Απαραίτητα Δικαιολογητικά για
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡ. 43650/2019 ΥΠΟΥΡΓΩΝ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. ( ΦΕΚ 2213/Β/8-6-2019), καθορίζονται οι όροι, οι
προϋποθέσεις, η διαδικασία, τα δικαιολογητικά, για τη χορήγηση των αδειών
ίδρυσης και λειτουργίας παιδότοπων.
Άρθρο 9
Διαδικασία και δικαιολογητικά χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
παιδότοπου
1. Για την ίδρυση και λειτουργία παιδότοπων απαιτείται άδεια η οποία
εκδίδεται, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 10 της παρούσας, από
τον δήμαρχο κατόπιν χορήγησης προέγκρισης από το κατά τόπο Συμβούλιο
Κοινότητας και σε περίπτωση έλλειψης από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και
σε περίπτωση έλλειψης από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Για την ίδρυση και λειτουργία παιδότοπου σε Χερσαία Ζώνη Εμπορικού
Λιμένα απαιτείται άδεια, η οποία εκδίδεται από τον Φορέα Διοίκησης και
Εκμετάλλευσης Λιμένα (Φ.Δ.Ε.Λ.), κατόπιν χορήγησης προέγκρισης από τη
Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών
Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
Για την ίδρυση και λειτουργία παιδότοπου εντός κύριων ή μη κύριων
τουριστικών καταλυμάτων ή εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής,
εκδίδεται ξεχωριστή άδεια από την οικεία Περιφερειακή Υπηρεσίας Τουρισμού
(Π.Υ.Τ.) του Υπουργείου Τουρισμού ή την Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και
Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων (ΕΥΠΑΤΕ), κατά περίπτωση.
Για τη χορήγηση της προέγκρισης, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει :
α) Αίτηση στον οικείο δήμο, στην οποία δηλώνει την τοποθεσία στην οποία
πρόκειται να λειτουργήσει ο παιδότοπος, επισυνάπτοντας διάγραμμα της
περιοχής στο οποίο σημειώνεται η ακριβής του θέση.
β) Εφόσον το κατάστημα στεγάζεται σε χώρο οριζόντιας ιδιοκτησίας,
συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή της πολυκατοικίας, ή, εν
ελλείψει ή άρνησης αυτού, του ιδιοκτήτη του χώρου, στον οποίο θα

εγκατασταθεί ο παιδότοπος, στην οποία δηλώνεται ότι ο Κανονισμός της
Πολυκατοικίας ή εν ελλείψει, η πλειοψηφία των ιδιοκτητών των στεγαζόμενων
στο ίδιο κτίριο διαμερισμάτων, μη συμπεριλαμβανομένων των λοιπών χώρων,
(καταστημάτων, βοηθητικών χώρων κ.λπ.) δεν απαγορεύει τη χρήση του χώρου
τούτου για τη λειτουργία του υπό ίδρυση παιδότοπου. Εντός της Χερσαίας
Ζώνης Εμπορικού Λιμένα το αίτημα απευθύνεται στον οικείο φορέα
διαχείρισής του, συνοδευόμενο από Τοπογραφικό Διάγραμμα της Χερσαίας
Ζώνης Λιμένα, στο οποίο σημειώνεται η ακριβής θέση της δραστηριότητας ως
προς την οριογραμμή της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα.
Η προέγκριση λογίζεται εκδοθείσα, μετά την άπρακτη πάροδο δεκαπενθημέρου
από την αίτηση του ενδιαφερομένου. Η προηγούμενη χορήγησή της δεν
αποτελεί προϋπόθεση έναρξης επιτηδεύματος στην οικεία Δ.Ο.Υ.
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 80 του ν. 3463/2006
(Α’ 114).
Μετά τη χορήγηση της προέγκρισης, ο ενδιαφερόμενος οφείλει να προσκομίσει
τα δικαιολογητικά της παρ. 2. Η αρμόδια υπηρεσία του δήμου ή αδειοδοτούσα
αρχή οφείλει, ευθύς ως συμπληρωθεί ο φάκελος, να τον διαβιβάσει στην
αρμόδια υγειονομική υπηρεσία, προκειμένου να γνωμοδοτήσει για τους
υγειονομικούς όρους λειτουργίας του παιδότοπου και στην πυροσβεστική
υπηρεσία, για την έκδοση βεβαίωσης μέτρων πυροπροστασίας, οι οποίες
οφείλουν μέσα σε τριάντα (30) ημέρες να προβούν σε όλες τις προβλεπόμενες
ενέργειες.
Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των τριάντα (30) ημερών, από την υποβολή
της αίτησης με τα δικαιολογητικά της παρ. 2, η άδεια λογίζεται εκδοθείσα. Στον
ενδιαφερόμενο χορηγείται σχετική βεβαίωση, ύστερα από αίτησή του.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και
λειτουργίας παιδότοπου, μετά τη χορήγηση της προέγκρισης ίδρυσης είναι,
κατά περίπτωση, τα ακόλουθα:
Για τον κλειστό παιδότοπο:
α) αίτηση στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του κατά νόμο υπευθύνου, η
επωνυμία, η έδρα και ο μέγιστος αριθμός των παιδιών που ψυχαγωγούνται,
β)Τρεις (3) πρόσφατες φωτογραφίες του ενδιαφερομένου ή του νόμιμου
εκπροσώπου της εταιρείας.
γ) Παράβολο 185 ευρώ (περίπτ. 1.6 της οικ. 61167/2007 απόφασης των
Υφυπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός
ύψους παραβόλου έκδοσης και αντικατάστασης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας

καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος» (Β’ 2438) κοινή υπουργική
απόφαση.,
δ) φωτοαντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας ή άλλου εγγράφου από τα
προβλεπόμενα στο άρθρο 6 του ν. 1599/1986 και αν ο αιτών είναι αλλοδαπός πολίτης κράτους μη μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φωτοαντίγραφο
ισχύουσας άδειας διαμονής που του επιτρέπει την άσκηση ανεξάρτητης
οικονομικής δραστηριότητας. Αν πρόκειται για εταιρεία, φωτοαντίγραφο του
καταστατικού της εταιρείας ή βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από το
ΓΕ.Μ.Η., και δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της, με την οποία
γνωστοποιείται ο υπεύθυνος των όρων λειτουργίας του παιδότοπου, καθώς και
δήλωση αποδοχής αυτού,
ε) υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του προσώπου στο όνομα του οποίου
εκδίδεται η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του παιδότοπου και, σε περίπτωση
εταιρείας του υπευθύνου του παιδότοπου, το περιεχόμενο της οποίας έχει ως
εξής: «Ο/Η κάτωθι υπογράφων/ουσα........... δεν έχω καταδικαστεί σε
οποιαδήποτε ποινή για κακούργημα ή αμετάκλητα για ένα από τα
πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογράφησης,
συκοφαντικής δυσφήμισης, παραχάραξης, σωματικής βλάβης και παράβασης
των διατάξεων περί ναρκωτικών ή για έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας
και δεν έχω στερηθεί λόγω καταδίκης για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη των
πολιτικών μου δικαιωμάτων»,
στ) σχεδιάγραμμα κάτοψης και τομή του καταστήματος, σε τρία (3) αντίτυπα,
διπλωματούχου ή πτυχιούχου μηχανικού ή άλλου, κατά νόμο έχοντος το
δικαίωμα της υπογραφής, σε κλίμακα 1:50. Σε αυτά πρέπει να απεικονίζονται
και να οριοθετούνται λεπτομερώς όλοι οι χώροι του παιδότοπου, οι εξοπλισμοί
και οι παιχνιδοκατασκευές, να αναφέρονται με ακρίβεια οι διαστάσεις, καθώς
και οι τυχόν υπαίθριοι χώροι, εφόσον πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την
ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων. Επί του σχεδιαγράμματος βεβαιώνεται και
υπογράφεται από το πρόσωπο που το συνέταξε, ότι το κτίριο είναι νόμιμο και
ότι ο χώρος του παιδότοπου είναι κυρίας χρήσης,
ζζ) πιστοποιητικό Συμμόρφωσης του παιδότοπου από κατάλληλο
διαπιστευμένο φορέα,
ηη) αποτύπωση του εγκατεστημένου εξοπλισμού παιχνιδιών σε κάτοψη υπό
κλίμακα.

β. Για τον υπαίθριο παιδότοπο απαιτούνται αναλόγως τα δικαιολογητικά που
προβλέπονται για τον κλειστό παιδότοπο.

Άρθρο 10
Λειτουργία παιδότοπου σε χώρους άσκησης διαφορετικής δραστηριότητας,
όπως καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ξενοδοχεία, ινστιτούτα
αισθητικής, γυμναστήρια, εμπορικά κέντρα, πολυκαταστήματα, κ.λπ.,
επιτρέπεται μόνο αν ο παιδότοπος εκτείνεται σε χώρο σαφώς διαχωρισμένο από
τις λοιπές δραστηριότητες της επιχείρησης, κατάλληλα διαμορφωμένο, ο οποίος
συμμορφώνεται πλήρως με τις διατάξεις της παρούσας.
Αρμόδια αρχή για τη χορήγηση της άδειας παιδότοπου σε χώρους όπου
ασκείται διαφορετική δραστηριότητα είναι η αρχή για τη λειτουργία της
υφιστάμενης λειτουργούσας διάφορης δραστηριότητας.

