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 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ  
 

 
Ι. ΑΜΙΓΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΙI. ΜΙΚΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

 
 
 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  
 Ο ενδιαφερόμενος, φυσικό ή Νομικό πρόσωπο, υποβάλλει: 
 

1. Αίτηση, με τρεις (3) πρόσφατες φωτογραφίες, στην οποία αναφέρεται η ακριβής διεύθυνση, το 
είδος του καταστήματος, αίθουσας ή του χώρου γενικά στον οποίο πρόκειται να εγκατασταθούν 
οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και το πλήθος αυτών για το οποίο ζητείται η άδεια. Αιτήσεις 
υποβάλλονται και από τρίτα άτομα νομίμως εξουσιοδοτημένα για τον σκοπό αυτό.  

2. Όταν πρόκειται για πολυκατοικία, αντίγραφο του κανονισμού της από το οποίο να προκύπτει ότι 
δεν απαγορεύεται η λειτουργία καταστήματος ή αίθουσας προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου. 
Εάν δεν υπάρχει κανονισμός της πολυκατοικίας, Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 του 
διαχειριστή ή της πλειοψηφίας των ιδιοκτητών του ακινήτου, από την οποία προκύπτει 
ότι επιτρέπεται η λειτουργία καταστήματος ή αίθουσας προσφοράς υπηρεσιών 
διαδικτύου. Όταν πρόκειται για οικήματα στα οποία στεγάζονται έως δυο κατοικίες, κατατίθεται 
όμοια υπεύθυνη δήλωση από τους ή τον ιδιοκτήτη των κατοικιών ανάλογα.   

3. Ακριβές Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου εγγράφου από τα προβλεπόμενα 
στην παρ.4 του αρθ. 3 του Ν.2690/1999 ( ή τη σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής 
ή το διαβατήριο ή την άδεια οδήγησης ή το ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών 
φορέων) ή Άδεια διαμονής για Ανεξάρτητη Οικονομική Δραστηριότητα αν ο ενδιαφερόμενος 
είναι υπήκοος ξένου κράτους μη μέλους της Ε.Ε. ή Ειδική ταυτότητα ομογενούς ή προξενική 
θεώρηση διαβατηρίου για επαναπατρισμό για τους ομογενείς ή Άδεια Διαμονής για τους 
υπηκόους ξένου κράτους μέλους της Ε.Ε. 

4. Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης υπογεγραμμένη από μηχανικό, στην οποία βεβαιώνεται ότι 
ο χώρος πληροί τις προϋποθέσεις χώρου κύριας χρήσης σύμφωνα με τον Οικοδομικό Κανονισμό 
και τον Κτιριοδομικό Κανονισμό, του Κανονισμού Πυροπροστασίας καθώς και των εκάστοτε 
ισχυουσών πολεοδομικών διατάξεων για την αιτούμενη χρήση και περιγράφονται αναλυτικά στα 
νομιμοποιητικά στοιχεία αυτού (π.χ. άδεια δόμησης, δήλωση αυθαιρέτου, εξαίρεση από 
κατεδάφιση, ενημέρωση φακέλου άδειας δόμησης, κτίριο προϋφιστάμενο του 1955 κλπ). 

5. Αντίγραφα στοιχείων νομιμότητας του χώρου στα οποία αναφέρεται (π.χ. άδεια δόμησης, 
δηλώσεις αυθαιρέτου με τις εκάστοτε περί αυθαιρέτου διατάξεις, απόφαση εξαίρεσης από 
κατεδάφιση, βεβαίωση παλαιότητας κλπ). 

6. Σχεδιαγράμματα του καταστήματος εις τριπλούν, σε κλίμακα που αναφέρεται ρητά επί των 
σχεδίων, στα οποία θα αποτυπώνονται όλοι οι χώροι του Κ.Υ.Ε., περιλαμβανομένων και αυτών 
που προβλέπονται από ειδικές διατάξεις του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου (π.χ. 
αποχωρητήρια για Α.Μ.Ε.Α). 

7. Βεβαίωση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (πρωτότυπη). 

Ελληνική



8. Βεβαίωση της αρμόδιας ΔΟΥ περί ενάρξεως επιτηδεύματος ή μεταβολή. 
9. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία ο ενδιαφερόμενοςθα δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν 

του έχει αφαιρεθεί ‘‘ΟΡΙΣΤΙΚΑ’’ κατά το παρελθόν εκδοθείσα επ’ ονόματί του άδεια λειτουργίας 
επιχείρησης παροχής υπηρεσιών διαδικτύου ή αν του έχει αφαιρεθεί ‘‘ΟΡΙΣΤΙΚΑ’’, ότι έχουν 
παρέλθει τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκτισης της ποινής αυτής (όταν πρόκειται για εταιρεία 
απαιτείται η υπεύθυνη δήλωση από όλα τα μέλη). 

10. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου «δικαστικής χρήσης», (αναζητείται αυτεπάγγελτα από το Δήμο 
κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου). 

11. Προκειμένου περί εταιρείας ή σωματείου θα προσκομίζεται το καταστατικό της εταιρείας σε ΦΕΚ 
για ΑΕ ή ΕΠΕ ή θεωρημένο από το Πρωτοδικείο για Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή Σωματείο (υφίσταται 
δυνατότητα αυτεπάγγελτης αναζήτησης από την υπηρεσία μας). 

 
 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ  
 
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά διαβιβάζονται στη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού 
Ελέγχου Π.Ε.Κ. & Ν Τομέας Αθηνών, Τμήμα υγειονομικού Ελέγχου προκειμένου να γνωματεύσει την 
πληρότητα των υγειονομικών όρων λειτουργίας.  
 
Η άδεια λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου εκδίδεται από το Δήμαρχο, μετά 
από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που λαμβάνεται ύστερα από έλεγχο για τη διαπίστωση της 
πληρότητας των δικαιολογητικών, το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την πλήρη υποβολή τους. 
 
Προκειμένου περί μικτών καταστημάτων που έχουν εφοδιαστεί με άδεια λειτουργίας 
καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας επιχείρησης 
προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου, δεν απαιτείται η υποβολή των δικαιολογητικών  4, 5, 6 και 7  
και δεν απαιτείται γνωμοδότηση από τη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου 
Π.Ε.Κ. & Ν Τομέας Αθηνών του τμήματος υγειονομικού Ελέγχου. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ΙΙΙ. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ  
 

Οι άδειες είναι προσωπικές και αμεταβίβαστες. Κατά εξαίρεση επιτρέπεται η μεταβίβαση άδειας, επί 
ατομικών επιχειρήσεων και προσωπικών εταιρειών με απόφαση Δημάρχου και μόνο σε συγγενικά εξ 
αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και β’ βαθμού πρόσωπα του κατόχου: 

 Σε περίπτωση θανάτου ή συνταξιοδότησης του προσώπου στο όνομα του οποίου αυτή εκδόθηκε 
 Σε περίπτωση αναπηρίας ή προσβολής του κατόχου της άδειας από ανίατη ασθένεια. 

 
 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ 
 

1. Αίτηση, με τρεις (3) πρόσφατες φωτογραφίες, στην οποία αναφέρεται η ακριβής διεύθυνση, το 
είδος του καταστήματος, αίθουσας ή του χώρου γενικά στον οποίο πρόκειται να εγκατασταθούν 
οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και το πλήθος αυτών για το οποίο ζητείται η άδεια. Αιτήσεις 
υποβάλλονται και από τρίτα άτομα νομίμως εξουσιοδοτημένα για τον σκοπό αυτό.  

2. Ακριβές Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου εγγράφου από τα προβλεπόμενα 
στην παρ.4 του αρθ. 3 του Ν.2690/1999 ( ή τη σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής 
ή το διαβατήριο ή την άδεια οδήγησης ή το ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών 
φορέων) ή Άδεια διαμονής για Ανεξάρτητη Οικονομική Δραστηριότητα αν ο ενδιαφερόμενος 
είναι υπήκοος ξένου κράτους μη μέλους της Ε.Ε. ή Ειδική ταυτότητα ομογενούς ή προξενική 
θεώρηση διαβατηρίου για επαναπατρισμό για τους ομογενείς ή Άδεια Διαμονής για τους 
υπηκόους ξένου κράτους μέλους της Ε.Ε. 

3. Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας λειτουργίας της υπό μεταβίβασης επιχείρησης. 
4. Βεβαίωση της αρμόδιας ΔΟΥ περί ενάρξεως επιτηδεύματος επ’ ονόματι του αιτούντος.  
5. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν 

του έχει αφαιρεθεί ‘‘ΟΡΙΣΤΙΚΑ’’ κατά το παρελθόν εκδοθείσα επ’ ονόματί του άδεια λειτουργίας 
επιχείρησης παροχής υπηρεσιών διαδικτύου ή αν του έχει αφαιρεθεί ‘‘ΟΡΙΣΤΙΚΑ’’, ότι έχουν 
παρέλθει τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκτισης της ποινής αυτής, ότι θα συνεχίσει τη 
λειτουργία της επιχείρησης και θα ασκήσει τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, με τους 
προβλεπόμενους στην υπό μεταβίβαση άδεια λειτουργίας όρους.  

6. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου «δικαστικής χρήσης», (αναζητείται αυτεπάγγελτα από το Δήμο 
κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου). 

 

 Σε περίπτωση θανάτου ή συνταξιοδότησης του προσώπου στο όνομα του οποίου αυτή εκδόθηκε 
επιπλέον: 

α) Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος κατόχου της άδειας ή το αντίστοιχο 
αποδεικτικό συνταξιοδότησής του, κατά περίπτωση. 
β) Έγγραφο από το οποίο προκύπτει-αποδεικνύεται η κυριότητα ή μίσθωση του χώρου, στον 
οποίο στεγάζεται και λειτουργεί ήδη η επιχείρηση. 

 

 Σε περίπτωση αναπηρίας ή προσβολής του κατόχου της άδειας από ανίατη ασθένεια επιπλέον: 
α) Βεβαίωση από το αρμόδιο Κρατικό Νοσοκομείο, από το οποίο προκύπτει η «αναπηρία» 
και η γενεσιουργός αιτία (ασθένεια, ατύχημα, κτλ) και τυχόν ποσοστό αυτής, το οποίο όμως δεν 
δικαιολογεί την συνταξιοδότηση του (μόνο για την περίπτωση της αναπηρίας) ή Βεβαίωση από 
το αρμόδιο Κρατικό Νοσοκομείο, από το οποίο προκύπτει το είδος της ασθένειας από την 
οποία πάσχει και στην οποία να αναφέρεται ρητά ότι η ασθένεια αυτή είναι «ανίατος». 
β) Υπεύθυνη Δήλωση (Ν. 1599/86) του μεταβιβάζοντος την άδεια προσώπου, στην οποία θα 
δηλώνει ρητά ότι μεταβιβάζει την άδεια αυτή στο συγκεκριμένο συγγενικό του ή άλλο τρίτο 
πρόσωπο και παραιτείται πλέον από την άσκηση της δραστηριότητας αυτής, στην οποία θα 
επισυνάπτεται και βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., περί διακοπής της άσκησης του 
συγκεκριμένου επιτηδεύματος, για το οποίο είχε κάνει έναρξη. 

 
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 



Η Πιστοποίηση της μη οφειλής στο Δήμο αποτελεί στοιχείο, το οποίο ερευνάται από τον ίδιο τον 
ΟΤΑ. 
Εάν το φυσικό ή νομικό πρόσωπο είναι οφειλέτης του Δήμου, δεν μπορεί να χορηγηθεί η άδεια μέχρι να 
εξοφληθεί το ποσό. 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  
Μετά την υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών, η άδεια που αντικαθίσταται εκδίδεται εντός 
αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών. Μέχρι την αντικατάσταση της άδειας το κατάστημα 
λειτουργεί νόμιμα. Κατά την παραλαβή της νέας άδειας ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσκομίσει την 
παλαιά άδεια.  

 
ΙV.  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΝΕΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
 
1. Αίτηση με (3) τρεις φωτογραφίες, όταν η άδεια εκδίδεται στο όνομα φυσικού προσώπου ή 

εκπροσώπου εταιρείας. Αιτήσεις υποβάλλονται και από τρίτα άτομα νομίμως εξουσιοδοτημένα για 
τον σκοπό αυτό.  

2. Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία θα 
αναγράφονται τα εξής: «Τηρούνται οι υγειονομικοί όροι που απαιτούνται από τις κείμενες διατάξεις 
και δεν επήλθε οποιαδήποτε κτιριοδομική μεταβολή του καταστήματος μου που ευρίσκεται στη 
διεύθυνση ………………..» 

3. Το προβλεπόμενο από την 61167/2007 ΚYΑ, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 2438/28.12.2007 
παράβολο (Διπλότυπο του Δήμου), αξίας 185 €.  

4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν του 
έχει αφαιρεθεί ‘‘ΟΡΙΣΤΙΚΑ’’ κατά το παρελθόν εκδοθείσα επ’ ονόματί του άδεια λειτουργίας 
επιχείρησης παροχής υπηρεσιών διαδικτύου ή αν του έχει αφαιρεθεί ‘‘ΟΡΙΣΤΙΚΑ’’, ότι έχουν 
παρέλθει τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκτισης της ποινής αυτής, ότι θα συνεχίσει τη λειτουργία 
της επιχείρησης και θα ασκήσει τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, με τους προβλεπόμενους στην υπό 
μεταβίβαση άδεια λειτουργίας όρους.  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
Η Πιστοποίηση της μη οφειλής στο Δήμο αποτελεί στοιχείο, το οποίο ερευνάται από τον ίδιο τον ΟΤΑ 
Εάν το φυσικό ή νομικό πρόσωπο είναι οφειλέτης του Δήμου, δεν μπορεί να χορηγηθεί η άδεια μέχρι να 
εξοφληθεί 
το ποσό. 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  
Μετά την υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών, η άδεια που αντικαθίσταται εκδίδεται εντός 
αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών. Μέχρι την αντικατάσταση της άδειας το κατάστημα 
λειτουργεί νόμιμα. Κατά την παραλαβή της νέας άδειας ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσκομίσει 
απαραίτητα την παλαιά άδεια.  
 

  
ΠΡΟΣΟΧΗ !ΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΕΣ ΓΙΑ 
ΤΟ ΓΝΗΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ Ή ΑΛΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΡΧΗ (ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ 
ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΕΝΩΠΙΟΝ ΜΑΣ). 
 


