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Πίνακας Αποδεκτών      

                                                          ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή  του  Ν.3919/2011(ΦΕΚ  Α΄32)  «Αρχή  της  επαγγελματικής  ελευθερίας, 
κατάργηση  αδικαιολόγητων  περιορισμών  στην  πρόσβαση  και  άσκηση 
επαγγελμάτων.» 

Σχετ: α)Ο Ν. 3852/2010(ΦΕΚ87/τΑ/7-6-2010) αρ.37 -  94 παρ.6 και αρ. 95 παρ. 1 
«Πρόγραμμα Καλλικράτης».
β) Η με αρ. πρωτ. 30864/30-6-2011 εγκύκλιος Υπουργείου Εσωτερικών.
γ) Το Π.Δ 133/2005(ΦΕΚ193/τΑ/2-8-2005)
δ) Η   Υ1γ/ΓΠ/9516(ΦΕΚ139/τΒ/29-1-2009) Υγειονομική Διάταξη.
ε)  Η Κοινή Υπουργική Αποφάση ΔΙΑΔΑΠΔΠ/Φ.Α2.1/12078(ΦΕΚ1467/τΒ/1-6-2011). 
στ) Ο Ν.3919/2011(ΦΕΚ Α΄32).

Η άδειες άσκησης επαγγέλματος κουρέων, κομμωτών, τεχνίτη περιποίησης χεριών-ποδιών 
εκδίδονταν σύμφωνα με τα (γ & δ) σχετικά από τις Δ/νσεις Υγείας ή Δ/νσεις Υγείας Πρόνοιας των 
Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της Χώρας. Οι εξετάσεις διενεργούνταν στις έδρες των ανωτέρω 
υπηρεσιών από επιτροπή που καθοριζόταν με απόφαση του οικείου Νομάρχη και αποτελείτο από 
έναν υγιεινολόγο γιατρό ή άλλο γιατρό της Δ/νσης Υγείας……κ.λ.π. 
Σύμφωνα με το Ν.3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» η διαδικασία της έκδοσης των εν λόγω 
αδειών μεταβιβάστηκε στους Δήμους οι οποίοι είναι πλέον και οι αρμόδιοι να συγκροτήσουν τις 
ανωτέρω επιτροπές από τις αρμόδιες επιτροπές της Περιφέρειας & τους εμπλεκόμενους φορείς 
αντίστοιχα.  
Σε συνέχεια των ανωτέρω και μετά τη δημοσίευση του Ν.3919/2011 (ΦΕΚ Α' 32) αναφορικά με 
την αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην 
πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων και  με στόχο την ομοιόμορφη αντιμετώπιση από τις 
Υπηρεσίες σας, της διαδικασίας άδειας άσκησης επαγγέλματος που υπάγονται στην αρμοδιότητα 
της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγιεινής του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σας 
γνωρίζουμε ότι:

ΑΔΑ: 45ΨΩΘ-ΛΧΟ



- Στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του ν. 3919/2011 προβλέπεται η κατάργηση περιορισμών που 
υπάρχουν στην ισχύουσα νομοθεσία, οι οποίοι αφορούν στην πρόσβαση και την άσκηση 
επαγγελμάτων.
Ως τέτοιοι περιορισμοί νοούνται αυτοί που διαλαμβάνονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του 
παραπάνω νόμου και οι οποίοι δεν εμπίπτουν στα σχετικά (γ & δ).
- Σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 3  του ιδίου νόμου, παύει να ισχύει η 
απαίτηση προηγούμενης διοικητικής άδειας για την άσκηση επαγγέλματος.
 Ο ενδιαφερόμενος  θα ασκεί το επάγγελμα ελεύθερα μετά πάροδο τριμήνου από την αναγγελία 
άσκησής του επαγγέλματος του συνοδευόμενη από τα νόμιμα δικαιολογητικά για τη πιστοποίηση 
της συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Η αρμόδια 
Διοικητική Αρχή, μπορεί εντός τριών (3) μηνών από την αναγγελία  άσκησης επαγγέλματος να 
απαγορεύσει την άσκηση επαγγέλματος , στην περίπτωση που δεν συγκεντρώνονται οι νόμιμες 
προϋποθέσεις ή δεν προκύπτει η συνδρομή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία. Στις περιπτώσεις 
των κομμωτών, κουρέων & τεχνητών περιποίησης χεριών – ποδιών που απαιτούνται εξετάσεις 
οι ενδιαφερόμενοι θα προβαίνουν στην αναγγελία του επαγγέλματος εφόσον έχουν επιτύχει στις 
εξετάσεις.  
- Η εφαρμογή αυτών των ρυθμίσεων έχει αρχίσει μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη 
δημοσίευσή του Ν. 3919/2011, δηλαδή την 02-07-2011.
- Σύμφωνα με το Ν.3919/2011 στην ανωτέρω (ε) σχετική ΚΥΑ όπου η άδεια ασκήσεως 
επαγγέλματος αντικαθίσταται με την αναγγελία του  επαγγέλματος και όπου Περιφερειακή 
Ενότητα αντικαθίσταται με τους Δήμους.
Θα ακολουθήσει άμεσα τροποποίηση της σχετικής ΚΥΑ. 
Όπως επισημάνθηκε, μετά την 2 Ιουλίου 2011, καταργείται η αδικαιολόγητη απαίτηση 
προηγούμενης διοικητικής άδειας για τη άσκηση επαγγέλματος. Από το χρονικό αυτό σημείο και 
μετά, η πρόσβαση για τη άσκηση επαγγέλματος θα γίνεται με την ακόλουθη διαδικασία:

α) Ο ενδιαφερόμενος για να ασκήσει το επάγγελμα, απαιτείται αναγγελία  άσκησης επαγγέλματος 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.3919/2011 (ΦΕΚ 32,τ. Α), στους Δήμους ή και στα 
Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε)  η οποία θα συνοδεύεται από όλα τα δικαιολογητικά  όπως 
ισχύει σύμφωνα με τις αριθμ.: 
1)Το Π.Δ 133 (ΦΕΚ193/τΑ/2-8-2005)
2)Υ.Δ Υ1γ/ΓΠ/9516(ΦΕΚ139/τΒ/29-1-2009)
3)Κοινή Υπουργική  Απόφαση ΔΙΑΔΑΠΔΠ/Φ.Α2.1/12078(ΦΕΚ1467/τΒ/1-6-2011). 
 Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη άσκηση επαγγέλματος προβλέπονται από τη σχετική 
νομοθεσία όπως ακριβώς ίσχυε πριν την εφαρμογή του νέου νόμου.
  Επισημαίνεται ότι τα προβλεπόμενα τέλη και παράβολα, θα εξακολουθήσουν να εισπράττονται 
κανονικά και με την ίδια διαδικασία
β) Οι αρμόδιες επιτροπές των υπηρεσιών σας, μετά τη λήψη των παραπάνω δικαιολογητικών, θα 
προβαίνουν στις προβλεπόμενες διαδικασίες και ελέγχους με σκοπό τη διαπίστωση συνδρομής 
όλων των απαραίτητων προϋποθέσεων για τη νόμιμη άσκηση επαγγέλματος και η προαναφερόμενη 
διαδικασία δεν πρέπει χρονικά να υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες. 
γ) Εφόσον οι Υπηρεσίες σας διαπιστώσουν την πληρότητα των προϋποθέσεων για τη νόμιμη 
άσκηση επαγγέλματος θα εκδίδουν βεβαίωση  (απλή επιστολή σύμφωνα με το επισυναπτόμενο 
υπόδειγμα) πριν τη πάροδο (3) μηνών την οποία θα διαβιβάζουν στον ενδιαφερόμενο, προκειμένου 
αυτός να την επιδεικνύει σε κάθε διενεργούμενο έλεγχο για διευκόλυνση.
Σε καμία περίπτωση η βεβαίωση αυτή δεν αντικαθιστά την άδεια άσκησης επαγγέλματος.
Στη περίπτωση που δεν συγκεντρώνονται οι νόμιμες προϋποθέσεις ή δεν προκύπτει η συνδρομή 
τους από τα υποβληθέντα στοιχεία, θα ενημερώνετε εγγράφως τον ενδιαφερόμενο ότι δεν είναι 
δυνατή η χορήγηση της ανακοίνωσης άσκησης, γνωστοποιώντας και τους σχετικούς λόγους.
Ιδιαίτερα επισημαίνεται ότι η έγγραφη ενημέρωση περί απαγόρευσης άσκησης επαγγέλματος 
πρέπει να γίνεται πριν την πάροδο τριών (3) μηνών από την ημερομηνία που κατατίθεται στην 
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υπηρεσία σας, η αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος δεδομένου ότι σύμφωνα με τη 
νομοθεσία, μετά παρέλευση τριμήνου ο ενδιαφερόμενος  ασκεί το επάγγελμα ελεύθερα, χωρίς άλλη 
ειδοποίηση.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
ΕΘΝΟΣΗΜΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΗΣ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΕΙ
ΤΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ(1)

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Βεβαιώνεται ότι (2) ……………………………………………………………πληροί
όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος  (3) ………………………………… από 
την  (4)……………………..
Η παρούσα δεν αποτελεί άδεια άσκησης επαγγέλματος και πρέπει να επιδεικνύεται από τον κάτοχό της στα 
αρμόδια όργανα για τη διευκόλυνση του ελέγχου.

                                                                                   ………(5)…….20………

                                                                                          Ο ……………………….

                                                                                       (υπογραφή)

(1) Αναγράφονται η Αρχή στην οποία κατατίθεται η αναγγελία έναρξης επαγγέλματος.
(2) Αναγράφονται  τα στοιχεία του φυσικού προσώπου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ΑΔΤ) ή του νομικού προσώπου  
         (επωνυμία, νόμιμος εκπρόσωπος).
(3) Αναγράφεται το επάγγελμα για τον οποίο χορηγείται η παρούσα βεβαίωση. 
(4) Αναγράφεται η ημερομηνία  από την οποία ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να λειτουργεί ελεύθερα το επάγγελμα
(5) Αναγράφεται ο τόπος και η ημερομηνία.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ (Υπόδειγμα Βεβαίωσης)
Πίνακας Αποδεκτών:
1. Υπουργείο Εσωτερικών
Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ
Σταδίου 27, Αθήνα ΤΚ 10183
2.Υπουργείο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Γεν. Δ/νση Οργάνωσης & Διαδικασιών
Δ/νση Απλούστευσης Διαδικασιών & 
Παραγωγικότητας
Τμήμα Μεθόδων Εργασίας & Διαδικασιών
Βας. Σοφίας 15

  
         Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ    
      ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

                 ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ
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ΤΚ 10674 Αθήνα
3.Υπουργείο Οικονομικών 
 Γεν. Δ/νσης Οικονομικής Πολιτικής
Πλατεία Συντάγματος
ΤΚ 10180 
3.Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις    της 
Χώρας, τους Ο.Τ.Α της Χωρικής τους 
Αρμοδιότητας.
 4. Περιφερειακές Ενότητες
Υπόψη κκ Αντιπεριφερειαρχών
5. Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής 
Μέριμνας, Έδρες τους.                                       
 6. Δ/νσεις Περιβαλλοντικής       Υγιεινής και 
Υγειονομικού Ελέγχου, Έδρες τους.
  
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1.Γρ.  κ.  Υπουργού  Υγείας  &  Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης
2.Γρ. κ.  Γεν. Γραμ. Δημόσιας Υγείας
3.Γρ. Γεν Δ/ντριας Δημόσιας Υγείας
4.Δ/νση  Υγειονομικής  Μηχανικής  και 
Υγιεινής Περιβάλλοντος

      5. Δ/νση Δημόσιας Υγιεινής(5)
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