
ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Άρθρο 1 
Σκοπός – Πεδίο εφαρµογής

1. Με τις διατάξεις του παρόντος νόµου θεσπίζεται το
γενικό πλαίσιο για τη ρύθµιση της άσκησης οικονοµικών
δραστηριοτήτων, το οποίο περιλαµβάνει τις προϋποθέσεις
που απαιτούνται για τη λειτουργία της οικονοµικής δρα-
στηριότητας σε ορισµένο χώρο και τη σταδιακή ενοποίη-
ση των αναγκαίων όρων και διαδικασιών για την έναρξη
της λειτουργίας τους.

2. Οι διατάξεις του παρόντος νόµου εφαρµόζονται στις
οικονοµικές δραστηριότητες που περιλαµβάνονται στο
Παράρτηµα και διέπουν τη λειτουργία τους σε ορισµένο
χώρο. 

3. Η εφαρµογή των διατάξεων της πολεοδοµικής και
χωροταξικής νοµοθεσίας, καθώς και των διατάξεων για
την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτή-
των δεν θίγεται από τις διατάξεις του παρόντος νόµου.

4. Η άσκηση των οικονοµικών δραστηριοτήτων υπόκει-
ται στις απαιτήσεις της νοµοθεσίας για την προστασία αρ-
χαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονοµιάς, ό-
πως ειδικότερα αυτές ορίζονται.

5. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Α-
νάπτυξης και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού
µπορεί να προστίθενται στο Παράρτηµα και άλλες οικονο-
µικές δραστηριότητες.

Άρθρο 2 
Ορισµοί

Για την εφαρµογή του παρόντος νόµου ισχύουν οι ακό-
λουθοι ορισµοί:

α) Γνωστοποίηση: Ως γνωστοποίηση ορίζεται η υπο-
χρεωτική διαδικασία µε την οποία ο ενδιαφερόµενος ε-
νηµερώνει εκ των προτέρων την αρµόδια αρχή για την έ-
ναρξη λειτουργίας της οικονοµικής δραστηριότητας, την
οποία προτίθεται να ασκήσει σε ορισµένο χώρο ή εγκα-
τάσταση, χωρίς να απαιτείται εκ των προτέρων έλεγχος.
β) Έγκριση: Ως έγκριση ορίζεται κάθε πράξη της αρµό-

διας αρχής ή διοικητική διαδικασία που αποτελεί προϋ-
πόθεση για την έναρξη λειτουργίας µιας οικονοµικής
δραστηριότητας σε ορισµένο χώρο ή εγκατάσταση, η ο-
ποία µπορεί να περιλαµβάνει και εκ των προτέρων έλεγ-
χο από τις αρµόδιες αρχές. Δεν αποτελεί έγκριση, κατά
την έννοια του παρόντος νόµου, η πράξη, άδεια, προϋ-
πόθεση 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 συγκεκρι-
µένη οικονοµική δραστηριότητα σε συγκεκριµένο χώρο.

Άρθρο 3 
Γενικές αρχές

1. Η άσκηση οικονοµικής δραστηριότητας σε ορισµένο
χώρο επιτρέπεται, ύστερα από την τήρηση της διαδικα-
σίας γνωστοποίησης της έναρξης λειτουργίας της δρα-
στηριότητας ή µετά την έγκριση από την αρµόδια αρχή
της λειτουργίας της δραστηριότητας σε ορισµένο χώρο
ή ελεύθερα, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέ-
σεις που προβλέπονται στον παρόντα νόµο και τις κανο-
νιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή
του. 

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρωτ.                         Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΛΖ΄,  30 Nοεµβρίου 2016,
Αριθ. Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία

Διεκπ.                         ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Νέο θεσµικό πλαίσιο για την άσκηση οικονοµικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις



2. 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. Με τα ίδια
ή όµοια προεδρικά διατάγµατα µπορεί να ορίζεται, εφό-
σον δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις υπαγωγής στο κα-
θεστώς του προηγούµενου εδαφίου, ότι ορισµένη οικο-
νοµική δραστηριότητα ασκείται ελεύθερα και χωρίς τή-
ρηση των προϋποθέσεων που απαιτούνται από τις διατά-
ξεις του παρόντος νόµου ή από άλλες διατάξεις της κεί-
µενης νοµοθεσίας που διέπουν την εν λόγω δραστηριό-
τητα. 

3. Κατά την υπαγωγή ορισµένης δραστηριότητας σε
διαδικασία προηγούµενης γνωστοποίησης ή έγκρισης,
σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο, 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 ελευθε-
ρίας, εφόσον τούτο είναι αναγκαίο για την προστασία
του δηµοσίου συµφέροντος και, ιδίως, για την προστα-
σία της ανθρώπινης υγείας και του φυσικού ή πολιτιστι-
κού περιβάλλοντος, την εδραίωση της κοινωνικής ειρή-
νης, την ανάπτυξη όλων των τοµέων της εθνικής οικονο-
µίας, την προώθηση της περιφερειακής ανάπτυξης και
την προαγωγή της οικονοµίας των ορεινών, νησιωτικών
και παραµεθορίων περιοχών. 

4. Αν η ά�σκηση συγκεκριµέ�νης οικονοµική�ς δραστη-
ριό�τητας έχει ως συνέπεια την πρόκληση κινδύνων, οι ο-
ποίοι θίγουν διαφορετικές πτυχές του δηµοσίου συµφέ-
ροντος, όπως αυτό ορίζεται στην παράγραφο 3, η υπο-
χρέωση υπαγωγής στο καθεστώς γνωστοποίησης ή έ-
γκρισης κρίνεται ανάλογα για τον κάθε κίνδυνο. Το
προηγούµενο εδάφιο ισχύει και σε περίπτωση άσκησης
περισσότερων οικονοµικών δραστηριοτήτων.

5. Σε όσες περιπτώσεις προβλέπεται ότι η οικονοµική
δραστηριότητα ασκείται ύστερα από έγκριση, οι αρµό-
διες αρχές έχουν το δικαίωµα να προβαίνουν σε αυτο-
ψίες και ελέγχους και να ζητούν την προσκόµιση των α-
ναγκαίων πράξεων, πιστοποιητικών, βεβαιώσεων ή εγ-
γράφων, προκειµένου να χορηγήσουν την έγκριση. 

Άρθρο 4 
Εφαρµογή διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας

1. Με εξαίρεση τις δραστηριότητες που αναφέρονται
και διέπονται από το ειδικό µέρος του νόµου και µέχρι
την πλήρη υπαγωγή ορισµένης δραστηριότητας στο κα-
θεστώς του παρόντος νόµου, εξακολουθούν να εφαρµό-
ζονται οι διατάξεις της ειδικής νοµοθεσίας που διέπουν
τις προϋποθέσεις και τους όρους εγκατάστασης και λει-
τουργίας των οικονοµικών δραστηριοτήτων που περι-
λαµβάνονται στο Παράρτηµα. 

2. Η υπαγωγή της εγκατάστασης και λειτουργίας ορι-
σµένης οικονοµικής δραστηριότητας στο καθεστώς του
παρόντος νόµου δεν απαλλάσσει τον ενδιαφερόµενο α-
πό την υποχρέωση για την τήρηση των ισχυουσών διατά-
ξεων που διέπουν κατά τα λοιπά την άσκηση της δρα-
στηριότητας. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων
αυτών, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στις
οικείες διατάξεις. 

3. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στις διατάξεις του πα-
ρόντος νόµου ή στις κανονιστικές πράξεις που εκδίδο-

νται κατ’ εξουσιοδότησή του, ο ενδιαφερόµενος που α-
σκεί οικονοµική δραστηριότητα υπαγόµενη στον παρό-
ντα νόµο υποχρεούται να τηρεί στο χώρο άσκησης της
δραστηριότητας φάκελο µε όλα τα απαιτούµενα από τις
σχετικές διατάξεις έγγραφα, όπως διοικητικές άδειες, ε-
γκρίσεις, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά έγγραφα. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Άρθρο 5 
Υπαγωγή στη διαδικασία γνωστοποίησης

1. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση
του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης και του κατά
περίπτωση αρµόδιου Υπουργού καθορίζεται, κατά τρο-
ποποίηση και των ισχυουσών διατάξεων, η υπαγωγή της
δραστηριότητας σε διαδικασία προηγούµενης γνωστο-
ποίησης και η αρµόδια αρχή παραλαβής της. Με το ίδιο ή
όµοιο διάταγµα µπορεί να καταργούνται οι διατάξεις που
αντιβαίνουν στις ρυθµίσεις του παρόντος νόµου. 

2. H υπαγωγ�ή οικονοµικ�ής δραστηριότητας σε καθε-
στώς γνωστοποίησης χωρεί µε σκοπό την προστασία
του δηµοσίου συµφέροντος και εφόσον κατά την εκτίµη-
ση και αξιολόγηση της βλάβης ή των κινδύνων ή των συ-
νεπειών άσκησης της δραστηριότητας συντρέχουν σω-
ρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις: 
α) η άσκηση της οικονοµικής δραστηριότητας, µε βάση

αντικειµενικά κριτήρια και τις υπάρχουσες επιστηµονι-
κές και τεχνικ�ές γν�ώσεις, προκαλεί βλάβη ή κίνδυνο
βλάβης για το δηµόσιο συµφέρον, ιδίως για την υγεία και
την ασφάλεια των εργαζοµένων, των περιοίκων, του κοι-
νού και για το φυσικό ή πολιτιστικό περιβάλλον γενικό-
τερα, και το επίπεδο του κινδύνου, η πιθανότητα της ε-
πέλευσής του και οι ενδεχόµενες επιπτώσεις είναι τέτοι-
ας έκτασης, που δικαιολογούν την υπαγωγή,
β) η υπαγωγή της συγκεκριµ�ένης οικονοµικ�ής δραστη-

ριότητας σε καθεστώς γνωστοποίησης στην αρµόδια αρ-
χή είναι το απολύτως αναγκαίο µέτρο για την αποτροπ�ή
της βλάβης ή του κινδύνου. 

3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Α-
νάπτυξης και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού
καθορίζονται το περιεχόµενο και η διαδικασία της γνω-
στοποίησης για τη συγκεκριµένη δραστηριότητα, σύµ-
φωνα µε τις αρχές του επόµενου άρθρου, η σχετική δια-
δικασία σε περίπτωση µεταβολής των στοιχείων που έ-
χουν γνωστοποιηθεί, οι αρχές στις οποίες υποβάλλεται
η γνωστοποίηση προκειµένου να ασκήσουν τις ελεγκτι-
κές τους δραστηριότητες, τα τυχόν έγγραφα που τηρού-
νται στην έδρα της δραστηριότητας, ο τρόπος υποβολής
και εφαρµογής της γνωστοποίησης µέσω του ΟΠΣ-ΑΔΕ,
οι επιβαλλόµενες κυρώσεις, σύµφωνα µε το άρθρο 15,
καθώς και κάθε άλλο ζήτηµα που είναι αναγκαίο για την
εφαρµογή της υποχρέωσης γνωστοποίησης από το φο-
ρέα άσκησης οικονοµικής δραστηριότητας.

4. Από την έναρξη της ισχύος του προεδρικού διατάγ-
µατος και της κοινής υπουργικής απόφασης των παρα-
γράφων 1 και 3, αντίστοιχα, και εφόσον δεν ορίζεται δια-
φορετικά µε τις πράξεις αυτές, δεν απαιτείται η λήψη α-
δειών που προβλέπονται στην κείµενη νοµοθεσία ως α-
ναγκαίες για τη λειτουργία της δραστηριότητας στο χώ-
ρο άσκησής της, αλλά µόνο η γνωστοποίηση του παρό-
ντος νόµου.
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Άρθρο 6 
Περιεχόµενο και διαδικασία της γνωστοποίησης

1. Η γνωστοποίηση πραγµατοποιείται από το φυσικό
πρόσωπο ή το νόµιµο εκπρόσωπο του νοµικού προσώ-
που (συνεστηµένου ή υπό σύσταση) που πρόκειται να α-
σκήσει την οικονοµική δραστηριότητα και λαµβάνει χώ-
ρα ηλεκτρονικά µέσω του ΟΠΣ-ΑΔΕ του άρθρου 14. Μέ-
χρι την έναρξη λειτουργίας του ΟΠΣ-ΑΔΕ, η γνωστοποί-
ηση κατατίθεται στην αρµόδια κατά περίπτωση δηµόσια
αρχή, όπως αυτή ορίζεται στις επιµέρους ανά κλάδο
δραστηριοτήτων διατάξεις. Εναλλακτικά, η γνωστοποίη-
ση µπορεί να πραγµατοποιείται µέσω ταχυδροµικής ή η-
λεκτρονικής αλληλογραφίας. Στην περίπτωση αυτή, ως
ηµεροµηνία της γνωστοποίησης θεωρείται η ηµεροµηνία
παραλαβής της επιστολής (ταχυδροµικής ή ηλεκτρονι-
κής) από την αρµόδια δηµόσια αρχή.

2. Η γνωστοποίηση περιλαµβάνει το όνοµα του φορέα
άσκησης της δραστηριότητας και του νοµίµου εκπροσώ-
που, τη διεύθυνση του τόπου άσκησης και το είδος της
οικονοµικής δραστηριότητας ή των οικονοµικών δραστη-
ριοτήτων. 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 ολο-
κλήρωση της διαδικασίας γνωστοποίησης, ο ενδιαφερό-
µενος µπορεί να ξεκινήσει τη λειτουργία της δραστηριό-
τητας. 

4. Αν πρόκειται να µεταβληθούν για οποιονδήποτε λό-
γο τα στοιχεία της δραστηριότητας τα οποία έχουν γνω-
στοποιηθεί, ο φορέας της οικονοµικής δραστηριότητας
υποχρεούται σε προηγούµενη γνωστοποίηση της επι-
διωκόµενης µεταβολής. 

5. Αν πρόκειται να µεταβληθεί ο τόπος άσκησης της οι-
κονοµικής δραστηριότητας, ο φορέας της οικονοµικής
δραστηριότητας υποχρεούται να υποβάλει νέα γνωστο-
ποίηση, πριν από τη µεταβολή.

6. Τα πρόσωπα των παραγράφων 1, 4 και 5 µπορεί να
λαµβα�νουν αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης ή
της µεταβολής για την έναρξη άσκησης της συγκεκριµέ-
νης οικονοµικ�ής δραστηρι�ότητας ή των συγκεκριµένων
οικονοµικών δραστηριοτήτων. Μέχρι την έναρξη λει-
τουργίας του ΟΠΣ- ΑΔΕ του άρθρου 14, το αποδεικτικό
υποβολής παρέχεται από την αρµόδια αρχή της παρα-
γράφου 1, ύστερα από αίτησή τους. 

7. Μετά την υποβολή της γνωστοποίησης, η δραστη-
ριότητα 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 υπο-
βολή της. Από τον ίδιο χρόνο υπόκειται και στις κυρώ-
σεις του άρθρου 15. 

8. Σε περίπτωση διακοπής εργασιών, το φυσικό πρό-
σωπο ή ο νόµιµος εκπρόσωπος του νοµικού προσώπου
που ασκεί την οικονοµική δραστηριότητα, υποχρεούται
σε υποβολή γνωστοποίησης. 

Άρθρο 7 
Υπαγωγή στη διαδικασία έγκρισης

1. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση

του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης και του κατά
περίπτωση αρµόδιου Υπουργού καθορίζονται, κατά τρο-
ποποίηση και των ισχυουσών διατάξεων, η υπαγωγή της
δραστηριότητας σε διαδικασία έγκρισης και η αρµόδια
αρχή χορήγησής της. Με το ίδιο ή όµοιο διάταγµα µπο-
ρεί να υπάγεται σε διαδικασία έγκρισης νέα οικονοµική
δραστηριότητα ή υφιστάµενη δραστηριότητα για την ο-
ποία απαιτείται γνωστοποίηση ή δραστηριότητα που α-
σκείται ελεύθερα και να καταργούνται οι διατάξεις που
αντιβαίνουν στις ρυθµίσεις του παρόντος νόµου. Στην
περίπτωση του προηγούµενου εδαφίου δύναται να προη-
γείται η διαδικασία διαβούλευσης του άρθρου 6 του
ν. 4048/2012 (Α΄ 34).

2. H υπαγωγ�ή οικονοµικ�ής δραστηρι�ότητας σε καθε-
στ�ώς έγκρισης κρίνεται δικαιολογηµένη για την προστα-
σία του δηµοσίου συµφέροντος, µόνον εφόσον κατά την
εκτίµηση και αξιολόγηση των κινδύνων ή των συνεπειών
άσκησης της δραστηριότητας, συντρέχουν σωρευτικά οι
παρακάτω προϋποθέσεις: 
α) η άσκηση της οικονοµικής δραστηριότητας, µε βάση

αντικειµενικά κριτήρια και τις υπ�άρχουσες επιστηµονι-
κές και τεχνικ�ές γν�ώσεις, προκαλεί αυξηµένο κίνδυνο
για το δηµόσιο συµφέρον, ιδίως για την υγεία και την α-
σφάλεια των εργαζοµένων, των περιοίκων, του κοινού
και για το φυσικό ή πολιτιστικό περιβάλλον, γενικότερα,
και το επίπεδο του κινδύνου, η πιθανότητα της επέλευ-
σής του και οι ενδεχόµενες επιπτώσεις είναι τέτοιας έ-
κτασης, που δικαιολογούν την υπαγωγή, 
β) η υπαγωγή της συγκεκριµ�ένης οικονοµικ�ής δραστη-

ριότητας σε καθεστώς έγκρισης σ�ύµφωνα και µε τις γε-
νικές αρχές του α�ρθρου 3, είναι το απολύτως αναγκαίο
µέτρο για την αποτροπ�ή της βλάβης ή του κινδ�ύνου και
γ) η αποτροπή της βλάβης ή του κινδύνου δεν µπορεί

να επιτευχθεί µε την υπαγωγή σε καθεστώς γνωστοποί-
ησης.

3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Α-
νάπτυξης και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού
καθορίζονται τα δικαιολογητικά, η διαδικασία και το πε-
ριεχόµενο της έγκρισης για τη συγκεκριµένη δραστηριό-
τητα, οι αναγκαίοι όροι για την έκδοσή της, ο τρόπος υ-
ποβολής και εφαρµογής της διαδικασίας έγκρισης µέσω
του ΟΠΣ-ΑΔΕ, οι επιβαλλόµενες κυρώσεις, σύµφωνα µε
το άρθρο 15, καθώς και κάθε άλλο ζήτηµα που είναι ανα-
γκαίο για τη χορήγηση προηγούµενης έγκρισης στο φο-
ρέα άσκησης οικονοµικής δραστηριότητας.

4. Στους αναγκαίους όρους για την έκδοση της έγκρι-
σης, που καθορίζονται µε την κοινή υπουργική απόφαση
της προηγούµενης παραγράφου, δύναται να περιλαµβά-
νεται και η τήρηση συγκεκριµένων προτύπων, η συµµόρ-
φωση µε τα οποία τίθεται ως εναλλακτική προϋπόθεση
για την εξασφάλιση της προστασίας του δηµοσίου συµ-
φέροντος και πιστοποιείται από οργανισµούς αξιολόγη-
σης. Οι οργανισµοί αξιολόγησης της συµµόρφωσης δια-
πιστεύονται από το Εθνικό Σύστηµα Υποδοµών Ποιότη-
τας (ΕΣΥΠ- Αυτοτελής Μονάδα ΕΣΥΔ) και εγκρίνονται
σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) 765/2008 του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και την υπ’ αριθµ.
56790/ΔΠΠ1828/2016 απόφαση του Υπουργού και της
Υφυπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού
(Β΄1897). Η διαδικασία µε την οποία διαπιστώνεται η
συµµόρφωση καθορίζεται µε την κοινή υπουργική από-
φαση της προηγούµενης παραγράφου.

5. Από την έναρξη της ισχύος του προεδρικού διατάγ-
µατος και της κοινής υπουργικής απόφασης των παρα-
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γράφων 1 και 3, αντίστοιχα, και εφόσον δεν ορίζεται δια-
φορετικά µε τις πράξεις αυτές, δεν απαιτείται η λήψη α-
δειών που προβλέπονται στην κείµενη νοµοθεσία ως α-
ναγκαίες για τη λειτουργία της δραστηριότητας στο χώ-
ρο άσκησής της, αλλά µόνο η λήψη προηγούµενης έ-
γκρισης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου.

Άρθρο 8 
Χορήγηση έγκρισης

1. Για τη χορήγηση έγκρισης υποβάλλεται αίτηση στην
αρµόδια αρχή συνοδευόµενη από όλα τα αναγκαία δικαι-
ολογητικά. Το περιεχό�µενο της αί�τησης για τη χορήγηση
της έγκρισης για µέρος οικονοµικής δραστηριότητας ή
το σύνολο αυτής ή� δ�έσµη οµοειδ�ών οικονοµικ�ών δρα-
στηριοτή�των καθορ�ίζεται µε την κοινή υπουργική από-
φαση της παραγράφου 3 του άρθρου 7.

2. Η διοίκηση υποχρεούται κατ’ αρχήν να εξετάζει το
αίτηµα για τη χορήγηση της έγκρισης µέσα σε εξήντα
(60) ηµέρες από την προσήκουσα υποβολή των δικαιολο-
γητικών. Με το προεδρικό διάταγµα της παραγράφου 1
του προηγούµενου άρθρου δύναται να καθορίζεται µι-
κρότερη ή µεγαλύτερη προθεσµία ανάλογα µε τη φύση
της δραστηριότητας. Σε περίπτωση παρόδου άπρακτης
της προθεσµίας, η χορήγηση της έγκρισης τεκµαίρεται
ότι έχει γίνει δεκτή, εφόσον δεν αντίκειται στις κείµενες
διατάξεις. 

3. Κατά της απόφασης, µε την οποία απορρίπτεται η
αίτηση για τη χορήγηση έγκρισης, ο αιτών δύναται να α-
σκήσει προσφυγή κατ’ εφαρµογή των κείµενων διατάξε-
ων. 

Άρθρο 9 
Αλλαγή του φορέα δραστηριοτήτων

1. Σε περίπτωση αλλαγής του φορέα της δραστηριότη-
τας που επέρχεται µε την περιέλευση της κυριότητας ή
του δικαιώµατος της εκµετάλλευσης της δραστηριότη-
τας σε άλλο φορέα, τόσο ο νέος όσο και ο παλαιός φο-
ρέας οφείλουν να ενηµερώσουν εντός δέκα (10) ηµερών
για την αλλαγή αυτή. Σε περίπτωση παράβασης της υπο-
χρέωσης αυτής, εφαρµόζεται η παράγραφος 1 του άρ-
θρου 15, µειουµένου του προστίµου στο ήµισυ για τον
καθένα από τους φορείς. Ο νέος φορέας ευθύνεται πα-
ράλληλα µε τον παλαιό για την τήρηση της κείµενης νο-
µοθεσίας από τον χρόνο περιέλευσης σε αυτόν της κυ-
ριότητας ή του δικαιώµατος εκµετάλλευσης µέχρι την ε-
νηµέρωση της αρµόδιας αρχής σχετικά µε την αλλαγή. 

2. Εγκρίσεις που έχουν εκδοθεί στο όνοµα του παλαι-
ού φορέα εξακολουθούν να ισχύουν µέχρι τη λήξη τους,
εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην ειδική νοµοθεσία.

3. Η ενηµέρωση πραγµατοποιείται µε αλλαγή των σχε-
τικών στοιχείων στο ΟΠΣ-ΑΔΕ του άρθρου 14. Μέχρι την
έναρξη λειτουργίας του ΟΠΣ-ΑΔΕ, η γνωστοποίηση κα-
τατίθεται στην αρµόδια κατά περίπτωση δηµόσια αρχή,
όπως αυτή ορίζεται στις επιµέρους ανά κλάδο δραστη-
ριοτήτων διατάξεις. Εναλλακτικά η γνωστοποίηση µπο-
ρεί να πραγµατοποιείται µέσω ταχυδροµικής ή ηλεκτρο-
νικής αλληλογραφίας. Στην περίπτωση αυτή ως ηµερο-
µηνία της γνωστοποίησης θεωρείται η ηµεροµηνία παρα-
λαβής της επιστολής (ταχυδροµικής ή ηλεκτρονικής) α-
πό την αρµόδια δηµόσια αρχή.

Άρθρο 10 
Περιορισµός αριθµού εγκρίσεων

Ο αριθµός των εγκρίσεων που χορηγούνται για µία οι-
κονοµική δραστηριότητα είναι απεριόριστος. Ο αριθµός
των εγκρίσεων µπορεί να περιορίζεται για το σύνολο της
Επικράτειας ή για συγκεκριµένα γεωγραφικά διαµερί-
σµατα, µόνον εφόσον τούτο επιβάλλεται για λόγους α-
ντικειµενικούς που αφορούν τη συγκεκριµένη οικονοµι-
κή δραστηριότητα και σχετίζονται µε την εκµετάλλευση
συγκεκριµένου φυσικού, σπάνιου ή δηµόσιου πόρου και
εφόσον ο απεριόριστος αριθµός εγκρίσεων µπορεί να
θέσει σε κίνδυνο τον πόρο αυτόν, όπως ορίζεται µε το
προεδρικό διάταγµα της παραγράφου 1 του άρθρου 7.

Άρθρο 11 
Παράβολο

1. Για την άσκηση οικονοµικής δραστηριότητας υπό
καθεστώς γνωστοποίησης ή και έγκρισης, µπορεί να ορί-
ζεται η υποχρέωση καταβολής παραβόλου άπαξ ανά ε-
γκατάσταση, µε σκοπό τη διαχείριση των γνωστοποιήσε-
ων και εγκρίσεων, τη διαχείριση των πληροφοριών και τη
διενέργεια των ελέγχων, καθώς και την ανάπτυξη του
πληροφοριακού συστήµατος του άρθρου 14 , τη λειτουρ-
γία και συντήρησή του.
α) Το σ�ύνολο των εσόδων από τη θέσπιση του παραβό-

λου της προηγούµενης παραγράφου αποτελεί έσοδο
του Κρατικού Προϋπολογισµού ή άλλου ειδικού ταµείου
του Δηµοσίου και ποσοστό έως 20% των εσόδων εγγρά-
φεται σε ύψος στον Προϋπολογισµό του Υπουργείου Οι-
κονοµίας και Ανάπτυξης, προκειµένου να καλυφθούν
σχετικές δαπάνες της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας. 
β) Αν αρµόδιες αρχές για τη γνωστοποίηση ή έγκριση

ορίζονται οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το 80%
του συνόλου των εσόδων εισπράττεται υπέρ αυτών και
το 20% υπέρ του Κρατικού Προϋπολογισµού, προκειµέ-
νου να καλυφθούν σχετικές δαπάνες της Γενικής Γραµ-
µατείας Βιοµηχανίας του Υπουργείου Οικονοµίας και Α-
νάπτυξης. 

2. Το ύψος του παραβόλου πρέπει να ορίζεται στο ε-
λάχιστο δυνατό και να µην ξεπερνά το κόστος που είναι
απολύτως αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους
αποδίδεται, να είναι ανάλογο του µεγέθους και του εί-
δους της δραστηριότητας και εύλογο, ώστε να µην απο-
τρέπει την έναρξη της οικονοµικής δραστηριότητας. 

3. Με κοινή απο�φαση του Υπουργού Οικονοµίας και Α-
να�πτυξης, του Υπουργού Οικονοµικ�ών και του κατά περί-
πτωση αρµοδίου Υπουργού, προβλέπεται η υποχρέωση
καταβολής του παραβόλου των προηγούµενων παρα-
γράφων και ορίζονται το ύψος του παραβόλου, ο χρόνος
και ο τρόπος καταβολής, ο τρόπος µεταφοράς των πι-
στώσεων στα αρµόδια όργανα, καθώς και κάθε αναγκαία
λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των προηγούµενων πα-
ραγράφων.

4. Όταν καθορισθεί το παράβολο των ανωτέρω παρα-
γράφων, όλα τα παράβολα που προβλέπονται στην κεί-
µενη νοµοθεσία για την άσκηση της οικονοµικής δραστη-
ριότητας ανά εγκατάσταση καταργούνται, µε την κοινή
απόφαση της παραγράφου 3. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Άρθρο 12 
Αρχές ελέγχου και εποπτείας

1. Η εποπτεία και ο έλεγχος από τις αρµόδιες αρχές α-
νάλογα µε την άσκηση κάθε δραστηριότητας αποσκοπεί
στην προστασία του δηµοσίου συµφέροντος και τη δια-
σφάλιση της συµµόρφωσης µε την κείµενη ειδική νοµο-
θεσία και τις ισχύουσες ενωσιακές διατάξεις και συνί-
σταται ιδίως: 
α) στον έλεγχο της οικονοµικής δραστηριότητας κατά

το στάδιο της λειτουργίας, ιδίως µε τη διενέργεια αυτο-
ψίας στην εγκατάσταση και τον έλεγχο δικαιολογητικών
εγγράφων και αναφορών, 
β) στη σύσταση προς τον εποπτευόµενο για την εφαρ-

µογή µέτρων προς συµµόρφωση µε την κείµενη νοµοθε-
σία, 
γ) στην έκδοση κατευθυντήριων γραµµών που απο-

σκοπούν στη διευκόλυνση της συµµόρφωσης, ιδίως µέ-
σω της παροχής πληροφόρησης προς τον εποπτευόµενο
για τον επαπειλούµενο κίνδυνο προσβολής πτυχής του
δηµοσίου συµφέροντος, τις νοµικές απαιτήσεις και την
αναγκαιότητα λήψης των απαιτούµενων µέτρων συµ-
µόρφωσης και
δ) στην επιβολή µέτρων συµµόρφωσης ή και κυρώσε-

ων, όπου προβλέπονται.
2. Η εποπτεία βασίζεται στις παρακάτω αρχές: 
α) της νοµιµότητας,
β) της ανεξαρτησίας του εποπτεύοντος οργάνου από

το εποπτευόµενο µέρος και από κάθε άλλον που έχει
σχετικό έννοµο συµφέρον, 
γ) της διαφάνειας, σαφήνειας, αποτελεσµατικότητας

και αποδοτικότητας, 
δ) του σεβασµού των νοµίµων δικαιωµάτων του επο-

πτευόµενου, 
ε) της αναλογικότητας των εφαρµοστικών µέτρων σε

σχέση µε τη βαρύτητα του κινδύνου της πιθανότητας ε-
πέλευσής του και το ιστορικό συµµόρφωσης του φορέα, 
στ) της επιείκειας προς τον εποπτευόµενο σε περίπτω-

ση αµφιβολίας και της κλιµάκωσης των κυρώσεων ανά-
λογα µε το µέγεθος της µη συµµόρφωσης και τις συνέ-
πειες αυτής, σε κάθε δε περίπτωση η επιβολή µέτρων και
κυρώσεων επιλέγεται ως έσχατο µέσο, 
ζ) της εχεµύθειας των απόρρητων στοιχείων επιχειρ�ή-

σεων, εν�ώσεων επιχειρ�ήσεων  ή�  ά�λλων φυσικώ�ν  ή νο-
µικ�ών προσ�ώπων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Άρθρο 13 
Αρµόδιες αρχές

1. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στα προεδρικά διατάγ-
µατα των άρθρων 5 παρ. 1 και 7 παρ. 1, αρµόδιες αρχές
για τη διαδικασία γνωστοποίησης ή έγκρισης είναι όσες
προβλέπονται στην κείµενη νοµοθεσία. 

2. Οι αρµόδιες αρχές µπορούν να χρησιµοποιούν για
τη διεξαγωγή των ελέγχων και την αξιολόγηση των πο-
ρισµάτων τη συνεργασία ιδιωτικών φορέων. Οι ιδιωτικοί
αυτοί φορείς µπορεί να είναι φυσικά ή νοµικά πρόσωπα.

3. Η συνεργασία µε ιδιωτικούς φορείς επιτρέπεται µό-
νο υπό τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις: 

α) αν οι συνθήκες απαιτούν περισσότερους ανθρώπι-
νους πόρους µε µεγαλύτερη εξειδίκευση, για να διαπι-
στωθεί το επίπεδο συµµόρφωσης των φορέων των οικο-
νοµικών δραστηριοτήτων, είτε κατά τη λειτουργία τους
είτε για τη διεξαγωγή εκ των προτέρων ελέγχων για τη
χορήγηση έγκρισης και 
β) εφόσον τίθεται ζήτηµα ιδιαίτερα αυξηµένου κινδύ-

νου του δηµοσίου συµφέροντος. 
4. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Α-

νάπτυξης και του εκάστοτε αρµόδιου Υπουργού καθορί-
ζονται οι προϋποθέσεις για τη συνεργασία µε τους ιδιω-
τικούς φορείς, η ειδική διαδικασία ανάθεσης σε αυτούς,
οι κανόνες απόδοσης ευθυνών για τους ιδιωτικούς φο-
ρείς, οι κυρώσεις σε περίπτωση µη συµµόρφωσης µε
τους όρους της ανάθεσης, οι απαιτήσεις που αποδεικνύ-
ουν την ύπαρξη προσόντων για τη διεξαγωγή των ενερ-
γειών που τους ανατίθενται, καθώς και κάθε άλλο σχετι-
κό µε τα παραπάνω θέµα. 

Άρθρο 14 
Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Άσκησης 

Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ)

1. Η υποστήριξη του τιθέµενου µε τον παρόντα νόµο
θεσµικού πλαισίου για την άσκηση οικονοµικής δραστη-
ριότητας, λαµβάνει χώρα µέσω του «Ολοκληρωµένου
Πληροφοριακού Συστήµατος Άσκησης Δραστρηριοτή-
των και Ελέγχων» (ΟΠΣ-ΑΔΕ). Το Ολοκληρωµένο Πλη-
ροφοριακό Σύστηµα Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ε-
λέγχων αποτελεί το κεντρικό σύστηµα για την υποστήρι-
ξη των διαδικασιών υπαγωγής στο καθεστώς του παρό-
ντος νόµου και ελέγχου των οικονοµικών δραστηριοτή-
των. Η συνολική διαχείριση και εποπτεία του ΟΠΣ-ΑΔΕ
ανατίθεται στη Γενική� Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υ-
πουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης. 

2. Σκοπός τήρησης του συστήµατος είναι η εφαρµογή
και η υποστήριξη της συνολικής διαδικασίας υπαγωγής
στο καθεστώς του παρόντος νόµου και ελέγχου της οι-
κονοµικής δραστηριότητας. Το ΟΠΣ-ΑΔΕ περιλαµβάνει:
α) τη διαδικασία γνωστοποίησης και έγκρισης, καθώς και
την υποστήριξη του προγραµµατισµού και υλοποίησης
της διαδικασίας ελέγχων βάσει κριτηρίων διαχείρισης
κινδύνων δηµοσίου συµφέροντος, β) ολοκληρωµένο µη-
τρώο µε τις πληροφορίες σχετικά µε τη γνωστοποίηση
που έχει υποβάλει ένας φορέας δραστηριότητας, τις ε-
γκρίσεις που έχουν εκδοθεί, τους ελέγχους στους οποί-
ους έχει υποβληθεί ο φορέας της δραστηριότητας, κα-
θώς και το επίπεδο του κινδύνου για το δηµόσιο συµφέ-
ρον. Το ΟΠΣ-ΑΔΕ µπορεί να περιλαµβάνει και πληροφο-
ρίες σχετικά µε άλλες εγκρίσεις που έχει λάβει η επιχεί-
ρηση.

3. Το ΟΠΣ-ΑΔΕ αποτελείται από τρία κύρια υποσυστή-
µατα:
α. Υποσύστηµα Καταγραφής Γνωστοποίησης και Ε-

γκρίσεων και δηµιουργίας µητρώου επιχειρήσεων και ε-
γκαταστάσεων και συγκεκριµένα: (αα) αναλυτικό κατά-
λογο των όρων και προϋποθέσεων που προβλέπονται
για την άσκηση οικονοµικής δραστηριότητας, όπως γνω-
στοποίηση και εγκρίσεις για την ενηµέρωση των πολι-
τών, (ββ) µητρώο που περιλαµβάνει κατάλογο των γνω-
στοποιήσεων που έχει υποβάλει κάθε φορέας οικονοµι-
κής δραστηριότητας, καθώς και των εγκρίσεων που έχει
λάβει και (γγ) µητρώο των επιµέρους εγκαταστάσεων
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κάθε επιχείρησης, για τις οποίες έχει υποβληθεί γνωστο-
ποίηση ή και έχουν ληφθεί οι απαιτούµενες εγκρίσεις,
καθώς και των δοµών για τις οποίες οι επιχειρήσεις είναι
υπεύθυνες. 
β. Υποσύστηµα Διαχείρισης Εγκρίσεων των επιχειρή-

σεων που υποστηρίζει: (αα) το µηχανισµό γνωστοποίη-
σης και (ββ) τη διαδικασία από την ηλεκτρονική υποβολή
της αίτησης µέχρι την έκδοση της έγκρισης σε ηλεκτρο-
νική µορφή και
γ. Υποσύστηµα Διαχείρισης Ελέγχων που επιτρέπει

την αυτοµατοποίηση του σχεδιασµού των ελέγχων, βά-
σει ανάλυσης κινδύνου δηµοσίου συµφέροντος και της
καταγραφής των αποτελεσµάτων κάθε ελέγχου που διε-
ξάγεται µε τη χρήση πρότυπων φύλλων ελέγχου.

4. Το ΟΠΣ-ΑΔΕ είναι προσβάσιµο και µπορεί να χρησι-
µοποιηθεί από όλες τις εµπλεκόµενες αρχές. Στο ΟΠΣ-
ΑΔΕ γνωστοποιούνται πληροφορίες σχετικά µε το πε-
ριέχοµενο των ελέγχων που πραγµατοποιούνται από κά-
θε ελεγκτική αρχή και δίνει τη δυνατότητα διασύνδεσης
µε τους εµπλεκόµενους φορείς προκειµένου να υποβά-
λουν ερωτήµατα σχετικά µε τις απαιτήσεις της νοµοθε-
σίας. Επίσης, γνωστοποιούνται πληροφορίες που προκύ-
πτουν από τους ελέγχους, καθώς και τυχόν διαπιστώ-
σεις και ευρήµατα που αφορούν στην αρµοδιότητα άλ-
λων φορέων.

5. Για την εξυπηρέτηση των σκοπών του παρόντος νό-
µου, προβλέπεται η ανταλλαγή δεδοµένων µεταξύ του
ΟΠΣ-ΑΔΕ και του Γενικού Εµπορικού Μητρώου
(Γ.Ε.ΜΗ.), καθώς και των υπηρεσιών της Γενικής Γραµ-
µατείας Δηµοσίων Εσόδων και της Γενικής Γραµµατείας
Πληροφοριακών Συστηµάτων και Διοικητικής Υποστήρι-
ξης του Υπουργείου Οικονοµικών. Επιπλέον προβλέπε-
ται η διαλειτουργικότητα και η ηλεκτρονική ανταλλαγή
δεδοµένων µε τις υφιστάµενες βάσεις δεδοµένων, κα-
θώς και µε κάθε άλλο υφιστάµενο πληροφοριακό σύστη-
µα, βάσει του Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονι-
κής Διακυβέρνησης, όπως εγκρίθηκε µε την
ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/ 10.4.2012 απόφαση του Υφυπουργού
Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ-
νησης (Β΄1301).

6. Στο ΟΠΣ-ΑΔΕ περιλαµβάνεται και η διαδικτυακή πύ-
λη, η οποία αποτελεί� το κεντρικό� σηµείο δηµοσιότητας
κάθε ενέργειας, η οποία σχετίζεται µε την άσκηση των
δραστηριοτήτων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής
του παρο�ντος νο�µου. Η διαδικτυακή πύλη αποτελεί επί-
σης το µέσο παροχής πληροφοριών προς τους πολίτες
και τις επιχειρήσεις. Τα επίπεδα δικαιώµατος πρόσβασης
κλιµακώνονται από απλή ενηµέρωση µέχρι και τροποποί-
ηση των υφιστάµενων στοιχείων στο σύστηµα. 

7. Οι όροι και προϋποθέσεις άσκησης οικονοµικής δρα-
στηριότητας, για τις οποίες προβλέπεται η διαδικασία
γνωστοποίησης ή η λήψη έγκρισης, πρέπει απαραιτήτως
να καταγράφονται στο ΟΠΣ-ΑΔΕ και να δηµοσιεύονται
στη διαδικτυακή πύλη αυτού. Οι αρµόδιες αρχές υποχρε-
ούνται να ενηµερώνουν το ΟΠΣ-ΑΔΕ για κάθε όρο και
προϋπόθεση που απαιτείται για την άσκηση οικονοµικής
δραστηριότητας µέσω της Γενικής Γραµµατείας Βιοµη-
χανίας του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης.

8. Τα πρότυπα φύλλα ελέγχου που χρησιµοποιούνται
κατά τον έλεγχο από τις αρµόδιες αρχές οφείλουν να
δηµοσιεύονται απαραιτήτως στη διαδικτυακή πύλη του
ΟΠΣ-ΑΔΕ. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρ-

θρου 16, δεν µπορεί να διενεργηθεί έλεγχος πριν από τη
δηµοσίευση των πρότυπων φύλλων ελέγχου στο ΟΠΣ-
ΑΔΕ. 

9. Το κέντρο λειτουργίας του ΟΠΣ-ΑΔΕ και οι δυνατό-
τητες πρόσβασης στις υπηρεσίες του διέπονται από το
ν. 3979/2011 (Α΄138). Η λειτουργία του ΟΠΣ-ΑΔΕ διέπε-
ται από τις αρχές και τους κανόνες σχετικά µε διαδι-
κτυακούς τόπους και πληροφοριακά συστήµατα, όπως
αυτά προβλέπονται στην ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/10.4.2012 α-
πόφαση του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Oι-
κονοµίας και Ανάπτυξης και Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλε-
πικοινωνιών και Ενηµέρωσης και Οικονοµικών καθορίζο-
νται το πλαίσιο δηµιουργίας, ανάπτυξης και λειτουργίας
του ΟΠΣ-ΑΔΕ, οι αρµοδιότητες των υπηρεσιών και της
Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε., οι πληροφορίες που
δηµοσιεύονται σε αυτό, συ�µφωνα µε τον παρόντα νόµο,
καθώς και ο τρόπος και οι όροι ή� οι περιορισµοί πρόσβα-
σης στις πληροφορίες αυτές. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

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 οι-
κονοµικής δραστηριότητας, η παράλειψη γνωστοποίη-
σης των στοιχείων που πρόκειται να µεταβληθούν ή µε-
ταβλήθηκαν ή η παροχή αναληθών στοιχείων κατά τη
γνωστοποίηση ή τη µεταβολή επισύρει διοικητικό πρό-
στιµο από εκατό (100) έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευ-
ρώ. Για την επιµέτρηση του προστίµου λαµβάνονται υπό-
ψη τα παρακάτω κριτήρια: 
α) αν η παράλειψη αφορά την αρχική γνωστοποίηση ή

τη γνωστοποίηση στοιχείων που έχουν µεταβληθεί, 
β) σε περίπτωση παράλειψης γνωστοποίησης στοιχεί-

ων που µεταβλήθηκαν ή σε περίπτωση γνωστοποίησης
αναληθών στοιχείων, αν η παράβαση αφορά ένα ή περισ-
σότερα 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 τυπι-

κή παράβαση ή συνοδεύεται και από παράβαση των δια-
τάξεων της κείµενης νοµοθεσίας περί λειτουργίας της
οικονοµικής δραστηριότητας, 
στ) αν από την άσκηση της δραστηριότητας τέθηκε σε

διακινδύνευση ή προκλήθηκε βλάβη στο δηµόσιο συµφέ-
ρον, 
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, µπο-
ρούν αντί της επιβολής του προστίµου να προβούν σε
σύσταση. 
Ο συντελεστής βαρύτητας των ανωτέρω κριτηρίων, η

επιµέτρησή τους, το εύρος των κυρώσεων εντός των ο-
ρίων της παραγράφου 1, τα όργανα και η διαδικασία επι-
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βολής τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτηµα καθο-
ρίζονται 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 άρ-
θρο 7, η έλλειψη αυτής επισύρει διοικητικό πρόστιµο από
πεντακόσια (500) έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ,
λαµβάνοντας υπόψη τις συνθήκες τέλεσης της παράβα-
σης, το µέγεθος της επιχείρησης, την προσβαλλόµενη
πτυχή του δηµοσίου συµφέροντος και την ένταση της
προσβολής. Επιπλέον, συνεκτιµώνται κατά την επιµέτρη-
ση 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 πα-

ράβαση ή συνιστά και παράβαση των διατάξεων της κεί-
µενης νοµοθεσίας που διέπει τη λειτουργία της οικονο-
µικής δραστηριότητας, 
δ) η άµεση συνεργασία ή ανταπόκριση του οικονοµι-

κού φορέα να συµµορφωθεί, 
ε) αν από την άσκηση της δραστηριότητας τέθηκε σε

διακινδύνευση ή προκλήθηκε βλάβη στο δηµόσιο συµφέ-
ρον. Σε αυτή την περίπτωση, εφόσον προκύπτει άµεσος
κίνδυνος για το δηµόσιο συµφέρον και παρίσταται έκτα-
κτη ανάγκη αποτροπής του κινδύνου αυτού, µπορεί να ε-
πιβάλλεται η ολική ή µερική, προσωρινή ή οριστική δια-
κοπή της λειτουργίας της δραστηριότητας.
Τo εύρος του πλαισίου των κυρώσεων εντός των ο-

ρίων της παραγράφου 2, τα κριτήρια επιµέτρησης των α-
νωτέρω κυρώσεων, τα όργανα και η διαδικασία επιβολής
τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτηµα για κάθε οι-
κονοµική δραστηριότητα ή για οµάδα ή οµάδες δραστη-
ριοτήτων καθορίζονται για περιπτώσεις υφιστάµενων ε-
γκρίσεων µε την κοινή υπουργική απόφαση που εκδίδε-
ται δυνάµει της παραγράφου 3 του άρθρου 7.

3. Η διαπίστωση παράβασης όρων της κείµενης νοµο-
θεσίας επισύρει τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

4. Τα πρόστιµα που βεβαιώνονται σύµφωνα µε το πα-
ρόν άρθρο εισπράττονται ως δηµόσια έσοδα κατά τις
διατάξεις του ΚΕΔΕ και πιστώνονται σε ειδικό κωδικό
του Κρατικού Προϋπολογισµού�. Επί των εισπραττόµε-
νων προστίµων για την επιβολή και είσπραξη, των οποί-
ων αρµόδιος είναι Οργανισµός Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
ποσοστό 50% αποτελεί έσοδο του Ο.Τ.Α. στη χωρική αρ-
µοδιότητα του οποίου βεβαιώνεται η παράβαση και πο-
σοστό 50% αποδίδεται στον ανωτέρω ειδικό κωδικό του
Κρατικού Προϋπολογισµού. 

5. Κατά των πράξεων µε τις οποίες επιβάλλονται οι κυ-
ρώσεις των προηγούµενων παραγράφων δύναται να α-
σκείται προσφυγή κατ’ εφαρµογή της κείµενης νοµοθε-
σίας. 

Άρθρο 16 
Μεταβατικές- Καταργούµενες διατάξεις

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου καταρ-
γούνται τα άρθρα 1 έως 34 του ν. 4262/2014 (Α΄ 114).

2. Τα προεδρικά διατάγµατα και οι υπουργικές αποφά-
σεις που προβλέπονται στα άρθρα 5 και 7 περί υπαγωγής
των οικονοµικών δραστηριοτήτων που εµπίπτουν σε κα-

θεστώς γνωστοποίησης ή έγκρισης του παρόντος εκδί-
δονται έως τις 31 Δεκεµβρίου 2018. Μετά την άνω ηµε-
ροµηνία, κάθε άδεια, βεβαίωση, πιστοποιητικό ή κάθε άλ-
λη συναφής πράξη ή διαδικασία, η οποία δεν έχει υπα-
χθεί στην έννοια της έγκρισης, ως αυτή ορίζεται στο άρ-
θρο 2, και αντίκειται στις προϋποθέσεις της παραγράφου
2 του άρθρου 7, καταργείται. 

3. Για τις δραστηριότητες που υπάγονται στο καθε-
στώς γνωστοποίησης του άρθρου 5, για τις οποίες απαι-
τείτο για οποιαδήποτε άλλη διαδικασία της διοίκησης ή
από Ν.Π.Ι.Δ., Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλο φορέα αντίγραφο της ά-
δειας λειτουργίας, η οποία παύει να ισχύει, ζητείται µετά
την υπαγωγή τους στο καθεστώς γνωστοποίησης το α-
ποδεικτικό υποβολής. 

4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυ-
ξης διαπιστώνεται η θέση σε λειτουργία του ΟΠΣ-ΑΔΕ
του άρθρου 14. Η διαπίστωση της λειτουργίας είναι δυ-
νατή είτε σε φάσεις είτε ως πλήρης.

5. Με Πράξη Υπουργικού Συµβουλίου συνίσταται Οµά-
δα Διαχείρισης Έργου, στην οποία µετέχουν ο Γενικός
Γραµµατέας Βιοµηχανίας, ως Πρόεδρος, εκπρόσωπος
της Γενικής Γραµµατείας Πρωθυπουργού, εκπρόσωπος
του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης και, κατά πε-
ρίπτωση, εκπρόσωποι των συναρµόδιων Υπουργείων. Η
οµάδα Διαχείρισης Έργου προγραµµατίζει, παρακολου-
θεί, συντονίζει και προωθεί τις απαραίτητες δράσεις για
την εφαρµογή του παρόντος νόµου.

ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΣΚΗΣΗΣ 
ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

Άρθρο 17 
Πεδίο εφαρµογής

Στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος Κεφαλαίου εµπί-
πτουν οι δραστηριότητες µεταποίησης τροφίµων και πο-
τών µε Κωδικούς Αριθµούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) 10
και 11 που περιλαµβάνονται στην 3η οµάδα του Παραρ-
τήµατος, καθώς και οι «δραστηριότητες συσκευασίας»
µε ΚΑΔ 82.92 της 11ης οµάδας στις περιπτώσεις που α-
φορούν τρόφιµα και ποτά. 

Άρθρο 18 
Γνωστοποίηση λειτουργίας

1. Οι δραστηριότητες που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρ-
µογής του παρόντος Κεφαλαίου, µε εξαίρεση τη δραστη-
ριότητα «Παραγωγή ζάχαρης» µε ΚΑΔ 10.81, υπάγονται
σε καθεστώς γνωστοποίησης του άρθρου 6. 

2. Η γνωστοποίηση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλε-
κτρονικά από το φορέα της οικονοµικής δραστηριότητας
µέσω του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος
Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ - ΑΔΕ) του
άρθρου 14.

3. Μέχρι την ενεργοποίηση του ΟΠΣ-ΑΔΕ για το τµήµα
που αφορά τη γνωστοποίηση των δραστηριοτήτων του
παρόντος Κεφαλαίου, η γνωστοποίηση υποβάλλεται από
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το φορέα της οικονοµικής δραστηριότητας στη Διεύθυν-
ση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας κατά το
ν. 3852/2010 (Α΄87), στην οποία πρόκειται να λειτουργή-
σει η δραστηριότητα ή στα κατά τόπον αρµόδια για τις
µεταποιητικές και συναφείς δραστηριότητες Επιµελητή-
ρια και τις ενώσεις τους ή στο Τεχνικό Επιµελητήριο Ελ-
λάδας, µετά την πιστοποίησή τους, σύµφωνα µε τη
παρ.2 του άρθρου 2 του ν. 2081/1992 (Α΄154) και το άρ-
θρο 4 του π.δ. της 27.11/14.12.1926 (Α΄ 430) αντίστοιχα,
τα οποία υποχρεούνται να την κοινοποιούν αµελλητί
στις αρµόδιες αρχές. 

4. Για την υποβολή της γνωστοποίησης απαιτείται η
κατάθεση παραβόλου, για το οποίο εφαρµόζεται αναλο-
γικά το άρθρο 1 παράγραφος 1 και παρ. 2 περίπτωσης Β΄
υποπερίπτωσης i της οικ. 14684/914/Φ15/2012 κοινής α-
πόφασης των Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης, Α-
νταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
(Β΄ 3533).

5. Οι έλεγχοι που προβλέπονται στις κείµενες διατά-
ξεις ως προϋπόθεση για την έναρξη λειτουργίας της
δραστηριότητας από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικεί-
ας Περιφερειακής Ενότητας ή από τα κατά τόπον αρµό-
δια για τις µεταποιητικές και συναφείς δραστηριότητες
Επιµελητήρια και τις ενώσεις τους ή το Τεχνικό Επιµελη-
τήριο Ελλάδας µετά την πιστοποίησή τους, διενεργού-
νται εφεξής µετά την υποβολή της γνωστοποίησης ή α-
πό το χρόνο που υπήρχε υποχρέωση για την υποβολή
της. 

Άρθρο 19 
Βεβαίωση καταλληλότητας

1. Για τη λειτουργία των δραστηριοτήτων που εµπί-
πτουν στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος Κεφαλαίου η
υποχρέωση λήψης βεβαίωσης καταλληλότητας, όπως
αυτή προβλέπεται στην οικ. 483/35/Φ15/2012 απόφαση
του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυ-
τιλίας (Β΄ 158), καταργείται.

2. Οι φορείς των ανωτέρω δραστηριοτήτων υποχρεού-
νται να τηρούν τους όρους και προϋποθέσεις που περι-
γράφονται στην κείµενη νοµοθεσία για την ασφάλεια
των τροφίµων και να εφαρµόζουν σύστηµα αυτοελέγχου
(HACCP) όπου απαιτείται. 

3. Οι αρµόδιες αρχές µόλις λάβουν γνώση των στοι-
χείων της οικονοµικής δραστηριότητας, µπορούν να α-
σκήσουν τα προβλεπόµενα στην κείµενη νοµοθεσία ελε-
γκτικά τους καθήκοντα. 

Άρθρο 20 
Σύµφωνη γνώµη υγειονοµικής καταλληλότητας

1. Για τη λειτουργία των δραστηριοτήτων που εµπί-
πτουν στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος Κεφαλαίου,
δεν απαιτείται η λήψη σύµφωνης γνώµης υγειονοµικής
καταλληλότητας, όπως αυτή προβλέπεται στην οικ.
483/35/Φ.15/2012 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Κατ’ εξαίρεση, δια-
τηρείται η σχετική υποχρέωση για τη δραστηριότητα
«Παραγωγή και εµφιάλωση µεταλλικού νερού και άλλων
εµφιαλωµένων νερών» που εµπίπτει στον ΚΑΔ 11.07. 

2. Οι φορείς των ανωτέρω δραστηριοτήτων υποχρεού-

νται να τηρούν τους όρους και προϋποθέσεις που περι-
γράφονται στην κείµενη νοµοθεσία για την ασφάλεια
των τροφίµων και να εφαρµόζουν σύστηµα αυτοελέγχου
(HACCP), όπου απαιτείται. 

3. Οι αρµόδιες αρχές µόλις λάβουν γνώση των στοι-
χείων της οικονοµικής δραστηριότητας, µπορούν να α-
σκήσουν τα προβλεπόµενα στην κείµενη νοµοθεσία ελε-
γκτικά τους καθήκοντα. 

Άρθρο 21 
Βεβαίωση συνδροµής νοµίµων προϋποθέσεων

1. Για τη λειτουργία των δραστηριοτήτων που εµπί-
πτουν στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος Κεφαλαίου, η
υποχρέωση λήψης βεβαίωσης συνδροµής νοµίµων προϋ-
ποθέσεων, όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο έκτο του
ν. 4303/2014 (Α΄ 231) και στις 5045/116550/2015 και
5042/116548/2015 αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων (Β΄ 2323), καταργείται. 

2. Οι φορείς των ανωτέρω δραστηριοτήτων υποχρεού-
νται να τηρούν τους όρους και προϋποθέσεις που περι-
γράφονται στην κείµενη νοµοθεσία για την ασφάλεια
των τροφίµων και να εφαρµόζουν σύστηµα αυτοελέγχου
(HACCP) όπου απαιτείται. 

3. Οι αρµόδιες αρχές µόλις λάβουν γνώση των στοι-
χείων της οικονοµικής δραστηριότητας, µπορεί να ασκή-
σουν τα προβλεπόµενα στην κείµενη νοµοθεσία ελεγκτι-
κά τους καθήκοντα. 

Άρθρο 22 
Δραστηριότητες µεταποίησης τροφίµων και άλλων

προϊόντων ζωικής προέλευσης

Αν για τη λειτουργία των δραστηριοτήτων του παρό-
ντος Κεφαλαίου απαιτείται προηγούµενη έγκριση κατ’ ε-
φαρµογή των Κανονισµών 853/2004 (L 139) ή 183/2005
(L 35) ή 1069/2009 (L 300), η διαδικασία και το περιεχό-
µενο της έγκρισης καθορίζονται κατά τα προβλεπόµενα
στο άρθρο 7. 

Άρθρο 23 
Κυρώσεις

1. Αν ο υπόχρεος παραλείψει την υποβολή γνωστοποί-
ησης ή γνωστοποιήσει αναληθή στοιχεία ή παραλείψει
την υποβολή γνωστοποίησης των στοιχείων της οικονο-
µικής δραστηριότητας σε περίπτωση επικείµενης µετα-
βολής, επιβάλλονται σε βάρος του φορέα της οικονοµι-
κής δραστηριότητας οι κυρώσεις του άρθρου 15, όπως
αυτές εξειδικεύονται στην υπουργική απόφαση της πα-
ραγράφου 1 του άρθρου 24. Αρµόδιο όργανο για την επι-
βολή των κυρώσεων αυτών ορίζεται ο οικείος Περιφερει-
άρχης.

2. Κατά των αποφάσεων επιβολής κυρώσεων χωρεί ει-
δική διοικητική προσφυγή, σύµφωνα µε το άρθρο 227
του ν. 3852/2010 (Α΄87).  

3. Σε περίπτωση παραβίασης επιµέρους όρων και προ-
ϋποθέσεων κατά τη λειτουργία δραστηριοτήτων που υ-
πόκεινται σε γνωστοποίηση εφαρµόζονται οι κυρώσεις
της κείµενης νοµοθεσίας από τα αρµόδια όργανα που ο-
ρίζονται σε αυτή. 
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4. Όπου στην κείµενη νοµοθεσία προβλέπεται η κύρω-
ση της προσωρινής ή οριστικής αφαίρεσης άδειας λει-
τουργίας, νοείται εφεξής η προσωρινή ή οριστική διακο-
πή λειτουργίας της δραστηριότητας, µε τη σφράγιση της
εγκατάστασης και του παραγωγικού της εξοπλισµού από
τη Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Περιφερειακής Ε-
νότητας.

Άρθρο 24 
Εξουσιοδοτήσεις

1. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυ-
ξης που εκδίδεται µέσα σε ένα µήνα από την έναρξη ι-
σχύος του παρόντος, καθορίζονται το περιεχόµενο και η
διαδικασία της γνωστοποίησης, τα τυχόν έγγραφα που
τηρούνται στην έδρα της δραστηριότητας, ο τρόπος
γνωστοποίησης των στοιχείων σε περίπτωση επικείµε-
νης µεταβολής τους, οι αρχές στις οποίες κοινοποιείται
η γνωστοποίηση προκειµένου να ασκήσουν τις ελεγκτι-
κές τους αρµοδιότητες, η κλιµάκωση των επιβαλλόµε-
νων 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 άρ-
θρα 5 και 6. 

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Α-
νάπτυξης και Οικονοµικών µπορεί να ανακαθορίζεται το
ύψος του παραβόλου του άρθρου 11, ο χρόνος και ο τρό-
πος καταβολής του, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα
για τη µεταφορά των πιστώσεων στα αρµόδια όργανα,
σύµφωνα µε τις προβλέψεις του άρθρου 11. 

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και
Οικονοµίας και Ανάπτυξης κατατάσσονται οι µεταποιητι-
κές και συναφείς δραστηριότητες σε κατηγορίες από ά-
ποψη κινδύνου πυρκαγιάς και καθορίζονται τα προληπτι-
κά και κατασταλτικά µέτρα και µέσα πυροπροστασίας, τα
οποία πρέπει να λαµβάνονται για την πρόληψη και απο-
τροπή των κινδύνων εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκα-
γιάς στις εγκαταστάσεις των ως άνω δραστηριοτήτων,
µε βάση την κατάταξη αυτή, καθώς και οι κυρώσεις που
επιβάλλονται σε περίπτωση µη συµµόρφωσης. 

Άρθρο 25 
Τροποποιούµενες και καταργούµενες διατάξεις

1. Στο άρθρο έκτο του ν. 4303/2014 (Α΄231) επέρχο-
νται οι εξής τροποποιήσεις:
α) Το στοιχείο 1 της παραγράφου 3 αντικαθίσταται ως

εξής:
«1. Η παραγωγή ξυδιού κάθε κατηγορίας γίνεται από

τα οξοποιεία. Το ξύδι διατίθεται προς εµπορία είτε προ-
συσκευασµένο είτε χύµα. Η εµφιάλωση του ξυδιού γίνε-
ται από τα οξοποιεία, καθώς και από τα εµφιαλωτήρια
ξυδιού.»
β) Η παράγραφος 4 αντικαθίσταται ως εξής: 
«1. Στο οξοποιείο ή και εµφιαλωτήριο ξυδιού τηρείται

αρχείο σχετικά µε τις πρώτες ύλες που παραλαµβάνο-
νται προς κατεργασία, τις κατηγορίες ξυδιών που παρά-
γονται ή και εµφιαλώνονται και το σχετικό διάγραµµα
ροής. Αν µεταξύ των κατά τα ανωτέρω πρώτων υλών πε-
ριλαµβάνεται και η αιθυλική αλκοόλη ή και άλλη πρώτη
ύλη στην οποία, είτε αυτοτελώς, είτε στα παραγόµενα

ενδιαµέσως από την κατεργασία αυτής προϊόντα, εφαρ-
µόζεται Ε.Φ.Κ. µε µη µηδενικό συντελεστή, ο υπεύθυνος
της επιχείρησης ενηµερώνει τις αρµόδιες αρχές κατά
την υποπαράγραφο 2 της παραγράφου 2, οι οποίες ελέγ-
χουν τις οικείες εγκαταστάσεις συντάσσοντας σχετική
έκθεση µε βάση την οποία και αναλόγως του αποτελέ-
σµατος αυτής επιτρέπεται η παραλαβή των εν λόγω
πρώτων υλών, προς κατεργασία, από το οξοποιείο. 

2. Η Διεύθυνση Μεταποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου
Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίµων καταρτίζει και τηρεί «Μη-
τρώο Επιχειρήσεων ξυδιού» για την παραγωγή/εµφιάλω-
ση ξυδιού όλων των κατηγοριών, σε εθνικό επίπεδο, το
οποίο δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Α-
γροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και στο οποίο εγγρά-
φονται όλες οι επιχειρήσεις ξυδιού. Με απόφαση του Υ-
πουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων καθορίζε-
ται κάθε σχετικό θέµα που αφορά την τήρηση, οργάνωση
και λειτουργία του «Μητρώου Επιχειρήσεων ξυδιού»,
καθώς και την τήρηση από τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οι-
κονοµίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτή-
των αντίστοιχου µητρώου για τις επιχειρήσεις της περιο-
χής αρµοδιότητάς τους.»
γ) Το στοιχείο 2 της παραγράφου 12 καταργείται.
2. Στην υπ’ αριθµ. 5045/116550/2015 απόφαση του Υ-

πουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (Β΄ 2323)
επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: 
α) Το άρθρο 2 καταργείται.
β) Στο άρθρο 5 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Σε περίπτωση αναστολής λειτουργίας εγκατάστα-

σης παραγωγής ανακαθαρισµένου συµπυκνωµένου
γλεύκους που επιβάλλεται µετά από έλεγχο η αρµόδια
ΔΑΟΚ ενηµερώνει αµέσως τη Διεύθυνση Μεταποίησης
και Ποιοτικού Ελέγχου Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και
του ΕΦΕΤ.»
γ) Το άρθρο 6 καταργείται. 
3. Στην υπ’ αριθµ. 5042/116548/2015 απόφαση του Υ-

πουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (Β΄ 2323)
επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: 
α) Το άρθρο 2 καταργείται.
β) Στο άρθρο 6 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Σε περίπτωση αναστολής λειτουργίας εµφιαλωτη-

ρίου οίνου που επιβάλλεται µετά από έλεγχο η αρµόδια
ΔΑΟΚ ενηµερώνει άµεσα τη Διεύθυνση Μεταποίησης και
Ποιοτικού Ελέγχου Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και τον
ΕΦΕΤ.»
γ) Το άρθρο 7 καταργείται. 
4. Καταργούνται: 
α) Το άρθρο 19 του ν. 3526/2007 (Α΄ 24).
β) Η παρ. 10 του άρθρου 4 του ν. 3325/2005 (Α΄ 68).
5. Η υπ’ αριθµ. 12710/860/Φ15/2007 κοινή απόφαση

των Υπουργών Ανάπτυξης και Υγείας και Κοινωνικής Αλ-
ληλεγγύης (Β΄1026) εξακολουθεί να ισχύει µόνο για τις
δραστηριότητες που αναφέρονται στην Α5α/5333/1987
απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνι-
κών Ασφαλίσεων (Β΄ 721) και τη δραστηριότητα «Παρα-
γωγή και εµφιάλωση µεταλλικού νερού και άλλων εµ-
φιαλωµένων νερών» που εµπίπτει στον ΚΑΔ 11.07.
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Άρθρο 26 
Μεταβατικές διατάξεις

1. Στις δραστηριότητες που εµπίπτουν στο πεδίο ε-
φαρµογής του παρόντος Κεφαλαίου δεν εφαρµόζεται η
υπ’ αριθµ. οικ. 12684/92/2014 κοινή απόφαση των Υ-
πουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Διοικη-
τικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
(Β΄ 3181), η οποία παραµένει σε ισχύ για τις δραστηριό-
τητες µε αριθµό 32 έως 103 του Παραρτήµατός της. 

2. Πλην όσων ρητά ορίζονται στο παρόν Κεφάλαιο κα-
τά τα λοιπά εξακολουθεί να εφαρµόζεται το υφιστάµενο
πλαίσιο αδειοδότησης µεταποιητικών και συναφών δρα-
στηριοτήτων όπως αυτό προβλέπεται στο ν. 3982/2011
(Α΄ 143) και στις κατ’εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσες
διατάξεις. 

3. Από την έναρξη ισχύος της απόφασης που προβλέ-
πεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 24, η υπαγωγή της
οικονοµικής δραστηριότητας σε καθεστώς γνωστοποίη-
σης απαλλάσσει το φορέα της οικονοµικής δραστηριότη-
τας από την υποχρέωση λήψης άδειας λειτουργίας ή κα-
τάθεσης υπεύθυνης δήλωσης. Όπου απαιτείται η προ-
σκόµιση άδειας λειτουργίας ή βεβαίωσης κατάθεσης υ-
πεύθυνης δήλωσης, προσκοµίζεται εφεξής το αποδεικτι-
κό υποβολής της γνωστοποίησης. 

4. Για όσες δραστηριότητες εµπίπτουν εφεξής στο κα-
θεστώς γνωστοποίησης και λειτουργούν µε άδεια λει-
τουργίας ή υπεύθυνη δήλωση, η λειτουργία τους εξακο-
λουθεί να διέπεται από τις διατάξεις βάσει των οποίων
εκδόθηκε η άδεια λειτουργίας τους ή κατατέθηκε η σχε-
τική υπεύθυνη δήλωση. Αν µεσολαβήσει µεταβολή στοι-
χείου, ο φορέας της οικονοµικής δραστηριότητας υπο-
χρεούται σε γνωστοποίηση κατά τις διατάξεις του άρ-
θρου 18. Μετά την υποβολή της γνωστοποίησης η λει-
τουργία της δραστηριότητας διέπεται από τις διατάξεις
του παρόντος. 

5. Οι ρυθµίσεις του παρόντος Κεφαλαίου καταλαµβά-
νουν και εκκρεµείς αιτήσεις για έκδοση άδειας λειτουρ-
γίας.

6. Μέχρι την έκδοση της υπουργικής απόφασης της
παραγράφου 1 του άρθρου 24 σχετικά µε την κλιµάκωση
των επιβαλλόµενων κυρώσεων, για έλλειψη γνωστοποί-
ησης, για γνωστοποίηση µε αναληθή στοιχεία ή για πα-
ράλειψη γνωστοποίησης στοιχείων που έχουν µεταβλη-
θεί εφαρµόζεται η 484/36/Φ15/2012 απόφαση του Ανα-
πληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας (Β΄ 230), εφαρµοζόµενη αντιστοίχως για τις
παραβάσεις µε στοιχεία 3, 4 και 5 της παραγράφου Α΄
του Παραρτήµατός της. Το προσδιοριζόµενο πρόστιµο
µπορεί να µειώνεται κατά σαράντα τοις εκατό (40%) από
το όργανο που το επιβάλλει. Κατά την επιµέτρηση του
προστίµου λαµβάνονται υπόψη τα κριτήρια της παραγρά-
φου 1 του άρθρου 15.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ,
ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ

Άρθρο 27 
Πεδίο εφαρµογής

Στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος Κεφαλαίου εµπί-

πτουν τα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος του
άρθρου 80 του ν. 3463/2006 (Α΄114) εκτός των κέντρων
διασκέδασης. Επίσης, στο πεδίο εφαρµογής του παρό-
ντος εµπίπτουν τα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέ-
ροντος 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 κεφαλαί-
ου, υπάγονται στο καθεστώς γνωστοποίησης του άρ-
θρου 6 µε την επιφύλαξη των παραγράφων 2 και 3, κα-
θώς και των άρθρων 29 και 30. 

2. Πριν από την υποβολή της γνωστοποίησης ο ενδια-
φερόµενος πρέπει να έχει εξασφαλίσει ότι το κατάστη-
µα µπορεί να ιδρυθεί στη συγκεκριµένη θέση. Για το σκο-
πό αυτόν απαιτείται βεβαίωση από τον Προϊστάµενο της
αρµόδιας υπηρεσίας του Δήµου, στην περιφέρεια του ο-
ποίου πρόκειται να λειτουργήσει το κατάστηµα ότι η συ-
γκεκριµένη δραστηριότητα µπορεί να ιδρυθεί στη συγκε-
κριµένη θέση. Η αρµόδια για τη χορήγηση της βεβαίω-
σης υπηρεσία διερευνά τις υφιστάµενες χρήσεις γης και
άλλους περιορισµούς που τίθενται στην κείµενη νοµοθε-
σία ή σε κανονιστικές αποφάσεις του Δήµου, οι οποίες έ-
χουν εκδοθεί πριν την ηµεροµηνία κατάθεσης αίτησης
για την έκδοση της βεβαίωσης, και χορηγεί τη βεβαίωση
εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την υποβολή της σχε-
τικής αίτησης. Αν παρέλθει άπρακτη η προαναφερόµενη
προθεσµία, θεωρείται ότι η βεβαίωση έχει χορηγηθεί, ε-
φόσον η λειτουργία της συγκεκριµένης δραστηριότητας
στη συγκεκριµένη θέση δεν απαγορεύεται. Η βεβαίωση
ισχύει για πέντε (5) µήνες από την ηµεροµηνία έκδοσής
της και µέσα στο διάστηµα αυτό ο ενδιαφερόµενος οφεί-
λει να προβεί στη γνωστοποίηση. 

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

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 καταστηµά-
των υγειονοµικού ενδιαφέροντος, η γνωστοποίηση υπο-
βάλλεται είτε στο Δήµο είτε σε οποιοδήποτε Κέντρο Ε-
ξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργεί ως Ενιαίο
Κέντρο Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ). 

5. Ο Δήµος στην περιφέρεια του οποίου πρόκειται να
λειτουργήσει η συγκεκριµένη δραστηριότητα είναι η αρ-
µόδια αρχή για την παρακολούθηση και διαχείριση της
γνωστοποίησης και οφείλει να την κοινοποιήσει στις ε-
λεγκτικές αρχές προκειµένου να λάβουν γνώση για την
έναρξη λειτουργίας της δραστηριότητας στην αντίστοι-
χη 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.

Άρθρο 29 
Απλούστευση ρυθµίσεων για τη χρήση µουσικής 

και χρήση µουσικών οργάνων

1. Η χρήση µουσικής ή µουσικών οργάνων πραγµατο-

10



ποιείται, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις της κείµενης νο-
µοθεσίας, χωρίς να απαιτείται έκδοση προηγούµενης ά-
δειας της 3/1995 Αστυνοµικής Διάταξης, η οποία εγκρί-
θηκε µε την 1023/2/37-ια/1996 απόφαση του Υπουργού
Δηµοσίας Τάξης (Β΄15). Οι προϋποθέσεις χρήσης δεν θί-
γονται. 

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 χορήγησής της, η άδεια χορηγείται χω-
ρίς την προσκόµιση άλλων δικαιολογητικών πέραν του
αποδεικτικού υποβολής της γνωστοποίησης.

4. Υποχρεώσεις ή άδειες σχετιζόµενες µε τη νοµοθε-
σία περί πνευµατικής ιδιοκτησίας δεν θίγονται. Οι υπο-
χρεώσεις ή άδειες του προηγούµενου εδαφίου δεν απο-
τελούν απαιτούµενο δικαιολογητικό ή περιεχόµενο της
γνωστοποίησης ούτε της άδειας της προηγούµενης πα-
ραγράφου.

Άρθρο 30 
Απλούστευση ρυθµίσεων 

για την άδεια κοινοχρήστου χώρου

1. Για τη χρήση κοινόχρηστου χώρου απαιτείται προη-
γούµενη 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 τρο-
ποποιηθεί, προβαίνει σε µεταβολή των στοιχείων που έ-
χουν γνωστοποιηθεί και δεν απαιτείται η έκδοση της
πράξης πρόσθετου προσδιορισµού εξυπηρετούµενων α-
τόµων. 

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και
Οικονοµίας και Ανάπτυξης, που εκδίδεται εντός τριών (3)
µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθορίζο-
νται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση
από τους Δήµους της άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώ-
ρου.

4. Η προβλεπόµενη στο προτελευταίο εδάφιο της παρ.
6 του άρθρου 13 του β.δ. 24.9/20.10/1958 προθεσµία ορί-
ζεται 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 ορί-
ζεται η κατά περίπτωση αρµόδια υπηρεσία τουρισµού.
Κατά τα λοιπά, για τη γνωστοποίηση εφαρµόζεται το άρ-
θρο 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 δια-
τάξεις του παρόντος Κεφαλαίου.

Άρθρο 33 
Ρυθµίσεις Αρχαιολογίας

1. Εντός δύο (2) ετών από την έναρξη ισχύος του πα-
ρόντος, µε κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερι-
κών, Οικονοµίας και Ανάπτυξης και Πολιτισµού και Αθλη-
τισµού, που εκδίδονται ύστερα από εισήγηση του αρµό-
διου Συµβουλίου του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητι-
σµού, προσδιορίζονται οι περιοχές αρχαιολογικού ενδια-
φέροντος στις οποίες µπορούν να ιδρύονται οι δραστη-
ριότητες του παρόντος Κεφαλαίου, οι τυχόν ειδικότεροι
όροι και προϋποθέσεις, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέ-
µα.

2. Μετά την έναρξη ισχύος των ανωτέρω κανονιστικών
αποφάσεων, η απαιτούµενη από το ν. 3028/2002 έγκριση
του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού για την ε-
γκατάσταση και λειτουργία των δραστηριοτήτων του πα-
ρόντος Κεφαλαίου σε περιοχές αρχαιολογικού ενδιαφέ-
ροντος, χορηγείται απευθείας από τις αρµόδιες Περιφε-
ρειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισµού και Α-
θλητισµού, χωρίς προηγούµενη γνωµοδότηση του Συµ-
βουλίου, εφόσον δεν συντρέχουν ειδικοί λόγοι, εξαιτίας
των οποίων επιβάλλεται η λήψη επιπλέον ή ειδικών ό-
ρων.

Άρθρο 34 
Κυρώσεις

1. Αν ο υπόχρεος παραλείψει την υποβολή γνωστοποί-
ησης ή γνωστοποιήσει αναληθή στοιχεία ή παραλείψει
την υποβολή γνωστοποίησης των στοιχείων της οικονο-
µικής δραστηριότητας σε περίπτωση επικείµενης µετα-
βολής, επιβάλλονται σε βάρος του φορέα της οικονοµι-
κής δραστηριότητας οι κυρώσεις του άρθρου 15, όπως
αυτές εξειδικεύονται στην υπουργική απόφαση του άρ-
θρου 38. Αρµόδιο όργανο για την επιβολή των κυρώσε-
ων αυτών ορίζεται ο οικείος Δήµαρχος.

2. Κατά των αποφάσεων επιβολής κυρώσεων χωρεί ει-
δική διοικητική προσφυγή, σύµφωνα µε το άρθρο 227
του ν. 3852/2010 (Α΄87).  

3. Σε περίπτωση παραβίασης επιµέρους όρων και προ-
ϋποθέσεων κατά τη λειτουργία δραστηριοτήτων που υ-
πόκεινται σε γνωστοποίηση εφαρµόζονται οι κυρώσεις
της κείµενης νοµοθεσίας από τα αρµόδια όργανα που ο-
ρίζονται σε αυτή. 

4. Όπου στην κείµενη νοµοθεσία προβλέπεται η κύρω-
ση της προσωρινής ή οριστικής αφαίρεσης άδειας λει-
τουργίας, νοείται εφεξής η προσωρινή ή οριστική διακο-
πή λειτουργίας για τα καταστήµατα που υπόκεινται σε
γνωστοποίηση, µε σφράγιση αυτών από τα αρµόδια όρ-
γανα του Δήµου και µε τη συνδροµή των Αστυνοµικών
Αρχών όπου απαιτείται. Όπου στην κείµενη νοµοθεσία
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προβλέπεται η κύρωση της προσωρινής ή οριστικής αφαί-
ρεσης της άδειας χρήσης µουσικής ή µουσικών οργάνων,
νοείται εφεξής η διοικητική πράξη του αρµόδιου οργάνου
που διατάσσει την προσωρινή ή οριστική διακοπή της χρή-
σης αυτής. 

5. Η έλλειψη γνωστοποίησης ή η γνωστοποίηση αναλη-
θών στοιχείων ή η παράλλειψη γνωστοποίησης µεταβλη-
θέντων στοιχείων δεν επιφέρουν ως αυτοτελείς παραβά-
σεις ποινικές κυρώσεις.

Άρθρο 35 
Παράβολο

1. Για τη γνωστοποίηση των δραστηριοτήτων του παρό-
ντος 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. 

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 γνω-
στοποίησης, τα τυχόν έγγραφα που τηρούνται στην έδρα
της δραστηριότητας, ο τρόπος γνωστοποίησης των στοι-
χείων σε περίπτωση επικείµενης µεταβολής τους, οι αρ-
χές στις οποίες κοινοποιείται η γνωστοποίηση προκειµέ-
νου να ασκήσουν τις ελεγκτικές τους αρµοδιότητες, η κλι-
µάκωση 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. 

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικο-
νοµίας και Ανάπτυξης και Οικονοµικών µπορεί να ανακα-
θορίζεται το ύψος του παραβόλου του άρθρου 11, ο χρό-
νος και ο τρόπος καταβολής του, καθώς και κάθε άλλο
σχετικό θέµα για τη µεταφορά των πιστώσεων στα αρµό-
δια όργανα, σύµφωνα µε τις προβλέψεις του άρθρου 11. 

Άρθρο 37 
Τροποποιούµενες και καταργούµενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου καταργού-
νται:
α) Οι αρµοδιότητες των πρωτοβάθµιων και δευτεροβάθ-

µιων συµβουλίων που περιγράφονται στους
α.ν. 445/1937 (Α΄ 32) και 446/1937 (Α΄ 23) αναφορικά µε
την αδειοδότηση των θεάτρων και κινηµατογράφων. Η αρ-
µοδιότητα των συµβουλίων για την αδειοδότηση των λοι-
πών 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 (B΄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 δραστηριό-
τητες που λειτουργούν µετά την έναρξη ισχύος του πα-
ρόντος 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 ά-
δεια, ο φορέας του καταστήµατος υποχρεούται σε γνω-
στοποίηση 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 διατά-
ξεις του άρθρου 80 του ν. 3463/2006 και των κατ’ εξου-
σιοδότηση αυτού κανονιστικών πράξεων, αλλά δεν έχει
ακόµη λάβει την άδεια λειτουργίας, προβαίνει σε γνω-
στοποίηση 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 νοού-
νται 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 εκ-
κρεµείς αιτήσεις για έκδοση άδειας χρήσης κοινόχρη-
στου χώρου.

5. Κατ’ αντιστοιχία µε την παράγραφο 1 του παρόντος
άρθρου, το άρθρο 29 εφαρµόζεται για όσους φορείς επι-
θυµούν να κάνουν χρήση µουσικής ή µουσικών οργάνων
µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, ανεξαρτή-
τως αν έχουν άδεια λειτουργίας.

6. Από την έναρξη ισχύος της κοινής απόφασης που
προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 36, η υπα-
γωγή της οικονοµικής δραστηριότητας σε καθεστώς
γνωστοποίησης απαλλάσσει το φορέα της οικονοµικής
δραστηριότητας από την υποχρέωση λήψης άδειας λει-
τουργίας. Όπου απαιτείται η προσκόµιση άδειας λει-
τουργίας, προσκοµίζεται εφεξής το αποδεικτικό υποβο-
λής της γνωστοποίησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ

Άρθρο 39 
Πεδίο εφαρµογής

Στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος Κεφαλαίου εµπί-
πτουν οι δραστηριότητες µε Κωδικούς Αριθµούς Δρα-
στηριότητας (ΚΑΔ) 55.10, 55.20, 55.30 και 55.90, που πε-
ριλαµβάνονται στην 8η Οµάδα του Παραρτήµατος.

Άρθρο 40 
Γνωστοποίηση λειτουργίας τουριστικών καταλυµάτων

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, οι δραστηριό-
τητες που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του παρό-
ντος Κεφαλαίου υπάγονται σε καθεστώς γνωστοποίη-
σης του άρθρου 6. Η γνωστοποίηση υποβάλλεται απο-
κλειστικά ηλεκτρονικά, µέσω του Ολοκληρωµένου Πλη-
ροφοριακού Συστήµατος Άσκησης Δραστηριοτήτων και
Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ) του άρθρου 14.
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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 κα-
θεστώς έγκρισης του άρθρου 7. H 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 Ο-
κτωβρίου 2017, η χορήγηση του Ε.Σ.Λ. καταργείται και
τα απαιτούµενα από την κείµενη νοµοθεσία δικαιολογη-
τικά για τη λειτουργία των τουριστικών καταλυµάτων
δεν υποβάλλονται στην αρµόδια υπηρεσία τουρισµού,
αλλά τηρούνται εντός των τουριστικών καταλυµάτων. Ό-
που στη κείµενη νοµοθεσία γίνεται λόγος για Ε.Σ.Λ., ε-
φεξής νοείται η γνωστοποίηση.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Α-
νάπτυξης 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 επικείµε-
νης µεταβολής τους, οι αρχές στις οποίες κοινοποιείται
η γνωστοποίηση προκειµένου να ασκήσουν τις ελεγκτι-
κές τους αρµοδιότητες, η κλιµάκωση των επιβαλλόµε-
νων 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 άρ-
θρα 5 και 6. 

Άρθρο 41
Γνωστοποίηση λειτουργίας και χρήσης

κολυµβητικών δεξαµενών

1. Σε καθεστώς γνωστοποίησης του άρθρου 6 υπάγο-
νται οι κολυµβητικές δεξαµενές που λειτουργούν εντός
των τουριστικών καταλυµάτων. Η γνωστοποίηση υπο-
βάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, µέσω του Ολοκλη-
ρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος Άσκησης Δραστη-
ριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ - ΑΔΕ) του άρθρου 14.

2. Μέχρι την ενεργοποίηση του ΟΠΣ-ΑΔΕ για το τµήµα
που αφορά τη γνωστοποίηση των κολυµβητικών δεξαµε-
νών, η γνωστοποίηση υποβάλλεται στην αρµόδια υπηρε-
σία τουρισµού, είτε σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτη-
σης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο Ε-
ξυπηρέτησης (ΕΚΕ). Οι υπηρεσίες αυτές υποχρεούνται
να την κοινοποιούν αµελλητί στις αρµόδιες ελεγκτικές
αρχές.

3. Όπου στην κείµενη νοµοθεσία γίνεται λόγος για «ά-
δεια λειτουργίας κολυµβητικών δεξαµενών», εφεξής νο-
είται η γνωστοποίηση. 

5. Τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην κείµενη
νοµοθεσία για τη λειτουργία των κολυµβητικών δεξαµε-
νών δεν κατατίθενται στην αρµόδια υπηρεσία, αλλά τη-
ρούνται στις εγκαταστάσεις όπου αυτές λειτουργούν.

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Α-
νάπτυξης και Τουρισµού καθορίζονται το περιεχόµενο
και η διαδικασία της γνωστοποίησης, ο τρόπος γνωστο-

ποίησης των στοιχείων σε περίπτωση επικείµενης µετα-
βολής τους, οι αρχές στις οποίες κοινοποιείται η γνω-
στοποίηση προκειµένου να ασκήσουν τις ελεγκτικές
τους αρµοδιότητες, η κλιµάκωση των επιβαλλόµενων
κυρώσεων εντός των ορίων της παραγράφου 1 του άρ-
θρου 15, η διαδικασία επιβολής τους και κάθε άλλο σχε-
τικό 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΄155) επέρχονται οι εξής τροπο-
ποιήσεις:
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 α-

ντικαθίσταται ως εξής: 
«δ. Στην περίπτωση που το κατάστηµα αδειοδοτείται

περιβαλλοντικά και σύµφωνα µε τους όρους για τη δια-
χείριση και τη διάθεση υγρών αποβλήτων που προβλέπο-
νται στην απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ή
στις πρότυπες περιβαλλοντικές δεσµεύσεις, συνδέεται
µε το αποχετευτικό δίκτυο του οικείου Ο.Τ.Α., προσκοµί-
ζεται αποδεικτικό σύνδεσης µε το δίκτυο αυτό.»
ββ) Το στοιχείο δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 α-

ντικαθίσταται ως εξής: 
«Στην περίπτωση που το κατάλυµα αδειοδοτείται περι-

βαλλοντικά και σύµφωνα µε τους όρους για τη διαχείρι-
ση 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 περιβαλ-

λοντικών όρων ή η δήλωση υπαγωγής σε πρότυπες περι-
βαλλοντικές 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 περιβαλ-

λοντικών όρων ή η δήλωση υπαγωγής σε πρότυπες περι-
βαλλοντικές 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 Υ-
πουργού Τουρισµού (Β΄3118) επέρχονται οι εξής τροπο-
ποιήσεις:
α. Καταργούνται:
αα) το στοιχείο β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 5, 
ββ) τα στοιχεία στ΄ και ζ΄ της παραγράφου 2 του άρ-

θρου 5. 
β. Τροποποιούνται:
αα) το στοιχείο ε΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 5 α-
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ντικαθίσταται ως εξής:
«ε. Στην περίπτωση που το κατάλυµα αδειοδοτείται

περιβαλλοντικά και σύµφωνα µε τους όρους για τη δια-
χείριση και τη διάθεση υγρών αποβλήτων, που προβλέ-
πονται στην απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ή
στις πρότυπες περιβαλλοντικές δεσµεύσεις, συνδέεται
µε το αποχετευτικό δίκτυο του οικείου Ο.Τ.Α., προσκοµί-
ζεται 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 περι-

βαλλοντικών όρων ή η δήλωση υπαγωγής σε πρότυπες
περιβαλλοντικές δεσµεύσεις απαιτούνται για την έκδο-
ση 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 α-

ντικαθίσταται ως εξής: 
«γ. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας για το σύνολο της ε-

γκατάστασης, το οποίο εκδίδεται από την οικεία Πυρο-
σβεστική Υπηρεσία, για τα τουριστικά καταλύµατα του
παρόντος άρθρου δυναµικότητας πενήντα µίας (51) κλι-
νών και άνω και για τις οργανωµένες τουριστικές κατα-
σκηνώσεις (camping) ανεξαρτήτως δυναµικότητας.»,
β. το στοιχείο γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 α-

ντικαθίσταται ως εξής: 
«γ. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας για το σύνολο της ε-

γκατάστασης, το οποίο εκδίδεται από την οικεία Πυρο-
σβεστική Υπηρεσία, για τα τουριστικά καταλύµατα του
παρόντος άρθρου δυναµικότητας πενήντα µίας (51) κλι-
νών 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 ε-
γκατάστασης, το οποίο εκδίδεται από την οικεία Πυρο-
σβεστική Υπηρεσία, για τα καταλύµατα του παρόντος άρ-
θρου δυναµικότητας πενήντα µίας (51) κλινών και άνω.»

3. Στην υπ’ αριθµ. 27715/9.12.2013 (Β΄3118) απόφαση
του Υπουργού Τουρισµού επέρχονται οι εξής τροποποιή-
σεις:
α. το στοιχείο δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 5 αντι-

καθίσταται ως εξής: 
«δ. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας για το σύνολο της ε-

γκατάστασης, το οποίο εκδίδεται από την οικεία Πυρο-
σβεστική Υπηρεσία, για τις τουριστικές επιπλωµένες ε-
παύλεις δυναµικότητας πενήντα µίας (51) κλινών και ά-
νω.»,
β. το στοιχείο δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 5 αντι-

καθίσταται ως εξής:
«δ. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας για το σύνολο της ε-

γκατάστασης, το οποίο εκδίδεται από την οικεία Πυρο-
σβεστική Υπηρεσία, για τις τουριστικές επιπλωµένες κα-
τοικίες 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 αντικαθίστα-
ται ως εξής:

«3. Η αρµόδια υπηρεσία τουρισµού χορηγεί Ε.Σ.Λ. ε-

ντός είκοσι οκτώ (28) ηµερών από την προσήκουσα υπο-
βολή των δικαιολογητικών της παραγράφου 1. Αν παρέλ-
θει άπρακτη η ανωτέρω προθεσµία, τεκµαίρεται η χορήγη-
ση του Ε.Σ.Λ., σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 14 του
ν. 3844/2010 (Α΄ 63) και ο αιτών µπορεί να ζητήσει σχετι-
κή 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 αντικαθίστα-
ται ως εξής:

«3. Η αρµόδια υπηρεσία τουρισµού χορηγεί Ε.Σ.Λ. ε-
ντός είκοσι οκτώ (28) ηµερών από την προσήκουσα υπο-
βολή των δικαιολογητικών της παραγράφου 1. Αν παρέλ-
θει άπρακτη η ανωτέρω προθεσµία, τεκµαίρεται η χορήγη-
ση 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�διαµερίσµα-
τα 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 γνωστοποί-
ησης ή γνωστοποιήσει αναληθή στοιχεία ή παραλείψει
την υποβολή γνωστοποίησης των στοιχείων της οικονο-
µικής δραστηριότητας σε περίπτωση επικείµενης µετα-
βολής, επιβάλλονται σε βάρος του οι κυρώσεις του άρ-
θρου 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 προ-
ϋποθέσεων κατά τη λειτουργία δραστηριοτήτων που υ-
πόκεινται σε γνωστοποίηση εφαρµόζονται οι κυρώσεις
της κείµενης νοµοθεσίας από τα αρµόδια όργανα που ο-
ρίζονται σε αυτή. 

4. Όπου στην κείµενη νοµοθεσία προβλέπεται η κύρω-
ση της προσωρινής ή οριστικής αφαίρεσης Ε.Σ.Λ., νοεί-
ται εφεξής η προσωρινή ή οριστική διακοπή λειτουργίας
της τουριστικής δραστηριότητας µε τη σφράγιση της ε-
γκατάστασης, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 7 του
ν. 4276/2014.

5. Όπου στην κείµενη νοµοθεσία προβλέπεται η κύρω-
ση της αφαίρεσης άδειας λειτουργίας κολυµβητικής δε-
ξαµενής, νοείται εφεξής η διακοπή λειτουργίας και χρή-
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σης της κολυµβητικής δεξαµενής µε τη σφράγιση της ε-
γκατάστασης.

Άρθρο 48 
Μεταβατικές διατάξεις

1. Το παρόν Κεφάλαιο εφαρµόζεται για τις δραστηριό-
τητες που λειτουργούν µετά την έναρξη ισχύος του πα-
ρόντος νόµου. 

2. Τα Ειδικά Σήµατα Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) και οι άδειες
λειτουργίας κολυµβητικών δεξαµενών που έχουν εκδο-
θεί µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος παραµένουν σε ι-
σχύ. Εάν µεταβληθεί στοιχείο της δραστηριότητας µε
βάση το οποίο χορηγήθηκε το Ε.Σ.Λ. ή η άδεια, η διαδι-
κασία που ακολουθείται για τη συνέχιση της λειτουργίας
του καταλύµατος ή της κολυµβητικής δεξαµενής διέπε-
ται από διατάξεις του παρόντος.

3. Εκκρεµείς αιτήσεις για την έκδοση Ε.Σ.Λ. ή άδειας
κολυµβητικής δεξαµενής εξετάζονται µε βάση τις διατά-
ξεις του παρόντος.

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 49 
Λοιπές ρυθµίσεις πυροπροστασίας και πυρασφάλειας

1. Στο πεδίο εφαρµογής της 3/2015 Πυροσβεστικής
Διάταξης (Β΄ 529) εµπίπτουν από τη δηµοσίευση του πα-
ρόντος τα κέντρα διασκέδασης άνω των διακοσίων (200)
ατόµων και οι κινηµατογράφοι.

2. Τα µέτρα και µέσα πυροπροστασίας που περιγράφο-
νται στους α.ν. 445/37 (Α΄ 32), 446/37 (Α΄ 23) και το
β.δ. 15/1956 (Α΄ 123) για τα κέντρα διασκέδασης άνω
των διακοσίων (200) ατόµων και τους κινηµατογράφους
καταργούνται.

3. Η περίπτωση θ΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του
ν. 3511/2006 (Α΄ 258), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο
64 του ν. 4249/2014 (Α΄ 73), αντικαθίσταται ως εξής:

«θ. Την επιβολή προστίµων ή άλλων διοικητικών κυρώ-
σεων σε όσους επιβαρύνουν την Υπηρεσία µε την ειδο-
ποίηση και επέµβαση των υπηρεσιών του Π.Σ. σε περι-
στατικά που οφείλονται σε δόλο ή βαριά αµέλεια ή µη
τήρηση των σχετικών διατάξεων ασφαλείας, ιδίως για
ζητήµατα πυροπροστασίας και συντήρησης ανελκυστή-
ρων, καθώς και σε όσους για οποιονδήποτε λόγο παρα-
κωλύουν ή δυσχεραίνουν αναίτια το πυροσβεστικό έργο,
δεν τηρούν τα απαιτούµενα από την κείµενη νοµοθεσία
µέτρα και µέσα (ενεργητικής) πυροπροστασίας ή τις
προδιαγραφές αυτών, δεν έχουν προβεί στις προβλεπό-
µενες διοικητικές διαδικασίες, δεν διαθέτουν τα απαι-
τούµενα από την ισχύουσα κατά περίπτωση νοµοθεσία
πυροπροστασίας έγγραφα και δικαιολογητικά, όπως εν-
δεικτικά, µελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας, σχέδια
κατόψεων, πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστα-
σίας, βιβλίο ελέγχου και συντήρησης µέσων ενεργητικής
πυροπροστασίας. 
Η διαδικασία βεβαίωσης των ανωτέρω πράξεων και το

είδος της διοικητικής ποινής που επιβάλλεται καθορίζε-
ται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ενώ το ύψος
του προστίµου που αναλογεί, καθορίζεται µε κοινή από-
φαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµικών και

εισπράττεται υπέρ του Ελληνικού Δηµοσίου.»
4. Το άρθρο 14 του ν. 3511/2006 (Α΄ 258), όπως τρο-

ποποιήθηκε µε το άρθρο 100 του ν. 4249/2014 (Α΄ 73), α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 14 
Πυροσβεστικές διατάξεις – Πυροπροστασία

1. Με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώ-
µατος εκδίδονται πυροσβεστικές διατάξεις µε τις οποίες
θεσπίζονται:
α) Προληπτικά και κατασταλτικά µέτρα και µέσα παθη-

τικής και ενεργητικής πυροπροστασίας για την πρόληψη
και καταστολή των πυρκαγιών στις επιχειρήσεις και ε-
γκαταστάσεις κάθε δραστηριότητας. 
β) Κατασταλτικά µέτρα στα δάση, στις δασικές και α-

γροτικές εκτάσεις.
γ) Διοικητικές διαδικασίες και δικαιολογητικά έγκρισης

µελετών ενεργητικής πυροπροστασίας και χορήγησης
πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας, η απαί-
τηση εφοδιασµού µε πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυρο-
προστασίας και η χρονική διάρκεια ισχύος του ανάλογα
µε τη φύση της δραστηριότητας, καθώς και κάθε άλλη ει-
δικότερη διαδικασία που απαιτείται για τη χορήγηση των
ανωτέρω εγγράφων. 

2. Οι πυροσβεστικές διατάξεις εγκρίνονται από τον Υ-
πουργό Εσωτερικών και δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως.

3. Οι παραβάτες των πυροσβεστικών διατάξεων διώκο-
νται και τιµωρούνται, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρ-
θρων 433 Π.Κ..

4. Η Πυροσβεστική Αρχή δύναται να επιβάλει στους
παραβάτες ανεξάρτητα από την άσκηση ποινικής δίωξης
της παραγράφου 3, διοικητικό πρόστιµο από εκατό (100)
έως πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ λαµβάνοντας υπόψη το
βαθµό επικινδυνότητας από τη συντελούµενη παράβα-
ση, τη διάρκεια αυτής, το βαθµό άµεσης συµµόρφωσης
και τη συνεργασία του παραβάτη, τις επιπτώσεις στο ευ-
ρύ κοινό και το µέγεθος της επιχείρησης. Το πρόστιµο
του προηγούµενου εδαφίου δύναται να επαυξάνεται σε
περίπτωση υποτροπής εντός διαστήµατος ενός (1) έ-
τους. Η Πυροσβεστική Αρχή εφόσον διαπιστώσει ότι υ-
φίσταται άµεσος κίνδυνος για την ασφάλεια δύναται να
επιβάλει απευθείας διοικητικά µέτρα, όπως προσωρινή ή
οριστική παύση ή αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης
ή εγκατάστασης µέσω της σφράγισης αυτής µε τη συν-
δροµή των αρµόδιων αρχών. Η Πυροσβεστική Αρχή δύ-
ναται επίσης, πριν την εφαρµογή της παραγράφου 3 και
των κυρώσεων των προηγούµενων εδαφίων της παρού-
σας παραγράφου, εφόσον κρίνει ότι οι συντελούµενες
παραβάσεις είναι ήσσονος σηµασίας να προβαίνει σε συ-
στάσεις και χορήγηση αποκλειστικής προθεσµίας για άρ-
ση της παράβασης. Τα ποσά των διοικητικών προστίµων
εισπράττονται υπέρ του Ελληνικού Δηµοσίου.

5. Το ύψος και τα ειδικότερα θέµατα σχετικά µε τον
τρόπο, τον τύπο και τη διαδικασία επιβολής των προστί-
µων για καθεµία από τις παραβάσεις των πυροσβεστικών
διατάξεων εντός των ορίων της παραγράφου 4, η επαύ-
ξησή τους σε περίπτωση υποτροπής, τα ειδικότερα διοι-
κητικά ή άλλα µέτρα που επιβάλλονται από τα αρµόδια
ελεγκτικά όργανα, η βεβαίωση και η διαδικασία είσπρα-
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ξης των προστίµων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα
για την εφαρµογή της παραγράφου 4, καθορίζεται µε α-
πόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώµατος ή µε
πυροσβεστική διάταξη, η οποία εγκρίνεται µε κοινή από-
φαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµικών.

6. Ο έλεγχος για την εφαρµογή των πυροσβεστικών
διατάξεων, των κανονισµών πυροπροστασίας και γενικά
της νοµοθεσίας πυρασφάλειας, καθώς και η επιβολή των
κυρώσεων και διοικητικών µέτρων ανήκει στα πυροσβε-
στικά όργανα, τα οποία υποχρεούνται να διευκολύνουν
οι ιδιοκτήτες ή εκµεταλλευόµενοι τις επιχειρήσεις ή ε-
γκαταστάσεις ή οι εργοδότες κατά την έννοια της παρ.
1β του ν. 3850/2010 (Α΄ 84) όπως κάθε φορά ισχύει, σε
όλες τις επιχειρήσεις ή εγκαταστάσεις, εκµεταλλεύσεις
και εργασίες του ιδιωτικού και του δηµόσιου τοµέα που
αφορούν. 
Σε περίπτωση άρνησης ή παρεµπόδισης του ασκούµε-

νου ελέγχου από τον ιδιοκτήτη – εκµεταλλευτή της επι-
χείρησης – εγκατάστασης ή άρνησης µε οποιονδήποτε
τρόπο από τον ιδιοκτήτη – εκµεταλλευτή της επιχείρη-
σης χορήγησης στα αρµόδια πυροσβεστικά όργανα κάθε
στοιχείου - εγγράφου απαραίτητου για τη διεξαγωγή του
ελέγχου, τα πυροσβεστικά όργανα δύνανται να ζητή-
σουν τη συνδροµή της Ελληνικής Αστυνοµίας και παρου-
σία της πραγµατοποιείται ο έλεγχος, ενώ στον ιδιοκτήτη
– εκµεταλλευτή δύνανται να επιβάλλονται οι κυρώσεις
των ανωτέρω παραγράφων 3 και 4. Για τον έλεγχο των
επιχειρήσεων και εγκαταστάσεων που αφορούν δηµόσια
θεάµατα, η είσοδος των πυροσβεστικών οργάνων είναι
ελεύθερη. 

7. Κανονιστικές πράξεις που θεσπίζουν απαιτήσεις ή
δικαιολογητικά που σχετίζονται µε την επιβολή και τήρη-
ση των µέτρων και µέσων ενεργητικής πυροπροστασίας,
το πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας και τη
διάρκεια ισχύος του και κάθε άλλης ή ειδικότερης διαδι-
κασίας του παρόντος άρθρου, και δεν προβλέπονται ή α-
παιτούνται από πυροσβεστικές διατάξεις, συνυπογράφο-
νται από τον Υπουργό Εσωτερικών µετά από σύµφωνη
γνώµη του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώµατος. 

8. Την ευθύνη για την τοποθέτηση, τη συντήρηση και
την καλή λειτουργία όλων των προληπτικών και κατα-
σταλτικών µέτρων και µέσων πυροπροστασίας στις επι-
χειρήσεις και εγκαταστάσεις έχει ο ιδιοκτήτης ή ο εκµε-
ταλλευτής τους.»

Άρθρο 50
Τροποποιήσεις του ν. 4302/2014 (Α΄225)

1. Στο άρθρο 1 του ν. 4302/2014 (Α΄225) προστίθεται
περίπτωση ιγ΄ ως εξής:

«ιγ) Γνωστοποίηση είναι η υποχρεωτική διαδικασία µε
την οποία ο ενδιαφερόµενος ενηµερώνει εκ των προτέ-
ρων την αρµόδια αρχή για την έναρξη λειτουργίας οικο-
νοµικής δραστηριότητας του παρόντα νόµου, την οποία
προτίθεται να ασκήσει σε ορισµένο χώρο ή εγκατάσταση
χωρίς να απαιτείται εκ των προτέρων έλεγχος.»

2. Η περίπτωση στ΄ του άρθρου 1 του ν. 4302/2014
(Α΄225) τροποποιείται ως εξής:

«στ) Φορέας Κέντρου Αποθήκευσης και Διανοµής εί-
ναι το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, το οποίο έχει το δικαί-
ωµα χρήσης και εκµετάλλευσης του Κέντρου Αποθήκευ-

σης και Διανοµής και στο όνοµα του οποίου εκδίδεται η
άδεια εγκατάστασης ή υποβάλλεται η προβλεπόµενη
στο άρθρο 8 γνωστοποίηση.»

3. Η παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4302/2014 τροποποιεί-
ται ως εξής:

«1. Απαλλάσσονται από την υποχρέωση εφοδιασµού
µε άδεια εγκατάστασης και άδεια λειτουργίας όλα τα
Κέντρα Αποθήκευσης και Διανοµής, ανεξάρτητα από την
ύπαρξη ή µη µηχανολογικού εξοπλισµού, που δεν κατα-
τάσσονται στην κατηγορία Α΄ του ν. 4014/2011(Α΄ 209)
και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού κανονιστικών πράξε-
ων. Για την έναρξη λειτουργίας των Κέντρων Αποθήκευ-
σης και Διανοµής που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής
της παρούσας παραγράφου υποβάλλεται στην αρµόδια
αρχή η γνωστοποίηση της περίπτωσης ιγ΄ του άρθρου 1
του παρόντος, η οποία αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση
για τη νόµιµη άσκηση της δραστηριότητας. Μετά την ο-
λοκλήρωση της διαδικασίας γνωστοποίησης ο ενδιαφε-
ρόµενος µπορεί να ξεκινήσει τη λειτουργία της δραστη-
ριότητας. Τα απαιτούµενα από την κείµενη νοµοθεσία δι-
καιολογητικά τηρούνται στις εγκαταστάσεις της επιχεί-
ρησης. Οι έλεγχοι από την αρµόδια αρχή διενεργούνται
µετά την υποβολή της γνωστοποίησης ή από τον χρόνο
που υπήρχε υποχρέωση για την υποβολή της. Οι ρυθµί-
σεις της παρούσας παραγράφου δεν θίγουν τις υποχρε-
ώσεις του φορέα του Κέντρου Αποθήκευσης και Διανο-
µής που απορρέουν από τις διατάξεις του ν. 4014/2011.»

4. Η παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 4302/2014 τροποποιεί-
ται ως εξής:

«2. Για την εγκατάσταση ή την επέκταση ή τον εκσυγ-
χρονισµό Κέντρων Αποθήκευσης και Διανοµής, που, α-
νεξαρτήτως της ύπαρξης ή µη µηχανολογικού εξοπλι-
σµού, κατατάσσονται στην υποκατηγορία Α1 και Α2 του
ν. 4014/2011 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού κανονι-
στικών πράξεων, η αδειοδοτούσα αρχή εκδίδει άδεια ε-
γκατάστασης µε την προσκόµιση των απαραίτητων δι-
καιολογητικών και εγκρίσεων. Κατά τα λοιπά, για τη λει-
τουργία των Κέντρων Αποθήκευσης και Διανοµής που ε-
µπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας παραγρά-
φου, ισχύουν τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 1 του
παρόντος άρθρου.»

5. Η παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 4302/2014 τροποποιεί-
ται ως εξής:

«3. Για την επέκταση ή τον εκσυγχρονισµό Κέντρου Α-
ποθήκευσης και Διανοµής που δεν κατατάσσεται στην
κατηγορία Α΄ του ν. 4014/2011 και των κατ’ εξουσιοδό-
τηση αυτού κανονιστικών πράξεων, η αδειοδοτούσα αρ-
χή εκδίδει άδεια εγκατάστασης µε την προσκόµιση των
απαραίτητων δικαιολογητικών και εγκρίσεων, εφόσον α-
πό την επέκταση ή τον εκσυγχρονισµό µεταπίπτει η κα-
τάταξη του Κέντρου Αποθήκευσης και Διανοµής στην
κατηγορία Α΄.» 

6. Η παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4302/2014 τροποποιεί-
ται ως εξής:

«4. Αν πρόκειται να µεταβληθούν για οποιονδήποτε
λόγο τα στοιχεία της δραστηριότητας τα οποία έχουν
γνωστοποιηθεί, ο φορέας της οικονοµικής δραστηριότη-
τας υποχρεούται σε προηγούµενη γνωστοποίηση της ε-
πιδιωκόµενης µεταβολής. Αν πρόκειται να µεταβληθεί ο
τόπος άσκησης της οικονοµικής δραστηριότητας, ο φο-
ρέας της οικονοµικής δραστηριότητας υποχρεούται να
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υποβάλει νέα γνωστοποίηση, πριν από τη µεταβολή.»
7. Η παρ. 7 του άρθρου 8 του ν. 4302/2014 καταργείται.
8. Η παρ. 8 του άρθρου 8 του ν. 4302/2014 τροποποιεί-

ται ως εξής:
«8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και

Ανάπτυξης, Υποδοµών και Μεταφορών και Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας καθορίζονται ο τύπος και το περιεχό-
µενο της άδειας εγκατάστασης, ο τύπος και το περιεχό-
µενο των τροποποιήσεων και ανανεώσεών της και τα δι-
καιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση για τη χορή-
γησή της. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται το περιεχό-
µενο και η διαδικασία της γνωστοποίησης, τα τυχόν έγ-
γραφα που τηρούνται στην έδρα της δραστηριότητας, ο
τρόπος γνωστοποίησης των στοιχείων σε περίπτωση ε-
πικείµενης µεταβολής τους, οι αρχές στις οποίες κοινο-
ποιείται η γνωστοποίηση προκειµένου να ασκήσουν τις
ελεγκτικές τους αρµοδιότητες, οι κυρώσεις σε περίπτω-
ση παράλειψης γνωστοποίησης πριν από την έναρξη λει-
τουργίας της οικονοµικής δραστηριότητας ή παράλειψης
γνωστοποίησης των στοιχείων που πρόκειται να µετα-
βληθούν ή µεταβλήθηκαν ή παροχής αναληθών στοιχεί-
ων κατά τη γνωστοποίηση, καθώς και κάθε άλλο ζήτηµα
που είναι αναγκαίο για την εφαρµογή της υποχρέωσης
γνωστοποίησης από τον φορέα άσκησης οικονοµικής
δραστηριότητας.»

9. Στο άρθρο 8 του ν. 4302/2014 προστίθεται παράγρα-
φος 10 ως εξής:

«10. Σε περίπτωση που εκτός από την κύρια δραστη-
ριότητα εξασκείται και δευτερεύουσα – συµπληρωµατική
δραστηριότητα κατά την έννοια του άρθρου 1 του παρό-
ντος, η οποία δεν κατατάσσεται στην κατηγορία Α΄ του
ν. 4014/2011 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού κανονι-
στικών πράξεων, ο φορέας του Κέντρου Αποθήκευσης
και Διανοµής υποχρεούται µόνο σε γνωστοποίηση της
µεταβολής που επέρχεται µε την προσθήκη της δευτε-
ρεύουσας δραστηριότητας.»

10. Η παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 4302/2014 τροπο-
ποιείται ως εξής:

«1. Ως προς την τηρητέα διαδικασία και τις προϋποθέ-
σεις για την έκδοση άδειας εγκατάστασης, καθώς και για
τη διενέργεια ελέγχων και επιθεωρήσεων εφαρµόζονται
αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 19, 20, 22, 24 έως
και 28 του ν. 3982/2011.»

11. Η παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4302/2014 τροπο-
ποιείται ως εξής:

«2. Σε υφιστάµενες εγκαταστάσεις που αποτελούν
Κέντρα Αποθήκευσης και Διανοµής κατά την έννοια του
παρόντος νόµου και δεν είναι εφοδιασµένες µε άδεια ε-
γκατάστασης ή λειτουργίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις
των άρθρων 9 του π.δ. 79/2004 (Α΄62) που αφορούν
τους Σταθµούς Φορτηγών Αυτοκινήτων ή Εµπορευµατι-
κούς Σταθµούς Αυτοκινήτων Τύπου Β΄ ή τις διατάξεις
του ν. 3982/2011 (Α΄143), χορηγείται άδεια εγκατάστα-
σης, όπου απαιτείται και υποβάλλεται στην αρµόδια αρ-
χή η γνωστοποίηση της περίπτωσης ιγ΄ του άρθρου 1
του παρόντος. Η χορήγηση της άδειας εγκατάστασης
πραγµατοποιείται χωρίς την επιβολή προστίµου, εφόσον
ο φορέας της εγκατάστασης υποβάλλει εντός δύο (2) ε-
τών από την έναρξη ισχύος της απόφασης της παραγρά-
φου 8 του άρθρου 8 όλα τα νόµιµα δικαιολογητικά στην
αδειοδοτούσα αρχή. Μετά τη χορήγηση της άδειας ε-
γκατάστασης υποχρεούται πάραυτα στην υποβολή της

γνωστοποίησης.»
12. Η παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 4302/2014 τροπο-

ποιείται ως εξής:
«3. Οι όροι δόµησης των Επιχειρηµατικών/ Εµπορευ-

µατικών Πάρκων Εφοδιαστικής Εθνικής Εµβέλειας είναι
οι ακόλουθοι:
α) Ποσοστό κάλυψης έως 70%.
β) Συντελεστής δόµησης µέχρι 1,6 για τα ακίνητα στα

οποία ασκούνται δραστηριότητες Εφοδιαστικής και µε-
ταποιητικές δραστηριότητες και 1,2 για τις λοιπές χρή-
σεις.
γ) Μέγιστο ύψος οικοδοµής όχι ανώτερο των είκοσι

πέντε (25) µέτρων.
δ) Ελάχιστο ποσοστό κοινόχρηστων και κοινωφελών

χώρων 25% υπολογιζόµενο επί της συνολικής επιφάνει-
ας του Επιχειρηµατικού/Εµπορευµατικού Πάρκου Εφο-
διαστικής Εθνικής Εµβέλειας. Στο ποσοστό αυτό περι-
λαµβάνονται χώροι εντός του Επιχειρηµατικού/ Εµπο-
ρευµατικού Πάρκου µε ήδη διαµορφωµένη τέτοια χρήση.
Οι χώροι υψηλού πρασίνου περιµετρικά του Επιχειρηµα-
τικού/Εµπορευµατικού Πάρκου Εφοδιαστικής Εθνικής
Εµβέλειας ορίζονται σε 5% κατ’ ελάχιστον επί της συνο-
λικής επιφάνειας του Πάρκου και συνυπολογίζονται στη
συνολική έκταση των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώ-
ρων.
ε) Στις δραστηριότητες που δύνανται να αναπτύσσο-

νται εντός του Επιχειρηµατικού/Εµπορευµατικού Πάρ-
κου Εφοδιαστικής Εθνικής Εµβέλειας περιλαµβάνονται η
λειτουργία εκθεσιακών κέντρων µε δυνατότητα χονδρι-
κής πώλησης εµπορευµάτων και οι µεταποιητικές δρα-
στηριότητες χαµηλής ή µέσης όχλησης.»

13. Η παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 4302/2014 τροπο-
ποιείται ως εξής:

«4. Για την εγκατάσταση και τη διαχείριση Επιχειρηµα-
τικών/Εµπορευµατικών Πάρκων Εφοδιαστικής Εθνικής
Εµβέλειας εφαρµόζονται κατά τα λοιπά οι διατάξεις του
Τρίτου Μέρους του ν. 3982/2011, όπως εκάστοτε ισχύ-
ουν.»

14. Στο τέλος του άρθρου 17 του ν. 4302/2014 προστί-
θεται παράγραφος 5 ως εξής:

«5. Το Επιχειρηµατικό/Εµπορευµατικό Πάρκο Εθνικής
Εµβέλειας, καθώς και τα Επιχειρηµατικά Πάρκα της υπο-
περίπτωσης δδ΄ της παρ. 1 του άρθρου 41 του
ν. 3982/2011, αναπτύσσονται και σε περιοχές χονδρε-
µπορίου. Ο συντελεστής δόµησης µέχρι 1,6 που προσ-
διορίζεται για τις βιοµηχανικές χρήσεις των Επιχειρηµα-
τικών Πάρκων του ν. 3982/2011 εφαρµόζεται και για τις
εγκαταστάσεις εντός των ως άνω Πάρκων στις οποίες α-
σκούνται δραστηριότητες Εφοδιαστικής, ενώ για τις υ-
πόλοιπες χρήσεις ο συντελεστής προσδιορίζεται µέχρι
1,2.» 

Άρθρο 51
Τροποποιήσεις του ν. 3325/2005 (Α΄ 68)

Στο τέλος του άρθρου 20 του ν. 3325/2005 προστίθεται
παράγραφος 7 ως εξής:

«7. Σε περίπτωση διαχωρισµού υφιστάµενων βιοµηχα-
νικών-βιοτεχνικών µονάδων, επαγγελµατικών εργαστη-
ρίων, µηχανολογικών εγκαταστάσεων παροχής υπηρε-
σιών και αποθηκών που λειτουργούν νόµιµα εντός των
ορίων της Περιφέρειας Αττικής, δηλαδή δηµιουργίας
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δύο δραστηριοτήτων που ανήκουν σε διαφορετικά φυσι-
κά ή νοµικά πρόσωπα και λειτουργούν σε πλήρως διακε-
κριµένους χώρους, η λειτουργία τους εξακολουθεί και
διέπεται από τις διατάξεις για τη λειτουργία µεταποιητι-
κών και συναφών δραστηριοτήτων.»

Άρθρο 52 
Τροποποιήσεις του ν. 3982/2011 (Α΄ 143)

1. Η περίπτωση ιβ΄ της παρ. 3 του άρθρου 18 του
ν. 3982/2011(Α΄143), όπως τροποποιήθηκε δυνάµει της
παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 4155/2013 (Α΄120), αντικα-
θίσταται ως εξής:

«ιβ) Οι µηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρε-
σιών πλην αυτών που περιγράφονται στην κοινή υπουρ-
γική απόφαση της παραγράφου 2.»

2. Η περίπτωση ιγ΄ της παρ. 3 του άρθρου 18 του
ν. 3982/2011, που προστέθηκε δυνάµει της παραγράφου
3 του άρθρου 44 του ν. 4155/2013, καταργείται.

3. Δραστηριότητες µε εγκατεστηµένη κινητήρια ισχύ
µέχρι 10 kW που ήδη λειτουργούν, αλλά λόγω των δια-
τάξεων του άρθρου 44 παράγραφοι 2 και 3 του
ν. 4155/2013 τέθηκαν εκτός του πεδίου εφαρµογής των
διατάξεων των άρθρων 17 έως 40 του ν. 3982/2011, υπο-
χρεούνται εντός έξι (6) µηνών από τη δηµοσίευση του
παρόντος να συµµορφωθούν στις σχετικές διατυπώσεις
λειτουργίας τους, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις α-
δειοδότησης µεταποιητικών και συναφών δραστηριοτή-
των.

4. Η παρ. 6 του άρθρου 52 του ν. 3982/2011 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«6. Η εισφορά σε χρήµα υπολογίζεται στο εµβαδόν
της ιδιοκτησίας, όπως αυτή διαµορφώνεται µε την πράξη
εφαρµογής και ανέρχεται στο δεκαπέντε τοις εκατό
(15%) της αξίας που έχει αυτή κατά το χρόνο της έγκρι-
σης της πράξης εφαρµογής. Η εισφορά αυτή βεβαιώνε-
ται από την αρµόδια υπηρεσία της Αποκεντρωµένης Δι-
οίκησης, καταβάλλεται µετά την έγκριση της πράξης ε-
φαρµογής στην οικεία Δηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία
(Δ.Ο.Υ.) σε έξι (6) ισόποσες εξαµηνιαίες δόσεις και απο-
δίδεται αυτούσια, χωρίς να υποβάλλεται σε φόρο ή οποι-
εσδήποτε κρατήσεις, στην ΕΑΝΕΠ για την υλοποίηση
των κοινόχρηστων χώρων και των έργων υποδοµής. Η α-
ξία της έκτασης προσδιορίζεται από την οικεία Δ.Ο.Υ., ό-
που δεν εφαρµόζεται αντικειµενικό σύστηµα αξιών. Αν
τα ποσά που συγκεντρώνονται από τις εισφορές µαζί µε
τις λοιπές πηγές χρηµατοδότησης δεν επαρκούν για την
υλοποίηση των έργων υποδοµής, µπορεί να ορίζεται
πρόσθετη εισφορά σε χρήµα. Αν τα ποσά που συγκε-
ντρώνονται από τις εισφορές υπερκαλύπτουν τα απαι-
τούµενα για την υλοποίηση των έργων υποδοµής, το
πλεόνασµα περιέρχεται στην ΕΑΝΕΠ για τους σκοπούς
της και κατατίθεται στον ειδικό λογαριασµό που τηρεί-
ται, σύµφωνα µε το άρθρο 59 παράγραφος 2 περίπτωση
ιβ΄. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Α-
νάπτυξης, Οικονοµικών και Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας καθορίζονται οι ειδικότερες λεπτοµέρειες για τον
προσδιορισµό, τη διαδικασία είσπραξης και απόδοσης
της εισφοράς σε χρήµα, καθώς και κάθε άλλο σχετικό
θέµα.»

5. Μετά την παρ. 11 του άρθρου 52 του ν. 3982/2011

(Α΄143) προστίθεται παράγραφος 12 ως εξής:
«12. Κατά τα λοιπά, για ό,τι δε ρυθµίζεται ρητά στο πα-

ρόν άρθρο, που ισχύει κατά παρέκκλιση, εφαρµόζονται
οι διατάξεις του ν.1337/1983 (Α΄33) και άλλων γενικών
πολεοδοµικών διατάξεων.»

6. Η περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 56 του
ν. 3982/2011 αντικαθίσταται ως εξής: 

«β) Το ελάχιστο ποσοστό κοινόχρηστων και κοινωφε-
λών χώρων ορίζεται σε 20% υπολογιζόµενο επί της συ-
νολικής επιφάνειας του ΕΠΕ. Σε εξαιρετικές περιπτώ-
σεις, το ελάχιστο ποσοστό των χώρων αυτών περιορίζε-
ται σε 15%, εφόσον το επιβάλλουν αντικειµενικοί πολε-
οδοµικοί λόγοι που τεκµηριώνονται από την πολεοδοµι-
κή µελέτη και ύστερα από σχετική προς τούτο βεβαίωση
του αρµόδιου Συµβουλίου Χωροταξίας, Οικισµού και Πε-
ριβάλλοντος της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης.
Στις ως άνω περιπτώσεις, όπου η οριογραµµή του ΕΠΕ
τοποθετείται επί εθνικής, επαρχιακής ή δηµοτικής οδού,
δεν υπάρχει υποχρέωση φύτευσης περιµετρικού πρασί-
νου προς το µέρος της οδού.»

7. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 58 του
ν. 3982/2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Με τη σχετική σύµβαση η ΕΔΕΠ αναλαµβάνει µε ανα-
δοχή χρέους κάθε µη ληξιπρόθεσµη οφειλή της ΕΑΝΕΠ
από τυχόν δανειακούς πόρους που έχουν αντληθεί για
την κατασκευή των έργων υποδοµής, εκτός αν άλλως
συµφωνηθεί µεταξύ των δύο φορέων, σύµφωνα µε τους
κανόνες της ιδιωτικής οικονοµίας και τα οριζόµενα στον
Κανονισµό Λειτουργίας του άρθρου 59.»

8. Το πρώτο εδάφιο του σηµείου γ΄ της παρ. 1 του άρ-
θρου 63 του ν. 3982/2011 (Α΄ 143) αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

«Οι κοινές υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί
βάσει του άρθρου 5 παρ. 1 του ν. 2545/1997 (Α΄ 254), για
τις οποίες δεν έχει εκδοθεί η διαπιστωτική απόφαση α-
νάκλησης του άρθρου 5 παράγραφος 4 εδάφιο 7 του αυ-
τού νόµου εξακολουθούν να ισχύουν για διάρκεια έξι (6)
ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου.»

9. Η παρ. 1 του άρθρου 75 του ν. 3982/2011 (Α΄143)
τροποποιείται ως εξής:

«1. Η προθεσµία αποµάκρυνσης λόγω αλλαγής χρή-
σης γης των νοµίµως υφιστάµενων µεταποιητικών δρα-
στηριοτήτων, η οποία έληξε ή πρόκειται να λήξει µέχρι
8.8.2019, παρατείνεται µέχρι την ηµεροµηνία αυτή. Προ-
κειµένου να ισχύσει το προηγούµενο εδάφιο, οι επιχει-
ρήσεις οφείλουν να λειτουργούν µέχρι τότε µε εγκεκρι-
µένους περιβαλλοντικούς όρους. Μετά την ηµεροµηνία
αυτή µε ευθύνη της Αδειοδοτούσας Αρχής διακόπτεται η
λειτουργία των δραστηριοτήτων και σφραγίζονται όσα
µηχανήµατα εξακολουθούν να υπάρχουν στους χώρους
της εγκατάστασης. Διαδικασίες διακοπής λειτουργίας
λόγω αλλαγής χρήσης γης οι οποίες για το λόγο αυτό
βρίσκονται σε εκκρεµότητα αναστέλλονται, σύµφωνα µε
τα παραπάνω εδάφια, µέχρι 8.8.2019. Ως «νόµιµα υφι-
στάµενες» νοούνται οι δραστηριότητες οι οποίες διαθέ-
τουν άδεια λειτουργίας σε ισχύ, καθώς και εκείνες των
οποίων η άδεια λειτουργίας δεν είναι πλέον σε ισχύ, αλ-
λά πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για ανανέωση της α-
δείας εκτός από την προϋπόθεση περί χρήσης γης. Τα
προηγούµενα εδάφια δεν εφαρµόζονται σε επιχειρήσεις
που είναι εγκατεστηµένες σε περιοχή, η οποία καθορίζε-
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ται, σύµφωνα µε τα άρθρα 11 και 12 του ν. 3481/2006
(Α΄162).»

Άρθρο 53

Το β.δ. 361/1964 (Α΄104) «Περί απαλλαγής των κατό-
χων µικρών βιοτεχνικών εργαστηρίων ή αποθηκών εκ
της υποχρεώσεως εφοδιασµού δι’ αδείας εγκαταστάσε-
ως ή λειτουργίας» καταργείται. 

Άρθρο 54

Το εδάφιο β΄ της παρ. 4 του άρθρου 179 του
ν. 4261/2014 (Α΄107) αντικαθίσταται ως εξής: 

«Προς το σκοπό αυτόν, οι ενδιαφερόµενοι κατά τα ά-
νω, συλλογικοί φορείς µπορούν να καταθέσουν σχετικό
αίτηµα στην παραπάνω Υπηρεσία, η οποία υποχρεούται
να προβεί στην έκδοση της σχετικής εισήγησης.»

Άρθρο 55

1. Στο τέλος του άρθρου 4 του ν. 1804/1988 (Α΄177)
προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:

«7. Τα τακτικά µέλη της Ε.Ε.Χ., τα οποία δεν ασκούν
το επάγγελµα του χηµικού ή άλλο επάγγελµα που να
σχετίζεται άµεσα ή έµµεσα µε την επιστήµη της χηµείας,
µπορούν µετά από αίτησή τους να απαλλάσσονται της υ-
ποχρέωσης καταβολής ετήσιας συνδροµής στην Ε.Ε.Χ.
για ένα έτος µε δυνατότητα ετήσιας ανανέωσης της α-
παλλαγής µετά από νέα αίτηση. Η αίτηση εξετάζεται και
την απόφαση λαµβάνει η Επιτροπή Επαγγέλµατος της
Ε.Ε.Χ.. Η ως άνω Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) µέ-
λη που ορίζει εκ των µελών της η Διοικούσα Επιτροπή µε
τριετή θητεία. Η Επιτροπή υποχρεούται να εξετάζει κάθε
αίτηση που υποβάλλεται ενώπιόν της εντός εξήντα (60)
ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής της.»

2. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 5 του
ν. 1804/1988 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Χηµικός για τον οποίο δεν έχει εκδοθεί ταυτότητα ή
έχει λήξει η ισχύς της, δεν ασκεί νοµίµως το επάγγελµα
του χηµικού και δεν µπορεί νοµίµως να απασχοληθεί µε
οποιαδήποτε έννοµη σχέση.»

3. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 9 του
ν. 1804/1988 προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Η Διοικούσα Επιτροπή µπορεί να συνεδριάζει και µε

τη χρήση ηλεκτρονικών µέσων (τηλεδιάσκεψη). Για τη
διενέργεια συνεδριάσεων µέσω τηλεδιάσκεψης και κατ’
εξαίρεση ηλεκτρονικών ψηφοφοριών µέσω ηλεκτρονι-
κού ταχυδροµείου σε έκτακτες και επείγουσες περιπτώ-
σεις, αποφασίζει προηγουµένως η Διοικούσα Επιτροπή
της Ε.Ε.Χ., σε συνεδρίαση στην οποία παρευρίσκονται
και αποφασίζουν τα µέλη της µε τη συνήθη απαρτία και
πλειοψηφία.»

4. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 13 του
ν. 1804/1988 αντικαθίσταται ως εξής:

«Κάθε περιφερειακό τµήµα διοικείται από Διοικούσα
Επιτροπή, η οποία αποτελείται από πέντε (5) έως επτά
(7) µέλη, τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο, τον γενικό
γραµµατέα, τον ταµία και έναν έως τρεις συµβούλους.»

5. Στο τέλος του άρθρου 13 του ν. 1804/1988 προστί-
θεται παράγραφος 5 ως εξής:

«5. Η Διοικούσα Επιτροπή του Περιφερειακού Τµήµα-
τος µπορεί να συνεδριάζει και µε τη χρήση ηλεκτρονι-
κών µέσων (τηλεδιάσκεψη). Για τη διενέργεια συνεδριά-
σεων µέσω τηλεδιάσκεψης και κατ’ εξαίρεση ηλεκτρονι-
κών ψηφοφοριών µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, σε
έκτακτες και επείγουσες περιπτώσεις, αποφασίζει προη-
γουµένως η Διοικούσα Επιτροπή του ΠΤ σε συνεδρίαση
στην οποία παρευρίσκονται και αποφασίζουν τα µέλη
της µε τη συνήθη απαρτία και πλειοψηφία.»

Άρθρο 56

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται κά-
θε άλλη γενική ή ειδική διάταξη, η οποία έρχεται σε αντί-
θεση ή ρυθµίζει διαφορετικά τα θέµατα που ρυθµίζονται
µε τις διατάξεις του παρόντος, συµπεριλαµβανοµένων
και αντίθετων ρυθµίσεων κανονιστικών πράξεων των ορ-
γάνων της τοπικής αυτοδιοίκησης, εκτός αν άλλως ειδι-
κότερα ορίζεται.

Άρθρο 57
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευ-
σή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ο-
ρίζεται διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις.
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Αθήνα,                                                                2016
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