
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 180/1979

Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών
ποτών και κέντρων διασκεδάσεως.
(ΦΕΚ 46/Α/10.3.79)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντες υπ’ όψει τας διατάξεις του άρθρου 167 περίπτωσις ι’ του Β.Δ. της
31.12.1957/20.1.1958 «περί κωδικοποιήσεως διατάξεων αφορώσων το Σώμα της
Αστυνομίας Πόλεων» και την υπ’ άριθ.47/1979 γνωμοδότησιν του Συμβουλίου της
Επικρατείας, προτάσει του Υπουργού Δημοσίας Τάξεως, αποφασίζομεν:

Άρθρο 1

1. Δια την κατά τας οικείας διατάξεις χορήγησιν υπό της Αστυνομικής Αρχής αδείας
λειτουργίας κέντρων διασκεδάσεως ή καταστήματος προοριζομένου προς πώλησιν
κυρίως οινοπνευματωδών ποτών προς άμεσον εντός αυτού κατανάλωσιν (ως π.χ.
μπαρ και τα τούτοις όμοια), υποβάλλονται υπό των ενδιαφερομένων και τα ακόλουθα
δικαιολογητικά:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου.
β. Οιονδήποτε έγγραφο αποδεικνύον την υπό του αιτούντος κυριότητα ή μίσθωσιν
του ακινήτου, εις το οποίον θα λειτουργήση το κατάστημα ή το κέντρον
διασκεδάσεως.
2. Απαγορεύεται η χορήγησις της κατά την προηγουμένην παράγραφον αδείας:
α. Εις καταδικασθέντας τελεσιδίκως δι’ αντίστασιν, σύστασιν και συμμορίαν, τα εις το
Κεφάλαιον Θ’ του Ποινικού Κώδικος (Π.Κ.) αναφερόμενα εγκλήματα περί το νόμισμα,
υπόθαλψιν εγκληματίου, παρασιώπησιν εγκλημάτων, τα εις το Κεφάλαιον ΙΓ’ του
Ποινικού Κώδικος (Π.Κ.) αναφερόμενα κοινώς επικίνδυνα εγκλήματα,
ανθρωποκτονίαν εκ προθέσεως, σωματικήν βλάβην εκ προθέσεως προβλεπομένην
υπό των άρθρων 309, 310 και 311 του Ποινικού Κώδικος (Π.Κ.), αρπαγήν, αρπαγήν
ανηλίκου, κλοπήν, ληστείαν, φθοράς προκαλούσας το κοινόν αίσθημα (Άρθρον 384α’
του Ποινικού Κώδικος), εκβίασιν, απάτην, αποδοχήν και διάθεσιν προϊόντων
εγκλήματος, παραβάσεις των διατάξεων της περί όπλων, εκρηκτικών υλών και
εκρηκτικών μηχανημάτων ισχυούσης νομοθεσίας, παραβάσεις των νόμων περί
ναρκωτικών, κακουργήματα ή πλημμελήματα αναφερόμενα εις τα Κεφάλαια περί
εσχάτης προδοσίας και προδοσίας της Χώρας του Ποινικού Κώδικος (Π.Κ.) ή άλλων
συναφών νόμων, ως και δι’ οιονδήποτε έγκλημα κατά των ηθών.
β. Εις ανηλίκους μη συμπληρώσαντας το 21ον έτος της ηλικίας των.
γ. Εις στερηθέντας των πολιτικών των δικαιωμάτων, εφ’ όσον χρόνον διαρκεί η
στέρησις ή τελούντας υπό δικαστικήν απαγόρευσιν ή δικαστικήν αντίληψιν.
δ. Εις τους κρινομένους ως επικίνδυνους δια την δημοσίαν τάξιν και ασφάλειαν κατά
την ητιολογημένην γνώμην της χορηγούσης την άδειαν Αρχής.
3. Αι απαγορεύσεις της προηγουμένης παραγράφου δεν ισχύουν, εάν παρήλθε
πενταετία από της εκτίσεως ή της παραγραφής της ποινής ή της δια χάριτος
αφέσεως ταύτης, εκτός εάν η χάρις απενεμήθη μετ’ άρσεως των συνεπειών.
4. Εάν την άδειαν αιτήται ανώνυμος εταιρεία ή τοιαύτη περιωρισμένης ευθύνης, αυτή
δεν χορηγείται εάν τα εις την παράγραφον 2 του παρόντος άρθρου κωλύματα
υφίστανται έστω και δι’ ένα των εκπροσωπούντων ταύτας μετόχων ή εταίρων
αντιστοίχως. Εάν την άδειαν αιτήται αμόρρυθμος ή ετερόρρυθμος εταιρεία δεν
χορηγείται αυτή εάν συντρέχη κώλυμα μη χορηγήσεως έστω και δι’ ένα των
ομορρύθμων ή ετερορρύθμων εταίρων.

Άρθρο 2



1. Εις περίπτωσιν καταδίκης κατόχου αδείας λειτουργίας κέντρου διασκεδάσεως ή
καταστήματος εκ των εις το άρθρον 1 παράγρ. 1 του παρόντος διαλαμβανομένων, δι’
έγκλημα εκ των απαριθμουμένων εις την παράγραφον 2 του ιδίου άρθρου η άδεια
αφαιρείται οριστικώς υπό της χορηγούσης ταύτην Αρχής. Η διάταξις αυτή
εφαρμόζεται και εάν η επιχείρησις διευθύνεται υπό εταιρείας, εφ’ όσον η καταδίκη
αφορά πρόσωπον εκ των αναφερομένων εις το άρθρον 1 παράγρ.  4 του παρόντος
Διατάγματος.
2. Η χορηγούσα την άδειαν Αρχή δύναται να αφαιρή προσωρινώς και δια χρονικόν
διάστημα από δέκα (10)  έως εξήκοντα (60)  ημέρας την άδειαν λειτουργίας των εν
άρθρω 1 παράγρ.1 κέντρων διασκεδάσεως και καταστημάτων μετά δευτέραν
τελεσίδικου καταδίκην δια παράβασιν των διατάξεων του άρθρου 4 του παρόντος ή
των τοιούτων περί κοινής ησυχίας ή του Υγειονομικού Κανονισμού, ως και εάν εντός
των καταστημάτων τούτων λαμβάνουν χώραν σοβαραί αταξίαι ή τούτο είναι
εντευκτήριον κακοποιών ή αποτελεί οπωσδήποτε κίνδυνον δια την δημοσίαν τάξιν,
τα ήθη ή την ασφάλειαν των πολιτών. Εάν εξακολουθούν υφιστάμενοι οι λόγοι, οι
οποίοι επέβαλαν την προσωρινήν αφαίρεσιν της αδείας, δύναται αυτή να αφαιρεθή
οριστικώς δι’ αποφάσεως του Υπουργού Δημοσίας Τάξεως, κατόπιν προτάσεως του
Αρχηγού Χωροφυλακής ή Αστυνομίας Πόλεων, κατά λόγον αρμοδιότητος.

Άρθρον 3

1. Η Αστυνομική Αρχή δύναται να αρνήθη την χορήγησιν αδείας λειτουργίας των εις
το άρθρον 1 παράγρ. 1 του παρόντος Διατάγματος κέντρων διασκεδάσεως και
καταστημάτων, εφ’ όσον η αίτησις αφορά εις ακίνητον εις ακινήτον ευρισκόμενον εις
απόστασιν ελάσσονα των 50  μέτρων κατ’  ευθείαν γραμμήν μετρουμένην,  από
Ναούς, Σχολεία, Κλινικάς, Νοσοκομεία, Φροντιστήρια, Στρατώνας και Εργοστάσια.
2. Απαγορεύεται η λειτουργία των εις το άρθρον 1 παρ.1 του παρόντος Διατάγματος
κέντρων διασκεδάσεως και καταστημάτων πλησίον αλλήλων, εάν εκ τούτου
δημιουργούνται προβλήματα δημοσίας τάξεως, ή ζημιώνεται η αισθητική εμφάνισις
της περιοχής κατά την ητιολογημένην γνώμην της αρμοδίας Υπηρεσίας του
Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών.

Άρθρον  4

1. Απαγορεύεται η υφ’ οιανδήποτε ιδιότητα εργασία εις τα εις το άρθρον 1 παράγρ. 1
του παρόντος Διατάγματος κέντρα διασκεδάσεως και καταστήματα άνευ αδείας της
Αστυνομικής Αρχής. Η διάταξις αυτή εφαρμόζεται και διά τους παρέχοντας μη
εξηρτημένης εργασίαν, εφ’ όσον η απασχόλησις των συνδέεται με την εξυπηρέτησιν
λειτουργικών αναγκών του κέντρου διασκεδάσεως ή του καταστήματος.
2. Η κατά την προηγουμένην παράγραφον άδεια χορηγείται υπό της οικείας
Υπηρεσίας Ασφαλείας κατόπιν υποβολής υπό του ενδιαφερομένου αιτήσεως μετ’
αποσπάσματος του ποινικού μητρώου και δυο (2) φωτογραφιών. Απαγορεύεται η
χορήγησις αδείας εις τους μη συμπληρώσαντας το 18ον έτος της ηλικίας των, ως και
εις τους καταδικασθέντας τελεσιδίκως δι’ εγκλήματα κατά της ζωής ή σωματικής
ακεραιότητος εκ προθέσεως, δι’ αδικήματα αφορώντα τα ήθη εν γένει, επί παρανόμω
οπλοφορία, οπλοχρησία και κατοχή όπλου και του νόμου «περί εμπορίας
ναρκωτικών».
3. Οι απασχολούντες προσωπικόν άνευ της υπό του παρόντος άρθρου
προβλεπομένης αδείας, ως και οι άνευ ταύτης εργαζόμενοι τιμωρούνται δια
κρατήσεως ή προστίμου κατά τα ειδικώτερον οριζόμενα εις το άρθρον 156 παράγρ. 1
του Β.Δ. της 31.12.1957/20.1.1958 «περί κωδικοποιήσεως διατάξεων αφορώσων το
Σώμα της Αστυνομίας Πόλεων».

Άρθρον 5



Από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος καταργείται το Π.Δ. της 8/17.7.1931 «περί
χορηγήσεως αδείας ιδρύσεως καταστήματος πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών
κ.λπ.», ως ετροποποιηθή με το Β.Δ. της 13/16.11.1937.

Εις τον Υπουργόν Δημοσίας Τάξεως, ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του
παρόντος Διατάγματος.

Εν Αθήναις τη 19 Φεβρουαρίου 1979

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΚΟΣ


