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ΟΔΗΓΙΕΣ   ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ Κ.Υ.Ε ( ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ) 
 

Α. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

1. Άρθρο 80 και 285 του Κώδικα ∆ήµων & Κοινοτήτων. 
2. Ν 4442/2016 ΦΕΚ Α’ 230 
3. ΚΥΑ 16228/2017 ΦΕΚ Β’ 1723 
4. Α1β/2706/83 (ΦΕΚ Β' 230)   

 
Β1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
 
Προϋπόθεση για να ξεκινήσει νόµιµα τη λειτουργία της µια εγκατάσταση (παρ. 8 του άρθρου 3 
της 16228/2017 Κ.Υ.Α) αποτελεί: 
α) η προηγούµενη έκδοση βεβαίωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 28 του Ν. 4442 / 2016 που 
εκδίδεται από την αρµόδια υπηρεσία του δήµου µετά την προσκόµιση των δικαιολογητικών που 
προβλέπονται στο άρθρο 2 της ΚΥΑ 16228/2017. 
β) η µη ύπαρξη, εις βάρους του ενδιαφεροµένου, βεβαιωµένων ληξιπρόθεσµων οφειλών προς 
το ∆ήµο, µε εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεµοδικίας και του διακανονισµού καταβολής αυτών 
σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθεσία (παρ. 6 του άρθρου 3 της 16228/18-05-2017 Κ.Υ.Α). 
γ) Η πληρωµή του προβλεπόµενου παραβόλου σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ΚΥΑ οικ. 
61167/17-12-2007 (ΦΕΚ Β’ 2438). Η αξία του προβλεπόµενου παραβόλου είναι 185 € για πόλεις με 
πληθυσμό κάτω των 50.000 και καταβάλλεται στο Ταµείο του ∆ήµου Κορινθίων ή ηλεκτρονικά με  
Κατάθεση Εθνική Τράπεζα:GR 34 0110 3790 0000 3795 4510 519 ή Tράπεζα Πειραιώς: GR 46 0172 
5090 0055 0904 0040 283 με Αιτιολογία «Παράβολο για Εγκατάσταση, ΑΦΜ/Επωνυμία 
Υπόχρεου και τη Διεύθυνση που αυτό αφορά». 
Σε περίπτωση έλλειψης αυτών εφαρμόζονται οι παράγραφοι 7 και 8 του άρθρου 14. (παρ.8 
άρθρο 3 KYA οικ. 16228/17.05.2017 (ΦΕΚ 1723/18.05.2017 τεύχος Β'). 

 

 
Β1.1  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
 
1. Αίτηση σύµφωνα µε το παράρτηµα Α της ΚΥΑ 16228/2007, για τη χορήγηση βεβαίωσης ότι το 

κατάστηµα µπορεί να ιδρυθεί στη συγκεκριµένη τοποθεσία (περιοχή, οδός, αριθµός, οικοδοµικό 
τετράγωνο). Στην αίτηση πρέπει να αναγράφονται: 

2. Το ονοματεπώνυμό του και η διεύθυνση κατοικίας του, εφόσον, δε, πρόκειται για εταιρεία, η 
επωνυμία και η έδρα αυτής. 

3. Το είδος του καταστήματος, ήτοι η κατηγορία στην οποία εντάσσεται, υποκατηγορία, αν υπάρχει, 
και εντός παρενθέσεως η δραστηριότητα της επιχείρησης όπως αυτή προκύπτει από τις ισχύουσες 
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υγειονομικές διατάξεις.  
4. Ο κωδικός ΚΑΔ (τετραψήφια ή οκταψήφια κατηγορία) σύμφωνα με το παράρτημα του ν. 

4442/2016.  
5. Η τοποθεσία του αντίστοιχου οικήματος ή ακινήτου (περιοχή οικισμός, οδός, αριθμός ή οικοδομικό 

τετράγωνο)  

Εφόσον η αίτηση δεν κατατίθεται από τον ενδιαφερόµενο, αυτή θα πρέπει να έχει θεώρηση του 
γνησίου της υπογραφής του και να υποβάλλεται από πρόσωπο που είναι εξουσιοδοτηµένο για το 
σκοπό αυτό. 
 

6. Διάγραμμα της περιοχής (σκαρίφηµα ή αποτύπωση χάρτη) στο οποίο σηµειώνεται η ακριβής 
θέση της εγκατάστασης. 

Για τα γραφεία τελετών να προκύπτει η ελάχιστη απόσταση των 100 µέτρων από 
Κλινική ή Κέντρο Υγείας και 200 µέτρων από Νοσοκοµείο (εφόσον υπάρχει περιµετρικά 
περίβολος) και η ελάχιστη απόσταση των 150 µέτρων από Κλινική ή Κέντρο Υγείας και 
300 µέτρων από Νοσοκοµείο (εφόσον δεν υπάρχει περιµετρικά περίβολος). Σε 
περίπτωση που υπάρχει απευθείας θέα (χωρίς να παρεµβάλλονται οικοδοµές ή µόνιµα 
φυσικά εµπόδια), οι ανωτέρω αναφερόµενες ελάχιστες αποστάσεις διπλασιάζονται. 
(Α1β/2706/28.3.83 Υγειονοµική Διάταξη. 
 

7. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/86, στην περίπτωση που το κατάστηµα στεγάζεται σε χώρο 
οριζόντιας ιδιοκτησίας, µε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής. Το πρόσωπο που τη 
συµπληρώνει και το περιεχόµενο της δήλωσης έχουν ως εξής: 
 

i. Όταν υπάρχει κανονισµός συµπληρώνεται από τον ενδιαφερόµενο ο οποίος δηλώνει 
ότι: «Είµαι ενδιαφερόμενος του καταστήµατος που βρίσκεται στην οδό 
.............................................. αριθµ  ……  και  πρόκειται να λειτουργήσει   ως 
……………………………….. Ο κανονισµός της πολυκατοικίας δεν απαγορεύει τη 
χρήση του χώρου για τη λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήµατος.» 

 
ii. Όταν δεν υπάρχει κανονισµός συµπληρώνεται από τον ιδιοκτήτη του χώρου ο 

οποίος δηλώνει ότι: «Είµαι ιδιοκτήτης του καταστήµατος που βρίσκεται  στην  
οδό…………………αρ……….  και  πρόκειται  να  λειτουργήσει ως ……………….. από 
τον / την……………………………… Στην πολυκατοικία, δεν υπάρχει κανονισµός.» 

 
Η αίτηση μαζί με τα δικαιολογητικά (Υπεύθυνη Δήλωση κατά περίπτωση) μπορούν να 
υποβληθούν και ηλεκτρονικά μέσω των e-Υπηρεσιών της ιστοσελίδας του Δήμου 
www.korinthos.gr  

 
Β1.2  ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ 

 
Ο ενδιαφερόμενος ετοιμάζει το κατάστημα και πριν τη γνωστοποίηση, θα πρέπει να έχει εκδώσει:  
 
α. Το παράβολο όπως προβλέπεται   Αριθμ. Οικ. 61167/07 (ΦΕΚ 2438 Β/28-12-2007)   ήτοι: Η αξία 
του προβλεπόµενου παραβόλου είναι 185 € για πόλεις με πληθυσμό πάτω των 5.000 και 
καταβάλλεται στο Ταµείο του ∆ήµου Κορινθίων ή ηλεκτρονικά με  Κατάθεση Εθνική Τράπεζα:GR 34 
0110 3790 0000 3795 4510 519 ή Tράπεζα Πειραιώς: GR 46 0172 5090 0055 0904 0040 283 με 
Αιτιολογία «Παράβολο για Εγκατάσταση Γραφείο Τελετών, ΑΦΜ/Επωνυμία Υπόχρεου και τη 
Διεύθυνση που αυτό αφορά». 
 
β. Τη βεβαίωση περί μη οφειλής στο Δήμο (δημοτική ενημερότητα) από την Ταμειακή Υπηρεσία 

http://www.korinthos.gr/
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Σημειώνουμε ότι το Παράβολο και η Δημοτική Ενημερότητα παρέχονται και μέσω των e-
Υπηρεσιών της της ιστοσελίδας του Δήμου www.korinthos.gr  
 

Β2  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

 Η γνωστοποίηση λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος υποβάλλεται 
αποκλειστικά ηλεκτρονικά µέσω της ιστοσελίδας https://notifybusiness.gov.gr (Εγκύκλιος µε αρ. 
πρ. Φ15/οικ.62588/754/02-06-2017 παρ. Α περ. 5) και «…αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για 
την νόµιµη άσκηση της δραστηριότητας» (άρθρο 6, παρ.3 του Ν.4442/2016). 

 
  Σε περίπτωση παύσης της λειτουργίας του καταστήµατος ο ενδιαφερόµενος προβαίνει σε 

δήλωση της παύσης µέσω του ΟΠΣ-Α∆Ε χωρίς να απαιτείται παράβολο, µε υποβολή 
ακύρωσης της γνωστοποίησης (Εγκ. Φ15/ οικ.62588/754/02-06-2017 παρ. Α περ. 4). 
 

  Σε περίπτωση παύσης κάποιας από τις δραστηριότητες που δηλώθηκαν στη γνωστοποίηση, ο 
ενδιαφερόµενος προβαίνει σε µεταβολή της γνωστοποίησης αντίστοιχα. 

 
 
Γ. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ  -  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 

 Για λόγους ψυχολογικούς απαγορεύεται η ίδρυση και λειτουργία Γραφείου Τελετών 
(κηδειών) ή φερετροποιείων ή αποθηκών φερέτρων στις ακόλουθες ελάχιστες : 

α) Εφόσον το Νοσοκομείο ή η Κλινική ή το Κέντρο Υγείας βρίσκεται μέσα στο 
συγκεκριμένο σχέδιο της πόλεως και εφόσον υπάρχει περιμετρικά περίβολος η κατά τα 
ως άνω ελάχιστη απόσταση ορίζεται στα 100 μέτρα για Κλινική ή Κέντρο Υγείας και σε 
200 μέτρα για Νοσοκομεία. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει περιμετρική περίβολος η 
κατά τα ως άνω ελάχιστη απόσταση ορίζεται σε 150 μέτρα για Κλινική ή Κέντρο Υγείας 
και σε 300 μέτρα για Νοσοκομείο. 

β) Εφόσον το Νοσοκομείο ή η Κλινική ή το Κέντρο Υγείας βρίσκεται έξω από το 
υπάρχον εγκεκριμένο σχέδιο της πόλεως, η κατά τα ως άνω ελάχιστη απόσταση 
ορίζεται σε 300 μέτρα για Κλινική ή Κέντρο Υγείας και σε 600 μέτρα για Νοσοκομείο. 

 Στην περίπτωση που υπάρχει απευθείας θέα (χωρίς να παρεμβάλλονται οικοδομές ή 
μόνιμα φυσικά εμπόδια) μεταξύ νοσοκομείου ή κέντρου υγείας και των προαναφερόμενων 
επιχειρήσεων οι ανωτέρω αναφερόμενες σε κάθε περίπτωση ελάχιστες αποστάσεις 
διπλασιάζονται". (προσθ. από την Α1β/7664/1987 ΦΕΚ Β' 502 αποφ. Υπ. Υγείας Πρόνοιας 
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων). 

 Απαγορεύεται η ίδρυση και λειτουργία των ως άνω επιχειρήσεων σε διαμερίσματα 
πολυκατοικιών, στις οποίες κατοικούν οικογένειες επιτρέπεται δε μόνο η εγκατάσταση 
Γραφείων Τελετών (Κηδειών) εφόσον ο χώρος ο οποίος προορίζεται για το σκοπό αυτό είναι 
τελείως ανεξάρτητος από τους χώρους προσπελάσεως προς άλλα διαμερίσματα της 
πολυκατοικίας (είσοδος πολυκατοικίας κλιμακοστάσιο διάδρομοι) και έχει ιδιαίτερη είσοδο από 
το δρόμο ώστε η παρουσία τούτων να μη δημιουργεί δυσμενείς ψυχολογικές επιδράσεις στους 
ενοίκους της πολυκατοικίας και υπό την προϋπόθεση ότι η λειτουργία τέτοιων επιχειρήσεων 
στη πολυκατοικία δεν απαγορεύεται από τον κανονισμό αυτής. 

http://www.korinthos.gr/
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 Στο χώρο των ανωτέρω Γραφείων Τελετών δεν επιτρέπεται να υπάρχει αποθήκη 
φερέτρων. Τα ανωτέρω ισχύουν και για οικοδομές που αποτελούνται από το ισόγειο και έναν 
όροφο. 

 Επί της αυτής ισόγειας οικοδομής και παραπλεύρως της εισόδου κατοικίας 
απαγορεύεται η εγκατάσταση Γραφείων Τελετών ή φερετροποιείου ή αποθήκες φερέτρων εκτός 
αν ο ιδιοκτήτης της κατοικίας με δήλωση του Ν.Δ. 105/1969 δηλώσει ότι δεν έχει αντίρρηση. 

 Για την απόκτηση άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας Γραφείου Τελετών (κηδειών) σε χώρο 
κτιρίου που αναφέρεται στην παρ. 2 του ή τέτοιου ή φερετροποιείου ή αποθήκης φερέτρων σε 
χώρο που δεν υπάρχει περιορισμός για την ίδρυσή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρούσας υγειονομικής διάταξης ο ενδιαφερόμενος μεταξύ των δικαιολογητικών που θα 
καταθέτει στην Αστυνομική Αρχή θα καταθέτει και δήλωση του Ν.Δ. 105/69 του ιδιοκτήτη του 
χώρου ή του διαχειριστή του κτιρίου όταν πρόκειται για πολυκατοικία, από την οποία θα 
προκύπτει ότι ο κανονισμός του κτιρίου δεν απαγορεύει την εγκατάσταση τέτοιας 
επιχειρήσεως. 

 Για τα Γραφεία Τελετών και τα φερετροποιεία θα έχουν εφαρμογή και οι εκάστοτε ισχύουσες 
Υγειονομικές Διατάξεις περί αποχωρητηρίων και το χρόνο εκδόσεως της αδείας ιδρύσεως και 
λειτουργίας αυτών. 

 


