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Α.  ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

1. Ν 4442/2016 ΦΕΚ Α’ 230  
2. ΚΥΑ 16228/2017 ΦΕΚ Β’ 1723  
3. Εγκύκλιος µε αρ. πρ. Φ15/οικ.62588/754/02-06-2017 

 
 
Β.  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 

Κατά την διαδικασία γνωστοποίησης η οποία υποβάλλεται ηλεκτρονικά µέσω της ιστοσελίδας https://notifybusiness.gov.gr, 
ζητείται από τους ενδιαφερόµενους να αναγράψουν το συντελεστή µεγέθους. Ο συντελεστής αυτός υπολογίζεται από το 1 
έως το 8 και σχετίζεται µε το µέγεθος του καταστήµατος.  
 
 

Οι κατηγορίες µεγέθους που ορίζονται στην παρ. 4 του άρθρου 14 της ΚΥΑ 16228/2017 είναι οι εξής: 
 
Για καταστήµατα µαζικής εστίασης

1
 (παρ.4.1) 

 

α)   Κατηγορία 1 από 1 έως 20 εξυπηρετούµενα άτοµα. 

β)   Κατηγορία 2 από 21 έως 40 εξυπηρετούµενα άτοµα. 

γ)   Κατηγορία 3 από 41 έως 60 εξυπηρετούµενα άτοµα. 

δ)   Κατηγορία 4 από 61 έως 80 εξυπηρετούµενα άτοµα. 

ε)   Κατηγορία 5 από 81 έως 100 εξυπηρετούµενα άτοµα. 

στ) Κατηγορία 6 από 101 έως 120 εξυπηρετούµενα άτοµα. 

ζ)   Κατηγορία 7 από 121 έως 140 εξυπηρετούµενα άτοµα. 

η)   Κατηγορία 8 από 141 εξυπηρετούµενα άτοµα και άνω. 

 
 
Για όλα τα υπόλοιπα καταστήµατα (παρ.4.2) 
 

α)   Κατηγορία 1 από 1 έως 5 εργαζόµενους. 

β)   Κατηγορία 2 από 6 έως 10 εργαζόµενους. 

γ)   Κατηγορία 3 από 11 έως 20 εργαζόµενους. 

δ)   Κατηγορία 4 από 21 έως 30 εργαζόµενους. 

ε)   Κατηγορία 5 από 31 έως 40 εργαζόµενους. 

στ) Κατηγορία 6 από 41 έως 50 εργαζόµενους. 

ζ)   Κατηγορία 7 από 51 έως 60 εργαζόµενους. 

η)   Κατηγορία 8 από 61 εργαζόµενους και άνω. 
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 Ως επιχειρήσεις µαζικής εστίασης νοούνται σύµφωνα µε την υπ.αριθµ Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/2017 (ΦΕΚ Β’ 2161) Υγειονοµική 

∆ιάταξη «…οι επιχειρήσεις στις οποίες παρασκευάζονται ή και προσφέρονται σε καθήµενους ή περαστικούς πελάτες ή διανέµονται εκτός 
της επιχείρησης κάθε είδους τρόφιµα ή ποτά, καθώς επίσης οι επιχειρήσεις στις οποίες παρέχονται υπηρεσίες αναψυχής µε συνοδεία 
φαγητού ή ποτού. Στις επιχειρήσεις αυτές περιλαµβάνονται µεταξύ άλλων: 

1) Επιχειρήσεις µαζικής Εστίασης πλήρους επεξεργασίας (πλήρους γεύµατος). Στις επιχειρήσεις αυτές ανήκουν τα εστιατόρια, 
ψητοπωλεία, ψαροταβέρνες, ταβέρνες, σνακ µπαρ, ουζερί, µπυραρίες, µεζεδοπωλεία, παραδοσιακά καφενεία µε 
παρασκευαστήριο, Οβελιστήρια, πιτσαρίες, ζαχαροπλαστεία µε παρασκευαστήριο. 

2) Επιχειρήσεις Μαζικής Εστίασης µερικής επεξεργασίας (πρόχειρου γεύµατος). Στις επιχειρήσεις αυτές ανήκουν τα αναψυκτήρια, 
µπουγατσάδικα, γαλακτοπωλεία, λουκουµατζίδικα (για καθήµενους πελάτες), σχολικά κυλικεία, κυλικεία, παγωτοπωλεία, 
καφενεία, καφετέριες, ιντερνέτ καφέ, µπαρ, open bar. 

3) Στεγασµένοι και υπαίθριοι χώροι εκδηλώσεων. 

 


