατα ψιλικών, 

εκδίδεται άδεια πώλησης αυτών από το δήµαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας µετά από σύµφωνη γνώµη της 
υγειονοµικής υπηρεσίας. ∆ηλαδή δεν ακολουθείται η διαδικασία της προέγκρισης, αφού δεν πρόκειται για κατάστηµα.  

9. Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε το ίδιο άρθρο: «Oι ανωτέρω πωλητές τοποθετούνται συνήθως εντός καταστηµάτων ή στις 
προσόψεις αυτών, επί της οικοδοµικής γραµµής του κτιρίου. Μπορεί όµως ένα τέτοιο µηχάνηµα να τοποθετηθεί και επί 
του πεζοδροµίου, σε επαφή µε τον εξωτερικό τοίχο του καταστήµατος του κατόχου του, µε την προϋπόθεση ότι η 
κατασκευή του θα είναι τέτοια, ώστε να παρέχονται εγγυήσεις για την προστασία των περιεχοµένων τροφίµων ή ποτών 
από επιβλαβείς εξωτερικές επιδράσεις, και ότι η θέση στην οποία τοποθετείται, δεν επηρεάζεται από τις δυσµενείς 
καιρικές µεταβολές και τον κονιορτό και προσφέρεται για τον εύκολο καθαρισµό του.  

 Επίσης, είναι δυνατό τα ανωτέρω µηχανήµατα να τοποθετούνται και σε χώρους οµαδικής εργασίας ή διαβιώσεως 
(γραφεία, εργοστάσια, σχολεία, νοσηλευτικά ιδρύµατα, στρατώνες κ.τ.οµ.), καθώς και σε Πρακτορεία Λεωφορείων και 
συγκοινωνιακούς σταθµούς, σε κατάλληλες στεγασµένες θέσεις εντός των εσωτερικών διαδρόµων ή αιθουσών τούτων, 
µακριά από αποχωρητήρια, µαγειρεία, πλυντήρια και άλλες παρόµοιες εγκαταστάσεις, από τις οποίες είναι δυνατό να 
προκαλούνται κονιορτός, αναθυµιάσεις, αέρια και κάθε είδους ρυπάνσεις.  

 ∆εν επιτρέπεται η εγκατάσταση αυτόµατων πωλητών τροφίµων ή ποτών σε χώρους, στους οποίους, λόγω της φύσεως της 
εκτελούµενης σ’ αυτούς εργασίας, δεν είναι δυνατό να τηρηθεί καθαριότητα ή παράγονται αέρια, ατµοί, κονιορτός κλπ. 
(συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων, υδραυλικά εργαστήρια, ξυλουργεία, καθαριστήρια, βαφεία εργαστήρια βαφής 
επίπλων, υποδηµατοποιεία, σιδηρουργεία κ.τ.οµ.).Τέλος, στην παρ. 3 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι: «Για την 
εγκατάσταση και τη λειτουργία των αυτόµατων πωλητών τροφίµων ή ποτών απαιτείται άδεια της οικείας Αστυνοµικής 
Αρχής µε σύµφωνη γνώµη της αρµόδιας Υγειονοµικής Υπηρεσίας ότι πληρούνται οι όροι του παρόντος άρθρου». Για τη 
διαδικασία της σχετικής άδειας βλ. ανωτέρω υποσηµείωση 8 

10. Oι σχετικές διατάξεις του άρθρου 49 έχουν ως εξής:  
 «1. Επιτρέπεται η διάθεση από πλανόδιους ή στάσιµους µικροπωλητές µόνον των κατωτέρω αναφερόµενων ειδών 

τροφίµων και ποτών:  
 α. Κουλουριών, σταφιδόψωµων και άλλων ειδών κουλουροποιίας.  
 β. Συσκευασµένων προϊόντων σοκολατοποιίας, καραµελλοποιίας και µπισκοτοποιίας καθώς και “µαλλιού της γριάς”.  
 γ. Τυποποιηµένων παγωτών.  
 δ. Εµφιαλωµένων αναψυκτικών ποτών.  



 ε. Oρισµένων ξηρών καρπών, όπως είναι τα φιστίκια, στραγάλια, πασατέµπος, φουντούκια, σταφίδες κ.τ.οµ., καθώς και 
τα κάστανα και καλαµπόκια.  

 2. Επίσης επιτρέπεται η πώληση από πλανόδιους µικροπωλητές και των κατωτέρω ειδών, εφόσον κατά την κρίση της 
αρµόδιας Αστυνοµικής Αρχής δεν απαγορεύεται τούτο από τις σχετικές διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας άλλων 
Υπουργείων, και από τους περιγραφόµενους κατωτέρω, κατά περίπτωση, όρους και προϋποθέσεις:  

 α. Ψαριών και άλλων αλιευµάτων, πλην κατεψυγµένων, εφόσον για τον σκοπόν αυτόν χρησιµοποιούνται κατάλληλα 
διασκευασµένα οχήµατα, σύµφωνα µε την παρ. 6 του παρόντος άρθρου και τις σχετικές διατάξεις της Κτηνιατρικής 
Νοµοθεσίας.  

 β. Τυποποιηµένων ειδών παντοπωλείου, πλην των ευαλλοίωτων τροφίµων, τα οποία απαιτούν συντήρηση σε ψυγείο, 
εφόσον για το σκοπό αυτό χρησιµοποιούνται κατάλληλα διασκευασµένα οχήµατα, σύµφωνα µε την παρ. 7 του παρόντος 
άρθρου.  

 γ. Oπωροκηπευτικών, εφόσον το χρησιµοποιούµενο για το σκοπόν αυτόν µεταφορικό µέσο διατηρείται απόλυτα καθαρό 
και ο πωλητής παίρνει όλα τα απαραίτητα µέτρα για την εξασφάλιση των πωλουµένων προϊόντων από κάθε είδους 
ρυπάνσεις.  

 Πέρα από τους ανωτέρω πλανόδιους πωλητές οπωροκηπευτικών, οι παραγωγοί οπωροκηπευτικών ή άλλα πρόσωπα 
επιτρέπεται να πωλούν περιστασιακώς ως πλανόδιοι ή στάσιµοι πωλητές, ορισµένα είδη οπωροκηπευτικών (λχ. 
βερύκκοκα, κεράσια, ροδάκινα, καρπούζια, σταφύλια, µήλα, πορτοκάλια, πατάτες, αγκινάρες κ.τ.οµ.) κατά την περίοδο 
αιχµής της παραγωγής τους. Σε τέτοιες περιπτώσεις δεν έχει εφαρµογή η παρ. 9 του παρόντος άρθρου, εφαρµόζονται 
όµως τυχόν ισχύουσες συναφείς προς αυτή διατάξεις άλλης Νοµοθεσίας.  

 Στο εξής δεν επιτρέπεται η πώληση οπωροκηπευτικών από µονίµως στάσιµους πωλητές (µε εξαίρεση τις περιπτώσεις του 
προηγούµενου εδαφίου).  

 Εξαιρετικά, οι ασκούντες κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας το επάγγελµα του στάσιµου πωλητή οπωροκηπευτικών 
µπορούν να συνεχίσουν την άσκηση του επαγγέλµατός τους, για όσο διάστηµα επιθυµούν, εφόσον η οικεία Αστυνοµική 
Αρχή κρίνει ότι συντρέχουν οι απαραίτητες για τούτο προϋποθέσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις τυχόν 
ισχύουσας άλλης σχετικής Νοµοθεσίας.  

 3. Απαγορεύεται η πώληση από πλανόδιους ή στάσιµους µικροπωλητές άλλων, πλην των αναφεροµένων ανωτέρω, 
ευαλλοίωτων τροφίµων, όπως είναι τα σάντουιτς, οι τυρόπιττες, κ.τ.οµ., για τα οποία, σε περιπτώσεις διαθέσεώς τους από 
τους ανωτέρω πωλητές, δεν είναι δυνατό να εξασφαλισθούν οι κατάλληλες συνθήκες διατηρήσεώς τους σε σταθερή 
θερµοκρασία έξω από την επικίνδυνη ζώνη των +10 οC µέχρι +60 οC, που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την 
προστασία της υγείας των καταναλωτών».  

11. Π∆ 180/1979 «περί των όρων λειτουργίας καταστηµάτων πωλήσεως οινοπνευµατωδών ποτών και κέντρων 
διασκεδάσεως» ΦΕΚ Α 46/ 1979 όπως ισχύει.  

12. ΦΕΚ Α 232, βάσει σχετικής εξουσιοδοτήσεως του άρθρου 8 του ν. 1416/1984 
13. Επρόκειτο για ΚΥΕ που αναφέρονταν στο άρθρο 1 παρ. 1 του Π∆ 180/1979 όπως αυτό είχε τροποποιηθεί από το Π∆ 

231/1989, δηλ. κέντρα διασκέδασης, καφενεία, καφετέριες, πιτσαρίες κ.ά.  
14. Με την απόφαση 2309/1992, βλ. και σχετικό σχολιασµό: Ν. –Κ. Χλέπα, Η µεταβίβαση αρµοδιοτήτων στους OΤΑ 

(Σχόλιο στην ΣτΕ 2309/92), Περιοδικό «Το Σύνταγµα» 1993, τχ. I, σελ. 347 – 355. 
15. ΦΕΚ Α 62.  
16. ΦΕΚ Α 90.  
17. ΦΕΚ Α 107.  
18. ΦΕΚ Β 571.  
19. Βλ. σχετ. Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιώς, γνωµοδότηση αρ. 5/2003, δηµοσ. Ποινική ∆ικαιοσύνη 2004, σελ. 171. 
20.  Άρθρο 24 παρ. 1 περ. ιθ΄ Π∆ 410/1995 όπως είχε αντικατασταθεί από την παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 2946/2001.  
21. Ν. 3463/2006, ΦΕΚ 114 Α.  
22. Και ως προς τα θέµατα που αφορούν τα ΚΥΕ και τις σχετικές αρµοδιότητες των δήµων και κοινοτήτων, είναι ήδη 

αισθητή η επιρροή του ευρωπαϊκού δικαίου. Αν και στο πλαίσιο του παρόντος οδηγού, ούτε δυνατό είναι ούτε σκόπιµο 
να παρουσιασθεί πλήρως η σχετική νοµοθεσία, αξίζει να σηµειωθεί, η ΚΥΑ 15523/2006 ΦEK 1187 B/06 «Αναγκαία 
συµπληρωµατικά µέτρα εφαρµογής των Κανονισµών (ΕΚ) υπ’ αριθµ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και 
882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και εναρµόνιση της νοµοθεσίας µε την Oδηγία 
2004/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου».. Το άρθρο 4 της ΚΥΑ 15523/2006, ενδιαφέρει άµεσα 
τους ∆ήµους και τις Κοινότητες, αφού κατανέµει τις αρµοδιότητες αδειοδοτήσεων. Ειδικότερα, ορίζεται ότι οι 
επιχειρήσεις του Κανονισµού 852/2004 (επιχειρήσεις λιανικού εµπορίου, παροχής υπηρεσιών, παρασκευαστών που 



πωλούν λιανικώς, αποθηκών και αγορών χονδρικής πώλησης) αδειδοτούνται από τους ∆ήµους και τις Κοινότητες, κατά 
τις διατάξεις του Κ∆Κ, µετά από εισήγηση των ∆ιευθύνσεων Υγείας και Υγιεινής των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. 

23. Βλ. αναλυτικότερα στα σχετικά κεφάλαια για την προέγκριση και την χορήγηση της άδειας.  
24. Όπ.π. 
25. Για τη σχετική εννοιολογία και τις νοµικές και πρακτικές συνέπειες της ένταξης µιας αρµοδιότητας στον κύκλο των 

«δοτών» ή «κατ’εντολήν» ή «κατά παραχώρηση» δηµοτικών αρµοδιοτήτων για κρατικές υποθέσεις βλ. αναλυτικά Ν.-Κ. 
Χλέπα, Λειτουργική επέκταση και οργανωτικός κατακερµατισµός: Oι αρµοδιότητες των OΤΑ και οι τρέχουσες τάσεις 
για την µετάθεσή τους σε άλλους φορείς, στο έργο: Χλέπα, Ν.-Κ. (Επιµ.), Προοπτικές της Τοπικής ∆ηµοκρατίας, Αντ. Ν. 
Σάκκουλας, Αθήνα-Κοµοτηνή 1998, σ. 183 επ., (ιδίως σελ. 190 επ.).  

26. Βλ. Π∆ 23/7-9-02 (ΦΕΚ Α 19/7-2-02) : Αρµοδιότητες, σύστηµα πρόσληψης, προσόντα, καθήκοντα, δικαιώµατα και 
υποχρεώσεις του προσωπικού της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας. Πρβλ. επίσης και την ΥΑ 11559/2004 ΦΕΚ 478/Β/5.3.2004 
«Κανονισµός Λειτουργίας της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας».  

27. Ν. 3274/04 (ΦΕΚ 195 Α’/19-10-04) : Oργάνωση και λειτουργία των Oργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και 
δεύτερου βαθµού.  

28. Βλ. χαρακτηριστικά την απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης υπ’ Αριθµ. 2102/07 (ΦΕΚ 851 Β/1-6-2007) 
: Επικύρωση της υπ’ αριθµ. 77/2007 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Καβάλας σύµφωνα µε την οποία η 
∆ηµοτική Αστυνοµία θα ασκεί τις αρµοδιότητες που προβλέπονται από το άρθ.2 παρ. Α΄ εδάφ. 5, 7, 8, 11 και 19 του π.δ. 
23/2002. Αν και δεν αναφέρεται άµεσα στα ΚΥΕ, αξίζει, εξάλλου,  να σηµειωθεί ότι ειδικά η αρµοδιότητα σχετικά µε 
την στάθµευση των οχηµάτων, τη ρύθµιση της κυκλοφορίας στους πεζόδροµους και την αφαίρεση πινακίδων ασκείται 
παράλληλα τόσο από την ΕΛΑΣ όσο και από την δηµοτική αστυνοµία (άρθρ. 35 παρ. 12 περ. iv. του Ν. 3274/2004).    

29. Βλ. ενδεικτικά το Π∆ της 7ης Oκτωβρίου 1993 (ΦΕΚ 1329 ∆/ 1993) «Καθορισµός ειδικών χρήσεων γης στην περιοχή 
της Πλάκας του ρυµοτοµικού σχεδίου Αθηνών»,  

30. Βλ. σχετική Εγκύκλιο ΥπΕσ∆∆Α 51/Α.Π.:οικ.66174/29 Νοεµβρίου 2006 που δηµοσιεύεται και στην ιστοσελίδα του 
Υπουργείου www.ypes.gr 

31. Στην εν λόγω εγκύκλιο του ΥΠΕΣ∆∆Α (όπ.π.) αναφέρονται ως σχετικά παραδείγµατα και τα στεγνοκαθαριστήρια και 
βαφεία, ωστόσο η αρµοδιότητα για τις άδειες για Πλυντήρια Στεγνοκαθαριστήρια, Βαφεία, Ταπητοκαθαριστήρια και 
Αµιγή Σιδερωτήρια έχει πλέον µεταβιβασθεί στη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση µε το νόµο 3526/2007 (ΦΕΚ 24 Α). Η εν 
λόγω µεταβίβαση δεν προκύπτει ευθέως από το γράµµα του εν λόγω νόµου, αλλά έµµεσα από το άρθρο 21, µε το οποίο 
συµπεριλαµβάνεται στις καταργούµενες διατάξεις και η Α5α/5333/1987 απόφαση η οποία όριζε τα της εν λόγω άδειας 
Βλ. επίσης Α1β/8577/1983 άρθρα 6-14, επίσης Ν. 3325/2005 άρθρα 1 παρ. 2 και 5 και άρθρο 12 και Π∆ 78/2006 άρθρο 2 
παρ. 20. 

32. Πρόκειται γα το Ν. 3325/05 (ΦΕΚ 68 Α’/11-3-05) : Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών-βιοτεχνικών εγκαταστάσεων 
στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις. Σύµφωνα µε το εν λόγω άρθρο 29 «Oι άδειες πρατηρίων 
άρτου, που προβλέπονται από τις διατάξεις του Π.∆. 369/1992 (ΦΕΚ 186 Α΄), χορηγούνται από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος νόµου από τους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης (O.Τ.Α.) Α΄ βαθµού».  

33. ΦΕΚ 24Α, «Παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις».  
34. Για τα ΚΥΕ που δεν χρειάζονται προέγκριση βλ. αναλυτικά στο Κεφάλαιο Β σχετικά µε την προέγκριση  
35. Βλ. Ν. 3536/07 (ΦΕΚ 42 Α/23-2-2007) : Ειδικές ρυθµίσεις θεµάτων µεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητηµάτων 

αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, άρθρ. 22 παρ. 2β: «Το πρώτο εδάφιο 
της παρ. 8 του άρθρου 80 του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006, 
αντικαθίσταται ως εξής: «8. Κατ’ εξαίρεση, για καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος που λειτουργούν εντός 
εγκαταστάσεων κύριων τουριστικών καταλυµάτων, καθώς και για εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδοµής των 
παραγράφων 1 και 3, αντίστοιχα, του άρθρου 2 του ν. 2160/1993 (ΦΕΚ 118 Α΄), όπως ισχύουν, περιλαµβανοµένων και 
των κολυµβητικών δεξαµενών, αρµόδιο όργανο για τη χορήγηση των οικείων αδειών ίδρυσης και λειτουργίας είναι ο 
Ελληνικός Oργανισµός Τουρισµού (Ε.O.Τ.).». 

36. Αυτή τη στιγµή επίκειται η ψήφιση νοµοσχεδίου που δεν θα µεταφέρει µόνο τα ΚΥΕ στα «κύρια» αλλά σε όλα τα 
τουριστικά καταλύµατα στον ΕOΤ.  

37. Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α’) : Ρυθµίσεις για τον Τουρισµό και άλλες διατάξεις . 
38. Βλ. ‘Αρθρο 2 παρ. 1 ν. 2160/1993¨»Τουριστικά καταλύµατα είναι οι τουριστικές επιχειρήσεις που υποδέχονται τουρίστες 

και παρέχουν σε αυτούς διαµονή και άλλες συναφείς προς τη διαµονή υπηρεσίες, όπως εστίαση, ψυχαγωγία, αναψυχή, 
άθληση και διακρίνονται, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην απόφαση 530992/87 του Γενικού Γραµµατέα του Ε.O.Τ. 
µε θέµα “τεχνικές προδιαγραφές τουριστικών εγκαταστάσεων” (ΦΕΚ 557 Β’)» σε κύρια, µη κύρια κλπ. (βλ. στο κείµενο)  



39. Σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 3 του ν. 2160/1993, όπως ισχύει (µετά την τροποποποίησή του από την παρ. 10 του άρθρου 
9 του Ν. 2647/98, ΦΕΚ 237 Α’). “Oι εγκαταστάσεις για συνεδριακά κέντρα, χιονοδροµικά κέντρα, κέντρα ιππικού 
τουρισµού, αεροθεραπευτήρια και υδροθεαπευτήρια, συνοδευτικές αυτών εγκαταστάσεις, όπως καταλύµατα, χώροι 
αθλητικών τουριστικών εγκαταστάσεων, κέντρα εστίασης και αναψυχής, ως και εγκαταστάσεις οποιασδήποτε µορφής 
καθώς και γραφεία εκµετάλλευσης σκαφών αναψυχής υπάγονται στην εποπτεία του Ε.O.Τ.”.  

40. ΦΕΚ 178Β. 
41. Βλ. αναλυτικά τον πρόσφατο Ν. 3526/07 (ΦΕΚ 24 Α/9-2-2007 – ∆ιορθ.Σφαλµ. στο ΦΕΚ-34 Β/23-2-07) : Παραγωγή και 

διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις. 
42. Βλ. Π∆ 219/06 (ΦΕΚ 221 Α/13-10-2006) : Περί καθορισµού των όρων και των προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας 

Ιδιωτικών Γυµναστηρίων ή ιδιωτικών σχολών εκµάθησης αθληµάτων. 
43. Ν. 2557/97 (ΦΕΚ-271 Α’) : Θεσµοί, µέτρα και δράσεις πολιτιστικής ανάπτυξης, Άρθρ. 7 παρ. 9γ: Η άδεια ίδρυσης και 

λειτουργίας καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος εντός Αρχαιολογικών χώρων και µουσείων χορηγείται 
αποκλειστικά από τον Υπουργό Πολιτισµού. Με την παρ. 31 του άρθρου 10 του Ν. 3207/03, ΦΕΚ-302 Α’ ορίζεται ότι : 
«Η διάταξη της παραγράφου 9γ του άρθρου 7 του Ν. 2557/1997 εφαρµόζεται µόνον επί των κάθε είδους καταστηµάτων, 
που ευρίσκονται εντός οργανωµένων αρχαιολογικών χώρων, οργανωµένων ιστορικών τόπων, µουσείων και µνηµείων». 
∆ηλαδή στους χώρους εκείνους που διαθέτουν ελεγχόµενη είσοδο (εισιτήριο). 

44. “Όροι χορήγησης άδειας καταστήµατος πώλησης σκύλων και γατών». Σύµφωνα µε το άρθρο 1 «Κάθε φυσικό ή νοµικό 
πρόσωπο που διατηρεί κατάστηµα πώλησης σκύλων ή γατών πρέπει να είναι κάτοχος άδειας. Απαιτείται άδεια του 
οικείου Νοµάρχη µετά την εισηγητική έκθεση του προϊσταµένου της νοµαρχιακού επιπέδου Κτηνιατρικής Αρχής στην 
περιοχή δικαιοδοσίας της οποίας ο ενδιαφερόµενος έχει την έδρα του καταστήµατός του». Η εν λόγω άδεια χορηγείται 
από το Νοµάρχη µε γνώµονα την προστασία της υγείας σκύλων και γατών, ενώ απαιτείται, κατά τα άλλα, και άδεια 
ΚΥΕ, η οποία χορηγείται από τον οικείο δήµο ή κοινότητα µετά από γνωµοδότηση της υγειονοµικής υπηρεσίας, η οποία 
αποσκοπεί στην προστασία της δηµόσιας υγείας των ανθρώπων.   

45. Ν. 3325/2005 (ΦΕΚ Α 68), Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών-βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου 
ανάπτυξης και άλλες διατάξεις (ιδίως άρθρ. 1,2, 21) 

46. Πρόκειται για παρασκευαστήρια σε ζαχαροπλαστεία, γαλακτοπωλεία, µπουγατσάδικα, κ.τ.οµ. που εξυπηρετούν 
καθισµένους ή και περαστικούς πελάτες. 

47. Άρθρ. 19 (ΦΕΚ 24 Α). Βλ. επίσης την ΚΥΑ 12709/859/Φ17.1/13-6-2007, ΦΕΚ 1026 Β, µε την οποία καθορίζονται τα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται και η διαδικασία που διέπει την χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργία πρατήριου 
άρτου.  

48. «Καθορισµός των όρων, των προϋποθέσεων, της διαδικασίας, των δικαιολογητικών, και κάθε άλλης αναγκαίας 
λεπτοµέρειας για τη χορήγηση και την ανάκληση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας παιδοτόπων» (ΦΕΚ 1364Β). 

49. Βλ. άρθρ. 1 της ως άνω ΚΥΑ: 1. Ως παιδότοπος ορίζεται ο οριοθετηµένος µη κοινόχρηστος χώρος στον οποίο παρέχεται 
αποκλειστικά ψυχαγωγία, σε νήπια και παιδιά, µέχρι δέκα ετών, παρουσία συνοδών, υπό την επίβλεψη προσωπικού. O 
παιδότοπος αποτελείται από παιχνιδοκατασκευές και παιχνίδια που πρέπει να εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ΕΛOΤ 
1176-1, όπως φουσκωτά, παιχνίδια παραγεµισµένα µε αφρώδες υλικό (soft play), παιχνίδια δραστηριοτήτων οικιακής 
χρήσης (π.χ. µικρές τσουλήθρες, σπιτάκια, τραπεζάκια, καρεκλάκια κλπ.) και άλλα. O παιδότοπος, ως χώρος µε 
ελεγχόµενη πρόσβαση, µπορεί να βρίσκεται: 

 α) Εντός κτιρίου (κλειστός) 
 β) Περιφραγµένος, εκτός κτιρίου (υπαίθριος) 
 2. Ως παιδότοπος νοείται, επίσης, κάθε οριοθετηµένος µη κοινόχρηστος χώρος στον οποίο παρέχεται ανάλογη ψυχαγωγία 

σε παιδιά της αυτής ηλικίας, ο οποίος βρίσκεται σε χώρους όπου αναπτύσσεται διαφορετική δραστηριότητα, όπως 
καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος, ξενοδοχεία, πλοία, ινστιτούτα αισθητικής, γυµναστήρια κλπ. 

50. Σύµφωνα µε το άρθρο 7 παρ. 1 της εν λόγω ΚΥΑ: «Μετά τη χορήγηση της προέγκρισης, ο ενδιαφερόµενος οφείλει να 
προσκοµίσει τα δικαιολογητικά της επόµενης παραγράφου. Η αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου ή της Κοινότητας οφείλει, ευθύς ως 
συµπληρωθεί ο φάκελος, να τον διαβιβάσει στην αρµόδια υγειονοµική υπηρεσία προκειµένου να γνωµοδοτήσει για τους 
υγειονοµικούς όρους λειτουργίας του παιδότοπου και στην πυροσβεστική υπηρεσία για την έκδοση βεβαίωσης µέτρων 
πυροπροστασίας. Oι ανωτέρω αρµόδιες υπηρεσίες οφείλουν µέσα σε πενήντα (50) ηµέρες να έχουν προβεί σε όλες τις αναγκαίες 
ενέργειες. Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας εκδίδεται µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες, αφότου ολοκληρωθεί η ανωτέρω 
διαδικασία και εφόσον πληρούνται όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις. 

 Εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία των εξήντα πέντε (65) ηµερών, από την υποβολή της αίτησης, λογίζεται ότι η άδεια 
έχει εκδοθεί.  



 2. ∆ικαιολογητικά: 
 Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας παιδότοπου µετά τη χορήγηση 

της προέγκρισης ίδρυσης είναι, κατά περίπτωση, τα ακόλουθα: 
 α. Για τον κλειστό παιδότοπο: 
 Αίτηση στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του κατά νόµο υπευθύνου, η επωνυµία, η έδρα και ο µέγιστος αριθµός 

των παιδιών που θα ψυχαγωγούνται.  
 Τρεις (3) πρόσφατες φωτογραφίες του ενδιαφεροµένου ή του νόµιµου εκπροσώπου της εταιρείας.  
 Φωτοαντίγραφο ∆ελτίου Ταυτότητας ή άλλου εγγράφου από τα προβλεπόµενα στο άρθρο 6 του Ν. 1599/86 και εάν ο 

αιτών είναι αλλοδαπός, φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας παραµονής. Αν πρόκειται για εταιρεία, φωτοαντίγραφο του 
καταστατικού της εταιρείας, και δήλωση του νοµίµου εκπροσώπου της, µε την οποία γνωστοποιείται ο υπεύθυνος των 
όρων λειτουργίας του παιδότοπου, καθώς και δήλωση αποδοχής αυτού.  

 Υπεύθυνη ∆ήλωση του ν.1599/1986 του προσώπου στο όνοµα του οποίου θα εκδοθεί η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας 
του παιδότοπου και σε περίπτωση εταιρείας του υπευθύνου του παιδότοπου, το περιεχόµενο της οποίας θα έχει ως εξής: 

 « O/Η κάτωθι υπογράφων/φουσα ………. δεν έχω καταδικαστεί αµετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για κακούργηµα ή 
για ένα από τα πληµµελήµατα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογράφησης, συκοφαντικής δυσφήµισης, 
παραχάραξης, σωµατικής βλάβης και παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή για έγκληµα που αναφέρεται στα 
ήθη και δεν έχω στερηθεί λόγω καταδίκης για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη των πολιτικών µου δικαιωµάτων».  

 Σχεδιάγραµµα κατόψεως και τοµή του καταστήµατος, σε τρία αντίτυπα, διπλωµατούχου ή πτυχιούχου µηχανικού ή 
άλλου, κατά νόµο έχοντος το δικαίωµα της υπογραφής, σε κλίµακα 1:50. Σε αυτά πρέπει να απεικονίζονται λεπτοµερώς 
όλοι οι χώροι του καταστήµατος και να αναφέρονται µε ακρίβεια οι διαστάσεις, καθώς και οι τυχόν υπαίθριοι χώροι, 
εφόσον πρόκειται να χρησιµοποιηθούν για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων. Το σχεδιάγραµµα θεωρείται εις τριπλούν 
από την Υπηρεσία Πολεοδοµίας της οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή του ∆ήµου. Επί του σχεδιαγράµµατος 
βεβαιώνεται αυθηµερόν, ότι το κτίριο είναι νόµιµο και ότι ο χώρος του παιδότοπου είναι κυρίας χρήσης. 

 Βεβαίωση ελέγχου για τη συµµόρφωση των εξοπλισµών προς τα πρότυπα ασφαλείας ή και έκθεση επιθεώρησης από την 
οποία να προκύπτει η ισοδυναµία των προδιαγραφών κατασκευής τους προς τα αναφερόµενα στην παρούσα πρότυπα 
ασφαλείας. Oι βεβαιώσεις ελέγχου ή οι εκθέσεις επιθεώρησης πρέπει να εκδίδονται από τον αναγνωρισµένο φορέα. 

 Αποτύπωση του εγκατεστηµένου εξοπλισµού παχνιδιών σε κάτοψη υπό κλίµακα. 
 Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή διαχειριστή της πολυκατοικίας ότι δεν απαγορεύεται από τον κανονισµό της 

πολυκατοικίας η λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήµατος ή εν ελλείψει κανονισµού ότι η πλειοψηφία των ιδιοκτητών 
των κατοικιών συµφωνεί να λειτουργήσει το υπόψη κατάστηµα.  

 β. Για τους υπαίθριους παιδότοπους απαιτούνται κατ’ αναλογία τα δικαιολογητικά που προβλέπονται για τον κλειστό 
παιδότοπο. 

51. Σύµφωνα µε το άρθρο 8 παρ. 3 της εν λόγω ΚΥΑ, «Για την αντικατάσταση της άδειας ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει 
αίτηση, συνοδευόµενη από υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 ότι τηρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 3 έως και 6 
και ότι δεν επήλθε οποιαδήποτε κτιριοδοµική µεταβολή στο συγκεκριµένο χώρο, καθώς και τα δικαιολογητικά 6 και 7 
του άρθρου 7 παρ.2 της παρούσας. Η αντικατάσταση αυτή πρέπει να γίνει εντός αποκλειστικής προθεσµίας δεκαπέντε 
(15) ηµερών. Εάν η προθεσµία αυτή παρέλθει άπρακτη, λογίζεται ότι η άδεια έχει αντικατασταθεί».  

52. Βλ. ΚΥΑ 1107414/1491/ΤΕΦ/03 (ΦΕΚ 1827 Β’/8-12-03) : Καθορισµός των όρων, των προϋποθέσεων, της διαδικασίας 
και των δικαιολογητικών για τη χορήγηση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου, του 
οργάνου για την αφαίρεση της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης και λοιπών διαδικαστικών θεµάτων για την εφαρµογή 
των διατάξεων του Ν. 3037/2002. 

53. Σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 1 της εν λόγω ΚΥΑ: «Για τη χορήγηση από τον οικείο δήµο ή την κοινότητα της άδειας 
λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου, σε αµιγή ή µικτά καταστήµατα ή αίθουσες, υποβάλλονται 
από τον αιτούντα εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο και προκειµένου περί εταιρειών ή σωµατείων από το νόµιµο 
εκπρόσωπό τους, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:  

 α. Αίτηση, µε τρεις πρόσφατες φωτογραφίες, στην οποία αναφέρεται η ακριβής διεύθυνση, το είδος του καταστήµατος, 
αίθουσας ή του χώρου γενικά στον οποίο πρόκειται να εγκατασταθούν οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και το πλήθος αυτών 
για το οποίο ζητείται η άδεια. Προκειµένου περί πολυκατοικίας, αντίγραφο του κανονισµού της από τον οποίο να 
προκύπτει ότι δεν απαγορεύεται η λειτουργία καταστήµατος ή αίθουσας προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου. Εάν δεν 
υπάρχει κανονισµός της πολυκατοικίας, υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή ή της πλειοψηφίας των ιδιοκτητών του 
ακινήτου, από την οποία να προκύπτει ότι επιτρέπεται η λειτουργία καταστήµατος ή αίθουσας προσφοράς υπηρεσιών 
διαδικτύου. Προκειµένου περί οικηµάτων, στα οποία στεγάζονται έως δύο κατοικίες, κατατίθεται όµοια υπεύθυνη 
δήλωση, από τους ή τον ιδιοκτήτη των κατοικιών ανάλογα.  



 β. Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου σχετικού εγγράφου, από τα προβλεπόµενα στο άρθρο 6 του 
Ν. 1599/86 (ΦΕΚ Α΄ 75) και πρόσφατο (όχι πέραν του τριµήνου) αντίγραφο ποινικού µητρώου «δικαστικής χρήσης», 
που εκδίδεται κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφεροµένου και διαβιβάζεται µέσω της αρµόδιας δικαστικής αρχής στο ∆ήµο ή 
Κοινότητα στον οποίο υπεβλήθησαν τα λοιπά δικαιολογητικά.  

 γ. Oποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύεται η κυριότητα ή µίσθωση του καταστήµατος, της αίθουσας ή του 
χώρου, από τον αιτούντα ή η παραχώρηση στον αιτούντα.  

 δ. Σχεδιάγραµµα κάτοψης του καταστήµατος, της αίθουσας ή του χώρου, υπό κλίµακα 1:50, συνταχθέν από 
διπλωµατούχο µηχανικό ή υποµηχανικό, σε δύο αντίτυπα και βεβαίωση της αρµόδιας Υπηρεσίας Πολεοδοµίας, από την 
οποία να προκύπτει ότι το κατάστηµα, η αίθουσα ή ο χώρος για τον οποίο πρόκειται να εκδοθεί η άδεια, είναι χώρος 
κυρίας χρήσεως, προοριζόµενος για κατάστηµα.  

 ε. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας.  
 στ. Βεβαίωση της αρµόδιας ∆.O.Υ. περί ενάρξεως ασκήσεως επιτηδεύµατος ή µεταβολής.  
 ζ. Γνωµάτευση Υγειονοµικής Υπηρεσίας ότι πληρούνται οι υγειονοµικοί όροι λειτουργίας.  
 η. Αντίγραφο του εγκριθέντος και δηµοσιευθέντος (ΦΕΚ) καταστατικού προκειµένου περί Εταιρείας ή Σωµατείου.  
 θ. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν του έχει αφαιρεθεί «OΡΙΣΤΙΚΑ» κατά 

το παρελθόν εκδοθείσα επ’ ονόµατί του άδεια λειτουργίας επιχείρησης παροχής υπηρεσιών διαδικτύου ή αν του έχει 
αφαιρεθεί «OΡΙΣΤΙΚΑ», ότι έχουν παρέλθει τρία έτη από την ηµεροµηνία έναρξης έκτισης της ποινής αυτής».  

54. «Απλούστευση διαδικασίας έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος, καθώς 
και καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος επί θαλασσοπλοούντων πλοίων»,  ΦΕΚ 246 Β. 

55. Βλ. άρθρ. 50-52 του Π∆ της 9/24-8-1932 (ΦΕΚ Α’ 275) «Περί κωδικοποιήσεως των διατάξεων του Νόµ. 5351 ως και 
των εν ισχύι σχετικών διατάξεων των Νόµ. ΒΧΜΣΤ’, 2447, 491, 4823 και του Ν.∆. της 12/16 Ιουν. 1926 εις έν ενιαίον 
κείµενον Νόµου, φέρον τον αριθ. 5351 και τον τίτλον “περί αρχαιοτήτων”.  

56. Σύµφωνα µε το άρθρο 7 παρ. 9γ του Ν. 2557/97 (ΦΕΚ-271 Α’) : Θεσµοί, µέτρα και δράσεις πολιτιστικής ανάπτυξης 
ορίστηκε ότι: «Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος εντός Αρχαιολογικών 
χώρων και µουσείων χορηγείται αποκλειστικά από τον Υπουργό Πολιτισµού». Αργότερα, µε την παρ. 31 του άρθρου 10 
του Ν. 3207/03, ΦΕΚ-302 Α, ορίστηκε ότι : «Η διάταξη της παραγράφου 9γ του άρθρου 7 του Ν. 2557/1997 εφαρµόζεται 
µόνον επί των κάθε είδους καταστηµάτων, που ευρίσκονται εντός οργανωµένων αρχαιολογικών χώρων, οργανωµένων 
ιστορικών τόπων, µουσείων και µνηµείων».  

57. Ν. 3028/28-6-02 (ΦΕΚ Α 153) : Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς.  
58. Αντίθετα, ο ∆ήµος δεσµεύεται από την (τελική) καταφατική γνωµοδότηση της αρµόδιας Υγειονοµικής Υπηρεσίας και 

οφείλει να χορηγήσει τη ζητούµενη άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας, εκτός αν διαπιστώσει ότι δεν συντρέχουν οι όροι και 
οι προϋποθέσεις που προβλέπονται από άλλες, πλην των Υγειονοµικών, διατάξεις (άρθρο 8 παρ. 8 της Υ.∆. 
Α1β/8577/1983, βλ. και το τµήµα του οδηγού για τη χορήγηση της άδειας). 

59. O ορισµός των ΚΥΕ που δίδεται στον Κ∆Κ συµπίπτει µε αυτόν της Υ∆ Α1β/8577/1983 (άρθρο 5 παρ. 1 αυτής). Για την 
έννοια των ΚΥΕ βλ. Κεφ. Α.  

60. Εφόσον, εννοείται, συντρέχουν οι νόµιµες προϋποθέσεις 
61. Το µέτρο αυτό είναι:  
 α) πάνω από 1.500 τ.µ. στα νησιά Ρόδος και Κέρκυρα και στο νοµό Χαλκιδικής ανεξάρτητα από την απόσταση του 

καταστήµατος από δήµο ή κοινότητα και στην Κρήτη, εφόσον το κατάστηµα βρίσκεται σε απόσταση µέχρι είκοσι (20) 
χιλιόµετρα από το πολεοδοµικό κέντρο της πρωτεύουσας κάθε νοµού,  

 β) πάνω από 500 τ.µ. στα νησιά Χίος, Κως, Λέσβος, Σάµος, Σύρος, Ζάκυνθος, Κεφαλλονιά και Λευκάδα,  
 γ) πάνω από 200 τ.µ. στα υπόλοιπα νησιά της χώρας,  
 δ) πάνω από 2.500 τ.µ. σε δήµους µε πληθυσµό πάνω από εκατό χιλιάδες (100.000) κατοίκους, εφόσον το κατάστηµα 

βρίσκεται σε απόσταση µέχρι είκοσι (20) χιλιόµετρα από το κέντρο των δήµων,  
 ε) πάνω από 1.500 τ.µ., σε δήµους µε πληθυσµό από είκοσι χιλιάδες (20.000) µέχρι εκατό χιλιάδες (100.000) κατοίκους, 

εφόσον το κατάστηµα βρίσκεται µέχρι είκοσι (20) χιλιόµετρα από το κέντρο των δήµων.  
 ∆εν απαιτείται άδεια της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης για την ίδρυση καταστηµάτων, οποιασδήποτε επιφάνειας, στην 

περιφέρεια της Ν.Α. Αθηνών - Πειραιώς, µε εξαίρεση τα νησιά της, της Νοµαρχίας Ανατολικής Αττικής, της Νοµαρχίας 
∆υτικής Αττικής και στα όρια του ∆ήµου Θεσσαλονίκης και Εχεδώρου. Στην επιφάνεια του καταστήµατος δεν 
υπολογίζονται οι χώροι στάθµευσης των οχηµάτων των πελατών και οι υπαίθριοι χώροι, εφόσον δεν χρησιµοποιούνται 
ως χώροι υποβοηθητικοί της εµπορικής δραστηριότητας. Η µίσθωση ή οποιασδήποτε µορφής παραχώρηση χρήσης 
χώρου εντός καταστήµατος σε άλλη επιχείρηση, δεν επηρεάζει τον υπολογισµό της συνολικής επιφάνειας αυτού.  



62. Για την αντικατάσταση των αδειών βλ. αναλυτικά Κεφ. ∆. 
63. Η απλή γνώµη δεν αποτελεί εκτελεστή πράξη και δεν επάγεται έννοµα αποτελέσµατα για τους διοικούµενους. Στην 

περίπτωση της απλής γνώµης το αποφασίζον όργανο δεν δεσµεύεται από αυτή και µπορεί να αποφασίσει διαφορετικά 
64. Στη «σύµφωνη γνώµη» το αποφασίζον όργανο, δεν µπορεί µεν να ενεργήσει κατά τρόπο διάφορο από αυτόν που του 

υποδεικνύεται µε τη γνωµοδότηση, µπορεί όµως να απόσχει από κάθε ενέργεια και να µην προβεί καθόλου στην έκδοση 
της εκτελεστής πράξης. Στην περίπτωση των αδειών, ο ∆ήµαρχος δεν µπορεί να απόσχει από την έκδοση της πράξης, 
διότι η αποχή αυτή ισοδυναµεί εκ του νόµου µε χορήγηση της άδειας. Εκτός αυτού, ο ∆ήµαρχος έχει αρµοδιότητα (και 
καθήκον) να εκτελεί τις αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής (άρθρο 86 παρ. 1 β του 
Κ∆Κ) .  

65. Γ. Σιούτη, Η γνωµοδοτική διαδικασία, Α. Σάκκουλα, 1990, σ. 156 
66. Εάν ακολουθηθεί αυτή η διαδικασία, χρειάζεται ιδιαίτερη επιµέλεια και ταχύτητα ενεργειών, διότι µετά την πάροδο της 

30ήµερης προθεσµίας, τεκµαίρεται χορήγηση της προέγκρισης 
67. Ε. Σπηλιωτόπουλου, Εγχειρίδιο διοικητικού δικαίου, 2001, σ. 120 
68. Π. ∆αγτόγλου, Γενικό διοικητικό δίκαιο, 2004, σ. 275 
69. O ∆ήµος οφείλει, σε κάθε περίπτωση, να χορηγεί ατελώς στον ενδιαφερόµενο βεβαίωση για την ηµεροµηνία υποβολής 

της αίτησης για την έκδοση ατοµικής διοικητικής πράξης (άρθρο 63 παρ. 8 του Ν. 2717/1999) 
70. Η κυρίαρχη σηµασία που έχει η εξέταση των επιτρεπτών χρήσεων, φαίνεται και από το ότι ο σχετικός έλεγχος δεν 

περιορίζεται από τυπικά στοιχεία. Η δηµοτική αρχή, προκειµένου να χορηγήσει άδεια καταστήµατος, εξετάζει τις 
χρήσεις, έστω και αν έχει εκδοθεί η σχετική οικοδοµική άδεια (ΣΤΕ 2521/2004). Η έρευνα αυτή όµως, δεν µπορεί να 
φθάσει σε αµφισβήτηση της νοµιµότητας της οικοδοµικής άδειας, αφού η χρήση που ορίζεται σε αυτή συµπίπτει µε τις 
υπάρχουσες χρήσεις. 

71. ∆. Χριστοφιλόπουλου, Πολιτιστικό περιβάλλον – χωρικός σχεδιασµός και βιώσιµη ανάπτυξη, 2002, σ. 236 
72. Η αντίληψη ότι ο απόλυτος διαχωρισµός των χρήσεων εξασφαλίζει οπωσδήποτε καλύτερο φυσικό περιβάλλον, 

αµφισβητείται, διότι οδηγεί στην εξαφάνιση της γειτονιάς και στη δηµιουργία πόλεων – υπνωτηρίων Βλ. ∆. 
Χριστοφιλόπουλου, Πολιτιστικό περιβάλλον – χωρικός σχεδιασµός και βιώσιµη ανάπτυξη, 2002, σ. 267 

73. Εκτός από τα ΓΠΣ και τα ΣΧOOΑΠ, στις αστικές και αγροτικές περιοχές, παρεµβάσεις µπορούν να γίνουν και µε τις 
Ζώνες Oικιστικού Ελέγχου (ΖOΕ, άρ. 29 Ν. 1337/1983), Ειδικές χωροταξικές Μελέτες (ΕΧΜ), Ειδικές Περιβαλλοντικές 
Μελέτες (ΕΠΜ), Περιοχές Oργανωµένης ανάπτυξης παραγωγικών ∆ραστηριοτήτων (ΠOΑΠ∆), Περιοχές Ειδικών 
Χωρικών Παρεµβάσεων (ΠΕΧΠ), Ρυθµιστικά Σχέδια (ΡΣ), Περιοχές Ειδικά Ρυθµιζόµενης Πολεοδόµησης (ΠΕΡΠO), 
Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών ∆εύτερης Κατοικίας (ΣΧΑΠ) και τα Σχέδια Oλοκληρωµένων Αστικών Παρεµβάσεων 
(ΣOΑΠ).Το περιεχόµενο αυτών των παρεµβάσεων µπορεί να είναι διάφορο ή παράλληλο των ΓΠΣ και των ΣΧOOΑΠ. 

74. Για τις αρµοδιότητες βλ. ΣτΕ 3661/2005 
75. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι βρεφονηπιακοί σταθµοί, οι Παιδικοί σταθµοί, τα Κέντρα πρόνοιας - Σταθµοί 

µητρότητας, Βρεφοκοµεία, Γηροκοµεία - Oίκοι ευγηρίας – ΚΑΠΗ, Άσυλα κλπ. 
76. Χωρίς να ορίζεται µε σαφή τρόπο η έννοια του µεγάλου 
77. Στα κτίρια αυτά µπορούν να στεγαστούν καταστήµατα για τα οποία δεν απαιτείται ρητή αναφορά στην οικοδοµική άδεια, 

όπως π.χ. κατάστηµα ψιλικών, κρεοπωλείο κ.ά. 
78. Ε. Κουτούπα – Ρεγκάκου, ∆ίκαιο του περιβάλλοντος, Σάκκουλας, Θεσσαλονίκη 2007, σ. 12 
79. Καταστήµατα στα οποία προσφέρονται κυρίως οινοπνευµατώδη ποτά, για άµεση εντός αυτών κατανάλωση (µπαρ και τα 

όµοια προς αυτά) καφενεία, καφετέριες, αναψυκτήρια, πιτσαρίες, σνακ µπαρ, αίθουσες διενέργειας τεχνικών παιγνίων, 
καθώς και µικτά καταστήµατα, αν σ’ αυτά περιλαµβάνεται ένα από τα ανωτέρω καταστήµατα 

80. Κατά τη Γνωµοδ. του ΝΣΚ 658/1991, η µέτρηση της απόστασης πρέπει να γίνεται µεταξύ του πλησιέστερου σηµείου του 
υπαιθρίου χώρου του καταστήµατος για τον οποίο χορηγείται άδεια αναπτύξεως τραπεζοκαθισµάτων και των εξωτερικών 
σηµείων των κτιρίων (κυρίων οικοδοµών) των ναών σχολείων κλπ. 

81. Κατά την εκτίµηση των συνθηκών αυτών, και µε βάση τις αρχές της χρηστής διοίκησης, επιβάλλεται η προηγούµενη 
διαβούλευση µε τους θιγόµενους (σχολείο, νοσοκοµείο, φροντιστήριο κλπ) από την ίδρυση του καταστήµατος (ΣτΠ 
5/2006). 

82. Όπως τροποποιήθηκε µε την Υ1Β/6020/1993 
83. Βλ. σχετικό υπόδειγµα  
84. ∆. Παπαστερίου, Γενικές Αρχές, Ι β, 1998, σ. 233 
85. Π. ∆αγτόγλου, Γενικό ∆ιοικητικό ∆ίκαιο, 2004, σ. 245 



86. Π. ∆αγτόγλου, Γενικό ∆ιοικητικό ∆ίκαιο, 2004, σ. 188 
87. Την υπεύθυνη δήλωση απαιτεί το άρθρο 2 της ΚΥΑ 10551/2007. Το περιεχόµενό της ωστόσο συµπίπτει µε αυτό της 

αίτησης 
88. Τα εν λόγω ποσά αναπροσαρµόζονται µε την έκδοση νέας ΚΥΑ. 
89. Τέτοια ειδική αντίθετη ρύθµιση για το παράβολο των καταστηµάτων δεν υπάρχει 
90. Η απόφαση αυτή εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 6 του Ν. 3526/2007 «Παραγωγή και διάθεση προϊόντων 

αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις» 
91. Βλ. ∆αγτόγλου, Πρ. Γενικό ∆ιοικητικό ∆ίκαιο, τέταρτη έκδοση, Αθήνα-Κοµοτηνή 1997, σελ. 297 επ.  
92. ΣτΕ 731/1961 
93. ∆αγτόγλου, όπ.π., σελ. 299.  
94. Βλ. Σπηλιωτόπουλος Επ.,  ∆ιοικητικό ∆ίκαιο όγδοη έκδοση, Αθήνα-Κοµοτηνή 1997, σελ. 507 επ.. 
95. Άρθρο 80 παρ. 3 του Κ∆Κ όπου γίνεται λόγος για «αποκλειστική προθεσµία ενός (1) µήνα», ενώ στο άρθρο 2 παρ. 2 της 

ΚΥΕ 10551/07 (ΦΕΚ 246 Β/26-2-2007) «Απλούστευση διαδικασίας έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
Καταστήµατος Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος καθώς και Καταστήµατος Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος επί 
θαλασσοπλοούντων πλοίων, ορίζεται ρητά ότι «η προέγκριση της προηγούµενης παραγράφου λογίζεται ότι έχει 
χορηγηθεί, εάν η τασσόµενη από τις οικείες διατάξεις προθεσµία για την έκδοσή της παρέλθει άπρακτη». 

96. Σύµφωνα µε το άρθρο 7 παρ. 2 της Υ∆ Αιβ/8577/83, «Τα ανωτέρω σχεδιαγράµµατα θα συντάσσονται από διπλωµατούχο 
µηχανικό ή υποµηχανικό ή εργοδηγό ή σχεδιαστή υπό κλίµακα 1 : 50 σε τρία αντίτυπα, θα απεικονίζονται δε σ’ αυτά 
λεπτοµερώς όλοι οι χώροι της επιχειρήσεως και θα αναφέρονται µε ακρίβεια οι διαστάσεις (µήκος, πλάτος, ύψος) και ο 
προορισµός του κάθε χώρου. Ακόµη θα αποτυπώνονται και οι τυχόν υπαίθριοι χώροι, εφόσον πρόκειται να 
χρησιµοποιηθούν για την ανάπτυξη τραπεζιών και καθισµάτων καταστήµατος των άρθρων 37, 38, 39 και 41 της 
παρούσας.  

 Ειδικά, προκειµένου για Σούπερ Μάρκετ και µικτά καταστήµατα τροφίµων, στα σχεδιαγράµµατα θα σηµειώνονται και οι 
νοητώς χωρισµένοι χώροι, που προορίζονται για την εγκατάσταση του κάθε τµήµατος τούτων, για δε τα παντοπωλεία και 
τις αποθήκες τροφίµων χονδρικού εµπορίου θα σηµειώνονται οι νοητώς καθορισµένοι χώροι τοποθετήσεως ειδών 
καθαρισµού, αποσµητικών χώρων, εντοµοκτόνων και άλλων ειδών άσχετων µε τα τρόφιµα, επιτρεπόµενων να πωλούνται 
στα καταστήµατα αυτά σύµφωνα µε τις ειδικές διατάξεις της παρούσας.  

 Προκειµένου για µικρά καταστήµατα και εργαστήρια υγειονοµικού ενδιαφέροντος, που βρίσκονται σε οικισµούς κάτω 
των 5.000 κατοίκων, µπορεί να γίνουν δεκτά σχεδιαγράµµατα συνταγµένα από κατάλληλο και έµπειρο πρόσωπο, εφόσον 
έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ανωτέρω και θα ανταποκρίνονται πλήρως στην πραγµατικότητα.  
Γενικά, σχεδιαγράµµατα που δεν έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ανωτέρω και δεν ανταποκρίνονται πλήρως στην 
πραγµατικότητα επιστρέφονται στον ενδιαφερόµενο ως απαράδεκτα».  

97. Άρθρο 7 της ΚΥΕ 10551/07. 
98. Άρθρο 14 Αιβ/8577/83 Υ∆, όπως αντικαταστάθηκε µε την Υ∆ 8405/92/ Β 665.Το βιβλιάριο υγείας εκδίδεται από την 

Υγειονοµική Υπηρεσία και θεωρείται κάθε πέντε χρόνια. Εάν η άδεια εκδίδεται στο όνοµα εταιρείας το βιβλιάριο 
υγείας αφορά τον υγειονοµικά υπεύθυνο. 

99. Άρθρο 8 παρ.9 ν.1882/90/Α 43 . Επισηµαίνεται ότι µε την ΥΑ 1070576/05/Β 10623 για τη χορήγηση άδειας έναρξης 
επιτηδεύµατος, απαιτείται η προσκόµιση τίτλου κυριότητας του καταστήµατος ή µισθωτήριο συµβόλαιο και ως εκ 
τούτου παρέλκει η προσκόµισή τους στον οικείο δήµο ή κοινότητα ως δικαιολογητικό για τη χορήγηση της άδειας. 

100. Άρθρο 41 της Α 1β/8577 Υγειονοµικής ∆ιάταξης 
101. Άρθρο 63 παρ. 2 Ν.2121/93 
102. Άρθρο 15 παρ. 5 εδ. β της Α 1β/8577 Υγειονοµικής ∆ιάταξης.  
103. Πρόκειται για εγκαταστάσεις που ο νόµος (βλ. επόµενη υποσηµείωση) εντάσσει στη κατηγορία Α και είναι: α) εκείνες 

που η χρήση τους αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση των κινουµένων στις οδούς, όπως ξενοδοχεία, µοτέλ, εστιατόρια, 
τουριστικά συγκροτήµατα (Campings, Bangalows) σταθµοί αυτοκινήτων, πλυντήρια, λιπαντήρια και λοιπές ανάλογες 
εγκαταστάσεις. β) εκείνες που η λειτουργία τους προκαλεί αύξηση του φόρτου κυκλοφορίας επί των οδών, όπως 
υπεραγορές, πολυκαταστήµατα, κέντρα διασκέδασης ή αναψυχής και λοιπές ανάλογες εγκαταστάσεις. Oι υπηρεσίες που 
είναι αρµόδιες κατά περίπτωση για την χορήγηση της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης, (όπως λ.χ. ο ∆ήµος για 
υπεραγορές τροφίµων, κέντρα διασκέδασης ή άλλα καταστήµατα) δεν θα χορηγούν την άδεια χωρίς να προσκοµιστεί η 
βεβαίωση του ΥΠΕΧΩ∆Ε ή της αρµόδιας Νοµαρχιακής Υπηρεσίας. 

104. Βλ. άρθρο 32 παρ. 2 του Β∆ 465/1970, που προστέθηκε µε το άρθρο 21 παρ. 2 του Π∆ 118/2006. 



105. Σηµειώνεται ότι για την χορήγηση άδειας ΚΥΕ δεν απαιτείται η προσκόµιση απολυτηρίου του στρατού ή πιστοποιητικό 
νόµιµης απαλλαγής από τις στρατιωτικές υποχρεώσεις. Βλ. ΚΥΑ ∆ΙΑ∆Π/Α1/3143/2002 (ΦΕΚ 193/Β).  

106. Βλ. Ν. 3144/03 (ΦΕΚ Α 111/8-5-03) : Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική 
προστασία και άλλες διατάξεις. Σύµφωνα µε την εν λόγω διάταξη, απαγορεύεται η απασχόληση όσων δεν έχουν 
συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους «σε εργασίες, έργα ή δραστηριότητες οποιασδήποτε µορφής, που από τη 
φύση τους ή τις συνθήκες που εκτελούνται είναι πιθανό να βλάψουν την υγεία, την ασφάλεια ή να προσβάλλουν την 
ηθική τους». 

107. Στις οποίες συµπεριλαµβάνονται και οι δηµοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις, καθώς και οι επιχειρήσεις των 
Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.  

108. Στην επόµενη παρ. 3 του εν λόγω άρθρου, προβλέπεται πάντως, ότι: «Αι απαγορεύσεις της προηγουµένης παραγράφου 
δεν ισχύουν, εάν παρήλθε πενταετία από της εκτίσεως ή της παραγραφής της ποινής ή της δια χάριτος αφέσεως ταύτης, 
εκτός εάν η χάρις απενεµήθη µετ’ άρσεως των συνεπειών». 

109. Βλ.  αναλυτικά για τα µέτρα πυροπροστασίας στην Πυροσβεστική ∆ιάταξη 3/1981 ΦΕΚ Β 20 « περί πυροπροστασίας 
σε χώρους συνάθροισης κοινού» και Πυροσβεστική ∆ιάταξη 5/91 ΦΕΚ Β 387 «Καθορισµός της διάρκειας ισχύος των 
βεβαιώσεων». 

110. Άρθρο 1παρ.2 της Υ1γ/Γ.Π/94643/07 ΦΕΚ Β 1384 «Συµπλήρωση και τροποποίηση της Υ∆ Α1β/8577/83…» 
111. Βλ. Άρθρ. 8 παρ. 3 Α1β/8577.  
112. Σύµφωνα µε σχετική αναφορά του Εισαγγελέα Χαλκίδας, τέτοιο δικαίωµα έχει και ο Νοµάρχης ενώπιον της 

δευτεροβάθµιας υγειονοµικής επιτροπής, όπου µπορεί να προσφύγει κατά καταφατικής γνωµοδότησης των 
υγειονοµικών υπηρεσιών για ΚΥΕ της περιοχής του (Βλ. Β91/1040/31-1-1992 Γνµ. Εισ. Χαλκ.).  

113. ΥπΕσ∆∆Α, Εγκύκλιος 26 (20 Μαρτίου 2007): Απλούστευση διαδικασίας έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος 

114. ΦΕΚ Β 526 1983 
115. Βλ. σχετικά στο κεφάλαιο Γ του παρόντος σχετικά µε την χορήγηση της άδειας και την παύση ισχύος της σε 

περιπτώσεις µεταφοράς, διακοπής λειτουργίας πέραν του έτους κλπ.  
116. Η αρµοδιότητα του ελέγχου της τήρησης των διατάξεων για τη λειτουργία µουσικής ασκείται από τη δηµοτική 

αστυνοµία εφόσον έχει αναλάβει την αρµοδιότητα αυτή σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3274/04 
117. Άρθρο 79 Κ∆Κ  
118. Άρθρο 79 παρ.1γ του Κ∆Κ 
119. Άρθρο 1 παρ. 11,16 &18 της ΥΑ Υ1γ/Γ.Π/94643/20-7-2007/ ΦΕΚ Β 1384 «Συµπλήρωση και τροποποίηση της 

υπ’αριθµ. Α1β/8577/83 (ΦΕΚ 526 τ.Β/24.9.1983) Υγειονοµικής ∆ιάταξης…..» 
120. Περίπτωση αντικατάστασης της άδειας καθιερώνεται και µε το άρθρο 1παρ.14 της Υ1γ/Γ.Π/94643/07 ΦΕΚ Β 1384 

«Συµπλήρωση και τροποποίηση της Υ∆ Α1β/8577/83…» για τα καταστήµατα στα οποία παρασκευάζονται κάθε είδους 
φαγητά για αποκλειστική διανοµή τους κατ’ οίκον , ειδικά όταν ο ενδιαφερόµενος ζητήσει την αφαίρεση των 
καθισµάτων που έχουν προσδιορισθεί µε τη χορηγούµενη άδεια. 

121. Άρθρο 446 ΚΠολ∆: Το ιδιωτικό έγγραφο αποκτά βέβαιη χρονολογία ως προς τρίτους µόνο όταν το θεωρήσει 
συµβολαιογράφος ή άλλος δηµόσιος υπάλληλος αρµόδιος κατά χρόνο ή όταν πεθάνει ένας από εκείνους που το 
υπέγραψαν ή όταν το ουσιώδες περιεχόµενό του αναφερθεί σε δηµόσιο έγγραφο ή όταν υπάρξει άλλο γεγονός που κάνει 
µε ανάλογο τρόπο βέβαιη τη χρονολογία. Η θεώρηση γίνεται µε σηµείωση επάνω στο έγγραφο της λέξης «θεωρήθηκε» 
και της χρονολογίας. 

122. Πρόκειται για επιχείρηση µε εταιρική µορφή δηλαδή O.Ε, Ε.Ε ή Αστική Εταιρεία µε οικονοµικό σκοπό. 
123. Σύµφωνα µε την  341/87 Απόφαση του  ΣτΕ  η µετατροπή Εταιρείας Περιορισµένης Ευθύνης σε Ανώνυµη Εταιρεία δεν 

αποτελεί µεταβίβαση γιατί απλά µεταβάλλεται ο νοµικός τύπος της υφιστάµενης Εταιρείας. 
124. Τα αδικήµατα, για τα οποία δεν πρέπει να έχει καταδικαστεί τελεσίδικα ο ενδιαφερόµενος είναι: 
 Αντίσταση, σύσταση και συµµορία, αδικήµατα του κεφαλαίου θ΄ του ποινικού κώδικα που αναφέρονται στα εγκλήµατα 

περί το νόµισµα, υπόθαλψη εγκληµατία, παρασιώπηση εγκληµάτων, αδικήµατα του κεφαλαίου ιγ΄ του ποινικού κώδικα 
που αναφέρονται στα κοινώς επικίνδυνα εγκλήµατα ανθρωποκτονία εκ προθέσεως, σωµατική βλάβη εκ προθέσεως, που 
προβλέπονται από τα άρθρα 309, 310 και 311 του Π.Κ., αρπαγή, αρπαγή ανηλίκου, κλοπή, ληστεία, φθορά προκαλούσα 
το κοινό αίσθηµα (άρθρο 384 α του Π.Κ. ), εκβίαση, απάτη, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήµατος, παραβάσεις 
των διατάξεων περί όπλων, εκρηκτικών υλών, και εκρηκτικών µηχανηµάτων, παραβάσεις των νόµων ναρκωτικών, 



κακουργήµατα ή πληµµελήµατα αναφερόµενα στα κεφάλαια του Π.Κ. περί εσχάτης προδοσίας και προδοσίας της 
χώρας ή άλλων συναφών νόµων και για οποιοδήποτε έγκληµα περί των ηθών. 

125. ∆εν αποτελεί κώλυµα αντικατάστασης της άδειας εάν ο ενδιαφερόµενος έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για τα εν λόγω 
αδικήµατα και έχει παρέλθει πενταετία από την έκτιση ή την παραγραφή της ποινής ή την άφεση αυτής µε χάρη εκτός 
εάν η χάρη απενεµήθη µετ’ άρσεως των συνεπειών. Στην τελευταία αυτή περίπτωση το κώλυµα δεν υφίσταται ήδη από 
την απονοµή της χάρης 

126. Εκκρεµεί η έκδοση σχετικής υπουργικής απόφασης µε την οποία θα προσδιορίζονται επακριβώς οι περιπτώσεις 
αντικατάστασης της άδειας για τις οποίες θα απαιτείται η καταβολή παράβολου.  

127. Πχ αλλοδαπός τρίτης χώρας κάτοχος άδειας διαµονής ανεξάρτητης οικονοµικής δραστηριότητας, ή σύζυγος ή γονέας 
ηµεδαπού. Πληροφορίες σχετικά µε τη δυνατότητα άσκησης ανεξάρτητης οικονοµικής δραστηριότητας από αλλοδαπό 
χώρας εκτός Ε.Ε, µπορούν να δοθούν από τις ∆ιευθύνσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης του ΥΠΕΣ∆∆Α, και των 
Περιφερειών καθώς και από το αρµόδιο γραφείο του οικείου δήµου. 

128. Την άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος, όπου απαιτείται, πρέπει να κατέχει είτε το πρόσωπο στο όνοµα του οποίου 
εκδίδεται η άδεια είτε πρόσωπο που δηλώνεται ότι θα απασχοληθεί και είναι κάτοχος τέτοιας άδειας. Oι άδειες 
ασκήσεως επαγγέλµατος χορηγούνται από τις οικείες Νοµ/κές Αυτ/σεις. 

129. Βλ. υποσηµείωση 128.  
130. Π∆ 242/1996/Α-179 Εκµίσθωση, δωρεά, εκποίηση κλπ περιουσίας νοµαρχιακών αυτοδ/σεων Π∆ 270/81 ΥΑ 

119/2004/Β-242 Λειτουργία κυλικείων δηµοσίων σχολείων, Π∆ 270/81, άρθρο 3. 
131. Αναγράφεται το είδος του καταστήµατος 
132. Αναγράφεται ο λόγος της αντικατάστασης 
133. Πχ ιδιωτικό συµφωνητικό ή µισθωτήριο συµβόλαιο θεωρηµένο ή το καταστατικό της εταιρείας σε ΦΕΚ για ΑΕ ή 

θεωρηµένο από το Πρωτοδικείο για OΕ ή ΕΕ 
134. Υποβάλλεται για τις περιπτώσεις µεταβίβασης, µίσθωσης ή υπεκµίσθωσης 
135. Υποβάλλεται για τα καταστήµατα προσφοράς οινοπνευµατωδών ποτών από το φυσικό πρόσωπο στο όνοµα του οποίου 

αντικαθίσταται η άδεια και σε περίπτωση εταιρείας από τον εκπρόσωπο της εταιρείας και τον υγεινοµικά υπεύθυνο για 
ΑΕ και ΕΠΕ και από όλους τους εταίρους για OΕ και ΕΕ 

136. Υποβάλλεται µόνο για τα επαγγέλµατα για την άσκηση των οποίων απαιτείται άδεια πχ άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος 
κρεοπώλη, κοµµωτή κλπ 

137. Υποβάλλεται κατά τη χορήγηση της άδειας και όχι µε την υποβολή της αίτησης, στις περιπτώσεις αλλαγής του 
προσώπου στο όνοµα του οποίου είχε εκδοθεί η άδεια του καταστήµατος  

138. ΦΕΚ Β 526/1983. 
139. Βλ. σχετικά στο κεφάλαιο Γ του παρόντος σχετικά µε την χορήγηση της άδειας και την παύση ισχύος της σε 

περιπτώσεις µεταφοράς, διακοπής λειτουργίας πέραν του έτους κλπ.  
140. O όρος αυτός πρέπει να αναγράφεται στην άδεια. Πρόκειται για διατύπωση «πρόσθετου ορισµού» στη διοικητική πράξη 

της άδειας, από τη συνδροµή του οποίου εξαρτάται η νοµιµότητά της. 
141. ΦΕΚ Α 46 1979.  
142. Με τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 4 του ν. 2721/1999 (ΦΕΚ 112 Α), στο σχετικό άρθρο 1 του ν. 1406/1983 

προστέθηκε παράγραφος 3, που µετέτρεψε τις σχετικές διαφορές σε διαφορές ουσίας και τις υπήγαγε στην αρµοδιότητα 
των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων.  

143. Βλ. αναλυτικότερα στο Κεφάλαιο ΣΤ του παρόντος σχετικά µε τις προσφυγές και τα ένδικα µέσα. Ενδεικτικά βλ. 
επίσης Επιτροπή Αναστολών ΣτΕ 381/2004, ∆ΠρωτοδΑθηνών 681/2002.  

144. Όπ.π. 
145.  Αξίζει πάντως να σηµειωθεί ότι η σχετική σύµβαση εργασίας είναι έγκυρη (ΝΣΚ 475/2003). 
146. ΦΕΚ Α 26 1994.  
147.  Πρόκειται για τις διατάξεις που αναφέρονται στο τµήµα για την προσωρινή αφαίρεση της άδειας, µετά από την 

βεβαίωσης τριών παραβάσεων εντός έτους (βλ. παραπάνω υπό α.) 
148.  Εδώ δεν πρόκειται για το ηµερολογιακό έτος (1.1. έως και 31.12). Για τον υπολογισµό του βλ. παραπάνω στο κεφάλαιο 

περί οριστικής αφαίρεσης της άδειας.  
149.  Για την σχετική ενδεικτική περιπτωσιολογία καθώς και για την ανάγκη προσεκτικής αιτιολόγησης της απόφασης και 

για την οριστική αφαίρεση της άδειας βλ. παραπάνω τα όσα αναπτύχθηκαν στο τµήµα για την προσωρινή αφαίρεση της 
άδειας.  



150.  Αναλυτικότερα, η εν λόγω εξουσιοδότηση αναφέρεται και στο καθορισµό θεµάτων διαδικασίας έκδοσης και 
ανάκλησης των αδειών, µεταβίβασης και µετατροπής της άδειας, καθώς και των γενικών υγειονοµικών όρων που τα 
διέπουν, αλλά και «κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια».  

151.  Oι παραπάνω αποφάσεις δεν αποστέλλονται για έλεγχο στο Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας, αφού δεν 
περιλαµβάνονται στις απαριθµούµενες στο άρθρο 149 παρ. 1 του ∆ΚΚ. Ωστόσο, ο Γενικός Γραµµατέας µπορεί, 
αυτεπάγγελτα, να ακυρώσει οποιαδήποτε απόφαση των συλλογικών ή µονοµελών οργάνων των ∆ήµων και 
Κοινοτήτων, µέσα σε προθεσµία ενός (1) µηνός αφότου η απόφαση έχει δηµοσιευθεί ή εκδοθεί (άρθρο 149 παρ. 2 του 
∆ΚΚ). 

152.  Άρθρ. 150 Κ∆Κ. 
153.  Μόνη η ιδιότητα του δηµότη δεν τεκµαίρει, χωρίς βέβαια και να αποκλείει, την ύπαρξη εννόµου συµφέροντος, όπως 

τεκµαίρονταν µε το άρθρο 178 παρ. 1 του Π∆ 410/1995 
154.  Υπό το καθεστώς του Π∆ 410/1995 είχε κριθεί ότι οι δηµοτικές παρατάξεις δεν αναγνωρίζονται από το νόµο ως φορείς 

δικαιωµάτων στον κύκλο γενικά των θεµάτων που αφορούν τη διαχείριση των δηµοτικών ή κοινοτικών υποθέσεων, 
όπως είναι η µέριµνα για την προστασία του οικιστικού, πολιτιστικού και φυσικού περιβάλλοντος και εποµένως, δεν 
έχουν δικαίωµα να προσβάλλουν πράξη, η οποία δεν αφορά τις ίδιες ούτε εµποδίζει αµέσως τη δραστηριότητά τους 
(ΣτΕ 2388/2005). O Ν. 3463/2006, περιλαµβάνει ρυθµίσεις για τις δηµοτικές παρατάξεις (άρθρο 94), χωρίς πάντως 
αναγνώριση τέτοιων δικαιωµάτων που θα τις νοµιµοποιούν στην άσκηση προσφυγών. Έτσι, τυχόν προσφυγή από µέλη 
δηµοτικών παρατάξεων, πρέπει να ασκείται ως προσφυγή των συµβούλων. 

155.  Ε. Σπηλιωτόπουλου, Εγχειρίδιο ∆ιοικητικού ∆ικαίου, 2001, σ. 477 
156.  Επίσης, κατά την ίδια εγκύκλιο, ο Γενικός Γραµµατέας εξετάζει µόνο τους λόγους που προβάλλονται µε την προσφυγή 

και δεν ερευνά και άλλους λόγους ακυρότητας της πράξης, οι οποίοι δεν προβάλλονται από τον προσφεύγοντα.   
157.  Άρθρ. 4 παρ. 4 ΥΑ 31925/6-6-2007, ΦΕΚ 1020 Β. 
158.  Εισηγητική έκθεση του Ν. 2690/1999 επί του άρθρου 24, βλ. και ∆. Σολδάτου Κώδικας ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, 2000, 

σ. 305, Α. Τάχου, Ελληνικό ∆ιοικητικό ∆ίκαιο, 2000, σ. 706 
159.  Εισηγητική έκθεση του Ν. 2690/1999 επί του άρθρου 27 
160.  Α. Τάχου, Ελληνικό ∆ιοικητικό δίκαιο, 2000, σ. 704. Η υποχρέωση του διοικουµένου να εφαρµόσει τα άρθρα 24 και 

25 του Κ∆∆ιαδ τελεί υπό τον όρο της προηγούµενης ενηµέρωσής του για τη δυνατότητα άσκησης της ειδικής 
διοικητικής προσφυγής του άρθρου 150 του ∆ΚΚ. Η υποχρέωση του ∆ήµου για προηγούµενη ενηµέρωση προκύπτει 
από το άρθρο 16 παρ. 1 του Κ∆∆ιαδ 

161.  O λόγος, κατά την απόφαση του ΣτΕ 3147/2006, είναι ότι η ίδρυση και λειτουργία των επιχειρήσεων αυτών, λόγω του 
µεγέθους των εγκαταστάσεών τους, της παραγωγής αποβλήτων, εκποµπών κλπ συνεπάγεται σοβαρές επιπτώσεις για το 
φυσικό και οικιστικό περιβάλλον. 

162.  Ν. Χατζητζανή, Κώδικας ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας, 2004, σ. 503 
163.  Ν. Χατζητζανή, Κώδιξ ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας, 2004, σ. 509 
164.  Π. ∆αγτόγλου, Γενικό ∆ιοικητικό ∆ίκαιο, 2004, σ. 467. Αντιστρόφως, πρέπει να θεωρούνται αντισυνταγµατικές 

διατάξεις που απαγορεύουν τη χορήγηση αναστολής από το δικαστήριο. Ν. Χατζητζανή, Κώδιξ ∆ιοικητικής 
∆ικονοµίας, 2004, σ. 1183 

165.  Ν. Χατζητζανή, Κώδιξ ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας, 2004, σ. 1195 
166.  Ν. Χατζητζανή, Κώδιξ ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας, 2004, σ. 1200 
 


