
 

                                                                                                                     

                                                                      ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ 

                               ΤΜΗΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α∆ΕΙΑΣ Ι∆ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙ∆ΟΤΟΠΟΥ          

 

1 | Σ ε λ ί δ α  

 

Α.  ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

1. Το άρθρο 80 παρ. 5 του Κώδικα ∆ήµων & Κοινοτήτων 
2. Ν. 3463/2006 
3. Η ΚΥΑ 43650 ΦΕΚ Β’ 2213/8-6-2019 
 
Β. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 
Αίτηση − Υπεύθυνη ∆ήλωση του ενδιαφεροµένου στην οποία να αναγράφεται για ποια/ποιες περιπτώσεις 
αιτείται την αντικατάσταση της άδειας. 
 Αντικατάσταση γίνεται λόγω: α) Λειτουργίας του παιδότοπου από νέο πρόσωπο (άλλον Α,Φ.Μ.), εφόσον δεν έχει γίνει 
µεταφορά, επέκταση, αλλαγή ή τροποποίηση των όρων της υπ.αριθµ. ΚΥΑ 43650/2019 Απόφασης. β) Αποχώρησης ή 
αντικατάστασης για οποιοδήποτε λόγο του νοµίµου εκπροσώπου ή του υπευθύνου της επιχείρησης. γ) Αλλαγή νοµικής 
µορφής εταιρείας, εφόσον ο Α.Φ.Μ. παραµένει ο ίδιος. δ) Αλλαγή επωνυµίας. ε) Προσθήκη υπαίθριου παιδότοπου σε 

στεγασµένο παιδότοπο.   
Επίσης η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας παιδότοπου  αντικαθίσταται µε νέα και στην περίπτωση υπαγωγής του στις 
ρυθµίσεις των Ν.4014/2011ή ή Ν4178/2013 ή Ν.4495/2017 ή άλλου συναφούς νόµου. 
 
Επιπλέον δικαιολογητικά για την περίπτωση α. 
1. Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας του ενδιαφερόµενου ή άλλου εγγράφου από τα προβλεπόµενα στην παρ. 4 

του άρθρου 3 του Ν. 2690/1999, όπως ισχύει µετά την τροποποίηση του µε το άρθρο 25 του Ν. 3731/2008 (σχετική 
προσωρινή βεβαίωση της αρµόδιας αρχής, διαβατήριο, άδεια οδήγησης ή ατοµικό βιβλιάριο υγείας όλων των 
ασφαλιστικών φορέων) και, εάν ο αιτών είναι αλλοδαπός − πολίτης κράτους µη µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας διαµονής που του επιτρέπει την άσκηση ανεξάρτητης οικονοµικής δραστηριότητας. 
Αν ο ενδιαφερόµενος είναι οµογενής υποβάλλει ειδική ταυτότητα οµογενούς ή προξενική θεώρηση για 
επαναπατρισµό). 
Αν πρόκειται για εταιρεία, φωτοαντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας ή βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από το 
Γ.Ε.Μ.Η., και δήλωση του νοµίµου εκπροσώπου της, µε την οποία γνωστοποιείται ο υπεύθυνος των όρων λειτουργίας 
του παιδότοπου, καθώς και δήλωση αποδοχής αυτού. 

2. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής του προσώπου στο όνοµα του 

οποίου θα εκδοθεί η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του παιδότοπου και σε περίπτωση εταιρείας, του υπευθύνου του 
παιδότοπου, µε το εξής περιεχόµενο: «Ο/Η κάτωθι υπογράφων/φουσα ………. 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.» 

3. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής του προσώπου στο όνοµα του 

οποίου θα εκδοθεί η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του παιδότοπου και σε περίπτωση εταιρείας, του υπευθύνου του 
παιδότοπου στην οποία θα αναγράφονται τα εξής: “…για τον παιδότοπο επί της οδού ………... που θα λειτουργήσει 
στο όνοµά µου/από την εταιρεία…. , πληρούνται οι προϋποθέσεις της υπ.αριθµ. 43650/2019 (ΦΕΚ Β’  2213 ) 
Απόφασης». 

4. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής του προσώπου στο όνοµα του 
οποίου έχει εκδοθεί η άδεια  ίδρυσης και λειτουργίας στην οποία να αναγράφονται τα εξής “…αιτούµαι την 
αντικατάσταση της υπ. αρίθµ. ………. άδειας ίδρυσης και λειτουργίας παιδότοπου που εκδόθηκε στο όνοµά µου/ στο 
όνοµα της εταιρείας…. µε νέα, λόγω λειτουργίας του παιδότοπου από νέο πρόσωπο και συγκεκριµένα τον/την……….”  

5. Παράβολο σύµφωνα µε την ΚΥΑ 61167/17-12-2007 (ΦΕΚ 2438 Β). 

 
Επιπλέον δικαιολογητικά για την περίπτωση ε. 
1. Σχεδιάγραµµα κάτοψης και τοµής 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 θα βεβαιώνεται και 
υπογράφεται από το πρόσωπο που το συνέταξε, ότι το κτίριο είναι νόµιµο και ότι ο χώρος του παιδότοπου είναι 
κυρίας χρήσης. 

2. Πιστοποιητικό συµµόρφωσης του παιδότοπου από κατάλληλο διαπιστευµένο φορέα. 
3. Αποτύπωση εγκατεστηµένου εξοπλισµού παιχνιδιών σε κάτοψη υπό κλίµακα. 



 

                                                                                                                     

                                                                      ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ 

                               ΤΜΗΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α∆ΕΙΑΣ Ι∆ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙ∆ΟΤΟΠΟΥ          

 

2 | Σ ε λ ί δ α  

 

Επιπλέον δικαιολογητικά για την περίπτωση παιδότοπων που έχουν υπαχθεί στις ρυθµίσεις των Ν.4014/2011 ή 
Ν4178/2013 ή Ν.4495/2017 ή άλλου συναφούς νόµου. 
 
1. Πιστοποιητικό πυροπροστασίας (όπου απαιτείται). 
2. Σχεδιάγραµµα κάτοψης και τοµής 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 θα βεβαιώνεται και 
υπογράφεται από το πρόσωπο που το συνέταξε, ότι το κτίριο είναι νόµιµο και ότι ο χώρος του παιδότοπου είναι 
κυρίας χρήσης. 

3. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής του προσώπου στο όνοµα του 
οποίου θα εκδοθεί η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του παιδότοπου και σε περίπτωση εταιρείας, του υπευθύνου του 
παιδότοπου στην οποία θα αναγράφονται τα εξής: “…για τον παιδότοπο επί της οδού ………... που θα λειτουργήσει 
στο όνοµά µου/από την εταιρεία…. , πληρούνται οι προϋποθέσεις της υπ.αριθµ. 43650/2019 (ΦΕΚ Β’  2213 ) 
Απόφασης». 

 
 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: 

• Ο παιδότοπος οφείλει να διαθέτει σε ισχύ πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας για όλες τις 

δραστηριότητες που υφίστανται, το οποίο δεν απαιτείται να αντικατασταθεί στο όνοµα του νέου κατόχου της άδειας 
ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήµατος. 

• Προϋπόθεση για την αντικατάσταση της άδειας λόγω λειτουργίας του καταστήµατος από νέο πρόσωπο είναι η µη 
ύπαρξη οφειλών προς τον ∆ήµο και των δύο συµβαλλοµένων. 

 

 
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ: 
 

• Όσοι αιτούνται άδεια Παιδότοπου για την οποία προβλέπονται ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων ή σκαµπό, πρέπει να 
προσέρχονται στο γραφείο 238 (τέλος ακαθάριστων εσόδων) προκειµένου να καταγραφούν και να ενηµερωθούν, 
προσκοµίζοντας φωτοτυπία α) της έναρξης δραστηριότητας από την αρµόδια ∆.Ο.Υ. και β) του καταστατικού (αν 
πρόκειται για εταιρία) 

• Στον κλειστό παιδότοπο απαγορεύεται το κάπνισµα. 

• Όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να είναι θεωρηµένες για το γνήσιο της υπογραφής. 

• Σε περίπτωση που δεν συντάσσεται εξουσιοδότηση στο έντυπο της αίτησης απαιτείται προσκόµιση εξουσιοδότησης 

µε επικύρωση του γνησίου της υπογραφής από δηµόσια υπηρεσία ή συµβολαιογραφικού πληρεξουσίου. 

 

 

 


