Απαραίτητα Δικαιολογητικά για
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Ο ενδιαφερόμενος, φυσικό ή Νομικό πρόσωπο, υποβάλλει:
1. Αίτηση, με τρεις (3) πρόσφατες φωτογραφίες, στην οποία αναφέρεται η
ακριβής διεύθυνση, το είδος του καταστήματος, αίθουσας ή του χώρου γενικά
στον οποίο πρόκειται να εγκατασταθούν οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και το
πλήθος αυτών για το οποίο ζητείται η άδεια. Αιτήσεις υποβάλλονται και από
τρίτα άτομα νομίμως εξουσιοδοτημένα για τον σκοπό αυτό.
2. Όταν πρόκειται για πολυκατοικία, αντίγραφο του κανονισμού της από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν απαγορεύεται η λειτουργία καταστήματος ή
αίθουσας προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου. Εάν δεν υπάρχει κανονισμός της
πολυκατοικίας, Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 του διαχειριστή ή της
πλειοψηφίας των ιδιοκτητών του ακινήτου, από την οποία προκύπτει ότι
επιτρέπεται η λειτουργία καταστήματος ή αίθουσας προσφοράς υπηρεσιών
διαδικτύου. Όταν πρόκειται για οικήματα στα οποία στεγάζονται έως δυο
κατοικίες, κατατίθεται όμοια υπεύθυνη δήλωση από τους ή τον ιδιοκτήτη των
κατοικιών ανάλογα.
3. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου εγγράφου από τα
προβλεπόμενα στην παρ.4 του αρθ. 3 του Ν.2690/1999 (σχετική προσωρινή
βεβαίωση της αρμόδιας αρχής, διαβατήριο, άδεια οδήγησης ή το ατομικό
βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων) ή Άδεια διαμονής για
Ανεξάρτητη Οικονομική Δραστηριότητα αν ο ενδιαφερόμενος είναι υπήκοος
ξένου κράτους μη μέλους της Ε.Ε. ή Ειδική ταυτότητα ομογενούς ή προξενική
θεώρηση διαβατηρίου για επαναπατρισμό για τους ομογενείς ή Άδεια Διαμονής
για τους υπηκόους ξένου κράτους μέλους της Ε.Ε.
Αν πρόκειται για εταιρεία: α) φωτοαντίγραφο του ισχύοντος και
καταχωρημένου στο μητρώο καταστατικού της εταιρείας θεωρημένο από την
αρμόδια για την τήρηση του μητρώου αυτής αρχή, β) πιστοποιητικό της
αρμόδιας για την τήρηση του μητρώου διοικητικής ή δικαστικής αρχής περί
τροποποιήσεων καταστατικού /μη λύσης της εταιρείας και γ) υπεύθυνη δήλωση
ορισμού του υγειονομικώς και αγορανομικώς υπευθύνου από τον εκπρόσωπο
της εταιρείας και υπεύθυνη δήλωση αποδοχής από τον ορισθέντα.

4. Τα εκ του νόμου προβλεπόμενα έγγραφα, από τα οποία θα αποδεικνύεται η
κυριότητα ή η μίσθωση, δηλαδή τίτλοι κυριότητας του καταστήματος και
πρόσφατο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας από το υποθηκοφυλακείο ή συμφωνητικό
μίσθωσης, θεωρημένο από την Εφορία.
5. Σχεδιαγράμματα (πρωτότυπα) κάτοψης του καταστήματος, της αίθουσας η
του χώρου, σε τρία (3) αντίτυπα, υπό ΚΛΙΜΑΚΑ 1:50, συντασσόμενα από
διπλωματούχο μηχανικό η υπομηχανικό και βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας
Πολεοδομίας, από την οποία να προκύπτει ότι το κατάστημα, η αίθουσα η ο
χώρος για τον οποίο πρόκειται να εκδοθεί η άδεια, είναι χώρος κυρίας χρήσης,
προοριζόμενος για κατάστημα.
6. Πιστοποιητικό (ενεργητικής) Πυροπροστασίας (Πειραιώς 31).
7. Βεβαίωση της αρμόδιας ΔΟΥ περί ενάρξεως επιτηδεύματος ή μεταβολή.
(άρθρο 8 & 9 Ν. 1882/90)
8. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα
δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν του έχει αφαιρεθεί ‘‘ΟΡΙΣΤΙΚΑ’’ κατά το παρελθόν
εκδοθείσα επ’ ονόματί του άδεια λειτουργίας επιχείρησης παροχής υπηρεσιών
διαδικτύου ή αν του έχει αφαιρεθεί ‘‘ΟΡΙΣΤΙΚΑ’’, ότι έχουν παρέλθει τρία (3)
έτη από την ημερομηνία έκτισης της ποινής αυτής.
9. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει υπεύθυνα ότι
δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για τα αδικήματα που προβλέπονται στο εδ.
Α΄ της παρ. 2 του αρθρου 1, του Π.Δ. 180/79 (ΦΕΚ. Α΄- 46).
10. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου «δικαστικής χρήσης», (αναζητείται
αυτεπάγγελτα από το Δήμο κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου)
11. Τεχνική Έκθεση μηχανικού ή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, όπου θα
αποτυπώνεται σκαρίφημα της περιοχής και στην οποία ο μηχανικός θα δηλώνει
υπεύθυνα «ότι ο προοριζόμενος χώρος για αμιγή ή μεικτή επιχείρηση
προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου είναι σε μεγαλύτερη απόσταση των 100
μέτρων κατ΄ ευθεία γραμμή μετρούμενη από κλινικές, νοσοκομεία, οίκους
ευγηρίας, παιδικούς σταθμούς, νηπιαγωγεία, σχολειά, ορφανοτροφεία» (Α.Δ.Σ.
647/26-7-12, ΑΔΑ:Β4ΓΠΩ6Μ-468).
12. Έγγραφο που αφορά τις Χρήσεις Γης (ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ)
13. Παράβολο 185 €.
14. Πιστοποίηση μη οφειλής από το Δήμο.
Προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας είναι η μη ύπαρξη, εις βάρους του
ενδιαφερόμενου, βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών, με εξαίρεση τις

περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτών, σύμφωνα
με την σχετική νομοθεσία.
ΑΔΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣHΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΕ
ΧΩΡΟ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Για επιχείρηση υπηρεσιών διαδικτύου που πρόκειται να λειτουργήσει μαζί με
κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος απαραίτητη προϋπόθεση είναι πρώτα η
υποβολή γνωστοποίησης καταστήματος μέσω του ΟΠΣ-ΑΔΕ (Ν. 4442/2016
ΦΕΚ 230/τεύχος Α΄/07-12-2016), η με την αρ. αποφ. 16228/2017 (ΦΕΚ
1723/τεύχος Β΄/18-05-2017) και η υπ΄αρ. πρωτ. Φ15/οικ. 62588/754 (ΑΔΑ :
ΩΕΔ3465ΧΙ8-ΓΤΧ) Εγκύκλιος του Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης, και εν
συνέχεια ακολουθείται η διαδικασία αδειοδότησης σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία.
Κατόπιν εκδόσεως άδειας υπηρεσιών διαδικτύου, υποβάλλεται εκ νέου μέσω
του ΟΠΣ-ΑΔΕ γνωστοποίηση μεταβολής που θα συμπεριλαμβάνει τη νέα
δραστηριότητα.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
α) ΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΝΑ
ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΕΣ ΓΙΑ
ΤΟ ΓΝΗΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ Ή ΑΛΛΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΡΧΗ
(ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΕΝΩΠΙΟΝ ΜΑΣ).
β) Ο ΔΗΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ
ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΤΩΝ Υ.Δ.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 10 ΤΟΥ Ν.
3230/2004.
γ) ΟΙ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΟΝΤΑΙ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ
ΕΠΙΓΡΑΦΗΣ ΣΕ ΑΛΛΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΜΕ ΜΙΚΡΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ( άρθρο 6 Ν. 2946/01)
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά διαβιβάζονται στη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής
Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου Π.Ε.Κ. & Ν Τομέας Αθηνών ,Τμήμα

υγειονομικού Ελέγχου προκειμένου να γνωματεύσει την πληρότητα των
υγειονομικών όρων λειτουργίας.
Η άδεια λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου εκδίδεται
από το Δήμαρχο, μετά από απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που
λαμβάνεται ύστερα από έλεγχο για τη διαπίστωση της πληρότητας των
δικαιολογητικών, το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την πλήρη
υποβολή του.Σε περίπτωση προσθήκης νέων ηλεκτρονικών υπολογιστών ο
ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην εκδούσα την άδεια Αρχή γνωμάτευση της
αρμόδιας υγειονομικής υπηρεσίας. Η άδεια αντικαθίσταται με νέα, με απόφαση
της ανωτέρω Αρχής, χωρίς άλλη διαδικασία.

