
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Α. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
1. Ν. 3463/06, άρθρο 75 παρ. ΙΙ στοιχ.16. 
2. Π.Δ.12/2005 (ΦΕΚ 10/18.01.2005 τεύχος Α΄). 
3. Ν. 4264/14, άρθρο 39 παρ. 8 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α'). 
4. ΚΥΑ ΔΙΑ_Π/Φ.Α.2.1/31600/20.11.2013 (ΦΕΚ 3106/09.12.2013 τεύχος Β’). 
5. ΚΥΑ 7034/1298/15.03.2000 (ΦΕΚ 368/24.03.2000 τεύχος Β'). 
6. Εγκύκλιος Υπ. ΠΕΧΔΕ εγκ. 49/84803/25-7-2000 
7. Εγκύκλιος Υπ. Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού Κ1-707/12-5-2015 
 
Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ 
 

1. Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία καθορίζεται το είδος της επιχείρησης και 
περιγράφεται πλήρως η τοποθεσία του αντίστοιχου οικήματος ή ακινήτου (περιοχή - οικισμός, οδός, 
αριθμός ή οικοδομικό τετράγωνο). 

2. Όταν πρόκειται για υπό σύσταση εταιρεία, η υποβολή της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης γίνεται από 
το νόμιμο εκπρόσωπο των ιδρυτών, όπως αυτός δηλώνεται στο κείμενο της αίτησης. 

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

4. Βεβαίωση για τις χρήσεις γης από την Πολεοδομία, δηλαδή αν βρίσκεται σε ζώνη όπου επιτρέπεται 
η συγκεκριμένη χρήση, όπως προκύπτει από το πολεοδομικό σχέδιο ή τυχόν διάταγμα όπου 
προβλέπονται ειδικοί όροι χρήσεων γης. 

5. Βεβαίωση Πολεοδομίας* από την οποία να προκύπτει ότι η απόσταση των εγκαταστάσεων είναι 
τουλάχιστον 150 μέτρα από: 

α) την πλησιέστερη νόμιμη κατοικία (κύρια ή δευτερεύουσα), ξενοδοχείο, σχολείο, νοσοκομείο, 
γηροκομείο, σανατόριο, χώρο λατρείας, υπαίθριο θέατρο και γενικά εγκατάσταση που απαιτεί ειδική 
ακουστική προστασία 
β) χώρους με ιδιαίτερο ιστορικό/πολιτιστικό χαρακτήρα (αρχαιολογικοί χώροι κλπ) 
γ) χώρους χαρακτηρισμένους ως ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους ή περιοχές ειδικής προστασίας (βιότοποι 
κ.λπ.) 
(Η παραπάνω απόσταση μετράται σε ευθεία γραμμή από το πλησιέστερο σημείο των ορίων της 
εγκατάστασης έως το πλησιέστερο σημείο του οικοπέδου ή γηπέδου της κατοικίας ή των λοιπών παραπάνω 
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εγκαταστάσεων και χώρων και αποδεικνύεται με την προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης από την αρμόδια 
πολεοδομική υπηρεσία). * Μόνο για τις μόνιμες εγκαταστάσεις 
 
Γ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 

1. Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία). 
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). 

3. Εφόσον πρόκειται για εταιρεία, το κωδικοποιημένο καταστατικό της. 
4. Βεβαίωση άσκησης επιτηδεύματος από την Δ.Ο.Υ. 
5. Βεβαίωση εγγραφής στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα. 
6. Παράβολο σύμφωνα με την υπ' αριθ. 61167/17.12.2007 (ΦΕΚ 2438/28.12.2007 τεύχος Β') ΚΥΑ. 
7. Σχεδιαγράμματα της περιοχής εις τριπλούν από διπλωματούχο μηχανικό, σε κλίμακα που 

αναφέρεται ρητά επί των σχεδίων, στα οποία θα αποτυπώνονται όλοι οι χώροι, περιλαμβανομένων 
και αυτών που προβλέπονται από ειδικές 
διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου (π.χ. αποχωρητήρια για Α.Μ.Ε.Α).Βεβαίωση μηχανικού 
διπλωματούχου ανώτατης σχολής για την καλή εγκατάσταση και λειτουργία των παιχνιδιών. 

8. Βεβαίωση ηλεκτρολόγου μηχανικού ανώτατης σχολής, περί της ασφάλειας των ηλεκτρολογικών 
εγκαταστάσεων. 

9. Έγκριση της αρμόδιας Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, αν πρόκειται να λειτουργήσει σε περιοχή 
Αρχαιολογικής Ζώνης. 

10. Γνωμάτευση κτηνιάτρου της αρμόδιας οργανικής μονάδας Κτηνιατρικής της Περιφέρειας, αν 
πρόκειται για έκθεση ζώων, περί της υγειονομικής καταλληλότητας αυτών. 

11. Βεβαίωση διπλωματούχου χημικού ανώτατης σχολής για την επικινδυνότητα των τυχόν 
χρησιμοποιουμένων αερίων ή άλλων υλών. 

12. Άδεια του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας) για μηχανολογικές 
εγκαταστάσεις άνω των 10 ή 15 ίππων κατά τις διατάξεις του Α.Ν. 207/1967 (Α' 216). 

13. Βεβαίωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, όταν πρόκειται για πτήση ή ανύψωση 
αιωροπτέρων, αεροστάτων ή άλλων τεχνικών μέσων ότι η πτήση ή ανύψωση δεν αντίκειται στους 
οικείους κανονισμούς της, και στους εν γένει κανόνες ασφαλείας του εναερίου χώρου και  

14. βεβαίωση της ΔΕΗ και ΟΤΕ για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων στην περιοχή που πρόκειται να 
γίνει πτήση ή ανύψωση. 

15. Γνωμάτευση του Συμβουλίου «περί θεάτρων και κινηματογράφων», αν πρόκειται για λούνα-παρκ, 
τσίρκο, πίστες αυτοκινητιδίων, επιδείξεις (όπως το ελαστικό σάλτο) και λοιπές παρεμφερείς 
εγκαταστάσεις και δραστηριότητες, για την καταλληλότητα των χώρων εγκαταστάσεων και 
εξοπλισμού. 

 
Δ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
Για την εγκατάσταση και λειτουργία ψυχαγωγικών παιχνιδιών (λούνα-παρκ, πίστες αυτοκινητιδίων, τσίρκο 
κ.λπ.) απαιτείται άδεια, η οποία χορηγείται από τον δήμαρχο με τη διαδικασία που προβλέπουν οι 
διατάξεις του άρθρου 80 του Ν. 3463/2006 και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις των οικείων διατάξεων 
που διέπουν αυτά. 
Μετά τη χορήγηση της προέγκρισης από την αρμόδια Δημοτική Κοινότητα και αφού υποβληθούν τα 
απαιτούμενα από τις σχετικές διατάξεις δικαιολογητικά και γνωματεύσει θετικά το Πρωτοβάθμιο 
Συμβούλιο Θεάτρων και Κινηματογράφων ή διεξαχθεί ο απαιτούμενος έλεγχος από τις αρμόδιες τεχνικές 
υπηρεσίες του Δήμου, εκδίδεται με απόφαση Δημάρχου η άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας της 
αιτούμενης δραστηριότητας. 
 
Ε. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 
Η άδεια λειτουργίας ισχύει για πέντε (5) χρόνια και ανανεώνεται μόνο αν εξακολουθούν να πληρούνται οι 
προϋποθέσεις της παρ.1 της υπ' αριθ. 7034/1298/15.03.2000 (ΦΕΚ 368/24.03.2000 τεύχος Β') ΚΥΑ, ιδίως 



ως προς την εν τω μεταξύ πιθανή ανέγερση νέων κατοικιών και λοιπών εγκαταστάσεων. Χρονικό σημείο 
αναφοράς για τον προσδιορισμό των νέων κατοικιών και εγκαταστάσεων θεωρείται η ημερομηνία της 
οριστικής ηλεκτροδότησης τους (ισχύει μόνο για μόνιμες εγκαταστάσεις ψυχαγωγικών παιχνιδιών). 
Προϋπόθεση για τη χορήγηση οποιασδήποτε άδειας από τον Δήμο είναι η μη ύπαρξη βεβαιωμένων 
ληξιπρόθεσμων οφειλών, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής 
αυτών. 
 


