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  Άρθρο 80 

Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 

1.  Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος είναι εκείνα, στα οποία γίνεται 

παρασκευή ή/και διάθεση σε πελάτες (καθισμένους, όρθιους, περαστικούς) ή 

διανομή φαγητών ή γλυκισμάτων ή οποιουδήποτε άλλου παρασκευάσματος 

τροφίμων ή ποτών ή αποθήκευση ή συντήρηση ή εμπορία κάθε είδους 

τροφίμων ή ποτών, καθώς και τα καταστήματα προσφοράς υπηρεσιών, εξαιτίας 

των οποίων μπορεί να προκληθεί βλάβη στη δημόσια υγεία, όπως αναλυτικά 

αναφέρονται στις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις. 

2. Για την ίδρυση και λειτουργία των ανωτέρω καταστημάτων απαιτείται άδεια, 

η οποία χορηγείται από τον δήμαρχο ή τον πρόεδρο της Κοινότητας. Πριν από 

τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας χορηγείται προέγκριση 

ίδρυσης, η οποία εκδίδεται ύστερα από απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής ή 

του κοινοτικού συμβουλίου, μετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήματος του 

ενδιαφερομένου. 

Για τον προέλεγχο λαμβάνονται υπόψη ζητήματα που αφορούν τις χρήσεις γης, 

την προστασία του φυσικού, πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, 

την προστασία του αιγιαλού και της παραλίας, των δασικών περιοχών, των 

αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων, καθώς και την αισθητική, φυσιογνωμία 

και τις εν γένει λειτουργίες της πόλης, όπως αυτά ορίζονται από την ισχύουσα 

νομοθεσία και από τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις, που τίθενται 

στις τοπικές κανονιστικές διατάξεις των οικείων δημοτικών και κοινοτικών 

αρχών. 

3. Η προέγκριση ίδρυσης συνίσταται στη δυνατότητα ίδρυσης από τον 

ενδιαφερόμενο συγκεκριμένου καταστήματος, χορηγείται μέσα σε αποκλειστική 

προθεσμία ενός (1) μήνα από την κατάθεση της αίτησης και αποτελεί 

προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας έναρξης επιτηδεύματος από την αρμόδια 

Δ.Ο.Υ.. 

[Αρχή Τροποποίησης] 

Για την ανωτέρω προέγκριση ο ενδιαφερόμενος καταθέτει αίτηση στον οικείο 

Δήμο ή Κοινότητα, στην οποία δηλώνει το είδος του καταστήματος και τις 

προσφερόμενες υπηρεσίες, την τοποθεσία στην οποία πρόκειται να 

λειτουργήσει, επισυνάπτοντας διάγραμμα της περιοχής στο οποίο σημειώνεται 

η ακριβής θέση του καταστήματος, καθώς και το προβλεπόμενο παράβολο – 

ΑΝΤΙΚ. ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΕΔΑΦΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 80 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 

2α ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 22 ΤΟΥ Ν. 3536/07, ΦΕΚ-42 Α’ [Τέλος Τροποποίησης] 

Μετά τη χορήγηση της προέγκρισης ίδρυσης, ο ενδιαφερόμενος οφείλει να 

προσκομίσει στον οικείο Δήμο ή Κοινότητα όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 



που προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις για το κατάστημα που επιθυμεί να 

λειτουργήσει, τα οποία θα του τα υποδείξει η αρμόδια υπηρεσία, προκειμένου 

να χορηγηθεί η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας. 

Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου ή της Κοινότητας οφείλει, ευθύς ως 

συμπληρωθεί ο φάκελος, να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προς 

όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες, για τον υγειονομικό έλεγχο, τον έλεγχο 

πυρόσβεσης κ.λπ., οι οποίες οφείλουν μέσα σε πενήντα (50) ημέρες να έχουν 

προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες. 

Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας εκδίδεται μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες 

αφότου ολοκληρωθεί η ανωτέρω διαδικασία και εφόσον πληρούνται όλες οι 

νόμιμες προϋποθέσεις. 

Σε αντίθετη περίπτωση, ανακαλείται η απόφαση προέγκρισης ίδρυσης. 

Το κατάστημα λειτουργεί νόμιμα από το χρόνο χορήγησης της οριστικής άδειας 

ίδρυσης και λειτουργίας. 

4. Εάν ο ενδιαφερόμενος, που αιτείται άδεια ίδρυσης και λειτουργίας 

καταστήματος, επιθυμεί και άδεια λειτουργίας μουσικής ή και άδεια χρήσης 

κοινόχρηστου χώρου, μπορεί να υποβάλει το σχετικό αίτημα με τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά μαζί με τα δικαιολογητικά που υποχρεούται να προσκομίσει 

μετά τη χορήγηση της προέγκρισης ίδρυσης του καταστήματος, προκειμένου 

μαζί με την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος να εκδοθούν και 

οι ανωτέρω σχετικές άδειες. 

Η άδεια λειτουργίας μουσικής στα ανωτέρω καταστήματα χορηγείται από τη 

δημαρχιακή επιτροπή ή από τον πρόεδρο της Κοινότητας. 

5. Δεν απαιτείται νέα άδεια ίδρυσης και λειτουργίας σε περίπτωση μεταβίβασης 

του καταστήματος σε νέο πρόσωπο, εφόσον δεν έχει γίνει μεταφορά, 

επέκταση, αλλαγή ή ουσιώδης τροποποίηση των υγειονομικών όρων 

λειτουργίας αυτού. 

Στην περίπτωση αυτή η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας αντικαθίσταται 

υποχρεωτικά με νέα, η οποία εκδίδεται στο όνομα του προσώπου, που 

μεταβιβάστηκε το κατάστημα, χωρίς να ακολουθείται η διαδικασία, που 

προβλέπεται για τη χορήγηση της αρχικής άδειας. 

Για την αντικατάστασή της, ο ενδιαφερόμενος, στον οποίο μεταβιβάστηκε το 

κατάστημα, υποβάλλει στον οικείο Δήμο ή Κοινότητα, πλέον των 

δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πρόσωπό του, και υπεύθυνη δήλωση 

περί μη μεταφοράς, επέκτασης ή αλλαγής της χρήσης του καταστήματος. 

Ο νέος κύριος του καταστήματος ευθύνεται από κοινού με τον παλαιό για την 

τήρηση των διατάξεων που ισχύουν για τη λειτουργία του από το χρόνο που 

πραγματοποιείται η μεταβίβαση μέχρι την αντικατάσταση της άδειας. 

6.  Για την ανάκληση ή την οριστική αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και 

λειτουργίας των καταστημάτων της παραγράφου 1, αρμόδιοι είναι η 

δημαρχιακή επιτροπή ή το κοινοτικό συμβούλιο, οι οποίοι οφείλουν μέσα σε 



είκοσι (20) ημέρες από τη συνδρομή των προϋποθέσεων να λάβουν τη σχετική 

απόφαση. 

Κατ’ εξαίρεση για την προσωρινή αφαίρεση της άδειας λειτουργίας ενός 

καταστήματος, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, καθώς και για 

την παροχή της εντολής προς σφράγιση αυτών, αρμόδιος είναι ο δήμαρχος ή ο 

πρόεδρος Κοινότητας, ο οποίος οφείλει εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη 

συνδρομή των προϋποθέσεων να λάβει τη σχετική απόφαση. Το ίδιο όργανο, 

εντός της αυτής προθεσμίας, παρέχει την εντολή για τη σφράγιση των 

καταστημάτων που λειτουργούν χωρίς άδεια. 

Παράβαση των διατάξεων αυτής της παραγράφου αποτελεί πειθαρχικό αδίκημα 

και παράβαση καθήκοντος και τιμωρείται κατά τις διατάξεις των άρθρων 142 

και 143 του παρόντος και κατά το άρθρο 259 του Ποινικού Κώδικα. 

7. Αρμόδιο όργανο για τη σφράγιση και την εκτέλεση των διοικητικών 

πράξεων, όλων των καταστημάτων και επιχειρήσεων δικαιοδοσίας του οικείου 

Δήμου ή Κοινότητας, είναι η δημοτική αστυνομία ή το όργανο, που ορίζεται για 

το σκοπό αυτόν από το οικείο δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο και αποτελείται 

από υπαλλήλους ή και αιρετούς στην περίπτωση που δεν έχει συσταθεί 

δημοτική αστυνομία. 

Το αρμόδιο όργανο, κατά την εκτέλεση των ανωτέρω πράξεων, δύναται, όπου 

κρίνει αναγκαίο, να ζητά τη συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία 

υποχρεούται να την παρέχει, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 159 και 

161 του π.δ. 141/1991 (ΦΕΚ 58 Α΄). 

[Αρχή Τροποποίησης]«7Α. Η αστυνομική αρχή του τόπου της έδρας των 

κέντρων διασκεδάσεως και των καταστημάτων του άρθρου 1 παρ. 1 του π.δ. 

180/1979 (Α΄ 46), καθώς και των λοιπών καταστημάτων υγειονομικού 

ενδιαφέροντος, στα οποία σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά υγειονομικές 

διατάξεις προσφέρονται οινοπνευματώδη ποτά για άμεση εντός αυτών 

κατανάλωση, σφραγίζει υποχρεωτικά το κατάστημα για χρονικό διάστημα δέκα 

ημερών, αν βεβαιώνονται από αστυνομικούς συνολικά, εντός έτους, τρεις 

παραβάσεις των διατάξεων του άρθρου 2 παρ. 2 περίπτωση α΄ του π.δ. 

180/1979, ως ισχύει. Αντίγραφο της απόφασης σφράγισης του καταστήματος 

και της σχετικής έκθεσης κοινοποιούνται αυθημερόν στον κατά τόπο αρμόδιο 

δήμο, ο οποίος οφείλει στο χρονικό αυτό διάστημα να εκδώσει την απόφαση 

αφαίρεσης της άδειας λειτουργίας του καταστήματος. Σε περίπτωση που 

αποφασισθεί από τον οικείο δήμο η αφαίρεση της άδειας λειτουργίας για 

διάστημα μεγαλύτερο των δέκα ημερών, η σφράγιση διατηρείται και για τον 

πέραν των δέκα ημερών χρόνο.» - ΠΡΟΣΘ. ΠΑΡ. 7Α ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 80 ΜΕ ΤΟ 

ΑΡΘ. 57 ΤΟΥ Ν. 4249/14, ΦΕΚ-73 Α/24-3-14 [Τέλος Τροποποίησης] 

8. [Αρχή Τροποποίησης] Κατ’ εξαίρεση, για καταστήματα υγειονομικού 

ενδιαφέροντος που λειτουργούν εντός εγκαταστάσεων κύριων τουριστικών 

καταλυμάτων, καθώς και για εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής των 

παραγράφων 1 και 3, αντίστοιχα, του άρθρου 2 του ν. 2160/1993 (ΦΕΚ 118 

Α΄), όπως ισχύουν, περιλαμβανομένων και των κολυμβητικών δεξαμενών, 

αρμόδιο όργανο για τη χορήγηση των οικείων αδειών ίδρυσης και λειτουργίας 

είναι ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) – ΑΝΤΙΚ. ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ 

ΕΔΑΦΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡ. 8 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 80 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 2β ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 22 ΤΟΥ 



Ν. 3536/07, ΦΕΚ-42 Α’ [Τέλος Τροποποίησης] 

(Με την παρ. 6 του άρθρου 24 του Ν. 3613/07, ΦΕΚ-263 Α/23-11-07, 

ορίζεται ότι : «Στη ρύθμιση της παρ. 2β του άρθρου 22 του ν. 3536/ 2007 

(ΦΕΚ 42 Α΄) περιλαμβάνονται και τα μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα της π

αρ. 1Β΄ του άρθρου 2 του ν. 2160/ 1993 

(ΦΕΚ 118 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 

2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α΄)»). 

Η χορήγηση γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές και λοιπές 

διατάξεις, που διέπουν τις αντίστοιχες άδειες. 

Όπου στις ρυθμίσεις αυτού του άρθρου αναφέρεται «Δήμος ή Κοινότητα», 

«δήμαρχος ή πρόεδρος Κοινότητας», «δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο», 

νοείται ο Ε.Ο.Τ. και τα όργανα αυτού. Η άδεια λειτουργίας μουσικής των 

ανωτέρω καταστημάτων χορηγείται από τη δημαρχιακή επιτροπή του οικείου 

Δήμου ή από τον πρόεδρο της Κοινότητας. 

9. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 

Αποκέντρωσης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Υγείας 

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μπορεί να καθορίζονται θέματα διαδικασίας 

έκδοσης και ανάκλησης των αδειών, μεταβίβασης και μετατροπής της άδειας, 

τρόπου σφράγισης των καταστημάτων, των γενικών υγειονομικών όρων που 

τα διέπουν, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. 

10. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών 

Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Δημόσιας Τάξης, 

καθορίζονται όροι και προϋποθέσεις και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για 

τη λειτουργία των κέντρων διασκέδασης, μπαρ και λοιπών καταστημάτων που 

προσφέρουν οινοπνευματώδη ποτά. - (βλ. άρθρο 271 παρ. 3 του παρόντος 

νόμου)  

11.  Για τη έκδοση των αδειών του παρόντος, καθώς και του επόμενου άρθρου 

καταβάλλεται παράβολο υπέρ του οικείου Δήμου ή Κοινότητας, που 

καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας 

Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών, ύστερα από 

γνώμη της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., και η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

(Με την παρ. 2 του άρθρου 15Α του Ν. 3986/11, όπως αυτό 

προστέθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 39 του Ν. 4179/13, ΦΕΚ-175 

Α/8-8-13, ορίζεται ότι : “2. Για την προέγκριση και την άδεια ίδρυσης και 

λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος του άρθρου 80 του ν. 

3463/2006 και κολυμβητικών δεξαμενών εντός επενδυτικών σχεδίων που 

αναπτύσσονται εντός ΕΣΧΑΔΑ με χρήσεις του άρθρου 11Β περιπτώσεις 2, 3 και 

4Α του ν. 3986/2011, αρμόδια είναι η Υπηρεσία του άρθρου 12 του ν. 

4002/2011, όπως ισχύει. Για τη χορήγηση της προέγκρισης και της άδειας 

ίδρυσης και λειτουργίας εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 151, 

152, 153 και 154 του ν. 4070/2012, όπως ισχύει”. - βλ. Και επ. Διατάξεις 

άρθρου 15Α Ν. 3986/11). 

(Με την παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 4262/14, ΦΕΚ-114 Α/10-5-14, 



ορίζεται ότι : “2. Ο παρών νόμος καταλαμβάνει και τα Καταστήματα 

Υγειονομικού Ενδιαφέροντος του άρθρου 80 του ν. 3463/2006 και της 

υπουργικής απόφασης ΔΙΑΔΠ/ Φ.Α.2.1/31600/2013 (Β΄ 3106)” - βλ. Ν. 

4262/14 : Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής 

δραστηριότητας και άλλες διατάξεις). 

(Με το άρθρο 27 του Ν. 4442/16, ΦΕΚ-230 Α/7-12-16, ορίζεται ότι 

: “Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου εμπίπτουν τα καταστήματα 

υγειονομικού ενδιαφέροντος του άρθρου 80 του Ν. 3463/2006 (Α΄ 114) εκτός 

των κέντρων διασκέδασης. Επίσης, στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος 

εμπίπτουν τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός τουριστικών 

καταλυμάτων, καθώς και τα θέατρα και οι κινηματογράφοι” - βλ. Και άρθρα 

27-38 (Απλούστευση πλαισίου λειτουργίας καταστημάτων 

υγειονομικού ενδιαφέροντος, θεάτρων και κινηματογράφων) Ν. 

4442/16) 

Άρθρο 285 

Ενημερότητα οφειλών 

Προϋπόθεση για τη χορήγηση οποιασδήποτε μορφής αδειών από Δήμους και 

Κοινότητες 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. 
 


