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1 | Σ ε λ ί δ α  

 

Α.  ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
1. Άρθρο 80 του Κώδικα ∆ήµων & Κοινοτήτων. 
2. Ν. 3463/2006. 
3. Η ∆ΙΑ∆Π/Φ.Α.2.1/34825/2013 Κ.Υ.Α – ΦΕΚ 3403 Β’). 
 
 
Β. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
1. Αίτηση − Υπεύθυνη ∆ήλωση σύµφωνα µε το υπόδειγµα του παραρτήµατος της υπ. αριθµ. ∆ΙΑ∆Π/Φ.Α.2.1/34825 
Κ.Υ.Α  

2. Έντυπο (συµπληρωµένο) µε τις προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης τροφίµων και ποτών το οποίο 
υποχρεωτικά πρέπει να συνοδεύει την προηγούµενη υπεύθυνη δήλωση (Μέρος Β’ του παραρτήµατος της 
∆ΙΑ∆Π/Φ.Α.2.1/34825/2013 Κ.Υ.Α) 

3. Προβλεπόµενο παράβολο 185 € (όπως προβλέπεται από την ΥΑ 61167/17-12-2007 (ΦΕΚ 2438 Β’) 
4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, µε την οποία θα δηλώνεται ότι: «Τηρούνται οι υγειονοµικοί όροι που απαιτούνται 
από τις κείµενες διατάξεις και δεν επήλθε οποιαδήποτε κτηριοδοµική µεταβολή του καταστήµατος µου που 
ευρίσκεται στη διεύθυνση...........................». 

5. Εφόσον το κατάστηµα στεγάζεται σε χώρο οριζόντιας ιδιοκτησίας, κατατίθεται και υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή 
της πολυκατοικίας ή εν ελλείψει ή άρνησης αυτού, του ιδιοκτήτη του χώρου, στον οποίο λειτουργεί το κατάστηµα ή 

εργαστήριο, στην οποία θα δηλώνεται ότι ο Κανονισµός της Πολυκατοικίας ή εν ελλείψει, η πλειοψηφία των ιδιοκτητών 
των στεγαζόµενων στο ίδιο κτίριο κατοικιών, µη συµπεριλαµβανοµένων των λοιπών χώρων, (καταστηµάτων, 
βοηθητικών χώρων κ.λπ.) δεν απαγορεύει τη χρήση του χώρου τούτου για τη λειτουργία που πρόκειται να προστεθεί 
στο κατάστηµα.  

 
ΠΡΟΣΟΧΗ 

• Η υπηρεσία µας µε την υποβολή των υπεύθυνων δηλώσεων και του παραβόλου, χορηγεί βεβαίωση υποβολής 
αντικατάστασης γνωστοποίησης ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήµατος Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος η 

οποία επέχει θέση αντικατάστασης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας για το συγκεκριµένο κατάστηµα. 

• Η διαδικασία αντικατάστασης γνωστοποίησης ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήµατος Παροχής Υπηρεσιών 
Υγειονοµικού ενδιαφέροντος λόγω προσθήκης δραστηριότητας ακολουθείται και στην περίπτωση που πρόκειται για 
αντικατάσταση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας. 

 
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ: 

 
� Οι επιγραφές των καταστηµάτων γράφονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Επιτρέπεται επιπρόσθετη 

αναγραφή της επιγραφής σε άλλη γλώσσα µε µικρότερα στοιχεία (αρθ. 6 Ν. 2946/2001). 
� Όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να είναι θεωρηµένες για το γνήσιο της υπογραφής. 
� Σε περίπτωση που δεν συντάσσεται εξουσιοδότηση στο έντυπο της αίτησης απαιτείται προσκόµιση 
εξουσιοδότησης µε επικύρωση του γνησίου της υπογραφής από δηµόσια υπηρεσία ή συµβολαιογραφικού 

πληρεξουσίου. 
 

 


