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Άρθρο 1 

Πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων 

Μετά από το άρθρο 108 του ν. 4442/2016 (Α΄230) προστίθεται Κεφάλαιο ΙΘ΄ ως εξής: 

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΘ' 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ, ΤΣΙΡΚΩΝ ΚΑΙ 

ΠΑΓΟΔΡΟΜΙΩΝ 

 

Άρθρο 109 

Πεδίο εφαρμογής 

Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κεφαλαίου εμπίπτουν οι δραστηριότητες λούνα-παρκ, 

τσίρκο και παγοδρόμια με κωδικό NACE 93.21 και 93.29, οι οποίες ασκούνται σε 

στεγασμένο ή υπαίθριο χώρο για την ψυχαγωγία του κοινού. 

Εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής τα ψυχαγωγικά θεματικά πάρκα, οι χώροι παιδικής 

αναψυχής και οι παιδότοποι. 

 

Άρθρο 110 

Αδειοδοτούσα αρχή 

Αδειοδοτούσα αρχή για την εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου είναι ο δήμος, στη χωρική 

αρμοδιότητα του οποίου ασκείται η δραστηριότητα. 

 

Άρθρο 111 

Έγκριση εγκατάστασης ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων 

1. Με την επιφύλαξη της παρ. 7, για την εγκατάσταση των δραστηριοτήτων του 

παρόντος κεφαλαίου απαιτείται έγκριση του άρθρου 7. 

2. Η έγκριση εγκατάστασης χορηγείται από την αδειοδοτούσα αρχή έπειτα από 

αίτηση του φορέα της δραστηριότητας, η οποία συνοδεύεται από τα απαραίτητα 
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δικαιολογητικά, βάσει των οποίων είναι δυνατή η διερεύνηση των υφιστάμενων χρήσεων 

γης και τυχόν άλλων χωρικών περιορισμών. Πριν από τη χορήγηση της έγκρισης 

εγκατάστασης, η αδειοδοτούσα αρχή δύναται να διενεργήσει αυτοψία για τη διαπίστωση 

των πραγματικών συνθηκών που υφίστανται στον χώρο άσκησης της δραστηριότητας, ιδίως 

όσον αφορά στη γειτνίαση. 

3. Η έγκριση εγκατάστασης χορηγείται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την 

προσήκουσα υποβολή της σχετικής αίτησης και των αναγκαίων δικαιολογητικών. Αν 

παρέλθει άπρακτη η προαναφερθείσα προθεσμία, τεκμαίρεται ότι η έγκριση εγκατάστασης 

έχει χορηγηθεί, εφόσον η λειτουργία της δραστηριότητας στη συγκεκριμένη θέση δεν 

απαγορεύεται. 

4. Η έγκριση εγκατάστασης ισχύει για ένα (1) έτος από την ημερομηνία έκδοσής της. 

Μέσα στο διάστημα αυτό ο φορέας της δραστηριότητας οφείλει να ολοκληρώσει τις 

κατασκευές και την εγκατάσταση του εξοπλισμού της δραστηριότητας και, επιπλέον, να 

αιτηθεί την έγκριση λειτουργίας της, σύμφωνα με το άρθρο 112, ή να υποβάλει 

γνωστοποίηση λειτουργίας, σύμφωνα με το άρθρο 113. Η παράταση της ισχύος της 

έγκρισης εγκατάστασης είναι δυνατή άπαξ για έξι (6) επιπλέον μήνες, εφόσον ο φορέας της 

δραστηριότητας πληροί σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

(α) έχει υποβάλει σχετικό αίτημα, ενόσω ακόμα διαθέτει σε ισχύ έγκριση εγκατάστασης, 

(β) έχει εκκινήσει τις διαδικασίες προς υλοποίηση των απαραίτητων κατασκευών ή προς 

τοποθέτηση του απαιτούμενου εξοπλισμού για τη λειτουργία της δραστηριότητας. 

5. Μετά την ενεργοποίηση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος 

Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ) του άρθρου 14, η διαδικασία χορήγησης 

έγκρισης εγκατάστασης διεκπεραιώνεται αποκλειστικά μέσω του συστήματος αυτού. 

6. Η εγκατάσταση των δραστηριοτήτων του παρόντος κεφαλαίου επιτρέπεται: 

(α) σε εκτός σχεδίου πόλεως περιοχές στις οποίες δεν έχουν καθορισθεί χρήσεις γης, 

εφόσον αυτές δεν διέπονται από ειδικές προστατευτικές διατάξεις για το περιβάλλον, την 

πολιτιστική, αρχιτεκτονική και φυσική κληρονομιά, 

(β) σε περιοχές με καθορισμένες χρήσεις γης των άρθρων 4 και 8 του από 23.2.1987 π.δ. (Δ΄ 

166) 

(γ) στις περιοχές των άρθρων 4 και 5 του π.δ. 59/2018 (Α΄ 114), 

(δ) σε ακίνητα του άρθρου 3 του από 23.2.1987 π.δ. και του άρθρου 3 του π.δ. 59/2018, τα 

οποία έχουν πρόσωπο σε κύριο οδικό δίκτυο, ιδίως σε πρωτεύουσες και δευτερεύουσες 

αρτηρίες των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΓΠΣ), των Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής 

Οργάνωσης Ανοιχτών Πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ) και των Τοπικών Χωρικών Σχεδίων (ΤΧΣ). 

(ε) σε ακίνητα που βρίσκονται εντός ορίων οικισμών κάτω των δύο χιλιάδων (2.000) 

κατοίκων όπου ισχύουν οι χρήσεις του άρθρου 16 του π.δ. 59/2018, εφόσον αυτά έχουν 

πρόσωπο σε κύρια δημοτική οδό. 

7. Εξαιρούνται από την υποχρέωση εφοδιασμού με έγκριση εγκατάστασης οι 

δραστηριότητες που ασκούνται προσωρινά σε δημόσιο κοινόχρηστο χώρο που έχει 

παραχωρηθεί από την αρμόδια υπηρεσία. Ως προσωρινή άσκηση δραστηριότητας νοείται 

αυτή που διαρκεί έως τριάντα (30) ημέρες και μπορεί να εγκατασταθεί στην ίδια θέση έως 

δύο (2) φορές κατ’ έτος ανεξαρτήτως του φορέα της δραστηριότητας. Στις περιπτώσεις 

αυτές δεν ελέγχονται οι χρήσεις γης που έχουν καθοριστεί με τον πολεοδομικό σχεδιασμό 

και δεν εφαρμόζεται η υπ’ αρ. 7034/1298/2000 κοινή απόφαση των Υφυπουργών 

Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, 
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Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Β΄ 368). Απαγορεύεται η εγκατάσταση σε περιοχές που 

διέπονται από ειδικές προστατευτικές διατάξεις για το περιβάλλον, την πολιτιστική, 

αρχιτεκτονική και φυσική κληρονομιά. 

 

Άρθρο 112 

Έγκριση λειτουργίας ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων 

1. Οι δραστηριότητες του παρόντος κεφαλαίου οι οποίες περιλαμβάνουν διατάξεις 

ψυχαγωγίας που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της υπ’ αρ. 50116/2020 απόφασης του 

Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Β΄ 2065) υπόκεινται για τη λειτουργία τους σε 

έγκριση του άρθρου 7 του παρόντος και οφείλουν να συμμορφώνονται με τις διατάξεις της 

ανωτέρω απόφασης. 

2. Η έγκριση λειτουργίας χορηγείται από την αδειοδοτούσα αρχή έπειτα από αίτηση 

του φορέα της δραστηριότητας, η οποία συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, 

με τα οποία διασφαλίζεται ότι η λειτουργία της δραστηριότητας συμμορφώνεται με τις 

διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ 

εξουσιοδότηση αυτού. Πριν από τη χορήγηση της έγκρισης λειτουργίας η αδειοδοτούσα 

αρχή διενεργεί αυτοψία για τη διαπίστωση της τήρησης του παρόντος κεφαλαίου και των 

κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτού. 

3. Η έγκριση λειτουργίας χορηγείται εντός τριάντα (30) ημερών από την προσήκουσα 

υποβολή της σχετικής αίτησης και των αναγκαίων δικαιολογητικών. Αν παρέλθει άπρακτη η 

προαναφερθείσα προθεσμία, τεκμαίρεται ότι η έγκριση λειτουργίας έχει χορηγηθεί, 

εφόσον η δραστηριότητα συμμορφώνεται με τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου και των 

κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτού. 

Ειδικά για τις δραστηριότητες που ασκούνται προσωρινά, έως τριάντα (30) ημέρες, 

σε δημόσιο κοινόχρηστο χώρο που έχει παραχωρηθεί από την αρμόδια υπηρεσία, η 

προθεσμία του πρώτου εδαφίου μειώνεται σε δέκα (10) ημέρες. Αν παρέλθει άπρακτη η 

προαναφερθείσα προθεσμία, τεκμαίρεται ότι η έγκριση λειτουργίας έχει χορηγηθεί, 

εφόσον η δραστηριότητα συμμορφώνεται με τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου και των 

κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτού. 

4. Η έγκριση λειτουργίας έχει αόριστη διάρκεια, εκτός από τις περιπτώσεις 

παραχώρησης δημόσιου κοινόχρηστου χώρου, όπου η διάρκεια ταυτίζεται με τη διάρκεια 

της παραχώρησης. Ο φορέας της δραστηριότητας οφείλει να ανανεώνει και να τηρεί 

επικαιροποιημένα όλα τα δικαιολογητικά τα οποία έχει υποβάλει κατά τη διαδικασία 

χορήγησης της έγκρισης και τα οποία έχουν ορισμένη διάρκεια. 

5. Μετά από την έναρξη λειτουργίας του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού 

Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ) του άρθρου 14, η διαδικασία 

χορήγησης έγκρισης λειτουργίας διεκπεραιώνεται αποκλειστικά μέσω του συστήματος 

αυτού. 

 

Άρθρο 113 

Γνωστοποίηση λειτουργίας ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων 

1. Η λειτουργία των δραστηριοτήτων του παρόντος κεφαλαίου οι οποίες 

περιλαμβάνουν διατάξεις ψυχαγωγίας που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της υπ’ αρ. 

50116/2020 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Β΄ 2065) υπάγεται 

στο καθεστώς γνωστοποίησης του άρθρου 5. 
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2. Ο φορέας δραστηριότητας υποβάλλει γνωστοποίηση πριν από την έναρξη 

λειτουργίας της δραστηριότητας και φέρει την αποκλειστική ευθύνη για τα 

περιλαμβανόμενα σε αυτή στοιχεία. Πριν από την υποβολή της γνωστοποίησης ο φορέας 

της δραστηριότητας υποχρεούται να έχει συγκεντρώσει όλα τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά, τα οποία δεν συνυποβάλλει με τη γνωστοποίηση, αλλά τα τηρεί μαζί με το 

αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης στον χώρο άσκησης της δραστηριότητας, 

διαθέσιμα για κάθε έλεγχο. 

3. Η γνωστοποίηση υποβάλλεται μέσω του Ολοκληρωμένου Συστήματος Άσκησης 

Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ) του άρθρου 14. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του 

ΟΠΣ-ΑΔΕ, η γνωστοποίηση υποβάλλεται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος 

www.notifybusiness.gov.gr, εφόσον υπάρχει τεχνικά η δυνατότητα, άλλως η γνωστοποίηση 

υποβάλλεται σε έντυπη μορφή στην αδειοδοτούσα αρχή. Η τελευταία οφείλει σε κάθε 

περίπτωση να παραλάβει τη γνωστοποίηση που υποβάλλει ο φορέας. 

4. Η αδειοδοτούσα αρχή είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και διαχείριση της 

γνωστοποίησης και οφείλει να την κοινοποιεί στις λοιπές αρμόδιες αρχές, προκειμένου 

αυτές να λάβουν γνώση για την έναρξη λειτουργίας και να ασκήσουν τους ελέγχους που 

προβλέπονται από τον νόμο. 

 

Άρθρο 114 

Μεταβολές στην ασκούμενη δραστηριότητα 

1. Φορέας δραστηριότητας με έγκριση εγκατάστασης ή έγκριση/γνωστοποίηση 

λειτουργίας σε ισχύ, οφείλει να αιτηθεί τροποποίηση της υφιστάμενης έγκρισης 

εγκατάστασης, ή νέα έγκριση εγκατάστασης αντίστοιχα, σε περίπτωση που επιθυμεί να 

επεκτείνει τη δραστηριότητα σε γήπεδο ή οικόπεδο όμορο αυτού που αναφέρεται στην εν 

ισχύ έγκριση εγκατάστασης ή έγκριση/γνωστοποίηση λειτουργίας. 

Όταν ο φορέας της δραστηριότητας ολοκληρώσει τις κατασκευές και την 

εγκατάσταση του εξοπλισμού, οφείλει πριν ξεκινήσει τη λειτουργία της δραστηριότητας να 

αιτηθεί έγκριση λειτουργίας, ή τροποποίηση της υφιστάμενης έγκρισης λειτουργίας, 

εφόσον υπάγεται σε καθεστώς έγκρισης λειτουργίας. Αν υπάγεται σε καθεστώς 

γνωστοποίησης λειτουργίας, οφείλει να υποβάλει γνωστοποίηση λειτουργίας, ή να 

μεταβάλει την υποβληθείσα γνωστοποίηση. 

2. Δεν απαιτείται νέα έγκριση εγκατάστασης για την αλλαγή ή προσθήκη εξοπλισμού, 

καθώς και για την τροποποίηση ή προσθήκη κατασκευών, εφόσον δεν συντρέχουν 

περιορισμοί από την έγκριση εγκατάστασης που έχει χορηγηθεί. Σε κάθε περίπτωση, 

ωστόσο, απαιτείται τροποποίηση της υφιστάμενης έγκρισης λειτουργίας, ή μεταβολή της 

υποβληθείσας γνωστοποίησης λειτουργίας. 

3. Αν πρόκειται να μεταβληθούν για οποιονδήποτε λόγο τα στοιχεία της 

γνωστοποίησης λειτουργίας, ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται σε προηγούμενη 

γνωστοποίηση της μεταβολής στην αδειοδοτούσα αρχή. Πριν από την υποβολή της 

γνωστοποίησης της μεταβολής ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται να διαθέτει τα 

απαιτούμενα για τη μεταβολή δικαιολογητικά, τα οποία δεν συνυποβάλλονται με τη 

γνωστοποίηση, αλλά τηρούνται στον χώρο άσκησης της δραστηριότητας, διαθέσιμα σε 

κάθε έλεγχο. Η αδειοδοτούσα αρχή υποχρεούται να κοινοποιεί τη γνωστοποίηση της 

μεταβολής στις αρμόδιες αρχές στις οποίες έχει κοινοποιηθεί η αρχική γνωστοποίηση 

λειτουργίας. 

http://www.notifybusiness.gov.gr/
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4. Για την έκδοση νέας ή την τροποποίηση υφιστάμενης έγκρισης εγκατάστασης 

τηρείται η διαδικασία του άρθρου 111. Για την έκδοση νέας ή την τροποποίηση 

υφιστάμενης έγκρισης λειτουργίας τηρείται η διαδικασία του άρθρου 112, ενώ για την 

υποβολή νέας ή τη μεταβολή γνωστοποίησης λειτουργίας τηρείται η διαδικασία του 

άρθρου 113. 

5. Η αλλαγή φορέα μιας δραστηριότητας διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 9. 

6. Σε περίπτωση μετεγκατάστασης μιας δραστηριότητας, απαιτείται έκδοση νέας 

έγκρισης εγκατάστασης, σύμφωνα με το άρθρο 111, και νέας έγκρισης λειτουργίας, ή 

υποβολή νέας γνωστοποίησης λειτουργίας, σύμφωνα με τα άρθρα 112 και 113, αντίστοιχα. 

 

Άρθρο 115 

Παράβολα 

1. Για τη χορήγηση έγκρισης εγκατάστασης ή έγκρισης λειτουργίας, ή για την υποβολή 

γνωστοποίησης λειτουργίας, σύμφωνα με τα άρθρα 111, 112 και 113, απαιτείται η 

προηγούμενη καταβολή παραβόλου, σύμφωνα με το άρθρο 11.  

2. Δεν απαιτείται παράβολο στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

(α) για την αλλαγή φορέα δραστηριότητας, 

(β) για τη μεταβολή υποβληθείσας γνωστοποίησης. 

 

Άρθρο 116 

Έλεγχοι 

Κατά τη διάρκεια λειτουργίας της δραστηριότητας, η αδειοδοτούσα αρχή δύναται να 

διενεργεί ελέγχους και να προβαίνει σε ενέργειες εποπτείας, σύμφωνα με τα άρθρα 127-

157 του ν. 4512/2018 (Α’ 5) και τις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση 

αυτού. Σκοπός των ελέγχων είναι η παρακολούθηση της συμμόρφωσης των φορέων των 

δραστηριοτήτων με τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου και των κανονιστικών πράξεων 

που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτού. Μέχρι την πλήρη εφαρμογή του ν. 4512/2018 η 

αδειοδοτούσα αρχή διενεργεί τους ανωτέρω ελέγχους βάσει κριτηρίων κινδύνου. 

 

Άρθρο 117 

Κυρώσεις 

1. Σε περίπτωση παράβασης του παρόντος κεφαλαίου, των κανονιστικών αυτού 

πράξεων, και των όρων ή περιορισμών των εγκρίσεων εγκατάστασης ή λειτουργίας 

επιβάλλεται: 

(α) Πρόστιμο από τρεις χιλιάδες (3.000) έως τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ, σύμφωνα με 

την παρ. 2 του άρθρου 15, επιβάλλεται σε περίπτωση εγκατάστασης ή λειτουργίας χωρίς 

την απαιτούμενη έγκριση. 

(β) Πρόστιμο από τρεις χιλιάδες (3.000) έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, σύμφωνα με την 

παρ. 1 του άρθρου 15, επιβάλλεται σε περίπτωση μη υποβολής γνωστοποίησης, ή 

υποβολής αναληθών στοιχείων γνωστοποίησης, ή παράλειψης μεταβολής της 

γνωστοποίησης. 

(γ) Πρόστιμο από τρεις χιλιάδες (3.000) έως τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ επιβάλλεται σε 

περίπτωση παράβασης της υπ’ αρ. 50116/2020 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και 
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Επενδύσεων (Β΄ 2065), καθώς και λοιπών παραβάσεων που σχετίζονται με την 

εγκατάσταση και λειτουργία των δραστηριοτήτων. 

Τα πρόστιμα επιβάλλονται σύμφωνα με τα κριτήρια επιμέτρησης, όπως καθορίζονται με 

την απόφαση της παρ. 5 του άρθρου 118. 

2. Επιπλέον του προστίμου επιβάλλεται διακοπή λειτουργίας της δραστηριότητας 

ολική ή μερική, προσωρινή ή οριστική, στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

(α) σε περίπτωση παράβασης, η οποία είναι αντικειμενικά αδύνατον να αρθεί, 

(β) σε περίπτωση ύπαρξης άμεσου κινδύνου για το δημόσιο συμφέρον, και ιδίως για την 

υγεία και ασφάλεια χρηστών, επισκεπτών, θεατών ή εργαζομένων, 

(γ) σε περίπτωση που διάταξη ψυχαγωγίας η οποία εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της υπ’ 

αρ. 50116/2020 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Β΄ 2065) δεν 

διαθέτει την προβλεπόμενη από την απόφαση αυτή Έκθεση Τεχνικού Ελέγχου ή Έκθεση 

Τεχνικού Ελέγχου Μετεγκατάστασης που να επιτρέπει την ασφαλή λειτουργία και χρήση 

της. 

Η οριστική διακοπή λειτουργίας επιβάλλεται μόνο όταν η άρση της παράβασης είναι 

αδύνατη. 

3. Οι διοικητικές κυρώσεις επιβάλλονται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του 

δήμου, η οποία εκδίδεται αφού προηγουμένως ο φορέας της δραστηριότητας κληθεί 

εγγράφως προς έκθεση των απόψεών του. Στην ίδια απόφαση αναφέρονται οι παραβάσεις 

που διαπιστώθηκαν και η προθεσμία που χορηγείται προς άρση αυτών, προκειμένου η 

δραστηριότητα να καταστεί συμβατή με τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου και των 

κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτού, ή να συμμορφωθεί με 

τους όρους και περιορισμούς που καθορίζονται στις εγκρίσεις εγκατάστασης ή λειτουργίας. 

4. Κατά τον υπολογισμό του προστίμου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην απόφαση 

της παρ. 5 του άρθρου 118, το πρόστιμο μειώνεται κατά είκοσι πέντε τοις εκατό (25%), 

εφόσον ο φορέας της δραστηριότητας συνεργάζεται και ανταποκρίνεται άμεσα στην 

υποχρέωση προς συμμόρφωση. Το πρόστιμο μειώνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%), 

εφόσον η ως άνω συμμόρφωση επιτυγχάνεται εντός πέντε (5) ημερών, εκτός αν η 

παράβαση συνίσταται στην παράλειψη αρχικής γνωστοποίησης, ή στη λειτουργία χωρίς 

έγκριση εγκατάστασης ή έγκριση λειτουργίας, οπότε το πρόστιμο δεν μειώνεται. Ειδικά 

στην περίπτωση των δραστηριοτήτων που υπόκεινται σε καθεστώς γνωστοποίησης και η 

παράβαση συνίσταται στη μη καταβολή του απαιτούμενου παραβόλου, εάν ο φορέας 

συμμορφωθεί εντός πέντε (5) ημερών, δεν επιβάλλεται πρόστιμο. Η συμμόρφωση κρίνεται 

σύμφωνα με τις περιστάσεις τέλεσης της παράβασης και η αδειοδοτούσα αρχή δύναται να 

προβαίνει σε επανέλεγχο εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, προκειμένου να εξετάσει 

το κριτήριο της συμμόρφωσης και συνεργασίας. 

Σε περίπτωση παράβασης καθ’ υποτροπή το πρόστιμο προσαυξάνεται, το δε ποσοστό της 

προσαύξησης καθορίζεται στην απόφαση της παρ. 5 του άρθρου 118. 

5. Εάν η παράβαση κρίνεται ως ήσσονος σημασίας, η αδειοδοτούσα αρχή δύναται να 

προβαίνει σε σύσταση και, εφόσον αυτό απαιτείται, να τάσσει προθεσμία για 

συμμόρφωση. Εάν ο ελεγχόμενος δεν συμμορφωθεί εντός της ταχθείσας προθεσμίας, 

επιβάλλεται πρόστιμο. 
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6. Τα πρόστιμα βεβαιώνονται και εισπράττονται ως δημόσια έσοδα σύμφωνα με τον 

Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α’ 90). Ποσοστό πενήντα τοις εκατό 

(50%) του επιβληθέντος προστίμου αποτελεί έσοδο του οικείου οργανισμού τοπικής 

αυτοδιοίκησης, στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου βεβαιώνεται η παράβαση και ποσοστό  

πενήντα τοις εκατό (50%) αποδίδεται σε ειδικό κωδικό του Κρατικού Προϋπολογισμού. 

7. Η διαπίστωση περισσοτέρων παραβάσεων θεωρείται κριτήριο επιμέτρησης των 

κυρώσεων, τηρουμένης της αρχής της αναλογικότητας. Το ποσό του συνολικού προστίμου 

δεν μπορεί να υπερβαίνει το όριο των τριάντα χιλιάδων (30.000) €. 

8. Κατά των αποφάσεων επιβολής κυρώσεων χωρεί ειδική διοικητική προσφυγή, 

σύμφωνα με το άρθρο 227 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87). 

 

Άρθρο 118  

Εξουσιοδοτικές διατάξεις 

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας και Πολιτισμού και Αθλητισμού καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, οι 

αναγκαίοι όροι και η ακολουθούμενη διαδικασία για την έκδοση της έγκρισης 

εγκατάστασης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. 

2. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται τα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά, οι αναγκαίοι όροι και η ακολουθούμενη διαδικασία για την 

έκδοση της έγκρισης λειτουργίας, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. 

3. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται το 

περιεχόμενο της γνωστοποίησης λειτουργίας, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει 

να τηρεί ο φορέας στον χώρο άσκησης της δραστηριότητας, οι αρχές στις οποίες 

κοινοποιείται η γνωστοποίηση και κάθε άλλο σχετικό θέμα. 

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

ρυθμίζονται θέματα σχετικά με το ύψος του παραβόλου, τον τρόπο καταβολής του καθώς 

και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. 

5. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων ρυθμίζονται τα κριτήρια 

επιμέτρησης των κυρώσεων του άρθρου 117, η διαδικασία επιβολής τους, καθώς και κάθε 

άλλο σχετικό ζήτημα. 

6.  

Άρθρο 119 

Τελικές διατάξεις 

1. Μετά την έκδοση όλων των κανονιστικών πράξεων που προβλέπονται στο παρόν 

κεφάλαιο, το άρθρο 39 του ν. 4497/2017 (Α’ 171) και το άρθρο 81 του ν. 3463/2006 (Α’ 114) 

δεν εφαρμόζονται στις δραστηριότητες του παρόντος κεφαλαίου. 

2. Η υπ’ αρ. 7034/1298/2000 κοινή απόφαση των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας 

Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Ανάπτυξης - Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 

Έργων (Β΄ 368) δεν εφαρμόζεται στις δραστηριότητες του παρόντος κεφαλαίου, που 

ασκούνται σε στεγασμένο χώρο. 

3. Ως περιοδεύουσα διάταξη ψυχαγωγίας του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 50116/2020 

απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Β΄ 2065), ορίζεται αυτή της 

οποίας η περίοδος εγκατάστασης δεν υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες.». 
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Άρθρο 120 

Μεταβατικές διατάξεις 

1. Με την επιφύλαξη της παρ. 2, δραστηριότητες του παρόντος κεφαλαίου που κατά 

την έναρξη ισχύος αυτού λειτουργούν με άδεια που είχαν λάβει βάσει προϋφιστάμενων 

διατάξεων θεωρούνται ότι λειτουργούν νόμιμα έως τη λήξη ισχύος της άδειας και εφόσον 

δεν μεταβάλλονται τα στοιχεία αυτής. Μετά από τη λήξη ισχύος της άδειας, ή σε περίπτωση 

μεταβολής των στοιχείων αυτής, οι φορείς των δραστηριοτήτων οφείλουν να εφοδιαστούν 

με έγκριση εγκατάστασης και, επιπλέον, να εφοδιαστούν με έγκριση λειτουργίας ή να 

υποβάλουν γνωστοποίηση λειτουργίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος 

κεφαλαίου. 

2. Όσες από τις δραστηριότητες του παρόντος κεφαλαίου περιλαμβάνουν διατάξεις 

ψυχαγωγίας που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της υπ’ αρ. 50116/2020 απόφασης του 

Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Β΄ 2065) οφείλουν να συμμορφωθούν με τις 

διατάξεις της, σύμφωνα με το άρθρο 16 αυτής. Στη συνέχεια οφείλουν να εφοδιαστούν με 

έγκριση λειτουργίας, μέσα σε διάστημα δύο (2) μηνών από την παρέλευση της προθεσμίας 

του άρθρου 16 παρ. 2 της υπ’ αρ. 50116/2020 απόφασης. 

 

 

Άρθρο 2 

Απλούστευση ίδρυσης και λειτουργίας δραστηριοτήτων στον τομέα της εκπαίδευσης 

Μετά από το άρθρο 120 του ν. 4442/2016 (Α΄ 230) προστίθεται Κεφάλαιο Κ΄ ως εξής: 

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Κ΄ 

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ, ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ι.ΙΕΚ), ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ 

ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ 

 

Άρθρο 121 

Πεδίο εφαρμογής 

Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κεφαλαίου εμπίπτουν τα κολλέγια, τα Ιδιωτικά 

Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΙΕΚ), τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ), τα 

φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων γλωσσών, με κωδικούς NACE 85.41 και 85.59. 

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων των νομικών προσώπων δημοσίου 

δικαίου, μπορούν να ασκούν δραστηριότητα κολλεγίων, ιδιωτικών ινστιτούτων 

επαγγελματικής κατάρτισης, κέντρων δια βίου μάθησης, φροντιστηρίων και κέντρων ξένων 

γλωσσών. 

 

Άρθρο 122 

Αρμόδια αρχή 

Αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του παρόντος είναι: 

(α) Η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και 

Νεολαίας για τα κολλέγια, τα ιδιωτικά ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης και τα κέντρα 

δια βίου μάθησης, 

(β) ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού 

(ΕΟΠΠΕΠ) για τα φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων γλωσσών. 
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Άρθρο 123 

Έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας δραστηριοτήτων στον τομέα της εκπαίδευσης 

1. Τα κολλέγια και τα ιδιωτικά ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης υπάγονται για 

την ίδρυση και λειτουργία τους σε καθεστώς έγκρισης του άρθρου 7. 

Ομοίως σε καθεστώς έγκρισης υπάγονται τα κέντρα δια βίου μάθησης, τα 

φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων γλωσσών, των οποίων ο συνολικός αριθμός 

εκπαιδευομένων ανά ώρα και ανά κτιριολογική μονάδα (αυτοτελές κτίριο ή όροφος σε 

πολυώροφο κτίριο) υπερβαίνει την αναλογία ενός ατόμου ανά δύο και μισό (21/2) 

τετραγωνικά μέτρα στο συνολικό εμβαδόν του φορέα ή τον αριθμό των εβδομήντα πέντε 

(75) εκπαιδευομένων. 

2. Η έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας εκδίδεται από την αρμόδια αρχή, έπειτα από 

αίτηση του φορέα της δραστηριότητας, η οποία συνοδεύεται από τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά. Ειδικά για την έγκριση κολλεγίου και ιδιωτικού ινστιτούτου 

επαγγελματικής κατάρτισης απαιτείται η διατύπωση γνώμης του ΕΟΠΠΕΠ για τη συνδρομή 

των νόμιμων κτιριολογικών προϋποθέσεων, σύμφωνα με τη διαδικασία της περ. 13 της 

υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222). Εντός τεσσάρων (4) 

μηνών από την προσήκουσα υποβολή της αίτησης έγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας και 

των δικαιολογητικών η αρμόδια αρχή εξετάζει τα υποβληθέντα στοιχεία και, εφόσον 

συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, εκδίδει την έγκριση για την ίδρυση και λειτουργία 

της δραστηριότητας ή απορρίπτει την αίτηση αιτιολογημένα. Πριν από τη χορήγηση της 

έγκρισης και εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας, η αρμόδια αρχή δύναται να 

διενεργήσει αυτοψία στις εγκαταστάσεις της δραστηριότητας, για τη διαπίστωση της 

τήρησης της σχετικής νομοθεσίας. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία για την έκδοση της 

έγκρισης, τεκμαίρεται ότι η έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας έχει χορηγηθεί, σύμφωνα με 

το άρθρο 8, και ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει από την αρμόδια αρχή τη χορήγηση 

σχετικής βεβαίωσης. Η αίτηση χορήγησης έγκρισης κατατίθεται σε έντυπη ή ηλεκτρονική 

μορφή είτε απευθείας στην αρμόδια αρχή είτε σε οποιοδήποτε φυσικό ή ηλεκτρονικό 

Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ). 

Μετά από την έναρξη λειτουργίας του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος 

Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ) του άρθρου 14, κατά το μέρος που 

αφορά στην έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας των δραστηριοτήτων της παρ. 1, η διαδικασία 

έγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας αυτών διεκπεραιώνεται αποκλειστικά μέσω του 

συστήματος αυτού. Η έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας έχει αόριστη διάρκεια. 

3. Η έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας τροποποιείται μετά από αίτηση του φορέα της 

δραστηριότητας. Για την τροποποίηση της έγκρισης τηρείται η διαδικασία χορήγησης της 

έγκρισης. Ο φορέας της δραστηριότητας, επί ποινή ανάκλησης της έγκρισης, υποχρεούται 

να ενημερώνει την αρμόδια αρχή για κάθε μεταβολή των προϋποθέσεων χορήγησης της 

έγκρισης και για τη συνδρομή ασυμβίβαστων ιδιοτήτων. 

4. Η έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας μεταβιβάζεται, εφόσον οι κατά νόμο 

προϋποθέσεις χορήγησης της έγκρισης συντρέχουν στο πρόσωπο του νέου φορέα. Η 

μεταβίβαση εγκρίνεται από την αρμόδια αρχή που χορηγεί την έγκριση μετά από σχετική 

αίτηση, η οποία συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 

5. Για την έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας, για την έγκριση της τροποποίησής της, 

καθώς και για την έγκριση της μεταβίβασής της απαιτείται η καταβολή παραβόλου, 

σύμφωνα με το άρθρο 11 και την κοινή απόφαση της παρ. 3 του άρθρου 128. 
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6. Η αρμόδια αρχή υποχρεούται να κοινοποιεί αμελλητί τις εγκρίσεις και τις 

τροποποιήσεις τους στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές, προκειμένου να ασκήσουν τις 

ελεγκτικές τους αρμοδιότητες. 

7. Η αρμόδια αρχή δύναται να διενεργεί ελέγχους και να προβαίνει σε ενέργειες 

εποπτείας, σύμφωνα με τα άρθρα 127-157 του ν. 4512/2018 (Α’ 5) και τις κανονιστικές 

πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτού. Μέχρι την πλήρη εφαρμογή του ν. 

4512/2018 η αρμόδια αρχή διενεργεί τους εκ των υστέρων ελέγχους βάσει κριτηρίων 

κινδύνου. 

 

Άρθρο 124 

Γνωστοποίηση λειτουργίας δραστηριοτήτων στον τομέα της εκπαίδευσης 

1. Τα κέντρα δια βίου μάθησης, τα φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων γλωσσών, των 

οποίων ο συνολικός αριθμός εκπαιδευομένων ανά ώρα και ανά κτιριολογική μονάδα 

(αυτοτελές κτίριο ή όροφος σε πολυώροφο κτίριο) δεν υπερβαίνει την αναλογία ενός (1) 

ατόμου ανά δύο και μισό (21/2) τετραγωνικά μέτρα στο συνολικό εμβαδόν του φορέα και 

τον αριθμό των εβδομήντα πέντε (75) εκπαιδευομένων, υπάγονται στο καθεστώς 

γνωστοποίησης του άρθρου 6. 

2. Η γνωστοποίηση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του 

Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ-

ΑΔΕ) του άρθρου 14. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του ΟΠΣ-ΑΔΕ κατά το μέρος που αφορά 

στη γνωστοποίηση των δραστηριοτήτων της παρ. 1, η γνωστοποίηση κατατίθεται σε έντυπη 

ή ηλεκτρονική μορφή είτε απευθείας στην αρμόδια αρχή είτε σε οποιοδήποτε φυσικό ή 

ηλεκτρονικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο 

Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ). 

3. Η αρμόδια αρχή παραλαμβάνει τη γνωστοποίηση, η οποία υποβάλλεται από τον 

φορέα της δραστηριότητας με ευθύνη του για τα περιλαμβανόμενα σε αυτήν στοιχεία, και 

εκδίδει αποδεικτικό υποβολής. Μετά από την υποβολή της γνωστοποίησης ο φορέας 

μπορεί να ξεκινήσει τη λειτουργία της δραστηριότητας. 

4. Αν πρόκειται να μεταβληθούν για οποιονδήποτε λόγο τα στοιχεία της 

γνωστοποίησης, ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται σε προηγούμενη 

γνωστοποίηση της επιδιωκόμενης μεταβολής. Σε περίπτωση αλλαγής του φορέα της 

δραστηριότητας εφαρμόζεται το άρθρο 9. Τα δικαιολογητικά που συνδέονται με το 

πρόσωπο του φορέα της δραστηριότητας εκδίδονται στο πρόσωπο του νέου φορέα. Ο 

φορέας της δραστηριότητας, επί ποινή διακοπής της λειτουργίας, οφείλει να ενημερώνει 

την αρμόδια αρχή για κάθε μεταβολή σχετική με τις νόμιμες προϋποθέσεις λειτουργίας της 

δραστηριότητας ή για τη συνδρομή ασυμβίβαστων ιδιοτήτων. 

5. Πριν από την υποβολή της αρχικής γνωστοποίησης, ή της γνωστοποίησης 

μεταβολής, ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται να διαθέτει όλα τα αναγκαία 

δικαιολογητικά, τα οποία δεν συνυποβάλλονται με τη γνωστοποίηση, αλλά τηρούνται μαζί 

με το αποδεικτικό υποβολής της στον χώρο άσκησης της δραστηριότητας. 

6. Για την υποβολή της γνωστοποίησης λειτουργίας των δραστηριοτήτων του 

παρόντος κεφαλαίου απαιτείται η καταβολή παραβόλου, σύμφωνα με το άρθρο 11 και την 

κοινή απόφαση της παρ. 3 του άρθρου 128.  
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7. Η αρμόδια αρχή υποχρεούται να κοινοποιεί αμελλητί, τόσο την αρχική 

γνωστοποίηση, όσο και τις μεταβολές της στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές, προκειμένου να 

ασκήσουν τις ελεγκτικές τους αρμοδιότητες. 

8. Μετά από την υποβολή της γνωστοποίησης, ή από τον χρόνο κατά τον οποίο 

υπήρχε η υποχρέωση για την υποβολή της, η αρμόδια αρχή δύναται να διενεργεί ελέγχους 

και να προβαίνει σε ενέργειες εποπτείας, σύμφωνα με τα άρθρα 127-157 του ν. 4512/2018 

(Α΄ 5) και τις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτού. Μέχρι την 

πλήρη εφαρμογή του ν. 4512/2018 η αρμόδια αρχή διενεργεί τους εκ των υστέρων 

ελέγχους βάσει κριτηρίων κινδύνου. 

 

Άρθρο 125 

Προϋποθέσεις λειτουργίας σχετιζόμενες με το πρόσωπο του φορέα 

1. Φυσικό πρόσωπο μπορεί να ασκεί τις δραστηριότητες του άρθρου 121, εφόσον:  

(α) έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, 

(β) έχει μόνιμη εγκατάσταση σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), 

(γ) δεν έχει την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου οργανισμού τοπικής 

αυτοδιοίκησης ή άλλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου και, καθώς επίσης και την 

ιδιότητα του κληρικού. 

(δ) δεν έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης και δεν έχει καταθέσει αίτηση για κήρυξη 

του σε κατάσταση πτώχευσης, 

(ε) δεν έχει καταδικαστεί σύμφωνα με την περ. α) του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα 

(ν. 3528/2007, Α΄ 26), 

(στ) δεν του έχει επιβληθεί η διοικητική κύρωση της ανάκλησης αδείας ή διακοπής 

λειτουργίας για ίδιο ή άλλο ιδιωτικό φορέα εκπαίδευσης και κατάρτισης την τελευταία 

δεκαετία. 

2. Νομικό πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων και των νομικών προσώπων δημοσίου 

δικαίου, μπορεί να ασκεί τις δραστηριότητες του άρθρου 120, εφόσον: 

(α) η καταστατική έδρα του βρίσκεται σε χώρα κράτος - μέλος της Ε.Ε.· από την υποχρέωση 

αυτή εξαιρούνται αλλοδαπά μη κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπα εκπαιδευτικού χαρακτήρα, 

σχολεία των οποίων έχουν αδειοδοτηθεί βάσει του άρθρου 5 του ν. 4862/1931 (Α΄ 2). 

(β) ο σκοπός του, σύμφωνα με το καταστατικό του, αφορά και στην παροχή υπηρεσιών 

εκπαίδευσης και κατάρτισης, 

(γ) είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερο, 

δ) δεν έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης και δεν έχει καταθέσει αίτηση για κήρυξή 

του σε κατάσταση πτώχευσης, 

(ε) δεν του έχει επιβληθεί η διοικητική κύρωση της ανάκλησης της αδείας ή της διακοπής 

λειτουργίας για ίδιο ή άλλο ιδιωτικό φορέα εκπαίδευσης και κατάρτισης την τελευταία 

δεκαετία, 

(στ) ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου, εξαιρουμένων των εκπροσώπων των 

νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, πληροί τις προϋποθέσεις των περ. (γ), (δ), (ε) και 

(στ) της παρ. 1. 

3. Τα νομικά πρόσωπα, εκτός των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των νομικών 

προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των νομικών προσώπων των οποίων τα 

μέλη ή μέρος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Διοικήσεώς τους ορίζονται ως 

εκ της ιδιότητας τους (ex officio), μπορούν να ασκούν τις δραστηριότητες του άρθρου 121, 
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εφόσον οι μέτοχοι ή οι εταίροι τους ή τα μέλη των διοικήσεών τους, δεν έχουν την ιδιότητα 

του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλου νομικού 

προσώπου δημοσίου δικαίου. 

 

Άρθρο 126 

Προϋποθέσεις λειτουργίας σχετιζόμενες με την κτιριολογική υποδομή του φορέα 

Για την κτιριολογική υποδομή των δραστηριοτήτων του άρθρου 121 ανά κτιριολογική 

μονάδα (αυτοτελές κτήριο ή τμήμα κτηρίου ή οριζόντια ιδιοκτησία σε πολυώροφο κτήριο), 

απαιτείται: 

(α) νόμιμο αυτοτελές κτίριο ή τμήμα κτιρίου ή οριζόντια ιδιοκτησία ή βεβαίωση υπαγωγής 

αυθαιρέτων κατασκευών ή χρήσεων στον ν. 4495/2017 (Α’ 167) ή σε άλλες διατάξεις της 

κείμενης νομοθεσίας,  

(β) τήρηση της νομοθεσίας περί πυροπροστασίας, 

(γ) επαρκής και άμεσος φυσικός φωτισμός και αερισμός, 

(δ) επαρκής και ομοιόμορφος τεχνητός φωτισμός και εξαερισμός στις περιπτώσεις 

υπόγειων χώρων που χρησιμοποιούνται ως βοηθητικοί χώροι, καθώς και χώροι 

εργαστηρίων και βιβλιοθηκών, 

(ε) ελάχιστο εμβαδόν αίθουσας διδασκαλίας δεκαπέντε (15) τετραγωνικά μέτρα (τ.μ.) για 

τις δραστηριότητες της παρ. 1 του άρθρου 123 και δώδεκα (12) τ.μ. για τις δραστηριότητες 

της παρ. 1 του άρθρου 124, 

(στ) ενάμιση (1,5) τ.μ. ανά εκπαιδευόμενο στις αίθουσες διδασκαλίας, 

(ζ) δύο (2) τ.μ. ανά εκπαιδευόμενο στους αύλειους χώρους ή χώρους εκτόνωσης. 

Στον αύλειο χώρο συνυπολογίζονται τα υπόστεγα και οι ανοιχτοί διάδρομοι, 

(η) δυνατότητα πρόσβασης σε άτομα με αναπηρία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, 

τουλάχιστον σε μία κτιριολογική μονάδα (κτίριο ή όροφο) ανά περιφέρεια, 

(θ) ένα (1) WC ανά τριάντα (30) εκπαιδευόμενους. 

 

Άρθρο 127 

Κυρώσεις 

1. Για τις δραστηριότητες του παρόντος κεφαλαίου που υπάγονται σε καθεστώς 

γνωστοποίησης, η παράλειψη υποβολής αρχικής γνωστοποίησης, ή η παράλειψη υποβολής 

γνωστοποίησης μεταβολής, ή η γνωστοποίηση αναληθών στοιχείων, επισύρει την επιβολή 

των κυρώσεων της παρ. 1 του άρθρου 15 σε βάρος του φορέα της δραστηριότητας. 

Αρμόδιο όργανο για την επιβολή των κυρώσεων είναι η αρμόδια αρχή του άρθρου 122, 

ανάλογα με το είδος της δραστηριότητας. 

Για τις δραστηριότητες του παρόντος κεφαλαίου που υπάγονται σε καθεστώς 

γνωστοποίησης, όπου προβλέπεται ως κύρωση η ανάκληση της αδείας, από την έναρξη 

ισχύος του παρόντος κεφαλαίου νοείται η προσωρινή ή οριστική διακοπή λειτουργίας. 

2. Για τις δραστηριότητες του παρόντος κεφαλαίου που υπάγονται σε καθεστώς 

έγκρισης η λειτουργία της δραστηριότητας χωρίς αυτή να έχει λάβει έγκριση ίδρυσης και 

λειτουργίας, επισύρει την επιβολή των κυρώσεων της παρ. 2 του άρθρου 15. Αρμόδιο 

όργανο για την επιβολή των ανωτέρω κυρώσεων είναι η αρμόδια αρχή του άρθρου 122, 

ανάλογα με το είδος της δραστηριότητας. 
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3. Σε περίπτωση παραβίασης επιμέρους όρων και προϋποθέσεων κατά τη λειτουργία 

των δραστηριοτήτων του παρόντος κεφαλαίου εφαρμόζονται οι κυρώσεις της κείμενης 

νομοθεσίας από τα αρμόδια όργανα που ορίζονται σε αυτή. 

 

Άρθρο 128 

Εξουσιοδοτικές διατάξεις 

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται το περιεχόμενο, τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά και η διαδικασία της έγκρισης, της τροποποίησης και της μεταβίβασης 

αυτής, οι αρχές στις οποίες κοινοποιούνται οι εγκρίσεις και οι τροποποιήσεις τους, 

προκειμένου αυτές να ασκήσουν τις ελεγκτικές τους αρμοδιότητες και κάθε άλλο θέμα 

σχετικό με την έγκριση, την τροποποίηση και τη μεταβίβασή της, σύμφωνα με τα άρθρα 7 

και 8. 

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται το περιεχόμενο και η διαδικασία 

της γνωστοποίησης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 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 και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη 

γνωστοποίηση, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6. 

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών και 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται το ύψος των παραβόλων της παρ. 5 του άρθρου 

123, αναφορικά με την έγκριση, και της παρ. 6 του άρθρου 124, αναφορικά με τη 

γνωστοποίηση, ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής τους, ο τρόπος μεταφοράς των 

πιστώσεων στα αρμόδια όργανα, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα, σύμφωνα με το 

άρθρο 11. 

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων καθορίζονται το εύρος του πλαισίου των επιβαλλόμενων κυρώσεων του 

άρθρου 127, η κλιμάκωση και τα κριτήρια επιμέτρησης αυτών εντός των ορίων της παρ. 1 

του άρθρου 15, για τις δραστηριότητες που υπόκεινται σε γνωστοποίηση, και της παρ. 2 

του άρθρου 15, για τις δραστηριότητες που υπόκεινται σε έγκριση, η διαδικασία επιβολής 

τους, οι περιπτώσεις διακοπής λειτουργίας των δραστηριοτήτων σε περίπτωση έλλειψης 

έγκρισης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα. 

 

Άρθρο 129 

Μεταβατικές διατάξεις 

1. Οι δραστηριότητες της παρ. 1 των άρθρων 123 και 124 που κατά την έναρξη ισχύος 

του παρόντος έχουν ήδη λάβει άδεια εξακολουθούν να διέπονται ως προς τη λειτουργία 

τους από τις διατάξεις βάσει των οποίων εκδόθηκε η σχετική άδεια. Αν μεσολαβήσει 

μεταβολή στοιχείου, ο φορέας της οικονομικής δραστηριότητας της παρ. 1 του άρθρου 123 

υποχρεούται σε υποβολή αίτησης έγκρισης, σύμφωνα με το άρθρο 123, και ο φορέας της 

οικονομικής δραστηριότητας της παρ. 1 του άρθρου 124 υποχρεούται σε γνωστοποίηση, 

σύμφωνα με το άρθρο 124. Μετά από τη χορήγηση της έγκρισης ή την υποβολή της 

γνωστοποίησης η λειτουργία της δραστηριότητας διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος 

κεφαλαίου. 
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2. Όπου στη νομοθεσία γίνεται αναφορά σε άδεια δραστηριοτήτων της παρ. 1 του 

άρθρου 123 νοείται η έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας του παρόντος κεφαλαίου. Όπου 

γίνεται αναφορά σε άδεια δραστηριοτήτων της παρ. 1 του άρθρου 124, νοείται η 

γνωστοποίηση λειτουργίας του παρόντος κεφαλαίου. 

 

Άρθρο 130 

Μη εφαρμοζόμενες διατάξεις 

Από την έναρξη ισχύος όλων των προβλεπόμενων στο παρόν κεφάλαιο κανονιστικών 

πράξεων δεν εφαρμόζονται, ως προς τις δραστηριότητες του άρθρου 121, η περ. 1, η 

υποπερ. α της περ. 2, το πρώτο εδάφιο της περ. 3, οι περ. 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15 και 

18 της υποπαρ. Θ3 και οι περ. 1, 2, 4 και 6 της υποπαρ. Θ5 της παρ. Θ του άρθρου πρώτου 

του ν. 4093/2012 (Α’ 222).». 

 

 

Άρθρο 3 

Απλούστευση ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων και 

Κέντρων Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας για Άτομα με Αναπηρία 

Μετά από το άρθρο 130 του ν. 4442/2016 (Α΄ 230) προστίθεται Κεφάλαιο ΚA΄ ως εξής: 

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚA΄ 

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (ΚΗΦΗ) KAI ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (ΚΔΗΦ) ΓΙΑ 

ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

 

Άρθρο 131 

Πεδίο εφαρμογής 

Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κεφαλαίου εμπίπτει η δραστηριότητα των Κέντρων 

Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ), με Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας 88.10.12. 

και η δραστηριότητα των Κέντρων Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ) για άτομα 

με αναπηρία, με Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας 88.10.15.  

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μπορούν να ιδρύουν και να λειτουργούν 

ΚΗΦΗ και ΚΔΗΦ για άτομα με αναπηρία. Νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οργανισμοί ή 

επιχειρήσεις του δημοσίου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται από την παρ. 1 του άρθρου 51 

του ν. 1892/1990 (Α΄ 101), μπορούν να ιδρύουν και να λειτουργούν ΚΗΦΗ και ΚΔΗΦ, 

εφόσον προβλέπεται η άσκηση σχετικής δραστηριότητας από τις διατάξεις που διέπουν την 

λειτουργία τους. 

 

Άρθρο 132 

Εγκρίνουσα αρχή 

Ως εγκρίνουσα αρχή για την εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου ορίζονται οι Διευθύνσεις 

Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των οικείων περιφερειακών ενοτήτων των 

περιφερειών της χώρας. 
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Άρθρο 133 

Έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας δραστηριότητας Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας 

Ηλικιωμένων και Κέντρων Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας για Άτομα με Αναπηρία 

1. Τα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) και τα Κέντρα Διημέρευσης 

Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ) υπάγονται για την ίδρυση και τη λειτουργία τους στο 

καθεστώς έγκρισης του άρθρου 7. Η έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας εκδίδεται από την 

εγκρίνουσα αρχή, έπειτα από αίτηση του φορέα της δραστηριότητας που συνοδεύεται από 

τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Εντός εξήντα (60) ημερών από την προσήκουσα υποβολή 

της αίτησης έγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας και των δικαιολογητικών η εγκρίνουσα αρχή 

εξετάζει τα υποβληθέντα στοιχεία και εκδίδει την έγκριση για την ίδρυση και λειτουργία της 

δραστηριότητας ή απορρίπτει την αίτηση αιτιολογημένα. Πριν από τη χορήγηση της 

έγκρισης και εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας η εγκρίνουσα αρχή ενεργεί αυτοψία 

στις εγκαταστάσεις της δραστηριότητας για τη διαπίστωση της τήρησης της σχετικής 

νομοθεσίας. Σε περίπτωση παρόδου άπρακτης της προθεσμίας για την έκδοση της 

έγκρισης, τεκμαίρεται ότι η έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας έχει χορηγηθεί, εφόσον δεν 

αντίκειται στις κείμενες διατάξεις σύμφωνα με το άρθρο 8, και ο ενδιαφερόμενος μπορεί 

να ζητήσει από την εγκρίνουσα αρχή τη χορήγηση σχετικής βεβαίωσης. Η αίτηση 

χορήγησης έγκρισης κατατίθεται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή είτε απευθείας στην 

εγκρίνουσα αρχή είτε σε οποιοδήποτε φυσικό ή ηλεκτρονικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών 

(ΚΕΠ) που λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ). Μετά από την έναρξη 

λειτουργίας του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων 

και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ) του άρθρου 14 κατά το μέρος που αφορά στην έγκριση ίδρυσης και 

λειτουργίας δραστηριότητας ΚΗΦΗ και δραστηριότητας ΚΔΗΦ, η διαδικασία έγκρισης 

ίδρυσης και λειτουργίας ΚΗΦΗ και ΚΔΗΦ διεκπεραιώνεται αποκλειστικά μέσω του 

συστήματος αυτού. 

2. Η έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας έχει αόριστη διάρκεια. 

3. Σε περίπτωση επικείμενης αύξησης του αριθμού των εξυπηρετούμενων ατόμων, 

καθώς και επικείμενης μεταβολής στοιχείων της δραστηριότητας για την οποία απαιτείται 

τροποποίηση των δικαιολογητικών βάσει των οποίων εκδόθηκε η έγκριση, ο φορέας της 

δραστηριότητας υποχρεούται να υποβάλει στην εγκρίνουσα αρχή αίτηση τροποποίησης της 

έγκρισης. Σε περίπτωση λοιπών μεταβολών, ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται σε 

απλή ενημέρωση της εγκρίνουσας αρχής. 

4. Για την έκδοση έγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας των δραστηριοτήτων του 

παρόντος κεφαλαίου απαιτείται η καταβολή παραβόλου, σύμφωνα με το άρθρο 11. 

5. Η εγκρίνουσα αρχή υποχρεούται να κοινοποιεί αμελλητί την έγκριση και τις 

τροποποιήσεις της στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές. 

6.  Η εγκρίνουσα αρχή δύναται να διενεργεί ελέγχους και να προβαίνει σε ενέργειες 

εποπτείας, σύμφωνα με τα άρθρα 127-157 του ν. 4512/2018 (Α’ 5) και τις κανονιστικές 

πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτού. Μέχρι την πλήρη εφαρμογή του ν. 

4512/2018 η εγκρίνουσα αρχή διενεργεί τους εκ των υστέρων ελέγχους βάσει κριτηρίων 

κινδύνου. 

7.  Η εγκρίνουσα αρχή κατά την αυτοψία για την έκδοση της έγκρισης ίδρυσης και 

λειτουργίας καθώς και κατά τους ελέγχους της παρ. 6 δύναται να συνεπικουρείται από 

κλιμάκιο υπαλλήλων της οικείας περιφερειακής ενότητας, οι οποίοι διαθέτουν κατάλληλα 

για την εν λόγω συνδρομή προσόντα. 
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8.  Όπου στη νομοθεσία για τα ΚΗΦΗ γίνεται αναφορά σε άδεια ίδρυσης και 

λειτουργίας νοείται η έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας του παρόντος κεφαλαίου. Όπου στη 

νομοθεσία για τα ΚΔΗΦ γίνεται αναφορά σε άδεια λειτουργίας ΚΔΗΦ, νοείται η έγκριση 

ίδρυσης και λειτουργίας του παρόντος κεφαλαίου.  

 

Άρθρο 134 

Κυρώσεις 

1. Αν η δραστηριότητα λειτουργεί χωρίς να έχει λάβει έγκριση ίδρυσης και 

λειτουργίας, επιβάλλονται σε βάρος του φορέα της οικονομικής δραστηριότητας οι 

κυρώσεις της παρ. 2 του άρθρου 15. Αρμόδιο όργανο για την επιβολή των ανωτέρω 

κυρώσεων ορίζεται η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της 

περιφερειακής ενότητας της Περιφέρειας στην οποία έχει υποβληθεί, ή έπρεπε να 

υποβληθεί, η αίτηση έγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας ΚΗΦΗ ή η αίτηση έγκρισης ίδρυσης 

και λειτουργίας ΚΔΗΦ. 

2. Διακοπή λειτουργίας της δραστηριότητας ολική ή μερική, προσωρινή ή οριστική, 

επιβάλλεται στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

(α) σε περίπτωση λειτουργίας χωρίς έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας, 

(β) σε περίπτωση παράβασης, η οποία είναι αντικειμενικά αδύνατον να αρθεί, 

(γ) σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας προς άρση παράβασης, η οποία 

είναι δυνατόν να αρθεί, 

(δ) σε περίπτωση ύπαρξης άμεσου κινδύνου για το δημόσιο συμφέρον, και ιδίως για την 

υγεία και ασφάλεια των εξυπηρετούμενων ατόμων ή εργαζομένων, 

(ε) σε περίπτωση παρέκκλισης του σκοπού τους ή σε περίπτωση οιασδήποτε αμετάκλητης 

ποινής προς τους υπευθύνους για πράξεις που συνιστούν πλημμέλημα ή κακούργημα προς 

τα εξυπηρετούμενα άτομα, 

(στ) κατόπιν αίτησης του φορέα της δραστηριότητας στο όνομα του οποίου έχει εκδοθεί η 

έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας, 

(ζ) σε περίπτωση κτιριακής επέκτασης ή ανακαίνισης μεγάλης εκτάσεως. Στην περίπτωση 

αυτή η διακοπή λειτουργίας είναι προσωρινή και έχει διάρκεια μέχρι έξι (6) μήνες.  

3. Σε περίπτωση παραβίασης επιμέρους όρων και προϋποθέσεων κατά τη λειτουργία 

ΚΗΦΗ και κατά τη λειτουργία ΚΔΗΦ επιβάλλονται οι κυρώσεις της κείμενης νομοθεσίας 

από τα αρμόδια όργανα που ορίζονται σε αυτή. 

 

Άρθρο 135 

Εξουσιοδοτικές διατάξεις 

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Ανάπτυξης 

και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται το περιεχόμενο και η 

διαδικασία της έγκρισης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, οι αρχές στις οποίες 

κοινοποιούνται οι εγκρίσεις και οι τροποποιήσεις τους, προκειμένου να ασκήσουν τις 

ελεγκτικές τους αρμοδιότητες και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την έγκριση και την 

τροποποίησή της, σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8. 

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 

Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται το ύψος του παραβόλου, ο 

χρόνος και ο τρόπος καταβολής του, ο τρόπος μεταφοράς των πιστώσεων στα αρμόδια 

όργανα, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα, σύμφωνα με το άρθρο 11. 
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3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται το εύρος του πλαισίου των επιβαλλόμενων 

κυρώσεων του άρθρου 134, η κλιμάκωση και τα κριτήρια επιμέτρησης αυτών εντός των 

ορίων της παρ. 2 του άρθρου 15, η διαδικασία επιβολής τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό 

ζήτημα. 

 

Άρθρο 136 

Μεταβατικές διατάξεις 

Οι δραστηριότητες που έχουν ήδη λάβει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ΚΗΦΗ και ΚΔΗΦ 

εξακολουθούν να διέπονται ως προς τη λειτουργία τους από τις διατάξεις βάσει των οποίων 

εκδόθηκε η σχετική άδεια. Αν μεσολαβήσει μεταβολή στοιχείου, ο φορέας της οικονομικής 

δραστηριότητας υποχρεούται σε υποβολή αίτησης έγκρισης, σύμφωνα με το άρθρο 133. 

Μετά από τη χορήγηση της έγκρισης η λειτουργία της δραστηριότητας διέπεται από τις 

διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου. 

 

Άρθρο 137 

Μη εφαρμοζόμενες διατάξεις 

Από την έναρξη ισχύος όλων των προβλεπόμενων στο παρόν κεφάλαιο κανονιστικών 

πράξεων, οι περ. α’ και β’ της παρ. 2 του άρθρου 4, καθώς και τα άρθρα 6, 7, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 17 και 18 του π.δ. 395/1993 (Α΄ 166) δεν εφαρμόζονται ως προς την ίδρυση και 

λειτουργία των Κέντρων Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ)  για Άτομα με 

Αναπηρία (ΑμεΑ).» 

 

 

Άρθρο 4 

Απλούστευση ίδρυσης και λειτουργίας Σχολών Ναυαγοσωστικής Εκπαίδευσης  

Μετά από το άρθρο 137 του ν. 4442/2016 (Α΄ 230) προστίθεται Κεφάλαιο ΚB΄ ως εξής: 

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚB΄ 

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 

Άρθρο 138 

Πεδίο εφαρμογής 

Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου εμπίπτουν οι Σχολές Ναυαγοσωστικής 

Εκπαίδευσης με NACE 85.59. 

 

Άρθρο 139 

Αρμόδια αρχή 

Ως αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου ορίζεται η Λιμενική Αρχή που 

εδρεύει πλησιέστερα στον τόπο λειτουργίας της Σχολής. 

 

Άρθρο 140 

Γνωστοποίηση λειτουργίας Σχολών Ναυαγοσωστικής Εκπαίδευσης 

1. Οι Σχολές Ναυαγοσωστικής Εκπαίδευσης υπάγονται στο καθεστώς γνωστοποίησης 

του άρθρου 6. Η γνωστοποίηση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω του 
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Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ-

ΑΔΕ) του άρθρου 14. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του ΟΠΣ-ΑΔΕ κατά το μέρος που αφορά 

στη γνωστοποίηση δραστηριότητας Σχολής Ναυαγοσωστικής Εκπαίδευσης, η 

γνωστοποίηση κατατίθεται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή είτε απευθείας στην αρμόδια 

αρχή είτε σε οποιοδήποτε φυσικό ή ηλεκτρονικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που 

λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ). 

2. Η αρμόδια αρχή παραλαμβάνει σε κάθε περίπτωση τη γνωστοποίηση, η οποία 

υποβάλλεται από τον φορέα της δραστηριότητας με ευθύνη του για τα περιλαμβανόμενα 

σε αυτήν στοιχεία, και εκδίδει αποδεικτικό υποβολής. Μετά από την υποβολή της 

γνωστοποίησης ο φορέας μπορεί να ξεκινήσει τη λειτουργία της δραστηριότητας. 

3. Αν πρόκειται να μεταβληθούν για οποιονδήποτε λόγο τα στοιχεία της 

γνωστοποίησης, ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται σε προηγούμενη 

γνωστοποίηση της επιδιωκόμενης μεταβολής. Σε περίπτωση αλλαγής του φορέα της 

δραστηριότητας εφαρμόζεται το άρθρο 9. 

4. Πριν από την υποβολή της αρχικής γνωστοποίησης ή της γνωστοποίησης μεταβολής 

ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται να διαθέτει όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά, 

τα οποία δεν συνυποβάλλονται με τη γνωστοποίηση, αλλά τηρούνται μαζί με το 

αποδεικτικό υποβολής της στον χώρο άσκησης της δραστηριότητας, διαθέσιμα σε κάθε 

έλεγχο. 

5. Για την υποβολή της γνωστοποίησης της δραστηριότητας Σχολής Ναυαγοσωστικής 

Εκπαίδευσης απαιτείται η καταβολή παραβόλου. 

6. Η αρμόδια αρχή υποχρεούται να κοινοποιεί αμελλητί τόσο την αρχική 

γνωστοποίηση όσο και τις μεταβολές της, στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές που ορίζονται με 

την κοινή απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 143. 

7. Μετά από την υποβολή της γνωστοποίησης, ή από τον χρόνο κατά τον οποίο 

υπήρχε η υποχρέωση για την υποβολή της, η αρμόδια αρχή δύναται να διενεργεί τους 

σχετικούς με τη γνωστοποίηση ελέγχους και να προβαίνει σε ενέργειες εποπτείας, 

σύμφωνα με τα άρθρα 127 έως 157 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5) και τις κανονιστικές πράξεις 

που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτού. Μέχρι την πλήρη εφαρμογή του ν. 4512/2018 η 

αρμόδια αρχή διενεργεί τους σχετικούς με τη γνωστοποίηση εκ των υστέρων ελέγχους 

βάσει κριτηρίων κινδύνου που εξειδικεύονται στην υπουργική απόφαση της παρ. 1 τoυ 

άρθρου 143. 

8. Όπου στη νομοθεσία γίνεται αναφορά σε βεβαίωση συνδρομής νομίμων 

προϋποθέσεων σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης νοείται η γνωστοποίηση του 

παρόντος κεφαλαίου. 

 

Άρθρο 141 

Ρυθμίσεις λοιπών όρων και προϋποθέσεων 

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 11 του άρθρου 15 του ν. 2743/1999 (A΄ 211) αντικαθίσταται και 

η παρ. 11 διαμορφώνεται ως εξής:  

«11. Με π.δ., που εκδίδονται υστέρα από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής, μπορεί να ρυθμίζονται τα θέματα που έχουν σχέση με τους όρους, τις 

προϋποθέσεις, τις διαδικασίες και τον έλεγχο για: 



25 
 

(α) τις προδιαγραφές και τους όρους λειτουργίας των Σχολών Ναυαγοσωστικής 

Εκπαίδευσης, τη στελέχωση αυτών και τα προσόντα του προσωπικού τους, καθώς και τις 

κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης των όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας τους, 

(β) τη χορήγηση άδειας ναυαγοσώστη από τις Λιμενικές Αρχές και τον καθορισμό των 

υποχρεώσεών του κατά την άσκηση των καθηκόντων του, 

(γ) την υποχρέωση πρόσληψης ναυαγοσώστη σε οργανωμένες ή μη παραλίες. Η 

υποχρέωση αυτή ισχύει κατά τη χρονική περίοδο από 1ης Ιουνίου έως και 30 Σεπτεμβρίου, 

από ώρες 10.00 έως και 18.00, κατ’ ελάχιστον. Η ελάχιστη χρονική περίοδος και το ελάχιστο 

εύρος των ωρών του προηγούμενου εδαφίου μπορούν να επιμηκύνονται με απόφαση του 

Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, για την περιφέρεια δικαιοδοσίας όλων των 

Λιμενικών Αρχών της χώρας. Επιπλέον, μπορούν να επιμηκύνονται για την περιφέρεια 

δικαιοδοσίας κάθε μίας Λιμενικής Αρχής, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής, κατόπιν εισήγησης του κατά τόπο αρμόδιου συλλογικού οργάνου, 

του οποίου η σύνθεση και οι αρμοδιότητες καθορίζονται με το προεδρικό διάταγμα της 

παραγράφου αυτής. 

(δ) την ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών κέντρων εκπαίδευσης εκπαιδευτών αυτοδυτών, 

(ε) την ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών κέντρων εκμάθησης υποβρύχιας κολύμβησης ή 

καταδυτικών κέντρων, με χρήση αυτόνομων συσκευών παροχής και στις δύο περιπτώσεις, 

(στ) τη διενέργεια υποβρύχιων δραστηριοτήτων στο θαλάσσιο χώρο από αυτοδύτες, 

(ζ) τη λειτουργία στη Μονάδα Υποβρύχιων Αποστολών του Λιμενικού Σώματος (Μ.Υ.Α./Λ.Σ.) 

σεμιναρίων εκπαίδευσης επαγγελματιών αυτοδυτών στη χρήση μικτών αερίων για 

καταδύσεις σε μεγάλα βάθη της θάλασσας, τα χορηγούμενα πιστοποιητικά 

παρακολούθησης των σεμιναρίων αυτών και η ισχύς τους. Η λειτουργία κάθε σεμιναρίου 

γίνεται με απόφαση του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος, με την οποία καθορίζεται ο αριθμός 

των συμμετεχόντων και οι διδάσκοντες και τα τυχόν δίδακτρα συμμετοχής και οι δαπάνες 

διδασκαλίας στα σεμινάρια, που διαχειρίζεται και έχει ως πόρους το οικείο Κεφάλαιο 

Λιμενικής Αστυνομίας, 

(η) την υποχρέωση πρόσληψης φυλάκων στα πλοία που τελούν υπό απαγόρευση απόπλου 

λόγω αναγκαστικής ή συντηρητικής κατάσχεσης ή προσωρινής διαταγής των δικαστηρίων 

και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια σχετική με τα παραπάνω θέματα. 

Στους παραβάτες των προεδρικών διαταγμάτων που εκδίδονται σύμφωνα με τις 

διατάξεις της παραγράφου αυτής, επιβάλλονται από την αρμόδια Λιμενική Αρχή, 

ανεξάρτητα από άλλες κυρώσεις που μπορεί να προβλέπονται, οι κυρώσεις που 

προβλέπονται από το άρθρο 157 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου.». 

 

Άρθρο 142 

Κυρώσεις 

1. Αν ο φορέας της δραστηριότητας παραλείψει την υποβολή γνωστοποίησης, ή 

γνωστοποιήσει αναληθή στοιχεία, ή παραλείψει την υποβολή γνωστοποίησης των 

στοιχείων σε περίπτωση επικείμενης μεταβολής, επιβάλλονται σε βάρος του οι κυρώσεις 

της παρ. 1 του άρθρου 15. Αρμόδιο όργανο για την επιβολή των ανωτέρω κυρώσεων 

ορίζεται η αρμόδια αρχή στην οποία έχει γνωστοποιηθεί ή όφειλε να έχει γνωστοποιηθεί η 

λειτουργία της Σχολής Ναυαγοσωστικής Εκπαίδευσης. 
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2. Σε περίπτωση παραβίασης επιμέρους όρων και προϋποθέσεων κατά τη λειτουργία 

Σχολής Ναυαγοσωστικής Εκπαίδευσης εφαρμόζονται οι κυρώσεις της κείμενης νομοθεσίας 

από τα αρμόδια όργανα που ορίζονται σε αυτή. 

3. Όπου στη νομοθεσία προβλέπεται ως κύρωση η προσωρινή ή οριστική αφαίρεση 

της Βεβαίωσης Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων για τη λειτουργία Σχολής 

Ναυαγοσωστικής Εκπαίδευσης από την έναρξη ισχύος του παρόντος κεφαλαίου νοείται η 

προσωρινή ή οριστική διακοπή λειτουργίας της δραστηριότητας. 

 

Άρθρο 143 

Εξουσιοδοτικές διατάξεις 

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Ανάπτυξης 

και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται το περιεχόμενο και η 

διαδικασία της γνωστοποίησης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 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, τα κριτήρια κινδύνου της παρ. 7 του άρθρου 

140 και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη γνωστοποίηση σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6. 

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, 

Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται το ύψος του παραβόλου, ο 

χρόνος και ο τρόπος καταβολής του και τυχόν εξαιρέσεις από την καταβολή αυτού, η 

μεταφορά των πιστώσεων στα αρμόδια όργανα, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. 

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται το εύρος του πλαισίου των επιβαλλόμενων 

κυρώσεων του άρθρου 142, η κλιμάκωση και τα κριτήρια επιμέτρησης αυτών εντός των 

ορίων της παρ. 1 του άρθρου 15, η διαδικασία επιβολής τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό 

ζήτημα. 

 

Άρθρο 144 

Μεταβατικές διατάξεις 

Οι Σχολές Ναυαγοσωστικής Εκπαίδευσης που εμπίπτουν εφεξής στο καθεστώς 

γνωστοποίησης και λειτουργούν ήδη με βεβαίωση συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων, 

εξακολουθούν να διέπονται ως προς τη λειτουργία τους από τις διατάξεις βάσει των οποίων 

εκδόθηκε η σχετική βεβαίωση. Αν μεσολαβήσει μεταβολή στοιχείου, ο φορέας της 

δραστηριότητας υποχρεούται σε γνωστοποίηση, σύμφωνα με το άρθρο 140. Μετά από την 

υποβολή της γνωστοποίησης η λειτουργία της Σχολής Ναυαγοσωστικής Εκπαίδευσης 

διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου. 

 

 

Άρθρο 5 

Απλούστευση διαδικασιών εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής 

Μετά από το άρθρο 144 του ν. 4442/2016 (Α΄ 230) προστίθεται Κεφάλαιο ΚΓ΄ ως εξής: 

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΓ΄ 

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΣΩΝ 

ΑΝΑΨΥΧΗΣ 
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Άρθρο 145 

Πεδίο εφαρμογής 

Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κεφαλαίου εμπίπτει η δραστηριότητα εκμίσθωσης 

θαλασσίων μέσων αναψυχής, όπως ορίζεται στον Γενικό Κανονισμό Λιμένων αρ. 20 (Β΄ 

1929/2018). Οι ΚΑΔ της δραστηριότητας εξειδικεύονται με την υπουργική απόφαση της 

παρ. 1 του άρθρου 149. 

 

Άρθρο 146 

Εγκρίνουσα αρχή 

Ως εγκρίνουσα αρχή για την εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου ορίζεται η Λιμενική Αρχή, 

στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας ασκείται η δραστηριότητα. 

 

Άρθρο 147 

Έγκριση δραστηριότητας εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής 

1. Η δραστηριότητα της εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής υπάγεται στο 

καθεστώς έγκρισης του άρθρου 7. Η έγκριση εκδίδεται από την εγκρίνουσα αρχή έπειτα 

από αίτηση του ενδιαφερομένου που συνοδεύεται από δικαιολογητικά, τα οποία 

κατατίθενται σε δύο στάδια και βάσει των οποίων ελέγχεται εάν πληρούνται οι σχετικές 

προϋποθέσεις.  

2. Εντός πενήντα (50) ημερών από την προσήκουσα υποβολή της αίτησης της παρ. 1 

και των δικαιολογητικών του πρώτου σταδίου, η εγκρίνουσα αρχή καλεί τον ενδιαφερόμενο 

να υποβάλει τα δικαιολογητικά του δεύτερου σταδίου ή απορρίπτει την αίτηση 

αιτιολογημένα. Εντός της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου, η εγκρίνουσα αρχή 

διαβιβάζει την αίτηση στην Επιτροπή του άρθρου 35 του Γενικού Κανονισμού Λιμένων υπ’ 

αρ. 20, προκειμένου αυτή να αποφασίσει, εντός της ιδίας προθεσμίας, επί της αίτησης. Αν 

παρέλθει άπρακτη η προθεσμία του πρώτου εδαφίου, ο ενδιαφερόμενος δύναται να 

υποβάλει, με δική του ευθύνη, τα δικαιολογητικά του δεύτερου σταδίου στην εγκρίνουσα 

αρχή χωρίς προηγούμενη κλήση της. 

3. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει τα δικαιολογητικά του δεύτερου σταδίου εντός 

προθεσμίας ενός (1) μήνα, εφόσον αιτείται τη δραστηριοποίηση σε σημείο θαλασσίου 

χώρου ή εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών, εφόσον αιτείται τη δραστηριοποίηση σε πόστο 

αιγιαλού-παραλίας. Η προθεσμία του πρώτου εδαφίου ξεκινά από τη σχετική πρόσκληση 

της εγκρίνουσας αρχής ή από την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας του πρώτου 

εδαφίου της παρ. 2. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής των δικαιολογητικών, η αίτηση 

της παρ. 1 απορρίπτεται. Η αίτηση απορρίπτεται επίσης και στην περίπτωση που το αίτημα 

του ενδιαφερομένου αφορά δραστηριοποίηση σε πόστο αιγιαλού-παραλίας και έχει ήδη 

προσκομισθεί από άλλον ενδιαφερόμενο για το ίδιο πόστο σύμβαση παραχώρησης του 

αρμόδιου φορέα. Στην περίπτωση που το αίτημα αφορά σε δραστηριοποίηση σε πόστο 

αιγιαλού-παραλίας, ο αρμόδιος φορέας διαχείρισης οφείλει να εξετάσει το αίτημα για την 

παραχώρηση απλής χρήσης του χώρου και να εκδώσει σχετική πράξη εντός της προθεσμίας 

των έξι (6) μηνών.  

4. Εντός τριάντα (30) ημερών από την προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών του 

δεύτερου σταδίου από τον ενδιαφερόμενο, η εγκρίνουσα αρχή εκδίδει την έγκριση 

εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής ή απορρίπτει την αίτηση της παρ. 1. Πριν από τη 
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χορήγηση της έγκρισης και εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας, η εγκρίνουσα αρχή 

δύναται να διενεργήσει αυτοψία στον χώρο όπου πρόκειται να ασκηθεί η δραστηριότητα. 

5. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία της παρ. 4, η έγκριση εκμίσθωσης θαλάσσιων 

μέσων αναψυχής τεκμαίρεται ότι έχει χορηγηθεί, εφόσον δεν αντίκειται στις κείμενες 

διατάξεις σύμφωνα με το άρθρο 8, και ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει από την 

εγκρίνουσα αρχή τη χορήγηση σχετικής βεβαίωσης. 

6. Μετά από την έναρξη λειτουργίας του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού 

Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ) του άρθρου 14 κατά το 

μέρος που αφορά στην έγκριση εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής, η διαδικασία 

διεκπεραιώνεται αποκλειστικά μέσω του συστήματος αυτού. 

7.  Η έγκριση εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής για δραστηριοποίηση σε πόστο 

επί του αιγιαλού-παραλίας ισχύει για το χρονικό διάστημα για το οποίο ισχύει και η 

παραχώρηση απλής χρήσης του χώρου που αναγράφεται στη σύμβαση παραχώρησης του 

αρμόδιου φορέα. Η έγκριση ανανεώνεται εντός της ανατρεπτικής προθεσμίας που ορίζεται 

στη νομοθεσία από τη λήξη ισχύος της, για ίδιο χρονικό διάστηµα με αυτό που 

αναγράφεται στη νέα σύμβαση παραχώρησης του αρμόδιου φορέα, μετά από αίτηση του 

φορέα της δραστηριότητας, η οποία συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα 

οποία υποβάλλονται στην εγκρίνουσα αρχή. 

Η έγκριση εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής για δραστηριοποίηση σε 

σημείο θαλασσίου χώρου ισχύει για ένα (1) έτος από την έκδοσή της. Η έγκριση 

ανανεώνεται εντός του τελευταίου τριµήνου πριν από τη λήξη της ισχύος της, κατόπιν 

αίτησης του φορέα της δραστηριότητας, η οποία συνοδεύεται από τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά τα οποία υποβάλλονται στην εγκρίνουσα αρχή. Η εκάστοτε ανανέωση δεν 

μπορεί να έχει διάρκεια πέραν του ενός (1) έτους. 

Έγκριση εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής, που έχει εκδοθεί ή ανανεωθεί 

για πόστο επί του αιγιαλού-παραλίας και για την οποία έχει υποβληθεί αίτηση ανανέωσης 

από τον ενδιαφερόμενο, ο οποίος όμως δεν θα κάνει χρήση χώρου επί του αιγιαλού-

παραλίας την επόμενη περίοδο, ανανεώνεται εντός τριμήνου πριν από τη λήξη της για ένα 

(1) ακόμη έτος από την ημερομηνία λήξης της, με την προσκόμιση των απαιτούμενων 

δικαιολογητικών. 

  Σε περίπτωση έγκρισης εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής που έχει εκδοθεί 

ή ανανεωθεί για δραστηριοποίηση σε σημείο θαλασσίου χώρου και εφόσον πριν από τη 

λήξη της ισχύος της ο φορέας της δραστηριότητας προσκομίσει σύμβαση παραχώρησης 

απλής χρήσης χώρου αιγιαλού-παραλίας έναντι του προαναφερθέντος θαλασσίου σημείου, 

τότε η έγκριση εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής τροποποιείται ως προς τη θέση 

δραστηριοποίησης και ως προς τον χρόνο της ισχύος της, ο οποίος συμπίπτει πλέον με τον 

χρόνο λήξης της σύμβασης παραχώρησης.  

8.  Σε περίπτωση υποβολής περισσοτέρων του ενός (1) αιτημάτων για έκδοση έγκρισης 

εκμίσθωσης σε γειτνιάζουσες θέσεις δραστηριοποίησης που απέχουν απόσταση μικρότερη 

των τριακοσίων (300) μέτρων μεταξύ τους, υπό την επιφύλαξη των κείμενων διατάξεων, 

τότε από την εγκρίνουσα αρχή τηρείται σειρά χρονικής προτεραιότητας για την εξέτασή 

τους, με βάση την ημερομηνία και ώρα υποβολής του αιτήματος από τον ενδιαφερόμενο 

στην εγκρίνουσα αρχή. 

Αίτημα για έκδοση έγκρισης εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής με 

δραστηριοποίηση σε σημείο θαλασσίου χώρου δεν εξετάζεται ακόμα και αν προηγείται 
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χρονικά εμπρόθεσμου αιτήματος ανανέωσης έγκρισης εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων 

αναψυχής με δραστηριοποίηση σε πόστο αιγιαλού-παραλίας, έναντι του 

προαναφερόμενου σημείου θαλασσίου χώρου, σε περίπτωση που δεν έχει κριθεί 

προηγουμένως αρνητικά, για οποιονδήποτε λόγο, το αίτημα ανανέωσης της έγκρισης 

εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής με δραστηριοποίηση σε πόστο αιγιαλού-

παραλίας ή δεν έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία για την υποβολή της αίτησης 

ανανέωσης. 

9. Για την έκδοση της έγκρισης εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής, καθώς και 

για ανανεώσεις αυτής απαιτείται η καταβολή παραβόλου, σύμφωνα με το άρθρο 11. 

10. Η εγκρίνουσα αρχή κοινοποιεί αμελλητί την έγκριση και τις ανανεώσεις της στον 

ενδιαφερόμενο, στον φορέα που έχει την οικονομική εκμετάλλευση του χώρου στον οποίο 

πρόκειται να ασκηθεί η δραστηριότητα, καθώς και σε όλες τις συναρμόδιες ελεγκτικές 

αρχές. 

11. Η εγκρίνουσα αρχή δύναται να διενεργεί τους σχετικούς με την έγκριση ελέγχους 

και να προβαίνει σε ενέργειες εποπτείας, σύμφωνα με τα άρθρα 127 έως 157 του ν. 

4512/2018 (Α’ 5) και τις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτού. 

Μέχρι την πλήρη εφαρμογή του ν. 4512/2018 η εγκρίνουσα αρχή διενεργεί τους σχετικούς 

με την έγκριση εκ των υστέρων ελέγχους βάσει κριτηρίων κινδύνου που εξειδικεύονται 

στην κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 149. 

12. Όπου στη νομοθεσία για τη δραστηριότητα εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων 

αναψυχής γίνεται αναφορά σε άδεια εκμίσθωσης, νοείται η έγκριση του παρόντος 

κεφαλαίου. 

 

Άρθρο 148 

Κυρώσεις 

1. Αν η δραστηριότητα ασκείται χωρίς ρητή ή σιωπηρή έγκριση, επιβάλλονται σε 

βάρος του φορέα της οικονομικής δραστηριότητας οι κυρώσεις της παρ. 2 του άρθρου 15. 

Αρμόδιο όργανο για την επιβολή των κυρώσεων ορίζεται η εγκρίνουσα αρχή στην οποία 

έχει υποβληθεί ή έπρεπε να υποβληθεί η αίτηση χορήγησης έγκρισης εκμίσθωσης 

θαλασσίων μέσων αναψυχής. 

2. Διακοπή άσκησης της δραστηριότητας, επιβάλλεται στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

(α) αν η δραστηριότητα ασκείται χωρίς ρητή ή σιωπηρή έγκριση, 

(β) αν έχει εκλείψει η συνδρομή έστω και μιας από τις προϋποθέσεις άσκησής της, 

(γ) αν συντρέχουν σοβαροί λόγοι προστασίας του δημοσίου συμφέροντος και μετά από 

αίτημα της αρμόδιας προς τούτο Αρχής. 

3. Σε περίπτωση παραβίασης επιμέρους όρων και προϋποθέσεων κατά την άσκηση 

της δραστηριότητας εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων εφαρμόζονται οι κυρώσεις της κείμενης 

νομοθεσίας από τα αρμόδια όργανα που ορίζονται σε αυτή.  

 

Άρθρο 149 

Εξουσιοδοτικές διατάξεις 

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Ανάπτυξης 

και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται το περιεχόμενο, η διαδικασία 

και τα δικαιολογητικά της έγκρισης, της ανανέωσης, της τροποποίησης και της μεταβίβασής 

της, οι προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν για τον φορέα της δραστηριότητας, οι 
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αρχές στις οποίες κοινοποιείται η έγκριση, προκειμένου να ασκήσουν τις ελεγκτικές τους 

αρμοδιότητες, τα κριτήρια κινδύνου της παρ. 11 του άρθρου 147, καθώς και κάθε άλλο 

σχετικό ζήτημα, σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8. 

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, 

Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται το ύψος του παραβόλου, ο 

χρόνος και ο τρόπος καταβολής του, ο τρόπος μεταφοράς των πιστώσεων στα αρμόδια 

όργανα, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα, σύμφωνα με το άρθρο 11. 

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται το εύρος του πλαισίου των επιβαλλόμενων 

κυρώσεων του άρθρου 148, η κλιμάκωση και τα κριτήρια επιμέτρησης αυτών εντός των 

ορίων της παρ. 2 του άρθρου 15, η διαδικασία επιβολής τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό 

ζήτημα. 

 

Άρθρο 150 

Μεταβατικές διατάξεις 

Οι δραστηριότητες που έχουν ήδη λάβει άδεια εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής, 

εξακολουθούν να διέπονται ως προς τη λειτουργία τους από τις διατάξεις βάσει των οποίων 

εκδόθηκε η σχετική άδεια. Αν μεσολαβήσει μεταβολή στοιχείου ή υποβληθεί αίτημα για 

ανανέωση της έγκρισης, ο φορέας της οικονομικής δραστηριότητας υποχρεούται σε 

υποβολή αίτησης έγκρισης σύμφωνα με το άρθρο 147. Μετά από τη χορήγηση της έγκρισης 

η λειτουργία της δραστηριότητας διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου.». 

 

 

Άρθρο 6 

Απλούστευση ίδρυσης και λειτουργίας Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεταφορέων  

Μετά από το άρθρο 150 του ν. 4442/2016 (Α΄ 230) προστίθεται Κεφάλαιο ΚΔ΄ ως εξής: 

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΔ΄ 

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ (ΣΕΚΑΜ) 

 

Άρθρο 151 

Πεδίο εφαρμογής 

Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κεφαλαίου εμπίπτουν οι Σχολές Επαγγελματικής 

Κατάρτισης Μεταφορέων (ΣΕΚΑΜ) με NACE 85.32. ή ΚΑΔ 85.59.13.06. 

 

Άρθρο 152 

Αρμόδια αρχή 

Ως αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου ορίζεται η Υπηρεσία 

Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας όπου βρίσκεται ο χώρος λειτουργίας της 

ΣΕΚΑΜ. 
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Άρθρο 153 

Γνωστοποίηση λειτουργίας Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεταφορέων  

1. Οι ΣΕΚΑΜ υπάγονται στο καθεστώς γνωστοποίησης του άρθρου 6. Η γνωστοποίηση 

υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού 

Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ) του άρθρου 14. Μέχρι την 

έναρξη λειτουργίας του ΟΠΣ-ΑΔΕ κατά το μέρος που αφορά στη γνωστοποίηση 

δραστηριότητας ΣΕΚΑΜ, η γνωστοποίηση κατατίθεται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή είτε 

απευθείας στην αρμόδια αρχή είτε σε οποιοδήποτε φυσικό ή ηλεκτρονικό Κέντρο 

Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ). 

2. Η αρμόδια αρχή παραλαμβάνει σε κάθε περίπτωση τη γνωστοποίηση, η οποία 

υποβάλλεται από τον φορέα της δραστηριότητας με ευθύνη του για τα περιλαμβανόμενα 

σε αυτή στοιχεία, και εκδίδει αποδεικτικό υποβολής. Μετά από την υποβολή της 

γνωστοποίησης ο φορέας μπορεί να ξεκινήσει τη λειτουργία της δραστηριότητας. 

3. Αν πρόκειται να μεταβληθούν για οποιονδήποτε λόγο τα στοιχεία της 

γνωστοποίησης, ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται σε προηγούμενη 

γνωστοποίηση της επιδιωκόμενης μεταβολής. Σε περίπτωση αλλαγής του φορέα της 

δραστηριότητας εφαρμόζεται το άρθρο 9. 

4. Πριν από την υποβολή της αρχικής γνωστοποίησης ή της γνωστοποίησης μεταβολής 

ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται να διαθέτει όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά, 

τα οποία δεν συνυποβάλλονται με τη γνωστοποίης, αλλά τηρούνται μαζί με το αποδεικτικό 

υποβολής της στον χώρο άσκησης της δραστηριότητας, διαθέσιμα σε κάθε έλεγχο. 

5. Για την υποβολή της γνωστοποίησης των δραστηριοτήτων ΣΕΚΑΜ απαιτείται η 

καταβολή παραβόλου, σύμφωνα με το άρθρο 11 και την παρ. 2 του άρθρου 156. 

6. Η αρμόδια αρχή υποχρεούται να κοινοποιεί αμελλητί τόσο την αρχική 

γνωστοποίηση όσο και τις μεταβολές της στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές της παρ. 1 του 

άρθρου 156. 

7. Μετά από την υποβολή της γνωστοποίησης, ή από τον χρόνο κατά τον οποίο 

υπήρχε η υποχρέωση για την υποβολή της, η αρμόδια αρχή δύναται να διενεργεί ελέγχους 

και να προβαίνει σε ενέργειες εποπτείας, σύμφωνα με τα άρθρα 127-157 του ν. 4512/2018 

(Α' 5) και τις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτού. Μέχρι την 

πλήρη εφαρμογή του ν. 4512/2018 η αρμόδια αρχή διενεργεί τους εκ των υστέρων 

ελέγχους βάσει κριτηρίων κινδύνου. 

8. Όπου στη νομοθεσία γίνεται αναφορά σε βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας ΣΕΚΑΜ 

νοείται η γνωστοποίηση του παρόντος κεφαλαίου. 

 

Άρθρο 154 

Όροι και προδιαγραφές λειτουργίας των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεταφορέων 

(ΣΕΚΑΜ) 

Η παρ. 7 του άρθρου 19 του ν. 3534/2007 (Α΄ 40) αντικαθίσταται ως εξής:  

«7. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται οι όροι και οι 

προδιαγραφές λειτουργίας των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεταφορέων (ΣΕΚΑΜ), 

ιδίως τα προσόντα διδασκόντων και διδασκομένων στις σχολές αυτές, καθώς και οι 

κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης των όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας. Με την ίδια 

απόφαση καθορίζονται, επίσης, ο τρόπος και ο χρόνος των εξετάσεων για την απόκτηση 
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του πιστοποιητικού επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων ή 

επιβατών, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετική με τη διαδικασία των εξετάσεων.». 

 

Άρθρο 155 

Κυρώσεις 

1. Αν ο φορέας της δραστηριότητας παραλείψει την υποβολή γνωστοποίησης, ή 

γνωστοποιήσει αναληθή στοιχεία, ή παραλείψει την υποβολή γνωστοποίησης των 

στοιχείων σε περίπτωση επικείμενης μεταβολής, επιβάλλονται σε βάρος του οι κυρώσεις 

της παρ. 1 του άρθρου 15. Αρμόδιο όργανο για την επιβολή των ανωτέρω κυρώσεων 

ορίζεται ο Περιφερειάρχης της Περιφέρειας όπου έχει γνωστοποιηθεί ή όφειλε να έχει 

γνωστοποιηθεί η λειτουργία της ΣΕΚΑΜ. 

2. Σε περίπτωση παραβίασης επιμέρους όρων και προϋποθέσεων κατά τη λειτουργία 

ΣΕΚΑΜ εφαρμόζονται οι κυρώσεις της κείμενης νομοθεσίας από τα αρμόδια όργανα που 

ορίζονται σε αυτή. 

3. Όπου στη νομοθεσία προβλέπεται ως κύρωση η ανάκληση της βεβαίωσης νόμιμης 

λειτουργίας της ΣΕΚΑΜ, από την έναρξη ισχύος του παρόντος κεφαλαίου νοείται η 

προσωρινή ή οριστική διακοπή λειτουργίας της ΣΕΚΑΜ. 

 

Άρθρο 156 

Εξουσιοδοτικές διατάξεις 

1.  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών, Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται το περιεχόμενο και η διαδικασία 

της γνωστοποίησης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 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 και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη 

γνωστοποίηση, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6. 

2.  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών, Οικονομικών και 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται το ύψος του παραβόλου της παρ. 5 του άρθρου 

153, ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής του, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για τη 

μεταφορά των πιστώσεων στα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με το άρθρο 11. 

3.  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων καθορίζονται το εύρος του πλαισίου των επιβαλλόμενων κυρώσεων του 

άρθρου 155, η κλιμάκωση και τα κριτήρια επιμέτρησης αυτών εντός των ορίων της παρ. 1 

του άρθρου 15, η διαδικασία επιβολής τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα. 

 

Άρθρο 157 

Μεταβατικές διατάξεις 

1. Οι δραστηριότητες που εμπίπτουν εφεξής στο καθεστώς γνωστοποίησης και 

λειτουργούν με βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας ΣΕΚΑΜ, οφείλουν εντός χρονικού 

διαστήματος δώδεκα (12) μηνών από την έκδοση των κανονιστικών πράξεων του παρόντος 

κεφαλαίου να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του παρόντος και να υποβάλουν 
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γνωστοποίηση, σύμφωνα με το άρθρο 153, χωρίς καταβολή παραβόλου. Μέχρι την 

παρέλευση της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου, οι δραστηριότητες εξακολουθούν να 

διέπονται ως προς τη λειτουργία τους από τις διατάξεις βάσει των οποίων εκδόθηκε η 

σχετική βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας ΣΕΚΑΜ. 

2. Αν μέχρι την παρέλευση της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου μεσολαβήσει 

μεταβολή στοιχείου, ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται σε γνωστοποίηση, 

σύμφωνα με το άρθρο 153. 

3. Μετά από την υποβολή της γνωστοποίησης, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2, η 

λειτουργία της ΣΕΚΑΜ διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου. 

 

 

Άρθρο 7 

Απλούστευση ίδρυσης και λειτουργίας Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών 

Οχημάτων Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων  

Μετά από το άρθρο 157 του ν. 4442/2016 (Α΄ 230) προστίθεται Κεφάλαιο ΚΕ΄ ως εξής: 

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΕ΄ 

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

ΟΔΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (ΣΕΚΟΟΜΕΕ) 

 

Άρθρο 158 

Πεδίο εφαρμογής 

Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κεφαλαίου εμπίπτουν οι Σχολές Επαγγελματικής 

Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΕΚΟΟΜΕΕ) με 

NACE 85.32. ή ΚΑΔ 85.59.13.06. 

 

Άρθρο 159 

Αρμόδια αρχή 

Ως αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου ορίζεται η Υπηρεσία 

Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας όπου βρίσκεται ο χώρος λειτουργίας της 

ΣΕΚΟΟΜΕΕ. 

 

Άρθρο 160 

Γνωστοποίηση λειτουργίας Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων 

Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων  

1. Οι ΣΕΚΟΟΜΕΕ υπάγονται στο καθεστώς γνωστοποίησης του άρθρου 6. Η 

γνωστοποίηση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω του Ολοκληρωμένου 

Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ) του άρθρου 

14. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του ΟΠΣ-ΑΔΕ κατά το μέρος που αφορά στη 

γνωστοποίηση δραστηριότητας ΣΕΚΟΟΜΕΕ, η γνωστοποίηση κατατίθεται σε έντυπη ή 

ηλεκτρονική μορφή είτε απευθείας στην αρμόδια αρχή είτε σε οποιοδήποτε φυσικό ή 

ηλεκτρονικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο 

Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ). 
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2. Η αρμόδια αρχή παραλαμβάνει σε κάθε περίπτωση τη γνωστοποίηση, η οποία 

υποβάλλεται από τον φορέα της δραστηριότητας με ευθύνη του για τα περιλαμβανόμενα 

σε αυτήν στοιχεία, και εκδίδει αποδεικτικό υποβολής. Μετά από την υποβολή της 

γνωστοποίησης ο φορέας μπορεί να ξεκινήσει τη λειτουργία της δραστηριότητας. 

3. Αν πρόκειται να μεταβληθούν για οποιονδήποτε λόγο τα στοιχεία της 

γνωστοποίησης, ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται σε προηγούμενη 

γνωστοποίηση της επιδιωκόμενης μεταβολής. Σε περίπτωση αλλαγής του φορέα της 

δραστηριότητας, εφαρμόζεται το άρθρο 9. 

4. Πριν από την υποβολή της αρχικής γνωστοποίησης ή της γνωστοποίησης μεταβολής 

ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται να διαθέτει όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά, 

τα οποία δεν συνυποβάλλονται με τη γνωστοποίηση, αλλά τηρούνται μαζί με το 

αποδεικτικό υποβολής της στον χώρο άσκησης της δραστηριότητας, διαθέσιμα σε κάθε 

έλεγχο. 

5. Για την υποβολή της γνωστοποίησης των δραστηριοτήτων ΣΕΚΟΟΜΕΕ απαιτείται η 

καταβολή παραβόλου, σύμφωνα με το άρθρο 11 και την κοινή απόφαση της παρ. 2 του 

άρθρου 163. 

6. Η αρμόδια αρχή υποχρεούται να κοινοποιεί αμελλητί τόσο την αρχική 

γνωστοποίηση όσο και τις μεταβολές της στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές που 

προσδιορίζονται με την κοινή απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 163. 

7. Μετά από την υποβολή της γνωστοποίησης, ή από τον χρόνο κατά τον οποίο 

υπήρχε η υποχρέωση για την υποβολή της, η αρμόδια αρχή δύναται να διενεργεί ελέγχους 

και να προβαίνει σε ενέργειες εποπτείας, σύμφωνα με τα άρθρα 127-157 του ν. 4512/2018 

(Α' 5) και τις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτού. Μέχρι την 

πλήρη εφαρμογή του ν. 4512/2018 η αρμόδια αρχή διενεργεί τους εκ των υστέρων 

ελέγχους βάσει κριτηρίων κινδύνου. 

8. Όπου στη νομοθεσία γίνεται αναφορά σε βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας 

ΣΕΚΟΟΜΕΕ νοείται η γνωστοποίηση του παρόντος κεφαλαίου. 

 

Άρθρο 161 

Προδιαγραφές, υποχρεώσεις και διαδικασία ελέγχου ΣΕΚΟΟΜΕΕ 

     1. Η παρ. 1 του άρθρου 62 του ν. 4530/2018 (Α' 59) αντικαθίσταται ως εξής:  

«1. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται οι προδιαγραφές, 

οι υποχρεώσεις και η διαδικασία ελέγχου των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών 

Οχημάτων Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΕΚΟΟΜΕΕ), τα προσόντα του 

Διευθυντή Σπουδών και του διδακτικού προσωπικού, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις 

έγκρισης των προγραμμάτων κατάρτισης, διενέργειας εξετάσεων και έκδοσης των 

πιστοποιητικών ADR οδηγών, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Με κοινή απόφαση των 

Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Οικονομικών καθορίζονται τα παράβολα για τις 

εξετάσεις και την εκτύπωση των πιστοποιητικών ADR οδηγών και οι διοικητικές κυρώσεις 

για παραβιάσεις της απόφασης του πρώτου εδαφίου, εντός των ορίων της παρ. 2.». 

 

     2. Μετά από την έκδοση όλων των προβλεπόμενων στο παρόν κεφάλαιο κανονιστικών 

πράξεων, η υπ’ αρ. 26640/2298/2014 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, 
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Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υποδομών, Μεταφορών 

και Δικτύων (Β΄ 1302) δεν εφαρμόζεται για τις δραστηριότητες του παρόντος κεφαλαίου. 

 

Άρθρο 162 

Κυρώσεις 

     1. Αν ο φορέας της δραστηριότητας παραλείψει την υποβολή γνωστοποίησης ή 

γνωστοποιήσει αναληθή στοιχεία ή παραλείψει την υποβολή γνωστοποίησης των στοιχείων 

σε περίπτωση επικείμενης μεταβολής, επιβάλλονται σε βάρος του οι κυρώσεις της παρ. 1 

του άρθρου 15. Αρμόδιο όργανο για την επιβολή των ανωτέρω κυρώσεων ορίζεται το 

όργανο της Περιφερειακής Ενότητας στο οποίο έχει γνωστοποιηθεί ή όφειλε να έχει 

γνωστοποιηθεί η λειτουργία της ΣΕΚΟΟΜΕΕ. 

     2. Σε περίπτωση παραβίασης επιμέρους όρων και προϋποθέσεων κατά τη λειτουργία 

ΣΕΚΟΟΜΕΕ εφαρμόζονται οι κυρώσεις της κείμενης νομοθεσίας από τα αρμόδια όργανα 

που ορίζονται σε αυτή. 

     3. Όπου στη νομοθεσία προβλέπεται ως κύρωση η ανάκληση της βεβαίωσης νόμιμης 

λειτουργίας της ΣΕΚΟΟΜΕΕ, από την έναρξη ισχύος της παρόντος κεφαλαίου νοείται η 

προσωρινή ή οριστική διακοπή λειτουργίας της ΣΕΚΟΟΜΕΕ. 

 

Άρθρο 163 

Εξουσιοδοτικές διατάξεις 

      1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών, Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται το περιεχόμενο και η διαδικασία 

της γνωστοποίησης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 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 και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη 

γνωστοποίηση, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6. 

      2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών, Οικονομικών και 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται το ύψος του παραβόλου της παρ. 5 του άρθρου 

160, ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής του, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για τη 

μεταφορά των πιστώσεων στα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με το άρθρο 11. 

      3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων καθορίζονται το εύρος του πλαισίου των επιβαλλόμενων κυρώσεων του 

άρθρου 162, η κλιμάκωση και τα κριτήρια επιμέτρησης αυτών εντός των ορίων της παρ. 1 

του άρθρου 15, η διαδικασία επιβολής τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα. 

 

Άρθρο 164 

Μεταβατικές διατάξεις 

1. Οι δραστηριότητες που εμπίπτουν εφεξής στο καθεστώς γνωστοποίησης και 

λειτουργούν με βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας ΣΕΚΟΟΜΕ, οφείλουν εντός χρονικού 

διαστήματος δώδεκα (12) μηνών από την έκδοση των κανονιστικών πράξεων του παρόντος 

κεφαλαίου να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του παρόντος και να υποβάλουν 
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γνωστοποίηση, σύμφωνα με το άρθρο 160, χωρίς καταβολή παραβόλου. Μέχρι την 

παρέλευση της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου οι δραστηριότητες εξακολουθούν να 

διέπονται ως προς τη λειτουργία τους από τις διατάξεις βάσει των οποίων εκδόθηκε η 

σχετική βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας ΣΕΚΟΟΜΕ. 

2. Αν μέχρι την παρέλευση της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 

μεσολαβήσει μεταβολή στοιχείου, ο φορέας της δραστηριότητας ομοίως υποχρεούται σε 

γνωστοποίηση, σύμφωνα με το άρθρο 160. 

3.  Μετά από την υποβολή της γνωστοποίησης, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2, η 

λειτουργία της ΣΕΚΟΟΜΕ διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου. 

 

 

Άρθρο 8 

Απλούστευση ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων οχημάτων 

Μετά από το άρθρο 164 του ν. 4442/2016 (Α΄230) προστίθεται Κεφάλαιο ΚΣΤ΄ ως εξής: 

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΣΤ΄ 

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

 

Άρθρο 165 

Πεδίο εφαρμογής 

Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κεφαλαίου εμπίπτουν τα συνεργεία επισκευής και 

συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων με ενδεικτικούς ΚΑΔ 45.20.1, 

45.20.2 & 45.40.5. 

Φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα μπορούν να ιδρύουν και να λειτουργούν τα ανωτέρω 

συνεργεία σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, του π.δ. 78/1988 (Α’ 34) και του ν. 

1575/1985 (Α’ 207). 

 

Άρθρο 166 

Αρμόδια αρχή 

Ως αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου ορίζεται η Υπηρεσία 

Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας. 

 

Άρθρο 167 

Γνωστοποίηση λειτουργίας συνεργείου επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, 

μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων 

1. Τα συνεργεία επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και 

μοτοποδηλάτων, υπάγονται στο καθεστώς γνωστοποίησης του άρθρου 6. Η γνωστοποίηση 

υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού 

Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ) του άρθρου 14. Μέχρι την 

έναρξη λειτουργίας του ΟΠΣ-ΑΔΕ κατά το μέρος που αφορά στη γνωστοποίηση 

δραστηριότητας συνεργείου επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και 

μοτοποδηλάτων, η γνωστοποίηση κατατίθεται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή είτε 
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απευθείας στην αρμόδια αρχή είτε σε οποιοδήποτε φυσικό ή ηλεκτρονικό Κέντρο 

Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ). 

2. Η αρμόδια αρχή παραλαμβάνει σε κάθε περίπτωση τη γνωστοποίηση, η οποία 

υποβάλλεται από τον φορέα της δραστηριότητας με ευθύνη του για τα περιλαμβανόμενα 

σε αυτήν στοιχεία, και εκδίδει αποδεικτικό υποβολής. Μετά από την υποβολή της 

γνωστοποίησης ο φορέας μπορεί να ξεκινήσει τη λειτουργία της δραστηριότητας. 

3. Αν πρόκειται να μεταβληθούν για οποιονδήποτε λόγο τα στοιχεία της 

γνωστοποίησης, ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται σε προηγούμενη 

γνωστοποίηση της επιδιωκόμενης μεταβολής. Σε περίπτωση αλλαγής του φορέα της 

δραστηριότητας, εφαρμόζεται το άρθρο 9. 

4. Πριν από την υποβολή της αρχικής γνωστοποίησης ή της γνωστοποίησης μεταβολής 

ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται να διαθέτει όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά, 

τα οποία δεν συνυποβάλλονται με τη γνωστοποίηση, αλλά τηρούνται μαζί με το 

αποδεικτικό υποβολής της στον χώρο άσκησης της δραστηριότητας, διαθέσιμα σε κάθε 

έλεγχο. 

5. Ειδικά για τα συνεργεία που παρέχουν υπηρεσίες σχετιζόμενες με ταχογράφους 

πάσης φύσεως πριν από την υποβολή της γνωστοποίησης απαιτείται πέραν των λοιπών 

δικαιολογητικών και έγκριση σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 165/2014 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου 2014 (L 60), η οποία 

εκδίδεται από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής 

Ενότητας. 

6. Για την υποβολή της γνωστοποίησης λειτουργίας συνεργείου επισκευής και 

συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων απαιτείται η καταβολή 

παραβόλου, σύμφωνα με το άρθρο 11 και την κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 2 του 

άρθρου 169. 

7. Η αρμόδια αρχή υποχρεούται να κοινοποιεί αμελλητί τόσο την αρχική 

γνωστοποίηση όσο και τις μεταβολές της στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές. 

8. Μετά από την έκδοση όλων των προβλεπόμενων στο παρόν κεφάλαιο 

κανονιστικών πράξεων, όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά σε άδεια 

λειτουργίας ή βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας νοείται η γνωστοποίηση λειτουργίας του 

παρόντος κεφαλαίου. 

9. Μετά από την υποβολή της γνωστοποίησης, ή από τον χρόνο κατά τον οποίο 

υπήρχε η υποχρέωση για την υποβολή της, η αρμόδια αρχή διενεργεί τους σχετικούς με τη 

γνωστοποίηση ελέγχους και προβαίνει σε ενέργειες εποπτείας, σύμφωνα με τα άρθρα 127-

157 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5) και τις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ’ 

εξουσιοδότηση αυτού. Μέχρι την πλήρη εφαρμογή του ν. 4512/2018 η αρμόδια αρχή 

διενεργεί τους εκ των υστέρων ελέγχους βάσει κριτηρίων κινδύνου. 

 

Άρθρο 168 

Κυρώσεις 

1. Αν ο φορέας της δραστηριότητας παραλείψει την υποβολή γνωστοποίησης ή 

γνωστοποιήσει αναληθή στοιχεία ή παραλείψει την υποβολή γνωστοποίησης των στοιχείων 

σε περίπτωση επικείμενης μεταβολής, επιβάλλονται σε βάρος του οι κυρώσεις της παρ. 1 

του άρθρου 15. Αρμόδιο όργανο για την επιβολή των ανωτέρω κυρώσεων ορίζεται ο 
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Περιφερειάρχης της Περιφέρειας όπου έχει γνωστοποιηθεί ή όφειλε να έχει γνωστοποιηθεί 

η λειτουργία του συνεργείου. 

2. Σε περίπτωση παραβίασης επιμέρους όρων και προϋποθέσεων κατά τη λειτουργία 

του συνεργείου που υπόκειται σε γνωστοποίηση, εφαρμόζονται οι κυρώσεις της κείμενης 

νομοθεσίας από τα αρμόδια όργανα που ορίζονται σε αυτή. 

3. Όπου στη νομοθεσία προβλέπεται ως κύρωση η ανάκληση της άδειας λειτουργίας ή 

της βεβαίωσης νόμιμης λειτουργίας συνεργείου επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, 

μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, από την έναρξη ισχύος του παρόντος κεφαλαίου νοείται 

η προσωρινή ή οριστική διακοπή λειτουργίας του συνεργείου. 

 

Άρθρο 169 

Εξουσιοδοτικές διατάξεις 

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών, Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθορίζονται το περιεχόμενο και η διαδικασία 

της γνωστοποίησης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που τηρούνται στον χώρο άσκησης της 

δραστηριότητας, ο τρόπος γνωστοποίησης των στοιχείων σε περίπτωση επικείμενης 

μεταβολής τους, οι αρχές στις οποίες κοινοποιείται η γνωστοποίηση και οι μεταβολές της, 

προκειμένου να ασκήσουν τις ελεγκτικές τους αρμοδιότητες και κάθε άλλο θέμα σχετικό με 

τη γνωστοποίηση, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6. 

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών, Οικονομικών και 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, καθορίζονται το ύψος του παραβόλου, ο χρόνος και ο τρόπος 

καταβολής του, ο τρόπος μεταφοράς των πιστώσεων στα αρμόδια όργανα, καθώς και κάθε 

άλλο σχετικό θέμα, σύμφωνα με το άρθρο 11. 

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων καθορίζονται το εύρος του πλαισίου των επιβαλλόμενων κυρώσεων του 

άρθρου 168, η κλιμάκωση και τα κριτήρια επιμέτρησης αυτών εντός των ορίων της παρ. 1 

του άρθρου 15, η διαδικασία επιβολής τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα. 

 

Άρθρο 170 

Μεταβατικές διατάξεις 

Οι δραστηριότητες που εμπίπτουν εφεξής στο καθεστώς γνωστοποίησης και για τις οποίες 

έχει εκδοθεί άδεια λειτουργίας ή βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας συνεργείου οχημάτων 

εξακολουθούν να διέπονται ως προς τη λειτουργία τους από τις διατάξεις βάσει των οποίων 

εκδόθηκε η σχετική άδεια ή βεβαίωση αντίστοιχα. Αν μεσολαβήσει μεταβολή στοιχείου, ο 

φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται σε γνωστοποίηση, σύμφωνα με το άρθρο 167. 

Μετά από την υποβολή της γνωστοποίησης, η λειτουργία συνεργείου οχημάτων του 

άρθρου 165 διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου. 
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Άρθρο 9 

Απλούστευση λειτουργίας χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και 

μοτοποδηλάτων 

Μετά από το άρθρο 170 του ν. 4442/2016 (Α΄ 230) προστίθεται Κεφάλαιο ΚΖ΄ ως εξής: 

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΖ΄ 

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, 

ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ 

 

Άρθρο 171 

Πεδίο εφαρμογής 

Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κεφαλαίου εμπίπτουν οι υπαίθριοι και οι στεγασμένοι 

χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων με ΚΑΔ 52.21.24.02 και 52.21.24.03 αντίστοιχα, καθώς και 

οι υπαίθριοι και στεγασμένοι χώροι στάθμευσης μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων με ΚΑΔ 

52.21.24.05. 

Δεν υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου οι χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων 

που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ως εκθέσεις πωλήσεως αυτοκινήτων.  

 

Άρθρο 172 

Αρμόδια αρχή 

Ως αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου ορίζεται η Υπηρεσία 

Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.  

 

Άρθρο 173 

Γνωστοποίηση λειτουργίας χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και 

μοτοποδηλάτων 

1. Οι χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων υπάγονται 

στο καθεστώς γνωστοποίησης του άρθρου 6. Η γνωστοποίηση υποβάλλεται αποκλειστικά 

ηλεκτρονικά, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης 

Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ) του άρθρου 14. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του 

ΟΠΣ-ΑΔΕ κατά το μέρος που αφορά στη γνωστοποίηση δραστηριότητας χώρου στάθμευσης 

αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, η γνωστοποίηση κατατίθεται σε έντυπη ή 

ηλεκτρονική μορφή είτε απευθείας στην αρμόδια αρχή είτε σε οποιοδήποτε φυσικό ή 

ηλεκτρονικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο 

Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ).  

2. Η αρμόδια αρχή παραλαμβάνει σε κάθε περίπτωση τη γνωστοποίηση, η οποία 

υποβάλλεται από τον φορέα της δραστηριότητας με ευθύνη του για τα περιλαμβανόμενα 

σε αυτήν στοιχεία, και εκδίδει αποδεικτικό υποβολής. Μετά από την υποβολή της 

γνωστοποίησης ο φορέας μπορεί να ξεκινήσει τη λειτουργία της δραστηριότητας. 

3. Αν πρόκειται να μεταβληθούν για οποιονδήποτε λόγο τα στοιχεία της 

γνωστοποίησης, ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται σε προηγούμενη 

γνωστοποίηση της επιδιωκόμενης μεταβολής. Σε περίπτωση αλλαγής του φορέα της 

δραστηριότητας εφαρμόζεται το άρθρο 9. 
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4. Πριν από την υποβολή της αρχικής γνωστοποίησης ή της γνωστοποίησης μεταβολής 

ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται να διαθέτει όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά, 

τα οποία δεν συνυποβάλλονται με τη γνωστοποίηση, αλλά τηρούνται μαζί με το 

αποδεικτικό υποβολής της στον χώρο άσκησης της δραστηριότητας, διαθέσιμα σε κάθε 

έλεγχο. 

5. Για την υποβολή της γνωστοποίησης λειτουργίας χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων, 

μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων απαιτείται η καταβολή παραβόλου, σύμφωνα με το 

άρθρο 11 και την κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 175. 

6. Η αρμόδια αρχή υποχρεούται να κοινοποιεί αμελλητί τόσο την αρχική 

γνωστοποίηση όσο και τις μεταβολές της στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές. 

7. Μετά από την υποβολή της γνωστοποίησης, ή από τον χρόνο κατά τον οποίο 

υπήρχε η υποχρέωση για την υποβολή της, η αρμόδια αρχή διενεργεί τους σχετικούς με τη 

γνωστοποίηση ελέγχους και προβαίνει σε ενέργειες εποπτείας, σύμφωνα με τα άρθρα 127-

157 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5) και τις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ’ 

εξουσιοδότηση αυτού. Μέχρι την πλήρη εφαρμογή του ν. 4512/2018 η αρμόδια αρχή 

διενεργεί τους εκ των υστέρων ελέγχους βάσει κριτηρίων κινδύνου. 

8. Μετά από την έκδοση όλων των προβλεπόμενων στο παρόν κεφάλαιο 

κανονιστικών πράξεων, όπου στη νομοθεσία γίνεται αναφορά σε άδεια λειτουργίας ή 

βεβαίωση νόμιμης έναρξης λειτουργίας χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων νοείται η 

γνωστοποίηση λειτουργίας του παρόντος κεφαλαίου. 

 

Άρθρο 174 

Κυρώσεις 

1. Αν ο φορέας της δραστηριότητας παραλείψει την υποβολή γνωστοποίησης, ή 

γνωστοποιήσει αναληθή στοιχεία, ή παραλείψει την υποβολή γνωστοποίησης των 

στοιχείων σε περίπτωση επικείμενης μεταβολής, επιβάλλονται σε βάρος του οι κυρώσεις 

της παρ. 1 του άρθρου 15. Αρμόδιο όργανο για την επιβολή των ανωτέρω κυρώσεων 

ορίζεται ο Περιφερειάρχης της Περιφέρειας όπου έχει γνωστοποιηθεί ή όφειλε να έχει 

γνωστοποιηθεί η λειτουργία του χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων. 

2. Σε περίπτωση παραβίασης επιμέρους όρων και προϋποθέσεων κατά τη λειτουργία 

χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων εφαρμόζονται οι 

κυρώσεις της κείμενης νομοθεσίας από τα αρμόδια όργανα που ορίζονται σε αυτή. 

3. Όπου στη νομοθεσία προβλέπεται ως κύρωση η αφαίρεση ή η ανάκληση της άδειας 

λειτουργίας ή της βεβαίωσης νόμιμης έναρξης λειτουργίας χώρου στάθμευσης 

αυτοκινήτου, από την έναρξη ισχύος του παρόντος κεφαλαίου νοείται η προσωρινή ή 

οριστική διακοπή λειτουργίας του χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων. 

 

Άρθρο 175 

Εξουσιοδοτικές διατάξεις 

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών, Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται το περιεχόμενο και η διαδικασία 

της γνωστοποίησης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που τηρούνται στον χώρο άσκησης της 

δραστηριότητας, ο τρόπος γνωστοποίησης των στοιχείων σε περίπτωση επικείμενης 
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μεταβολής τους, οι αρχές στις οποίες κοινοποιείται η γνωστοποίηση και οι μεταβολές της, 

προκειμένου να ασκήσουν τις ελεγκτικές τους αρμοδιότητες και κάθε άλλο θέμα σχετικό με 

τη γνωστοποίηση, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6. 

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών, Οικονομικών και 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται το ύψος του παραβόλου, ο χρόνος και ο τρόπος 

καταβολής του, ο τρόπος μεταφοράς των πιστώσεων στα αρμόδια όργανα, καθώς και κάθε 

άλλο σχετικό θέμα, σύμφωνα με το άρθρο 11. 

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων καθορίζονται το εύρος του πλαισίου των επιβαλλόμενων κυρώσεων του 

άρθρου 174, η κλιμάκωση και τα κριτήρια επιμέτρησης αυτών εντός των ορίων της παρ. 1 

του άρθρου 15, η διαδικασία επιβολής τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα. 

 

Άρθρο 176 

Μεταβατικές διατάξεις 

Οι δραστηριότητες που εμπίπτουν εφεξής στο καθεστώς γνωστοποίησης και λειτουργούν 

με άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ή βεβαίωση νόμιμης έναρξης λειτουργίας χώρου 

στάθμευσης αυτοκινήτων, στεγασμένου ή υπαίθριου, εξακολουθούν να διέπονται ως προς 

τη λειτουργία τους από τις διατάξεις βάσει των οποίων εκδόθηκε η σχετική άδεια ή 

βεβαίωση νόμιμης έναρξης λειτουργίας τους. Αν μεσολαβήσει μεταβολή στοιχείου, ο 

φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται σε γνωστοποίηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 173. Μετά από την υποβολή της γνωστοποίησης η λειτουργία του χώρου 

στάθμευσης αυτοκινήτων του άρθρου 171 διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος 

κεφαλαίου. 

 

Άρθρο 177 

Μη εφαρμοζόμενες διατάξεις 

      1. Μετά από την έκδοση όλων των προβλεπόμενων στο παρόν κεφάλαιο κανονιστικών 

πράξεων, δεν εφαρμόζονται το άρθρο 23, το άρθρο 24 εκτός από την παρ. 4, το άρθρο 25, 

το άρθρο 26 εκτός από τις παρ. 3 και 4 και το άρθρο 29 εκτός από την παρ. 4, του πδ. 

455/1976 (Α’ 169) για τις δραστηριότητες του παρόντος κεφαλαίου. 

      2. Μετά από την έκδοση όλων των προβλεπόμενων στο παρόν κεφάλαιο κανονιστικών 

πράξεων, η υπό στοιχεία οικ.81590/1446/Φ.4.2./2015 κοινή απόφαση των Υπουργών 

Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και 

Δικτύων (Β’ 3002) δεν εφαρμόζεται για τις δραστηριότητες του παρόντος κεφαλαίου.». 

 

 

Άρθρο 10 

Απλούστευση λειτουργίας πλυντηρίων – λιπαντηρίων οχημάτων 

Μετά από το άρθρο 177 του ν.4442/2016 (Α΄230) προστίθεται Κεφάλαιο ΚΗ΄ ως εξής: 

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΗ΄ 

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ - ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
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Άρθρο 178 

Πεδίο εφαρμογής 

Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κεφαλαίου εμπίπτουν τα, υπαίθρια ή στεγασμένα, 

πλυντήρια - λιπαντήρια οχημάτων με ΚΑΔ 45.20.3.  

 

Άρθρο 179 

Αρμόδια αρχή 

Ως αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου ορίζεται η Υπηρεσία 

Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.  

 

Άρθρο 180 

Γνωστοποίηση λειτουργίας πλυντηρίων - λιπαντηρίων οχημάτων 

1. Η δραστηριότητα πλυντηρίου - λιπαντηρίου οχημάτων υπάγεται στο καθεστώς 

γνωστοποίησης του άρθρου 6. Η γνωστοποίηση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, 

μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και 

Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ) του άρθρου 14. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του ΟΠΣ-ΑΔΕ κατά το 

μέρος που αφορά στη γνωστοποίηση δραστηριότητας πλυντηρίου - λιπαντηρίου οχημάτων, 

η γνωστοποίηση κατατίθεται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή είτε απευθείας στην αρμόδια 

αρχή είτε σε οποιοδήποτε φυσικό ή ηλεκτρονικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που 

λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ). 

2. Η αρμόδια αρχή παραλαμβάνει σε κάθε περίπτωση τη γνωστοποίηση, η οποία 

υποβάλλεται από τον φορέα της δραστηριότητας με ευθύνη του για τα περιλαμβανόμενα 

σε αυτήν στοιχεία, και εκδίδει αποδεικτικό υποβολής. Μετά από την υποβολή της 

γνωστοποίησης ο φορέας μπορεί να ξεκινήσει τη λειτουργία της δραστηριότητας. 

3. Αν πρόκειται να μεταβληθούν για οποιονδήποτε λόγο τα στοιχεία της 

γνωστοποίησης, ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται σε προηγούμενη 

γνωστοποίηση της επιδιωκόμενης μεταβολής. Σε περίπτωση αλλαγής του φορέα της 

δραστηριότητας εφαρμόζεται το άρθρο 9. 

4. Πριν από την υποβολή της αρχικής γνωστοποίησης ή της γνωστοποίησης μεταβολής 

ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται να διαθέτει όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά, 

τα οποία δεν συνυποβάλλονται με τη γνωστοποίηση, αλλά τηρούνται μαζί με το 

αποδεικτικό υποβολής της στον χώρο άσκησης της δραστηριότητας, διαθέσιμα σε κάθε 

έλεγχο. 

5. Για την υποβολή της γνωστοποίησης λειτουργίας πλυντηρίου - λιπαντηρίου 

οχημάτων απαιτείται η καταβολή παραβόλου, σύμφωνα με το άρθρο 11 και την κοινή 

υπουργική απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 182. 

6. Η αρμόδια αρχή υποχρεούται να κοινοποιεί αμελλητί τόσο την αρχική 

γνωστοποίηση όσο και τις μεταβολές της στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές. 

7. Μετά από την υποβολή της γνωστοποίησης, ή από τον χρόνο κατά τον οποίο 

υπήρχε η υποχρέωση για την υποβολή της, η αρμόδια αρχή διενεργεί τους σχετικούς με τη 

γνωστοποίηση ελέγχους και προβαίνει σε ενέργειες εποπτείας, σύμφωνα με τα άρθρα 127-

157 του ν. 4512/2018 (Α' 5) και τις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση 
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αυτού. Μέχρι την πλήρη εφαρμογή του ν.4512/2018 η αρμόδια αρχή διενεργεί τους εκ των 

υστέρων ελέγχους βάσει κριτηρίων κινδύνου. 

8. Μετά από την έκδοση όλων των προβλεπόμενων στο παρόν κεφάλαιο 

κανονιστικών πράξεων, όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά σε άδεια ίδρυσης 

και λειτουργίας ή βεβαίωση νόμιμης έναρξης λειτουργίας στεγασμένου πλυντηρίου - 

λιπαντηρίου αυτοκινήτων νοείται η γνωστοποίηση του παρόντος κεφαλαίου. 

 

Άρθρο 181 

Κυρώσεις 

1. Αν ο φορέας της δραστηριότητας παραλείψει την υποβολή γνωστοποίησης, ή 

γνωστοποιήσει αναληθή στοιχεία, ή παραλείψει την υποβολή γνωστοποίησης των 

στοιχείων σε περίπτωση επικείμενης μεταβολής, επιβάλλονται σε βάρος του οι κυρώσεις 

της παρ. 1 του άρθρου 15. Αρμόδιο όργανο για την επιβολή των ανωτέρω κυρώσεων 

ορίζεται ο Περιφερειάρχης της Περιφέρειας όπου έχει γνωστοποιηθεί ή όφειλε να έχει 

γνωστοποιηθεί η λειτουργία πλυντηρίου - λιπαντηρίου οχημάτων. 

2. Σε περίπτωση παραβίασης επιμέρους όρων και προϋποθέσεων κατά τη λειτουργία 

πλυντηρίου - λιπαντηρίου οχημάτων, εφαρμόζονται οι κυρώσεις της κείμενης νομοθεσίας 

από τα αρμόδια όργανα που ορίζονται σε αυτή. 

3. Όπου στη νομοθεσία προβλέπεται ως κύρωση η αφαίρεση ή η ανάκληση της άδειας 

ίδρυσης και λειτουργίας ή της βεβαίωσης νόμιμης έναρξης λειτουργίας στεγασμένου 

πλυντηρίου - λιπαντηρίου οχημάτων από την έναρξη ισχύος του παρόντος κεφαλαίου 

νοείται η προσωρινή ή οριστική διακοπή λειτουργίας του πλυντηρίου - λιπαντηρίου 

οχημάτων. 

 

Άρθρο 182 

Εξουσιοδοτικές διατάξεις 

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών, Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται το περιεχόμενο και η διαδικασία 

της γνωστοποίησης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που τηρούνται στον χώρο άσκησης της 

δραστηριότητας, ο τρόπος γνωστοποίησης των στοιχείων σε περίπτωση επικείμενης 

μεταβολής τους, οι αρχές στις οποίες κοινοποιείται η γνωστοποίηση και οι μεταβολές της, 

προκειμένου να ασκήσουν τις ελεγκτικές τους αρμοδιότητες και κάθε άλλο θέμα σχετικό με 

τη γνωστοποίηση, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6. 

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών, Οικονομικών και 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται το ύψος του παραβόλου, ο χρόνος και ο τρόπος 

καταβολής του, ο τρόπος μεταφοράς των πιστώσεων στα αρμόδια όργανα, καθώς και κάθε 

άλλο σχετικό θέμα σύμφωνα με το άρθρο 11. 

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων καθορίζονται το εύρος του πλαισίου των επιβαλλόμενων κυρώσεων του 

άρθρου 181, η κλιμάκωση και τα κριτήρια επιμέτρησης αυτών εντός των ορίων της παρ. 1 

του άρθρου 15, η διαδικασία επιβολής τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα.  
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Άρθρο 183 

Μεταβατικές διατάξεις 

1. Οι δραστηριότητες που εμπίπτουν εφεξής στο καθεστώς γνωστοποίησης και 

λειτουργούν με άδεια λειτουργίας ή βεβαίωση νόμιμης έναρξης λειτουργίας πλυντηρίου - 

λιπαντηρίου αυτοκινήτων, εξακολουθούν να διέπονται ως προς τη λειτουργία τους από τις 

διατάξεις βάσει των οποίων εκδόθηκε η σχετική άδεια ή η βεβαίωση νόμιμης έναρξης 

λειτουργίας τους. Αν μεσολαβήσει μεταβολή στοιχείου, ο φορέας της δραστηριότητας 

υποχρεούται σε γνωστοποίηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 180. Μετά από την 

υποβολή της γνωστοποίησης η λειτουργία του πλυντηρίου - λιπαντηρίου οχημάτων του 

άρθρου 178 διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου. 

 

Άρθρο 184 

Μη εφαρμοζόμενες διατάξεις 

1. Μετά από την έκδοση όλων των προβλεπόμενων στο παρόν κεφάλαιο κανονιστικών 

πράξεων, δεν εφαρμόζονται τα άρθρα 23, 24 εκτός από την παρ. 4, 25 και 26 εκτός από τις 

παρ. 3 και 4 του π.δ. 455/1976 (Α’ 169) για τα στεγασμένα πλυντήρια - λιπαντήρια 

αυτοκινήτων. 

2. Μετά από την έκδοση όλων των προβλεπόμενων στο παρόν κεφάλαιο κανονιστικών 

πράξεων, η υπό στοιχεία. οικ. 81590/1446/Φ.4.2./2015 κοινή απόφαση των Υπουργών 

Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και 

Δικτύων (Β’ 3002) δεν εφαρμόζεται για τις δραστηριότητες του παρόντος κεφαλαίου.». 

 

 

Άρθρο 11 

Απλούστευση λειτουργίας σταθμών υπεραστικών λεωφορείων 

Μετά από το άρθρο 184 του ν. 4442/2016 (Α΄230) προστίθεται Κεφάλαιο ΚΘ΄ ως εξής: 

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΘ΄ 

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ  

 

Άρθρο 185 

Πεδίο εφαρμογής 

Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κεφαλαίου εμπίπτουν οι σταθμοί υπεραστικών 

λεωφορείων με ΚΑΔ 52.21.21.  

 

Άρθρο 186 

Αρμόδια αρχή 

Ως αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου ορίζεται η Υπηρεσία 

Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας περιφερειακής ενότητας.  
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Άρθρο 187 

Γνωστοποίηση λειτουργίας σταθμών υπεραστικών λεωφορείων 

1. Οι σταθμοί υπεραστικών λεωφορείων υπάγονται ως προς τη λειτουργία τους στο 

καθεστώς γνωστοποίησης του άρθρου 6. Η γνωστοποίηση υποβάλλεται αποκλειστικά 

ηλεκτρονικά, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης 

Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ) του άρθρου 14. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του 

ΟΠΣ-ΑΔΕ κατά το μέρος που αφορά στη γνωστοποίηση δραστηριότητας σταθμού 

υπεραστικών λεωφορείων, η γνωστοποίηση λειτουργίας κατατίθεται σε έντυπη ή 

ηλεκτρονική μορφή είτε απευθείας στην αρμόδια αρχή είτε σε οποιοδήποτε φυσικό ή 

ηλεκτρονικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο 

Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ). 

2. Η αρμόδια αρχή παραλαμβάνει σε κάθε περίπτωση τη γνωστοποίηση, η οποία 

υποβάλλεται από τον φορέα της δραστηριότητας με ευθύνη του για τα περιλαμβανόμενα 

σε αυτήν στοιχεία, και εκδίδει αποδεικτικό υποβολής. Μετά από την υποβολή της 

γνωστοποίησης ο φορέας μπορεί να ξεκινήσει τη λειτουργία της δραστηριότητας. 

3. Εάν πρόκειται να μεταβληθούν για οποιονδήποτε λόγο τα στοιχεία της 

γνωστοποίησης, ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται σε προηγούμενη 

γνωστοποίηση της επιδιωκόμενης μεταβολής. Σε περίπτωση αλλαγής του φορέα της 

δραστηριότητας εφαρμόζεται το άρθρο 9. 

4. Πριν από την υποβολή της αρχικής γνωστοποίησης ή της γνωστοποίησης μεταβολής 

ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται να διαθέτει όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά, 

τα οποία δεν συνυποβάλλονται με τη γνωστοποίηση, αλλά τηρούνται μαζί με το 

αποδεικτικό υποβολής της στον χώρο άσκησης της δραστηριότητας, διαθέσιμα σε κάθε 

έλεγχο. 

5. Για την υποβολή της γνωστοποίησης λειτουργίας σταθμού υπεραστικών 

λεωφορείων απαιτείται η καταβολή παραβόλου, σύμφωνα με το άρθρο 11 και την κοινή 

υπουργική απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 189. 

6. Η αρμόδια αρχή υποχρεούται να κοινοποιεί αμελλητί τόσο την αρχική 

γνωστοποίηση όσο και τις μεταβολές της στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές. 

7. Μετά από την υποβολή της γνωστοποίησης, ή από τον χρόνο κατά τον οποίο 

υπήρχε η υποχρέωση για την υποβολή της, η αρμόδια αρχή διενεργεί τους σχετικούς με τη 

γνωστοποίηση ελέγχους και προβαίνει σε ενέργειες εποπτείας, σύμφωνα με τα άρθρα 127-

157 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5) και τις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ’ 

εξουσιοδότηση αυτού. Μέχρι την πλήρη εφαρμογή του ν. 4512/2018, η αρμόδια αρχή 

διενεργεί τους εκ των υστέρων ελέγχους βάσει κριτηρίων κινδύνου. 

8. Μετά από την έκδοση όλων των προβλεπόμενων στο παρόν κεφάλαιο 

κανονιστικών πράξεων, όπου στη νομοθεσία γίνεται αναφορά σε άδεια λειτουργίας ή σε 

βεβαίωση νόμιμης έναρξης λειτουργίας σταθμών υπεραστικών λεωφορείων, νοείται η 

γνωστοποίηση λειτουργίας του παρόντος κεφαλαίου. 

 

Άρθρο 188 

Κυρώσεις 

1. Αν ο φορέας της δραστηριότητας παραλείψει την υποβολή γνωστοποίησης, ή 

γνωστοποιήσει αναληθή στοιχεία, ή παραλείψει την υποβολή γνωστοποίησης των 
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στοιχείων σε περίπτωση επικείμενης μεταβολής, επιβάλλονται σε βάρος του οι κυρώσεις 

της παρ. 1  του άρθρου 15. Αρμόδιο όργανο για την επιβολή των ανωτέρω κυρώσεων 

ορίζεται ο Περιφερειάρχης της Περιφέρειας όπου έχει γνωστοποιηθεί ή όφειλε να έχει 

γνωστοποιηθεί η λειτουργία του σταθμού υπεραστικών λεωφορείων. 

2. Σε περίπτωση παραβίασης επιμέρους όρων και προϋποθέσεων κατά τη λειτουργία 

σταθμού υπεραστικών λεωφορείων, εφαρμόζονται οι κυρώσεις της κείμενης νομοθεσίας 

από τα αρμόδια όργανα που ορίζονται σε αυτή. 

3. Όπου στη νομοθεσία προβλέπεται ως κύρωση η αφαίρεση ή ανάκληση της άδειας 

λειτουργίας ή της βεβαίωσης νόμιμης έναρξης λειτουργίας σταθμού υπεραστικών 

λεωφορείων, από την έναρξη ισχύος του παρόντος κεφαλαίου νοείται η προσωρινή ή 

οριστική διακοπή λειτουργίας του σταθμού υπεραστικών λεωφορείων. 

 

Άρθρο 189 

Εξουσιοδοτικές διατάξεις 

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών, Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται το περιεχόμενο και η διαδικασία 

της γνωστοποίησης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που τηρούνται στον χώρο άσκησης της 

δραστηριότητας, ο τρόπος γνωστοποίησης των στοιχείων σε περίπτωση επικείμενης 

μεταβολής τους, οι αρχές στις οποίες κοινοποιείται η γνωστοποίηση και οι μεταβολές της, 

προκειμένου να ασκήσουν τις ελεγκτικές τους αρμοδιότητες και κάθε άλλο θέμα σχετικό με 

τη γνωστοποίηση, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6. 

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών, Οικονομικών και 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται το ύψος του παραβόλου, ο χρόνος και ο τρόπος 

καταβολής του, ο τρόπος μεταφοράς των πιστώσεων στα αρμόδια όργανα, καθώς και κάθε 

άλλο σχετικό θέμα, σύμφωνα με το άρθρο 11. 

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων καθορίζονται το εύρος του πλαισίου των επιβαλλόμενων κυρώσεων του 

άρθρου 188, η κλιμάκωση και τα κριτήρια επιμέτρησης αυτών εντός των ορίων της παρ. 1 

του άρθρου 15, η διαδικασία επιβολής τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα. 

 

Άρθρο 190 

Μεταβατικές διατάξεις 

Οι δραστηριότητες που εμπίπτουν εφεξής στο καθεστώς γνωστοποίησης και λειτουργούν 

με άδεια λειτουργίας ή βεβαίωση νόμιμης έναρξης λειτουργίας σταθμού υπεραστικών 

λεωφορείων, εξακολουθούν να διέπονται ως προς τη λειτουργία τους από τις διατάξεις 

βάσει των οποίων εκδόθηκε η σχετική άδεια ή βεβαίωση νόμιμης έναρξης λειτουργίας. Αν 

μεσολαβήσει μεταβολή στοιχείου, ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται σε 

γνωστοποίηση, σύμφωνα με το άρθρο 187. Μετά από την υποβολή της γνωστοποίησης η 

λειτουργία σταθμού υπεραστικών λεωφορείων του άρθρου 185 διέπεται από τις διατάξεις 

του παρόντος κεφαλαίου. 
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Άρθρο 191 

Μη εφαρμοζόμενες διατάξεις 

1. Μετά από την έκδοση όλων των προβλεπόμενων στο παρόν κεφάλαιο 

κανονιστικών πράξεων, τα άρθρα 18 και 22 του π.δ. 79/2004 (Α’ 62) δεν εφαρμόζεται για 

τους σταθμούς υπεραστικών λεωφορείων. 

2. Μετά από την έκδοση όλων των προβλεπόμενων στο παρόν κεφάλαιο 

κανονιστικών πράξεων, η υπ’ αρ.υπό στοιχεία οικ.81590/1446/Φ.4.2./2015 κοινή απόφαση 

των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομικών και Υποδομών, 

Μεταφορών και Δικτύων (Β΄ 3002) δεν εφαρμόζεται για τις δραστηριότητες του παρόντος 

κεφαλαίου. 

 

 

Άρθρο 12 

Απλούστευση λειτουργίας χώρων στάθμευσης βαρέων οχημάτων 

Μετά από το άρθρο 191 του ν.4442/2016 (Α΄230) προστίθεται Κεφάλαιο Λ΄ ως εξής: 

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Λ΄ 

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

 

Άρθρο 192 

Πεδίο εφαρμογής 

Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κεφαλαίου εμπίπτουν οι χώροι στάθμευσης βαρέων 

οχημάτων με ΚΑΔ 52.21.24.04, οι οποίοι διαθέτουν την κατάλληλη υποδομή καθώς και τις 

αναγκαίες βοηθητικές και συμπληρωματικές εγκαταστάσεις για τη στάθμευση αυτών. Ως 

βαρέα οχήματα νοούνται τα οχήματα των κατηγοριών Μ2, Μ3, Ν, Ν1, Ν2, Ν3, Ο, Ο1, Ο2, Ο3 

και Ο4 σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ της υπ’ αρ. 29949/1841/2009 κοινής απόφασης των 

Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών (Β΄ 

2112). Σε αυτά περιλαμβάνονται οι διάφοροι τύποι λεωφορείων, φορτηγών, 

ρυμουλκούμενων, ημιρυμουλκούμενων, βυτιοφόρων, αρθρωτών οχημάτων και τύπου 

συρμού, μηχανοκίνητων και ρυμουλκούμενων τροχόσπιτων. Στο παρόν κεφάλαιο δεν 

εμπίπτουν οι σταθμοί υπεραστικών λεωφορείων του προηγούμενου κεφαλαίου και οι 

σταθμοί φορτηγών αυτοκινήτων για φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων κατά την έννοια του 

άρθρου 9 του π.δ. 79/2004 (Α΄ 62). 

 

Άρθρο 193 

Αρμόδια αρχή 

Ως αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου ορίζεται η Υπηρεσία 

Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας. 

 



48 
 

Άρθρο 194 

Γνωστοποίηση λειτουργίας χώρων στάθμευσης βαρέων οχημάτων 

1. Οι χώροι στάθμευσης βαρέων οχημάτων υπάγονται στο καθεστώς γνωστοποίησης 

του άρθρου 6. Η γνωστοποίηση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω του 

Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ-

ΑΔΕ) του άρθρου 14. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του ΟΠΣ-ΑΔΕ κατά το μέρος που αφορά 

στη γνωστοποίηση λειτουργίας σταθμού υπεραστικών λεωφορείων, η γνωστοποίηση 

κατατίθεται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή είτε απευθείας στην αρμόδια αρχή είτε σε 

οποιοδήποτε φυσικό ή ηλεκτρονικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργεί ως 

Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ). 

2. Η αρμόδια αρχή παραλαμβάνει σε κάθε περίπτωση τη γνωστοποίηση, η οποία 

υποβάλλεται από τον φορέα της δραστηριότητας με ευθύνη του για τα περιλαμβανόμενα 

σε αυτήν στοιχεία, και εκδίδει αποδεικτικό υποβολής. Μετά από την υποβολή της 

γνωστοποίησης ο φορέας μπορεί να ξεκινήσει τη λειτουργία της δραστηριότητας. 

3. Αν πρόκειται να μεταβληθούν για οποιονδήποτε λόγο τα στοιχεία της 

γνωστοποίησης, ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται σε προηγούμενη 

γνωστοποίηση της επιδιωκόμενης μεταβολής. Σε περίπτωση αλλαγής του φορέα της 

δραστηριότητας εφαρμόζεται το άρθρο 9. 

4. Πριν από την υποβολή της αρχικής γνωστοποίησης ή της γνωστοποίησης 

μεταβολής, ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται να διαθέτει όλα τα αναγκαία 

δικαιολογητικά, τα οποία δεν συνυποβάλλονται με τη γνωστοποίηση, αλλά τηρούνται μαζί 

με το αποδεικτικό υποβολής της στον χώρο άσκησης της δραστηριότητας, διαθέσιμα σε 

κάθε έλεγχο. 

5. Για την υποβολή της γνωστοποίησης λειτουργίας χώρου στάθμευσης βαρέων 

οχημάτων απαιτείται η καταβολή παραβόλου, σύμφωνα με το άρθρο 11 και την κοινή 

υπουργική απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 196. 

6. Η αρμόδια αρχή υποχρεούται να κοινοποιεί αμελλητί τόσο την αρχική 

γνωστοποίηση όσο και τις μεταβολές της στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές. 

7. Μετά από την υποβολή της γνωστοποίησης, ή από τον χρόνο κατά τον οποίο 

υπήρχε η υποχρέωση για την υποβολή της, η αρμόδια αρχή διενεργεί τους σχετικούς με τη 

γνωστοποίηση ελέγχους και προβαίνει σε ενέργειες εποπτείας, σύμφωνα με τα άρθρα 127-

157 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5) και τις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ’ 

εξουσιοδότηση αυτού. Μέχρι την πλήρη εφαρμογή του ν. 4512/2018 η αρμόδια αρχή 

διενεργεί τους εκ των υστέρων ελέγχους βάσει κριτηρίων κινδύνου. 

8. Μετά από την έκδοση όλων των προβλεπόμενων στο παρόν κεφάλαιο 

κανονιστικών πράξεων, όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά σε βεβαίωση 

νόμιμης λειτουργίας χώρου στάθμευσης βαρέων οχημάτων νοείται η γνωστοποίηση 

λειτουργίας του παρόντος κεφαλαίου. 

 

Άρθρο 195 

Κυρώσεις 

1. Αν ο φορέας της δραστηριότητας παραλείψει την υποβολή γνωστοποίησης, ή 

γνωστοποιήσει αναληθή στοιχεία, ή παραλείψει την υποβολή γνωστοποίησης των 

στοιχείων σε περίπτωση επικείμενης μεταβολής, επιβάλλονται σε βάρος του οι κυρώσεις 
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της παρ. 1 του άρθρου 15. Αρμόδιο όργανο για την επιβολή των ανωτέρω κυρώσεων 

ορίζεται ο Περιφερειάρχης της Περιφέρειας όπου έχει γνωστοποιηθεί ή όφειλε να έχει 

γνωστοποιηθεί η λειτουργία του χώρου στάθμευσης βαρέων οχημάτων. 

2. Σε περίπτωση παραβίασης επιμέρους όρων και προϋποθέσεων κατά τη λειτουργία 

χώρου στάθμευσης βαρέων οχημάτων εφαρμόζονται οι κυρώσεις της κείμενης νομοθεσίας 

από τα αρμόδια όργανα που ορίζονται σε αυτή. 

3. Όπου στη νομοθεσία προβλέπεται ως κύρωση η αφαίρεση της άδειας λειτουργίας ή 

της Βεβαίωσης Νόμιμης Λειτουργίας χώρου στάθμευσης βαρέων οχημάτων, από την 

έναρξη ισχύος του παρόντος κεφαλαίου νοείται η προσωρινή ή οριστική διακοπή 

λειτουργίας του χώρου στάθμευσης βαρέων οχημάτων. 

 

Άρθρο 196 

Εξουσιοδοτικές διατάξεις 

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών, Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται το περιεχόμενο και η διαδικασία 

της γνωστοποίησης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που τηρούνται στον χώρο άσκησης της 

δραστηριότητας, ο τρόπος γνωστοποίησης των στοιχείων σε περίπτωση επικείμενης 

μεταβολής τους, οι αρχές στις οποίες κοινοποιείται η γνωστοποίηση και οι μεταβολές της, 

προκειμένου να ασκήσουν τις ελεγκτικές τους αρμοδιότητες και κάθε άλλο θέμα σχετικό με 

τη γνωστοποίηση, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6. 

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών, Οικονομικών και 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, καθορίζονται το ύψος του παραβόλου, ο χρόνος και ο τρόπος 

καταβολής του, ο τρόπος μεταφοράς των πιστώσεων στα αρμόδια όργανα, καθώς και κάθε 

άλλο σχετικό θέμα, σύμφωνα με το άρθρο 11. 

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων καθορίζονται το εύρος του πλαισίου των επιβαλλόμενων κυρώσεων του 

άρθρου 195, η κλιμάκωση και τα κριτήρια επιμέτρησης αυτών εντός των ορίων της παρ. 1 

του άρθρου 15, η διαδικασία επιβολής τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα. 

 

Άρθρο 197 

Μεταβατικές διατάξεις 

Οι χώροι στάθμευσης βαρέων οχημάτων που εμπίπτουν εφεξής στο καθεστώς 

γνωστοποίησης και λειτουργούν με βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας χώρου στάθμευσης 

βαρέων οχημάτων, εξακολουθούν να διέπονται ως προς τη λειτουργία τους από τις 

διατάξεις βάσει των οποίων εκδόθηκε η σχετική βεβαίωση. Αν μεσολαβήσει μεταβολή 

στοιχείου, ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται σε γνωστοποίηση, σύμφωνα με το 

άρθρο 194. Μετά από την υποβολή της γνωστοποίησης η λειτουργία του χώρου 

στάθμευσης βαρέων οχημάτων του άρθρου 192 διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος 

κεφαλαίου.». 
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Άρθρο 13 

Τελικές διατάξεις 

1. Η προθεσμία που τάσσεται με την παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4442/2016 (Α’ 230), 

περί υπαγωγής των οικονομικών δραστηριοτήτων σε καθεστώς γνωστοποίησης ή έγκρισης, 

άλλως κάθε οικονομική δραστηριότητα, εξαιρουμένων όσων ασκούνται ελεύθερα, θα 

θεωρείται ότι εμπίπτει στο καθεστώς γνωστοποίησης, παρατείνεται μέχρι τις 31.12.2022. 

2. Το «άρθρο 109» του ν. 4442/2016 αναριθμείται σε «άρθρο 198». 

 

 

Άρθρο 14 

Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 

 


