
                     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄
Ταχ. δ/νση : Αριστοτέλους 17
Ταχ. Κώδικας : 101 87
Τηλέφωνο : 210-5231846
Fax : 210-5230577
E-mail : pfy@yyka.gov.gr

Αθήνα,       04 -04- 2013 
Αρ. πρωτ.: Υ3β/ΓΠ/οικ.35572

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της αριθμ. Υ3β/Γ.Π./οικ.64436/26-5-2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1394 
τ.Β΄)  «Ένταξη  της  διαδικασίας  χορήγησης  άδειας  ίδρυσης  και  λειτουργίας 
καταστημάτων οπτικών ειδών και  τμήματος  φακών επαφής  στα  Ενιαία  Κέντρα 
Εξυπηρέτησης  (Ε.Κ.Ε.)  και  τροποποίηση  της  αριθμ.  ΔΙΑΔΠ/Ε/24830/4-12-2003 
ΚΥΑ (ΦΕΚ 1931 τ.Β’) “Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών και των αντίστοιχων 
εντύπων τους που διεκπεραιώνονται και μέσω των ΚΕΠ”»  

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

Οικονομικών
Υγείας 

Έχοντας υπόψη:

1. Τα άρθρα 6, 9 και 14 του ν.  3844/2010 (ΦΕΚ Α΄63) «Προσαρμογή της ελληνικής 

νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις.»

2. Τις  διατάξεις  του Ν.3919/2011 (ΦΕΚ Α΄32)  «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, 

κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων».

3.  Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, ο 

οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).

4. Το ν.3861/2010 (ΦΕΚ Α΄112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

διαδίκτυο ‘Πρόγραμμα Διαύγεια’ και λοιπές διατάξεις».

5. Την  παράγραφο  1  του  άρθρου  31  του  ν.  3013/2002  (ΦΕΚ Α΄  102)  «Αναβάθμιση  της 

πολιτικής προστασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
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6. Το άρθρο 8 του ν. 3242/2004 (ΦΕΚ Α΄102) «Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία 

της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α. ».

7. Το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄ 75) «Σχέσεις Κράτους – Πολίτη, καθιέρωση νέου 

τύπου δελτίου ταυτότητας και άλλες διατάξεις».

8. Την παράγραφο 3 του άρθρου 3 του ν.  2690/1999 (ΦΕΚ Α΄ 45) «Κύρωση του Κώδικα 

Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις». 

9. Την  υπ’  αριθμ.  ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/01-10-2002  (ΦΕΚ Β΄1276)  Απόφαση  του  Υπουργού 

Εσωτερικών, Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου 

της Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄ 75)».

10. Την  αριθμ.  ΔΙΑΔΠ/Α/22863/16-10-2006  (ΦΕΚ  1551/B΄/23-10-2006)  Κοινή 

Απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του 

Υπουργού Δικαιοσύνης  "Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση αντιγράφου ποινικού 

μητρώου γενικής ή δικαστικής χρήσης".

11. Την  αριθμ.  ΔΙΑΔΠ/Φ.Α./18613  (ΦΕΚ  1334  /Β΄/30-8-2010)  Κοινή  Απόφαση  των 

Υπουργών  Εσωτερικών,  Αποκέντρωσης  και  Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης  και 

Οικονομικών για την απλούστευση διαδικασιών για την πρόσβαση σε δραστηριότητες 

παροχής υπηρεσιών και την άσκησή της σε εκτέλεση του αρ. 6 του Ν. 3844/2010 

(ΦΕΚ Α΄63).

12.  Την αριθμ. ΥΑΠ/Φ.19.7/14/380 (ΦΕΚ Β΄1561/23–9– 2010) Απόφαση του Υπουργού 

Εσωτερικών,  Αποκέντρωσης  και  Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης  για  την  οργάνωση, 

λειτουργία  και  αρμοδιότητες  των  Ενιαίων  Κέντρων  Εξυπηρέτησης  (ΕΚΕ)  και  την 

ηλεκτρονική  διεκπεραίωση  διαδικασιών  από  τα  ΕΚΕ  όπως  τροποποιήθηκε  με  την 

αριθμ.ΔΟΛΚΕΠ/Φ.16/2/οικ.2406 (ΦΕΚ 261/Β/17-2-2011)  Απόφαση του Υπουργού 

Εσωτερικών,  Αποκέντρωσης  και  Ηλεκτρ.  Διακυβέρνησης  και  την  αριθμ. 

ΥΑΠ/Φ.19.7/166/7-2-2013  (ΦΕΚ  401/Β΄/22-2-2013)  Απόφαση  του  Υφυπουργού 

Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

13. Το άρθρο 10 του Ν. 3230/2004 (ΦΕΚ Α’ 44) «Καθιέρωση συστήματος διοίκησης με 

στόχους, μέτρηση της αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις». 

14. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 86/2012 (ΦΕΚ  Α΄141) « Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 

Υπουργών και Υφυπουργών».

15. Τις  διατάξεις  του  Π.Δ/τος  90/2012  (ΦΕΚ  Α΄  90)  «Διορισμός  Υπουργού  και 

Υφυπουργών» 

16.Την αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Ε/24830/4-12-2003 (ΦΕΚ Β’ 1931) Κοινή Απόφαση των Υπουργών 

Εσωτερικών,  Δημόσιας  Διοίκησης  και  Αποκέντρωσης  και  Υγείας  και  Πρόνοιας 

«Καθορισμός  διοικητικών  διαδικασιών  και  των  αντίστοιχων  εντύπων  τους  που 

διεκπεραιώνονται και μέσω των ΚΕΠ».
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17. Τις  διατάξεις  του  Π.Δ/τος  38/2010  (ΦΕΚ  78  τ.Α΄)  «Προσαρμογή  της  ελληνικής 

νομοθεσίας  στην  Οδηγία  2005/36/ΕΚ  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του 

Συμβουλίου  της  7ης Σεπτεμβρίου  2005,  σχετικά  με  την  αναγνώριση  των 

επαγγελματικών προσόντων» 

18. Τις  διατάξεις  του  ν.  971/79  (ΦΕΚ Α΄  223)  «περί  ασκήσεως  του  επαγγέλματος  του 

Οπτικού  και καταστημάτων Οπτικών ειδών», όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 21 

του ν. 3204/2003 (ΦΕΚ 296 τ.Α), το άρθρο 14 του  ν.3661/2008 (ΦΕΚ 89 τ.Α)  και 

την παρ. ΙΒ3 (6) του άρθρου πρώτο του ν.4093/12 (ΦΕΚ  Α΄ 222 ).     

19. Την αριθμ. 949/22-6-81 Απόφαση του Υπουργού Κοιν. Υπηρεσιών, «περί όρων 

     διαδικασίας χορηγήσεως αδείας διαθέσεως και εφαρμογής οπτικών φακών 

     επαφής»  (ΦΕΚ Β΄388), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθμ. Α4/οικ.2503/9-7-

     1982 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 717) και την παρ. ΙΒ3 (6) του άρθρου πρώτο του 

     ν.4093/12 (ΦΕΚ Α΄ 222 ).     
 20.Το  γεγονός  ότι  η  διατήρηση  της  διαδικασίας  αναγγελίας  έναρξης  λειτουργίας 

καταστήματος οπτικών ειδών και τμήματος φακών επαφής, επιβάλλεται  

     από επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος που σχετίζονται άμεσα με την  

     προστασία της δημόσιας υγείας των καταναλωτών και των εργαζομένων, καθώς και το 

     γεγονός ότι οι απαιτήσεις που αυτή θέτει δεν μπορούν να υποκατασταθούν από 

     κατασταλτικούς ελέγχους και δεν υπερβαίνουν τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των  

     στόχων δημοσίου συμφέροντος.

21.Την ανάγκη βελτίωσης της εξυπηρέτησης και της ποιότητας των παρεχομένων  

     υπηρεσιών προς τον πολίτη.

22.Το ότι από την έκδοση της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του  

     Κρατικού Προϋπολογισμού. 

Αποφασίζουμε
Τροποποιούμε την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμ. Υ3β/Γ.Π./οικ.64436/26-5-2011 

(ΦΕΚ  Β΄1394)  «Ένταξη  της  διαδικασίας  χορήγησης  άδειας  ίδρυσης  και  λειτουργίας 

καταστημάτων  οπτικών  ειδών  και  τμήματος  φακών  επαφής  στα  Ενιαία  Κέντρα 

Εξυπηρέτησης  (Ε.Κ.Ε.)  και  τροποποίηση  της  αριθμ.  ΔΙΑΔΠ/Ε/24830/4-12-2003  ΚΥΑ 

(ΦΕΚ Β΄1931)  “Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών και των αντίστοιχων εντύπων τους 

που διεκπεραιώνονται και μέσω των ΚΕΠ”», ως προς τα εξής σημεία:

1.  Η  διοικητική  διαδικασία  «χορήγηση  άδειας  ίδρυσης  και  λειτουργίας  καταστημάτων 

οπτικών  ειδών  και  τμήματος  φακών  επαφής»  μετονομάζεται  σε  «αναγγελία  έναρξης 

λειτουργίας καταστημάτων οπτικών ειδών και τμήματος φακών επαφής».
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2. Η διοικητική πράξη «άδεια ίδρυσης και λειτουργίας» αντικαθίσταται με τη «βεβαίωση 

λειτουργίας».

3.  Το  δικαιολογητικό  «αντίγραφο  άδειας  άσκησης  επαγγέλματος  οπτικού  για  τον 

υγειονομικό  υπεύθυνο/βεβαίωση  επαγγελματικής  εμπειρίας  δύο  ετών  όταν  το  υπόψη 

επάγγελμα  δεν  είναι  νομοθετικά  ρυθμισμένο  στο  εν  λόγω  κράτος»  αντικαθίσταται  με 

«αντίγραφο  βεβαίωσης  ότι  πληρούνται  οι  νόμιμες  προϋποθέσεις  για  την  άσκηση  του 

επαγγέλματος του οπτικού για τον επιστημονικά υπεύθυνο» 

4. Το δικαιολογητικό «Σχεδιάγραμμα κάτοψης των χώρων υπογεγραμμένο από αρχιτέκτονα 

ή πολιτικό μηχανικό μέλος του Τ.Ε.Ε. θεωρημένο από λειτουργική άποψη από τη δ/νση 

Τεχνικών  Υπηρεσιών  της  Περιφέρειας,  στο  οποίο  θα  αποτυπώνονται  ο  χώρος  του 

εργαστηρίου  και  του  τμήματος  φακών  επαφής.  Επίσης  σύμφωνα  με  τις  υγειονομικές 

διατάξεις χώρος αποχωρητηρίου» αντικαθίσταται με «Αρχιτεκτονικά σχέδια κατόψεων και 

τομών  των  χώρων  υπογεγραμμένα  από  διπλωματούχο  μηχανικό  μέλους  του  Τ.Ε.Ε., 

θεωρημένα από λειτουργική άποψη από την αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας»

5. Το δικαιολογητικό «Βεβαίωση της πολεοδομίας για τη νομιμότητα του κτίσματος και 

χώρων  κύριας  χρήσης»  αντικαθίσταται  με  «Αντίγραφο  του  στελέχους  της  οικοδομικής 

άδειας (Άδειας Δόμησης), επικυρωμένο από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης, στην οποία 

θα πρέπει να αναγράφεται η χρήση του κτιρίου ή του χώρου για την οποία ζητείται η 

αδειοδότηση ή  σε  κάθε  περίπτωση αυτή που αναγράφεται  στην ταυτότητα του  κτιρίου 

σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.4067/12 (ΦΕΚ 79 Α/9-4-2012)»

6.  Το  δικαιολογητικό  «Βεβαίωση  πυρασφάλειας  από  την  πυροσβεστική  υπηρεσία» 

αντικαθίσταται  με  «Πιστοποιητικό  (ενεργητικής)  πυροπροστασίας  από  την  αρμόδια 

Πυροσβεστική Υπηρεσία σύμφωνα με την ισχύουσα Πυροσβεστική Διάταξη».

7. Το δικαιολογητικό «Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνονται τα 

στοιχεία του υγειονομικού  υπεύθυνου αδειούχου οπτικού,  ο  οποίος δεν  εργάζεται  ως 

υγειονομικός  υπεύθυνος  σε  άλλο  κατάστημα,  καθώς  και  του  αντικαταστάτη  οπτικού» 

αντικαθίσταται  με  «Υπεύθυνη  δήλωση  του  Ν.  1599/86  στην  οποία  θα  δηλώνονται  τα 

στοιχεία του επιστημονικά  υπεύθυνου οπτικού καθώς και του αντικαταστάτη οπτικού»

    

Για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας συμπληρώνεται ειδικό έντυπο αίτησης, σύμφωνα 

με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 

απόφασης.  Το προαναφερόμενο ειδικό έντυπο ισχύει και για τη διεκπεραίωση των οικείων 

πιστοποιημένων διαδικασιών από τα ΚΕΠ.  
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ &
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

ΑΝΔΡΕΑΣ Θ. ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γρ. Υπουργού Υγείας

2. Γραφείο Γεν. Γραμματέα Υγείας

3. Γρ. Προϊστ. Γεν. Δ/νσης Υπηρεσιών Υγείας

4. Διεύθυνση  Προσωπικού 

    Τμήμα Γραμματείας 

    Αρχείο με την παράκληση 

    να  σταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο 

     για  δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

5. Δ/νση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (8)
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Α Ι Τ Η Σ Η – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)
Περιγραφή αιτήµατος: « Αναγγελία έναρξης λειτουργίας καταστημάτων οπτικών ειδών και 
τμήματος φακών επαφής».                                                                            
ΠΡΟΣ:

την αρμόδια Δ/νση Δημόσιας Υγιεινής της οικείας Περιφέρειας ΑΡΙΘΜ. 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: (φυσικό πρόσωπο ή νόμιμος εκπρόσωπος σε περίπτωση νομικού προσώπου) Όνοµα: Επώνυµο:Όνοµα Πατέρα: Επώνυµο Πατέρα:Όνοµα Μητέρας: Επώνυµο Μητέρας:Αριθ. Δελτ. Ταυτότητας:* Α.Φ.Μ:  Αριθ. Άδειας  Οδήγησης:*Αριθ. Διαβατηρίου:* Αριθ. Βιβλιαρίου Υγείας:* Ιθαγένεια:Ηµεροµηνία γέννησης1: Τόπος Γέννησης:Τόπος Κατοικίας Χώρα: Πόλη: Οδός: Αριθ: ΤΚ:Τηλ: Fax: E – mail:* συμπληρώνεται ένα από τα αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: Επωνυμία:Αρ. Καταστατικού: Έτος Ίδρυσης:Αρ. και έτος ΦΕΚ /  ΤΑΠΕΤ (για ΑΕ και ΕΠΕ) ή αριθμός και ημερομηνία καταχώρισης στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου της έδρας (για ΟΕ και ΕΕ):Α.Φ.Μ.: Δ.Ο.Υ.:Έδρα Οδός: Αριθ: ΤΚ:Δήμος / Κοινότητα: Νομός:Τηλ: Fax: E – mail:
       

1 Αναγράφεται  ολογράφως  και  κατόπιν  αριθμητικά ως  πλήρης  εξαψήφιος  αριθµός :  π.χ. 7 Φεβρουαρίου 1969 και 070269. 
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ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ2 (για κατάθεση αίτησης ή παραλαβή τελικής διοικητικής πράξης): Σε περίπτωση που δεν συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο απαιτείται   προσκόµιση  εξουσιοδότησης  µε  επικύρωση του  γνήσιου της  υπογραφής από δηµόσια υπηρεσία ή συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου.ΟΝΟΜΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ:ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΑΔΤ:ΟΔΟΣ: ΑΡΙΘ: Τ.Κ:Τηλ: Fax: E – mail:
Παρακαλώ για τη χορήγηση βεβαίωσης λειτουργίας καταστημάτων οπτικών ειδών και τμήματος 

φακών επαφής

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις3,  που προβλέπονται από τις διατάξεις της  παρ. 6 του 
άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

«1. Εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόμενο/η να καταθέσει την αίτηση ή/και να παραλάβει την τελική 
πράξη. (Διαγράφεται όταν δεν ορίζεται εκπρόσωπος)   
2.  Εξουσιοδοτώ το ΚΕΠ (άρθρο 31 Ν.  3013/2002)  να προβεί  σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες (αναζήτηση 
δικαιολογητικών κλπ) για τη διεκπεραίωση της υπόθεσής µου. 
3. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...» 

Επιλέξτε µε ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβετε την απάντησή σας:1. Να σας αποσταλεί µε συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση που δηλώνεται στην παρούσα αίτηση: 2. Να την παραλάβετε ο ίδιος από την υπηρεσία µας 3. Να την παραλάβετε από άλλο Ε.Κ.Ε.: 4. Να την παραλάβει εκπρόσωπός σας5. Να σας αποσταλεί με fax στον αριθμό: 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

2 Βλ. σημείο 1 περιεχομένου υπεύθυνης δήλωσης (Διαγράφεται όταν δεν ορίζεται εκπρόσωπος) 
3 «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών».

Επωνυμία επιχείρησης:Εγκεκριμένος Τίτλος (αν υπάρχει): Διεύθυνσηεπιχείρησης Δήμος/Κοινότητα: Οδός: Αριθ.: ΤΚ:Α.Φ.Μ. : Δ.Ο.Υ.: Τηλ: Fax: E – mail:

  …………………..(Ημερομηνία)                                                                                                             Ο/Η αιτών/ούσα                                                                                  (Σφραγίδα-υπογραφή)
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ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ: ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 
ΜΕ

ΤΗΝ 
ΑΙΤΗΣΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ 
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΘΑ 

ΠΡΟΣΚΟΜΙΣ
ΘΕΙ1.  Αντίγραφο  ποινικού  μητρώου  γενικής  χρήσης,  έκδοσης τελευταίου τριμήνου,  από το οποίο να προκύπτει ότι ο αιτών δεν  έχει  καταδικαστεί  αμετάκλητα  για  κακούργημα  ή  για κάποιο  από  τα  πλημμελήματα  της  κλοπής,  υπεξαίρεσης, απάτης,  εκβίασης,  πλαστογραφίας,  παραχάραξης,  βαριάς σωματικής  βλάβης,  παράβασης  των  διατάξεων  περί ναρκωτικών ή των διατάξεων που αναφέρονται στα ήθη.(Το  ανωτέρω  αντίγραφο  Ποινικού  Μητρώου  αναζητάται αυτεπάγγελτα  σε  περίπτωση  που  εκδίδεται  από  ημεδαπές αρχές)*.



2. Τίτλοι ιδιοκτησίας ή συμφωνητικό μίσθωσης 3.   Αρχιτεκτονικά  σχέδια  κατόψεων  και  τομών  των  χώρων υπογεγραμμένα από διπλωματούχο μηχανικό μέλους του Τ.Ε.Ε., θεωρημένα από λειτουργική άποψη από την αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας**4. Αντίγραφο του στελέχους της οικοδομικής άδειας (Άδειας Δόμησης), επικυρωμένο από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης, στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται η χρήση του κτιρίου ή του χώρου για την οποία ζητείται η αδειοδότηση ή σε κάθε περίπτωση αυτή που αναγράφεται στην ταυτότητα του κτιρίου σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.4067/12 (ΦΕΚ 79 Α/9-4-2012)5.  Πιστοποιητικό  (ενεργητικής)  πυροπροστασίας  από  την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία σύμφωνα με την ισχύουσα Πυροσβεστική Διάταξη6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ο κατάλογος μηχανημάτων εργαλείων και οργάνων τα οποία θα φέρουν τη σήμανση CE σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις7. Αντίγραφο δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου8. Αντίγραφο βεβαίωσης ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του οπτικού για τον επιστημονικά υπεύθυνο9.  Υπεύθυνη  δήλωση  του  Ν.  1599/86  στην  οποία  θα δηλώνονται τα στοιχεία του επιστημονικά  υπεύθυνου οπτικού καθώς και του αντικαταστάτη οπτικού10. Παράβολο Δημοσίου Ταμείου***
Για τη λειτουργία τμήματος φακών επαφής, υποβάλλονται επιπλέον τα ακόλουθα δικαιολογητικά :1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ο κατάλογος μηχανημάτων εργαλείων και οργάνων τα οποία θα φέρουν τη σήμανση CE σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις2.Αντίγραφο άδειας διαθέσεως και εφαρμογής φακών επαφής (όπου απαιτείται)
Όταν την επιχείρηση εκμεταλλεύεται νομικό πρόσωπο, υποβάλλονται επιπλέον τα ακόλουθα 
δικαιολογητικά:1.  Καταστατικό της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις αυτού, με τα αντίστοιχα ΦΕΚ δημοσίευσής τους ή πιστοποιητικά καταχώρισης στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας.
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2. Πιστοποιητικό Εταιρικών Μεταβολών που εκδίδεται για τις ΕΠΕ, ΟΕ και ΕΕ από το Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας και  για  τις  ΑΕ  από  την  Υπηρεσία  Εμπορίου  της  οικείας Περιφέρειας.3. Πιστοποιητικό μη κήρυξης του νομικού προσώπου σε πτώχευση από το αρμόδιο Πρωτοδικείο.(Το ανωτέρω πιστοποιητικό αναζητάται αυτεπάγγελτα σε περίπτωση που εκδίδεται από ημεδαπές αρχές)*
                 

4.  Νομιμοποιητικά  έγγραφα  προς  υποβολή  της  αίτησης  για λογαριασμό του νομικού προσώπου. 
         
          ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

*  Ελλείψει αντιγράφου ποινικού μητρώου και πιστοποιητικού μη κήρυξης σε πτώχευση, απαιτείται η προσκόμιση ενός ισοδύναμου 
εγγράφου που έχει  εκδοθεί   από αρμόδια δικαστική  ή διοικητική  αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης,  από το οποίο να  
προκύπτει ότι οι απαιτήσεις ικανοποιούνται.  Αν η χώρα καταγωγής ή προέλευσης δεν χορηγεί τέτοιο έγγραφο τούτο είναι δυνατόν  
να αντικατασταθεί από ένορκη βεβαίωση, ή για τα κράτη όπου δεν υφίσταται η ένορκη δήλωση, με υπεύθυνη δήλωση η οποία  
υποβάλλεται  από  τον  ενδιαφερόμενο  ενώπιον  της  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής  ή  κατά  περίπτωση  ενώπιον 
συμβολαιογράφου της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της ενόρκου δηλώσεως ή της  
επισήμου δηλώσεως.   Τα έγγραφα τα οποία εκδίδονται σύμφωνα με τα ανωτέρω,  δεν είναι δυνατόν να υποβληθούν μετά την 
πάροδο τριών μηνών από την ημερομηνία εκδόσεώς τους   
**Δ/νση Δημόσιας Υγείας ή Δ/νση Τεχνικών έργων        *** Το χρηματικό ποσό του παραβόλου ποικίλει ανάλογα με την περιφερειακή ενότητα

Κόστος: Το χρηματικό ποσό  του παραβόλου ποικίλει ανάλογα με την περιφερειακή ενότητα

Διάρκεια τήρησης αρχείου βεβαιώσεων και πιστοποιητικών : Έξι (6) μήνες (άρθρο 13 Ν. 3491/2006, ΦΕΚ 207/Α/2-10-2006)
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ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

Αίτηµα: Αναγγελία έναρξης λειτουργίας καταστημάτων οπτικών ειδών και τμήματος φακών 

επαφής

Υπηρεσία Υποβολής:

Αριθµ. Πρωτοκόλλου: Ηµ/νια αιτήµατος:

Αρµόδιος Υπάλληλος: Όνοµα: Επώνυµο:

Αιτών: Όνοµα: Επώνυµο:
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ: ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 
ΜΕ

ΤΗΝ 
ΑΙΤΗΣΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚ
Η 

ΑΝΑΖΗΤΗΣ
Η

ΘΑ 
ΠΡΟΣΚΟΜΙΣ

ΘΕΙ1.  Αντίγραφο  ποινικού  μητρώου  γενικής  χρήσης,  έκδοσης τελευταίου τριμήνου,  από το οποίο να προκύπτει ότι ο αιτών δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα ή για κάποιο από τα  πλημμελήματα  της  κλοπής,  υπεξαίρεσης,  απάτης,  εκβίασης, πλαστογραφίας,  παραχάραξης,  βαριάς  σωματικής  βλάβης, παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή των διατάξεων που αναφέρονται στα ήθη.(Το  ανωτέρω  αντίγραφο  Ποινικού  Μητρώου  αναζητάται αυτεπάγγελτα  σε  περίπτωση  που  εκδίδεται  από  ημεδαπές αρχές)*.



2. Τίτλοι ιδιοκτησίας ή συμφωνητικό μίσθωσης 3.   Αρχιτεκτονικά  σχέδια  κατόψεων  και  τομών  των  χώρων υπογεγραμμένα  από  διπλωματούχο  μηχανικό  μέλους  του  Τ.Ε.Ε., θεωρημένα από λειτουργική άποψη από την αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας**4.  Αντίγραφο  του  στελέχους  της  οικοδομικής  άδειας  (Άδειας Δόμησης), επικυρωμένο από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης, στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται η χρήση του κτιρίου ή του χώρου για την οποία ζητείται η αδειοδότηση ή σε κάθε περίπτωση αυτή που  αναγράφεται  στην  ταυτότητα  του  κτιρίου  σύμφωνα  με  το άρθρο 5 του Ν.4067/12 (ΦΕΚ 79 Α/9-4-2012)5. Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας από την αρμόδια Πυροσβεστική  Υπηρεσία  σύμφωνα  με  την  ισχύουσα Πυροσβεστική Διάταξη6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ο κατάλογος  μηχανημάτων  εργαλείων  και  οργάνων  τα  οποία  θα φέρουν τη σήμανση CE σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις7. Αντίγραφο δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου8. Αντίγραφο βεβαίωσης ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του οπτικού για τον επιστημονικά υπεύθυνο9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνονται τα στοιχεία του επιστημονικά  υπεύθυνου οπτικού καθώς και του 
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αντικαταστάτη οπτικού10. Παράβολο Δημοσίου Ταμείου***
Για τη λειτουργία τμήματος φακών επαφής, υποβάλλονται επιπλέον τα ακόλουθα δικαιολογητικά :1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ο κατάλογος μηχανημάτων εργαλείων και οργάνων τα οποία θα φέρουν τη σήμανση CE σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις2.Αντίγραφο  άδειας  διαθέσεως  και  εφαρμογής  φακών  επαφής (όπου απαιτείται)
Όταν την επιχείρηση εκμεταλλεύεται νομικό πρόσωπο, υποβάλλονται επιπλέον τα ακόλουθα 
δικαιολογητικά:1.  Καταστατικό της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις αυτού, με τα αντίστοιχα ΦΕΚ δημοσίευσής τους ή πιστοποιητικά καταχώρισης στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας.2.  Πιστοποιητικό  Εταιρικών  Μεταβολών  που  εκδίδεται  για  τις ΕΠΕ, ΟΕ και ΕΕ από το Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας και για τις ΑΕ από την Υπηρεσία Εμπορίου της οικείας Περιφέρειας.3. Πιστοποιητικό μη κήρυξης του νομικού προσώπου σε πτώχευση από το αρμόδιο Πρωτοδικείο.(Το ανωτέρω πιστοποιητικό αναζητάται αυτεπάγγελτα σε περίπτωση που εκδίδεται από ημεδαπές αρχές)*

                 
4.  Νομιμοποιητικά  έγγραφα  προς  υποβολή  της  αίτησης  για λογαριασμό του νομικού προσώπου. 
         
          ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

*   Ελλείψει  αντιγράφου  ποινικού  μητρώου  και  πιστοποιητικού  μη  κήρυξης  σε  πτώχευση,  απαιτείται  η  προσκόμιση  ενός 
ισοδύναμου εγγράφου που έχει εκδοθεί  από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, από το  
οποίο να προκύπτει ότι οι απαιτήσεις ικανοποιούνται.  Αν η χώρα καταγωγής ή προέλευσης δεν χορηγεί τέτοιο έγγραφο τούτο  
είναι δυνατόν να αντικατασταθεί από ένορκη βεβαίωση, ή για τα κράτη όπου δεν υφίσταται η ένορκη δήλωση, με υπεύθυνη  
δήλωση η οποία υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση 
ενώπιον   συμβολαιογράφου  της  χώρας  καταγωγής  ή  προέλευσης,  οι  οποίοι  χορηγούν  βεβαίωση  περί  παροχής  της  ενόρκου  
δηλώσεως  ή  της  επισήμου  δηλώσεως.   Τα  έγγραφα  τα  οποία  εκδίδονται  σύμφωνα  με  τα  ανωτέρω,  δεν  είναι  δυνατόν  να  
υποβληθούν μετά την πάροδο τριών μηνών από την ημερομηνία εκδόσεώς τους    
**Δ/νση Δημόσιας Υγείας ή Δ/νση Τεχνικών έργων        ***  Το χρηματικό ποσό του παραβόλου ποικίλει ανάλογα με την περιφερειακή ενότητα

Κόστος: Το χρηματικό ποσό  του παραβόλου ποικίλει ανάλογα με τη περιφερειακή ενότητα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ : Έξι (6) μήνες (άρθρο 13 Ν. 3491/2006, ΦΕΚ 207/Α/2-10-2006)
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΓΗ:
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ  :  Εντός  τριμήνου  από  την  αναγγελία  έναρξης  λειτουργίας  του  φορέα,  η  Υπηρεσία  δύναται  να απαγορεύσει τη λειτουργία του, στην περίπτωση που δεν συγκεντρώνονται οι νόμιμες προϋποθέσεις προς τούτο ή δεν προκύπτει η συνδρομή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία. Μετά τη παρέλευση άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, ο 
ενδιαφερόμενος λειτουργεί το φορέα  ελεύθερα (αρθρ. 3 του Ν.3919/2011 ΦΕΚ 32 τ.Α).Ο ενδιαφερόμενος,  στην προαναφερόμενη περίπτωση της σιωπηρής έγκρισης,  μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια για την έκδοση της πράξης διοικητική αρχή, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 10 του Ν.3230/2004 (ΦΕΚ 44 τ.Α)Στον αιτούντα (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), όταν θεωρεί ότι χωρίς νόμιμη αιτία δεν γίνεται δεκτή η αίτησή του ή ότι η  διοίκηση καθυστερεί αναιτιολόγητα, παρέχεται η δυνατότητα προσφυγής στην τακτική δικαιοσύνη κατά της πράξης ή 
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της παράλειψης της διοικητικής αρχής προς την οποία έχει υποβληθεί η αίτησή του. 
Ο Υπάλληλος   (υπογραφή)
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