Νομικό Πλαίσιο καταστημάτων παροχής υπηρεσιών διαδικτύου
(internet stations)

Τι δικαιολογητικά χρειάζομαι για να βγάλω άδεια καταστήματος
παροχής υπηρεσιών διαδικτύου και ποιες προϋποθέσεις πρέπει να
πληρώ; Υπάρχουν πολλών ειδών άδειες; Ποιος χορηγεί αυτές τις
άδειες.

Καταρχήν, σήμερα για το συγκεκριμένο χώρο, υπάρχουν δύο. Η πρώτη είναι
για καταστήματα που είναι αποκλειστικά internet station (αμιγούς χαρακτήρα)
και η δεύτερη για καταστήματα που είναι και υγειονομικού ενδιαφέροντος
(internet café – μεικτά καταστήματα). Οι άδειες αυτές χορηγούνται από τον
τοπικό Δήμο (εκτός εάν λειτουργεί σε πλοίο οπότε η άδεια χορηγείται από την
οικεία Λιμενική Αρχή). Τα δικαιολογητικά που χρειάζεστε για να προχωρήσετε
στην δημιουργία ενός αντίστοιχου καταστήματος προβλέπονται αναλυτικά
στην Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμό 1107414/1491/Τ.& Ε.Φ. ΦΕΚ
Β΄1827/8.12.2003 - υποβάλλονται από τον αιτούντα εφόσον πρόκειται για
φυσικό πρόσωπο και προκειμένου περί εταιρειών ή σωματείων από το νόμιμο
εκπρόσωπό τους – και είναι τα ακόλουθα:
α. Αίτηση, με τρεις 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.
Προκειμένου περί πολυκατοικίας, αντίγραφο του κανονισμού της από τον
οποίο να προκύπτει ότι δεν απαγορεύεται η λειτουργία καταστήματος ή
αίθουσας προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου. Εάν δεν υπάρχει κανονισμός της

πολυκατοικίας, υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή ή της πλειοψηφίας των
ιδιοκτητών του ακινήτου, από την οποία να προκύπτει ότι επιτρέπεται η
λειτουργία καταστήματος ή αίθουσας προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου.
Προκειμένου περί οικημάτων, στα οποία στεγάζονται έως δύο κατοικίες,
κατατίθεται όμοια υπεύθυνη δήλωση, από τους ή τον ιδιοκτήτη των κατοικιών
ανάλογα.
β. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου σχετικού
εγγράφου, από τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 του Ν.1599/86 (ΦΕΚΑ'75) και
πρόσφατο (όχι πέραν του τριμήνου) αντίγραφο ποινικού μητρώου "δικαστικής
χρήσης",

που

εκδίδεται

κατόπιν

αιτήσεως

του

ενδιαφερομένου

και

διαβιβάζεται μέσω της αρμόδιας δικαστικής αρχής στο Δήμο ή Κοινότητα στον
οποίο υπεβλήθησαν τα λοιπά δικαιολογητικά.
γ. Οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύεται η κυριότητα ή
μίσθωση του καταστήματος, της αίθουσας ή του χώρου, από τον αιτούντα ή η
παραχώρηση στον αιτούντα.
δ. Σχεδιάγραμμα κάτοψης του καταστήματος, της αίθουσας ή του χώρου, υπό
κλίμακα 1 :50, συνταχθέν από διπλωματούχο μηχανικό ή υπομηχανικό, σε δύο
αντίτυπα και βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας Πολεοδομίας, από την οποία
να προκύπτει ότι το κατάστημα, η αίθουσα ή ο χώρος για τον οποίο πρόκειται
να εκδοθεί η άδεια, είναι χώρος κυρίας χρήσεως, προοριζόμενος για
κατάστημα.
ε. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας.
στ. Βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. περί ενάρξεως ασκήσεως επιτηδεύματος ή
μεταβολής.
ζ. Γνωμάτευση Υγειονομικής Υπηρεσίας ότι πληρούνται οι υγειονομικοί όροι
λειτουργίας.
η. Αντίγραφο του εγκριθέντος και δημοσιευθέντος (ΦΕΚ) καταστατικού
προκειμένου περί Εταιρείας ή Σωματείου.
θ. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία να 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 έτη από την ημερομηνία
έναρξης έκτισης της ποινής αυτής.
2. 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 που καθορίζονται από τις διατάξεις
των υποπαραγράφων γ , δ, ε και ζ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
3. Η άδεια λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου
εκδίδεται από το δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας, μετά από απόφαση
του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, που λαμβάνεται ύστερα από
έλεγχο για τη διαπίστωση της πληρότητας των δικαιολογητικών, το αργότερο
εντός τριάντα (30) ημερών από την πλήρη υποβολή τους.
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