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1 | Σ ε λ ί δ α  

 

Α.  ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

1. Ν.4229/10-01-2014, ΦΕΚ 8/Α’/2014. 
 
Β. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
1. Αίτηση − Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986 του ενδιαφερόµενου φυσικού ή νοµικού προσώπου στην 

οποία να προσδιορίζεται το χρονικό διάστηµα στο οποίο διενεργείται η αδειοδοτούµενη παράσταση. 
2. Περίγραµµα του χώρου µέσα στον οποίο διενεργείται η παράσταση. 
3. Υπεύθυνη δήλωση σχετικά µε τη λήψη όλων των απαραίτητων µέτρων ασφαλείας του κοινού και των εργαζοµένων. 

Αυτή υποβάλλεται : 

•••• από κοινού από τον ιδιοκτήτη του χώρου και αυτού στο όνοµα του οποίου εκδίδεται η άδεια παράστασης για  
παραστάσεις µε µέγιστο πληθυσµό πενήντα (50) ατόµων. 

•••• από αρµόδιο µηχανικό για  παραστάσεις µε µέγιστο πληθυσµό µεγαλύτερο των πενήντα (50) ατόµων. 
4. Πιστοποιητικό (ενεργητικής) Πυροπροστασίας για χρήση χώρου συνάθροισης κοινού. 

 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

• Οι διατάξεις του Ν.4229/2014 δεν εφαρµόζονται στα κέντρα διασκέδασης και σε παραστάσεις που διενεργούνται σε 
υπαίθριους µη περιφραγµένους χώρους  

• 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. 

• 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: 

 

• Με τις διατάξεις του Ν. 4229/2014 ρυθµίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησης άδειας για τη χρήση χώρων 
συνάθροισης κοινού, στους οποίους δίνονται θεατρικές, χορευτικές ή µουσικές παραστάσεις ή παρουσιάζονται άλλα, 
παρεµφερούς µορφής, οπτικοακουστικά δρώµενα. 

• Ως άδεια παράστασης νοείται η εκτελεστή διοικητική πράξη, µε την οποία προσδιορίζεται ο µέγιστος πληθυσµός και 
πιστοποιείται ότι µία παράσταση που θα δοθεί σε συγκεκριµένες ηµεροµηνίες, σε οριζόµενο χώρο, στεγασµένο ή 
υπαίθριο περιφραγµένο, για τον οποίο δεν έχει εκδοθεί άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας µπορεί να πραγµατοποιηθεί 
υπό συνθήκες ασφάλειας των εργαζοµένων και του κοινού και χωρίς να προκαλείται όχληση στους περιοίκους. 

• Με απόφαση του οικείου δηµοτικού συµβουλίου καθορίζεται ο ετήσιος ανώτατος αριθµός παραστάσεων που µπορούν 
να δοθούν σε ένα χώρο µε άδεια παράστασης. Ο αριθµός αυτός δεν µπορεί να υπερβαίνει τις (40) παραστάσεις 
ετησίως. 

 


