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1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1. Με την παρούσα αίτηση ακύρωσης, οι αιτούντες προσβάλλουν την κοινή υπουργική 

απόφαση  υπ'  αρ.  οικ.  16228/2017  µε  τίτλο  “Απλούστευση  και  προτυποποίηση  των 

διοικητικών  διαδικασιών  γνωστοποίησης  λειτουργίας  Καταστηµάτων  Υγειονοµικού 

Ενδιαφέροντος, Θεάτρων και Κινηµατογράφων” που δηµοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. Β' αρ. 1723 

στις  18.5.2017  (εφεξής:  η  προσβαλλόµενη  πράξη),  µε  την  οποία  καταργήθηκαν 

προηγούµενες  υπουργικές  αποφάσεις  µε  τις  οποίες  ορίζονταν οι  διαδικασίες  για  την 

αδειοδότηση των καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος.

1.2. Με την προσβαλλόµενη πράξη υλοποιούνται οι διατάξεις του Ν.4442/2016 (Α ́ 230) 

«Νέο θεσµικό πλαίσιο για την άσκηση οικονοµικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» και 

ιδίως  της  παρ.  1  του  άρθρου  36.  Με  τις  διατάξεις  αυτές,  καταργείται  η  διαδικασία 

αδειοδότησης  της  λειτουργίας  των  καταστηµάτων  υγειονοµικού  ενδιαφέροντος,  κατά 

τρόπον ο οποίος αντίκειται στο Σύνταγµα, στον Ευρωπαϊκό Χάρτη Τοπικής Αυτονοµίας και 

στην  Ευρωπαϊκή  Σύµβαση  των  Δικαιωµάτων  του  Ανθρώπου,  όπως  αναλυτικότερα 

εκτίθεται κατωτέρω στους λόγους ακύρωσης. Με τον νόµο αυτό και την προσβαλλόµενη 

πράξη,  ο  κοινός  νοµοθέτης  αφαιρεί  αρµοδιότητες  από  ήδη  άµεσα  εκλεγµένα  από  τους 

πολίτες Συµβούλια Δηµοτικών Κοινοτήτων, πριν την λήξη της θητείας τους, µεσούσης της 

αυτοδιοικητικής περιόδου (παράβαση άρθρων 26 και 102 του Συντάγµατος και 3,4 και 7 

Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτονοµίας), καθώς πλέον  δεν θα  προεγκρίνεται η  ίδρυση 

των Κ.Υ.Ε. και δεν θα αποφασίζουν αυτά για την άδεια χρήσης µουσικής. Επιπλέον, µε την 

κατάργηση  της  διαδικασίας  αδειοδότησης  και  την  αποδέσµευση  της  χρήσης  µουσικής, 

χωρίς  την  παράλληλη  θεσµική  ενίσχυση  του  σταδίου  του  καταστατικού  ελέγχου, 

αποµειώνεται το επίπεδο προστασίας του φυσικού και πολιτισµικού περιβάλλοντος, καθώς 

απελευθερώνεται η δυνατότητα της ηχορύπανσης που αποτελεί µορφή υποβάθµισης του 
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περιβάλλοντος  κατά  την  περιβαλλοντική  νοµοθεσία  (παράβαση  άρθρου  24  του 

Συντάγµατος, Ν.1650/1986, άρθρο 8 της Ε.Σ.Δ.Α.). 

1.3.  Οι  αιτούντες  έχουν  άµεσο  έννοµο  συµφέρον,  αφενός  µεν  ο  πρώτος  αιτών  ως  η 

συλλογικότητα που αποτελεί το ιστορικό πρώτο σωµατείο κατοίκων του Δήµου Αθηναίων, 

µαζί µε την δεύτερη αιτούσα ως σωµατείο των κατοίκων του Κολωνακίου και αφετέρου οι 

επόµενοι ως κάτοικοι του Δήµου Αθηναίων και δηµότες αυτού, δηλαδή συµµετέχοντες στην 

εκλογική  διαδικασία  του  έτους  2014,  από  την  οποία  αναδείχθηκαν  τα  Συµβούλια  των 

Δηµοτικών Κοινοτήτων, µε την 5η αιτούσα να είναι και αιρετό µέλος του Συµβουλίου της 

6ης  Δηµοτικής  Κοινότητας  µε  τις  προελεγκτικές  και  αποφασιστικές  αρµοδιότητες  που 

καταργήθηκαν µε την προσβαλλόµενη πράξη και τον αντισυνταγµατικό νόµο 4442/2016. 

Ως εδρεύοντες και κατοικούντες στον Δήµο Αθηναίων, πλησίον χώρων που προορίζονται ή 

ήδη λειτουργούν ως Καταστήµατα Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος, οι αιτούντες βλάπτονται 

άµεσα από την µείωση των εγγυήσεων για την προστασία του πολιτισµικού και φυσικού 

περιβάλλοντος στο οποίο ζουν, λόγω των ρυθµίσεων της προσβαλλόµενης πράξης και του 

αντισυνταγµατικού νόµου στον οποίο βασίζεται. Η 5η αιτούσα βλάπτεται διότι ως αιρετό 

µέλος του Συµβουλίου της 6ης Δηµοτικής Κοινότητας, λόγω της προσβαλλόµενης πράξης 

και της αντισυνταγµατικής νοµοθεσίας στην οποία βασίζεται, δεν δύναται να ασκεί πλέον 

την αρµοδιότητα για την οποία εξελέγη το έτος 2014 από τους συµπολίτες της, ήτοι την 

συµµετοχή  στις  αποφάσεις  προέγκρισης  ή  µη  για  την  ίδρυση  Κ.Υ.Ε. καθώς  και  την 

συµµετοχή στις αποφάσεις για χορήγηση ή µη άδειας µουσικής σε Κ.Υ.Ε.

1.4. Η παρούσα αίτηση ακύρωσης υποβάλλεται νόµιµα και εµπρόθεσµα και ως εκ τούτου 

πρέπει να εξεταστεί το παραδεκτό και η βασιµότητα των λόγων ακύρωσης.
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2.Η ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

2.1. Με την προσβαλλόµενη πράξη υλοποιούνται διατάξεις του Ν.4442/2016 (Α ́ 230) «Νέο 
θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» και ιδίως 
της παρ. 1 του άρθρου 36 που περιέχει και την σχετική νομοθετική εξουσιοδότηση για την 
έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης. Το εν λόγω νομοθέτημα, στο οποίο βασίζεται η 
προσβαλλόμενη πράξη,  έχει ως εξής, κατά τις κρίσιμες για την παρούσα διατάξεις του:
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ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4442/2016

ΦΕΚ 230/Α/7-12-2016
Νέο θεσµικό πλαίσιο για την άσκηση οικονοµικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις.

 

ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

 

Άρθρο 1
Σκοπός Πεδίο εφαρµογής

1.Με  τις  διατάξεις  του  παρόντος  νόµου  θεσπίζεται  το  γενικό  πλαίσιο  για  τη  ρύθµιση  της  άσκησης 
οικονοµικών δραστηριοτήτων, το οποίο περιλαµβάνει τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη λειτουργία 
της οικονοµικής δραστηριότητας σε ορισµένο χώρο και τη σταδιακή ενοποίηση των αναγκαίων όρων και 
διαδικασιών για την έναρξη της λειτουργίας τους.

2.Οι  διατάξεις του παρόντος νόµου  εφαρµόζονται στις  οικονοµικές δραστηριότητες που περιλαµβάνονται 
στο Παράρτηµα και διέπουν τη λειτουργία τους σε ορισµένο χώρο.

3.Η εφαρµογή των διατάξεων της πολεοδοµικής και χωροταξικής νοµοθεσίας, καθώς και των διατάξεων για 
την  περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων  και δραστηριοτήτων δεν  θίγεται από  τις  διατάξεις του παρόντος 
νόµου.

4.Η άσκηση των οικονοµικών δραστηριοτήτων υπόκειται στις απαιτήσεις της νοµοθεσίας για την προστασία 
αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονοµιάς, όπως ειδικότερα αυτές ορίζονται.

5.Με  κοινή  απόφαση  του  Υπουργού  Οικονοµίας  και  Ανάπτυξης  και  του  κατά  περίπτωση  αρµόδιου 
Υπουργού µπορεί να προστίθενται στο Παράρτηµα και άλλες οικονοµικές δραστηριότητες.

 

Άρθρο 2
Ορισµοί

Για την εφαρµογή του παρόντος νόµου ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί:

α) Γνωστοποίηση: Ως γνωστοποίηση ορίζεται η υποχρεωτική διαδικασία µε  την οποία ο ενδιαφερόµενος 
ενηµερώνει  εκ  των  προτέρων  την  αρµόδια  αρχή  για  την  έναρξη  λειτουργίας  της  οικονοµικής 
δραστηριότητας, την οποία προτίθεται να ασκήσει σε ορισµένο χώρο ή εγκατάσταση, χωρίς να απαιτείται εκ 
των προτέρων έλεγχος.

β)  Έγκριση:  Ως  έγκριση  ορίζεται κάθε πράξη  της  αρµόδιας  αρχής  ή  διοικητική  διαδικασία που αποτελεί 
προϋπόθεση  για  την  έναρξη  λειτουργίας  µιας  οικονοµικής  δραστηριότητας  σε  ορισµένο  χώρο  ή 
εγκατάσταση, η οποία µπορεί να περιλαµβάνει και εκ των προτέρων έλεγχο από τις αρµόδιες αρχές. Δεν 
αποτελεί έγκριση, κατά την έννοια του παρόντος νόµου, η πράξη, άδεια, προϋπόθεση ή διαδικασία που 
απαιτείται για την πρόσβαση και την άσκηση επαγγέλµατος από φυσικό πρόσωπο.

γ)  Φορέας  άσκησης  της  οικονοµικής  δραστηριότητας:  Το φυσικό  ή  νοµικό  πρόσωπο,  το  οποίο  ασκεί 
συγκεκριµένη οικονοµική δραστηριότητα σε συγκεκριµένο χώρο.

 

Γενικές αρχές

1.Η  άσκηση  οικονοµικής  δραστηριότητας  σε  ορισµένο  χώρο  επιτρέπεται,  ύστερα  από  την  τήρηση  της 
διαδικασίας  γνωστοποίησης της  έναρξης  λειτουργίας  της  δραστηριότητας  ή  µετά  την  έγκριση  από  την 
αρµόδια αρχή της λειτουργίας της  δραστηριότητας σε ορισµένοορισµένο χώρο ή ελεύθερα, σύµφωνα µε 
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Άρθρο 3

Γενικές αρχές

1.Η  άσκηση  οικονοµικής  δραστηριότητας  σε  ορισµένο  χώρο  επιτρέπεται,  ύστερα  από  την  τήρηση  της 
διαδικασίας  γνωστοποίησης  της  έναρξης  λειτουργίας  της  δραστηριότητας  ή  µετά  την  έγκριση  από  την 
αρµόδια αρχή της λειτουργίας της δραστηριότητας σε ορισµένο χώρο ή ελεύθερα, σύµφωνα µε τους όρους 
και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στον παρόντα νόµο και τις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ' 
εξουσιοδότησή του.

2.Η υπαγωγή ορισµένης οικονοµικής δραστηριότητας ή οµάδας δραστηριοτήτων σε καθεστώς διαδικασίας 
γνωστοποίησης ή έγκρισης καθορίζεται, αντίστοιχα, µε τα Προεδρικά διατάγµατα των άρθρων 5 και 7. Με τα 
ίδια ή όµοια Προεδρικά διατάγµατα µπορεί να ορίζεται, εφόσον δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις υπαγωγής 
στο καθεστώς του προηγούµενου  εδαφίου,  ότι ορισµένη οικονοµική δραστηριότητα ασκείται ελεύθερα και 
χωρίς τήρηση  των  προϋποθέσεων που απαιτούνται από  τις  διατάξεις του παρόντος νόµου  ή  από  άλλες 
διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας που διέπουν την εν λόγω δραστηριότητα.

3.Κατά την υπαγωγή ορισµένης δραστηριότητας σε διαδικασία προηγούµενης γνωστοποίησης ή έγκρισης, 
σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο, µπορεί να προβλέπεται η διατήρηση όρων και προϋποθέσεων 
της  κείµενης  νοµοθεσίας  ή  να  αντικαθίστανται  οι  όροι  αυτοί  ή  και  να  επιβάλλονται  πρόσθετοι  όροι  και 
προϋποθέσεις που περιορίζουν την άσκηση της οικονοµικής ελευθερίας, εφόσον τούτο είναι αναγκαίο για την 
προστασία του δηµοσίου συµφέροντος και, ιδίως, για την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του φυσικού 
ή πολιτιστικού περιβάλλοντος, την εδραίωση της κοινωνικής ειρήνης, την ανάπτυξη όλων των τοµέων της 
εθνικής  οικονοµίας, την  προώθηση  της  περιφερειακής  ανάπτυξης  και την  προαγωγή  της  οικονοµίας των 
ορεινών, νησιωτικών και παραµεθορίων περιοχών.

4.Αν η  άσκηση  συγκεκριµένης  οικονοµικής δραστηριότητας έχει  ως  συνέπεια  την πρόκληση  κινδύνων,  οι 
οποίοι θίγουν διαφορετικές πτυχές του δηµοσίου συµφέροντος, όπως αυτό ορίζεται στην παράγραφο 3, η 
υποχρέωση υπαγωγής στο καθεστώς γνωστοποίησης ή έγκρισης κρίνεται ανάλογα για τον κάθε κίνδυνο. Το 
προηγούµενο εδάφιο ισχύει και σε περίπτωση άσκησης περισσότερων οικονοµικών δραστηριοτήτων.

5.Σε  όσες  περιπτώσεις  προβλέπεται  ότι  η  οικονοµική  δραστηριότητα  ασκείται  ύστερα  από  έγκριση,  οι 
αρµόδιες αρχές έχουν το δικαίωµα να προβαίνουν σε αυτοψίες και ελέγχους και να ζητούν την προσκόµιση 
των  αναγκαίων  πράξεων,  πιστοποιητικών,  βεβαιώσεων  ή  εγγράφων,  προκειµένου  να  χορηγήσουν  την 
έγκριση.ορισµένο χώρο ή ελεύθερα, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στον 
παρόντα νόµο και τις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότησή του.

2.Η υπαγωγή ορισµένης οικονοµικής δραστηριότητας ή οµάδας δραστηριοτήτων σε καθεστώς διαδικασίας 
γνωστοποίησης ή έγκρισης καθορίζεται, αντίστοιχα, µε τα Προεδρικά διατάγµατα των άρθρων 5 και 7. Με τα 
ίδια ή όµοια Προεδρικά διατάγµατα µπορεί να ορίζεται, εφόσον δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις υπαγωγής 
στο καθεστώς του προηγούµενου  εδαφίου,  ότι ορισµένη οικονοµική δραστηριότητα ασκείται ελεύθερα και 
χωρίς τήρηση  των  προϋποθέσεων που απαιτούνται από  τις  διατάξεις του παρόντος νόµου  ή  από  άλλες 
διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας που διέπουν την εν λόγω δραστηριότητα.

3.Κατά την υπαγωγή ορισµένης δραστηριότητας σε διαδικασία προηγούµενης γνωστοποίησης ή έγκρισης, 
σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο, µπορεί να προβλέπεται η διατήρηση όρων και προϋποθέσεων 
της

κείµενης  νοµοθεσίας  ή  να  αντικαθίστανται  οι  όροι  αυτοί  ή  και  να  επιβάλλονται  πρόσθετοι  όροι  και 
προϋποθέσεις που περιορίζουν την άσκηση της οικονοµικής ελευθερίας, εφόσον τούτο είναι αναγκαίο για την 
προστασία του δηµοσίου συµφέροντος και, ιδίως, για την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του φυσικού 
ή πολιτιστικού περιβάλλοντος, την εδραίωση της κοινωνικής ειρήνης, την ανάπτυξη όλων των τοµέων της 
εθνικής  οικονοµίας, την  προώθηση  της  περιφερειακής  ανάπτυξης  και την  προαγωγή  της  οικονοµίας των 
ορεινών, νησιωτικών και παραµεθορίων περιοχών.

4.Αν η  άσκηση  συγκεκριµένης  οικονοµικής δραστηριότητας έχει  ως  συνέπεια  την πρόκληση  κινδύνων,  οι 
οποίοι θίγουν διαφορετικές πτυχές του δηµοσίου συµφέροντος, όπως αυτό ορίζεται στην παράγραφο 3, η 
υποχρέωση υπαγωγής στο καθεστώς γνωστοποίησης ή έγκρισης κρίνεται ανάλογα για τον κάθε κίνδυνο. Το 
προηγούµενο εδάφιο ισχύει και σε περίπτωση άσκησης περισσότερων οικονοµικών δραστηριοτήτων.

5.Σε  όσες  περιπτώσεις  προβλέπεται  ότι  η  οικονοµική  δραστηριότητα  ασκείται  ύστερα  από  έγκριση,  οι 
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αρµόδιες αρχές έχουν το δικαίωµα να προβαίνουν σε αυτοψίες και ελέγχους και να ζητούν την προσκόµιση 
των  αναγκαίων  πράξεων,  πιστοποιητικών,  βεβαιώσεων  ή  εγγράφων,  προκειµένου  να  χορηγήσουν  την 
έγκριση.

 

Άρθρο 4

Εφαρµογή διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας

1.Με εξαίρεση τις δραστηριότητες που αναφέρονται και διέπονται από το ειδικό µέρος του νόµου και µέχρι 
την  πλήρη  υπαγωγή  ορισµένης  δραστηριότητας  στο  καθεστώς  του  παρόντος  νόµου,  εξακολουθούν να 
εφαρµόζονται  οι  διατάξεις  της  ειδικής  νοµοθεσίας  που  διέπουν  τις  προϋποθέσεις  και  τους  όρους 
εγκατάστασης και λειτουργίας των οικονοµικών δραστηριοτήτων που περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα.

2.Η υπαγωγή της εγκατάστασης και λειτουργίας ορισµένης οικονοµικής δραστηριότητας στο καθεστώς του 
παρόντος νόµου δεν απαλλάσσει τον ενδιαφερόµενο από την υποχρέωση για την τήρηση των ισχυουσών 
διατάξεων  που διέπουν  κατά τα  λοιπά την  άσκηση  της  δραστηριότητας. Σε  περίπτωση  παράβασης  των 
διατάξεων αυτών, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στις οικείες διατάξεις.

3.Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στις διατάξεις του παρόντος νόµου ή στις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται 
κατ' εξουσιοδότηση του, ο ενδιαφερόµενος που ασκεί οικονοµική δραστηριότητα υπαγόµενη στον παρόντα 
νόµο υποχρεούται να τηρεί στο χώρο άσκησης της δραστηριότητας φάκελο µε όλα τα απαιτούµενα από τις 
σχετικές  διατάξεις  έγγραφα,  όπως  διοικητικές  άδειες,  εγκρίσεις,  βεβαιώσεις,  πιστοποιητικά  και  λοιπά 
έγγραφα.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

 

Άρθρο 5

Υπαγωγή στη διαδικασία γνωστοποίησης

1.Με Προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης και του κατά 
περίπτωση αρµόδιου Υπουργού καθορίζεται, κατά τροποποίηση και των ισχυουσών διατάξεων, η υπαγωγή 
της δραστηριότητας σε διαδικασία προηγούµενης γνωστοποίησης και η αρµόδια αρχή παραλαβής της. Με το 
ίδιο ή όµοιο διάταγµα µπορεί να καταργούνται οι διατάξεις που αντιβαίνουν στις  ρυθµίσεις του παρόντος 
νόµου.

2.Η υπαγωγή οικονοµικής δραστηριότητας σε καθεστώς γνωστοποίησης χωρεί µε σκοπό την προστασία του 
δηµοσίου συµφέροντος και εφόσον κατά την εκτίµηση και αξιολόγηση της  βλάβης ή  των κινδύνων ή των 
συνεπειών άσκησης της δραστηριότητας συντρέχουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

α)  η  άσκηση  της  οικονοµικής  δραστηριότητας,  µε  βάση  αντικειµενικά  κριτήρια  και  τις  υπάρχουσες 
επιστηµονικές και τεχνικές γνώσεις, προκαλεί βλάβη ή κίνδυνο βλάβης για το δηµόσιο συµφέρον, ιδίως για 
την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων, των περιοίκων, του κοινού και για το φυσικό ή πολιτιστικό 
περιβάλλον γενικότερα, και το επίπεδο του κινδύνου, η πιθανότητα της επέλευσης του και οι ενδεχόµενες 
επιπτώσεις είναι τέτοιας έκτασης, που δικαιολογούν την υπαγωγή,

β) η υπαγωγή της συγκεκριµένης οικονοµικής δραστηριότητας σε καθεστώς γνωστοποίησης στην αρµόδια 
αρχή είναι το απολύτως αναγκαίο µέτρο για την αποτροπή της βλάβης ή του κινδύνου.

3.Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού 
καθορίζονται το  περιεχόµενο  και  η  διαδικασία  της  γνωστοποίησης  για  τη  συγκεκριµένη  δραστηριότητα, 
σύµφωνα µε τις αρχές του επόµενου άρθρου, η σχετική διαδικασία σε περίπτωση µεταβολής των στοιχείων 
που έχουν γνωστοποιηθεί, οι αρχές στις οποίες υποβάλλεται η γνωστοποίηση προκειµένου να ασκήσουν τις 
ελεγκτικές τους δραστηριότητες, τα τυχόν έγγραφα που τηρούνται στην έδρα της δραστηριότητας, ο τρόπος 
υποβολής και εφαρµογής της γνωστοποίησης µέσω του ΟΠΣΑΔΕ, οι επιβαλλόµενες κυρώσεις, σύµφωνα µε 
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το  άρθρο  15,  καθώς  και  κάθε  άλλο  ζήτηµα  που  είναι  αναγκαίο  για  την  εφαρµογή  της  υποχρέωσης 
γνωστοποίησης από το φορέα άσκησης οικονοµικής δραστηριότητας.

4.Από  την  έναρξη  της  ισχύος  του  Προεδρικού  διατάγµατος  και  της  κοινής  υπουργικής  απόφασης  των 
παραγράφων 1 και 3, αντίστοιχα, και εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά µε τις πράξεις αυτές, δεν απαιτείται η 
λήψη αδειών που προβλέπονται στην κείµενη νοµοθεσία ως αναγκαίες για τη λειτουργία της δραστηριότητας 
στο χώρο άσκησης της, αλλά µόνο η γνωστοποίηση του παρόντος νόµου.

 

Άρθρο 6

Περιεχόµενο και διαδικασία της γνωστοποίησης

1.Η  γνωστοποίηση  πραγµατοποιείται  από  το  φυσικό  πρόσωπο  ή  το  νόµιµο  εκπρόσωπο  του  νοµικού 
προσώπου (συνεστηµένου  ή  υπό  σύσταση) που πρόκειται να  ασκήσει  την οικονοµική δραστηριότητα και 
λαµβάνει χώρα ηλεκτρονικά µέσω του ΟΠΣΑΔΕ του άρθρου 14. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του ΟΠΣΑΔΕ, 
η  γνωστοποίηση  κατατίθεται  στην  αρµόδια  κατά  περίπτωση  δηµόσια  αρχή,  όπως  αυτή  ορίζεται  στις 
επιµέρους ανά κλάδο δραστηριοτήτων διατάξεις. Εναλλακτικά, η γνωστοποίηση µπορεί να πραγµατοποιείται 
µέσω  ταχυδροµικής  ή  ηλεκτρονικής  αλληλογραφίας.  Στην  περίπτωση  αυτή,  ως  ηµεροµηνία  της 
γνωστοποίησης θεωρείται η ηµεροµηνία παραλαβής της επιστολής (ταχυδροµικής ή ηλεκτρονικής) από την 
αρµόδια δηµόσια αρχή.

2.Η  γνωστοποίηση  περιλαµβάνει  το  όνοµα  του  φορέα  άσκησης  της  δραστηριότητας  και  του  νοµίµου 
εκπροσώπου,  τη  διεύθυνση  του  τόπου  άσκησης  και  το  είδος  της  οικονοµικής  δραστηριότητας  ή  των 
οικονοµικών  δραστηριοτήτων.  Αν  κρίνεται  απολύτως αναγκαίο  και  σκόπιµο,  η  γνωστοποίηση µπορεί  να 
περιλαµβάνει  και  επιπρόσθετες  πληροφορίες,  ιδίως  πληροφορίες  για  την  εγκατάσταση  και  τις 
ακολουθούµενες παραγωγικές διαδικασίες.

3.Για όσες οικονοµικές δραστηριότητες προβλέπεται γνωστοποίηση, αυτή αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση 
για  τη  νόµιµη  άσκηση  της  δραστηριότητας.  Μετά  την  ολοκλήρωση  της  διαδικασίας  γνωστοποίησης,  ο 
ενδιαφερόµενος µπορεί να ξεκινήσει τη λειτουργία της δραστηριότητας.

4.Αν  πρόκειται  να  µεταβληθούν  για  οποιονδήποτε λόγο  τα  στοιχεία  της  δραστηριότητας  τα  οποία έχουν 
γνωστοποιηθεί, ο φορέας της οικονοµικής δραστηριότητας υποχρεούται σε προηγούµενη γνωστοποίηση της 
επιδιωκόµενης µεταβολής.

5.Αν πρόκειται να µεταβληθεί ο τόπος άσκησης της οικονοµικής δραστηριότητας, ο φορέας της οικονοµικής 
δραστηριότητας υποχρεούται να υποβάλει νέα γνωστοποίηση, πριν από τη µεταβολή.

6.Τα  πρόσωπα  των  παραγράφων  1,  4  και  5  µπορεί  να  λαµβάνουν  αποδεικτικό  υποβολής  της 
γνωστοποίησης ή της µεταβολής για την έναρξη άσκησης της συγκεκριµένης οικονοµικής δραστηριότητας ή 
των συγκεκριµένων οικονοµικών δραστηριοτήτων. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του ΟΠΣΑΔΕ του άρθρου 
14, το αποδεικτικό υποβολής παρέχεται από την αρµόδια αρχή της παραγράφου 1, ύστερα από αίτησή τους.

7.Μετά την υποβολή της γνωστοποίησης, η δραστηριότητα αποτελεί αντικείµενο ελέγχου από τις εκάστοτε 
αρµόδιες αρχές. Αν ο φορέας της δραστηριότητας δεν προβεί στην υποβολή της γνωστοποίησης, υπόκειται 
σε έλεγχο από το χρόνο που είχε υποχρέωση για την υποβολή της. Από τον ίδιο χρόνο υπόκειται και στις  
κυρώσεις του άρθρου 15.

8.Σε περίπτωση διακοπής εργασιών, το φυσικό πρόσωπο ή ο νόµιµος εκπρόσωπος του νοµικού προσώπου 
που ασκεί την οικονοµική δραστηριότητα, υποχρεούται σε υποβολή γνωστοποίησης.

 

Άρθρο 7

Υπαγωγή στη διαδικασία έγκρισης

1.Με Προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης και του κατά 
περίπτωση αρµόδιου Υπουργού καθορίζονται, κατά τροποποίηση και των ισχυουσών διατάξεων, η υπαγωγή 
της δραστηριότητας σε διαδικασία έγκρισης και η αρµόδια αρχή χορήγησης της. Με το ίδιο ή όµοιο διάταγµα 
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µπορεί να υπάγεται σε διαδικασία έγκρισης νέα οικονοµική δραστηριότητα ή υφιστάµενη δραστηριότητα για 
την οποία απαιτείται γνωστοποίηση ή δραστηριότητα που ασκείται ελεύθερα και να καταργούνται οι διατάξεις 
που αντιβαίνουν στις ρυθµίσεις του παρόντος νόµου. Στην περίπτωση του προηγούµενου εδαφίου δύναται 
να προηγείται η διαδικασία διαβούλευσης του άρθρου 6 του Ν. 4048/2012 (Α' 34).

2.Η υπαγωγή οικονοµικής δραστηριότητας σε καθεστώς έγκρισης κρίνεται δικαιολογηµένη για την προστασία 
του δηµοσίου συµφέροντος, µόνον εφόσον κατά την εκτίµηση και αξιολόγηση των κινδύνων ή των συνεπειών 
άσκησης της δραστηριότητας, συντρέχουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

α)  η  άσκηση  της  οικονοµικής  δραστηριότητας,  µε  βάση  αντικειµενικά  κριτήρια  και  τις  υπάρχουσες 
επιστηµονικές  και τεχνικές  γνώσεις,  προκαλεί  αυξηµένο κίνδυνο  για  το δηµόσιο  συµφέρον,  ιδίως  για  την 
υγεία  και  την  ασφάλεια  των  εργαζοµένων, των  περιοίκων,  του  κοινού  και  για  το  φυσικό  ή  πολιτιστικό 
περιβάλλον, γενικότερα, και το επίπεδο του κινδύνου, η πιθανότητα της επέλευσης του και οι ενδεχόµενες 
επιπτώσεις είναι τέτοιας έκτασης, που δικαιολογούν την υπαγωγή,

β) η υπαγωγή της συγκεκριµένης οικονοµικής δραστηριότητας σε καθεστώς έγκρισης σύµφωνα και µε τις 
γενικές αρχές του άρθρου 3, είναι το απολύτως αναγκαίο µέτρο για την αποτροπή της βλάβης ή του κινδύνου 
και

γ)  η  αποτροπή  της  βλάβης  ή  του  κινδύνου  δεν  µπορεί  να  επιτευχθεί  µε  την  υπαγωγή  σε  καθεστώς 
γνωστοποίησης.

3.Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού 
καθορίζονται  τα  δικαιολογητικά,  η  διαδικασία  και  το  περιεχόµενο  της  έγκρισης  για  τη  συγκεκριµένη 
δραστηριότητα, οι αναγκαίοι όροι για την έκδοση της, ο τρόπος υποβολής και εφαρµογής της διαδικασίας 
έγκρισης µέσω του ΟΠΣΑΔΕ, οι επιβαλλόµενες κυρώσεις, σύµφωνα µε το άρθρο 15, καθώς και κάθε άλλο 
ζήτηµα  που  είναι  αναγκαίο  για  τη  χορήγηση  προηγούµενης  έγκρισης  στο  φορέα  άσκησης  οικονοµικής 
δραστηριότητας.

4.Στους αναγκαίους όρους για την έκδοση της έγκρισης, που καθορίζονται µε την κοινή υπουργική απόφαση 
της  προηγούµενης  παραγράφου,  δύναται  να  περιλαµβάνεται  και  η  τήρηση  συγκεκριµένων  προτύπων, η 
συµµόρφωση  µε  τα  οποία τίθεται  ως  εναλλακτική  προϋπόθεση  για  την  εξασφάλιση της  προστασίας  του 
δηµοσίου  συµφέροντος και  πιστοποιείται από  οργανισµούς  αξιολόγησης. Οι  οργανισµοί  αξιολόγησης της 
συµµόρφωσης  διαπιστεύονται  από  το  Εθνικό  Σύστηµα  Υποδοµών  Ποιότητας  (ΕΣΥΠΑυτοτελής  Μονάδα 
ΕΣΥΔ) και εγκρίνονται σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου  και  την  υπ'  αριθµ.  56790/ΔΠΠ1828/2016  απόφαση  του  Υπουργού  και  της  Υφυπουργού 
Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού (Β'1897). Η διαδικασία µε την οποία διαπιστώνεται η συµµόρφωση 
καθορίζεται µε την κοινή υπουργική απόφαση της προηγούµενης παραγράφου.

5.Από  την  έναρξη  της  ισχύος  του  Προεδρικού  διατάγµατος  και  της  κοινής  υπουργικής  απόφασης  των 
παραγράφων 1 και 3, αντίστοιχα, και εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά µε τις πράξεις αυτές, δεν απαιτείται η 
λήψη αδειών που προβλέπονται στην κείµενη νοµοθεσία ως αναγκαίες για τη λειτουργία της δραστηριότητας 
στο χώρο άσκησης της, αλλά µόνο η λήψη προηγούµενης έγκρισης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος 
νόµου.

 

Άρθρο 8

Χορήγηση έγκρισης

1.Για τη χορήγηση έγκρισης υποβάλλεται αίτηση στην αρµόδια αρχή συνοδευόµενη από όλα τα αναγκαία 
δικαιολογητικά.  Το  περιεχόµενο  της  αίτησης  για  τη  χορήγηση  της  έγκρισης  για  µέρος  οικονοµικής 
δραστηριότητας ή το σύνολο αυτής ή δέσµη οµοειδών οικονοµικών δραστηριοτήτων καθορίζεται µε την κοινή 
υπουργική απόφαση της παραγράφου 3 του άρθρου 7.

2.Η διοίκηση υποχρεούται κατ' αρχήν να εξετάζει το αίτηµα για τη χορήγηση της έγκρισης µέσα σε εξήντα 
(60)  ηµέρες  από  την  προσήκουσα  υποβολή  των  δικαιολογητικών.  Με  το  Προεδρικό  διάταγµα  της 
παραγράφου  1  του  προηγούµενου  άρθρου  δύναται  να  καθορίζεται  µικρότερη  ή  µεγαλύτερη  προθεσµία 
ανάλογα µε τη φύση της δραστηριότητας. Σε περίπτωση παρόδου άπρακτης της προθεσµίας, η χορήγηση 
της έγκρισης τεκµαίρεται ότι έχει γίνει δεκτή, εφόσον δεν αντίκειται στις κείµενες διατάξεις.
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3.Κατά της απόφασης, µε την οποία απορρίπτεται η αίτηση για τη χορήγηση έγκρισης, ο αιτών δύναται να 
ασκήσει προσφυγή κατ' εφαρµογή των κείµενων διατάξεων.

 

Άρθρο 9

Αλλαγή του φορέα δραστηριοτήτων

1.Σε περίπτωση αλλαγής του φορέα της δραστηριότητας που επέρχεται µε την περιέλευση της κυριότητας ή 
του δικαιώµατος της  εκµετάλλευσης της  δραστηριότητας σε άλλο φορέα, τόσο  ο  νέος  όσο  και ο παλαιός 
φορέας οφείλουν να ενηµερώσουν εντός δέκα (10) ηµερών για την αλλαγή αυτή. Σε περίπτωση παράβασης 
της υποχρέωσης αυτής, εφαρµόζεται η παράγραφος 1 του άρθρου 15, µειουµένου του προστίµου στο ήµισυ 
για τον καθένα από τους φορείς. Ο νέος φορέας ευθύνεται παράλληλα µε τον παλαιό 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.

2.Εγκρίσεις που έχουν εκδοθεί στο όνοµα του παλαιού φορέα εξακολουθούν να ισχύουν µέχρι τη λήξη τους, 
εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην ειδική νοµοθεσία.

3.Η ενηµέρωση πραγµατοποιείται µε αλλαγή των σχετικών στοιχείων στο ΟΠΣΑΔΕ του άρθρου 14. Μέχρι 
την έναρξη λειτουργίας του ΟΠΣΑΔΕ, η γνωστοποίηση κατατίθεται στην αρµόδια κατά περίπτωση δηµόσια 
αρχή,  όπως  αυτή  ορίζεται  στις  επιµέρους  ανά  κλάδο  δραστηριοτήτων  διατάξεις.  Εναλλακτικά  η 
γνωστοποίηση  µπορεί  να  πραγµατοποιείται  µέσω  ταχυδροµικής  ή  ηλεκτρονικής  αλληλογραφίας.  Στην 
περίπτωση  αυτή  ως  ηµεροµηνία  της  γνωστοποίησης θεωρείται  η  ηµεροµηνία  παραλαβής της  επιστολής 
(ταχυδροµικής ή ηλεκτρονικής) από την αρµόδια δηµόσια αρχή.

 

Άρθρο 10

Περιορισµός αριθµού εγκρίσεων

Ο αριθµός των εγκρίσεων που χορηγούνται για µία οικονοµική δραστηριότητα είναι απεριόριστος. Ο αριθµός 
των  εγκρίσεων  µπορεί  να  περιορίζεται  για  το  σύνολο  της  Επικράτειας  ή  για  συγκεκριµένα  γεωγραφικά 
διαµερίσµατα, µόνον εφόσον τούτο επιβάλλεται για λόγους αντικειµενικούς που αφορούν τη συγκεκριµένη 
οικονοµική δραστηριότητα και σχετίζονται µε την εκµετάλλευση συγκεκριµένου φυσικού, σπάνιου ή δηµόσιου 
πόρου και εφόσον ο απεριόριστος αριθµός εγκρίσεων µπορεί να θέσει σε κίνδυνο τον πόρο αυτόν, όπως 
ορίζεται µε το Προεδρικό διάταγµα της παραγράφου 1 του άρθρου 7.

 

Άρθρο 11

Παράβολο

1.Για την  άσκηση  οικονοµικής  δραστηριότητας υπό  καθεστώς γνωστοποίησης ή  και έγκρισης,  µπορεί να 
ορίζεται  η  υποχρέωση  καταβολής  παραβόλου  άπαξ  ανά  εγκατάσταση,  µε  σκοπό  τη  διαχείριση  των 
γνωστοποιήσεων και εγκρίσεων, τη διαχείριση των πληροφοριών και τη διενέργεια των ελέγχων, καθώς και 
την ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήµατος του άρθρου 14, τη λειτουργία και συντήρησή του.

α) Το σύνολο των εσόδων από τη θέσπιση του παραβόλου της προηγούµενης παραγράφου αποτελεί έσοδο 
του Κρατικού Προϋπολογισµού ή άλλου ειδικού ταµείου του Δηµοσίου και ποσοστό έως 20% των εσόδων 
εγγράφεται  σε  ύψος  στον  Προϋπολογισµό του  Υπουργείου  Οικονοµίας  και  Ανάπτυξης,  προκειµένου  να 
καλυφθούν σχετικές δαπάνες της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας.

β) Αν αρµόδιες αρχές για τη γνωστοποίηση ή έγκριση ορίζονται οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το 
80% του συνόλου των εσόδων εισπράττεται υπέρ αυτών και το 20% υπέρ του Κρατικού Προϋπολογισµού, 
προκειµένου  να  καλυφθούν  σχετικές  δαπάνες  της  Γενικής  Γραµµατείας  Βιοµηχανίας  του  Υπουργείου 
Οικονοµίας και Ανάπτυξης.

2.Το ύψος του παραβόλου πρέπει να ορίζεται στο ελάχιστο δυνατό και να µην ξεπερνά το κόστος που είναι 
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απολύτως αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους αποδίδεται, να είναι ανάλογο του µεγέθους και του 
είδους της δραστηριότητας και εύλογο, ώστε να µην αποτρέπει την έναρξη της οικονοµικής δραστηριότητας.

3.Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης, του Υπουργού Οικονοµικών και του κατά 
περίπτωση αρµοδίου Υπουργού, προβλέπεται η υποχρέωση καταβολής του παραβόλου των προηγούµενων 
παραγράφων και ορίζονται το ύψος του παραβόλου, ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής, ο τρόπος µεταφοράς 
των  πιστώσεων  στα  αρµόδια  όργανα,  καθώς  και  κάθε  αναγκαία  λεπτοµέρεια  για  την  εφαρµογή  των 
προηγούµενων παραγράφων.

4.Όταν καθορισθεί  το  παράβολο των  ανωτέρω παραγράφων, όλα τα παράβολα που  προβλέπονται στην 
κείµενη νοµοθεσία για την άσκηση της οικονοµικής δραστηριότητας ανά εγκατάσταση καταργούνται, µε την 
κοινή απόφαση της παραγράφου 3.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

 

Άρθρο 12

Αρχές ελέγχου και εποπτείας

1.Η εποπτεία και ο έλεγχος από τις αρµόδιες αρχές ανάλογα µε την άσκηση κάθε δραστηριότητας αποσκοπεί 
στην  προστασία  του δηµοσίου  συµφέροντος  και  τη  διασφάλιση  της  συµµόρφωσης  µε  την  κείµενη  ειδική 
νοµοθεσία και τις ισχύουσες ενωσιακές διατάξεις και συνίσταται ιδίως:

α)  στον  έλεγχο  της  οικονοµικής  δραστηριότητας  κατά  το  στάδιο  της  λειτουργίας,  ιδίως  µε  τη  διενέργεια 
αυτοψίας στην εγκατάσταση και τον έλεγχο δικαιολογητικών εγγράφων και αναφορών, β) στη σύσταση προς 
τον εποπτευόµενο για την εφαρµογή µέτρων προς συµµόρφωση µε την κείµενη νοµοθεσία,

γ) στην έκδοση κατευθυντήριων γραµµών που αποσκοπούν στη διευκόλυνση της συµµόρφωσης, ιδίως µέσω 
της παροχής πληροφόρησης προς τον εποπτευόµενο για τον επαπειλούµενο κίνδυνο προσβολής πτυχής 
του δηµοσίου συµφέροντος, τις νοµικές απαιτήσεις και την αναγκαιότητα λήψης των απαιτούµενων µέτρων 
συµµόρφωσης και δ) στην επιβολή µέτρων συµµόρφωσης ή και κυρώσεων, όπου προβλέπονται.

2.Η εποπτεία βασίζεται στις παρακάτω αρχές: α) της νοµιµότητας,

β) της ανεξαρτησίας του εποπτεύοντος οργάνου από το εποπτευόµενο µέρος και από κάθε άλλον που έχει 
σχετικό έννοµο συµφέρον, γ) της διαφάνειας, σαφήνειας, αποτελεσµατικότητας και αποδοτικότητας, δ) του 
σεβασµού των νοµίµων δικαιωµάτων του εποπτευόµενου,

ε) της αναλογικότητας των εφαρµοοτικών µέτρων σε σχέση µε τη βαρύτητα του κινδύνου της πιθανότητας 
επέλευσης  του  και  το  ιστορικό συµµόρφωσης  του  φορέα,  στ)  της  επιείκειας  προς  τον  εποπτευόµενο σε 
περίπτωση αµφιβολίας και της κλιµάκωσης των κυρώσεων ανάλογα µε το µέγεθος της µη συµµόρφωσης και 
τις συνέπειες αυτής, σε κάθε δε περίπτωση η επιβολή µέτρων και κυρώσεων επιλέγεται ως έσχατο µέσο, ζ) 
της  εχεµύθειας  των  απόρρητων  στοιχείων  επιχειρήσεων,  ενώσεων  επιχειρήσεων  ή  άλλων  φυσικών  ή 
νοµικών προσώπων.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

 

Άρθρο 13

Αρµόδιες αρχές

1.Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στα Προεδρικά διατάγµατα των άρθρων 5 παρ. 1 και 7 παρ. 1, αρµόδιες αρχές 
για τη διαδικασία γνωστοποίησης ή έγκρισης είναι όσες προβλέπονται στην κείµενη νοµοθεσία.
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2.Οι  αρµόδιες  αρχές  µπορούν να  χρησιµοποιούν για  τη  διεξαγωγή των  ελέγχων και την  αξιολόγηση των 
πορισµάτων τη συνεργασία  ιδιωτικών φορέων. Οι ιδιωτικοί αυτοί φορείς  µπορεί να είναι φυσικά ή νοµικά 
πρόσωπα.

3.Η συνεργασία µε ιδιωτικούς φορείς επιτρέπεται µόνο υπό τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

α)  αν  οι  συνθήκες  απαιτούν  περισσότερους  ανθρώπινους  πόρους  µε  µεγαλύτερη  εξειδίκευση,  για  να 
διαπιστωθεί  το  επίπεδο  συµµόρφωσης  των  φορέων  των  οικονοµικών  δραστηριοτήτων,  είτε  κατά  τη 
λειτουργία τους είτε για τη διεξαγωγή εκ των προτέρων ελέγχων για τη χορήγηση έγκρισης και

β) εφόσον τίθεται ζήτηµα ιδιαίτερα αυξηµένου κινδύνου του δηµοσίου συµφέροντος.

4.Με  κοινή  απόφαση  του  Υπουργού  Οικονοµίας  και  Ανάπτυξης  και  του  εκάστοτε  αρµόδιου  Υπουργού 
καθορίζονται οι προϋποθέσεις για τη συνεργασία µε τους ιδιωτικούς φορείς, η ειδική διαδικασία ανάθεσης σε 
αυτούς,  οι  κανόνες  απόδοσης  ευθυνών  για  τους  ιδιωτικούς  φορείς,  οι  κυρώσεις  σε  περίπτωση  µη 
συµµόρφωσης µε τους όρους της ανάθεσης, οι απαιτήσεις που αποδεικνύουν την ύπαρξη προσόντων για τη 
διεξαγωγή των ενεργειών που τους ανατίθενται, καθώς και κάθε άλλο σχετικό µε τα παραπάνω θέµα.

 

Άρθρο 14

Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣΑΔΕ)

1.Η  υποστήριξη  του  τιθέµενου  µε  τον  παρόντα  νόµο  θεσµικού  πλαισίου  για  την  άσκηση  οικονοµικής 
δραστηριότητας,  λαµβάνει  χώρα  µέσω  του  «Ολοκληρωµένου  Πληροφοριακού  Συστήµατος  Άσκησης 
Δραστηριοτήτων  και  Ελέγχων»  (ΟΠΣΑΔΕ).  Το  Ολοκληρωµένο  Πληροφοριακό  Σύστηµα  Άσκησης 
Δραστηριοτήτων και Ελέγχων αποτελεί το κεντρικό σύστηµα για την υποστήριξη των διαδικασιών υπαγωγής 
στο καθεστώς του παρόντος νόµου και ελέγχου των οικονοµικών δραστηριοτήτων. Η συνολική διαχείριση και 
εποπτεία  του  ΟΠΣΑΔΕ  ανατίθεται  στη  Γενική  Γραµµατεία  Βιοµηχανίας  του  Υπουργείου  Οικονοµίας  και 
Ανάπτυξης.

2.Σκοπός τήρησης του συστήµατος είναι η εφαρµογή και η υποστήριξη της συνολικής διαδικασίας υπαγωγής 
στο καθεστώς του παρόντος νόµου και ελέγχου της οικονοµικής δραστηριότητας. Το ΟΠΣΑΔΕ περιλαµβάνει: 
α)  τη  διαδικασία  γνωστοποίησης  και  έγκρισης,  καθώς  και  την  υποστήριξη  του  προγραµµατισµού  και 
υλοποίησης  της  διαδικασίας  ελέγχων  βάσει  κριτηρίων  διαχείρισης  κινδύνων  δηµοσίου  συµφέροντος,  β) 
ολοκληρωµένο µητρώο µε τις πληροφορίες σχετικά µε τη γνωστοποίηση που έχει υποβάλει ένας φορέας 
δραστηριότητας, τις εγκρίσεις που έχουν εκδοθεί, τους ελέγχους στους οποίους έχει υποβληθεί ο φορέας της 
δραστηριότητας, καθώς  και  το  επίπεδο  του  κινδύνου  για  το  δηµόσιο  συµφέρον.  Το ΟΠΣΑΔΕ  µπορεί  να 
περιλαµβάνει και πληροφορίες σχετικά µε άλλες εγκρίσεις που έχει λάβει η επιχείρηση.

3.Το ΟΠΣΑΔΕ αποτελείται από τρία κύρια υποσυστήµατα:

α.  Υποσύστηµα  Καταγραφής Γνωστοποίησης και  Εγκρίσεων  και  δηµιουργίας  µητρώου  επιχειρήσεων  και 
εγκαταστάσεων και συγκεκριµένα: (αα) αναλυτικό κατάλογο των όρων και προϋποθέσεων που προβλέπονται 
για  την  άσκηση  οικονοµικής  δραστηριότητας, όπως γνωστοποίηση και  εγκρίσεις  για  την  ενηµέρωση  των 
πολιτών, (ββ) µητρώο που περιλαµβάνει κατάλογο των γνωστοποιήσεων που έχει υποβάλει κάθε φορέας 
οικονοµικής  δραστηριότητας,  καθώς  και  των  εγκρίσεων  που  έχει  λάβει  και  (γγ)  µητρώο  των  επιµέρους 
εγκαταστάσεων  κάθε  επιχείρησης,  για  τις  οποίες  έχει  υποβληθεί  γνωστοποίηση  ή  και  έχουν  ληφθεί  οι 
απαιτούµενες εγκρίσεις, καθώς και των δοµών για τις οποίες οι επιχειρήσεις είναι υπεύθυνες.

β.  Υποσύστηµα  Διαχείρισης  Εγκρίσεων  των  επιχειρήσεων  που  υποστηρίζει:  (αα)  το  µηχανισµό 
γνωστοποίησης και  (ββ)  τη  διαδικασία  από  την  ηλεκτρονική  υποβολή της  αίτησης  µέχρι  την  έκδοση  της 
έγκρισης σε ηλεκτρονική µορφή και

γ.  Υποσύστηµα  Διαχείρισης  Ελέγχων  που  επιτρέπει  την  αυτοµατοποίηση του  σχεδιασµού  των  ελέγχων, 
βάσει  ανάλυσης κινδύνου  δηµοσίου  συµφέροντος και της  καταγραφής των  αποτελεσµάτων κάθε ελέγχου 
που διεξάγεται µε τη χρήση πρότυπων φύλλων ελέγχου.

4.Το ΟΠΣΑΔΕ  είναι  προσβάσιµο  και  µπορεί  να  χρησιµοποιηθεί  από  όλες  τις  εµπλεκόµενες  αρχές.  Στο 
ΟΠΣΑΔΕ γνωστοποιούνται πληροφορίες σχετικά µε το περιεχόµενο των ελέγχων που πραγµατοποιούνται 
από κάθε ελεγκτική αρχή και δίνει τη δυνατότητα διασύνδεσης µε τους εµπλεκόµενους φορείς προκειµένου 
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να υποβάλουν ερωτήµατα σχετικά µε τις απαιτήσεις της νοµοθεσίας. Επίσης, γνωστοποιούνται πληροφορίες 
που  προκύπτουν  από  τους  ελέγχους,  καθώς  και  τυχόν  διαπιστώσεις  και  ευρήµατα  που  αφορούν  στην 
αρµοδιότητα άλλων φορέων.

5.Για την εξυπηρέτηση των σκοπών του παρόντος νόµου, προβλέπεται η ανταλλαγή δεδοµένων µεταξύ του 
ΟΠΣΑΔΕ  και  του  Γενικού  Εµπορικού  Μητρώου  (Γ.Ε.ΜΗ.),  καθώς  και  των  υπηρεσιών  της  Γενικής 
Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων και της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων και Διοικητικής 
Υποστήριξης του Υπουργείου Οικονοµικών. Επιπλέον προβλέπεται η διαλειτουργικότητα και η ηλεκτρονική 
ανταλλαγή  δεδοµένων  µε  τις  υφιστάµενες  βάσεις  δεδοµένων,  καθώς  και  µε  κάθε  άλλο  υφιστάµενο 
πληροφοριακό  σύστηµα,  βάσει  του  Πλαισίου  Παροχής  Υπηρεσιών  Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης,  όπως 
εγκρίθηκε µε την ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/ 10.4.2012 απόφαση του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Β' 1301).

6.Στο ΟΠΣΑΔΕ περιλαµβάνεται και η διαδικτυακή πύλη, η οποία αποτελεί το κεντρικό σηµείο δηµοσιότητας 
κάθε ενέργειας, η οποία σχετίζεται µε την άσκηση των δραστηριοτήτων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής 
του  παρόντος  νοµού.  Η  διαδικτυακή  πύλη  αποτελεί  επίσης  το  µέσο  παροχής  πληροφοριών  προς  τους 
πολίτες και τις επιχειρήσεις. Τα επίπεδα δικαιώµατος πρόσβασης κλιµακώνονται από απλή ενηµέρωση µέχρι 
και τροποποίηση των υφιστάµενων στοιχείων στο σύστηµα.

7.Οι όροι και προϋποθέσεις άσκησης οικονοµικής δραστηριότητας, για τις οποίες προβλέπεται η διαδικασία 
γνωστοποίησης  ή  η  λήψη  έγκρισης,  πρέπει  απαραιτήτως  να  καταγράφονται  στο  ΟΠΣΑΔΕ  και  να 
δηµοσιεύονται στη διαδικτυακή πύλη αυτού. Οι αρµόδιες αρχές υποχρεούνται να ενηµερώνουν το ΟΠΣΑΔΕ 
για κάθε όρο και προϋπόθεση που απαιτείται για την άσκηση οικονοµικής δραστηριότητας µέσω της Γενικής 
Γραµµατείας Βιοµηχανίας του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης.

8.Τα πρότυπα φύλλα ελέγχου που χρησιµοποιούνται κατά τον έλεγχο από τις αρµόδιες αρχές οφείλουν να 
δηµοσιεύονται απαραιτήτως στη διαδικτυακή πύλη του ΟΠΣΑΔΕ. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του 
άρθρου 16, δεν µπορεί να διενεργηθεί έλεγχος πριν από τη δηµοσίευση των πρότυπων φύλλων ελέγχου στο 
ΟΠΣΑΔΕ.

9.Το κέντρο λειτουργίας του ΟΠΣΑΔΕ και οι δυνατότητες πρόσβασης στις υπηρεσίες του διέπονται από το Ν. 
3979/2011 (Α'  138).  Η  λειτουργία  του  ΟΠΣΑΔΕ  διέπεται  από  τις  αρχές  και  τους  κανόνες  σχετικά  µε 
διαδικτυακούς  τόπους  και  πληροφοριακά  συστήµατα,  όπως  αυτά  προβλέπονται  στην 
ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/10.4.2012  απόφαση  του  Υφυπουργού  Διοικητικής  Μεταρρύθµισης  και  Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης

10.Με  κοινή  απόφαση  των  Υπουργών  Εσωτερικών,  Οικονοµίας  και  Ανάπτυξης  και  Ψηφιακής  Πολιτικής, 
Τηλεπικοινωνιών και  Ενηµέρωσης  και  Οικονοµικών  καθορίζονται το  πλαίσιο  δηµιουργίας,  ανάπτυξης  και 
λειτουργίας  του  ΟΠΣΑΔΕ,  οι  αρµοδιότητες  των  υπηρεσιών  και  της  Κοινωνίας  της  Πληροφορίας  Α.Ε.,  οι 
πληροφορίες που δηµοσιεύονται σε αυτό, συµφωνά µε τον παρόντα νόµο, καθώς και ο τρόπος και οι όροι ή 
οι περιορισµοί πρόσβασης στις πληροφορίες αυτές.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

 

Άρθρο 15

Διοικητικές κυρώσεις σε ασκούντες οικονοµική δραστηριότητα

1.Σε  περίπτωση  άσκησης  οικονοµικής  δραστηριότητας  µε  γνωστοποίηση,  σύµφωνα  µε  το  άρθρο  5,  η 
παράλειψη γνωστοποίησης πριν από την έναρξη λειτουργίας της οικονοµικής δραστηριότητας, η παράλειψη 
γνωστοποίησης  των  στοιχείων  που  πρόκειται  να  µεταβληθούν  ή  µεταβλήθηκαν  ή  η  παροχή  αναληθών 
στοιχείων κατά τη γνωστοποίηση ή τη µεταβολή επισύρει διοικητικό πρόστιµο από εκατό (100) έως είκοσι 
χιλιάδες (20.000) ευρώ.

Για την επιµέτρηση του προστίµου λαµβάνονται υπόψη τα παρακάτω κριτήρια:

α) αν η παράλειψη αφορά την αρχική γνωστοποίηση ή τη γνωστοποίηση στοιχείων που έχουν µεταβληθεί,
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β) σε περίπτωση παράλειψης γνωστοποίησης στοιχείων που µεταβλήθηκαν ή σε περίπτωση γνωστοποίησης 
αναληθών  στοιχείων,  αν  η  παράβαση  αφορά  ένα  ή  περισσότερα  στοιχεία  και  ο  βαθµός  σπουδαιότητας 
αυτών,

γ) το µέγεθος της οικονοµικής δραστηριότητας,

δ) η διάρκεια της παράβασης και η τυχόν επανάληψή της,

ε) αν η παράβαση περί γνωστοποίησης αποτελεί τυπική παράβαση ή συνοδεύεται και από παράβαση των 
διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας περί λειτουργίας της οικονοµικής δραστηριότητας,

στ) αν από  την  άσκηση  της  δραστηριότητας τέθηκε  σε διακινδύνευση  ή  προκλήθηκε βλάβη στο δηµόσιο 
συµφέρον,

ζ) η άµεση συνεργασία ή ανταπόκριση του οικονοµικού φορέα να συµµορφωθεί.

Τα ελεγκτικά όργανα, αν κρίνουν ότι η παράβαση µε βάση τα ανωτέρω κριτήρια είναι ήσσονος σηµασίας, 
µπορούν αντί της επιβολής του προστίµου να προβούν σε σύσταση.

Ο συντελεστής βαρύτητας των ανωτέρω κριτηρίων, η επιµέτρηση τους, το εύρος των κυρώσεων εντός των 
ορίων της παραγράφου 1, τα όργανα και η διαδικασία επιβολής τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτηµα 
καθορίζονται µε την κοινή υπουργική απόφαση που εκδίδεται δυνάµει του άρθρου 5 παράγραφος 3.

2.Σε περίπτωση άσκησης οικονοµικής δραστηριότητας ύστερα από προηγούµενη έγκριση, σύµφωνα µε το 
άρθρο 7, η έλλειψη αυτής επισύρει διοικητικό πρόστιµο από πεντακόσια (500) έως εκατό χιλιάδες (100.000) 
ευρώ,  λαµβάνοντας  υπόψη  τις  συνθήκες  τέλεσης  της  παράβασης,  το  µέγεθος  της  επιχείρησης,  την 
προσβαλλόµενη πτυχή του δηµοσίου συµφέροντος και την ένταση της προσβολής. Επιπλέον, συνεκτιµώνται 
κατά την επιµέτρηση του προστίµου:

α) το µέγεθος της οικονοµικής δραστηριότητας, β) η διάρκεια της παράβασης και η τυχόν επανάληψή της, γ) 
αν  η  παράβαση  περί  έγκρισης  αποτελεί τυπική  παράβαση  ή  συνιστά  και  παράβαση  των  διατάξεων  της 
κείµενης νοµοθεσίας που διέπει τη λειτουργία της οικονοµικής δραστηριότητας, δ) η άµεση συνεργασία ή 
ανταπόκριση του οικονοµικού φορέα να συµµορφωθεί, ε) αν από την άσκηση της δραστηριότητας τέθηκε σε 
διακινδύνευση  ή  προκλήθηκε βλάβη στο δηµόσιο  συµφέρον. Σε  αυτή  την  περίπτωση, εφόσον  προκύπτει 
άµεσος κίνδυνος για το δηµόσιο συµφέρον και παρίσταται έκτακτη ανάγκη αποτροπής του κινδύνου αυτού, 
µπορεί να επιβάλλεται η ολική ή µερική, προσωρινή ή οριστική διακοπή της λειτουργίας της δραστηριότητας.

Το εύρος του πλαισίου των κυρώσεων εντός των ορίων της παραγράφου 2, τα κριτήρια επιµέτρησης των 
ανωτέρω κυρώσεων, τα όργανα και η διαδικασία επιβολής τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτηµα για 
κάθε  οικονοµική  δραστηριότητα  ή  για  οµάδα  ή  οµάδες  δραστηριοτήτων  καθορίζονται για  περιπτώσεις 
υφιστάµενων εγκρίσεων  µε την κοινή υπουργική απόφαση  που εκδίδεται δυνάµει  της παραγράφου 3 του 
άρθρου 7.

3.Η διαπίστωση παράβασης όρων της κείµενης νοµοθεσίας επισύρει τις κυρώσεις που προβλέπονται από 
τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

4.Τα πρόστιµα που βεβαιώνονται σύµφωνα µε το παρόν άρθρο εισπράττονται ως δηµόσια έσοδα κατά τις 
διατάξεις  του  ΚΕΔΕ  και  πιστώνονται  σε  ειδικό  κωδικό  του  Κρατικού  Προϋπολογισµού.  Επί  των 
εισπραττόµενων προστίµων για την επιβολή και είσπραξη, των οποίων αρµόδιος είναι Οργανισµός Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, ποσοστό 50% αποτελεί έσοδο του Ο.Τ.Α. στη χωρική αρµοδιότητα του οποίου βεβαιώνεται η 
παράβαση και ποσοστό 50% αποδίδεται στον ανωτέρω ειδικό κωδικό του Κρατικού Προϋπολογισµού.

5.Κατά των πράξεων µε τις οποίες επιβάλλονται οι κυρώσεις των προηγούµενων παραγράφων δύναται να 
ασκείται προσφυγή κατ' εφαρµογή της κείµενης νοµοθεσίας.

 

Άρθρο16

Μεταβατικές Καταργούµενες διατάξεις

1.Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου καταργούνται τα άρθρα 1 έως 34 του Ν. 4262/2014 (Α' 114).
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2.Τα Προεδρικά  διατάγµατα  και  οι  υπουργικές  αποφάσεις  που  προβλέπονται  στα  άρθρα  5  και  7  περί 
υπαγωγής των οικονοµικών δραστηριοτήτων που εµπίπτουν σε καθεστώς γνωστοποίησης ή έγκρισης του 
παρόντος  εκδίδονται  έως  τις  31  Δεκεµβρίου  2018.  Μετά  την  άνω  ηµεροµηνία,  κάθε  άδεια,  βεβαίωση, 
πιστοποιητικό ή κάθε άλλη συναφής πράξη ή διαδικασία, η οποία δεν έχει υπαχθεί στην έννοια της έγκρισης, 
ως  αυτή  ορίζεται  στο  άρθρο  2,  και  αντίκειται  στις  προϋποθέσεις  της  παραγράφου  2  του  άρθρου  7, 
καταργείται.

3.Για  τις  δραστηριότητες  που  υπάγονται  στο  καθεστώς  γνωστοποίησης  του  άρθρου  5,  για  τις  οποίες 
απαιτείτο για οποιαδήποτε άλλη διαδικασία της διοίκησης ή από Ν.Π.Ι.Δ., Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλο φορέα αντίγραφο 
της  άδειας  λειτουργίας,  η  οποία  παύει  να  ισχύει,  ζητείται  µετά  την  υπαγωγή  τους  στο  καθεστώς 
γνωστοποίησης το αποδεικτικό υποβολής.

4.Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης διαπιστώνεται η θέση σε λειτουργία του ΟΠΣΑΔΕ 
του άρθρου 14. Η διαπίστωση της λειτουργίας είναι δυνατή είτε σε φάσεις είτε ως πλήρης.

5.Με πράξη Υπουργικού Συµβουλίου συνίσταται Οµάδα Διαχείρισης Έργου, στην οποία µετέχουν ο Γενικός 
Γραµµατέας  Βιοµηχανίας,  ως  Πρόεδρος,  εκπρόσωπος  της  Γενικής  Γραµµατείας  Πρωθυπουργού, 
εκπρόσωπος  του  Υπουργείου  Οικονοµίας  και  Ανάπτυξης  και,  κατά  περίπτωση,  εκπρόσωποι  των 
συναρµόδιων  Υπουργείων.  Η  οµάδα  Διαχείρισης  Έργου  προγραµµατίζει,  παρακολουθεί,  συντονίζει  και 
προωθεί τις απαραίτητες δράσεις για την εφαρµογή του παρόντος νόµου.

 

ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

[...] 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ  ΠΛΑΙΣΙΟΥ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, 
ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ

 

Άρθρο 27

Πεδίο εφαρµογής

Στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος Κεφαλαίου εµπίπτουν τα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος του 
άρθρου 80 του Ν. 3463/2006 (Α' 114) εκτός των κέντρων διασκέδασης. Επίσης, στο πεδίο εφαρµογής του 
παρόντος εµπίπτουν τα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος εντός τουριστικών καταλυµάτων, καθώς 
και τα θέατρα και οι κινηµατογράφοι.

 

Άρθρο 28

Γνωστοποίηση λειτουργίας

1.Τα  καταστήµατα  υγειονοµικού  ενδιαφέροντος  που  εµπίπτουν  στο  πεδίο  εφαρµογής  του  παρόντος 
κεφαλαίου, υπάγονται στο καθεστώς γνωστοποίησης του άρθρου 6 µε την επιφύλαξη των παραγράφων 2 και 
3, καθώς και των άρθρων 29 και 30.

2.Πριν από την υποβολή της γνωστοποίησης ο ενδιαφερόµενος πρέπει να έχει εξασφαλίσει ότι το κατάστηµα 

16



µπορεί να ιδρυθεί στη συγκεκριµένη θέση. Για το σκοπό αυτόν απαιτείται βεβαίωση από τον Προϊστάµενο 
της αρµόδιας υπηρεσίας του Δήµου, στην περιφέρεια του οποίου πρόκειται να λειτουργήσει το κατάστηµα ότι 
η συγκεκριµένη δραστηριότητα µπορεί να ιδρυθεί στη συγκεκριµένη θέση. Η αρµόδια για τη χορήγηση της 
βεβαίωσης  υπηρεσία  διερευνά  τις  υφιστάµενες  χρήσεις  γης  και  άλλους  περιορισµούς  που  τίθενται  στην 
κείµενη νοµοθεσία ή σε κανονιστικές αποφάσεις του Δήµου, οι οποίες έχουν εκδοθεί πριν την ηµεροµηνία 
κατάθεσης αίτησης για την έκδοση της βεβαίωσης, και χορηγεί τη βεβαίωση εντός δεκαπέντε (15) ηµερών 
από την υποβολή της σχετικής αίτησης. Αν παρέλθει άπρακτη η προαναφερόµενη προθεσµία, θεωρείται ότι 
η βεβαίωση έχει χορηγηθεί, εφόσον η λειτουργία της συγκεκριµένης δραστηριότητας στη συγκεκριµένη θέση 
δεν απαγορεύεται. Η βεβαίωση ισχύει για πέντε (5) µήνες από την ηµεροµηνία έκδοσης της και µέσα στο 
διάστηµα αυτό ο ενδιαφερόµενος οφείλει να προβεί στη γνωστοποίηση.

3.Το άρθρο 285 του Ν. 3463/2006 (Α' 114) ισχύει και για τη γνωστοποίηση του παρόντος άρθρου.

4.Η γνωστοποίηση πραγµατοποιείται αποκλειστικά µέσω του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος 
Άσκησης Δραστηριότητας και Ελέγχων (ΟΠΣΑΔΕ) του άρθρου 14. Μέχρι την ενεργοποίηση του ΟΠΣΑΔΕ για 
το τµήµα που αφορά τη  γνωστοποίηση των καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος, η  γνωστοποίηση 
υποβάλλεται είτε στο Δήµο είτε σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργεί ως 
Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ).

5.Ο Δήµος στην περιφέρεια  του οποίου πρόκειται να λειτουργήσει η  συγκεκριµένη δραστηριότητα είναι η 
αρµόδια αρχή για την παρακολούθηση και διαχείριση της γνωστοποίησης και οφείλει να την κοινοποιήσει 
στις ελεγκτικές αρχές προκειµένου να λάβουν γνώση για την έναρξη λειτουργίας της δραστηριότητας στην 
αντίστοιχη εγκατάσταση.

6.Η  χορήγηση  της  βεβαίωσης  της  παραγράφου  2  δεν  αποτελεί  προϋπόθεση  για  την  χορήγηση  άδειας 
έναρξης επιτηδεύµατος από την αρµόδια Δ.Ο.Υ., ανεξαρτήτως της νοµικής µορφής του καταστήµατος.

 

Άρθρο 29

Απλούστευση ρυθµίσεων για τη χρήση µουσικής και χρήση µουσικών οργάνων

1.Η χρήση µουσικής ή µουσικών οργάνων πραγµατοποιείται, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις της κείµενης 
νοµοθεσίας, χωρίς να απαιτείται έκδοση προηγούµενης άδειας της 3/1995 Αστυνοµικής Διάταξης, η οποία 
εγκρίθηκε  µε  την  1023/2/37ια/1996 απόφαση  του  Υπουργού  Δηµοσίας  Τάξης (Β'  15).  Οι  προϋποθέσεις 
χρήσης δεν θίγονται.

2.Ο ενδιαφερόµενος, εφόσον προτίθεται να προβεί στη χρήση µουσικής ή µουσικών οργάνων, υποχρεούται 
να συµπεριλάβει στη γνωστοποίηση του άρθρου 28 τη δήλωση χρήσης.

3.Η χρήση µουσικής πέραν του ωραρίου προϋποθέτει την έκδοση της άδειας της παραγράφου 3 του άρθρου 
3  της  3/1995  Αστυνοµικής  Διάταξης.  Εφόσον  πληρούνται  οι  προϋποθέσεις  χορήγησης  της,  η  άδεια 
χορηγείται  χωρίς  την  προσκόµιση  άλλων  δικαιολογητικών  πέραν  του  αποδεικτικού  υποβολής  της 
γνωστοποίησης.

4.Υποχρεώσεις  ή  άδειες  σχετιζόµενες  µε  τη  νοµοθεσία  περί  πνευµατικής  ιδιοκτησίας  δεν  θίγονται.  Οι 
υποχρεώσεις ή άδειες του προηγούµενου εδαφίου δεν αποτελούν απαιτούµενο δικαιολογητικό ή περιεχόµενο 
της γνωστοποίησης ούτε της άδειας της προηγούµενης παραγράφου.

 

Άρθρο 30

Απλούστευση ρυθµίσεων για την άδεια κοινοχρήστου χώρου

1.Για τη χρήση κοινόχρηστου χώρου απαιτείται προηγούµενη άδεια, σύµφωνα µε το Β.δ. 24.9/20.10/1958 (Α' 
171).

2.Αν ο φορέας της δραστηριότητας αιτηθεί και λάβει την προβλεπόµενη άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου 
µετά τη γνωστοποίηση ή η ήδη χορηγηθείσα άδεια τροποποιηθεί, προβαίνει σε µεταβολή των στοιχείων που  
έχουν γνωστοποιηθεί και δεν απαιτείται η έκδοση της πράξης πρόσθετου προσδιορισµού εξυπηρετούµενων 
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ατόµων.

3.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµίας και Ανάπτυξης, που εκδίδεται εντός τριών 
(3) µηνών  από  την  έναρξη ισχύος  του παρόντος, καθορίζονται τα δικαιολογητικά που  απαιτούνται για  τη 
χορήγηση από τους Δήµους της άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου.

4.Η προβλεπόµενη στο προτελευταίο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 13 του Β.δ. 24.9/20.10/1958 (Α' 171) 
προθεσµία ορίζεται σε πέντε (5) ηµέρες.

 

Άρθρο 31

Απλούστευση ρυθµίσεων για τα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος σε τουριστικά καταλύµατα

1.Τα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος που λειτουργούν εντός τουριστικών καταλυµάτων, σύµφωνα 
µε το Ν. 4276/2014 υπάγονται εφεξής στο καθεστώς γνωστοποίησης του άρθρου 6. Αρµόδια υπηρεσία για 
την  παρακολούθηση  και  διαχείριση  της  γνωστοποίησης  ορίζεται  η  κατά  περίπτωση  αρµόδια  υπηρεσία 
τουρισµού. Κατά τα λοιπά, για τη γνωστοποίηση εφαρµόζεται το άρθρο 28.

2.Η παρ. 5 του άρθρου 3 και η παρ. 5 του άρθρου 4 του Ν. 4276/2014 καταργούνται.

 

Άρθρο 32

Απλούστευση ρυθµίσεων για τα θέατρα και τους κινηµατογράφους

Τα θέατρα και οι κινηµατογράφοι υπάγονται εφεξής στο καθεστώς γνωστοποίησης του άρθρου  6 και στις 
διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου.

 

Άρθρο 33

Ρυθµίσεις Αρχαιολογίας

1.Εντός  δύο  (2)  ετών  από  την  έναρξη  ισχύος  του  παρόντος,  µε  κοινές  αποφάσεις  των  Υπουργών 
Εσωτερικών,  Οικονοµίας  και  Ανάπτυξης  και  Πολιτισµού  και  Αθλητισµού,  που  εκδίδονται  ύστερα  από 
εισήγηση  του  αρµόδιου  Συµβουλίου  του  Υπουργείου  Πολιτισµού  και  Αθλητισµού,  προσδιορίζονται  οι 
περιοχές αρχαιολογικού ενδιαφέροντος στις οποίες µπορούν να ιδρύονται οι δραστηριότητες του παρόντος 
Κεφαλαίου, οι τυχόν ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.

2.Μετά την έναρξη ισχύος των ανωτέρω κανονιστικών αποφάσεων, η  απαιτούµενη από  το Ν. 3028/2002 
έγκριση του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού για την εγκατάσταση και λειτουργία των δραστηριοτήτων 
του παρόντος Κεφαλαίου σε περιοχές αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, χορηγείται απευθείας από τις αρµόδιες 
Περιφερειακές  Υπηρεσίες  του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, χωρίς προηγούµενη γνωµοδότηση 
του Συµβουλίου, εφόσον δεν συντρέχουν ειδικοί λόγοι, εξαιτίας των οποίων επιβάλλεται η λήψη επιπλέον ή 
ειδικών όρων.

 

Άρθρο 34

Κυρώσεις

1.Αν ο υπόχρεος παραλείψει την υποβολή γνωστοποίησης ή γνωστοποιήσει αναληθή στοιχεία ή παραλείψει 
την  υποβολή γνωστοποίησης των  στοιχείων  της  οικονοµικής  δραστηριότητας  σε  περίπτωση  επικείµενης 
µεταβολής, επιβάλλονται σε βάρος του φορέα της οικονοµικής δραστηριότητας οι κυρώσεις του άρθρου 15, 
όπως αυτές εξειδικεύονται στην υπουργική απόφαση του άρθρου 38. Αρµόδιο όργανο για την επιβολή των 
κυρώσεων αυτών ορίζεται ο οικείος Δήµαρχος.
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2.Κατά των αποφάσεων επιβολής κυρώσεων χωρεί ειδική διοικητική προσφυγή, σύµφωνα µε το άρθρο 227 
του Ν. 3852/2010 (Α'87).

3.Σε περίπτωση παραβίασης επιµέρους όρων και προϋποθέσεων κατά τη λειτουργία δραστηριοτήτων που 
υπόκεινται σε γνωστοποίηση εφαρµόζονται οι κυρώσεις της κείµενης νοµοθεσίας από τα αρµόδια όργανα 
που ορίζονται σε αυτή.

4.Όπου  στην  κείµενη  νοµοθεσία  προβλέπεται  η  κύρωση  της  προσωρινής  ή  οριστικής  αφαίρεσης  άδειας 
λειτουργίας, νοείται εφεξής η προσωρινή ή οριστική διακοπή λειτουργίας για τα καταστήµατα που υπόκεινται 
σε  γνωστοποίηση,  µε  σφράγιση  αυτών  από  τα  αρµόδια  όργανα  του  Δήµου  και  µε  τη  συνδροµή  των 
Αστυνοµικών  Αρχών  όπου  απαιτείται.  Όπου  στην  κείµενη  νοµοθεσία  προβλέπεται  η  κύρωση  της 
προσωρινής  ή  οριστικής  αφαίρεσης  της  άδειας  χρήσης  µουσικής  ή  µουσικών οργάνων,  νοείται εφεξής  η 
διοικητική  πράξη  του  αρµόδιου  οργάνου  που  διατάσσει  την  προσωρινή  ή  οριστική  διακοπή της  χρήσης 
αυτής.

5.Η  έλλειψη  γνωστοποίησης  ή  η  γνωστοποίηση  αναληθών  στοιχείων  ή  η  παράλειψη  γνωστοποίησης 
µεταβληθέντων στοιχείων δεν επιφέρουν ως αυτοτελείς παραβάσεις ποινικές κυρώσεις.

 

Άρθρο 35

Παράβολο

1.Για τη γνωστοποίηση των δραστηριοτήτων του παρόντος καταβάλλεται άπαξ το παράβολο, όπως αυτό έχει 
καθορισθεί για την άδεια λειτουργίας µε τις κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση της 
παρ. 11του άρθρου 80 του Ν. 3463/2006 (Α' 114).

2.Για τη γνωστοποίηση χρήσης µουσικής δεν απαιτείται πρόσθετο παράβολο.

 

Άρθρο 36

Εξουσιοδότηση

1.Με  απόφαση  των  Υπουργών  Εσωτερικών,  Οικονοµίας  και  Ανάπτυξης,  Υγείας,  Περιβάλλοντος  και 
Ενέργειας  και  Πολιτισµού  και  Αθλητισµού, που  εκδίδεται µέσα  σε  ένα  µήνα  από  την  έναρξη  ισχύος  του 
παρόντος,  καθορίζονται η  διαδικασία  έκδοσης  της  βεβαίωσης  της  παραγράφου  2  του  άρθρου  28,  το 
περιεχόµενο  και  η  διαδικασία  της  γνωστοποίησης,  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, 
η  κλιµάκωση  των  επιβαλλόµενων  κυρώσεων  εντός  των  ορίων  της  παραγράφου  1  του  άρθρου  15,  η 
διαδικασία επιβολής τους και κάθε άλλο σχετικό µε τη γνωστοποίηση θέµα, σύµφωνα µε τα άρθρα 5 και 6.

2.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, 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.

 

Άρθρο 37

Τροποποιούµενες και καταργούµενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου καταργούνται:

α)  Οι  αρµοδιότητες των  πρωτοβάθµιων και  δευτεροβάθµιων  συµβουλίων  που  περιγράφονται  στους  Α.ν. 
445/1937 (Α' 32) και 446/1937 (Α' 23) αναφορικά µε την αδειοδότηση των θεάτρων και κινηµατογράφων. Η 
αρµοδιότητα των συµβουλίων για την αδειοδότηση των λοιπών ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων του άρθρου 
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81 του Ν. 3463/2006 παραµένει εν ισχύι.

β) Το εδάφιο τρίτο του σηµείου 2 της παραγράφου Β' του άρθρου 14 της Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967/2012 απόφασης 
του Υπουργού Υγείας (Β'2718). Τα κέντρα διασκέδασης εξακολουθούν να αδειοδοτούνται, σύµφωνα µε το 
άρθρο 80 του Ν. 3463/2006.

 

Άρθρο 38

Μεταβατικές διατάξεις

1.Το παρόν Κεφάλαιο  εφαρµόζεται  για  τις  δραστηριότητες  που  λειτουργούν  µετά  την  έναρξη  ισχύος  του 
παρόντος νόµου,  µε  την  επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου  30.  Οι άδειες  λειτουργίας και άδειες 
χρήσης  µουσικής  ή  µουσικών  οργάνων  που  έχουν  εκδοθεί  µέχρι  σήµερα  παραµένουν  σε  ισχύ.  Εάν 
µεταβληθεί στοιχείο της δραστηριότητας µε βάση το οποίο χορηγήθηκε η άδεια, ο φορέας του καταστήµατος 
υποχρεούται σε γνωστοποίηση κατά τη διάταξη του άρθρου 28 και εφεξής η λειτουργία του καταστήµατος 
διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος.

2.Εάν  ο  φορέας  έχει  λάβει προέγκριση  κατά τις  διατάξεις του άρθρου  80 του Ν.  3463/2006 και των κατ' 
εξουσιοδότηση αυτού κανονιστικών πράξεων, αλλά δεν έχει ακόµη λάβει την άδεια λειτουργίας, προβαίνει σε 
γνωστοποίηση χωρίς να απαιτείται η έκδοση της βεβαίωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 28.

3.Εκκρεµείς αιτήσεις για έκδοση προέγκρισης κατά τις διατάξεις του άρθρου 80 του Ν. 3463/2006 και των 
κατ' εξουσιοδότηση αυτού κανονιστικών πράξεων νοούνται ως αιτήσεις για τη χορήγηση βεβαίωσης κατά την 
παράγραφο 2 του άρθρου 28 και εξετάζονται ως τέτοιες.

4.Οι  ρυθµίσεις  του  άρθρου  30  καταλαµβάνουν  και  εκκρεµείς  αιτήσεις  για  έκδοση  άδειας  χρήσης 
κοινόχρηστου χώρου.

5.Κατ' αντιστοιχία µε την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, το άρθρο 29 εφαρµόζεται για όσους φορείς 
επιθυµούν να κάνουν χρήση µουσικής ή µουσικών οργάνων µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, 
ανεξαρτήτως αν έχουν άδεια λειτουργίας.

6.Από  την  έναρξη  ισχύος  της  κοινής απόφασης  που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου  36, η 
υπαγωγή  της  οικονοµικής  δραστηριότητας  σε  καθεστώς  γνωστοποίησης  απαλλάσσει  το  φορέα  της 
οικονοµικής δραστηριότητας από την υποχρέωση λήψης άδειας λειτουργίας. Όπου απαιτείται η προσκόµιση 
άδειας λειτουργίας, προσκοµίζεται εφεξής το αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ

 

 

Άρθρο 56

Από  την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται κάθε άλλη γενική  ή ειδική διάταξη, η οποία έρχεται σε 
αντίθεση  ή  ρυθµίζει  διαφορετικά  τα  θέµατα  που  ρυθµίζονται  µε  τις  διατάξεις  του  παρόντος, 
συµπεριλαµβανοµένων  και  αντίθετων  ρυθµίσεων  κανονιστικών  πράξεων  των  οργάνων  της  τοπικής 
αυτοδιοίκησης, εκτός αν άλλως ειδικότερα ορίζεται.

 

Άρθρο 57

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

 

Παραγγέλλοµε τη δηµοσίευση  του παρόντος στην Εφηµερίδα  της  Κυβερνήσεως  και την  εκτέλεσή  του ως 
νόµου του Κράτους.

Αθήνα, 7 Δεκεµβρίου 2016”

 

2.2. Το κείµενο των επίµαχων διατάξεων της προσβαλλόµενης πράξης έχει ως εξής:

Άρθρο 1

Πεδίο Εφαρμογής
Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται στις διαδικασίες ίδρυσης των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος 
όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 80 του ν. 3463/2006 καθώς και στα θέατρα και τους κινηματογράφους όπως 
αυτά εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 2 του ν. 4442/2016, τα οποία αναφέρονται στο εξής ως 
«κατάστημα».
Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας εμπίπτουν και τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός 
τουριστικών καταλυμάτων.
Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας δεν εμπίπτουν τα καταστήματα παροχής υπηρεσιών αμιγώς ίντερνετ και 
οι παιδότοποι.
Άρθρο 2

Διαδικασία για τη βεβαίωση της παραγράφου 2 του άρθρου 28 του ν. 4442/2016
1. Για την ίδρυση του καταστήματος ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία του οικείου Δήμου 
αίτηση για τη χορήγηση βεβαίωσης ότι το κατάστημα μπορεί να ιδρυθεί στη συγκεκριμένη τοποθεσία 
σύμφωνα με το παράρτημα Α της παρούσας.
2. Την αίτηση υποβάλλει είτε φυσικό είτε νομικό πρόσωπο.
Στην αίτηση του ενδιαφερομένου αναγράφονται το ονοματεπώνυμό του και η διεύθυνση κατοικίας του, 
εφόσον, δε, πρόκειται για εταιρεία, η επωνυμία και η έδρα αυτής.
Στην ανωτέρω αίτηση δηλώνεται επίσης το είδος του καταστήματος, ήτοι η κατηγορία στην οποία εντάσσεται, 
υποκατηγορία, αν υπάρχει, και εντός παρενθέσεως η δραστηριότητα της επιχείρησης όπως αυτή προκύπτει 
από τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις.
Επιπρόσθετα αναγράφεται και ο κωδικός ΚΑΔ (τετραψήφια ή οκταψήφια κατηγορία) σύμφωνα με το 
παράρτημα του ν. 4442/2016 και του παραρτήματος Β της παρούσας.
Στην αίτηση περιγράφεται πλήρως η τοποθεσία του αντίστοιχου οικήματος ή ακινήτου (περιοχή - οικισμός, 
οδός, αριθμός ή οικοδομικό τετράγωνο) και επισυνάπτεται διάγραμμα της περιοχής (σκαρίφημα ή αποτύπωση 
χάρτη) στο οποίο σημειώνεται η ακριβής θέση της εγκατάστασης.
3. Εφόσον το κατάστημα στεγάζεται σε χώρο οριζόντιας ιδιοκτησίας, με την αίτηση συνυποβάλλεται υπεύθυνη 
δήλωση του ενδιαφερόμενου, στην οποία δηλώνεται ότι ο κανονισμός της πολυκατοικίας δεν απαγορεύει τη 
χρήση του χώρου για τη λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήματος.
Ελλείψει κανονισμού, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του χώρου, στον οποίο θα εγκατασταθεί 
το κατάστημα, στην οποία δηλώνεται ότι δεν υφίσταται κανονισμός της πολυκατοικίας.
Σε περίπτωση που η υπεύθυνη δήλωση κριθεί αναληθής, ανακαλείται η χορηγηθείσα βεβαίωση και 
εφαρμόζεται το άρθρο 14.
4. Η αρμόδια για τη λειτουργία των ΚΥΕ Υπηρεσία του Δήμου διερευνά αρμοδίως τις υφιστάμενες χρήσεις γης 
και τυχόν άλλους περιορισμούς που τίθενται στην κείμενη νομοθεσία ή σε κανονιστικές αποφάσεις του 
Δήμου, οι οποίες έχουν ημερομηνία δημοσίευσης προγενέστερη του αιτήματος για την έκδοση της βεβαίωσης 
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και χορηγεί, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις, τη σχετική βεβαίωση.
Εάν η υπηρεσία του Δήμου απευθύνεται στην Υπηρεσία Δόμησης προκειμένου να αποφανθεί επί των χρήσεων 
γης, η τελευταία θα πρέπει να αποφαίνεται με τρόπο σαφή επʼ αυτών και να καταλήγει στο αν επιτρέπεται ή 
δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση στη συγκεκριμένη τοποθεσία και να μην περιορίζεται μόνο σε αναφορά της 
κείμενης νομοθεσίας.
5. Η βεβαίωση χορηγείται εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την υπηρεσία του Δήμου και ισχύει για πέντε 
μήνες εντός των οποίων θα πρέπει να έχει υποβληθεί η γνωστοποίηση του επόμενου άρθρου.
Η απόρριψη του αιτήματος για χορήγηση βεβαίωσης αιτιολογείται ειδικώς.
Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προαναφερόμενης προθεσμίας, θεωρείται ότι η βεβαίωση έχει 
χορηγηθεί, εφόσον η λειτουργία της συγκεκριμένης δραστηριότητας στη συγκεκριμένη θέση δεν 
απαγορεύεται.
Ο ενδιαφερόμενος μπορεί με αίτησή του να ζητήσει τη χορήγηση βεβαίωσης για την παρέλευση της ανωτέρω 
προθεσμίας από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.
Στην περίπτωση που η τοποθεσία του αντίστοιχου οικήματος ή ακινήτου ή το ίδιο το ακίνητο υπάγεται στις 
διατάξεις του ν. 3028/2002, το αίτημα διαβιβάζεται από την Υπηρεσία του Δήμου στην αρμόδια Υπηρεσία του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, η οποία εντός δεκαπέντε (15) ημερών οφείλει να απαντήσει 
εγγράφως και αιτιολογημένα εάν επιτρέπεται ή όχι η συγκεκριμένη χρήση ή εάν απαιτείται η προηγούμενη 
έγκριση του ΥΠΠΟΑ κατά το άρθρο 10 του ν. 3028/2002 σε συνδυασμό με το άρθρο 33 του ν. 4442/2016.
Στην περίπτωση αυτή, η ως άνω προθεσμία των δεκαπέντε (15) ημερών για την έκδοση της βεβαίωσης από τον 
Δήμο υπολογίζεται από την έγγραφη απάντηση ή τη χορήγηση της σχετικής έγκρισης του ΥΠΠΟΑ ή από την 
παρέλευση της προβλεπόμενης στο ως άνω άρθρο προθεσμίας.
6. Μετά τη θέση σε λειτουργία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Αδειοδότησης 
και Ελέγχων (Ο.Π.Σ.-ΑΔΕ) του άρθρου 14 του ν. 4442/2016, η ως άνω διαδικασία διεκπεραιώνεται αποκλειστικά 
μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος.
7. Δεν απαιτείται βεβαίωση της παραγράφου 2 του άρθρου 28 του ν. 4442/2016 για τα καταστήματα που ιδρύονται 
και λειτουργούν εντός τουριστικών καταλυμάτων.
Άρθρο 3
Διαδικασία γνωστοποίησης
1. Για την έναρξη της λειτουργίας των καταστημάτων απαιτείται η προηγούμενη γνωστοποίηση σύμφωνα με 
το Παράρτημα Β. Στην γνωστοποίηση περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες της ασκούμενης 
δραστηριότητας και οι τυχόν εγκρίσεις, πιστοποιητικά ή άλλα δικαιολογητικά που έχει λάβει το κατάστημα 
(παράρτημα 1 της γνωστοποίησης). Μετά την πλήρη λειτουργία του ΟΠΣ-ΑΔΕ δεν θα απαιτείται συμπλήρωση 
του παραρτήματος 1 της γνωστοποίησης.
2. Η γνωστοποίηση υποβάλλεται στον οικείο Δήμο ή σε ΚΕΠ που λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης 
(ΕΚΕ) και μετά την θέση σε λειτουργία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης 
Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (Ο.Π.Σ.-ΑΔΕ) του άρθρου 14 του ν. 4442/2016 κατά το μέρος που αφορά τη 
γνωστοποίηση των καταστημάτων, αποκλειστικά μέσω αυτού.
3. Στην περίπτωση που ο γνωστοποιών είναι φυσικό πρόσωπο, η Αρχή που παραλαμβάνει τη γνωστοποίηση 
προβαίνει επιτόπου σε επαλήθευση των στοιχείων ταυτοπροσωπίας του γνωστοποιούντος προσώπου μέσω του 
δελτίου ταυτότητας ή άλλου αποδεικτικού εγγράφου, όπως σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας 
αρχής, διαβατηρίου, άδειας οδήγησης ή ατομικού βιβλιαρίου υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων (από τα 
προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 
25 του ν. 3731/2008).
Αν ο γνωστοποιών είναι αλλοδαπός - πολίτης κράτους μη μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιδεικνύει στον 
οικείο δήμο ή στο ΚΕΠ που λειτουργεί ως ΕΚΕ ή αποστέλλει ηλεκτρονικά φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας 
διαμονής που του επιτρέπει την άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας. Τη γνωστοποίηση μπορεί 
να υποβάλει και εξουσιοδοτημένο προς τούτο πρόσωπο.
Στην περίπτωση αυτή, το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο επιδεικνύει σχετική εξουσιοδότηση που φέρει το γνήσιο 
της υπογραφής του ενδιαφερομένου.
4. Στην περίπτωση που η λειτουργία γνωστοποιείται από νομικό πρόσωπο, ο Δήμος ή το ΚΕΠ αυτεπάγγελτα, 
μέσω διασύνδεσης με το ΓΕΜΗ, θα αναζητάει τα αναγκαία στοιχεία του νομικού προσώπου σύμφωνα με τη 
σχετική νομοθεσία. Στην περίπτωση που τη γνωστοποίηση υποβάλει εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, θα πρέπει να 
επιδεικνύει σχετική εξουσιοδότηση από τα αρμόδια όργανα ή πρόσωπα του νομικού προσώπου με γνήσιο της 
υπογραφής.
5. Κανένα δικαιολογητικό δεν υποβάλλεται από τον φορέα της δραστηριότητας κατά την υποβολή της 
γνωστοποίησης.
Ο Δήμος ή το ΚΕΠ παραλαμβάνει σε κάθε περίπτωση, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφους τη 
γνωστοποίηση, η οποία υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο με ευθύνη του για τα περιλαμβανόμενα σε αυτήν 
στοιχεία.
6. Προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της γνωστοποίησης είναι η μη ύπαρξη, εις βάρους του ενδιαφερομένου, 
βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του 
διακανονισμού καταβολής αυτών σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.
Ο Δήμος προβαίνει αυτεπάγγελτα στην επαλήθευση της ανωτέρω προϋπόθεσης κατά την υποβολή της 
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γνωστοποίησης.
Εάν η γνωστοποίηση υποβάλλεται σε ΚΕΠ, ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει σχετική βεβαίωση περί μη οφειλής 
στο Δήμο ή ύπαρξης εκκρεμοδικίας ή διακανονισμού.
7. Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής της γνωστοποίησης η γνωστοποίηση λαμβάνει αύξοντα μοναδικό 
αριθμό και χορηγείται στον ενδιαφερόμενο αποδεικτικό υποβολής σύμφωνα με το Παράρτημα Β.
8. Ο ενδιαφερόμενος δεν μπορεί να ξεκινήσει νομίμως τη λειτουργία του εάν δεν έχει πληρώσει το σχετικό 
παράβολο, έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δήμο κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 6 και δεν διαθέτει 
τη βεβαίωση του άρθρου 2.
Σε περίπτωση έλλειψης αυτών εφαρμόζονται οι παράγραφοι 7 και 8 του άρθρου 14.
9. Ο Δήμος κοινοποιεί τη γνωστοποίηση εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών, στην οικεία υπηρεσία δόμησης, 
την υγειονομική υπηρεσία της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία, την 
αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και την Ελληνική Αστυνομία. Η υπέρβαση της 
προθεσμίας συνεπάγεται πειθαρχική κύρωση του υπαλλήλου. Εάν η γνωστοποίηση υποβληθεί στο ΚΕΠ, το 
ΚΕΠ αποστέλλει στο Δήμο και ο Δήμος κοινοποιεί κατά τα ως άνω.
10. Από το σύνολο των γνωστοποιήσεων που αποστέλλονται στις ως άνω αρμόδιες υπηρεσίες, ο Δήμος 
οφείλει να εξασφαλίζει ότι ελέγχθηκε τουλάχιστον το 30% ανά εξάμηνο των δραστηριοτήτων που υποβάλλουν 
γνωστοποίηση ή μεταβολή της σύμφωνα με την παρούσα, εντός της χωρικής του αρμοδιότητας.
Η επιλογή των ελεγχόμενων δραστηριοτήτων κατά το ως άνω ποσοστό πραγματοποιείται με βάση την 
κατάταξη ή αξιολόγηση κινδύνου του δημοσίου συμφέροντος στην οποία έχει προβεί προηγουμένως η Αρχή 
δυνάμει των υποβαλλόμενων γνωστοποιήσεων με κριτήρια ρίσκου έτσι ώστε να ελέγχονται πρωτίστως οι 
δραστηριότητες υψηλού κινδύνου και κατʼ αναλογία οι δραστηριότητες μεσαίου και χαμηλού κινδύνου.
Άρθρο 4
Τήρηση αρχείου στην εγκατάσταση του καταστήματος
1. Κατά την διάρκεια λειτουργίας της δραστηριότητας του καταστήματος, θα πρέπει να τηρούνται στον 
φάκελο που θα βρίσκεται στην εγκατάσταση του καταστήματος τα ακόλουθα έγγραφα, τον οποίο οφείλει να 
επιδεικνύει σε όλες τις αρμόδιες αρχές κατά τη διάρκεια του ελέγχου:
α) Μέχρι την πλήρη θέση σε λειτουργία του ΟΠΣ-ΑΔΕ οφείλει να τηρεί στο φάκελό του το αποδεικτικό 
υποβολής της γνωστοποίησης με συνημμένο απλό αντίγραφο του σώματος της γνωστοποίησης.
β) 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.λπ.).
γ) 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.
δ) Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας, εφόσον απαιτείται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 
και το παράρτημα Γ της παρούσας.
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. 1β του παρόντος άρθρου 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.
ε) Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Δ 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).
στ) Το προβλεπόμενο παράβολο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση οικ. 61167/ 17-12-
2007 (ΦΕΚ 243/Β/2007) ή φωτοαντίγραφο του αποδεικτικού κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό που 
υποδεικνύεται από το ηλεκτρονικό ΕΚΕ (ERMIS-EUGO) όπως αυτό δηλώνεται στην ανωτέρω γνωστοποίηση.
ζ) Την άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου, εφόσον υπάρχει.
η) Την άδεια παράτασης ωραρίου μουσικής, εφόσον υπάρχει.
θ) Τη βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του ΥΠΠΟΑ και το ΦΕΚ κήρυξης μνημείου, εφόσον απαιτείται.
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ι) Την άδεια χρήσης φυσικού αερίου, εφόσον υπάρχει. 2.
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.
3. Εφόσον το κατάστημα είναι κατάστημα παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος (π.χ. κομμωτήριο 
– κουρείο, κατάστημα περιποίησης χεριών - ποδιών, γραφείο τελετών, εργαστήριο δερματοστιξίας, κ.λπ.) θα 
πρέπει, πέραν των προβλεπομένων στην παρ. 1, 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.
4. Τα προαναφερόμενα αρχεία των παραγράφων 2
και 3 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.
5. Οι διατάξεις του π.δ. 180/1979 δεν θίγονται.
Άρθρο 5
Μεταβολή γνωστοποίησης
1. Η γνωστοποίηση μεταβάλλεται εφόσον επέλθουν αλλαγές στα στοιχεία της αρχικής γνωστοποίησης κατά 
την παράγραφο 4 του άρθρου 6 καθώς και κατά το άρθρο 9 του ν. 4442/2016.
Η μεταβολή πρέπει να έχει υποβληθεί πριν το κατάστημα δραστηριοποιηθεί υπό τα νέα στοιχεία.
2. Για την υποβολή της μεταβολής εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του άρθρου 3 της παρούσας.
3. Δεν 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.
4. 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-ΑΔΕ.
Ο νέος φορέας αποδέχεται τη μεταβολή μέσω του ΟΠΣ-ΑΔΕ. Μέχρι την ενεργοποίηση του ΟΠΣ-ΑΔΕ ο 
παλαιός και ο νέος φορέας της δραστηριότητας υποχρεούνται να προβούν ο καθένας αυτοτελώς σε 
γνωστοποίηση της μεταβολής με θεωρημένο το γνήσιο των υπογραφών, εντός 10 ημερών από την αλλαγή με 
δήλωση των στοιχείων του νέου φορέα επιλέγοντας «Μεταβολή» στο έντυπο του Παραρτήματος Β.
5. 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.
6. Στην ως άνω περίπτωση, καθώς και στην περίπτωση που η μεταβολή συνίσταται στην προσθήκη ή αλλαγή 
δραστηριότητας, οφείλεται να τηρείται στο φάκελο του καταστήματος επικαιροποιημένη βεβαίωση κατά τα 
οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 2 της παρούσας.
Η αρμόδια υπηρεσία οφείλει να εκδώσει την επικαιροποιημένη βεβαίωση εντός δέκα (10) ημερών. Σε 
περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προαναφερόμενης προθεσμίας, θεωρείται ότι η βεβαίωση έχει 
χορηγηθεί, εφόσον η λειτουργία της συγκεκριμένης δραστηριότητας στη συγκεκριμένη θέση δεν 
απαγορεύεται.
7. 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 
περιγράφονται στο άρθρο 4 της παρούσας.
8. 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.
9. 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 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.
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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.
10. Σε περίπτωση παύσης της λειτουργίας του καταστήματος ή σε περίπτωση παύσης κάποιας από τις 
δραστηριότητες που δηλώθηκαν στη γνωστοποίηση, ο ενδιαφερόμενος προβαίνει επίσης, είτε σε δήλωση της 
παύσης της λειτουργίας είτε σε μεταβολή της γνωστοποίησης αντίστοιχα.
11. Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να τηρεί στην εγκατάσταση του καταστήματος τα δικαιολογητικά του άρθρου 4 
επικαιροποιημένα και σύμφωνα με τη δηλωθείσα μεταβολή.
12. Η μεταβολή υποβάλλεται χωρίς να απαιτείται παράβολο εκτός εάν αφορά προσθήκη ή αλλαγή 
δραστηριότητας.
13. Η μεταβολή λαμβάνει αύξοντα αριθμό και συσχετίζεται με τον μοναδικό αριθμό της αρχικής 
γνωστοποίησης της παραγράφου 7 του άρθρου 3 και χορηγείται στον ενδιαφερόμενο αποδεικτικό υποβολής.
14. Ο Δήμος που παραλαμβάνει τη μεταβολή, κοινοποιεί εντός πέντε (5) ημερών την υποβολή της μεταβολής 
στις υπηρεσίες της παραγράφου 9 του άρθρου 3.
15. Σε περίπτωση παύσης λειτουργίας του καταστήματος ο φορέας της οικονομικής δραστηριότητας 
υποχρεούται σε γνωστοποίηση της παύσης λειτουργίας μέσω του ΟΠΣ-ΑΔΕ, χωρίς να απαιτείται παράβολο.
Μέχρι την ενεργοποίηση του ΟΠΣ-ΑΔΕ, ο φορέας της οικονομικής δραστηριότητας υποχρεούται σε 
γνωστοποίηση της παύσης λειτουργίας την οποία υποβάλλει, επιλέγοντας «Ακύρωση» στο έντυπο του 
Παραρτήματος Β.
Άρθρο 6
Διαδικασία και δικαιολογητικά για τη γνωστοποίηση θεάτρων και κινηματογράφων
[...]
Άρθρο 7

Χρήση μουσικής και μουσικών οργάνων
1. Ο ενδιαφερόμενος γνωστοποιεί σε ειδικό πεδίο της γνωστοποίησης τη χρήση μουσικής, με προσδιορισμό 
της μέγιστης Α - ηχοστάθμης, του χώρου κ.τ.λ. Εάν η γνωστοποίηση ή η μεταβολή αφορά μόνο στη μουσική, ο 
Δήμος κοινοποιεί τη γνωστοποίηση μόνο στην αρμόδια Υγειονομική Υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας 
και στην Ελληνική Αστυνομία.
2. Εφόσον η χρήση μουσικής και μουσικών οργάνων γίνεται σε υπαίθριο χώρο, στο χώρο της εγκατάστασης θα 
βρίσκεται στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ μηχανικού με ειδίκευση σε θέματα 
ηχομόνωσης και ακουστικής ή άλλου επιστήμονα σχετικής ειδικότητας, η οποία θα συντάσσεται σύμφωνα με 
τις υγειονομικές διατάξεις.
Η ίδια διαδικασία θα ακολουθείται για τα ΚΥΕ εντός τουριστικών εγκαταστάσεων.
3. Η άδεια της παραγράφου 3 του άρθρου 3 της Αστυνομικής Διάταξης 3/1996 (Β΄ 15) περί παράτασης ωραρίου 
εξακολουθεί να ισχύει κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 29 του ν. 4442/2016.
Για τη χορήγηση της άδειας παράτασης ωραρίου ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει σχετική αίτηση στο Δήμο με 
μόνη την προσκόμιση του αποδεικτικού υποβολής της γνωστοποίησης, χωρίς κανένα άλλο δικαιολογητικό.
4. Υποχρεώσεις ή άδειες σχετιζόμενες με τη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας δεν θίγονται.
Οι υποχρεώσεις ή άδειες του προηγούμενου εδαφίου δεν αποτελούν απαιτούμενο δικαιολογητικό ή 
περιεχόμενο της γνωστοποίησης της χρήσης μουσικής ούτε της άδειας της προηγούμενης παραγράφου.
[...]
Άρθρο 14
Κυρώσεις σχετικές με τη γνωστοποίηση
1. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων της παρούσας επιβάλλονται οι κυρώσεις της παραγράφου 1 του 
άρθρου 15 του ν. 4442/2016 ως εξής:
ΤΙΜΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ = (τιμή βάσης * συντελεστή επιπέδου παράβασης * συντελεστή μεγέθους)
ΠΡΟΣΤΙΜΟ = ΤΙΜΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ + ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ
1 ή 2 + ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 3 – ΜΕΙΩΣΗ 1
2. Ως τιμή βάσης ορίζονται τα εκατό (100) ευρώ.
3. Επί της τιμής βάσης υπολογίζονται συντελεστές από το 1 έως το 6 ανάλογα με το επίπεδο παράβασης 
γνωστοποίησης (ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ).
Συγκεκριμένα:
3.1. Ανάλογα με τη σπουδαιότητα των στοιχείων τα οποία δεν γνωστοποιήθηκαν ή γνωστοποιήθηκαν 
αναληθώς ή των στοιχείων για τα οποία δεν γνωστοποιήθηκε η μεταβολή, ο συντελεστής επιπέδου παράβασης 
διαμορφώνεται ως εξής, ανάλογα με το εάν αφορά:
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3.1.1. Πληροφορίες σχετικά με το φορέα της επιχείρησης: 3.
3.1.2. Πληροφορίες σχετικά με τη θέση της εγκατάστασης: 3.
3.1.3. Πληροφορίες σχετικά με την ασκούμενη δραστηριότητα: 6.
3.1.4. Πληροφορίες που σχετίζονται με την υποχρέωση ύπαρξης πιστοποιητικού στο φάκελο της επιχείρησης: 
6.
3.1.5. Πληροφορίες που δεν σχετίζονται με την υποχρέωση ύπαρξης πιστοποιητικού: 3.
3.1.6. Γνωστοποίηση μουσικής: 3.
3.1.7. Πληροφορίες σχετικές με την κυκλοφοριακή σύνδεση: 6.
3.1.8. Γνωστοποίηση σχετικά με τη διάθεση αλκοόλ: 3.
3.2. Αν πρόκειται για έλλειψη μεταβολής προσθήκης δραστηριότητας ή αλλαγής φορέα: 5.
3.3. Αν πρόκειται για παντελή έλλειψη πρώτης γνωστοποίησης: 6.
4. Επί της τιμής βάσης υπολογίζονται συντελεστές από το 1 έως το 8 αναλόγως του μεγέθους του 
καταστήματος. Για το μέγεθος του καταστήματος ορίζονται οι παρακάτω κατηγορίες (ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΜΕΓΕΘΟΥΣ):
4.1. Για καταστήματα μαζικής εστίασης:
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, όπου εξυπηρετούμενα άτομα νοούνται οι καθήμενοι 
πελάτες.
4.2. Για όλα τα υπόλοιπα καταστήματα:
α) Κατηγορία 1 από 1 έως 5 εργαζομένους.
β) Κατηγορία 2 από 6 έως 10 εργαζομένους.
γ) Κατηγορία 3 από 11 έως 20 εργαζομένους.
δ) Κατηγορία 4 από 21 έως 30 εργαζομένους.
ε) Κατηγορία 5 από 31 έως 40 εργαζομένους.
στ) Κατηγορία 6 από 41 έως 50 εργαζομένους.
ζ) Κατηγορία 7 από 51 έως 60 εργαζομένους.
η) Κατηγορία 8 από 61 εργαζομένους και άνω.
5. Το γινόμενο των τιμών όπως εξειδικεύονται στις παραγράφους 2, 3 και 4 ορίζεται ως ΤΙΜΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
και δύναται να προσαυξάνεται ή να μειούται ως εξής:
α) Εάν διαπιστώνεται παράλληλα και άλλη παράβαση της κείμενης νομοθεσίας που θέτει σε διακινδύνευση ή 
προκάλεσε βλάβη στο δημόσιο συμφέρον, προσαυξάνεται έως και 50% επί της τιμής υπολογισμού 
(ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 1).
β) Εάν διαπιστώνεται η ίδια παράβαση εντός δύο ετών από τη διαπίστωση της πρώτης παράβασης, η τιμή 
υπολογισμού προσαυξάνεται κατά 50% για κάθε νέα διαπίστωση παράβασης με χρονικό σημείο αφετηρίας της 
διετίας την ημέρα διαπίστωσης της αμέσως προηγούμενης ίδιας παράβασης (ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 2).
γ) Εάν ο φορέας συνεργάζεται άμεσα και ανταποκρίνεται στη συμμόρφωση, η τιμή υπολογισμού μειούται κατά 
20%.
Ως συμμόρφωση νοείται η προσκόμιση των απαιτούμενων αποδεικτικών εγγράφων εντός δέκα (10) εργάσιμων 
ημερών στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.
Σε περιπτώσεις που απαιτείται περισσότερος χρόνος, η συμμόρφωση αποδεικνύεται με την προσκόμιση της 
αίτησης εντός 10 εργάσιμων ημερών.
Η αρμόδια αρχή οφείλει να προβεί σε επανέλεγχο εντός εύλογου χρονικού διαστήματος προκειμένου να 
εξετάσει τη συμμόρφωση του φορέα.
6. Εάν η παράβαση κρίνεται ήσσονος σημασίας, η αρμόδια αρχή δύναται να προβαίνει σε σύσταση και να 
τάσσει προθεσμία για συμμόρφωση εντός της οποίας εάν ο ελεγχόμενος συμμορφωθεί δεν επιβάλλεται 
πρόστιμο.
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7. Ειδικά για την περίπτωση που ο ελεγχόμενος δεν κατέβαλε το απαιτούμενο παράβολο της γνωστοποίησης ή 
της μεταβολής προσθήκης δραστηριότητας ή προέβη σε γνωστοποίηση έχοντας ληξιπρόθεσμες οφειλές, η 
αρμόδια αρχή τάσσει προθεσμία δέκα (10) ημερών για συμμόρφωση, πέραν της οποίας, εφόσον ο ελεγχόμενος 
δε συμμορφωθεί, επιβάλλεται το πρόστιμο κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.3. για την έλλειψη 
γνωστοποίησης και οι αρμόδιες υπηρεσίες οφείλουν να προβούν σε πράξη προσωρινής ή οριστικής διακοπής 
λειτουργίας της επιχείρησης, που υλοποιείται με σφράγιση του καταστήματος μέχρι την εξόφληση ή τη 
ρύθμιση των οφειλών.
8. Ειδικά για την περίπτωση που ο ελεγχόμενος προέβη σε γνωστοποίηση χωρίς να λάβει προηγουμένως τη 
βεβαίωση του άρθρου 2 ή εάν αυτή είχε λήξει, η αρμόδια αρχή τάσσει κατʼ ανώτατο προθεσμία δεκαπέντε 
ημερών για την έκδοση της βεβαίωσης.
Ο ελεγχόμενος οφείλει να προμηθευτεί τη βεβαίωση, διαφορετικά επιβάλλεται το πρόστιμο κατά τα οριζόμενα 
στην παράγραφο 3.3 για την έλλειψη γνωστοποίησης.
Η αρμόδια αρχή, συνεκτιμώντας τις περιστάσεις, προβαίνει σε πράξη προσωρινής ή οριστικής διακοπής 
λειτουργίας της επιχείρησης, που υλοποιείται με σφράγιση του καταστήματος.
9. Με την επιφύλαξη των προηγούμενων παραγράφων 7 και 8 και των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 15 της 
παρούσας, η διαπίστωση παραβάσεων περί γνωστοποίησης της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου δεν 
επιφέρει αφʼ εαυτής το διοικητικό μέτρο της προσωρινής ή οριστικής διακοπής της λειτουργίας της 
επιχείρησης.
10. Τα πρόστιμα εισπράττονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για την είσπραξη των εσόδων των δήμων.
Ποσοστό 50% των προστίμων αποτελεί έσοδο του οικείου δήμο και ποσοστό 50% αποδίδεται υπέρ του 
Δημοσίου, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του αρ. 15 του ν. 4442/2016.
Άρθρο 15
Λοιπές ρυθμίσεις για τις κυρώσεις
1. Οι κυρώσεις για παραβάσεις των κανόνων λειτουργίας που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία 
(υγειονομικές, πυροσβεστικές, πολεοδομικές διατάξεις) δεν θίγονται.
Όπου στην κείμενη νομοθεσία προβλέπεται η κύρωση της προσωρινής ή οριστικής αφαίρεσης άδειας 
λειτουργίας, νοείται εφεξής η προσωρινή ή οριστική διακοπή λειτουργίας για τα καταστήματα που υπόκεινται 
σε γνωστοποίηση, με σφράγιση αυτών από τα αρμόδια όργανα του Δήμου ή των Π.Υ.Τ. και με τη συνδρομή 
των Αστυνομικών Αρχών όπου απαιτείται με την επιφύλαξη του άρθρου 57 του ν. 4249/2014 (Α΄ 73).
2. Οι κυρώσεις που προβλέπονται στο σημείο α) της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του π.δ. 180/1979 σχετικά με 
τη χρήση μουσικής συνεχίζουν να ισχύουν.
Ως παράβαση λογίζεται και η παραβίαση της παράτασης ωραρίου μουσικής. Παράβαση έλλειψης άδειας 
μουσικής δε νοείται από την 7η Δεκεμβρίου 2016, ημερομηνία εκκίνησης της γνωστοποίησης χρήσης 
μουσικής.
Αντί της ανάκλησης της άδειας λειτουργίας, επιβάλλεται εφεξής το διοικητικό μέτρο της διακοπής 
λειτουργίας, για το διάστημα και υπό τους όρους που περιγράφονται στο ως άνω σημείο του π.δ. 180/1979.
3. Οι κυρώσεις που προβλέπονται σχετικά με την άδεια κοινοχρήστου χώρου εξακολουθούν να ισχύουν.
4. Κατά των πράξεων του προηγούμενου άρθρου ασκείται ειδική διοικητική προσφυγή, σύμφωνα με το άρθρο 
227 του ν. 3852/2010 (Α΄87).
5. Το κυρωτικό σύστημα της γνωστοποίησης εφαρμόζεται μόνο για δραστηριότητες, των οποίων η λειτουργία 
εκκινεί ή μεταβάλλεται με το σύστημα της γνωστοποίησης.
Άρθρο 16
Καταργούμενες διατάξεις
1. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας και για τα καταστήματα που υπάγονται σε αυτήν και διέπονται από το 
ν. 4442/2016, παύουν να ισχύουν:
α. Η κοινή υπουργική απόφαση ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/34824/27-12-2013 (ΦΕΚ Β΄ 3402) «Απλούστευση και 
Προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος 
Υγειονομικού Ενδιαφέροντος λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών (Κατηγορίας ΙΙΙ της υγειονομικής 
διάταξης)Ένταξη των διαδικασιών στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) που λειτουργούν ως Ενιαία 
Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.)».
β. Η κοινή υπουργική απόφαση ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/ 34825/27-12-2013 (ΦΕΚ Β'3403) «Απλούστευση και 
Προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Παροχής 
Υπηρεσιών Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κ.Π.Υ.Υ.Ε.)Ένταξη των διαδικασιών στα Κέντρα Εξυπηρέτησης 
Πολιτών (Κ.Ε.Π.) που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.)».
2. Η κοινή υπουργική απόφαση ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/ 31600/20-11-2013 (ΦΕΚ Β΄3106) «Απλούστευση των διοικητικών 
διαδικασιών έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρου 
και Κινηματογράφου» συνεχίζει να εφαρμόζεται αποκλειστικά για τα κέντρα διασκέδασης σε συνδυασμό με 
το άρθρο 37 του ν. 4442/2016, σύμφωνα με το οποίο καταργείται η αρμοδιότητα των Συμβουλίων και τα κέντρα 
διασκέδασης αδειοδοτούνται και ελέγχονται από την εκάστοτε αρμόδια υπηρεσία.
Άρθρο 17
Έναρξη ισχύος
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Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

3.ΤΟ ΕΝΝΟΜΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ

3.1. O πρώτος αιτών, ο “ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ” ιδρύθηκε το Νοέµβριο του 1895 

και λειτουργεί συνεχώς µέχρι σήµερα. Aποτελεί σωµατείο του Αστικού Κώδικα και διοικείται 

από  9µελές  Διοικητικό  Συµβούλιο  που  σύµφωνα  µε  το  καταστατικό  προκύπτει  από 

ψηφοφορία  µεταξύ των µελών του Συλλόγου και έχει θητεία τριών ετών. Οι σκοποί του 

Συλλόγου των Αθηναίων, όπως αναφέρονται στο Καταστατικό του, είναι µεταξύ άλλων: “Η 

σύσφιξις των δεσµών φιλίας και αλληλεγγύης µεταξύ των Αθηναίων. Η διά παντός µέσου 

επιδίωξις της προαγωγής τοπικών θεµάτων, αφορώντων την πόλιν των Αθηνών ή 

γενικωτέρων θεµάτων της χώρας. Η παροχή ενισχύσεως εις αναξιοπαθούντας και η εν 

γένει άσκησις φιλανθρωπικών έργων. Η κατά το δυνατόν ενίσχυσις νέων ευδοκιµούντων 

εις κλάδον τινά τέχνης ή επιστήµης και γενικώς η ηθική και υλική ενίσχυσις νέων εχόντων 

ανάγκην  τοιαύτης  βοηθείας.  Η   φροντίς  διασώσεως  και  συντηρήσεως  των  µε  την   

ιστορίαν  των  Αθηνών  συνδεοµένων  µνηµείων,  έργων  τέχνης κ.λπ.,  καθώς  και  η 

διάσωσις  και  προβολή  γενεολογικών  στοιχείων  των  Αθηναϊκών  οικογενειών.  [...]  Η 

σύστασις  µονίµου  επιτροπής  παρακολουθήσεως  και  εξετάσεως  των  αναφυοµένων 

εκάστοτε γενικωτέρων προβληµάτων της πόλεως των Αθηνών και των συνδεοµένων µε το 

παρελθ ν  αυτής.  Η  συµπαράστασις  και  η  συνεργασία  µετά  αρµοδίων  κρατικών  καιὸ  

δηµοτικών  Αρχών  διά  την  µελέτην  και  επίλυσιν  θεµάτων  αφορώντων  την  πόλιν  των 

Αθηνών ως και η συνεργασία µετά παντός άλλου Σωµατείου ή Ιδρύµατος σχέσιν έχοντος 

µε την εντός των ιστορικών και φυσικών της πλαισίων εν γένει ανάπτυξιν της πόλεως των 

Αθηνών.” Ο πρώτος αιτών διαθέτει ιδιόκτητο τετραόροφο ακίνητο επί της οδού Κέκροπος 

αρ. 10 στο κέντρο  της  Αθήνας  (Πλάκα), το οποίο χρησιµοποιεί ως  έδρα  αυτού, για την 
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ενάσκηση  των  καταστατικών  σκοπών  του.  Επί  της  οδού  Κέκροπος  υφίστανται 

καταστήµατα  υγειονοµικού  ενδιαφέροντος  κι  εποµένως,  η  µείωση  της  στάθµης  των 

νοµικών και κανονιστικών εγγυήσεων για την λειτουργία τους, τόσο ως προς την ίδρυση, 

όσο  και  η  κατάργηση  της  αδειοδότησης  για  την  χρήση  µουσικής  από  αυτά,  θίγει  τον 

αιτούντα  σύλλογο  καθώς  υποβαθµίζει  το  φυσικό  και  πολιτισµικό περιβάλλον  εντός  του 

οποίου καλείται να ασκήσει τους καταστατικούς σκοπούς του. Επιπλέον, ήδη στο στάδιο 

της  δηµόσιας  διαβούλευσης  του  αντισυνταγµατικού  νοµοσχεδίου,  ο  πρώτος  αιτών  είχε 

λάβει  µέρος  στην  δηµόσια  συζήτηση  µε  το  εξής  υπόµνηµα  που  περιλήφθηκε  στον 

διαδικτυακό  τόπο  της  Ελληνικής  Δηµοκρατίας  για  τις  διαβουλεύσεις  επί  νοµοσχεδίων 

(www.opengov.gr): 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ 

Επί του σχεδίου νόµου
 

“Νέο θεσµικό πλαίσιο για την άσκηση οικονοµικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις” 

1. Εισαγωγή

Στις  9  Αυγούστου  2016  αναρτήθηκε  στον  διαδικτυακό  τόπο  διαβουλεύσεων  της  Ελληνικής 
Δηµοκρατίας “www.opengov.gr” ένα σχέδιο νόµου µε τίτλο “Νέο θεσµικό πλαίσιο για την άσκηση 
της  οικονοµικής  δραστηριότητας  και  άλλες  διατάξεις”.  Το  νοµοσχέδιο  αναρτήθηκε  από  τον 
Υπουργό  Οικονοµίας,  Ανάπτυξης και  Τουρισµού κ.  Σταθάκη  και  την  Υφυπουργό Οικονοµίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισµού, αρµόδια για θέµατα Βιοµηχανίας κ. Τζάκρη. Η δηµόσια διαβούλευση 
θα διαρκέσει έως την 29η Αυγούστου 2016. Σύµφωνα µε τον πρόλογο των δύο πολιτικών, ο νόµος 
αυτός “θα  αποτελέσει τον οδηγό αδειοδότησης όλων των οικονοµικών δραστηριοτήτων, ενώ στο  
πεδίο  εφαρµογής  αυτού  καταρχήν  υπάγονται  οι  µεταποιητικές  και  συναφείς  δραστηριότητες  
τροφίµων  και  ποτών,  τα  καταστήµατα  υγειονοµικού  ενδιαφέροντος  και  οι  δραστηριότητες  που  
αφορούν  στη  λειτουργία  των  τουριστικών  καταλυµάτων.”  Οι  οικονοµικές  δραστηριότητες  στις 
οποίες το νοµοσχέδιο εστιάζει και τις οποίες ρυθµίζει είναι αυτές που συνδέονται µε την εστίαση 
και  την  διασκέδαση,  χωρίς  να  ρυθµίζει  ζητήµατα  σχετικά  λ.χ.  µε  την  βιοµηχανία,  τα  οποία 
παραµένουν εκτός του πεδίου εφαρµογής των διατάξεων.

2. Το πνεύµα του νοµοσχεδίου

Ο σκοπός του νόµου είναι να καταργηθούν οι διαδικασίες αδειοδότησης και να αντικατασταθούν 
από την “γνωστοποίηση” των επιχειρηµατιών στις Αρχές. Αντί δηλαδή να απαιτείται µια άδεια 
(ατοµική διοικητική πράξη) για την έναρξη των επιχειρήσεων, ύστερα από προηγούµενο έλεγχο 
των προϋποθέσεων,  ο νόµος απελευθερώνει την οικονοµική δραστηριότητα από την διοικητική 
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αδειοδότηση και µεταθέτει τον τυχόν έλεγχο σε µεταγενέστερο στάδιο, κατόπιν της έναρξης της. 
Με  ρητή  διάταξη,  προβλέπεται  ότι  δεν  καταργούνται  οι  διατάξεις  της  περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης  (ιδίως  του  Ν.4014/2011) και  οι  διατάξεις  περί  χορήγησης  οικοδοµικών  αδειών 
(Ν.4030/2011 κ.ο.κ.).  Εξαίρεση από  την  κατάργηση της  αδειοδότησης  εισάγει το  άρθρο  5 του 
νοµοσχεδίου (“Έγκριση”), προβλέποντας ότι για λόγους προστασίας του δηµοσίου συµφέροντος 
µπορεί  µια  οικονοµική δραστηριότητα  να  υπάγεται σε  καθεστώς  έγκρισης.  Η έγκριση,  νοµικά, 
σηµαίνει την εκ των υστέρων παροχή συγκατάθεση περί της νοµιµότητας, η οποία ανατρέχει όµως 
στον  χρόνο  της  πράξης  (πρβλ.  το  άρθρο  238  του  Αστικού  Κώδικα). Το άρθρο  5  θέτει  τρεις 
σωρευτικές προϋποθέσεις για την υπαγωγή µιας δραστηριότητας σε καθεστώς έγκρισης, σύµφωνα 
µε την αρχή της αναλογικότητας: i.  αυξηµένος κίνδυνος για το δηµόσιο συµφέρον, ii. απολύτως 
αναγκαίο το µέτρο της έγκρισης για την αποτροπή του κινδύνου και iii. µη αποτροπή κινδύνου µε 
την  υπαγωγή  σε  καθεστώς   γνωστοποίησης.  Η  υπαγωγή  στο  καθεστώς  της  έγκρισης 
πραγµατοποιείται  µε  Προεδρικό Διάταγµα.  Εποµένως,  η  “έγκριση” είναι  µια  εξαίρεση από  την 
“γνωστοποίηση”,  η  οποία  θα  ρυθµιστεί  κανονιστικά  µετά  την  θέσπιση  του  σχολιαζόµενου 
νοµοσχεδίου.

3. Ειδικότερα περί Καταστηµάτων Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος

3.1. Το ισχύον σήµερα καθεστώς

Η  σοβαρή  επιβάρυνση  που  συνεπάγεται  για  κάθε  περιοχή  η  λειτουργία  Καταστηµάτων 
Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος, µε επιπτώσεις στα δικαιώµατα των κατοίκων, επέβαλε µια σύνθετη 
διαδικασία  που  εµπλέκει  τους  τοπικούς  αιρετούς  εκπροσώπους  κάθε  Δήµου.  Σύµφωνα  µε  το 
άρθρο  80 του  Κώδικα Δήµων  και  Κοινοτήτων,  η   ίδρυση  και  λειτουργία  Κ.Υ.Ε. προϋποθέτει 
άδεια,  η  οποία  χορηγείται από  τον  Δήµαρχο.  Πριν  από  την  χορήγηση της  άδειας  ίδρυσης  και 
λειτουργίας Κ.Υ.Ε., χορηγείται “προέγκριση ίδρυσης”, η οποία εκδίδεται ύστερα από απόφαση της 
εκτελεστικής  επιτροπής  ή  του  Συµβουλίου  Δηµοτικής  Κοινότητας,  µετά  από  προέλεγχο  του 
σχετικού αιτήµατος του ενδιαφεροµένου. Για τον προέλεγχο, λαµβάνονται υπόψη ζητήµατα που 
αφορούν  τις  χρήσεις  γης,  την  προστασία  του  φυσικού,  πολιτιστικού  και  αρχιτεκτονικού 
περιβάλλοντος,  την  προστασία  του  αιγιαλού  και  της  παραλίας,  των  δασικών  περιοχών,  των 
αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων, καθώς και την αισθητική και φυσιογνωµία και τις εν γένει 
λειτουργίες  της  πόλης, όπως  αυτά  ορίζονται από  την  ισχύουσα  νοµοθεσία  και τους  όρους  που 
προβλέπονται από Κανονιστικές Πράξεις των οικείων δηµοτικών αρχών. Η προέγκριση ίδρυσης 
συνίσταται στην δυνατότητα ίδρυσης από τον ενδιαφερόµενο συγκεκριµένου καταστήµατος και 
χορηγείται σε δεκαπέντε ηµέρες από την κατάθεση της αίτησης, µετά την παρέλευση της οποίας 
προθεσµίας “τεκµαίρεται” ότι το αίτηµα έχει γίνει δεκτό και χορηγείται σχετική βεβαίωση από την 
Δηµοτική Κοινότητα. Μετά, ο ενδιαφερόµενος προσκοµίζει όλα τα υπόλοιπα δικαιολογητικά για 
την έκδοση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας. Εάν επιθυµεί και την χορήγηση άδειας µουσικής / 
χρήσης µουσικών οργάνων, υποβάλλει σχετικό αίτηµα το οποίο εξετάζεται από το Συµβούλιο της 
κατά τόπον αρµόδια Δηµοτικής Κοινότητας. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι η αρµοδιότητα του ελέγχου και της προέγκρισης ΚΥΕ και η αρµοδιότητα 
της χορήγησης άδειας µουσικής / χρήσης µουσικών οργάνων και της παράτασης άδειας µουσικής 
είναι  οι  µόνες  αποφασιστικές  αρµοδιότητες  των  Συµβουλίων  των  Δηµοτικών  Κοινοτήτων. 
Συγκεκριµένα,  οι  αποφασιστικές  αρµοδιότητες  των  Συµβουλίων  των  Δηµοτικών  Κοινοτήτων 
σύµφωνα µε το άρθρο 83 του Ν.3852/2010 (Πρόγραµµα “Καλλικράτης”) είναι: α) αποφασίζουν 
για  την  προέγκριση  ίδρυσης  ΚΥΕ,  β)  αποφασίζουν  για  την  άδεια  λειτουργίας  µουσικής,  γ) 
προτείνουν  χώρους  για  λαϊκές  αγορές,  άσκηση  στάσιµου  εµπορίου,  λειτουργία 
εµποροπανηγύρεων,  χριστουγεννιάτικων  αγορών  και  γενικά  υπαίθριων  εµπορικών 
δραστηριοτήτων.  Οι  υπόλοιπες  αρµοδιότητες  των  Συµβουλίων  Δηµοτικών  Κοινοτήτων  είναι 
καθαρά γνωµοδοτικές (άρθρο 83 παρ. 2 Ν.3852/2010). Σηµειωτέον επίσης ότι ακόµη κι αυτή η 
αρµοδιότητα της προέγκρισης έχει συρρικνωθεί σε µια διαδικασία διαπίστωσης της υποβολής των 

30



κατάλληλων  πιστοποιητικών,  σύµφωνα  µε  την  σχετική  υπουργική  απόφαση 
ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./31600,“Απλούστευση  διαδικασίας  έκδοσης  άδειας  ίδρυσης  και  λειτουργίας 
Καταστήµατος   Υγειονοµικού  Ενδιαφέροντος,  Θεάτρου  και  Κινηµατογράφου”  (Φ.Ε.Κ. 
Β'/3106/9.12.2013).

Αξίζει επίσης να ληφθεί υπόψη η εξαιρετικά σύνθετη και γραφειοκρατικά επιβαρυµένη διαδικασία 
µε την οποία επιβάλλονται οι κυρώσεις της ανάκλησης άδειας λειτουργίας Κ.Υ.Ε., σε περιπτώσεις 
που δεν  τηρούνται όροι της κείµενης νοµοθεσίας.  Σύµφωνα  µε το π.δ. 180/1979 (ΦΕΚ Α'  46, 
Περί  των  όρων  λειτουργίας  καταστηµάτων  πωλήσεως  οινοπνευµατωδών  ποτών  και  κέντρων 
διασκεδάσεως,  όπως  τροποποιήθηκε  και  ισχύει),  επιβάλλεται  σφράγιση  και  αφαίρεση  άδειας 
Κ.Υ.Ε. για χρονικό διάστηµα από δέκα (10) µέχρι εξήντα (60) ηµέρες εφόσον: (α) βεβαιωθούν από 
αρµόδια όργανα τρεις (3) συνολικά παραβάσεις εντός έτους, ή (β) εκδόθηκαν µετά από µηνύσεις 
ιδιωτών  τρεις  (3)  καταδικαστικές  αποφάσεις.  Εάν  µετά  από  τρεις  (3)  αποφάσεις  προσωρινής 
αφαίρεσης της άδειας, στις οποίες συνυπολογίζονται και τυχόν αποφάσεις προσωρινής αφαίρεσης 
που εκδόθηκαν ή θα εκδοθούν, βεβαιωθεί εκ νέου παράβαση εντός έτους, η άδεια λειτουργίας του 
καταστήµατος δύναται να αφαιρεθεί οριστικά. Ως εκ τούτου, η αφαίρεση της άδειας προϋποθέτει 
την βεβαίωση εννιά (9) διακριτών παραβάσεων εντός διαστήµατος ενός (1) έτους ή την έκδοση 
εννιά  (9)  καταδικαστικών  αποφάσεων  µετά  από  µηνύσεις  ιδιωτών.  Είναι  σαφές  ότι  ο  εκ  των 
υστέρων έλεγχος της τήρησης της νοµιµότητας από τα Κ.Υ.Ε. προϋποθέτει την σύµπραξη πολλών 
δηµοσίων οργάνων (αστυνοµία, δήµος, Δικαιοσύνη), ενώ έχει παρατηρηθεί ότι το σύστηµα αυτό 
είναι ανεπαρκές για την προστασία από οχληρά καταστήµατα και γι'  αυτό αποτελεσµατικότερη 
είναι η προστασία στο προληπτικό στάδιο της προέγκρισης. 

3.2. Οι προτεινόµενες µε το νοµοσχέδιο αλλαγές

Το  Κεφάλαιο  Ζ  του  νοµοσχεδίου  έχει  τίτλο  “Απλούστευση  αδειοδότησης  καταστηµάτων 
υγειονοµικού  ενδιαφέροντος,  θεάτρων  και  κινηµατογράφων”.  Στο  προτεινόµενο  άρθρο  28 
αναφέρεται  ότι  ο νόµος αυτός  διέπει τα Κ.Υ.Ε. εκτός  των  κέντρων διασκέδασης  και των ΚΥΕ 
εντός  τουριστικών  καταλυµάτων,  καθώς  και  των  θεάτρων  και  κινηµατογράφων.  Με  το 
προτεινόµενο άρθρο 29 καταργείται η αρµοδιότητα της προέγκρισης ΚΥΕ από το Συµβούλιο της 
Δηµοτικής  Κοινότητας,  καθώς  και  της  αδειοδότησης  από  τον  Δήµαρχο.  Μόνη  διοικητική 
προϋπόθεση, εκτός από την γνωστοποίηση, είναι ότι η υπηρεσία δόµησης του Δήµου (δηλαδή η 
Πολεοδοµία)  χορηγεί  βεβαίωση  ότι  η  συγκεκριµένη  δραστηριότητα  µπορεί  να  ιδρυθεί  στην 
συγκεκριµένη τοποθεσία, κατόπιν εξέτασης των υπαρχουσών χρήσεων γης και τυχόν περιορισµών 
που τίθενται από την κείµενη νοµοθεσία και από κανονιστικές αποφάσεις του Δήµου. Η βεβαίωση 
πρέπει να χορηγείται εντός 10 ηµερών από την αίτηση και έχει ισχύ για 5 µήνες µετά την έκδοσή 
της.  Αν παρέλθουν  άπρακτες  10  µέρες,  κατά  το  νοµοσχέδιο  η  βεβαίωση  “θεωρείται  ότι  έχει 
χορηγηθεί”. Η απόρριψη του αιτήµατος για χορήγηση βεβαίωσης αιτιολογείται ειδικώς. 

Παράλληλα, µε το προτεινόµενο άρθρο 30 καταργείται και η δεύτερη αποφασιστική αρµοδιότητα 
των  Συµβουλίων  Δηµοτικών  Κοινοτήτων:  “η  χορήγηση  άδειας  µουσικής  ή  χρήσης  µουσικών 
οργάνων  από  τον  κατά  τόπο  αρµόδιο  Δήµο”.  Ο  ενδιαφερόµενος  οφείλει  να  περιλάβει  στην 
γνωστοποίησή του δήλωση ότι θα χρησιµοποιεί µουσική. 

Η άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου, κατά το προτεινόµενο άρθρο 31 διατηρείται, χωρίς όµως να 
απαιτείται η προηγούµενη γνωµοδότηση της Υγειονοµικής Υπηρεσίας της οικείας Περιφερειακής 
Ενότητας. Με το ίδιο άρθρο, η 15ήµερη προθεσµία της αστυνοµικής αρχής να γνωµατεύσει επί 
ερωτήµατος του Δήµου εάν συντρέχουν λόγοι ασφάλειας για την µη παραχώρηση κοινόχρηστου 
χώρου,  θα  συντµηθεί  χρονικά  σε  5ήµερη  προθεσµία.  Παρερχοµένης  απράκτου  αυτής  της 
προθεσµίας, κατά την τροποποιούµενη παρ. 6 του άρθρου 13 του Β.Δ. 24-9/20-10/1958, “η άδεια 
χορηγείται άνευ γνωµατεύσεως της αστυνοµικής αρχής”. 
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Κατά  το  προτεινόµενο  άρθρο  32,  τα  θέατρα  και  οι  κινηµατογράφοι  υπάγονται  εφεξής  στο 
καθεστώς γνωστοποίησης του άρθρου 4, καταργούµενης κάθε άλλης διάταξης γενικής ή ειδικής 
που ρυθµίζει την έναρξη λειτουργίας µε τρόπο διαφορετικό. 

Κατά το προτεινόµενο άρθρο 35, σε περίπτωση έλλειψης γνωστοποίησης, παράλειψη µεταβολής ή 
αναληθών στοιχείων εφαρµόζονται τα µέτρα και οι κυρώσεις του άρθρου 16. Αρµόδιο όργανο για 
την  επιβολή αυτών  ορίζεται  ο  οικείος  Δήµος.  Με  ΚΥΑ καθορίζεται το  ύψος του  προστίµου,  η 
διαδικασία  επιβολής  του  και  κάθε  άλλο  ζήτηµα,  ενώ  οι  επιχειρηµατίες  θα  µπορούν  να 
προσφεύγουν στην Αποκεντρωµένη Διοίκηση για την ακύρωση τυχόν παρανόµων κυρώσεων. Το 
άρθρο 16 προβλέπει επιβολή προστίµων από 100 έως 20.000 ευρώ, λαµβάνοντας υπόψη ορισµένα 
κριτήρια.  Παράλληλα  το  ίδιο  άρθρο  αναφέρει  ότι  εξακολουθούν να  ισχύουν  οι  κυρώσεις  της 
υφιστάµενης  νοµοθεσίας,  προφανώς  εννοώντας  την  προσωρινή  και  οριστική  αφαίρεση  άδειας. 
Ωστόσο,  επειδή  το  καθεστώς  της  άδειας  καταργείται, κατά  το  προτεινόµενο  άρθρο  38 παρ.  3, 
“όπου  στην  κείµενη  νοµοθεσία προβλέπεται η  κύρωση  της προσωρινής ή  οριστικής αφαίρεσης 
άδειας  λειτουργίας,  νοείται  εφεξής  η  προσωρινή  ή  οριστική  διακοπή  λειτουργίας  για  τα 
καταστήµατα που υπόκεινται σε γνωστοποίηση”. Εποµένως, το προτεινόµενο νοµοσχέδιο διατηρεί 
τις κυρώσεις του Π.Δ. 180/1979. 

3.3. Κριτικές παρατηρήσεις

Πρώτον,  η  αφαίρεση  αρµοδιοτήτων  από  Συµβούλια  Δηµοτικών  Κοινοτήτων  που  ήδη  έχουν 
εκλεγεί από τον Λαό στις δηµοτικές εκλογές του 2014 σηµαίνει παρέµβαση του νοµοθέτη στην 
δηµοκρατική εντολή που έδωσαν οι εκλογείς για ενάσκηση συγκεκριµένων αρµοδιοτήτων στους 
Συµβούλους των Δηµοτικών Κοινοτήτων. Ως προς αυτό το θέµα, η παρέµβαση του νοµοθέτη και 
η αποψίλωση των Συµβουλίων Δηµοτικών Κοινοτήτων από τις δύο αποφασιστικές αρµοδιότητες 
που έχουν κατά τον Ν.3852/2010 εγείρει σοβαρό ζήτηµα συνταγµατικότητας, ενόψει του άρθρου 
26 του Συντάγµατος (διάκριση λειτουργιών), αλλά και ενόψει του άρθρου 102 του Συντάγµατος (η 
διοίκηση των τοπικών υποθέσεων ανήκει στους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης). Μεσούσης 
της  αυτοδιοικητικής  περιόδου,  η  νοµοθετική  αποψίλωση  αρµοδιοτήτων  από  αιρετά  όργανα, 
παραβιάζει την δηµοκρατική εντολή που τους δόθηκε µε βάσει το σήµερα ισχύον πλαίσιο και τις 
σηµερινές  τους  αρµοδιότητες  από  τους  ψηφοφόρους.  Εποµένως,  τέτοιου  είδους  αφαίρεση 
αρµοδιοτήτων  από  τα  Συµβούλια  Δηµοτικών  Κοινοτήτων  µπορεί  να  θεωρηθεί  συµβατή  µε  τα 
άρθρα  26  και  102  του  Συντάγµατος  µόνο  εφόσον  µε  µεταβατική  διάταξη  προβλεφθεί  ότι  η 
αφαίρεση  των  αρµοδιοτήτων  θα  ισχύει  από  την  νέα  αυτοδιοικητική  περίοδο,  δηλαδή  για  τα 
Συµβούλια Δηµοτικών Κοινοτήτων που θα αναδειχθούν µετά από τις επόµενες αυτοδιοικητικές 
εκλογές  του  2019.  Διαφορετικά,  η  άµεση  εφαρµογή  µιας  τέτοιας  αφαίρεσης  αρµοδιοτήτων 
συνιστά ανεπίτρεπτη παρέµβαση της νοµοθετικής λειτουργίας στην εκτελεστική λειτουργία, κατά 
παράβαση της αρχής της διάκρισης των λειτουργιών. 

Έπειτα, συνιστά βέβαια επιλογή του νοµοθέτη η κατάργηση του καθεστώτος της προηγούµενης 
άδειας  και  η  µεταφορά  του  ελέγχου  σε  κατασταλτικό  στάδιο,  µετά  δηλαδή  την  έναρξη  της 
οικονοµικής δραστηριότητας. Αυτή η επιλογή, όµως, πρέπει να ασκείται κατά τρόπον ώστε να µην 
θίγονται τα ατοµικά δικαιώµατα τρίτων και συγκεκριµένα των κατοίκων των περιοχών στις οποίες 
θα επιτραπεί χωρίς προέλεγχο η λειτουργία των ΚΥΕ. Το νοµοσχέδιο καταργεί τον προέλεγχο και 
την  προληπτική  διαδικασία  διαπίστωσης  συνδροµής  των  νοµικών  προϋποθέσεων,  διατηρώντας 
όµως τον προβληµατικό και γραφειοκρατικό µηχανισµό του εκ των υστέρων κυρωτικού ελέγχου, 
ως  έχει.  Αφαιρεί  λοιπόν  την  προστασία  των  δικαιωµάτων  των  κατοίκων  από  το  προληπτικό 
στάδιο, χωρίς να ενισχύει τον µοναδικό έλεγχο που θα υπάρχει, στο κατασταλτικό στάδιο. Αυτό 
συνιστά  παραβίαση  των  δικαιωµάτων  των  κατοίκων  των  περιοχών,  αφού  αποµειώνεται  η 
δυνατότητά  τους  για  παρέµβαση  στο  προληπτικό  στάδιο  (µε  την  υποβολή  υποµνηµάτων  και 
ελέγχου όπως γίνεται τώρα στα Συµβούλια Δηµοτικών Κοινοτήτων), χωρίς όµως παράλληλα να 
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ενισχύεται  ο  κατασταλτικός  έλεγχος.  Εποµένως,  η  σχεδιαζόµενη  νοµοθετική  παρέµβαση 
απελευθερώνει  µεν  την  οικονοµική  δραστηριότητα  (καταργώντας  µάλιστα  και  την  διαδικασία 
έκδοσης άδειας µουσικής που αποτελεί µια µορφή διασφάλισης για την προστασία των κατοίκων 
από  την  ηχορύπανση),  δεν  διασφαλίζει  όµως  ένα  εξίσου  ισχυρό  πλέγµα  προστασίας  για  τους 
κατοίκους των περιοχών αυτών, αλλά τους αφήνει µε το ίδιο γραφειοκρατικό σύστηµα προστασίας 
που απαιτεί την διαπίστωση εννέα (9) παραβάσεων εντός ενός έτους για την “ οριστική διακοπή 
λειτουργίας  ”  ενός  ΚΥΕ  ή  διαζευκτικά  την  έκδοση  έξι  (6)  καταδικαστικών  δικαστικών 
αποφάσεων.  Μια  πιο  ισορροπηµένη  ρύθµιση  θα  επέβαλε,  παράλληλα προς  την  κατάργηση της 
διαδικασίας αδειοδότησης, να αυστηροποιηθεί και το σύστηµα των διοικητικών κυρώσεων, έτσι 
ώστε µε µία (1) βεβαίωση παράβασης να επιβάλλεται η οριστική διακοπή λειτουργίας. 

Παράλληλα, η κατάργηση όλων των  διατάξεων  αδειοδότησης για θέατρα και κινηµατογράφους 
και η υπαγωγή τους στο καθεστώς της απλής γνωστοποίησης, χωρίς καν την σχετική βεβαίωση 
της Υπηρεσίας Δόµησης, δηµιουργεί µια σειρά σοβαρών νοµικών προβληµάτων. Πρώτα απ' όλα, 
η πρόσκρουση στο καθεστώς χρήσεων γης δηµιουργεί σοβαρό πρόβληµα συνταγµατικότητας της 
διάταξης,  ενόψει  του  άρθρου  24 του  Συντάγµατος  σχετικά µε  την  προστασία  του  φυσικού και 
πολιτιστικού περιβάλλοντος.  Η  θέσπιση  µιας  διάταξης  κατά  την  οποία  επιτρέπεται  λειτουργία 
θεάτρου  ή  κινηµατογράφου  σε  περιοχές  που  αυτό  δεν  προβλέπεται  από  τις  χρήσεις  γης  είναι 
ευθέως αντίθετη στο συνταγµατικό δικαίωµα της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. Έπειτα, 
η υπαγωγή  των θεάτρων στο καθεστώς της γνωστοποίησης, µε κατάργηση κάθε άλλης διάταξης, 
συµπαρασύρει  σε  κατάργηση και τις  διατάξεις  του  Ν.4229/2014 (ΦΕΚ Α 8/10.1.2014 – Άδεια 
εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων – Άδεια παράστασης και άλλες διατάξεις). 

Ιδιαίτερη  µνεία  πρέπει  να  γίνει  σε  σχέση  µε  τον  κίνδυνο  εντελώς  ανεξέλεγκτης  πλέον 
ηχορύπανσης,   λόγω  της  κατάργησης  της  αρµοδιότητας  άδειας  µουσικής,  αλλά  και  λόγω  της 
γενικότερης απελευθέρωσης της διαδικασίας για την λειτουργία Κ.Υ.Ε. Όπως είναι γνωστό, µια 
βασική κατηγορία των Κ.Υ.Ε. σε κατοικηµένες περιοχές είναι τα µπαρ. Η ηχορύπανση οφείλεται 
όχι µόνο στην µουσική, αλλά και στο ωράριο λειτουργίας, καθώς και στην προσέλευση µεγάλου 
αριθµού  θαµώνων.  Η  ηχορύπανση  είναι  µορφή  υποβάθµισης  του  περιβάλλοντος  κατά  την 
περιβαλλοντική νοµοθεσία (Ν.1650/1986), ενώ η αδυναµία του κράτους να την ελέγξει και να την 
περιορίσει  έχει  κριθεί  από  το  Ευρωπαϊκό  Δικαστήριο  των  Δικαιωµάτων  του  Ανθρώπου  ότι 
συνιστά µια µορφή παραβίασης του ανθρώπινου δικαιώµατος για σεβασµό της ιδιωτικής ζωής και 
της κατοικίας (άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης Δικαιωµάτων του Ανθρώπου). Στην υπόθεση 
Gomez κατά Ισπανίας (16.11.2004), κάτοικος της Βαλένθια στράφηκε εναντίον των αποφάσεων 
του  Δηµοτικού  Συµβουλίου  για  τις  αδειοδοτήσεις  µπαρ,  καφέ  και  χώρων   διασκέδασης,   η 
λειτουργία   των   οποίων   δεν   της   επέτρεπαν   να   κοιµηθεί.   Το  Ευρωπαϊκό  Δικαστήριο, 
λαµβάνοντας  υπόψη  µεταξύ  άλλων  ότι  το  Δηµοτικό  Συµβούλιο  είχε  λάβει  αποφάσεις  για  µη 
αδειοδότηση  που  δεν  εφαρµόστηκαν,  καταδίκασε  οµόφωνα  την  Ισπανία  για  παραβίαση  της 
ιδιωτικής ζωής της προσφεύγουσας, ως προς την πτυχή του δικαιώµατός της στην κατοικία.  Στην 
υπόθεση Mileva και  άλλοι  κατά  Βουλγαρίας (25.11.2010),  κάτοικοι  στην  Σόφια  επικαλέστηκαν 
την   όχληση   που   τους  προκαλούσε   επιχείρηση   παροχής   υπηρεσιών   Διαδικτύου   που 
λειτουργούσε  στην  πολυκατοικία  τους χωρίς άδεια. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο καταδίκασε την 
Βουλγαρία  για  παραβίαση,  µεταξύ  άλλων,  του  δικαιώµατος  σεβασµού  της  ιδιωτικής  ζωής των 
προσφευγόντων. Η εν λόγω νοµολογία του ΕΔΔΑ επιβάλλει την λήψη κατάλληλων νοµοθετικών 
µέτρων  ώστε  να  µην  ενισχύονται  µορφές  παραβίασης  του  δικαιώµατος  σεβασµό  της  ιδιωτικής 
ζωής και  της  κατοικίας. Η κατάργηση δικλείδων  εξασφάλισης αυτού  του  δικαιώµατος, δηλαδή 
διατάξεις µε τις οποίες καταργείται η αδειοδότηση χρήσης µουσικής και µουσικών οργάνων θα 
είναι  ανεκτή  ενόψει  της  νοµολογίας  αυτής  µόνον  εφόσον  συνοδεύεται  από  άλλα,  ισοδύναµα 
νοµοθετικά  µέτρα  που  θα  επιτρέπουν  την  εξισορρόπηση  των  δικαιωµάτων.  Δεν  µπορεί  να 
καταργείται  η  αδειοδότηση  και,  ταυτόχρονα,  η  διατάραξη  κοινής  ησυχίας  να  εξακολουθεί να 
παραµένει  πταίσµα  (άρθρο  417  Π.Κ.),  ή  να  πρέπει  να  χρειάζονται  εννέα  (9)  βεβαιώσεις 
παραβάσεων  για  να  διακοπεί οριστικά  η  λειτουργία  ενός  καταστήµατος.  Η εξισορρόπηση  των 
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δικαιωµάτων λοιπόν επιβάλλει, προκειµένου η απελευθέρωση της οικονοµικής δραστηριότητας να 
µην  είναι  εις  βάρος  άλλων  ανθρώπινων  δικαιωµάτων,  να  συνοδεύεται  και  µε  πρόσθετες 
εξασφαλίσεις,  όπως  για  παράδειγµα  η  τροποποίηση  της  διατάραξης  κοινής  ησυχίας  σε 
πληµµέληµα (ώστε  να  είναι  εφικτές  και  οι  συλλήψεις για την  αυτόφωρη  τέλεσή  τους  από  την 
Αστυνοµία, κάτι που τώρα δεν προβλέπεται) καθώς και η τροποποίηση του π.δ. 180/1979 ώστε 
και µε µία παράβαση να είναι εφικτή η διακοπή της λειτουργίας του οχληρού Κ.Υ.Ε., προκειµένου 
να αυξηθεί η κοινωνική υπευθυνότητα των επιχειρηµατιών απέναντι στους κατοίκους. 

Ως εκ τούτου, ο πρώτος αιτών έχει εκφράσει και µε το παραπάνω υπόµνηµα προς το καθ' 

ου Ελληνικό Δηµόσιο τις νοµικές ενστάσεις του ως προς το νοµοσχέδιο,  το οποίο στην 

συνέχεια  αποτέλεσε  περιεχόµενο  του  αντισυνταγµατικού  Ν.4442/2016  και  της 

προσβαλλοµένης πράξης. Συνεπώς, από όλα τα ανωτέρω συνάγεται ότι ο πρώτος αιτών 

έχει  άµεσο  έννοµο  συµφέρον,  ως  θιγόµενος,  για  την  υποβολή  της  παρούσας  για  την 

ακύρωση της προσβαλλοµένης πράξης.

3.2.  Η  δεύτερη  αιτούσα,  “ΚΙΝΗΣΗ  ΠΟΛΙΤΩΝ  ΚΟΛΩΝΑΚΙΟΥ”  αποτελεί  σωµατείο  µη 

κερδοσκοπικό,  το  οποίο  ιδρύθηκε  το  έτος  2010  και  εγκρίθηκε  δυνάµει  της  υπ'  αρ. 

6801/2010 απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, καταχωρήθηκε δε µε αυξ. 

Αριθµό  28385  στα  βιβλία  σωµατείων  την  11.1.2011.  Σκοπός  της  δεύτερης  αιτούσας, 

σύµφωνα   µε  το  καταστατικό της,  είναι  η  “επισήµανση,  µελέτη  και  αντιµετώπιση των 

ζητηµάτων και  προβληµάτων  που  απασχολούν τους  κατοίκους του  Κολωνακίου 

στην  καθηµερινή  διαβίωσή  τους  σε  συνάρτηση  [...]  µε  τα  προβλήµατα  που 

δηµιουργούνται  από  την  ίδρυση  και  λειτουργία  των  καταστηµάτων υγειονοµικού 

ενδιαφέροντος,  τα  οποία έχουν δηµιουργήσει  αφόρητες  συνθήκες  διαβίωσης  για 

τους κατοίκους του Κολωνακίου και συνιστούν το µείζον πρόβληµα της περιοχής. 

Ειδικότερα, σκοποί του σωµατείου είναι (ενδεικτική απαρίθµηση) η επισήµανση, µελέτη και 

αντιµετώπιση  των  ζητηµάτων  και  προβληµάτων  που  σχετίζονται  µε:  α.  Τα 

καταστήµατα  υγειονοµικού  ενδιαφέροντος  (πολεοδοµικός  και  χωροταξικός 

σχεδιασµός,  ηχορύπανση, αυθαίρετη  κατάληψη κοινόχρηστων χώρων,  αισθητική 
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υποβάθµιση, αλλαγή χρήσεως ακινήτων κ.λπ.) β. Την ποιόηττα ζωής των κατοίκων 

–  την  προστασία  του  περιβάλλοντος  (πεζόδροµοι  –  κοινόχρηστοι χώροι,  χώροι 

πρασίνου,  αθλοπαιδιών,  χώροι  στάθµευσης  τροχοφόρων,  υπαίθρια  διαφήµιση, 

αδέσποτα ζώα κ.λ.π.”. Στο άρθρο 3 του καταστατικού αναφέρεται: “Μέσα για την επίτευξη 

των  σκοπών  του  σωµατείου  είναι:  η  ενηµέρωση  των  κατοίκων  [...],  η  υποβολή 

υποµνηµάτων και προτάσεων στις αρµόδιες αρχές και οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης 

και  εν  γένει  κάθε  νόµιµο  και  πρόσφορο  µέσο  για  την  επίτευξη  των  σκοπών του 

σωµατείου.” Κατά το άρθρο 11, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Εκπροσωπεί το σωµατείο ενώπιον 

κάθε Αρχής και Δικαστηρίου. Συνεπώς, η δεύτερη αιτούσα, µε αυτούς τους καταστατικούς 

σκοπούς,  καθώς  κι  έχοντας  τα  γραφεία  της  επί  της  οδού  Βουκουρεστίου,  δηλαδή  σε 

περιοχή που βρίθει από ακίνητα στα οποία λειτουργούν και πρόκειται να λειτουργήσουν 

Κ.Υ.Ε.,  έχει έννοµο συµφέρον για την υποβολή της παρούσας και για την ακύρωση της 

προσβαλλόµενης πράξης. 

3.3. Ο τρίτος αιτών είναι κάτοικος της ιστορικής περιοχής “Πλάκα”, στο κέντρο της Αθήνας, 

επί  της  οδού  Απόλλωνος αρ.  30.  Η  οδός  Απόλλωνος είναι  ένας  δρόµος  γεµάτος  από 

καταστήµατα  υγειονοµικού  ενδιαφέροντος,  τα  οποία  είτε  βρίσκονται  σε  λειτουργία,  είτε 

έχουν κλείσει και µπορούν ανά πάσα στιγµή υπό άλλη διεύθυνση να επαναλειτουργήσουν. 

Η  Απόλλωνος είναι  ένας  δρόµος  γνωστός  για  τα  εστιατόριά  του,  κυρίως  της  ασιατικής 

κουζίνας  (σούσι  και  νουντλ  µπαρ),  καθώς  και  άλλα  καταστήµατα  υγειονοµικού 

ενδιαφέροντος. Η κατοικία του τρίτου αιτούντα στην οδό αυτή και η γαλήνια διαβίωσή του, 

επί χρόνια έχει προστατευθεί από το θεσµικό πλαίσιο που προβλέπει τον προέλεγχο για 

την ίδρυση των Κ.Υ.Ε. και την αδειοδότηση για την χρήση µουσικής. Η κατάργηση αυτών 

των  εγγυήσεων  µε  την  προσβαλλόµενη  πράξη  µειώνει  το  επίπεδο  προστασίας  που 

παρέχει  το  θεσµικό  πλαίσιο  στην  ιδιωτικ  και  οικογενειακή  ζωή και  στην  διαφύλαξη  της 

οικιακής του γαλήνης, καθώς η απορρύθµιση της ίδρυσης των Κ.Υ.Ε. και της χρήσης από 
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αυτά µουσικής αποτελεί τεράστια απειλή για τα θεµελιώδη αυτά ατοµικά δικαιώµατα του 

προσφεύγοντος. Συνεπώς, ο προσφεύγων διαθέτει έννοµο συµφέρον για την υποβολή της 

παρούσας και την ακύρωση της προσβαλλόµενης πράξης. 

3.4.  Ο  τέταρτος  αιτών   είναι  κάτοικος  της   περιοχής  “Αµπελόκηποι”,  στο  7ο  δηµοτικό 

διαµέρισµα του Δήµου Αθηναίων, επί της οδού Σεβαστουπόλεως αρ. 9. Πρόκειται για έναν 

κεντρικό  δρόµο  των  Αµπελοκήπων  που  ήδη  έχει  αρκετά  καταστήµατα  υγειονοµικού 

ενδιαφέροντος, τα οποία είτε βρίσκονται σε λειτουργία, είτε έχουν κλείσει και µπορούν ανά 

πάσα  στιγµή  υπό  άλλη  διεύθυνση  να  επαναλειτουργήσουν.  Η  κατοικία  του  τέταρτου 

αιτούντα στην οδό αυτή και η γαλήνια διαβίωσή του, επί χρόνια έχει προστατευθεί από το 

θεσµικό  πλαίσιο  που  προβλέπει  τον  προέλεγχο  για  την  ίδρυση  των  Κ.Υ.Ε. και  την 

αδειοδότηση  για  την  χρήση  µουσικής.  Η  κατάργηση  αυτών  των  εγγυήσεων  µε  την 

προσβαλλόµενη πράξη µειώνει το επίπεδο προστασίας που παρέχει το θεσµικό πλαίσιο 

στην ιδιωτική και οικογενειακή ζωή και στην διαφύλαξη της οικιακής του γαλήνης, καθώς η 

απορρύθµιση  της  ίδρυσης  των  Κ.Υ.Ε. και  της  χρήσης  από  αυτά  µουσικής  αποτελεί 

τεράστια απειλή για τα θεµελιώδη αυτά ατοµικά δικαιώµατα του προσφεύγοντος. Συνεπώς, 

ο αιτών διαθέτει έννοµο συµφέρον για την υποβολή της παρούσας και την ακύρωση της 

προσβαλλόµενης πράξης. 

3.5.  Η πέμπτη  αιτούσα, κάτοικος Κυψέλης, εξελέγη με άμεση  καθολική ψηφοφορία στις 

δημοτικές  εκλογές του  έτους 2010, καθώς και στις  δημοτικές  εκλογές του  έτους 2014 ως 

αιρετή  κοινοτική  σύμβουλος  του  Συμβουλίου  της  6ης  Δημοτικής  Κοινότητας του Δήμου 

Αθηναίων, με την δημοτική παράταξη  “Αθήνα, η πόλη  της ζωής μας”. Η πέμπτη αιτούσα 

εξελέγη   προκειμένου   να   ασκεί,   ως   μέλος   του   συλλογικού   οργάνου   της   Δημοτικής 

Κοινότητας, μεταξύ άλλων, τις δύο (2) αποφασιστικές αρμοδιότητες που επιφυλάσσει το 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άρθρο 83 του Ν.3852/2010 για τις Δημοτικές Κοινότητες: την απόφαση περί προέγκρισης ή 

μη της ίδρυσης Κ.Υ.Ε. και της απόφασης περί χορήγησης ή μη άδειας χρήσης μουσικής σε 

Κ.Υ.Ε. Η 5η αιτούσα εξελέγη από τους συμπολίτες της για θητεία πέντε (5) ετών, δήλαδή 

από την 1η Σεπτεμβρίου 2014  έως τις 30 Αυγούστου 2019, οπότε λήγει, κατά το άρθρο 9 

παρ. 1 του Ν.3852/2010 η θητεία των αυτοδιοικητικών αρχών. Όμως, με τον Ν.4442/2016 

και   με   την  σε   εκτέλεση  αυτού   εκδοθείσα  προσβαλλόμενη  πράξη,   οι   δύο   αυτές   μόνες 

αποφασιστικές αρμοδιότητες του Συμβουλίου της 6ης Δημοτικής Κοινότητας καταργούνται, 

εν μέσω της αυτοδιοικητικής περιόδου, ματαιώνοντας την σχετική δημοκρατική εντολή που 

έλαβε  η  5η αιτούσα από  τους συμπολίτες   της,   των οποίων  έτσι  η   εκπροσώπηση στο 

Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας ματαιώνεται ως προς τις συγκεκριμένες αρμοδιότητες. 

Κατ'  αυτόν τον τρόπο, η 5η αιτούσα αιφνιδιάστηκε και  διαψεύσθηκε η προστατευόμενη 

εμπιστοσύνη της στον νόμο, ήτοι στα άρθρα 80 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και 83 

του Ν.3852/2010, κατά τρόπον ο οποίος αντίκειται στα άρθρα 26 και 102 του Συντάγματος 

και   στα   άρθρα   3,   4   και   7   του   Ευρωπαϊκού   Χάρτη   Τοπικής   Αυτονομίας,   όπως 

αναλυτικότερα εκτίθεται κατωτέρω, στον πρώτο λόγο ακύρωσης. Επομένως, η 5η αιτούσα 

έχει προφανές άμεσο και ενεστώς έννομο συμφέρον για την άσκηση της παρούσας.
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4.ΠΡΩΤΟΣ  ΛΟΓΟΣ  ΑΚΥΡΩΣΗΣ:  ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ  ΑΡΘΡΩΝ  26  ΚΑΙ  102  ΤΟΥ 

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 3, 4 ΚΑΙ 7 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΤΟΠΙΚΗΣ 

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ

4.2. Σύµφωνα  µε το άρθρο 26 του Συντάγµατος, η νοµοθετική  εξουσία ασκείται από τη 

Βουλή  και τον  Πρόεδρο  της  Δηµοκρατίας,  ενώ  η  εκτελεστική  εξουσία ασκείται  από  τον 

Πρόεδρο  της  Δηµοκρατίας  και  την  Κυβέρνηση.  Με  τις  διατάξεις  αυτές  θεσπίζεται  η 

διάκριση  των  κρατικών  λειτουργιών,  ενώ,  σύµφωνα  και  µε  την  σχετική  νοµολογία  του 

Δικαστηρίου  Σας,  δεν  επιτρέπεται  η  παρέµβαση  της  νοµοθετικής  εξουσίας στο  πλαίσιο 

ενάσκησης  της  εκτελεστικής  εξουσίας. Σύµφωνα  µε  το  άρθρο  102 του  Συντάγµατος,  η 

διοίκηση  των  τοπικών  υποθέσεων  ανήκει  στους  οργανισµούς  τοπικής  αυτοδιοίκησης 

πρώτου και δεύτερου  βαθµού.  Υπέρ  των  οργανισµών  τοπικής αυτοδιοίκησης συντρέχει 

τεκµήριο αρµοδιότητας για τη διοίκηση των τοπικών υποθέσεων. Νόµος καθορίζει το εύρος 

και  τις  κατηγορίες  των  τοπικών  υποθέσεων,  καθώς  και  την  κατανοµή  τους  στους  επί 

µέρους βαθµούς. Με νόµο µπορεί να ανατίθεται στους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης 

η άσκηση αρµοδιοτήτων που συνιστούν αποστολή του Κράτους, όπως είναι εν προκειµένω 

οι  διατάξεις του άρθρου  80 του Κώδικα Δήµων  και Κοινοτήτων και του άρθρου  83 του 

Ν.3852/2010  µε  τις  οποίες  θεσπίζονται εγγυήσεις  για  την  προστασία  του  φυσικού  και 

πολιτιστικού  περιβάλλοντος  από  την  λειτουργία  του  Κ.Υ.Ε.,  σε  τοπικό  επίπεδο.  Oι 

οργανισµοί  τοπικής αυτοδιοίκησης έχουν διοικητική  και οικονοµική αυτοτέλεια.  Oι  αρχές 

τους  εκλέγονται  µε  καθολική  και  µυστική  ψηφοφορία,  όπως  νόµος  ορίζει.

Το Κράτος  ασκεί  στους  οργανισµούς  τοπικής  αυτοδιοίκησης  εποπτεία  που  συνίσταται 

αποκλειστικά σε έλεγχο νοµιµότητας και δεν επιτρέπεται να εµποδίζει την πρωτοβουλία και 
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την ελεύθερη δράση τους. O έλεγχος νοµιµότητας ασκείται, όπως ο νόµος ορίζει. Κατά το 

άρθρο 3 του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτονοµίας (κυρώθηκε κατά το άρθρο 28 του 

Συντάγµατος  και  διαθέτει  αυξηµένη  τυπική  ισχύ  µε  τον  Ν.1850/1989,  ΦΕΚ  Α 

114/10.5.1989), δια  της  τοπικής  αυτονοµίας  νοείται  το  δικαίωµα  και  η  πραγµατική 

ικανότητα των Ο.Τ.Α. να  ρυθµίζουν και να  διευθύνουν,  στα πλαίσια του νόµου  µε 

δική τους ευθύνη και προς όφελος του πληθυσµού τους, ένα σηµαντικό µέρος των 

δηµοσίων υποθέσεων. Κατά την 2η παρ. του ίδιου άρθρου, το δικαίωµα αυτό ασκείται 

από συµβούλια ή συνελεύσεις που αποτελούνται από µέλη εκλεγόµενα µε ελεύθερη, 

µυστική,  ίση,  άµεση  και καθολική ψηφοφορία και που µπορούν να  έχουν υπεύθυνα 

ενώπιόν  τους  εκτελεστά  όργανα.  Κατά το  άρθρο  4  (“Έκταση  τοπικής αυτονοµίας”)  του 

Χάρτη,  οι βασικές αρµοδιότητες των Ο.Τ.Α. ορίζονται από το Σύνταγµα ή από τον 

νόµο.  Κατά την  παρ.  4 του  ίδιου  άρθρου  του  Χάρτη,  οι  αρµοδιότητες  που  ανατίθενται 

στους  Ο.Τ.Α. πρέπει  κανονικά να  είναι  πλήρεις και αποκλειστικές.  Δεν  µπορούν να 

αµφισβητούνται ή να περιορίζονται από άλλη αρχή, κεντρική ή περιφερειακή, παρά 

στα πλαίσια του νόµου. Κατά το άρθρο 7 (“Προϋποθέσεις άσκησης των αρµοδιοτήτων σε 

τοπικό επίπεδο”), το καταστατικό των τοπικών αρχών πρέπει να εξασφαλίζει την ελεύθερη 

άσκηση της εντολής τους. 

4.3.  Στην  προκειµένη  υπό  κρίση  περίπτωση,  οι  αιτούντες  πολίτες  συµµετείχαν  στις 

δηµοτικές εκλογές του έτους 2014, εκλέγοντας  αιρετούς εκπροσώπους µε καθολική και 

µυστική ψηφοφορία  στις αρχές του Δήµου  Αθηναίων,  Ο.Τ.Α. πρώτου βαθµού,  ο οποίος 

περιλαµβάνει επτά (7) Δηµοτικές Κοινότητες, καθεµία εκ  των οποίων διοικείται από  ένα 

Συµβούλιο αιρετών κοινοτικών συµβούλων, ανάµεσα στους οποίους και η 5η αιτούσα, που 

έχουν επίσης αναδειχθεί µε µυστική και καθολική ψηφοφορία κατά τις εκλογές, όπως και 

στο κεντρικό Δηµοτικό Συµβούλιο του Δήµου (άρθρο 8 Ν.3852/2010). Συµµετέχοντας οι 

αιτούντες πολίτες στις δηµοτικές εκλογές του έτους 2014 γνώριζαν ότι θα αναδείξουν τα 
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Συµβούλια των Δηµοτικών Κοινοτήτων που έχουν ακόµη και σήµερα, κατά τον νόµο, δύο 

(2) αποφασιστικές αρµοδιότητες, σύµφωνα µε το άρθρο 83 του Ν.3852/2010, αναµένοντας 

ότι αυτές  θα  ασκούνται τουλάχιστον για πέντε  (5) έτη για τα οποία ορίζεται κατά νόµον 

(άρθρο 9 παρ. 1 Ν.3852/2010) η θητεία των αυτοδιοικητικών αρχών:

“Το συµβούλιο της δηµοτικής κοινότητας ασκεί τις  ακόλουθες αρµοδιότητες  στα όρια της  

δηµοτικής κοινότητας:

 α) αποφασίζει για την προέγκριση ίδρυσης ή εγκατάστασης καταστηµάτων,  
επιχειρήσεων και λοιπών δραστηριοτήτων, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία,

 β) αποφασίζει για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας µουσικής”

Όµως,  µε την προσβαλλόµενη πράξη, οι δύο  αυτές  αρµοδιότητες των Συµβουλίων  των 

Δηµοτικών  Κοινοτήτων  καταργούνται.  Η  πρώτη  αρµοδιότητα  ασκείται  µε  την  υποδοχή 

απλής   “γνωστοποίησης” από  τα  ενδιαφερόµενα  άτοµα  προς  ίδρυση  Κ.Υ.Ε. (άρθρο  28 

Ν.4442/2016), αντί για υποβολή αίτησης προς “προέγκριση ίδρυσης” που ορίζεται από το 

άρθρο 80 του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων. Η δεύτερη αρµοδιότητα καταργείται επίσης 

τελείως (άρθρο 29 Ν.4442/2016). Οι καταργήσεις αυτές επήλθαν µε τον Ν.4442/2016 και 

υλοποιούνται πλέον µε την προσβαλλόµενη πράξη, σε εκτέλεση του οποίου εκδόθηκε.

4.4. Η κατάργηση των δύο µόνον αποφασιστικών αρµοδιοτήτων από τον νοµοθέτη, τυπικό 

και κανονιστικό, εν µέσω της αυτοδιοικητικής περιόδου, δηλαδή πριν την λήξη της θητείας 

των αιρετών οργάνων, συνιστά ανεπίτρεπτη παρέµβαση της κεντρικής εξουσίας στο πεδίο 

της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η παρέµβαση αυτή µαταιώνει την συµµετοχή των αιτούντων 

στην  λήψη  των  αποφάσεων  µε  την  ανάδειξη  αιρετών  εκπροσώπων  τους,  αφού  οι 

αιτούντες, όταν έλαβαν µέρος ως εκλογείς στις δηµοτικές εκλογές γνώριζαν ότι µε αυτόν 

τον  τρόπο  θα  συµβάλλουν  στην  ανάδειξη  των  αιρετών,  όπως  η  5η  αιτούσα,  που  θα 

ασκούν  αυτές  τις  δύο  αποφασιστικές  αρµοδιότητες  των  Συµβουλίων  των  Δηµοτικών 
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Κοινοτήτων. Η παρέµβαση του νοµοθέτη µε τις επίµαχες διατάξεις των άρθρων 28 και 29 

του Ν.4442/2016 και την προσβαλλόµενη πράξη  µαταιώνει την έννοια της “διοίκησης 

των  τοπικών  υποθέσεων”  από  τα  αιρετά  όργανα  που  ανέδειξαν  οι  αιτούντες 

πολίτες, ως προς την προέγκριση ίδρυσης των Κ.Υ.Ε. και την χορήγηση ή µη άδειας 

χρήσης  µουσικής  από  αυτά  .  Ταυτόχρονα,  µαταιώνει  την  έννοια  της  “τοπικής 

αυτονοµίας”  που  κατά  τον  Ευρωπαϊκό  Χάρτη  Τοπικής  Αυτονοµίας  “δεν  πρέπει  να 

αµφισβητείται ή να περιορίζεται από τις κεντρικές αρχές” (βλ. άρθρο 4 παρ. 4 εδ. β' του 

Χάρτη).  Ο  νοµοθέτης  όφειλε  να  σεβαστεί  το γεγονός  ότι  στις  δηµοτικές εκλογές του 

2014 οι αιτούντες πολίτες είχαν εύλογη προσδοκία ότι ψηφίζαν αιρετούς, όπως η 5η 

αιτούσα, για να ασκήσουν αυτές τις αποφασιστικές αρµοδιότητες της προέγκρισης 

ίδρυσης  και της  αδειοδότησης χρήσης  µουσικής  σε  Κ.Υ.Ε., ως  µέλη  συλλογικών 

αυτοδιοικητικών οργάνων  ήτοι Συµβουλίων  Δηµοτικών Κοινοτήτων, έως  τη  λήξη 

της  τρέχουσας θητείας  τους,  δηλαδή  για  το  χρονικό διάστηµα  από  1.9.2014 έως 

30.8.2019. Αντί όµως να συµβεί αυτό, ο νοµοθέτης  παρενέβη το έτος 2016 και το έτος 

2017,  εν  µέσω  της  αυτοδιοικητικής  θητείας,  καταργώντας  αυτές  τις  δύο  µόνες 

αποφασιστικές  αρµοδιότητες  των  Συµβουλίων  Δηµοτικών Κοινοτήτων και  µαταιώνοντας 

έτσι την εύλογη προσδοκία των αιτούντων πολιτών ότι οι αιρετοί, όπως η 5η αιτούσα, θα 

ασκούν ως εκπρόσωποι τους τις αρµοδιότητες αυτές έως τις 30.8.2019. Ο νοµοθέτης έχει 

βεβαίως  την  διακριτική  ευχέρεια  να  ρυθµίσει  το  πλαίσιο  της  διοίκησης  των  τοπικών 

υποθέσεων από τους Ο.Τ.Α., αλλά παράλληλα οφείλει να σεβαστεί το πλαίσιο του άρθρου 

102 του  Συντάγµατος, που  ορίζει  την  διαδικασία  των  αυτοδιοικητικών  εκλογών  για  την 

ανάδειξη αιρετών που θα ασκήσουν τις αρµοδιότητες που τους έχουν ανατεθεί από τον 

νοµοθέτη για το διάστηµα της θητείας τους.  Ο νοµοθέτης όφειλε δηλαδή να ορίσει και 

µια  µεταβατική  διάταξη,  σύµφωνα  µε  την  οποία,  οι  καταργήσεις  των  δύο 

αποφασιστικών  αρµοδιοτήτων  των  Συµβουλίων  των  Δηµοτικών  Κοινοτήτων  θα 

ισχύσουν  από  την  νέα  αυτοδιοικητική  περίοδο,  ήτοι  από  1.9.2019,  ώστε  οι 
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ψηφοφόροι  στις  δηµοτικές  εκλογές  του  2019  να  γνωρίζουν  ότι  θα  εκλέξουν 

Συµβούλια Δηµοτικών Κοινοτήτων µε µόνο γνωµοδοτικές αρµοδιότητες. Αντί, όµως, 

ο νοµοθέτης να σεβαστεί το γεγονός ότι οι αιτούντες πολίτες συµµετείχαν στις εκλογές µε 

την εύλογη προσδοκία και δικαιολογηµένη εµπιστοσύνη ότι θα αναδείξουν αποφασιστικά 

Συµβούλια, Δηµοτικών Κοινοτήτων, αφαίρεσε τις αποφασιστικές αρµοδιότητες αυτών των 

Συµβουλίων, διαψεύδοντας την δικαιολογηµένη εµπιστοσύνη των εδώ αιτούντων πολιτών 

και ιδίως της 5ης αιτούσας που εξελέγη µε αυτή την δηµοκρατική εντολή. Κατ' αυτόν τον 

τρόπο όµως, ο νοµοθέτης, θεσπίζοντας τον Ν.4442/2016, ιδίως τα άρθρα 28 και 29 και την 

προσβαλλόµενη  πράξη  µε  άµεση  εφαρµογή,  χωρίς δηλαδή  µεταβατική  διάταξη  για  την 

ισχύ  των  αποτελεσµάτων  τους  από  την  1.9.2019,  παραβίασε  την  δικαιολογηµένη 

εµπιστοσύνη των πολιτών που ανέδειξαν τους αιρετούς µε αποφασιστικές αρµοδιότητες, 

αποψιλώνοντας τους συγκεκριµένους αιρετούς, όπως η 5η αιτούσα, από τις αρµοδιότητες 

αυτές. Εποµένως, ο νοµοθέτης δεν σεβάστηκε  την διάταξη περί διοίκησης των τοπικών 

υποθέσεων  από  αιρετά  όργανα  των  Ο.Τ.Α., διότι  οικειοποιήθηκε  την  διοίκηση  αυτή, 

µεταβάλλοντας εν  µέσω της  θητείας  τους τα αιρετά όργανα  των Δηµοτικών Κοινοτήτων 

από  αποφασιστικά  σε  αµιγώς  νοµοθετικά.  Κατ'  αυτόν  τον  τρόπο,  διαψεύσθηκε  η 

δικαιολογηµένη  εµπιστοσύνη  των  εδώ  αιτούντων  πολιτών  ως  ψηφοφόρων,  ότι 

αναδεικνύουν  αποφασιστικά  όργανα  και  παραβιάστηκαν  τα  άρθρα  26  και  102  του 

Συντάγµατος και τα άρθρα 3, 4 και 7 του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτονοµίας.

4.5.  Αξίζει  να  αναφερθεί  ότι  αυτή  ήταν  η  κρίση  του  Ευρωπαϊκού  Δικαστηρίου  των 

Δικαιωµάτων του Ανθρώπου στην απόφασή του της 15.6.2006, επί της προσφυγής αρ. 

33554/2003, στην υπόθεση “Λυκουρέζος κατά Ελλάδας”. Η υπόθεση αφορά την επιβολή 

του  επαγγελµατικού  ασυµβιβάστου  που  επιβλήθηκε  µε  συνταγµατική  αναθεώρηση  του 

άρθρου  57  του  Συντάγµατος  το  έτος  2001  οδηγώντας  έτσι  σε  άµεση  έκπτωση  του 

βουλευτή  Αλέξανδρου  Λυκουρέζου  που  εξελέγη  στις  εκλογές  του  έτους  2000, 
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ακυρώνοντας  έτσι  την  εκλογική  διαδικασία  και  διαψεύδοντας  την  προστατευόµενη 

εµπιστοσύνη  των  ψηφοφόρων  και  του  εκλεγέντος.  Το  Ευρωπαϊκό  Δικαστήριο  των 

Δικαιωµάτων του Ανθρώπου καταδίκασε την Ελλάδα γι'  αυτόν τον αιφνιδιασµό,  κατά το 

εξής σκεπτικό (υπογραµµίσεις δικές µας):

“51. Τα δικαιώµατα που εγγυάται το άρθρο 3 του Πρωτοκόλλου αρ. 1 είναι κρίσιµα για την 
καθιέρωση και την  διαχείριση  των θεµελίων  µιας  πραγµατικής  δηµοκρατίας  διεπόµενης 
από την υπεροχή του δικαίου. Εντούτοις, τα δικαιώµατα αυτά δεν είναι απόλυτα. Υπάρχει 
θέση για «σιωπηρούς περιορισµούς» και στα συµβαλλόµενα Κράτη πρέπει να χορηγείται 
διακριτική ευχέρεια επί του ζητήµατος αυτού. Το Δικαστήριο επιβεβαιώνει ότι η διακριτική 
ευχέρεια  στον  τοµέα  αυτό  είναι  ευρεία  (Matthews κατά  Ηνωµένου  Βασιλείου  [GC],  no. 
24833/94, § 63, CEDH 1999-I –  Labita κατά Ιταλίας  [GC], no.  26772/95, § 201, CEDH 
2000-IV  –  Podkolzina  κατά  Λετονίας,  no.  46726/99,  §  33,  CEDH  2002-II).  Υπάρχουν 
πολλοί τρόποι να οργανωθούν και να λειτουργήσουν τα εκλογικά συστήµατα και πολλές 
διαφορές στην Ευρώπη ειδικότερα στην ιστορική εξέλιξη, την πολιτισµική διαφορετικότητα 
και την πολιτική σκέψη, που εναπόκειται σε κάθε συµβαλλόµενο Κράτος να ενσωµατώσει 
στην  δική  του  άποψη  περί  δηµοκρατίας  (πιο  πάνω  αναφερόµενη  απόφαση  Hirst  κατά 
Ηνωµένου Βασιλείου (no. 2), § 61).
52.  Εντούτοις,  το  Δικαστήριο  είναι  αρµόδιο  να  αποφανθεί  σε  τελευταίο  βαθµό  επί  της 
τήρησης των απαιτήσεων του άρθρου 3 του Πρωτοκόλλου αρ. 1. Πρέπει να βεβαιωθεί ότι 
οι προϋποθέσεις στις οποίες υπάγονται τα δικαιώµατα ψήφου ή της θέσης υποψηφιότητος 
σε εκλογές δεν περιορίζουν τα εν λόγω δικαιώµατα σε βαθµό που να τα προσβάλει στην 
ίδια  την  ουσία  τους  και  να  τους  στερήσει  την  αποτελεσµατικότητά  τους,  ότι  οι 
προϋποθέσεις αυτές  επιδιώκουν έναν  νόµιµο  σκοπό και ότι τα χρησιµοποιούµενα µέσα 
δεν αποδεικνύονται δυσανάλογα (πιο πάνω αναφερόµενη απόφαση  Mathieu-Mohin, σελ. 
23,  §  52).  Ειδικότερα,  καµία  από  τις  επιβαλλόµενες  σε  κάθε  περίπτωση 
προϋποθέσεις δεν πρέπει να παρεµποδίζει την ελεύθερη έκφραση του λαού στην 
επιλογή του νοµοθετικού σώµατος – µε άλλα λόγια, αυτές πρέπει να αντανακλούν ή 
να  µην  αντιτάσσονται  στην  µέριµνα  της  διατήρησης  της  ακεραιότητος  και  της 
αποτελεσµατικότητος µιας εκλογικής διαδικασίας που στοχεύει στον καθορισµό της 
βούλησης του λαού µέσω των εκλογών (πιο πάνω αναφερόµενη απόφαση Hirst, § 62). 
Επίσης,  µόλις  εκφραστεί  ελεύθερα  και  δηµοκρατικά  η  εκλογή  του  λαού,  καµία 
µεταγενέστερη  τροποποίηση  του  εκλογικού  συστήµατος  δεν  µπορεί  να 
αµφισβητήσει  την  επιλογή  αυτή,  εκτός  αν  συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι  για  την 
δηµοκρατική τάξη.
53.  Εν  προκειµένω,  ο  προσφεύγων  καλεί  το  Δικαστήριο  να  καταδικάσει  τον  απόλυτο 
χαρακτήρα του εν λόγω επαγγελµατικού ασυµβίβαστου, και ειδικότερα την ευρεία ερµηνεία 
του εκ µέρους του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, εν απουσία του προβλεπόµενου από το 
Σύνταγµα νόµου εφαρµογής. Εντούτοις, όσο ενδιαφέρουσες και αν είναι αυτές οι πλευρές 
της παρούσας υπόθεσης, το Δικαστήριο δεν έχει αρµοδιότητα να εκφράσει την άποψή του 
σχετικά µε την γενική απαγόρευση της άσκησης οποιουδήποτε επαγγέλµατος. Περιορίζεται 
να παρατηρήσει ότι αυτή η γενική απαγόρευση, η οποία προβλέπεται από το νέο άρθρο 57 
του Συντάγµατος, καθιερώνει ένα  ασυµβίβαστο, το οποίο απαντάται σπανίως µέσα  στα 
άλλα ευρωπαϊκά Κράτη (πιο πάνω παράγραφοι 21-37).
54.  Παρά  ταύτα, το Δικαστήριο  δεν  µπορεί να  αγνοήσει  το γεγονός  ότι  ο  προσφεύγων 
εξελέγη  κάτω  από  συνθήκες  άψογες,  ήτοι  σύµφωνα  µε  το  εκλογικό  σύστηµα  και  το 
Σύνταγµα που ίσχυαν τότε. Ούτε ο ενδιαφερόµενος, ως υποψήφιος, ούτε οι ψηφοφόροι 
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του δεν µπορούσαν να φανταστούν ότι η εκλογή του πρώτου θα µπορούσε να έχει 
ελάττωµα και να κριθεί ελαττωµατική κατά την διάρκεια της περιόδου για την οποία 
εξελέγη,  εξαιτίας  ενός  ασυµβίβαστου  απορρέοντος  από  την  παράλληλη  άσκηση 
επαγγελµατικής δραστηριότητος.
55. Το Δικαστήριο δεν πείθεται από το επιχείρηµα της Κυβέρνησης, σύµφωνα µε το οποίο 
το  επίδικο  ασυµβίβαστο  ανακοινώθηκε  πολύ πριν  τις  εκλογές  της  9  Απριλίου  2000.  Η 
γνώµη τριών βουλευτών της αντιπολίτευσης, οι οποίοι εκφράστηκαν υπέρ του απόλυτου 
ασυµβίβαστου  τον  Ιανουάριο  του  1998,  δεν  αρκεί,  στα  µάτια  του  Δικαστηρίου,  για  να 
εξαχθεί το συµπέρασµα ότι οι υποψήφιοι στις εκλογές της 9 Απριλίου 2000 και το εκλογικό 
σώµα είχαν προειδοποιηθεί σχετικώς. Κατά τα λοιπά, ούτε η έκθεση της κοινοβουλευτικής 
επιτροπής της 30 Μαρτίου 1998 ούτε, πολύ λιγότερο, εκείνη της 23 Οκτωβρίου 2000 δεν 
ανέφεραν την εισαγωγή απόλυτου επαγγελµατικού ασυµβίβαστου (πιο πάνω παράγραφος 
18). Τελικώς, το Δικαστήριο εκτιµά ότι το εν λόγω επαγγελµατικό ασυµβίβαστο αιφνιδίασε 
τόσο τον προσφεύγοντα όσο και τους ψηφοφόρους του κατά την διάρκεια της εν 
λόγω θητείας.
56. Επί του σηµείου αυτού, το Δικαστήριο επιβεβαιώνει ότι το αντικείµενο και ο σκοπός της 
Σύµβασης επιβάλλουν την ερµηνεία και την εφαρµογή των διατάξεών της κατά τρόπο που 
να  καθιστά  τις  απαιτήσεις,  όχι  θεωρητικές  ή  απατηλές,  αλλά  συγκεκριµένες  και 
πραγµατικές (βλέπε για παράδειγµα τις αποφάσεις Artico κατά Ιταλίας της 13 Μαΐου 1980, 
série A no. 37, σελ. 15-16, § 33 – Ενωµένο Κοµµουνιστικό Κόµµα της Τουρκίας και λοιποί 
κατά Τουρκίας, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, σελ. 18-19, § 33, και Chassagnou 
και λοιποί κατά Γαλλίας [GC], αριθ. 25088/94, 28331/95 και 28443/95, § 100, CEDH 1999-
III). Όµως, τα δικαιώµατα που προστατεύονται από το άρθρο 3 του Πρωτοκόλλου αρ. 1, 
δικαιώµατα σύµφυτα µε την έννοια του πραγµατικού δηµοκρατικού καθεστώτος, θα 
ήταν  απατηλά  αν  ο  ενδιαφερόµενος  ή  οι  ψηφοφόροι  του  µπορούσαν  να  τα 
αποστερηθούν αυθαιρέτως ανά πάσα στιγµή (βλέπε, mutatis mutandis, Melnitchenko 
κατά Ουκρανίας, no. 17707/02, § 59, CEDH 2004-X).
57. Κάτω από τις συνθήκες αυτές, το Δικαστήριο καταλήγει ότι, αξιολογώντας την εκλογή 
του  προσφεύγοντος  υπό  το  πρίσµα  του  νέου  άρθρου  57  του  Συντάγµατος  χωρίς  να 
λαµβάνει υπόψη το γεγονός ότι η εκλογή αυτή είχε λάβει χώρα το έτος 2000 µε απόλυτη 
νοµιµότητα, το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο κήρυξε την έκπτωση του ενδιαφεροµένου από 
το βουλευτικό αξίωµά του και στέρησε από τους ψηφοφόρους του τον υποψήφιο που 
είχαν επιλέξει ελεύθερα και δηµοκρατικά για να τους αντιπροσωπεύσει επί τέσσερα 
χρόνια  στην  Βουλή,  παραγνωρίζοντας  την  αρχή  της  δικαιολογηµένης 
εµπιστοσύνης. Επί του σηµείου αυτού, το Δικαστήριο διαπιστώνει ότι η Κυβέρνηση δεν 
επικαλέστηκε  κάποιον επιτακτικό λόγο για  την  δηµοκρατική  τάξη που  θα  µπορούσε να 
δικαιολογήσει  την  άµεση  εφαρµογή  του  απόλυτου  ασυµβίβαστου.  Η  κατάσταση  αυτή 
προσβάλλει εποµένως την ίδια την φύση των δικαιωµάτων που προστατεύονται από το 
άρθρο 3 του Πρωτοκόλλου αρ. 1.

4.6. Αντίστοιχα προς τα ανωτέρω, στην υπό κρίση περίπτωση, το δικαίωµα των αιτούντων 

πολιτών  να  εκλέξουν  τους  αιρετούς  εκπροσώπους  τους  στα  Συµβούλια  Δηµοτικών 

Κοινοτήτων µε αποφασιστικές αρµοδιότητες προέγκρισης  ίδρυσης Κ.Υ.Ε. και χορήγησης 

αδειών µουσικής Κ.Υ.Ε. δεν πρέπει να περιορίζεται στο βαθµό που προσβάλλει την ίδια 

την ουσία της συµµετοχής τους ως πολίτες στην διαχείριση των τοπικών υποθέσεων µε 

την  εκλογή  αιρετών  οργάνων  Ο.Τ.Α. Ο  νοµοθέτης  δεν  πρέπει  να  παρεµποδίζει,  κατ' 
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αποτέλεσµα, την ελεύθερη έκφραση του λαού στην επιλογή των οργάνων των Ο.Τ.Α. µε 

µεταγενέστερες τροποποιήσεις της εντολής των αιρετών, όπως η 5η αιτούσα, “εκτός εάν 

συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι για την δηµοκρατική τάξη”. Τέτοιοι επιτακτικοί λόγοι φυσικά 

δεν  συντρέχουν  κι  εποµένως  δεν  δικαιολογείται  η  εκ  των  υστέρων  αφαίρεση 

αποφασιστικών αρµοδιοτήτων από  τα  αιρετά όργανα  των Ο.Τ.Α. που ανέδειξαν οι  εδώ 

αιτούντες πολίτες ως ψηφοφόροι στις δηµοτικές εκλογές του 2014, ανάµεσα στα οποία και 

η  5η  αιτούσα.   Οι  εδώ  αιτούντες  πολίτες,  ως  ψηφοφόροι  δεν  µπορούσαν  να 

φανταστούν ότι η εκλογή των αιρετών οργάνων θα µπορούσε, σε δύο (2)  χρόνια, 

να µην έχει καµία συµβολή στην διοίκηση των µοναδικών τοπικών υποθέσεων που 

έχουν ανατεθεί στα Συµβούλια των Δηµοτικών Κοινοτήτων (προέγκριση ίδρυσης και 

άδεια  µουσικής),  γιατί  σύµφωνα  µε  το  άρθρο  9  παρ.  1  του  Ν.3852/2010  οι 

ψηφοφόροι γνώριζαν ότι εκλέγουν τα αιρετά όργανα για να ασκούν αυτές τις δύο 

µόνες  αποφασιστικές αρµοδιότητες έως  τον Αύγουστο του έτους 2019  (βλ.  ανωτ. 

παρ. 54 της απόφασης Λυκουρέζος κατά Ελλάδας). Η παρέµβαση του νοµοθέτη µε την 

αφαίρεση  αυτών των δύο  µοναδικών αποφασιστικών αρµοδιοτήτων µε  την  ψήφιση  των 

άρθρων 28 και 29 του Ν.4442/2016 και µε την θέσπιση της προσβαλλοµένης απόφασης, 

χωρίς την ρητή κατάργηση µάλιστα του άρθρου 80 του Ν.4262/2006, αιφνιδίασε τους εδώ 

αιτούντες ως ψηφοφόρους, κατά την διάρκεια της θητείας των αιρετών που ανέδειξαν για 

να ασκήσουν αυτές ακριβώς τις µοναδικές αποφασιστικές αρµοδιότητες (βλ. ανωτ. παρ. 55 

της  απόφασης  Λυκουρέζος κατά Ελλάδας). Με  αυτή  την  νοµοθετική  παρέµβαση  όµως, 

καθώς  και  µε  την  θέσπιση  της  προσβαλλοµένης  απόφασης,  τα  δικαιώµατα  των  εδώ 

αιτούντων  πολιτών  για  συµµετοχή  δια  της  ψηφοφορίας  στην  διοίκηση  των  τοπικών 

υποθέσεων,  παρόλο που  είναι  σύµφυτα  µε  την  έννοια  ενός  πραγµατικά  δηµοκρατικού 

καθεστώτος, κατέστησαν απατηλά, καθώς στην ουσία οι ψηφοφόροι τα αποστερήθηκαν εκ 

των  υστέρων  (βλ.  ανωτ.  παρ.  56  της  απόφασης  Λυκουρέζος  κατά  Ελλάδας).  Η 

προσβαλλόµενη  πράξη  και  ο  Ν.4442/2016  στέρησε  κατ'  αποτέλεσµα  από  τους  εδώ 

45



αιτούντες  πολίτες ως  ψηφοφόρους  τα  αιρετά  αποφασιστικά όργανα  που  είχαν  επιλέξει 

ελεύθερα  και  δηµοκρατικά  για  να  τους  αντιπροσωπεύσουν  επί  πέντε  (5)  χρόνια  στα 

Συµβούλια  των  Δηµοτικών  Κοινοτήτων,  ασκώντας  αυτές  τις  δύο  συγκεκριµένες 

αποφασιστικές αρµοδιότητες που καταργήθηκαν µε τα άρθρα 28 και 29 του Ν.4442/2016 

και  µε  την  προσβαλλόµενη  πράξη,  παραβιάζοντας την  αρχή  της  δικαιολογηµένης 

εµπιστοσύνης (βλ. παρ. 57 της απόφασης Λυκουρέζος κατά Ελλάδας).  

4.7. Αξίζει να σηµειωθεί ότι το ζήτηµα της αντισυνταγµατικότητας που έχει τεθεί από τον 

πρώτο αιτούντα στο στάδιο της δηµόσιας διαβούλευσης του Κράτους έχει περιληφθεί και 

στην Έκθεση Δηµόσιας Διαβούλευσης που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Βουλής των 

Ελλήνων1, χωρίς όµως να έχει απαντηθεί από τους συντάκτες και τους διαµορφωτές των 

ρυθµίσεων. Συγκεκριµένα, στη σελ. 219 της Έκθεσης Δηµόσιας Διαβούλευσης ως προς το 

άρθρο 30 του νοµοσχεδίου (ήτοι το άρθρο 29 του Ν.4442/2016) αναφέρεται ότι “γίνεται 

λόγος για παρέµβαση του νοµοθέτη στην δηµοκρατική εντολή που δόθηκε από τους 

εκλογείς και τίθεται προβληµατισµός ως προς την συνταγµατικότητα της ρύθµισης. 

Μειώνεται  η  δυνατότητα  πρόληψης  του  προβλήµατος,  χωρίς  αντίστοιχα  να 

ενισχύεται  ο  κατασταλτικός  έλεγχος  για  τον  περιορισµό  του  φαινοµένου  της 

ηχορύπανσης. Επισηµαίνεται η  δυσκολία – σήµερα  –  της  ανάκλησης  της  άδειας 

λειτουργίας σε  περίπτωση µη  συµµόρφωσης των επιχειρήσεων”.  Ως  εκ  τούτου, ο 

νοµοθέτης γνώριζε τις ενστάσεις αντισυνταγµατικότητας των εν λόγω ρυθµίσεων και παρ' 

όλ' αυτά δεν περιέλαβε απαντήσεις στο κείµενο της Έκθεσης Διαβούλευσης, γνωρίζοντας 

ότι προβαίνει στην θέσπιση αντισυνταγµατικών διατάξεων. 

4.8.  Για τους ανωτέρω νοµικούς λόγους, το Δικαστήριό Σας, ασκώντας την λειτουργία του 

1 Έγγραφο προσβάσιµο στην ιστοθέση: http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c8827c35-4399-4fbb-8ea6-
aebdc768f4f7/9815917.pdf 
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παρεµπίπτοντος ελέγχου της συνταγµατικότητας, κατ' άρθρο 93 παρ. 4 του Συντάγµατος, 

καθώς τα άρθρα 28 και 29 του Ν.4442/2016 είναι αντίθετα στα άρθρα 26 και 102 του 

Συντάγµατος και στην συνταγµατική αρχή της προστατευόµενης εµπιστοσύνης του πολίτη, 

ενώ παράλληλα αντιτίθενται και στα άρθρα 3, 4 και 7 του αυξηµένης τυπικής ισχύος 

Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτονοµίας, πρέπει να ακυρώσει την προσβαλλόµενη πράξη 

που εκπληρώνει το περιεχόµενο των ανωτέρω αντισυνταγµατικών νοµοθετικών διατάξεων. 

5.ΔΕΥΤΕΡΟΣ  ΛΟΓΟΣ  ΑΚΥΡΩΣΗΣ:  ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ  ΑΡΘΡΟΥ  24  ΠΑΡ  1  ΤΟΥ 

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ 

5.1. Σύµφωνα µε το άρθρο 24 του Συντάγµατος, η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού 

περιβάλλοντος  αποτελεί  υποχρέωση  του  Κράτους  και  δικαίωµα  του  καθενός.  Για  τη 

διαφύλαξή του το Κράτος έχει υποχρέωση να παίρνει ιδιαίτερα προληπτικά ή κατασταλτικά 

µέτρα στο πλαίσιο της αρχής της αειφορίας. 

5.2. Ο κοινός νοµοθέτης, σε  εφαρµογή  των ανωτέρω διατάξεων για την προστασία του 

περιβάλλοντος,  µε  συγκεκριµένες  διατάξεις  όρισε  εγγυήσεις  για  την  διαφύλαξη  της 

προστασίας  του  φυσικού περιβάλλοντος, µε  προληπτικά µέτρα  στο  πλαίσιο της 

αρχής  της  αειφορίας,  ως  προς  την  διαδικασία  της  έναρξης  λειτουργίας Κ.Υ.Ε. και ως 

προς την αδειοδότησή τους για την χρήση µουσικής. Συγκεκριµένα,  κατά το άρθρο 80 του 

Ν.3463/2006 (Κώδικας Δήµων και Κοινοτήτων) καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος 

είναι  εκείνα,  στα  οποία  γίνεται  παρασκευή  ή/και  διάθεση  σε  πελάτες  (καθισµένους, 

όρθιους,  περαστικούς)  ή  διανοµή  φαγητών  ή  γλυκισµάτων  ή  οποιουδήποτε  άλλου 
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παρασκευάσµατος τροφίµων ή ποτών ή αποθήκευση ή συντήρηση ή εµπορία κάθε είδους 

τροφίµων  ή  ποτών,  καθώς  και  τα  καταστήµατα  προσφοράς  υπηρεσιών,  εξαιτίας  των 

οποίων µπορεί να προκληθεί βλάβη στη δηµόσια υγεία, όπως αναλυτικά αναφέρονται στις 

ισχύουσες  υγειονοµικές  διατάξεις.  Για  την  ίδρυση  και  λειτουργία  των  ανωτέρω 

καταστηµάτων απαιτείται άδεια, η οποία χορηγείται από τον δήµαρχο ή τον πρόεδρο της 

Κοινότητας.  Πριν  από  τη  χορήγηση  της  άδειας  ίδρυσης  και  λειτουργίας  χορηγείται 

προέγκριση  ίδρυσης,  η  οποία  εκδίδεται  ύστερα  από  απόφαση  του  Συµβουλίου  της 

Δηµοτικής  Κοινότητας  (άρθρο  83  Ν.3852/2010),  µετά  από  προέλεγχο  του  σχετικού 

αιτήµατος του ενδιαφεροµένου. Για τον προέλεγχο  λαµβάνονται υπόψη ζητήµατα που 

αφορούν  τις  χρήσεις  γης,  την  προστασία  του  φυσικού,  πολιτιστικού  και 

αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, την προστασία του αιγιαλού και της παραλίας, των 

δασικών  περιοχών,  των  αρχαιολογικών  και  ιστορικών  τόπων,  καθώς  και  την 

αισθητική, φυσιογνωµία και τις εν γένει λειτουργίες της πόλης, όπως αυτά ορίζονται 

από  την  ισχύουσα  νοµοθεσία  και από  τους ειδικότερους όρους  και προϋποθέσεις, που 

τίθενται στις τοπικές κανονιστικές διατάξεις των οικείων δηµοτικών και κοινοτικών αρχών. 

Η  προέγκριση  ίδρυσης  συνίσταται  στη  δυνατότητα  ίδρυσης  από  τον  ενδιαφερόµενο 

συγκεκριµένου καταστήµατος, χορηγείται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία ενός (1) µήνα 

από την κατάθεση της αίτησης και αποτελεί προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας έναρξης 

επιτηδεύµατος από την αρµόδια Δ.Ο.Υ. Για την ανωτέρω προέγκριση, ο ενδιαφερόµενος 

καταθέτει  αίτηση  στον  οικείο  Δήµο  ή  Κοινότητα,  στην  οποία  δηλώνει  το  είδος  του 

καταστήµατος και τις προσφερόµενες υπηρεσίες, την τοποθεσία στην οποία πρόκειται να 

λειτουργήσει, επισυνάπτοντας διάγραµµα της περιοχής στο οποίο σηµειώνεται η ακριβής 

θέση του καταστήµατος, καθώς και το προβλεπόµενο παράβολο. Μετά την χορήγηση της 

προέγκρισης  ίδρυσης,  ο  ενδιαφερόµενος  οφείλει  να  προσκοµίσει  στον  οικείο  Δήµο  ή 

Κοινότητα όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις 

για το κατάστηµα που επιθυµεί να λειτουργήσει, τα οποία θα του τα υποδείξει η αρµόδια 
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υπηρεσία,  προκειµένου  να  χορηγηθεί  η  άδεια  ίδρυσης  και  λειτουργίας.  Η  αρµόδια 

υπηρεσία  του  Δήµου  ή  της  Κοινότητας οφείλει,  ευθύς  ως  συµπληρωθεί  ο  φάκελος,  να 

προβεί σε όλες τις απαιτούµενες ενέργειες προς όλες τις συναρµόδιες υπηρεσίες, για τον 

υγειονοµικό έλεγχο, τον έλεγχο πυρόσβεσης κ.λπ., οι οποίες οφείλουν µέσα σε πενήντα 

(50)  ηµέρες  να  έχουν  προβεί  σε  όλες  τις  αναγκαίες  ενέργειες.  Η  άδεια  ίδρυσης  και 

λειτουργίας  εκδίδεται µέσα  σε  δεκαπέντε  (15)  ηµέρες  αφότου  ολοκληρωθεί η  ανωτέρω 

διαδικασία  και  εφόσον  πληρούνται  όλες  οι  νόµιµες  προϋποθέσεις.  Σε  αντίθετη 

περίπτωση, ανακαλείται η απόφαση προέγκρισης ίδρυσης. Το κατάστηµα λειτουργεί 

νόµιµα από το χρόνο χορήγησης της οριστικής άδειας ίδρυσης και λειτουργίας. Κατά την 

παρ.  4  του  άρθρου  80  του  Κώδικα  Δήµων,  εάν  ο  ενδιαφερόµενος,  που  αιτείται  άδεια 

ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος, επιθυµεί  και άδεια λειτουργίας µουσικής ή και 

άδεια  χρήσης  κοινόχρηστου  χώρου,  µπορεί  να  υποβάλει  το  σχετικό  αίτηµα  µε  τα 

απαιτούµενα δικαιολογητικά µαζί µε  τα δικαιολογητικά που υποχρεούται να προσκοµίσει 

µετά τη χορήγηση της προέγκρισης ίδρυσης του καταστήµατος, προκειµένου µαζί µε την 

άδεια  ίδρυσης  και λειτουργίας του καταστήµατος να  εκδοθούν  και οι  ανωτέρω σχετικές 

άδειες.  Η  άδεια  λειτουργίας  µουσικής  στα  ανωτέρω  καταστήµατα  χορηγείται  από  το 

Συµβούλιο της Δηµοτικής Κοινότητας (άρθρο 83 στοιχείο β' του Ν.3852/2010).

5.3. Με την προσβαλλόµενη εκτελεστή διοικητική πράξη, η οποία υλοποιεί το περιεχόµενο 

των  άρθρων  28  και  29  του  Ν.4442/2016,  καταργείται  πλήρως  το  στάδιο  του 

προληπτικού  ελέγχου  που  ορίζεται  στις  ανωτέρω  διατάξεις  του  άρθρου  80  του 

Ν.3463/2006  και  καταργούνται οι  αρµοδιότητες  των  Συµβουλίων  των  Δηµοτικών 

Κοινοτήτων του άρθρου 83  στοιχεία α' και β' του Ν.3852/2010. Δεν θα γίνεται κανένας 

προέλεγχος, καµία προέγκριση µε λήψη υπόψη των ανωτέρω περιβαλλοντικών στοιχείων 

και  δεν  θα  χορηγείται  άδεια  µουσικής.  Οι  ενδιαφερόµενοι  υπεύθυνοι  για  τα  Κ.Υ.Ε. 

µπορούν µε απλή “γνωστοποίηση” να ιδρύουν Κ.Υ.Ε. και να χρησιµοποιούν µουσική χωρίς 
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άδεια από το Συµβούλιο της Δηµοτικής Κοινότητας της περιοχής που κείται το Κ.Υ.Ε. Με 

αυτό  το  περιεχόµενο  όµως,  η  προσβαλλόµενη  απόφαση  και  τα  άρθρα  28  και  29  του 

Ν.4442/2016 στα οποία βασίζεται,  καταργούν τον προληπτικό έλεγχο που ίδρυσε  ο 

νοµοθέτης κατ' εφαρµογή του άρθρου 24 παρ. 1 του Συντάγµατος για την διαφύλαξη 

του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, σύµφωνα µε την αρχή της αειφορίας. 

Ο  νοµοθέτης  του  άρθρου  80  του  Κώδικα  Δήµων  και  του  άρθρου  83 του  Ν3852/2010 

όρισαν  µια  διαδικασία  προληπτικού  ελέγχου  από  τα  αιρετά  όργανα  των  Δηµοτικών 

Κοινοτήτων,  σε  ένα  εκ  των  οποίων  συµµετέχει  ως  µέλος  και  η  5η  αιτούσα,  για  να 

αξιολογούν  εάν  η  επιβάρυνση  στο  περιβάλλον  που  θα  επέλθει  µε  την  λειτουργία  των 

Κ.Υ.Ε. είναι ανεκτή από την νοµοθεσία. Με το περιεχόµενο αυτό, τα άρθρα 80 του Κώδικα 

Δήµων και 83 του Ν.3852/2010 συγκροτούν ένα περιβαλλοντικό κεκτηµένο ορίζοντας 

µια  νοµοθετικά  κατοχυρωµένη  διαδικασία,  δια  της  οποίας  υλοποιείται  η 

συνταγµατική επιταγή για προληπτικό έλεγχο στο πλαίσιο της αρχής της αειφορίας, 

για την διαφύλαξη του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, όπως επιβάλλει το 

άρθρο 24 παρ. 1 του Συντάγµατος. Ο νοµοθέτης του Ν.4442/2016 και ο κανονιστικός 

νοµοθέτης της προσβαλλόµενης πράξης κατήργησαν το προληπτικό στάδιο ελέγχου, που 

θεσπίστηκε µε τα ανωτέρω άρθρα 80 και 83, χωρίς όµως να αντικαταστήσουν τις διατάξεις 

αυτές µε άλλες που θα παρέχουν ίσο ή και ανώτερο επίπεδο προληπτικών µέτρων για την 

διαφύλαξη του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος. Η διαδικασία της “γνωστοποίησης” 

αφαιρεί από τα Συµβούλια των Δηµοτικών Κοινοτήτων τις αρµοδιότητές τους για διεξαγωγή 

προελέγχου και έκδοση απόφασης προέγκρισης, καθώς και άδειας για χρήση µουσικής, 

αφαιρώντας  όµως  έτσι  από  αιρετά  όργανα  τις  µόνες  αποφασιστικές,  ελεγκτικές 

αρµοδιότητές τους, οι οποίες περιλάµβαναν εκτός των άλλων και την λήψη υπόψη  “την  

προστασία  του  φυσικού, πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος,  [...],  των  

αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων, καθώς και την αισθητική, φυσιογνωµία και τις  

εν γένει λειτουργίες της πόλης,  όπως αυτά ορίζονται από την ισχύουσα νοµοθεσία  και 
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από  τους  ειδικότερους  όρους  και  προϋποθέσεις,  που  τίθενται  στις  τοπικές 

κανονιστικές διατάξεις των οικείων δηµοτικών και κοινοτικών αρχών.” Αυτό το στάδιο 

προληπτικού  µέτρου  έχει  απαλειφθεί  και  αντικαταστάθηκε  από  την  διαδικασία  της 

“γνωστοποίησης” µε την οποία ιδρύονται πλέον τα Κ.Υ.Ε. κατά την προσβαλλόµενη πράξη, 

δυνάµει  των  άρθρων  28  και  29  του  Ν.4442/2016.  Εποµένως,  ο  νόµος  αυτός  και  η 

προσβαλλόµενη  πράξη  µείωσαν  το  επίπεδο  προληπτικών  µέτρων  που  είχαν 

θεσπιστεί  µε  τα  άρθρα  80  Κώδικα  Δήµων  και  83  Ν.3852/2010,  διότι  δεν 

αντικατέστησαν αυτές τις διατάξεις µε άλλες που θα διασφαλίζουν προληπτικά την 

προστασία του περιβάλλοντος, αλλά ούτε και ενισχύοντας το κατασταλτικό µέρος, 

αφού  ως  προς  τα κατασταλτικά µέτρα  διατηρούνται απλώς όσα  ίσχυαν  πριν  την 

θέσπιση  του Ν.4442/2016.  Καταργώντας λοιπόν τα προληπτικά µέτρα  των άρθρων 80 

του Κώδικα Δήµων και 83 του Ν.3852/2010, χωρίς να  τα αντικαθιστούν µε  άλλα µέτρα 

ισοδύναµα  ή  και  ισχυρότερα  από  τα  προϊσχύοντα,  η  προσβαλλόµενη  πράξη  και  ο 

Ν.4442/2016  παραβιάζουν  το  περιβαλλοντικό  κεκτηµένο  που  συγκρότησαν  οι 

καταργηθείσες διατάξεις και ως εκ τούτου παραβιάζουν την διάταξη του άρθρου 24 παρ. 1 

του Συντάγµατος για την υποχρέωση του Κράτους περί λήψης προληπτικών µέτρων για 

την  διαφύλαξη  του  φυσικού  και πολιτιστικού περιβάλλοντος σύµφωνα  µε  την  αρχή  της 

αειφορίας. 

5.4. Οι διατάξεις αυτές θίγουν τους αιτούντες ως εδρεύοντες και κατοικούντες εντός του 

φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, η προστασία του οποίου υποβαθµίζεται πλέον µε 

την  κατάργηση  των  προληπτικών  µέτρων  και  την  µη  αντικατάστασή  τους  από  άλλα 

ισχυρότερα ή ισοδύναµα, ώστε να γίνεται σεβαστή η αρχή της αειφορίας. Οι αιτούντες είναι 

υποχρεωµένοι  πλέον  να  ζήσουν  σε  ένα  υποβαθµισµένο  φυσικό  και  πολιτιστικό 

περιβάλλον, διατηρώντες την έδρα και τις κατοικίες τους σε οδούς στις οποίες υπάρχουν 

Κ.Υ.Ε. που θα λειτουργούν και θα χρησιµοποιούν µουσική εντελώς ανεξέλεγκτα ως προς 
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τα  προληπτικά  µέτρα,  επιβαρύνοντας  έτσι  το  φυσικό  και  πολιτιστικό  περιβάλλον  των 

γειτονιών  τους.  Η  5η  αιτούσα  αποξενώνεται  επίσης  από  τις  µοναδικές  αποφασιστικές 

αρµοδιότητες  για  τις  οποίες  εξελέγη  ως  µέλος  του  Συµβουλίου  της  6ης  Δηµοτικής 

Κοινότητας. 

5.5.  Αξίζει να σηµειωθεί ότι το ζήτηµα της αντισυνταγµατικότητας που έχει τεθεί από τον 

πρώτο αιτούντα στο στάδιο της δηµόσιας διαβούλευσης του Κράτους έχει περιληφθεί και 

στην Έκθεση Δηµόσιας Διαβούλευσης που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Βουλής των 

Ελλήνων2, χωρίς όµως να έχει απαντηθεί από τους συντάκτες και τους διαµορφωτές των 

ρυθµίσεων. Συγκεκριµένα, στη σελ. 219 της Έκθεσης Δηµόσιας Διαβούλευσης ως προς τα 

άρθρα 29 και 30 του νοµοσχεδίου (ήτοι τα άρθρα 28 και  29 του Ν.4442/2016) αναφέρεται 

ότι: “Διατυπώνονται ανησυχίες κυρίως ως προς την κατάργηση της προέγκρισης και 

την αντικατάστασή της από βεβαίωση της Υπηρεσίας Δόµησης. Ο προβληµατισµός  

έγκειται  τόσο  στην  πρόβλεψη  ότι  µετά  την  παρέλευση  δεκαηµέρου  νοείται  ότι  

υπάρχει  σιωπηρή  αποδοχή,  το  οποίο  µπορεί  να  σηµαίνει  ότι  έµµεσα  βρίσκεται  

τρόπος παράκαµψης της νοµοθεσίας περί χρήσεων γης, όσο και στο ότι, εξαιτίας  

της  πολύπλοκης  νοµοθεσίας  και  της  υφιστάµενης  λειτουργίας  των  υπηρεσιών  

δόµησης, οι βεβαιώσεις θα είναι µάλλον εξαρτηµένες από τις προσωπικές ερµηνείες  

των υπαλλήλων, οι οποίοι φυσικά δεν θα θέλουν να επωµιστούν τέτοιο βάρος. [...] 

Καθόσον µόνη προϋπόθεση είναι η συµφωνία µε τις πολεοδοµικές και χωροταξικές  

διατάξεις,  δεν  ελέγχεται  η  συµβατότητα  µιας  χρήσης  µε  τοπικές  κανονιστικές 

πράξεις, δηλαδή αφαιρείται η σχετική αρµοδιότητα των ΟΤΑ, ενώ ένας υπάλληλος  

(Δ/ντης  Υπηρεσίας  Δόµησης)  παίρνει  αποφασιστικό ρόλο  για  την  λειτουργία  της  

πόλης. [...]  Τα σχόλια εκφράζουν έντονες  ανησυχίες  για την καταστρατήγηση των  

2 Έγγραφο προσβάσιµο στην ιστοθέση: http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c8827c35-4399-4fbb-8ea6-
aebdc768f4f7/9815917.pdf 
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κανόνων για την προστασία της κατοικίας και την υποβάθµιση του περιβάλλοντος  

και  της  ποιότητας  ζωής  εξαιτίας  της  ηχορύπανσης  που  προκαλείται  από  την  

ασυδοσία  των  επιχειρηµατιών”.  Ωστόσο,  παρά  τις  εν  λόγω  ρητές  ενστάσεις  που 

διατυπώθηκαν ο νοµοθέτης αρνήθηκε να διατηρήσει ή να ενισχύσει τα προληπτικά µέτρα 

για  την  διαφύλαξη  του  φυσικού  και  πολιτιστικού  περιβάλλοντος,  γνωρίζοντας ότι  έτσι 

νοµοθετεί αντισυνταγµατικά κατά παράβαση του άρθρου 24 παρ. 1 Σ.

5.6.  Γι' αυτούς τους νοµικούς  λόγους,  το Δικαστήριό  Σας,  ασκώντας την  λειτουργία του 

παρεµπίπτοντος ελέγχου της συνταγµατικότητας, κατ' άρθρο 93 παρ. 4 του Συντάγµατος, 

καθώς  τα  άρθρα  28 και  29 του  Ν.4442/2016 είναι  αντίθετα  στο  άρθρο  24 παρ.  1  του 

Συντάγµατος και στην συνταγµατική αρχή της προστατευόµενης εµπιστοσύνης του πολίτη, 

πρέπει  να  ακυρώσει  την  προσβαλλόµενη  πράξη  που  εκπληρώνει  το  περιεχόµενο  των 

ανωτέρω αντισυνταγµατικών νοµοθετικών διατάξεων.

6.ΤΡΙΤΟΣ  ΛΟΓΟΣ  ΑΚΥΡΩΣΗΣ:  ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ  ΑΡΘΡΟΥ  8  ΤΗΣ  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΑΡΘΡΟΥ 17 ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ 

ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

6.1. Κατά το άρθρο 8 παρ. 1 της Ε.Σ.Δ.Α., κάθε πρόσωπο  έχει δικαίωμα σεβασμού της 

ιδιωτικής και οικογενειακής του ζωής, της κατοικίας του και της αλληλογραφίας του. Κατά το 

άρθρο  17  του  Δ.Σ.Α.Π.Δ.  επίσης,  κανείς  δεν  υπόκειται  σε  αυθαίρετες  ή  παράνοµες 

παρενοχλήσεις της ιδιωτικής του ζωής, της οικογένειας, της κατοικίας ή της αλληλογραφίας 

του, ούτε σε παράνοµες προσβολές της τιµής και της υπόληψής του.  Με βάση αυτά τα 

53



δύο άρθρα αναγνωρίζεται θετική υποχρέωση του Κράτους για να λάβει προληπτικά µέτρα 

προστασίας  της  ιδιωτικής  ζωής  και  της  κατοικίας  των  ατόµων  από  την  παρέµβαση 

ρυπογόνων επιχειρήσεων που επιβαρύνουν το περιβάλλον κατά τρόπον ώστε να θίγεται ο 

σεβασµός των ανωτέρω ατοµικών δικαιωµάτων.

6.2.   Το  Ευρωπαϊκό   Δικαστήριο   των  Δικαιωμάτων   του  Ανθρώπου  στην   απόφαση   της 

16.11.2004 επί της προσφυγής 4143/2002, στην υπόθεση Moreno Gomez κατά Ισπανίας 

έκρινε   τα   εξής   (μετάφραση   του   υπογράφοντος   πληρεξουσίου   από   την   Αγγλική   στην 

Ελληνική γλώσσα: 

 

53.  Το άρθρο  8  της  Σύµβασης  προστατεύει  το  δικαίωµα  του  ατόµου  για  σεβασµό  της 
ιδιωτικής και οικογενειακής του ζωής, της κατοικίας και της αλληλογραφίας του. Κατοικία 
συνήθως είναι το µέρος, η υλικά καθορισµένη περιοχή όπου αναπτύσσεται η ιδιωτική και 
οικογενειακή ζωή. Το άτοµο έχει δικαίωµα σεβασµού της κατοικίας του, όχι µόνο µε 
την έννοια της συγκεκριµένης υλικής περιοχής, αλλά και της γαλήνιας απόλαυσης 
αυτής της περιοχής. Οι παραβιάσεις του δικαιώµατος σεβασµού της κατοικίας δεν 
ορίζονται  µόνο  ως  συγκεκριµένες  και  υλικές  παραβάσεις,  όπως  η  µη 
εξουσιοδοτηµένη είσοδος στην κατοικία του ατόµου, αλλά περιλαµβάνουν και όσες 
που δεν είναι συγκεκριµένες ή υλικές, όπως ο θόρυβος, οι ενοχλήσεις, οι οσµές ή 
άλλοι τρόποι παρέµβασης. Μια σοβαρή παραβίαση µπορεί να συνιστά προσβολή 
του δικαιώµατος του ατόµου για σεβασµό της κατοικίας του εάν του απαγορεύει να 
απολαµβάνει  την  γαλήνη  του  σπιτιού  του  (βλ.  Hatton  και  άλλοι  κατά  Ηνωµένου  
Βασιλείου, ό.π., § 96).

54.Έτσι, στην  υπόθεση   Powell  και Rayner κατά Ηνωµένου Βασιλείου   (απόφαση  της 
21ης  Ιανουαρίου 1990, Συλλογή A αρ. 172, § 40), το Δικαστήριο κήρυξε εφαρµοστέο το 
άρθρο  8,  διότι  “σε  κάθε  περίπτωση,  αν  και  σε  σηµαντικά  διαφορετικό  βαθµό,  η 
ποιότητα της  ιδιωτικής ζωής του προσφεύγοντος και το πεδίο  απόλαυσης της 
γαλήνης  της  κατοικίας του  είχαν αντίστοιχα επηρεαστεί  από  τον  θόρυβο  που 
προκαλούσαν τα αεροσκάφη στο αεροδρόµιο του Χίθροου.” Στην προαναφερθείσα 
υπόθεση  López Ostra κατά Ισπανίας, που αφορούσε θόρυβο και κάδους απορριµάτων, 
το  Δικαστήριο  είπε:  “η  µεγάλη  περιβαλλοντική  ρύπανση  µπορεί  να  επηρεάζει  την 
ευηµερία των ατόµων και να τα εµποδίζει από την απόλαυση της κατοικίας τους κατά 
τρόπον ώστε να προσβάλλει την ιδιωτική και οικογενειακή ζωής τους αντίστοιχα, χωρίς 
όµως  σοβαρή διακινδύνευση  της  υγείας τους.” Στην υπόθεση   Guerra και άλλοι κατά 
Ιταλίας   (απόφαση  της  19  Φεβρουαρίου  1998,   Reports  of  Judgments  and 
Decisions 1998-I,  §  57),  το  Δικαστήριο  παρατήρησε:  “Το άµεσο  αποτέλεσµα  τοξικών 
παρεµβολών  στο  δικαίωµα  των  προσφευγόντων  για  σεβασµό  της  ιδιωτικής  και 
οικογενειακής  ζωής  τους  σηµαίνει  ότι  το  άρθρο  8  είναι  εφαρµοστέο.”  Τέλος, στην 
υπόθεση   Surugiu  κατά Ρουµανίας (αρ. 48995/99, 20 Απριλίου  2004), που αφορούσε 
διάφορες παρενοχλήσεις από τρίτων που εισέρχονταν στην αυλή του προσφεύγοντος 
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και άφηναν σκουπίδια µπροστά στην πόρτα και κάτω από τα παράθυρα του σπιτιού, το 
Δικαστήριο έκρινε ότι οι πράξεις συνιστούσαν διαρκή παρέµβαση τρίτων στο δικαίωµα 
του προσφεύγοντος για σεβασµό της κατοικίας του και ότι το άρθρο 8 της Σύµβασης 
ήταν εφαρµοστέο. 
55.  Μολονότι το  βασικό  αντικείµενο  του  άρθρου  8  σχετίζεται  µε  την  προστασία  του 

ατόµου από αυθαίρετες παρεµβάσεις από δηµόσιες αρχές, αυτό µπορεί να περιλαµβανει 
και  τον  σχεδιασµό  µέτρων  των  αρχών  για  την  διασφάλιση  του  σεβασµού  της 
ιδιωτικής ζωής ακόµη και στην σφαίρα των σχέσεων των ατόµων µεταξύ τους (βλ. 
µεταξύ  άλλων,   Stubbings  και  άλλοι  κατά  Ηνωµένου  Βασιλείου,  απόφαση   της  22 
Οκτωβρίου 1996, Reports 1996-IV, σελ. 1505, § 62.  Surugiu κατά Ρουµανίας, ό.π., § 59). 
Είτε  η  υπό  κρίση  περίπτωση  αναλύεται υπό  τους  όρους  ενός  θετικού  καθήκοντος του 
Κράτους  να  λάβει  εύλογα  και  κατάλληλα µέτρα  για  να  διασφαλίσει  τα  δικαιώµατα  των 
προσφευγόντων κατά την παρ. 1 του άρθρου 8 ή υπό τους όρους της δικαιολόγησης µιας 
παρέµβασης µιας δηµόσιας αρχής σύµφωνα µε την παρ. 2, οι εφαρµοστέες αρχές είναι 
ευρέως όµοιες. Και στις δυο περιπτώσεις, πρέπει να εξεταστεί η δίκαιη ισορροπία που 
πρέπει να επιτυγχάνεται ανάµεσα στα ανταγωνιζόµενα συµφέροντα των ατόµων και 
συνολικά της κοινωνίας. Περαιτέρω, ακόµη και όσον αφορά τις θετικές υποχρεώσεις που 
απορρέουν  από  την  πρώτη  παράγραφο  του  άρθρου  8,  κατά  την  επίτευξη  της  δίκαιης 
ισορροπίας, θα πρέπει να εκπληρώνονται σχετικά και οι στόχοι της δεύτερη παραγράφου 
(βλ. Hatton και άλλοι κατά Ηνωµένου Βασιλείου, ό.π., § 98).

56. Το Δικαστήριο υπενθυµίζει ότι η Σύµβαση σκοπεί στην διασφάλιση δικαιωµάτων που 
είναι  “πρακτικά  και  αποτελεσµατικά” και  όχι  “θεωρητικά  ή  παραπλανητικά” (βλ.  µεταξύ 
άλλων, Παπαµιχαλόπουλος  και  άλλοι  κατά  Ελλάδας,  απόφαση  της  24  Ιουνίου  1993, 
Συλλογή A αρ. 260-B, § 42).

2. Εφαρµογή των ανωτέρω αρχών στην παρούσα υπόθεση
57. Η παρούσα υπόθεση δεν αφορά την παρέµβαση δηµόσιων αρχών στο δικαίωµα 

σεβασµού  της  κατοικίας,  αλλά  την  αποτυχία  τους  να  λάβουν  δράση  για  να 
σταµατήσουν παρεµβάσεις τρίτων στο δικαίωµα που επικαλείται η προσφεύγουσα.

58.  Το Δικαστήριο  σηµειώνει  ότι  η  προσφεύγουσα  ζει  σε  µια  περιοχή  που  χωρίς 
αµφιβολία ταλανίζεται από νυχτερινές οχλήσεις. Αυτό ταλαιπωρεί την προσφεύγουσα στην 
καθηµερινή της ζωή και ιδίως στα Σαββατοκύριακα. Το Δικαστήριο πρέπει τώρα να κρίνει 
εάν  η  όχληση που οφείλεται σε  θόρυβο εµπίπτει  στο ελάχιστο επίπεδο  βαρύτητας που 
απαιτείται για να κριθεί ως παραβίαση του άρθρου 8. 

59. Η Κυβέρνηση έχει ισχυριστεί ότι τα εθνικά δικαστήρια έκριναν ότι η προσφεύγουσα 
δεν έχει αποδείξει το επίπεδο θορύβου εντός της κατοικίας της. Το Δικαστήριο κρίνει ότι θα 
ήταν  υπερβολικά  φορµαλιστικό  να  απαιτείται  τέτοια  απόδειξη  στην  παρούσα  υπόθεση, 
καθώς  η  Δηµοτική  αρχή  είχε  ήδη  κηρύξει  την  περιοχή  στην  οποία  κατοικεί  η 
προσφεύγουσα  ως  ηχητικά  επιβαρυµένη  ζώνη, το  οποίο  σύµφωνα  µε  τους  όρους  της 
κανονιστικής πράξης του δήµου της 28 Ιουνίου 1986 αφορά µια περιοχή στην οποία οι 
κάτοικοι εκτίθενται σε υψηλά επίπεδα θορύβου που τους προκαλεί σοβαρή όχληση (βλ. 
παρ.  44  ανωτ.).  Στην  παρούσα  υπόθεση,  το  γεγονός  ότι  το  ανώτατο  επιτρεπτό  όριο 
θορύβου  έχει  ξεπεραστεί  επιβεβαιώνεται σε  µια  σειρά  περιστάσεων από  το προσωπικό 
του δήµου (βλ. παρ. 14 και 19 ανωτ.). Συνεπώς, δεν υπάρχει ανάγκη να απαιτηθεί από ένα 
πρόσωπο που ζει σε µια ηχητικά επιβαρυµένη περιοχή, όπως είναι η προσφεύγουσα, να 
προσκοµίσει απόδειξη για γεγονότα για  τα οποία η  δηµοτική αρχή είναι ήδη  σε γνώση. 
Έτσι, στις εσωτερικές διαδικασίες, ο εκπρόσωπος του συµβουλίου του κράτους δεν έκρινε 
απαραίτητο ότι η προσφεύγουσα πρέπει να προσκοµίσει τέτοιες αποδείξεις (βλ. παρ. 31 
ανωτ.) και προσέθεσε ότι υπάρχει αναστροφή του βάρους της απόδειξης στην υπό κρίση 
υπόθεση. 

60. Ενόψει της έντασης του θορύβου – την νύχτα και πέραν των επιτρεπόµενων ορίων 
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– και του γεγονότος ότι διαρκούσε για σειρά ετών, το Δικαστήριο κρίνει ότι παραβιάστηκε 
ένα από τα δικαιώµατα που προστατεύονται από το άρθρο 8. 

61. Μολονότι το Δηµοτικό Συµβούλιο της Βαλένθια χρησιµοποίησε τις αρµοδιότητές του 
για να επιβάλει µέτρα (όπως η κανονιστική πράξη για τον θόρυβο και τις δονήσεις) που θα 
έπρεπε  κατά  κανόνα  να  είναι  επαρκή  και  να  διασφαλίζουν  τον  σεβασµό  των 
κατοχυρωµένων  δικαιωµάτων,  ανέχτηκε  κι  έτσι  συνέβαλε  στην  κατ'  εξακολούθηση 
παραβίαση των κανόνων που το ίδιο θέσπισε κατά την κρίσιµη περίοδο. Οι κανόνες 
για  την  προστασία  κατοχυρωµένων δικαιωµάτων λίγα  προσφέρουν  στον  σκοπό 
αυτόν εάν δεν επιβάλλονται κανονικά και το Δικαστήριο οφείλει να υπενθυµίσει ότι 
η  Σύµβαση  σκοπεί  στην  προστασία  αποτελεσµατικών  δικαιωµάτων,  όχι 
παραπλανητικών.  Από  τα  πραγµατικά  περιστατικά  προκύπτει  ότι  η  προσφεύγουσα 
υπέστη µια σειρά παραβιάσεων του δικαιώµατός της για σεβασµό της κατοικίας της, ως 
αποτέλεσµα  της  αποτυχίας  των  αρχών  να  λάβουν  δράση  για  να  αντιµετωπίσουν  την 
νυχτερινή όχληση. 

62.  Υπ'  αυτές  τις  περιστάσεις,  το  Δικαστήριο  κρίνει  ότι  το  καταγγελλόµενο  Κράτος 
απέτυχε  να  εκπληρώσει  τις  θετικές  υποχρεώσεις  του  για  σεβασµό  της  κατοικίας  και 
ιδιωτικής ζωής της προσφεύγουσας, κατά παράβαση του άρθρου 8 της Σύµβασης. 

63. Συνεπώς, παραβιάστηκε αυτή η διάταξη.”

6.3.  Το Ευρωπαϊκό  Δικαστήριο  των  Δικαιωµάτων  του  Ανθρώπου   στην  απόφαση  της 

25.11.2010 επί  της  προσφυγής  43449/2002 και  21475/2002, στην  υπόθεση  Mileva και 

άλλοι κατά Βουλγαρίας έκρινε µεταξύ άλλων τα εξής:

“99.  Το  Δικαστήριο  παρατηρεί  ότι  παρά  την  λήψη  µιας  σειράς  καταγγελιών  που 
αποδείκνυαν ότι το κλαµπ λειτουργεί χωρίς άδεια, η αστυνοµία και οι δηµοτικές αρχές δεν 
έλαβαν αποτελεσµατικά µέτρα για να διασφαλίσουν την ευηµερία εκείνων που, όπως οι 
προσφεύγοντες,  κατοικούσαν στο ίδιο  κτίριο  ή  δεν  άσκησαν  τις  αρµοδιότητές τους  (βλ. 
παρ. 66-69 ανωτ.) για να ελέγξουν την όχληση από δραστηριότητες του κλαµπ καθ' όλη 
την  διάρκεια  της  ηµέρας,  οι  οποίες  φαίνεται  ότι  συνιστούσαν  σαφή  παράβαση  των 
κανόνων για τον θόρυβο σε κατοικηµένα κτίρια (ό.π.). Αντίθετα, στις 26 Ιουνίου 2002, ο 
Δήµος δέχθηκε αίτηµα για µετατροπή του διαµερίσµατος στο οποίο λειτουργούσε το κλαµπ 
σε εµπορική εγκατάσταση, χωρίς να ελέγξει εάν τηρούνταν οι διατάξεις του εθνικού δικαίου 
για τον συγκερασµό των εµπορικών δραστηριοτήτων σε κτίριο κατοικίας µε την ευηµερία 
των προσώπων που ζουν στο ίδιο κτίριο (βλ. παρ. 21, 50 και 51 ανωτ.). Είναι αλήθεια ότι ο 
Δήµος µετά τροποποίησε την άδεια λειτουργίας του κλαµπ ώστε οι πελάτες να εισέρχονται 
από την πίσω πόρτα και όχι από την είσοδο που χρησιµοποιούν οι κάτοικοι του κτιρίου 
(βλ. παρ. 23 ανωτ.). Ωστόσο, αυτό επιβλήθηκε στα τέλη Νοεµβρίου 2003, δηλαδή δυόµιση 
χρόνια µετά την έναρξη λειτουργίας του κλαµπ και δεν υπάρχει καµία ένδειξη ότι οι αρχές 
έλαβαν µέτρα για να διασφαλίσουν ότι θα εφαρµόζεται. Σύµφωνα µε τους προσφεύγοντες, 
αυτό  δεν  µπορούσε  να  τηρηθεί  λόγω του  σχεδιασµού  του  κτιρίου  (ανωτ.) και οι  αρχές 
κατόπιν έκριναν  ότι δεν έγινε  καθόλου σεβαστό  από  το κλαµπ (βλ.  παρ. 37 ανωτ.).  Οι 
κανόνες για την προστασία κατοχυρωµένων δικαιωµάτων λίγα προσφέρουν στον 
σκοπό αυτόν εάν δεν επιβάλλονται κανονικά   (βλ.    Moreno Gómez, ό.π., § 61).

100. Το Δηµοτικό Συµβούλιο της Σόφιας καθώς και οι κρατικές αρχές συνέβαλαν επίσης 
στην εξακολούθηση της κατάστασης. Μετά από καταγγελίες των προσφευγόντων, στις 2 
Ιουλίου 2002, οι αρχές ελέγχου του κτιρίου απαγόρευσαν την χρήση του διαµερίσµατος ως 
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κλαµπ υπολογιστών και διέταξαν το κόψιµο της παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος και νερού 
(βλ. παρ. 25 ανωτ.). Κατά το εφαρµοστέο δίκαιο, η απαγόρευση ήταν άµεσα εκτελεστή για 
λόγους προστασίας της υγείας, όπως σηµείωσε και το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο (βλ. 
παρ. 32 και 53 ανωτ.) Ωστόσο, µετά από  την απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου της 
Σόφιας  για  αναστολή  αυτών  των  δύο  αποφάσεων  (οι  οποίες  ανατράπηκαν  και  οι  δύο 
κατόπιν προσφυγής) και λόγω της παθητικής στάσης των αρχών, η απαγόρευση δεν 
επιβλήθηκε ποτέ, παρά τις πολλές αιτήσεις των προσφευγόντων (βλ. παρ. 28 – 33 
ανωτ.).  Αυτές  οι  εξελίξεις,  µαζί  µε  την  δικαστική  καθυστέρηση  του  ελέγχου  της 
απαγόρευσης (αντί για την ακολούθηση µιας ταχείας διαδικασίας όπως επιβάλλει το εθνικό 
δίκαιο, για σχεδόν δύο χρόνια το Διοικητικό Συµβούλιο της Σόφιας κατάφερε να οργανώσει 
µόλις  δύο  ακροάσεις  (βλ.  παρ.   27,  34-36  και  53 in  fine  ανωτ.)),  απέκλεισαν  τους 
προσφεύγοντες από την αποτελεσµατική προστασία των δικαιωµάτων τους  (βλ., mutatis 
mutandis, Giacomelli κατά Ιταλίας, αρ. 59909/00, §§ 93 και 94, ΕΔΔΑ 2006-XII, και  Oluić, 
ό.π., §§ 63-65).

101. Υπ' αυτές τις περιστάσεις, το Δικαστήριο καταλήγει ότι το καταγγελλόµενο κράτος 
απέτυχε να προσεγγίσει το θέµα µε την κατάλληλη διαδικασία ή να δώσει την κατάλληλη 
προσοχή  σε  όλα  τα  ανταγωνιζόµενα  συµφέροντα  κι  έτσι  να  ασκήσει  τις  θετικές 
υποχρεώσεις του για διαφύλαξη του δικαιώµατος των προσφευγόντων περί σεβασµού των 
κατοικιών τους και της οικογενειακής και ιδιωτικής ζωής τους. 

102. Συνεπώς, παραβιάστηκε το άρθρο 8 της Σύµβασης.”

6.4.  Στην  προκειµένη  υπό  κρίση  περίπτωση,  οι  αιτούντες  επικαλούνται  το  δικαίωµα 

σεβασµού  της  ιδιωτικής  και  οικογενειακής  ζωής  και  της  κατοικίας  τους,  ενώ  ζουν σε 

περιοχές  που  υπάρχουν  χώροι  που  προορίζονται για  να  λειτουργήσουν  ως  Κ.Υ.Ε. Το 

Κράτος  έχει  θετική  υποχρέωση,  κατά  το  άρθρο  8  της  Ε.Σ.Δ.Α.  και  το  άρθρο  17  του 

Δ.Σ.Α.Π.Δ. να σχεδιάσει µέτρα για να προστατεύσει το δικαίωµα σεβασµού της ιδιωτικής – 

οικογενειακής ζωής και της κατοικίας από θορύβους και οσµές που προκαλούνται από τα 

Κ.Υ.Ε.  Με  την  προσβαλλόµενη  απόφαση  όµως  και  µε  τον  Ν.4442/2016  το  Κράτος 

κατάργησε  τις  διατάξεις  που  εγγυώνται  την  προέγκριση  ίδρυσης  και  την  άδεια  χρήσης 

µουσικής που προβλέπεται από τα άρθρα 80 του Κώδικα Δήµων και 83 (α) και (β) του 

Ν.3852/2010.   Οι  τελευταίες  αυτές  διατάξεις  αποτελούσαν  εκπλήρωση  των  θετικών 

υποχρεώσεων του Κράτους για προστασία των δικαιωµάτων των άρθρων 8 της ΕΣΔΑ και 

17 του ΔΣΑΠΔ. Με  την κατάργηση αυτών των διατάξεων και µε  την αντικατάσταση της 

ελεγκτικής και αδειοδοτικής διαδικασίας µε απλή διαδικασία “γνωστοποίησης λειτουργίας”, 

το Κράτος υποβάθµισε το επίπεδο διαφύλαξης των δικαιωµάτων των άρθρων 8 της ΕΣΔΑ 
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και 17 του ΔΣΑΠΔ, µε αποτέλεσµα τα ΚΥΕ να  ιδρύονται πλέον χωρίς αδειοδότηση και να 

χρησιµοποιούν επίσης µουσική χωρίς αδειοδότηση. Παράλληλα, το Κράτος δεν ενίσχυσε 

τον  κατασταλτικό  έλεγχο,  δηλαδή  δεν  οργάνωσε  νέους,  αποτελεσµατικότερους 

µηχανισµούς  παρακολούθησης  και  εφαρµογής  της  νοµοθεσίας  σε  περιπτώσεις 

παραβάσεων,  αλλά  διατήρησε  τους  ίδιους  ακριβώς  δυσλειτουργικούς  κατασταλτικούς 

µηχανισµούς που ίσχυαν και πριν την υπό κρίση νοµοθετική και κανονιστική παρέµβαση. 

Έτσι,  το  κράτος  κατάργησε  τα  προληπτικά  µέτρα,  χωρίς  να  ενισχύσει  τα  κατασταλτικά 

µέτρα  µε  αποτέλεσµα να  οδηγήσει σε σαφή µείωση  της  προστασίας των αιτούντων ως 

προς το δικαίωµά τους για προστασία της ιδιωτικής – οικογενειακής ζωής και της κατοικίας 

του.

6.5. Με αυτά τα χαρακτηριστικά, η προσβαλλόµενη απόφαση παραβιάζει τα άρθρα 8 της 

ΕΣΔΑ και 17 του ΔΣΑΠΔ και γι' αυτό πρέπει να ακυρωθεί. 

ΕΠΕΙΔΗ η παρούσα είναι νόµιµη, βάσιµη και αληθινή.

ΕΠΕΙΔΗ προσκοµίζεται το σχετικό παράβολο για την άσκηση της παρούσας και το σχετικό 

γραµµάτιο προείσπραξης δικηγορικής αµοιβής του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

ΕΠΕΙΔΗ  µε  την  προσβαλλόµενη  πράξη  παραβιάζονται  συνταγµατικές  διατάξεις  των 

άρθρων 24, 26, 102 και οι διατάξεις των άρθρων 8 ΕΣΔΑ και 17 ΔΣΑΠΔ

ΕΠΕΙΔΗ η προσβαλλόµενη πράξη πρέπει γι' αυτούς τους λόγους να ακυρωθεί.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

και µε τη ρητή επιφύλαξη παντός εν γένει νοµίµου δικαιώµατός µας
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ΖΗΤΑΜΕ

1.Να γίνει δεκτή η παρούσα και οι λόγοι ακύρωσης αυτής.

2.Να ακυρωθεί η προσβαλλόµενη πράξη  υπ' αρ. οικ. 16228/2017 µε τίτλο “Απλούστευση 

και  προτυποποίηση  των  διοικητικών  διαδικασιών  γνωστοποίησης  λειτουργίας 

Καταστηµάτων  Υγειονοµικού  Ενδιαφέροντος,  Θεάτρων  και  Κινηµατογράφων”  που 

δηµοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. Β' αρ. 1723 στις 18.5.2017.

3.Να  καταδικαστεί  το  καθ'  ου  στα  δικαστικά  έξοδα  και  την  αµοιβή  του  πληρεξουσίου 

δικηγόρου µας.

4.Να διαταχθεί η επιστροφή του παραβόλου. 

Αθήνα, 17 Ιουλίου 2017 

Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος 
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