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ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ 

 
ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
 

Άρθρο 17 
Πεδίο εφαρμογής 
 
Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου εμπίπτουν: α) οι μεταποιητικές και 
συναφείς δραστηριότητες με Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) 10 έως και 33 της 
3ης ομάδας, οι δραστηριότητες με ΚΑΔ 49.50 της 7ης ομάδας, οι «δραστηριότητες 
συσκευασίας» με ΚΑΔ 82.92 της 11ης ομάδας και οι δραστηριότητες με ΚΑΔ 95 και 96.01 
της 15ης ομάδας του παραρτήματος του παρόντος και β) οι λοιπές δραστηριότητες που 
διέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 17 έως 40 του ν. 3982/ 2011 (Α’ 143). 
 
 

Άρθρο 18 
Γνωστοποίηση λειτουργίας 
 
 1. Η ίδρυση, επέκταση ή εκσυγχρονισμός των δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου, πλην των περιπτώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 
18Α, υπάγονται στο καθεστώς γνωστοποίησης του άρθρου 5. 
 
2. Η γνωστοποίηση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά από τον φορέα της οικονομικής 
δραστηριότητας μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης 
Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ - ΑΔΕ) του άρθρου 14. Μέχρι την ενεργοποίηση του ΟΠΣ 
- ΑΔΕ, η γνωστοποίηση των δραστηριοτήτων του παρόντος Κεφαλαίου, πλην των 
περιπτώσεων του επόμενου άρθρου, υποβάλλεται από τον φορέα της οικονομικής 
δραστηριότητας στην Αρχή της παρ. 14 του άρθρου 17 του ν. 3982/2011 (Α’ 143), η οποία 
την κοινοποιεί αμελλητί στις αρμόδιες αρχές. 
 
3. Για την υποβολή της γνωστοποίησης απαιτείται η κατάθεση του παραβόλου του άρθρου 
11. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 3 του άρθρου 11, εφαρμόζονται 
αναλογικά η παράγραφος 1 και η υποπερίπτωση i της περίπτωσης Β’ της παρ. 2 του άρθρου 
1 της κοινής υπουργικής απόφασης 14684/914/Φ15/2012 (Β’ 3533). 
 
4. Κατά την υποβολή της γνωστοποίησης δεν υποβάλλονται δικαιολογητικά. Τα 
δικαιολογητικά που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία για τη λειτουργία της 
δραστηριότητας τηρούνται στην εγκατάσταση. 
 
5. Μετά την υποβολή της γνωστοποίησης ή από το χρόνο κατά τον οποίο υπήρχε 
υποχρέωση για την υποβολή της, η αρμόδια αρχή της παραγράφου 2 διενεργεί ελέγχους με 
βάση τον βαθμό επικινδυνότητας των δραστηριοτήτων που υπέβαλαν τη γνωστοποίηση. Η 
αρμόδια αρχή ελέγχει βάσει βαθμού επικινδυνότητας κατά πρώτον, εγκαταστάσεις υψηλού 
κινδύνου, και ακολούθως μεσαίου κινδύνου και χαμηλού κινδύνου. Μέχρι την εξειδίκευση 
των κριτηρίων αξιολόγησης κινδύνου και την κατάταξη των επιχειρήσεων σε βαθμό 
επικινδυνότητας, σύμφωνα με το άρθρο 137 του ν. 4512/2018 (Α’ 5), η κατάταξη γίνεται 
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ύστερα από εκτίμηση της αρμόδιας αρχής λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια του άρθρου 
137. 
 
 6. Για τις δραστηριότητες του παρόντος Κεφαλαίου που υπόκεινται σε καθεστώς 
γνωστοποίησης, όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται «άδεια λειτουργίας», 
«υπεύθυνη δήλωση λειτουργίας» ή «ενημέρωση», ως τέτοια νοείται εφεξής η 
γνωστοποίηση. 
 
 

Άρθρο 18Α 
 Έγκριση λειτουργίας 
 
 1. Η λειτουργία των δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των 
παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 19 του ν. 3982/2011 (Α’ 143) υπόκειται σε καθεστώς 
έγκρισης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 7 και 8 του παρόντος. 
 
 2. Η αίτηση για τη χορήγηση της έγκρισης υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά από τον 
φορέα της οικονομικής δραστηριότητας μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού 
Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ) του άρθρου 14. Μέχρι την 
ενεργοποίηση του ΟΠΣ-ΑΔΕ, η αίτηση για τη χορήγηση έγκρισης λειτουργίας των 
δραστηριοτήτων του παρόντος άρθρου υποβάλλεται από το φορέα της οικονομικής 
δραστηριότητας στην Αρχή της παρ. 14 του άρθρου 17 του ν. 3982/2011 (Α’ 143) πριν την 
έναρξη της λειτουργίας. Η Αδειοδοτούσα Αρχή εξετάζει το αίτημα για χορήγηση της 
έγκρισης εντός εξήντα (60) ημερών από την προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών. Σε 
περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου τεκμαίρεται 
χορήγηση της έγκρισης. 
 
 3. Για τις δραστηριότητες που υπόκεινται σε καθεστώς έγκρισης λειτουργίας, όπου στην 
κείμενη νομοθεσία αναφέρεται «άδεια λειτουργίας», «υπεύθυνη δήλωση λειτουργίας», 
«ενημέρωση» ή «γνωστοποίηση», ως τέτοια νοείται εφεξής η έγκριση λειτουργίας. 
 
 

Άρθρο 19 
Βεβαίωση καταλληλότητας 
 
 1. Για τη λειτουργία των δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 
παρόντος Κεφαλαίου η υποχρέωση λήψης βεβαίωσης καταλληλότητας, όπως αυτή 
προβλέπεται οτην οικ. 483/35/Φ15/2012 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Β’ 158), καταργείται. 
 
 2. Οι φορείς των ανωτέρω δραστηριοτήτων υποχρεούνται να τηρούν τους όρους και 
προϋποθέσεις που περιγράφονται στην κείμενη νομοθεσία για την ασφάλεια των τροφίμων 
και να εφαρμόζουν σύστημα αυτοελέγχου (HACCP) όπου απαιτείται. 
 
 3. Οι αρμόδιες αρχές μόλις λάβουν γνώση των στοιχείων της οικονομικής δραστηριότητας, 
μπορούν να ασκήσουν τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία ελεγκτικά τους 
καθήκοντα. 
 
  

Άρθρο 20 
Σύμφωνη γνώμη υγειονομικής καταλληλότητας 
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 1. Για τη λειτουργία των δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 
παρόντος Κεφαλαίου, δεν απαιτείται η λήψη σύμφωνης γνώμης υγειονομικής 
καταλληλότητας, όπως αυτή προβλέπεται στην οικ. 483/35/Φ. 15/2012 απόφαση του 
Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Κατ’ εξαίρεση, διατηρείται η 
σχετική υποχρέωση για τη δραστηριότητα «Παραγωγή και εμφιάλωση μεταλλικού νερού 
και άλλων εμφιαλωμένων νερών» που εμπίπτει στον ΚΑΔ 11.07. 
 
 2. Οι φορείς των ανωτέρω δραστηριοτήτων υποχρεούνται να τηρούν τους όρους και 
προϋποθέσεις που περιγράφονται στην κείμενη νομοθεσία για την ασφάλεια των τροφίμων 
και να εφαρμόζουν σύστημα αυτοελέγχου (HACCP), όπου απαιτείται. 
 
 3. Οι αρμόδιες αρχές μόλις λάβουν γνώση των στοιχείων της οικονομικής δραστηριότητας, 
μπορούν να ασκήσουν τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία ελεγκτικά τους 
καθήκοντα. 
 
  

 Άρθρο 21 
 Βεβαίωση συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων 
 
1. Για τη λειτουργία των δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 
παρόντος Κεφαλαίου, η υποχρέωση λήψης βεβαίωσης συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων, 
όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο έκτο του Ν. 4303/2014 (Α’ 231) και στις 
5045/116550/2015 και 5042/116548/2015 αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων (Β’ 2323), καταργείται. 
 
2. Οι φορείς των ανωτέρω δραστηριοτήτων υποχρεούνται να τηρούν τους όρους και 
προϋποθέσεις που περιγράφονται στην κείμενη νομοθεσία για την ασφάλεια των τροφίμων 
και να εφαρμόζουν σύστημα αυτοελέγχου (HACCP) όπου απαιτείται. 
 
3. Οι αρμόδιες αρχές μόλις λάβουν γνώση των στοιχείων της οικονομικής δραστηριότητας, 
μπορεί να ασκήσουν τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία ελεγκτικά τους καθήκοντα. 
 
 

Άρθρο 22 
Δραστηριότητες μεταποίησης τροφίμων και άλλων προϊόντων ζωϊκής προέλευσης 
 
Αν για τη λειτουργία των δραστηριοτήτων του παρόντος Κεφαλαίου απαιτείται 
προηγούμενη έγκριση κατ’ εφαρμογή των Κανονισμών 853/2004 (L 139) ή 183/2005 (L 35) 
ή 1069/2009 (L 300), η διαδικασία και το περιεχόμενο της έγκρισης καθορίζονται κατά τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 7. 
 
  

Άρθρο 23 
Κυρώσεις 
 
1. Αν ο φορέας που υποχρεούται σε γνωστοποίηση παραλείψει την υποβολή 
γνωστοποίησης, όπου αυτή απαιτείται, ή γνωστοποιήσει αναληθή στοιχεία, επιβάλλονται 
οι κυρώσεις του άρθρου 15. 
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 2. Οι κυρώσεις της προηγούμενης παραγράφου επιβάλλονται και στον φορέα που 
υπόκειται σε καθεστώς έγκρισης, αν η δραστηριότητα λειτουργήσει χωρίς έγκριση. 
 
3. Σε περίπτωση παραβίασης των όρων λειτουργίας των δραστηριοτήτων του παρόντος 
Κεφαλαίου, εφαρμόζονται οι κυρώσεις της κείμενης νομοθεσίας από τα αρμόδια όργανα 
που ορίζονται σε αυτή. 
 
4. Για τις δραστηριότητες που υπόκεινται σε καθεστώς γνωστοποίησης, όπου στην κείμενη 
νομοθεσία προβλέπεται η κύρωση της προσωρινής ή οριστικής αφαίρεσης άδειας 
λειτουργίας, ως τέτοια νοείται η προσωρινή ή οριστική διακοπή λειτουργίας της 
δραστηριότητας με τη σφράγιση της εγκατάστασης και του παραγωγικού της εξοπλισμού 
από την αρμόδια Αρχή της παραγράφου 2 του άρθρου 18. 
 
 

Άρθρο 24 
Εξουσιοδοτήσεις 
 
1. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης καθορίζονται τα δικαιολογητικά, 
η διαδικασία, οι όροι και το περιεχόμενο για τη γνωστοποίηση και την έγκριση. Με την ίδια 
απόφαση εξειδικεύονται οι επιβαλλόμενες κυρώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 15, καθώς και 
κάθε άλλο ζήτημα που είναι αναγκαίο για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου. 
 
 2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών μπορεί 
να ανακαθορίζεται το ύψος του παραβόλου του άρθρου 11, ο χρόνος και ο τρόπος 
καταβολής του, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για τη μεταφορά των πιστώσεων στα 
αρμόδια όργανα, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 11. 
 
 3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης 
κατατάσσονται οι μεταποιητικές και συναφείς δραστηριότητες σε κατηγορίες από άποψη 
κινδύνου πυρκαγιάς και καθορίζονται τα προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα και μέσα 
πυροπροστασίας, τα οποία πρέπει να λαμβάνονται για την πρόληψη και αποτροπή των 
κινδύνων εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιάς στις εγκαταστάσεις των ως άνω 
δραστηριοτήτων, με βάση την κατάταξη αυτή, καθώς και οι κυρώσεις που επιβάλλονται σε 
περίπτωση μη συμμόρφωσης. 
 
  

Άρθρο 25 
Τροποποιούμενες και καταργούμενες διατάξεις 
 
 1. Στο άρθρο έκτο του Ν. 4303/2014 (Α’ 231) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: 
 
 α) Το στοιχείο 1 της παραγράφου 3 αντικαθίσταται ως εξής: 
 
 «1. Η παραγωγή ξυδιού κάθε κατηγορίας γίνεται από τα οξοποιεία. Το ξύδι διατίθεται προς 
εμπορία είτε προσυσκευασμένο είτε χύμα. Η εμφιάλωση του ξυδιού γίνεται από τα 
οξοποιεία, καθώς και από τα εμφιαλωτήρια ξυδιού». 
 
 β) Η παράγραφος 4 αντικαθίσταται ως εξής: 
 
 «1. Στο οξοποιείο ή και εμφιαλωτήριο ξυδιού τηρείται αρχείο σχετικά με τις πρώτες ύλες 
που παραλαμβάνονται προς κατεργασία, τις κατηγορίες ξυδιών που παράγονται ή και 



5 
 

εμφιαλώνονται και το σχετικό διάγραμμα ροής. Αν μεταξύ των κατά τα ανωτέρω πρώτων 
υλών περιλαμβάνεται και η αιθυλική αλκοόλη ή και άλλη πρώτη ύλη στην οποία, είτε 
αυτοτελώς, είτε στα παραγόμενα ενδιαμέσως από την κατεργασία αυτής προϊόντα, 
εφαρμόζεται Ε.Φ.Κ. με μη μηδενικό συντελεστή, ο υπεύθυνος της επιχείρησης ενημερώνει 
τις αρμόδιες αρχές κατά την υποπαράγραφο 2 της παραγράφου 2, οι οποίες ελέγχουν τις 
οικείες εγκαταστάσεις συντάσσοντας σχετική έκθεση με βάση την οποία και αναλόγως του 
αποτελέσματος αυτής επιτρέπεται η παραλαβή των εν λόγω πρώτων υλών, προς 
κατεργασία, από το οξοποιείο. 
 
 2. Η Διεύθυνση Μεταποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καταρτίζει και τηρεί «Μητρώο 
Επιχειρήσεων ξυδιού» για την παραγωγή / εμφιάλωση ξυδιού όλων των κατηγοριών, σε 
εθνικό επίπεδο, το οποίο δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων και στο οποίο εγγράφονται όλες οι επιχειρήσεις ξυδιού. Με 
απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζεται κάθε σχετικό 
θέμα που αφορά την τήρηση, οργάνωση και λειτουργία του «Μητρώου Επιχειρήσεων 
ξυδιού», καθώς και την τήρηση από τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής 
των Περιφερειακών Ενοτήτων αντίστοιχου μητρώου για τις επιχειρήσεις της περιοχής 
αρμοδιότητας τους». 
 
 γ) Το στοιχείο 2 της παραγράφου 12 καταργείται. 
 
 2. Στην υπ` αριθμ. 5045/116550/2015 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων (Β’ 2323) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: 
 
 α) Το άρθρο 2 καταργείται. 
 
 β) Στο άρθρο 5 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής: 
 
 «3. Σε περίπτωση αναστολής λειτουργίας εγκατάστασης παραγωγής ανακαθορισμένου 
συμπυκνωμένου γλεύκους που επιβάλλεται μετά από έλεγχο η αρμόδια ΔΑΟΚ ενημερώνει 
αμέσως τη Διεύθυνση Μεταποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του ΕΦΕΤ». 
 
 γ) Το άρθρο 6 καταργείται. 
 
 3. Στην υπ’ αριθμ. 5042/116548/2015 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων (Β’ 2323) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: 
 
 α) Το άρθρο 2 καταργείται. 
 
 β) Στο άρθρο 6 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής: 
 
 «3. Σε περίπτωση αναστολής λειτουργίας εμφιαλωτηρίου οίνου που επιβάλλεται μετά από 
έλεγχο η αρμόδια ΔΑΟΚ ενημερώνει άμεσα τη Διεύθυνση Μεταποίησης και Ποιοτικού 
Ελέγχου Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων και τον ΕΦΕΤ». 
 
 γ) Το άρθρο 7 καταργείται. 
 
 4. Καταργούνται: 
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 α) Το άρθρο 19 του Ν. 3526/2007 (Α’ 24). 
 
 β) Η παρ. 10 του άρθρου 4 του Ν. 3325/2005 (Α’ 68). 
 
 5. Η υπ` αριθμ. 12710/860/Φ15/2007 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β’ 1026) εξακολουθεί να ισχύει μόνο για τις δραστηριότητες 
που αναφέρονται στην Α5α/5333/1987 απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Β’ 721) και τη δραστηριότητα «Παραγωγή και εμφιάλωση 
μεταλλικού νερού και άλλων εμφιαλωμένων νερών» που εμπίπτει στον ΚΑΔ 11.07. 
 
 
6. Τροποποίηση του άρ. 19 παρ. 1 ν. 3982/2011. 
 
7. Τροποποίηση του άρ. 19 παρ. 3 ν. 3982/2011.  
 
8. Τροποποίηση του άρ. 19 παρ. 4 ν. 3982/2011. 
 
 9. Τροποποίηση του άρ. 19 παρ. 5 ν. 3982/2011. 
 
 10. Μετά το άρθρο 3 του ν. 2244/1994 (Α’ 168) προστίθεται άρθρο 3Α, ως εξής: 
 
 «Άρθρο 3Α 
 
 Εφεδρικοί σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής 
 
 1. Επιτρέπεται η εγκατάσταση εφεδρικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής με σκοπό τη 
λειτουργία τους σε περίπτωση διακοπής της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω βλάβης ή 
αδυναμίας των εγκαταστάσεων του δικτύου διανομής ή του συστήματος μεταφοράς. Για τη 
λειτουργία των σταθμών αυτών απαιτείται η σύναψη Πρόσθετης Συμφωνίας Σύνδεσης με 
τον αρμόδιο διαχειριστή. 
 
 2. Για τους καταναλωτές που συνδέονται στο δίκτυο διανομής ή στο σύστημα μεταφοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας και οι οποίοι εγκαθιστούν εφεδρικό σταθμό ηλεκτροπαραγωγής, 
φορέας ελέγχου της σύνδεσης του εφεδρικού σταθμού είναι ο διαχειριστής του δικτύου 
διανομής και ο διαχειριστής του συστήματος μεταφοράς, αντίστοιχα. Μετά την κατάθεση 
της απαιτούμενης υπεύθυνης δήλωσης εγκαταστάτη, πραγματοποιείται έλεγχος των 
σχεδίων και της λειτουργίας των διατάξεων ασφαλείας, ώστε να εξασφαλίζεται η μη 
παράλληλη λειτουργία του εφεδρικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής με το Δίκτυο Διανομής 
ή το Σύστημα Μεταφοράς και συντάσσεται η Πρόσθετη Συμφωνία σύνδεσης για εφεδρική 
ηλεκτροπαραγωγή. 
 
 3. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται η διαδικασία και 
τα δικαιολογητικά για την έναρξη λειτουργίας των εφεδρικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής 
ανεξαρτήτως ισχύος. 
 
 4. Οι αποφάσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας και οι αποφάσεις απαλλαγής από τη λήψη 
άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας εφεδρικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής που έχουν 
εκδοθεί δυνάμει του ν. 2244/1994 και της υπουργικής απόφασης 
Δ5/ΗΛ/Γ/Φ6/οικ.25131/07.12.2009 (Β’ 2442) εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τη λήξη τους. 
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 5. Αποφάσεις απαλλαγής από τη λήψη άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας εφεδρικών 
σταθμών ηλεκτροπαραγωγής εξακολουθούν να εκδίδονται μέχρι την έκδοση της απόφασης 
της παραγράφου 3.». 
 
 

Άρθρο 26 
Μεταβατικές διατάξεις 
 
 1. Στις δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου δεν 
εφαρμόζεται η υπ’ αριθμ. οικ. 12684/92/2014 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης 
και Ανταγωνιστικότητας και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
(Β’ 3181), η οποία παραμένει σε ισχύ για τις δραστηριότητες με αριθμό 32 έως 103 του 
Παραρτήματός της. 
 
 2. Πλην όσων ρητά ορίζονται στο παρόν Κεφάλαιο κατά τα λοιπά εξακολουθεί να 
εφαρμόζεται το υφιστάμενο πλαίσιο αδειοδότησης μεταποιητικών και συναφών 
δραστηριοτήτων όπως αυτό προβλέπεται στο Ν. 3982/2011 (Α’ 143) και στις κατ` 
εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσες διατάξεις. 
 
 3. Από την έναρξη ισχύος της απόφασης που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 
24, η υπαγωγή της οικονομικής δραστηριότητας σε καθεστώς γνωστοποίησης απαλλάσσει 
το φορέα της οικονομικής δραστηριότητας από την υποχρέωση λήψης άδειας λειτουργίας ή 
κατάθεσης υπεύθυνης δήλωσης. Όπου απαιτείται η προσκόμιση άδειας λειτουργίας ή 
βεβαίωσης κατάθεσης υπεύθυνης δήλωσης, προσκομίζεται εφεξής το αποδεικτικό 
υποβολής της γνωστοποίησης. 
 
 4. Για όσες δραστηριότητες εμπίπτουν εφεξής στο καθεστώς γνωστοποίησης και 
λειτουργούν με άδεια λειτουργίας ή υπεύθυνη δήλωση, η λειτουργία τους εξακολουθεί να 
διέπεται από τις διατάξεις βάσει των οποίων εκδόθηκε η άδεια λειτουργίας τους ή 
κατατέθηκε η σχετική υπεύθυνη δήλωση. Αν μεσολαβήσει μεταβολή στοιχείου, ο φορέας 
της οικονομικής δραστηριότητας υποχρεούται σε γνωστοποίηση κατά τις διατάξεις του 
άρθρου 18. Μετά την υποβολή της γνωστοποίησης η λειτουργία της δραστηριότητας 
διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος. 
 
 5. Οι ρυθμίσεις του παρόντος Κεφαλαίου καταλαμβάνουν και εκκρεμείς αιτήσεις για 
έκδοση άδειας λειτουργίας. 
 
 6. Μέχρι την έκδοση της υπουργικής απόφασης της παραγράφου 1 του άρθρου 24 σχετικά 
με την κλιμάκωση των επιβαλλόμενων κυρώσεων, για έλλειψη γνωστοποίησης, για 
γνωστοποίηση με αναληθή στοιχεία ή για παράλειψη γνωστοποίησης στοιχείων που έχουν 
μεταβληθεί εφαρμόζεται η 484/36/Φ15/2012 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Β’ 230), εφαρμοζόμενη αντιστοίχως για τις 
παραβάσεις με στοιχεία 3, 4 και 5 της παραγράφου Α` του Παραρτήματός της. Το 
προσδιοριζόμενο πρόστιμο μπορεί να μειώνεται κατά σαράντα τοις εκατό (40%) από το 
όργανο που το επιβάλλει. Κατά την επιμέτρηση του προστίμου λαμβάνονται υπόψη τα 
κριτήρια της παραγράφου 1 του άρθρου 15. 
 
  

………………………………………… 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
 
 Άρθρο 48Α 
 
 1. Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου εμπίπτουν οι δραστηριότητες που 
διέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 17 έως 40 του ν. 3982/2011 (Α’ 143) με την 
επιφύλαξη του άρθρου 20 του ν. 3982/ 2011. 
 
 2. Δεν απαιτείται έγκριση εγκατάστασης για τις δραστηριότητες της παρ. 1 του άρθρου 19 
του ν. 3982/2011, οι οποίες υπάγονται στο καθεστώς γνωστοποίησης του άρθρου 6. 
 
3. Δεν απαιτείται έγκριση εγκατάστασης για τις δραστηριότητες που εγκαθίστανται, 
εκσυγχρονίζονται ή επεκτείνονται σε περιοχές που καθορίζονται γενικές κατηγορίες 
χρήσεων γης βιομηχανίας - βιοτεχνίας από Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΓΠΣ), Σχέδια 
Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) και Τοπικά Χωρικά Σχέδια 
(ΤΧΣ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο προεδρικό διάταγμα της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 
1561/ 1985 (Α’ 148). Οι δραστηριότητες αυτές υπάγονται στο καθεστώς γνωστοποίησης του 
άρθρου 6. 
 
 4. Η γνωστοποίηση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά από το φορέα της οικονομικής 
δραστηριότητας μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης 
Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ - ΑΔΕ) του άρθρου 14. Μέχρι την ενεργοποίηση του 
ΟΠΣ-ΑΔΕ, η γνωστοποίηση των δραστηριοτήτων του παρόντος Κεφαλαίου υποβάλλεται 
από τον φορέα της οικονομικής δραστηριότητας στην Αρχή της παρ. 14 του άρθρου 17 του 
ν. 3982/2011 (Α’ 143), η οποία υποχρεούται να την κοινοποιεί στις αρμόδιες αρχές. 
 
 Για την υποβολή της γνωστοποίησης των δραστηριοτήτων της παραγράφου 3 απαιτείται η 
κατάθεση παραβόλου, για το οποίο εφαρμόζεται αναλογικά η περίπτωση Α’ της παρ. 2 του 
άρθρου 1 της αριθ. κοινής υπουργικής απόφασης 14684/914/Φ15/2012 (Β’ 3533). Για την 
υποβολή της γνωστοποίησης των δραστηριοτήτων της παραγράφου 2 δεν απαιτείται 
κατάθεση παραβόλου. 
 
 Κατά την υποβολή της γνωστοποίησης δεν υποβάλλονται δικαιολογητικά. Τα 
δικαιολογητικά που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία για την εγκατάσταση της 
δραστηριότητας, τηρούνται από τον φορέα της δραστηριότητας. Από το χρόνο, κατά τον 
οποίο γεννάται η υποχρέωση υποβολής της γνωστοποίησης, η Αρχή της παρ. 14 του 
άρθρου 17 του ν. 3982/2011 (Α’ 143) μπορεί να διενεργεί επιτόπιο έλεγχο σχετικά με τη 
γνωστοποίηση εγκατάστασης. 
 
 5. Από τις ρυθμίσεις των παραγράφων 2 και 3 εξαιρούνται οι δραστηριότητες που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής: α) της κοινής υπουργικής απόφασης 172058/2016 (Β’ 
354), β) του ν. 4409/2016 (Α’ 136) και γ) της υπουργικής απόφασης Δ3/Α/οικ. 4303 ΠΕ 
26510/2012 (Β’ 603). 
 
 

Άρθρο 48Β 
Έγκριση εγκατάστασης 
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 1. Ως έγκριση εγκατάστασης νοείται η έγκριση για την εγκατάσταση της δραστηριότητας σε 
συγκεκριμένη θέση βάσει του προσδιορισμού του είδους της δραστηριότητας και της 
κατάταξής της σε βαθμό όχλησης, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά χρήσεις γης και 
τους λοιπούς χωρικούς περιορισμούς. Λοιποί περιορισμοί που αφορούν στις προϋποθέσεις 
λειτουργίας της δραστηριότητας δεν εξετάζονται κατά το στάδιο της έγκρισης 
εγκατάστασης. 
 
 2. Όπου στην κείμενη νομοθεσία, που αφορά στην αδειοδότηση μεταποιητικών και 
συναφών δραστηριοτήτων, γίνεται λόγος για άδεια εγκατάστασης νοείται εφεξής η έγκριση 
εγκατάστασης. 

 
Άρθρο 48Γ 
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3982/2011 (Α’ 143) 
 
 1. α) Τροποποίηση άρ.17 παρ. 11 ν. 3982/ 2011. 
 β) Προσθήκη παραγράφου 11Α στο άρ. 17 ν. 3982/2011. 
 
 2. α) Τροποποίηση άρ. 19 παρ. 1 ν. 3982/2011. 
 
 β) Τροποποίηση του άρ. 19 παρ. 8 ν. 3982/2011. 
 
3. α) Τροποποίηση του άρ. 20 παρ. 6 εδάφιο πρώτο ν. 3982/2011. 
 
β) Προσθήκη παραγράφων 6Α έως 6Ε στο άρ. 20 παρ.6 ν. 3982/ 2011. 
 
 4.α) Προσθήκη παραγράφου 1Α στο άρ. 25 παρ. 1 ν. 3982/2011. 
 
 β) Τροποποίηση άρ. 25 παρ. 3 ν. 3982/2011. 
 
 5. Τροποποίηση του άρ. 26 παρ. 2 ν. 3982/2011. 
 
 6. Το β.δ. της 15/21.10.1922 (Α` 208) καταργείται. 
 
7. Τροποποίηση άρ. 20 παρ. 9 ν. 3982/2011 (Α` 143)  
 
  

Άρθρο 48Δ 
Εξουσιοδοτική διάταξη 
 
 Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης καθορίζονται ο τύπος και το 
περιεχόμενο της αίτησης για τη χορήγηση έγκρισης εγκατάστασης, ο τύπος και το 
περιεχόμενο της γνωστοποίησης εγκατάστασης, τα δικαιολογητικά που τις συνοδεύουν, τα 
τυχόν έγγραφα που τηρούνται στην έδρα της δραστηριότητας, ο τρόπος γνωστοποίησης 
των στοιχείων σε περίπτωση επικείμενης μεταβολής τους, οι αρχές στις οποίες 
κοινοποιείται η γνωστοποίηση προκειμένου να ασκήσουν τις ελεγκτικές τους αρμοδιότητες 
και η διαδικασία που πρέπει να τηρείται, ο τρόπος επιβολής των κυρώσεων εντός των 
ορίων του άρθρου 15, η διαδικασία επιβολής τους και κάθε άλλο σχετικό με τη 
γνωστοποίηση ή έγκριση θέμα. 
 
 

Άρθρο 48Ε 
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Μεταβατικές διατάξεις 
 
 1. Αιτήσεις για χορήγηση άδειας εγκατάστασης που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος 
νόμου είναι σε εκκρεμότητα, διεκπεραιώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. 
 
 2. Οι άδειες εγκατάστασης που είναι σε ισχύ κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου 
διατηρούν το περιεχόμενό τους και η διάρκειά τους παρατείνεται μέχρι τη συμπλήρωση 
πέντε (5) ετών από την έκδοσή τους. Στην περίπτωση που έχει χορηγηθεί παράταση 
σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις, αυτή ισχύει μέχρι τη συμπλήρωση πέντε (5) ετών. 
 
 Εκκρεμείς αιτήσεις για παράταση των αδειών εγκατάστασης που έχουν υποβληθεί 
σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 20 του ν. 3982/2011, δεν εξετάζονται και η άδεια 
εγκατάστασης παρατείνεται σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο. Αιτήματα για παράταση 
των αδειών εγκατάστασης που υποβάλλονται μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου 
εξετάζονται αφού υποβληθεί το αίτημα της επόμενης παραγράφου με σκοπό την υπαγωγή 
στο καθεστώς έγκρισης εγκατάστασης. 
 
 3. Δραστηριότητες που διαθέτουν άδεια εγκατάστασης μπορούν να υπαχθούν στο 
καθεστώς έγκρισης εγκατάστασης, μετά από σχετικό αίτημα του φορέα τους στην 
Αδειοδοτούσα Αρχή. Το αίτημα εξετάζεται με βάση τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί από 
τον φορέα για την έκδοση της αρχικής άδειας εγκατάστασης και η έγκριση εγκατάστασης 
που εκδίδεται ισχύει: 
 
 α) μέχρι τη συμπλήρωση των προθεσμιών της παρ. 6 του άρθρου 20 από την αρχική 
έκδοση της άδειας εγκατάστασης ή από τη χορήγηση παράτασης αντίστοιχα και 
 
 β) μέχρι τη συμπλήρωση των προθεσμιών των παραγράφων 6Α έως 6Ε του άρθρου 20 από 
την αρχική έκδοση της άδειας εγκατάστασης.». 
 
4. Αιτήσεις για χορήγηση έγκρισης εγκατάστασης που είχαν ήδη υποβληθεί κατά το χρόνο 
έναρξης ισχύος των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου και αφορούν στις περιπτώσεις της 
παραγράφου 3 του άρθρου 48Α, δεν εξετάζονται και ο φάκελος επιστρέφεται στον 
αιτηθέντα την έγκριση, ο οποίος υποχρεούται στην υποβολή γνωστοποίησης 
εγκατάστασης. Ως παράβολο της γνωστοποίησης εγκατάστασης θεωρείται το παράβολο 
που είχε κατατεθεί για την έκδοση της έγκρισης εγκατάστασης. 

 
 
Άρθρο 84 
Έναρξη ισχύος 
 

 Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις. 

 

 

Λοιπές σχετικές διατάξεις (ΕΚΤΟΣ κειμένου ν. 4442/2016) 

Άρθρο 79 ν. 4549/2018: 
"1. Αιτήσεις για χορήγηση άδειας λειτουργίας ή υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων 
λειτουργίας για δραστηριότητες του άρθρου 17 του ν. 4442/2016, που κατά τη δημοσίευση 
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του παρόντος είναι σε εκκρεμότητα, διεκπεραιώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Κεφαλαίου ΣΤ` του ν. 4442/2016. 
2. Οι δραστηριότητες του άρθρου 17 του ν. 4442/2016, που κατά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος λειτουργούν νομίμως με καθεστώς γνωστοποίησης ή ενημέρωσης, εξακολουθούν 
να λειτουργούν με το ίδιο καθεστώς". 
 
 


