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   ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ  BEBΑΙΩΗ ΤΠΟΒΟΛΗ  ΓΝΩΣΟΠΟΙΗΗ 
ΙΓΡΤΗ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Κ.Τ.Δ ΛΙΑΝΙΚΗ ΓΙΑΘΔΗ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΩΝ  

 

Γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο βεβαίσζεο ππνβνιήο γλσζηνπνίεζεο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο 
πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο ιηαληθήο δηάζεζεο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ ησλ πεξηπηψζεσλ ηνπ άξζξνπ 1   ηεο ΚΤΑ 

ΓΙΑΓΠ/Φ.Α.2.1/34824/27.12.2013 (ΦΔΚ 3402/31.12.2013 ηεύσορ Β’) ππνβάιιεηαη ζηνλ νηθείν δήκν, ζε 
ΚΔΠ πνπ ιεηηνπξγεί σο Δληαίν Κέληξν Δμππεξέηεζεο (ΔΚΔ) ή κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ ΔΚΔ (ΔRΜIS-EUGO) 

ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ζπλνδεπφκελε κε ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: 
 

α) Τπεύθςνη δήλωζη ηος ενδιαθεπομένος ζηελ νπνία αλαγξάθεηαη γηα πνηά/ πνηέο απφ ηηο πεξηπηψζεηο ηεο 

παξαγξάθνπ 1 αηηείηαη ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο γλσζηνπνίεζεο, ζςνοδεςόμενη ςποσπεωηικά απφ ην έληππν ηνπ 
Μέξνπο Β' ηνπ Παξαξηήκαηνο. Σηελ πεξίπησζε ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο απφ λέν πξφζσπν  

*  ππεχζπλε δήισζε ππνβάιιεηαη θαη απφ ην πξφζσπν πνπ θαηέρεη ηελ ππφ αληηθαηάζηαζε γλσζηνπνίεζεο. 
(παξ.2α άξζξν 4 ΚΥΑ ΓΙΑΓΠ/Φ.Α.2.1/34824/27.12.2013 (ΦΔΚ 3402/31.12.2013 ηεχρνο Β’) 

 

β) Σηελ πεξίπησζε λειηοςπγίαρ ηνπ θαηαζηήκαηνο από νέο ππόζωπο ππνβάιιεηαη ςπεύθςνη δήλωζη ηος 
Ν. 1599/86,κε ηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη: 

«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) ή βάζεη ησλ νπνίσλ ππεβιήζε ε 

γλσζηνπνίεζεο απφ ηνλ/ηελ................................... (αλαθέξεηαη ην φλνκα ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ηνπ νπνίνπ ε 

γλσζηνπνίεζε αληηθαζίζηαηαη)». (παξ.2β άξζξν 4 ΚΥΑ ΓΙΑΓΠ/Φ.Α.2.1/34824/27.12.2013 (ΦΔΚ 3402/31.12.2013 
ηεχρνο Β’) 

 
γ) Τν πξνβιεπφκελν απφ ηελ ππνπξγηθή απφθαζε 61167/17-12-2007 (ΦΔΚ 2438 Β) παπάβολο γηα ηελ πεξίπησζε 

ιεηηνπξγίαο ηνπ Καηαζηήκαηνο απφ λέν πξφζσπν. Σε πεξίπησζε ειεθηξνληθήο ππνβνιήο κέζσ ΔΚΔ απνζηέιιεηαη 

θσηναληίγξαθν ηνπ απνδεηθηηθνχ θαηάζεζεο ζε ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ πνπ ππνδεηθλχεηαη απφ ην ειεθηξνληθφ ΔΚΔ 
(ERMIS-EUGO). (παξ.2γ άξζξν 4 ΚΥΑ ΓΙΑΓΠ/Φ.Α.2.1/34824/27.12.2013 (ΦΔΚ 3402/31.12.2013 ηεχρνο Β’) 

 
δ) Δπιπλέον:      

Σηελ πεξίπησζε πνπ ν γλσζηνπνηψλ είλαη θςζικό ππόζωπο, 

επηδεηθλχεη ζηνλ νηθείν δήκν ή ζην ΚΔΠ πνπ ιεηηνπξγεί σο ΔΚΔ ή απνζηέιιεη ειεθηξνληθά ην θωηοανηίγπαθο 
δεληίος ηαςηόηηηαρ ή άιινπ εγγξάθνπ φπσο ζρεηηθήο πξνζσξηλήο βεβαίσζεο ηεο αξκφδηαο αξρήο, δηαβαηεξίνπ, 

άδεηαο νδήγεζεο ή αηνκηθνχ βηβιηαξίνπ πγείαο φισλ ησλ αζθαιηζηηθψλ θνξέσλ (απφ ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξ. 
4 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 2690/1999, φπσο ηζρχεη κεηά ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπ κε ην άξζξν 25 ηνπ Ν. 3731/2008).  

Δάλ ν αηηψλ είλαη αιινδαπφο − ππήθννο θξάηνπο  κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο και θωηοανηίγπαθο 
Βεβαίωζηρ Δγγπαθήρ Πολίηη Κπάηοςρ Μέλοςρ ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ, ε νπνία εθδίδεηαη απφ ηελ νηθεία 

Αζηπλνκηθή Αξρή ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Π.Γ 106/2007.»  ( θάξηα κέινπο) 

 
Αλ ν γλσζηνπνηψλ είλαη αλλοδαπόρ - πολίηηρ κπάηοςρ μη μέλοςρ ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ,  

επηδεηθλχεη ζηνλ νηθείν δήκν ή ζην ΚΔΠ πνπ ιεηηνπξγεί σο ΔΚΔ ή απνζηέιιεη ειεθηξνληθά θωηοανηίγπαθο 
ιζσύοςζαρ άδειαρ διαμονήρ πος ηος επιηπέπει ηην άζκηζη ανεξάπηηηηρ οικονομικήρ δπαζηηπιόηηηαρ.                 

 

Αλ ν γλσζηνπνηψλ είλαη ομογενήρ  επηδεηθλχεη ζηνλ νηθείν δήκν ή ζην ΚΔΠ πνπ ιεηηνπξγεί σο ΔΚΔ ή απνζηέιιεη 
ειεθηξνληθά θωηοανηίγπαθο ειδικήρ ηαςηόηηηαρ ομογενούρ ή πποξενικήρ θεώπηζηρ για 

επαναπαηπιζμό. 
  

Αλ ν γλσζηνπνηψλ είλαη αλλοδαπόρ - πολίηηρ κπάηοςρ μέλοςρ ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ, ππνβάιιεη ή 
επηδεηθλχεη ή απνζηέιιεη ειεθηξνληθά θωηοανηίγπαθο Βεβαίωζηρ Δγγπαθήρ Πολίηη Κπάηοςρ Μέλοςρ ηηρ 

Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ, ε νπνία εθδίδεηαη απφ ηελ νηθεία Αζηπλνκηθή Αξρή ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην 

πδ.106/2007.(ΥΠ.ΔΣ. 13024/10.04.2014) 
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 Μηα (1) θσηνγξαθία  ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. 

 Υπεχζπλε δήισζε γηα ηελ απνθιεηζηηθή ρξήζε άδεηαο αζθήζεσο επαγγέικαηνο (ζε ζπγθεθξηκέλα 

ηκήκαηα)  

  Βεβαίσζε πεξί ηεο χπαξμεο κε  βεβαησκέλσλ ιεμηπξφζεζκσλ ρξεψλ. 

            α) ηνπ λένπ ηδηνθηήηε (απνθηψλ) θαη   
            β)ηνπ παιαηνχ θαηφρνπ ηεο άδεηαο (κεηαβηβάδσλ).  

      Παιηά άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο (πξσηφηππε + ζρεδηάγξακκα θάηνςεο) 

 

 
 Σηελ πεξίπησζε πνπ ε ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία γλσζηνπνηείηαη απφ Eηαιπεία  

θαηαηίζεληαη κε ηελ ππνβνιή ησλ ππεχζπλσλ δειψζεσλ θαη ηνπ παξαβφινπ ή απνζηέιινληαη ειεθηξνληθά: 
i) Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο γηα ηελ ηήξεζε ηνπ κεηξψνπ δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο πεξί κε ιχζεο θαη πεξί 

κε πηψρεπζεο ηεο εηαηξείαο 

ii) Βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο γηα ηελ ηήξεζε ηνπ κεηξψνπ δηνηθεηηθήο αξρήο πεξί ηεο λνκίκνπ εθπξνζψπεζεο ηεο 
εηαηξείαο. (παξ.2 άξζξν 4 ΚΥΑ ΓΙΑΓΠ/Φ.Α.2.1/34824/27.12.2013 (ΦΔΚ 3402/31.12.2013 ηεχρνο Β’) 

 
iii) Ανηίγπαθο ηος ιζσύονηορ και καηασωπημένος ζηο μηηπώο καηαζηαηικού ηεο εηαηξείαο θεωπημένο 

απφ ηελ αξκφδηα γηα ηελ ηήξεζε ηνπ κεηξψνπ απηήο Αξρή. 

 
iv) 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. 

v) Τπεύθςνη Γήλωζη οπιζμού ηνπ πγεηνλνκηθψο θαη αγνξαλνκηθψο ππεχζπλνπ απφ ηνλ εθπξφζσπν ηεο 
Δηαιπίαρ θαη ςπεύθςνη δήλωζη αποδοσήρ απφ ηνλ νξηζζέληα 

 

Δηδηθφηεξα ζε πεξίπησζε αληηθαηάζηαζεο ηεο γλσζηνπνίεζεο λόγω κληπονομικήρ διαδοσήρ απαηηείηαη ε 

επίδεημε ζηνλ νηθείν δήκν ή ζην ΚΔΠ πνπ ιεηηνπξγεί σο ΔΚΔ ή ε ειεθηξνληθή απνζηνιή: 

 

• Φωηοανηιγπάθος ηηρ απόθαζηρ ηος οικείος Ππωηοδικείος κε ην νπνίν δεκνζηεχηεθε ε δηαζήθε, θαζψο 

θαη ηνπ πιζηοποιηηικού ηος ίδιος δικαζηηπίος πεξί κε δεκνζίεπζεο άιιεο δηαζήθεο. Σε πεξίπησζε θαηά ηελ 
νπνία ε δηαζήθε είλαη ηδηφγξαθε, απαηηείηαη απφ ην αλσηέξσ δηθαζηήξην ε θήξπμή ηεο σο «θπξίαο». 

• Αλ δελ ππάξρεη δηαζήθε, ν ελδηαθεξφκελνο νθείιεη λα πξνζθνκίζεη ή λα απνζηείιεη ηλεκηπονικά 
θωηοανηίγπαθο κληπονομηηηπίος (άξζξα 1956 επ. Αζηηθνχ Κψδηθα). Μέρξη ηελ έθδνζε ηνπ 

θιεξνλνκεηεξίνπ είλαη δπλαηή ε αληηθαηάζηαζε ηεο γλσζηνπνίεζεο ζην φλνκα ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, ππφ ηελ 
πξνυπφζεζε θαηάζεζεο (ή ειεθηξνληθήο απνζηνιήο) ζηνλ νηθείν δήκν πηζηνπνηεηηθνχ εγγχηεξσλ ζπγγελψλ θαη 

ππεπζχλσλ δειψζεσλ απηψλ πεξί ηεο ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο απφ ην ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν. (παξ.2 

άξζξν 4 ΚΥΑ ΓΙΑΓΠ/Φ.Α.2.1/34824/27.12.2013 (ΦΔΚ 3402/31.12.2013 ηεχρνο Β’) 
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