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Α. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
1. Άρθρο 80 του Κώδικα ∆ήµων & Κοινοτήτων. 
2. Ν 4442/2016 ΦΕΚ Α’ 230  
3. ΚΥΑ 16228/2017 ΦΕΚ Β’ 1723  
4. Εγκύκλιος µε αρ. πρ. Φ15/οικ.62588/754/02-06-2017 
 
Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Αφορά την περίπτωση που πρόκειται να γίνει µεταβολή φορέα (φυσικού ή νοµικού προσώπου) και υποβάλλεται 
αποκλειστικά ηλεκτρονικά µέσω της ιστοσελίδας https://notifybusiness.gov. gr (Εγκύκλιος µε αρ. πρ. 
Φ15/οικ.62588/754/02-06-2017 παρ. Α περ. 5). 
Η µεταβολή πρέπει να έχει υποβληθεί πριν το κατάστηµα δραστηριοποιηθεί υπό τα νέα στοιχεία και για την υποβολή της 
µεταβολής εφαρµόζονται αναλογικά οι διατάξεις του άρθρου 3 της ΚΥΑ 16228/2017. 
 

Γ. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Σε περίπτωση αλλαγής φορέα δραστηριότητας σύµφωνα µε το άρθρο 9 του ν. 4442/2016, ο παλαιός φορέας υποχρεούται 
σε γνωστοποίηση των στοιχείων του νέου φορέα µέσω του ΟΠΣ-Α∆Ε. Ο νέος φορέας αποδέχεται τη µεταβολή µέσω του 
ΟΠΣ-Α∆Ε.

1
 Στην περίπτωση που ο παλαιός φορέας έχει άδεια λειτουργίας καταστήµατος εκδοθείσα µε παλιότερο 

καθεστώς, πρέπει να προηγηθεί νέα γνωστοποίηση στην οποία θα καταχωρηθούν όλα τα στοιχεία που ζητούνται και που 
αφορούν την παλιά άδεια λειτουργίας.
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∆. ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

• Η αλλαγή του φορέα δραστηριότητας επέρχεται µε την περιέλευση της κυριότητας ή του δικαιώµατος της 
εκµετάλλευσης της δραστηριότητας σε άλλο φορέα. 

• Τόσο ο νέος όσο και ο παλιός φορέας οφείλουν να ενηµερώσουν για την αλλαγή αυτή εντός δέκα (10) ηµερών  
διαφορετικά επιβάλλονται οι προβλεπόµενες  κυρώσεις. 

• Ο νέος φορέας ευθύνεται παράλληλα µε τον παλιό για την τήρηση της κείµενης νοµοθεσίας από τον χρόνο 
περιέλευσης σε αυτόν της κυριότητας ή του δικαιώµατος εκµετάλλευσης µέχρι την ενηµέρωση της αρµόδιας αρχής 
σχετικά µε την αλλαγή. 

• ∆εν επιτρέπεται αλλαγή του φορέα της δραστηριότητας, είτε πρόκειται για φυσικό είτε για νοµικό πρόσωπο, εάν έχει 
διαπιστωθεί παράβαση της κείµενης νοµοθεσίας που επισύρει το διοικητικό µέτρο της διακοπής της λειτουργίας του 
καταστήµατος. Εάν ο νέος και παλαιός φορέας προβούν στη µεταβολή κατά παράβαση του προηγούµενου 
εδαφίου, η διακοπή της λειτουργίας επέρχεται στο νέο φορέα. 

• Στην περίπτωση που η µεταβολή αφορά µόνο στα στοιχεία του φορέα, τυχόν εγκρίσεις και πιστοποιητικά 
εξακολουθούν να ισχύουν για το κατάστηµα και υπό το νέο φορέα µέχρι τη λήξη τους.  

• Προϋπόθεση για την νόµιµη λειτουργία της εγκατάστασης είναι η µη ύπαρξη, εις βάρους του ενδιαφεροµένου, 
βεβαιωµένων ληξιπρόθεσµων οφειλών προς το ∆ήµο κατά την υποβολή της γνωστοποίησης, µε εξαίρεση τις 
περιπτώσεις εκκρεµοδικίας και του διακανονισµού καταβολής αυτών σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθεσία. 

• Στον φάκελο του καταστήµατος οφείλεται να τηρείται επικαιροποιηµένη βεβαίωση κατά τα οριζόµενα στην παρ. 4 
του άρθρου 2 της ΚΥΑ 16228/20173. Για την έκδοσή της κατατίθεται απλή αίτηση χωρίς επιπλέον δικαιολογητικά και 
η  υπηρεσία µας οφείλει να την εκδώσει εντός δέκα (10) ηµερών εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις. Σε 
περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προαναφερόµενης προθεσµίας, θεωρείται ότι έχει χορηγηθεί, εφόσον η 
λειτουργία της συγκεκριµένης δραστηριότητας στη συγκεκριµένη θέση δεν απαγορεύεται. 

• Ο νέος φορέας τηρεί στο φάκελο του καταστήµατος αντίγραφο τόσο της µεταβολής της γνωστοποίησης, των 
γνωστοποιήσεων που έχουν προηγηθεί της µεταβολής, καθώς και όλων των δικαιολογητικών που αφορούν την 
τήρηση του αρχείου του καταστήµατος (Άρθρο 4 της ΚΥΑ 16228/2017). 

• Σε περίπτωση θανάτου του φορέα ως φυσικού προσώπου ο νόµιµος κληρονόµος του οφείλει να µεταβάλει τα 
στοιχεία της γνωστοποίησης εντός 4 µηνών από τότε που περιήλθε σε γνώση του η επαγωγή, δηλώνοντας κατά τη 
µεταβολή της γνωστοποίησης τον αριθµό απόφασης του οικείου Πρωτοδικείου µε το οποίο δηµοσιεύτηκε η διαθήκη, 
καθώς και του πιστοποιητικού του ίδιου δικαστηρίου περί µη δηµοσίευσης άλλης διαθήκης. Σε περίπτωση κατά την 
οποία η διαθήκη είναι ιδιόγραφη, απαιτείται από το ανωτέρω δικαστήριο η κήρυξή της ως «κυρίας». Αν δεν υπάρχει 
διαθήκη, ο νέος φορέας οφείλει να δηλώσει τον αριθµό κληρονοµητηρίου (άρθρα 1956 επ. Αστικού Κώδικα). Μέχρι 
την έκδοση του κληρονοµητηρίου είναι δυνατή η δήλωση µεταβολής της γνωστοποίησης στο όνοµα του 

                                                 
1
 Βλέπε σελ. 32, 33, 34 του οδηγού έναρξης λειτουργίας οικονοµικών δραστηριοτήτων µε τη διαδικασία της γνωστοποίησης στο 

www.notifybusiness .gov.gr  
2 Βλέπε σελ. 30του οδηγού έναρξης λειτουργίας οικονοµικών δραστηριοτήτων µε τη διαδικασία της γνωστοποίησης στο 
www.notifybusiness.gov.gr  
3
 Αφορά τη διερεύνηση των υφισταµένων χρήσεων γης και τυχόν άλλων περιορισµών που τίθενται στην κείµενη νοµοθεσία ή σε 
κανονιστικές αποφάσεις του ∆ήµου που έχουν ηµεροµηνία δηµοσίευσης προγενέστερη του αιτήµατος για την έκδοση της βεβαίωσης. 
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ενδιαφεροµένου, υπό την προϋπόθεση δήλωσης (ή ηλεκτρονικής αποστολής) στον οικείο δήµο του πιστοποιητικού 
εγγύτερων συγγενών και υπευθύνων δηλώσεων αυτών περί της συνέχισης της δραστηριότητας από το 
συγκεκριµένο πρόσωπο. Σε όλες τις ως άνω περιπτώσεις, ο νέος φορέας ευθύνεται για τη λειτουργία του 
καταστήµατος από την ηµέρα της δήλωσης µεταβολής. Ο νέος φορέας οφείλει να επιδεικνύει τα ως άνω έγγραφα 
στις αρµόδιες ελεγκτικές αρχές εάν του ζητηθούν. 

• Η µεταβολή του φορέα δραστηριοτήτων υποβάλλεται χωρίς να απαιτείται παράβολο. 


