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Δπραξηζηίεο  

 

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ,  

Σελ επηβιέπνπζα θαζεγήηξηά κνπ, θπξία Αζαλαζία Σξηαληαθπιινπνύινπ, γηα ηελ 

θαζνδήγεζε, ηηο ηδέεο, ηε γλώζε θαη ην έλαπζκα πνπ κνπ κεηέδσζε. Ελώ ληώζσ ηελ 

ππνρξέσζε λα επραξηζηήζσ ην Γεληθό Γξακκαηέα, θ. Μαλνπζάθε Γεώξγην γηα ηελ 

πνιύηηκε βνήζεηα πνπ κνπ παξείρε, θαζώο θαη ηνπο αηξεηνύο θαη ππαιιήινπο ηνπ Δήκνπ 

Μαιεβηδίνπ  γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ έξεπλα θαη ηε βνήζεηα ηνπο γηα ηελ ζπγθέληξσζε 

ζηνηρείσλ πνπ απαηηήζεθαλ γηα ηελ πεξαίσζε ηνπ παξόληνο πνλήκαηνο. 

Επραξηζηώ ζεξκά,  

Σνλ ζύδπγν κνπ, γηα ηελ ππνκνλεηηθή ζηήξημε πνπ κνπ παξείρε θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ησλ 

ζπνπδώλ κνπ, ηνπο γνλείο κνπ θαη όινπο όζνπο ζπλερίδνπλ λα ζηέθνληαη πιάη κνπ. 
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Πεξίιεςε 

 

    Ζ άζθεζε αξκνδηφηεηαο αδεηνδφηεζεο θαη ιεηηνπξγίαο  ησλ θαηαζηεκάησλ  

Τγεηνλνκηθνχ Δλδηαθέξνληνο απνηειεί ππφζεζε ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο.  

Παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ηα Καηαζηήκαηα Τγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, 

θαζψο απνηεινχλ έλα ζεκαληηθφ θιάδν ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο. Πξφθεηηαη ινηπφλ, γηα 

έλα θιάδν δσηηθήο ζεκαζίαο, θαζψο ζην ζχλνιν ηνπο είλαη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο 

πνπ ζηελ Διιάδα, ε θαηεγνξία απηή ησλ επηρεηξήζεσλ, απνηειεί ηε «ξαρνθνθαιηά» ηεο 

Διιεληθήο νηθνλνκίαο θαη σο εθ ηνχηνπ ηαπηίδεηαη κε ηε ηνπηθή νηθνλνκία, ε πξνψζεζε 

ηεο νπνίαο απνηειεί αληηθείκελν ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. 

  ηελ εξγαζία απηή ζην ζεσξεηηθφ κέξνο ζα γίλεη αλαθνξά ζηελ έλλνηα ηνπ 

θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο θαη ζηηο γηα θάζε θαηεγνξία θαηαζηήκαηνο. 

ηε ζπλέρεηα,  επηρεηξείηαη κηα θαηαγξαθή ηεο λνκνζεζίαο,  ησλ θαλνληζηηθψλ δηαηάμεσλ 

ησλ δεκνηηθψλ αξρψλ θαη ησλ θαηεπζχλζεσλ ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο ζρεηηθά κε ηε 

ιεηηνπξγία ηνπο, ζα δηεξεπλεζεί δε, ε ζέζε ηεο ειιεληθήο λνκνινγίαο ζρεηηθά κε 

δεηήκαηα ιεηηνπξγίαο ησλ θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο.  

    ην εκπεηξηθφ κέξνο ηεο εξγαζίαο ζα παξνπζηαζηνχλ ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ 

αθνξνχλ ηα θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο(π.ρ. άδεηεο ηδξχζεσο, 

γλσζηνπνηήζεηο, ζθξαγίζεηο θηι.) θαη  παξαδείγκαηα πνπ απνηέιεζαλ δεκφζην πξφβιεκα 

ζηε ηνπηθή θνηλσλία, κε πξσηνγελή έξεπλα πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην Γήκν 

Μαιεβηδίνπ, αμηνπνηψληαο ηε κέζνδν ησλ ζπλεληεχμεσλ απφ αηξεηνχο, αιιά θαη 

εξσηεκαηνινγίσλ πξνο ππνςήθηνπο επηρεηξεκαηίεο  ζηα νπνία ζα θιεζνχλ λα 

απαληήζνπλ νη θάηνηθνη ηνπ Γήκνπ. 

 

 

 

Λέμεηο θιεηδηά: Καηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, δηαδηθαζίεο, Σνπηθή 

Απηνδηνίθεζε 
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Αbstract 

 

 Exercise licensing jurisdiction and functioning of Sanitary Stores is a matter of 

local government. Of particular interest in the sanitary facilities, as an important sector of 

the Greek economy. It is therefore, a vital industry as a whole are small and medium 

enterprises in Greece, this group of companies, is the "backbone" of the Greek economy 

and therefore identified with the local economy, the promotion of which is the subject 

local government. 

In this work, the theoretical part will refer to the concept of store and sanitary 

premises for each category. Then attempt a record of legislation, regulations of the 

municipal authorities and the guidance of the central government on their operation will 

not investigate the position of the Greek law on operational issues of sanitary shops.  

  The empirical part of the work will present statistics on the health stores (eg. 

Establishing licenses, notifications, seals etc.) And examples were public problem in the 

local community, with primary research to be held in Malevizi utilizing the interview 

process than elected, and questionnaires to prospective entrepreneurs that replying to the 

inhabitants of the municipality. 
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Δηζαγσγή 

 

Ζ άζθεζε αξκνδηφηεηαο πεξί ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνχ 

ελδηαθέξνληνο απφ ηε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε είλαη κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο 

αξκνδηφηεηεο.  

Ο αλαπηπμηαθφο ραξαθηήξαο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο αλαδεηθλχεηαη κε ηελ 

πξνψζεζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ θαηνίθσλ ζηα γεσγξαθηθά φξηα πνπ έρεη 

ηελ επζχλε δηνίθεζεο θάζε νξγαληζκφο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. πγρξφλσο , ε ηνπηθή 

απηνδηνίθεζε σο δηνηθεηηθφο θαη πνιηηηθφο ζεζκφο , πξνσζεί ηα θνηλσληθά θαη 

πνιηηηζκηθά θαη πνιηηηζηηθά ελδηαθέξνληα ησλ πνιηηψλ θαη ζέηεη ηνπο φξνπο, ψζηε ε 

παξνρή ππεξεζηψλ θαη ε νξγάλσζε ησλ δνκψλ λα απνβιέπνπλ ζηελ εμππεξέηεζε ηνπ 

πνιίηε, θαηά ηξφπνλ ψζηε, λα ηθαλνπνηείηαη ην ζχλνιν ησλ πνιηηψλ . 

θνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη λα αλαδεηρζεί ν ηξφπνο δηνίθεζεο ηεο αξκνδηφηεηαο, ε 

νπνία έρεη παξαρσξεζεί απφ ην θξάηνο ζηε ηνπηθή απηνδηνίθεζεο θαη απνβιέπεη ζηελ 

αλάπηπμε ελφο νηθνλνκηθνχ ηνκέα, απηφλ ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο κε ηε 

ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία θαηαζηεκάησλ πγηεηλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν ην νηθνλνκηθφ απηφ ζπκθέξνλ πξνσζείηαη απφ ηε ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη ηα 

πξνβιήκαηα πνπ παξαηεξνχληαη ζε πεξηπηψζεηο πνπ ε δξαζηεξηφηεηα απηή βιάπηεη ηα 

ζπκθέξνληα ησλ ινηπψλ πνιηηψλ ή πξνθαιεί ζπλέπεηεο ζηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία κηάο 

πφιεο. 

Ζ δηπισκαηηθή δηαξζξψλεηαη ζε δχν κέξε: 

 Σν Θεσξεηηθφ κέξνο 

 Σν Δκπεηξηθφ θαη Δξεπλεηηθφ  

           Σν πξψην κέξνο απνηειείηαη απφ έμη επηκέξνπο θεθάιαηα φπνπ ζην 1
ν
 Kεθάιαην 

αλθεξφκαζηε ζηε ζεκαζία ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαηαγξάθνληαο ηε δηαρξνληθή 

ηεο εμέιημε έσο ζήκεξα ζπλδένληαο θαη ηελ άζθεζε ηεο αξκνδηφηεηα απηήο πεξί ησλ 

Καηαζηεκάησλ Τγεηνλνκηθνχ Δλδηαθέξνληνο. ην 2
ν
 Κεθάιαην παξνπζηάδνληαη νη 

έλλνηεο θαη νη θαηεγνξίεο ησλ θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, ελψ ζην 3
ν
 

Κεθάιαην πξνζδηνξίδνληαη νη βαζηθφηεξεο δηαδηθαζίεο ηνπ Σκήκαηνο Αδεηνδνηήζεσλ & 
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Ρχζκηζεο Δκπνξηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ. ηε ζπλέρεηα ζην 4
ν
 Κεθάιαην αλαθέξεηαη ε 

αξκνδηφηεηα ειέγρνπ απφ ηα αξκφδηα φξγαλα αιιά θαη νη πνηλέο θαη ηα πξφζηηκα πνπ 

επηβάιινληαη ζε πεξηπηψζεηο αληηθαηάζηαζεο, αλάθιεζεο, αθαίξεζεο άδεηαο θαζψο θαη 

ζθξάγηζεο θαηαζηήκαηνο. ην  5
ν
 Κεθάιαην γίλεηαη αλαθνξά ζηε δεκφζηα δηαβνχιεπζε 

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2016 κε ζέκα ην «Νέν ζεζκηθφ πιαίζην γηα 

ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο», ην νπνίν αλαιχεηαη ζην 

6
ν
 θεθάιαην ηεο εξγαζίαο.  

 ην δεχηεξν κέξνο αλαπηχζζεηαη ην θαζεζηψο ιεηηνπξγίαο Καηαζηεκάησλ 

Τγεηνλνκηθνχ Δλδηαθέξνληνο ηνπ Γήκνπ Μαιεβηδίνπ  θαη  δηαθξίλεηαη ζε ηξία θεθάιαηα. 

ην 1
ν
 Κεθάιαην ηνπ δεχηεξνπ κέξνπο παξνπζηάδεηαη ν Γήκνο Μαιεβηδίνπ θαη ηα 

βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, φπσο θαη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηα θαηαζηήκαηα 

πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο. ην 2
ν
  Κεθάιαην θαηαγάθεηαη ε έξεπλα πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε θαη  παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα  ηεο, ελψ ε αμηνιφγεζε ηεο 

παξνπζηάδεηαη ζην 3
ν
 Κεθάιαην. 

πσο πξνθχπηεη απφ ηε κειέηε ηεο αξκνδηφηεηαο δηνίθεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ 

θαηαζηεκάησλ πγηεηλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε ιακβάλεη κέηξα θαη 

ππνζηεξίδεη ηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ πνιηηψλ ηνπ θιάδνπ απηνχ ηεο 

νηθνλνκίαο, παξεκβαίλεη, σζηφζν, ζε πεξηπηψζεηο πνπ ε δξαζηεξηφηεηα απηή, είηε δελ 

αθνινπζεί ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηνπο θαλνληζκνχο πνπ ζέηεη ε δηνίθεζε ηεο ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο θαη ε λνκνζεζία, είηε πξνθαιεί πξνβιήκαηα ζε ινηπέο νκάδεο πνιηηψλ. 
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Κεθάιαην 1 – Σνπηθή Απηνδηνίθεζε 

1.1 Ο ραξαθηήξαο  ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 

Ζ ηνπηθή απηνδηνίθεζε είλαη απηφλνκε δηνίθεζε κε θχξην ζθνπφ ηελ δηαρείξηζε ησλ 

ηνπηθψλ ππνζέζεσλ πνπ ηηο δηαρεηξίδνληαη κε δηθή ηνπο πξσηνβνπιία. Θα κπνξνχζακε 

λα ηε ραξαθηεξίζνπκε σο ηελ θσλή ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο πνπ ιεηηνπξγεί σο 

αληηζηάζκηζκα ζηελ θεληξηθή δηνίθεζε πξνζθέξνληαο ηνπηθέο ππεξεζίεο. Ζ 

αλαγθαηφηεηα ηεο είλαη θαζνξηζηηθή αθνχ δχζθνια κπνξνχκε λα θαληαζηνχκε κία 

κνξθή νξγάλσζεο δεκνζίνπ ηνκέα ρσξίο ηελ χπαξμε ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη 

απηφ γηαηί: 

 Δίλαη κία απνηειεζκαηηθή κέζνδνο παξνρήο νξηζκέλσλ αγαζψλ αθνχ έρεη 

πιήξε γλψζε ησλ ηνπηθψλ πξνβιεκάησλ ελψ ζπγρξφλσο σθειείηαη ν 

δεκφζηνο ηνκέαο αθνχ κε ηελ χπαξμε ηεο επηθνξηίδεηαη επζχλεο ησλ 

επηκέξνπο ππεξεζηψλ ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο. 

 Με ηελ αλεμαξηεζία πνπ απνιακβάλεη, έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα παίξλεη 

πξσηνβνπιία θαη λα απνθηά εκπεηξίεο κε απνηέιεζκα λα είλαη πξσηνπφξνο 

ζηελ πξνζθνξά λέσλ ππεξεζηψλ ή κεζφδσλ, δηνίθεζεο θαη πεηπρεκέλσλ 

ηδεψλ πνπ κεηαδίδνληαη θαη ζε άιινπο θνξείο. 

 Δλζαξξχλεη ηα πνιηηηθά δηθαηψκαηα θαη πξνσζεί ηελ πνιηηηθή εθπαίδεπζε κε 

ηελ επξεία έλλνηα ηνπ φξνπ. 

 Θεσξείηαη σο θξαγκφο απέλαληη ζηελ ηζρπξή θεληξηθή δηνίθεζε θαη ζηελ 

θαηάρξεζε ηεο εμνπζίαο.
1
 

1.2 Γηαρξνληθή εμέιημε ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 

ηελ Διιάδα, ν ζεζκφο απηφο, παξνπζηάδεηαη απφ ηελ αξραηφηεηα αιιά 

αλαπηχζζεηαη ηδηαίηεξα ζηνλ θαηξφ ηεο Σνπξθνθξαηίαο, φπνπ πνιιέο ειιεληθέο 

θνηλφηεηεο θαηάθεξαλ λα γίλνπλ θέληξα ηνπηθνχ πνιηηηζκνχ ιφγσ ηεο αμηνζαχκαζηεο 

Απηνδηνίθεζεο ηνπο. Ο ζεζκφο ηεο Απηνδηνίθεζεο εληζρχεηαη ζεκαληηθά απφ ηνλ 

                                                           
1 Σνκαξά – ηδέξε, Μ. (1999). Η Ειιεληθή Σνπηθή Απηνδηνίθεζε. Αζήλα: Παπαδήζε. 
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Καπνδίζηξηα κε ην ςήθηζκα ηνπ δηαηάγκαηνο ζηηο 12/04/1828 αιιά θαη απφ ην 

επαλαζηαηηθφ ζχληαγκα «Ζγεκνληθφ» ζηηο 15/03/1832 κεηά ηε δνινθνλία ηνπ 

Καπνδίζηξηα. Σφζν ζηα λνκνζεηήκαηα απηά αιιά θαη ζην λφκν ηεο 27/12/1833- 

8/01/17834 θαζηεξψζεθε ην ζχζηεκα ηεο εληαίαο δηαίξεζεο ηεο ρψξαο ζε κνλάδεο 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη πξνβάιινπλ έληνλα ηελ ηδέα ηεο ηνπηθήο απηνλνκίαο.
2
 

Σν 1912 κε ηνλ λφκν ΓΝΕ’ έγηλε ε αλαδηνξγάλσζε ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο φπνπ 

φξηδε φηη « Αη θνηλφηεηεο έρνπζη ηελ απηνδηνίθεζηλ ησλ εθ ηνπ θνηλσληθνχ θαη δεκνζίνπ 

απηψλ πξννξηζκνχ απνξξενπζψλ ηδίσλ ηνπηθψλ ππνζέζεσλ» φπνπ κέρξη θαη ζήκεξα 

απνηειεί ηε βάζε ηεο λνκνζεζίαο, κε δηάθνξεο κεηαξξπζκίζεηο γηα ηελ Σνπηθή 

Απηνδηνίθεζε.
3
 Ο Γεκνηηθφο Κνηλνηηθφο Κψδηθαο (ΓΚΚ) θπξψζεθε κε ην Ν.Γ. 

2888/1954 θαη θαζφξηζε κεηαμχ άιισλ ζαθή θξηηήξηα γηα ηελ αλαγλψξηζε λέσλ δήκσλ 

θαη θνηλνηήησλ, αλαγλψξηζε ηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ησλ δήκσλ θαη ησλ 

θνηλνηήησλ γηα ηελ δηνίθεζε ζπγθεθξηκέλσλ θαηεγνξηψλ ηνπηθψλ ππνζέζεσλ, εθρψξεζε 

νπζηαζηηθέο αξκνδηφηεηεο ζηνλ δήκαξρν θαη ηνλ φξηζε πξφεδξν δεκαξρηαθήο επηηξνπήο.
4
 

ήκεξα, ν Ν.3463/2006 απνηειεί ηνλ ηζρχνληα Κψδηθα Γήκσλ θ Κνηλνηήησλ ν νπνίνο 

έρεη ηξνπνπνηεζεί κε πνιινχο κεηαγελέζηεξνπο λφκνπο. 

Ζ πξψηε ζπληαγκαηηθή θαηνρχξσζε ηνπ ζεζκνχ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο γίλεηαη 

απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 104 ηνπ  πληάγκαηνο ην 1925, κε νξηζκέλεο ηξνπνπνηήζεηο 

πνπ έγηλαλ ζην άξζξν 107 ηνπ πληάγκαηνο ηνπ 1927. ηε ζπλέρεηα ην χληαγκα ηνπ 

1952 κε ην άξζξν 99 θαζηέξσζε ξεηά ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε θαζψο φξηδε φηη «ε 

δηνηθεηηθή νξγάλσζε ηνπ θξάηνπο βαζίδεηαη εηο ηελ απνθέληξσζηλ θαη ηελ ηνπηθήλ 

απηνδηνίθεζηλ σο λφκνο νξίδεη». Σν 1968/1973 θαη εθφζνλ ζηε ρψξα καο επηθξαηεί ε 

δηθηαηνξία, ην δηθηαηνξηθφ χληαγκα πεξηειάκβαλε ηηο δηαηάμεηο γηα ηελ Σνπηθή 

Απηνδηνίθεζε φκσο απηέο παξέκελαλ αλελεξγέο αθνχ ην ίδην ην πεξηερφκελν απηνχ ηνπ 

πνιηηεχκαηνο αλαηξνχζε έλα απφ ηα βαζηθφηεξα ζηνηρεία ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 

δειαδή ην αηξεηφ ησλ αξρψλ ηεο. Με ηε πηψζε ηεο δηθηαηνξίαο θαη κε ηε έιεπζε ηεο 

δεκνθξαηίαο θαη ηνπ λένπ πληάγκαηνο ηνπ 1975 δελ έρνπκε πηα ηελ θαηνρχξσζε ηεο 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο κφλν σο ζχζηεκα θαηαλνκήο δηνηθεηηθψλ αξκνδηνηήησλ αιιά 

θαη ζε ζέκαηα νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο. Δηδηθφηεξα νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 102 

                                                           
2
 Σζνχληαο, Κ. (2004). Οη ιεηηνπξγίεο ηνπ θξάηνπο ζηα ζύγρξνλα πνιηηεύκαηα. Αζήλα: Δκκαλνπειίδεο. 

3 Σνκαξά – ηδέξε, Μ. (1999). Η Ειιεληθή Σνπηθή Απηνδηνίθεζε. Αζήλα: Παπαδήζε. 

4 Σζνχληαο, Κ. (2004). Οη ιεηηνπξγίεο ηνπ θξάηνπο ζηα ζύγρξνλα πνιηηεύκαηα. Αζήλα: Δκκαλνπειίδεο 
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θαηνρπξψλνπλ ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε κε ηελ επηθξαηνχζα ζηελ επηζηήκε έλλνηα ηεο. 

Γειαδή ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε είλαη ε απηνηειήο άζθεζε ηνπηθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο 

απφ έλα εδαθηθφ λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ κε ηελ ζχκπξαμε ηνπ ζπλφινπ ησλ 

κειψλ ηνπ θαη ππφ ηελ επνπηεία ηνπ Κξάηνπο.
5
 

Με ηε ηειεπηαία αλαζεψξεζε ηνπ πληάγκαηνο ην άξζξν 102 δηακνξθψλεηαη σο 

εμήο : 

1. Ζ δηνίθεζε ησλ ηνπηθψλ ππνζέζεσλ αλήθεη ζηνπο Οξγαληζκνχο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο πξψηνπ θαη δεπηέξνπ βαζκνχ. Τπέξ ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο ζπληξέρεη ηεθκήξην αξκνδηνηήησλ γηα ηε δηνίθεζε ησλ 

ηνπηθψλ ππνζέζεσλ. Ο λφκνο θαζνξίδεη ην εχξνο θαη ηηο θαηεγνξίεο ησλ 

ηνπηθψλ ππνζέζεσλ, θαζψο θαη ηελ θαηαλνκή ηνπο, ζηνπο επί κέξνπο 

βαζκνχο. Με λφκν κπνξεί λα αλαηίζεηαη ζηνπο Οξγαληζκνχο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο ε άζθεζε αξκνδηνηήησλ πνπ ζπληζηνχλ απνζηνιή ηνπ 

Κξάηνπο. 

2. Οη Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο έρνπλ δηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή 

απηνηέιεηα. Οη αξρέο ηνπο εθιέγνληαη κε θαζνιηθή θαη κπζηηθή ςεθνθνξία, 

φπσο νξίδεη ν λφκνο. 

3. Με λφκν κπνξεί λα πξνβιέπνληαη γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ ή ηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ ή ηελ άζθεζε αξκνδηνηήησλ ησλ νξγαληζκψλ Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο αλαγθαζηηθνί ή εθνχζηνη ζχλδεζκνη Οξγαληζκψλ Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο πνπ δηνηθνχληαη απφ αηξεηά ξγαλα. 

4. Σν Κξάηνο αζθεί επνπηεία πνπ ζπλίζηαηαη απνθιεηζηηθά έιεγρν λνκηκφηεηαο 

θαη δελ επηηξέπεηαη λα εκπνδίδεη ηελ πξσηνβνπιία θαη ζηελ ειεχζεξε δξάζε 

ηνπο. Ο έιεγρνο λνκηκφηεηαο αζθείηαη, φπσο ν λφκνο νξίδεη. Πεηζαξρηθέο 

πνηλέο ζηα αηξεηά φξγαλα ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, εθηφο απφ ηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ ζπλεπάγνληαη απηνδηθαίσο έθπησζε ή αξγία, επηβάιινληαη 

κφλν χζηεξα απφ ζχκθσλε γλψκε ζπκβνπιίνπ πνπ απνηειείηαη θαηά 

πιεηνςεθία απφ ηαθηηθνχο δηθαζηέο, φπσο ν λφκνο νξίδεη. 

                                                           
5
 Μπεζίια – Βήθα, Δ. (2004). Σνπηθή Απηνδηνίθεζε  (ηφκ. I.).  Αζήλα: άθθνπια 
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5.  Σν Κξάηνο ιακβάλεη ηα λνκνζεηηθά, θαλνληζηηθά θαη δεκνζηνλνκηθά κέηξα 

πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο νηθνλνκηθήο απηνηέιεηαο θαη ησλ 

πφξσλ πνπ είλαη αλαγθαίνη γηα ηελ εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο θαη ηελ 

άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο κε 

ηαπηφρξνλε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαηά ηε δηαρείξηζε ησλ πφξσλ 

απηψλ. Ο λφκνο νξίδεη ηα ζρεηηθά κε ηελ απφδνζε θαη θαηαλνκή, κεηαμχ ησλ 

Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ησλ θφξσλ ή ηειψλ πνπ θαζνξίδνληαη 

ππέξ απηψλ θαη εηζπξάηηνληαη απφ ην Κξάηνο. Κάζε κεηαβίβαζε 

αξκνδηνηήησλ απφ θεληξηθά ή πεξηθεξεηαθά φξγαλα ηνπ Κξάηνπο πξνο ηε 

Σνπηθή Απηνδηνίθεζε ζπλεπάγεηαη θαη ε κεηαθνξά ησλ αληίζηνηρψλ πφξσλ. 

Ο λφκνο νξίδεη ηα ζρεηηθά κε ηνλ θαζνξηζκφ θαη ηελ είζπξαμε ησλ ηνπηθψλ 

εζφδσλ απεπζείαο απφ ηνπο Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο.
6
  

1.3 Οη  κεηαξξπζκίζεηο ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε κεηά ην 1975 

Σν 1997 ςεθίζηεθε ζην Διιεληθφ Κνηλνβνχιην ην πξφγξακκα «Καπνδίζηξηαο» 

Ν.2539/97 πνπ είρε σο ζθνπφ ηελ βειηηζηνπνίεζε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ζε επίπεδν 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο κε ηε ζπλέλσζε θνηλνηήησλ  θαη δήκσλ ζε κεγαιχηεξνπο 

δήκνπο. Ζ ζπλέρεηα θαη ε νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνχ έξρεηαη κε ηε 

κεηαξξχζκηζε ηνπ «Καιιηθξάηε» Ν.3852/10 θαη είλαη ε ξηδηθφηεξε κεηαξξχζκηζε ζην 

ζχζηεκα ηεο δηνηθεηηθήο νξγάλσζεο ηνπ Διιεληθνχ θξάηνπο απφ ηεο γελέζεσο ηνπ. 

Αλαηξέπεη πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο θαη δηνηθεηηθά ζρήκαηα πνπ έρνπλ δηακνξθσζεί 

ζηαδηαθά ζηε δηάξθεηα καθξνχ ρξφλνπ θαη έρνπλ επηβηψζεη ζεκαληηθψλ αιιαγψλ ζην 

θνηλσληθφ, πνιηηηθφ θαη νηθνλνκηθφ πεδίν. Ζ κεηαξξχζκηζε απηή δεκηνπξγήζεθε γηα λα 

δψζεη ιχζε ζηα ρξφληα πξνβιήκαηα ηεο δηνηθεηηθήο νξγάλσζεο ηεο ρψξαο καο ρσξίο 

φκσο λα έρεη γίλεη θάπνηα επίζεκε απνηίκεζε ζην λνκνζρέδην «Καπνδίζηξηα» ζηνλ αλ 

ηειηθψο πέηπρε ηνπο ζηφρνπο πνπ είραλ ηεζεί. 

Οη δήκνη είλαη πιένλ 370 θαη ηα λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ δηθαίνπ 

πεξίπνπ ζηα 2000 ρηιηάδεο. Οη αξκνδηφηεηεο ησλ λέσλ Γήκσλ δηεπξχλνληαη θαη απνθηνχλ 

ππεξεζηαθέο κνλάδεο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζην ζχλνιν ησλ ηνκέσλ δξαζηεξηφηεηαο 

ηνπο. Καηαιήγνπκε φκσο ζην ζπκπέξαζκα κέζα απφ ηα ρξφληα ηεο εθαξκνγήο ηνπ φηη 

                                                           
6
 Σφνταγμα τησ Ελλάδασ όπωσ αναθεωρήθηκε με το ψήφιςμα τησ 27

ησ
  Μαΐου 2008. 

http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/8c3e9046-78fb-48f4-bd82-bbba28ca1ef5/SYNTAGMA.pdf 
Προςπελάςτηκε 6/2/2017 

http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/8c3e9046-78fb-48f4-bd82-bbba28ca1ef5/SYNTAGMA.pdf
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 Ήηαλ έλα πξφγξακκα ην νπνίν ζρεδηάζηεθε πξφρεηξα, ελψ ρξεηαδφηαλ πνιχ 

ρξφλνο ψζηε λα γίλεη ζσζηφο ζρεδηαζκφο. 

 ρεδηάζηεθε ρσξίο λα έρεη γίλεη κία απνηίκεζε θαη αμηνιφγεζε ηνπ 

πξνεγνχκελνπ πξνγξάκκαηνο «Καπνδίζηξηα». 

 Πνιινί δήκνη απέηπραλ ζην λα είλαη ιεηηνπξγηθνί ζχκθσλα κε ηηο ζπλελψζεηο 

πνπ έγηλαλ. 

 Δλψ ε κεηαθνξά πνιιψλ αξκνδηνηήησλ ζηνπο δήκνπο επηρεηξήζεθε ρσξίο ζαθή 

δηαρσξηζκφ αλάκεζα ζηα δηαθνξεηηθά επίπεδα δηνίθεζεο θαη απηνδηνίθεζεο θαη 

ρσξίο ηε ηαπηφρξνλε κεηαθνξά νηθνλνκηθψλ πφξσλ, αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη 

πιηθνηερληθήο ππνδνκήο. 

1.4 Οη αξκνδηόηεηεο ηεο Σνπηθήο απηνδηνίθεζεο σο πξνο ηα Καηαζηήκαηα 

Τγεηνλνκηθνύ Δλδηαθέξνληνο 

Σα Καηαζηήκαηα Τγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο σο πξνο ηελ ρνξήγεζε άδεηαο 

ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο  ζχκθσλα κε ην άξζξν 9 ηνπ Αλαγθαζηηθνχ Νφκνπ 2520/1940 

αξκφδηα ήηαλ ε αζηπλνκηθή αξρή, θαζψο εθείλε ε πεξίνδνο αζηαζήο. Ζ πξσηνβάζκηα 

απηνδηνίθεζε ήηαλ θαηαθεξκαηηζκέλε ζε ρηιηάδεο κηθξέο κνλάδεο θαη θπζηθά δελ ππήξρε 

θαη ην θαηάιιειν δηακνξθσκέλν πξνζσπηθφ πνπ λα κπνξεί λα αληαπεμέιζεη ζε ηέηνηεο 

αξκνδηφηεηεο, ελψ πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο ήηαλ αξκνδηφηεηα ηνπ Κξάηνπο. 
7
 

Με ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα  552/1989, πξνβιέθζεθε ε δπλαηφηεηα κεηαβίβαζεο 

ζηνπο δήκνπο ηεο αξκνδηφηεηαο ρνξήγεζεο ηεο άδεηαο ίδξπζεο νξηζκέλσλ 

Καηαζηεκάησλ Τγεηνλνκηθνχ Δλδηαθέξνληνο.  Πξνθεηκέλνπ λα αζθεζεί ε ελ ιφγσ 

αξκνδηφηεηα, έπξεπε ζε θάζε ελδηαθεξφκελν δήκν λα έρεη πξνεγεζεί ζρεηηθή απφθαζε 

ηνπ δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη έγθξηζε απφ ην λνκάξρε.
8
 

Με ην άξζξν 28 ηνπ Ν. 2130/1993 κεηαβηβάζζεθε ζηνπο δήκνπο θαη ζηηο θνηλφηεηεο 

ε αξκνδηφηεηα ρνξήγεζεο ησλ αδεηψλ ίδξπζεο θαη Καηαζηεκάησλ Τγεηνλνκηθνχ 

Δλδηαθέξνληνο γηα ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο
9
. Μεηά απφ έλα ρξφλν φκσο θαη κε ηνλ 

                                                           
7
 Ν. Α. 2520/1940 

8
 Π.Δ. 552/1989 

9
 Ν.2130/1993 
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Ν.2218/1994 κεηαβηβάζηεθε ηειηθά ζηνπο πξσηνβάζκηνπο Οξγαληζκνχο  Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο ε αξκνδηφηεηα απηή φιεο νη θαηεγνξίεο απηή ηε θνξά.
10

 

ήκεξα ε αξκνδηφηεηα ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο γηα ηηο άδεηεο 

Καηαζηεκάησλ Τγεηνλνκηθνχ Δλδηαθέξνληνο θαηνρπξψλνληαη ζην άξζξν 75 N. 

3463/2006 ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ , ε νπνία εληάζζεηαη ζηηο θξαηηθνχ 

ραξαθηήξα αξκνδηφηεηεο πνπ αζθνχληαη ζε ηνπηθφ επίπεδν θαη έρνπλ αλαηεζεί ζηνπο 

δήκνπο θαη ηηο θνηλφηεηεο γηα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ ζχκθσλα κε ηε 

ζρεηηθή λνκνζεζία.
11

  

ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ γηα ηα θαηαζηήκαηα Τγεηνλνκηθνχ 

Δλδηαθέξνληνο, θαζψο θαη ζηηο ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο, ν Κψδηθάο Γήκσλ θαη θνηλνηήησλ 

αθηεξψλεη έλα ηδηαίηεξν άξζξν (άξζξ. 80) φπνπ θαη ζα αλαιχζνπκε εθηελέζηεξα ζηα 

θαησηέξα θεθάιαηα καο. Σν άξζξν 79 αλαθέξεηαη ζηελ έθδνζε ηνπηθψλ θαλνληζηηθψλ 

απνθάζεσλ γηα «ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο ησλ θαηνίθσλ απφ νρινχζεο δξαζηεξηφηεηεο» 

ή ηε δπλαηφηεηα ησλ OTA λα πξνζδηνξίδνπλ κε ηέηνηεο απνθάζεηο «ηνπο φξνπο θαη ηηο 

πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία θαηαζηεκάησλ, επηρεηξήζεσλ θαη 

ςπραγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο ησλ νπνίσλ είλαη αξκφδηνη» 

ή αθφκε θαη λα ζέηνπλ «εηδηθφηεξνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ ίδξπζε θαη 

εγθαηάζηαζε ησλ αλσηέξσ επηρεηξήζεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζε πεξηνρέο, πνπ 

επεξεάδνπλ ην θπζηθφ, πνιηηηζηηθφ θαη αξρηηεθηνληθφ πεξηβάιινλ, ηελ αηζζεηηθή 

θπζηνγλσκία θαη ηηο ελ γέλεη ιεηηνπξγίεο ησλ πφιεσλ θαη νηθηζκψλ, εθηφο ησλ πεξηνρψλ, 

γηα ηηο νπνίεο έρνπλ πξνζδηνξηζζεί εηδηθφηεξνη φξνη ρξήζεσλ γεο»
12

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10

 Ν. 2218/1994 
11

 ΚΔΚ άρθρο 75 N. 3463/2006  
12

 ΚΔΚ άρθρο 79 & 80 N. 3463/2006  
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Κεθάιαην 2 - Έλλνηεο θαη Καηεγνξίεο Καηαζηεκάησλ Τγεηνλνκηθνύ 

Δλδηαθέξνληνο 

2.1 Έλλνηα θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο 

Καηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο είλαη εθείλα, ζηα νπνία γίλεηαη 

παξαζθεπή ή θαη δηάζεζε ζε πειάηεο (θαζηζκέλνπο, φξζηνπο, πεξαζηηθνχο) ή δηαλνκή 

θαγεηψλ ή γιπθηζκάησλ ή νπνηνπδήπνηε άιινπ παξαζθεπάζκαηνο ηξνθίκσλ ή πνηψλ ή 

απνζήθεπζε ή ζπληήξεζε ή εκπνξία θάζε είδνπο ηξνθίκσλ ή πνηψλ, θαζψο θαη ηα 

θαηαζηήκαηα πξνζθνξάο ππεξεζηψλ, εμαηηίαο ησλ νπνίσλ κπνξεί λα πξνθιεζεί βιάβε 

ζηε δεκφζηα πγεία, φπσο αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζηηο ηζρχνπζεο πγεηνλνκηθέο 

δηαηάμεηο
13

. 

2.2 Καηεγνξίεο θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 1: Παξαζθεπαζηέο θαη πζθεπαζηέο πνπ πσινύλ ιηαληθώο  

ηελ θαηεγνξία 1 αλήθνπλ νη Παξαζθεπαζηέο θαη νη πζθεπαζηέο πνπ πσινχλ 

ιηαληθψο. Πην ζπγθεθξηκέλα: νη παξαγσγηθέο κνλάδεο αξηνπνηίαο, παξαγσγήο λσπψλ 

εηδψλ δαραξνπιαζηηθήο, νη παξαγσγηθέο κνλάδεο παξαγσγήο θξπγαληψλ, κπηζθφησλ, 

δηαηεξεκέλσλ εηδψλ δαραξνπιαζηηθήο θαη νη κνλάδεο παξαγσγήο θαθάν, ζνθνιάηαο θαη 

δαραξσηψλ.  

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 2: Απνζήθεπζε - Γηαλνκείο θαη Μεηαθνξείο  

ηελ θαηεγνξία 2 αλήθνπλ νη επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ θαη πνηώλ πνπ 

απνζεθεχνπλ θαη δηαζέηνπλ ηξφθηκα λσπά ή επεμεξγαζκέλα, ζπζθεπαζκέλα ή ρχδελ ζην 

εκπφξην. ηελ θαηεγνξία απηή ππάγνληαη θαη νη επηρεηξήζεηο πνπ θπιάδνπλ θαη 

δηαζέηνπλ ηξφθηκα πνπ αλήθνπλ ζε ηξίηνπο θαη δηαθηλνχλ απηά κεηά απφ εληνιή ηνπο 

(δηαρείξηζε εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο − Logistics providers) κε νξηδφκελν πγεηνλνκηθφ 

ππεχζπλν. Δπίζεο, αλήθνπλ νη Μεηαθνξείο (νρήκαηα κεηαθνξάο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ) 

θαη ηα Μεραλήκαηα απηφκαηεο παξαζθεπήο θαη πψιεζεο ηξνθίκσλ πνηψλ (κεραλήκαηα 

απηφκαηεο παξαζθεπήο − πψιεζεο ηξνθίκσλ ή/θαη πνηψλ είλαη ηα κεραλήκαηα ηα νπνία 

κπνξνχλ λα ζπληεξνχλ ζηηο ελδεηθλπφκελεο θαηά πεξίπησζε ζπλζήθεο 

                                                           
13

Άξζξν 80 παξ. 1 Ν.3463/2006 – Κψδηθαο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ. Καηά ηελ ΓΗΑΓΠ/Φ.Α.2.1./31600, 

“Απινχζηεπζε δηαδηθαζίαο έθδνζεο άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο Καηαζηήκαηνο Τγεηνλνκηθνχ 

Δλδηαθέξνληνο, Θεάηξνπ θαη Κηλεκαηνγξάθνπ” (Φ.Δ.Κ. Β'/3106/9.12.2013), σο Κ.Τ.Δ. λνείηαη θαηάζηεκα 

ή επηρείξεζε ή εξγαζηήξην ή δξαζηεξηφηεηα, ε άζθεζε ησλ νπνίσλ δηέπεηαη απφ Τγεηνλνκηθή Γηάηαμε θαη 

αδεηνδνηείηαη απφ ηνπο Γήκνπο 
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(πξνζπζθεπαζκέλα) ή/θαη λα αλακηγλχνπλ θαη λα δηαζέηνπλ ηα αλσηέξσ κεηά απφ 

εληνιή πνπ δίδεηαη κε θέξκα ή άιιν ηξφπν). 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 3: Δπηρεηξήζεηο Ληαληθνύ θαη Υνλδξηθνύ Δκπνξίνπ  

ηελ θαηεγνξία 3 αλήθνπλ νη επηρεηξήζεηο ιηαληθήο θαη ρνλδξηθήο δηάζεζεο 

ηξνθίκσλ θαη πνηώλ, θαζψο θαη νη επηρεηξήζεηο πψιεζεο απηψλ ησλ πξντφλησλ κέζσ 

ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ (εθφζνλ απηά πξνέξρνληαη απφ λνκίκσο ιεηηνπξγνχζεο 

επηρεηξήζεηο). Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ θαηεγνξία απηή ππάγνληαη ηα: Παληνπσιεία, 

Οπσξνπσιεία, Κξενπσιεία, Ηρζπνπσιεία, Πξαηήξηα Καηεςπγκέλσλ Πξντφλησλ, 

Καθεθνπηεία, Πξαηήξηα Γάιαθηνο θαη Δηδψλ Εαραξνπιαζηηθήο, Πξαηήξηα Άξηνπ, 

Καηαζηήκαηα Ξεξψλ Καξπψλ θαη Εαραξσδψλ Πξντφλησλ, Καηαζηήκαηα 

Δκθηαισκέλσλ Πνηψλ (θάβα), Τπεξαγνξέο Σξνθίκσλ, Λατθέο Αγνξέο, ε Πψιεζε 

ηππνπνηεκέλσλ παγσηψλ, αλαςπθηηθψλ πνηψλ θαη νξηζκέλσλ δαραξσδψλ πξντφλησλ 

εληφο αλαπεξηθψλ πεξηπηέξσλ θαη θαηαζηεκάησλ ςηιηθψλ, νη Πιαλφδηνη θαη ζηάζηκνη 

κηθξνπσιεηέο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ θαη ε Πψιεζε ηξνθίκσλ θαη πνηψλ κέζσ 

ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ 

 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 4: Δπηρεηξήζεηο Μαδηθήο Δζηίαζεο, Δπηρεηξήζεηο Αλαςπρήο, 

Δπηρεηξήζεηο Παξνρήο Τπεξεζηώλ  

ηελ θαηεγνξία 4 αλήθνπλ νη επηρεηξήζεηο:  

 καδηθήο εζηίαζεο  

 αλαςπρήο θαη  

 παξνρήο ππεξεζηψλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο.  

Οη Δπηρεηξήζεηο καδηθήο εζηίαζεο ρσξίδνληαη ζε:  

Δπηρεηξήζεηο καδηθήο εζηίαζεο παξαζθεπήο θαη δηάζεζεο πξόρεηξνπ γεύκαηνο, νη 

νπνίεο δηαζέηνπλ ζε θαζήκελνπο ή πεξαζηηθνχο πειάηεο ή δηαλέκνπλ θαη’ νίθνλ, 

ξνθήκαηα πάζεο θχζεσο, αλαςπθηηθά, νηλνπλεπκαηψδε πνηά, γιπθίζκαηα θαη πξφρεηξα 

γεχκαηα (δεζηήο ή θξχαο θνπδίλαο) πνπ δελ απαηηνύλ ηδηαίηεξε επεμεξγαζία, ζχκθσλα 

κε ην δηάγξακκα ξνήο ηεο επηρείξεζεο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δηαζέηνπλ επαξθείο θαη 

θαηάιιεινπο ρψξνπο ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε πγηεηλή θαη αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ. Οη 

επηρεηξήζεηο απηέο κπνξνχλ λα δηαζέηνπλ γιπθίζκαηα θαη πξφρεηξα γεχκαηα πνπ 
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παξαζθεπάδνληαη απφ άιιεο λνκίκσο ιεηηνπξγνχζεο επηρεηξήζεηο. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

ζηελ ππνθαηεγνξία απηή αλήθνπλ: ηα Εαραξνπιαζηεία κε ηξαπεδνθαζίζκαηα, ηα 

Αλαςπθηήξηα, ηα Μπνπγαηζάδηθα, ηα Γαιαθηνπσιεία, ηα Λνπθνπκαηδίδηθα θαη ηα 

θαηαζηήκαηα ηνπ άξζξνπ 42 ηεο πγεηνλνκηθήο δηάηαμεο.  

ii) Δπηρεηξήζεηο καδηθήο εζηίαζεο παξαζθεπήο θαη πξνζθνξάο πιήξνπο γεύκαηνο, ζηηο 

νπνίεο δειαδή παξαζθεπάδνληαη θαη δηαηίζεληαη ζε θαζήκελνπο ή πεξαζηηθνχο πειάηεο ή 

δηαλέκνληαη θαη’ νίθνλ, πιήξε γεχκαηα (δεζηήο ή θξχαο θνπδίλαο) ηα νπνία 

πεξηιακβάλνπλ θάζε είδνο ηξνθίκνπ, γιπθίζκαηνο, ξνθήκαηνο, αλαςπθηηθνχ ή  

αιθννινχρνπ πνηνχ, ζχκθσλα κε ην δηάγξακκα ξνήο ηεο επηρείξεζεο θαη κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη νη επηρεηξήζεηο απηέο δηαζέηνπλ επαξθείο θαη θαηάιιεινπο ρψξνπο, ψζηε 

λα δηαζθαιίδεηαη ε πγηεηλή θαη αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ 

ππνθαηεγνξία απηή αλήθνπλ: ηα Δζηηαηφξηα, ηα Φεηνπσιεία, ηα λαθ Μπαξ , ηα 

Οβειηζηήξηα, νη Πηηζαξίεο, νη Φαξνηαβέξλεο.  

iii) Δπηρεηξήζεηο παξαζθεπήο θαη πξνζθνξάο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ ζε θηλεηνχο ή 

πξνζσξηλνχο ρψξνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ ππνθαηεγνξία απηή αλήθνπλ: ηα 

Αλαςπθηήξηα Πεξίπηεξα, ηα Κηλεηά θαηαζηήκαηα (θαληίλεο), νη Πιαλφδηνη 

κηθξνπσιεηέο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ.  

Οη Δπηρεηξήζεηο αλαςπρήο  

Γηαθξίλνληαη ζηηο εμήο θαηεγνξίεο:  

i) Δπηρεηξήζεηο Αλαςπρήο, ζηηο νπνίεο πξνζθέξνληαη θαηά θχξην ιφγν νηλνπλεπκαηψδε 

πνηά θαη αλαςπθηηθά κε ζπλνδεία πξφρεηξνπ γεχκαηνο θαζψο θαη ππεξεζίεο αλαςπρήο 

(θαθελεία, open bar, αλαςπθηήξηα θαη ηα φκνηα). Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ θαηεγνξία 

απηή αλήθνπλ: ηα Καθελεία, νη Καθεηέξηεο, ηα Μπαξ, ηα Open Bar, ηα Κπιηθεία.  

ii) Κέληξα Γηαζθέδαζεο είλαη νη ζηεγαζκέλνη ή ππαίζξηνη ρψξνη ζπγθεληξψζεσο ηνπ 

θνηλνχ γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαιιηηερληθνχ, θπξίσο κνπζηθνχ, πξνγξάκκαηνο, κε 

κεγίζηε επηηξεπφκελε Α−ερνζηάζκε 100 db, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξνρή θαγεηψλ ή 

θαη πνηψλ (φπσο αλαθέξνληαη ζηηο ππνθαηεγνξίεο ησλ επηρεηξήζεσλ καδηθήο εζηίαζεο).  

iii) ηεγαζκέλνη θαη Τπαίζξηνη ρώξνη Δθδειώζεσλ είλαη απηνί ζηνπο νπνίνπο θαηά ηε 

δηάξθεηα πάζεο θχζεσο εθδειψζεσλ πξνζθέξνληαη ηξφθηκα ή πνηά ηα νπνία 

παξαζθεπάδνληαη θαη πξνεηνηκάδνληαη ζε άιινπο ρψξνπο, πνπ δηαζέηνπλ ηελ 
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απαηηνχκελε άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο (παξαζθεπαζηέο ζπζθεπαζηέο − εξγαζηήξηα 

ηξνθίκσλ θ.ιπ.) θαη κεηαθέξνληαη ζηνπο ελ ιφγσ ρψξνπο γηα ζεξβίξηζκα θαη ηειηθή 

δηάζεζε.  

Οη Δπηρεηξήζεηο παξνρήο ππεξεζηώλ πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο  

Δίλαη νη επηρεηξήζεηο πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο πνπ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν κπνξεί 

λα επεξεάζνπλ ηε Γεκφζηα Τγεία θαη ιεηηνπξγνχλ σο ακηγείο ή κηθηέο κε επηρεηξήζεηο 

ηξνθίκσλ θαη πνηψλ (θνκκσηήξηα, γπκλαζηήξηα θ.ιπ.). Πην ζπγθεθξηκέλα, Καηαζηήκαηα 

πνπ αλήθνπλ ζηελ Καηεγνξία είλαη: Κνκκσηήξηα, Κνπξεία, Καηαζηήκαηα Πεξηπνίεζεο 

Υεξηψλ -Πνδηψλ, Δξγαζηήξηα Γεξκαηνζηημίαο (tattoo). 

 

 ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 5: Δπηρεηξήζεηο Αξηνπνηεηηθήο Ννκνζεζίαο  

ηελ θαηεγνξία 5 (Δπηρεηξήζεηο Αξηνπνηεηηθήο Ννκνζεζίαο) 

ζπκπεξηιακβάλνληαη: ηα αξηνπνηεία θαη νη εγθαηαζηάζεηο πεξάησζεο έςεζεο, ηα νπνία 

ππάγνληαη ζηελ αξηνπνηεηηθή Ννκνζεζία φπσο θάζε θνξά ηζρχεη
14

. 

                                                           
14

Αξηζ. Τ1γ/Γ.Π./ νηθ. 96967 Τ.Α. (ΦΔΚ 2718/Β/08-10-12) 
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Κεθάιαην 3 – Γηαδηθαζία Αδεηνδνηήζεσλ & Ρύζκηζεο Δκπνξηθώλ 

Γξαζηεξηνηήησλ 

3.1 Θεσξεηηθή πξνζέγγηζε ηεο δηαδηθαζίαο 

Ζ έλλνηα ηνπ νξηζκνχ ηεο δηαδηθαζίαο πξνθχπηεη απφ πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο 

πξνζεγγίζεηο, κία ζεηξά απφ δηαθνξεηηθνχο νξηζκνχο . Καηά ηνλ Striening ε δηαδηθαζία 

είλαη κία δηαδνρή δξαζηεξηνηήησλ γηα ηε δεκηνπξγία πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ, πνπ 

ζπλδένληαη άκεζα ην έλα κε ην άιιν θαη ην ζχλνιν ηνπο θαζνξίδεη ηελ δηνίθεζε , ηελ 

παξαγσγή, ηελ ηερληθή δηνίθεζε θαη ηελ νηθνλνκηθή ηεο επηρείξεζεο. Μία 

δξαζηεξηφηεηα κε ηε ζεηξά ηεο είλαη κία ζηνηρεηψδεο εξγαζία, ζπλήζσο αηνκηθή θαη 

απνηειεί ην ρακειφηεξν επίπεδν αλάιπζεο ζηελ αλάιπζε κίαο δηαδηθαζίαο
15

. 

Ο Obeweis ιέεη πσο είλαη κία πιήξσο ή κεξηθψο απηνκαηνπνηεκέλε 

επηρεηξεζηαθή δξαζηεξηφηεηα ε νπνία εθηειείηαη κε θαζνξηζκέλνπο θαλφλεο θαη νδεγεί 

ζε έλαλ ηδηαίηεξν ζηφρν. Μία επηρεηξεζηαθή δηαδηθαζία δεκηνπξγεί, θαηά απηφλ ηνλ 

ηξφπν, έλα απνηέιεζκα αμίαο γηα ηνλ πειάηε
16

. 

Ο Fisher νξίδεη ηε δηαδηθαζία σο επαλαιακβαλφκελεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

δηαδξακαηίδνληαη θαηά ηελ εθηέιεζε κίαο εξγαζίαο ζηνπο δηαθνξεηηθνχο ηνκείο κίαο 

επηρείξεζεο. Δίλαη ηα επαλαιακβαλφκελα απνηειέζκαηα ελφο κεκνλσκέλνπ ζηφρνπ κε 

θαζνξηζκέλε είζνδν, ππνινγίζηκε πξνζηηζέκελε αμία θαη θαζνξηζκέλε έμνδν
17

. 

Οη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο πεξηγξαθέο έρνπλ σο θνηλφ ζεκείν ην φηη ππάξρνπλ 

δεδνκέλεο πιεξνθνξίεο θαη ππνινγίζηκα απνηειέζκαηα. Δπίζεο ππάξρεη θαζνξηζκέλε 

έλαξμε θαη ιήμε, θαζψο θαη αλάγθε γηα πξνζζήθε αμίαο κέζα απφ κία δηαδηθαζία. Ζ 

δηαρείξηζε ησλ δηαδηθαζηψλ έρεη σο ζθνπφ ηεο ηελ επίβιεςε ηνπ ζπλφινπ ησλ ζηνηρείσλ 

ηεο δηαδηθαζίαο απφ ην αξρηθφ γεγνλφο, κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο. 

Πεξηγξάθνληαο ηψξα γεληθά ηα θχξηα βήκαηα πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θάζε θνξά πνπ 

ν πειάηεο δεηά ηελ παξνρή ππεξεζίαο απφ ηε δεκφζηα δηνίθεζε. Αξρηθά, θαηά ην ζηάδην 

ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ, επηρεηξείηαη ε πιεξνθνξηαθή αιιειεπίδξαζε κεηαμχ πειάηε θαη 

Γηνίθεζεο πνπ πεξηιακβάλεη: 

                                                           
15

 Μπελέηνπ, Ξ. (2009). Μεζνδνινγία Αλίρλεπζεο Απάηεο κέζσ δηαρείξηζεο πιεξνθνξηώλ βαζηζκέλε ζε 

κνληέιν νληνινγίαο (ζει.31).  
16

 Μπελέηνπ, Ξ. (2009). ν.π(ζει.31).   
17

 Μπελέηνπ, Ξ. (2009). ν.π (ζει.31).  
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 ηελ εχξεζε ηνπ ηχπνπ ηεο δεηνχκελεο ππεξεζίαο, ηνπ παξφρνπ ηεο ππεξεζίαο, ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ηνπνζεζίαο πνπ δηαηίζεηαη ε ππεξεζία θαη 

 ηελ πιεξνθφξεζε πνπ ζρεηίδεηαη κε ηα επηκέξνπο ζηνηρεία ηεο δεηνχκελεο 

ππεξεζίαο. 

Ζ ηειηθή θάζε πεξηιακβάλεη ην ζηάδην ηεο εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο απφ ην Γεκφζην 

Φνξέα θαη ηελ παξαγσγή απνηειέζκαηνο. 

Παξαθάησ  θαηαγξάθνληαη ηα βήκαηα ηεο δηαδηθαζίαο παξνρήο ηεο ππεξεζίαο. 

Πληροθοριακή θάζη (ζχεδιαζμός ηης εκηέλεζης) 

1. Μηα αηνκηθή αλάγθε, ε νπνία κπνξεί λα ηθαλνπνηεζεί απφ ηε Γεκφζηα 

Γηνίθεζε, πξνθχπηεη ζε έλαλ πειάηε.  

2. Ο πειάηεο πξνζδηνξίδεη ηνλ ηχπν ηεο ππεξεζίαο πνπ δηαηίζεηαη απφ ην 

δηνηθεηηθφ ζχζηεκα ζρεηηθά κε ηελ θάιπςε ηεο δεηνχκελεο αλάγθεο ηνπ. 

3. Ο πειάηεο πξνζδηνξίδεη ην θαηάιιειν δηνηθεηηθφ επίπεδν πνπ παξέρεη ηνλ 

ηχπν ηεο ππεξεζίαο.  

4. Ο πειάηεο πξνζδηνξίδεη ηελ Γεκφζηα Τπεξεζία πνπ παξέρεη ηελ ππεξεζία. 

5. Ο πειάηεο βξίζθεη ηελ ηνπνζεζία ζηελ νπνία δηαηίζεηαη απφ ηνλ πάξνρν ε 

ππεξεζία. 

6. Γεκηνπξγείηαη έλα θαλάιη επηθνηλσλίαο κεηαμχ ηνπ πειάηε θαη ηνπ παξφρνπ 

ηεο ππεξεζίαο.  

7. Ο πειάηεο ιακβάλεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν 

παξνρήο  ηεο ππεξεζίαο. 

 

Φάζη Εκηέλεζης  

1. Ο πειάηεο μεθηλά ηε δηαδηθαζία.  

2. Ο θνξέαο παξνρήο ηεο ππεξεζίαο ιακβάλεη θαη επεμεξγάδεηαη ηηο απνδείμεηο.  

3. Ο θνξέαο παξνρήο ηεο ππεξεζίαο ειέγρεη θαηά πφζνλ πιεξνχληαη απαξαίηεηεο 

πξνυπνζέζεηο γηα ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο θαη  

εθηειεί ηε ξνή εξγαζίαο. 

4. Ο θνξέαο παξνρήο ηεο ππεξεζίαο θαηαιήγεη ζηελ ηειηθή απφθαζε  

ζρεηηθά κε ηελ πεξίπησζε.  

5. Ο θνξέαο παξνρήο ηεο ππεξεζίαο παξάγεη ην απνηέιεζκα: θαηαξηίδεη ην 

δηνηθεηηθφ έγγξαθν ηεο απφθαζεο (εθξνή ηεο ππεξεζίαο), ελεκεξψλεη άιιεο 
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δεκφζηεο ππεξεζίεο (ζπλέπεηα) θαη κεηαβάιιεη ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε 

(επίδξαζε). 

3.2 Πξνέγθξηζε Ίδξπζεο γηα ηε ιεηηνπξγία θαηαζηήκαηνο 

 Ζ πξνέγθξηζε είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε ρνξήγεζε ηεο Άδεηαο 

Λεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο, πξηλ απφ ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο ίδξπζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο
18

 εθηφο απφ νξηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο φπσο: 

 ηαλ ε άδεηα Ίδξπζεο εθδίδεηαη απφ άιιε αξρή ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα 

λνκνζεζία. 

 ηαλ ε δξαζηεξηφηεηα είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηελ εμππεξέηεζε ιεηηνπξγηθψλ 

αλαγθψλ θηηξίσλ. 

 ηαλ ην θαηάζηεκα έρεη άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαη εληφο απηνχ ηνπ 

θαηαζηήκαηνο ζα αζθεζεί δξαζηεξηφηεηα. 

 ηαλ πξφθεηηαη γηα αληηθαηάζηαζε άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο 

θαηαζηήκαηνο. 

Γηα ηνλ πξνέιεγρν ιακβάλνληαη ππφςε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο ρξήζεηο γεο, 

ηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ, πνιηηηζηηθνχ θαη αξρηηεθηνληθνχ πεξηβάιινληνο, ηελ 

πξνζηαζία ηνπ αηγηαινχ θαη ηεο παξαιίαο, ησλ δαζηθψλ πεξηνρψλ, ησλ αξραηνινγηθψλ 

θαη ηζηνξηθψλ ηφπσλ, θαζψο θαη ηελ αηζζεηηθή, θπζηνγλσκία θαη ηηο ελ γέλεη ιεηηνπξγίεο 

ηεο πφιεο , φπσο απηά νξίδνληαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη απφ ηνπο εηδηθφηεξνπο 

φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο, πνπ ηίζεληαη ζηηο ηνπηθέο θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο ησλ νηθείσλ 

δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ αξρψλ. 

Αξκφδηα γηα ηε ρνξήγεζε ηεο πξνέγθξηζεο είλαη νη επηκέξνπο δεκνηηθέο ή 

ηνπηθέο θνηλφηεηεο, ή ε Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη εμεηάδνληαη ζέκαηα αηζζεηηθήο, θπζηνγλσκίαο θαη ελ γέλεη 

ιεηηνπξγηψλ ηεο πφιεο, γηα θαηάζηεκα πνπ αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ηνπ π.δ. 180/79, αλ 

απηφ βξίζθεηαη πιεζίνλ ζρνιείνπ, εθθιεζίαο, λνζνθνκείνπ θιπ. Δπίζεο, θαηά ηνλ 

πξνέιεγρν εμεηάδνληαη δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηε ζπζηέγαζε ηνπ θαηαζηήκαηνο κε 

θαηνηθίεο.
19

 

                                                           
18

 χκθσλα κε ην άξζξν 80 ηνπ ΚΓΚ (Ν. 3463/2006) φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 22 παξ. 2 α ηνπ Ν. 

3536/2007 
19

 Δγθχθιηνο 51/66174/29.11.2006 ΤΠΔΓΓΑ 
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Ζ πξνέγθξηζε ίδξπζεο ζπλίζηαηαη ζηε δπλαηφηεηα ίδξπζεο απφ ηνλ 

ελδηαθεξφκελν ζπγθεθξηκέλνπ θαηαζηήκαηνο, ελψ ην αξκφδην όξγαλν ηνπ Γήκνπ 

ρνξεγεί ηελ πξνέγθξηζε κέζα ζε 15 κέξεο απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο θαη ηελ 

πξνζθφκηζε φισλ ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ. Γηα ηελ αλσηέξσ πξνέγθξηζε ν 

ελδηαθεξφκελνο θαηαζέηεη αίηεζε- ππεχζπλε δήισζε ζηελ νπνία δειψλεη ηα ζηνηρεία 

ηνπ, ηε δηεχζπλζε θαηνηθίαο ηνπ θαη, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα εηαηξεία, ηελ επσλπκία θαη 

ηελ έδξα απηήο. ηελ αίηεζε - δήισζε επίζεο, δειψλεηαη ην είδνο ηνπ θαηαζηήκαηνο ή 

ηεο επηρείξεζεο, πεξηγξάθεηαη πιήξσο ε ηνπνζεζία ηνπ αληίζηνηρνπ νηθήκαηνο ή 

αθηλήηνπ ην είδνο ηνπ θαηαζηήκαηνο θαη, επηζπλάπηεηαη δηάγξακκα ηεο πεξηνρήο ζην 

νπνίν ζεκεηψλεηαη ε αθξηβήο ζέζε ηεο εγθαηάζηαζεο
20

.  

Δθφζνλ ην θαηάζηεκα ζηεγάδεηαη ζε ρψξν νξηδφληηαο ηδηνθηεζίαο, ππεχζπλε 

δήισζε ηνπ δηαρεηξηζηή ηεο πνιπθαηνηθίαο, ή ελ ειιείςεη, ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ ρψξνπ, ζηνλ 

νπνίν ζα εγθαηαζηαζεί ην θαηάζηεκα ή εξγαζηήξην, ζηελ νπνία ζα θαίλεηαη φηη ν 

Καλνληζκφο ηεο Πνιπθαηνηθίαο ή ελ ειιείςεη, ε πιεηνςεθία ησλ ηδηνθηεηψλ ησλ 

ζηεγαδφκελσλ ζην ίδην θηίξην δηακεξηζκάησλ, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ινηπψλ 

ρψξσλ, (θαηαζηεκάησλ, βνεζεηηθψλ ρψξσλ θ.ιπ.) δελ απαγνξεχεη ηε ρξήζε ηνπ ρψξνπ 

ηνχηνπ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ππφ ίδξπζε θαηαζηήκαηνο ή εξγαζηεξίνπ. Ζ πξνέγθξηζε 

ινγίδεηαη φηη έρεη ρνξεγεζεί ζησπεξά, εάλ ε ηαζζφκελε απφ ηηο νηθείεο δηαηάμεηο 

πξνζεζκία γηα ηελ έθδνζε ηεο παξέιζεη άπξαθηε. 

εκεηψλεηαη φηη ε πξνέγθξηζε ηνπ θαηαζηήκαηνο ηζρχεη κφλν γηα ηξεηο κήλεο θαη 

κπνξεί λα παξαηαζεί γηα επηπιένλ δχν κήλεο κεηά απφ ζρεηηθή αίηεζε ηνπ 

ελδηαθεξφκελνπ πνπ πξέπεη λα γίλεη πξηλ ηε ιήμε ηνπ ηξηκήλνπ. ε απηφ ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα ησλ 3 ή 5 κελψλ ηεο ηζρχνο ηεο πξνέγθξηζεο ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα 

πξνζθνκηζζνχλ ζηνλ Γήκν ηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ νξηζηηθή Αδεηνδφηεζε, 

δηαθνξεηηθά ε πξνέγθξηζε αθπξψλεηαη θαη ζα πξέπεη λα επαλαιεθζεί ε δηαδηθαζία. 

Καηά ην ζηάδην ηεο πξνέγθξηζεο δελ εμεηάδνληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο πνπ 

αθνξνχλ ηηο πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο θαη ζπγθεθξηκέλα ηηο πξνυπνζέζεηο, κεηαμχ άιισλ, 

πνπ πξέπεη λα έρεη ην πξφζσπν ή ν ρψξνο πξνθεηκέλνπ λα ρνξεγεζεί ε άδεηα 

ιεηηνπξγίαο. Σα ζηνηρεία απηά ζα εμεηαζηνχλ κεηά ηε ρνξήγεζε ηεο πξνέγθξηζεο ζην 

επφκελν ζηάδην Αδεηνδφηεζεο.  

                                                           
20

πσο νξίδεηαη ζηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ΚΤΑ ΓΗΑΓΠ/Φ.Α.3.1/21220/01.11.2011 (ΦΔΚ 

2496/04.11.2011 ηεχρνο Β’) 
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Ζ απφθηεζε ηεο πξνέγθξηζεο είλαη απαξαίηεην βήκα γηα λα γίλεη έλαξμε 

επηηεδεχκαηνο ζηελ αξκφδηα νηθνλνκηθή εθνξία θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ απφθηεζε 

ηακεηαθήο κεραλήο. Δδψ ηνλίδνπκε φηη ε απφθηεζε αξηζκνχ θνξνινγηθνχ κεηξψνπ ζην 

ζηάδην ηεο πξνέγθξηζεο έρεη ζθνπφ λα δψζεη ζηνλ επηρεηξεκαηία ηε δπλαηφηεηα λα 

πξνεηνηκάζεη ηα θαηάζηεκα (λα αγνξάζεη εμνπιηζκφ, λα θάλεη ηηο απαξαίηεηεο εξγαζίεο 

κέζα ζηνλ ρψξν ηνπ θαηαζηήκαηνο θ.ιπ.) θαη φρη λα μεθηλήζεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ. Ζ 

πξνέγθξηζε δελ απνηειεί άδεηα θαη ζπλεπψο δελ επηηξέπεηαη λα ιεηηνπξγεί ην θαηάζηεκα 

κφλν κε ηελ πξνέγθξηζε. Σν θαηάζηεκα ζα ιεηηνπξγήζεη λφκηκα κφλν κεηά ηελ 

απφθηεζε ηεο Άδεηαο Ίδξπζεο θαη Λεηηνπξγίαο.  

Σειηθψο, ε πξνέγθξηζε ησλ θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο πξέπεη 

λα αλαξηάηαη ζην ΓΗΑΤΓΔΗΑ  γηα ηελ ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο
21

. (ρήκα 1) 

 

                                                           
21

χκθσλα κε ηνλ Ν. 3861/2010  (ΦΔΚ Α΄ 112) 
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ρήκα 1  Διαδικαζία έκδοζης Προέγκριζης 

 

 

 

 

22
 

 

                                                           
22

Ίδια επεξεργαςία (καταςκευή ςχήματοσ με το πρόγραμμα creatly) 
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3.3 Άδεηα Λεηηνπξγίαο Καηαζηήκαηνο Τγεηνλνκηθνύ Δλδηαθέξνληνο 

Μεηά ηε ρνξήγεζε ηεο πξνέγθξηζεο θαη κέζα ζην ρξφλν ηζρχνο ηεο, αθνχ έρνπλ 

γίλεη ζην θαηάζηεκα φιεο νη απαξαίηεηεο εξγαζίεο ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο 

απαηηήζεηο ηεο Τγεηνλνκηθήο Τπεξεζίαο, ν ελδηαθεξφκελνο νθείιεη λα πξνζθνκίζεη ζηνλ 

Γήκν φια ηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ αδεηνδφηεζε ηνπ θαηαζηήκαηνο. Ζ δηαδηθαζία πνπ 

ζα πεξηγξάςνπκε παξαθάησ αθνξά θαηαζηήκαηα πνπ αλήθνπλ ζηνλ ρψξν ηεο εζηίαζεο, 

ηεο αλαςπρήο, θαζψο θαη ζηνλ ρψξν ηεο ρνλδξηθήο πψιεζεο (εζηηαηφξηα, ςεηνπσιεία, 

θαθεηέξηεο, θπιηθεία, θαθελεία θ.ιπ.)
23

. 

Αθνχ  ν ελδηαθεξφκελνο θαηαζέζεη ηελ αίηεζε κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά 

ν θάθεινο ηνπ δηαβηβάδεηαη ζηε Γηεχζπλζε Γεκφζηαο Τγείαο  γηα λα γίλεη ν απαξαίηεηνο 

επηηφπηνο έιεγρνο θαη λα δηαπηζησζεί εάλ απηφ αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο 

Τγεηνλνκηθήο Ννκνζεζίαο .
24

 ηε ζπλέρεηα, εθφζνλ ππάξρεη ζεηηθή γλσκνδφηεζε, ε 

Γηεχζπλζε Γεκφζηαο Τγείαο δηαβηβάδεη ηνλ θάθειν ηνπ θαηαζηήκαηνο ζηνλ Γήκν θαη 

απηφο κε ηε ζεηξά ηνπ ρνξεγεί ηελ Άδεηα Λεηηνπξγίαο  κε δηαπηζησηηθή πξάμε Γεκάξρνπ 

ή Αληηδεκάξρνπ πνπ έρεη νξίζεη ν ίδηνο. Ζ άδεηα ησλ θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνχ 

ελδηαθέξνληνο πξέπεη λα αλαξηάηαη ζην ΓΗΑΤΓΔΗΑ  γηα ηελ ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο
25

.  

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε Γηεχζπλζε Γεκφζηαο Τγείαο θξίλεη έλα θαηάζηεκα σο κε 

θαηάιιειν, ν θάθεινο επηζηξέθεηαη ζηνλ ελδηαθεξφκελν κέζσ ηνπ Γήκνπ, ρσξίο λα 

ηθαλνπνηεζεί ην αίηεκα ηεο αδεηνδφηεζεο. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ν ελδηαθεξφκελνο 

κπνξεί λα θαηαζέζεη εθ λένπ αίηεκα αδεηνδφηεζεο κεηά ηελ επίιπζε ησλ εθθξεκνηήησλ 

ή ηε δηεπζέηεζε ησλ παξαηεξήζεσλ.(ρήκα 2) 

3.4 Αληηθαηάζηαζε  Άδεηα  Λεηηνπξγίαο Καηαζηήκαηνο Τγεηνλνκηθνύ 

Ζ άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο 

αληηθαζίζηαηαη κε λέα, ρσξίο ηελ ηήξεζε πεξαηηέξσ δηαδηθαζίαο, ζηηο αθφινπζεο 

πεξηπηψζεηο: 

                                                           
23

Γηα λα εθδνζεί ε άδεηα ιακβάλνληαη ππφςε νη δηαηάμεηο ηεο ΚΤΑ ∆ΗΑ∆Π/Φ.Α.2.1/31600/09-12-2013 

(ΦΔΚ 3106/ηΒ΄/09-12-2013) «Απινχζηεπζε ησλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ έθδνζεο άδεηαο ίδξπζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο Καηαζηήκαηνο Τγεηνλνκηθνχ Δλδηαθέξνληνο, Θεάηξνπ &Κηλεκαηνγξάθνπ». 
24

Ζ Γ/λζε Τγείαο ζα ιάβεη ππφςε ηηο δηαηάμεηο ηεο Τ1γ/Γ.Π./νηθ. 96967/08-10-2012/(ΦΔΚ 2718/Β΄) 

Τγεηνλνκηθήο δηάηαμεο θαη ηεο Δγθπθιίνπ 2 µε αξ. πξση. Τ1γ/Γ.Π./νηθ.4476/14-01-2013 ηνπ Τπνπξγείνπ 

Τγείαο. 
25

 χκθσλα κε ηνλ Ν. 3861 ηεο 8/13.7.2010 (ΦΔΚ Α΄ 112) 



36 
 

 Λεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο απφ λέν πξφζσπν εθφζνλ δελ έρεη γίλεη κεηαθνξά, 

επέθηαζε, αιιαγή ηεο ρξήζεο ή ηξνπνπνίεζε ησλ πγεηνλνκηθψλ φξσλ 

ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο
26

. 

 Απνρψξεζεο ή αληηθαηάζηαζεο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ 

ή ηνπ πγεηνλνκηθφο ή αγνξαλνκηθφο ππεπζχλνπ ηεο επηρείξεζεο. 

 Αιιαγή λνκηθήο κνξθήο εηαηξείαο, εθφζνλ ν αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ 

παξακέλεη ίδηνο. 

 Αιιαγήο επσλπκίαο
27

. 

                                                           
26

 Παξ.1α άξζξν 3 KYA ΓΗΑΓΠ/Φ.Α.2.1/31600/20.11.2013, (ΦΔΚ 3106/09.12.2013 ηεχρνο Β’) 
27

Παξ.1 άξζξν 3 KYA ΓΗΑΓΠ/Φ.Α.2.1/31600/20.11.2013 (ΦΔΚ 3106/09.12.2013 ηεχρνο Β’) 

 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000211_N0000019137_S0000100559
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000211_N0000019137_S0000100559


 
 
 

37 
 

 

 

ρήκα 2  Δηαδηθαζία έθδνζεο Άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο 

 
28
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 Ίδια επεξεργαςία (καταςκευή ςχήματοσ με το πρόγραμμα creatly) 
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3.5 Γλσζηνπνίεζε Άδεηαο Λεηηνπξγίαο 

Γηα νξηζκέλνπο ηχπνπο θαηαζηεκάησλ φπσο ηα θαηαζηήκαηα ιηαληθήο πψιεζεο 

ηξνθίκσλ θαη πνηψλ (παληνπσιεία, νπσξνπσιεία, πξαηήξηα εηδψλ δαραξνπιαζηηθήο 

θ.ιπ.), θαζψο θαη ηα θαηαζηήκαηα παξνρήο ππεξεζηψλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο 

(θνπξεία, θνκκσηήξηα, καληθηνχξ θ.η.ι.) ν λφκνο πξνβιέπεη κία απινχζηεξε δηαδηθαζία ε 

νπνία είλαη γλσζηή σο «Γλσζηνπνίεζε Άδεηαο Λεηηνπξγίαο». Γη’ απηά ηα θαηαζηήκαηα 

νπζηαζηηθά ν ελδηαθεξφκελνο απιά γλσζηνπνηεί ζηνλ Γήκν ηε ιεηηνπξγία ηεο 

επηρείξεζήο ηνπ (αθνχ βέβαηα ζε πξνεγνχκελε θάζε έρεη ιάβεη ηελ πξνέγθξηζε) ρσξίο 

λα ρξεηάδεηαη λα θαηαζέζεη πιήξε θάθειν θαη λα πεξάζεη απφ ηνλ έιεγρν ηεο Γηεχζπλζεο 

Τγείαο, θαηαζέηνληαο απιά θάπνηεο ππεχζπλεο δειψζεηο
29

. Έρνληαο θαηαζέζεη ηα 

απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, ν νηθείνο δήκνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ρνξεγήζεη ζηνλ 

ελδηαθεξφκελν βεβαίσζε ππνβνιήο γλσζηνπνίεζεο ίδξπζεο θαη  ιεηηνπξγίαο 

απζεκεξφλ
30

.  

Ζ βεβαίσζε απηή καδί κε ηηο ππεχζπλεο δειψζεηο ζα πξέπεη λα θνηλνπνηεζεί κέζα 

ζε 5 κέξεο ζηελ νηθεία ππεξεζία δφκεζεο, ηελ πγεηνλνκηθή ππεξεζία ηεο Πεξηθεξεηαθήο 

ελφηεηαο θαη ηελ Ππξνζβεζηηθή ππεξεζία. Οη αλσηέξσ ππεξεζίεο πξνθεηκέλνπ λα 

δηαπηζησζεί ε ζπλδξνκή ησλ λφκηκσλ πξνυπνζέζεσλ θαη ε αθξίβεηα ησλ δεινχκελσλ 

ζηνηρείσλ δηελεξγνχλ ππνρξεσηηθά δεηγκαηνιεπηηθφ έιεγρν ζε πνζνζηφ είθνζη ηνηο 

εθαηφ(20 %) επί ηνπ ζπλφινπ ησλ θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο ηξνθίκσλ 

θαη πνηψλ ηα νπνία ηδξχνληαη θαη ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε ηε παξνχζα
10

.( ρήκα 3) 

                                                           
29

ΚΤΑ ΓΗΑΠ/Φ.Α.2.1/34824(ΦΔΚ 3402/31-12-2013) 
30

Βεβαίσζε ππνβνιήο γλσζηνπνίεζεο ίδξπζεο θαη  ιεηηνπξγίαο Καηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνχ 

ελδηαθέξνληνο ιηαληθήο δηάζεζεο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ Καηεγνξίαο І І І ηεο αξηζκ. Τ1γ/Γ.Π./ νηθ. 96967/12 

ΤΓ(ΦΔΚ 2718 Β΄ /2012) γηα κία ή πεξηζζφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ άξζξνπ 1 απζεκεξφλ. 
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ρήκα 3 Δηαδηθαζία έθδνζεο Γλσζηνπνίεζεο 
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 Ίδια επεξεργαςία (καταςκευή ςχήματοσ με το πρόγραμμα creatly) 
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3.6 Άδεηα Υξήζεο Μνπζηθώλ Οξγάλσλ 

Γηα ηελ έθδνζε κνπζηθψλ νξγάλσλ είλαη πξνθαλέο φηη ζα πξέπεη ην θαηάζηεκα 

λα έρεη άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο. Οη ελδηαθεξφκελνη ππνβάιινπλ ζρεηηθφ αίηεκα 

ζην Σκήκα Αδεηνδνηήζεσλ κε ηα πξνβιεπφκελα δηθαηνινγεηηθά. ηε ζπλέρεηα, ν 

θάθεινο  ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ δηαβηβάδεηαη απφ ηνλ Γήκν ζηε Γηεχζπλζε Τγείαο, ε 

νπνία δηελεξγεί απηνςία θαη απνζηέιιεη ηε γλσκνδφηεζή ηεο ζην ηκήκα Αδεηνδνηήζεσλ 

ηνπ Γήκνπ Μαιεβηδίνπ. Ζ Γηεχζπλζε Τγείαο κε ηε ζεηξά ηεο θάλεη επηηφπην έιεγρν θαη 

γλσκνδνηεί κέζα ζε 20 κέξεο ζεηηθά ή αξλεηηθά γηα ηελ άδεηα κνπζηθήο
32

. 

Δάλ ε γλσκνδφηεζε είλαη ζεηηθή δηαβηβάδεηαη ζηελ επηηξνπή πνηφηεηαο δσήο
33

 ή 

ζηηο επηκέξνπο δεκνηηθέο ή ηνπηθέο θνηλφηεηεο
34

,  ψζηε λα εμεηαζζεί ε απφθαζε πνπ 

πήξε ην πγεηνλνκηθφ γηα ην σξάξην,  γηαηί ζε θάζε πεξηνρή νη θαλφλεο πνπ αθνξνχλ ηε 

θνηλή εζπρία κπνξνχλ λα αιιάδνπλ απφ πεξηνρή ζε πεξηνρή (π.ρ. ζε κηα ηνπξηζηηθή 

πεξηνρή ν δήκνο κπνξεί λα έρεη πάξεη απφθαζε ε κνπζηθή λα παίδεη κία ψξα παξαπάλσ 

απφ ην πξνβιεπφκελν). Μέζα ζε 15 κέξεο ζα πξέπεη λα έρεη ζηείιεη ηελ απάληεζε ζην 

Σκήκα Αδεηνδνηήζεσλ. ηηο πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ κπνξεί λα αιιάμεη ην 

σξάξην ηεο κνπζηθήο. Ζ ζεηηθή γλσκνδφηεζε ηεο Γηεχζπλζεο Τγείαο φκσο δελ κπνξεί λα 

αιιάμεη απφ ηελ επηηξνπή πνηφηεηαο δσήο ή ηε δεκνηηθή-ηνπηθή θνηλφηεηα θαη λα γίλεη 

αξλεηηθή. Σειηθψο, εθδίδεηαη κε δηαπηζησηηθή πξάμε δεκάξρνπ ή αληηδεκάξρνπ ε άδεηα 

ιεηηνπξγίαο κνπζηθψλ νξγάλσλ θαη  αλαξηάηαη ζην ΓΗΑΤΓΔΗΑ
35

  γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

δηαθάλεηαο.(ρήκα 4) 

 Αλαλέσζε ηεο άδεηαο ρξήζεο κνπζηθψλ νξγάλσλ, ζε πεξίπησζε πνπ απηή 

ρνξεγήζεθε γηα πεξηνξηζκέλε ρξνληθή δηάξθεηα, κπνξεί λα δεηεζεί απφ ηνλ θάηνρφ ηεο 

έλα (1) κήλα πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο
36

. Μέρξη ηε ρνξήγεζε ηεο αλαλέσζεο ε ρξήζε ησλ 

κνπζηθψλ νξγάλσλ ηεθκαίξεηαη φηη είλαη λφκηκε. Γηα ηελ αλαλέσζε ηεο άδεηαο ρξήζεο 

κνπζηθψλ νξγάλσλ δελ απαηηείηαη πξνεγνχκελε γλσκνδφηεζε απφ ηελ Γηεχζπλζε 

Γεκφζηαο Τγείαο
37

. 1
 .παξ.1 άξζξν 83 Ν.3852/2010 (ΦΔΚ 87/2010 ηεχρνο Α)' 
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ε πεξίπησζε κεηαβίβαζεο ηεο άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο 

ζε άιιν πξφζσπν, είλαη δπλαηή θαη ε κεηαβίβαζε ηεο άδεηαο ρξήζεο κνπζηθψλ νξγάλσλ 

ρσξίο ηελ ηήξεζε ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηελ έθδνζε λέαο άδεηαο
38

. 
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ρήκα 4 Δηαδηθαζία έθδνζεο Άδεηαο Μνπζηθήο Οξγάλσλ 

 
39
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Κεθάιαην 4 - Καηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο - δηνηθεηηθέο 

θπξώζεηο 

4.1 Γηνηθεηηθέο θπξώζεηο 

Οη δήκνη ηεο ρψξαο επηβάιινπλ ηηο δηνηθεηηθέο θπξψζεηο πνπ ηνπο 

ππνδεηθλχνληαη απφ ηνλ αξκφδην ειεγθηηθφ κεραληζκφ πνπ δηελέξγεζε ηνλ έιεγρν
40

.  

Οη επηβαιιφκελεο δηνηθεηηθέο θπξψζεηο είλαη:  

 Αλαζηνιή Λεηηνπξγίαο Δπηρείξεζεο (κεξηθή ή νιηθή)  

 Αλάθιεζε Άδεηαο  

 Αθαίξεζε Άδεηαο Λεηηνπξγίαο (πξνζσξηλή ή νξηζηηθή)  

 θξάγηζε θαηαζηήκαηνο 

4.2 Αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο επηρείξεζεο 

Οη αξκφδηεο αξρέο δχλαληαη λα πξνβαίλνπλ ζην κέηξν ηεο αλαζηνιήο ηεο 

ιεηηνπξγίαο κίαο εγθαηάζηαζεο επηρείξεζεο ηξνθίκσλ γηα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα 

ζηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο: 

 ηαλ θαηά ηνλ επίζεκν έιεγρν δηαπηζηψλεηαη κε ζπκκφξθσζε πνπ ελέρεη 

ζνβαξνχο θηλδχλνπο γηα ηε δεκφζηα πγεία θαη νδεγεί ζηελ αλάγθε ιήςεο άκεζσλ 

κέηξσλ
41

. 

 ηαλ ε επηρείξεζε δελ ιακβάλεη ηα απαξαίηεηα κέηξα ζπκκφξθσζεο πξνο ηηο 

ζπζηάζεηο ησλ αξκφδησλ αξρψλ γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ απαηηήζεσλ ηεο  

θείκελεο λνκνζεζίαο
42

. 

Γηα ηελ άξζε ηεο απφθαζεο αλαζηνιήο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο 

απαηηείηαη ε έθδνζε ζρεηηθήο απφθαζεο ηεο αδεηνδνηνχζαο αξρήο, αθνχ πξνεγνπκέλσο 

νη ειεγθηέο ηεο αξκφδηαο αξρήο βεβαηψζνπλ εγγξάθσο, φηη πξαγκαηνπνηήζεθαλ φιεο νη 

δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο θαη δελ ζπληξέρνπλ πιένλ νη ιφγνη πνπ επέβαιαλ ηε κεξηθή ή 

νιηθή αλαζηνιή ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο
43

. 
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Ζ «αλαζηνιή» ιεηηνπξγίαο Κ.Τ.Δ. δελ ζπλεπάγεηαη ηελ ζθξάγηζή ηνπ, εθηφο εάλ δεηεζεί 

απφ ην φξγαλν πνπ δηελήξγεζε ηνλ έιεγρν.
44

 

4.3 Αλάθιεζε αδείαο 

Αλάθιεζε είλαη ε δηνηθεηηθή πξάμε, κε ηελ νπνία αίξεηαη ε ηζρχο γηα ην κέιινλ ή 

αλαδξνκηθψο, κηαο άιιεο δηνηθεηηθήο πξάμεο. Με απφθαζε ηεο αδεηνδνηνχζαο αξρήο, 

θαηφπηλ εηζήγεζεο ηεο αξκφδηαο αξρήο πνπ δηελήξγεζε ηνλ έιεγρν, αλαθαιείηαη ε άδεηα 

ιεηηνπξγίαο κίαο εγθαηάζηαζεο επηρείξεζεο ηξνθίκσλ, δειαδή παχεη ε ιεηηνπξγία ηεο, 

ζηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο:  

 Μεηαθνξά/ Δπέθηαζε / Αιιαγή θαηεγνξίαο / Οπζηώδεο ηξνπνπνίεζε 

πγεηνλνκηθώλ όξσλ ιεηηνπξγίαο. ε πεξίπησζε κεηαθνξάο ηεο επηρείξεζεο ζε 

άιιν ρψξν, ή επέθηαζεο ηνπ ρψξνπ απηήο ή αιιαγήο θαηεγνξίαο (π.ρ. ελψ ε 

άδεηα είρε ρνξεγεζεί γηα κπαξ, απηφ κεηαηξάπεθε ζε εζηηαηφξην) (θπξίσο απηέο νη 

πεξηπηψζεηο ζπληζηνχλ νπζηψδε ηξνπνπνίεζε ησλ πγεηνλνκηθψλ φξσλ 

ιεηηνπξγίαο ηεο θαη ε νπνία βεβαηψλεηαη απφ ηνπο πγεηνλνκηθνχο ππαιιήινπο) 

απαηηείηαη λέα άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο. πλεπψο ε ζπλέρηζε ιεηηνπξγίαο 

θαηαζηήκαηνο πνπ έρεη πξνβεί ζε κία εθ ησλ αλσηέξσ ελεξγεηψλ απνηειεί ιφγν 

αλάθιεζεο ηεο άδεηαο. 

 Πνιενδνκηθέο Παξαβάζεηο κε ην Ν.4178/13. Αλ ε Γηνίθεζε δηαπηζηψζεη φηη 

ππάξρνπλ πνιενδνκηθέο παξαβάζεηο, νη νπνίεο βεβαηψλνληαη κε ζρεηηθή πξάμε 

ηνπ αξκφδηνπ πνιενδνκηθνχ γξαθείνπ, είλαη ππνρξεσκέλε ε εθδνχζα αξρή (δει. 

ν δήκνο) λα αλαθαιέζεη ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο, ζπλεπεία ησλ πνιενδνκηθψλ 

απηψλ παξαβάζεσλ, θαη λα δηαηάμεη ην θιείζηκν (ζθξάγηζε) ηνπ θαηαζηήκαηνο.  

 Καζνξηζκόο ή αιιαγή ρξήζεσλ γεο. Ννκίκσο πθηζηάκελεο ρξήζεηο θηηξίσλ ή 

εγθαηαζηάζεσλ ζε πεξηνρέο ζηηο νπνίεο θαζνξίδνληαη ή κεηαβάιινληαη νη ρξήζεηο 

γεο δηαηεξνχληαη εθηφο αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά κε ηελ θαλνληζηηθή πξάμε 

θαζνξηζκνχ ή κεηαβνιήο ησλ ρξήζεσλ.  

 Απεηιή ηεο δεκόζηαο πγείαο. ηαλ θαηά ηνλ επίζεκν έιεγρν δηαπηζηψλεηαη φηη 

ηίζεηαη ζε άκεζν θίλδπλν ε δεκφζηα πγεία θαη ε πγεία ησλ δψσλ θαη παξίζηαηαη 

έθηαθηε αλάγθε απνηξνπήο ηνπ θηλδχλνπ απηνχ, ε αξκφδηα αξρή απνθαζίδεη 
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άκεζα ηελ πξνζσξηλή αλαζηνιή ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο ή ηεο 

κνλάδαο παξαγσγήο ηεο εγθαηάζηαζεο, φπνπ εληνπίδεηαη ν θίλδπλνο. Ζ απφθαζε 

είλαη άκεζα εθηειεζηή, θνηλνπνηείηαη απζεκεξφλ ζηελ επηρείξεζε, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 34 θαη δηαβηβάδεηαη ζηε ζπλέρεηα ζηελ αξκφδηα αδεηνδνηνχζα αξρή γηα 

ηελ αλαζηνιή, κεξηθή ή νιηθή ηεο ιεηηνπξγίαο ή ηελ αλάθιεζε ηεο άδεηαο 

ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο επηρείξεζεο ηξνθίκσλ, κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε 

ηεο αξκφδηαο αξρήο πνπ δηελήξγεζε ηνλ έιεγρν.  

 Έιιεηςε απαηηνύκελσλ ζέζεσλ ζηάζκεπζεο ζε θέληξα δηαζθέδαζεο 

Απαγνξεχεηαη ε ρνξήγεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο θέληξνπ δηαζθέδαζεο ζε πφιε κε 

πιεζπζκφ άλσ ησλ 10.000 θαηνίθσλ, εθφζνλ ν ελδηαθεξφκελνο δελ δηαζέηεη 

ηδηφθηεην ή κηζζσκέλν ρψξν ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ ζε απφζηαζε φρη 

κεγαιχηεξε ησλ εθαηφ (100) κέηξσλ ζε επζεία γξακκή απφ ην σο άλσ 

θαηάζηεκα, γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ απηνχ. 

 Υξήζε ξεπεξηνξίνπ ρσξίο άδεηα δεκόζηαο κνπζηθήο εθηέιεζεο από ηνλ 

αξκόδην Οξγαληζκό πιινγηθήο Γηαρείξηζεο. ε πεξίπησζε πνπ νη Οξγαληζκνί 

πιινγηθήο Γηαρείξηζεο ππνβάιινπλ ζε ΟΣΑ αίηεζε αλάθιεζεο άδεηαο ΚΤΔ πνπ 

θάλεη ρξήζε ηνπ ξεπεξηνξίνπ ηνπο ρσξίο ηελ πξνβιεπφκελε απφ ην άξζξν 63 

παξ.2 ηνπ λ. 2121/1993άδεηά ηνπο, ε νπνία ζπλνδεχεηαη απφ ζρεηηθή δήισζε 

βεβαίσζή ηνπο καδί κε εηζαγγειηθή παξαγγειία ή αζηπλνκηθή απαγφξεπζε ν 

δήκνο δελ αξρεηνζεηεί απηή αιιά ππνρξενχηαη λα αλαθαιέζεη ηελ άδεηα ίδξπζεο 

θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ΚΤΔ.
45

 

 Καηαζθεπέο ζε αξραηνινγηθό κλεκείν ρσξίο άδεηα Πξντζηακέλνπ 

Αξραηνινγηθήο Τπεξεζίαο. Απζαίξεηεο θαηαζθεπέο, νη νπνίεο πξνθαινχλ 

αιινίσζε ζε κλεκείν θαη ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ρσξίο άδεηα ηεο 

Αξραηνινγηθήο Τπεξεζίαο απνηεινχλ ιφγν αλάθιεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

θαηαζηήκαηνο.  

 Αλάθιεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο εζηηαηνξίνπ ιόγσ έιιεηςεο πηζηνπνηεηηθνύ 

ππξαζθαιείαο.  

Ζ επηρείξεζε ηξνθίκσλ δχλαηαη λα θαηαζέζεη έλζηαζε ζηελ πξντζηακέλε αξρή 

ηεο αδεηνδνηνχζαο αξρήο πνπ εμέδσζε ηελ απφθαζε επηβνιήο ηνπ κέηξνπ ηεο αλαζηνιήο 
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ιεηηνπξγίαο ή ηεο αλάθιεζεο ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηεο, εληφο δχν (2) εξγαζίκσλ 

εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο.  

Ζ άζθεζε έλζηαζεο θαη ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζή ηεο δελ αλαζηέιινπλ ηελ 

εθηέιεζε ηεο επηβνιήο ηνπ κέηξνπ ηεο αλαζηνιήο ιεηηνπξγίαο ή αλάθιεζεο ηεο άδεηαο 

ιεηηνπξγίαο εγθαηάζηαζεο
46

. 

4.4 Αθαίξεζε Άδεηαο Λεηηνπξγίαο (πξνζσξηλή ή νξηζηηθή)  

4.4.1 Πεξηπηώζεηο πξνζσξηλήο Αθαίξεζεο 

Ο Γήκαξρνο αθαηξεί κε απφθαζή ηνπ ηε ρνξεγεζείζα άδεηα θαη ζθξαγίδεη ην 

θαηάζηεκα γηα ρξνληθφ δηάζηεκα δέθα (10) κέρξη εμήληα (60) εκεξψλ
47

: 

 Σξεηο βεβαηώζεηο παξαβάζεσλ εληόο έηνπο. Δθφζνλ βεβαηψζεθαλ απφ 

αζηπλνκηθνχο ή άιια αξκφδηα φξγαλα ηξεηο (3) ζπλνιηθά παξαβάζεηο, εληφο 

έηνπο, ζρεηηθά κε: 

 ηελ ππνρξέσζε έθδνζεο άδεηαο εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ απφ ηελ αζηπλνκηθή 

αξρή 

 ηηο πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο πνπ θαζνξίδνπλ κέηξα πξνζηαζίαο ηεο Γεκφζηαο 

Τγείαο απφ ζνξχβνπο κνπζηθήο ησλ θέληξσλ δηαζθέδαζεο θαη ησλ ινηπψλ 

θαηαζηεκάησλ, 

 ηηο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ θάζε θνξά γηα ηελ θνηλή εζπρία, 

 ηε ιεηηνπξγία κνπζηθήο ρσξίο άδεηα, 

 ηελ παξαβίαζε ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ηεο θαηερφκελεο αδείαο ιεηηνπξγίαο 

κνπζηθήο 

 ην σξάξην ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο
48

.  

Σξεηο θαηαδίθεο κεηά από κελύζεηο. Δθφζνλ, εθδφζεθαλ, χζηεξα απφ κελχζεηο 

ηδησηψλ 3 θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο γηα παξάβαζε ησλ πξνεγνπκέλσλ δηαηάμεσλ. Χο 

πξνο ηηο πεξηπηψζεηο πξνζσξηλήο αθαίξεζεο εμαηηίαο ηξηψλ (3) θαηαδηθαζηηθψλ 

απνθάζεσλ απφ πνηληθφ δηθαζηήξην θαηφπηλ κελχζεσλ ηδησηψλ επηζεκαίλεηαη φηη νη ελ 

ιφγσ απνθάζεηο αξθεί λα είλαη νξηζηηθέο
49

. 

 Ναξθσηηθά, ηόπνο ζπλάληεζεο θαθνπνηώλ, ππόπησλ, θίλδπλνο γηα δεκόζηα 

ηάμε θαη αζθάιεηα . ηαλ ζε θάπνην απφ ηα θαηαζηήκαηα ηνπ ΠΓ 180/79:  
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 Παξ. 6 άξζξν 9 Ν.4235/14 
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  Άξζξν 2 ηνπ Π.Γ. 180/79  
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Πεξίπη. α παξ.2 άξζξν 2 Π.Γ. 180/79, φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 3 ηνπ Π.Γ.257/2001 
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Πεξίπη. β παξ.2 άξζξν 2 Π.Γ. 180/79. 
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 Γίλεηαη δηαθίλεζε ή ρξήζε λαξθσηηθψλ ή  

 πρλάδνπλ αληηθνηλσληθά, θαθνπνηά ή χπνπηα δηαθίλεζεο λαξθσηηθψλ άηνκα ή  

 Λακβάλνπλ ρψξα ζνβαξέο αηαμίεο αληηθνηλσληθνχ ραξαθηήξα πνπ πξνθαινχλ ην 

θνηλφ αίζζεκα ή δεκηνπξγνχλ θίλδπλν γηα ηε δεκφζηα ηάμε ή αζθάιεηα, ηε 

λενιαία θαη ηα ήζε
50

. 

4.4.2 Πεξηπηώζεηο Οξηζηηθήο Αθαίξεζεο 

Ζ Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο είλαη αξκφδηα γηα ηελ νξηζηηθή αθαίξεζε ηεο άδεηαο 

ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ θαηαζηεκάησλ επηρεηξήζεσλ θαη ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ 

θαη δξαζηεξηνηήησλ αξκνδηφηεηαο ηνπ δήκνπ. Ζ ζρεηηθή απφθαζε ιακβάλεηαη κέζα ζε 

είθνζη (20) εκέξεο αθφηνπ πεξηέιζνπλ ζηελ επηηξνπή φια ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά θαη 

ζηνηρεία
51

. 

 Τπνρξεσηηθή αθαίξεζε ηεο άδεηαο γίλεηαη ζηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο: 

 Καηαδίθε γηα εγθιήκαηα
52

 

 Παξαβίαζε ζθξάγηζεο χζηεξα απφ απφθαζε πξνζσξηλήο αθαηξέζεσο ηεο αδείαο 

θαη ζέζεσο ζε ιεηηνπξγία ηνπ θαηαζηήκαηνο
53

 

 Γπλεηηθή Αθαίξεζε ηεο άδεηαο γίλεηαη ζηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο: 

 Σξεηο απνθάζεηο πξνζσξηλήο αθαίξεζεο θαη λέα παξάβαζε. Δάλ κεηά απφ 

ηξεηο (3) απνθάζεηο πξνζσξηλήο αθαηξέζεσο ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο 

θαηαζηήκαηνο, ζηηο νπνίεο ζπλππνινγίδνληαη θαη ηπρφλ απνθάζεηο πξνζσξηλήο 

αθαηξέζεσο πνπ εθδφζεθαλ ή ζα εθδνζνχλ ζχκθσλα κε ηηο πξντζρχνπζεο 

δηαηάμεηο, βεβαησζεί εθ λένπ παξάβαζε ηεο πεξίπη. α παξ.2 άξζξν 2 Π.Γ. 180/79 

εληφο έηνπο απφ ηελ έθηηζε ηεο ηειεπηαίαο πξνζσξηλήο αθαηξέζεσο, ε άδεηα 

ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο δχλαηαη λα αθαηξείηαη νξηζηηθά
54

. 

 Πξνζσξηλή αθαίξεζε άδεηαο θαη ζπλέρηζε παξαβάζεσλ παξ.3 άξζξνπ 2 Π.Γ. 

180/79. Αλ ζην ΚΤΔ είρε αθαηξεζεί πξνζσξηλά ε άδεηα ιεηηνπξγίαο ιφγσ 

δηαθίλεζεο ή ρξήζεο λαξθσηηθψλ ή ιφγσ ηνπ φηη ζπρλάδνπλ αληηθνηλσληθά, 

θαθνπνηά ή χπνπηα δηαθίλεζεο λαξθσηηθψλ άηνκα ή ιφγσ ηνπ φηη ιακβάλνπλ 

ρψξα ζνβαξέο αηαμίεο αληηθνηλσληθνχ ραξαθηήξα πνπ πξνθαινχλ ην θνηλφ 
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 Άξζξν 2 παξ.3 ΠΓ 180/79 
51

Άξζξν 73 παξ.1Α Ν.3852/2010 
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Άξζξν 1 παξ. 2 ΠΓ 180/1979 
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Παξ.4 άξζξν 2 Π.Γ. 180/79,φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 1 ηνπ Π.Γ. 457/90 
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Παξ.2 άξζξν 2 Π.Γ. 180/79, φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 1 ηνπ Π.Γ. 457/90. 
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αίζζεκα ή δεκηνπξγνχλ θίλδπλν γηα ηε δεκφζηα ηάμε ή αζθάιεηα, ηε λενιαία θαη 

ηα ήζε θαη νη ιφγνη απηνί εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ, ε άδεηα ιεηηνπξγίαο 

δχλαηαη λα αθαηξείηαη νξηζηηθά
55

. 

ε πξφζσπν απφ ην νπνίν αθαηξείηαη νξηζηηθά ε άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηφο 

ηνπ, δελ επηηξέπεηαη ε ρνξήγεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο νπνηνπδήπνηε θαηαζηήκαηνο απφ ηα 

αλαθεξφκελα πξηλ ηελ πάξνδν 3 εηψλ απφ ηελ νξηζηηθή αθαίξεζε
56

. 

4.5 θξάγηζε Καηαζηήκαηνο 

Γηα ηελ παξνρή ηεο εληνιήο πξνο ζθξάγηζε ησλ θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνχ 

ελδηαθέξνληνο, αξκφδηνο είλαη ν δήκαξρνο, ν νπνίνο νθείιεη εληφο δεθαπέληε (15) 

εκεξψλ απφ ηε ζπλδξνκή ησλ πξνυπνζέζεσλ λα ιάβεη ηε ζρεηηθή απφθαζε. Σν ίδην 

φξγαλν, εληφο ηεο απηήο πξνζεζκίαο, παξέρεη ηελ εληνιή γηα ηε ζθξάγηζε ησλ 

θαηαζηεκάησλ. Αξκφδην φξγαλν γηα ηε ζθξάγηζε θαη ηελ εθηέιεζε ησλ δηνηθεηηθψλ 

πξάμεσλ, φισλ ησλ θαηαζηεκάησλ θαη επηρεηξήζεσλ δηθαηνδνζίαο ηνπ νηθείνπ Γήκνπ, 

είλαη ε δεκνηηθή αζηπλνκία ή ην φξγαλν, πνπ νξίδεηαη γηα ην ζθνπφ απηφλ απφ ην νηθείν 

δεκνηηθφ ζπκβνχιην θαη απνηειείηαη απφ ππαιιήινπο ή θαη αηξεηνχο ζηελ πεξίπησζε 

πνπ δελ έρεη ζπζηαζεί δεκνηηθή αζηπλνκία. 

4.5.1 Πεξηπηώζεηο επηβνιήο ζθξάγηζεο 

θξάγηζε επηβάιιεηαη:  

α) ε θαηαζηήκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ ρσξίο άδεηα
57

.  

β) ηαλ ε επηρείξεζε δελ ζπκκνξθψλεηαη κε ηελ απφθαζε αλαζηνιήο ή αλάθιεζεο ηεο 

άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο
58

.  

γ) ηαλ αλαθαιείηαη ή αθαηξείηαη πξνζσξηλά ή νξηζηηθά ε άδεηα θαηαζηήκαηνο 

πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο θαζψο θαη φηαλ απηή παχεη λα ηζρχεη.
59

  

 

δ) ε πεξίπησζε άξλεζεο ή παξεκπφδηζεο ειέγρνπ, θαη ηεο ππνηξνπήο ζε κε 

ζπκκφξθσζε.  
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 Παξ.3 άξζξν 2 Π.Γ. 180/79, φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 1 ηνπ Π.Γ. 457/90 
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 Παξ. 2,3, 4  θαη 5 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Π.Γ. 180/79 
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 Παρ.8, άρθρο 9, Ν.4235/14, παρ.6, άρθρο 80 Ν3463/06, άρθρο 9 Α.Ν 2520/1940 
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 Παρ. 7 άρθρο 9 Ν.4235/14 
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 Άξζξν 2 παξ.2 Π.Γ. 180/79, Άξζξν 80 Παξ. 6 ΚΓΓ, άξζξν 73 παξ.1  Ν.3852/10 
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ε) ε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Τ.Γ. Τ1γ/Γ.Π/νηθ. 

96967/08.10.2012
60

. 

ζη) ηαλ ηίζεηαη ζε άκεζν θίλδπλν ε δεκφζηα πγεία θαη ε πγεία ησλ δψσλ, παξίζηαηαη 

έθηαθηε αλάγθε απνηξνπήο ηνπ θηλδχλνπ απηνχ θαη ε επηρείξεζε δελ ζπκκνξθψλεηαη κε 

ηελ απφθαζε πξνζσξηλήο αλαζηνιήο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο ή κνλάδαο 

παξαγσγήο ηεο εγθαηάζηαζεο
61

. 

                                                           
60Υ.Δ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967/08.10.2012 ( ΦΔΚ 2718/08.10.2012 ηεχρνο Β΄) 
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Πεξίπη. β παξ.7 άξζξν 9 Ν.4235/14 
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Κεθάιαην 5 -  Μεηαξξύζκηζε πξνο δηαβνύιεπζε - Αύγνπζηνο 2016 

5.1 Οη βαζηθέο αιιαγέο 

 Σνλ Αχγνπζην ηνπ 2016 ην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαηέζεζε πξνο δεκφζηα 

δηαβνχιεπζε ην ζρέδην λφκνπ κε ηίηιν «Νέν ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηελ άζθεζε 

νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο». Σν ζπγθεθξηκέλν λνκνζρέδην 

απινπζηεχεη ηηο δηαδηθαζίεο αδεηνδφηεζεο ησλ θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνχ 

ελδηαθέξνληνο
62

 . 

  Γηα λα ιεηηνπξγήζεη κηα επηρείξεζε πγεηνλνκηθνχ ραξαθηήξα δελ απαηηείηαη 

άδεηα ιεηηνπξγίαο. Αθνινπζείηαη κηα δηαδηθαζία γλσζηνπνίεζεο παξφκνηα ζαλ απηή πνπ 

αθνινπζείηαη γηα ηα θαηαζηήκαηα Ληαληθήο πψιεζεο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ (παληνπσιεία, 

νπσξνπσιεία, πξαηήξηα εηδψλ δαραξνπιαζηηθήο θ.ιπ.), θαζψο θαη ηα θαηαζηήκαηα 

παξνρήο ππεξεζηψλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο (θνπξεία, θνκκσηήξηα, καληθηνχξ 

θ.η.ι.). Ο ελδηαθεξφκελνο επηρεηξεκαηίαο ακέζσο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 

γλσζηνπνίεζεο κπνξεί λα μεθηλήζεη ηε ιεηηνπξγία ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Σα 

δηθαηνινγεηηθά πνπ θαηά πεξίπησζε απαηηνχληαη γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο  

δηαηεξνχληαη ζην αξρείν ηεο θαη δελ  πξνζθνκίδνληαη ζηε δηνίθεζε. Μεηά ηελ ππνβνιή 

ηεο γλσζηνπνίεζεο, ε δξαζηεξηφηεηα απνηειεί αληηθείκελν ειέγρνπ απφ ηηο εθάζηνηε 

αξκφδηεο αξρέο. Οη έιεγρνη, νη νπνίνη είλαη δεηγκαηνιεπηηθνί,  γίλνληαη εθ ησλ πζηέξσλ, 

δειαδή πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο. ε πεξίπησζε 

παξάιεηςεο γλσζηνπνίεζεο πξηλ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο,  πξνβιέπεηαη δηνηθεηηθφ πξφζηηκν απφ 100 επξψ έσο 20.000 επξψ. ηηο 

πεξηπηψζεηο άζθεζεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο κε πξνεγνχκελε έγθξηζε, ε έιιεηςε 

απηήο  επηζχξεη δηνηθεηηθφ πξφζηηκν απφ 500 επξψ έσο 100.000 επξψ αθφκε θαη νιηθή, 

κεξηθή, πξνζσξηλή, νξηζηηθή δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Ζ 

γλσζηνπνίεζε γίλεηαη ζην δήκν (ή ΚΔΠ) θαη κεηέπεηηα ζε ειεθηξνληθφ ζχζηεκα, ρσξίο 

πξνζθφκηζε δηθαηνινγεηηθψλ, ελψ θαη γηα ηε ρξήζε κνπζηθήο  αθνινπζείηαη ε 

δηαδηθαζία γλσζηνπνίεζεο. Ζ πξνέγθξηζε αληηθαζίζηαηαη κε κηα βεβαίσζε ππεξεζίαο 

δφκεζεο. 
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5.2  Λόγνη αιιαγήο ηεο λνκνζεζίαο ησλ Καηαζηεκάησλ Τγεηνλνκηθνύ 

Δλδηαθέξνληνο 

Ο Κνληνγηάλλεο Γεκήηξεο ζε άξζξν κε ηίηιν «ε δηαβνχιεπζε ην ζρέδην λφκνπ 

γηα ηελ ηαρεία αδεηνδφηεζε ησλ εηαηξεηψλ» πνπ δεκνζηεχεη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΡΣ 

63
δηαηππψλεη ηνπο ιφγνπο αιιάγεο ηεο λνκνζεζίαο ησλ ΚΤΔ φπνπ θαη ζα αλαθέξνπκε 

παξαθάησ. ηφρνο ηεο κεηαξξπζκηζηηθήο  πξσηνβνπιίαο είλαη ε ελίζρπζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ε δεκηνπξγία ελφο θηιηθνχ θιίκαηνο γηα ηηο επηρεηξήζεηο, ην 

νπνίν ζα ιεηηνπξγήζεη σο βαζηθφο κνριφο γηα ηελ αλάπηπμε. Ζ Ννκνζεζία αδεηνδφηεζεο 

πνπ ίζρπε κέρξη θαη επηά Γεθεκβξίνπ 2016 ζηεξηδφηαλ ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ζηηο εθ ησλ 

πξνηέξσλ δηαδηθαζίεο αδεηνδφηεζεο θαη πξνέβιεπε πξνζθφκηζε ζσξείαο 

δηθαηνινγεηηθψλ ζηε δηνίθεζε, ελψ επηηφπηνη έιεγρνη πξαγκαηνπνηνχληαλ ζηηο 

επηρεηξήζεηο, πξηλ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπο. Οη εθ ησλ πζηέξσλ έιεγρνη 

πξαγκαηνπνηνχληαλ ρσξίο ζπγθεθξηκέλν πιάλν θαη ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ην 

πξαγκαηηθφ ξίζθν γηα ην δεκφζην ζπκθέξνλ. 

Δπηπιένλ, ραξαθηεξηδφηαλ απφ έλα αζαθέο θαη πεξίπινθν λνκνζεηηθφ πιαίζην, 

πνπ δεκηνπξγεί ζχγρπζε ζηνλ επελδπηή, απέηξεπε ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη έζεηε 

βαζηθά εκπφδηα ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα. Πξφθεηηαη γηα κηα θαίξηα ζεζκηθή παξέκβαζε 

ε νπνία θηλείηαη ζηνλ αληίπνδα απνηπρεκέλσλ εγρεηξεκάησλ πνπ έγηλαλ απφ ηελ 

πξνεγνχκελε θπβέξλεζε. Δζηηάδεη ζηε δεκηνπξγία πςειήο αζθάιεηαο δηθαίνπ γηα ηνπο 

δπλεηηθνχο επελδπηέο, θάηη ην νπνίν είλαη απαξαίηεην ηδηαίηεξα ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ 

Άκεζσλ Ξέλσλ Δπελδχζεσλ. 

Ο λένο λφκνο πξνζπαζεί λα ελαξκνληζηεί κε ηα αληίζηνηρα αδεηνδνηηθά πιαίζηα 

ησλ ππνινίπσλ επξσπατθψλ ρσξψλ. Σν βάξνο ηνπ ειέγρνπ ηεο νξζήο ιεηηνπξγίαο ησλ 

επηρεηξήζεσλ κεηαηνπίδεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ. Έηζη 

δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ επηρεηξεκαηία λα μεθηλήζεη ηελ δξαζηεξηφηεηα ηνπ άκεζα θαη 

λα ειεγρζεί ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο. Σν ζχζηεκα απηφ θαζηζηά ηνπο 

ειέγρνπο πην απνηειεζκαηηθνχο θαη πεξηζζφηεξν νπζηαζηηθνχο
64

.  
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5.3 Αληηδξάζεηο γηα ην λέν λνκνζρέδην 

Aξθεηέο αληηδξάζεηο εθθξάζηεθαλ γη’ απηφ ην λέν λνκνζρέδην. Ζ Κεληξηθή 

Έλσζε Γήκσλ Διιάδαο ππνζηεξίδεη  φηη κε απηφ ην λνκνζρέδην θαηαξγνχληαη 

αξκνδηφηεηεο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. Ο πξφεδξνο ηεο, θ. Παηνχιεο αλαθέξεη ζε 

ζπλέληεπμε πνπ παξαρψξεζε: «Η αθαίξεζε ησλ αξκνδηνηήησλ απηώλ από ηνπο Δήκνπο ζα 

δεκηνπξγήζεη ηεξάζηηα πξνβιήκαηα, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αιόγηζηε επηβάξπλζε ησλ 

Δήκσλ καο κε πάζεο θύζεσο θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο θαζώο θαη 

πξόθιεζε ππεξβνιηθήο ερνξύπαλζεο. Οη επηγελόκελνη έιεγρνη, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 

δηαδηθαζίαο γλσζηνπνίεζεο θαη ζηελ νπζία ηεο αδεηνδόηεζεο, δελ ζα είλαη 

απνηειεζκαηηθνί θαη ζα επηθέξνπλ ηεξάζηηα βιάβε ζηελ πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιινπλ νη 

Δήκνη γηα πξνζηαζία ησλ θαηνίθσλ θαη επηαμία ησλ πόιεσλ από ηελ αιόγηζηε αλάπηπμε 

κπαξ, θαθέ θαη άιισλ νρινπζώλ δξαζηεξηνηήησλ»
65

. 

ηε ζπλέρεηα θέξνπλ αληηξξήζεηο γηα απηή ηε Μεηαξξχζκηζε θαη Γήκαξρνη. Ο 

Γήκαξρνο ηεο Μπθφλνπ αλέθεξε φηη « Οη νηθείνη Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 

νθείινπλ θαη πξέπεη λα έρνπλ ηνλ πξώην θαη ηνλ ηειεπηαίν ιόγν, ζε όζα ζπκβαίλνπλ εληόο 

ηεο εδαθηθήο ηνπο πεξηθέξεηαο». Σφληζε φηη ηα Γεκνηηθά πκβνχιηα είλαη νη εθθξαζηέο 

ηεο θνηλσλίαο θαη γλσξίδνπλ θαιχηεξα ηηο δπλαηφηεηεο θάζε πεξηνρήο, πξνθεηκέλνπ λα 

επηηξέπνπλ ηε ρνξήγεζε ή κε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο θαη ηελ άδεηα κνπζηθήο, αλάινγα 

κε ην πφζν επηβαξπκέλε κπνξεί λα είλαη κία πεξηνρή. 

Αληηδήκαξρνο ηνπ Γήκνπ Μαιεβηδίνπ, αλέθεξε νηη
66

 φηη πξέπεη λα μεπεξαζηεί ε 

γξαθεηνθξαηία σζηφζν ηφληζε φηη κφλν νη Γήκνη πξαγκαηηθά γλσξίδνπλ  ηηο 

ηδηαηηεξφηεηεο θάζε πεξηνρήο θαη φηη απηνί είλαη νη θαζ’ χιελ αξκφδηνη γηα έθδνζε 

αδεηψλ ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο αιιά θαη κνπζηθήο. Με απηφ ην λνκνζρέδην ίζσο λα 

παηάμνπλ ηε γξαθεηνθξαηία αιιά ζα ππνβηβάζνπλ ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ πνιηηψλ. 

Υαξαθηεξηζηηθά δε επεζήκαλε φηη «εάλ γίλεη ε αξρή θαη αθαηξέζνπλ απηή ηελ 

αξκνδηφηεηα απφ ηνπο Γήκνπο, απηφ ην θαθφ ζα ζπλερηζηεί θαη ζα απνβεί κνηξαίν γηα 

ηνπο Γήκνπο». 
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Κεθάιαην 6  - Ν. 4442/2016  Νέν ζεζκηθό πιαίζην γηα ηελ άζθεζε 

νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο. 

6.1 Ζ κεηαξξύζκηζε ηνπ θαζεζηώηνο άδεηαο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ Καηαζηεκάησλ 

Τγεηνλνκηθνύ Δλδηαθέξνληνο. 

Όζηεξα απφ δηαβνχιεπζε, πνπ νινθιεξψζεθε ηέιε Απγνχζηνπ, ςεθίζηεθε απφ 

ηελ Βνπιή ησλ Διιήλσλ θαη δεκνζηεχζεθε ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο ν λφκνο 

4442/2016 (ΦΔΚ η. Α’, 230/7-12-2016), κε ηίηιν «Νέν ζεζκηθό πιαίζην γηα ηελ άζθεζε 

νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο», ζην θεθάιαην Ε’ ηνπ νπνίνπ 

πεξηέρνληαη δηαηάμεηο πνπ ξπζκίδνπλ ην λέν πιαίζην ιεηηνπξγίαο γηα ηα Καηαζηήκαηα 

Τγεηνλνκηθνχ Δλδηαθέξνληνο κε ζηφρν, φπσο εμαγγέιιεηαη ζηνλ λφκν, ηελ απινχζηεπζε 

ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. 

6.2 Σν ζθεπηηθό ηεο κεηαξξύζκηζεο 

 Ζ Κπβέξλεζε θαη εηδηθά ην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο απηφ πνπ ζέιεη 

λα θαηαθέξεη είλαη λα δηακνξθσζεί ζηε ρψξα έλα νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ πνπ λα επλνεί 

ηε ζχζηαζε θαη ηελ αλάπηπμε δπλακηθψλ επηρεηξήζεσλ, ηδηαίηεξα κηθξψλ θαη κεζαίσλ 

επηρεηξήζεσλ, λα εληζρπζεί ε απαζρφιεζε πνπ θαηαθεξκαηίζηεθε  ζηα ρξφληα ηεο θξίζεο 

θαη λα ζηξαθεί ε παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα πξνο έλα κνληέιν δίθαηεο  θαη βηψζηκεο 

αλάπηπμεο.  Οη παξεκβάζεηο κε ην Ν.4442/2016  γηα ηε κεηαξξχζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

αδεηνδφηεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη  κε ην Ν.4441/2016 γηα ηελ απινπνίεζε ηεο 

ζχζηαζεο επηρεηξήζεσλ κε ηηο ππεξεζίεο κηαο ζηάζεο αιιά θαη κε ην επηπιένλ 

λνκνζρέδην γηα ηελ εμεηδίθεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ θαη ηελ επνπηεία ηεο αγνξάο 

ζηνρεχνπλ ζηνλ εμνξζνινγηζκφ ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηε ζχζηαζε θαη ηελ 

αδεηνδφηεζε επηρεηξήζεσλ, κε παξάιιειε δηαζθάιηζε ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο.  

6.3 Σν ηζρύνλ θαζεζηώο 

Με ηνλ λέν λφκν, φπσο είρε εμαγγειζεί, επεθηείλεηαη ζε φια αλεμαηξέησο ηα ΚΤΔ 

(εθηφο απφ ηα Κέληξα Γηαζθέδαζεο) ην θαζεζηψο ηεο απιήο γλσζηνπνίεζεο ηεο ίδξπζεο 

θαη ιεηηνπξγίαο ηνπο, αληί εθείλνπ ηεο ηζρχνπζαο κέρξη ζήκεξα πξνέγθξηζεο θαη 

ρνξήγεζεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο, πνπ πιένλ θαηαξγείηαη γηα φια ηα θαηαζηήκαηα 

πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο (ζεκεησηένλ, ε πξνέγθξηζε θαη ρνξήγεζε άδεηαο 

ιεηηνπξγίαο είρε ήδε θαηαξγεζεί απφ ην 2013 γηα ηα θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ 
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ελδηαθέξνληνο  ιηαληθήο δηάζεζεο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ, φπσο παληνπσιεία, θξενπσιεία 

θιπ, θαζψο θαη γηα ηα θαηαζηήκαηα παξνρήο ππεξεζηψλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, 

ι.ρ. θνκκσηήξηα). 

6.4 Ζ δηαδηθαζία  ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο 

Καηαξρήλ «Γλσζηνπνίεζε» ζεκαίλεη φηη φπνηνο (θπζηθφ ή Νφκηκνο εθπξφζσπνο 

ππάξρνπζαο ή ππφ ζχζηαζεο εηαηξείαο) ελδηαθέξεηαη λα μεθηλήζεη ηελ ιεηηνπξγία ελφο 

θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο  ζε νξηζκέλν ρψξν ή εγθαηάζηαζε, νθείιεη 

πιένλ λα ελεκεξψζεη πξνεγνπκέλσο ηελ αξκφδηα αξρή, ρσξίο λα απαηηείηαη εθ ησλ 

πξνηέξσλ έιεγρνο
67

. Ακέζσο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο Γλσζηνπνίεζεο ν 

ελδηαθεξφκελνο κπνξεί λα μεθηλήζεη ηε ιεηηνπξγία ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπ. Απφ εθεί θαη 

πέξα, εάλ πξφθεηηαη λα κεηαβιεζνχλ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ηα ζηνηρεία ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο ηα νπνία έρνπλ γλσζηνπνηεζεί, φπσο επίζεο εάλ πξφθεηηαη λα 

κεηαβιεζεί ν ηφπνο άζθεζεο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ν θνξέαο ηεο ηειεπηαίαο 

ππνρξενχηαη ζε πξνεγνχκελε γλσζηνπνίεζε ηεο επηδησθφκελεο κεηαβνιήο, πξηλ απφ 

απηήλ. 

Ζ Γλσζηνπνίεζε ζα γίλεηαη κέζσ ελφο λένπ θεληξηθνχ ζπζηήκαηνο, κε ηελ 

νλνκαζία «Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Άζθεζεο Γξαζηεξηνηήησλ θαη 

Διέγρσλ» (ΟΠ-ΑΓΔ), πνπ ζεζπίδεηαη κε ηνλ ίδην λφκν, δηαρεηξηδφκελν απφ ηελ Γεληθή 

Γξακκαηεία Βηνκεραλίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο. Μέρξη, πάλησο, 

ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ΟΠ-ΑΓΔ ε γλσζηνπνίεζε απηή ππνβάιιεηαη είηε ζην Γήκν είηε 

ζε νπνηνδήπνηε ΚΔΠ(Κέληξν εμππεξέηεζεο πνιηηψλ) πνπ ιεηηνπξγεί σο ΔΚΔ (Δληαίν 

Κέληξν Δμππεξέηεζεο). Ο Γήκνο, πάλησο, νξίδεηαη φηη ζα είλαη ε αξκφδηα αξρή γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε θαη δηαρείξηζε ηεο γλσζηνπνίεζεο θαη απηφο ζα ηελ θνηλνπνηεί ζηηο 

ειεγθηηθέο αξρέο γηα λα ιάβνπλ γλψζε ηεο λέαο δξαζηεξηφηεηαο
68

.  

6.5  Καηάξγεζε ηνπ πξνειέγρνπ 

 Με ηνλ λέν λφκν θαηαξγείηαη πιένλ ε ρνξήγεζε ηεο πξνέγθξηζεο θαη ε 

ζπλαθφινπζε δηαδηθαζία έθδνζεο ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ησλ Καηαζηεκάησλ 

Τγεηνλνκηθνχ Δλδηαθέξνληνο απφ ηελ Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο ή ηε Γεκνηηθή - 

                                                           
67
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Σνπηθή Κνηλφηεηα, δχν αηξεηά φξγαλν, ην νπνίν έθξηλε θάζε θνξά ηε ρνξήγεζε ή κε ηεο 

έθδνζεο ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο.  Οη αηξεηνί εθπξφζσπνη ηεο απηνδηνίθεζεο παξακέλνπλ 

ππεχζπλνη γηα ην ζρεδηαζκφ ζηελ πεξηνρή ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπο θαη 

απαιιάζζνληαη απφ έλα δηνηθεηηθφ βάξνο. Δηζάγεηαη κηα θαζαξά ηερληθή θαη δηάθαλε 

δηαδηθαζία, θαηά ηελ νπνία ν ελδηαθεξφκελνο πξέπεη λα εμαζθαιίζεη φηη ην θαηάζηεκα 

κπνξεί λα ηδξπζεί ζηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε. 

 Γηα ην ζθνπφ απηφ απαηηείηαη βεβαίσζε απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηεο αξκφδηαο 

ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ, ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ νπνίνπ πξφθεηηαη λα ιεηηνπξγήζεη ην 

θαηάζηεκα, φηη ε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα κπνξεί λα ηδξπζεί ζηε ζπγθεθξηκέλε 

ζέζε. Ζ αξκφδηα γηα ηε ρνξήγεζε ηεο βεβαίσζεο ππεξεζία δηεξεπλά ηηο πθηζηάκελεο 

ρξήζεηο γεο θαη άιινπο πεξηνξηζκνχο πνπ ηίζεληαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζε 

θαλνληζηηθέο απνθάζεηο ηνπ Γήκνπ νη νπνίεο έρνπλ εθδνζεί πξηλ ηελ εκεξνκελία 

θαηάζεζεο αίηεζεο γηα ηελ έθδνζε ηεο βεβαίσζεο, θαη ρνξεγεί ηε βεβαίσζε εληφο 

δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο. Μεηά ηε ιήςε ηεο 

ζρεηηθήο βεβαίσζεο ε νπνία ηζρχεη 5 κήλεο ν ελδηαθεξφκελνο κπνξεί λα πξνβεί ζηε 

γλσζηνπνίεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπ
69

. 

6.6 Άδεηα θαηαζηεκάησλ γηα ρξήζε Μνπζηθήο 

 Ζ λέα λνκνζεζία αλαθέξεη φηη δελ απαηηείηαη πιένλ ε έθδνζε πξνεγνχκελεο 

άδεηαο ηεο ππ ππ’ αξηζ. 3/1996 Αζηπλνκηθήο Γηάηαμεο («Μέηξα γηα ηελ ηήξεζε ηεο 

θνηλήο εζπρίαο»), εθηφο ηεο πεξίπησζεο ρξήζεο κνπζηθήο πέξαλ ηνπ λνκίκνπ σξαξίνπ, 

νπφηε απαηηείηαη άδεηα ρσξίο άιια δηθαηνινγεηηθά παξά κφλν ηελ ππνβνιή ηεο 

Γλσζηνπνίεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο. Καηά ηα ινηπά, ν ελδηαθεξφκελνο 

πνπ πξνηίζεηαη λα πξνβεί ζηε ρξήζε κνπζηθήο ή κνπζηθψλ νξγάλσλ ππνρξενχηαη, απιψο, 

λα ζπκπεξηιάβεη ζηε Γλσζηνπνίεζε πνπ ππνβάιεη θαηά ηα άλσ γηα ην θαηάζηεκά ηνπ 

θαη δήισζή ηνπ γηα ηε ρξήζε απηή. 

Σαπηφρξνλα, φκσο, πξνβιέπεηαη ξεηά ζην λφκν, φηη ε ρξήζε κνπζηθήο ή 

κνπζηθψλ νξγάλσλ πξαγκαηνπνηείηαη «ζύκθσλα κε ηηο πξνϋπνζέζεηο ηεο θείκελεο 

λνκνζεζίαο», θαζψο θαη φηη «Οη πξνϋπνζέζεηο ρξήζεο δελ ζίγνληαη», ελψ επίζεο 

πξνβιέπεηαη φηη ππνρξεψζεηο ή άδεηεο ζρεηηδφκελεο κε ηελ λνκνζεζία πεξί πλεπκαηηθήο 
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ηδηνθηεζίαο δελ ζίγνληαη, ρσξίο φκσο νη άδεηεο ή νη ππνρξεψζεηο απηέο (π.ρ. άδεηα απφ 

Οξγαληζκφ πιινγηθήο Γηαρείξηζεο) λα απνηεινχλ απαηηνχκελν δηθαηνινγεηηθφ ή 

πεξηερφκελν ηεο γλσζηνπνίεζεο νχηε ηεο άδεηαο παξάηαζεο σξαξίνπ.
70

  

Απφ ηνλ ζπλδπαζκφ ησλ παξαπάλσ δηαηάμεσλ θαη ην λφεκά ηνπο πξνθχπηεη φηη, 

λαη κελ κπνξεί λα κελ απαηηείηαη πιένλ εηδηθή άδεηα εθ ησλ πξνηέξσλ απφ ην Γήκν γηα 

ηελ ρξήζε κνπζηθήο ή κνπζηθψλ νξγάλσλ ζε ΚΤΔ θαη φηη αξθεί ε απιή Γλσζηνπνίεζε 

ηεο ρξήζεο απηήο, πιελ φκσο, θαηά ηα ινηπά ε ρξήζε απηή εμαθνινπζεί λα δηέπεηαη απφ 

ηνπο εθάζηνηε ηζρχνληεο θαλφλεο, φπσο είλαη εθείλνη πνπ ηπρφλ ζεζπίδνληαη κε 

θαλνληζηηθέο απνθάζεηο ησλ δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ αξρψλ ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο θαη 

ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο ζε θαηαζηήκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ πεξηθέξεηά ηνπο. 

6.7 Κπξώζεηο  

ε πεξίπησζε παξάιεηςεο Γλσζηνπνίεζεο πξηλ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ΚΤΔ, ή 

παξάιεηςεο κεηαβνιήο γλσζηνπνηεζέλησλ ζηνηρείσλ, ή παξνρήο αλαιεζψλ ζηνηρείσλ 

ζηελ γλσζηνπνίεζε ή ηε κεηαβνιή, πξνβιέπεηαη ε επηβνιή δηνηθεηηθνχ πξνζηίκνπ απφ 

100 έσο 20.000 επξψ βάζεη θξηηεξίσλ αλαθεξνκέλσλ ζην λφκν. Αξκφδην φξγαλν γηα ηελ 

επηβνιή ησλ θπξψζεσλ απηψλ είλαη ν νηθείνο Γήκαξρνο. Ρεηά, σζηφζν, αλαθέξεηαη φηη 

ηζρχνπλ θαη νη θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία γηα ηελ 

πεξίπησζε παξαβίαζεο επηκέξνπο φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ θαηά ηε ιεηηνπξγία ησλ ΚΤΔ. 

Δπίζεο, νξίδεηαη φηη, αληί ηεο πξνζσξηλήο ή νξηζηηθήο αθαίξεζεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο 

θαηαζηήκαηνο, εθεμήο ζα λνείηαη ε πξνζσξηλή ή νξηζηηθή δηαθνπή ιεηηνπξγίαο κε 

ζθξάγηζε ηνπ θαηαζηήκαηνο απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ Γήκνπ κε ηε ζπλδξνκή θαη ηεο 

Αζηπλνκίαο. Ρεηά, ηέινο, πξνβιέπεηαη φηη ε έιιεηςε γλσζηνπνίεζεο ή ε γλσζηνπνίεζε 

αλαιεζψλ ζηνηρείσλ ή ε παξάιεηςε γλσζηνπνίεζεο κεηαβιεζέλησλ ζηνηρείσλ δελ 

επηθέξνπλ θαη πνηληθέο θπξψζεηο.
71

 

6.8 Μεηαβαηηθέο Γηαηάμεηο 

ηνλ λφκν πξνβιέπεηαη φηη νη παξαπάλσ λέεο δηαηάμεηο εθαξκφδνληαη γηα φζεο 

δξαζηεξηφηεηεο ιεηηνπξγνχλ κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ (δειαδή απφ 7-12-2016 

πνπ δεκνζηεχζεθε ζην ΦΔΚ) θαη θαηαιακβάλεη θαη ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ έρνπλ ήδε 
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εθδνζεί πξνεγθξίζεηο ρσξίο λα έρεη ιεθζεί αθφκε άδεηα ιεηηνπξγίαο, φπσο θαη ηηο ήδε 

εθθξεκείο αηηήζεηο γηα πξνέγθξηζε.  Δηδηθά, πάλησο, φζνλ αθνξά ηελ ρξήζε κνπζηθήο ή 

κνπζηθψλ νξγάλσλ, απηή δηέπεηαη πιένλ απφ ηνλ λέν λφκν, αλεμαξηήησο εάλ πξφθεηηαη 

γηα ΚΤΔ πνπ έρεη ήδε άδεηα ιεηηνπξγίαο κε βάζε ην παιαηφ θαζεζηψο. ζνλ αθνξά ηηο 

παιαηέο άδεηεο ιεηηνπξγίαο θαη άδεηεο ρξήζεο κνπζηθήο ή κνπζηθψλ νξγάλσλ, απηέο 

παξακέλνπλ ζε ηζρχ, πιελ φκσο ζε πεξίπησζε πνπ κεζνιαβήζεη κεηαβνιή ζηνηρείνπ 

(νπνηνπδήπνηε) ηεο δξαζηεξηφηεηαο βάζεη ηνπ νπνίνπ ρνξεγήζεθε ε ελ ιφγσ παιαηά 

άδεηα, ηφηε ν θνξέαο ηνπ θαηαζηήκαηνο ππνρξενχηαη ζε γλσζηνπνίεζε θαη εθεμήο ε 

ιεηηνπξγία ηνπ ΚΤΔ ζα δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λένπ λφκνπ, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη 

φηη κέρξη λα ζπκβεί απηφ ηα ΚΤΔ πνπ έρνπλ ήδε άδεηα ιεηηνπξγίαο εμαθνινπζνχλ λα 

δηέπνληαη απφ ην πξνεγνχκελν θαζεζηψο.
72
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Κεθάιαην 7 - Ζ Πεξίπησζε ηνπ Γήκνπ Μαιεβηδίνπ 

7.1 Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Γήκνπ Μαιεβηδίνπ 

Ο Γήκνο Μαιεβηδίνπ Ζξαθιείνπ Κξήηεο ζπζηάζεθε κε ην λφκν 3852/2010 «Νέα 

Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο-Πξφγξακκα 

Καιιηθξάηεο» θαη νπζηαζηηθά πθίζηαηαη απφ 1εο Ηαλνπάξηνπ ηνπ 2011 κεηά ηηο 

Απηνδηνηθεηηθέο εθινγέο ηνπ Ννεκβξίνπ ηνπ 2010. Πξφθεηηαη γηα ζπλέλσζε ησλ ηξηψλ 

«Καπνδηζηξηαθψλ» Γήκσλ, Γαδίνπ, Σπιίζνπ θαη Κξνπζψλα. Απνηειείηαη απφ 46 

νηθηζκνχο απφ ηνπο νπνίνπο νη 11 είλαη παξάθηηνη, νη ηξεηο είλαη πεδηλνί ρσξίο γεηηλίαζε 

κε αθηνγξακκή, νη 7 είλαη εκηνξεηλνί θαη νη 25 είλαη νξεηλνί.  

Γεσγξαθηθά ν Γήκνο θαιχπηεη ην βνξεηνδπηηθφ θνκκάηη ηνπ Ννκνχ Ζξαθιείνπ, 

ζπλνξεχεη κε ην Ννκφ Ρεζχκλνπ δπηηθά, ελψ απφ ηα αλαηνιηθά γεηηληάδεη κε ην Γήκν 

Ζξαθιείνπ θαη θαηαιακβάλεη πεξίπνπ 291.907Km
2
. Ο νξεηλφο φγθνο ηνπ Φεινξείηε ηνλ 

νξηνζεηεί δπηηθά, ην Κξεηηθφ πέιαγνο βφξεηα, ε πεδηάδα ηεο Μεζζαξάο λφηηα, ελψ 

ζπλνξεχεη κε ην Γήκν Ζξαθιείνπ. 

χκθσλα κε ηελ ηειεπηαία απνγξαθή ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο 

(ΔΛ.ΣΑΣ.), πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2011, ν Μφληκνο Πιεζπζκφο ηνπ Γήκνπ 

Μαιεβηδίνπ αλέξρεηαη ζε 24.864 άηνκα, ν Νφκηκνο Πιεζπζκφο αλέξρεηαη ζε 22.373 

άηνκα, ελψ ν Πξαγκαηηθφο Πιεζπζκφο αλέξρεηαη ζε 29.062 άηνκα
73

. 

           Αλαιπηηθά νη πφιεηο θαη ηα ρσξηά ηνπ δήκνπ Μαιεβηδίνπ πνπ μεπεξλνχλ ηνπο 

1.000 θάηνηθνπο είλαη ην Γάδη θαη ν Κξνπζψλαο ελψ νηθηζκνί θαη ρσξηά ηνπ δήκνπ 

κε 200 έσο 1.000 θάηνηθνπο είλαη Αγία Πειαγία, Άγηνη Θεφδσξνη, Ακκνχδη, Άλσ 

Καιέζα, Αζηπξάθη, Γσληέο, Γακάζηα, Καβξνρψξη, Κάησ Καιέζα, Κεξακνχηζη, 

Κνιιπβάο, Κνξθέο, Ληλνπεξάκαηα, Μάξαζνο, Παιαηφθαζηξν, Παληάλαζζα, Ρνδηά, 

Σχιηζνο θαη  ην Φφδειε. 

Ο Γήκνο Μαιεβηδίνπ είλαη ν ηξίηνο κεγαιχηεξνο ζε πιεζπζκφ Γήκνο ηεο 

Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Ζξαθιείνπ κε 24.864 πιεζπζκφ αθνχ πξνεγείηε ν Γήκνο 

                                                           
73

 χκθσλα κε ηελ ΔΛ.ΣΑΣ. σο Μφληκνο Πιεζπζκφο νξίδεηαη ην ζχλνιν Διιήλσλ θαη αιινδαπψλ 

θαηνίθσλ πνπ έρνπλ ηε ζπλήζε δηακνλή ηνπο εληφο ησλ γεσγξαθηθψλ νξίσλ κηαο πεξηνρήο, Νφκηκνο 

Πιεζπζκφο νξίδεηαη ην ζχλνιν ησλ δεκνηψλ κηαο πεξηνρήο, ελψ Πξαγκαηηθφο (De Facto) Πιεζπζκφο 

νξίδεηαη ην ζχλνιν ησλ αηφκσλ πνπ βξέζεθαλ παξφληα θαη απνγξάθεθαλ ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο ηεο 

απνγξαθήο ζε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή. 
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Ζξαθιείνπ θαη ν Γήκνο Υεξζνλήζνπ φπσο θαίλεηαη θαη ζην παξαθάησ πίλαθα. (Πίλαθαο 

1) 

Πίλαθαο 1 Μόληκνο πιεζπζκόο πεξηθεξεηαθήο ελόηεηαο Ηξαθιείνπ 

 

χκθσλα κε ην Δπηκειεηήξην Ζξαθιείνπ ηα Καηαζηήκαηα πνπ έρνπλ 

ηνπιάρηζηνλ κία δξαζηεξηφηεηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ ζην 

Γήκνπ Μαιεβηδίνπ είλαη ζην ζχλνιν ηνπο 342.
74

 Ο Γήκνο Μαιεβηδίνπ έρεη αλαπηχμεη 

κεγάιε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα εηδηθφηεξα ζε θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ 

ελδηαθέξνληνο φπσο θαθεηέξηεο θαη εζηηαηφξηα θαη απηφ γηαηί  πνιιέο πεξηνρέο φπσο ε 

Αγ. Πειαγία, ε Ακκνπδάξα απνηεινχλ πφιν έιμεο γηα ηνπο ηνπξίζηεο. Ο ηνπξηζκφο 

απνηειεί ηελ πξψηε πινπηνπαξαγσγηθή πεγή ησλ θαηνίθσλ ιφγσ ηεο χπαξμεο κεγάινπ 

αξηζκνχ μελνδνρεηαθψλ θαη ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ. ηα δηνηθεηηθά φξηα ηνπ Γήκνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη 27 μελνδνρεηαθέο κνλάδεο κε ζχλνιν θιηλψλ 8.333 θαη 187 κνλάδεο 

ελνηθηαδφκελσλ δηακεξηζκάησλ κε δπλακηθφηεηα 4.469 θιηλψλ θαη γηα απηφ έρνπκε θαη 

αλάπηπμε ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηνλ ηνπξηζκφ (εζηηαηφξηα, 

θαθεηέξηεο, παληνπσιεία κε παξαδνζηαθά πξντφληα).(Πίλαθαο 2) 

                                                           
74

 Τα Στοιχεία, μασ δόθηκαν 20/10/2016 από το Επιμελητήριο Ηρακλείου πράγμα που ςημαίνει ότι αυτή 
τη χρονική ςτιγμή μπορεί να ζχουν διαφοροποιηθεί (Πίνακασ 2) 
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 Πίλαθαο 2 Καηαζηήκαηα Τγεηνλνκηθνύ Ελδηαθέξνληνο Δήκνπ Μαιεβηδίνπ 

 

 

7.2 Άδεηεο ίδξπζεο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο γηα ΚΤΔ πνπ έρνπλ εθδνζεί από 

2011 έσο 2016 

Οη άδεηεο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο  πνπ έρνπλ εθδνζεί γηα ΚΤΔ απφ ην 2011 έσο 

θαη ην 2016 (Ννέκβξην) ζην ζχλνιν ηνπο είλαη 192. Με ηελ αιιαγή ηεο λνκνζεζίαο γηα 

νξηζκέλνπο ηχπνπο θαηαζηεκάησλ φπσο ηα θαηαζηήκαηα Ληαληθήο πψιεζεο ηξνθίκσλ 

θαη πνηψλ (παληνπσιεία, νπσξνπσιεία, πξαηήξηα εηδψλ δαραξνπιαζηηθήο θ.ιπ.), θαζψο 

θαη ηα θαηαζηήκαηα παξνρήο ππεξεζηψλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο (θνπξεία, 

θνκκσηήξηα, καληθηνχξ θ.η.ι.) ν λφκνο πξνβιέπεη κία απινχζηεξε δηαδηθαζία ε νπνία 
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είλαη γλσζηή σο «Γλσζηνπνίεζε Άδεηαο Λεηηνπξγίαο». Οπφηε γηα ηα έηε 2011,2012 θαη 

2013 ηα θαηαζηήκαηα απηά έπξεπε λα πάξνπλ άδεηα ελψ απφ ην 2014 έσο θαη ζήκεξα 

παίξλνπλ κηα βεβαίσζε Γλσζηνπνίεζεο
75

. Οη Γλσζηνπνηήζεηο πνπ έρνπλ δνζεί ηα 3 

ηειεπηαία ρξφληα ζην Γήκν Μαιεβηδίνπ αλέξρνληαη ζηηο 42.
76

(Πίλαθαο 3, ρήκα 5 θαη 

ρήκα 6) 

 

Πίλαθαο 3 Άδεηεο Καηαζηεκάησλ Τγεηνλνκηθνύ Ελδηαθέξνληνο θαη Γλσζηνπνηήζεηο από 

2011 έσο 2016 
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 Ζ δηαδηθαζία γλσζηνπνίεζεο έρεη αλαιπζεί ιεπηνκεξψο ζην Κεθάιαην 3 
76

ια ηα ζηνηρεία γηα ηηο εθδφζεηο αδεηψλ καο έρνπλ δνζεί απφ ηη Γξαθείν αδεηνδνηήζεσλ ηνπ Γήκνπ 

Μαιεβηδίνπ. Οη γλσζηνπνηήζεηο πνπ αθνξνχλ ην έηνο 2016 είλαη κέρξη 1 Ννεκβξίνπ. Τπάξρεη κηθξφ 

πεξηζψξην ιάζνπο θαζψο φια ηα ζηνηρεία ηα αληιήζακε απφ αξρεία θαθέισλ αθνχ δελ ππάξρεη θάπνην 

απηνκαηνπνηεκέλν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα.  
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ρήκα 5  Ραβδόγξακκα  Καηαζηεκάησλ Τγεηνλνκηθνύ Ελδηαθέξνληνο θαη Γλσζηνπνηήζεηο 

από 2011 έσο 2016 

 
77

 

 

ρήκα 6 Δηάγξακκα (επί ηηο 100 ησλ ζπλόισλ ηνπο)  Καηαζηεκάησλ Τγεηνλνκηθνύ 

Ελδηαθέξνληνο θαη Γλσζηνπνηήζεηο από 2011 έσο 2016 

 
78
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 Ίδια επεξεργαςία 
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 Ίδια επεξεργαςία 
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Σν 2013 θαη ην 2014 παξαηεξείηε κία αχμεζε ζηελ έθδνζε αδεηψλ θαη απηφ 

νθείιεηαη ζην φηη ςεθίζηεθε ν λφκνο Ν.4178/13 γηα ηελ λνκηκνπνίεζε ησλ απζαηξέησλ 

νπφηε πνιινί ηαθηνπνίεζαλ ηα θηίζκαηα ηνπο θαη θαηάθεξαλ λα πάξνπλ άδεηα γηα ηα 

θαηαζηήκαηα ηνπο. 

7.3 Δπηβαιιόκελεο πνηλέο 

 ην θεθάιαην 4 αλαθέξνληαη αλαιπηηθά νη δηνηθεηηθέο θπξψζεηο πνπ ππφθεηηαη 

έλα ΚΤΔ εάλ δελ ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα Ννκνζεζία. ηαλ ν δήκνο 

ζθξαγίδεη θαηαζηήκαηα εηδηθά ζε κία ηφζν δχζθνιε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε πνπ 

βξίζθεηαη ε ρψξα καο, νη πνιίηεο αληηδξνχλ ζε ηέηνηεο απνθάζεηο θαη ηνλίδνπλ φηη ν 

δήκνο δελ δείρλεη επαηζζεζία ζηηο δχζθνιεο απηέο νηθνλνκηθέο ζηηγκέο πνπ πεξλάλε φινη 

νη πνιίηεο θαη νη επηρεηξεκαηίεο θαη ην κφλν πνπ θάλεη είλαη λα εθαξκφδεη ηε λνκνζεζία. 

Μήπσο ηειηθά φκσο ν δήκνο εθαξκφδεη ηελ λνκνζεζία επηιεθηηθά θαη γη΄απηφ 

εμνξγίδνληαη πνιινί ζπκπνιίηεο καο; Ο Γήκαξρνο θαη ν Αληηδήκαξρνο πνπ είλαη 

ππεχζπλνο γηα ηα θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο ζίγνπξα ζθέπηνληαη φηη ην 

θνξηίν απηφ είλαη βαξχ θαη θπζηθά θνβνχληαη θαη ηε κε εθινγή ηνπο ηελ επφκελε 

εθινγηθή πεξίνδν. Απηά ηα εξσηήκαηα φπσο θαη πνιιά άιια ζα πξνζπαζήζνπκε λα 

απαληήζνπκε ζην θαησηέξσ θεθάιαην 8 αμηνπνηψληαο ηελ πνζνηηθή θαη πνηνηηθή έξεπλα 

πνπ έρνπκε θάλεη. ην Γήκν Μαιεβηδίνπ ηα 3 ηειεπηαία  ρξνληά έρνπλ δνζεί αλαζηνιέο 

ζθξάγηζεο ζην ζχλνιν ηνπο 18 ελψ ηειηθψο ζθξαγίζηεθαλ 22 ΚΤΔ.(Πίλαθαο 4, Πίλαθαο 

5) 

 

Πίλαθαο 4 Καηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο πνπ πήξαλ Αλαζηνιή θξάγηζεο 
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Πίλαθαο 5 Καηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο πνπ θξαγίζηεθαλ 

79
 

 

Γηα λα ζθξαγηζηεί έλα ΚΤΔ αθνινπζνχληαη ηα παξαθάησ βήκαηα.(ρήκα 7) 

ρήκα 7 Δηαδηθαζία Απόθαζεο θξάγηζεο 

 
80

 

7.4 Πξνβιήκαηα ζην ηνπηθό επίπεδν 

 Πνιιά είλαη ηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη ζην Γήκν Μαιεβηδίνπ θαη έρνπλ 

άκεζε εκπινθή ηα ΚΤΔ ηεο πεξηνρήο. Πνιιά απφ απηά έρνπλ ζρέζε κε ηελ ερνξχπαλζε 

πνπ πξνθαινχλ. 
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Πίλαθαο 3, Πίλαθαο 4. ηνηρεία πνπ καο δφζεθαλ απφ ην Γξαθείν Αδεηνδνηήζεσλ ηνπ Γήκνπ 

Μαιεβηδίνπ. Οη αλαζηνιέο θαη ζθξαγίζεηο ηνπ έηνπο 2016 είλαη κέρξη 1 Ννεκβξίνπ. Τπάξρεη κηθξφ 

πεξηζψξην ιάζνπο θαζψο φια ηα ζηνηρεία ηα αληιήζακε απφ αξρεία θαθέισλ αθνχ δελ ππάξρεη θάπνην 

απηνκαηνπνηεκέλν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα. 
80

 Ίδηα επεμεξγαζία 
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 Ζ ερνξχπαλζε, πνπ πξφζθαηα ραξαθηεξίζζεθε σο «ξχπνο», απνηειεί µία απφ ηηο 

ζνβαξφηεξεο πεξηβαιινληηθέο απεηιέο πνπ ππνβαζκίδεη ηελ πνηφηεηα δσήο (εθλεπξηζκφο, 

δπζθνξία, απψιεηα αθνήο, έιιεηςε απηνζπγθέληξσζεο, ςπρνινγηθέο δηαηαξαρέο, 

αθξναζηηθή θφπσζε, επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά, δηαηαξαρέο χπλνπ, δπζάξεζηεο νξκνληθέο 

αληηδξάζεηο, µεησµέλε απφδνζε ζηε δνπιεηά θαη ζην ζρνιείν, αιιά θαη θαθή 

επηθνηλσλία είλαη µφλν κεξηθά απφ ηα ζπκπηψκαηα πνπ έρνπλ θαηαγξάςεη εξεπλεηέο ηνπ 

Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο θαη ηνπ Κέληξνπ Δξεπλψλ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο),  

ελψ νη θαηαγγειίεο ησλ πεξηνίθσλ γηα ζπζηεκαηηθή θαη εθηεηακέλε ερνξχπαλζε, θπξίσο 

ζε βξαδηλέο ψξεο, απφ ηα θαηαζηήκαηα, είλαη επαλαιακβαλφκελεο.  

ε πξφζθαην πφξηζκά ηνπ ν πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε, ζεκεηψλεη φηη νη νηθείνη 

Γήκνη ρνξεγνχλ ζηα ΚΤΔ άδεηεο κνπζηθήο θαη άδεηεο παξάηαζεο κνπζηθήο, ρσξίο λα 

ιακβάλνπλ ππφςε ηελ άκεζε γεηηλίαζή ηνπο µε θαηνηθίεο θαη ηελ ππεξζπγθέληξσζε ηνπο 

ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο. Δπίζεο, νη έιεγρνη απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πεξηνξίδνληαη 

ζε κηθξφ αξηζκφ αλά έηνο, αθελφο ιφγσ θαη ηεο εθθξαζζείζαο αδπλακίαο ηνπο γηα ηε 

δηελέξγεηα ζπζηεκαηηθψλ ειέγρσλ, αθεηέξνπ ιφγσ ηνπ ζεκαληηθνχ αξηζκνχ ησλ ΚΤΔ ζε 

ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο. πγθεθξηκέλα θαηαζηήκαηα εμαθνινπζνχλ λα δηαζέηνπλ άδεηεο 

ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο θαη άδεηεο παξάηαζεο κνπζηθήο, παξά ηε δηαπίζησζε εθ κέξνπο 

ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ φηη δελ ηεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ρνξήγεζήο ηνπο. 

Δηδηθφηεξα, δηαπηζηψλεηαη ε ηνπνζέηεζε ερείσλ θαη ε ιεηηνπξγία ζηεξενθσληθνχ 

ζπγθξνηήκαηνο ζπλδεδεκέλνπ µε εληζρπηή θαη ερεία µε αλνηθηέο πφξηεο θαη παξάζπξα 

ζηνλ εμσηεξηθφ ρψξν ησλ θαηαζηεκάησλ, νη νπνίεο απνηεινχλ παξάβαζε ησλ φξσλ 

ιεηηνπξγίαο ηεο άδεηαο κνπζηθήο. Δλψ ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο δελ 

πξαγκαηνπνηείηαη ε κέηξεζε ηεο ζηάζκεο ηνπ ζνξχβνπ µε ερφκεηξν.  

ηαλ δηαπηζηψλεηαη ερνξχπαλζε παξαβηάδνληαη νη πξνυπνζέζεηο ρνξήγεζεο ηεο 

άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο, θαζψο θαη ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο/ή θαη 

παξάηαζεο ιεηηνπξγίαο µνπζηθψλ νξγάλσλ. ηελ πεξίπησζε απηή εθαξκφδνληαη, ηφζν νη 

δηαηάμεηο ηεο ππ’ αξ. Τ1γ/Γ.Π./νηθ.96967/8-10-2012 απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο, 

πνπ αληηθαηέζηεζε ηελ Τ.∆ Α1β/8577/1983, φζν θαη νη δηαηάμεηο ηνπ Π.∆. 180/79. Οη 

αξκφδηεο ππεξεζίεο εθαξκφδνπλ δηαδεπθηηθά ηηο σο άλσ δηαηάμεηο, ζπλήζσο ηηο 

πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο θαηφπηλ απηνςίαο ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ πγεηνλνκηθνχ 

ειέγρνπ, ελψ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.∆. 180/79 θαηφπηλ απηνςίαο ησλ αζηπλνκηθψλ αξρψλ. 

Οη ξπζκίζεηο απηέο αλαθέξνληαη γεληθά ζηε δπλαηφηεηα αλάθιεζεο ηεο άδεηαο 
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ιεηηνπξγίαο ΚΤΔ θαη φρη εηδηθά ζην δήηεκα ηεο αλάθιεζεο ηεο άδεηαο κνπζηθήο ή θαη 

παξάηαζεο ιεηηνπξγίαο κνπζηθψλ νξγάλσλ.  

πλεπψο, ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο δελ πξνβαίλνπλ ζηελ πξνζσξηλή ή 

νξηζηηθή αθαίξεζε ηεο άδεηαο κνπζηθήο θαη ηεο άδεηαο παξάηαζεο ηεο σο κέηξν αλάινγν 

µε ην κέγεζνο ηεο φριεζεο, αιιά ζηελ πξνζσξηλή αλάθιεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο 

ή/θαη ζθξάγηζεο ε νπνία φκσο δελ επηηπγράλεηαη.  

πγθεθξηκέλα: Α) ζε παξαβάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνπνζέηεζε ερείσλ ζε εμσηεξηθφ ρψξν ή 

ιεηηνπξγία µνπζηθήο µε αλνηθηέο πφξηεο, ε αξκφδηα ππεξεζία ηνπ ∆ήµνπ, µεηά ηελ 

έθζεζε απηνςίαο, ζπλήζσο ηεο πγεηνλνκηθήο ππεξεζίαο ή/θαη ηεο αζηπλνκίαο, ζε θάπνηεο 

πεξηπηψζεηο πξνβαίλεη ζηελ πξνζσξηλή αλάθιεζε ηεο άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο 

ηνπ. Χζηφζν, νη ηδηνθηήηεο ησλ θαηαζηεκάησλ, δεδνκέλνπ ηνπ πξνζσξηλνχ ραξαθηήξα 

ησλ ζπγθεθξηκέλσλ παξαβάζεσλ, επηηπγράλνπλ ηελ αλαζηνιή ηεο αλάθιεζεο ηεο άδεηαο 

ιεηηνπξγίαο/ζθξάγηζεο πξνζθνκίδνληαο ζηε ζπλέρεηα γλσκνδφηεζε, µεηά απφ 

επαλέιεγρν ηεο πγεηνλνκηθήο ππεξεζίαο
81

 πεξί επαλαθνξάο ησλ πξαγκάησλ ζηελ 

πξνηέξα θαηάζηαζε θαη ηεο ζχλλνµεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΚΤΔ. Β) ηαλ βεβαηψλνληαη 

παξαβάζεηο γηα ππέξβαζε ηνπ νξίνπ ερνζηάζµεο, δεδνκέλνπ φηη ζπληεινχληαη ζε 

ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Π.∆. 180/79. Χζηφζν 

επηζεκαίλεηαη, φηη ν πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο ειέγρσλ δελ θαζηζηά εθηθηή ηελ πξνζσξηλή 

αθαίξεζε ηεο ρνξεγεζείζαο άδεηαο θαη ηε ζθξάγηζε ηνπ θαηαζηήκαηνο κεηά απφ ηξεηο 

δηαπηζησκέλεο παξαβάζεηο, µε απνηέιεζκα λα µελ εθαξκφδεηαη ε ξχζκηζε ηεο νξηζηηθήο 

ζθξάγηζεο ηνπ θαηαζηήκαηνο, ζχκθσλα µε ην άξζξν 2 παξ. 2β ηνπ Π.∆. 180/792 . 

Δπίζεο ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο δηαπηζηψλεηαη φηη ε απφθαζε πξνζσξηλήο 

ζθξάγηζεο ιακβάλεηαη µεηά ην πέξαο ηεο πεξηφδνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο. Γ) 

εκεηψλεηαη, πεξαηηέξσ, φηη θαη γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ εθδφζεθαλ απνθάζεηο γηα ηελ 

πξνζσξηλή αθαίξεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ησλ ελ ιφγσ θαηαζηεκάησλ, νη 

ελδηαθεξφκελνη άζθεζαλ ηα πξνβιεπφκελα έλδηθα µέζα θαη έηπραλ ηεο αλαζηνιήο ηεο 

ζθξάγηζεο, µε θχξην επηρείξεκά ηνπο ηελ επηδείλσζε ηεο νηθνλνκηθήο ηνπο 

θαηάζηαζεο
82

. 

 Δηδηθφηεξα, ζην Γήκν Μαιεβηδίνπ θαη ζε πεξηνρέο ηνπ Γήκνπ νη νπνίεο είλαη 

ηνπξηζηηθέο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε Αγ. Πειαγία, ε Ακκνπδάξα θ.α., ηα ΚΤΔ ην 

θαινθαίξη πνπ ιεηηνπξγνχλ βάδνπλ ηε κνπζηθή πνιχ δπλαηά θαη ζε αλνηθηνχο ρψξνπο. Οη 

                                                           
81

Άξζξν 16 ηεο ππ’ αξ. Τ1γ/Γ.Π./νηθ.96967/8-10-2012 απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο, 
82

πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε, Πφξηζκα «Ζρνξχπαλζε θαηά ηε ιεηηνπξγία θαηαζηεκάησλ Τγεηνλνκηθνχ 

Δλδηαθέξνληνο», Ηνχιηνο 2013 
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πειάηεο επίζεο ππνρξεψλνληαη λα θσλάδνπλ γηα λα ζπλνκηινχλ κεηαμχ ηνπο θαη έηζη 

δεκηνπξγείηαη έλα θνκθνχδην. Με ηνλ ηξφπν απηφ ηα θαθέ-κπαξ κεηαηξέπνληαη ζε 

θέληξα δηαζθέδαζεο ζε αλνηθηφ ρψξν θαη θπζηθά πξνθαινχλ αλαζηάησζε ζηνπο 

πεξίνηθνπο πνπ δηακέλνπλ κφληκα ζε απηέο ηηο πεξηνρέο θαη ζε πνιιά μελνδνρεηαθά 

θαηαιχκαηα πνπ ππάξρνπλ γχξσ. 

 Αλαιχνληαο έλα ζπκβάλ παξαθάησ ζα εμεηάζνπκε ζηε πξαγκαηηθφηεηα ηη 

ζπκβαίλεη θαη πσο αληηδξάεη ν Γήκνο Μαιεβηδίνπ ζε ηέηνηα γεγνλφηα. Τπάξρεη έλα 

μελνδνρεηαθφ θαηάιπκα ζηε πεξηνρή ηεο Αγίαο Πειαγίαο πνπ έξρεηαη ζπλερψο ζε 

ζχγθξνπζε γηα ηελ ρξήζε ηεο κνπζηθήο ζε πςειή έληαζε κε κία θαθεηέξηα πνπ ην βξάδπ 

κεηαηξέπεηε ζε κπαξάθη. Ο Γήκνο εμέηαζε φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο ζχκθσλα κε ηε 

λνκνζεζία θαη ην ΚΤΔ πήξε άδεηα κνπζηθψλ νξγάλσλ.  

 Σν θαθέ – κπαξ φκσο είρε ζπλερψο ζε πςειή έληαζε ηε κνπζηθή πέξα ηνπ 

σξαξίνπ πνπ αλέγξαθε ε άδεηα ηνπ. Έρνληαο αλαθέξεη ν επηρεηξεκαηίαο ηνπ 

μελνδνρεηαθνχ θαηαιχκαηνο ην πξφβιεκα ζηνλ επηρεηξεκαηία ηνπ ΚΤΔ θαη δελ 

ζπκκνξθσλφηαλ, ην θαηήγγεηιε ζην δήκν θαη ζηελ αζηπλνκία ψζηε λα γίλνπλ νη 

απαξαίηεηνη έιεγρνη θαζψο ν ίδηνο αλέθεξε φηη νη πειάηεο ηνπ θάλνπλ ζπλερψο παξάπνλα 

θαη γεληθψο γη’ απηφ ην ζέκα έρεη βγεη θαθή θήκε γηα ην θαηάιπκά ηνπ. Μεηά απφ 

ειέγρνπο πνπ έγηλαλ απφ ηελ αζηπλνκία δηαπηζηψζεθε φηη ε θαθεηέξηα φλησο είρε δπλαηά 

ηε κνπζηθή αθνχ κεηξήζεθε κε ερφκεηξν θαη μεπεξλνχζε ηα 80db, ελψ ζπγρξφλσο ήηαλ 

θαη πέξαο ηνπ σξαξίνπ πνπ αλαγξάθεη ε άδεηα ηνπ. 

 Μεηά απφ ηηο θαηαγγειίεο ηνπ επηρεηξεκαηία ηνπ μελνδνρεηαθνχ θαηαιχκαηνο θαη 

κεηά απφ ηξείο δηαπηζησκέλεο παξαβάζεηο απφ ηελ αζηπλνκία πνπ θαηέθζαζαλ ζην 

Γξαθείν Αδεηνδνηήζεσλ ηνπ Γήκνπ Μαιεβηδίνπ, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ν 

Γήκνο ήηαλ ππνρξεσκέλνο λα εθδψζεη απφθαζε πξνζσξηλήο ζθξάγηζεο. Δμάληιεζε φηη 

ρξνληθά πεξηζψξηα είρε γηα ηελ πξνζσξηλή ζθξάγηζε θαη φηαλ πήγαλ ηα φξγαλα ηνπ 

Γήκνπ λα ζθξαγίζνπλ ην ΚΤΔ είρε θιείζεη, θαζψο ε πεξίνδνο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

θαηαζηήκαηνο είρε πεξάζεη. Ο επηρεηξεκαηίαο ηνπ θαθέ-κπαξ είρε δειψζεη ζην δήκν φηη 

επξφθεηην λα ζπκκνξθσζεί θαη λα κε ηνπ ζθξαγίζνπλ ην θαηάζηεκα ηνπ επηθαιψληαο 

νηθνλνκηθνχο ιφγνπο. 

 ε εξψηεζε κνπ ζηνλ κφληκν ππάιιεινπ ηνπ Γήκνπ ηνπ Γξαθείνπ 

Αδεηνδνηήζεσλ γηαηί ν Γήκνο ιεηηνχξγεζε κε απηφ ηνλ ηξφπν θαζπζηεξψληαο ηε 

πξνζσξηλή ζθξάγηζε ηνπ θαηαζηήκαηνο, καο απάληεζε: Ο Γήκνο δελ ζέιεη λα θιείλεη 

θαηαζηήκαηα, ζέιεη λα εληζρχζεη ηε κηθξνεπηρεηξεκαηηθφηεηα θπζηθά φρη ζε βάξνο 

άιισλ επηρεηξεκαηηψλ θαη εηο βάξνο ζηελ πγεία ησλ πνιηηψλ. Πξνζπαζεί λα 
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ζπκκνξθψζεη ηνπο κηθξνεπηρεηξεκαηίεο θαη λα ηνπο πεξάζεη ην κήλπκα λα ιεηηνπξγνχλ 

λφκηκα θξαηψληαο ηηο ηζνξξνπίεο. Δπίζεο καο αλέθεξε φηη ν αληηδήκαξρνο πνχ βάδεη ηελ 

ππνγξαθή ηνπ γηα ζθξαγίζεηο θαηαζηεκάησλ θνβάηαη γηα ηελ κε εθινγή ηνπ ζηελ 

επφκελε αλακέηξεζε φπνηε εμαληιεί φηη ρξνληθά πεξηζψξηα έρεη. θνπφο θαλελφο δελ 

είλαη λα θιείζεη θακία επηρείξεζε γηαηί δελ ζπκθέξεη θαλέλα. 

 Καηά ηελ άπνςε κνπ ζθνπφο είλαη νη δήκνη λα δίλνπλ άδεηα κνπζηθήο ζε ΚΤΔ  

εμεηάδνληαο φια ηα δεδνκέλα θαη δίλνληαο ζαθείο νδεγίεο γηα ηε ρξήζε ηεο κνπζηθήο 

αθφκα θαη γξαπηέο αλ είλαη δπλαηφλ, ελψ ζα πξέπεη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα εηδηθά 

ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο θαη θπξίσο ηε Παξαζθεπή, ην άββαην θαη ηε Κπξηαθή λα 

εληαηηθνπνηεζνχλ νη έιεγρνη απφ ηελ αζηπλνκία θαζψο δεκνηηθή αζηπλνκία δελ ππάξρεη 

πηα ζην Γήκν Μαιεβηδίνπ. 

 Ζ πνιενδνκηθή νξγάλσζε ησλ πεξηνρψλ ηνπ Γήκνπ απνηειεί αλαγθαηφηεηα γηα 

ηελ πεξηνρή κε ηνλ έιεγρν ησλ ρξήζεσλ γεο ελφο αλαπηπμηαθνχ πνιενδνκηθνχ ζρεδίνπ 

πνπ πξέπεη λα θηηαρηεί γηα ηελ εμηζνξξφπεζε ησλ ζπγθξνχζεσλ ρξήζεσλ γεο φζνλ 

αθνξά ηε θαηνηθία, ηα μελνδνρεηαθά θαηαιχκαηα θαη ηελ αλαςπρή γηα ηελ απνθπγή 

πξνβιεκάησλ φπσο ην παξαπάλσ. 
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Κεθάιαην 8  Απόςεηο  πνιηηώλ, αηξεηώλ θαη εξγαδνκέλσλ ηνπ Γήκνπ 

Μαιεβηδίνπ 

8.1 θνπνί, ηόρνη, Τπνζέζεηο 

Σα ΚΤΔ παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ θαζψο απνηεινχλ έλα ζεκαληηθφ 

θιάδν ηεο νηθνλνκίαο θαη γηα ην ιφγν απηφ θαζίζηαηαη επηηαθηηθή ε δηεξεχλεζε ηεο 

άζθεζεο αξκνδηφηεηαο πεξί ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνχ 

ελδηαθέξνληνο ηνπ Γήκνπ Μαιεβηδίνπ. Ζ δηεξεχλεζε ζα γίλεη ζε πνζνηηθφ επίπεδν ζε 

δεκφηεο πνπ επηζθέπηνληαη ην γξαθείν αδεηνδνηήζεσλ αιιά θαη ζε πνηνηηθφ επίπεδν ζε 

αηξεηνχο θαη ππαιιήινπο πνπ εκπιέθνληαη κε ηα ΚΤΔ. ε πνζνηηθφ θαη  πνηνηηθφ 

επίπεδν γεληθφο ζθνπφο είλαη λα δνχκε αλ απηή ε αξκνδηφηεηα πνπ αζθείηαη απφ ηε 

ηνπηθή απηνδηνίθεζε αζθείηαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα επηθέξεη ηα επηζπκεηά 

απνηειέζκαηα. 

ε πνζνηηθφ επίπεδν νη γεληθνί ζηφρνη καο είλαη: 

 Να δνχκε γηα πνην ιφγν επηζθέθηεθαλ ην γξαθείν αδεηνδνηήζεσλ θαη ηη 

γλσξίδνπλ γηα ηηο δηαδηθαζίεο έθδνζεο κίαο άδεηαο θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνχ 

ελδηαθέξνληνο.  

 Σηο απφςεηο ηνπο γηα ηηο δηαδηθαζίεο ρνξήγεζεο άδεηαο θαηαζηήκαηνο 

πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο. 

Δπηκέξνπο ζα δηεξεπλήζνπκε ηηο εμήο ππνζέζεηο: 

 Αλ νη δηαδηθαζίεο ρνξήγεζεο κηαο άδεηαο θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνχ 

ελδηαθέξνληνο είλαη ρξνλνβφξα ή φρη αιιά θαη πνηνο πηζηεχνπλ φηη επζχλεηαη. 

 Αλ ζεσξνχλ φηη θάπνηνη πνιίηεο ρξήδνπλ ηδηαίηεξεο κεηαρείξηζεο ή φρη θαη γηα 

απηνχο νη δηαδηθαζίεο επηηαρχλνληαη. 

 Αλ πηζηεχνπλ φηη θάπνην θαηάζηεκα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο πνπ δελ 

ιεηηνπξγεί λφκηκα πξέπεη λα ζθξαγίδεηαη ακέζσο ή δελ πξέπεη λα ζθξαγίδεηαη 

ακέζσο. 

 Αλ πξέπεη λα απινπνηεζεί ε δηαδηθαζία ρνξήγεζεο άδεηαο ησλ θαηαζηεκάησλ 

πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο φπσο έγηλε ην 2013 γηα νξηζκέλα θαηαζηήκαηα. 

 Αλ νη δεκφηεο είλαη επραξηζηεκέλνη απφ ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη απφ ηελ 

ηνπηθή απηνδηνίθεζε ή φρη.   
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 Αλ ε άζθεζε πεξί ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνχ 

ελδηαθέξνληνο πξέπεη λα παξακείλεη ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε ή ζα πξέπεη λα 

θχγεη. 

8.2 πκκεηέρνληεο – ηνηρεία δείγκαηνο 

 ηελ πνζνηηθή έξεπλα ζπκκεηείραλ εζεινληηθά 50 δεκφηεο ηνπ Γήκνπ 

Μαιεβηδίνπ πνπ βξίζθεηαη ζην Ζξάθιεην Κξήηεο. πγθεθξηκέλα έιαβαλ κέξνο 34 (68%) 

άλδξεο θαη 16 γπλαίθεο (32%) γπλαίθεο. Ζ ηερληθή ηεο δεηγκαηνιεςίαο είλαη  ε βνιηθή – 

ζπκπησκαηηθή θαη ζπλνιηθά δφζεθαλ 50 εξσηεκαηνιφγηα θαη επηζηξάθεθαλ θαη ηα 

50.(Πίλαθαο 6) 

 

Πίλαθαο 6  Εξώηεζε 1 – Φύιν ζπκκεηερόλησλ 

 

 

Ζ ειηθία ησλ ζπκκεηερφλησλ θπκαίλεηαη απφ 18 έσο ηα 64 έηε κε ηελ πιεηνςεθία 

ησλ δεκνηψλ Μαιεβηδίνπ λα θπκαίλεηε απφ 25 – 44 (46%), ελψ αθνινπζνχλ νη ειηθίεο 

απφ 18 – 24 (30%), 45 – 64 (24%) θαη ηέινο απφ 65 θαη άλσ δελ βξέζεθε θαλέλαο 

ζπκκεηέρνλ.(Πίλαθαο 7, ρήκα 8) 
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Πίλαθαο 7 Εξώηεζε 2 – Ηιηθία ζπκκεηερόλησλ 

 

 

 

 

                 

ρήκα 8 Ραβδόγξακκα Ηιηθίαο 
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ηνλ  Πίλαθα 8  παξνπζηάδεηαη ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ δεκνηψλ ηνπ Γήκνπ 

Μαιεβηδίνπ. Έηζη, απφ ηνπο 50 εξσηεζέληεο, νη πεξηζζφηεξνη είλαη απφθνηηνη Λπθείνπ 

28(56%) θαη απφθνηηνη θάπνηαο ζρνιήο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 28(56%), ελψ 

αθνινπζνχλ απφθνηηνη γπκλαζίνπ 7(14%) θαη νη  θάηνρνη θάπνηνπ κεηαπηπρηαθνχ 3(6%).  

 

Πίλαθαο 8 Εξώηεζε 3 - Επίπεδν κόξθσζεο 

 

8.3 Μέζα ζπιινγήο δεδνκέλσλ – Δξγαιείν ηεο έξεπλαο 

 Ζ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ γηα ηε πνζνηηθή έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε κε έληππν, 

αλψλπκν εξσηεκαηνιφγην πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ην ζθνπφ ηεο έξεπλαο, ην νπνίν ζην 

ζχλνιν ηνπ παξνπζηάδεηαη ζην Παξάξηεκα. Γηα ηελ πνηνηηθή έξεπλα ε ζπιινγή ησλ 

δεδνκέλσλ έγηλε κε ηνλ ηξφπν ησλ ζπλεληεχμεσλ φπνπ έγηλαλ 10 ίδηεο εξσηήζεηο ζε 

αηξεηνχο θαη ππαιιήινπο ηνπ Γήκνπ Μαιεβηδίνπ πνπ εκπιέθνληαη κε ηα θαηαζηήκαηα 

πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο. Σν εξγαιείν (εξσηεκαηνιφγην) πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα 

ηελ πνζνηηθή έξεπλα απνηειείηαη απφ 14 εξσηήζεηο θαη ρσξίδεηαη ζε 4 κέξε. ην πξψην 

κέξνο (Δξσηήζεηο 1, 2, 3) ζπιιέγνληαη δεκνγξαθηθά ζηνηρεία φπσο είλαη ην θχιν, ε 

ειηθία θαη ην επίπεδν ηεο κφξθσζεο ησλ εξσηεζέλησλ. ην δεχηεξν κέξνο (Δξσηήζεηο 4 

έσο 9) νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα θαινχληαη λα απαληήζνπλ ζε εξσηήζεηο πνπ 

αθνξνχλ, γηα πνην ιφγν επηζθέθηεθαλ ην Γξαθείν Αδεηνδνηήζεσλ, εάλ είλαη γλψζηεο 

ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ έθδνζε κίαο άδεηαο θαζψο θαη αλ πηζηεχνπλ φηη απηέο νη 

δηαδηθαζίεο είλαη ρξνλνβφξεο. ην ηξίην κέξνο ( Δξσηήζεηο 10 έσο 12) ζα εξσηεζνχλ 

ζρεηηθά κε ηηο πειαηεηαθέο ζρέζεηο θαη γηα ηηο ζθξαγίζεηο ησλ θαηαζηεκάησλ 

πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο ελψ ζην ηέηαξην θαη ηειεπηαίν κέξνο (Δξσηήζεηο 13 θαη 14) 

ζα πάξνπκε απαληήζεηο ζρεηηθά κε ηελ απινπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο θαη γηα ην αλ ζα 

πξέπεη λα παξακείλεη απηή ε αξκνδηφηεηα πεξί ηεο ιεηηνπξγία ησλ θαηαζηεκάησλ 

πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη γηα ηηο 

εξσηήζεηο 1 – 14 ηζρχεη ν ζπκβνιηζκφ Q1- Q14 αληίζηνηρα. 
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 Δηδηθφηεξα ην εξσηεκαηνιφγην πεξηιακβάλεη εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ, απιήο ή 

πνιιαπιήο απάληεζεο. Οη εξσηήζεηο κπνξνχλ λα απαληεζνχλ κε επηινγή Ναη/ρη είλαη 

δειαδή θιεηζηέο δίηνκεο (Dichotomous), κε βάζε επηινγήο κίαο απάληεζεο απφ κία 

γθάκα επηινγψλ. ιεο νη απαληήζεηο ζπκπιεξψλνληαη κε «x», έηζη ψζηε λα 

ζπκπιεξψλνληαη εχθνια θαη παξάιιεια λα είλαη εθηθηή ε θαηαρψξεζε θαη αλάιπζε 

ηνπο ζην εηδηθφ ζηαηηζηηθφ πξφγξακκα. Δπίζεο, ζην εξσηεκαηνιφγην θάπνηεο εξσηήζεηο 

επαλαιακβάλνληαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν, νχησο ψζηε λα εθηηκεζεί ε πξαγκαηηθή θαη φρη 

ηπραία απάληεζε ηνπ θάζε εξσηεζέληα. 

 Σν εξσηεκαηνιφγην είλαη αλψλπκν φπσο ήδε πξναλαθέξζεθε θαη ηα πξνζσπηθά 

δεδνκέλα πνπ ζπγθεληξψζεθαλ είλαη απφξξεηα θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ κφλν γηα ηνπο 

ζθνπνχο απηήο ηεο δηπισκαηηθήο. 

8.4 Γηαδηθαζία ζπιινγήο δεδνκέλσλ 

 Ζ δηεμαγσγή ηεο πνζνηηθήο έξεπλαο έγηλε ην δηάζηεκα κεηαμχ Μαΐνπ κέρξη ηέινο 

Ννεκβξίνπ (2016) ελψ νη ζπλεληεχμεηο έγηλαλ κε πξνγξακκαηηζκέλα ξαληεβνχ ηνλ 

Ννέκβξην ζηνλ Γήκν Μαιεβηδίνπ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη αθφκα δελ είρε ςεθηζηεί ν 

Νφκνο 4442/2016 ΦΔΚ 2030/Α/7-12-2016  ην «Νέν ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηελ άζθεζε 

νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» νπφηε ε έξεπλα δηεμάρζεθε κε ηελ 

ηφηε πθηζηάκελε λνκνζεζία. Ζ ρνξήγεζε θαη ε ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ έγηλε 

κέζσ ηνπ Γξαθείνπ Αδεηνδνηήζεσλ ηνπ Γήκνπ Μαιεβηδίνπ ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ 

αλαθέξζεθε παξαπάλσ. Μαδί κε ην εξσηεκαηνιφγην δηαλεκφηαλ θαη ζρεηηθφ 

ελεκεξσηηθφ έληππν γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ελψ είρε δηαζθαιηζηεί ην 

γεγνλφο φηη φινη φζνη ζα ζπκπιήξσλαλ ην εξσηεκαηνιφγην είραλ ζπλαιιαγή κε ην 

Γξαθείν Αδεηνδνηήζεσλ. 

 Ηδηαίηεξε έκθαζε δφζεθε ζηε εκπηζηεπηηθφηεηα, ζηελ αλψλπκε θχζε ηεο έξεπλαο 

φπσο θαη ζηε ζεκαζία ησλ εηιηθξηλψλ απαληήζεσλ, βαζηζκέλσλ ζηελ πξνζσπηθή 

εκπεηξία ηνπ θάζε δεκφηε φζνλ αθνξά ηελ πνζνηηθή έξεπλα αιιά θαη ηνλ ππαιιήισλ θαη 

αηξεηψλ φζνλ αθνξά ηελ πνηνηηθή έξεπλα. Σέινο, ε ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

απαηηνχζε  5 ιεπηά απφ ην πξνζσπηθφ ρξφλν ηνπ θάζε πνιίηε ελψ ζηηο ζπλεληεχμεηο 

έπξεπε λα αθηεξψζνπλ νη ππάιιεινη θαη νη αηξεηνί πεξίπνπ 20 ιεπηά. 
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8.5 Δπεμεξγαζία δεδνκέλσλ -  Απνηειέζκαηα πνζνηηθήο έξεπλαο 

 Ζ αλάιπζε ησλ πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ έγηλε κέζσ ηνπ ζηαηηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο 

SPSS 20.0 (Statical Package for Social Sciences) θαη ζε φιεο ηηο αλαιχζεηο αλαθέξεηαη 

ην επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο πνπ πηνζεηήζεθε θάζε θνξά. 

 Οη κέζνδνη ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ ζε επίπεδν 

πεξηγξαθηθήο, επαγσγηθήο κε παξακεηξηθήο ζηαηηζηηθήο. Ζ πεξηγξαθηθή αλάιπζε 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα παξέρεη ππνζηεξηθηηθέο πιεξνθνξίεο ελψ ζε επίπεδν 

επαγσγηθήο ζηαηηζηηθήο ρξεζηκνπνηήζεθε ην binomial γηα δησλνκηθέο κεηαβιεηέο θαη ην 

one sample chi-square test (x
2 

) γηα θάπνηεο πνηνηηθέο κεηαβιεηέο. 

Αξρηθά ιήθζεθαλ θάπνηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ γεληθά ηα θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ 

ελδηαθέξνληνο, έηζη ζε πνζνζηφ 100% ζηηο εξσηήζεηο «Γλσξίδεηαη πνηα είδε 

θαηαζηεκάησλ εληάζζνληαη ζηε θαηεγνξία ησλ θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνχ 

ελδηαθέξνληνο» θαη «εάλ είλαη γλψζηεο ησλ δηαδηθαζηψλ ρνξήγεζεο αδεηψλ ίδξπζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο θαζψο θαη κνπζηθήο θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο», καο 

απάληεζαλ ζεηηθά, ελψ ελεκεξσζήθακε θαη «Γηα πνην ιφγν επηζθέθηεθαλ ην Γξαθείν 

Αδεηνδνηήζεσλ» θαη «Απφ πνπ έρνπλ ελεκεξσζεί γηα ηηο δηαδηθαζίεο». ε απηέο ηηο 

εξσηήζεηο βξέζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ρξεζηκνπνηψληαο ην one sample chi – 

square test (p=0,000) φπνπ απηφ καο δείρλεη φηη δελ καο απάληεζαλ φινη κε ηνλ ίδην 

ηξφπν. ηελ εξψηεζε «Γηα ηνλ ιφγν πνπ επηζθέθηεθαλ ην Γξαθείν Αδεηνδνηήζεσλ», ζην 

ζχλνιν ηνπο 31, καο απάληεζαλ φηη επηζθέθηεθαλ ην Γξαθείν Αδεηνδνηήζεσλ  γηα λα 

εθδψζνπλ Πξνέγθξηζε, ελψ 10 καο απάληεζαλ φηη επηζθέθηεθαλ ην Γξαθείν 

Αδεηνδνηήζεσλ γηα λα εθδψζνπλ Άδεηα Ίδξπζεο θαη Λεηηνπξγίαο.(Πίλαθαο 9, ρήκα 9). 

ηελ εξψηεζε «Απφ πνπ ελεκεξψζεθαλ γηα ηηο δηαδηθαζίεο» καο έδσζαλ θαη εδψ 

δηαθνξεηηθέο απαληήζεηο πνπ αλαγξάθνληαη ζην Πίλαθα 10 (ρήκα 10). 
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Πίλαθαο 9 Εξώηεζε 5 – Ο ιόγνο πνπ επηζθέθηεθαλ ην Γξαθείν Αδεηνδνηήζεσλ 
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ρήκα 9 Εξώηεζε 5 -  Ραβδόγξακα ππόζεζεο επίζθεςεο ιόγνπ Γξαθείνπ Αδεηνδνηήζεσλ 

 

Πίλαθαο 10  Εξώηεζε 7 – Από πνύ πιεξνθνξήζεθαλ ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηα Καηαζηήκαηα 

Τγεηνλνκηθνύ Ελδηαθέξνληνο 
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ρήκα 10 Εξώηεζε 7 – Ραβδόγξακκα ππόζεζεο  από πνύ πιεξνθνξήζεθαλ γηα ηηο 

δηαδηθαζίεο ησλ θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο; 

 

ηε ζπλέρεηα ζηελ εξψηεζε «Πηζηεχεηε φηη απηέο νη δηαδηθαζίεο είλαη 

ρξνλνβνξέο»  φινη νη εξσηεζέληεο καο απάληεζαλ «ΝΑΗ» ελψ αλαθνξηθά ζηελ εξσηεζε 

« Πνηνο πηζηεχεηε φηη επζχλεηαη» ρξεζηκνπνηψληαο ην  one sample chi – square test 

(p=0,000), βξέζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά πνπ απηφ καο απνδεηθλχεη φηη 

δφζεθαλ δηαθνξεηηθέο απαληήζεηο ζηε ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε. Σν 86% ηνπ δείγκαηνο 

καο  απάληεζε φηη γηα απηήλ ηε θαηάζηαζε επζχλεηαη ε ηζρχνπζα λνκνζεζία.(Πίλαθαο 

11, ρήκα 11) 

 

Πίλαθαο 11 Εξώηεζε 10 – Πνηνο πηζηεύνπλ όηη επζύλεηαη επεηδή νη δηαδηθαζίεο απηέο 

ρξνλνβόξεο 
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ρήκα 11 Εξώηεζε 10 – Ραβδόγξακκα ππόζεζεο γηα ην πνηνο επζύλεηαη γηα ηηο 

ρξνλνβόξεο δηαδηθαζίεο 

 

 

Ζ επφκελε ππφζεζε πξνο δηεξεχλεζε είλαη «Δάλ θάπνηνη πνιίηεο ρξήδνπλ 

ηδηαίηεξεο κεηαρείξηζεο θαη γη’ απηνχο νη δηαδηθαζίεο επηηαρχλνληαη ή δελ ρξήδνπλ 

ηδηαίηεξεο κεηαρείξηζεο θαη γη’ απηνχο νη δηαδηθαζίεο δελ επηηαρχλνληαη». Κάλνληαο ηελ 

αλάιπζε καο κε ην one samble bionomial test θαη αθνχ ην p=0,000 απνδεηθλχεηαη φηη νη 

εξσηεζέληεο πηζηεχνπλ θαηά 88% φηη θάπνηνη πνιίηεο ρξήδνπλ ηδηαίηεξεο κεηαρείξηζεο 

θαη γηα απηνχο νη δηαδηθαζίεο επηηαρχλνληαη. (Πίλαθαο 12, ρήκα 12) 

 

Πίλαθαο 12  Εξώηεζε 12 – Αλ πηζηεύνπλ όηη θάπνην πνιίηεο ρξήδνπλ ηδηαίηεξεο 

κεηαρείξηζεο θαη γη απηνύο νη δηαδηθαζίεο επηηαρύλνληαη 

 



 
 
 

85 
 

ρήκα 12 Εξώηεζε 12 Ραβδόγξακκα ππόζεζεο εάλ ζεσξνύλ όηη θάπνην πνιίηεο ρξήδνπλ 

ηδηαίηεξεο κεηαρείξηζεο θαη γη’ απηνύο νη δηαδηθαζίεο επηηαρύλνληαη 

 

Αλαθνξηθά κε ηηο απφςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ εξψηεζε «Πηζηεχεηε φηη θάπνην 

θαηάζηεκα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο πνπ δελ ιεηηνπξγεί λφκηκα πξέπεη λα 

ζθξαγίδεηαη ακέζσο ή φρη», κε ηελ επεμεξγαζία ησλ απαληήζεσλ θαη αθνχ ην p=0,000, 

ηζρχεη ε ππφζεζε φηη νη δεκφηεο ηνπ Γήκνπ Μαιεβηδίνπ πηζηεχνπλ θαηά 92% φηη φπνην 

θαηάζηεκα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο δελ ιεηηνπξγεί λφκηκα δελ ζα πξέπεη λα 

ζθξαγίδεηαη ακέζσο.(Πίλαθαο 13, ρήκα 13)  

 

Πίλαθαο 13 Εξώηεζε 13 – Πηζηεύεηε όηη όπνην Καηαζηήκαηα Τγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο 

πνπ δελ ιεηηνπξγεί λόκηκα πξέπεη λα ζθξαγίδεηαη ακέζσο; 
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ρήκα 13 Εξώηεζε 13 – Ραβδόγξακκα ππόζεζεο εάλ πηζηεύνπλ όπνην θαηάζηεκα 

πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο πνπ δελ ιεηηνπξγεί λόκηκα πξέπεη λα ζθξαγίδεηαη ακέζσο ή όρη 

 

 

 ηελ ζπλέρεηα ζηε εξψηεζε γηα ηα αλ ζα πξέπεη λα γίλεη απινπνίεζε ηεο 

δηαδηθαζίαο έθδνζεο αδεηψλ θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο φπσο έγηλε γηα 

νξηζκέλα θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο ζην ηέινο ηνπ 2013», κεηά ηελ 

επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ κε ην one sample bionomial test θαη αθνχ ην p=0,000, 

ηζρχεη ε ππφζεζε θαηά 96% φηη πξέπεη λα γίλεη ε απινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ. (Πίλαθαο 

14, ρήκα 14) 

 

Πίλαθαο 14 Εξώηεζε 15 – Απαληήζεηο γηα ηελ απινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηώλ 
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ρήκα 14 Εξώηεζε 15 – Ραβδόγξακκα ππόζεζεο γηα ηελ απινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηώλ 

 

 

Αθνινχζεζε ε δηεξεχλεζε ηεο ππφζεζεο «Αλ νη  δεκφηεο είλαη επραξηζηεκέλνη 

απφ ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη απφ ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε ή φρη» θαη θαηά 92% 

κε ηελ επεμεξγαζίαο πνπ έγηλε κε ην One sample bionomial test επαιεζεχεηαη ε 

ππφζεζε (p=0,000) φηη νη δεκφηεο είλαη επραξηζηεκέλνη απφ ηηο ππεξεζίεο πνπ 

πξνζθέξνληαη απφ ηε ηνπηθή απηνδηνίθεζε.(Πίλαθαο 15, ρήκα 15) 

 

Πίλαθαο 15 Εξώηεζε 16 – Απαληήζεηο δεκνηώλ γηα ην αλ είλαη επραξηζηεκέλνη από ηηο 

ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη από ηε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε 
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ρήκα 15 Δξώηεζε 16 – Ραβδόγξακκα ππόζεζεο εάλ νη δεκόηεο είλαη επραξηζηεκέλνη 

από ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη από ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε 

 

Ζ ηειεπηαία ππφζεζε πνπ ζα δηεξεπλήζνπκε είλαη «Αλ ε άζθεζε πεξί ηεο 

ιεηηνπξγίαο ησλ θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο πξέπεη λα παξακείλεη ζηελ 

ηνπηθή απηνδηνίθεζε ή ζα πξέπεη λα θχγεη». Με ηελ βνήζεηα ηνπ one sample bionomial 

test θαη αθνχ ην p=0,000, ε ππφζεζε ε νπνία ηζρχεη θαηά 94% είλαη φηη ζηελ ηνπηθή 

απηνδηνίθεζε πξέπεη λα παξακείλεη ε άζθεζε ηεο αξκνδηφηεηαο πεξί ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο.(Πίλαθαο 16, ρήκα 16)  

 

Πίλαθαο 16 Εξώηεζε 17 Απαληήζεηο εάλ ε άζθεζε πεξί ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο πξέπεη λα παξακείλεη ζηε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε 
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Σχήμα 16 Εξώηεζε 17 – Ραβδόγξακκα ππόζεζεο εάλ νη δεκόηεο ζεσξνύλ όηη ε άζθεζε 

αξκνδηόηεηαο πεξί ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο πξέπεη 

λα παξακείλεη ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε 

 

 

8.6 Δπεμεξγαζία δεδνκέλσλ -  Απνηειέζκαηα πνηνηηθήο έξεπλαο 

  Δθηφο απφ ηελ πνζνηηθή έξεπλα πνπ έγηλε ζηνπο δεκφηεο ηνπ Γήκνπ Μαιεβηδίνπ, 

έγηλε θαη πνηνηηθή έξεπλα κε ζπλεληεχμεηο ζε εξγαδνκέλνπο θαη αηξεηνχο πνπ έρνπλ 

άκεζε εκπινθή κε ηα θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο. Απφ ηηο απαληήζεηο 

πνπ δφζεθαλ ζην αληίζηνηρν εξσηεκαηνιφγην πξνθχπηνπλ ελδηαθέξνληα ζπκπεξάζκαηα. 

 Καηά ηελ πξνέγθξηζε ηεο αδεηνδφηεζεο ελφο θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνχ 

ελδηαθέξνληνο πξνθχπηνπλ δηάθνξα πξνβιήκαηα. Οη αηξεηνί ππάιιεινη ηνπ Γήκνπ 

Μαιεβηδίνπ εληνπίδνπλ ηα πξνβήκαηα ζηε κε έγθαηξε πξνζθφκηζε ησλ απαξαίηεησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηε κεξηά ηνπ ελδηαθεξφκελνπ κε απνηέιεζκα ηε θαζπζηέξεζε ηεο 

δηαδηθαζίαο. νβαξή θαζπζηέξεζε εληνπίδνπλ επίζεο ζην γεγνλφο φηη ν Γήκνο 

Μαιεβηδίνπ δελ δηαζέηεη ηκήκα πνιενδνκίαο θαη έηζη νη ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη λα 

απεπζπλζνχλ ζην Ζξάθιεην. ζνλ αθνξά ην αξρηθφ πξφβιεκα είλαη ζηε δηνηθεηηθή 

επρέξεηα ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ελψ γηα ην δεχηεξν πξφηεηλαλ φηη νη ρξήζεηο γεο ζα 

κπνξνχζαλ λα εθδίδνληαλ απφ ηνλ κεραληθφ ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ψζηε λα κελ ππάξρεη 

θαζπζηέξεζε. 

 Απφ ηελ άιιε πιεπξά νη ππάιιεινη πνπ είλαη θαη νη πιένλ αξκφδηνη θαζψο έρνπλ 

θαζεκεξηλή ηξηβή κε ην ζέκα ηεο αδεηνδφηεζεο ζεσξνχλ φηη ην βαζηθφ πξφβιεκα 

εληνπίδεηαη ζην γεγνλφο φηη δελ ηαπηίδνληαη νη ρξήζεηο γεο νη νπνίεο εθδίδνληαη απφ ηε 

πνιενδνκία κε ηε λέα πγεηνλνκηθή δηάηαμε σο πξνο ηνλ ηίηιν ηεο επηρείξεζεο π.ρ. 

θαθελείν – ζλάθ κπάξ θηι. φπνπ ζηε λέα πγεηνλνκηθή δηάηαμε ηηο νλνκάδεη σο 

επηρεηξήζεηο καδηθήο εζηίαζεο πιήξνπο γεχκαηνο. 
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 Χζηφζν πξνβιήκαηα εληνπίδνληαη θαη θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα έθδνζεο ηεο 

άδεηαο. ηε πξνθεηκέλε πεξίπησζε ηφζν νη αηξεηνί φζν θαη νη ππάιιεινη ηνπ Γήκνπ 

ζπκθσλνχλ φηη ην κείδνλ πξφβιεκα είλαη ην πνινεδνκηθφ. ’ απηφ ην ζεκείν είλαη 

απαξαίηεην λα αλαθέξνπκε φηη ιέγνληαο πνιενδνκηθφ ελλννχκε φηη ηα πεξηζζφηεξα 

θηίζκαηα ζηεξνχληαη άδεηαο κε απνηέιεζκα λα κελ εθδίδνληαη εμαηηίαο απηνχ άδεηεο 

ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο. 

 Ο ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο είλαη 

πεξίπνπ έλαο κήλαο, κε βαζηθή πξνυπφζεζε ν ελδηαθεξνκέλνο λα πξνζθνκίζεη ζηελ 

αξκφδηα ππεξεζία έλα πιήξε θάθειν κε ηα απαξαίηεηα  δηθαηνινγεηηθά αιιά λα ππάξρεη 

θαη ε ζχληνκε αληαπφθξηζε ησλ ππεξεζηψλ ειέγρνπ ηεο Γηεχζπλζεο Τγείαο. ’ αληίζεηε 

πεξίπησζε ην ρξνληθφ δηάζηεκα έθδνζεο άδεηαο κπνξεί λα πάξεη αθφκα θαη κήλεο. 

 Απφ ηε κειέηε ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο πξνθχπηεη επίζεο φηη ζπρλφ είλαη ην 

θαηλφκελν ησλ θαηαγγειηψλ απφ δεκφηεο θαηά ησλ θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνχ 

ελδηαθέξνληνο. Οη πην ζπλήζεηο ιφγνη απηψλ ησλ θαηαγγειηψλ είλαη ε ερνξχπαλζε. Μεηά 

ηελ ερνξχπαλζε αθνινπζνχλ νη θαηαιήςεηο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ θαζψο θαη αιιαγέο νη 

νπνίεο έρνπλ γίλεη ζην θαηάζηεκα ρσξίο ηε ζχκθσλε γλψκε ησλ ππεξεζηψλ ειέγρνπ. 

 Πσο φκσο αληηκεηνπίδεη ν Γήκνο απηέο ηηο θαηαγγειίεο φηαλ ζε απηφλ θηαλνπλ 

κελχζεηο απφ αζηπλνκία; Ζ ζηάζε ησλ ππαιιήισλ θαη ησλ αηξεηψλ ήηαλ δηθνξνχκελε. 

Οη ηειεπηαίνη ππνζηεξίδνπλ φηη ε Γεκνηηθή Αξρή δξα άκεζα ζθξαγίδνληαο ην ελ ιφγσ 

θαηάζηεκα, ζε αληίζεζε κε ηνπο ππαιιήινπο ηνπ δήκνπ πνπ ππνζηήξημαλ φηη απφ ηε 

κεξηά ηνπ Γήκνπ ππάξρεη κία κηθξή αλνρή. Αλαθέξνπλ κάιηζηα φηη ζε πεξίπησζε 

θαηαγγειίαο ν Γήκνο θαιεί ηνλ επηρεηξεκαηία ζε αθξφαζε θαη ηνλ ελεκεξψλνπλ γηα ηηο 

ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα θάλεη. Μεηά απφ απηφ εάλ ππάξμεη ζπκκφξθσζε ηνπ 

επηρεηξεκαηία ην θαηάζηεκα ηνπ δελ ζθξαγίδεηαη ζε αληίζεηε πεξίπησζε βγαίλεη 

απφθαζε ζθξάγηζεο εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ. 

 ε φηη αθνξά ηψξα ηα λνκνζεηηθά θελά νη άκεζα εκπιεθφκελνη θνξείο ηφληζαλ 

ηελ αλάγθε απινπνίεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ ρσξίο φκσο ηελ θαηάξγεζε ηεο αξκνδηφηεηαο 

απηήο απφ ηνπο νξγαληζκνχο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε 

επηζήκαλζε φηη ζηελ ππάξρνπζα λνκνζεζία δελ ππάξρεη πεξηνξηζκφο γηα ηνλ αξηζκφ ησλ 

αδεηψλ ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο αλά 

δξαζηεξηφηεηα θαη αλά αξηζκφ θαηνίθσλ ζε θάζε πεξηνρή, κε απνηέιεζκα πνιιά 

θαηαζηήκαηα λα ππνιεηηνπξγνχλ θαη ζην ηέινο λα θιείλνπλ. 

 Δπίζεο ηνλίζζεθε φηη ε δηαδηθαζία έθδνζεο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο 

θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο είλαη ηδηαίηεξα ρξνλνβφξα θαη απηφ 
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ιεηηνπξγεί εηο βάξνο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε πξφηαζε γηα ηε 

ζχζηαζε κίαο εληαίαο παλειιαδηθήο εκβέιεηαο εθαξκνγήο πνπ φινη νη Γήκνη θαη φιεο νη 

ζπλαξκφδηεο ππεξεζίεο ζα κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν (on line). Ζ 

θάζε ππεξεζία λα ζπκπιεξψλεη φηη ηελ αθνξά αλάινγα κε ην αληηθείκελν πνπ ζα έρεη 

αλαιάβεη λα δηεπζεηήζεη. 

 Καζψο ην 2013 έγηλε απινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ γηα νξηζκέλεο νκάδεο 

θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο ιηαληθήο πψιεζεο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ 

θάλνληαο απιά κηα Γλσζηνπνίεζε, εληχπσζε έθαλε ε επηθπιαθηηθή ζηάζε ησλ 

αξκφδησλ ηνπ Γήκνπ απέλαληη ζηε πξνζπάζεηα απινπνίεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ ζε φιεο ηηο 

νκάδεο θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο. Δλψ θαη νη δχν πιεπξέο ησλ 

εκπιεθνκέλσλ αηξεηνί θαη ππάιιεινη ηνπ Γήκνπ κηινχλ θαη αλαδεηνχλ απινχζηεπζε 

ησλ δηαδηθαζηψλ, απέλαληη ζε απηή ηε πξνζπάζεηα δηαηεξνχλ κία αληηθαηηθή 

ζπκπεξηθνξά. 

       Οη αηξεηνί θξάηεζαλ κία νπδέηεξε ζηάζε, ηνλίδνληαο δε φηη θάηη ηέηνην είλαη πξνο 

φθεινο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ αθνχ εθκεδελίδεηε ν ρξφλνο έλαξμεο θαη ιεηηνπξγίαο 

θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, έρνληαο φκσο ηελ επζπλεηδεζία θαη ηελ 

ηππηθφηεηα εθ κέξνπο ηνπ ππνςεθίνπ επηρεηξεκαηία θαη απηφ γηαηί εάλ δελ ηζρχεη 

κπνξνχλ εχθνια λα απνηέιεζνπλ πγεηνλνκηθή βφκβα ζε φπνηα πεξηνρή ιεηηνπξγνχλ.  

Οη ππάιιεινη ήηαλ αξλεηηθνί ζ’ απηή ηελ εθδνρή θαη ζπλέρηδαλ λα κηινχλ γηα κηα 

εληαία εθαξκνγή παλειιαδηθήο εκβέιεηαο, ηνλίδνληαο σζηφζν ηελ αλάγθε ηξνπνπνίεζεο 

ηεο λνκνζεζίαο. Ζ αρίιιεηνο πηέξλα, σζηφζν ηεο άζεζεο ηεο αξκνδηφηεηαο απηήο 

θαίλεηαη λα είλαη ε λνκνζεζία πνπ ηελ πιαηζηψλεη. 

Ζ επηρεηξεκαηηθφηεηα είλαη έλα λεπξαιγηθφ θνκκάηη ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο αθνχ 

εληζρχεη ηελ απαζρφιεζε θαη δίλεη εξγαζία ζε πνιινχο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο, έξρεηαη 

φκσο ζε ζχγθξνπζε πνιιέο θνξέο κε ηελ πνηφηεηα δσήο θαη ηελ πγεία ησλ πνιηηψλ αιιά 

θαη ηνπ πεξηβάιινληνο. Οη αηξεηνί ππνζηεξίδνπλ φηη θξνληίδνπλ γηα ηνλ έιεγρν 

ιεηηνπξγίαο θαζψο θαη γηα ηελ εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο. Οη ππάιιεινη αλαθέξνληαη γηα 

αθφκε κηα θνξά ζην ζεκαληηθφ ξφιν πνπ παίδνπλ νη ρξήζεηο γεο. Θεσξνχλ φηη κε 

πεξηνξηζκέλν αξηζκφ αλά δξαζηεξηφηεηα, κε απζηεξά φξηα πνπ λα ηεξνχληαη π.ρ., λα 

ππάξρεη κεγάιε απφζηαζε απφ έλα κπαξ δίπια απφ ελνηθηαδφκελα δηακεξίζκαηα αιιά 

θαη κε ζπζηεκαηηθνχο ειέγρνπο, θαηά ηε γλψκε ηνπο ζα επηθξαηήζεη κία νκαιφηεηα 

αλάκεζα ζε επηρεηξεκαηίεο θαη ζηε πνηφηεηα δσήο ησλ πνιηηψλ. 
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Αηξεηνί θαη ππάιιεινη ηνλίδνπλ φηη ν ξφινο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ζα 

πξέπεη λα είλαη πεξηζζφηεξν απνθαζηζηηθφο θαη λα αδεηνδνηεί ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ 

επηρεηξήζεσλ ζε ζπγθεθξηκέλεο ηνπνζεζίεο. Μπνξεί απηφ λα θαίλεηαη αξλεηηθφ γηα ηελ 

ηνπηθή νηθνλνκία παξά ηαχηα κία ηεηνηα αθαξκνγή ζα πξνζηάηεπε πνιιέο επηρεηξήζεηο 

απφ κειινληηθά ινπθέηα. 

Σέινο, ν νξηζκφο δξαζηεξηφηεηαο γηα θαηεγνξίεο επηρεηξήζεσλ ζε ζπγθεθξηκέλε 

πεξηνρή ζα έιπλε πξνβιήκαηα ζηνλ αζηηθφ ρψξν απφ ξππνγφλεο επηρεηξήζεηο. 
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Κεθάιαην 9 – Αμηνιόγεζε ηεο έξεπλαο  

9.1 πκπεξάζκαηα πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο έξεπλαο  

 Ζ έξεπλα καο, έρνληαο σο γεληθφηεξν ζηφρν ηε ζπιινγή, ηε κειέηε θαη ηελ 

επεμεξγαζία ησλ πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ φπσο παξνπζηαζηήθαλ παξαπάλσ 

(βι. αλσηέξσ θεθ. 8), ζα πξνζπαζήζνπκε λα ζρνιηάζνπκε θαη λα βγάινπκε 

ζπκπεξάζκαηα γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ιεηηνπξγεί ν ηνκέαο ρνξήγεζεο αδεηψλ 

θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο ηνπ Γήκνπ Μαιεβηδίνπ θαη ε 

αιιειεπίδξαζε απηνχ κε ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ππνςήθηνπο επηρεηξεκαηίεο. 

 ζνλ αθνξά ηελ πνζνηηθή έξεπλα πελήληα (Ν=50) δεκφηεο ηνπ Μαιεβηδίνπ 

ζπκκεηείραλ ζηελ κειέηε καο αλψλπκα, ζπκπιεξψλνληαο έλα εηδηθά δηακνξθσκέλν, γηα 

ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο έξεπλαο, εξσηεκαηνιφγην. Ζ αλάιπζε θαη ε παξνπζίαζε ησλ 

απνηειεζκάησλ, έδσζε απαληήζεηο ζηνπο ζηφρνπο θαη ζηηο ππνζέζεηο καο, κε βάζε ηα 

δεδνκέλα. Αθνινπζεί ε επεμήγεζε ησλ απνηειεζκάησλ. 

 Δλδηαθέξνλ παξνπζίαζε ν ιφγνο πνπ επηζθέπηνληαη ην γξαθείν αδεηνδνηήζεσλ νη 

πνιίηεο θαζψο ην 62% , ην επηζθέθηεθαλ γηα «έθδνζε πξνέγθξηζεο» θαη αθνινχζεζε κε 

20%, «ε έθδνζε άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο», κε 8%, «ε έθδνζε κνπζηθήο», κε 6% 

«ε γλσζηνπνίεζε θαηαζηήκαηνο» θαη ηέινο κε 2% επηζθέθηεθαλ ην γξαθείν 

αδεηνδνηήζεσλ, «γηα θάηη άιιν».  Απφ απηφ ην απνηέιεζκα κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε 

ην εμήο: 

 Καζψο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ επηζθέθηεθε ην γξαθείν αδεηδνηήζεσλ γηα 

έθδνζε πξνέγθξηζεο κε κεγάιε δηαθνξά απφ ηε δεχηεξε απάληεζε πνπ είλαη 

έθδνζε άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο, πξνθαλψο πνιινί ελδηαθεξφκελνη 

ζηακαηνχλ ζην πξψην ζηάδην πνπ είλαη ε πξνέγθξηζε θαη δελ ζπλερίδνπλ ζηελ 

έθδνζε άδεηαο θαη ιεηηνπξγίαο. 

Αλαθνξηθά κε ηη ππνζέζεηο πνπ έρνπκε πξνο δηεξεχλεζε ίζρπζαλ νη παξαθάησ: 

 Οη δεκφηεο ηνπ Μαιεβηδίνπ ζεσξνχλ «ηηο δηαδηθαζίεο ρξνλνβφξεο», γηα ηελ 

έθδνζε κίαο άδεηαο ηδξχζεσο θαη ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνχ 

ελδηαθέξνληνο, αθνχ φινη απάληεζαλ ζεηηθά ζε απηή ηελ ππφζεζε θαη πηζηεχνπλ 

φηη επζχλεηαη θαηά 88% ε ηζρχνπζα λνκνζεζία. ε απηφ ην ζεκείν αμίδεη λα 

ζεκεησζεί φηη θαη απφ ηηο ζπλεληεχμεηο πνπ πάξζεθαλ ζε αηξεηνχο θαη 

ππαιιήινπο ηνπ Γήκνπ Μαιεβηδίνπ, ζεσξνχλ θαη απηνί φηη ε λνκνζεζία δελ 
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βνεζά ζηελ εχθνιε θαη γξήγνξε έθδνζε αδεηψλ ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο γηα ηα 

θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο θαη ηηο θαζηζηά απηέο ηηο δηαδηθαζίεο 

ρξνλνβφξεο. 

 ηε ζπλέρεηα νη εξσηεζέληεο επηβεβαίσζαλ ηελ ππφζεζε φηη «θάπνηνη πνιίηεο 

ρξήδνπλ ηδηαίηεξεο κεηαρείξηζεο», κε πνζνζηφ 92% θαη πηζηεχνπλ φηη γηα απηνχο 

νη δηαδηθαζίεο επηηαρχλνληαη. Έλα κεγάιν πνζνζηφ απνδεηθλχεηαη φηη πηζηεχεη 

πσο νη πειαηεηαθέο ζρέζεηο, έρνπλ ζεκαληηθή βαξχηεηα γηα λα κπνξέζεηο λα 

πάξεηο άδεηα γηα θαηάζηεκα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο. 

 Ζ επφκελε ππφζεζε πνπ επηβεβαηψλεηαη κε πνζνζηφ 92%  είλαη φηη «θαηάζηεκα 

πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο πνπ δελ ιεηηνπξγεί λφκηκα δελ ζα πξέπεη λα 

ζθξαγίδεηαη ακέζσο». Έγηλε κία παξφκνηα εξψηεζε ζηνπο αηξεηνχο θαη ζηνπο 

ππαιιήινπο θαη νη ππάιιεινη καο εθκπζηεξεχηεθαλ φηη ππάξρεη αλνρή πξνο ηνπο 

επηρεηξεκαηίεο ζρεηηθά κε ηε ζθξάγηζε. Γεληθφηεξα εάλ ππάξρεη ζπκκφξθσζε, 

π.ρ. εάλ πξφθεηηαη γηα ερνξχπαλζε θαη ζπκκνξθσζεί, εάλ είλαη ζηεξνχκελνο 

άδεηα θαη ζπκκνξθσζεί θαηαζέηνληαο θάθειν γηα έθδνζε άδεηαο ίδξπζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο, δελ γίλεηαη ζθξάγηζε. 

 ηελ ππφζεζε γηα ην αλ ζα  πξέπεη λα απινπνηεζεί ε δηαδηθαζία ή φρη, ηζρχεη ε 

ππφζεζε γηα «απινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ρνξήγεζεο άδεηαο ίδξπζεο» θαηά 

96% ελψ νη αηξεηνί ζπκθψλεζαλ ζε έλα ηέηνην ελδερφκελν κε θάπνηεο 

πξνυπνζέζεηο. Γηαθψλεζαλ θαζέησο κε ηελ απινπνίεζε ηνπ ηχπνπ 

«γλσζηνπνίεζε»  νη ππάιιεινη. 

 Αλαθνξηθά κε ηελ ππφζεζε αλ νη δεκφηεο είλαη επραξηζηεκέλνη απφ ηηο ππεξεζίεο 

πνπ πξνζθέξνληαη απφ ηε ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαηά 92% επαιεζεχζεθε ε 

ππφζεζε φηη «είλαη επραξηζηεκέλνη». πκπεξαίλνπκε ινηπφλ, πσο νη δεκφηεο 

πηζηεχνπλ φηη γηα ηηο ρξνλνβφξεο δηαδηθαζίεο απηέο δελ θηαίεη ν Γήκνο θαη νη 

δεκνηηθνί ππάιιεινη ηνπ, αιιά φπσο  επηβεβαηψζεθε ζε παξαπάλσ ππφζεζε 

έρνπλ ηελ άπνςε φηη επζχλεηαη ε ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

 Ζ ηειεπηαία ππφζεζε πξνο δηεξεχλεζε ήηαλ, αλ ε άζθεζε πεξί ηεο ιεηηνπξγίαο 

ησλ θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο πξέπεη λα παξακείλεη ζηελ 

Σνπηθή Απηνδηνίθεζε ή φρη. Καηά 94% νη δεκφηεο ζεσξνχλ πσο «πξέπεη λα 

παξακείλεη απηή ε αξκνδηφηεηα ζηε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε». 

πκπεξαζκαηηθά, φζνλ αθνξά ηελ πνηνηηθή έξεπλα, δηαβεβαηψζεθαλ φηη πξνβιήκαηα 

ππάξρνπλ θαηά ηελ «έθδνζε ηεο πξνέγθξηζεο» αιιά θαη θαηά ηελ «έθδνζε ηεο άδεηαο 
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ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο». Οκφθσλα αηξεηνί θαη ππάιιεινη, ππνζηεξίδνπλ φηη ην 

νπζηψδεο πξφβιεκα είλαη ην πνιενδνκηθφ. ηελ ζπλέρεηα πιεξνθνξεζήθακε γηα ηηο 

«ζχλεζεο παξαβάζεηο» θαη καο ελεκέξσζαλ γηα απηήλ πνπ ζπλαληνχλ εηδηθφηεξα ηνπο 

θαινθαηξηλνχο κήλεο θαη είλαη ε ππεξβνιηθή έληαζε κνπζηθήο. Δλψ φηαλ αλαθεξζήθακε 

ζηηο ζθξαγίζεηο, νη αηξεηνί ήηαλ ιίγν δηζηαθηηθνί λα καο απαληήζνπλ. Απφ ηνπο 

ππαιιήινπο φκσο πιεξνθνξεζήθακε φηη, ζθνπφο ηνπ Γήκνπ δελ είλαη λα ζθξαγίδεη ηα 

ΚΤΔ., γηαηί απηφ είλαη επηβιαβέο γηα ηε ηνπηθή νηθνλνκία, αιιά λα γίλεηαη ζπκκφξθσζε 

ησλ θαηαζηεκαηαξρψλ ψζηε λα ιεηηνπξγνχλ ζσζηά νη επηρεηξήζεηο ηνπο. Φπζηθά φηαλ 

απηφ δελ επηηπγράλεηαη ζθξαγίδνληαη. 

 Σειηθψο, ν ξφινο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαηαιήγνπκε φηη είλαη πεξηζζφηεξν 

δηεθπεξαησηηθφο παξά απνθαζηζηηθφο. Ο Γήκνο Μαιεβηδίνπ πέξα απφ θάπνηεο 

θαλνληζηηθέο  απνθάζεηο π.ρ. απνθάζεηο πνπ λα αθνξνχλ παξάηαζε σξαξίνπ, δελ έρεη 

πάξεη απνθάζεηο πνπ λα αθνξνχλ ηελ αλάπηπμε ηεο γεσγξαθηθήο πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ 

θαη λα νξηζηνχλ πεξηνρέο δξαζηεξηφηεηαο. Πξσζηνπαξφλ κφλν ζηα ιφγηα ζεσξνχλ φηη ζα 

ήηαλ θαιφ λα γίλεη θάηη ηέηνην φπσο καο απάληεζαλ ζηελ εξψηεζε 10
83

. 

9.2 Οη δηαθνξέο κεηά ηε ςήθηζε ηεο Νέαο Ννκνζεζίαο (Ν. 4442/2016) 

 Με ηνλ λέν λφκν θαηαξγείηαη πιένλ ε ρνξήγεζε ηεο πξνέγθξηζεο ησλ ΚΤΔ απφ 

ηε επηηξνπή πνηφηεηα δσήο ή ηε ηνπηθή θνηλφηεηα, αηξεηά φξγαλα , ηα νπνία έθξηλαλ 

θάζε θνξά ηε ρνξήγεζε ή κε ηεο πξνέγθξηζεο. Παξακέλνπλ ππεχζπλνη γηα ην ζρεδηαζκφ 

ηεο πεξηνρήο ηνπο  απιά απαιιάζζνληαη απφ έλα δηνηθεηηθφ βάξνο. Αληί ηεο πξνέγθξηζεο 

απαηηείηαη βεβαίσζε απφ ηνλ πξντζηάκελν ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ, ζηελ 

πεξηθέξεηα ηνπ νπνίνπ πξνθείηαη λα ιεηηνπξγήζεη ην θαηάζηεκα, φηη ε ζπγθεθξηκέλε 

δξαζηεξηφηεηα κπνξεί λα ηδξπζεί ζηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε. Με απηή ηελ αιιάγε γίλεηαη 

πην γξήγνξα ε δηαδηθαζία απηή ρσξίο φκσο λα ιχλνληαη ηα πξνβιήκαηα πνπ 

αλαθέξζεθαλ ζηε πνηνηηθή καο έξεπλα  πνπ αθνξνχλ ηηο ρξήζεηο γεο κε ηε ηαχηηζε ησλ 

ηηηισλ ησλ επηρεηξήζεσλ. 

 Απνηειέζκαηα ηεο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο έξεπλαο θέξνπλ ηηο δηαδηθαζίεο 

ρξνλνβφξεο θαη ζέηνπλ σο δήηεκα ηελ αιιαγή ηεο λνκνζεζίαο. Ζ αιιαγή ηεο λνκνζεζίαο 

ηειηθψο έγηλε κε ηνλ Ν. 4442/16 πνπ θηινδνμεί ζηελ θαζηέξσζε ηεο απιήο 

γλσζηνπνίεζεο γηα ηελ έλαξμε κηαο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, φπνπ απηφ είλαη 

ρξήζηκν, ρσξίο πεξηηηέο δηαηππψζεηο θαη επηθαιχςεηο, θαη, απφ εθεί θαη πέξα, ζε έλα 

                                                           
83

 Για την ερϊτηςη 10 μπορείτε να ανατρζξετε ςτο Παράρτημα  
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ζχζηεκα νπζηαζηηθψλ ειέγρσλ εθ ησλ πζηέξσλ ζηελ πξαγκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο 

επηρείξεζεο. Τπνςήθηνη επηρεηξεκαηίεο, αηξεηνί θαη ππάιιεινπ ηνπ Γήκνπ Μαιεβηδίνπ 

κηινχζαλ γηα κία αλαγθαία απινπνηήζε ησλ δηαδηθαζίσλ έθδνζεο αδεηψλ ησλ ΚΤΔ. 

Καζψο γηα κεξηθά θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο ίζρπε ήδε ε απιή 

γλσζηνπνίεζε, νη ππνςήθηνη επηρεηξεκαηίεο ζπκθσλνχζαλ κε  απηή ηε δηαδηθαζία λα 

πινπνηεζεί ζην ζχλνιν ησλ ΚΤΔ, νη αηξεηνί ζπκθσλνχζαλ θαη απηνί κε πξνυπνζέζεηο 

ελψ νη ππάιιεινη ηνπ Γήκνπ δελ ζεσξνχλ φηη είλαη θαη ε θαηάιιειε ηδέα. 

 Παξ’ φια απηά ν Ν.4442/2016 ςεθίζηεθε 7 Γεθεκβξίνπ ζηε Βνπιή θαη απηφ πνπ 

κέλεη είλαη λα δνχκε εάλ πεηχρεη ηνπο ζηφρνπο πνπ έρεη ζέζεη θαη αλ κεηαβνχκε απφ κία 

βαξηά δηαδηθαζία αδεηνδφηεζεο εθ ην πξνηέξσλ ζε κία απιή δηαδηθαζία γλσζηνπνίεζεο 

γηα ηελ έλαξμε κίαο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ρσξίο πεξηηηέο δηαηππψζεηο θαη 

επηθαιχςεηο ζε έλα ζχζηεκα, νπζηαζηηθψλ ειέγρσλ εθ ησλ πζηέξσλ ζηελ πξαγκαηηθή 

ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο.   

9.3 Πεξηνξηζκνί  θαη ζπκβνιή ηεο έξεπλαο 

 Σα παξαπάλσ απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ κέζσ ηεο πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο 

ππφθεηληαη ζε νξηζκέλνπο πεξηνξηζκνχο. Αξρηθά, ην γεγνλφο φηη ην δείγκα πξνέξρεηαη 

κφλν απφ ην Γήκν Μαιεβηδίνπ, δελ επηηξέπεη ηε γελίθεπζε ησλ απνηειεζκάησλ ζηνλ 

επξχηεξν πιεζπζκφ, θαζψο πνιίηεο άιισλ πεξηνρψλ θαη πφιεσλ κπνξεί λα έρνπλ 

δηαθνξεηηθέο απφςεηο πεξί ηεο άζθεζεο ηεο αξκνδηφηεηαο απφ ηε ηνπηθή απηνδηνίθεζε 

γηα ηα θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο. Δπίζεο, ε ρξήζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

απφ ηνπο δεκφηεο κπνξεί λα επεξέαζε ηελ εζσηεξηθή εγθπξφηεηα ησλ δεδνκέλσλ, θαζψο 

είλαη πηζαλφ λα απαληήζεθαλ κε ηπραία επηινγή θάπνηεο εξσηήζεηο. Δπηπιένλ, ην δείγκα 

ήηαλ κηθξφ, θαη σο εθ ηνχηνπ, ηα απνηειέζκαηα δε ζα κπνξνχζαλ λα γεληθεπηνχλ γηα 

νιφθιεξν ηνλ πιεζπζκφ. Δπηπξφζζεηα ππήξρε κία δπζαλαινγία ζην δείγκα κε ηελ 

πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ λα είλαη άλδξεο. Ζ παξνχζα έξεπλα απνηειεί νδεγφ γηα 

πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε θαη βάζε γηα κειινληηθή δηεμαγσγή ηεο, πεξηιακβάλνληαο 

κεγαιχηεξν δείγκα ζπκκεηερφλησλ. 

9.4 Πξνηάζεηο γηα κειινληηθέο έξεπλεο  

Έλα κεγαιχηεξν κέγεζνο δείγκαηνο ζα επέηξεπε κία πην νινθιεξσκέλε θαη πιήξε 

δηεξεχλεζε πεξί ηεο αζθήζεσο ηεο αξκνδηφηεηαο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο γηα ηα 

θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο. Μία επξχηεξε γεσγξαθηθή πξνζέγγηζε ε 

νπνία ζα κεηξνχζε ηηο απαληήζεηο δχν ή πεξηζζφηεξσλ ρξνληθψλ πεξηφδσλ, ζα επέηξεπε 
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ζηνπο εξεπλεηέο λα αμηνινγήζνπλ θαιχηεξα ηα απνηειέζκαηα. Μειινληηθέο έξεπλεο ζα 

κπνξνχζαλ λα δηεξεπλήζνπλ θαη λα αμηνινγήζνπλ ηε λέα λνκνζεζία γηα ηα θαηαζηήκαηα 

πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο πνπ κφιηο ςεθίζηεθε ζηε βνπιή θάλνληαο κίαο νπζηψδεο 

ζχγθξηζε κε ηε λνκνζεζία πνπ εκείο αλαιχζακε εθηελέζηεξα θαη λα βγνπλ ηα αλάινγα 

ζπκπεξάζκαηα . 
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 πκπεξάζκαηα 

Ζ αλαγθαηφηεηα ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο είλαη θαζνξηζηηθή αθνχ ν θχξηνο 

ζθνπφο ηεο είλαη ε ζσζηε δηαρείξεζε ησλ ηνπηθψλ ππνζέζσλ γηα ηελ βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο δψεο ησλ πνιηηψλ. Ζ άζθεζε ηεο αξκνδηφηεηαο πεξί ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

Καηαζηεκάησλ Τγεηνλνκηθνχ Δλδηαθέξνληνο απφ ηε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε παίδεη 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηε ρψξα καο, αθνχ νη δήκνη είλαη νη πιένλ αξκφδηνη πνπ πξαγκαηηθά 

γλσξίδνπλ ηηο αλαγθεο ησλ δεκνηψλ ηνπο. 

Σα φξγαλα ηεο Απηνδηνίθεζεο θαινχληαη λα εθαξκφζνπλ πιεζψξα εηεξνγελψλ 

θαλφλσλ, λα ζπλεξγαζηνχλ αξκνληθά θαη έγθαηξα κε άιιεο δεκφζηεο ππεξεζίεο, λα 

θαηαδείμνπλ ζηελ πξάμε ηελ εμνηθείσζή ηνπο κε ην γεσγξαθηθφ ρψξν επζχλεο ηνπο θαη 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, λα δηαθπιάμνπλ ελ ηέιεη πνιχηηκα δεκφζηα αγαζά, φπσο ην 

πεξηβάιινλ, ηελ πγηεηλή θαη ηελ θνηλή εζπρία, ρσξίο παξάιιεια λα εκπνδίδνπλ ηελ 

επηρεηξεκαηηθή δξάζε. 

Καηά ηε ζπγγξαθή ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, ςεθίζηεθε λέα λνκνζεζία γηα ηα 

θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο (Ν.4442/2016) πνπ έξρεηαη λα ιχζεη ηνλ 

γξαθεηνθξαηηθφ κνληέιν πνπ ηζρχεη έσο ηψξα. Ζ άζθεζε ηεο αξκνδηφηεηαο απηήο 

παξακέλεη ζηνπο Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο φκσο νη δηαδηθαζίεο 

απινπνηνχληαη. Με ηε λέα λνκνζεζία απαηηείηαη ε γλσζηνπνίεζε γηα ηελ έλαξμε ηεο 

νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Ο έιεγρνο γίλεηαη εθ ησλ πζηέξσλ, κε βάζε θξηηήξηα 

ξίζθνπ θαη ησλ εηδηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ θάζε θιάδνπ. Οη δεκφηεο ηνπ Μαιεβηδίνπ 

ζηελ έξεπλα ηελ νπνία θάλακε ζπκθσλνχζαλ κε κία ηέηνηα απινπνίεζε ελψ αηξεηνί 

είραλ θάπνηεο επηθπιάμεηο θαη νη ππάιιεινη ήηαλ θαηεγνξεκαηηθά αξλεηηθνί. 

 Ζ λέα λνκνζεζία παξνπζηάδεηαη σο κία απιή δηαδηθαζία ρσξίο πεξηηηέο ελέξγεηεο 

θαζψο ηα εξγαιεία αδεηνδφηεζεο είλαη επέιηθηα, κε ζηφρεπζε ζε θξηηήξηα θηλδχλνπ γηα 

ην δεκφζην ζπκθέξνλ. Πξνβιέπεηαη ε απηνκαηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ θάησ απφ ηελ 

νκπξέια νινθιεξσκέλεο ζηξαηεγηθήο ζε φιε ηελ αιπζίδα αδεηνδφηεζεο, θαζψο θαη ε 

δπλαηφηεηα ειεθηξνληθνχ αηηήκαηνο γηα έλαξμε επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

Δπίζεο έρνπκε ηελ αληηθαηάζηαζεο ηεο πξνέγθξηζεο, κε βεβαίσζε απφ αξκφδηα 

δεκνηηθή ππεξεζία ελψ θαη ε άδεηα κνπζηθήο θαηαξγείηαη θαη αληηθαζίζηαηαη απφ ηελ 

γλσζηνπνίεζε, κε ηελ ηήξεζε φκσο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. 

 Μπνξεί κέζα απφ απηή ηε λέα λνκνζεζία ηα θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ 

ελδηαθέξνληνο λα κπνξνχλ λα θάλνπλ έλαξμε ιεηηνπξγίαο κέζα ζε κία κέξα φκσο απηφ 
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δελ ζεκαίλεη φηη ιεηηνπξγνχλ θαη λνκίκσο,  απηφ πνπ θνβνχληαη αηξεηνί θαη ππάιιεινη 

ηνπ Γήκνπ Μαιεβηδίνπ. Ζ λνκνζεζία απηή βξίζθεηαη ιίγεο κέξεο ζε εθαξκνγή θαη δελ 

μέξνπκε αθφκα πψο ζα εμειηρζεί. Γεληθά νη κεηαξξπζκίζεηο ησλ ζεζκηθψλ αιιαγψλ πνπ 

είλαη πξνο ζηελ θαηεχζπλζε ηνπ εθζπγρξνληζκνχ, είλαη πξνο φθεινο ησλ πνιηηψλ ην 

κφλν πνπ κέλεη είλαη λα μεθηλήζεη ε εθαξκνγή ηεο θαζψο βξηζθφκαζηε ζε κεηαβαηηθφ 

ζηάδην. Δπειπηζηνχκε ζε κία πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε θαη αμηνιφγεζε απφ εηδηθνχο. 

πκπεξαζκαηηθά, νη Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο νθείινπλ λα 

αλαπηχμνπλ λέεο θαηλνηφκεο  δξάζεηο θαη λα κελ δηαρεηξίδνληαη απιψο ηηο ηνπηθέο 

ππνζέζεηο. Ο ξφινο ηνπο λα είλαη πεξηζζφηεξνο απνθαζηζηηθφο παξά δηεθπεξαησηηθφο 

αμηνπνηψληαο φινπο ηνπο ηνπηθνχο πφξνπο θαη δπλαηφηεηεο πνπ έρνπλ. Σα θαηαζηήκαηα 

πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο απνηεινχλ ηνπηθή ππφζεζε ηεο απηνδηνίθεζεο θαη 

απνηεινχλ έλα ζεκαληηθφ θιάδν ηεο νηθνλνκίαο. Βαζηθφ κέιεκα ζα πξέπεη λα είλαη, ε 

δηακφξθσζε ζηε ρψξα καο έλα νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ πνπ λα επλνεί ηε ζχζηαζε θαη 

ηελ αλάπηπμε δπλακηθψλ επηρεηξήζεσλ, ηδηαίηεξα κηθξψλ θαη κεζαίσλ ψζηε λα εληζρπζεί 

ε απαζρφιεζε πνπ κε ηε θξίζε έρεη θαηαξξαθσζεί θαη λα ζηξαθεί ε παξαγσγηθή 

δξαζηεξηφηεηα πξνο έλα κνληέιν δίθαηεο θαη βηψζηκεο αλάπηπμεο. 
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 Δγθχθιηνο 6. Δπηρεηξήζεηο παξαζθεπήο ή θαη πξνζθνξάο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ ζε 

θηλεηνχο ή πξνζσξηλνχο ρψξνπο.   

 Δγθχθιηνο 51/66174/29.11.2006 ΤΠΔΓΓΑ 

 

ΤΠ.Δ. 20527/29.05.2014) 

(ΤΠ.Δ. 32852/19.09.2014) 

(ΤΠ.Δ. 38168/08.10.2014) 

Τγεηνλνκηθή Γηάηαμε Α1β 8577/83 ΦΔΚ 526/Β'/23-09-1983 

Τγεηνλνκηθή Γηάηαμε Τ.Γ. ΔΗβ 221/65 Πεξί δηαζέζεσο ιπκάησλ θαη βηνκεραληθψλ 

απνβιήησλ (ΦΔΚ 138/Β/24-2-65) 

Δγθχθιηνο ΑΠ 38283 - Έθδνζε Άδεηαο Γφκεζεο γηα αιιαγή ρξήζεο πνπ νξίδεη πφηε 

απαηηείηαη έθδνζε άδεηαο αιιαγήο ρξήζεο. 

Μέηξα πξνζηαζίαο ηεο Γεκφζηαο Τγείαο απφ ζνξχβνπο κνπζηθήο ησλ Κέληξσλ 

δηαζθέδαζεο πνπ πεξηιακβάλεη: 

- Τ.Α. Α5/3010/1985 - Μέηξα πξνζηαζίαο ηεο Γεκφζηαο Τγείαο απφ ζνξχβνπο κνπζηθήο 

ησλ Κέληξσλ δηαζθέδαζεο θαη ινηπψλ Καηαζηεκάησλ  

- Τ.Α. Τ2/νηθ. 15438/2001 - Σξνπνπνίεζε ηεο π.δ Α5/3010/85, (593/Β) «κέηξα 

πξνζηαζίαο ηεο Γεκφζηαο Τγείαο απφ ζνξχβνπο κνπζηθήο Κέληξσλ Γηαζθέδαζεο θαη 

ινηπψλ θαηαζηεκάησλ» 

Πνξίζκαηα 

πλήγνξνο ηνπ Πνιηηή, (2013), Πφξηζκα «Ηρνξύπαλζε θαηά ηε ιεηηνπξγία Καηαζηεκάησλ 

Τγεηνλνκηθνύ Ελδηαθέξνληνο, Αζήλα 

Γηαδίθηπν 

Κνληνγηάλλεο, Γεκήηξεο, 2016. ε δηαβνχιεπζε ην ζρέδην ρφκνπ γηα ηελ ηαρεία 

αδεηνδφηεζε ησλ εηαηξεηψλ http://www.ert.gr/tethike-se-diavoulefsi-schedio-nomou-gia-

tin-tachia-adiodotisi-ton-eterion/ Πξνζπειάζηεθε 17/11/16 

http://www.newsbomb.gr/politikh/aytodioikhsh/story/720172/patoylis-afairesi-

simantikon-armodiotiton-apo-toys-dimoys Πξνζπειάζηεθε 17/11/2016 

http://www.statistics.gr/ Πξνζπειάζηεθε 17/11/16 

http://www.michanikos.gr/files/file/1062-%CE%A5%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%94%CE%B9%CE%AC%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7-%CE%911%CE%B2-857783/
http://www.michanikos.gr/files/file/1063-%CE%A5%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%94%CE%B9%CE%AC%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7-%CE%95%CE%99%CE%B2-22165/
http://www.michanikos.gr/files/file/1063-%CE%A5%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%94%CE%B9%CE%AC%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7-%CE%95%CE%99%CE%B2-22165/
http://www.michanikos.gr/files/file/978-%CE%95%CE%B3%CE%BA%CF%8D%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CE%91%CE%A0-38283-%CE%88%CE%BA%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B7-%CE%86%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82-%CE%94%CF%8C%CE%BC%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%AE/
http://www.michanikos.gr/files/file/724-%CE%9C%CE%AD%CF%84%CF%81%CE%B1-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%94%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CF%83%CE%B9%CE%B1%CF%82-%CE%A5%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CE%B8%CE%BF%CF%81%CF%8D%CE%B2/
http://www.michanikos.gr/files/file/724-%CE%9C%CE%AD%CF%84%CF%81%CE%B1-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%94%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CF%83%CE%B9%CE%B1%CF%82-%CE%A5%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CE%B8%CE%BF%CF%81%CF%8D%CE%B2/
http://www.ert.gr/tethike-se-diavoulefsi-schedio-nomou-gia-tin-tachia-adiodotisi-ton-eterion/
http://www.ert.gr/tethike-se-diavoulefsi-schedio-nomou-gia-tin-tachia-adiodotisi-ton-eterion/
http://www.newsbomb.gr/politikh/aytodioikhsh/story/720172/patoylis-afairesi-simantikon-armodiotiton-apo-toys-dimoys
http://www.newsbomb.gr/politikh/aytodioikhsh/story/720172/patoylis-afairesi-simantikon-armodiotiton-apo-toys-dimoys
http://www.statistics.gr/
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χληαγκα ηεο Διιάδαο φπσο αλαζεσξήζεθε κε ην ςήθηζκα ηεο 27
εο

 Μαΐνπ  2008 

http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/8c3e9046-78fb-48f4-bd82-

bbba28ca1ef5/SYNTAGMA.pdf   Πξνζπειάζηεθε 6-2-2017 
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Παξάξηεκα 

Δξσηεκαηνιόγην πξνο Γεκόηεο 

 

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ   ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ 

ΥΟΛΖ   ΔΠΗΣΖΜΩΝ   ΓΗΟΗΚΖΖ   ΚΑΗ   ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ 

ΣΜΖΜΑ  ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ   ΔΠΗΣΖΜΩΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ 

ΣΖΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ 

 

Αγαπεηέ  Γεκφηε, 

 

Ολνκάδνκαη Παληεξή Αλαζηαζία θαη είκαη θνηηήηξηα ηνπ κεηαπηπρηαθνχ 

πξνγξάκκαηνο  «Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη Γηαθπβέξλεζε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Πεινπνλλήζνπ ζε ζπλεξγαζία κε ην ΣΔΗ Πεινπνλλήζνπ». Δηδηθφηεξα, κε ηελ επφπηξηα 

θαη θαζεγήηξηα κνπ Σξηαληαθπιινπνχινπ Αζαλαζία, εμεηάδνπκε ηηο απφςεηο ησλ 

δεκνηψλ ηνπ Γήκνπ Μαιεβηδίνπ γηα ηελ άζθεζε αξκνδηφηεηαο πεξί ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο απφ ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε. 

Ζ άζθεζε αξκνδηφηεηαο αδεηνδφηεζεο θαη ιεηηνπξγίαο  ησλ θαηαζηεκάησλ  

Τγεηνλνκηθνχ Δλδηαθέξνληνο απνηειεί ππφζεζε ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο.  

Παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ηα Καηαζηήκαηα Τγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, 

θαζψο απνηεινχλ έλα ζεκαληηθφ θιάδν ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο. Πξφθεηηαη ινηπφλ, γηα 

έλα θιάδν δσηηθήο ζεκαζίαο, θαζψο ζην ζχλνιν ηνπο είλαη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο 

πνπ ζηελ Διιάδα, ε θαηεγνξία απηή ησλ επηρεηξήζεσλ, απνηειεί ηε «ξαρνθνθαιηά» ηεο 

Διιεληθήο νηθνλνκίαο θαη σο εθ ηνχηνπ ηαπηίδεηαη κε ηε ηνπηθή νηθνλνκία, ε πξνψζεζε 

ηεο νπνίαο απνηειεί αληηθείκελν ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. Με ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ 

παξαθάησ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ απαηηεί πεξίπνπ 5 ιεπηά απφ ηνλ ρξφλν ζαο ζα 
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βνεζήζεηε ζηελ αλίρλεπζε ησλ απφςεσλ ησλ δεκνηψλ ηνπ Γήκνπ Μαιεβηδίνπ γηα ην 

ζέκα απηφ θαη ζηνλ εληνπηζκνχ ηνπ κεγέζνπο ηνπ πξνβιήκαηνο ζηελ ρψξα καο 
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Δξσηεκαηνιόγην  

           1.Φχιν  

o Άλδξαο  

o Γπλαίθα  

2.Ζιηθία  

o 18 - 24  

o 25 - 44  

o 45 - 64  

o 65 θαη άλσ  

3.Δπίπεδν κφξθσζεο  

o Γεκνηηθφ  

o Γπκλάζην  

o Λχθεην  

o Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε  

o Μεηαπηπρηθφ  

o Γηδαθηνξηθφ  

4.Γλσξίδεηε πνηα είδε θαηαζηεκάησλ εληάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία πγεηνλνκηθνχ 

ελδηαθέξνληνο;  

o Ναη  

o ρη  

5.Γηα πνην ιφγν επηζθεθηήθαηε ην Γξαθείν Καηαζηεκάησλ;  

o Δλεκέξσζε γηα ηηο Άδεηεο Καηαζηεκάησλ θ.α.  

o Έθδνζε Πξνέγθξηζεο  

o Έθδνζε Άδεηαο Ίδξπζεο θαη Λεηηνπξγίαο Καηαζηήκαηνο  

o Έθδνζε Άδεηαο Μνπζηθήο  
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o Γλσζηνπνίεζε Καηαζηήκαηνο  

o Άιιν:  

6.Δίζηε γλψζηεο ησλ δηαδηθαζηψλ ρνξεγήζεο αδεηψλ ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο 

θαζψο θαη κνπζηθήο Καηαζηεκάησλ Τγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο;  

o Ναη  

o ρη  

7.Αλ λαη απφ πνπ;  

o Γξαθείν Αδεηνδνηήζεσλ Γήκνπ  

o Γξαθεία ηδησηηθά  

o Γηαδίθηπν  

o Άιιν:  

8.Πηζηεχεηε φηη ε δηαδηθαζία ρνξήγεζεο κηαο άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ελφο 

Καηαζηήκαηνο Τγεηνλνκηθνχ Δλδηαθέξνληνο είλαη ρξνλνβφξα;  

o Ναη  

o ρη  

9.Πνην απφ ηα ζηάδηα γηα ηε ρνξήγεζε ηεο δηαδηθαζίαο έθδνζεο άδεηαο ίδξπζεο 

θαη ιεηηνπξγίαο Καηαζηήκαηνο Τγεηνλνκηθνχ Δλδηαθέξνληνο ζεσξείηε 

ρξνλνβφξν;  

o Πνέγθξηζε  

o Υνξήγεζε Άδεηαο  

10.Πνηνο πηζηεχεηε φηη επζχλεηαη;  

o Τπεξεζίεο ηνπ Γήκνπ  

o Τπάιιεινη ηνπ Γήκνπ  

o Οη ίδηνη νη ελδηαθεξφκελνη  

o Ζ ηζρχνπζα λνκνζεζία  

o Άιιν:  
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11.Δίζηε ηθαλνπνηεκέλνη κε ηηο πξνυπνζέζεηο ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο ζηα 

Καηαζηήκαηα Τγεηνλνκηθνχ Δλδηαθέξνληνο;  

o Ναη  

o ρη  

12.Θεσξείηε φηη θάπνην πνιίηεο ρξήδνπλ ηδηαίηεξεο κεηαρείξεζεο θαη γηα απηνχο 

νη δηαδηθαζίεο επηηαγρχλνληαη;  

o Ναη  

o ρη  

13.Πηζηεχεηε φηη φπνην θαηάζηεκα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο πνπ δελ 

ιεηηνπξγεί λφκηκα πξέπεη λα ζθξαγίδεηαη ακέζσο;  

o Ναη  

o ρη  

14.Γλσξίδεηε εζείο θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο πνπ έρνπλ 

ζθξαγηζηεί ζηελ πεξηνρή ζαο;  

o Ναη  

o ρη  

15.Σν 2013 έγηλε απινπνηήζε ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηελ έθδνζε άδεηα ίδξπζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο γηα θαηαζηήκαηα Ληαληθήο πψιεζεο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ 

(παληνπσιεία, νπσξνπσιεία, πξαηήξηα εηδψλ δαραξνπιαζηηθήο θ.ιπ.), θαζψο θαη 

γηα θαηαζηήκαηα παξνρήο ππεξεζηψλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο (θνπξεία, 

θνκκσηήξηα, καληθηνχξ θ.η.ι.).ηελ νπζία γίλεηαη πηα κηα γλσζηνπνίεζε ζην 

δήκν φηη αλνίγεη θαηαζηήκα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο ππνγξάθνληαο κφλν 

θάπνηεο ππεχζπλεο δειψζεηο.Κάηη ηεηνην ζα βνεζνχζε λα γίλεη θαη γηα ηα 

θαηαζηήκαηα πνπ αλήθνπλ ζηνλ ρψξν ηεο εζηίαζεο, ηεο αλαςπρήο, θαζψο θαη 

ζηνλ ρψξν ηεο ρνλδξηθήο πψιεζεο (εζηηαηφξηα, ςεηνπσιεία, θαθεηέξηεο, 

θπιηθεία, θαθελεία θ.ιπ.);  

o Ναη  
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o ρη  

16.Δίζηε επραξηζηεκέλνη απφ ηηο ππεξεζίεο πνπ ζαο πξνζθέξνληαη απφ ηελ 

Σνπηθή Απηνδηνίθεζε;  

o Ναη  

o ρη  

17.Θεσξείηε φηη ε άζθεζε αξκνδηφηεηαο πεξί ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ θαηαζηεκάησλ 

πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο πξέπεη λα παξακείλεη ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε;  

o Ναη  

o ρη  
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Δξσηήζεηο ζπλέληεπμεο πξνο αηξεηνύο 

 

1. Έρνπλ εληνπηζζεί πξνβιήκαηα θαηά ην δηάζηεκα ηεο πξνέγθξηζεο θαη αλ λαη πνηα 

είλαη απηά θαη πσο αληηκεησπίδνληαη;  

 

2. Έρνπλ εληνπηζζεί πξνβιήκαηα θαηά ην δηάζηεκα ηεο έθδνζεο άδεηαο ίδξπζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο θαη αλ λαη πνηα είλαη απηά; Πνπ θνιχνληαη ζπλήζσο;  

 

3. Πφζν ρξνληθφ δηάζηεκα π.ρ. κία θαθεηέξηα ρξεηάδεηαη γηα λα εθδνζεί ε άδεηα 

ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο;  

 

4. πλήζσο γηα πνηνχο ιφγνπο γίλνληαη θαηαγγειίεο απφ δεκφηεο γηα θαηαζηήκαηα 

πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο;  

 

5. ηαλ θηάλνπλ νη κελχζεηο ζην δήκν, ηα θαηαζηήκαηα ζθξαγίδνληαη; εάλ φρη 

γηαηί;  

 

6. Έρεηε εληνπίζεη θελά ζηε λνκνζεζία γηα ηα θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ 

ελδηαθέξνληνο;  

 

7. Σν 2013 έγηλε απινπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηελ έθδνζε άδεηα ίδξπζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο γηα θαηαζηήκαηα Ληαληθήο πψιεζεο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ 

(παληνπσιεία, νπσξνπσιεία, πξαηήξηα εηδψλ δαραξνπιαζηηθήο θ.ι.π.), θαζψο θαη 

γηα θαηαζηήκαηα παξνρήο ππεξεζηψλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο (θνπξεία, 

θνκκσηήξηα, καληθηνχξ θ.ι.π.).ηελ νπζία γίλεηαη πηα κηα γλσζηνπνίεζε ζην 

δήκν φηη αλνίγεη θαηάζηεκα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο ππνγξάθνληαο κφλν 

θάπνηεο ππεχζπλεο δειψζεηο. Κάηη ηέηνην είλαη ζηα ζθαξηά λα γίλεη θαη γηα ηα 

θαηαζηήκαηα πνπ αλήθνπλ ζηνλ ρψξν ηεο εζηίαζεο, αλαςπρήο, θαζψο θαη ζηνλ 

ρψξν ηεο ρνλδξηθήο πψιεζεο(εζηηαηφξηα, ςεηνπσιεία, θαθεηέξηεο, θπιηθεία, 

θαθελεία θ.ι.π.) Πσο ην ζρνιηάδεηαη απηφ;  

 

8. Πνπ λνκίδεηε φηη ε άζθεζε ηεο αξκνδηφηεηαο απηήο πάζρεη θαη ηαιαηπσξεί 

ηφζνπο πνιίηεο θαη κειινληηθνχο επηρεηξεκαηίεο;  
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9. Ζ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα ζπλεπάγεηαη κε ηελ ελίζρπζε ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο 

νηθνλνκίαο ζε ηνπηθφ επίπεδν. Πνιιέο θνξέο φκσο έξρεηαη ζε ζχγθξνπζε κε ηε 

πνηφηεηα δσήο θαη πγείαο ησλ πνιηηψλ αιιά θαη ηνπ πεξηβάιινληνο 

ιεηηνπξγψληαο εηο βάξνο ηνπο. Ση έρεηε λα πείηε γη απηφ;  

 

10. Μήπσο ηειηθά ν ξφινο ηεο απηνδηνίθεζεο ζα έπξεπε λα είλαη πεξηζζφηεξν 

απνθαζηζηηθφο; π.ρ λα αδεηνδνηεί ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ, λα αδεηνδνηεί ζε 

ζπγθεθξηκέλεο ηνπνζεζίεο. Καη αλ γίλεηαη απηφ θαηά πφζν έξρεηαη ζε ζχγθξνπζε 

κε ηε ηνπηθή νηθνλνκία;  
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