
 

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
(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) 

 

Περιγραφή αιτήματο̋ :«ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ». 
 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΛΟΥΝΤΟΣ: (φυσικό πρόσωπο ή νόμιμο̋ εκπρόσωπο̋ σε περίπτωση νομικού προσώπου) 

 

Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα Πατέρα:  Επώνυμο Πατέρα:  

Όνομα Μητέρα̋:  Επώνυμο Μητέρα̋:  

Αριθ. Δελτ. 

Ταυτότητα̋:* 
 Α.Φ.Μ:  

Αρ. Αδεία̋ 

Οδήγηση̋:* 
 

Αριθ. 

Διαβατηρίου:* 
 

Αρ. Βιβλ. 

Υγεία̋:* 
 Ιθαγένεια:  

Ημερομηνία 

γέννηση̋ (1): 
 

Τόπο̋ 

Γέννηση̋: 
 

Τόπο̋ Κατοικία̋ 

 

Χώρα: Πόλη: Οδό̋: Αριθ: ΤΚ: 

Τηλ:  Fax:  E - mail:  

 
* συμπληρώνεται ένα από τα αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητα̋. 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ*
 
(Νομικά Πρόσωπα ή Ενώσει̋ Προσώπων) 

 

Επωνυμία:  

Διακριτικό̋ Τίτλο̋:  

Νομική Μορφή:  ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.  

Αρ. και έτο̋ ΦΕΚ/ 

ΤΑΠΕΤ (για ΑΕ & ΕΠΕ): 

 Αρ. Καταστατικού:  

Αρ. & ημερομηνία καταχώριση̋ στα βιβλία εταιρειών του 

Πρωτοδικείου (ΟΕ & EE): 

 

Δ.Ο.Υ.  Έτο̋ Ίδρυση̋:  

ΑΦΜ:  ΕΔΡΑ [ΔΗΜΟΣ]:  

Διεύθυνση: Οδό̋: 

. 

Αριθ T.K.: Πόλη: 

Τηλέφωνο:  Fax:  E - mail:  

 

 
(1) Αναγράφεται ολογράφω̋ και κατόπιν αριθμητικά ω̋ πλήρη̋ εξαψήφιο̋ αριθμό̋ : π.χ.7 Φεβρουαρίου 1969 και 070269. 

  ΑΡΙΘΜ.  ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΠΡΟΣ: Το Δήμο:  

 

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 

  

 

  Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία 



 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ * (Νομικά Πρόσωπα υπό σύσταση)  
 

Καταθέτω την παρούσα αίτηση για τη χορήγηση προέγκριση̋ για την ίδρυση και λειτουργία καταστήματο̋ 

υγειονομικού ενδιαφέροντο̋ (Κ.Υ.Ε.) και τα σχετικά δικαιολογητικά ω̋ νόμιμο̋ εκπρόσωπο̋ των κάτωθι ιδρυτών τη̋ 

υπό σύσταση εταιρεία̋ 

Νομική Μορφή:  Επωνυμία:  

Φυσικά Πρόσωπα 

Ιδρυτέ̋: 
 ΑΦΜ:  ΑΔΤ:  

  ΑΦΜ:  ΑΔΤ:  

  ΑΦΜ:  ΑΔΤ:  

  ΑΦΜ:  ΑΔΤ:  

Νομικά Πρόσωπα 

Ιδρυτέ̋: Επωνυμία: 
 

Διακριτικό̋ 

Τίτλο̋: 
 Έδρα:  

  
Διακριτικό̋ 

Τίτλο̋: 
 Έδρα:  

  
Διακριτικό̋ 

Τίτλο̋: 
 Έδρα:  

 

 

ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ(2) (για κατάθεση αίτηση̋): Σε περίπτωση που δεν συντάσσεται η 

εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο απαιτείται προσκόμιση εξουσιοδότηση̋ με επικύρωση του γνήσιου τη̋ 

υπογραφή̋ από δημόσια υπηρεσία ή συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου. 

ΟΝΟΜΑ:  ΕΠΩΝΥΜΟ:  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ:  ΑΔΤ:  

ΟΔΟΣ:  ΑΡΙΘ:  Τ.Κ:  

Τηλ:  Fax:  E - mail:  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2). Βλ. σημείο 1 περιεχομένου υπεύθυνη̋ δήλωση̋ (Διαγράφεται όταν δεν ορίζεται εκπρόσωπο̋)



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ: 
ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ 
ΘΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΕΙ 

1. Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητα̋ ή άλλου 

εγγράφου από τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του 

άρθρου 3 του Ν. 2690/1999 όπω̋ τροποποιήθηκε 

με το άρθρο 25 του Ν. 3731/2008 (ή τη σχετική 

προσωρινή βεβαίωση τη̋ αρμόδια̋ αρχή̋ ή το 

διαβατήριο ή την άδεια οδήγηση̋ ή το ατομικό 

βιβλιάριο υγεία̋ όλων των ασφαλιστικών φορέων)* 

□ □ 

2. α) Βεβαίωση χώρου κύρια̋ χρήση̋ 

υπογεγραμμένη από μηχανικό, στην οποία 

βεβαιώνεται ότι ο χώρο̋ πληροί τι̋ προϋποθέσει̋ 

χώρου κύρια̋ χρήση̋ σύμφωνα με τον Οικοδομικό 

Κανονισμό και τον Κτιριοδομικό Κανονισμό, του 

Κανονισμού Πυροπροστασία̋ καθώ̋ και των 

εκάστοτε ισχυουσών πολεοδομικών διατάξεων για 

την αιτούμενη χρήση και περιγράφονται αναλυτικά 

στα νομιμοποιητικά στοιχεία αυτού (π.χ. άδεια 

δόμηση̋, δήλωση αυθαιρέτου, εξαίρεση από 

κατεδάφιση, ενημέρωση φακέλου άδεια̋ δόμηση̋, 

κτίριο προϋφιστάμενο του 1955 κλπ). 

β) Αντίγραφα στοιχείων νομιμότητα̋ του χώρου 

στα οποία αναφέρεται (π.χ. άδεια δόμηση̋, 

δηλώσει̋ αυθαιρέτου με τι̋ εκάστοτε περί 

αυθαιρέτου διατάξει̋, απόφαση εξαίρεση̋ από 

κατεδάφιση, βεβαίωση παλαιότητα̋ κλπ). 

γ) Σχεδιαγράμματα του καταστήματο̋ ει̋ τριπλούν, 

σε κλίμακα που αναφέρεται ρητά επί των σχεδίων, 

στα οποία θα αποτυπώνονται όλοι οι χώροι του 

Κ.Υ.Ε., περιλαμβανομένων και αυτών που 

προβλέπονται από ειδικέ̋ διατάξει̋ του ισχύοντο̋ 

νομοθετικού πλαισίου (π.χ. αποχωρητήρια για 

Α.Μ.Ε.Α) 

□ □ 

3. Υπεύθυνη Δήλωση ορισμού του υγειονομικώ̋ 

και αγορανομικώ̋ υπευθύνου από τον εκπρόσωπο 

τη̋ εταιρεία̋ και υπεύθυνη δήλωση αποδοχή̋ από 

τον ορισθέντα. 

□ □ 

4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 (αντί 

αποσπάσματο̋ ποινικού μητρώου), για τα 

καταστήματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογή̋ 

του Π.Δ. 180/1979, στην οποία να δηλώνονται τα 

ακόλουθα: «Ο/Η κάτωθι υπογράφων/φουσα…….   

δεν έχω καταδικαστεί τελεσίδικα για κανένα από τα 

αδικήματα που αναφέρονται στι̋ διατάξει̋ του 

άρθρου 1 παρ. 2 του Π.Δ/το̋ 180/1979, όπω̋ αυτό 

ισχύει» (στην περίπτωση χορήγηση̋  άδεια̋ για 

καταστήματα στα οποία προσφέρονται 

οινοπνευματώδη ποτά). 

 

□ □ 



Στην περίπτωση όπου την αίτηση υποβάλλει 

εταιρεία, κατατίθενται υπεύθυνε̋ δηλώσει̋ του Ν. 

1599/1986 (αντί αποσπάσματο̋ ποινικού μητρώου) 

του εκπροσώπου τη̋ εταιρεία̋ και του 

υγειονομικώ̋ υπευθύνου, όλων των μελών 

προσωπική̋ εταιρεία̋ (ΟΕ ή ΕΕ), όλων των μελών 

του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΕ, όλων των 

διαχειριστών ΕΠΕ, όλων των εκπροσώπων ΙΚΕ με 

το ίδιο περιεχόμενο. 

  

5. Πιστοποιητικό (ενεργητική̋) πυροπροστασία̋ 

για την τήρηση των μέτρων και μέσων 

πυροπροστασία̋ που προβλέπονται κατά 

περίπτωση στι̋ ισχύουσε̋ Πυροσβεστικέ̋ 

διατάξει̋ (αναζητείται αυτεπάγγελτα αν δεν έχει 

κατατεθεί από τον ενδιαφερόμενο) 

□ □ 

6. Παράβολο σύμφωνα με την ΚΥΑ 61167/17-12-

2007 (ΦΕΚ 2438 Β) 

□ □ 

7. (Για επιχειρήσει̋ τροφίμων και ποτών) Ει̋ 

τριπλούν αναλυτικό επικαιροποιημένο διάγραμμα 

ροή̋ τη̋ δραστηριότητα̋ τη̋ επιχείρηση̋ με 

περιγραφή τη̋ παραγωγική̋ διαδικασία̋, όπου 

απαιτείται, το οποίο συντάσσεται και υπογράφεται 

είτε από τον υγειονομικά υπεύθυνο είτε από 

επιστήμονα σχετική̋ ειδικότητα̋. 

□ □ 

 

Για την άδεια ίδρυση̋ και λειτουργία̋ Κέντρων Διασκέδαση̋ απαιτούνται επιπλέον τα εξή̋ 

δικαιολογητικά: 

1. Άδεια δημόσια̋ εκτέλεση̋ μουσικών συνθέσεων 

χορηγούμενη από αντίστοιχο οργανισμό 

συλλογική̋ διαχείριση̋, εφόσον η διαχείριση των 

πνευματικών δικαιωμάτων των δημιουργών έχει 

ανατεθεί σε Οργανισμό Συλλογική̋ Διαχείριση̋ και 

Προστασία̋ που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, 

με άδεια του αρμόδιου Υπουργείου 

□ □ 

2. Για κέντρα διασκέδαση̋ που βρίσκονται στο 

Νομό Αττική̋ πλην νησιωτικών περιοχών του 

Νομού αυτού, στο Νομό Θεσσαλονίκη̋ καθώ̋ και 

σε πόλει̋ άνω των 10.000 κατοίκων, υπεύθυνη 

δήλωση ότι θα διαθέτει τον απαιτούμενο από τι̋ 

διατάξει̋ του Π.Δ. 257/2001 χώρο στάθμευση̋ 

□ □ 

3. Τεχνική έκθεση μηχανικού, με σχεδιαγράμματα 

ει̋ τριπλούν, για την ηλεκτρομηχανολογική 

εγκατάσταση, αερισμό- εξαερισμό και τα μέτρα 

ηχομόνωση̋ που έχουν ληφθεί σύμφωνα με την 

προβλεπόμενη ηχοπροστασία με μέγιστη Α-

ηχοστάθμη 100db. Στην τεχνική έκθεση θα 

αποδεικνύεται η αποτελεσματικότητα τη̋ ηχο-

μόνωση̋ και θα αποτυπώνεται η θέση των ηχείων 

στην κάτοψη των χώρων. 

Για τα υπαίθρια κέντρα διασκέδαση̋ η έκθεση θα 

αναφέρει και την απόσταση από σημεία ηχο-

προστασία̋ καθώ̋ και τα τυχόν μέτρα ηχο-

προστασία̋ που έχουν ληφθεί με μέγιστη Α- 

□ □ 



ηχοστάθμη 100db και δεν δημιουργούν 

προβλήματα στα σημεία προστασία̋ σύμφωνα με 

την ΥΑ 3010/85 (ΦΕΚ Β’ 593/1985). 

 

Για τη λειτουργία ορισμένων εγκαταστάσεων (άρθρο 24 του ΒΔ 465/1970), απαιτείται επιπλέον: 

Βεβαίωση τη̋ αρμόδια̋ για την οδό υπηρεσία̋, ότι 

οι εργασίε̋ κυκλοφοριακή̋ σύνδεση̋ εκτελέσθηκαν 

πλήρω̋ και σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια ή 

έγκριση εισόδου- εξόδου, ανάλογα με την 

κατηγορία που ανήκει η εγκατάσταση (άρθρα 32 

παρ. 1 & 39 του Β.Δ. 465/1970, όπω̋ ισχύουν) 

□ □ 

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

* εάν ο αιτών είναι αλλοδαπό̋ - υπήκοο̋ κράτου̋ μη μέλου̋ τη̋ Ευρωπαϊκή̋ Ένωση̋ φωτοαντίγραφο 

ισχύουσα̋ άδεια̋ διαμονή̋ που του επιτρέπει την άσκηση ανεξάρτητη̋ οικονομική̋ δραστηριότητα̋. Αν ο 

ενδιαφερόμενο̋ είναι ομογενή̋ υποβάλλει ειδική ταυτότητα ομογενού̋ ή προξενική θεώρηση για 

επαναπατρισμό. Στην περίπτωση όπου την αίτηση υποβάλλει εταιρεία, κατατίθεται α) Αντίγραφο του ισχύοντο̋ 

και καταχωρημένου στο μητρώο καταστατικού τη̋ εταιρεία̋, θεωρημένο από την αρμόδια αρχή για την τήρηση 

του μητρώου αυτού και β) Πιστοποιητικό τη̋ αρμόδια̋ για την τήρηση του μητρώου διοικητική̋ αρχή̋ περί 

τροποποιήσεων/μη λύση̋ τη̋ εταιρεία̋ (υφίσταται δυνατότητα αυτεπάγγελτη̋ αναζήτηση̋ από το δήμο). 

 

Επίση̋, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση ορισμού του υγειονομικώ̋ και αγορανομικώ̋ υπευθύνου από τον 

εκπρόσωπο τη̋ εταιρεία̋ και υπεύθυνη δήλωση αποδοχή̋ από τον ορισθέντα. 

 

Μετά τη συμπλήρωσή του, ο φάκελο̋ διαβιβάζεται στι̋ συναρμόδιε̋ υπηρεσίε̋ (υγειονομική υπηρεσία 

για τον υγειονομικό έλεγχο του καταστήματο̋, πυροσβεστική υπηρεσία για τη χορήγηση 

πιστοποιητικού (ενεργητική̋) πυροπροστασία̋ -εφόσον το πιστοποιητικό δεν έχει κατατεθεί από τον 

ενδιαφερόμενο-, πρωτοβάθμιο συμβούλιο θεάτρων - κινηματογράφων και λοιπών αιθουσών για 

γνωμοδότηση). 

 

Προϋπόθεση για τη χορήγηση τη̋ τελική̋ πράξη̋ τη̋ άδεια̋ ίδρυση̋ και λειτουργία̋ ΚΥΕ, από τον οικείο δήμο 

είναι η προηγούμενη έκδοση βεβαίωση̋ άσκηση̋ επιτηδεύματο̋ του ενδιαφερομένου από την αρμόδια δημόσια 

οικονομική υπηρεσία. Η εκπλήρωση τη̋ προϋπόθεση̋ αυτή̋ αποδεικνύεται με του̋ ακόλουθου̋ τρόπου̋, 

εναλλακτικά: 

Α) με απλή επίδειξη τη̋ βεβαίωση̋ άσκηση̋ επιτηδεύματο̋ από τον ενδιαφερόμενο στην περίπτωση φυσική̋ 

παρουσία̋ του στην οικεία υπηρεσία του δήμου για την παραλαβή τη̋ πράξη̋ ή 

Β) με την αποστολή απλού φωτοαντιγράφου τη̋ βεβαίωση̋ με τηλεομοιοτυπία στην οικεία υπηρεσία του δήμου 

ή 

Γ) με την αποστολή σκαναρισμένου φωτοαντιγράφου ηλεκτρονικά στην οικεία υπηρεσία του δήμου ή μέσω του 

ηλεκτρονικού συστήματο̋ -ΕΡΜΗΣ/EKE-EUGO 

 

Προϋπόθεση για τη χορήγηση οποιασδήποτε μορφή̋ αδειών από δήμου̋, είναι η μη ύπαρξη, ει̋ βάρου̋ του 

ενδιαφερομένου, βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προ̋ αυτού̋, με εξαίρεση τι̋ περιπτώσει̋ 

εκκρεμοδικία̋ και του διακανονισμού καταβολή̋ αυτών, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. 

 

Οι επιχειρήσει̋ τροφίμων και ποτών υποχρεούνται να τηρούν αρχεία π.χ. πιστοποιητικά υγεία̋, εκπαίδευση̋, 

εντομοκτονιών τα οποία επιδεικνύονται από του̋ υπευθύνου̋ σε κάθε υγειονομικό έλεγχο. Τα προαναφερόμενα 

αρχεία δεν αποτελούν προϋπόθεση αδειοδότηση̋ του καταστήματο̋- επιχείρηση̋. 

 

 



 

Επιλέξτε με ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβετε την απάντηση σα̋: 

 

     1. Να σα̋ αποσταλεί με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση:.................................................................... 

     2. Να την παραλάβετε ο ίδιο̋ από την υπηρεσία μα̋. 

     3. Να την παραλάβετε από άλλο σημείο:..................................................................................................... 

     4. Να την παραλάβει εκπρόσωπο̋ σα̋. 

     5. Να σα̋ αποσταλεί με fax στον αριθμό:.................................................................................................... 

 

 

ΧΡΟΝΟΣ : Η άδεια ίδρυση̋ και λειτουργία̋ εκδίδεται εντό̋ 30 ημερών. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των 

τριάντα (30) ημερών, λογίζεται ότι η άδεια έχει εκδοθεί. Ο ενδιαφερόμενο̋ μπορεί με αίτηση του να ζητήσει τη 

χορήγηση σχετική̋ βεβαίωση̋ από το δήμο. 

 

ΚΟΣΤΟΣ: Παράβολο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κ.Υ.Α. οικ.61167/17-12-2007. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντα̋ τι̋ κυρώσει̋ (2), που προβλέπονται από τι̋ διατάξει̋ τη̋ παρ. 6 του άρθρου 22 του 

Ν.1599/1986, δηλώνω ότι: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……

…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………... 

 

(3)  Εξουσιοδοτώ το ΚΕΠ (άρθρο 31 Ν. 3013/2002) να προβεί σε όλε̋ τι̋ απαραίτητε̋              ..……../………/……………

      ενέργειε̋ (αναζήτηση δικαιολογητικών κλπ) για τη διεκπεραίωση τη̋ υπόθεσή̋ μου.       (υπογραφή) 

(4)  Εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόμενο/η να καταθέσει την αίτηση ή/και να  

      παραλάβει την τελική πράξη. (Διαγράφεται όταν δεν ορίζεται εκπρόσωπο̋) 

           

 

 

 

(1)  Αναγράφεται  ολογράφω̋  και  κατόπιν  αριθμητικά,  ω̋  πλήρη̋  εξαψήφιο̋  αριθμό̋  η  ημερομηνία  γέννηση̋:  πχ  η  
7 Φεβρουαρίου 1969 γράφεται αριθμητικά: 070269 
(2) «Όποιο̋ 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 υπαίτιο̋ αυτών των πράξεων σκόπευε να 
προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελο̋ βλάπτοντα̋ τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται 
με κάθειρξη μέχρι 10 ετών 

 

 


