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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
7 Δεκεμβρίου 2016

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4442
Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής
δραστηριότητας και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
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
δραστηριότητας σε ορισμένο χώρο και τη σταδιακή ενοποίηση 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 δραστηριοτήτων δεν θίγεται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
4. Η άσκηση των οικονομικών δραστηριοτήτων υπόκειται στις απαιτήσεις της νομοθεσίας για την προστασία
αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς,
όπως ειδικότερα αυτές ορίζονται.
5. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού μπορεί να προστίθενται στο Παράρτημα και άλλες
οικονομικές δραστηριότητες.
Άρθρο 2
Ορισμοί
Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου ισχύουν οι
ακόλουθοι ορισμοί:
α) Γνωστοποίηση: Ως γνωστοποίηση ορίζεται η υποχρεωτική διαδικασία με την οποία ο ενδιαφερόμενος
ενημερώνει εκ των προτέρων την αρμόδια αρχή για την
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έναρξη λειτουργίας της οικονομικής δραστηριότητας,
την οποία προτίθεται να ασκήσει σε ορισμένο χώρο
ή εγκατάσταση, χωρίς να απαιτείται εκ των προτέρων
έλεγχος.
β) Έγκριση: Ως έγκριση ορίζεται κάθε πράξη της αρμόδιας αρχής ή διοικητική διαδικασία που αποτελεί προϋπόθεση για την έναρξη λειτουργίας μιας οικονομικής
δραστηριότητας σε ορισμένο χώρο ή εγκατάσταση, η
οποία μπορεί να περιλαμβάνει και εκ των προτέρων
έλεγχο από τις αρμόδιες αρχές. Δεν αποτελεί έγκριση,
κατά την έννοια του παρόντος νόμου, η πράξη, άδεια,
προϋπόθεση ή διαδικασία που απαιτείται για την πρόσβαση και την άσκηση επαγγέλματος από φυσικό πρόσωπο.
γ) Φορέας άσκησης της οικονομικής δραστηριότητας:
Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο ασκεί συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα σε συγκεκριμένο χώρο.
Άρθρο 3
Γενικές αρχές
1. Η άσκηση οικονομικής δραστηριότητας σε ορισμένο χώρο επιτρέπεται, ύστερα από την τήρηση της διαδικασίας γνωστοποίησης της έναρξης λειτουργίας της
δραστηριότητας ή μετά την έγκριση από την αρμόδια
αρχή της λειτουργίας της δραστηριότητας σε ορισμένο χώρο ή ελεύθερα, σύμφωνα με τους όρους και τις
προϋποθέσεις που προβλέπονται στον παρόντα νόμο
και τις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότησή του.
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,
εφόσον δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις υπαγωγής στο
καθεστώς του προηγούμενου εδαφίου, ότι ορισμένη οικονομική δραστηριότητα ασκείται ελεύθερα και χωρίς
τήρηση των προϋποθέσεων που απαιτούνται από τις
διατάξεις του παρόντος νόμου ή από άλλες διατάξεις
της κείμενης νομοθεσίας που διέπουν την εν λόγω δραστηριότητα.
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

Τεύχος Α’ 230/07.12.2016

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ζ) η άμεση συνεργασία ή ανταπόκριση του οικονομικού φορέα να συμμορφωθεί.
Τα ελεγκτικά όργανα, αν κρίνουν ότι η παράβαση με
βάση τα ανωτέρω κριτήρια είναι ήσσονος σημασίας,
μπορούν αντί της επιβολής του προστίμου να προβούν
σε σύσταση.
Ο συντελεστής βαρύτητας των ανωτέρω κριτηρίων,
η επιμέτρηση τους, το εύρος των κυρώσεων εντός των
ορίων της παραγράφου 1, τα όργανα και η διαδικασία
επιβολής τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα
καθορίζονται με την κοινή υπουργική απόφαση που
εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 5 παράγραφος 3.
2. Σε περίπτωση άσκησης οικονομικής δραστηριότητας ύστερα από προηγούμενη έγκριση, σύμφωνα με το
άρθρο 7, η έλλειψη αυτής επισύρει διοικητικό πρόστιμο
από πεντακόσια (500) έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ,
λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες τέλεσης της παράβασης, το μέγεθος της επιχείρησης, την προσβαλλόμενη
πτυχή του δημοσίου συμφέροντος και την ένταση της
προσβολής. Επιπλέον, συνεκτιμώνται κατά την επιμέτρηση του προστίμου:
α) το μέγεθος της οικονομικής δραστηριότητας,
β) η διάρκεια της παράβασης και η τυχόν επανάληψή της,
γ) αν η παράβαση περί έγκρισης αποτελεί τυπική παράβαση ή συνιστά και παράβαση των διατάξεων της
κείμενης νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία της οικονομικής δραστηριότητας,
δ) η άμεση συνεργασία ή ανταπόκριση του οικονομικού φορέα να συμμορφωθεί,
ε) αν από την άσκηση της δραστηριότητας τέθηκε σε
διακινδύνευση ή προκλήθηκε βλάβη στο δημόσιο συμφέρον. Σε αυτή την περίπτωση, εφόσον προκύπτει άμεσος κίνδυνος για το δημόσιο συμφέρον και παρίσταται
έκτακτη ανάγκη αποτροπής του κινδύνου αυτού, μπορεί
να επιβάλλεται η ολική ή μερική, προσωρινή ή οριστική
διακοπή της λειτουργίας της δραστηριότητας.
Το εύρος του πλαισίου των κυρώσεων εντός των ορίων της παραγράφου 2, τα κριτήρια επιμέτρησης των
ανωτέρω κυρώσεων, τα όργανα και η διαδικασία επιβολής τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα για
κάθε οικονομική δραστηριότητα ή για ομάδα ή ομάδες
δραστηριοτήτων καθορίζονται για περιπτώσεις υφιστάμενων εγκρίσεων με την κοινή υπουργική απόφαση που
εκδίδεται δυνάμει της παραγράφου 3 του άρθρου 7.
3. Η διαπίστωση παράβασης όρων της κείμενης νομοθεσίας επισύρει τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
4. Τα πρόστιμα που βεβαιώνονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο εισπράττονται ως δημόσια έσοδα κατά τις
διατάξεις του ΚΕΔΕ και πιστώνονται σε ειδικό κωδικό
του Κρατικού Προϋπολογισμού. Επί των εισπραττόμενων
προστίμων για την επιβολή και είσπραξη, των οποίων
αρμόδιος είναι Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
ποσοστό 50% αποτελεί έσοδο του Ο.Τ.Α. στη χωρική
αρμοδιότητα του οποίου βεβαιώνεται η παράβαση και
ποσοστό 50% αποδίδεται στον ανωτέρω ειδικό κωδικό
του Κρατικού Προϋπολογισμού.
5. Κατά των πράξεων με τις οποίες επιβάλλονται οι
κυρώσεις των προηγούμενων παραγράφων δύναται να

9775

ασκείται προσφυγή κατ' εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας.
Άρθρο 16
Μεταβατικές - Καταργούμενες διατάξεις
1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται τα άρθρα 1 έως 34 του Ν. 4262/2014 (Α΄ 114).
2. Τα Προεδρικά διατάγματα και οι υπουργικές αποφάσεις που προβλέπονται στα άρθρα 5 και 7 περί υπαγωγής των οικονομικών δραστηριοτήτων που εμπίπτουν
σε καθεστώς γνωστοποίησης ή έγκρισης του παρόντος
εκδίδονται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018. Μετά την άνω
ημερομηνία, κάθε άδεια, βεβαίωση, πιστοποιητικό ή
κάθε άλλη συναφής πράξη ή διαδικασία, η οποία δεν
έχει υπαχθεί στην έννοια της έγκρισης, ως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2, και αντίκειται στις προϋποθέσεις της
παραγράφου 2 του άρθρου 7, καταργείται.
3. Για τις δραστηριότητες που υπάγονται στο καθεστώς
γνωστοποίησης του άρθρου 5, για τις οποίες απαιτείτο
για οποιαδήποτε άλλη διαδικασία της διοίκησης ή από
Ν.Π.Ι.Δ., Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλο φορέα αντίγραφο της άδειας
λειτουργίας, η οποία παύει να ισχύει, ζητείται μετά την
υπαγωγή τους στο καθεστώς γνωστοποίησης το αποδεικτικό υποβολής.
4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης διαπιστώνεται η θέση σε λειτουργία του ΟΠΣΑΔΕ του άρθρου 14. Η διαπίστωση της λειτουργίας είναι
δυνατή είτε σε φάσεις είτε ως πλήρης.
5. Με πράξη Υπουργικού Συμβουλίου συνίσταται Ομάδα Διαχείρισης Έργου, στην οποία μετέχουν ο Γενικός
Γραμματέας Βιομηχανίας, ως Πρόεδρος, εκπρόσωπος
της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού, εκπρόσωπος
του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και, κατά περίπτωση, εκπρόσωποι των συναρμόδιων Υπουργείων. Η
ομάδα Διαχείρισης Έργου προγραμματίζει, παρακολουθεί, 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 εμπίπτουν οι δραστηριότητες μεταποίησης τροφίμων και
ποτών με Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) 10
και 11 που περιλαμβάνονται στην 3η ομάδα του Παραρτήματος, καθώς και οι «δραστηριότητες συσκευασίας»
με ΚΑΔ 82.92 της 11ης ομάδας στις περιπτώσεις που
αφορούν τρόφιμα και ποτά.
Άρθρο 18
Γνωστοποίηση λειτουργίας
1. Οι δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου, με εξαίρεση τη δραστηριότητα «Παραγωγή ζάχαρης» με ΚΑΔ 10.81, υπάγονται
σε καθεστώς γνωστοποίησης του άρθρου 6.
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2. Η γνωστοποίηση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά 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
το φορέα της οικονομικής δραστηριότητας στη Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας κατά το
Ν. 3852/2010 (Α΄87), στην οποία πρόκειται να λειτουργήσει η δραστηριότητα ή στα κατά τόπον αρμόδια για
τις μεταποιητικές και συναφείς δραστηριότητες Επιμελητήρια και τις ενώσεις τους ή στο Τεχνικό Επιμελητήριο
Ελλάδας, μετά την πιστοποίηση τους, σύμφωνα με τη
παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 2081/1992 (Α΄ 154) και το
άρθρο 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 αναλογικά το άρθρο 1 παράγραφος 1 και παρ. 2 περίπτωσης Β΄
υποπερίπτωσης i της οικ. 14684/914/Φ15/2012 κοινής
απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Β΄ 3533).
5. Οι έλεγχοι που προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις
ως προϋπόθεση για την έναρξη λειτουργίας της δραστηριότητας από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας
Περιφερειακής Ενότητας ή από τα κατά τόπον αρμόδια
για τις μεταποιητικές και συναφείς δραστηριότητες Επιμελητήρια και τις ενώσεις τους ή το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας μετά την πιστοποίηση τους, διενεργούνται
εφεξής μετά την υποβολή της γνωστοποίησης ή από
το χρόνο που υπήρχε υποχρέωση για την υποβολή της.
Άρθρο 19
Βεβαίωση καταλληλότητας
1. Για τη λειτουργία των δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου
η υποχρέωση λήψης βεβαίωσης καταλληλότητας, όπως
αυτή προβλέπεται οτην οικ. 483/35/Φ15/2012 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας (Β΄ 158), καταργείται.
2. Οι φορείς των ανωτέρω δραστηριοτήτων υποχρεούνται να τηρούν τους όρους και προϋποθέσεις που περιγράφονται στην κείμενη νομοθεσία για την ασφάλεια
των τροφίμων και να εφαρμόζουν σύστημα αυτοελέγχου
(HACCP) όπου απαιτείται.
3. Οι αρμόδιες αρχές μόλις λάβουν γνώση των στοιχείων της οικονομικής δραστηριότητας, μπορούν να
ασκήσουν τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία
ελεγκτικά τους καθήκοντα.
Άρθρο 20
Σύμφωνη γνώμη υγειονομικής
καταλληλότητας
1. Για τη λειτουργία των δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου,
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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,
διατηρείται 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 υποχρεούνται να τηρούν τους όρους και προϋποθέσεις που περιγράφονται στην κείμενη νομοθεσία για την ασφάλεια
των τροφίμων και να εφαρμόζουν σύστημα αυτοελέγχου
(HACCP), όπου απαιτείται.
3. Οι αρμόδιες αρχές μόλις λάβουν γνώση των στοιχείων της οικονομικής δραστηριότητας, μπορούν να
ασκήσουν τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία
ελεγκτικά τους καθήκοντα.
Άρθρο 21
Βεβαίωση συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων
1. Για τη λειτουργία των δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου,
η υποχρέωση λήψης βεβαίωσης συνδρομής νομίμων
προϋποθέσεων, 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 υποχρεούνται να τηρούν τους όρους και προϋποθέσεις που περιγράφονται στην κείμενη νομοθεσία για την ασφάλεια
των τροφίμων και να εφαρμόζουν σύστημα αυτοελέγχου
(HACCP) όπου απαιτείται.
3. Οι αρμόδιες αρχές μόλις λάβουν γνώση των στοιχείων της οικονομικής δραστηριότητας, μπορεί να
ασκήσουν τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία
ελεγκτικά τους καθήκοντα.
Άρθρο 22
Δραστηριότητες μεταποίησης τροφίμων
και άλλων προϊόντων ζωικής προέλευσης
Αν για τη λειτουργία των δραστηριοτήτων του παρόντος Κεφαλαίου απαιτείται προηγούμενη έγκριση κατ'
εφαρμογή των Κανονισμών 853/2004 (L 139) ή 183/2005
(L 35) ή 1069/2009 (L 300), η διαδικασία και το περιεχόμενο της έγκρισης καθορίζονται κατά τα προβλεπόμενα
στο άρθρο 7.
Άρθρο 23
Κυρώσεις
1. Αν ο υπόχρεος παραλείψει την υποβολή γνωστοποίησης ή γνωστοποιήσει αναληθή στοιχεία ή παραλείψει την υποβολή γνωστοποίησης των στοιχείων της
οικονομικής δραστηριότητας σε περίπτωση επικείμενης
μεταβολής, επιβάλλονται σε βάρος του φορέα της οικονομικής δραστηριότητας οι κυρώσεις του άρθρου 15,
όπως αυτές εξειδικεύονται στην υπουργική απόφαση
της παραγράφου 1 του άρθρου 24. Αρμόδιο όργανο για
την επιβολή των κυρώσεων αυτών ορίζεται ο οικείος
Περιφερειάρχης.
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2. Κατά των αποφάσεων επιβολής κυρώσεων χωρεί
ειδική διοικητική προσφυγή, σύμφωνα με το άρθρο 227
του Ν. 3852/2010 (Α΄87).
3. Σε περίπτωση παραβίασης επιμέρους όρων και προϋποθέσεων κατά τη λειτουργία δραστηριοτήτων που
υπόκεινται σε γνωστοποίηση εφαρμόζονται οι κυρώσεις
της κείμενης νομοθεσίας από τα αρμόδια όργανα που
ορίζονται σε αυτή.
4. Όπου στην κείμενη νομοθεσία προβλέπεται η κύρωση της προσωρινής ή οριστικής αφαίρεσης άδειας
λειτουργίας, νοείται εφεξής η προσωρινή ή οριστική διακοπή λειτουργίας της δραστηριότητας, με τη σφράγιση
της εγκατάστασης και του παραγωγικού της εξοπλισμού
από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Περιφερειακής
Ενότητας.
Άρθρο 24
Εξουσιοδοτήσεις
1. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης που εκδίδεται μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη ισχύος 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
επικείμενης μεταβολής τους, οι αρχές στις οποίες κοινοποιείται η γνωστοποίηση προκειμένου να ασκήσουν τις
ελεγκτικές τους αρμοδιότητες, η κλιμάκωση των επιβαλλόμενων κυρώσεων εντός των ορίων της παραγράφου
1 του άρθρου 15, η διαδικασία επιβολής τους και κάθε
άλλο σχετικό με τη γνωστοποίηση θέμα, σύμφωνα με
τα άρθρα 5 και 6.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και
Ανάπτυξης και Οικονομικών μπορεί να ανακαθορίζεται
το ύψος του παραβόλου του άρθρου 11, ο χρόνος και
ο τρόπος καταβολής του, καθώς και κάθε άλλο σχετικό
θέμα για τη μεταφορά των πιστώσεων στα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 11.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και
Οικονομίας και Ανάπτυξης κατατάσσονται οι μεταποιητικές και συναφείς δραστηριότητες σε κατηγορίες από
άποψη κινδύνου πυρκαγιάς και καθορίζονται τα προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας,
τα οποία πρέπει να λαμβάνονται για την πρόληψη και
αποτροπή των κινδύνων εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιάς 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) επέρχονται
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 προσυσκευασμένο είτε χύμα. Η εμφιάλωση του ξυδιού γίνεται από τα οξοποιεία, καθώς και από τα εμφιαλωτήρια
ξυδιού».
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β) Η παράγραφος 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Στο οξοποιείο ή και εμφιαλωτήριο ξυδιού τηρείται
αρχείο σχετικά με τις πρώτες ύλες που παραλαμβάνονται
προς κατεργασία, τις κατηγορίες ξυδιών που παράγονται
ή και εμφιαλώνονται και το σχετικό διάγραμμα ροής.
Αν μεταξύ των κατά τα ανωτέρω πρώτων υλών περιλαμβάνεται και η αιθυλική αλκοόλη ή και άλλη πρώτη
ύλη στην οποία, είτε αυτοτελώς, είτε στα παραγόμενα
ενδιαμέσως από την κατεργασία αυτής προϊόντα, εφαρμόζεται Ε.Φ.Κ. με μη μηδενικό συντελεστή, ο υπεύθυνος
της επιχείρησης ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές κατά την
υποπαράγραφο 2 της παραγράφου 2, οι οποίες ελέγχουν
τις οικείες εγκαταστάσεις συντάσσοντας σχετική έκθεση
με βάση την οποία και αναλόγως του αποτελέσματος
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
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καταρτίζει και τηρεί «Μητρώο Επιχειρήσεων ξυδιού» για την παραγωγή/
εμφιάλωση ξυδιού όλων των κατηγοριών, σε εθνικό
επίπεδο, το οποίο δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και
στο οποίο εγγράφονται όλες οι επιχειρήσεις ξυδιού.
Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων καθορίζεται κάθε σχετικό θέμα που αφορά
την τήρηση, οργάνωση και λειτουργία του «Μητρώου
Επιχειρήσεων ξυδιού», καθώς και την τήρηση από τις
Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των
Περιφερειακών Ενοτήτων αντίστοιχου μητρώου για τις
επιχειρήσεις της περιοχής αρμοδιότητας τους».
γ) Το στοιχείο 2 της παραγράφου 12 καταργείται.
2. Στην υπ' αριθμ. 5045/116550/2015 απόφαση του
Υπουργού 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 εγκατάστασης παραγωγής ανακαθορισμένου 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
Υπουργού 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 εμφιαλωτηρίου 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).
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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 Αλληλεγγύης (Β΄ 1026) εξακολουθεί να ισχύει μόνο για τις
δραστηριότητες που αναφέρονται στην Α5α/5333/1987
απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Β΄ 721) και τη δραστηριότητα «Παραγωγή και εμφιάλωση μεταλλικού νερού και άλλων
εμφιαλωμένων νερών» που εμπίπτει στον ΚΑΔ 11.07.
Άρθρο 26
Μεταβατικές διατάξεις
1. Στις δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου δεν εφαρμόζεται η υπ'
αριθμ. οικ. 12684/92/2014 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
(Β΄ 3181), η οποία παραμένει σε ισχύ για τις δραστηριότητες με αριθμό 32 έως 103 του Παραρτήματός της.
2. Πλην όσων ρητά ορίζονται στο παρόν Κεφάλαιο
κατά τα λοιπά εξακολουθεί να εφαρμόζεται το υφιστάμενο πλαίσιο αδειοδότησης μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων όπως αυτό προβλέπεται στο
Ν. 3982/2011 (Α΄ 143) και στις κατ' εξουσιοδότηση αυτού
εκδοθείσες διατάξεις.
3. Από την έναρξη ισχύος της απόφασης που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 24, η υπαγωγή της
οικονομικής δραστηριότητας σε καθεστώς γνωστοποίησης απαλλάσσει το φορέα της οικονομικής δραστηριότητας από την υποχρέωση λήψης άδειας λειτουργίας
ή κατάθεσης υπεύθυνης δήλωσης. Όπου απαιτείται η
προσκόμιση άδειας λειτουργίας ή βεβαίωσης κατάθεσης
υπεύθυνης δήλωσης, προσκομίζεται εφεξής το αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης.
4. Για όσες δραστηριότητες εμπίπτουν εφεξής στο
καθεστώς γνωστοποίησης και λειτουργούν με άδεια
λειτουργίας ή υπεύθυνη δήλωση, η λειτουργία τους εξακολουθεί να διέπεται από τις διατάξεις βάσει των οποίων εκδόθηκε η άδεια λειτουργίας τους ή κατατέθηκε η
σχετική υπεύθυνη δήλωση. Αν μεσολαβήσει μεταβολή
στοιχείου, ο φορέας της οικονομικής δραστηριότητας
υποχρεούται σε γνωστοποίηση κατά τις διατάξεις του
άρθρου 18. Μετά την υποβολή της γνωστοποίησης η
λειτουργία της δραστηριότητας διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος.
5. Οι ρυθμίσεις του παρόντος Κεφαλαίου καταλαμβάνουν και εκκρεμείς αιτήσεις για έκδοση άδειας λειτουργίας.
6. Μέχρι την έκδοση της υπουργικής απόφασης της
παραγράφου 1 του άρθρου 24 σχετικά με την κλιμάκωση
των επιβαλλόμενων κυρώσεων, για έλλειψη γνωστοποίησης, για γνωστοποίηση με αναληθή στοιχεία ή για παράλειψη γνωστοποίησης στοιχείων που έχουν μεταβληθεί
εφαρμόζεται η 484/36/Φ15/2012 απόφαση του Αναπληρωτή 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
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το όργανο που το επιβάλλει. Κατά την επιμέτρηση του
προστίμου λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια της παραγράφου 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 εμπίπτουν τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
του άρθρου 80 του Ν. 3463/2006 (Α΄ 114) εκτός των
κέντρων διασκέδασης. Επίσης, στο πεδίο εφαρμογής
του παρόντος εμπίπτουν τα καταστήματα υγειονομικού
ενδιαφέροντος εντός τουριστικών καταλυμάτων, καθώς
και τα θέατρα και οι κινηματογράφοι.
Άρθρο 28
Γνωστοποίηση λειτουργίας
1. Τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κεφαλαίου, υπάγονται στο καθεστώς γνωστοποίησης του
άρθρου 6 με την επιφύλαξη των παραγράφων 2 και 3,
καθώς και των άρθρων 29 και 30.
2. Πριν από την υποβολή της γνωστοποίησης ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει εξασφαλίσει ότι το κατάστημα
μπορεί να ιδρυθεί στη συγκεκριμένη θέση. Για το σκοπό
αυτόν απαιτείται βεβαίωση από τον Προϊστάμενο της
αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου, στην περιφέρεια του
οποίου πρόκειται να λειτουργήσει το κατάστημα ότι η
συγκεκριμένη δραστηριότητα μπορεί να ιδρυθεί στη
συγκεκριμένη θέση. Η αρμόδια για τη χορήγηση της βεβαίωσης υπηρεσία διερευνά τις υφιστάμενες χρήσεις
γης και άλλους περιορισμούς που τίθενται στην κείμενη
νομοθεσία ή σε κανονιστικές αποφάσεις του Δήμου, οι
οποίες έχουν εκδοθεί πριν την ημερομηνία κατάθεσης
αίτησης για την έκδοση της βεβαίωσης, και χορηγεί τη
βεβαίωση εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης. Αν παρέλθει άπρακτη η προαναφερόμενη προθεσμία, θεωρείται ότι η βεβαίωση έχει
χορηγηθεί, εφόσον η λειτουργία της συγκεκριμένης
δραστηριότητας στη συγκεκριμένη θέση δεν απαγορεύεται. Η βεβαίωση ισχύει για πέντε (5) μήνες από την
ημερομηνία έκδοσης της και μέσα στο διάστημα αυτό ο
ενδιαφερόμενος οφείλει να προβεί στη γνωστοποίηση.
3. Το άρθρο 285 του Ν. 3463/2006 (Α΄ 114) ισχύει και
για τη γνωστοποίηση του παρόντος άρθρου.
4. Η γνωστοποίηση πραγματοποιείται αποκλειστικά
μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος
Άσκησης Δραστηριότητας και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ) του
άρθρου 14. Μέχρι την ενεργοποίηση του ΟΠΣ-ΑΔΕ για
το τμήμα που αφορά τη γνωστοποίηση των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, η γνωστοποίηση
υποβάλλεται είτε στο Δήμο είτε σε οποιοδήποτε Κέντρο
Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργεί ως Ενιαίο
Κέντρο Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ).
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5. Ο Δήμος στην περιφέρεια του οποίου πρόκειται να
λειτουργήσει η συγκεκριμένη δραστηριότητα είναι η
αρμόδια αρχή για την παρακολούθηση και διαχείριση
της γνωστοποίησης και οφείλει να την κοινοποιήσει στις
ελεγκτικές αρχές προκειμένου να λάβουν γνώση για την
έναρξη λειτουργίας της δραστηριότητας στην αντίστοιχη εγκατάσταση.
6. Η χορήγηση της βεβαίωσης της παραγράφου 2 δεν
αποτελεί προϋπόθεση για την χορήγηση άδειας έναρξης
επιτηδεύματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., ανεξαρτήτως της
νομικής μορφής του καταστήματος.
Άρθρο 29
Απλούστευση ρυθμίσεων
για τη χρήση μουσικής
και χρήση μουσικών οργάνων
1. Η χρήση μουσικής ή μουσικών οργάνων πραγματοποιείται, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της κείμενης
νομοθεσίας, χωρίς να απαιτείται έκδοση προηγούμενης
άδειας της 3/1995 Αστυνομικής Διάταξης, η οποία εγκρίθηκε με την 1023/2/37-ια/1996 απόφαση του Υπουργού
Δημοσίας Τάξης (Β΄ 15). Οι προϋποθέσεις χρήσης δεν
θίγονται.
2. Ο ενδιαφερόμενος, εφόσον προτίθεται να προβεί
στη χρήση μουσικής ή μουσικών οργάνων, υποχρεούται
να συμπεριλάβει στη γνωστοποίηση του άρθρου 28 τη
δήλωση χρήσης.
3. Η χρήση μουσικής πέραν του ωραρίου προϋποθέτει
την έκδοση της άδειας της παραγράφου 3 του άρθρου 3
της 3/1995 Αστυνομικής Διάταξης. Εφόσον πληρούνται
οι προϋποθέσεις χορήγησης της, η άδεια χορηγείται χωρίς την προσκόμιση άλλων δικαιολογητικών πέραν του
αποδεικτικού υποβολής της γνωστοποίησης.
4. Υποχρεώσεις ή άδειες σχετιζόμενες με τη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας δεν θίγονται. Οι
υποχρεώσεις ή άδειες του προηγούμενου εδαφίου δεν
αποτελούν απαιτούμενο δικαιολογητικό ή περιεχόμενο
της γνωστοποίησης ούτε της άδειας της προηγούμενης
παραγράφου.
Άρθρο 30
Απλούστευση ρυθμίσεων
για την άδεια κοινοχρήστου χώρου
1. Για τη χρήση κοινόχρηστου χώρου απαιτείται προηγούμενη άδεια, σύμφωνα με το Β.δ. 24.9/20.10/1958
(Α΄ 171).
2. Αν ο φορέας της δραστηριότητας αιτηθεί και λάβει
την προβλεπόμενη άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου
μετά τη γνωστοποίηση ή η ήδη χορηγηθείσα άδεια τροποποιηθεί, προβαίνει σε μεταβολή των στοιχείων που
έχουν γνωστοποιηθεί και δεν απαιτείται η έκδοση της
πράξης πρόσθετου προσδιορισμού εξυπηρετούμενων
ατόμων.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και
Οικονομίας και Ανάπτυξης, που εκδίδεται εντός τριών (3)
μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθορίζονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση από τους Δήμους της άδειας χρήσης κοινόχρηστου
χώρου.
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4. Η προβλεπόμενη στο προτελευταίο εδάφιο της παρ.
6 του άρθρου 13 του β.δ. 24.9/20.10/1958 προθεσμία
ορίζεται σε πέντε (5) ημέρες.
Άρθρο 31
Απλούστευση ρυθμίσεων για τα καταστήματα
υγειονομικού ενδιαφέροντος
σε τουριστικά καταλύματα
1. Τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που
λειτουργούν εντός τουριστικών καταλυμάτων, σύμφωνα με το Ν. 4276/2014 υπάγονται εφεξής στο καθεστώς
γνωστοποίησης του άρθρου 6. Αρμόδια υπηρεσία για
την παρακολούθηση και διαχείριση της γνωστοποίησης
ορίζεται η κατά περίπτωση αρμόδια υπηρεσία τουρισμού. Κατά τα λοιπά, για τη γνωστοποίηση εφαρμόζεται
το άρθρο 28.
2. Η παρ. 5 του άρθρου 3 και η παρ. 5 του άρθρου 4
του Ν. 4276/2014 καταργούνται.
Άρθρο 32
Απλούστευση ρυθμίσεων
για τα θέατρα και τους κινηματογράφους
Τα θέατρα και οι κινηματογράφοι υπάγονται εφεξής
στο καθεστώς γνωστοποίησης του άρθρου 6 και στις
διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου.
Άρθρο 33
Ρυθμίσεις Αρχαιολογίας
1. Εντός δύο (2) ετών από την έναρξη ισχύος του
παρόντος, με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης και Πολιτισμού και
Αθλητισμού, που εκδίδονται ύστερα από εισήγηση του
αρμόδιου Συμβουλίου του Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού, προσδιορίζονται οι περιοχές αρχαιολογικού ενδιαφέροντος στις οποίες μπορούν να ιδρύονται
οι δραστηριότητες του παρόντος Κεφαλαίου, οι τυχόν
ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις, καθώς και κάθε άλλο
σχετικό θέμα.
2. Μετά την έναρξη ισχύος των ανωτέρω κανονιστικών
αποφάσεων, η απαιτούμενη από το Ν. 3028/2002 έγκριση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για την
εγκατάσταση και λειτουργία των δραστηριοτήτων του
παρόντος Κεφαλαίου σε περιοχές αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, χορηγείται απευθείας από τις αρμόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού, χωρίς προηγούμενη γνωμοδότηση του Συμβουλίου, εφόσον δεν συντρέχουν ειδικοί λόγοι, εξαιτίας
των οποίων επιβάλλεται η λήψη επιπλέον ή ειδικών όρων.
Άρθρο 34
Κυρώσεις
1. Αν ο υπόχρεος παραλείψει την υποβολή γνωστοποίησης ή γνωστοποιήσει αναληθή στοιχεία ή παραλείψει την υποβολή γνωστοποίησης των στοιχείων της
οικονομικής δραστηριότητας σε περίπτωση επικείμενης
μεταβολής, επιβάλλονται σε βάρος του φορέα της οικονομικής δραστηριότητας οι κυρώσεις του άρθρου 15,
όπως αυτές εξειδικεύονται στην υπουργική απόφαση
του άρθρου 38. Αρμόδιο όργανο για την επιβολή των
κυρώσεων αυτών ορίζεται ο οικείος Δήμαρχος.
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2. Κατά των αποφάσεων επιβολής κυρώσεων χωρεί
ειδική διοικητική προσφυγή, σύμφωνα με το άρθρο 227
του Ν. 3852/2010 (Α΄87).
3. Σε περίπτωση παραβίασης επιμέρους όρων και προϋποθέσεων κατά τη λειτουργία δραστηριοτήτων που
υπόκεινται σε γνωστοποίηση εφαρμόζονται οι κυρώσεις
της κείμενης νομοθεσίας από τα αρμόδια όργανα που
ορίζονται σε αυτή.
4. Όπου στην κείμενη νομοθεσία προβλέπεται η κύρωση της προσωρινής ή οριστικής αφαίρεσης άδειας
λειτουργίας, νοείται εφεξής η προσωρινή ή οριστική
διακοπή λειτουργίας για τα καταστήματα που υπόκεινται σε γνωστοποίηση, με σφράγιση αυτών από τα
αρμόδια όργανα του Δήμου και με τη συνδρομή των
Αστυνομικών Αρχών όπου απαιτείται. Όπου στην κείμενη νομοθεσία προβλέπεται η κύρωση της προσωρινής
ή οριστικής αφαίρεσης της άδειας χρήσης μουσικής ή
μουσικών οργάνων, νοείται εφεξής η διοικητική πράξη
του αρμόδιου οργάνου που διατάσσει την προσωρινή
ή οριστική διακοπή της χρήσης αυτής.
5. Η έλλειψη γνωστοποίησης ή η γνωστοποίηση αναληθών στοιχείων ή η παράλειψη γνωστοποίησης μεταβληθέντων στοιχείων δεν επιφέρουν ως αυτοτελείς
παραβάσεις ποινικές κυρώσεις.
Άρθρο 35
Παράβολο
1. Για τη γνωστοποίηση των δραστηριοτήτων του παρόντος καταβάλλεται άπαξ το παράβολο, όπως αυτό έχει
καθορισθεί για την άδεια λειτουργίας με τις κανονιστικές
πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση της παρ.
11 του άρθρου 80 του Ν. 3463/2006 (Α΄ 114).
2. Για τη γνωστοποίηση χρήσης μουσικής δεν απαιτείται πρόσθετο παράβολο.
Άρθρο 36
Εξουσιοδότηση
1. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Πολιτισμού και Αθλητισμού, που εκδίδεται μέσα
σε ένα μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθορίζονται η διαδικασία έκδοσης της βεβαίωσης της
παραγράφου 2 του άρθρου 28, το περιεχόμενο και η
διαδικασία της γνωστοποίησης, τα τυχόν έγγραφα που
τηρούνται στην έδρα της δραστηριότητας, ο τρόπος
γνωστοποίησης των στοιχείων σε περίπτωση επικείμενης μεταβολής τους, οι αρχές στις οποίες κοινοποιείται η
γνωστοποίηση προκειμένου να ασκήσουν τις ελεγκτικές
τους αρμοδιότητες, η κλιμάκωση των επιβαλλόμενων
κυρώσεων εντός των ορίων της παραγράφου 1 του
άρθρου 15, η διαδικασία επιβολής τους και κάθε άλλο
σχετικό με τη γνωστοποίηση θέμα, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών,
Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών μπορεί να
ανακαθορίζεται το ύψος του παραβόλου του άρθρου
11, ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής του, καθώς και
κάθε άλλο σχετικό θέμα για τη μεταφορά των πιστώσεων
στα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με τις προβλέψεις του
άρθρου 11.

Τεύχος Α’ 230/07.12.2016

Άρθρο 37
Τροποποιούμενες
και καταργούμενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται:
α) Οι αρμοδιότητες των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων συμβουλίων που περιγράφονται στους
Α.ν. 445/1937 (Α΄ 32) και 446/1937 (Α΄ 23) αναφορικά
με την αδειοδότηση των θεάτρων και κινηματογράφων.
Η αρμοδιότητα των συμβουλίων για την αδειοδότηση
των λοιπών ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων του άρθρου
81 του Ν. 3463/2006 παραμένει εν ισχύι.
β) Το εδάφιο τρίτο του σημείου 2 της παραγράφου Β΄
του άρθρου 14 της Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967/2012 απόφασης
του Υπουργού Υγείας (Β΄2718). Τα κέντρα διασκέδασης
εξακολουθούν να αδειοδοτούνται, σύμφωνα με το άρθρο 80 του Ν. 3463/2006.
Άρθρο 38
Μεταβατικές διατάξεις
1. Το παρόν Κεφάλαιο εφαρμόζεται για τις δραστηριότητες που λειτουργούν μετά την έναρξη ισχύος του
παρόντος νόμου, με την επιφύλαξη της παραγράφου 4
του άρθρου 30. Οι άδειες λειτουργίας και άδειες χρήσης
μουσικής ή μουσικών οργάνων που έχουν εκδοθεί μέχρι
σήμερα παραμένουν σε ισχύ. Εάν μεταβληθεί στοιχείο
της δραστηριότητας με βάση το οποίο χορηγήθηκε η
άδεια, ο φορέας του καταστήματος υποχρεούται σε γνωστοποίηση κατά τη διάταξη του άρθρου 28 και εφεξής η
λειτουργία του καταστήματος διέπεται από τις διατάξεις
του παρόντος.
2. Εάν ο φορέας έχει λάβει προέγκριση κατά τις διατάξεις του άρθρου 80 του Ν. 3463/2006 και των κατ'
εξουσιοδότηση αυτού κανονιστικών πράξεων, αλλά δεν
έχει ακόμη λάβει την άδεια λειτουργίας, προβαίνει σε
γνωστοποίηση χωρίς να απαιτείται η έκδοση της βεβαίωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 28.
3. Εκκρεμείς αιτήσεις για έκδοση προέγκρισης κατά
τις διατάξεις του άρθρου 80 του Ν. 3463/2006 και των
κατ' εξουσιοδότηση αυτού κανονιστικών πράξεων νοούνται ως αιτήσεις για τη χορήγηση βεβαίωσης κατά την
παράγραφο 2 του άρθρου 28 και εξετάζονται ως τέτοιες.
4. Οι ρυθμίσεις του άρθρου 30 καταλαμβάνουν και
εκκρεμείς αιτήσεις για έκδοση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου.
5. Κατ' αντιστοιχία με την παράγραφο 1 του παρόντος
άρθρου, το άρθρο 29 εφαρμόζεται για όσους φορείς
επιθυμούν να κάνουν χρήση μουσικής ή μουσικών οργάνων μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου,
ανεξαρτήτως αν έχουν άδεια λειτουργίας.
6. Από την έναρξη ισχύος της κοινής απόφασης που
προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 36, η υπαγωγή της οικονομικής δραστηριότητας σε καθεστώς
γνωστοποίησης απαλλάσσει το φορέα της οικονομικής
δραστηριότητας από την υποχρέωση λήψης άδειας λειτουργίας. Όπου απαιτείται η προσκόμιση άδειας λειτουργίας, προσκομίζεται εφεξής το αποδεικτικό υποβολής
της γνωστοποίησης.

