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ΘΕΜΑ: « Ενιαίος επαγγελµατικός χώρος » 
 
Με την από 5/9/2008 αίτησή σας µας γνωρίζετε ότι εταιρεία πελάτη σας, προέβη 
στην ενοικίαση ενός καταστήµατος σε κτίριο που ήδη άλλο κατάστηµά του 
χρησιµοποιείται ως έδρα της.  Ακόµη µας γνωρίζετε ότι το εν λόγω κατάστηµα θα 
χρησιµοποιηθεί ως επέκταση των αποθηκευτικών χώρων της έδρας καθώς και του 
λογιστηρίου για λόγους εύρυθµης και καλύτερης οργάνωσης της λειτουργίας της 
επιχείρησης και ότι η επιχείρηση είναι η µοναδική που δραστηριοποιείται στο 
συγκεκριµένο κτίριο.  Ερωτάτε δε, αν µπορεί να θεωρηθεί ως ενιαίος επαγγελµατικός 
χώρος, δεδοµένου ότι δεν υπάρχει άλλο κατάστηµα στο συγκεκριµένο κτίριο. 
 
Σχετικά µε τα προαναφερόµενα σας γνωρίζουµε τα εξής: 
 
1.    Από τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 9 προκύπτει ότι οι 
εγκαταστάσεις του επιτηδευµατία που είναι στο ίδιο κτίριο από τις οποίες 
διενεργείται παραγωγική ή συναλλακτική δραστηριότητα θεωρούνται ως χωριστά 
υποκαταστήµατα τα οποία απαλλάσσονται από την τήρηση βιβλίων µε εξαίρεση τα 
πρόσθετα βιβλία. 
 
2.    Ακόµη, µε το 1087605/742/0015/16.11.2004 έγγραφό µας έγινε δεκτό ότι, η 
διενέργεια οποιασδήποτε δραστηριότητας από επιτηδευµατία, σε διαφορετικούς 
χώρους (διαµερίσµατα) του ίδιου ορόφου του ίδιου κτιρίου θεωρείται ότι συντελείται 
από ενιαίο επαγγελµατικό χώρο, ανεξάρτητα αν στον ίδιο όροφο του κτιρίου 
δραστηριοποιείται και άλλος επιτηδευµατίας και συνεπώς οι διαφορετικοί χώροι του 
ίδιου ορόφου δηλώνονται ως µια εγκατάσταση. 
 
3.    Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι, η επέκταση των δραστηριοτήτων της έδρας της 
εταιρείας και σε άλλο κατάστηµα του ίδιου ορόφου του ίδιου κτιρίου, θεωρείται ότι, 
συντελείται από ενιαίο επαγγελµατικό χώρο και συνεπώς οι διαφορετικοί χώροι του 
ίδιου ορόφου (ισογείου) θεωρούνται ως µία εγκατάσταση. 
 
Ακριβές Αντίγραφο 
Η Προϊσταµένη της Γραµµατείας 
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