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

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Αφορά την περίπτωση που πρόκειται να γίνει µεταβολή στοιχείων της δραστηριότητας 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
Σε περίπτωση µεταβολής των στοιχείων της δραστηριότητας κατά το άρθρο 6 του ν. 4442/2016, ο φορέας υποχρεούται σε
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γνωστοποίηση της µεταβολής αυτής µέσω του ΟΠΣ-Α∆Ε. Στην περίπτωση που ο φορέας έχει άδεια λειτουργίας
καταστήµατος εκδοθείσα µε παλιότερο καθεστώς, πρέπει να προηγηθεί νέα γνωστοποίηση στην οποία θα καταχωρηθούν
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όλα τα στοιχεία που ζητούνται και που αφορούν την παλιά άδεια λειτουργίας.
∆. ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
•
Σε περίπτωση παύσης της λειτουργίας του καταστήµατος ο ενδιαφερόµενος προβαίνει σε δήλωση της παύσης µέσω
του ΟΠΣ-Α∆Ε χωρίς να απαιτείται παράβολο, µε υποβολή ακύρωσης της γνωστοποίησης (Εγκ. Φ15/
οικ.62588/754/02-06-2017 παρ. Α περ. 4).
•
Σε περίπτωση παύσης κάποιας από τις δραστηριότητες που δηλώθηκαν στη γνωστοποίηση, ο ενδιαφερόµενος
προβαίνει σε µεταβολή της γνωστοποίησης αντίστοιχα.
•
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.
•
Ο ενδιαφερόµενος οφείλει να τηρεί στην εγκατάσταση του καταστήµατος τα δικαιολογητικά του άρθρου 4 της ΚΥΑ
16228/2017 επικαιροποιηµένα και σύµφωνα µε τη δηλωθείσα µεταβολή.
•
Η µεταβολή υποβάλλεται χωρίς να απαιτείται παράβολο εκτός εάν αφορά προσθήκη ή αλλαγή δραστηριότητας.
•
Στην περίπτωση προσθήκης ή αλλαγής δραστηριότητας απαιτείται παράβολο σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ΚΥΑ
οικ. 61167/17-12-2007 (ΦΕΚ Β’ 243). (Η αξία του παραβόλου για τα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος είναι
185 € και καταβάλλεται στο Ταµείο του ∆ήµου Θεσσαλονίκης).
•
Στην περίπτωση µεταβολής γνωστοποίησης που αφορά την προσθήκη ή αλλαγή δραστηριότητας, στον φάκελο του
καταστήµατος οφείλεται να τηρείται επικαιροποιηµένη βεβαίωση κατά τα οριζόµενα στην παρ. 4 του άρθρου 2 της
ΚΥΑ 16228/2017. Η υπηρεσία µας οφείλει να εκδώσει την επικαιροποιηµένη βεβαίωση 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.
•
Σε περίπτωση που η µεταβολή αφορά την αλλαγή έδρας του καταστήµατος που συνιστά µεταβολή της εγκατάστασης
του καταστήµατος ο φορέας προβαίνει σε νέα γνωστοποίηση κατά την παράγραφο 5 του άρθρου 6 του ν. 4442/2016.
•
Λόγο για µεταβολή γνωστοποίησης, σύµφωνα µε το άρθρο 5, της υπ.αρίθµ Υ1γ/Γ.Π./οικ.47829 απόφασης
«Υγειονοµικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίµων / ποτών και άλλες διατάξεις» αποτελούν:
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α) Η προσθήκη εξωτερικού παρακείµενου χώρου για την εξυπηρέτηση καθήµενων πελατών .
β) Η διατήρηση βοηθητικής αποθήκης τροφίµων και ποτών σε χώρο εκτός του καταστήµατος (η οποία θα
αποτυπώνεται στα σχεδιαγράµµατα του καταστήµατος).
Επίσης η προσθήκη χώρων χωρίς µεταβολή της γνωστοποίησης, σύµφωνα µε το ίδιο άρθρο, θεωρείται επέκταση της
επιχείρησης είτε αυτοί είναι υπαίθριοι, είτε στεγασµένοι.
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Βλέπε σελ. 31,του οδηγού έναρξης λειτουργίας οικονοµικών δραστηριοτήτων µε τη διαδικασία της γνωστοποίησης στο
www.notifybusiness.gov.gr
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Βλέπε σελ. 30 του οδηγού έναρξης λειτουργίας οικονοµικών δραστηριοτήτων µε τη διαδικασία της γνωστοποίησης στο
www.notifybusiness.gov.gr
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Παρακείµενος υπαίθριος χώρος νοείται ο χώρος εξυπηρέτησης καθήµενων πελατών που βρίσκεται είτε σε επαφή µε την επιχείρηση, είτε
παραπλεύρως, είτε απέναντι αυτής.
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Σύµφωνα µε απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις που υποβάλλονται στο notifybusiness.gov.gr, σε περίπτωση που
γίνεται επέκταση δραστηριότητας σε παρακείµενο χώρο ή προσθήκη καθισµάτων σε παρακείµενη αίθουσα απαιτείται
έκδοση νέας βεβαίωσης εγκατάστασης µε την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 2 της ΚΥΑ 16228/2017.
«Εφόσον εκδοθεί, ακολουθεί γνωστοποίηση µεταβολής και στο παράρτηµα αυτής καταχωρείται ο αριθµός
πρωτοκόλλου της νέας βεβαίωσης, η οποία αφορά την συνολική εικόνα µετά την επέκταση άλλως και των δύο
βεβαιώσεων (της αρχικής και της νέας που θα αφορά στην επέκταση)».
Ενδεικτικά ως λόγοι µεταβολής (σύµφωνα µε το παράρτηµα Β της ΚΥΑ 16228/2017) αναφέρονται:
1) Αλλαγή ή προσθήκη δραστηριότητας
2) Προσθήκη χρήσης µουσικής ή µουσικών οργάνων
3) Προσθήκη κατάληψης κοινόχρηστου χώρου
4) Προσθήκη δυνατότητας πώλησης αλκοόλ
Επίσης λόγο µεταβολής µπορεί να αποτελεί η αλλαγή των στοιχείων νοµικού προσώπου, όπως:
1) Αλλαγή επωνυµίας
2) Αλλαγή υπεύθυνου καταστήµατος
3) Αλλαγή νόµιµου εκπροσώπου της εταιρείας
4) Αλλαγή της νοµικής µορφής ενώ ο ΑΦΜ παραµένει ο ίδιος κ.λ.π.
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