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1 | Σ ε λ ί δ α  

 

Α.  ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
1. Η Υγειονοµική ∆ιάταξη Υ1γ/Γ.Π./οικ96967 (ΦΕΚ 2718 Β΄ 2012 άρθρο 12 περ. γ΄). 
 
Β. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
1. Αίτηση − Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986 του ενδιαφερόµενου φυσικού ή νοµικού προσώπου. 
2. Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου εγγράφου από τα προβλεπόµενα στην παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν. 

2690/1999, όπως ισχύει µετά την τροποποίηση του µε το άρθρο 25 του Ν. 3731/2008 (σχετική προσωρινή βεβαίωση 
της αρµόδιας αρχής, διαβατήριο, άδεια οδήγησης ή ατοµικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων) και, εάν 
ο αιτών είναι αλλοδαπός − πολίτης κράτους µη µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας 
διαµονής που του επιτρέπει την άσκηση ανεξάρτητης οικονοµικής δραστηριότητας. Αν ο ενδιαφερόµενος είναι οµογενής 
υποβάλλει ειδική ταυτότητα οµογενούς ή προξενική θεώρηση για επαναπατρισµό. 
Στην περίπτωση όπου αίτηση υποβάλλει εταιρεία, κατατίθεται: 

• Αντίγραφο του ισχύοντος και καταχωρισµένου στο µητρώο καταστατικού της εταιρείας θεωρηµένο από την αρµόδια 
για την τήρηση του µητρώου αυτής Αρχή. 

• Πιστοποιητικό της αρµόδιας για την τήρηση του µητρώου διοικητικής ή δικαστικής αρχής περί τροποποιήσεων 
καταστατικού/µη λύσης της εταιρείας. 

3. Σχεδιάγραµµα του χώρου (τοπογραφικό σχέδιο) εις τριπλούν στα οποία θα σηµειώνονται οι θέσεις των εν λειτουργία 
µηχανηµάτων αυτόµατης πώλησης. 

4. ∆ήλωση συµµόρφωσης Ε.Κ. (C.E) από πιστοποιηµένη εταιρεία. 
5. Βεβαίωση Πιστοποίησης του αρµόδιου φορέα της χώρας προέλευσης για το συγκεκριµένο µηχάνηµα ή της εταιρείας 

κατασκευής του µηχανήµατος. 
6. Βεβαίωση των κατασκευαστών για την πιστότητα των µηχανηµάτων αυτόµατης πώλησης ως προς τις βασικές 

απαιτήσεις για την προσφορά τροφίµων και ποτών. 
 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ: 

• Προϋπόθεση για τη χορήγηση της τελικής πράξης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ΚΥΕ, από τον οικείο δήµο είναι η 
προηγούµενη έκδοση βεβαίωσης άσκησης επιτηδεύµατος του ενδιαφεροµένου από την αρµόδια δηµόσια οικονοµική 
υπηρεσία. Η εκπλήρωση της προϋπόθεσης αυτής αποδεικνύεται µε τους ακόλουθους τρόπους, εναλλακτικά:  
Α) µε απλή επίδειξη της βεβαίωσης άσκησης επιτηδεύµατος από τον ενδιαφερόµενο στην περίπτωση φυσικής 
παρουσίας του στην οικεία υπηρεσία του δήµου για την παραλαβή της πράξης ή  
Β) µε την αποστολή απλού φωτοαντιγράφου της βεβαίωσης µε τηλεοµοιοτυπία στην οικεία υπηρεσία του δήµου ή  
Γ) µε την αποστολή σκαναρισµένου φωτοαντιγράφου ηλεκτρονικά στην οικεία υπηρεσία του δήµου ή µέσω του 
ηλεκτρονικού συστήµατος ΕΡΜΗΣ/EKE−EUGO  

• Προϋπόθεση για τη χορήγηση οποιασδήποτε µορφής αδειών από δήµους, είναι η µη ύπαρξη, εις βάρους του 
ενδιαφεροµένου, βεβαιωµένων ληξιπρόθεσµων οφειλών προς αυτούς, µε εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεµοδικίας 
και του διακανονισµού καταβολής αυτών, σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθεσία. 

• 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. 

 
 
 
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ: 
 

• Μηχανήµατα αυτόµατης παρασκευής – πώλησης τροφίµων ή/και ποτών είναι τα µηχανήµατα τα οποία µπορούν να 
συντηρούν στις ενδεικνυόµενες κατά περίπτωση συνθήκες (προσυσκευασµένα) ή/και να αναµιγνύουν και να διαθέτουν 
τα ανωτέρω µετά από εντολή που δίδεται µε κέρµα ή άλλο τρόπο. 

• Οι ανωτέρω πωλητές τοποθετούνται σε δηµόσιους ανοικτούς ή στεγασµένους χώρους (π.χ. έµπροσθεν επιχειρήσεων 
που λειτουργούν νοµίµως, σταθµούς, χώρους αναµονής κ.λ.π. ή ιδιωτικούς χώρους (π.χ. καταστήµατα, γραφεία κ.λ.π.), 
εκπαιδευτικούς οργανισµούς, νοσοκοµεία, χώρους υποδοχής κοινού για υπηρεσίες ή χώρους δηµοσίων θεαµάτων µε 
µακροχρόνια παραµονή κοινού. 

• Για τις µηχανές ή συστήµατα αυτόµατης διάθεσης τροφίµων δεν απαιτείται προέγκριση. 

• Απαιτείται και πρέπει να αποδεικνύεται η σύµφωνη γνώµη του φορέα ή του υπεύθυνου του χώρου όπου τοποθετείται το 
µηχάνηµα και ο οποίος να τηρεί του όρους και τις προϋποθέσεις του προς εγκατάσταση χώρου όπως προβλέπεται από 
τη σχετική νοµοθεσία. 


