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1. Αίηεζε–δήισζε                   

2.  Φωηοανηίγπαθο δεληίος ηαςηόηηηαρ ή άιινπ εγγξάθνπ (ζρεηηθή πξνζσξηλή βεβαίσζε ηεο 

αξκφδηαο αξρήο, δηαβαηήξην, άδεηα νδήγεζεο ή αηνκηθφ βηβιηάξην πγείαο φισλ ησλ αζθαιηζηηθψλ 
θνξέσλ)-γηα ηνπο αιινδαπνχο - πνιίηεο θξάηνπο κε κέινπο ηεο Δ.Δ.: θσηναληίγξαθν ηζρχνπζαο 

άδεηαο δηακνλήο πνπ ηνπ επηηξέπεη ηελ άζθεζε αλεμάξηεηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο.                                           
-γηα ηνπο νκνγελείο: εηδηθή ηαπηφηεηα νκνγελνχο ή πξνμεληθή ζεψξεζε γηα επαλαπαηξηζκφ 

-γηα ηνπο αιινδαπνχο - πνιίηεο θξάηνπο κέινπο ηεο Δ.Δ: θσηναληίγξαθν Βεβαίσζεο Δγγξαθήο 

Πνιίηε Κξάηνπο Μέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ε νπνία εθδίδεηαη απφ ηελ νηθεία Αζηπλνκηθή 
Αξρή. 

 

3. Τπεύθςνη δήλωζη ηος ενδιαθεπομένος ζηην οποία αναγπάθεηαι για ποια/ποιερ   από ηιρ 

πεπιπηώζειρ αιηείηαι ηην ανηικαηάζηαζη ηηρ άδειαρ.  

4. Τπεύθςνη δήλωζη ςποβάλλεηαι και από ηο ππόζωπο πος καηέσει ηην ςπό    
ανηικαηάζηαζη άδεια ζηελ πεξίπησζε ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο απφ λέν πξφζσπν ή 

Δηαηξεία. 

Δηδηθφηεξα ζε πεξίπησζε αληηθαηάζηαζεο ηεο άδεηαο ιφγσ κληπονομικήρ διαδοσήρ απαηηείηαη: 
Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν ηεο απφθαζεο ηνπ νηθείνπ Πξσηνδηθείνπ κε ην νπνίν δεκνζηεχηεθε ε δηαζήθε, 
θαζψο θαη πηζηνπνηεηηθφ ηνπ ίδηνπ δηθαζηεξίνπ πεξί κε δεκνζίεπζεο άιιεο δηαζήθεο. Σε πεξίπησζε θαηά ηελ 
νπνία ε δηαζήθε είλαη ηδηφγξαθε, απαηηείηαη απφ ην αλσηέξσ δηθαζηήξην ε θήξπμε ηεο σο «θπξίαο».Αλ δελ 
ππάξρεη δηαζήθε, ν ελδηαθεξφκελνο νθείιεη λα πξνζθνκίζεη θιεξνλνκεηήξην (άξζξα 1956 επ. Αζηηθνχ 
Κψδηθα). Μέρξη ηελ έθδνζε ηνπ θιεξνλνκεηεξίνπ είλαη δπλαηή ε αληηθαηάζηαζε ηεο άδεηαο ζην φλνκα ηνπ 
ελδηαθεξνκέλνπ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε θαηάζεζεο ζηελ αδεηνδνηνχζα αξρή πηζηνπνηεηηθνχ εγγχηεξσλ 
ζπγγελψλ θαη ππεπζχλσλ δειψζεσλ απηψλ πεξί ηεο ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο απφ ην ζπγθεθξηκέλν 
πξφζσπν. 

5. Τπεύθςνη δήλωζη ηος Ν. 1599/1986, ζηην οποία θα αναγπάθονηαι ηα εξήρ:        «Ωο λένο 
θχξηνο ηνπ θαηαζηήκαηνο ..........................(είδνο θαηαζηήκαηνο)..............., ζηελ 

νδφ....................., δειψλσ φηη δελ έρεη επέιζεη κεηαθνξά, επέθηαζε, αιιαγή ρξήζεο ή ηξνπνπνίεζε 
ησλ πγεηνλνκηθψλ φξσλ ιεηηνπξγίαο, βάζεη ησλ νπνίσλ ρνξεγήζεθε ε ηζρχνπζα άδεηα ζηνλ/ζηελ 

........................ (αλαθέξεηαη ην φλνκα ηνπ θαηφρνπ ηεο άδεηαο πνπ αληηθαζίζηαηαη)».  

6. Η αλσηέξσ δήισζε ππνβάιιεηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ην θαηάζηεκα πξφθεηηαη λα ιεηηνπξγήζεη ζην 
φλνκα λένπ πξνζψπνπ.   

 

7. Τν πξνβιεπφκελν παξάβνιν απφ ηελ Γιεύθςνζη Οικονομικών Τπηπεζιών ηνπ Γήκνπ ζηελ 

πεξίπησζε ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο απφ λέν πξφζσπν.                         

 

8.  Έναπξη επιηηδεύμαηορ από ηην απμόδια Γ.Ο.Τ. Η έλαξμε επηηεδεχκαηνο απνηειεί απαξαίηεην 

δηθαηνινγεηηθφ γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο άδεηαο φηαλ απηή γίλεηαη ιφγσ αιιαγήο ηνπ πξνζψπνπ 
ζην φλνκα ηνπ νπνίνπ είρε εθδνζεί ε άδεηα ηνπ θαηαζηήκαηνο. Σηηο πεξηπηψζεηο απηέο ν 

ελδηαθεξφκελνο νθείιεη λα ηελ πξνζθνκίζεη ζηνλ νηθείν δήκν ή θνηλφηεηα θαηά ηε ρνξήγεζε ηεο 
λέαο άδεηαο θαη φρη κε ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο. 
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9. Βεβαίωζη πεπί ηηρ μη  ύπαπξηρ βεβαιωμένων ληξιππόθεζμων σπεών απφ ηελ Γηεχζπλζε 

Οηθνλνκηθψλ Υπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ. 

α) ηνπ λένπ ηδηνθηήηε ( απνθηψλ ) θαη   

      β)ηνπ παιαηνχ θαηφρνπ ηεο άδεηαο (κεηαβηβάδσλ).  

10.  Παιηά άδεηα ιεηηνπξγίαο (πξσηφηππν κε ην εγθεθξηκέλν ζρεδηάγξακκα θάηνςεο). 

 

11.  Πιζηοποιηηικό Πςπαζθάλειαρ  ζε ηζρχ  γηα φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πθίζηαληαη , ην νπνίν  
δελ απαηηείηαη λα αληηθαηαζηαζεί ζην φλνκα ηνπ λένπ θαηφρνπ ηεο άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο 

ηνπ θαηαζηήκαηνο. ( ππνρξέσζε ηδηνθηήηε)  
 

12.  Σπειρ (3) θωηογπαθίερ ενδιαθεπόμενος 

13.  Τπεύθςνη δήλωζη Ν.1599/1986 φηη ηεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ησλ άξζξσλ 3 έωρ και 6 
36873/02.07.2007 (ΦΔΚ 1364/02.08.2007 ηεχρνο Β') ΚΥΑ ( γηα Δηαηξεία : ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ 

ηεο )  

14.  Ππόζθαηη Βεβαίωζη ελέγσος γηα ηε ζπκκφξθσζε ησλ εμνπιηζκψλ πξνο ηα πξφηππα αζθαιείαο 

ή θαη έθζεζε επηζεψξεζεο απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ε ηζνδπλακία ησλ πξνδηαγξαθψλ θαηαζθεπήο 
ηνπο πξνο ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξνχζα πξφηππα αζθαιείαο. Οη βεβαηψζεηο ειέγρνπ ή νη εθζέζεηο 

επηζεψξεζεο πξέπεη λα εθδίδνληαη απφ ηνλ αλαγλσξηζκέλν θνξέα. 

 

 

Δπιπλέον Γικαιολογηηικά όηαν ππόκειηαι για Δηαιπία: 

1. Αληίγξαθν ηνπ ηζρχνληνο θαη θαηαρσξεκέλνπ ζην κεηξψν θεωπημένο καηαζηαηικού ηηρ εηαιπείαρ 

απφ ηελ αξκφδηα γηα ηελ ηήξεζε ηνπ κεηξψνπ απηήο Αξρή 

2. Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο γηα ηελ ηήξεζε ηνπ κεηξψνπ δηνηθεηηθήο αξρήο πεπί ηποποποιήζεων 
καηαζηαηικού και μη λύζηρ ηηρ εηαιπείαρ 

3. Γήλωζη οπιζμού ηνπ πγεηνλνκηθψο θαη αγνξαλνκηθψο ππεπζχλνπ απφ ηνλ εθπξφζσπν ηεο εηαηξείαο θαη 
ππεχζπλε δήλωζη αποδοσήρ απφ ηνλ νξηζζέληα. (ε δήισζε απηή ππνβάιιεηαη ζηελ πεξίπησζε 

ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο απφ λέν πξφζσπν). 

4. Υπεχζπλεο δειψζεηο ( ηεο πεξ.4)  απφ φια ηα κέιε πξνζσπηθήο εηαηξείαο (Ο.Δ. ή Δ.Δ.), απφ φια ηα κέιε 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ Α.Δ., απφ φινπο ηνπο δηαρεηξηζηέο Δ.Π.Δ., απφ φινπο ηνπο εθπξνζψπνπο 

IKE},αληηθαηάζηαζεο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ, ηνπ πγεηνλνκηθψο ή αγνξαλνκηθψο 
ππεπζχλνπ ηεο επηρείξεζεο, εηζφδνπ λένπ εηαίξνπ Ο.Δ. ή Δ.Δ. φηαλ ε αίηεζε αθνξά ζε θαηαζηήκαηα ζηα 

νπνία πξνζθέξνληαη νηλνπλεπκαηψδε πνηά θαη γηα ηηο πεξηπηψζεηο ιεηηνπξγίαο απφ λέν πξφζσπν. 

5. Φωηοανηίγπαθα ηαςηόηηηαρ ηνπ εθπξνζψπνπ ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ πγεηνλνκηθψο ππεπζχλνπ, φισλ 

ησλ κειψλ πξνζσπηθήο εηαηξείαο (ΟΔ ή ΔΔ), φισλ ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ΑΔ, φισλ ησλ 

δηαρεηξηζηψλ ΔΠΔ θαη φισλ ησλ εθπξνζψπσλ IKE. 



 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


