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Λεηηνπξγία παηδόηνπνπ (θιεηζηνύ θαη ππαίζξηνπ) εληόο ρώξνπ κε δηαθνξεηηθή 
δξαζηεξηόηεηα  

 

  Δπηηξέπεηαη ε ιεηηνπξγία παηδφηνπνπ ζε ρψξν φπνπ αζθείηαη δηαθνξεηηθή δξαζηεξηφηεηα, φπσο θαηαζηήκαηα 

πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, μελνδνρεία, πινία, ηλζηηηνχηα αηζζεηηθήο, γπκλαζηήξηα θ.ι.π.. Σηελ πεξίπησζε 
απηή, ν παηδφηνπνο πξέπεη λα ιεηηνπξγεί ζε ρψξν ζαθψο δηαρσξηζκέλν απφ ηηο ινηπέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο 

επηρείξεζεο θαη λα πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 3 έσο θαη 6 ηεο 36873/02.07.2007 
(ΦΔΚ 1364/02.08.2007 ηεχρνο Β') ΚΥΑ (παξ. 1 άξζξν 8 ΚΥΑ 36873/02.07.2007 (ΦΔΚ 1364/02.08.2007 ηεχρνο 

Β')) 

  Γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ παηδφηνπνπ, δελ εθδίδεηαη μερσξηζηή άδεηα, αιιά απηή πεξηιακβάλεηαη ζηελ άδεηα γηα 

ηελ άζθεζε ησλ ινηπψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο, ε νπνία εθδίδεηαη απφ ηελ θαηά πεξίπησζε αξκφδηα 

αξρή ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. (παξ. 2 άξζξν 8 ΚΥΑ 36873/02.07.2007 (ΦΔΚ 1364/02.08.2007 
ηεχρνο Β') 

 Γηα ηε ιεηηνπξγία παηδφηνπνπ ζε ρψξν πνπ ήδε αζθείηαη δηαθνξεηηθή δξαζηεξηφηεηα γηα ηελ νπνία έρεη 
ρνξεγεζεί άδεηα, αληηθαζίζηαηαη ε άδεηα απηή κε λέα,  ζηελ νπνία ζα πεξηιακβάλεηαη θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ 

παηδφηνπνπ. Γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο άδεηαο ν ελδηαθεξφκελνο ππνβάιιεη : 

1) Αίηεζε - ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. 

2) Τν πξνβιεπφκελν απφ ηελ ΥΑ 61167/17-12-2007 (ΦΔΚ 2438 Β) παξάβνιν γηα ηηο πεξηπηψζεηο άδεηαο 

αληηθαηάζηαζεο . (Πξνζζήθε 04-06-2013) Σχκθσλα κε ηελ παξ.3 άξζξν 29 Ν.3943/2011 φπνπ, θαηά ηηο 
ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, απαηηείηαη θαηάζεζε παξαβφινπ ζε έληππε κνξθή, δύλαηαη λα αληηθαηαζηαζεί ε 

έληππε κνξθή κε ειεθηξνληθό παξάβνιν. Σρεηηθή θαη ε ΠΟΛ 1117/27.05.2013: Όξνη θαη δηαδηθαζία 

είζπξαμεο - επηζηξνθήο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ειεθηξνληθνχ παξάβνινπ θαη ε ΠΟΛ 1163/03.07.2013 (ΦΔΚ 
1675/08.07.2013 ηεχρνο Β'), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ΠΟΛ. 1150/15.05.2014 (ΦΔΚ 1357/28.05.2014 ηεχρνο 

Β’) 
Η ππνβνιή αηηήκαηνο γηα ηελ ρνξήγεζε παξαβφινπ ζε ειεθηξνληθή κνξθή (e - παξάβνιν), θάζε 

ελδηαθεξφκελνπ (θπζηθνχ ή κε πξφζσπνπ) κπνξεί λα δηεθπεξαηψλεηαη θαη κέζσ ησλ Κέληξσλ Δμππεξέηεζεο 
Πνιηηψλ (ΚΔΠ). (ΚΥΑ ΓΟΛΚΔΠ/ Φ15/19/νηθ.14290/04.06.2014 (ΦΔΚ 1580/16.06.2014 ηεχρνο Β’) 

3) Τα ηδηαίηεξα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη εηδηθά γηα ηελ αλάπηπμε ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηαο 

δει: 

α) Υπεύζπλε δήισζε Ν.1599/1986 φηη ηεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ησλ άξζξσλ 3 έσο θαη 6 

36873/02.07.2007 (ΦΔΚ 1364/02.08.2007 ηεχρνο Β') ΚΥΑ. 

β) Βεβαίσζε ειέγρνπ γηα ηε ζπκκφξθσζε ησλ εμνπιηζκψλ πξνο ηα πξφηππα αζθαιείαο ή θαη έθζεζε 

επηζεψξεζεο απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ε ηζνδπλακία ησλ πξνδηαγξαθψλ θαηαζθεπήο ηνπο πξνο ηα 

αλαθεξφκελα ζηελ παξνχζα πξφηππα αζθαιείαο. Οη βεβαηψζεηο ειέγρνπ ή νη εθζέζεηο επηζεψξεζεο πξέπεη λα 
εθδίδνληαη απφ ηνλ αλαγλσξηζκέλν θνξέα. 

γ) Απνηύπσζε ηνπ εγθαηεζηεκέλνπ εμνπιηζκνύ παηρληδηώλ ζε θάηνςε ππό θιίκαθα.  
 

4) Υπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/86, κε ηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη: «Τεξνύληαη νη πγεηνλνκηθνί όξνη πνπ 
απαηηνχληαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη δελ επήιζε νπνηαδήπνηε θηεξηνδνκηθή κεηαβνιή ηνπ θαηαζηήκαηνο 

κνπ πνπ επξίζθεηαη ζηε δηεχζπλζε ......................................» 

5) Υπεχζπλε δήισζε ηνπ δηαρεηξηζηή ηεο πνιπθαηνηθίαο ή ελ ειιείςεη ή άξλεζεο απηνχ, ηνπ ηδηνθηήηε 
ηνπ ρώξνπ, ζηνλ νπνίν ιεηηνπξγεί ην θαηάζηεκα ή εξγαζηήξην, ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη ν Καλνληζκφο 

ηεο Πνιπθαηνηθίαο ή ελ ειιείςεη, ε πιεηνςεθία ησλ ηδηνθηεηψλ ησλ ζηεγαδφκελσλ ζην ίδην θηίξην θαηνηθηψλ, κε 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ινηπψλ ρψξσλ, (θαηαζηεκάησλ, βνεζεηηθψλ ρψξσλ θ.ιπ.) δελ απαγνξεύεη ηε 
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ρξήζε ηνπ ρώξνπ  γηα ηε ιεηηνπξγία πνπ πξφθεηηαη λα πξνζηεζεί ζην θαηάζηεκα. Σε πεξίπησζε πνπ ε 

ππεχζπλε δήισζε θξηζεί αλαιεζήο, αλαθαιείηαη ε ρνξεγεζείζα άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ 
θαηαζηήκαηνο. 

6) Βεβαίσζε ηεο  Γηεχζπλζεο Υπεξεζίαο Γφκεζεο γηα  ηηο ρξήζεηο γεο ηεο λέαο δξαζηεξηφηεηαο ( απηαπάγγειηε 
αλαδήηεζε)  

Τν Κ.Υ.Δ. νθείιεη λα δηαζέηεη ζε ηζρχ πηζηνπνηεηηθφ (ελεξγεηηθήο) ππξνπξνζηαζίαο γηα φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο 
πνπ πθίζηαληαη. (παξ.4 άξζξν 3 KYA ΓΙΑΓΠ/Φ.Α.2.1/31600/20.11.2013 (ΦΔΚ 3106/09.12.2013 ηεχρνο Β’)) 

7) Τξεηο (3)  θσηνγξαθίεο ελδηαθεξνκέλνπ. 

8) Βεβαίσζε κε νθεηιήο ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ πξνο ην Γήκν ( Απφ ηελ Γ/λζε Οηθνλνκηθψλ Υπεξεζηψλ ) 

9) Φσηναληίγξαθν δειηίνπ ηαπηόηεηαο ή άιινπ εγγξάθνπ απφ ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 

3 ηνπ Ν. 2690/1999, φπσο ηζρχεη κεηά ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπ κε ην άξζξν 25 ηνπ Ν. 3731/2008 (ζρεηηθή 
πξνζσξηλή βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο αξρήο, δηαβαηήξην, άδεηα νδήγεζεο ή αηνκηθφ βηβιηάξην πγείαο φισλ ησλ 

αζθαιηζηηθψλ θνξέσλ) θαη, εάλ ν αηηψλ είλαη αιινδαπφο − ππήθννο θξάηνπο  κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

θαη θσηναληίγξαθν Βεβαίσζεο Εγγξαθήο Πνιίηε Κξάηνπο Μέινπο ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο, ε 
νπνία εθδίδεηαη απφ ηελ νηθεία Αζηπλνκηθή Αξρή ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Π.Γ 106/2007.» ( θάξηα 

κέινπο). Αλ ν ελδηαθεξφκελνο είλαη νκνγελήο ππνβάιιεη εηδηθή ηαπηφηεηα νκνγελνχο ή πξνμεληθή ζεψξεζε γηα 
επαλαπαηξηζκφ. Γηα ηνπο αιινδαπνχο - πνιίηεο θξάηνπο κε κέινπο ηεο ΔΔ: θσηναληίγξαθν ηζρχνπζαο άδεηαο 

δηακνλήο πνπ ηνπ επηηξέπεη ηελ άζθεζε αλεμάξηεηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο (είλαη δπλαηή ε ρνξήγεζε 
άδεηαο ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο ζε αιινδαπφ κε άδεηα δηακνλήο δεθαεηνχο δηάξθεηαο εθφζνλ πιεξνχληαη νη 

ινηπέο πξνυπνζέζεηο πνπ ηίζεληαη απφ ηε λνκνζεζία. 

 

Γηα Εηαηξείεο επηπιένλ πξνζθνκίδνληαη ηα θάησζη:  

 

1.Αληίγξαθν ηνπ ηζρχνληνο θαη θαηαρσξεκέλνπ ζην κεηξών θαηαζηαηηθνύ ηεο εηαηξείαο ζεσξεκέλν απφ 

ηελ αξκφδηα γηα ηελ ηήξεζε ηνπ κεηξψνπ απηήο Αξρή 

2.Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο γηα ηελ ηήξεζε ηνπ κεηξψνπ δηνηθεηηθήο ή δπλαζηηθήο αξρήο πεξί 

ηξνπνπνηήζεσλ θαηαζηαηηθνχ θαη κε ιύζεο ηεο εηαηξείαο 

3.Φσηναληίγξαθα ηαπηόηεηαο ηνπ εθπξνζψπνπ ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ πγεηνλνκηθψο ππεπζχλνπ, φισλ ησλ 
κειψλ πξνζσπηθήο εηαηξείαο (ΟΔ ή ΔΔ), φισλ ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ΑΔ, φισλ ησλ 

δηαρεηξηζηψλ ΔΠΔ θαη φισλ ησλ εθπξνζψπσλ IKE. 

 4.Υπεχζπλεο δειψζεηο ηνπ Ν.1599/1986 (αληί απνζπάζκαηνο πνηληθνύ κεηξώνπ) ηνπ εθπξνζψπνπ ηεο 

εηαηξείαο θαη ηνπ πγεηνλνκηθψο ππεπζχλνπ, φισλ ησλ κειψλ πξνζσπηθήο εηαηξείαο (ΟΔ ή ΔΔ), φισλ ησλ κειψλ 
ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ΑΔ, φισλ ησλ δηαρεηξηζηψλ ΔΠΔ, φισλ ησλ εθπξνζψπσλ IKE, κε ην αθφινπζν 

πεξηερφκελν: «Ο/Η θάησζη ππνγξάθσλ/θνπζα ...δελ έρσ θαηαδηθαζηεί ηειεζίδηθα γηα θαλέλα απφ ηα αδηθήκαηα 

πνπ αλαθέξνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 2 ηνπ Π.Γ/ηνο 180/1979. 

 5.Υπεχζπλε Γήισζε νξηζκνύ ηνπ πγεηνλνκηθψο θαη αγνξαλνκηθψο ππεχζπλνπ απφ ηνλ εθπξφζσπν ηεο 

εηαηξίαο θαη ππεχζπλε δήισζε απνδνρήο απφ ηνλ νξηζζέληα  

* (Πξνζνρή! Ο ππεχζπλνο πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ηνλ επαλέιεγρν ηεο παηρληδνθαηαζθεπήο ζε εηήζηα βάζε απφ 

ηνλ αλαγλσξηζκέλν θνξέα ειέγρνπ θαη λα ζπκκνξθψλεηαη εληφο ηεο ηαζζφκελεο απφ απηφλ πξνζεζκίαο πξνο 
ηηο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο πνπ ζπζηήλνληαη. (άξζξν 5, παξ. 3 γ' ηεο ΚΥΑ 38637/2007 (ΦΔΚ Β' 1364)   (ΥΠΔΣ 

43685/09.07.2009)  
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