
ΑΓΔΗΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΥΩΡΟΤ ΠΑΡΑΣΑΖ 

 

Α. ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 

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

Β. ∆ΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ 
1. Αίηηζη − Τπεύθςνη ∆ήλωζη ηος άπθπος 8 ηος ν.1599/1986 ηος ενδιαθεπψµενος θςζικοω ή νοµικοω 

πποζϊπος ζωµθυνα µε ηο ππψηςπο πος επιζςνάπηεηαι ζηην ∆ΙΑ∆Π/Φ.Α.2.1/31600/9.12.2013 κοινή απψθαζη 
ηυν Τποςπγϊν Εζυηεπικϊν, Πολιηιζµοω και Αθληηιζµοω, ∆ιοικηηικήρ Μεηαππωθµιζηρ και Ηλεκηπονικήρ 
∆ιακςβέπνηζηρ, Τγείαρ και Πεπιβάλλονηορ, Ενέπγειαρ και Κλιµαηικήρ Αλλαγήρ (Β’ 3106 

2. Φωηοανηίγπαθο δεληίος ηαςηόηηηαρ ή άλλος εγγπάθος απψ ηα πποβλεπψµενα ζηην παπ. 4 ηος άπθπος 3 ηος 

Ν. 2690/1999, ψπυρ ιζσωει µεηά ηην ηποποποίηζη ηος µε ηο άπθπο 25 ηος Ν. 3731/2008 (ζσεηική πποζυπινή 
βεβαίυζη ηηρ απµψδιαρ απσήρ, διαβαηήπιο, άδεια οδήγηζηρ ή αηοµικψ βιβλιάπιο ςγείαρ ψλυν ηυν αζθαλιζηικϊν 
θοπέυν) και, εάν ο αιηϊν είναι αλλοδαπψρ − πολίηηρ κπάηοςρ µη µέλοςρ ηηρ Εςπυπαφκήρ Ένυζηρ, 
θυηοανηίγπαθο ιζσωοςζαρ άδειαρ διαµονήρ πος ηος επιηπέπει ηην άζκηζη ανεξάπηηηηρ οικονοµικήρ 
δπαζηηπιψηηηαρ. Αν ο ενδιαθεπψµενορ είναι οµογενήρ ςποβάλλει ειδική ηαςηψηηηα οµογενοωρ ή πποξενική 
θεϊπηζη για επαναπαηπιζµψ. 
ηην πεπίπηωζη όπος αίηηζη ςποβάλλει εηαιπεία, καηαηίθεηαι: 

 Ανηίγπαθο ηος ιζσωονηορ και καηασυπιζµένος ζηο µηηπϊο καηαζηαηικοω ηηρ εηαιπείαρ θευπηµένο απψ ηην 
απµψδια για ηην ηήπηζη ηος µηηπϊος αςηήρ Απσή 

 Πιζηοποιηηικψ ηηρ απµψδιαρ για ηην ηήπηζη ηος µηηπϊος διοικηηικήρ ή δικαζηικήρ απσήρ πεπί ηποποποιήζευν 
καηαζηαηικοω/µη λωζηρ ηηρ εηαιπείαρ 

1. Τπεωθςνη δήλυζη ηος ενδιαθεπψµενος για ηον οπιζµό ςπεύθςνος ηος θεάηπος και αναπληπυηή ηος και ηην 
ςπεωθςνη δήλυζη ηυν ηελεςηαίυν ψηι αποδέσονηαι ηον οπιζµό ηοςρ. 

2. Φωηογπαθίερ ηος κηιπίος. 
3. Βεβαίωζη ζηαηικήρ επάπκειαρ απψ απµψδιο µησανικψ. 
4. Βεβαίωζη σώπος κύπιαρ σπήζηρ απψ απµψδιο µησανικψ. ηην ίδια βεβαίυζη δηλϊνεηαι ςπεωθςνα ψηι ηο κηίπιο 

ςθίζηαηαι νοµίµυρ, ζωµθυνα µε ηον οπιζµψ ηηρ παπ. 1 ηος άπθπος 23 ηος ν. 4067/2012 (Α’ 79), ή ηµήµαηά ηος 
έσοςν εξαιπεθεί απψ ηην καηεδάθιζη ή έσει αναζηαλεί η καηεδάθιζή ηοςρ µε ηιρ κείµενερ διαηάξειρ, καθϊρ και ψηι 
ηο κηίπιο πληποί ηιρ γενικέρ και ειδικέρ πολεοδοµικέρ και λοιπέρ διαηάξειρ και κανονιζµοωρ, πος είναι απαπαίηηηοι 
για ηη λειηοςπγία ηος, ψπυρ κάθε θοπά ιζσωοςν. 

5. Ανηίγπαθο ηηρ οικοδοµικήρ άδειαρ ή ηηρ άδειαρ δόµηζηρ ηος κηιπίος, εθψζον ςπάπσει. ε πεπίπηυζη 

κηιζµάηυν ή διηπηµένυν ιδιοκηηζιϊν, οι οποίερ έσοςν ςπασθεί ζε οποιονδήποηε νψµο εξαίπεζηρ απψ ηην 
καηεδάθιζη ή ηακηοποίηζηρ ή πωθµιζηρ αςθαιπέηυν καηαζκεςϊν, καηαηίθεηαι βεβαίυζη εξαίπεζηρ ή πεπαίυζηρ 
απψ ηην απµψδια απσή πος εξέδυζε ηην ππάξη ή ηην απµψδια Τπηπεζία ∆ψµηζηρ (Τ.∆ΟΜ.) ή βεβαίυζη 
πεπαίυζηρ ηηρ διαδικαζίαρ ςπαγυγήρ απψ ηο ηλεκηπονικψ ζωζηηµα ηος ΣΕΕ ή βεβαίυζη εξψθληζηρ ηος 30% 
ηος ενιαίος ειδικοω πποζηίµος απψ ηο ηλεκηπονικψ ζωζηηµα ηος ΣΕΕ, ανάλογα µε ηιρ διαηάξειρ ηος νψµος ζηον 
οποίο έσοςν ςπασθεί. Επίζηρ, ςποβάλλονηαι ανηίγπαθα καηψτευν – ηοµϊν ηηρ οικοδοµικήρ άδειαρ ή ηηρ άδειαρ 
δψµηζηρ, ή καηά πεπίπηυζη (ανάλογα µε ηην ςπαγυγή ζηον ανηίζηοισο νψµο εξαίπεζηρ – ηακηοποίηζηρ – 
πωθµιζηρ) ηα ανηίγπαθα ηυν ζσεδίυν πος έσοςν ςποβληθεί ζηην απµψδια απσή ή ζηο ηλεκηπονικψ ζωζηηµα ηος 
ΣΕΕ. ε κηίπια πος έσοςν ανεγεπθεί ππο ηηρ ιζσωορ ηος ΓΟΚ/1955 για ηα οποία δεν έσει εκδοθεί άδεια, 
καηαηίθενηαι ζσέδια αποηωπυζηρ (κάηοτη – ηοµή)» 

6. Μεηά ηην ενεπγοποίηζη ηηρ Ηλεκηπονικήρ ηαςηψηηηαρ κηιπίος ηος άπθπος 4 ηος ν.3843/2010, ανηί ηων 
δικαιολογηηικών ηηρ πεπίπηωζηρ 4, ςποβάλλονηαι ηο πιζηοποιηηικψ πληπψηηηαρ ή ενηµέπυζηρ ηηρ 

Σαςηψηηηαρ Κηιπίος και ανηίγπαθα καηψτευν ηοµϊν, ψπυρ αςηά επίζηρ ςποβάλλονηαι ζηο ηλεκηπονικψ ζωζηηµα. 
7. Πιζηοποιηηικό (ενεπγηηικήρ) πςποπποζηαζίαρ, ηο οποίο εκδίδεηαι απψ ηην οικεία Πςποζβεζηική Απσή, 

σπονικήρ διάπκειαρ πένηε (5) εηϊν πος ανανεϊνεηαι 2 µήνερ ππιν ηη λήξη ηος. 
8. Πποβλεπόµενο παπάβολο πος πποβλέπεηαι απψ ηην ςπ’ απιθ. 61167/17.12.2007 απψθαζη ηυν Τποςπγϊν 

Εζυηεπικϊν και Οικονοµίαρ και Οικονοµικϊν. 
 
Γ Δπιηπεπόμενοι σώποι παπαζηάζεων 
1   Παξάζηαζε επηηξέπεηαη λα γίλεηαη ζε ζέαηξν ή ρώξν, γηα ηνλ νπνίν έρεη εθδνζεί άδεηα εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαη 

κέζα ζην πιαίζην πνπ νξίδεη ε ζρεηηθή άδεηα. Καη' εμαίξεζε, παξάζηαζε επηηξέπεηαη λα γίλεη θαη ζε ρώξν γηα ηνλ νπνίν δελ 

έρεη εθδνζεί άδεηα εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο, εθ' όζνλ ρνξεγεζεί άδεηα παξάζηαζεο. 
2   Σε πεξίπησζε πνιπρώξνπ, ε άδεηα εθδίδεηαη γηα θάζε ρώξν ρσξηζηά. 
3  Δελ απαηηείηαη άδεηα εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ή άδεηα παξάζηαζεο γηα παξαζηάζεηο πνπ δίλνληαη ζε αδεηνδνηεκέλνπο 

ρώξνπο ζπλάζξνηζεο θνηλνύ κε κέγηζην πιεζπζκό κηθξόηεξν ησλ 50 αηόκσλ. 
 
 
 
 

Δ Οσζιαζηικές προϋποθέζεις για άδεια εγκαηάζηαζης και λειηοσργίας τώροσ -αποκλίζεις 

1α Σε θηίξηα κε εκεξνκελία αίηεζεο γηα ηελ έθδνζε νηθνδνκηθήο άδεηαο πξηλ ηηο 17-2-1989 όπνπ ήδε ιεηηνπξγνύλ ζέαηξα θαηά 

ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ παξόληνο ή έρνπλ ιεηηνπξγήζεη πξηλ ηελ ηζρύ ηνπ παξόληνο, ε Ππξνζβεζηηθή Αξρή δύλαηαη λα 

εγθξίλεη παξεθθιίζεηο εθόζνλ δελ ζίγεηαη ν βαζηθόο ζθνπόο ηεο ππξνπξνζηαζίαο θαη αηηηνινγείηαη από ηερληθή έθζεζε θαη 



κειέηε ππξνπξνζηαζίαο ηνπ αξκόδηνπ κεραληθνύ ε αδπλακία πιήξνπο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ από 15.5/17.5.1956 

βδ (Α’ 123) ή ησλ αληίζηνηρσλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ π.δ. 71/88. Γηα ηελ έγθξηζε ησλ απνθιίζεσλ ζε θάζε 

πεξίπησζε απαηηείηαη εαύμεζε ησλ θαηά ηελ θείκελε λνκνζεζία πξνιεπηηθώλ θαη θαηαζηαιηηθώλ κέηξσλ θαη κέζσλ 

ππξνπξνζηαζίαο.Η ππξνζβεζηηθή αξρή εγθξίλεη ηηο απνθιίζεηο, ύζηεξα από απόθαζε ηξηκεινύο επηηξνπήο απνηεινύκελεο 

από βαζκνθόξνπο παξαγσγηθήο Σρνιήο ηνπ Ππξνζβεζηηθνύ Σώκαηνο, ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη έλαο (1) ηνπιάρηζηνλ 

Αμησκαηηθόο. 

1β Γηα ηα θηίξηα ηεο παξνύζαο παξαγξάθνπ επηηξέπεηαη θαηά παξέθθιηζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κηηξηνδνκηθνύ Καλνληζκνύ 

(απόθαζε Υπνπξγνύ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 3046/304/30.01./3.2.1989 (Δ’ 59) θαη ηνπ λ.4067/2012) ε ρνξήγεζε ησλ εγθξίζεσλ ή 

αδεηώλ θαζώο θαη ε εθηέιεζε ησλ νηθνδνκηθώλ εξγαζηώλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ δεκηνπξγία ησλ απαηηνύκελσλ εμόδσλ 

δηαθπγήο, πέξαλ ησλ ππαξρνπζώλ, εθηόο ηνπ λνκίκνπ πεξηγξάκκαηνο ηνπ θηηξίνπ ζηνλ αθάιππην ρώξν θαζώο θαη ζε όκνξα 

αθίλεηα ππό ηελ πξνϋπόζεζε ζπλαίλεζεο ησλ ηδηνθηεηώλ ησλ αθάιππησλ ρώξσλ θαη ησλ όκνξσλ αθηλήησλ. 

1γ.Η απόθαζε ηεο σο άλσ επηηξνπήο θνηλνπνηείηαη ζηνλ ελδηαθεξόκελν θαη πξνζβάιιεηαη κε έλζηαζε εληόο πξνζεζκίαο (1) 

ελόο κελόο ζηελ θαηά ηόπν αξκόδηα Ππξνζβεζηηθή Αξρή. Η ελ ιόγσ έλζηαζε εμεηάδεηαη από Δεπηεξνβάζκηα Επηηξνπή, 

ζπγθξνηνύκελε κε απόθαζε ηνπ νηθείνπ αληηπεξηθεξεηάξρε, ύζηεξα από πξόηαζε ηεο αξκόδηαο ππξνζβεζηηθήο αξρήο ε 

νπνία απνηειείηαη από ην δηνηθεηή απηήο σο πξόεδξν θαη δύν (2) δηπισκαηνύρνποκεραληθνύο πνπ έρνπλ ηελ ηδηόηεηα ηνπ 

δεκνζίνπ ππαιιήινπ. Σε πεξίπησζε αδπλακίαο ζπγθξόηεζεο Δεπηεξνβάζκηαο Επηηξνπήο, ν θαηά ηόπν αξκόδηνο δηνηθεηήο 

δηαβηβάδεη ηελ ππνβιεζείζα έλζηαζε κε ηνλ ζρεηηθό θάθειν ζηελ έρνπζα απηή ηε δπλαηόηεηα πιεζηέζηεξε ππεξεζία ηνπ 

Ππξνζβεζηηθνύ Σώκαηνο. Σηελ πεξίπησζε απηή ε Δεπηεξνβάζκηα Επηηξνπή ζπγθξνηείηαη κε απόθαζε ηνπ νηθείνπ 

αληηπεξηθεξεηάξρε, κεηά από πξόηαζε ηνπ δηνηθεηή ηεο Υπεξεζίαο απηήο θαη απαξηίδεηαη από ην δηνηθεηή ηεο αξκόδηαο 

πιένλ ππξνζβεζηηθήο αξρήο θαη δύν (2) δηπισκαηνύρνπο κεραληθνύο πνπ έρνπλ ηελ ηδηόηεηα ηνπ δεκνζίνπ ππαιιήινπ, θαη 

ππεξεηνύλ ζε ππεξεζία πνπ εδξεύεη ζηελ πεξηνρή πνπ αζθεί ηελ αξκνδηόηεηά ηνπ ν Αληηπεξηθεξεηάξρεο. Σηελ απηνςία πνπ 

δηελεξγείηαη από ηηο παξαπάλσ Επηηξνπέο δηθαηνύηαη λα παξίζηαηαη ν ελδηαθεξόκελνο ή ν κειεηεηήο. 

2α. Σε ζέαηξα πνπ ζηεγάδνληαη ζε θηίξηα κε εκεξνκελία αίηεζεο έθδνζεο νηθνδνκηθήο άδεηαο πξηλ ηηο 17-2-1989 θαη πξόθεηηαη 

λα ιεηηνπξγήζνπλ κεηά ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ παξόληνο επηβάιιεηαη ε ζύληαμε κειέηεο ππξνπξνζηαζίαο ζύκθσλα κε ην 

άξζξν 10 ηνπ πδ 71/1988, όπσο θάζε θνξά ηζρύεη πνπ ππνβάιιεηαη γηα έγθξηζε ζηελ νηθεία ππξνζβεζηηθή ππεξεζία. 

2β. Γηα ηα θηίξηα ηεο παξνύζαο παξαγξάθνπ επηηξέπεηαη θαηά παξέθθιηζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κηηξηνδνκηθνύ Καλνληζκνύ 

(ππνπξγηθή απόθαζε 3046/304/30.01./3.2.1989 θαη ηνπ λ.4067/2012 ε ρνξήγεζε ησλ εγθξίζεσλ ή αδεηώλ θαζώο θαη ε 

εθηέιεζε ησλ νηθνδνκηθώλ εξγαζηώλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ δεκηνπξγία ησλ απαηηνύκελσλ εμόδσλ δηαθπγήο, πέξαλ ησλ 

ππαξρνπζώλ , εθηόο ηνπ λνκίκνπ πεξηγξάκκαηνο ηνπ θηηξίνπ ζηνλ αθάιππην ρώξν θαζώο θαη ζε όκνξα αθίλεηα ππό ηελ 

πξνϋπόζεζε ζπλαίλεζεο ησλ ηδηνθηεηώλ ησλ αθάιππησλ ρώξσλ θαη ησλ όκνξσλ αθηλήησλ. 

3. Γηα ζέαηξα πνπ ζηεγάδνληαη ζε θηίξηα κε εκεξνκελία αίηεζεο έθδνζεο νηθνδνκηθήο άδεηαο κεηά ηηο 17-2-1989, ηζρύνπλ θαη 

εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 71/1988, όπσο θάζε θνξά ηζρύεη. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΟΥΖ: 

 



 Απαπαίηηηη πποχπψθεζη για ηην καηάθεζη δικαιολογηηικϊν σοπήγηζηρ άδειαρ εγκαηάζηαζηρ και λειηοςπγίαρ 
σϊπος παπάζηαζηρ αποηελεί η πποηγοωµενη σοπήγηζη πποέγκπιζηρ ίδπςζηρ απψ ηην ανηίζηοιση ∆ηµοηική 
Κοινψηηηα  ηος ∆ήµος Κοπινθίυν. 

 Πποχπψθεζη για ηη σοπήγηζη ηηρ ηελικήρ ππάξηρ ηηρ άδειαρ ίδπςζηρ και λειηοςπγίαρ ΚΤΕ, απψ ηον οικείο δήµο 
είναι η πποηγοωµενη έκδοζη βεβαίωζηρ άζκηζηρ επιηηδεύµαηορ ηος ενδιαθεποµένος απψ ηην απµψδια 

δηµψζια οικονοµική ςπηπεζία. Η εκπλήπυζη ηηρ πποχπψθεζηρ αςηήρ αποδεικνωεηαι µε ηοςρ ακψλοςθοςρ 

ηπψποςρ,εναλλακηικά: 
Α) µε απλή επίδειξη ηηρ βεβαίυζηρ άζκηζηρ επιηηδεωµαηορ απψ ηον ενδιαθεπψµενο ζηην πεπίπηυζη θςζικήρ 

παποςζίαρ ηος ζηην οικεία ςπηπεζία ηος δήµος για ηην παπαλαβή ηηρ ππάξηρ ή 
Β) µε ηην αποζηολή απλοω θυηοανηιγπάθος ηηρ βεβαίυζηρ µε ηηλεοµοιοηςπία ζηην οικεία ςπηπεζία ηος δήµος ή 
Γ) µε ηην αποζηολή ζκαναπιζµένος θυηοανηιγπάθος ηλεκηπονικά ζηην οικεία ςπηπεζία ηος δήµος ή µέζυ ηος 

ηλεκηπονικοω ζςζηήµαηορ ΕΡΜΗ/EKE−EUGO 

 Πποχπψθεζη για ηη σοπήγηζη οποιαζδήποηε µοπθήρ αδειϊν απψ δήµοςρ, είναι η µη ύπαπξη, ειρ βάποςρ ηος 
ενδιαθεποµένος, βεβαιωµένων ληξιππόθεζµων οθειλών ππορ αςηοωρ, µε εξαίπεζη ηιρ πεπιπηϊζειρ 
εκκπεµοδικίαρ και ηος διακανονιζµοω καηαβολήρ αςηϊν, ζωµθυνα µε ηη ζσεηική νοµοθεζία. 

 
 

ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΓΝΩΡΗΕΔΣΔ ΟΣΗ: 
 

 Οι επιγπαθέρ ηων καηαζηηµάηων γπάθονηαι ςποσπευηικά ζηην ελληνική γλϊζζα. Επιηπέπεηαι επιππψζθεηη 

αναγπαθή ηηρ επιγπαθήρ ζε άλλη γλϊζζα µε µικπψηεπα ζηοισεία (απθ. 6 Ν. 2946/2001). 
 σεηικά µε ηο ΚΑΠΝΗΜΑ ιζσωει ολική απαγψπεςζη ζωµθυνα µε ηον νψµο 3868/2010 (ο οποίορ ηποποποιεί 

ηοωρ νψµοςρ Ν.3730/2008 και 3370/2005) και ηην ςπ. απιθµ. 104720/2010 Κοινή Τποςπγική Απψθαζη. Επιπλέον 
ςπάπσει ςποσπέυζη εθοδιαζµοω µε «Βιβλίο Αναθοπάρ» 

 Όλερ οι ςπεωθςνερ δηλϊζειρ ππέπει να είναι θευπηµένερ για ηο γνήζιο ηηρ ςπογπαθήρ. 
 ε πεπίπηυζη πος δεν ζςνηάζζεηαι εξοςζιοδψηηζη ζηο ένηςπο ηηρ αίηηζηρ απαιηείηαι πποζκόµιζη 

εξοςζιοδόηηζηρ µε επικωπυζη ηος γνηζίος ηηρ ςπογπαθήρ απψ δηµψζια ςπηπεζία ή ζςµβολαιογπαθικοω 

πληπεξοςζίος. 
 Υωπίρ άδεια λειηοςπγίαρ δεν µποπεί να λειηοςπγήζει ο σϊπορ. 


