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Για τη χορήγηση οποιασδήποτε βεβαίωσης

από το Τµήµα Αδειοδοτήσεων και Ρύθµισης

Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προσκόµιση από τον
ενδιαφερόµενο δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας (ή διαβατηρίου ή βιβλιαρίου υγείας ή
άδειας οδήγησης).

Γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος
(Κ.Υ.Ε) Ν.4442/2016 (ΦΕΚ 230/τ.Α΄/2016).
Πρόκειται για την ενέργεια µε την οποία ο ενδιαφερόµενος ενηµερώνει την αρµόδια αρχή
σχετικά µε την επικείµενη έναρξη λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος, που
προτίθεται να λειτουργήσει σε ορισµένο χώρο ή εγκατάσταση, χωρίς να απαιτείται εκ των
προτέρων έλεγχος.
Στην περίπτωση αυτή εµπίπτουν τα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος στα οποία
γίνεται παρασκευή ή/και διάθεση σε πελάτες (καθισµένους, όρθιους, περαστικούς) ή διανοµή
φαγητών ή γλυκισµάτων ή οποιουδήποτε άλλου παρασκευάσµατος τροφίµων ή ποτών, όπως
αυτά ορίζονται στο άρθρο 80 του ν.3463/2006. Επίσης, στην περίπτωση αυτή εµπίπτουν και
τα θέατρα και οι κινηµατογράφοι βάσει του άρθρου 2 του ν.4442/2016, αλλά και τα
καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος εντός τουριστικών καταλυµάτων.
Η γνωστοποίηση πλέον γίνεται αποκλειστικά µέσω του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού
Συστήµατος ∆ιαχείρισης Αδειοδότησης και Ελέγχων (ΟΠΣ-Α∆Ε) στην ηλεκτρονική
πλατφόρµα https://notifybusiness.gov.gr . Πριν από την υποβολή γνωστοποίησης στο
πληροφοριακό σύστηµα, ο ενδιαφερόµενος πρέπει να υποβάλλει αίτηση στο ∆ήµο για τη
χορήγηση βεβαίωσης για την εγκατάσταση του καταστήµατος στη συγκεκριµένη τοποθεσία
(προέγκριση). Για την ολοκλήρωση
της καταχώρησης της γνωστοποίησης στο
πληροφοριακό σύστηµα (ΟΠΣ-Α∆Ε), προϋπόθεση είναι η καταβολή του προβλεπόµενου
παραβόλου (σύµφωνα µε ΚΥΑ61167/07), καθώς και η ρύθµιση τυχόν χρέους ή οφειλής του
ενδιαφερόµενου προς το ∆ήµο (∆ηµοτική ενηµερότητα).
Μέσω του πληροφοριακού συστήµατος (ΟΠΣ-Α∆Ε) γίνεται επίσης η γνωστοποίηση για τη
χρήση µουσικής, για τη χρήση κοινοχρήστου χώρου, αλλά και για κάθε αλλαγή των στοιχείων
της αρχικής γνωστοποίησης κατά την παρ. 4 του άρθρου 6 καθώς και κατά το άρθρο 9 του
Ν.4442/2016. Σηµειώνεται ότι, για την παράταση του ωραρίου µουσικής απαιτείται έγκριση
από την αρµόδια Επιτροπή ∆ηµοτικής Ενότητας.
Στην περίπτωση που αδειοδοτηµένη επιχείρηση ΚΥΕ µε το προηγούµενο νοµοθετικό
πλαίσιο (µε έντυπη άδεια), επιθυµεί να ζητήσει οποιαδήποτε µεταβολή, τότε ακολουθείται η
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διαδικασία µε την καταχώρισή της και ένταξή της ηλεκτρονικά στο σύστηµα γνωστοποίησης
https://notifybusiness.gov.gr .
Στην περίπτωση της µεταβολής γνωστοποίησης, λόγω αλλαγής στοιχείων της αρχικής
γνωστοποίησης, η µεταβολή πρέπει να υποβληθεί πριν το κατάστηµα δραστηριοποιηθεί υπό
τα νέα στοιχεία. Μεταβολή σε ήδη υποβληθείσα γνωστοποίηση µπορεί να γίνει λόγω αλλαγής
φορέα, αλλαγής κάποιων στοιχείων φορέα, προσθήκη δραστηριότητας, προσθήκη πώλησης
αλκοόλ, προσθήκη χρήσης µουσικής, προσθήκη τραπεζοκαθισµάτων σε κοινόχρηστο χώρο,
κλπ. Σηµειώνεται ότι για την µεταβολή γνωστοποίησης για την προσθήκη δραστηριότητας,
απαιτείται παράβολο (σύµφωνα µε ΚΥΑ61167/07, ΦΕΚ2438/Β/07).
Μετά την καταχώριση της γνωστοποίησης έναρξης λειτουργίας καταστήµατος από τον
ενδιαφερόµενο στο πληροφοριακό σύστηµα (ΟΠΣ-Α∆Ε), ακολουθεί η κοινοποίησή της από το
∆ήµο στις συναρµόδιες Υπηρεσίες ελέγχου.
Για οποιαδήποτε πληροφορία µπορείτε να επικοινωνήσετε µε το Τµήµα Αδειοδοτήσεων &
Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων.

∆ικαιολογητικά:
Αίτηση για χορήγηση βεβαίωσης εγκατάστασης σε συγκεκριµένη τοποθεσία.
Υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτη ακινήτου / διαχειριστή πολυκατοικίας.
Βεβαίωση επιτρεπόµενων χρήσεων γης (από Υπηρεσία ∆όµησης ή αυτεπάγγελτα).
Φωτοαντίγραφο Α.∆.Τ. ή άλλου εγγράφου βάσει Ν.3731/08 αρθ.25. Στην περίπτωση
εταιρείας υποβάλλεται αντίγραφο καταστατικού αυτής.
Παράβολο σύµφωνα µε ΚΥΑ61167/07 (ΦΕΚ2438/Β/07).
Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση υπευθύνου για χρήση µουσικής ή/και για παράταση ωραρίου, εάν
ζητείται.

Αρχεία:
1.1 Αίτηση για χορήγηση βεβαίωσης για την εγκατάσταση στη συγκεκριµένη τοποθεσία
(Προέγκριση)
1.2 Αίτηση για χορήγηση βεβαίωσης για την εγκατάσταση στη συγκεκριµένη τοποθεσία
(Μεταβίβαση)
1.3α Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/1986
1.3β Πληροφορίες για τη συµπλήρωση της ως άνω υπεύθυνης δήλωσης (ιδιοκτήτη)
1.4 Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση για χρήσης µουσικής
1.5 Αίτηση για παράταση ωραρίου χρήσης µουσικής
1.6 Υπόδειγµα ηλεκτρονικής υποβολής γνωστοποίησης ΚΥΕ στο https://notifybusiness.gov.gr
1.7 Υπόδειγµα ηλεκτρονικής υποβολής γνωστοποίησης ΚΥΕ (άρθρων 10-11-12) στο
https://notifybusiness.gov.gr
1.8 Οδηγός διαδικασίας γνωστοποίησης στο https://notifybusiness.gov.gr
1.9 ∆ιαδικασία Γνωστοποίησης (Αριθµ. οικ.16228 ΦΕΚ 1723/Β/18.05.2017)
1.10 Υγειονοµικοί Όροι (Αριθµ. Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829 ΦΕΚ 2161/Β/23.06.2017)
∆ήµος Κερατσινίου ∆ραπετσώνας - Τµήµα Αδειοδοτήσεων & Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων

