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ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ, ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΙ∆ΩΝ 
(ιµατισµού, ένδυσης και υπόδησης ) 

 

Α. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

1. Υπ΄Αριθµ.Υ1γ/Γ.Π./36831/16-12-2014 Υγειονοµικής ∆ιάταξη (ΦΕΚ Β’ 3373). 
2. Το άρθρο 285 “Ενημερότητα οφειλών” του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114/08.06.2006 τεύχος Α΄ ) Δημοτικός και 

Κοινοτικός Κώδικας. 
3. Αριθμ. Οικ. 61167/07 (ΦΕΚ 2438 Β/28-12-2007) Καθορισμός ύψους παραβόλου έκδοσης και 

αντικατάστασης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. 

 

 
Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
1. Αίτηση λειτουργίας επιχειρήσεως εµπορίας, ενοικίασης και πώλησης µεταχειρισµένων ειδών ιµατισµού, 

ένδυσης και υπόδησης της οποίας δεν απαιτείται προηγούµενη χορήγηση προέγκρισης. 
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: 
i) Αντίγραφο του ισχύοντος και καταχωρηµένου στο Μητρώο καταστατικού της εταιρείας θεωρηµένο 
από την αρµόδια για την τήρηση του Μητρώου αυτής Αρχή 
ii) Πιστοποιητικό της αρµόδιας για την τήρηση του Μητρώου διοικητικής ή δικαστικής αρχής περί 
τροποποιήσεων καταστατικού/µη λύσης της εταιρείας. 

3. Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 που θα δηλώνει, 
i) Τη δραστηριότητα της επιχείρησης 
ii) Τη διεύθυνση λειτουργίας της επιχείρησης 
iii) Τον υγειονοµικώς και αγορανοµικώς υπεύθυνο οριζόµενο από τον εκπρόσωπο της εταιρείας. 
iv) Ότι όλα τα διατιθέµενα είδη συνοδεύονται από αποδεικτικό καθαρισµού ή και απολύµανσης από 

νόµιµα υφιστάµενες επιχειρήσεις ή ανάλογο αποδεικτικό από τη χώρα εισαγωγής επίσηµα 
µεταφρασµένο. 

4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 αποδοχής από τον υγειονοµικώς και αγορανοµικώς ορισθέντα. 
5. Βεβαίωση της οικίας ΔΟΥ περί υποβολής έναρξης δραστηριότητας (ΚΑ∆). 
6. Δημοτική Ενημερότητα :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. 

7. .Παράβολο: για να πληρώσει το παράβολο όπως προβλέπεται   Αριθμ. Οικ. 61167/07 (ΦΕΚ 2438 Β/28-
12-2007)   ήτοι: 185 ευρώ για πόλεις άνω των 5000 κατοίκους και 75 ευρώ στις υπόλοιπες πόλεις και  
καταβάλλεται στο Ταµείο του ∆ήµου Κορινθίων ή  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 
Λειτουργία Επιχειρήσεως , ΑΦΜ/Επωνυμία Υπόχρεου και τη Διεύθυνση που αυτό αφορά». 

 
Σημειώνουμε ότι το Παράβολο και η Δημοτική Ενημερότητα παρέχονται και μέσω των e-
Υπηρεσιών της ιστοσελίδας του Δήμου www.korinthos.gr  
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ΠΡΟΣΟΧΗ: 
 Η επιχείρηση να λάβει υπόψη της το Παράρτηµα της υπ΄Αριθµ.Υ1γ/Γ.Π./36831 Υγειονοµικής ∆ιάταξης 

ΦΕΚ 3373/16-12-2014 σχετικά µε τους Κινδύνους από µεταχειρισµένα είδη και Οδηγίες καθαρισµών 
αυτών και υποχρεούται µε την έναρξη λειτουργίας της να τηρεί φάκελο αρχείων µε τα αποδεικτικά 
καθαρισµού ή και απολύµανσης των προς πώληση ειδών, τα οποία είναι υποχρεωµένη να επιδεικνύει 
σε κάθε υγειονοµικό έλεγχο. 

 Τα καταστήµατα εµπορίας, πώλησης ή και ενοικίασης µεταχειρισµένων ειδών καθώς και οι χώροι 
διανοµής ρούχων 
¨από δεύτερο χέρι¨, πρέπει να διαθέτουν αναρτηµένες οδηγίες προς ενηµέρωση του καταναλωτικού 
κοινού, ώστε να γίνεται επιπλέον επιµελής εξέταση και καθαρισµός των ειδών, από τον τελικό 
καταναλωτή/χρήστη, πριν την χρησιµοποίηση τους. 

 
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 το κατάστηµα. 


