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Προϊσταμένη του τμήματος Απλοποίησης Αδειοδότησης Οικονομικών Δραστηριοτήτων

Δ/νση Συντονισμού & Παρακολούθησης του Κανονιστικού Πλαισίου για το Επιχειρηματικό Περιβάλλον



 Ημ/νία δημοσίευσης : 7-12-2016

Τροποποιήσεις: 17-1-2018, με τον ν. 4512/2018

N. 4442/2016
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 Τροποποιήσεις: 17-1-2018, με τον ν. 4512/2018

14-6-2018, με τον ν. 4549/2018

(μικρές διορθώσεις με τον ν. 4550/2018 & τον ν. 4605/2019)

 Κατάργηση των άρθρων 1-34 του ν. 4262/2014



ΣΚΟΠΟΣ – ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

 Σκοπός: Να ρυθμίσει με ενιαίο και συνεκτικό τρόπο 
την αδειοδότηση όλων των οικονομικών 
δραστηριοτήτων, που ασκούνται σε ορισμένο χώρο 
και δημιουργούν δυνητικά κινδύνους από την 
εγκατάσταση και λειτουργία τους στο συγκεκριμένο 
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εγκατάσταση και λειτουργία τους στο συγκεκριμένο 
χώρο

 Πεδίο εφαρμογής: Οι οικονομικές δραστηριότητες του 
Παραρτήματος (χρήση κωδικών NACE)



 Γενικό μέρος: κεφ. Α-Ε, άρθρα 1-16

 Ειδικό μέρος: κεφ. ΣΤ-Ι & ΙΒ-ΙΓ άρθρα 17-48ΙΒ & 57-76
o Κεφ. ΣΤ, άρθρα 17-26: λειτουργία μεταποιητικών δραστηριοτήτων

o Κεφ. Ζ, άρθρα 27-38: ΚΥΕ, θέατρα, κινηματογράφοι

ΔΟΜΗ
4

o Κεφ. Η, άρθρα 39-48: τουριστικά καταλύματα

o Κεφ. Θ, άρθρα 48Α-48Ε: εγκατάσταση μεταποιητικών δραστηριοτήτων

o Κεφ. Ι, άρθρα 48ΣΤ-48ΙΒ: κέντρα αποθήκευσης & διανομής (ΚΑΔ)

o Κεφ. ΙΒ, άρθρα 57-67: λατομεία

o Κεφ. ΙΓ, άρθρα 68-76: μεταλλεία

o Κεφ. ΙΔ, άρθρα 77-83: συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών

 Λοιπές διατάξεις: κεφ. ΙΑ, άρθρα 49-56



ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

 Ελεύθερη άσκηση οικονομικής δραστηριότητας

 Γνωστοποίηση

 Έγκριση
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Έγκριση

Σημ.: Αν και ο νόμος προβλέπει ότι η υπαγωγή μιας δραστηριότητας

ή μιας ομάδας δραστηριοτήτων σε καθεστώς γνωστοποίησης ή
έγκρισης γίνεται με π.δ., στην πράξη η υπαγωγή γίνεται με το ειδικό
μέρος του νόμου.



ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

 Είναι ο τρόπος με τον οποίο οι καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμόδιες εποπτικές αρχές 

ενημερώνονται από τον φορέα μιας οικονομικής δραστηριότητας για την έναρξη 

εγκατάστασης ή/και λειτουργίας της δραστηριότητάς του και για οποιαδήποτε 

μεταβολή σχετικά με αυτήν.

 Πραγματοποιείται από το φυσικό πρόσωπο ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού 

προσώπου που πρόκειται να εγκαταστήσει ή να λειτουργήσει τη δραστηριότητα σε 

συγκεκριμένη θέση και αποτελεί προϋπόθεση εγκατάστασης ή λειτουργίας αυτής 
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συγκεκριμένη θέση και αποτελεί προϋπόθεση εγκατάστασης ή λειτουργίας αυτής 

αντίστοιχα. Από την υποβολή της γνωστοποίησης ξεκινά άμεσα η εγκατάσταση ή η 

λειτουργία της δραστηριότητας, χωρίς να απαιτείται άδεια εγκατάστασης ή άδεια 

λειτουργίας αντίστοιχα.

 Προϋποθέτει ότι ο χώρος άσκησης της οικονομικής δραστηριότητας πληροί όλες τις 

χωροταξικές ή τεχνικές απαιτήσεις και ότι έχουν ληφθεί οι απαιτούμενες εγκρίσεις. 

Στον χώρο άσκησης της δραστηριότητας τηρείται υποχρεωτικά φάκελος με όλα τα 

απαιτούμενα από τις σχετικές διατάξεις έγγραφα (π.χ. διοικητικές άδειες, εγκρίσεις, 

βεβαιώσεις, πιστοποιητικά κ.λπ.).

 Περιλαμβάνει μόνο τα ελάχιστα στοιχεία που κρίνεται απαραίτητα να γνωρίζει η 

διοίκηση, προκειμένου να διενεργούνται οι προβλεπόμενοι έλεγχοι.



ΕΓΚΡΙΣΗ

 Κάθε πράξη της αρμόδιας αρχής ή διοικητική 
διαδικασία που αποτελεί προϋπόθεση για 
την άσκηση της δραστηριότητας
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 Μπορεί να περιλαμβάνει εκ των προτέρων 
έλεγχο από τις αρμόδιες υπηρεσίες



ΚΥΡΩΣΕΙΣ

 Γνωστοποίηση (100 – 20.000 €)

o Για παράλειψη αρχικής γνωστοποίησης

o Για παράλειψη γνωστοποίησης μεταβολών

o Για παροχή αναληθών στοιχείων κατά τη γνωστοποίηση
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o Για παροχή αναληθών στοιχείων κατά τη γνωστοποίηση

 Έγκριση (500 – 100.000 €)



ΟΠΣ-ΑΔΕ

 Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Άσκησης 

Δραστηριοτήτων και Ελέγχων

 Υποστηρίζει:

o τη διαδικασία γνωστοποίησης

τη διαδικασία έγκρισης από την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης 
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o τη διαδικασία έγκρισης από την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης 

μέχρι την έκδοση της έγκρισης σε ηλεκτρονική μορφή

o τον προγραμματισμό και υλοποίηση των ελέγχων

 Έως την υλοποίηση του ΟΠΣ η υποβολή της 

γνωστοποίησης, γίνεται μέσω της πλατφόρμας

www.notifybusiness.gov.gr



ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ (Ν. 4512/2018, άρθρα 127-157 & 173)

 Πεδία εποπτείας

o ασφάλεια και συμμόρφωση προϊόντων 

o ασφάλεια τροφίμων

o προστασία καταναλωτή

o ασφάλεια υποδομών και κατασκευών

o δημόσια υγεία
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o δημόσια υγεία

o ασφάλεια και υγεία εργαζομένων

o προστασία περιβάλλοντος

 Εποπτεύουσες Αρχές (καθορισμός για κάθε πεδίο εποπτείας)

 Προγραμματισμός ελέγχων με βάση κριτήρια αξιολόγησης κινδύνου

 Διενέργεια ελέγχων με τη βοήθεια φύλλων ελέγχου ανηρτημένων στην 
επίσημη ιστοσελίδα κάθε εποπτεύουσας αρχής

 Διαχείριση καταγγελιών

 Μέτρα - κυρώσεις



ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  ΑΜΕΣΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ  

 Κωδικοποίηση νομοθεσίας / έκδοση οδηγών

 Συνέχιση της μεταρρύθμισης στους τομείς : Πρωτογενής 
τομέας, Εκπαίδευση, Μεταφορές, Ψυχαγωγικές 
δραστηριότητες)

 Ενημέρωση των Δ/νσεων Ανάπτυξης των Περιφερειών  
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 Ενημέρωση των Δ/νσεων Ανάπτυξης των Περιφερειών  
και των ενδιαφερομένων μερών

 Έναρξη διαδικασίας αξιολόγησης της Μεταρρύθμισης, 
με πρώτο βήμα τη συλλογή στοιχείων 

 Αναθεώρηση της ΚΥΑ των Οχλήσεων (άρθρο 77 Ν. 
4549/2018) 



Ευχαριστώ για την προσοχή σας!
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Ευχαριστώ για την προσοχή σας!


