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ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Α. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
1. Ν.4229/10-01-2014, ΦΕΚ 8/Α’/2014.

Β. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Αίτηση  −  Υπεύθυνη  ∆ήλωση  του  άρθρου  8  του  ν.1599/1986  του  ενδιαφερόµενου  φυσικού  ή  νοµικού 

προσώπου σύµφωνα µε το πρότυπο που επισυνάπτεται στην ∆ΙΑ∆Π/Φ.Α.2.1/31600/9.12.2013 κοινή απόφαση 
των  Υπουργών  Εσωτερικών,  Πολιτισµού  και  Αθλητισµού,  ∆ιοικητικής  Μεταρρύθµισης  και  Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης, Υγείας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (Β’ 3106

2. Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου εγγράφου από τα προβλεπόµενα στην παρ. 4 του άρθρου 3 του 
Ν. 2690/1999, όπως ισχύει µετά την τροποποίηση του µε το άρθρο 25 του Ν. 3731/2008 (σχετική προσωρινή 
βεβαίωση της αρµόδιας αρχής, διαβατήριο, άδεια οδήγησης ή ατοµικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών 
φορέων)  και,  εάν  ο  αιτών  είναι  αλλοδαπός  −  πολίτης  κράτους  µη  µέλους  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης, 
φωτοαντίγραφο  ισχύουσας  άδειας  διαµονής  που  του  επιτρέπει  την  άσκηση  ανεξάρτητης  οικονοµικής 
δραστηριότητας.  Αν  ο  ενδιαφερόµενος  είναι  οµογενής  υποβάλλει  ειδική  ταυτότητα  οµογενούς  ή  προξενική 
θεώρηση για επαναπατρισµό.
Στην περίπτωση όπου αίτηση υποβάλλει εταιρεία, κατατίθεται:

• Αντίγραφο  του  ισχύοντος  και  καταχωρισµένου  στο  µητρώο  καταστατικού  της  εταιρείας  θεωρηµένο  από  την 
αρµόδια για την τήρηση του µητρώου αυτής Αρχή

• Πιστοποιητικό της αρµόδιας για την τήρηση του µητρώου διοικητικής ή δικαστικής αρχής περί τροποποιήσεων 
καταστατικού/µη λύσης της εταιρείας

3. Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόµενου για τον ορισµό υπεύθυνου του θεάτρου και αναπληρωτή του και την 
υπεύθυνη δήλωση των τελευταίων ότι αποδέχονται τον ορισµό τους.

4. Φωτογραφίες του κτιρίου.
5. Βεβαίωση στατικής επάρκειας από αρµόδιο µηχανικό.
6. Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης από αρµόδιο µηχανικό. Στην ίδια βεβαίωση δηλώνεται υπεύθυνα ότι το κτίριο 

υφίσταται νοµίµως, σύµφωνα µε τον ορισµό της παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 4067/2012 (Α’ 79), ή τµήµατά του 
έχουν εξαιρεθεί από την κατεδάφιση ή έχει ανασταλεί η κατεδάφισή τους µε τις κείµενες διατάξεις, καθώς και ότι 
το κτίριο πληροί τις γενικές και ειδικές πολεοδοµικές και λοιπές διατάξεις και κανονισµούς, που είναι απαραίτητοι 
για τη λειτουργία του, όπως κάθε φορά ισχύουν.

7. Αντίγραφο της οικοδοµικής άδειας ή της άδειας δόµησης του κτιρίου,  εφόσον υπάρχει.  Σε  περίπτωση 
κτισµάτων  ή  διηρηµένων  ιδιοκτησιών,  οι  οποίες  έχουν  υπαχθεί  σε  οποιονδήποτε  νόµο  εξαίρεσης  από  την 
κατεδάφιση ή τακτοποίησης ή ρύθµισης αυθαιρέτων κατασκευών, κατατίθεται βεβαίωση εξαίρεσης ή περαίωσης 
από  την  αρµόδια  αρχή  που  εξέδωσε  την  πράξη  ή  την  αρµόδια  Υπηρεσία  ∆όµησης  (Υ.∆ΟΜ.)  ή  βεβαίωση 
περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής από το ηλεκτρονικό σύστηµα του ΤΕΕ ή βεβαίωση εξόφλησης του 30% 
του ενιαίου ειδικού προστίµου από το ηλεκτρονικό σύστηµα του ΤΕΕ, ανάλογα µε τις διατάξεις του νόµου στον 
οποίο έχουν υπαχθεί. Επίσης, υποβάλλονται αντίγραφα κατόψεων – τοµών της οικοδοµικής άδειας ή της άδειας 
δόµησης,  ή  κατά περίπτωση (ανάλογα µε την υπαγωγή στον  αντίστοιχο  νόµο εξαίρεσης  – τακτοποίησης – 
ρύθµισης) τα αντίγραφα των σχεδίων που έχουν υποβληθεί στην αρµόδια αρχή ή στο ηλεκτρονικό σύστηµα του 
ΤΕΕ.  Σε  κτίρια  που  έχουν  ανεγερθεί  προ  της  ισχύος  του  ΓΟΚ/1955  για  τα  οποία  δεν  έχει  εκδοθεί  άδεια, 
κατατίθενται σχέδια αποτύπωσης (κάτοψη – τοµή)»

8. Μετά  την  ενεργοποίηση  της  Ηλεκτρονικής  ταυτότητας  κτιρίου  του  άρθρου  4  του  ν.3843/2010,  αντί  των 
δικαιολογητικών  της  περίπτωσης  4,  υποβάλλονται  το  πιστοποιητικό  πληρότητας  ή  ενηµέρωσης  της 
Ταυτότητας Κτιρίου και αντίγραφα κατόψεων τοµών, όπως αυτά επίσης υποβάλλονται στο ηλεκτρονικό σύστηµα.

9. Πιστοποιητικό  (ενεργητικής)  πυροπροστασίας,  το  οποίο  εκδίδεται  από  την  οικεία  Πυροσβεστική  Αρχή, 
χρονικής διάρκειας πέντε (5) ετών που ανανεώνεται 2 µήνες πριν τη λήξη του.

10. Προβλεπόµενο παράβολο  που προβλέπεται από την υπ’ αριθ. 61167/17.12.2007 απόφαση των Υπουργών 
Εσωτερικών και Οικονοµίας και Οικονοµικών.

Γ Επιτρεπόμενοι χώροι παραστάσεων 
1    Παράσταση  επιτρέπεται  να  γίνεται  σε  θέατρο  ή  χώρο,  για  τον  οποίο  έχει  εκδοθεί  άδεια  εγκατάστασης  και 

λειτουργίας και μέσα στο πλαίσιο που ορίζει η σχετική άδεια. Κατ' εξαίρεση, παράσταση επιτρέπεται να γίνει και 
σε  χώρο  για  τον  οποίο  δεν  έχει  εκδοθεί  άδεια  εγκατάστασης  και  λειτουργίας,  εφ'  όσον  χορηγηθεί  άδεια 
παράστασης.

2   Σε περίπτωση πολυχώρου, η άδεια εκδίδεται για κάθε χώρο χωριστά.
3   Δεν  απαιτείται  άδεια  εγκατάστασης  και  λειτουργίας  ή  άδεια  παράστασης  για  παραστάσεις  που  δίνονται  σε 

αδειοδοτημένους χώρους συνάθροισης κοινού με μέγιστο πληθυσμό μικρότερο των 50 ατόμων. 



Δ Ουσιαστικές προϋποθέσεις για άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου -αποκλίσεις 
1α Σε κτίρια με ημερομηνία αίτησης για την έκδοση οικοδομικής άδειας πριν τις 17-2-1989 όπου ήδη λειτουργούν 

θέατρα κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος ή έχουν λειτουργήσει πριν την ισχύ του παρόντος, η Πυροσβεστική 
Αρχή  δύναται  να  εγκρίνει  παρεκκλίσεις  εφόσον  δεν  θίγεται  ο  βασικός  σκοπός  της  πυροπροστασίας  και 
αιτιολογείται  από τεχνική έκθεση και  μελέτη πυροπροστασίας του αρμόδιου μηχανικού η αδυναμία πλήρους 
εφαρμογής των διατάξεων του από 15.5/17.5.1956 βδ (Α’ 123) ή των αντίστοιχων διατάξεων του άρθρου 10 του 
π.δ.  71/88.  Για  την έγκριση των αποκλίσεων σε κάθε περίπτωση απαιτείται  ηαύξηση των κατά την κείμενη 
νομοθεσία προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων και μέσων πυροπροστασίας.Η πυροσβεστική αρχή εγκρίνει 
τις  αποκλίσεις,  ύστερα από απόφαση τριμελούς επιτροπής αποτελούμενης από βαθμοφόρους παραγωγικής 
Σχολής του Πυροσβεστικού Σώματος, στην οποία συμμετέχει ένας (1) τουλάχιστον Αξιωματικός. 

1β  Για  τα  κτίρια  της  παρούσας  παραγράφου  επιτρέπεται  κατά  παρέκκλιση  των  διατάξεων  του  Κτιριοδομικού 
Κανονισμού  (απόφαση  Υπουργού  ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.  3046/304/30.01./3.2.1989  (Δ’  59)  και  του  ν.4067/2012)  η 
χορήγηση των εγκρίσεων ή αδειών καθώς και η εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών που απαιτούνται για την 
δημιουργία των απαιτούμενων εξόδων διαφυγής, πέραν των υπαρχουσών, εκτός του νομίμου περιγράμματος 
του κτιρίου στον ακάλυπτο χώρο καθώς και σε όμορα ακίνητα υπό την προϋπόθεση συναίνεσης των ιδιοκτητών 
των ακάλυπτων χώρων και των όμορων ακινήτων.

1γ.Η  απόφαση  της  ως  άνω  επιτροπής  κοινοποιείται  στον  ενδιαφερόμενο  και  προσβάλλεται  με  ένσταση  εντός 
προθεσμίας (1) ενός μηνός στην κατά τόπο αρμόδια Πυροσβεστική Αρχή. Η εν λόγω ένσταση εξετάζεται από 
Δευτεροβάθμια Επιτροπή, συγκροτούμενη με απόφαση του οικείου αντιπεριφερειάρχη, ύστερα από πρόταση της 
αρμόδιας  πυροσβεστικής  αρχής  η  οποία  αποτελείται  από  το  διοικητή  αυτής  ως  πρόεδρο  και  δύο  (2) 
διπλωματούχουςμηχανικούς  που  έχουν  την  ιδιότητα  του  δημοσίου  υπαλλήλου.  Σε  περίπτωση  αδυναμίας 
συγκρότησης Δευτεροβάθμιας Επιτροπής, ο κατά τόπο αρμόδιος διοικητής διαβιβάζει την υποβληθείσα ένσταση 
με τον σχετικό φάκελο στην έχουσα αυτή τη δυνατότητα πλησιέστερη υπηρεσία του Πυροσβεστικού Σώματος. 
Στην περίπτωση αυτή η Δευτεροβάθμια Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του οικείου αντιπεριφερειάρχη, μετά 
από  πρόταση  του  διοικητή  της  Υπηρεσίας  αυτής  και  απαρτίζεται  από  το  διοικητή  της  αρμόδιας  πλέον 
πυροσβεστικής αρχής και δύο (2) διπλωματούχους μηχανικούς που έχουν την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, 
και υπηρετούν σε υπηρεσία που εδρεύει στην περιοχή που ασκεί την αρμοδιότητά του ο Αντιπεριφερειάρχης. 
Στην αυτοψία που διενεργείται από τις παραπάνω Επιτροπές δικαιούται να παρίσταται ο ενδιαφερόμενος ή ο 
μελετητής.

2α. Σε θέατρα που στεγάζονται σε κτίρια με ημερομηνία αίτησης έκδοσης οικοδομικής άδειας πριν τις 17-2-1989 και 
πρόκειται  να  λειτουργήσουν  μετά  την  έναρξη  ισχύος  του  παρόντος  επιβάλλεται  η  σύνταξη  μελέτης 
πυροπροστασίας σύμφωνα με το άρθρο 10 του πδ 71/1988,  όπως κάθε φορά ισχύει  που υποβάλλεται  για 
έγκριση στην οικεία πυροσβεστική υπηρεσία.

2β.  Για  τα  κτίρια  της  παρούσας  παραγράφου  επιτρέπεται  κατά  παρέκκλιση  των  διατάξεων  του  Κτιριοδομικού 
Κανονισμού (υπουργική απόφαση 3046/304/30.01./3.2.1989 και του ν.4067/2012 η χορήγηση των εγκρίσεων ή 
αδειών καθώς και η εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών που απαιτούνται για την δημιουργία των απαιτούμενων 
εξόδων διαφυγής, πέραν των υπαρχουσών , εκτός του νομίμου περιγράμματος του κτιρίου στον ακάλυπτο χώρο 
καθώς και σε όμορα ακίνητα υπό την προϋπόθεση συναίνεσης των ιδιοκτητών των ακάλυπτων χώρων και των 
όμορων ακινήτων.

3. Για θέατρα που στεγάζονται σε κτίρια με ημερομηνία αίτησης έκδοσης οικοδομικής άδειας μετά τις 17-2-1989, 
ισχύουν και εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 71/1988, όπως κάθε φορά ισχύει.

 



ΠΡΟΣΟΧΗ:

• Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατάθεση δικαιολογητικών χορήγησης άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας 
χώρου παράστασης αποτελεί η προηγούµενη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης από την αντίστοιχη ∆ηµοτική 
Κοινότητα  του ∆ήµου Κορινθίων.

• Προϋπόθεση για τη χορήγηση της τελικής πράξης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ΚΥΕ, από τον οικείο δήµο 
είναι  η  προηγούµενη  έκδοση βεβαίωσης άσκησης επιτηδεύµατος  του  ενδιαφεροµένου  από την  αρµόδια 
δηµόσια οικονοµική υπηρεσία. Η εκπλήρωση της προϋπόθεσης αυτής αποδεικνύεται µε τους ακόλουθους 
τρόπους,εναλλακτικά:
Α) µε απλή επίδειξη της βεβαίωσης άσκησης επιτηδεύµατος από τον ενδιαφερόµενο στην περίπτωση φυσικής 
παρουσίας του στην οικεία υπηρεσία του δήµου για την παραλαβή της πράξης ή
Β) µε την αποστολή απλού φωτοαντιγράφου της βεβαίωσης µε τηλεοµοιοτυπία στην οικεία υπηρεσία του δήµου ή
Γ) µε την αποστολή σκαναρισµένου φωτοαντιγράφου ηλεκτρονικά στην οικεία υπηρεσία του δήµου ή µέσω του 
ηλεκτρονικού συστήµατος ΕΡΜΗΣ/EKE−EUGO

• Προϋπόθεση για τη χορήγηση οποιασδήποτε µορφής αδειών από δήµους, είναι η µη ύπαρξη, εις βάρους του 
ενδιαφεροµένου, βεβαιωµένων ληξιπρόθεσµων οφειλών προς αυτούς, µε εξαίρεση τις περιπτώσεις
εκκρεµοδικίας και του διακανονισµού καταβολής αυτών, σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθεσία.

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ:

• Οι  επιγραφές των καταστηµάτων  γράφονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Επιτρέπεται επιπρόσθετη 
αναγραφή της επιγραφής σε άλλη γλώσσα µε µικρότερα στοιχεία (αρθ. 6 Ν. 2946/2001).

• Σχετικά µε το ΚΑΠΝΙΣΜΑ  ισχύει ολική απαγόρευση σύµφωνα µε τον νόµο 3868/2010 (ο οποίος τροποποιεί 
τούς νόµους Ν.3730/2008 και 3370/2005) και την υπ. αριθµ. 104720/2010 Κοινή Υπουργική Απόφαση. Επιπλέον 
υπάρχει υποχρέωση εφοδιασµού µε «Βιβλίο Αναφοράς»

• Όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να είναι θεωρηµένες για το γνήσιο της υπογραφής.
• Σε  περίπτωση  που  δεν  συντάσσεται  εξουσιοδότηση  στο  έντυπο  της  αίτησης  απαιτείται  προσκόµιση 

εξουσιοδότησης  µε επικύρωση του γνησίου της υπογραφής από δηµόσια υπηρεσία  ή  συµβολαιογραφικού 
πληρεξουσίου.

• Χωρίς άδεια λειτουργίας δεν µπορεί να λειτουργήσει ο χώρος.
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