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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                               
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
Λ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1 20131 ΚΟΡΙΝΘΟΣ 
ΤΗΛ: 2741362846 -  2741362806 
Email: emporio@korinthos.gr 
 

ΝΕΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Α. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
1. Άρθρο 80 & 285 του Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114/Τ.Α/2006) « Κώδικα ∆ήµων & Κοινοτήτων» 
2. Ν 4442/2016  (ΦΕΚ 230/Τ.Α/2016) 
3. ΚΥΑ 16228/2017 ΦΕΚ 1723/Τ.Β/2017) 
4. Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/ 23 Ιουνίου 2017 Φ.Ε.Κ.2161/2017 τ. Β’) 
5. Αριθμ. Οικ. 61167/07 (ΦΕΚ 2438 Β/28-12-2007) Καθορισμός ύψους παραβόλου έκδοσης 

και αντικατάστασης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού 
ενδιαφέροντος. 

6. Εγκύκλιος µε αρ. πρ. Φ15/οικ.62588/754/02-06-2017. 
 

 
Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
Η γνωστοποίηση λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος υποβάλλεται 
αποκλειστικά ηλεκτρονικά µέσω της ιστοσελίδας https://notifybusiness.gov.gr (Εγκύκλιος µε αρ. 
πρ. Φ15/οικ.62588/754/02-06-2017 παρ. Α περ. 5) και «…αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την 
νόµιµη άσκηση της δραστηριότητας» (άρθρο 6, παρ.3 του Ν.4442/2016). 
 

Β1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
Προϋπόθεση για να ξεκινήσει νόµιµα τη λειτουργία της µια εγκατάσταση (παρ. 8 του άρθρου 
3 της 16228/2017 Κ.Υ.Α) αποτελεί: 
α) η προηγούμενη έκδοση βεβαίωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 28 του Ν. 4442 / 2016 
που εκδίδεται από την αρµόδια υπηρεσία του δήµου µετά την προσκόµιση των δικαιολογητικών 
που προβλέπονται στο άρθρο 2 της ΚΥΑ 16228/2017. 
β) η µη ύπαρξη, εις βάρους του ενδιαφεροµένου, βεβαιωµένων ληξιπρόθεσµων οφειλών 
προς το ∆ήµο, µε εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεµοδικίας και του διακανονισµού καταβολής 
αυτών σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθεσία (παρ. 6 του άρθρου 3 της 16228/18-05-2017 Κ.Υ.Α). 
γ) Η πληρωµή του προβλεπόµενου παραβόλου σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ΚΥΑ οικ. 
61167/17-12-2007 (ΦΕΚ Β’ 2438).  
Σε περίπτωση έλλειψης αυτών εφαρμόζονται οι παράγραφοι 7 και 8 του άρθρου 14. 
(παρ.8 άρθρο 3 KYA οικ. 16228/17.05.2017 (ΦΕΚ 1723/18.05.2017 τεύχος Β'). 

 
Β1.1 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
Α) Για την ίδρυση του καταστήματος ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία του 
οικείου Δήμου αίτηση για τη χορήγηση βεβαίωσης ότι το κατάστημα μπορεί να ιδρυθεί στη 
συγκεκριμένη τοποθεσία (σύμφωνα με το παράρτημα Α της ΚΥΑ 16228/2017 ). Για διευκόλυνση 
της υπηρεσίας και την αποφυγή λαθών, είναι επιθυμητό, να προσκομίζεται με την κατάθεση της 
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αίτησης, αντίγραφο της ταυτότητας σε περίπτωση φυσικού προσώπου ή καταστατικού 
ίδρυσης σε περίπτωση εταιρείας. 
Την αίτηση υποβάλλει είτε φυσικό είτε νομικό πρόσωπο. Στην αίτηση του ενδιαφερομένου 
αναγράφονται: 
1. Το ονοματεπώνυμό του και η διεύθυνση κατοικίας του, εφόσον, δε, πρόκειται για εταιρεία, η 
επωνυμία και η έδρα αυτής. 
2. Το είδος του καταστήματος, ήτοι η κατηγορία στην οποία εντάσσεται, υποκατηγορία, αν 
υπάρχει, και εντός παρενθέσεως η δραστηριότητα της επιχείρησης όπως αυτή προκύπτει από 
τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις.  
3. Ο κωδικός ΚΑΔ (τετραψήφια ή οκταψήφια κατηγορία) σύμφωνα με το παράρτημα του ν. 
4442/2016.  
4. Η τοποθεσία του αντίστοιχου οικήματος ή ακινήτου (περιοχή οικισμός, οδός, αριθμός ή 
οικοδομικό τετράγωνο)  
 
Επίσης στην αίτηση επισυνάπτεται διάγραμμα της περιοχής (σκαρίφημα ή αποτύπωση χάρτη) 
στο οποίο σημειώνεται η ακριβής θέση της εγκατάστασης (ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΧΑΡΤΗ). 
 
Β) Εφόσον το κατάστημα στεγάζεται σε χώρο οριζόντιας ιδιοκτησίας προσκομίζεται Υπεύθυνη 
Δήλωση του Ν.1599/86  
 

1η περίπτωση: Όταν υπάρχει Κανονισμός στην πολυκατοικία, ο ενδιαφερόμενος  
δηλώνει ότι: «Είµαι ο ενδιαφερόμενος του καταστήµατος που βρίσκεται στην οδό 
.............................................. αριθµ  ……  και  πρόκειται να λειτουργήσει   ως 
……………………………….. Ο κανονισµός της πολυκατοικίας δεν απαγορεύει τη χρήση του 
χώρου για τη λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήµατος 
2η περίπτωση: Όταν δεν υπάρχει Κανονισμός στην πολυκατοικία, προσκομίζεται 
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 του/των Ιδιοκτήτη/των του χώρου, στον οποίο θα 
εγκατασταθεί το κατάστημα, στην οποία  δηλώνει ρητώς ότι Είµαι ιδιοκτήτης του 
καταστήµατος που βρίσκεται  στην  οδό…………………αρ……….  και  πρόκειται  να  
λειτουργήσει ως ……………….. από τον / την……………. Στην πολυκατοικία, δεν υπάρχει 
κανονισµός.» 

 
Η αίτηση μαζί με τα δικαιολογητικά (Υπεύθυνη Δήλωση κατά περίπτωση) μπορούν να 
υποβληθούν και ηλεκτρονικά μέσω των e-Υπηρεσιών της ιστοσελίδας του Δήμου 
www.korinthos.gr  

 
 
Σε περίπτωση που οι υπεύθυνες δηλώσεις κριθούν αναληθείς ανακαλείται η χορηγηθείσα 
βεβαίωση και εφαρμόζεται το άρθρο14 της ΚΥΑ 16228/17. 

 
 
Η Αίτηση για την χορήγηση βεβαίωσης και οι υπεύθυνες δηλώσεις (του Ν1599/86) και 
εξουσιοδοτήσεις θα πρέπει να είναι θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής από  Δημόσια 
Αρχή εφόσον δεν κατατεθούν αυτοπροσώπως. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι 
αλλοδαπός – πολίτης κράτους µη µέλους της Ευρωπαϊκής ένωσης απαιτείται ισχύουσα άδεια 
διαµονής που να του επιτρέπει την άσκηση ανεξάρτητης οικονοµικής δραστηριότητας). 
 

Η αρμόδια για τη λειτουργία των ΚΥΕ Υπηρεσία του Δήμου διερευνά αρμοδίως τις 
υφιστάμενες χρήσεις γης και τυχόν άλλους περιορισμούς που τίθενται στην κείμενη 
νομοθεσία ή σε κανονιστικές αποφάσεις του Δήμου, οι οποίες έχουν ημερομηνία 
δημοσίευσης προγενέστερη του αιτήματος για την έκδοση της βεβαίωσης και χορηγεί, εφόσον 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις, τη σχετική βεβαίωση.  

Η βεβαίωση χορηγείται εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την υπηρεσία του Δήμου και 
ισχύει για πέντε μήνες εντός των οποίων θα πρέπει να έχει υποβληθεί η γνωστοποίηση 
του επόμενου άρθρου. Η απόρριψη του αιτήματος για χορήγηση βεβαίωσης αιτιολογείται 
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ειδικώς. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προαναφερόμενης προθεσμίας, θεωρείται ότι 
η βεβαίωση έχει χορηγηθεί, εφόσον η λειτουργία της συγκεκριμένης δραστηριότητας στη 
συγκεκριμένη θέση δεν απαγορεύεται. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί με αίτησή του να ζητήσει τη 
χορήγηση βεβαίωσης για την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας από την αρμόδια υπηρεσία 
του Δήμου. 
Στην περίπτωση που η τοποθεσία του αντίστοιχου οικήματος ή ακινήτου ή το ίδιο το ακίνητο 
υπάγεται στις διατάξεις του ν.3028/2002, το αίτημα διαβιβάζεται από την Υπηρεσία μας στην 
αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, η οποία βεβαιώνει εάν 
επιτρέπεται ή όχι η συγκεκριμένη χρήση ή εάν απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του ΥΠΠΟΑ  
κατά το άρθρο 10 του ν.4442/2016. 

Δεν απαιτείται βεβαίωση της παραγράφου 2 του άρθρου 28 του ν. 4442/2016 για τα καταστήματα 

που ιδρύονται και λειτουργούν εντός τουριστικών καταλυμάτων. 
 
Η χορήγηση της βεβαίωσης δεν αποτελεί προϋπόθεση για την χορήγηση άδειας έναρξης 
επιτηδεύματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., ανεξαρτήτως της νομικής μορφής του καταστήματος 
(παρ .6 άρθρο 28 του Ν4442/16). 
 
Εφόσον επιτρέπεται η εγκατάσταση ο Δήμος χορηγεί την Βεβαίωση Εγκατάστασης στο αίτημα 
και ο επιχειρηματίας αρχίζει την προετοιμασία της επιχείρησης. 
 
 

Β1.2 ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ 

Ο ενδιαφερόμενος ετοιμάζει το κατάστημα και πριν τη γνωστοποίηση, θα πρέπει να έχει 
εκδώσει:  
 
α. Το παράβολο όπως προβλέπεται  Αριθμ. Οικ. 61167/07 (ΦΕΚ 2438 Β/28-12-2007) ήτοι: 185€ 
για πόλεις άνω των 5000 κατοίκους και 75€ στις υπόλοιπες πόλεις και  καταβάλλεται στο Ταµείο 
του ∆ήµου Κορινθίων ή  Κατάθεση Εθνική Τράπεζα:GR 34 0110 3790 0000 3795 4510 519 ή 
Tράπεζα Πειραιώς: GR 46 0172 5090 0055 0904 0040 283 με Αιτιολογία «Παράβολο για 
Εγκατάσταση, ΑΦΜ/Επωνυμία Υπόχρεου και τη Διεύθυνση που αυτό αφορά». 
 
β. Τη βεβαίωση περί μη οφειλής στο Δήμο (δημοτική ενημερότητα) από την Ταμειακή Υπηρεσία 
 
Σημειώνουμε ότι το Παράβολο και η Δημοτική Ενημερότητα παρέχονται και μέσω των e-
Υπηρεσιών της της ιστοσελίδας του Δήμου www.korinthos.gr  

 
 
Β2. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

 Η γνωστοποίηση λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος υποβάλλεται 
αποκλειστικά ηλεκτρονικά µέσω της ιστοσελίδας https://notifybusiness.gov.gr (Εγκύκλιος µε 
αρ. πρ. Φ15/οικ.62588/754/02-06-2017 παρ. Α περ. 5) και «…αποτελεί αναγκαία 
προϋπόθεση για την νόµιµη άσκηση της δραστηριότητας» (άρθρο 6, παρ.3 του 
Ν.4442/2016). 

 
  Σε περίπτωση παύσης της λειτουργίας του καταστήματος ο ενδιαφερόμενος προβαίνει σε 

δήλωση της παύσης µέσω του ΟΠΣ-Α∆Ε χωρίς να απαιτείται παράβολο, µε υποβολή 
ακύρωσης της γνωστοποίησης (Εγκ. Φ15/ οικ.62588/754/02-06-2017 παρ. Α περ. 4). 
 

  Σε περίπτωση παύσης κάποιας από τις δραστηριότητες που δηλώθηκαν στη γνωστοποίηση, 
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ο ενδιαφερόμενος προβαίνει σε µμεταβολή της γνωστοποίησης αντίστοιχα. 

Ο Δήμος κοινοποιεί τη γνωστοποίηση εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών, στην οικεία 
υπηρεσία δόμησης, την υγειονομική υπηρεσία της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, την οικεία 
Πυροσβεστική Υπηρεσία, την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και 
την Ελληνική Αστυνομία, οι οποίες προβαίνουν σε έλεγχο. 

 

Γ. ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 
 (σύμφωνα με το άρθρο 4 – ΚΥΑ 16228 – ΦΕΚ 1723/18.05.2017) 
 
 
Κατά την διάρκεια λειτουργίας της δραστηριότητας του καταστήματος, θα πρέπει να τηρούνται στον 
φάκελο που θα βρίσκεται στην εγκατάσταση του καταστήματος τα ακόλουθα έγγραφα, τον οποίο 
οφείλει να επιδεικνύει σε όλες τις αρμόδιες αρχές κατά τη διάρκεια του ελέγχου: 
 

Στοιχεία φακέλου 

Α) Το αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης με συνημμένο απλό αντίγραφο του σώματος της 

γνωστοποίησης 

Β) Σχεδιάγραμμα του καταστήματος σε κλίμακα με βεβαίωση μηχανικού ότι πληρούνται οι 

κτιριολογικές προϋποθέσεις και υποχρεώσεις του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου. Η κάτοψη θα 

συνοδεύεται από αντίγραφα των στοιχείων νομιμότητας του χώρου 

Γ) Βεβαίωση της αρμόδιας για την οδό υπηρεσίας, ότι οι εργασίες κυκλοφοριακής σύνδεσης 

εκτελέσθηκαν πλήρως 

Δ) Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας 

Ε) Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Δ του υγειονομικώς 

υπευθύνου του καταστήματος, με την οποία αποδέχεται τον διορισμό του (στην περίπτωση που ο 

γνωστοποιών είναι διαφορετικό πρόσωπο από τον υπεύθυνο του καταστήματος). 

ΣΤ) Το προβλεπόμενο παράβολο ή φωτοαντίγραφο του αποδεικτικού κατάθεσης 

Ζ) Την άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου, εφόσον υπάρχει 

Η) Την άδεια παράτασης ωραρίου μουσικής, εφόσον υπάρχει 

Θ) Τη βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του ΥΠΠΟΑ και το ΦΕΚ κήρυξης μνημείου, εφόσον 

απαιτείται 

Ι) Την άδεια χρήσης φυσικού αερίου, εφόσον υπάρχει 

*Κ) Εφόσον το κατάστημα είναι επιχείρηση τροφίμων ή ποτών κατά την έννοια της Υγειονομικής 

Νομοθεσίας θα πρέπει να πληροί επιπροσθέτως τους όρους της εκάστοτε υγειονομικής διάταξης 

*Λ) Εφόσον το κατάστημα είναι κατάστημα παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος (π.χ. 

κομμωτήριο – κουρείο, κατάστημα περιποίησης χεριών - ποδιών, γραφείο τελετών, εργαστήριο 

δερματοστιξίας, κ.λπ.) θα πρέπει, να πληροί επιπροσθέτως τους όρους της εκάστοτε υγειονομικής 

διάταξης και να τηρεί τα προβλεπόμενα αρχεία με τα στοιχεία του προσωπικού, τα πιστοποιητικά 

υγείας τους και τις βεβαιώσεις συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων για την άσκηση του 
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επαγγέλματός τους 

 

                                                         ΠΡΟΣΟΧΗ 

 ο επιχειρηματίας, σε συνεργασία με τον μηχανικό του, πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός στην 

τήρηση των όρων λειτουργίας της επιχείρησης, γιατί σε περίπτωση μη τήρησης αυτών, ή έλλειψη 

των εγγράφων που πρέπει να φυλάσσονται στο φάκελο του καταστήματος θα κληθεί να πληρώσει 

πρόστιμο ή να αλλάξει το κατάστημα 

 
 
Δ. ΚΥΡΩΣΕΙΣ 
(σύμφωνα με το άρθρο 14 – ΚΥΑ 16228 – ΦΕΚ 1723/18.05.2017) 
 
 
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 κυρώσεις. Αρμόδιο όργανο για την επιβολή των κυρώσεων αυτών ορίζεται ο 
οικείος Δήμαρχος.  
Το πρόστιμο ισούται με : 
ΠΡΟΣΤΙΜΟ = ΤΙΜΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ + ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 1 ή 2 + ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 3 – ΜΕΙΩΣΗ 1 
Η τιμή υπολογισμού ισούται με : 
ΤΙΜΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ = τιμή βάσης *συντελεστής επιπέδου παράβασης *συντελεστής μεγέθους  
Η τιμή βάσης ισούται με 100 ευρώ. 
 
Ο συντελεστής επιπέδου παράβασης έχει να κάνει με τη σπουδαιότητα των στοιχείων τα οποία δεν 
γνωστοποιήθηκαν ή γνωστοποιήθηκαν αναληθώς ή των στοιχείων για τα οποία δεν 
γνωστοποιήθηκε η μεταβολή  και έχει τιμή από 3 έως και 6. 
 
Συγκεκριμένα: 
Πληροφορίες σχετικά με το φορέα της επιχείρησης: 3. 
Πληροφορίες σχετικά με τη θέση της εγκατάστασης: 3. 
Πληροφορίες σχετικά με την ασκούμενη δραστηριότητα: 6. 
Πληροφορίες που σχετίζονται με την υποχρέωση ύπαρξης πιστοποιητικού στο φάκελο της 
επιχείρησης: 6. 
Πληροφορίες που δεν σχετίζονται με την υποχρέωση ύπαρξης πιστοποιητικού: 3. 
Γνωστοποίηση μουσικής: 3. 
Πληροφορίες σχετικές με την κυκλοφοριακή σύνδεση: 6. 
Γνωστοποίηση σχετικά με τη διάθεση αλκοόλ: 3. 
Αν πρόκειται για έλλειψη μεταβολής προσθήκης δραστηριότητας ή αλλαγής φορέα: 5. 
Αν πρόκειται για παντελή έλλειψη πρώτης γνωστοποίησης: 6. 
 
Ο συντελεστής μεγέθους έχει τιμές από το 1 έως το 8, ανάλογα το μέγεθος της επιχείρησης. 
Συγκεκριμένα: 
Για καταστήματα μαζικής εστίασης: 

α) Κατηγορία 1 από 1 έως 20 εξυπηρετούμενα άτομα. 
β) Κατηγορία 2 από 21 έως 40 εξυπηρετούμενα άτομα. 
γ) Κατηγορία 3 από 41 έως 60 εξυπηρετούμενα άτομα. 
δ) Κατηγορία 4 από 61 έως 80 εξυπηρετούμενα άτομα. 
ε) Κατηγορία 5 από 81 έως 100 εξυπηρετούμενα άτομα. 
στ) Κατηγορία 6 από 101 έως 120 εξυπηρετούμενα άτομα. 
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ζ) Κατηγορία 7 από 121 έως 140 εξυπηρετούμενα άτομα. η) Κατηγορία 8 από 141 
εξυπηρετούμενα άτομα και άνω, 
όπου εξυπηρετούμενα άτομα νοούνται οι καθήμενοι πελάτες. 

Για όλα τα υπόλοιπα καταστήματα: 

α) Κατηγορία 1 από 1 έως 5 εργαζομένους. 
β) Κατηγορία 2 από 6 έως 10 εργαζομένους. 
γ) Κατηγορία 3 από 11 έως 20 εργαζομένους. 
δ) Κατηγορία 4 από 21 έως 30 εργαζομένους. 
ε) Κατηγορία 5 από 31 έως 40 εργαζομένους. 
στ) Κατηγορία 6 από 41 έως 50 εργαζομένους. 
ζ) Κατηγορία 7 από 51 έως 60 εργαζομένους.  
η) Κατηγορία 8 από 61 εργαζομένους και άνω. 

 
Η τιμή που υπολογίζεται από το γινόμενο των παραπάνω συντελεστών μπορεί να προσαυξηθεί 
έως 50% ή μειωθεί έως 20% ανάλογα με σοβαρότητα της παράβασης, το αν γίνεται κατ’ 
εξακολούθηση ή με το κατά πόσο συνεργάζεται ο φορέας. 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην περίπτωση που ο ελεγχόμενος δεν καταβάλει το απαιτούμενο παράβολο της 
γνωστοποίησης ή της μεταβολής προσθήκης δραστηριότητας ή προβεί σε γνωστοποίηση έχοντας 
ληξιπρόθεσμες οφειλές, η αρμόδια αρχή τάσσει προθεσμία δέκα (10) ημερών για συμμόρφωση, 
πέραν της οποίας, εφόσον ο ελεγχόμενος δε συμμορφωθεί, επιβάλλεται το πρόστιμο για την 
έλλειψη γνωστοποίησης και οι αρμόδιες υπηρεσίες οφείλουν να προβούν σε πράξη προσωρινής ή 
οριστικής διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης, που υλοποιείται με σφράγιση του καταστήματος 
μέχρι την εξόφληση ή τη ρύθμιση των οφειλών. 

Ειδικά για την περίπτωση που ο ελεγχόμενος προβεί σε γνωστοποίηση χωρίς να λάβει 
προηγουμένως τη βεβαίωση ίδρυσης ή εάν αυτή είχε λήξει, η αρμόδια αρχή τάσσει κατ’ ανώτατο 
προθεσμία δεκαπέντε ημερών για την έκδοση της βεβαίωσης. Ο ελεγχόμενος οφείλει να 
προμηθευτεί τη βεβαίωση, διαφορετικά επιβάλλεται το πρόστιμο για την έλλειψη γνωστοποίησης. 
Η αρμόδια αρχή, συνεκτιμώντας τις περιστάσεις, προβαίνει σε πράξη προσωρινής ή οριστικής 
διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης, που υλοποιείται με σφράγιση του καταστήματος. 

Οι κυρώσεις για παραβάσεις των κανόνων λειτουργίας που προβλέπονται στην κείμενη 
νομοθεσία (υγειονομικές, πυροσβεστικές, πολεοδομικές διατάξεις) δεν θίγονται. 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 ή των Π.Υ.Τ. και με τη 
συνδρομή των Αστυνομικών Αρχών όπου απαιτείται. 

Οι κυρώσεις που προβλέπονται στο σημείο α) της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του π.δ. 
180/1979 σχετικά με τη χρήση μουσικής συνεχίζουν να ισχύουν. Ως παράβαση λογίζεται και η 
παραβίαση της παράτασης ωραρίου μουσικής. Παράβαση έλλειψης άδειας μουσικής δε νοείται 
από την 7η Δεκεμβρίου 2016, ημερομηνία εκκίνησης της γνωστοποίησης χρήσης μουσικής. Αντί 
της ανάκλησης της άδειας λειτουργίας, επιβάλλεται εφεξής το διοικητικό μέτρο της διακοπής 
λειτουργίας, για το διάστημα και υπό τους όρους που περιγράφονται στο ως άνω σημείο του π.δ. 
180/1979. 
 
 
Ε. ΠΕΡΙ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
(σύμφωνα με το άρθρο 9 – ΚΥΑ 16228 – ΦΕΚ 1723/18.05.2017) 
 
 
1. Οι εργοδότες, ιδιοκτήτες – εκμεταλλευτές των καταστημάτων οφείλουν να εφαρμόζουν και να 
τηρούν όλους τους κανόνες περί πυροπροστασίας που απαιτούνται από την κείμενη νομοθεσία 
πυρασφάλειας. Ειδικότερα οφείλουν: 
α) Να εφοδιάζονται με πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας, εφόσον απαιτείται 
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Σε περίπτωση μη απαίτησης πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας, τα μέτρα και μέσα 
πυροπροστασίας που απαιτούνται από την κείμενη νομοθεσία θα αποτυπώνονται στα σχέδια 
κάτοψης ή σε ξεχωριστό σχέδιο κάτοψης που θα τηρείται στο φάκελο της επιχείρησης στην έδρα 
αυτής. 
β) Να εφοδιάζονται με βιβλίο ελέγχου, συντήρησης και καλής λειτουργίας των μέσων ενεργητικής 
πυροπροστασίας, όπως κάθε φορά ισχύει, και στις περιπτώσεις που δεν απαιτείται πιστοποιητικό 
(ενεργητικής) πυροπροστασίας 
γ) Να ενημερώνουν και εκπαιδεύουν το προσωπικό της δραστηριότητας σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην υπ΄ αριθ. 14/2014 πυροσβεστική διάταξη (Β΄ 2434), όπως κάθε φορά ισχύει. 
δ) Να τηρούν και να συντηρούν στην εγκατάστασή τους όλα τα απαιτούμενα από την κείμενη 
νομοθεσία μέτρα και μέσα πυροπροστασίας, καθώς και τις προδιαγραφές αυτών 
 
2. Τα καταστήματα κατατάσσονται από άποψη νομοθεσίας πυρασφάλειας και κινδύνου πυρκαγιάς 
σε τρεις κατηγορίες ως εξής  
 
α) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α – ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
 
i) χώροι συνάθροισης κοινού με θεωρητικό πληθυσμό μικρότερο ή ίσο των 150 ατόμων που δεν 
χρησιμοποιούν για τις λειτουργικές τους ανάγκες υγραέριο (φιάλες ή δεξαμενές), 
ii) καταστήματα με εμβαδό μικρότερο ή ίσο των 1.000 τετραγωνικών μέτρων, και 
iii) Γραφεία τελετών 
(αα) Οι φορείς των δραστηριοτήτων που υπάγονται στην κατηγορία Α, απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση: 
i) σύνταξης μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας -σχεδίων κατόψεων, σε δραστηριότητες που 
στεγάζονται σε υφιστάμενα κτίρια, κατά παρέκκλιση των υπ΄ αριθμ. 3/2015, 8/2016 και 17/2016 
πυροσβεστικών διατάξεων, εξαιρουμένων εκείνων που είναι αδύνατη η συμμόρ-φωσή τους με 
τους όρους των διατάξεων και αιτούνται αποκλίσεις, 
ii) σύνταξης συνοπτικής μελέτης αποθήκευσης υγραερίου, η οποία θα κατατίθεται στην οικεία 
Πυροσβεστική Υπηρεσία, κατά παρέκκλιση της υπ΄ αριθ. κοινή υπουργική απόφαση 
Δ3/14858/1993 (Β΄ 477) για αποθήκευση φιαλών υγραερίου έως 200 kg σε καταστήματα, και 
iii) εφοδιασμού με πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 
13/2013 πυροσβεστική διάταξη (Β΄ 1586). (αβ) Σε νέα κτίρια (βλέπε Παράρτημα Γ) εξακολουθεί να 
ισχύει η υποχρέωση σύνταξης και υποβολής μελέτης παθητικής ή/και ενεργητικής 
πυροπροστασίας όπου απαιτείται, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 15 του π.δ. 71/1988 (Α΄ 
32) όπως ισχύει. (αγ) Ανεξαρτήτως των ανωτέρω (αα) και (αβ), οι φορείς των δραστηριοτήτων της 
κατηγορίας Α, οφείλουν να τηρούν και να συντηρούν τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας που 
απαιτούνται από την κείμενη νομοθεσία, τα οποία θα αποτυπώνονται στα σχέδια κάτοψης της 
παρ. 1β του άρθρου 4 της παρούσας ή σε ξεχωριστό σχέδιο κάτοψης που θα τηρείται στο φάκελο 
της επιχείρησης στην έδρα αυτής. 
 
β) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β - ΜΕΣΑΙΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
 
i) χώροι συνάθροισης κοινού που δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες Α και Γ, καθώς και χώροι 
συνάθροισης κοινού ανεξαρτήτως δυναμικότητας που χρησιμοποιούν για τις λειτουργικές τους 
ανάγκες υγραέριο (φιάλες ή δεξαμενές) και 
ii) καταστήματα πάνω από 1.000 τετραγωνικά μέτρα καθώς και καταστήματα ανεξαρτήτως 
τετραγωνικών μέτρων με αποθήκευση φιαλών υγραερίου άνω των 200kg. 
Στην κατηγορία Β, οι φορείς των δραστηριοτήτων, οφείλουν εντός πενήντα (50) ημερών από την 
ημερομηνία υποβολής της γνωστοποίησης, να προβούν σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες 
προκειμένου να εφοδιασθούν από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία με πιστοποιητικό 
(ενεργητικής) πυροπροστασίας, το οποίο θα τηρείται στο φάκελο της εγκατάστασης, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της παρούσας. Η διαδικασία χορήγησης του πιστοποιητικού 
(ενεργητικής) πυροπροστασίας καθορίζεται στην υπ΄ αριθ. 13/2013 πυροσβεστική διάταξη (Β΄ 
1586), όπως κάθε φορά ισχύει. 
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γ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ - ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
Στην κατηγορία Γ εμπίπτουν τα θέατρα και οι κινηματογράφοι. 
Στην κατηγορία Γ οι φορείς των δραστηριοτήτων οφείλουν πριν την ημερομηνία υποβολής της 
γνωστοποίησης να προβούν σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να έχουν εφοδιασθεί 
από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία με πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας το οποίο 
θα τηρείται στο φάκελο της εγκατάστασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της παρούσας. 
Η διαδικασία χορήγησης του πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας καθορίζεται στην υπ΄ 
αριθ. 13/2013 πυροσβεστική διάταξη (Β΄ 1586), όπως κάθε φορά ισχύει. 
3. Σε περίπτωση παράβασης των προηγούμενων παραγράφων επιβάλλονται οι ποινικές 
κυρώσεις, καθώς και οι διοικητικές κυρώσεις ή άλλα διοικητικά μέτρα κατά τα οριζόμενα στην 
κείμενη νομοθεσία πυρασφάλειας και των κοινών υπουργικών αποφάσεων που προβλέπονται να 
εκδοθούν κατ΄ εξουσιοδότηση του άρθρου 49 του ν. 4442/2016. 
 
ΣΤ. ΧΡΗΣΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
(σύμφωνα με το άρθρο 7 – ΚΥΑ 16228 – ΦΕΚ 1723/18.05.2017) 
 
 
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 την1023/2/37-ια/1996 απόφαση του Υπουργού Δημοσίας Τάξης 
(Β΄ 15). Οι προϋποθέσεις χρήσης δεν θίγονται. 
 
Ο ενδιαφερόμενος, εφόσον προτίθεται να προβεί στη χρήση μουσικής ή μουσικών οργάνων, 
υποχρεούται να συμπεριλάβει στη γνωστοποίηση λειτουργίας του καταστήματός τη δήλωση 
χρήσης, σε ειδικό πεδίο, με προσδιορισμό της μέγιστης Α - ηχοστάθμης, του χώρου κ.τ.λ 
 
Στην περίπτωση που ο φορέας έχει άδεια λειτουργίας καταστήματος εκδοθείσα με παλιότερο 
καθεστώς, πρέπει να προηγηθεί νέα γνωστοποίηση στην οποία θα καταχωρηθούν όλα τα στοιχεία 
που ζητούνται και που αφορούν την παλιά άδεια λειτουργίας και κατόπιν μεταβολή στην οποία να 
δηλώνεται η χρήση της μουσικής. 
 
Η άδεια της παραγράφου 3 του άρθρου 3 της Αστυνομικής Διάταξης 3/1996 (Β΄ 15) περί 
παράτασης ωραρίου εξακολουθεί να ισχύει κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 29 
του ν. 4442/2016 κατά το μέρος που αφορά τη γνωστοποίηση των καταστημάτων. Για τη 
χορήγηση της άδειας παράτασης ωραρίου ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει σχετική αίτηση στη 
Δημοτική Κοινότητα στην οποία ανήκει το κατάστημα με μόνη την προσκόμιση του αποδεικτικού 
υποβολής της γνωστοποίησης, χωρίς κανένα άλλο δικαιολογητικό. 
 
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. 
 
Εφόσον η χρήση μουσικής και μουσικών οργάνων γίνεται σε υπαίθριο χώρο, στο χώρο της 
εγκατάστασης θα βρίσκεται στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ μηχανικού με 
ειδίκευση σε θέματα ηχομόνωσης και ακουστικής ή άλλου επιστήμονα σχετικής ειδικότητας, η 
οποία θα συντάσσεται σύμφωνα με τις υγειονομικές διατάξεις. 
 
Σημαντική σημείωση:  
Στο πεδίο εφαρμογής της Κ.Υ.Α. 16228/2017(ΦΕΚ 1723/18-05-2017) δεν εµπίπτουν τα 
καταστήματα παροχής υπηρεσιών: Αµιγώς ‘Ιντερνέτ και οι Παιδότοποι, όπως και τα Κέντρα 
Διασκέδασης (άρθρ. 27 Ν.4442/2016 ΦΕΚ230/Α). 
 
Σχετικά µε το Κάπνισµα ισχύουν ο νόµος Ν.3868/2010, η υπ’ αρ. 104720/2010 Κ.Υ.Α. και η 
Γ.Π.120995/2010. 
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Όλα τα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος και οι αµιγείς επιχειρήσεις υπηρεσιών διαδικτύου οφείλουν 
να τηρούν στο κατάστηµά τους Βιβλίο Αναφοράς του Ν.3868/2010 θεωρηµένο από το ∆ήµο. Πρόκειται για 
κοινό 100φυλλο βιβλίο αναφορών µε χοντρό εξώφυλλο και µε αριθµηµένες σελίδες, ριγέ, µεγέθους Α4. 
 
 Ο ενδιαφερόµενος θα πρέπει να προσκοµίζει  για την θεώρηση: 
1) Φωτοαντίγραφο της Άδειας Λειτουργίας του καταστήματος 
2) Φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας –  σφραγίδα της επιχειρησης 
3) Μια μηδενική ταμειακή απόδειξη  με το ΑΦΜ της επιχείρησης του. 

Σε περίπτωση απώλειας του Βιβλίου Αναφοράς πρέπει να ακολουθηθεί διαδικασία δήλωσής του 
στον ∆ήµο. 
Ο επιχειρηματίας, σε συνεργασία με τον μηχανικό του, πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός στην 
τήρηση των όρων λειτουργίας της επιχείρησης, γιατί σε περίπτωση μη τήρησης αυτών, ή έλλειψη των 
εγγράφων που πρέπει να φυλάσσονται στο φάκελο του καταστήματος θα κληθεί να πληρώσει 
πρόστιμο ή να αλλάξει το κατάστημα. 
 

Ζ. Ειδικά Κ.Υ.Ε. σύμφωνα με την νέα Υγειονομική Διάταξη που γνωστοποιούνται στο 
Δήμο.(Αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/ 23 Ιουνίου 2017 Φ.Ε.Κ.2161/2017 τ. β’) 

1.Επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου: 

Υπεραγορές τροφίμων, παντοπωλεία, κρεοπωλεία, οπωροπωλεία, ιχθυοπωλεία, κάβες ποτών, 

ξηρών καρπών και ζαχαρωδών προϊόντων, πρατήρια άρτου, πρατήρια πώλησης ετοίμων 

φαγητών, πτηνοπωλεία, αυγοπωλεία, καταστήματα πρατήρια κατεψυγμένων προϊόντων, 

καταστήματα αλλαντοποιίας και τυροκομίας, καφεκοπτεία, πρατήρια ελαίων και λιπών, πρατήρια 

ειδών ζαχαροπλαστικής/γαλακτοπωλεία/ μπουγατσάδικα με παρασκευαστήριο για ιδία χρήση, η 

πώληση τροφίμων και ποτών σε καταστήματα ψιλικών, η πώληση τροφίμων και ποτών, οι 

επιχειρήσεις μηχανημάτων αυτόματης πώλησης τροφίμων και ποτών, η πώληση καφέ πάσης 

φύσεως σε διερχόμενους πελάτες από τα πρατήρια άρτου και ειδών ζαχαροπλαστικής των 

αρτοποιείων, τα αμιγή πρατήρια άρτου και τα καφεκοπτεία καθώς και η πώληση τυποποιημένων 

τροφίμων ποτών σε εμπορικά καταστήματα. 

2.Επιχειρήσεις Μαζικής Εστίασης: 

Πλήρους επεξεργασίας (πλήρους γεύματος): τα εστιατόρια, ψητοπωλεία, ψαροταβέρνες, 

ταβέρνες, σνακ μπαρ, ουζερί, μπυραρίες, μεζεδοπωλεία, παραδοσιακά καφενεία με 

παρασκευαστήριο, οβελιστήρια, πιτσαρίες, ζαχαροπλαστεία με παρασκευαστήριο. 

Μερικής επεξεργασίας (πρόχειρου γεύματος): τα αναψυκτήρια, μπουγατσάδικα, 
γαλακτοπωλεία, λουκουματζίδικα (για καθήμενους πελάτες), σχολικά κυλικεία, κυλικεία, 
παγωτοπωλεία, καφενεία, καφετέριες, ιντερνέτ καφέ, μπαρ, open bar. 
 
3.Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος: 
 
Κομμωτήρια, καταστήματα περιποίησης χεριών- ποδιών, εργαστήρια δερματοστιξίας, γραφείων 
τελετών κ.τ.λ . 
 

Δεν υπάγονται οι παιδότοποι, οι υπηρεσίες διαδικτύου και τα κέντρα διασκέδασης στο 
καθεστώς της γνωστοποίησης. 
 

Για περαιτέρω πληροφορίες: Οδηγός έναρξης λειτουργίας οικονοµικών δραστηριοτήτων µε τη διαδικασία της      
γνωστοποίησης.       (Άσκηση       οικονοµικών       δραστηριοτήτων       του       Ν.       4442/2016)  Υπ. 
Οικονοµίας &  Ανάπτυξης Ιούνιος 2017  


