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ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ 

 

Άρθρο 27 

Πεδίο εφαρμογής 

Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου εμπίπτουν τα καταστήματα 

υγειονομικού ενδιαφέροντος του άρθρου 80 του Ν. 3463/2006 (Α΄ 114) εκτός 

των κέντρων διασκέδασης. Επίσης, στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος εμπίπτουν 

τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός τουριστικών καταλυμάτων, 

καθώς και τα θέατρα και οι κινηματογράφοι. 

 

Άρθρο 28 

Γνωστοποίηση λειτουργίας 

1. Τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που εμπίπτουν στο πεδίο 

εφαρμογής του παρόντος κεφαλαίου, υπάγονται στο καθεστώς 

γνωστοποίησης του άρθρου 6 με την επιφύλαξη των παραγράφων 2 και 3, 

καθώς και των άρθρων 29 και 30. 

 

2. Πριν από την υποβολή της γνωστοποίησης ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει 

εξασφαλίσει ότι το κατάστημα μπορεί να ιδρυθεί στη συγκεκριμένη θέση. Για το 

σκοπό αυτόν απαιτείται βεβαίωση από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας υπηρεσίας 

του Δήμου, στην περιφέρεια του οποίου πρόκειται να λειτουργήσει το κατάστημα 

ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα μπορεί να ιδρυθεί στη συγκεκριμένη θέση. Η 

αρμόδια για τη χορήγηση της βεβαίωσης υπηρεσία διερευνά τις υφιστάμενες 

χρήσεις γης και άλλους περιορισμούς που τίθενται στην κείμενη νομοθεσία ή σε 

κανονιστικές αποφάσεις του Δήμου, οι οποίες έχουν εκδοθεί πριν την ημερομηνία 

κατάθεσης αίτησης για την έκδοση της βεβαίωσης, και χορηγεί τη βεβαίωση εντός 

δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης. Αν παρέλθει 

άπρακτη η προαναφερόμενη προθεσμία, θεωρείται ότι η βεβαίωση έχει χορηγηθεί, 

εφόσον η λειτουργία της συγκεκριμένης δραστηριότητας στη συγκεκριμένη θέση 

δεν απαγορεύεται. Η βεβαίωση ισχύει για πέντε (5) μήνες από την ημερομηνία 

έκδοσης της και μέσα στο διάστημα αυτό ο ενδιαφερόμενος οφείλει να προβεί στη 

γνωστοποίηση. 

3. Το άρθρο 285 του Ν. 3463/2006 (Α΄ 114) ισχύει και για τη γνωστοποίηση του 

παρόντος άρθρου. 

 

(  Άρθρο 285 Ν.3463/06 ) 



Ενημερότητα οφειλών 

Προϋπόθεση για τη χορήγηση οποιασδήποτε μορφής αδειών από Δήμους και 

Κοινότητες είναι η μη ύπαρξη, εις βάρους του ενδιαφερομένου, βεβαιωμένων 

ληξιπρόθεσμων οφειλών προς αυτούς, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας 

και του διακανονισμού καταβολής αυτών, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. 

 

4. Η γνωστοποίηση πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω του Ολοκληρωμένου 

Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριότητας και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ) 

του άρθρου 14. Μέχρι την ενεργοποίηση του ΟΠΣ-ΑΔΕ για το τμήμα που αφορά τη 

γνωστοποίηση των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, η γνωστοποίηση 

υποβάλλεται είτε στο Δήμο είτε σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών 

(ΚΕΠ) που λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ). 

5. Ο Δήμος στην περιφέρεια του οποίου πρόκειται να λειτουργήσει η συγκεκριμένη 

δραστηριότητα είναι η αρμόδια αρχή για την παρακολούθηση και διαχείριση της 

γνωστοποίησης και οφείλει να την κοινοποιήσει στις ελεγκτικές αρχές προκειμένου 

να λάβουν γνώση για την έναρξη λειτουργίας της δραστηριότητας στην αντίστοιχη 

εγκατάσταση. 

6. Η χορήγηση της βεβαίωσης της παραγράφου 2 δεν αποτελεί προϋπόθεση για 

την χορήγηση άδειας έναρξης επιτηδεύματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., 

ανεξαρτήτως της νομικής μορφής του καταστήματος. 

βλ. την υπ’αριθμ. 16228/17 (ΦΕΚ 1723 Β/18-5-2017)κ.υ.α : Απλούστευση 

και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας 

Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρων και Κινηματογράφων. 

 

Άρθρο 29 

Απλούστευση ρυθμίσεων για τη χρήση μουσικής και χρήση μουσικών 

οργάνων 

1. Η χρήση μουσικής ή μουσικών οργάνων πραγματοποιείται, σύμφωνα με τις 

προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας, χωρίς να απαιτείται έκδοση προηγούμενης 

άδειας της 3/1995 Αστυνομικής Διάταξης, η οποία εγκρίθηκε με την 1023/2/37-

ια/1996 απόφαση του Υπουργού Δημοσίας Τάξης (Β΄ 15). Οι προϋποθέσεις χρήσης 

δεν θίγονται. 

2. Ο ενδιαφερόμενος, εφόσον προτίθεται να προβεί στη χρήση μουσικής ή 

μουσικών οργάνων, υποχρεούται να συμπεριλάβει στη γνωστοποίηση του 

άρθρου 28 τη δήλωση χρήσης. 

3. Η χρήση μουσικής πέραν του ωραρίου προϋποθέτει την έκδοση της 

άδειας της παραγράφου 3 του άρθρου 3 της 3/1995 Αστυνομικής 

Διάταξης. Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης της, η άδεια 

χορηγείται χωρίς την προσκόμιση άλλων δικαιολογητικών πέραν του 

αποδεικτικού υποβολής της γνωστοποίησης. 



4. Υποχρεώσεις ή άδειες σχετιζόμενες με τη νομοθεσία περί πνευματικής 

ιδιοκτησίας δεν θίγονται. Οι υποχρεώσεις ή άδειες του προηγούμενου εδαφίου δεν 

αποτελούν απαιτούμενο δικαιολογητικό ή περιεχόμενο της γνωστοποίησης ούτε 

της άδειας της προηγούμενης παραγράφου. 

 

Άρθρο 30 

Απλούστευση ρυθμίσεων για την άδεια κοινοχρήστου χώρου 

1. Για τη χρήση κοινόχρηστου χώρου απαιτείται προηγούμενη άδεια, σύμφωνα με 

το Β.δ. 24.9/20.10/1958 (Α΄ 171). 

2. Αν ο φορέας της δραστηριότητας αιτηθεί και λάβει την προβλεπόμενη άδεια 

χρήσης κοινόχρηστου χώρου μετά τη γνωστοποίηση ή η ήδη χορηγηθείσα άδεια 

τροποποιηθεί, προβαίνει σε μεταβολή των στοιχείων που έχουν γνωστοποιηθεί και 

δεν απαιτείται η έκδοση της πράξης πρόσθετου προσδιορισμού εξυπηρετούμενων 

ατόμων. 

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης, 

που εκδίδεται εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, 

καθορίζονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση από τους 

Δήμους της άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου. 

4. Η προβλεπόμενη στο προτελευταίο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 13 του β.δ. 

24.9/20.10/1958 προθεσμία ορίζεται σε πέντε (5) ημέρες. 

 

Άρθρο 31 

Απλούστευση ρυθμίσεων για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος 

σε τουριστικά καταλύματα 

1. Τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργούν εντός 

τουριστικών καταλυμάτων, σύμφωνα με το Ν. 4276/2014 υπάγονται εφεξής στο 

καθεστώς γνωστοποίησης του άρθρου 6. Αρμόδια υπηρεσία για την 

παρακολούθηση και διαχείριση της γνωστοποίησης ορίζεται η κατά περίπτωση 

αρμόδια υπηρεσία τουρισμού. Κατά τα λοιπά, για τη γνωστοποίηση εφαρμόζεται το 

άρθρο 28. 

2. Η παρ. 5 του άρθρου 3 και η παρ. 5 του άρθρου 4 του Ν. 4276/2014 

καταργούνται. 

 

Άρθρο 32 

Απλούστευση ρυθμίσεων για τα θέατρα και τους κινηματογράφους 

Τα θέατρα και οι κινηματογράφοι υπάγονται εφεξής στο καθεστώς γνωστοποίησης 

του άρθρου 6 και στις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου. 



 

Άρθρο 33 

Ρυθμίσεις Αρχαιολογίας 

1. Εντός δύο (2) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, με κοινές αποφάσεις 

των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης και Πολιτισμού και 

Αθλητισμού, που εκδίδονται ύστερα από εισήγηση του αρμόδιου Συμβουλίου του 

Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, προσδιορίζονται οι περιοχές 

αρχαιολογικού ενδιαφέροντος στις οποίες μπορούν να ιδρύονται οι δραστηριότητες 

του παρόντος Κεφαλαίου, οι τυχόν ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις, καθώς και 

κάθε άλλο σχετικό θέμα. 

2. Μετά την έναρξη ισχύος των ανωτέρω κανονιστικών αποφάσεων, η 

απαιτούμενη από το Ν. 3028/2002 έγκριση του Υπουργείου Πολιτισμού και 

Αθλητισμού για την εγκατάσταση και λειτουργία των δραστηριοτήτων του 

παρόντος Κεφαλαίου σε περιοχές αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, χορηγείται 

απευθείας από τις αρμόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού 

και Αθλητισμού, χωρίς προηγούμενη γνωμοδότηση του Συμβουλίου, εφόσον δεν 

συντρέχουν ειδικοί λόγοι, εξαιτίας των οποίων επιβάλλεται η λήψη επιπλέον ή 

ειδικών όρων. 

 

Άρθρο 34 

Κυρώσεις 

1. Αν ο υπόχρεος παραλείψει την υποβολή γνωστοποίησης ή γνωστοποιήσει 

αναληθή στοιχεία ή παραλείψει την υποβολή γνωστοποίησης των στοιχείων της 

οικονομικής δραστηριότητας σε περίπτωση επικείμενης μεταβολής, επιβάλλονται 

σε βάρος του φορέα της οικονομικής δραστηριότητας οι κυρώσεις του άρθρου 15, 

όπως αυτές εξειδικεύονται στην υπουργική απόφαση του άρθρου 38. Αρμόδιο 

όργανο για την επιβολή των κυρώσεων αυτών ορίζεται ο οικείος Δήμαρχος. 

βλ. την υπ’αριθμ. 16228/17 (ΦΕΚ 1723 Β/18-5-2017)κ.υ.α : Απλούστευση 

και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας 

Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρων και Κινηματογράφων 

 

2. Κατά των αποφάσεων επιβολής κυρώσεων χωρεί ειδική διοικητική προσφυγή, 

σύμφωνα με το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010 (Α΄87). 

3. Σε περίπτωση παραβίασης επιμέρους όρων και προϋποθέσεων κατά τη 

λειτουργία δραστηριοτήτων που υπόκεινται σε γνωστοποίηση εφαρμόζονται οι 

κυρώσεις της κείμενης νομοθεσίας από τα αρμόδια όργανα που ορίζονται σε αυτή. 

4. Όπου στην κείμενη νομοθεσία προβλέπεται η κύρωση της προσωρινής ή 

οριστικής αφαίρεσης άδειας λειτουργίας, νοείται εφεξής η προσωρινή ή οριστική 

διακοπή λειτουργίας για τα καταστήματα που υπόκεινται σε γνωστοποίηση, με 

σφράγιση αυτών από τα αρμόδια όργανα του Δήμου και με τη συνδρομή των 



Αστυνομικών Αρχών όπου απαιτείται. Όπου στην κείμενη νομοθεσία προβλέπεται η 

κύρωση της προσωρινής ή οριστικής αφαίρεσης της άδειας χρήσης μουσικής ή 

μουσικών οργάνων, νοείται εφεξής η διοικητική πράξη του αρμόδιου οργάνου που 

διατάσσει την προσωρινή ή οριστική διακοπή της χρήσης αυτής. 

5. Η έλλειψη γνωστοποίησης ή η γνωστοποίηση αναληθών στοιχείων ή η 

παράλειψη γνωστοποίησης μεταβληθέντων στοιχείων δεν επιφέρουν ως αυτοτελείς 

παραβάσεις ποινικές κυρώσεις. 

 

Άρθρο 35 

Παράβολο 

1. Για τη γνωστοποίηση των δραστηριοτήτων του παρόντος καταβάλλεται άπαξ το 

παράβολο, όπως αυτό έχει καθορισθεί για την άδεια λειτουργίας με τις 

κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 11 του 

άρθρου 80 του Ν. 3463/2006 (Α΄ 114). 

2. Για τη γνωστοποίηση χρήσης μουσικής δεν απαιτείται πρόσθετο παράβολο. 

Αριθμ. Οικ. 61167/07 (ΦΕΚ 2438 Β/28-12-2007) 

: Καθορισμός ύψους παραβόλου έκδοσης και αντικατά-

στασης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημά-

των υγειονομικού ενδιαφέροντος. 

 

 

Άρθρο 36 

Εξουσιοδότηση 

1. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Υγείας, 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Πολιτισμού και Αθλητισμού, που εκδίδεται μέσα 

σε ένα μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθορίζονται η διαδικασία 

έκδοσης της βεβαίωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 28, το περιεχόμενο και η 

διαδικασία της γνωστοποίησης, τα τυχόν έγγραφα που τηρούνται στην έδρα της 

δραστηριότητας, ο τρόπος γνωστοποίησης των στοιχείων σε περίπτωση 

επικείμενης μεταβολής τους, οι αρχές στις οποίες κοινοποιείται η γνωστοποίηση 

προκειμένου να ασκήσουν τις ελεγκτικές τους αρμοδιότητες, η κλιμάκωση των 

επιβαλλόμενων κυρώσεων εντός των ορίων της παραγράφου 1 του άρθρου 15, η 

διαδικασία επιβολής τους και κάθε άλλο σχετικό με τη γνωστοποίηση θέμα, 

σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6. 

βλ. την υπ’αριθμ. 16228/17 (ΦΕΚ 1723 Β/18-5-2017)κ.υ.α : Απλούστευση 

και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας 

Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρων και Κινηματογράφων 

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης και 

Οικονομικών μπορεί να ανακαθορίζεται το ύψος του παραβόλου του άρθρου 11, ο 



χρόνος και ο τρόπος καταβολής του, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για τη 

μεταφορά των πιστώσεων στα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με τις προβλέψεις του 

άρθρου 11. 

. 

 

Άρθρο 37 

Τροποποιούμενες και καταργούμενες διατάξεις 

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται: 

α) Οι αρμοδιότητες των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων συμβουλίων που 

περιγράφονται στους Α.ν. 445/1937 (Α΄ 32) και 446/1937 (Α΄ 23) αναφορικά με 

την αδειοδότηση των θεάτρων και κινηματογράφων. Η αρμοδιότητα των 

συμβουλίων για την αδειοδότηση των λοιπών ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων του 

άρθρου 81 του Ν. 3463/2006 παραμένει εν ισχύι. 

β) Το εδάφιο τρίτο του σημείου 2 της παραγράφου Β΄ του άρθρου 14 της 

Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967/2012 απόφασης του Υπουργού Υγείας (Β΄2718). Τα κέντρα 

διασκέδασης εξακολουθούν να αδειοδοτούνται, σύμφωνα με το άρθρο 80 του Ν. 

3463/2006. 

 

Άρθρο 38 

Μεταβατικές διατάξεις 

1. Το παρόν Κεφάλαιο εφαρμόζεται για τις δραστηριότητες που λειτουργούν μετά 

την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του 

άρθρου 30. Οι άδειες λειτουργίας και άδειες χρήσης μουσικής ή μουσικών 

οργάνων που έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα παραμένουν σε ισχύ. Εάν μεταβληθεί 

στοιχείο της δραστηριότητας με βάση το οποίο χορηγήθηκε η άδεια, ο φορέας του 

καταστήματος υποχρεούται σε γνωστοποίηση κατά τη διάταξη του άρθρου 28 και 

εφεξής η λειτουργία του καταστήματος διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος. 

2. Εάν ο φορέας έχει λάβει προέγκριση κατά τις διατάξεις του άρθρου 80 του Ν. 

3463/2006 και των κατ' εξουσιοδότηση αυτού κανονιστικών πράξεων, αλλά δεν 

έχει ακόμη λάβει την άδεια λειτουργίας, προβαίνει σε γνωστοποίηση χωρίς να 

απαιτείται η έκδοση της βεβαίωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 28. 

3. Εκκρεμείς αιτήσεις για έκδοση προέγκρισης κατά τις διατάξεις του άρθρου 80 

του Ν. 3463/2006 και των κατ' εξουσιοδότηση αυτού κανονιστικών πράξεων 

νοούνται ως αιτήσεις για τη χορήγηση βεβαίωσης κατά την παράγραφο 2 του 

άρθρου 28 και εξετάζονται ως τέτοιες. 

4. Οι ρυθμίσεις του άρθρου 30 καταλαμβάνουν και εκκρεμείς αιτήσεις για έκδοση 

άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου. 



5. Κατ' αντιστοιχία με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, το άρθρο 29 

εφαρμόζεται για όσους φορείς επιθυμούν να κάνουν χρήση μουσικής ή μουσικών 

οργάνων μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, ανεξαρτήτως αν έχουν 

άδεια λειτουργίας. 

6. Από την έναρξη ισχύος της κοινής απόφασης που προβλέπεται στην παράγραφο 

1 του άρθρου 36, η υπαγωγή της οικονομικής δραστηριότητας σε καθεστώς 

γνωστοποίησης απαλλάσσει το φορέα της οικονομικής δραστηριότητας από την 

υποχρέωση λήψης άδειας λειτουργίας. Όπου απαιτείται η προσκόμιση άδειας 

λειτουργίας, προσκομίζεται εφεξής το αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ 

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ 

 

Άρθρο 39 

Πεδίο εφαρμογής 

Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου εμπίπτουν οι δραστηριότητες με 

Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) 55.10,55.20,55.30 και 55.90, που 

περιλαμβάνονται στην 8η Ομάδα του Παραρτήματος. 

 

Άρθρο 40 

Γνωστοποίηση λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων 

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, οι δραστηριότητες που εμπίπτουν στο 

πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου υπάγονται σε καθεστώς γνωστοποίησης 

του άρθρου 6. Η γνωστοποίηση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω του 

Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και 

Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ) του άρθρου 14. 

2. Μέχρι την ενεργοποίηση του ΟΠΣ-ΑΔΕ ως προς το τμήμα που αφορά τη 

γνωστοποίηση των τουριστικών δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο πεδίο 

εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου ή το αργότερο μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου 

2017, οι δραστηριότητες υπάγονται σε καθεστώς έγκρισης του άρθρου 7. Η 

αρμόδια υπηρεσία τουρισμού χορηγεί Ειδικό Σήμα Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.), σύμφωνα 

με όσα ορίζονται στο άρθρο 44. 

3. Από την ενεργοποίηση του ΟΠΣ-ΑΔΕ ως προς το τμήμα που αφορά τη 

γνωστοποίηση των τουριστικών δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο πεδίο 

εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου ή το αργότερο από την 1η Οκτωβρίου 2017, 

η χορήγηση του Ε.Σ.Λ. καταργείται και τα απαιτούμενα από την κείμενη νομοθεσία 

δικαιολογητικά για τη λειτουργία των τουριστικών καταλυμάτων δεν υποβάλλονται 

στην αρμόδια υπηρεσία τουρισμού, αλλά τηρούνται εντός των τουριστικών 



καταλυμάτων. Όπου στη κείμενη νομοθεσία γίνεται λόγος για Ε.Σ.Λ., εφεξής 

νοείται η γνωστοποίηση. 

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Τουρισμού 

καθορίζονται το περιεχόμενο και η διαδικασία της γνωστοποίησης, τα τυχόν 

έγγραφα που τηρούνται στην έδρα της δραστηριότητας, ο τρόπος γνωστοποίησης 

των στοιχείων σε περίπτωση επικείμενης μεταβολής τους, οι αρχές στις οποίες 

κοινοποιείται η γνωστοποίηση προκειμένου να ασκήσουν τις ελεγκτικές τους 

αρμοδιότητες, η κλιμάκωση των επιβαλλόμενων κυρώσεων εντός των ορίων της 

παραγράφου 1 του άρθρου 15, η διαδικασία επιβολής τους και κάθε άλλο σχετικό 

με τη γνωστοποίηση θέμα, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6. 

βλ. την υπ’αριθμ. 8592/17 (ΦΕΚ 1750 Β/19-5-2017)κ.υ.α.: Απλούστευση 

της διαδικασίας έναρξης λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων. 

 

 

Άρθρο 41 

Γνωστοποίηση λειτουργίας και χρήσης κολυμβητικών δεξαμενών 

1. Σε καθεστώς γνωστοποίησης του άρθρου 6 υπάγονται οι κολυμβητικές 

δεξαμενές που λειτουργούν εντός των τουριστικών καταλυμάτων. Η γνωστοποίηση 

υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω του Ολοκληρωμένου 

Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ - ΑΔΕ) 

του άρθρου 14. 

2. Μέχρι την ενεργοποίηση του ΟΠΣ-ΑΔΕ για το τμήμα που αφορά τη 

γνωστοποίηση των κολυμβητικών δεξαμενών, η γνωστοποίηση υποβάλλεται στην 

αρμόδια υπηρεσία τουρισμού, είτε σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών 

(ΚΕΠ) που λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ). Οι υπηρεσίες αυτές 

υποχρεούνται να την κοινοποιούν αμελλητί στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές. 

3. Όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται λόγος για «άδεια λειτουργίας 

κολυμβητικών δεξαμενών», εφεξής νοείται η γνωστοποίηση. 

5. Τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία για τη λειτουργία 

των κολυμβητικών δεξαμενών δεν κατατίθενται στην αρμόδια υπηρεσία, αλλά 

τηρούνται στις εγκαταστάσεις όπου αυτές λειτουργούν. 

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Τουρισμού 

καθορίζονται το περιεχόμενο και η διαδικασία της γνωστοποίησης, ο τρόπος 

γνωστοποίησης των στοιχείων σε περίπτωση επικείμενης μεταβολής τους, οι αρχές 

στις οποίες κοινοποιείται η γνωστοποίηση προκειμένου να ασκήσουν τις ελεγκτικές 

τους αρμοδιότητες, η κλιμάκωση των επιβαλλόμενων κυρώσεων εντός των ορίων 

της παραγράφου 1 του άρθρου 15, η διαδικασία επιβολής τους και κάθε άλλο 

σχετικό με τη γνωστοποίηση θέμα, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6. 

 

Άρθρο 42 



Απλούστευση της διαδικασίας έναρξης λειτουργίας τουριστικών 

καταλυμάτων 

1. Στο Ν. 4276/2014 (Α Ί 55) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: 

α. Καταργούνται: 

αα) το στοιχείο ζ ' της παραγράφου 1 του άρθρου 3, 

ββ) το στοιχείο ζ' της παραγράφου 1 του άρθρου 4 

β. Τροποποιούνται: 

αα) Το στοιχείο δ ' της παραγράφου 1 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής: 

«δ. Στην περίπτωση που το κατάστημα αδειοδοτείται περιβαλλοντικά και σύμφωνα 

με τους όρους για τη διαχείριση και τη διάθεση υγρών αποβλήτων που 

προβλέπονται στην απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ή στις πρότυπες 

περιβαλλοντικές δεσμεύσεις, συνδέεται με το αποχετευτικό δίκτυο του οικείου 

Ο.Τ.Α., προσκομίζεται αποδεικτικό σύνδεσης με το δίκτυο αυτό». 

ββ) Το στοιχείο δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Στην περίπτωση που το κατάλυμα αδειοδοτείται περιβαλλοντικά και σύμφωνα με 

τους όρους για τη διαχείριση και τη διάθεση υγρών αποβλήτων που προβλέπονται 

στην απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ή στις πρότυπες περιβαλλοντικές 

δεσμεύσεις, συνδέεται με το αποχετευτικό δίκτυο του οικείου Ο.Τ.Α., 

προσκομίζεται αποδεικτικό σύνδεσης με το δίκτυο αυτό». 

γ. Στο στοιχείο στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 3 προστίθεται τελευταίο εδάφιο 

ως εξής: 

«Εφόσον η έκδοση της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ή η δήλωση 

υπαγωγής σε πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις απαιτούνται για την έκδοση 

της άδειας δόμησης, δεν απαιτείται η υποβολή των ως άνω παραστατικών». 

δ. Στο στοιχείο στ ' της παραγράφου 1 του άρθρου 4 προστίθεται τελευταίο εδάφιο 

ως εξής: 

«Εφόσον η έκδοση της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ή η δήλωση 

υπαγωγής σε πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις απαιτούνται για την έκδοση 

της άδειας οικοδομής ή της άδειας δόμησης, δεν απαιτείται η υποβολή των ως άνω 

παραστατικών». 

2. Στην υπ' αριθμ. 27715/9.12.2013 απόφαση του Υπουργού Τουρισμού (Β΄ 

3118) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: 

α. Καταργούνται: 

αα) το στοιχείο β' της παραγράφου 1 του άρθρου 5, 

ββ) τα στοιχεία στ' και ζ' της παραγράφου 2 του άρθρου 5. 



β. Τροποποιούνται: αα) το στοιχείο ε ' της παραγράφου 2 του άρθρου 5 

αντικαθίσταται ως εξής: 

«ε. Στην περίπτωση που το κατάλυμα αδειοδοτείται περιβαλλοντικά και σύμφωνα 

με τους όρους για τη διαχείριση και τη διάθεση υγρών αποβλήτων, που 

προβλέπονται στην απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ή στις πρότυπες 

περιβαλλοντικές δεσμεύσεις, συνδέεται με το αποχετευτικό δίκτυο του οικείου 

Ο.Τ.Α., προσκομίζεται αποδεικτικό σύνδεσης με το δίκτυο αυτό». 

ββ) Στο στοιχείο θ ' της παραγράφου 2 του άρθρου 5 προστίθεται τελευταίο 

εδάφιο ως εξής: 

«θ. Εφόσον η έκδοση της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ή η δήλωση 

υπαγωγής σε πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις απαιτούνται για την έκδοση 

της άδειας δόμησης, δεν απαιτείται η υποβολή των ως άνω παραστατικών». 

 

Άρθρο 43 

Πιστοποιητικό πυρασφάλειας 

1. Στο Ν. 4276/2014 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: 

α. το στοιχείο γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής: 

«γ. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας για το σύνολο της εγκατάστασης, το οποίο 

εκδίδεται από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία, για τα τουριστικά καταλύματα 

του παρόντος άρθρου δυναμικότητας πενήντα μίας (51) κλινών και άνω και για τις 

οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping) ανεξαρτήτως δυναμικότητας», 

β. το στοιχείο γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής: 

«γ. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας για το σύνολο της εγκατάστασης, το οποίο 

εκδίδεται από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία, για τα τουριστικά καταλύματα 

του παρόντος άρθρου δυναμικότητας πενήντα μίας (51) κλινών και άνω». 

2. Το στοιχείο δ ' της παραγράφου 2 του άρθρου 46 του Ν. 4179/2013 (Α΄ 175) 

αντικαθίσταται ως εξής: 

«δ. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας για το σύνολο της εγκατάστασης, το οποίο 

εκδίδεται από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία, για τα καταλύματα του παρόντος 

άρθρου δυναμικότητας πενήντα μίας (51) κλινών και άνω». 

3. Στην υπ' αριθμ. 27715/9.12.2013 (Β΄ 3118) απόφαση του Υπουργού 

Τουρισμού επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: 

α. το στοιχείο δ ' της παραγράφου 1 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής: 

«δ. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας για το σύνολο της εγκατάστασης, το οποίο 

εκδίδεται από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία, για τις τουριστικές επιπλωμένες 

επαύλεις δυναμικότητας πενήντα μίας (51) κλινών και άνω», 



β. το στοιχείο δ ' της παραγράφου 2 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής: 

«δ. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας για το σύνολο της εγκατάστασης, το οποίο 

εκδίδεται από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία, για τις τουριστικές επιπλωμένες 

κατοικίες δυναμικότητας πενήντα μίας (51) κλινών και άνω». 

 

Άρθρο 44 

Χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) 

1. Η παρ. 3 του άρθρου 3 του Ν. 4276/2014 αντικαθίσταται ως εξής: 

«3. Η αρμόδια υπηρεσία τουρισμού χορηγεί Ε.Σ.Λ. εντός είκοσι οκτώ (28) ημερών 

από την προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών της παραγράφου 1. Αν 

παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία, τεκμαίρεται η χορήγηση του Ε.Σ.Λ., 

σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 3844/2010 (Α΄ 63) και ο αιτών 

μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια για τη χορήγηση του Ε.Σ.Λ. 

αρχή. Το Ε.Σ.Λ. χορηγείται από την αρμόδια υπηρεσία τουρισμού». 

2. Η παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 4276/2014 αντικαθίσταται ως εξής: 

«3. Η αρμόδια υπηρεσία τουρισμού χορηγεί Ε.Σ.Λ. εντός είκοσι οκτώ (28) ημερών 

από την προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών της παραγράφου 1. Αν 

παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία, τεκμαίρεται η χορήγηση του Ε.Σ.Λ., 

σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 3844/2010 (Α΄ 63) και ο αιτών 

μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια για τη χορήγηση του Ε.Σ.Λ. 

αρχή. Το Ε.Σ.Λ. χορηγείται από την αρμόδια υπηρεσία τουρισμού». 

 

Άρθρο 45 

Κατάταξη τουριστικών καταλυμάτων 

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 4276/2014 αντικαθίσταται ως 

εξής: 

«2. Τα ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια διαμερίσματα δύνανται, προαιρετικά, να 

καταταχθούν σε κατηγορίες κλειδιών». 

 

Άρθρο 46 

Κολυμβητικές δεξαμενές 

Καταργούνται: 

α) Η παρ. 7 του άρθρου 3 και η παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν. 4276/2014. 



β) Οι παράγραφοι 3 και 3.1 του άρθρου 5 της υπ' αριθμ. 27715/9.12.2013 

απόφασης του Υπουργού Τουρισμού. 

 

Άρθρο 47 

Κυρώσεις 

1. Αν ο υπόχρεος παραλείψει την υποβολή γνωστοποίησης ή γνωστοποιήσει 

αναληθή στοιχεία ή παραλείψει την υποβολή γνωστοποίησης των στοιχείων της 

οικονομικής δραστηριότητας σε περίπτωση επικείμενης μεταβολής, επιβάλλονται 

σε βάρος του οι κυρώσεις του άρθρου 15. Αρμόδια αρχή για την επιβολή των 

κυρώσεων είναι η οικεία υπηρεσία τουρισμού. 

2. Κατά των πράξεων επιβολής κυρώσεων χωρεί η προσφυγή της παρ. 16 του 

άρθρου 7 του Ν. 4276/2014. 

3. Σε περίπτωση παραβίασης επιμέρους όρων και προϋποθέσεων κατά τη 

λειτουργία δραστηριοτήτων που υπόκεινται σε γνωστοποίηση εφαρμόζονται οι 

κυρώσεις της κείμενης νομοθεσίας από τα αρμόδια όργανα που ορίζονται σε αυτή. 

4. Όπου στην κείμενη νομοθεσία προβλέπεται η κύρωση της προσωρινής ή 

οριστικής αφαίρεσης Ε.Σ.Λ., νοείται εφεξής η προσωρινή ή οριστική διακοπή 

λειτουργίας της τουριστικής δραστηριότητας με τη σφράγιση της εγκατάστασης, 

σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του Ν. 4276/2014. 

5. Όπου στην κείμενη νομοθεσία προβλέπεται η κύρωση της αφαίρεσης άδειας 

λειτουργίας κολυμβητικής δεξαμενής, νοείται εφεξής η διακοπή λειτουργίας και 

χρήσης της κολυμβητικής δεξαμενής με τη σφράγιση της εγκατάστασης. 

 

Άρθρο 48 

Μεταβατικές διατάξεις 

1. Το παρόν Κεφάλαιο εφαρμόζεται για τις δραστηριότητες που λειτουργούν μετά 

την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. 

2. Τα Ειδικά Σήματα Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) και οι άδειες λειτουργίας κολυμβητικών 

δεξαμενών που έχουν εκδοθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος παραμένουν σε 

ισχύ. Εάν μεταβληθεί στοιχείο της δραστηριότητας με βάση το οποίο χορηγήθηκε 

το Ε.Σ.Λ. ή η άδεια, η διαδικασία που ακολουθείται για τη συνέχιση της 

λειτουργίας του καταλύματος ή της κολυμβητικής δεξαμενής διέπεται από διατάξεις 

του παρόντος. 

3. Εκκρεμείς αιτήσεις για την έκδοση Ε.Σ.Λ. ή άδειας κολυμβητικής δεξαμενής 

εξετάζονται με βάση τις διατάξεις του παρόντος. 

 

 

 



       ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ Ν.4442/16 

 
Άρθρο 1  Σκοπός - Πεδίο εφαρμογής 

[Αρχή Τροποποίησης] «1. Ο παρών νόμος αποβλέπει στη θεσμοθέτηση του 

ρυθμιστικού πλαισίου άσκησης των οικονομικών δραστηριοτήτων που 

περιλαμβάνονται στο Παράρτημα και διέπει τη λειτουργία τους σε ορισμένο χώρο. 

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του κατά 

περίπτωση αρμοδίου Υπουργού είναι δυνατόν να προστίθενται οικονομικές 

δραστηριότητες υπαγόμενες στις διατάξεις του παρόντος.» - ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 

ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘ. 14 ΤΟΥ Ν. 4635/19, ΦΕΚ-167 Α/30-10-

19 [Τέλος Τροποποίησης] 

[Αρχή Τροποποίησης] «2. Η άσκηση των ανωτέρω οικονομικών δραστηριοτήτων 

είναι ελεύθερη. Περιορισμοί στην ελευθερία άσκησης συγκεκριμένης οικονομικής 

δραστηριότητας είναι ανεκτοί, εφόσον ισχύουν οι εξής σωρευτικά συντρέχουσες 

περιστάσεις: 

(α) δικαιολογούνται από συγκεκριμένους λόγους δημοσίου συμφέροντος, 

(β) καθορίζονται σαφή και αντικειμενικού χαρακτήρα κριτήρια, βάσει των οποίων 

ανατίθενται και ασκούνται οι σχετικές αρμοδιότητες της Διοικήσεως, 

(γ) δικαιολογούνται επαρκώς από την ειδική φύση του αντικειμένου της 

ρυθμίσεως, και 

(δ) κινούνται εντός των ορίων που χαράσσει η συνταγματική αρχή της 

αναλογικότητας.» - ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘ. 

14 ΤΟΥ Ν. 4635/19, ΦΕΚ-167 Α/30-10-19 [Τέλος Τροποποίησης] 

3. Η εφαρμογή των διατάξεων της πολεοδομικής και χωροταξικής νομοθεσίας, 

καθώς και των διατάξεων για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και 

δραστηριοτήτων δεν θίγεται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου. 

4. Η άσκηση των οικονομικών δραστηριοτήτων υπόκειται στις απαιτήσεις της 

νομοθεσίας για την προστασία αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής 

κληρονομιάς, όπως ειδικότερα αυτές ορίζονται. 
 
Άρθρο 2 Ορισμοί 

Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 

α) Γνωστοποίηση: Ως γνωστοποίηση ορίζεται η υποχρεωτική διαδικασία με την 

οποία ο ενδιαφερόμενος ενημερώνει εκ των προτέρων την αρμόδια αρχή για την 

έναρξη λειτουργίας της οικονομικής δραστηριότητας, την οποία προτίθεται να 

ασκήσει σε ορισμένο χώρο ή εγκατάσταση, χωρίς να απαιτείται εκ των προτέρων 

έλεγχος. 

β) Έγκριση: Ως έγκριση ορίζεται κάθε πράξη της αρμόδιας αρχής ή διοικητική 

διαδικασία που αποτελεί προϋπόθεση για την έναρξη λειτουργίας μιας οικονομικής 

δραστηριότητας σε ορισμένο χώρο ή εγκατάσταση, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει 

και εκ των προτέρων έλεγχο από τις αρμόδιες αρχές. Δεν αποτελεί έγκριση, κατά 



την έννοια του παρόντος νόμου, η πράξη, άδεια, προϋπόθεση ή διαδικασία που 

απαιτείται για την πρόσβαση και την άσκηση επαγγέλματος από φυσικό πρόσωπο. 

γ) Φορέας άσκησης της οικονομικής δραστηριότητας: Το φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο, το οποίο ασκεί συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα σε 

συγκεκριμένο χώρο. 
 

 Αρθρο 3 Γενικές αρχές 

1. Με την επιφύλαξη των επόμενων άρθρων, κάθε φορέας μπορεί να ασκήσει 

οικονομική δραστηριότητα χωρίς περιορισμό, τηρουμένων των προβλεπομένων 

από την κείμενη νομοθεσία φορολογικών υποχρεώσεων, των υποχρεώσεων 

κοινωνικής ασφάλισης και της εγγραφής του στο γενικό εμπορικό μητρώο κατά 

περίπτωση. 

2. Αν η άσκηση συγκεκριμένης οικονομικής δραστηριότητας έχει ως συνέπεια την 

πρόκληση κινδύνων, οι οποίοι θίγουν διαφορετικές πτυχές του δημοσίου 

συμφέροντος και ιδιαίτερα την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του φυσικού 

ή πολιτιστικού περιβάλλοντος, την εδραίωση της κοινωνικής ειρήνης, την 

ανάπτυξη όλων των τομέων της εθνικής οικονομίας, την προώθηση της 

περιφερειακής ανάπτυξης και την προαγωγή της οικονομίας των ορεινών, 

νησιωτικών και παραμεθόριων περιοχών, τότε, και μόνον τότε, προκύπτει ανάγκη 

υπαγωγής στο καθεστώς γνωστοποίησης ή έγκρισης. Η υποχρέωση υπαγωγής στο 

καθεστώς γνωστοποίησης ή έγκρισης κρίνεται ανάλογα με τη βαρύτητα του κάθε 

κινδύνου. Το προηγούμενο εδάφιο ισχύει και σε περίπτωση άσκησης περισσότερων 

οικονομικών δραστηριοτήτων. 

3. Η υπαγωγή ορισμένης οικονομικής δραστηριότητας ή ομάδας δραστηριοτήτων 

σε καθεστώς διαδικασίας γνωστοποίησης ή έγκρισης καθορίζεται, αντίστοιχα, με τα 

προεδρικά διατάγματα των άρθρων 5 και 7 του παρόντος νόμου. 

4. Εφόσον δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις υπαγωγής στο καθεστώς της 

προηγούμενης παραγράφου, η οικονομική δραστηριότητα ασκείται ελεύθερα και 

χωρίς τήρηση των προϋποθέσεων που απαιτούνται από τις διατάξεις του παρόντος 

νόμου, υπό την επιφύλαξη της τήρησης των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας 

που διέπουν την εν λόγω δραστηριότητα. 

5. Κατά την υπαγωγή ορισμένης δραστηριότητας σε διαδικασία προηγούμενης 

γνωστοποίησης ή έγκρισης, σύμφωνα με την παράγραφο 3, μπορεί να προβλέπεται 

η διατήρηση όρων και προϋποθέσεων της κείμενης νομοθεσίας ή να 

αντικαθίστανται οι όροι αυτοί ή και να επιβάλλονται πρόσθετοι όροι και 

προϋποθέσεις που περιορίζουν την άσκηση της οικονομικής ελευθερίας, εφόσον 

τούτο είναι αναγκαίο για την προστασία του δημοσίου συμφέροντος όπως αυτό 

ορίζεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. 

6. Σε όσες περιπτώσεις προβλέπεται ότι η οικονομική δραστηριότητα ασκείται 

ύστερα από έγκριση, οι αρμόδιες αρχές έχουν το δικαίωμα να προβαίνουν σε 

αυτοψίες και ελέγχους και να ζητούν την προσκόμιση των αναγκαίων πράξεων, 

πιστοποιητικών, βεβαιώσεων ή εγγράφων, προκειμένου να χορηγήσουν την 

έγκριση.» - ΑΝΤΙΚ. ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΑΡΘ. 14 ΤΟΥ Ν. 

4635/19, ΦΕΚ-167 Α/30-10-19 [Τέλος Τροποποίησης] 
 



 Άρθρο 6  Περιεχόμενο και διαδικασία της γνωστοποίησης 

1. Η γνωστοποίηση πραγματοποιείται από το φυσικό πρόσωπο ή το νόμιμο 

εκπρόσωπο του νομικού προσώπου (συνεστημένου ή υπό σύσταση) που πρόκειται 

να ασκήσει την οικονομική δραστηριότητα και λαμβάνει χώρα ηλεκτρονικά μέσω 

του ΟΠΣ-ΑΔΕ του άρθρου 14. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του ΟΠΣ-ΑΔΕ, η 

γνωστοποίηση κατατίθεται στην αρμόδια κατά περίπτωση δημόσια αρχή, όπως 

αυτή ορίζεται στις επιμέρους ανά κλάδο δραστηριοτήτων διατάξεις. Εναλλακτικά, η 

γνωστοποίηση μπορεί να πραγματοποιείται μέσω ταχυδρομικής ή ηλεκτρονικής 

αλληλογραφίας. Στην περίπτωση αυτή, ως ημερομηνία της γνωστοποίησης 

θεωρείται η ημερομηνία παραλαβής της επιστολής (ταχυδρομικής ή ηλεκτρονικής) 

από την αρμόδια δημόσια αρχή. 

2. Η γνωστοποίηση περιλαμβάνει το όνομα του φορέα άσκησης της 

δραστηριότητας και του νομίμου εκπροσώπου, τη διεύθυνση του τόπου άσκησης 

και το είδος της οικονομικής δραστηριότητας ή των οικονομικών δραστηριοτήτων. 

Αν κρίνεται απολύτως αναγκαίο και σκόπιμο, η γνωστοποίηση μπορεί να 

περιλαμβάνει και επιπρόσθετες πληροφορίες, ιδίως πληροφορίες για την 

εγκατάσταση και τις ακολουθούμενες παραγωγικές διαδικασίες. 

3. Για όσες οικονομικές δραστηριότητες προβλέπεται γνωστοποίηση, αυτή αποτελεί 

αναγκαία προϋπόθεση για τη νόμιμη άσκηση της δραστηριότητας. Μετά την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας γνωστοποίησης, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να 

ξεκινήσει τη λειτουργία της δραστηριότητας. 

4. Αν πρόκειται να μεταβληθούν για οποιονδήποτε λόγο τα στοιχεία της 

δραστηριότητας τα οποία έχουν γνωστοποιηθεί, ο φορέας της οικονομικής 

δραστηριότητας υποχρεούται σε προηγούμενη γνωστοποίηση της επιδιωκόμενης 

μεταβολής. 

5. Αν πρόκειται να μεταβληθεί ο τόπος άσκησης της οικονομικής δραστηριότητας, 

ο φορέας της οικονομικής δραστηριότητας υποχρεούται να υποβάλει νέα 

γνωστοποίηση, πριν από τη μεταβολή. 

6. Τα πρόσωπα των παραγράφων 1, 4 και 5 μπορεί να λαμβάνουν αποδεικτικό 

υποβολής της γνωστοποίησης ή της μεταβολής για την έναρξη άσκησης της 

συγκεκριμένης οικονομικής δραστηριότητας ή των συγκεκριμένων οικονομικών 

δραστηριοτήτων. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του ΟΠΣ- ΑΔΕ του άρθρου 14, το 

αποδεικτικό υποβολής παρέχεται από την αρμόδια αρχή της παραγράφου 1, 

ύστερα από αίτησή τους. 

7. Μετά την υποβολή της γνωστοποίησης, η δραστηριότητα αποτελεί αντικείμενο 

ελέγχου από τις εκάστοτε αρμόδιες αρχές. Αν ο φορέας της δραστηριότητας δεν 

προβεί στην υποβολή της γνωστοποίησης, υπόκειται σε έλεγχο από το χρόνο που 

είχε υποχρέωση για την υποβολή της. Από τον ίδιο χρόνο υπόκειται και στις 

κυρώσεις του άρθρου 15. 

8. Σε περίπτωση διακοπής εργασιών, το φυσικό πρόσωπο ή ο νόμιμος εκπρόσωπος 

του νομικού προσώπου που ασκεί την οικονομική δραστηριότητα, υποχρεούται σε 

υποβολή γνωστοποίησης.)ΤΕΛΟΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ 

 

 



 Άρθρο 15  Διοικητικές κυρώσεις σε ασκούντες οικονομική δραστηριότητα 

1. Σε περίπτωση άσκησης οικονομικής δραστηριότητας με γνωστοποίηση, 

σύμφωνα με το άρθρο 5, η παράλειψη γνωστοποίησης πριν από την έναρξη 

λειτουργίας της οικονομικής δραστηριότητας, η παράλειψη γνωστοποίησης των 

στοιχείων που πρόκειται να μεταβληθούν ή μεταβλήθηκαν ή η παροχή αναληθών 

στοιχείων κατά τη γνωστοποίηση ή τη μεταβολή επισύρει διοικητικό πρόστιμο από 

εκατό (100) έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ. Για την επιμέτρηση του προστίμου 

λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω κριτήρια: 

α) αν η παράλειψη αφορά την αρχική γνωστοποίηση ή τη γνωστοποίηση στοιχείων 

που έχουν μεταβληθεί, 

β) σε περίπτωση παράλειψης γνωστοποίησης στοιχείων που μεταβλήθηκαν ή σε 

περίπτωση γνωστοποίησης αναληθών στοιχείων, αν η παράβαση αφορά ένα ή 

περισσότερα στοιχεία και ο βαθμός σπουδαιότητας αυτών, 

γ) το μέγεθος της οικονομικής δραστηριότητας, 

δ) η διάρκεια της παράβασης και η τυχόν επανάληψή της, 

ε) αν η παράβαση περί γνωστοποίησης αποτελεί τυπική παράβαση ή συνοδεύεται 

και από παράβαση των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας περί λειτουργίας της 

οικονομικής δραστηριότητας, 

στ) αν από την άσκηση της δραστηριότητας τέθηκε σε διακινδύνευση ή 

προκλήθηκε βλάβη στο δημόσιο συμφέρον, 

ζ) η άμεση συνεργασία ή ανταπόκριση του οικονομικού φορέα να συμμορφωθεί. 

Τα ελεγκτικά όργανα, αν κρίνουν ότι η παράβαση με βάση τα ανωτέρω κριτήρια 

είναι ήσσονος σημασίας, μπορούν αντί της επιβολής του προστίμου να προβούν σε 

σύσταση. 

Ο συντελεστής βαρύτητας των ανωτέρω κριτηρίων, η επιμέτρηση τους, το εύρος 

των κυρώσεων εντός των ορίων της παραγράφου 1, τα όργανα και η διαδικασία 

επιβολής τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα καθορίζονται με την κοινή 

υπουργική απόφαση που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 5 παράγραφος 3.) 

2. Σε περίπτωση άσκησης οικονομικής δραστηριότητας ύστερα από προηγούμενη 

έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 7, η έλλειψη αυτής επισύρει διοικητικό πρόστιμο 

από πεντακόσια (500) έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, λαμβάνοντας υπόψη 

τις συνθήκες τέλεσης της παράβασης, το μέγεθος της επιχείρησης, την 

προσβαλλόμενη πτυχή του δημοσίου συμφέροντος και την ένταση της προσβολής. 

Επιπλέον, συνεκτιμώνται κατά την επιμέτρηση του προστίμου: 

α) το μέγεθος της οικονομικής δραστηριότητας, 

β) η διάρκεια της παράβασης και η τυχόν επανάληψή της, 

γ) αν η παράβαση περί έγκρισης αποτελεί τυπική παράβαση ή συνιστά και 

παράβαση των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία της 

οικονομικής δραστηριότητας, 



δ) η άμεση συνεργασία ή ανταπόκριση του οικονομικού φορέα να συμμορφωθεί, 

ε) αν από την άσκηση της δραστηριότητας τέθηκε σε διακινδύνευση ή προκλήθηκε 

βλάβη στο δημόσιο συμφέρον. Σε αυτή την περίπτωση, εφόσον προκύπτει άμεσος 

κίνδυνος για το δημόσιο συμφέρον και παρίσταται έκτακτη ανάγκη αποτροπής του 

κινδύνου αυτού, μπορεί να επιβάλλεται η ολική ή μερική, προσωρινή ή οριστική 

διακοπή της λειτουργίας της δραστηριότητας. 

Το εύρος του πλαισίου των κυρώσεων εντός των ορίων της παραγράφου 2, τα 

κριτήρια επιμέτρησης των ανωτέρω κυρώσεων, τα όργανα και η διαδικασία 

επιβολής τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα για κάθε οικονομική 

δραστηριότητα ή για ομάδα ή ομάδες δραστηριοτήτων καθορίζονται για 

περιπτώσεις υφιστάμενων εγκρίσεων με την κοινή υπουργική απόφαση που 

εκδίδεται δυνάμει της παραγράφου 3 του άρθρου 7. 

3. Η διαπίστωση παράβασης όρων της κείμενης νομοθεσίας επισύρει τις κυρώσεις 

που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 

4. Τα πρόστιμα που βεβαιώνονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο εισπράττονται ως 

δημόσια έσοδα κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ και πιστώνονται σε ειδικό κωδικό του 

Κρατικού Προϋπολογισμού. Επί των εισπραττόμενων προστίμων για την επιβολή 

και είσπραξη, των οποίων αρμόδιος είναι Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 

ποσοστό 50% αποτελεί έσοδο του Ο.Τ.Α. στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου 

βεβαιώνεται η παράβαση και ποσοστό 50% αποδίδεται στον ανωτέρω ειδικό 

κωδικό του Κρατικού Προϋπολογισμού. 

5. Κατά των πράξεων με τις οποίες επιβάλλονται οι κυρώσεις των προηγούμενων 

παραγράφων δύναται να ασκείται προσφυγή κατ' εφαρμογή της κείμενης 

νομοθεσίας. 
 


