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ΕΠΕΙΓΟΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ,  
ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

∆/νση Αδειοδότησης Επιχειρήσεων  
και Επιχειρηµατικών Πάρκων 
Ταχ. ∆ιεύθυνση     : Πλατεία Κάνιγγος 20, Αθήνα 
Τ.Θ.                     : 3437 
Τ.Κ.                      : 10200 
Τηλ.                     : 210 3893669 

Αθήνα, 02.06.2017 
Αριθ. Πρωτ.: Φ15/οικ.62588/754 

 Προς: 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ  

 
 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 

 

Θέµα: Έναρξη λειτουργίας πληροφοριακού συστήµατος για την ηλεκτρονική 

υποβολή γνωστοποίησης των δραστηριοτήτων που διέπονται από το καθεστώς 

της γνωστοποίησης του ν.4442/2016 

 

Α. Αναφορικά µε την εφαρµογή των Υπουργικών Αποφάσεων για την άσκηση οικονοµικών 

δραστηριοτήτων µε την διαδικασία της γνωστοποίησης, ήτοι: 

i. Μεταποιητικών Επιχειρήσεων Τροφίµων και Ποτών (ΥΑ ΦΕΚ 1061/Β/28-3-2017) 

ii. Καταστηµάτων Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος, συµπεριλαµβανοµένων αυτών που 

λειτουργούν εντός τουριστικών καταλυµάτων, (ΚΥΑ ΦΕΚ 1723/Β/18-5-2017) 

iii. Τουριστικών Καταλυµάτων και Κολυµβητικών ∆εξαµενών που λειτουργούν εντός 

αυτών (ΚΥΑ ΦΕΚ 1750/Β/19-5-2017 και ΚΥΑ ΦΕΚ 1654/Β/15-5-2017), 

κατ’ εξουσιοδότηση του ν. 4442/2016 (Α΄230), σας ενηµερώνουµε για τα ακόλουθα:  

1. Πριν την έναρξη λειτουργίας της εγκατάστασης υποβάλλεται γνωστοποίηση από τον 

φορέα της οικονοµικής δραστηριότητας, εφόσον πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις 

λειτουργίας και έχουν ληφθεί όλες οι απαραίτητες εγκρίσεις και δικαιολογητικά που 

απαιτούνται.  
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2. Ο φορέας άσκησης µιας οικονοµικής δραστηριότητας δεν υποβάλλει στη διοίκηση 

κανένα έγγραφο, αλλά υποχρεούται να τηρεί στην έδρα της επιχείρησης φάκελο µε 

όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη λειτουργία της οικονοµικής 

δραστηριότητας (π.χ. επιµέρους άδειες, εγκρίσεις, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά κλπ).  

3. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο µεταβληθούν τα στοιχεία της 

δραστηριότητας, τα οποία έχουν γνωστοποιηθεί, ο φορέας της οικονοµικής 

δραστηριότητας υποχρεούται σε προηγούµενη γνωστοποίηση της επιδιωκόµενης 

µεταβολής.  

4. Σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας της δραστηριότητας ο φορέας υποχρεούται σε 

υποβολή ακύρωσης της γνωστοποίησης. 

5. Από την 06/06/2017, η γνωστοποίηση υποβάλλεται αποκλειστικά 

ηλεκτρονικά µέσω της ιστοσελίδας https://notifybusiness.gov.gr.  

6. Ο φορέας που επιθυµεί να υποβάλει γνωστοποίηση της έναρξης λειτουργίας της 

δραστηριότητάς του, εγγράφεται στο σύστηµα µέσω των κωδικών που χρησιµοποιεί 

για την εισαγωγή στο σύστηµα της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων 

(taxisNet). Η γνωστοποίηση που υποβάλλεται στο σύστηµα φέρει µοναδικό αριθµό 

που παράγεται από το σύστηµα. Το αρχείο µε τον µοναδικό αριθµό επέχει θέση 

αποδεικτικού υποβολής της γνωστοποίησης.  

7. Τα στελέχη εκ των αρµόδιων αρχών του δηµόσιου τοµέα που έχουν οριστεί για τη 

διαχείριση των γνωστοποιήσεων εγγράφονται στο πληροφοριακό σύστηµα και 

αποκτούν λογαριασµούς µε τα κατάλληλα δικαιώµατα, προκειµένου να έχουν 

πρόσβαση στις γνωστοποιήσεις που τα αφορούν. Γνωστοποιήσεις που υποβάλλονται 

και βρίσκονται στη βάση δεδοµένων του συστήµατος διαβιβάζονται από την 

παραλαµβάνουσα αρχή προς τις λοιπές αρµόδιες αρχές, προκειµένου οι τελευταίες να 

ενηµερώνονται περί της έναρξης λειτουργίας µιας εγκατάστασης και να 

προγραµµατίζουν τους κατά νόµο προβλεπόµενους ελέγχους.   

8. Για την υποστήριξη τόσο των επιχειρήσεων όσο και των στελεχών των αρµόδιων 

αρχών, εγχειρίδια λειτουργίας του συστήµατος, καθώς και λίστα συχνών ερωτήσεων 

(FAQ) θα είναι διαθέσιµα στην ιστοσελίδα www.notifybusiness.gov.gr. Επιπλέον, µε 

την έναρξη λειτουργίας του συστήµατος, θα είναι διαθέσιµο Γραφείο Υποστήριξης 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση notifyhelpdesk@ggb.gr. 
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Β. Στην ως άνω διαδικασία εµπίπτει, από τη θέση σε λειτουργία του πληροφοριακού 

συστήµατος, και η διαδικασία γνωστοποίησης του άρθρου 8 του ν. 4302/2014 όπως έχει 

εξειδικευτεί µε την ΚΥΑ υπ’ αρ. 53346/645/Φ.61/10.5.2017 (ΦΕΚ 1668/Β). 

Ως θεώρηση της υπογραφής νοείται η ηλεκτρονική αυθεντικοποίηση των χρηστών µέσω 

των κωδικών πρόσβασης στο σύστηµα της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών 

Συστηµάτων (taxisNet).  

 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 

 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ 

 

Εσωτερική ∆ιανοµή: 
- Γρ. Υπουργού 
- Γρ. Αναπληρωτή Υπουργού 
- Γρ. Γενικού Γραµµατέα Βιοµηχανίας 
- Γενική ∆/νση Εφαρµογής Κανονισµών, Υποδοµών & Ελέγχου  
- ∆ΑΕΕΠ 
- Χρονολογικό Αρχείο 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 

α) Προς ενέργεια: 

1. Όλες οι Περιφερειακές Ενότητες της Χώρας 

2. Όλοι οι ∆ήµοι της Χώρας 

3. Όλες οι Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισµού της Χώρας, ΕΥΠΑΤΕ 

 

β) Προς κοινοποίηση: 

1. Υπουργείο Εσωτερικών 

2. Υπουργείο Τουρισµού 

3. Υπουργείο Υγείας 

4. Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού 

5. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

6. Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών 

7. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων 

8. Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης 

9. Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων Ελλάδας (ΚΕΕΕ) 

10. Ένωση Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) 

11. Κεντρική Ένωση ∆ήµων και Κοινοτήτων (ΚΕ∆Ε) 

12. Ξενοδοχειακό Επιµελητήριο Ελλάδας (ΞΕΕ) 

13. Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Ελλάδας (ΣΕΒ) 

14. Γενική Συνοµοσπονδία Επαγγελµατιών Βιοτεχνών Εµπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ) 

15. Ελληνική Παραγωγή 

16. Σύνδεσµος Ελληνικών Βιοµηχανιών Τροφίµων (ΣΕΒΤ) 

17. Σύνδεσµος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) 

18. Συνοµοσπονδία Επιχειρηµατιών Τουριστικών Καταλυµάτων Ελλάδας (ΣΕΤΚΕ) 

19. Σύνδεσµος Επωνύµων Οργανωµένων Αλυσίδων Εστίασης (ΣΕΠΟΑ) 

20. Σύνδεσµος Επιχειρήσεων ∆ιεθνούς ∆ιαµεταφοράς & Επιχειρήσεων Logistics Ελλάδας 

21. Συµβούλιο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Εφοδιαστικής 
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22. Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδας (ΣΒΒΕ) 

23. Σύνδεσµος Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών Πελοποννήσου και ∆υτικής Ελλάδας 

24. Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Αττικής Πειραιώς 

25. Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδας 

26. Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Στερεάς Ελλάδας 

27. Σύνδεσµος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών 
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