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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. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Η γνωστοποίηση λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος 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) και
«…αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την νόµιµη άσκηση της δραστηριότητας» (άρθρο 6, παρ.3 του Ν.4442/2016).
Γ. ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
•
Προϋπόθεση για να ξεκινήσει νόµιµα τη λειτουργία της µια εγκατάσταση (παρ. 8 του άρθρου 3 της 16228/2017
Κ.Υ.Α) αποτελεί:
α) η προηγούµενη έκδοση βεβαίωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 28 του Ν. 4442 / 2016 που εκδίδεται από
την αρµόδια υπηρεσία του δήµου µετά την προσκόµιση των δικαιολογητικών που προβλέπονται στο άρθρο 2 της
ΚΥΑ 16228/2017.
β) η µη ύπαρξη, εις βάρους του ενδιαφεροµένου, βεβαιωµένων ληξιπρόθεσµων οφειλών προς το ∆ήµο, µε
εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεµοδικίας και του διακανονισµού καταβολής αυτών σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθεσία
(παρ. 6 του άρθρου 3 της 16228/18-05-2017 Κ.Υ.Α).
γ) Η πληρωµή του προβλεπόµενου παραβόλου 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).
•
Ο φορέας άσκησης µιας οικονοµικής δραστηριότητας δεν υποβάλλει στη διοίκηση κανένα έγγραφο, αλλά
υποχρεούται να τηρεί στην έδρα της επιχείρησης φάκελο µε όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη
λειτουργία της οικονοµικής δραστηριότητας (π.χ. επιµέρους άδειες, εγκρίσεις, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά κλπ).
Σύµφωνα µε το άρθρο 4 της Κ.Υ.Α 16228/18-05-2017 τα έγγραφα που πρέπει να τηρούνται στο αρχείο του
καταστήµατος είναι τα εξής:
1. Αντίγραφο της υποβληθείσας στο ΟΠΣ γνωστοποίησης το οποίο φέρει µοναδικό αριθµό που παράγεται από το
σύστηµα.
2. Σχεδιάγραµµα του καταστήµατος σε κλίµακα που αναφέρεται ρητά επί του σχεδίου, στο οποίο θα
αποτυπώνονται όλοι οι χώροι του καταστήµατος µε τα αντίστοιχα τ.µ. των επιµέρους χώρων,
περιλαµβανοµένων και αυτών που προβλέπονται από ειδικές διατάξεις του ισχύοντος νοµικού πλαισίου (π.χ.
χώροι υγιεινής για Α.Μ.Ε.Α.), µε βεβαίωση µηχανικού ότι πληρούνται οι κτιριολογικές προϋποθέσεις και
υποχρεώσεις του ισχύοντος θεσµικού πλαισίου για το κατάστηµα, ότι πληροί τις προϋποθέσεις χώρου κύριας
χρήσης, ότι ο χώρος είναι κατάλληλος για τη συγκεκριµένη χρήση σύµφωνα µε τον Οικοδοµικό και τον
Κτιριοδοµικό Κανονισµό, τις προϋποθέσεις του Κανονισµού Πυροπροστασίας, καθώς και των εκάστοτε
ισχυουσών πολεοδοµικών διατάξεων, καθώς και περιγραφή αναλυτικά των νοµιµοποιητικών στοιχείων του
καταστήµατος (π.χ. άδεια δόµησης, τυχόν αναθεωρήσεις αυτής, δήλωση αυθαιρέτου, εξαίρεση από
κατεδάφιση, ενηµέρωση φακέλου άδειας δόµησης, προϋφιστάµενο κτίριο του 1955 κ.λπ.). Η κάτοψη θα
συνοδεύεται από αντίγραφα των στοιχείων νοµιµότητας του χώρου, στα οποία αναφέρεται (π.χ. άδεια
δόµησης, δήλωση αυθαιρέτου µε τις εκάστοτε περί αυθαιρέτων διατάξεις, απόφαση εξαίρεσης από κατεδάφιση,
βεβαίωση παλαιότητας κ.λ.π.).
3. Βεβαίωση της αρµόδιας για την οδό υπηρεσίας, ότι οι εργασίες κυκλοφοριακής σύνδεσης εκτελέσθηκαν
πλήρως και σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα σχέδια ή έγκριση εισόδου - εξόδου, ανάλογα µε την κατηγορία που
ανήκει η εγκατάσταση (άρθρα 32 παρ. 1 και 39 του β.δ. 465/1970, όπως ισχύουν, αντίστοιχα), εφόσον
απαιτείται.
4. Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας, εφόσον απαιτείται, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 9 και
το παράρτηµα Γ της ΚΥΑ 16228/18-05-2017. Η διαδικασία χορήγησης του πιστοποιητικού (ενεργητικής)
πυροπροστασίας καθορίζεται στην υπ΄ αριθ. 13/2013 πυροσβεστική διάταξη (Β΄ 1586), όπως κάθε φορά
ισχύει. Σε περίπτωση µη απαίτησης πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας, τα µέτρα και µέσα
πυροπροστασίας που απαιτούνται από την κείµενη νοµοθεσία θα αποτυπώνονται στα σχέδια κάτοψης της
παρ. 2 ή σε ξεχωριστό σχέδιο κάτοψης που θα τηρείται στο φάκελο της επιχείρησης στην έδρα αυτής, στον
οποίο θα τηρείται και το βιβλίο ελέγχου, συντήρησης και καλής λειτουργίας των µέσων ενεργητικής
πυροπροστασίας, όπως καθορίζεται στην παρ. 1β του άρθρου 9 της παρούσας.
5. Υπεύθυνη δήλωση σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Παραρτήµατος ∆ της ΚΥΑ 16228/18-05-2017 του
υγειονοµικώς υπευθύνου του καταστήµατος, µε την οποία αποδέχεται τον διορισµό του (στην περίπτωση που
ο γνωστοποιών είναι διαφορετικό πρόσωπο από τον υπεύθυνο του καταστήµατος).
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6. Το προβλεπόµενο παράβολο σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην κοινή υπουργική απόφαση οικ.61167/17-12-2007
(ΦΕΚ 243/Β/2007).
7. Την άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου, εφόσον υπάρχει.
8. Την άδεια παράτασης ωραρίου µουσικής, εφόσον υπάρχει.
9. Τη βεβαίωση της αρµόδιας υπηρεσίας του ΥΠΠΟΑ και το ΦΕΚ κήρυξης µνηµείου, εφόσον απαιτείται.
10. Την άδεια χρήσης φυσικού αερίου, εφόσον υπάρχει
Εφόσον το κατάστηµα είναι επιχείρηση τροφίµων ή ποτών κατά την έννοια της Υγειονοµικής Νοµοθεσίας θα
πρέπει να πληροί επιπροσθέτως τους όρους της εκάστοτε υγειονοµικής διάταξης και να τηρεί τα προβλεπόµενα
αρχεία, τα οποία θα επιδεικνύονται κατά τον υγειονοµικό έλεγχο της επιχείρησης. Τα διαγράµµατα ροής, καθώς και
η περιγραφική έκθεση και η ανάπτυξη του αριθµού των τραπεζοκαθισµάτων, όπου απαιτείται θα συντάσσονται από
τον αρµόδιο σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην αντίστοιχη υγειονοµική διάταξη.
Εφόσον το κατάστηµα είναι κατάστηµα παροχής υπηρεσιών υγειονοµικού ενδιαφέροντος (π.χ. κοµµωτήριο –
κουρείο, κατάστηµα περιποίησης χεριών - ποδιών, γραφείο τελετών, εργαστήριο δερµατοστιξίας, κ.λ.π.) θα πρέπει,
να πληροί επιπροσθέτως τους όρους της εκάστοτε υγειονοµικής διάταξης και να τηρεί τα προβλεπόµενα αρχεία µε
τα στοιχεία του προσωπικού, τα πιστοποιητικά υγείας τους και τις βεβαιώσεις συνδροµής νόµιµων προϋποθέσεων
για την άσκηση του επαγγέλµατός τους τα οποία θα επιδεικνύονται κατά τον υγειονοµικό έλεγχο της επιχείρησης.
Τα αρχεία των δύο προηγούµενων παραγράφων δεν αποτελούν προϋπόθεση της γνωστοποίησης του
καταστήµατος, ωστόσο εάν διαπιστωθεί η έλλειψή τους από άλλη ελεγκτική αρχή πέραν της Υγειονοµικής
Υπηρεσίας, η αρχή που διεξάγει τον έλεγχο ενηµερώνει αµελλητί την Υγειονοµική Υπηρεσία.
Με την έναρξη ισχύος της ΚΥΑ 16228/18-05-2017, οι διατάξεις του Π.∆. 180/1979 δεν θίγονται.
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