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ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ, ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ
 ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ (ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗΣ)

Α.ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ:

1) Η Υπ’ αριθμ.Υ1γ/Γ.Π./36831/16-12-2014 Υγειονομική Διάταξη (ΦΕΚ Β’/3373)

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  ταυτοποίησης  προσώπου  από  το  οποίο  να  προκύπτει  ότι  ο

ενδιαφερόμενος έχει συμπληρώσει  το 18ο έτος της ηλικίας του, ή άλλου εγγράφου από τα

προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν. 2690/1999 όπως τροποποιήθηκε με το

άρθρο 25 του Ν.371/2008 (σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής, διαβατήριο,

άδεια οδήγησης ή το 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 υποβάλει ειδική ταυτότητα

ομογενούς  ή  προξενική  θεώρηση  για  επαναπατρισμό.  Αν  ο  ενδιαφερόμενος  είναι

Ευρωπαίος πολίτης Βεβαίωση Μόνιμης Διαμονής που απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 8

της Οδηγίας 2004/38/ΕΚ, οι οποίες έχουν ενσωματωθεί στο ελληνικό δίκαιο μέσω του Π.Δ.

106/2007, όπως ισχύει σήμερα.

Στην περίπτωση όπου αίτηση υποβάλλει εταιρεία κατατίθεται:

• Αντίγραφο του ισχύοντος και καταχωρισμένου στο μητρώο καταστατικού της εταιρείας

θεωρημένο από την αρμόδια για την τήρηση του μητρώου αυτής Αρχή.

• Πιστοποιητικό της αρμόδιας για την τήρηση του μητρώου διοικητικής ή δικαστικής



αρχής περί τροποποιήσεων καταστατικού/μη λύσης της εταιρείας.

3) Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 που θα δηλώνει:

• Τη δραστηριότητα της επιχείρησης

• Τη διεύθυνση λειτουργίας της επιχείρησης

• Τον υγειονομικώς και αγορανομικώς υπεύθυνο οριζόμενο από τον εκπρόσωπο της

εταιρείας

• 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 ασκήσεως επιτηδεύματος του ενδιαφερομένου από την αρμόδια δημόσια

υπηρεσία.  Η  εκπλήρωση  της  προϋπόθεσης  αυτής  αποδεικνύεται  με  τους  ακόλουθους

τρόπους, εναλλακτικά: 

• με απλή επίδειξη της βεβαίωσης άσκησης επιτηδεύματος από τον ενδιαφερόμενο

στην περίπτωση φυσικής παρουσίας του στην οικεία υπηρεσία του Δήμου για την

παραλαβή της πράξης                                                               

 ή 

με την αποστολή σκαναρισμένου φωτοαντιγράφου ηλεκτρονικά στην οικεία υπηρεσία του

δήμου ή μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος – ΕΡΜΗΣ/ΕΚΕ-ΕUGO.

6) Η πιστοποίηση της μη οφειλής στο Δήμο. Προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας 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.

Επισημάνσεις: 

• 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 χρησιμοποίησή τους.

• Η επιχείρηση  να  λάβει  υπόψη  της  το  Παράρτημα  της  υπ’ Αριθμ.Υ1γ/Γ.  Π./36831

Υγειονομικής  Διάταξης  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. 

• Χωρίς άδεια δεν μπορεί να λειτουργήσει το κατάστημα.


