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Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής 
δραστηριότητας και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

  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 προϋποθέ-
σεις που απαιτούνται για τη λειτουργία της οικονομικής 
δραστηριότητας σε ορισμένο χώρο και τη σταδιακή ενο-
ποίηση 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 δραστηριο-
τήτων δεν θίγεται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

4. Η άσκηση των οικονομικών δραστηριοτήτων υπό-
κειται 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 Υπουρ-
γού 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 υπο-
χρεωτική 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 αρμό-
διας αρχής ή διοικητική διαδικασία που αποτελεί προ-
ϋπόθεση 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 πρό-
σβαση και την άσκηση επαγγέλματος από φυσικό πρό-
σωπο.

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

Άρθρο 3 
Γενικές αρχές

1. Η άσκηση οικονομικής δραστηριότητας σε ορισμέ-
νο χώρο επιτρέπεται, ύστερα από την τήρηση της δια-
δικασίας γνωστοποίησης της έναρξης λειτουργίας της 
δραστηριότητας ή μετά την έγκριση από την αρμόδια 
αρχή της λειτουργίας της δραστηριότητας σε ορισμέ-
νο χώρο ή ελεύθερα, σύμφωνα με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις που προβλέπονται στον παρόντα νόμο 
και τις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ' εξου-
σιοδότησή 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 οι-
κονομική 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 δρα-
στηριότητα.

3. Κατά την υπαγωγή ορισμένης δραστηριότητας σε 
διαδικασία προηγούμενης γνωστοποίησης ή έγκρισης, 
σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, μπορεί να 
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ριβαλλοντικές δεσμεύσεις απαιτούνται για την έκδοση 
της άδειας δόμησης, δεν απαιτείται η υποβολή των ως 
άνω παραστατικών».

δ. Στο στοιχείο στ ' της παραγράφου 1 του άρθρου 4 
προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:

«Εφόσον η έκδοση της απόφασης έγκρισης περιβαλ-
λοντικών όρων ή η δήλωση υπαγωγής σε πρότυπες περι-
βαλλοντικές δεσμεύσεις απαιτούνται για την έκδοση της 
άδειας οικοδομής ή της άδειας δόμησης, δεν απαιτείται 
η υποβολή των ως άνω παραστατικών».

2. Στην υπ' αριθμ. 27715/9.12.2013 απόφαση του 
Υπουργού Τουρισμού (Β΄ 3118) επέρχονται οι εξής τρο-
ποποιήσεις:

α. Καταργούνται:
αα) το στοιχείο β' της παραγράφου 1 του άρθρου 5, 
ββ) τα στοιχεία στ' και ζ' της παραγράφου 2 του άρ-

θρου 5. 
β. Τροποποιούνται: αα) το στοιχείο ε ' της παραγράφου 

2 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:
«ε. Στην περίπτωση που το κατάλυμα αδειοδοτείται 

περιβαλλοντικά και σύμφωνα με τους όρους για τη δια-
χείριση και τη διάθεση υγρών αποβλήτων, που προβλέ-
πονται στην απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων 
ή στις πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις, συνδέεται 
με το αποχετευτικό δίκτυο του οικείου Ο.Τ.Α., προσκομί-
ζεται αποδεικτικό σύνδεσης με το δίκτυο αυτό».

ββ) Στο στοιχείο θ ' της παραγράφου 2 του άρθρου 5 
προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:

«θ. Εφόσον η έκδοση της απόφασης έγκρισης περι-
βαλλοντικών όρων ή η δήλωση υπαγωγής σε πρότυπες 
περιβαλλοντικές δεσμεύσεις απαιτούνται για την έκδοση 
της άδειας δόμησης, δεν απαιτείται η υποβολή των ως 
άνω παραστατικών».

Άρθρο 43 
Πιστοποιητικό πυρασφάλειας

1. Στο Ν. 4276/2014 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
α. το στοιχείο γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 3 αντι-

καθίσταται ως εξής:
«γ. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας για το σύνολο της 

εγκατάστασης, το οποίο εκδίδεται από την οικεία Πυ-
ροσβεστική Υπηρεσία, για τα τουριστικά καταλύματα 
του παρόντος άρθρου δυναμικότητας πενήντα μίας (51) 
κλινών και άνω και για τις οργανωμένες τουριστικές κα-
τασκηνώσεις (camping) ανεξαρτήτως δυναμικότητας»,

β. το στοιχείο γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 4 αντι-
καθίσταται ως εξής:

«γ. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας για το σύνολο της 
εγκατάστασης, το οποίο εκδίδεται από την οικεία Πυ-
ροσβεστική Υπηρεσία, για τα τουριστικά καταλύματα 
του παρόντος άρθρου δυναμικότητας πενήντα μίας (51) 
κλινών και άνω».

2. Το στοιχείο δ ' της παραγράφου 2 του άρθρου 46 του 
Ν. 4179/2013 (Α΄ 175) αντικαθίσταται ως εξής:

«δ. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας για το σύνολο της 
εγκατάστασης, το οποίο εκδίδεται από την οικεία Πυ-
ροσβεστική Υπηρεσία, για τα καταλύματα του παρό-
ντος άρθρου δυναμικότητας πενήντα μίας (51) κλινών 
και άνω».

3. Στην υπ' αριθμ. 27715/9.12.2013 (Β΄ 3118) απόφαση 

του Υπουργού Τουρισμού επέρχονται οι εξής τροποποι-

ήσεις:

α. το στοιχείο δ ' της παραγράφου 1 του άρθρου 5 

αντικαθίσταται ως εξής:

«δ. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας για το σύνολο της 

εγκατάστασης, το οποίο εκδίδεται από την οικεία Πυ-

ροσβεστική Υπηρεσία, για τις τουριστικές επιπλωμένες 

επαύλεις δυναμικότητας πενήντα μίας (51) κλινών και 

άνω»,

β. το στοιχείο δ ' της παραγράφου 2 του άρθρου 5 

αντικαθίσταται ως εξής:

«δ. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας για το σύνολο της 

εγκατάστασης, το οποίο εκδίδεται από την οικεία Πυ-

ροσβεστική Υπηρεσία, για τις τουριστικές επιπλωμένες 

κατοικίες δυναμικότητας πενήντα μίας (51) κλινών και 

άνω».

Άρθρο 44 
Χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας 
(Ε.Σ.Λ.)

1. Η παρ. 3 του άρθρου 3 του Ν. 4276/2014 αντικαθί-

σταται ως εξής: 

«3. Η αρμόδια υπηρεσία τουρισμού χορηγεί Ε.Σ.Λ. 

εντός είκοσι οκτώ (28) ημερών από την προσήκουσα 

υποβολή των δικαιολογητικών της παραγράφου 1. Αν 

παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία, τεκμαίρεται 

η χορήγηση του Ε.Σ.Λ., σύμφωνα με την παρ. 4 του άρ-

θρου 14 του Ν. 3844/2010 (Α΄ 63) και ο αιτών μπορεί 

να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια για τη 

χορήγηση του Ε.Σ.Λ. αρχή. Το Ε.Σ.Λ. χορηγείται από την 

αρμόδια υπηρεσία τουρισμού».

2. Η παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 4276/2014 αντικαθί-

σταται ως εξής:

«3. Η αρμόδια υπηρεσία τουρισμού χορηγεί Ε.Σ.Λ. 

εντός είκοσι οκτώ (28) ημερών από την προσήκουσα 

υποβολή των δικαιολογητικών της παραγράφου 1. 

Αν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία, τεκμαίρε-

ται η χορήγηση του Ε.Σ.Λ., σύμφωνα με την παρ. 4 του 

άρθρου 14 του Ν. 3844/2010 (Α΄ 63) και ο αιτών μπορεί 

να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια για τη 

χορήγηση του Ε.Σ.Λ. αρχή. Το Ε.Σ.Λ. χορηγείται από την 

αρμόδια υπηρεσία τουρισμού».

Άρθρο 45 
Κατάταξη τουριστικών καταλυμάτων

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 5 του 

Ν. 4276/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Τα ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια διαμερί-

σματα δύνανται, προαιρετικά, να καταταχθούν σε κα-

τηγορίες κλειδιών».

Άρθρο 46 
Κολυμβητικές δεξαμενές

Καταργούνται:

α) Η παρ. 7 του άρθρου 3 και η παρ. 7 του άρθρου 4 

του Ν. 4276/2014.

β) Οι παράγραφοι 3 και 3.1 του άρθρου 5 της υπ' αριθμ. 

27715/9.12.2013 απόφασης του Υπουργού Τουρισμού.

Άρθρο 45 Άρθρο 45 
Κατάταξη τουριστικών καταλυμάτων

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 5 του 

Ν. 4276/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Τα ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια διαμερί-

σματα δύνανται, προαιρετικά, να καταταχθούν σε κα-

τηγορίες κλειδιών».


