
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός διαδικασίας, περιεχομένου και δι-
καιολογητικών, παραβόλου και κυρώσεων για τη 
γνωστοποίηση της ίδρυσης και λειτουργίας αυτο-
τελών διαιτολογικών γραφείων και πολυδύναμων 
διαιτολογικών μονάδων.

2 Καθορισμός διαδικασίας, περιεχομένου και δι-
καιολογητικών, παραβόλου και κυρώσεων για τη 
γνωστοποίηση της ίδρυσης και λειτουργίας εργα-
στηρίων Αισθητικής.
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δύναμων διαιτολογικών μονάδων. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -

ΥΓΕΙΑΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ -

ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4442/2016 «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκη-

ση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 230), και ειδικότερα το Κεφάλαιο ΛΓ’, όπως αυτό προ-
στέθηκε με το άρθρο 6 του ν. 4811/2021 (Α΄ 108), ιδίως 
δε, το άρθρο 239 αυτού σε συνδυασμό με την παρ. 3 
του άρθρου 5 και τα άρθρα 11 και 15 του ίδιου νόμου.

2. Το άρθρο 52 του ν. 2519/1997 «Ανάπτυξη και εκσυγ-
χρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, οργάνωση 
των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 165).

3. Τα άρθρα 6, 7, 9 και 14 του ν. 3844/2010 «Προσαρ-
μογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχε-
τικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 63).

4. Την υπ’ αρ. οικ. 3215/3.6.1998 απόφαση του Υπουρ-
γού Υγείας και Πρόνοιας «Προϋποθέσεις εγκατάστασης 
και λειτουργίας Μονάδων αδυνατίσματος και διαιτολο-
γικών Μονάδων» (Β’ 655).

5. Την υπό στοιχεία Υ3β/ΓΠ/οικ.64432/26.5.2011 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ένταξη της διαδικασίας 
χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων 
αδυνατίσματος - διαιτολογικών μονάδων στα Ενιαία Κέ-
ντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.) και τροποποίηση της αριθμ. 
ΔΙΑΔΠ/Α1/13310/11-7-2002 (ΦΕΚ Β΄ 906) “Καθορισμός 
διοικητικών διαδικασιών και των αντίστοιχων εντύπων 
τους που διεκπεραιώνονται και μέσω των ΚΕΠ”» (Β’ 1394).

6. Την υπό στοιχεία Υ3β/ΓΠ/οικ.35579/4.4.2013 κοι-
νή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
και Υγείας «Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. Υ3β/ΓΠ/
οικ.64432/26-5-2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1394 τ.Β΄) ’’Ένταξη της 
διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
μονάδων αδυνατίσματος - διαιτολογικών μονάδων στα 
Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.) και τροποποίηση 
της αριθμ. ΔΙΑΔΠ/A1/13310/17-07-2002 ΚΥΑ (ΦΕΚ 906 
τ. Β΄) «Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών και των αντί-
στοιχων εντύπων τους που διεκπεραιώνονται και μέσω 
των ΚΕΠ»”» (Β’ 1010).

7. Το π.δ. 133/2014 «Καθορισμός των προϋποθέσεων 
άσκησης επαγγέλματος Διαιτολόγου - Διατροφολόγου» 
(Α’ 213).

8. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133).

9. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), σε συνδυασμό με 
την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

10. Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Εν-
σωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές 
Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184) 
και ιδίως του Κεφαλαίου Στ’ του Μέρους Α’ αυτού.

11. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας» (Α’ 148).
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12. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α’ 181).

13. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192).

14. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ)» (Α’ 160).

15. Το π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85).

16. Το άρθρο 133 του ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για την 
εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του 
Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 5).

17. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

18. Το π.δ.  83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

19. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

20. Το π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώ-
τριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155)

21. Το π.δ. 63/2020 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
και Ειδικών Γραμματειών, μεταφορά αρμοδιοτήτων με-
ταξύ Γενικών Γραμματειών» (Α’ 156).

22. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805).

23. Την υπ’ αρ. 2/7.1.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας, Νικόλαο Ταγαρά» (Β’ 45).

24. Την υπ’ αρ. 4251/30.08.2021 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Επικρατείας «Ανά-
θεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ψηφιακής Δια-
κυβέρνησης Γεώργιο Γεωργαντά» (Β’ 3996).

25. Την υπό στοιχεία Υ6/9-7-2019 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό 
Επικρατείας» (Β’ 2902).

26. Την υπό στοιχεία Β1α/οικ.60148/30-09-2021 Ει-
σηγητική Έκθεση Δημοσιονομικών Επιπτώσεων του 
Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.

27. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε:

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας εμπίπτουν τα αυ-
τοτελή διαιτολογικά γραφεία και οι πολυδύναμες διαι-
τολογικές μονάδες με ενδεικτικούς Κωδικούς Αριθμούς 
Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) 96.04.10.01 και 96.04.10.02.

Άρθρο 2
Αρμόδια Αρχή

Αρμόδια αρχή για την εφαρμογή της παρούσας από-
φασης είναι η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνι-

κής Μέριμνας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας του 
τόπου εγκατάστασης και λειτουργίας του αυτοτελούς 
διαιτολογικού γραφείου ή της πολυδύναμης διαιτολο-
γικής μονάδας.

Άρθρο 3
Διαδικασία και περιεχόμενο γνωστοποίησης

1. Για την έναρξη λειτουργίας αυτοτελών διαιτολογι-
κών γραφείων και πολυδύναμων διαιτολογικών μονά-
δων απαιτείται η προηγούμενη γνωστοποίηση σύμφωνα 
με το Παράρτημα. Η γνωστοποίηση περιλαμβάνει τις 
αναγκαίες πληροφορίες για την ασκούμενη δραστηρι-
ότητα και υποβάλλεται από τον φορέα της δραστηρι-
ότητας, ο οποίος έχει την αποκλειστική ευθύνη για τα 
περιλαμβανόμενα σ’ αυτήν στοιχεία.

2. Η γνωστοποίηση υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή 
του άρθρου 2 αποκλειστικά μέσω του Ολοκληρωμέ-
νου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστη-
ριοτήτων και Ελέγχων (Ο.Π.Σ.-Α.Δ.Ε.) του άρθρου 14 
του ν. 4442/2016. Μέχρι την ενεργοποίηση του Ο.Π.Σ.-
Α.Δ.Ε. ως προς το τμήμα που αφορά στη γνωστοποίηση 
των αυτοτελών διαιτολογικών γραφείων και των πο-
λυδύναμων διαιτολογικών μονάδων, η γνωστο ποίηση 
υποβάλλεται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος 
www.notifybusiness.gov.gr, το οποίο είναι προσβάσι-
μο μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας 
Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), εφόσον υπάρχει τεχνικά η δυ-
νατότητα. Διαφορετικά η γνωστοποίηση υποβάλλεται 
σε έγχαρτη ή ηλεκτρονική μορφή στην αρμόδια αρχή 
του άρθρου 2 ή σε οποιοδήποτε Κ.Ε.Π. που λειτουρ-
γεί ως Ε.Κ.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 3844/2010 
(Α’ 63), με θεώρηση ως προς το γνήσιο της υπογραφής 
αν δεν κατατίθεται από τον φορέα της δραστηριότητας 
αυτοπροσώπως.

3. Όταν η γνωστοποίηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά 
μέσω του ΟΠΣ-ΑΔΕ ή του www.notifybusiness.gov.gr, 
λαμβάνει μοναδικό αριθμό και χρονοσήμανση, τα οποία 
παράγονται από το σύστημα. Το αρχείο με τον μοναδικό 
αριθμό επέχει θέση αποδεικτικού υποβολής της γνωστο-
ποίησης και δεν απαιτείται πρωτοκόλληση.

4. Όταν η γνωστοποίηση υποβάλλεται σε έγχαρτη 
μορφή:

α) η αρμόδια αρχή του άρθρου 2 ή το Κ.Ε.Π.-Ε.Κ.Ε. πα-
ραλαμβάνει τη γνωστοποίηση σε κάθε περίπτωση και 
εκδίδει αποδεικτικό υποβολής,

β) η αρμόδια αρχή του άρθρου 2 δίνει στη γνωστοποί-
ηση έναν μοναδικό αύξοντα αριθμό, ο οποίος παραμένει 
ο ίδιος ακόμα και όταν αυτή μεταβάλλεται, με απλή προ-
σθήκη αύξουσας αρίθμησης για κάθε μεταβολή,

γ) η αρμόδια αρχή του άρθρου 2 ενημερώνει τον φο-
ρέα της δραστηριότητας αμελλητί και με κάθε πρόσφο-
ρο μέσο σχετικά με τον αύξοντα αριθμό που έλαβε η 
γνωστοποίησή του.

5. Κατά την υποβολή της γνωστοποίησης δεν συ-
νυποβάλλεται κανένα δικαιολογητικό. Ο φορέας της 
δραστηριότητας οφείλει να τηρεί τα δικαιολογητικά 
και το αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης στον 
χώρο άσκησης της δραστηριότητάς του, σύμφωνα με 
το άρθρο 4.
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6. Μετά από την υποβολή της γνωστοποίησης ο φο-
ρέας μπορεί να ξεκινήσει τη λειτουργία της δραστηρι-
ότητάς του.

7. Η αρμόδια αρχή του άρθρου 2 κοινοποιεί το αργότε-
ρο εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών τη γνωστοποίηση 
ή τη μεταβολή της στην οικεία Υπηρεσία Δόμησης, στην 
οικεία Υπηρεσία του Πυροσβεστικού Σώματος, στη Διεύ-
θυνση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Υπουργείου 
Υγείας, καθώς και σε κάθε άλλη Υπηρεσία που κατά την 
κρίση της πρέπει να λάβει γνώση για τη λειτουργία της 
δραστηριότητας, προκειμένου να ασκήσουν τους κατά 
νόμο προβλεπόμενους ελέγχους. Όταν η γνωστοποίηση 
υποβάλλεται μέσω ηλεκτρονικού συστήματος η κοινο-
ποίηση γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος ή 
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χωρίς να απαιτείται 
η έκδοση διαβιβαστικού εγγράφου για τον σκοπό αυτόν.

Άρθρο 4
Απαιτούμενα δικαιολογητικά
και τήρηση φακέλου

1. Πριν από την υποβολή της γνωστοποίησης, ο φο-
ρέας της δραστηριότητας υποχρεούται να έχει συγκε-
ντρώσει και να τηρεί στον χώρο άσκησης της δραστη-
ριότητάς του, διαθέσιμα για κάθε έλεγχο, τα ακόλουθα 
δικαιολογητικά:

1.1 Για την περίπτωση των αυτοτελών διαιτολογικών 
γραφείων:

(α) Φωτοαντίγραφο πτυχίου Διατροφής - Διαιτολογί-
ας Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. ή απόφαση επαγγελματικής ισοτιμίας ή 
ισοδυναμίας εκδοθείσα από το Υπουργείο Παιδείας και 
Θρησκευμάτων/Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευ-
ρωπαϊκής Νομοθεσίας (ΑΤΕΕΝ) ή αντίγραφο πτυχίου του 
εξωτερικού καθώς και πράξη ισοτιμίας και αντιστοιχίας 
αυτού εκδοθείσα από τις αρμόδιες υπηρεσίες αναγνώρι-
σης ΔΟΑΤΑΠ ή ΙΤΕ και βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος 
Διαιτολόγου-Διατροφολόγου από την Διεύθυνση ή Τμή-
μα Δημόσιας Υγείας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας 
για τον επιστημονικά υπεύθυνο.

(β) Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης από ιδιώτη μηχα-
νικό κατά την παρ. 8 του άρθρου 107 του ν. 4495/2017, 
στην οποία αναγράφεται η ακριβής θέση του ακινήτου, 
το συνολικό εμβαδό του κύριου χώρου μετά των πα-
ραρτημάτων αυτού, η βεβαίωση χρήσης γης από την 
οικεία Υπηρεσία Δόμησης (ΥΔΟΜ) και βεβαιώνεται ρητά 
ότι ο χώρος είναι νομίμως υφιστάμενος-αναφορικά με 
την κατασκευή και τη χρήση ως αυτοτελές διαιτολογικό 
γραφείο και πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις χώ-
ρου κύριας χρήσης για να λειτουργήσει ως αυτοτελές 
διαιτολογικό γραφείο, σύμφωνα με τον ισχύοντα Οι-
κοδομικό και Κτιριοδομικό Κανονισμό, τον Κανονισμό 
Πυροπροστασίας, τις εκάστοτε ισχύουσες γενικές και 
ειδικές πολεοδομικές διατάξεις, καθώς και τις κτιριολο-
γικές προδιαγραφές της ειδικής για τη δραστηριότητα 
νομοθεσίας. Η ανωτέρω βεβαίωση συνοδεύεται από:

I. αντίγραφα όλων των δημόσιων εγγράφων περί 
της πολεοδομικής νομιμότητας (οικοδομικής αδείας, 
αναθεώρησης ή ενημέρωσης οικοδομικής αδείας, έγκρι-
σης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, απόφασης εξαί-
ρεσης από κατεδάφιση, άδειας νομιμοποίησης, βεβαίω-

σης περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής σε διατάξεις 
εξαίρεσης από την κατεδάφιση, βεβαίωσης εξόφλησης 
ποσού 30% του ενιαίου ειδικού προστίμου κ.λπ.),

II. αντίγραφα εγκεκριμένων κατόψεων του χώρου, που 
πρόκειται να λειτουργήσει το αυτοτελές διαιτολογικό 
γραφείο, στα οποία αποτυπώνονται όλοι οι χώροι αυ-
τού. Εφόσον, λόγω κτιριολογικών προδιαγραφών είναι 
απαραίτητη η απεικόνιση επιπρόσθετων στοιχείων επί 
των ανωτέρω εγκεκριμένων σχεδίων, είναι δυνατή η 
αποτύπωση αυτών στα ανωτέρω αντίγραφα με ευθύνη 
του ιδιώτη μηχανικού ή η σύνταξη νέου σχεδίου που 
θα συνοδεύει το ανωτέρω αντίγραφο. Τα αντίγραφα 
των εγκεκριμένων κατόψεων προέρχονται είτε από το 
πληροφοριακό σύστημα έκδοσης οικοδομικών αδειών 
e-adeies, είτε από το πληροφοριακό σύστημα δηλώσεων 
αυθαιρέτων, είτε από το έντυπο αρχείο της ΥΔΟΜ ανά-
λογα με το είδος της νομιμοποιητικής πράξης της περ. Ι 
(ηλεκτρονικής ή έντυπης).

(γ) Αποδεικτικό καταβολής του αντιτίμου του παρα-
βόλου του άρθρου 7.

(δ) Σε περίπτωση που ο φορέας της δραστηριότητας 
είναι νομικό πρόσωπο μη υπόχρεο εγγραφής στο ΓΕΜΗ, 
επιπλέον απαιτείται:

i.  Επικυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού 
του νομικού προσώπου και των τροποποιήσεων του.

ii.  Νομιμοποιητικά έγγραφα περί εκπροσώπησης του 
νομικού προσώπου.

1.2 Για την περίπτωση των πολυδύναμων διαιτολογι-
κών μονάδων:

(α) Αναφορικά με τον/τους επιστημονικά υπεύθυνο/ους:
Φωτοαντίγραφο πτυχίου Διατροφής - Διαιτολογίας 

Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. ή απόφαση επαγγελματικής ισοτιμίας ή 
ισοδυναμίας εκδοθείσα από το Υπουργείο Παιδείας και 
Θρησκευμάτων/Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευ-
ρωπαϊκής Νομοθεσίας (ΑΤΕΕΝ) ή αντίγραφο πτυχίου του 
εξωτερικού καθώς και πράξη ισοτιμίας και αντιστοιχίας 
αυτού εκδοθείσα από τις αρμόδιες υπηρεσίες αναγνώρι-
σης ΔΟΑΤΑΠ ή ΙΤΕ και βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος 
Διαιτολόγου-Διατροφολόγου από την Διεύθυνση ή Τμή-
μα Δημόσιας Υγείας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.

Φωτοαντίγραφο πτυχίου φυσικής αγωγής, σε περίπτω-
ση που παρέχονται υπηρεσίες άσκησης.

Φωτοαντίγραφο πτυχίου Αισθητικού Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. ή 
απόφαση επαγγελματικής ισοτιμίας ή ισοδυναμίας εκ-
δοθείσα από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων/ 
Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθε-
σίας (ΑΤΕΕΝ) ή αντίγραφο πτυχίου του εξωτερικού καθώς 
και πράξη ισοτιμίας και αντιστοιχίας αυτού εκδοθείσα 
από τις αρμόδιες υπηρεσίες αναγνώρισης ΔΟΑΤΑΠ ή ΙΤΕ 
και βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος Αισθητικού από 
την Διεύθυνση ή Τμήμα Δημόσιας Υγείας της οικείας Πε-
ριφερειακής Ενότητας, σε περίπτωση που παρέχονται 
υπηρεσίες αισθητικής.

(β) Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης από ιδιώτη μηχα-
νικό κατά την παρ. 8 του άρθρου 107 του ν. 4495/2017, 
στην οποία αναγράφεται η ακριβής θέση του ακινήτου, 
το συνολικό εμβαδό του κύριου χώρου μετά των πα-
ραρτημάτων αυτού, η βεβαίωση χρήσης γης από την 
οικεία Υπηρεσία Δόμησης (ΥΔΟΜ) και βεβαιώνεται ρητά 
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ότι ο χώρος είναι νομίμως υφιστάμενος-αναφορικά με 
την κατασκευή και τη χρήση ως πολυδύναμη διαιτολο-
γική μονάδα και πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις 
χώρου κύριας χρήσης για να λειτουργήσει ως πολυδύ-
ναμη διαιτολογική μονάδα, σύμφωνα με τον ισχύοντα 
Οικοδομικό και Κτιριοδομικό Κανονισμό, τον Κανονισμό 
Πυροπροστασίας, τις εκάστοτε ισχύουσες γενικές και 
ειδικές πολεοδομικές διατάξεις, καθώς και τις κτιριολο-
γικές προδιαγραφές της ειδικής για τη δραστηριότητα 
νομοθεσίας. Η ανωτέρω βεβαίωση συνοδεύεται από:

I. αντίγραφα όλων των δημόσιων εγγράφων περί της 
πολεοδομικής νομιμότητας (οικοδομικής αδείας, ανα-
θεώρησης ή ενημέρωσης οικοδομικής αδείας, έγκρισης 
εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, απόφασης εξαίρε-
σης από κατεδάφιση, άδειας νομιμοποίησης, βεβαίω-
σης περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής σε διατάξεις 
εξαίρεσης από την κατεδάφιση, βεβαίωσης εξόφλησης 
ποσού 30% του ενιαίου ειδικού προστίμου κ.λπ.),

II. αντίγραφα εγκεκριμένων κατόψεων του χώρου, που 
πρόκειται να λειτουργήσει η πολυδύναμη διαιτολογική 
μονάδα, στα οποία αποτυπώνονται όλοι οι χώροι αυ-
τής. Εφόσον, λόγω κτιριολογικών προδιαγραφών είναι 
απαραίτητη η απεικόνιση επιπρόσθετων στοιχείων επί 
των ανωτέρω εγκεκριμένων σχεδίων, είναι δυνατή η 
αποτύπωση αυτών στα ανωτέρω αντίγραφα με ευθύνη 
του ιδιώτη μηχανικού ή η σύνταξη νέου σχεδίου που 
θα συνοδεύει το ανωτέρω αντίγραφο. Τα αντίγραφα 
των εγκεκριμένων κατόψεων προέρχονται είτε από το 
πληροφοριακό σύστημα έκδοσης οικοδομικών αδειών 
e-adeies, είτε από το πληροφοριακό σύστημα δηλώσεων 
αυθαιρέτων, είτε από το έντυπο αρχείο της ΥΔΟΜ ανά-
λογα με το είδος της νομιμοποιητικής πράξης της περ. Ι 
(ηλεκτρονικής ή έντυπης).

(γ) Για εγκαταστάσεις πολυδύναμων διαιτολογικών 
μονάδων που έχουν συνολική στεγασμένη επιφάνεια 
μεγαλύτερη των 250 τετραγωνικών μέτρων: Πιστοποι-
ητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας της οικείας Πυρο-
σβεστικής Υπηρεσίας.

Για εγκαταστάσεις πολυδύναμων διαιτολογικών μονά-
δων που έχουν συνολική στεγασμένη επιφάνεια μικρό-
τερη των 250 τετραγωνικών μέτρων: Μελέτη παθητικής 
πυροπροστασίας, εάν στεγάζονται σε κτίρια τα οποία 
υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του π.δ. 41/2018 (Α’ 80) 
ή του π.δ. 71/1988 (Α’ 32), καθώς και μελέτη ενεργητι-
κής πυροπροστασίας. Οι μελέτες αυτές θα πρέπει να 
αποτελούν αντίγραφα των επίσημα κατατεθειμένων 
στα πληροφοριακά συστήματα έκδοσης οικοδομικών 
αδειών (e-Άδειες) ή/και πυροπροστασίας. Αν οι μελέτες 
δεν έχουν υποβληθεί μέσω των πληροφοριακών συστη-
μάτων, τότε θα πρέπει να προέρχονται από τον φυσικό 
φάκελο που τηρείται στην Υπηρεσία Δόμησης ή/και στην 
Πυροσβεστική Υπηρεσία και να φέρουν σφραγίδα της 
αντίστοιχης Υπηρεσίας.

(δ) Υπεύθυνη δήλωση του φορέα της δραστηριότητας, 
σε περίπτωση λειτουργίας της δραστηριότητας εντός 
πολυώροφης οικοδομής, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 4 του ν. 3741/1929 «Περί της ιδιοκτησίας κατ’ 
ορόφους» (Α΄4), ότι η δραστηριότητα δεν απαγορεύε-
ται από τον κανονισμό συνιδιοκτησίας της οικοδομής. 

Ελλείψει κανονισμού υπεύθυνη δήλωση του φορέα ότι 
δεν υφίσταται κανονισμός.

(ε) Αποδεικτικό καταβολής του αντιτίμου του παρα-
βόλου του άρθρου 7.

(στ) Σε περίπτωση που ο φορέας της δραστηριότητας 
είναι νομικό πρόσωπο μη υπόχρεο εγγραφής στο ΓΕΜΗ, 
επιπλέον απαιτείται:

i)  Επικυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού 
του νομικού προσώπου και των τροποποιήσεων του.

ii)  Νομιμοποιητικά έγγραφα περί εκπροσώπησης του 
νομικού προσώπου.

2. Εφόσον ο φορέας της δραστηριότητας είναι νομικό 
πρόσωπο υπόχρεο εγγραφής στο ΓΕΜΗ, δεν οφείλει να 
τηρεί τα δικαιολογητικά της περ. δ) της υποπαρ.  1.1. 
και της περ. στ) της υποπαρ. 1.2., και η αρμόδια αρχή 
αναζητά αυτεπαγγέλτως, μέσω του Γενικού Εμπορικού 
Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.), το ισχύον καταστατικό του νομικού 
προσώπου και τη νόμιμη εκπροσώπησή του.

Άρθρο 5
Μεταβολή γνωστοποίησης

1. Αν πρόκειται να μεταβληθούν τα στοιχεία της γνω-
στοποίησης λειτουργίας του αυτοτελούς διαιτολογικού 
γραφείου ή της πολυδύναμης διαιτολογικής μονάδας, 
ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται σε προη-
γούμενη γνωστοποίηση της επιδιωκόμενης μεταβολής. 
Η διαδικασία που ακολουθείται για υποβολή της γνωστο-
ποίησης των στοιχείων που πρόκειται να μεταβληθούν, 
είναι η ίδια με τη διαδικασία αρχικής γνωστοποίησης 
που περιγράφεται στο άρθρο 3.

2. Ειδικά αν η μεταβολή συνίσταται σε αλλαγή του 
φορέα της δραστηριότητας, σύμφωνα με το άρθρο 9 
του ν. 4442/2016, ο παλαιός και ο νέος φορέας της δρα-
στηριότητας προβαίνουν ο καθένας σε γνωστοποίηση 
της μεταβολής εντός δέκα (10) ημερών από την αλλαγή. 
Η γνωστοποίηση αφορά μόνο τις πληροφορίες σχετι-
κά με τον φορέα της δραστηριότητας. Ο νέος φορέας 
οφείλει να εκδώσει στο όνομά του τα δικαιολογητικά 
της περ.(δ) της υποπαρ. 1.1. και των περ. (δ) και (στ) της 
υποπαρ. 1.2 του άρθρου 4. Τα λοιπά δικαιολογητικά εξα-
κολουθούν να ισχύουν.

3. Σε περίπτωση παύσης της λειτουργίας της δραστη-
ριότητας στον χώρο όπου ασκείται, ο φορέας της δρα-
στηριότητας προβαίνει σε γνωστοποίηση της παύσης. 
Για την υποβολή της γνωστοποίησης παύσης λειτουργίας 
ακολουθείται αναλόγως η διαδικασία αρχικής γνωστο-
ποίησης που περιγράφεται στο άρθρο 3.

4. Σε περίπτωση μεταβολής του τόπου άσκησης της 
δραστηριότητας, ο φορέας υποχρεούται να υποβάλει 
νέα γνωστοποίηση για τον νέο χώρο άσκησης της δρα-
στηριότητας.

Άρθρο 6
Έλεγχοι

Μετά την υποβολή της γνωστοποίησης λειτουργίας 
ή από τον χρόνο που γεννήθηκε η υποχρέωση για την 
υποβολή της, η αρμόδια αρχή του άρθρου 2 και οι λοιπές 
ελεγκτικές αρχές δύνανται να διενεργούν ελέγχους για 
τη διαπίστωση της ορθότητας των στοιχείων γνωστο-
ποίησης και την παρακολούθηση της συμμόρφωσης του 
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φορέα της δραστηριότητας με τις απαιτήσεις του Κεφα-
λαίου ΛΓ’ του ν. 4442/2016 και της παρούσας. Η αρμόδια 
αρχή ενημερώνει τον φορέα, εγγράφως ή/και ηλεκτρο-
νικά, σχετικά με τα αποτελέσματα του ελέγχου. Μέχρι 
την έκδοση των κανονιστικών πράξεων που αφορούν 
στα άρθρα 127 έως και 157 του ν. 4512/2018, οι έλεγχοι 
διενεργούνται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 7
Παράβολο

1. Για την υποβολή της αρχικής γνωστοποίησης του 
αυτοτελούς διαιτολογικού γραφείου απαιτείται η προη-
γούμενη καταβολή παράβολου σύμφωνα με τα άρθρα 
11 και 236 του ν. 4442/2016, το οποίο ορίζεται στο ποσό 
των πενήντα (50) ευρώ. Για την υποβολή της αρχικής 
γνωστοποίησης της πολυδύναμης διαιτολογικής μονά-
δας απαιτείται η προηγούμενη καταβολή παράβολου 
σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 236 του ν. 4442/2016, το 
οποίο ορίζεται στο ποσό των εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

2. Το παράβολο καταβάλλεται με σκοπό τη διαχείριση 
των γνωστοποιήσεων, τη διαχείριση των πληροφοριών 
και τη διενέργεια των ελέγχων που σχετίζονται με τη 
γνωστοποίηση, καθώς και την ανάπτυξη του ΟΠΣ-ΑΔΕ 
του άρθρου 14 του ν. 4442/2016, τη λειτουργία και συ-
ντήρησή του.

3. Δεν απαιτείται η καταβολή παραβόλου για γνωστο-
ποίηση παύσης λειτουργίας, αλλαγής φορέα ή μεταβο-
λής άλλου γνωστοποιηθέντος στοιχείου, πλην του τόπου 
άσκησης της δραστηριότητας. Δεν απαιτείται η κατα-
βολή παραβόλου για την υποβολή της γνωστοποίησης 
από αυτοτελή διαιτολογικά γραφεία και πολυδύναμες 
διαιτολογικές μονάδες στην περίπτωση της παρ. 1 του 
άρθρου 240 του ν. 4442/2016.

4. Ο φορέας της δραστηριότητας καταβάλει το αντί-
τιμο του παραβόλου πριν την υποβολή της γνωστοποί-
ησης, προκειμένου να συμπληρώσει το σχετικό πεδίο 
στη φόρμα της γνωστοποίησης και τηρεί το αποδεικτικό 
καταβολής μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά στον χώρο 
άσκησης της δραστηριότητας, σύμφωνα με το άρθρο 4.

5. Ποσοστό 80% του αντιτίμου του παραβόλου ει-
σπράττεται υπέρ του αρμόδιου για τη γνωστοποίηση 
Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και ποσοστό 
20% υπέρ του κρατικού προϋπολογισμού, προκειμένου 
να καλυφθούν σχετικές δαπάνες της Γενικής Γραμματεί-
ας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 1 του άρθρου 
11 του ν. 4442/2016. Το ποσό υπέρ του αρμόδιου Ο.Τ.Α. 
κατατίθεται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό και το ποσό 

υπέρ του κρατικού προϋπολογισμού εμφανίζεται στον 
Αναλυτικό Λογαριασμό Εσόδων (ΑΛΕ) 1450113002, με 
την Κωδικοποιημένη Επωνυμία ’’Ποσοστό 20% επί των 
παραβόλων για την άσκηση οικονομικής δραστηριότη-
τας υπό καθεστώς γνωστοποίησης ή και έγκρισης όταν 
αρμόδιες αρχές ορίζονται οι Ο.Τ.Α.’’. Ο φορέας της οικο-
νομικής δραστηριότητας προμηθεύεται το παράβολο 
ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής e-παράβολο, εφόσον 
έχει ενεργοποιηθεί η σχετική δυνατότητα.

6. Η επιστροφή τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων 
ποσών πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην υπό στοιχεία Α.1047/12.03.2020 (Β’  979) κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Επικρατείας.

7. Με την έναρξη ισχύος της παρούσας όλα τα παρά-
βολα που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία για 
την ίδρυση και λειτουργία αυτοτελών διαιτολογικών 
γραφείων και πολυδύναμων διαιτολογικών μονάδων 
καταργούνται.

Άρθρο 8
Παραβάσεις και εύρος πλαισίου κυρώσεων

1. Στην περίπτωση που διαπιστώνεται παράβαση ως 
προς τη γνωστοποίηση της παρούσας, επιβάλλονται σε 
βάρος του φορέα της δραστηριότητας οι κυρώσεις της 
παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4442/2016, και συγκεκριμέ-
να για τα αυτοτελή διαιτολογικά γραφεία διοικητικό πρό-
στιμο από εκατό (100) ευρώ έως πέντε χιλιάδες (5.000) 
ευρώ και για τις πολυδύναμες διαιτολογικές μονάδες 
διοικητικό πρόστιμο από εκατό (100) ευρώ έως είκοσι 
χιλιάδες (20.000) ευρώ.

2. Ειδικότερα, επιβάλλονται πρόστιμα στις εξής πα-
ραβάσεις:

(α) παράλειψη γνωστοποίησης πριν από την έναρξη 
λειτουργίας (αρχική γνωστοποίηση)

(β) παράλειψη γνωστοποίησης μεταβολής στοιχείων 
(γ) παράλειψη γνωστοποίησης της αλλαγής φορέα
(δ) παροχή αναληθών ή ανακριβών ή ελλιπών στοι-

χείων κατά τη γνωστοποίηση 
(ε) έλλειψη δικαιολογητικών του άρθρου 4.
3. Τα πρόστιμα επιβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 9.
4. Αρμόδια αρχή για την επιβολή των κυρώσεων είναι 

η αρμόδια αρχή του άρθρου 2.

Άρθρο 9
Υπολογισμός διοικητικού προστίμου

1. Το διοικητικό πρόστιμο του άρθρου 8 υπολογίζεται 
με βάση τον παρακάτω τύπο υπολογισμού:
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 =         
 X      

2. Ως τιμή βάσης ορίζονται τα εκατό (100) ευρώ για τα αυτοτελή διαιτολογικά γραφεία και τα εκατόν τριάντα (130) 
ευρώ για τις πολυδύναμες διαιτολογικές μονάδες.

3. Ο συντελεστής βαρύτητας προκύπτει ως άθροισμα των επιμέρους συντελεστών των παρ. 3.1 έως 3.5.
3.1. Έλλειψη αρχικής γνωστοποίησης: 20
3.2. Υποβληθείσα γνωστοποίηση που περιέχει αναληθή ή ανακριβή ή ελλιπή στοιχεία (είτε ως αρχική γνωστοποί-

ηση, είτε λόγω παράλειψης γνωστοποίησης μεταβολής των στοιχείων της δραστηριότητας): 1 ή 3 ή 5, ανάλογα με 
τη σπουδαιότητα των στοιχείων που έχουν γνωστοποιηθεί αναληθώς ή ανακριβώς ή ελλιπώς.

Σε περίπτωση διαπίστωσης περισσότερων τους ενός στοιχείων που έχουν γνωστοποιηθεί αναληθώς ή ανακριβώς 
ή ελλιπώς, εφαρμόζεται ο ανώτατος συντελεστής 5.

Σε περίπτωση που το Παράρτημα της γνωστοποίησης έχει συμπληρωθεί εσφαλμένα προδήλως εκ παραδρομής, 
δεν επιβάλλεται πρόστιμο.

3.3. Για τα αυτοτελή διαιτολογικά γραφεία: Έλλειψη βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος/πτυχίου διαιτολόγου-δια-
τροφολόγου: 5. Έλλειψη ενός ή περισσοτέρων εκ των λοιπών δικαιολογητικών (πλην του παραβόλου) του άρθρου 
4 της παρούσας: 1.

Για τις πολυδύναμες διαιτολογικές μονάδες: Έλλειψη ενός ή περισσοτέρων δικαιολογητικών του άρθρου 4 (πλην 
του παραβόλου): 1 ή 3 ή 5, ανάλογα με την σπουδαιότητα των ελλειπόντων δικαιολογητικών.

3.4. Μη καταβολή του αντιτίμου του προβλεπόμενου παράβολου: 5. Ειδικά για την περίπτωση αυτή, εφαρμόζεται 
η παρ. 9 του παρόντος άρθρου.

3.5. Αν η παράβαση συνοδεύεται και από παράβαση των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας περί ίδρυσης και 
λειτουργίας αυτοτελών διαιτολογικών γραφείων ή πολυδύναμων διαιτολογικών μονάδων: 3.

4. Ο συντελεστής μεγέθους για τα αυτοτελή διαιτολογικά γραφεία λαμβάνει την τιμή 1. Ο συντελεστής μεγέθους 
για τις πολυδύναμες διαιτολογικές μονάδες ορίζεται σύμφωνα με την επιφάνεια των εγκαταστάσεων:

4.1. Αν η μονάδα έχει συνολική επιφάνεια μικρότερη ή ίση των 250 τμ: 1.
4.2. Αν η μονάδα έχει συνολική επιφάνεια μεγαλύτερη των 250τ.μ. και μικρότερη ή ίση των 500 τμ: 2
4.3. Αν η μονάδα έχει συνολική επιφάνεια μεγαλύτερη των 500 τ.μ.: 3.
5. Ο συντελεστής προσαύξησης λαμβάνει την τιμή 1,5, εάν η διαπίστωση της παράβασης γίνεται εντός χρονικού 

διαστήματος μικρότερου των δύο (2) ετών από προηγούμενη διαπιστωθείσα παράβαση του άρθρου 8, η οποία 
οδήγησε σε επιβολή προστίμου. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις λαμβάνει την τιμή 1.

6. Ο συντελεστής μείωσης λαμβάνει την τιμή 0,7, εάν ο φορέας συνεργάζεται άμεσα και συμμορφώνεται εντός 
της ταχθείσας προθεσμίας. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις λαμβάνει την τιμή 1.

7. Το επιβαλλόμενο πρόστιμο δεν μπορεί να είναι μικρότερο από εκατό (100) ευρώ ή μεγαλύτερο από πέντε 
χιλιάδες (5.000) ευρώ για τα διαιτολογικά γραφεία και μικρότερο από εκατό (100) ευρώ ή μεγαλύτερο από είκοσι 
χιλιάδες (20.000) ευρώ για τις πολυδύναμες διαιτολογικές μονάδες.

8. Εάν η παράβαση κρίνεται ήσσονος σημασίας, η αρμόδια αρχή δύναται να προβαίνει σε σύσταση και να τάσ-
σει προθεσμία για συμμόρφωση και εφόσον ο ελεγχόμενος συμμορφωθεί εντός της ταχθείσας προθεσμίας, δεν 
επιβάλλεται πρόστιμο.

9. Ειδικά για την περίπτωση που ο ελεγχόμενος δεν κατέβαλε το αντίτιμο του απαιτούμενου παραβόλου της 
γνωστοποίησης, πριν την επιβολή προστίμου η αρμόδια αρχή τάσσει προθεσμία δέκα (10) ημερών για συμμόρ-
φωση και εφόσον ο ελεγχόμενος δεν συμμορφωθεί εντός της ταχθείσας προθεσμίας, επιβάλλεται το πρόστιμο με 
εφαρμογή του συντελεστή της παρ. 3.4.

10. Αν πρόκειται για έλλειψη γνωστοποίησης αλλαγής φορέα επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιμο πεντακοσίων (500) 
ευρώ. Στην περίπτωση αυτή, το πρόστιμο επιβάλλεται κατά το ήμισυ στον καθένα από τους φορείς, σύμφωνα με 
την παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 4442/2016.

11. Τα πρόστιμα που επιβάλλονται σύμφωνα με την παρούσα εισπράττονται ως δημόσια έσοδα κατά τις διατάξεις 
του ΚΕΔΕ. Επί των εισπραττόμενων προστίμων, ποσοστό 50% αποτελεί έσοδο του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου βεβαιώνεται η παράβαση και ποσοστό 50% αποτελεί έσοδο του κρατικού 
προϋπολογισμού και εμφανίζεται στον ΑΛΕ 1560989001 «Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές».

Άρθρο 10
Λοιπές ρυθμίσεις για τις κυρώσεις

1. Η διαπίστωση παράβασης επιμέρους όρων της κείμενης νομοθεσίας για τη λειτουργία της δραστηριότητας, 
πλην των σχετικών με τη γνωστοποίηση του άρθρου 8, επισύρει τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις εκάστοτε 
ισχύουσες διατάξεις.

2. Η παρούσα εφαρμόζεται μόνο για δραστηριότητες των οποίων η λειτουργία εκκινεί ή μεταβάλλεται με το 
σύστημα της γνωστοποίησης.
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Άρθρο 11
Τροποποιούμενες και Καταργούμενες διατάξεις

1. Το άρθρο 2 της υπ’ αρ. οικ. 3215/3.6.1998 απόφασης 
του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας «Προϋποθέσεις εγκα-
τάστασης και λειτουργίας Μονάδων αδυνατίσματος και 
διαιτολογικών Μονάδων» (Β’ 655) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 2
Με την απόφαση αυτή θεσμοθετούνται, οι ελάχιστες 

προδιαγραφές που απαιτούνται για τη λειτουργία τους 
και που θα παρέχουν ασφάλεια στο απασχολούμενο 
προσωπικό και στους χρήστες, καθώς και οι αναγκαίες 
λειτουργικές προϋποθέσεις άρτιας διάταξης και διαμόρ-
φωσης των χώρων τους, ώστε να ξεκινήσουν τη λειτουρ-
γία τους σύμφωνα με τον ν. 4442/2016».

2. Η περ. (α) του άρθρου 3 της υπ’ αρ. οικ. 3215/3.6.1998 
απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας «Προ-
ϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργίας Μονάδων 
αδυνατίσματος και διαιτολογικών Μονάδων» (Β’ 655), 
αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 3
α) Οι μονάδες αδυνατίσματος και οι διαιτολογικές μο-

νάδες πρέπει να διαθέτουν ειδικά διαμορφωμένους χώ-
ρους, για κάθε μία από τις δραστηριότητες που ασκού-
νται μέσα σε αυτές καθώς και έξοδο κινδύνου».

3. Το άρθρο 4 της υπ’ αρ. οικ. 3215/3.6.1998 απόφασης 
του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας «Προϋποθέσεις εγκα-
τάστασης και λειτουργίας Μονάδων αδυνατίσματος και 
διαιτολογικών Μονάδων» (Β’ 655), καταργείται.

4. Το άρθρο 5 της υπ’ αρ. οικ. 3215/3.6.1998 απόφα-
σης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας «Προϋποθέσεις 
εγκατάστασης και λειτουργίας Μονάδων αδυνατίσματος 
και διαιτολογικών Μονάδων» (Β’ 655), αντικαθίσταται 
ως εξής:

«Άρθρο 5
Οι έλεγχοι σχετικά με τη λειτουργία αυτοτελούς διαιτο-

λογικού γραφείου διενεργούνται από τριμελή επιτροπή, 
αποτελούμενη από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης 
Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της οικείας 
Περιφερειακής Ενότητας ή τον νόμιμο αναπληρωτή 
αυτού, από έναν εκπρόσωπο του Πανελληνίου Συλλό-
γου Διαιτολόγων - Διατροφολόγων και από έναν μηχα-

νικό της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της οικείας 
Περιφερειακής Ενότητας. Οι έλεγχοι σχετικά με τη λει-
τουργία πολυδύναμων διαιτολογικών μονάδων διενερ-
γούνται από επιτροπή αποτελούμενη από τον Προϊστά-
μενο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής 
Μέριμνας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας ή τον 
νόμιμο αναπληρωτή αυτού, από έναν εκπρόσωπο του 
Πανελληνίου Συλλόγου Διαιτολόγων-Διατροφολόγων, 
από έναν μηχανικό της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, από έναν εκπρό-
σωπο του Συλλόγου Επαγγελματιών Αισθητικών (για 
πολυδύναμη διαιτολογική μονάδα που αναπτύσσει και 
τμήμα αισθητικής) και από έναν εκπρόσωπο του Γραφεί-
ου Φυσικής Αγωγής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης (για πολυδύναμη διαιτολογική μονάδα που 
αναπτύσσει και τμήμα άσκησης)».

5. Η υπό στοιχεία Υ3β/ΓΠ/οικ.64432/26.5.2011 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ένταξη της διαδικασίας 
χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων 
αδυνατίσματος-διαιτολογικών μονάδων στα Ενιαία Κέ-
ντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.) και τροποποίηση της αριθμ. 
ΔΙΑΔΠ/Α1/13310/11-7-2002 (ΦΕΚ Β΄ 906) “Καθορισμός 
διοικητικών διαδικασιών και των αντίστοιχων εντύπων 
τους που διεκπεραιώνονται και μέσω των ΚΕΠ”» (Β’ 1394), 
καταργείται.

6. Η υπό στοιχεία Υ3β/ΓΠ/οικ.35579/4.4.2013 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
και Υγείας «Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. Υ3β/ΓΠ/
οικ.64432/26-5-2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1394 τ.Β΄) ’’Ένταξη της 
διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργί-
ας μονάδων αδυνατίσματος-διαιτολογικών μονάδων 
στα Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.) και τροπο-
ποίηση της αριθμ. ΔΙΑΔΠ/A1/13310/17-07-2002 ΚΥΑ 
(ΦΕΚ 906 τ. Β΄) «Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών και 
των αντίστοιχων εντύπων τους που διεκπεραιώνονται 
και μέσω των ΚΕΠΥ»”» (Β’ 1010), καταργείται.

Άρθρο 12
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει δύο (2) μήνες μετά από 
τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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 (1) Ο μοναδικός αριθμός γνωστοποίησης δίνεται από την αρμόδια Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής 
Μέριμνας της οικείας περιφερειακής ενότητας του τόπου εγκατάστασης και λειτουργίας του αυτοτελούς διαι-
τολογικού γραφείου ή της πολυδύναμης διαιτολογικής μονάδας κατά την υποβολή αρχικής γνωστοποίησης και 
συμπληρώνεται από τον φορέα της δραστηριότητας, μόνο όταν πρόκειται για μεταβολή ή παύση.
 (2) Αρχική (νέα) γνωστοποίηση υποβάλλεται είτε για την πρώτη εγκατάσταση και λειτουργία αυτοτελούς διαιτο-
λογικού γραφείου ή πολυδύναμης διαιτολογικής μονάδας στη συγκεκριμένη θέση («νέα δραστηριότητα»). Επίσης 
αρχική (νέα) γνωστοποίηση («υφιστάμενη δραστηριότητα») υποβάλλεται και για αυτοτελές διαιτολογικό γραφείο 
ή πολυδύναμη διαιτολογική μονάδα, που λειτουργεί με βεβαίωση λειτουργίας ή άδεια ίδρυσης και λειτουργίας 
και πρόκειται να μεταβάλει στοιχεία της βεβαίωσης λειτουργίας ή της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας. Στην τε-
λευταία περίπτωση ο φορέας της δραστηριότητας υποβάλλει πρώτα αρχική (νέα) γνωστοποίηση με τα στοιχεία 
που υπάρχουν στη βεβαίωση λειτουργίας ή στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας και στη συνέχεια υποβάλλει 
μεταβολή γνωστοποίησης.
 (3) Οποιαδήποτε μεταβολή των στοιχείων της γνωστοποίησης, εκτός από μεταβολή του τόπου άσκησης της 
δραστηριότητας για την οποία απαιτείται νέα γνωστοποίηση.
 (4) Αφορά την οριστική διακοπή λειτουργίας του αυτοτελούς διαιτολογικού γραφείου ή της πολυδύναμης διαι-
τολογικής μονάδας στη συγκεκριμένη θέση.
(5) Συμπληρώνεται υποχρεωτικά, αν δεν υπάρχει σαφής ταχυδρομική διεύθυνση.
 (6) Συμπληρώνονται οι συντεταγμένες από GOOGLEMAPS ή παρόμοιο απεικονιστικό σύστημα για ένα σημείο 
εντός της εγκατάστασης.
 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2021

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ  

Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ  

Υγείας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ  

Υφυπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ  

Υφυπουργός
Ψηφιακής  Διακυβέρνησης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ  

Επικρατείας
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ  
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    Αριθμ. Γ1β/οικ. 67591 (2)
Καθορισμός διαδικασίας, περιεχομένου και δι-

καιολογητικών, παραβόλου και κυρώσεων για 

τη γνωστοποίηση της ίδρυσης και λειτουργίας 

εργαστηρίων Αισθητικής. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -

ΥΓΕΙΑΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ -

ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4442/2016 «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκη-

ση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 230) και ειδικότερα το Κεφάλαιο ΛΔ’, όπως αυτό προ-
στέθηκε με το άρθρο 7 του ν.4811/2021 (Α΄ 108), ιδίως, 
δε, το άρθρο 247 αυτού σε συνδυασμό με την παρ. 3 
του άρθρου 5 και τα άρθρα 11 και 15 του ίδιου νόμου.

2. Το ν.δ. 361/1969 «Περί ασκήσεως του επαγγέλματος 
του αισθητικού» (Α’ 244).

3. Τα άρθρα 6, 7, 9 και 14 του ν. 3844/2010 «Προσαρ-
μογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχε-
τικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 63).

4. Την υπό στοιχεία Φ.Γ4ε/5258/20.5.1970 απόφαση 
του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών «Περί ρυθμίσεως 
λεπτομερειών εφαρμογής του υπ’ αριθ. 361/1969 Ν.Δ. 
’’περί ασκήσεως του επαγγέλματος του αισθητικού’’» 
(Β’ 426).

5. Την υπό στοιχεία Υ3β/ΓΠ/οικ.64434/26.5.2011 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ένταξη της διαδικασίας 
Χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρί-
ων αισθητικής στα Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.) 
και τροποποίηση της αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Ε/24830/4-12-2003 
(ΦΕΚ 1931/Β΄) “Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών και 
των αντίστοιχων εντύπων τους που διεκπεραιώνονται 
και μέσω των ΚΕΠ”» (Β’ 1394).

6. Την υπό στοιχεία Υ3β/ΓΠ/οικ.35576/4.4.2013 κοι-
νή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, και 
Υγείας «Τροποποίηση της αριθμ. Υ3β/Γ.Π./οικ.64434/26-
5-2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1394 τ.Β’) ’’ Ένταξη της διαδικασίας 
Χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρί-
ων αισθητικής στα Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.) 
και τροποποίηση της αριθμ. ΔΙΑΔΠ/ Ε/24830/4-12-2003 
(ΦΕΚ 1931 τ.Β’) «Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών 
και των αντίστοιχων εντύπων τους που διεκπεραιώνο-
νται και μέσω των ΚΕΠ»”» (Β’ 1012).

7. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133).

8. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98) σε συνδυασμό με 
την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

9. Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσω-
μάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονι-
κές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184) και 
ιδίως του Κεφαλαίου Στ’ του Μέρους Α’ του νόμου αυτού.

10. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας» (Α’ 148).

11. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α’ 181).

12. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192).

13. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ)» (Α’ 160).

14. Το π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85).

15. Το άρθρο 133 του ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για την 
εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του 
Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 5).

16. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

17. Το π.δ.  83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

18. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

19. Το π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώ-
τριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155)

20. Το π.δ. 63/2020 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
και Ειδικών Γραμματειών, μεταφορά αρμοδιοτήτων με-
ταξύ Γενικών Γραμματειών» (Α’ 156)

21. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805).

22. Την υπ’ αρ. 2/7.1.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας, Νικόλαο Ταγαρά» (Β’ 45).

23. Την υπ’ αρ. 4251/30.08.2021 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Επικρατείας «Ανά-
θεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ψηφιακής Δια-
κυβέρνησης Γεώργιο Γεωργαντά» (Β’ 3996).

24. Την υπό στοιχεία Υ6/9-7-2019 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό 
Επικρατείας» (Β’ 2902).

25. Την υπό στοιχεία Β1α/οικ.60146/30-09-2021 Ει-
σηγητική Έκθεση Δημοσιονομικών Επιπτώσεων του 
Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.

26. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε:

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας εμπίπτουν τα ερ-
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γαστήρια αισθητικής που υπάγονται στις τάξεις NACE με 
ενδεικτικούς κωδικούς 96.02 και 96.04.

Άρθρο 2
Αρμόδια Αρχή

Αρμόδια αρχή για την εφαρμογή της παρούσας από-
φασης είναι η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνι-
κής Μέριμνας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας του 
τόπου εγκατάστασης και λειτουργίας του εργαστηρίου 
αισθητικής.

Άρθρο 3
Διαδικασία και περιεχόμενο γνωστοποίησης

1. Για την έναρξη λειτουργίας εργαστηρίων αισθητικής 
απαιτείται η προηγούμενη γνωστοποίηση σύμφωνα με 
το Παράρτημα. Η γνωστοποίηση περιλαμβάνει τις ανα-
γκαίες πληροφορίες για την ασκούμενη δραστηριότητα 
και υποβάλλεται από τον φορέα της δραστηριότητας, ο 
οποίος έχει την αποκλειστική ευθύνη για τα περιλαμβα-
νόμενα σ’ αυτήν στοιχεία.

2. Η γνωστοποίηση υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή 
του άρθρου 2 αποκλειστικά μέσω του Ολοκληρωμέ-
νου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστη-
ριοτήτων και Ελέγχων (Ο.Π.Σ.-Α.Δ.Ε.) του άρθρου 14 
του ν. 4442/2016. Μέχρι την ενεργοποίηση του Ο.Π.Σ.-
Α.Δ.Ε. ως προς το τμήμα που αφορά στη γνωστοποί-
ηση των εργαστηρίων αισθητικής, η γνωστοποίηση 
υποβάλλεται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος 
www.notifybusiness.gov.gr, το οποίο είναι προσβάσιμο 
μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκη-
σης (gov.gr-ΕΨΠ), εφόσον υπάρχει τεχνικά η δυνατότητα. 
Διαφορετικά η γνωστοποίηση υποβάλλεται σε έγχαρτη ή 
ηλεκτρονική μορφή στην αρμόδια αρχή του άρθρου 2 ή 
σε οποιοδήποτε Κ.Ε.Π. που λειτουργεί ως Ε.Κ.Ε. σύμφωνα 
με το άρθρο 7 του ν. 3844/2010 (Α’ 63), με θεώρηση ως 
προς το γνήσιο της υπογραφής αν δεν κατατίθεται από 
τον φορέα της δραστηριότητας αυτοπροσώπως.

3. Όταν η γνωστοποίηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά 
μέσω του Ο.Π.Σ.-Α.Δ.Ε. ή του www.notifybusiness.gov.gr, 
λαμβάνει μοναδικό αριθμό και χρονοσήμανση, τα οποία 
παράγονται από το σύστημα. Το αρχείο με τον μοναδικό 
αριθμό επέχει θέση αποδεικτικού υποβολής της γνωστο-
ποίησης και δεν απαιτείται πρωτοκόλληση.

4. Όταν η γνωστοποίηση υποβάλλεται σε έγχαρτη 
μορφή:

α) η αρμόδια αρχή του άρθρου 2 ή το Κ.Ε.Π.-Ε.Κ.Ε. πα-
ραλαμβάνει τη γνωστοποίηση σε κάθε περίπτωση και 
εκδίδει αποδεικτικό υποβολής,

β) η αρμόδια αρχή του άρθρου 2 δίνει στη γνωστοποί-
ηση έναν μοναδικό αύξοντα αριθμό, ο οποίος παραμένει 
ο ίδιος ακόμα και όταν αυτή μεταβάλλεται, με απλή προ-
σθήκη αύξουσας αρίθμησης για κάθε μεταβολή,

γ) η αρμόδια αρχή του άρθρου 2 ενημερώνει τον φο-
ρέα της δραστηριότητας αμελλητί και με κάθε πρόσφο-
ρο μέσο σχετικά με τον αύξοντα αριθμό που έλαβε η 
γνωστοποίησή του.

5. Κατά την υποβολή της γνωστοποίησης δεν συνυπο-
βάλλεται κανένα δικαιολογητικό. Ο φορέας της δραστηρι-

ότητας οφείλει να τηρεί τα δικαιολογητικά και το αποδει-
κτικό υποβολής της γνωστοποίησης στον χώρο άσκησης 
της δραστηριότητάς του, σύμφωνα με το άρθρο 4.

6. Μετά από την υποβολή της γνωστοποίησης ο φο-
ρέας μπορεί να ξεκινήσει τη λειτουργία της δραστηρι-
ότητάς του.

7. Η αρμόδια αρχή του άρθρου 2 κοινοποιεί το αργό-
τερο εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών τη γνωστοποί-
ηση ή τη μεταβολή της στην οικεία Υπηρεσία Δόμησης, 
στην οικεία Υπηρεσία του Πυροσβεστικού Σώματος, 
στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του 
Υπουργείου Υγείας και σε κάθε άλλη Υπηρεσία που κατά 
την κρίση της πρέπει να λάβει γνώση για τη λειτουργία 
της δραστηριότητας, προκειμένου να ασκήσουν τους 
κατά νόμο προβλεπόμενους ελέγχους. Όταν η γνωστο-
ποίηση υποβάλλεται μέσω ηλεκτρονικού συστήματος η 
κοινοποίηση γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος 
ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χωρίς να απαιτείται 
η έκδοση διαβιβαστικού εγγράφου για τον σκοπό αυτόν.

Άρθρο 4
Απαιτούμενα δικαιολογητικά
και τήρηση φακέλου

1. Πριν από την υποβολή της γνωστοποίησης, ο φο-
ρέας της δραστηριότητας υποχρεούται να έχει συγκε-
ντρώσει και να τηρεί στον χώρο άσκησης της δραστη-
ριότητάς του, διαθέσιμα για κάθε έλεγχο, τα ακόλουθα 
δικαιολογητικά:

(α) Φωτοαντίγραφο πτυχίου Αισθητικού Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. ή 
απόφαση επαγγελματικής ισοτιμίας ή ισοδυναμίας εκδο-
θείσα από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων/
Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθε-
σίας (ΑΤΕΕΝ) ή αντίγραφο πτυχίου του εξωτερικού καθώς 
και πράξη ισοτιμίας και αντιστοιχίας αυτού εκδοθείσα 
από τις αρμόδιες υπηρεσίες αναγνώρισης ΔΟΑΤΑΠ ή 
ΙΤΕ και βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος Αισθητικού 
από την Διεύθυνση ή Τμήμα Δημόσιας Υγείας της οι-
κείας Περιφερειακής Ενότητας της Περιφέρειας για τον 
επιστημονικά υπεύθυνο.

(β) Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης από ιδιώτη μηχα-
νικό κατά την παρ. 8 του άρθρου 107 του ν. 4495/2017, 
στην οποία αναγράφεται η ακριβής θέση του ακινήτου, 
το συνολικό εμβαδό του κύριου χώρου μετά των παραρ-
τημάτων αυτού, η βεβαίωση χρήσης γης από την οικεία 
Υπηρεσία Δόμησης (ΥΔΟΜ) και βεβαιώνεται ρητά ότι ο 
χώρος είναι νομίμως υφιστάμενος-αναφορικά με την 
κατασκευή και τη χρήση ως εργαστήριο αισθητικής και 
πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις χώρου κύριας 
χρήσης για να λειτουργήσει ως εργαστήριο αισθητικής, 
σύμφωνα με τον ισχύοντα Οικοδομικό και Κτιριοδομικό 
Κανονισμό, τον Κανονισμό Πυροπροστασίας, τις εκάστο-
τε ισχύουσες γενικές και ειδικές πολεοδομικές διατάξεις, 
καθώς και τις κτιριολογικές προδιαγραφές της ειδικής 
για τη δραστηριότητα νομοθεσίας.

Η ανωτέρω βεβαίωση συνοδεύεται από:
I. αντίγραφα όλων των δημόσιων εγγράφων περί 

της πολεοδομικής νομιμότητας (οικοδομικής αδείας, 
αναθεώρησης ή ενημέρωσης οικοδομικής αδείας, έγκρι-
σης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, απόφασης εξαί-
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ρεσης από κατεδάφιση, άδειας νομιμοποίησης, βεβαίω-
σης περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής σε διατάξεις 
εξαίρεσης από την κατεδάφιση, βεβαίωσης εξόφλησης 
ποσού 30% του ενιαίου ειδικού προστίμου κ.λπ.),

II. αντίγραφα εγκεκριμένων κατόψεων του χώρου, που 
πρόκειται να λειτουργήσει το εργαστήριο αισθητικής, 
στα οποία αποτυπώνονται όλοι οι χώροι αυτού. Εφόσον, 
λόγω κτιριολογικών προδιαγραφών είναι απαραίτητη 
η απεικόνιση επιπρόσθετων στοιχείων επί των ανωτέ-
ρω εγκεκριμένων σχεδίων, είναι δυνατή η αποτύπωση 
αυτών στα ανωτέρω αντίγραφα με ευθύνη του ιδιώτη 
μηχανικού ή η σύνταξη νέου σχεδίου που θα συνοδεύει 
το ανωτέρω αντίγραφο. Τα αντίγραφα των εγκεκριμένων 
κατόψεων προέρχονται είτε από το πληροφοριακό σύ-
στημα έκδοσης οικοδομικών αδειών e-adeies, είτε από 
το πληροφοριακό σύστημα δηλώσεων αυθαιρέτων, είτε 
από το έντυπο αρχείο της ΥΔΟΜ ανάλογα με το είδος 
της νομιμοποιητικής πράξης της περ. Ι (ηλεκτρονικής 
ή έντυπης).

(γ) Για εργαστήριο αισθητικής με συνολική στεγα-
σμένη επιφάνεια μεγαλύτερη των 250 τετραγωνικών 
μέτρων: Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας 
της οικείας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Για εργαστήριο αισθητικής με συνολική στεγασμένη 
επιφάνεια μικρότερη των 250 τετραγωνικών μέτρων: 
Μελέτη παθητικής πυροπροστασίας, εάν στεγάζονται 
σε κτίρια τα οποία υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του 
π.δ. 41/2018 (Α’ 80) ή του π.δ. 71/1988 (Α’ 32), καθώς και 
μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας. Οι μελέτες αυτές 
θα πρέπει να αποτελούν αντίγραφα των επίσημα κα-
τατεθειμένων στα πληροφοριακά συστήματα έκδοσης 
οικοδομικών αδειών (e-Άδειες) ή/και πυροπροστασίας. 
Αν οι μελέτες δεν έχουν υποβληθεί μέσω των πληροφο-
ριακών συστημάτων, τότε θα πρέπει να προέρχονται από 
τον φυσικό φάκελο που τηρείται στην Υπηρεσία Δόμη-
σης ή/και στην Πυροσβεστική Υπηρεσία και να φέρουν 
σφραγίδα της αντίστοιχης Υπηρεσίας.

(δ) Υπεύθυνη δήλωση του φορέα της δραστηριότητας, 
σε περίπτωση λειτουργίας της δραστηριότητας εντός 
πολυώροφης οικοδομής, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 4 του ν. 3741/1929 «Περί της ιδιοκτησίας κατ’ 
ορόφους» (Α’ 4), ότι η δραστηριότητα δεν απαγορεύε-
ται από τον κανονισμό συνιδιοκτησίας της οικοδομής. 
Ελλείψει κανονισμού υπεύθυνη δήλωση του φορέα ότι 
δεν υφίσταται κανονισμός.

(ε) Αποδεικτικό καταβολής του αντιτίμου του παρα-
βόλου του άρθρου 7.

(στ) Σε περίπτωση που ο φορέας της δραστηριότητας 
είναι νομικό πρόσωπο μη υπόχρεο εγγραφής στο ΓΕΜΗ, 
επιπλέον απαιτείται:

i)  Επικυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού 
του νομικού προσώπου και των τροποποιήσεων του.

ii)  Νομιμοποιητικά έγγραφα περί εκπροσώπησης του 
νομικού προσώπου.

2. Εφόσον ο φορέας της δραστηριότητας είναι νομικό 
πρόσωπο υπόχρεο εγγραφής στο ΓΕΜΗ, δεν οφείλει 
να τηρεί τα δικαιολογητικά της περ. (στ) της παρ. 1 και 
η αρμόδια αρχή αναζητά αυτεπαγγέλτως, μέσω του 
Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.), το ισχύον κα-

ταστατικό του νομικού προσώπου και τη νόμιμη εκ-
προσώπησή του.

Άρθρο 5
Μεταβολή γνωστοποίησης

1. Αν πρόκειται να μεταβληθούν τα στοιχεία της γνω-
στοποίησης λειτουργίας του εργαστηρίου αισθητικής, 
ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται σε προη-
γούμενη γνωστοποίηση της επιδιωκόμενης μεταβολής. 
Η διαδικασία που ακολουθείται για υποβολή της γνωστο-
ποίησης των στοιχείων που πρόκειται να μεταβληθούν, 
είναι η ίδια με τη διαδικασία αρχικής γνωστοποίησης 
που περιγράφεται στο άρθρο 3.

2. Ειδικά αν η μεταβολή συνίσταται σε αλλαγή του 
φορέα της δραστηριότητας, σύμφωνα με το άρθρο 9 
του ν. 4442/2016, ο παλαιός και ο νέος φορέας της δρα-
στηριότητας προβαίνουν ο καθένας σε γνωστοποίηση 
της μεταβολής εντός δέκα (10) ημερών από την αλλαγή. 
Η γνωστοποίηση αφορά μόνο τις πληροφορίες σχετι-
κά με τον φορέα της δραστηριότητας. Ο νέος φορέας 
οφείλει να εκδώσει στο όνομά του τα δικαιολογητικά 
των περ. (δ) και (στ) της παρ. 1 του άρθρου 4. Τα λοιπά 
δικαιολογητικά εξακολουθούν να ισχύουν.

3. Σε περίπτωση παύσης της λειτουργίας της δραστη-
ριότητας στον χώρο όπου ασκείται, ο φορέας της δρα-
στηριότητας προβαίνει σε γνωστοποίηση της παύσης. 
Για την υποβολή της γνωστοποίησης παύσης λειτουργίας 
ακολουθείται αναλόγως η διαδικασία αρχικής γνωστο-
ποίησης που περιγράφεται στο άρθρο 3.

4. Σε περίπτωση μεταβολής του τόπου άσκησης της 
δραστηριότητας, ο φορέας υποχρεούται να υποβάλει 
νέα γνωστοποίηση για τον νέο χώρο άσκησης της δρα-
στηριότητας.

Άρθρο 6
Έλεγχοι

Μετά την υποβολή της γνωστοποίησης λειτουργίας 
ή από τον χρόνο που γεννήθηκε η υποχρέωση για την 
υποβολή της, η αρμόδια αρχή του άρθρου 2 και οι λοιπές 
ελεγκτικές αρχές δύνανται να διενεργούν ελέγχους για 
τη διαπίστωση της ορθότητας των στοιχείων γνωστο-
ποίησης και την παρακολούθηση της συμμόρφωσης του 
φορέα της δραστηριότητας με τις απαιτήσεις του Κεφα-
λαίου ΛΔ’ του ν. 4442/2016 και της παρούσας. Η αρμόδια 
αρχή ενημερώνει τον φορέα, εγγράφως ή/και ηλεκτρο-
νικά, σχετικά με τα αποτελέσματα του ελέγχου. Μέχρι 
την έκδοση των κανονιστικών πράξεων που αφορούν 
τα άρθρα 127 έως και 157 του ν. 4512/2018, οι έλεγχοι 
διενεργούνται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 7
Παράβολο

1. Για την υποβολή της αρχικής γνωστοποίησης ερ-
γαστηρίου αισθητικής απαιτείται η προηγούμενη κατα-
βολή παράβολου σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 244 του 
ν. 4442/2016, το οποίο ορίζεται στο ποσό των πενήντα 
(50) ευρώ.

2. Το παράβολο καταβάλλεται με σκοπό τη διαχείριση 
των γνωστοποιήσεων, τη διαχείριση των πληροφοριών 
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και τη διενέργεια των ελέγχων που σχετίζονται με τη 
γνωστοποίηση, καθώς και την ανάπτυξη του ΟΠΣ-ΑΔΕ 
του άρθρου 14 του ν. 4442/2016, τη λειτουργία και συ-
ντήρησή του.

3. Δεν απαιτείται η καταβολή παραβόλου για γνωστο-
ποίηση παύσης λειτουργίας, αλλαγής φορέα ή μεταβο-
λής άλλου γνωστοποιηθέντος στοιχείου, πλην του τόπου 
άσκησης της δραστηριότητας. Δεν απαιτείται η καταβο-
λή παραβόλου για την υποβολή της γνωστοποίησης από 
εργαστήριο αισθητικής στην περίπτωση της παρ. 1 του 
άρθρου 248 του ν. 4442/2016.

4. Ο φορέας της δραστηριότητας καταβάλει το αντί-
τιμο του παραβόλου πριν την υποβολή της γνωστοποί-
ησης, προκειμένου να συμπληρώσει το σχετικό πεδίο 
στη φόρμα της γνωστοποίησης και τηρεί το αποδεικτικό 
καταβολής μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά στον χώρο 
άσκησης της δραστηριότητας, σύμφωνα με το άρθρο 4.

5. Ποσοστό 80% του αντιτίμου του παραβόλου ει-
σπράττεται υπέρ του αρμόδιου για τη γνωστοποίηση 
Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και ποσοστό 
20% υπέρ του κρατικού προϋπολογισμού, προκειμένου 
να καλυφθούν σχετικές δαπάνες της Γενικής Γραμμα τείας 
Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 1 του άρθρου 
11 του ν. 4442/2016. Το ποσό υπέρ του αρμόδιου Ο.Τ.Α. 
κατατίθεται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό και το ποσό 
υπέρ του κρατικού προϋπολογισμού εμφανίζεται στον 
Αναλυτικό Λογαριασμό Εσόδων (ΑΛΕ) 1450113002, με 
την Κωδικοποιημένη Επωνυμία ’’Ποσοστό 20% επί των 
παραβόλων για την άσκηση οικονομικής δραστηριότη-
τας υπό καθεστώς γνωστοποίησης ή και έγκρισης όταν 
αρμόδιες αρχές ορίζονται οι Ο.Τ.Α.’’. Ο φορέας της οικο-
νομικής δραστηριότητας προμηθεύεται το παράβολο 
ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής e-παράβολο, εφόσον 
έχει ενεργοποιηθεί η σχετική δυνατότητα.

6. Η επιστροφή τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων 
ποσών πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην υπό στοιχεία Α.1047/12.03.2020 (Β’  979) κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Επικρατείας.

7. Με την έναρξη ισχύος της παρούσας όλα τα παρά-
βολα που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία για 
την ίδρυση και λειτουργία εργαστηρίων αισθητικής κα-
ταργούνται.

Άρθρο 8
Παραβάσεις και εύρος πλαισίου κυρώσεων

1. Στην περίπτωση που διαπιστώνεται παράβαση ως 
προς τη γνωστοποίηση της παρούσας, επιβάλλονται σε 
βάρος του φορέα της δραστηριότητας οι κυρώσεις της 
παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4442/2016, και συγκεκριμέ-
να διοικητικό πρόστιμο από εκατόν σαράντα (140) ευρώ 
έως δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ.

2. Ειδικότερα, επιβάλλονται πρόστιμα στις εξής πα-
ραβάσεις:

(α) παράλειψη γνωστοποίησης πριν από την έναρξη 
λειτουργίας (αρχική γνωστοποίηση),

(β) παράλειψη γνωστοποίησης μεταβολής στοιχείων, 
(γ) παράλειψη γνωστοποίησης της αλλαγής φορέα,
(δ) παροχή αναληθών ή ανακριβών ή ελλιπών στοι-

χείων κατά τη γνωστοποίηση 
(ε) έλλειψη δικαιολογητικών του άρθρου 4.
3. Τα πρόστιμα επιβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 9.
4. Αρμόδια αρχή για την επιβολή των κυρώσεων είναι 

η αρμόδια αρχή του άρθρου 2.

Άρθρο 9
Υπολογισμός διοικητικού προστίμου

1. Το διοικητικό πρόστιμο του άρθρου 8 υπολογίζεται 
με βάση τον παρακάτω τύπο υπολογισμού:
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2. Ως τιμή βάσης ορίζονται τα διακόσια (200) ευρώ.
3. Ο συντελεστής βαρύτητας προκύπτει ως άθροισμα των επιμέρους συντελεστών των παρ. 3.1 έως 3.5.
3.1. Έλλειψη αρχικής γνωστοποίησης: 20
3.2. Υποβληθείσα γνωστοποίηση που περιέχει αναληθή ή ανακριβή ή ελλιπή στοιχεία (είτε ως αρχική γνωστοποί-

ηση, είτε λόγω παράλειψης γνωστοποίησης μεταβολής των στοιχείων της δραστηριότητας): 1 ή 3 ή 5, ανάλογα με 
τη σπουδαιότητα των στοιχείων που έχουν γνωστοποιηθεί αναληθώς ή ανακριβώς ή ελλιπώς.

Σε περίπτωση διαπίστωσης περισσότερων τους ενός στοιχείων που έχουν γνωστοποιηθεί αναληθώς ή ανακριβώς 
ή ελλιπώς, εφαρμόζεται ο ανώτατος συντελεστής 5.

Σε περίπτωση που το Παράρτημα της γνωστοποίησης έχει συμπληρωθεί εσφαλμένα προδήλως εκ παραδρομής, 
δεν επιβάλλεται πρόστιμο.

3.3. Έλλειψη ενός ή περισσοτέρων δικαιολογητικών του άρθρου 4 (πλην του παραβόλου): 1 ή 3 ή 5, ανάλογα με 
την σπουδαιότητα των ελλειπόντων δικαιολογητικών.

3.4. Μη καταβολή του αντιτίμου του προβλεπόμενου παράβολου: 5. Ειδικά για την περίπτωση αυτή, εφαρμόζεται 
η παρ. 8 του παρόντος άρθρου.

3.5. Αν η παράβαση συνοδεύεται και από παράβαση των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας περί ίδρυσης και 
λειτουργίας εργαστηρίων αισθητικής: 3

4. Ο συντελεστής προσαύξησης λαμβάνει την τιμή 1,5, εάν η διαπίστωση της παράβασης γίνεται εντός χρονικού 
διαστήματος μικρότερου των δύο (2) ετών από προηγούμενη διαπιστωθείσα παράβαση του άρθρου 8, η οποία 
οδήγησε σε επιβολή προστίμου. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις λαμβάνει την τιμή 1.

5. Ο συντελεστής μείωσης λαμβάνει την τιμή 0,7, εάν ο φορέας συνεργάζεται άμεσα και συμμορφώνεται εντός 
της ταχθείσας προθεσμίας. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις λαμβάνει την τιμή 1.

6. Το επιβαλλόμενο πρόστιμο δεν μπορεί να είναι μικρότερο από εκατόν σαράντα (140) ευρώ ή μεγαλύτερο από 
δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ.

7. Εάν η παράβαση κρίνεται ήσσονος σημασίας, η αρμόδια αρχή δύναται να προβαίνει σε σύσταση και να τάσ-
σει προθεσμία για συμμόρφωση και εφόσον ο ελεγχόμενος συμμορφωθεί εντός της ταχθείσας προθεσμίας, δεν 
επιβάλλεται πρόστιμο.

8. Ειδικά για την περίπτωση που ο ελεγχόμενος δεν κατέβαλε το αντίτιμο του απαιτούμενου παραβόλου της 
γνωστοποίησης, πριν την επιβολή προστίμου, η αρμόδια αρχή τάσσει προθεσμία δέκα (10) ημερών για συμμόρ-
φωση και εφόσον ο ελεγχόμενος δεν συμμορφωθεί εντός της ταχθείσας προθεσμίας, επιβάλλεται το πρόστιμο με 
εφαρμογή του συντελεστή της παρ. 3.4.

9. Αν πρόκειται για έλλειψη γνωστοποίησης αλλαγής φορέα επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιμο πεντακοσίων (500) 
ευρώ. Στην περίπτωση αυτή, το πρόστιμο επιβάλλεται κατά το ήμισυ στον καθένα από τους φορείς, σύμφωνα με 
την παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 4442/2016.

10. Τα πρόστιμα που επιβάλλονται σύμφωνα με την παρούσα εισπράττονται ως δημόσια έσοδα κατά τις διατάξεις 
του ΚΕΔΕ. Επί των εισπραττόμενων προστίμων, ποσοστό 50% αποτελεί έσοδο του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου βεβαιώνεται η παράβαση και ποσοστό 50% αποτελεί έσοδο του κρατικού 
προϋπολογισμού και εμφανίζεται στον ΑΛΕ 1560989001 «Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές».

Άρθρο 10
Λοιπές ρυθμίσεις για τις κυρώσεις

1. Η διαπίστωση παράβασης επιμέρους όρων της κείμενης νομοθεσίας για τη λειτουργία της δραστηριότητας, 
πλην των σχετικών με τη γνωστοποίηση του άρθρου 8, επισύρει τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις εκάστοτε 
ισχύουσες διατάξεις.

2. Η παρούσα εφαρμόζεται μόνο για δραστηριότητες των οποίων η λειτουργία εκκινεί ή μεταβάλλεται με το 
σύστημα της γνωστοποίησης.

Άρθρο 11
Τροποποιούμενες και Καταργούμενες διατάξεις

1. Η περ. 1 της παρ. Ι του άρθρου 1 της υπό στοιχεία Φ.Γ4ε/5258/20.5.1970 απόφασης του Υπουργού Κοινωνικών 
Υπηρεσιών «Περί ρυθμίσεως λεπτομερειών εφαρμογής του υπ’ αριθ. 361/1969 Ν.Δ. ’’περί ασκήσεως του επαγγέλ-
ματος του αισθητικού’’» (Β’ 426), αντικαθίσταται, ως εξής: «Για τη λειτουργία εργαστηρίου αισθητικής απαιτείται 
η προηγούμενη γνωστοποίηση λειτουργίας, σύμφωνα με το Κεφάλαιο ΛΔ’ του ν. 4442/2016 (Α’ 230). Οι έλεγχοι 
σχετικά με τη λειτουργία εργαστηρίου αισθητικής διενεργούνται από τριμελή επιτροπή, αποτελούμενη από τον 
Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας ή τον 
νόμιμο αναπληρωτή του, από έναν ιατρό δερματολόγο, εκπρόσωπο του οικείου Ιατρικού Συλλόγου και από έναν 
αισθητικό, εκπρόσωπο του Συλλόγου Επαγγελματιών Αισθητικών».
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2. Η περ. 2 της παρ. Ι του άρθρου 1 της υπό στοιχεία 
Φ.Γ4ε/5258/20.5.1970 απόφασης του Υπουργού Κοινω-
νικών Υπηρεσιών «Περί ρυθμίσεως λεπτομερειών εφαρ-
μογής του υπ’ αριθ. 361/1969 Ν.Δ. ’’περί ασκήσεως του 
επαγγέλματος του αισθητικού’’» (Β’ 426), καταργείται.

3. Η περ. 1 της παρ. ΙΙ του άρθρου 1 της υπό στοιχεία 
Φ.Γ4ε/5258/20.5.1970 απόφασης του Υπουργού Κοινω-
νικών Υπηρεσιών «Περί ρυθμίσεως λεπτομερειών εφαρ-
μογής του υπ’ αριθ. 361/1969 Ν.Δ. ’’περί ασκήσεως του 
επαγγέλματος του αισθητικού’’» (Β’ 426), αντικαθίσταται 
ως εξής:

«ΙΙ. 1 Εάν το οίκημα, στο οποίο είναι εγκατεστημένο 
ήδη λειτουργούν εργαστήριο αισθητικής, δεν επιτρέπει 
τη διαρρύθμιση, σύμφωνα προς τους ανωτέρω όρους, θα 
εκτελεσθούν υποχρεωτικώς οι διευθετήσεις τις οποίες θα 
υποδείξει η αρμοδία Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοι-
νωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας, εφαρμο-
ζομένων υποχρεωτικώς και των λοιπών ανωτέρω όρων».

4. Η παρ. 1 του άρθρου 5 της υπό στοιχεία Φ.Γ4ε/ 
5258/20.5.1970 απόφασης του Υπουργού Κοινωνικών 
Υπηρεσιών «Περί ρυθμίσεως λεπτομερειών εφαρμογής 
του υπ’ αριθ. 361/1969 Ν.Δ. ’’περί ασκήσεως του επαγγέλ-
ματος του αισθητικού’’» (Β’ 426), αντικαθίσταται ως εξής:

«1) Στα εργαστήρια αισθητικής απαγορεύεται κάθε 
άλλη χρήση, εκτός αυτής για την οποία υποβλήθηκε η 
γνωστοποίηση του άρθρου 243 του ν. 4442/2016».

5. Η υπό στοιχεία Υ3β/ΓΠ/οικ.64434/26.5.2011 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ένταξη της διαδικασίας 
Χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρί-
ων αισθητικής στα Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.) 
και τροποποίηση της αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Ε/24830/4-12-2003 
(ΦΕΚ 1931/Β΄) ’’Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών και 
των αντίστοιχων εντύπων τους που διεκπεραιώνονται 
και μέσω των ΚΕΠ’’» (Β’ 1394), καταργείται.

6. Η υπό στοιχεία Υ3β/ΓΠ/οικ.35576/4.4.2013 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, και 
Υγείας «Τροποποίηση της αριθμ. Υ3β/Γ.Π./οικ.64434/2011 
ΚΥΑ (ΦΕΚ 1394 τ.Β’) ’’ Ένταξη της διαδικασίας Χορήγησης 
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίων αισθητικής 
στα Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.) και τροποποίη-
ση της αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Ε/24830/4-12-2003 (ΦΕΚ 1931 τ.Β’) 
«Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών και των αντίστοι-
χων εντύπων τους που διεκπεραιώνονται και μέσω των 
ΚΕΠ»”» (Β’ 1012), καταργείται.

Άρθρο 12
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει δύο (2) μήνες μετά από 
τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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.  (1) ………………….. 
    (   243  . 4442/2016)  

      ( ) : (2) 
                      (     )  (3)  (4) 

.        

 :     
/   / 

   …………………………………………………………………………………………………………………………. 

: ……………………… . : ………………………. .: ………………………… E-mail: ……………………………………… 
.        

. : ………………………………………  / : ………………………………..   (5): …………………………………………… 

. / :   : ………………………………………………………………………………….  :……………………. : ……………………………… 

.  (6): .  ………………………………………          .  ……………………………….... 
(  :  34.*  41.*) (  :  19.*  29.*) 

.      
  : ………………………        …………………………       ………………………         …………………………… 
 : ………….. . .   

   :                
 ,     :                 1              2             3   

          [  46 . 4272/2014 
( 145)]:                        

 :      ……………………………………….    ………………………………………..     ……………………………………. 
.           

/  .  ………………………………………    ………………………… 

 ’                 

/   .  ……………………………….    ………………………… 
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(  – ) 

 
             

  
. .    

(   ) 
1.       &    

 
2.       
3.  ( ) 
4.  
5.           

(        )



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 65341Τεύχος B’ 5027/30.10.2021

6.      
7.          

  (         )
8.        (  

      )

 (1) Ο μοναδικός αριθμός γνωστοποίησης δίνεται από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της 
οικείας περιφερειακής ενότητας του τόπου εγκατάστασης και λειτουργίας του εργαστηρίου αισθητικής κατά την 
υποβολή αρχικής γνωστοποίησης και συμπληρώνεται από τον φορέα της δραστηριότητας, μόνο όταν πρόκειται 
για μεταβολή ή παύση.
 (2) Αρχική (νέα) γνωστοποίηση υποβάλλεται είτε για την πρώτη εγκατάσταση και λειτουργία εργαστηρίου αι-
σθητικής στη συγκεκριμένη θέση («νέα δραστηριότητα»). Επίσης αρχική (νέα) γνωστοποίηση («υφιστάμενη 
δραστηριότητα») υποβάλλεται και για εργαστήριο αισθητικής, που λειτουργεί με βεβαίωση λειτουργίας ή άδεια 
ίδρυσης και λειτουργίας και πρόκειται να μεταβάλει στοιχεία της βεβαίωσης λειτουργίας ή της άδειας ίδρυσης 
και λειτουργίας. Στην τελευταία περίπτωση ο φορέας της δραστηριότητας υποβάλλει πρώτα αρχική (νέα) γνω-
στοποίηση με τα στοιχεία που υπάρχουν στη βεβαίωση λειτουργίας ή στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας και 
στη συνέχεια υποβάλλει μεταβολή γνωστοποίησης.
 (3) Οποιαδήποτε μεταβολή των στοιχείων της γνωστοποίησης, εκτός από μεταβολή του τόπου άσκησης της 
δραστηριότητας για την οποία απαιτείται νέα γνωστοποίηση.
(4) Αφορά την οριστική διακοπή λειτουργίας του εργαστηρίου αισθητικής στη συγκεκριμένη θέση.
(5) Συμπληρώνεται υποχρεωτικά, αν δεν υπάρχει σαφής ταχυδρομική διεύθυνση.
 (6) Συμπληρώνονται οι συντεταγμένες από GOOGLEMAPS ή παρόμοιο απεικονιστικό σύστημα για ένα σημείο 
εντός της εγκατάστασης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2021

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ  

Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ  

Υγείας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ

Υφυπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ  

Υφυπουργός
Ψηφιακής  Διακυβέρνησης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ  

Επικρατείας
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ    
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*02050273010210020*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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