
Για να ιδρυκεί μία Ατομικι Επιχείρθςθ κα πρζπει: 

 
 

1. Nα υπάρχει ι να εξευρεκεί ο χϊροσ εγκατάςταςθσ 
τθσ. Η φπαρξθ επαγγελματικισ εγκατάςταςθσ 
αποδεικνφεται, είτε με ςυμβόλαιο ιδιοκτθςίασ 
ακινιτου, είτε με μιςκωτιριο, είτε με παραχωρθτιριο. 

 
 

2. Να αςφαλιςτείτε ςτο Υποχρεωτικό Αςφαλιςτικό 
Ταμείο που ςτθν περίπτωςθ αυτι είναι ο Ο.Α.Ε.Ε. 

 
 

3. Να πάρετε από το Επαγγελματικό Επιμελθτιριο: 
«Βεβαίωςθ Πλθροφόρθςθσ Προκατοχφρωςθσ» για το 
δικαίωμα χριςθσ του Διακριτικοφ Τίτλου που 
προτίκεςτε να χρθςιμοποιιςετε ςτθν επιχείρθςι ςασ 
αφότου ζχετε ελζγξει τθν επωνυμία κακϊσ και να 
εγγραφείτε ςε αυτό. 

 
 

4. Να πάρετε «Βεβαίωςθ Ζναρξθσ Δραςτθριότθτασ» και 
ΑΦΜ από τθν αρμόδια Δ.Ο.Υ., ςτθν περιφζρεια τθσ 
οποίασ κα εγκαταςτακεί ι υπάγεται θ επιχείρθςι ςασ. 

 
 

5. Να εκδοκεί «Άδεια Λειτουργίασ». 

 

 
Οι απαραίτθτεσ αρμόδιεσ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ που 
οφείλει με τθ ςειρά να επιςκεφτεί ο δυνθτικόσ 
επιχειρθματίασ: 

 
 

1. Δθμοτικι αρχι τθσ περιοχισ που βρίςκεται το 
κατάςτθμα 



 
 

2. Επιμελθτιριο 

 
 

3. Ο.Α.Ε.Ε. (πρϊθν ΤΕΒΕ) 

 
 

4. Εφορία 

 
 

5. Επιμελθτιριο 

 
 

6. Δθμοτικι αρχι τθσ περιοχισ που βρίςκεται το 
κατάςτθμα 

 

 
Αναλυτικζσ Οδθγίεσ για το τι πρζπει να ζχει μαηί του 
πριν επιςκεφτεί τθν κάκε υπθρεςία. 

 
 

1. Δθμοτικι αρχι τθσ περιοχισ που βρίςκεται το 
κατάςτθμα που κζλει να ανοίξει για προζγκριςθ αδείασ. 

Η πρϊτθ επίςκεψθ του καταςτθματάρχθ πρζπει να 
είναι ςτο Δθμαρχείο τθσ περιοχισ που επικυμεί να 
ανοίξει το κατάςτθμά του. Εκεί, ςφμφωνα με το ΦΕΚ 
3404 Τεφχοσ Β' τθσ 31 Δεκεμβρίου 2013 κα πρζπει να 
κάνει αίτθςθ για να του χορθγθκεί θ «προζγκριςθ 
ίδρυςθσ καταςτιματοσ παροχισ υπθρεςιϊν 
υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ». Η αίτθςθ που πρζπει να 
ςυμπλθρωκεί δίνεται από τον διμο και ς' αυτιν 
αναγράφονται, το ονοματεπϊνυμό του και θ διεφκυνςθ 
κατοικίασ του, ςτθν περίπτωςθ που πρόκειται δε για 
εταιρεία, θ επωνυμία και θ ζδρα αυτισ. Όταν πρόκειται 
για υπό ςφςταςθ εταιρεία, θ υποβολι τθσ αίτθςθσ-



υπεφκυνθσ διλωςθσ γίνεται από τον νόμιμο 
εκπρόςωπο τθσ, ο οποίοσ δθλϊνεται ςτο κείμενο τθσ 
αίτθςθσ. Στθν αίτθςθ αυτι δθλϊνεται επίςθσ και το 
είδοσ του καταςτιματοσ, και θ δραςτθριότθτά του. 
Τζλοσ περιγράφεται πλιρωσ θ τοποκεςία του 
αντίςτοιχου οικιματοσ ι ακινιτου και πρζπει να 
επιςυναφκεί και διάγραμμα τθσ περιοχισ ςτο οποίο να 
ςθμειϊνεται θ ακριβισ κζςθ τθσ εγκατάςταςθσ. 

Επίςθσ πρζπει να αποδεικνφεται από το καταςτατικό ι 
τον ιδιοκτιτθ πωσ ο χϊροσ που πρόκειται να 
χρθςιμοποιθκεί δεν απαγορεφει τθ λειτουργία του υπό 
ίδρυςθ καταςτιματοσ. Για τθν περίπτωςθ που το 
κατάςτθμα που ζχετε επιλζξει βρίςκεται εντόσ 
πολυκατοικίασ είναι απαραίτθτθ θ υπεφκυνθ διλωςθ 
του διαχειριςτι τθσ πολυκατοικίασ. Ελλείψει 
διαχειριςτι, χρειάηεται υπεφκυνθ διλωςθ του 
ιδιοκτιτθ του χϊρου που να βεβαιϊνει πωσ ο 
κανονιςμόσ τθσ πολυκατοικίασ επιτρζπει τθ χριςθ του 
χϊρου για το ςυγκεκριμζνο κατάςτθμα. Εάν δεν 
υπάρχει οφτε κανονιςμόσ τότε χρειάηεται θ ςφμφωνθ 
πλειοψθφία των ιδιοκτθτϊν ςυςτεγαηόμενων ςτον ίδιο 
κτίριο διαμεριςμάτων. 

Εντόσ 15 θμερϊν από τθν αίτθςθ ο διμοσ οφείλει να 
χορθγιςει τθν προζγκριςθ. Εάν το διάςτθμα παρζλκει 
και δεν ζχει χορθγθκεί τότε κεωρείται πωσ θ 
προζγκριςθ ζχει χορθγθκεί ςιωπθλά και ο 
ενδιαφερόμενοσ πρζπει να ηθτιςει τθν χοριγθςθ 
βεβαίωςθσ από τον διμο, τθν οποία κα χρειαςτεί και 
ςτθν επίςκεψθ του ςτθν Εφορία. 

 
 

2. Επαγγελματικό Επιμελθτιριο για προεγγραφι 



Ο ενδιαφερόμενοσ πρζπει ςτθ ςυνζχεια να επιςκεφτεί 
το επαγγελματικό επιμελθτιριο τθσ περιοχισ για να 
κάνει μια αίτθςθ προεγγραφισ τθν οποία κα χρειαςτεί 
ςτθν εφορία. Για αυτι τθν αίτθςθ δεν χρειάηεται να ζχει 
μαηί του κάτι άλλο, πζραν τθσ ταυτότθτάσ του και του 
μιςκωτθρίου ςυμβολαίου.Στο επιμελθτιριο κα 
ελεγχκεί και αν θ επωνυμία που κζλει να δϊςει ςτθν 
επιχείρθςθ χρθςιμοποιείται ιδθ. 

 
 

3. Οργανιςμόσ Αςφάλιςθσ Ελεφκερων Επαγγελματιϊν 
για τθν ςφςταςθ ατομικισ επιχείρθςθσ. 

Στθ ςυνζχεια πρζπει να επιςκεφτεί τον Ο.Α.Ε.Ε. Ζχοντασ 
μαηί του: 

- επικυρωμζνθ φωτοτυπία ταυτότθτασ 

- ΑΜΚΑ( αρικμόσ μθτρϊου κοινωνικισ αςφάλιςθσ) 

- το μιςκωτιριο ςυμβόλαιο τθσ ζδρασ τθσ επιχείρθςθσ ι 
παραχωρθτιριο 

- βεβαίωςθ από άλλο ταμείο αν είναι ι ιταν 
αςφαλιςμζνοσ 

- Εκκακαριςτικό τελευταίασ 5ετίασ. 

- 110,10 ευρϊ 

 
 

4. Εφορία για τθν Βεβαίωςθ Ζναρξθσ Δραςτθριότθτασ 
και Α.Φ.Μ. 

Με το φωτοαντίγραφο τθσ χορθγθκείςασ προζγκριςθσ 
τθσ δθμοτικισ αρχισ ι τθν βεβαίωςθ που χορθγείται ςε 
περίπτωςθ ςιωπθρισ προζγκριςθσ μετά το πζρασ των 
15 θμερϊν, ο ενδιαφερόμενοσ μπορεί να 
πραγματοποιιςει ζναρξθ ςτθν εφορία. Σε περίπτωςθ 
που τίποτα από τα προθγοφμενα δεν ζχει χορθγθκεί 
από τον αρμόδιο διμο και ζχουν παρζλκει οι δεκαπζντε 



μζρεσ για να προχωριςει τισ διαδικαςίεσ ςτθν αρμόδια 
Δ.Ο.Υ. πρζπει να ζχει μαηί του το αντίγραφο τθσ 
Βεβαίωςθσ Υποβολισ Αιτιματοσ και να ςυμπλθρϊςει 
μια υπεφκυνθ διλωςθ ωσ εξισ: 

Κείμενο υπεφκυνθσ διλωςθσ 

«Ο/Η κάτωκι υπογράφων/ουςα δθλϊνω υπεφκυνα ότι 
υπζβαλα αίτθςθ για τθ χοριγθςθ προζγκριςθσ για τθν 
ίδρυςθ καταςτιματοσ …………………………..( εδϊ πρζπει 
να αναφζρει το είδοσ του καταςτιματοσ) ςτο Διμο 
………………..( εδϊ ο διμοσ που τθν ζχει υποβάλει) με 
αρικ. πρωτ. ……………………. Επί τθσ αιτιςεωσ αυτισ ο 
Διμοσ δεν ζχει μζχρι ςιμερα αποφανκεί, οφτε ζχει 
απαντιςει αρνθτικά και ςυνεπϊσ τεκμαίρεται ότι θ 
προζγκριςθ ζχει χορθγθκεί». 

Τα υπόλοιπα δικαιολογθτικά που πρζπει κάποιοσ να 
υποβάλλει ςτθν αρμόδια Δ.Ο.Υ. είναι 

- Φωτοτυπία ταυτότθτασ επικυρωμζνθ από δθμόςια 
αρχι 

- Βεβαίωςθ εγγραφισ ςτον Ο.Α.Ε.Ε. τθν οποία ζχει 
αποκομίςει κατά το βιμα 3 

- Βεβαίωςθ προεγγραφισ ςτο Επιμελθτιριο τθν οποία 
ζχει αποκομίςει κατά το βιμα 2 

- Αντίγραφο μιςκωτθρίου ςυμβολαίου κεωρθμζνο από 
τθν εφορία του ιδιοκτιτθ. Στθν περίπτωςθ που 
πρόκειται για ιδιόκτθτο κτίριο χρειάηεται φωτοτυπία 
του ςυμβολαίου αγοράσ, Ε9 ι ΕΤΑΚ και το ίδιο κτίριο 
δθλϊνει ςαν κατοικία του, υπεφκυνθ διλωςθ του ιδίου 
ότι κα χρθςιμοποιθκεί μζροσ τθσ κατοικίασ - πρζπει να 
διευκρινίηεται πόςα τετραγωνικά μζτρα - ωσ 
επαγγελματικι ζδρα. Σε περίπτωςθ που το κτίριο 
παραχωρείται δωρεάν ςτον μελλοντικό 



καταςτθματάρχθ ι υπεφκυνθ διλωςθ του Ν1599/86 με 
κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ από δθμόςια 
αρχι αρκεί. 

Στθν αρμόδια Δ.Ο.Υ κα ςυμπλθρϊςει τθ Διλωςθ 
Ζναρξθσ - Μεταβολισ (Μ2-Μ1), ςτθ ςυνζχεια κα 
περάςει από τον ζφορο για τθν λεγόμενθ 
Αυτοψία(ςφραγίδα). Με αυτά ολοκλθρϊνεται θ 
διαδικαςία τθσ εφορίασ και ζχει ςτα χζρια του τθν 
Ζναρξθ. 

 
 

5. Επαγγελματικό Επιμελθτιριο για οριςτικι εγγραφι. 

Αφοφ αποκτθκεί ι Ζναρξθ από τθν εφορία ο 
επιχειρθματίασ κα πρζπει και πάλι να επιςκεφτεί το 
Επαγγελματικό Επιμελθτιριο και με τθν ζναρξθ και τθν 
ταυτότθτά του να ολοκλθρϊςει τθν διαδικαςία 
εγγραφισ πλθρϊνοντασ 66 ευρϊ. 

 
 

6. Δθμοτικι Αρχι για οριςτικι άδεια 

Στθ ςυνζχεια κα πρζπει να επιςκεφτεί εκ νζου τθν 
δθμοτικι αρχι για τθν χοριγθςθ τθσ «βεβαίωςθσ 
υποβολισ γνωςτοποίθςθσ ίδρυςθσ και λειτουργίασ 
καταςτιματοσ παροχισ υπθρεςιϊν Υγειονομικοφ 
Ενδιαφζροντοσ» θ οποία επζχει κζςει αδείασ ίδρυςθσ 
και λειτουργίασ για το κατάςτθμα. Στθν περίπτωςθ των 
κομμωτθρίων, ο επιχειρθματίασ για να αποκτιςει τθν 
βεβαίωςθ υποβολισ οφείλει να κατακζςει δφο 
υπεφκυνεσ δθλϊςεισ και να πλθρϊςει το 
προβλεπόμενο παράβολο αξίασ 185 ευρϊ ςε 
περίπτωςθ που το κατάςτθμα βρίςκεται ςε πόλθ με 
πλθκυςμό άνω των 5.000 κατοίκων και 75 ευρϊ για 
εκείνεσ με κατοίκουσ λιγότερουσ των 5.000. 



Η πρϊτθ υπεφκυνθ διλωςθ ςυμπλθρϊνεται από τον 
ίδιο τον επιχειρθματία για να αναγγείλει τθν ίδρυςθ και 
λειτουργία καταςτιματοσ παροχισ υπθρεςιϊν 
υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ. Σε αυτιν δθλϊνει ότι το 
κατάςτθμα ςυμμορφϊνεται πλιρωσ με τισ γενικότερεσ 
προχποκζςεισ που ορίηονται τόςο από τθν υγειονομικι 
διάταξθ (Υ1γ/Γ.Π./οικ. 9696/12 τθν οποία μπορεί να 
βρει ςτο ΦΕΚ 2718Β’ του 2012) όςο και ςτισ ειδικότερεσ 
ανά περίπτωςθ ιςχφουςεσ διατάξεισ για τθ λειτουργία 
τζτοιου είδουσ επιχειριςεων. Οι προχποκζςεισ αυτζσ 
ζχουν τθν μορφι πολλαπλϊν επιλογϊν ςτθν αίτθςθ 
οπότε ότι κατά περίπτωςθ ιςχφει ςτο κατάςτθμά του το 
επιλζγει. 

Η δεφτερθ υπεφκυνθ διλωςθ ςυμπλθρϊνεται από τον 
αρμόδιο ιδιϊτθ μθχανικό που εποπτεφει τον χϊρο. Εκεί 
ο μθχανικόσ βεβαιϊνει ότι πλθροφνται όλεσ οι 
κτιριολογικζσ προχποκζςεισ χϊρου ςφμφωνα με τον 
Οικοδομικό Κανονιςμό, τον Κτιριοδομικό Κανονιςμό, τισ 
προχποκζςεισ του κανονιςμοφ πυροπροςταςίασ και 
των λοιπϊν εκάςτοτε πολεοδομικϊν διατάξεων. 

 
 

Από εκεί και πζρα το μαγαηί μπορεί να λειτουργιςει 
κανονικά. Αυτό που οφείλει να γνωρίηει ο ιδιοκτιτθσ 
είναι πωσ από τον διμο θ γνωςτοποίθςθ ίδρυςθσ και 
λειτουργίασ του καταςτιματοσ αποςτζλλεται εντόσ 5 
θμερϊν ςτθν αρμόδια υπθρεςία δόμθςθσ, τθν 
υγειονομικι υπθρεςία τθσ οικείασ Περιφερειακισ 
Ενότθτασ και τθν πυροςβεςτικι υπθρεςία. Υπάρχει 
λοιπόν περίπτωςθ μιασ και οι εν λόγω υπθρεςίεσ 
διενεργοφν δειγματολθπτικό ζλεγχο ςε ποςοςτό 20% 
επί του ςυνόλου των καταςτθμάτων που ιδρφονται, να 



επιςκεφτοφν το κατάςτθμα για ζλεγχο. Εκεί κα 
βεβαιϊςουν εάν όλα όςα ζχει δθλϊςει ο ιδιοκτιτθσ και 
ο μθχανικόσ ςτισ προαναφερκείςεσ υπεφκυνεσ 
δθλϊςεισ είναι αλθκι. Στθν περίπτωςθ που 
διαπιςτωκεί παράβαςθ τότε θ λειτουργία του 
καταςτιματοσ αναςτζλλεται ι παφει. 

 
 

Ο εκτιμϊμενοσ χρόνοσ εάν κάποιοσ ςυγκεντρϊςει και 
κατακζςει εγκαίρωσ τα δικαιολογθτικά μπορεί να 
περιοριςτεί και ςε 20 θμζρεσ, ζχοντασ υπολογίςει μια 
θμζρα ςχεδόν για κάκε δθμόςια υπθρεςία. Βζβαια από 
τθν ςτιγμι τθσ προζγκριςθσ ο επιχειρθματίασ ζχει 
περικϊριο 5 μθνϊν για να προςκομίςει τα 
δικαιολογθτικά και να κατακζςει τθν γνωςτοποίθςθ 
ίδρυςθσ και λειτουργίασ καταςτιματοσ που του 
επιτρζπει να ανοίξει το μαγαηί μζχρι να γίνει ζλεγχοσ 
από υγειονομικι και πυροςβεςτικι υπθρεςία και να 
χορθγθκεί θ μόνιμθ άδεια. 

 
 

Το κόςτοσ ξεκινά από 361,10 ευρϊ χωρίσ να 
υπολογίςουμε τθν αμοιβι του πολιτικοφ μθχανικοφ τθσ 
οποίασ το εφροσ ποικίλλει. 

 
 

Βζβαια για τθν περίπτωςθ που κάποιοσ δεν κζλει να 
ανοίξει κάποιο κατάςτθμα αλλά να αςκιςει το 
επάγγελμα τθσ κομμωτικισ επιςκεπτόμενοσ τουσ 
πελάτεσ ςτο χϊρο τουσ, τα 6 προαναφερκζντα βιματα 
περιορίηονται ςε μια απλι επίςκεψθ ςτον Ο.Α.Ε.Ε. για 
τθν ζναρξθ ατομικισ επιχείρθςθσ. Από εκεί και πζρα 
υποχρεοφται να κόβει απόδειξεισ μετά από κάκε 



επίςκεψθ τισ οποίεσ καταχωρεί μαηί με τα ζξοδά του 
ςτα λογιςτικά βιβλία που διατθρεί. 

 


