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Α.  ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
1. Ν 2734/1999 (ΦΕΚ Α΄ 161/5-8-1999) 
2. Ν. 4238/2014 (ΦΕΚ Α΄ 38/17-2-2014). 
3. Η ΚΥΑ 9946/2000 (ΦΕΚ Β΄ 351/17-3-2000). 
4. Η εγκύκλιος 39/5-6-2012 
 
 
Β. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
1. Αίτηση ενδιαφερόµενου προσώπου, στην οποία θα αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία της ταυτότητάς του, η 

διεύθυνση του οικήµατος όπου θα ασκείται η δραστηριότητα αυτή, καθώς και πλήρη στοιχεία του εκµισθωτή 
2. 185 € µε καταβολή του στο Ταµείο του ∆ήµου Θεσσαλονίκης (την ηµέρα κατάθεσης της αίτησης). 
3. Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή Φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου και άδειας διαµονής για άσκηση 

Ανεξάρτητης Οικονοµικής ∆ραστηριότητας για υπηκόους ξένου κράτους µη µέλους της Ε.Ε. Φωτοαντίγραφο ειδικής 
ταυτότητας οµογενούς. Φωτοαντίγραφο διαβατηρίου και άδειας διαµονής για υπηκόους ξένου κράτους µέλους Ε.Ε. 

4. Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού άσκησης επαγγέλµατος του άρθρου 1 του Ν. 2734/99. 
5. Έγγραφη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη του οικήµατος, ότι συµφωνεί µε την άσκηση εντός αυτού της συγκεκριµένης 

δραστηριότητας. 
6. Έγγραφη συγκατάθεση όλων των συνιδιοκτητών και ενοίκων, εάν πρόκειται για διαµέρισµα πολυκατοικίας, εκτός 

εάν ο κανονισµός της πολυκατοικίας απαγορεύει την άσκηση της συγκεκριµένης δραστηριότητας. 
7. Υπεύθυνη δήλωση του προσώπου που κατέχει πιστοποιητικό άσκησης επαγγέλµατος, του Ν.1599/86, ότι το 

οίκηµα εντός του οποίου θα ασκεί τη συγκεκριµένη δραστηριότητα δε θα χρησιµοποιείται από αυτό ως κατοικία. 
8. Φωτοαντίγραφο του τίτλου κυριότητας του οικήµατος ή στην περίπτωση µισθώσεως του οικήµατος φωτοαντίγραφο 

του µισθωτηρίου συµβολαίου. (Το µισθωτήριο πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον δύο έτη).  
9. Βεβαίωση της ∆ιεύθυνσης Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονοµικού Ελέγχου της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας, ότι το οίκηµα πληροί τους όρους υγιεινής  σύµφωνα µε τις εκάστοτε Υγειονοµικές ∆ιατάξεις. 
10. Βεβαίωση της αρµόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισµού, ότι το οίκηµα δεν έχει χαρακτηριστεί ως 

παραδοσιακό ή διατηρητέο (Αρµόδια εφορεία µνηµείων ή Γ.Γ. Μακεδονίας Θράκης). 
11. Φωτοαντίγραφο δήλωσης έναρξης επιτηδεύµατος από την εφορία 
12. Τρεις (3)πρόσφατες έγχρωµες φωτογραφίες 
13. Βεβαίωση της ∆ιεύθυνσης Υγείας ότι έχει χορηγηθεί στο εκδιδόµενο πρόσωπο βιβλιάριο Υγείας κατά τις 

διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 1 του Ν. 2734/99. 
14. Βεβαίωση από το Τµήµα Τεχνικού Ελέγχου Επιχειρήσεων της ∆ιεύθυνσης Εξυπηρέτησης Επιχειρηµατία του 

∆ήµου Θεσσαλονίκης (Β. Γεωργίου Α’ 1, Κτίριο Β’, Ισόγειο,
 
τηλ. 2313317491) ότι το οίκηµα βρίσκεται σε περιοχή µε 

χρήση γης χαρακτηριζόµενης ως «οχλούσα - µη οχλούσα», «Βιοµηχανική – Βιοτεχνική», και ότι δεν έχει πρόσοψη – 
είσοδο σε οδό του βασικού οδικού δικτύου. σύµφωνα µε την υπ. αρ. 1641/2011 Α.∆.Σ. και την υπ. αρ. 39/2012 
εγκύκλιο η οποία εκδόθηκε σε εκτέλεσή της.. 

15. Βεβαίωση από το Τµήµα Τεχνικού Ελέγχου Επιχειρήσεων της ∆ιεύθυνσης Εξυπηρέτησης Επιχειρηµατία του 
∆ήµου Θεσσαλονίκης (Β. Γεωργίου Α’ 1, Κτίριο Β’, Ισόγειο,

 
τηλ. 2313317491)ότι το οίκηµα είναι χώρος ΚΥΡΙΑΣ 

ΧΡΗΣΗΣ, ότι διαθέτει ξεχωριστή είσοδο προς το χώρο που θα ασκείται η συγκεκριµένη δραστηριότητα.  
16. Βεβαίωση από το Τµήµα Τεχνικού Ελέγχου Επιχειρήσεων της ∆ιεύθυνσης Εξυπηρέτησης Επιχειρηµατία του 

∆ήµου Θεσσαλονίκης (Β. Γεωργίου Α’ 1, Κτίριο Β’, Ισόγειο,
 
τηλ. 2313317491) ότι το οίκηµα πληροί τους όρους και τις 

προϋποθέσεις της παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν. 2734/99 «περί αποστάσεων από ναούς, σχολεία κλπ». 
 

• Οι βεβαιώσεις που αναφέρονται στα υπ. αρ. 14, 15 και 16 δικαιολογητικά θα αναζητούνται αυτεπαγγέλτως από 
την υπηρεσία µας και για την έκδοσή τους είναι απαραίτητο να µας προσκοµίζετε εις διπλούν τα παρακάτω 
έγγραφα (πρόσφατα θεωρηµένα από την πολεοδοµία): 

 
� Στέλεχος οικοδοµικής αδείας 
� Τοπογραφικό διάγραµµα αδείας 
� Κάτοψη αδείας 
� Τοµή αδείας 

 

• Η υπηρεσία µας σύµφωνα µε την εγκύκλιο υπ. αρ. 39 είναι αρµόδια για την συγκέντρωση όλων των 
δικαιολογητικών. 
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• Αναφορικά µε τα θέµατα προτεραιότητας έκδοσης αδειών µέχρι του ανώτερου αριθµού των 50 σύµφωνα µε 
την 1641/2011 Α∆Σ, ισχύουν οι διατάξεις της εκδοθείσας εγκυκλίου υπ. αρ. 39. (αρ. Α∆Α: Β4ΛΡΩΡ5-9ΜΑ)  

 
 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ: 

• Η χορήγηση δεύτερης άδειας στο ίδιο οίκηµα ή στην ίδια πολυκατοικία ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ (Ν.2734/5-8-99, άρθρο 
4, παρ. 3) 

• Η άδεια είναι προσωπική, ισχύει για δύο (2) χρόνια και ανανεώνεται για ίσο χρόνο, µε τους ίδιους όρους και 
προϋποθέσεις της αρχικής χορήγησής της. Κατά το χρόνο ισχύος της εν λόγω άδειας δεν επιτρέπεται η 
χορήγηση στο ίδιο πρόσωπο δεύτερης άδειας για τον ίδιο σκοπό. (Ν.2734/5-8-99, άρθρο 3, παρ. 1) 

 
 
 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

 

• ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΣΗ  (θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής) σε περίπτωση που δεν καταθέσει τα 
δικαιολογητικά ο ενδιαφερόµενος στον οποίο θα εκδοθεί η άδεια. 

 

 

 

 


