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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

                     ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ 

ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

Προϊστάμενος: Αχιλλέας Ζαρκινός 

Διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 200, Κερατσίνι 187 56 

Πληροφορίες: 2132074735, 738 

email: katastimata@keratsini.gr 

 
 

Γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού 
Ενδιαφέροντος  (Κ.Υ.Ε). 

 
 

 
Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος είναι 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, καθώς και τα 

καταστήματα προσφοράς υπηρεσιών, εξαιτίας των οποίων μπορεί να προκληθεί βλάβη 

στη Δημόσια Υγεία, όπως αναλυτικά αναφέρονται στις ισχύουσες υγειονομικές 

διατάξεις. Στη κατηγορία αυτή εμπίπτουν επίσης τα θέατρα και οι κινηματογράφοι. 

Η γνωστοποίηση γίνεται αποκλειστικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού 

Συστήματος Διαχείρισης Αδειοδότησης και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ) στην ηλεκτρονική 

πλατφόρμα https://notifybusiness.gov.gr . Πριν από την υποβολή γνωστοποίησης, 

πρέπει να υποβληθεί αίτηση στο Δήμο (για τη χορήγηση βεβαίωσης για την 

εγκατάσταση του καταστήματος στη συγκεκριμένη τοποθεσία - προέγκριση). Για την 

ολοκλήρωση της καταχώρησης, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η καταβολή του 

προβλεπόμενου παραβόλου (σύμφωνα με ΚΥΑ61167/07) καθώς και η ρύθμιση τυχόν 

οφειλών προς το Δήμο (Δημοτική Ενημερότητα). 

Μέσω του πληροφοριακού συστήματος γίνεται επίσης η γνωστοποίηση για τη χρήση 

μουσικής, για τη χρήση κοινοχρήστου χώρου, αλλά και για κάθε αλλαγή των στοιχείων 

της αρχικής γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 4 και άρ. 9 του Ν.4442/2016. 

Για την παράταση του ωραρίου μουσικής απαιτείται έγκριση από την αρμόδια Δημοτική 

Κοινότητα (Κερατσινίου ή Δραπετσώνας). 

Όταν αδειοδοτημένη επιχείρηση Κ.Υ.Ε. θέλει να προβεί σε οποιαδήποτε μεταβολή, τότε 

ακολουθείται η διαδικασία με την καταχώρισή 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 
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με τα νέα στοιχεία. Μεταβολή σε ήδη υποβληθείσα γνωστοποίηση επίσης, μπορεί να 

γίνει λόγω αλλαγής φορέα, αλλαγής στοιχείων φορέα, προσθήκη δραστηριότητας, 

προσθήκη πώλησης αλκοόλ, προσθήκη χρήσης μουσικής, προσθήκη 

τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστο χώρο, κλπ. Για την μεταβολή λόγω προσθήκης 

δραστηριότητας, απαιτείται παράβολο 185€ (σύμφωνα με ΚΥΑ 61167, ΦΕΚ2438/Β/07). 

Μετά την καταχώριση της γνωστοποίησης έναρξης λειτουργίας καταστήματος στο  

σύστημα, έπεται η κοινοποίησή της από το Δήμο, στις συναρμόδιες υπηρεσίες ελέγχου. 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 

1. Αίτηση για χορήγηση βεβαίωσης εγκατάστασης σε συγκεκριμένη τοποθεσία. 

2. Υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτη ακινήτου / διαχειριστή πολυκατοικίας. 

3. Βεβαίωση επιτρεπόμενων χρήσεων γης (από Υπηρεσία Δόμησης ή 

αυτεπάγγελτα). 

4. Φωτοαντίγραφο Α.Δ.Τ. ή άλλου εγγράφου βάσει Ν.3731/08 αρθ.25. Στην 

περίπτωση εταιρείας υποβάλλεται αντίγραφο καταστατικού αυτής. 

5. Παράβολο 185€. 

6. Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση υπευθύνου για χρήση μουσικής / 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) 

1.3 α Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/1986 

1.4 β Πληροφορίες για τη συμπλήρωση της ως άνω υπεύθυνης δήλωσης (ιδιοκτήτη) 

1.5 Αίτηση θεώρησης βιβλίου αναφοράς καπνίσματος 

1.6 Αίτηση για παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής 

1.7 Υπόδειγμα ηλεκτρονικής υποβολής γνωστοποίησης ΚΥΕ στο 

https://notifybusiness.gov.gr 

1.8 Υπόδειγμα ηλεκτρονικής υποβολής γνωστοποίησης ΚΥΕ (άρθρων 10-11-12) στο 

https://notifybusiness.gov.gr 

1.9 Οδηγός διαδικασίας γνωστοποίησης στο https://notifybusiness.gov.gr 

1.10 Διαδικασία Γνωστοποίησης (Αριθμ. οικ.16228 ΦΕΚ 1723/Β/18.05.2017) 
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1.11 Υγειονομικοί Όροι (Αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829 ΦΕΚ 2161/Β/23.06.2017) 


