
ΚΥΑ οικ. 61167/17.12.2007 (ΦΕΚ 2438/28.12.2007 τεύχος Β�) 

Καθορισµός ύψους παραβόλου έκδοσης και αντικατάστασης άδειας 

ίδρυσης και λειτουργίας καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος. 

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 80 του Κώδικα ∆ήµων και 
Κοινοτήτων, που κυρώθηκε µε το ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α΄ 114). 
2. Την υπ� αριθµ. 10551/26.2.2007 (ΦΕΚ Β΄ 246) κοινή απόφαση των 
Υπουργών Εσωτερικών, Οικονοµίας και Οικονοµικών, Ανάπτυξης, ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ∆ικαιοσύνης και Εµπορικής Ναυτιλίας, για την 
απλούστευση της διαδικασίας έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος. 
3. Τη γνώµη της ΚΕ∆ΚΕ, όπως διατυπώθηκε µε την υπ� αριθµ. 
121/2832/25.7.2007 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της. 
4. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την κυβέρνηση και τα 
κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 
Α΄ 98). 
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του προϋπολογισµού του κράτους ή των ΟΤΑ. 
6. Το άρθρο 1 του π.δ. 205/2007 (ΦΕΚ Α΄ 231) «Συγχώνευση Υπουργείων». 
7. Την υπ� αριθµ. ∆Ι∆Κ/Φ, 1/25873/3.10.2007 (ΦΕΚ Β΄ 1950) κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στους 
Υφυπουργούς Εσωτερικών Χρήστο Ζώη και Αθανάσιο Νάκο». 
8. Την υπ� αριθµ. 42362/Υ252/3.10.2007 (ΦΕΚ Β΄ 1948) κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών «Καθορισµός 
αρµοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών»,  

αποφασίζουµε: 

1. Τα ποσά των παραβόλων τα οποία καταβάλλονται υπέρ των δήµων και 
κοινοτήτων για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστηµάτων και 
επιχειρήσεων, οι όροι λειτουργίας των οποίων καθορίζονται από υγειονοµικές 
διατάξεις, των θεάτρων, κινηµατογράφων και παρεµφερών επιχειρήσεων που 
προβλέπονται από τους α.ν. 445/1937 (ΦΕΚ Α΄ 22) και 446/1937 (ΦΕΚ Α΄ 23), 
καθώς και των αδειών λειτουργίας µουσικής, καθορίζονται ως εξής: 
1.1 Θέατρα και κινηµατογράφοι: 
Α. Σε πόλεις µε πληθυσµό πάνω από 100.000 κατοίκους, 560 €. 
Β. Σε πόλεις µε πληθυσµό από 50.001 µέχρι 100.000 κατοίκους, 375 €. 
Γ. Στις υπόλοιπες περιοχές, 185 €. 
1.2 Κέντρα διασκέδασης µε περισσότερες από 200 
θέσεις: 
Α. Σε πόλεις µε πληθυσµό πάνω από 100.000 κατοίκους, 1100 €. 
Β. Σε πόλεις µε πληθυσµό από 50.001 µέχρι 100.000 κατοίκους, 750 €. 
Γ. Στις υπόλοιπες περιοχές, 375 €. 
1.3 Κέντρα διασκέδασης µε λιγότερες από 200 θέσεις: 
Α. Σε πόλεις µε πληθυσµό πάνω από 100.000 κατοίκους, 840 €. 
Β. Σε πόλεις µε πληθυσµό από 50.001 µέχρι 100.000 κατοίκους, 560 €. 
Γ. Στις υπόλοιπες περιοχές, 280€. 
1.4 Υπεραγορές τροφίµων (SUPER MARKETS) Α. Με 
εµβαδόν µέχρι 1.000 τ.µ., 180 €. 
Β. Με εµβαδόν πάνω από 1.000 τ.µ. και µέχρι 5.000 τ.µ., 250€ Γ. Με εµβαδόν 
πάνω από 5.000 τ.µ., 375 €. 
1.5 Πτηνο-κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις: 



Α. Μεγάλοι σταυλισµοί, 560€ 
Β. Μεσαίοι σταυλισµοί, 375€ Γ. Μικροί σταυλισµοί, 180€ 
1.6 Λοιπά καταστήµατα: 
Α. Σε πόλεις µε πληθυσµό πάνω από 5.000 κατοίκους, 185€ Β. Στις υπόλοιπες 
πόλεις, 75 € 
1.7 Άδεια λειτουργίας µουσικής: 
Α. ∆ιάρκειας µέχρι και ένα (1) έτος, 75 € 
Β. ∆ιάρκειας από ένα (1) έως και τρία (3) έτη, 150 € 
Γ. ∆ιάρκειας από τρία (3) έτη και άνω, 300 € 
1.8 Για την άσκηση προσφυγής στη ∆ευτεροβάθµια Επιτροπή Ελέγχου 
Σταυλισµών και Επιχειρήσεων Επεξεργασίας Ζωικών Προϊόντων (παρ. 2 άρθρου 15 
ν. 1579/1985, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 13 του άρθρου 11 του ν. 
2307/1995) ή στο ∆ευτεροβάθµιο Συµβούλιο Επιθεώρησης Θεάτρων- 
Κινηµατογράφων, 180 €. 
2. Τα ποσά των παραβόλων, τα οποία καταβάλλονται υπέρ των δήµων και 
κοινοτήτων για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας των ανωτέρω 
περιπτώσεων, καταβάλλονται και στις περιπτώσεις αντικατάστασης των εν λόγω 
αδειών, κατά τα οριζόµενα του άρθρου 6 της υπ� αριθµ. 10551/2007 (ΦΕΚ Β΄ 
246) απόφασης, εκτός από τις περιπτώσεις γ, δ, ε, στ και ζ του ίδιου άρθρου. 
3. Ως πληθυσµός λαµβάνεται υπόψη αυτός της τελευταίας απογραφής. 
4. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ηµέρα δηµοσίευσής της 
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καταργούµενης από την ηµεροµηνία αυτή, της 
υπ� αριθµ. 12172/2002 (ΦΕΚ Β΄ 533) όµοιας. 
 
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
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