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                     ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ 

Α. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

1. Άρθρα 80 & 285 του Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114/Τ.Α/2006) « Κώδικα ∆ήµων & Κοινοτήτων» 
2. Ν 4442/2016 ΦΕΚ Α’ 230 
3. ΚΥΑ 16228/2017 ΦΕΚ Β’ 1723 
4. Ν 4229/2014 ΦΕΚ Α΄ 8 
5. Εγκύκλιος µε αρ. πρ. Φ15/οικ.62588/754/02-06-2017 
6. Την ΚΥΑ οικ. 61167/17-12-2007 (ΦΕΚ Β’ 2438) 
 

 

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
 

Τα θέατρα και οι κινηματογράφοι υπάγονται στο καθεστώς γνωστοποίησης του άρθρου 6 του Ν. 4442/2016, η 
γνωστοποίηση 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) 
Η γνωστοποίηση αφορά την περίπτωση νέας εγκατάστασης και πρέπει να γίνεται εφόσον πληρούνται οι 
νόµιµες προϋποθέσεις και έχουν ληφθεί όλες οι απαραίτητες εγκρίσεις και δικαιολογητικά που απαιτούνται. 

 

Β1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
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 
 

Α) Για την ίδρυση του καταστήματος ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία του 
οικείου Δήμου αίτηση για τη χορήγηση βεβαίωσης ότι το κατάστημα μπορεί να ιδρυθεί στη 
συγκεκριμένη τοποθεσία (σύμφωνα με το παράρτημα Α της ΚΥΑ 16228/2017 ). Για διευκόλυνση της 
υπηρεσίας και την αποφυγή λαθών, είναι επιθυμητό, να προσκομίζεται με την κατάθεση της 
αίτησης, αντίγραφο της ταυτότητας σε περίπτωση φυσικού προσώπου ή καταστατικού ίδρυσης σε 
περίπτωση εταιρείας. 
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Την αίτηση υποβάλλει είτε φυσικό είτε νομικό πρόσωπο. Στην αίτηση του ενδιαφερομένου 
αναγράφονται: 
1. Το ονοματεπώνυμό του και η διεύθυνση κατοικίας του, εφόσον, δε, πρόκειται για εταιρεία, η 
επωνυμία και η έδρα αυτής. 
2. 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 υγειονομικές διατάξεις.  
3. Ο κωδικός ΚΑΔ (τετραψήφια ή οκταψήφια κατηγορία) σύμφωνα με το παράρτημα του ν. 
4442/2016.  
4. Η τοποθεσία του αντίστοιχου οικήματος ή ακινήτου (περιοχή οικισμός, οδός, αριθμός ή 
οικοδομικό τετράγωνο)  
 
Επίσης στην αίτηση επισυνάπτεται διάγραμμα της περιοχής (σκαρίφημα ή αποτύπωση χάρτη) στο 
οποίο σημειώνεται η ακριβής θέση της εγκατάστασης (ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΧΑΡΤΗ). 
 
Β) Εφόσον το κατάστημα στεγάζεται σε χώρο οριζόντιας ιδιοκτησίας προσκομίζεται Υπεύθυνη 
Δήλωση του Ν.1599/86  
 
1η περίπτωση: Όταν υπάρχει Κανονισμός στην πολυκατοικία, ο ενδιαφερόμενος  δηλώνει ότι: 
«Είµαι ο 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 
2η περίπτωση: Όταν δεν υπάρχει Κανονισμός στην πολυκατοικία, προσκομίζεται Υπεύθυνη 
Δήλωση του Ν.1599/86 του/των Ιδιοκτήτη/των του χώρου, στον οποίο θα εγκατασταθεί το 
κατάστημα, στην οποία  δηλώνει ρητώς ότι Είµαι ιδιοκτήτης του καταστήµατος που βρίσκεται  στην  
οδό…………………αρ……….  και  πρόκειται  να  λειτουργήσει ως ……………….. από τον / 
την……………. Στην πολυκατοικία, δεν υπάρχει κανονισµός.» 
Σε περίπτωση που οι υπεύθυνες δήλωσεις κριθεί αναληθείς ανακαλείται η χορηγηθείσα βεβαίωση 
και εφαρμόζεται το άρθρο14 της ΚΥΑ 16228/17 
 Η Αίτηση για την χορήγηση βεβαίωσης και οι υπεύθυνες δηλώσεις (του Ν1599/86) και 
εξουσιοδοτήσεις θα πρέπει να είναι θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής από  Δημόσια 
Αρχή εφόσον δεν κατατεθούν αυτοπροσώπως. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόµενος είναι 
αλλοδαπός – πολίτης κράτους µη µέλους της Ευρωπαϊκής ένωσης απαιτείται ισχύουσα άδεια 
διαµονής που να του επιτρέπει την άσκηση ανεξάρτητης οικονοµικής δραστηριότητας). 
 

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 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». 
 
 
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 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥΣ 

 Εφαρµόζονται αναλογικά οι διατάξεις που αφορούν τα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος. 
 Οι κινηµατογράφοι λειτουργούν κατά τα οριζόµενα στους α.ν. 445 και 446/1937 και το β.δ. 15/17 Μαΐου 

1956 (ΦΕΚ Α΄ 123) σε συνδυασµό µε την ισχύουσα νοµοθεσία πυρασφάλειας περί χώρων συνάθροισης 
κοινού, ήτοι µε την υπ΄αριθ. 3/2015 πυροσβεστική διάταξη (Β΄529), όπως κάθε φορά ισχύει για 
κινηµατογράφους που στεγάζονται σε υφιστάµενα κτίρια και του άρθρου 10 του π.δ. 71/1988 (Α΄32), 
όπως κάθε φορά ισχύει για κινηµατογράφους που στεγάζονται σε νεόδµητα κτίρια. 

 Σε συνέχεια του άρθρου 37 του ν. 4442/2016 µε την οποία παύουν οι αρµοδιότητες των συµβουλίων, οι 
κινηµατογράφοι ελέγχονται κατά τη λειτουργία τους από την εκάστοτε αρµόδια υπηρεσία. 

 Για τη γνωστοποίηση των κινηµατογράφων δηλώνεται επιπλέον ο αριθµός των θέσεων. 
 
 
Δ. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΘΕΑΤΡΑ 

 Εφαρµόζονται αναλογικά οι διατάξεις που αφορούν τα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος εκτός 
του άρθρου 
4 της ΚΥΑ 16228/2017 που αφορά στο αρχείο που τηρείται στην επιχείρηση. 

Αντί αυτών που προβλέπονται στο άρθρο 4 της ΚΥΑ 16228/2017 τηρούνται στην έδρα της 
επιχείρησης τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 του ν. 4229/2014 
(ΦΕΚ Α΄ 8) «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων − Άδεια παράστασης και 
άλλες διατάξεις» τα οποία είναι τα εξής: 
 
1. Αντίγραφο της υποβληθείσας στο ΟΠΣ γνωστοποίησης το οποίο φέρει µοναδικό αριθµό που 

παράγεται από το σύστηµα. 

2. Φωτογραφίες του κτιρίου. 

3. Βεβαίωση στατικής επάρκειας από αρµόδιο µηχανικό. 

4. 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. 

5. 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 

http://www.korinthos.gr/
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για τα οποία δεν έχει εκδοθεί άδεια, κατατίθενται σχέδια αποτύπωσης (κάτοψη – τοµή)». 
6. 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. 

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

8. Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόµενου για τον ορισµό υπευθύνου του θεάτρου και αναπληρωτή 
του και υπεύθυνη δήλωση των τελευταίων ότι αποδέχονται τον ορισµό τους. 

 Πέραν της διαδικασίας γνωστοποίησης που αντικαθιστά τη διαδικασία αδειοδότησης των θεάτρων, οι 
λοιπές ρυθµίσεις του ν. 4229/2014, εξακολουθούν να ισχύουν. 

 Για τη γνωστοποίηση των θεάτρων δηλώνεται επιπλέον ο αριθµός των θέσεων. 


