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Σχετική Νομοθεσία 
 

1. Η αριθμ. οικ. 1277 / 1999 απόφαση «Κωδικοποίηση και συμπλήρωση των προϋποθέσεων και 

διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας εξοχών» (Φ.Ε.Κ. 199 /1989 τ. Β') 

2. Η υπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ /Α1/3143/14-2-2002 (ΦΕΚ Β 193/20-2-2002) «Απλούστευση διαδικασιών και 

συντόμευση χρόνου διεκπεραίωσης διοικητικών υποθέσεων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και 

Πρόνοιας » 

3. Η ΥΑ υπ’ αριθ. Π1β/ΓΠ/ 75005/8-6-2007 (ΦΕΚ 102222-6-2007/τ.Β) «Τροποποίηση και συμπλήρωση 

διατάξεων της απόφασης οικ. 1277/1989» «Κωδικοποίηση και συμπλήρωση των προϋποθέσεων 

και διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας των εξοχών . 

4. Η υπ’ αριθ. Π1β/Γ.Π.54338/2006 (ΦΕΚ 966/Β'/20.7.2006) «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων 

λειτουργίας παιδικών κατασκηνώσεων από φορείς ιδιωτικού δικαίου κερδοσκοπικού χαρακτήρα». 

5. Η  αριθμ. Γ2β / 147 / 1999 απόφαση «Σύσταση επιτροπών που απαιτούνται για την κάλυψη 

υπηρεσιακών αναγκών στην εφαρμογή προγραμμάτων παιδικής προστασίας» (Φ.Ε.Κ. 21 / 1999 τ. 

Β') 

6. Η αριθμ. Π1 β / Γ.Π. οικ. 4866 / 2012 απόφαση «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Γ2β / 147 / 15-1-1999 

(Φ.Ε.Κ. 21 / 1999 τ. Β') απόφασης περί σύστασης επιτροπών που απαιτούνται για την κάλυψη 

υπηρεσιακών αναγκών στην εφαρμογή προγραμμάτων παιδικής προστασίας» (Φ.Ε.Κ. 152 / 2012 τ. 

Β') 

7. Η υπ. Αριθμ. Αριθ. Πρωτ. Δ27 / οικ. 16952 / 707 / 30 - 5 – 2013 : Τροποποίηση και συμπλήρωση της 

αριθμ. Π1β / Γ.Π. οικ. 4866 / 11-1-2012 (Φ.Ε.Κ. 152 / 2012 τ. Β΄) Απόφασης «Τροποποίηση της 

αριθμ. Γ2β / 147 / 15-1-1999 (Φ.Ε.Κ. 21 / 1999 τ. Β΄) απόφασης περί σύστασης επιτροπών που 

απαιτούνται για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών στην εφαρμογή προγραμμάτων παιδικής 

προστασίας». 

8. Η υπ’ αριθ. Π1β/ΓΠ οικ.123827/9-11-2011(ΦΕΚ 2662/Β'/09-11-2011) ΚΥΑ, κατάθεση  

δικαιολογητικών για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των παιδικών εξοχών» .  

9. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4014 ΦΕΚ B 209 - 11.02.2011  Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και 

δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση  με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου 

και  άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος 

10. ΦΕΚ B 3438 - 24.12.2012 Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα και 

δραστηριότητες της Κατηγορίας Β της 6ης Ομάδας «Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής 

ανάπτυξης, κτιριακού τομέα, αθλητισμού και αναψυχής» του Παραρτήματος VI της υπ’ αριθμ. 

1958/2012 (ΦΕΚ Β' 21) υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ειδικότερα για 

τα έργα και τις δραστηριότητες με α/α 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 13 και 18 

11. ΦΕΚ B 2618 - 25.09.2012 Γνωμοδότηση βάσει του άρθρου 23 του Ν. 3959/2011 επί του αιτήματος 

εξαίρεσης από τις διατάξεις του Ν. 3919/2011 «Αρχή της Επαγγελματικής Ελευθερίας, κατάργηση 

αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων» για τη διατήρηση του 

συστήματος αδειοδότησης στις ακόλουθες προνοιακές δομές αρμοδιότητας του Υπουργείου 

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: α) Μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, β) Κέντρα ημερήσιας 

φροντίδας ηλικιωμένων, γ) Κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, δ) Κέντρα δημιουργικής 

απασχόλησης παιδιών με αναπηρία, ε) Μονάδες φροντίδας προσχολικής αγωγής και 

διαπαιδαγώγησης, στ) Ιδιωτικές παιδικές εξοχές, ζ) Ιδρύματα Παιδικής Πρόνοιας και οι οποίες 

ιδρύονται από ιδιώτες και φορείς Ιδιωτικού Δικαίου». 

12. ΚΥΑ 145116/2011 (ΦΕΚ 354/Β/8-3-2011) με θέμα «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για 

την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις» 
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Νομικό καθεστώς λειτουργίας Παιδικών Εξοχών  
 

Η λειτουργία των Ιδιωτικών Παιδικών Εξοχών ρυθμίζεται από τις Αποφάσεις με αριθ. 1277/1989, ΦΕΚ 

199/ Β/1989 «Κωδικοποίηση και συμπλήρωση των προϋποθέσεων και διαδικασία χορήγησης άδειας 

ίδρυσης και άδειας λειτουργίας των εξοχών» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε . 

 Τροποποιήθηκε α) με την υπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ /Α1/3143/14-2-2002 (ΦΕΚ Β 193/20-2-2002) «Απλούστευση 

διαδικασιών και συντόμευση χρόνου διεκπεραίωσης διοικητικών υποθέσεων αρμοδιότητας Υπουργείου 

Υγείας και Πρόνοιας » και β) την ΥΑ υπ’ αριθ. Π1β/ΓΠ/ 75005/8-6-2007 (ΦΕΚ 102222-6-2007/τ.Β) 

«Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων της απόφασης οικ. 1277/1989» «Κωδικοποίηση και 

συμπλήρωση των προϋποθέσεων και διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας των 

εξοχών . 

 Στις παιδικές εξοχές αποστέλλονται παιδιά των οποίων η ηλικία θα πρέπει ούτε να είναι μικρότερη των 6 

ετών ούτε μεγαλύτερη των 16 ετών .  ΒΔ από 24.6.1949 (ΦΕΚ Α/144/2.7.1949). 

Για να λειτουργήσει μια Παιδική εξοχή, απαιτείται άδεια ίδρυσης και άδεια λειτουργίας, η οποία 

χορηγείται από την οικεία Περιφερειακή Ενότητα . 

 Μόλις υποβληθεί η παραπάνω αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα στοιχεία, και εφόσον από αυτά προκύπτει 

πως είναι δυνατή καταρχήν η χορήγηση άδειας ίδρυσης, γίνεται επιτόπια εξέταση του χώρου από τη 

αρμόδια Επιτροπή. ΒΔ από 24.6.1949 (ΦΕΚ Α/144/2.7.1949). 

 Εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις εκδίδεται από την Περιφέρεια η άδεια ίδρυσης. 

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την άδεια λειτουργίας θα πρέπει να υποβληθούν στην Περιφέρεια ή 

στο ΚΕΠ, σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα τουλάχιστον ημερών πριν την προβλεπόμενη ημερομηνία 

έναρξης λειτουργίας της Εξοχής. Στη συνέχεια, ενεργείται νέα επιτόπια εξέταση από την προαναφερθείσα 

Επιτροπή προς το σκοπό υποβολής εκθέσεως που να πιστοποιεί ότι στην Εξοχή έχουν ανεγερθεί όλες οι 

προβλεπόμενες μόνιμες εγκαταστάσεις και εκτελεσθεί τα προβλεπόμενα έργα ή ότι οι εν λόγω 

εγκαταστάσεις και έργα διατηρούνται σε καλή κατάσταση, ότι υπάρχει ο αναγκαίος για την ομαλή και 

άρτια λειτουργία της Εξοχής εξοπλισμός εν γένει και ότι υφίστανται από πάσης απόψεως, οι 

προϋποθέσεις άρτιας λειτουργίας αυτής. Μετά την υποβολή της παραπάνω εκθέσεως, και εφόσον 

κριθούν ως ικανοποιητικά και τα λοιπά υποβληθέντα με την αίτηση ως στοιχεία, εκδίδεται από την οικεία 

Περιφερειακή Ενότητα απόφαση, η οποία ισχύει για ένα χρόνο. 

Μετά την έκδοση της άδειας λειτουργίας Εξοχής, και εφόσον αυτή έχει αρχίσει και λειτουργεί, ασκείται 

έλεγχος: α) Από την αρμόδια Υγειονομική Υπηρεσία της Δ/νσης ή του Τμήματος Υγιεινής της Περιφέρειας 

τακτικός έλεγχος για διαπίστωση της τήρησης των υγειονομικών διατάξεων που ισχύουν, ιδιαίτερα όσον 

αφορά στην ύδρευση της Εξοχής, στα λύματα και τα απόβλητα αυτής, στις συνθήκες λειτουργίας των 

μαγειρείων και στην ασφαλή φύλαξη και διακίνηση των φαγητών και των τροφίμων και επιβάλλονται τα 

αναγκαία μέτρα που κρίνονται κάθε φορά, για την προάσπιση της υγείας των κατασκηνωτών, και β) Από 

τις αρμόδιες Επιθεωρήσεις τού Υπουργείου και τις διοικητικές Υπηρεσίες της οικείας Δ/νσης ή Τμήματος 

Κοινωνικής Πρόνοιας τακτικός έλεγχος κατά τις κείμενες διατάξεις, για διαπίστωση της ομαλής και άρτιας 

λειτουργίας της Εξοχής. 

Στο αίτημα για γνωμοδότηση από το Υπουργείο γίνεται αναφορά μόνο στις Παιδικές εξοχές, και όχι στις 

Παιδικές κατασκηνώσεις. Υπάρχουν δύο (2) διαφορετικές υπουργικές αποφάσεις που ρυθμίζουν τις 

εξοχές και τις κατασκηνώσεις, οι οποίες έχουν μικρές διαφοροποιήσεις και αυτές κυρίως στο προσωπικό 
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των δομών που φιλοξενούν παιδιά με ειδικές ανάγκες. Όσον αφορά στις Παιδικές κατασκηνώσεις, αυτές 

ρυθμίζονται με την απόφαση με υπ’ αριθ. Π1β/Γ.Π.54338/2006 (ΦΕΚ 966/Β'/20.7.2006) «Καθορισμός 

όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας παιδικών κατασκηνώσεων από φορείς ιδιωτικού δικαίου 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα». Στις παιδικές κατασκηνώσεις παρέχεται σε παιδιά ηλικίας 6 έως 16 ετών με 

την μορφή της ομαδικής διαβίωσης, διαμονή, διατροφή, άθληση, ψυχαγωγία και εκπαίδευση, σε φυσικό 

περιβάλλον με εγκαταστάσεις κατάλληλες υπό την εποπτεία και τη φροντίδα εκπαιδευμένου και 

καταρτισμένου στελεχιακού και βοηθητικού προσωπικού, με σκοπό την πνευματική, φυσική, κοινωνική 

και ψυχική ανάπτυξη του κάθε κατασκηνωτή. 

Εντούτοις, παρά τις προαναφερθείσες διαφοροποιήσεις, όσον αφορά, μεταξύ άλλων: 

α) τη φιλοξενία των κατασκηνωτών και 

β) τις διαδικασίες για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και άδεια λειτουργίας της κατασκήνωσης, 

θα πρέπει να πληρούνται και στις δύο δομές τα αναφερόμενα στην υπ’ αριθ. οικ. 1277/1989 

απόφαση (Φ.Ε.Κ. 199 τ. Β'), η οποία ρυθμίζει τις παιδικές εξοχές. 

Επιπλέον στην προαναφερθείσα υπ’ αριθ. Π1β/ΓΠ οικ.123827/9-11-2011(ΦΕΚ 2662/Β'/09-11-2011) ΚΥΑ, 

όπου ορίζεται ότι η κατάθεση των δικαιολογητικών για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των 

παιδικών εξοχών μπορεί να γίνει και στα ΚΕΠ, αναγράφεται η αίτηση ως «αίτηση για εξοχή-

κατασκήνωση». Επομένως, οι όροι «κατασκήνωση» και «εξοχή» θεωρούνται ταυτόσημοι στην πράξη. 

Αρμόδια Επιτροπή  
Δ27 / οικ. 16952 / 707 - 30 - 5 – 2013 

Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Π1β / Γ.Π. οικ. 4866 / 11-1-2012 (Φ.Ε.Κ. 152 / 2012 τ. Β΄) 

Απόφασης «Τροποποίηση της αριθμ. Γ2β / 147 / 15-1-1999 (Φ.Ε.Κ. 21 / 1999 τ. Β΄) απόφασης περί 

σύστασης επιτροπών που απαιτούνται για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών στην εφαρμογή 

προγραμμάτων παιδικής προστασίας». 

«Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Γ2β / 147 / 15-1-1999 (Φ.Ε.Κ. 21 / 1999 τ. Β΄) απόφασης περί σύστασης 
επιτροπών που απαιτούνται για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών στην εφαρμογή προγραμμάτων 
παιδικής προστασίας» (Φ.Ε.Κ. 152 / 2012 τ. Β΄) τροποποιείται ως εξής: 
Απαλείφεται ή φράση «Παιδικών Εξοχών». 
2. Στην αριθμ. Π1β / Γ.Π. οικ. 4866 / 2012 απόφαση «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Γ2β / 147 / 15-1-1999 
(Φ.Ε.Κ. 21 / 1999 τ. Β΄) απόφασης περί σύστασης επιτροπών που απαιτούνται για την κάλυψη 
υπηρεσιακών αναγκών στην εφαρμογή προγραμμάτων παιδικής προστασίας» (Φ.Ε.Κ. 152 / 2012 τ. Β΄) 
προστίθεται άρθρο 3 ως εξής: 
Άρθρο 3 
Συστήνεται σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα της Χώρας Επιτροπή αποτελούμενη από: 
α) ένα γιατρό υγειονολόγο ή έναν επόπτη δημόσιας υγείας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας και όπου 
δεν υπάρχει της οικείας Περιφέρειας 
β) ένα διοικητικό υπάλληλο της Διεύθυνσης που ασκεί αρμοδιότητες σε θέματα Κοινωνικής Πρόνοιας της 
οικείας Περιφερειακής Ενότητας. 
γ) ένα μηχανικό της οικείας Περιφερειακής Ενότητας και όπου δεν υπάρχει της οικείας Περιφέρειας. 
Έργο της Επιτροπής αυτής είναι η εξέταση της καταλληλότητας των ακινήτων (εκτάσεις και οικήματα) των 
Παιδικών Εξοχών, των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), Κέντρων Δημιουργικής 
Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρίες (ΚΔΑΠ – ΜΕΑ) και γενικά των δομών Παιδικής Προστασίας η 
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αδειοδότηση των οποίων εμπίπτει στην αρμοδιότητα των Περιφερειών, προκειμένου να διαπιστωθεί αν 
αυτά συγκεντρώνουν τους όρους και τις προϋποθέσεις των αντίστοιχων αποφάσεων που ορίζουν τις 
προδιαγραφές για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας. 
Κατά τα λοιπά η αριθμ. Π1β / Γ.Π. οικ. 4866 / 11-1-2012 (Φ.Ε.Κ. 152 / 2012 τ. Β΄) Απόφαση ισχύει ως έχει. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Εξαίρεση από το Νόμο 3919/2011 και διατήρηση του καθεστώτος απαίτησης 

άδειας ίδρυσης και λειτουργίας  
 

Όσον αφορά στις παιδικές εξοχές - κατασκηνώσεις, η αίτηση για την έκδοση άδειας λειτουργίας πρέπει να 

υποβάλλεται κάθε χρόνο στην αρμόδια υπηρεσία. Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 3844/2010, η άδεια 

που χορηγείται στον πάροχο υπηρεσιών είναι αόριστης διάρκειας, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την 

οποία η άδεια εξαρτάται αποκλειστικά από την διαρκή τήρηση των απαιτήσεων . 

Άρθρο 12 παρ. 1 Ν. 3844/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες 

διατάξεις», όπου ορίζεται ότι «Η άδεια που χορηγείται στον πάροχο υπηρεσιών είναι αόριστης διάρκειας, 

με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις : α) όταν η άδεια ανανεώνεται αυτόματα ή εξαρτάται 

αποκλειστικά από την διαρκή τήρηση των απαιτήσεων, β) όταν επιτακτικός λόγος δημοσίου συμφέροντος 

περιορίζει τον αριθμό των διαθέσιμων αδειών ή γ) όταν η περιορισμένη διάρκεια δικαιολογείται από 

επιτακτικό λόγο δημοσίου συμφέροντος». 

Στην προκειμένη περίπτωση, η ετήσια διάρκεια της άδειας λειτουργίας έχει ως στόχο την κατ’ έτος 

επανεξέταση των χώρων λειτουργίας από την επιτροπή καταλληλότητας, διότι μόνο με τον προηγούμενο 

διοικητικό έλεγχο και την αυτοψία της επιτροπής δύναται να πιστοποιηθεί ότι οι εγκαταστάσεις και τα 

έργα μέσα στους χώρους της εξοχής διατηρούνται σε καλή κατάσταση, ότι υπάρχει ο αναγκαίος για την 

ομαλή και άρτια λειτουργία της Εξοχής εξοπλισμός, και ότι υφίστανται οι προϋποθέσεις λειτουργίας της . 

Στο άρθρο 14 παρ. 2 και 3 της υπ’αριθμ. οικ. 1277/8-3-1989 Υπουργική Απόφασης, ΦΕΚ 199/Β’/16-3-1989, 

όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε, ορίζεται ότι «2. Μόλις υποβληθεί η παραπάνω αίτηση μαζί με 

τα προαναφερόμενα στοιχεία, ενεργείται νέα επιτόπια εξέταση από την οριζόμενη στην παράγραφο 2 του 

άρθρου 3 της απόφασης αυτής Επιτροπή προς τον σκοπό της υποβολής εκθέσεως που να πιστοποιεί ότι 

στην Εξοχή έχουν ανεγερθεί όλες οι προβλεπόμενες μόνιμες εγκαταστάσεις και εκτελεστεί τα 

προβλεπόμενα έργα ή ότι οι εν λόγω εγκαταστάσεις και έργα διατηρούνται σε καλή κατάσταση, ότι 

υπάρχει ο αναγκαίος για την ομαλή και άρτια λειτουργία της Εξοχής εξοπλισμός και εν γένει ότι 

υφίστανται από πάσης απόψεως, οι προϋποθέσεις άρτιας λειτουργίας αυτής. 3. Μετά την υποβολή της 

παραπάνω εκθέσεως και εφόσον κριθούν ως ικανοποιητικά και τα λοιπά υποβληθέντα με την αίτηση ως 

ανωτέρω στοιχεία, εκδίδεται από τον οικείο Νομάρχη, απόφαση ως αρμοδίου, βάσει των διατάξεων για 

την διοικητική αποκέντρωση, η οποία ισχύει για ένα χρόνο». 

Πολλώ δε μάλλον, όταν οι παιδικές εξοχές-κατασκηνώσεις παραμένουν κλειστές για το μεγαλύτερο μέρος 

του χρόνου, ενώ συχνά επαναλειτουργούν σε διαφορετική τοποθεσία ή/και εγκαταστάσεις και με 

ανανεωμένο κάθε χρόνο προσωπικό. Επομένως, η απαίτηση προηγούμενης διοικητικής άδειας με ετήσια 

διάρκεια εξυπηρετεί επιτακτικό λόγο δημοσίου συμφέροντος και κρίνεται εύλογη και αναλογική, 

δεδομένης και της ρητής πρόβλεψης ανατρεπτικής προθεσμίας 30 ημέρων για την υποβολή των 

δικαιολογητικών πριν την έναρξη λειτουργίας της παιδικής εξοχής-κατασκήνωσης. 
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Προϋποθέσεις Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας παιδικών εξοχών – 

Κατασκηνώσεων  
Για να λειτουργήσει μια Παιδική εξοχή, απαιτείται Άδεια Ίδρυσης και Άδεια Λειτουργίας, η οποία 

χορηγείται από την οικεία Περιφερειακή Ενότητα: 

Προϋποθέσεις Άδειας Ίδρυσης 

Θα πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις για την χορήγηση άδειας ίδρυσης σε παιδική 

εξοχή: α) Έγκριση της Δασικής Υπηρεσίας της οικείας Περιφέρειας που εκδίδεται σύμφωνα με τις 

εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις όπου απαιτείται, εφόσον η κατασκήνωση πρόκειται να λειτουργήσει σε 

δάση ή σε δασική έκταση. 

β) Ύπαρξη πυροσβεστικών μέσων και υλικών σύμφωνα με τις διατάξεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της 

περιοχής. 

γ) Η ύπαρξη εδαφικού χώρου κατάλληλου για εγκατάσταση Εξοχής. 

Βλέπε σχετικά Υπουργική απόφαση με αριθ. 1277/1989, (ΦΕΚ 199/Β'/1989), άρθρο2παρ 1, σημείο γ, όπως 

τροποποιήθηκε και με την Υ.Α. Π1β/Γ.Π.75005 (ΦΕΚ 1022/2007) ): 

«Ως κατάλληλος εδαφικός χώρος θεωρείται εκείνος: 

1. «Που βρίσκεται σε απόσταση 1.000 τουλάχιστον μέτρων από το όριο εγκεκριμένου σχεδίου 

πόλεως ή εγκεκριμένο οικισμό. 

Για οικισμούς κάτω των 200 κατοίκων, που βρίσκονται σε ελάχιστη απόσταση 500 μέτρων από τα όρια 

οικισμού, εφόσον η χρήση της παιδικής εξοχής, είναι συμβατή με το χωροταξικό-πολεοδομικό σχεδιασμό

  

2. Που είναι κατάλληλος από άποψη κλιματολογικών συνθηκών και φυσικών στοιχείων για τη 

διανομή ατόμων κατά το καλοκαίρι υπό υγιεινές συνθήκες, για ανάπαυση και αναψυχή. 

3. Βρίσκεται μακρυά από βιομηχανικές ζώνες και ανθυγιεινές εστίες και είναι απαλλαγμένος από 

θόρυβο και κάθε άλλου είδους ενόχληση. 

4. Έχει έδαφος ξερό και εάν είναι δυνατόν πορώδες, για την απορρόφηση των ομβρίων νερών και δεν 

βρίσκεται κοντά σε ρυάκια ή νερά που λιμνάζουν. 

5. Έχει επιφάνεια όχι μικρότερη από δέκα (10) στρέμματα εις τρόπον ώστε σε καμία περίπτωση ο 

αριθμός των κατασκηνωτών να 

υπερβαίνει τους δεκαπέντε (15) για κάθε στρέμμα. 

6. Έχει τη δυνατότητα παροχής υγιεινού και σε επαρκή ποσότητα νερού.» 

δ) Πρόβλεψη ανέγερσης ή ύπαρξη επί του ανωτέρω χώρου των παρακάτω μόνιμων εγκαταστάσεων, με 

εφαρμογή στην προκειμένη περίπτωση και των περί υδρεύσεως, αποχωρητηρίων, αποχετεύσεων, 

εστιατορίων και Κατασκηνώσεων Υγειονομικών διατάξεων(Βλέπε σχετικά Υπουργική απόφαση με αριθ. 

1277/1989, (ΦΕΚ 199/Β'/1989), άρθρο2 παρ 1, σημείο δ.) . 

Η διαδικασία χορηγήσεως άδειας ιδρύσεως Παιδικής Εξοχής, αρχίζει με την υποβολή από τους 

ενδιαφερόμενους φορείς στην Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της οικείας 

Περιφερειακής Ενότητας είτε σε ΚΕΠ Σύμφωνα με την KYA με αριθ:Π1β/ΓΠ οικ.123827/9-11-2011(ΦΕΚ 

2662/Β'/09-11-2011), σημείο 22: Οι διοικητικές διαδικασίες της χορήγησης άδειας ίδρυσης και άδειας 
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λειτουργίας παιδικών εξοχών-κατασκηνώσεων μπορούν να διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων 

Εξυπηρέτησης Πολιτών που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης: 

α) Αίτησης στην οποία πρέπει να αναφέρονται: 

• Η επωνυμία ή τίτλος της εξοχής, και τα στοιχεία του προσώπου που ζητάει την άδεια. 

• Η ακριβής θέση που θα εγκατασταθεί η Εξοχή, το υψόμετρο, η έκταση του γηπέδου, το ποσοστό 

και το είδος της Φυτείας (πεύκα, δένδρα, θάμνοι κ.λπ.), ο τρόπος ύδρευσης του χώρου, η μορφολογία της 

επιφάνειας του χώρου (κλίση εδάφους, λόφοι κ.λπ.). 

• Η προβλεπόμενη δυναμικότητα σε άτομα που θα εξυπηρετηθούν κατά κατασκηνωτική περίοδο 

και τα όρια ηλικίας αυτών που θα γίνονται δεκτά στην εξοχή. 

β) Τοπογραφικού διαγράμματος διπλωματούχου μηχανικού στο οποίο να εμφανίζεται η διάταξη των 

εγκαταστάσεων. 

γ) Εκθέσεως διπλωματούχου Μηχανικού που να περιλαμβάνει πλήρη τεχνική περιγραφή των μονίμων 

κτισμάτων που υπάρχουν ή που πρόκειται να ανεγερθούν, και του τρόπου αναπτύξεως γενικά της Εξοχής. 

δ) Υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 περί του τρόπου αντιμετωπίσεως των δαπανών 

λειτουργίας της Εξοχής, συνοδευομένης από κάθε στοιχείο που μπορεί να τεκμηριώσει τα όσα 

δηλώνονται. ε) Προκειμένου περί φυσικού προσώπου: 

• Απόσπασμα ποινικού μητρώου. 

• Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 με την οποία ο αιτών θα δηλώνει ότι δεν διώκεται. 

• Υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, περί του επαγγέλματος του, των γραμματικών 

και επιστημονικών του γνώσεων, ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη. 

στ) Προκειμένου περί Νομικού γενικά προσώπου. 

• Επικυρωμένου αντιγράφου του καταστατικού που διέπει τούτο. 

• Δηλώσεως ή αποφάσεως της Διοικήσεως του Νομικού προσώπου στην οποία να διατυπώνεται αν 

η Διεύθυνση ή η εν γένει εποπτεία και φροντίδα της Παιδικής Εξοχής, θα ασκείται από μέλη της Διοίκησης 

αυτού ή από ιδιαίτερη Επιτροπή ή μέλη ή μέλος αυτού. Σε καθεμία περίπτωση θα υποβληθούν όλα τα 

δικαιολογητικά που αναφέρονται στο σημείο ε) για το καθένα από τα φυσικά πρόσωπα από τα οποία θα 

ασκείται η διεύθυνση ή η εποπτεία της εξοχής. 

ζ) Έγκριση περιβαλλοντικών όρων. 

Μόλις υποβληθούν όλα τα δικαιολογητικά που ορίζονται παραπάνω και εφόσον από αυτά προκύπτει ότι 

κατ’ αρχήν, είναι δυνατή η χορήγηση της αιτούμενης άδειας ίδρυσης Εξοχής, διενεργείται επιτόπια 

εξέταση του χώρου από Επιτροπή108. 

Εφόσον μετά την υποβολή από τους ενδιαφερόμενους φορείς των στοιχείων και της εκθέσεως της κατά 

την προηγούμενη υποπαράγραφο Επιτροπής διαπιστωθεί ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις που 

ορίζονται με την απόφαση αυτή, εκδίδεται από την οικεία Περιφερειακή Ενότητα άδεια ίδρυσης Εξοχής, η 

οποία δεσμεύει την αρχή που εξέδωσε την άδεια, για χορήγηση στο μέλλον της απαιτούμενης άδειας 

λειτουργίας, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις: 
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Άδεια λειτουργίας παιδικής εξοχής  
Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας (άρθρο 4 της ΥΑ με αριθ. 1277/1989, όπως συμπληρώθηκε 

και με την ΚΥΑ 123827/9-11-2011) 

Για να επιτραπεί η λειτουργία Έξοχης απαιτείται: 

α) Να έχει δοθεί άδεια ίδρυσης της Εξοχής, με σχετική απόφαση κατά τα ανωτέρω. 

β) Να έχει ολοκληρωθεί η εκτέλεση όλων των έργων που έχουν προβλεφθεί κατά την έκδοση της άδειας 

ίδρυσης η ανέγερση των απαιτουμένων μόνιμων εγκαταστάσεων και η ανάπτυξη γενικά των διαφόρων 

χώρων λειτουργίας της Εξοχής. 

γ) Να έχει εξασφαλιστεί η πλαισίωση της Εξοχής με συγκεκριμένο αριθμό στελεχών (Βλέπε Υ.Α. αρ. οικ 

1277/1989 (ΦΕΚ 199/1989), άρθρο 4 για το προσωπικό των παιδικών εξοχών) του προσωπικού και με 

συγκεκριμένα επαγγελματικά προσόντα: 

1) Ενός (1) Συντονιστή αποφοίτου Ανωτάτης ή Ανωτέρας Σχολής ή σε έλλειψη υποψηφίων, με τα 

προσόντα αυτά απόφοιτοι Λυκείου ή παλαιού τύπου Γυμνασίου και ευδόκιμο κατασκηνωτική εμπειρία. 

2) Ενός (1) Επιμελητή για κάθε εξήντα (60) κατασκηνωτές αποφοίτου Β’ Τάξεως Λυκείου ή της 4ης 

τάξεως παλαιού τύπου Γυμνασίου. 

3) Ενός (1) Ομαδάρχη για κάθε δέκα (10) παιδιά. Τα στελέχη αυτά πρέπει να είναι του αυτού φύλου 

με τους κατασκηνωτές και να προέρχονται από τις Σχολές Εκπαίδευσης Στελεχών Παιδικών Εξοχών. 

Από τηλεφωνική επικοινωνία με το Υπουργείο: Δεν υπάρχουν πλέον τέτοιες σχολές. Πλέον τα στελέχη της 

εξοχής είτε έχουν προηγούμενη κατασκηνωτική εμπειρία είτε κάποιες σπουδές/γνώσεις σχετικές με 

παιδιά/γυμναστική ή συναφές αντικείμενο 

4) Ενός (1) ιατρού. 

5) Ενός (1) νοσοκόμου. 

δ) Να έχει εξασφαλισθεί η πλαισίωση της Παιδικής Εξοχής, με το απαιτούμενο κατά περίπτωση υπόλοιπο 

προσωπικό σε τρόπο ώστε, ο αριθμός των στελεχών και του προσωπικού να μην υπολείπονται τα 30% για 

εξοχές μέχρι 150 παιδιά, χωρίς στο ποσοστό αυτό να υπολογίζεται και το προσωπικό που προορίζεται να 

καλύψει τις ανάγκες της Εξοχής, στην περίπτωση που σ’ αυτή φιλοξενηθούν παιδιά με ειδικές ανάγκες. 

Για Παιδικές Εξοχές που φιλοξενούν πέρα των 150 παιδιών το προσωπικό να μην είναι ολιγότερο του 

ποσοστού 26% των φιλοξενουμένων παιδιών. ε) Σε όσες Εξοχές φιλοξενούνται παιδιά με ειδικές ανάγκες 

προσλαμβάνεται επί πλέον το παρακάτω προσωπικό: Ένας (1) ιατρός, ένας νοσοκόμος και ένας (1) 

συνοδός με γνώσεις για παιδιά με ειδικές ανάγκες, ένας (1) συνοδός για κάθε πέντε (5) 

αυτοεξυπηρετούμενα παιδιά με ελαφρά διανοητική υστέρηση, ένας (1) συνοδός για τρία (3) αυτιστικά 

παιδιά, ένας (1) συνοδός για κάθε ένα (1) παιδί με βαριές σωματικές ή νοητικές εκπτώσεις, ένας (1) 

συνοδός για κάθε δύο (2) παιδιά που πάσχουν από εγκεφαλική παράλυση (σπαστικά) ένας (1) συνοδός 

για κάθε χρόνο ένα παραπληγικό παιδί. 

στ) Να έχει προβλεφθεί η χρησιμοποίηση της Παιδικής Εξοχής κατά κατασκηνωτική περίοδο είτε από 

παιδιά ηλικίας 6-12 ετών και των δύο φύλων, είτε από παιδιά ηλικίας άνω των 12 ετών, του αυτού 

απαραίτητου φύλου. 

ζ) Να έχουν υποβληθεί σε ιατρική εξέταση όλα τα στελέχη και το προσωπικό της Εξοχής, ώστε να 

πιστοποιείται η καλή κατάσταση της υγείας των προσώπων αυτών. 
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η) Να έχει εξοπλισθεί η Εξοχή με τα απαραίτητα για την ομαλή και άρτια λειτουργία τους, αντικείμενα και 

εφοδιαστεί για το σκοπό αυτό υλικά (κρεβάτια, στρώματα, τραπέζια, καθίσματα, μαγειρικές συσκευές, 

ψυγεία, σκεύη και είδη μαγειρείου, Ιατρείου, Αναρρωτηρίου, όργανα αθλοπαιδιών, πιάτα, ποτήρια, 

μαχαιροπήρουνα κ.λπ.). 

Προϋποθέσεις Άδειας Λειτουργίας 
Σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα τουλάχιστον ημερών πριν την προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης 

λειτουργίας της Εξοχής, οι Φορείς που έχουν ήδη πάρει την άδεια ίδρυσης Παιδικής Εξοχής, υποβάλουν 

στην Δ/νση δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της οικείας Περιφερειακής ενότητας ή στο ΚΕΠ 

(KYA με αριθ.: Π1β/ΓΠ οικ.123827/9-11-2011(ΦΕΚ 2662/Β'/09-11-2011) και απόφαση 1277/1989.) κάθε 

χρόνο, εφόσον επιθυμούν να λειτουργήσει την Εξοχή του, αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας.  

Με την παραπάνω αίτηση υποβάλλονται: 

α) Πίνακας που εμφανίζει τα στελέχη που πρόκειται να προσληφθούν μαζί με τα προσόντα τους. 

 β) Πίνακας που εμφανίζει το προσωπικό που θα προσληφθεί κατά ειδικότητα απασχόλησης του. 

 γ) Ιατρικές πιστοποιήσεις των στελεχών και του προσωπικού. 

 δ) Πίνακας που να εμφανίζει: 

• Τον αριθμό των κατασκηνωτικών περιόδων και τον αριθμό των ατόμων που θα εξυπηρετηθούν 

κατά κατα- σκηνωτική περίοδο, κατά φύλο και ηλικία 

• Την ημερομηνία έναρξης και λήξης της λειτουργίας της Εξοχής. 

• Τον προγραμματισμό γενικά της λειτουργίας της Εξοχής. Ήτοι: 

- Τη διάρθρωση της Εξοχής κατά ομάδες, τμήματα (κοινότητες) κ.λπ. . 

- Το ημερήσιο πρόγραμμα διαβίωσης των κατασκηνωτών. 

- Το αναλυτικό εβδομαδιαίο διαιτολόγιο των κατασκηνωτών κατά ημέρα, είδος και ποσότητα. 

ε) Πίνακας που να εμφανίζει τον εξοπλισμό της Εξοχής δια των απαραιτήτων για τη λειτουργία αυτής 

αντικειμένων και υλικού. 

στ) Η έγκριση της δασικής υπηρεσίας εφόσον η κατασκήνωση θα λειτουργήσει σε δάση ή δασικές 

εκτάσεις. 

 ζ) Βεβαίωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας ότι ελήφθησαν τα απαραίτητα αντιπυρικά μέτρα.  

η) Έγκριση περιβαλλοντικών όρων. 

Μόλις υποβληθεί η παραπάνω αίτηση μαζί με τα προαναφερόμενα στοιχεία, ενεργείται νέα επιτόπια 

εξέταση από την προαναφερθείσα Επιτροπή προς το σκοπό υποβολής εκθέσεως που να πιστοποιεί ότι 

στην Εξοχή έχουν ανεγερθεί όλες οι προβλεπόμενες μόνιμες εγκαταστάσεις και εκτελεσθεί τα 

προβλεπόμενα έργα ή ότι οι εν λόγω εγκαταστάσεις και έργα διατηρούνται σε καλή κατάσταση, ότι 

υπάρχει ο αναγκαίος για την ομαλή και άρτια λειτουργία της Εξοχής εξοπλισμός εν γένει και ότι 

υφίστανται από πάσης απόψεως, οι προϋποθέσεις άρτιας λειτουργίας αυτής. 

Μετά την υποβολή της παραπάνω εκθέσεως και εφόσον κριθούν ως ικανοποιητικά και τα λοιπά 

υποβληθέντα με την αίτηση ως ανωτέρω στοιχεία, εκδίδεται από την οικεία Περιφερειακή Ενότητα 
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απόφαση ως αρμοδίου, βάσει των διατάξεων για την διοικητική αποκέντρωση, η οποία ισχύει για ένα 

χρόνο. 

Η προαναφερόμενη Επιτροπή, δύναται κατά την ως άνω επιτόπια εξέταση, να καθορίζει και άλλα μέτρα, 

τα οποία κατά την κρίση της και σύμφωνα προς τις κείμενες υγειονομικές διατάξεις και ιδία τις διατάξεις 

της Γ1γ/6800/1966 (ΦΕΚ 456 τ.Β’) Υ.Α., που θα πρέπει να ληφθούν από τον αιτούντα την άδεια 

λειτουργίας, προκειμένου να εξασφαλιστεί η καλή, από υγιεινής απόψεως λειτουργία της Εξοχής. 

Μετά την έκδοση της άδειας λειτουργίας Εξοχής και εφόσον αυτή έχει αρχίσει και λειτουργεί, πρέπει να 

ασκείται έλεγχος: 

α) Από την αρμόδια Υγειονομική Υπηρεσία της Δ/νσης ή του Τμήματος Υγιεινής της Νομαρχίας τακτικός 

έλεγχος για διαπίστωση της τήρησης των υγειονομικών διατάξεων που ισχύουν, ιδιαίτερα όσον αφορά 

στην ύδρευση της Εξοχής, στα λύματα και τα απόβλητα αυτής, στις συνθήκες λειτουργίας των μαγειρείων 

και στην ασφαλή φύλαξη και διακίνηση των φαγητών και των τροφίμων και επιβάλλονται τα αναγκαία 

μέτρα που κρίνονται κάθε φορά, για την προάσπιση της υγείας των κατασκηνωτών. 

β) Από τις αρμόδιες Επιθεωρήσεις τού Υπουργείου και τις διοικητικές Υπηρεσίες της οικείας Δ/νσης ή 

Τμήματος Κοινωνικής Πρόνοιας τακτικός έλεγχος κατά τις κείμενες διατάξεις, για διαπίστωση της ομαλής 

και άρτιας λειτουργίας της Εξοχής. 

Προσωπικό που πρέπει να στελεχώνει τις Παιδικές κατασκηνώσεις (άρθρο 4, απόφαση Αριθ. 

Π1β/Γ.Π.54338/2006 (ΦΕΚ 966/Β'/20.7.2006) «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας 

παιδικών κατασκηνώσεων από φορείς ιδιωτικού δικαίου κερδοσκοπικού χαρακτήρα.»: 

Για τη λειτουργία των παιδικών κατασκηνώσεων απαιτείται η στελέχωσή τους με τον ακόλουθο αριθμό 

στελεχών και προσωπικού: 

1. Ενός (1) Συντονιστή αποφοίτου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή σε έλλειψη υποψηφίων με τα 

προσόντα αυτά απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης η απόφοιτοι παλαιού τύπου Γυμνασίου με 

ευδόκιμο κατασκηνωτική εμπειρία. 

2. Ενός (1) Επιμελητή για κάθε (60) κατασκηνωτές αποφοίτου Β' τάξεως Λυκείου ή 4ης τάξεως 

παλαιού τύπου Γυμνασίου. 

3. Ενός (1) Ομαδάρχη για κάθε δέκα (10) παιδιά. Τα στελέχη αυτά πρέπει να είναι του αυτού φύλου 

με τους κατασκηνωτές. 

4. Ενός (1) Ιατρού. 

5) Ενός (1) νοσοκόμου. 

Να εξασφαλιστεί η πλαισίωση της παιδικής κατασκήνωσης με το απαιτούμενο κατά περίπτωση υπόλοιπο 

προσωπικό σε τρόπο ώστε ο αριθμός των στελεχών και του προσωπικού να μην υπολείπονται του 25% 

για εξοχές μέχρι 150 παιδιά, χωρίς στο ποσοστό αυτό να υπολογίζεται και το προσωπικό που προορίζεται 

να καλύψει τις ανάγκες της παιδικής κατασκήνωσης, στην περίπτωση που σ’ αυτή θα φιλοξενηθούν 

παιδιά με αναπηρίες. 

Για παιδικές κατασκηνώσεις που φιλοξενούν πέραν των 150 παιδιών το προσωπικό να μην είναι λιγότερο 

του ποσοστού 20% των φιλοξενουμένων παιδιών. 

Σε όσες παιδικές κατασκηνώσεις φιλοξενούνται παιδιά με αναπηρίες προσλαμβάνεται επί πλέον το 

παρακάτω προσωπικό: 
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1. Ένας (1) Ιατρός 

2. Ένας (1) Νοσηλευτής για κάθε πενήντα (50) κατασκηνωτές. 

3. Ένας (1) Συνοδός για κάθε πέντε (5) αυτοεξυπηρετούμενα άτομα με νοητική υστέρηση. 

4. Ένας (1) Συνοδός για κάθε δύο (2) άτομα με νοητική υστέρηση, που επιβαρύνονται και με άλλα 

προβλήματα υγείας όπως: επιληψία, αυτισμό κ.α. και δεν αυτοεξυπηρετούνται. 

5. Ένας (1) Συνοδός για κάθε ένα (1) άτομο με νοητική υστέρηση που είναι με βαριά σωματική 

αναπηρία και δεν αυτοεξυπηρετείται. 

6. Ένας (1) Συνοδός για κάθε δύο (2) άτομα με αυτισμό που αυτοεξυπηρετούνται. 

7. Ένας (1) Συνοδός για κάθε ένα (1) άτομο με αυτισμό που δεν αυτοεξυπηρετείται και έχει 

βεβαρημένη κατάσταση υγείας. 

8. Ένας (1) Συνοδός για κάθε τέσσερα (4) άτομα με προβλήματα όρασης (τυφλοί και μερικώς 

βλέποντες) ή ακοής που δεν έχουν άλλες αναπηρίες. 

9. Ένας (1) Συνοδός για κάθε ένα (1) άτομο με προβλήματα όρασης (τυφλοί και μερικώς βλέποντες) ή 

ακοής που έχει παράλληλα και άλλες αναπηρίες π.χ. τυφλο- κωφά, νοητική υστέρηση, ψυχικές 

διαταραχές κ.α. 

10. Ένας (1) Συνοδός για κάθε δύο (2) άτομα με εγκεφαλική παράλυση ή παραπληγία που 

αυτοεξυπηρετούνται. 

11. Ένας (1) Συνοδός για κάθε ένα (1) άτομο με εγκεφαλική παράλυση ή παραπληγία - τετραπληγία 

που δεν αυτοεξυπηρετείται. 

12. Ένας (1) Συνοδός για κάθε πέντε (5) άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας (νόσους ή διαταραχές), 

εφόσον δεν κρίνονται - με γνωμάτευση ιατρού - επιθετικά ή επικίνδυνα. 

13. Ένας (1) Συνοδός για κάθε δύο (2) άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας (νόσους ή διαταραχές), 

εφόσον κρίνονται - με γνωμάτευση ιατρού - επιθετικά ή επικίνδυνα. 

Παράρτημα VII  Πίνακας αδειοδότησης μονάδων 

ΔΟΜΗ Άδεια Στάδια/Χρόνος Αρμόδιος Κατάθεση 
δικαιολογητικών 

Μονάδες Φροντίδας 

Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η.) 
Αδεια ίδρυσης Αδεια 

λειτουργίας 
1ο Στάδιο: Κατάθεση δικαιολογητικών για την άδεια ίδρυσης 

2ο Στάδιο: Έγκριση σχεδίων από λειτουργικής άποψης από την οικεία 
Περιφέρεια 
Χρόνος: δεν ορίζεται νομοθετικά. Από 10 μέρες ως 2 μήνες (στοιχεία από τηλ. 

επικοινωνία με 2 περιφέρειες) 
3ο Στάδιο: Έκδοση οικοδομικής άδειας από την Πολεοδομία 4ο Στάδιο: Κατάθεση 

της άδειας δόμησης και έκδοση της άδειας ίδρυσης από την Περιφέρεια Χρόνος: 

εντός 60 ημερών, αλλιώς σιωπηρή έγκριση 5ο Στάδιο: Κατάθεση των 

δικαιολογητικών για την άδεια λειτουργίας 6ο Στάδιο: Γνωμοδότηση της Επιτροπής 

καταλληλότητας και έκδοση της άδειας λειτουργίας από την Περιφέρεια Χρόνος: 

εντός 60 ημερών, αλλιώς σιωπηρή έγκριση 

Περιφέρεια Περιφέρεια, ΚΕΠ 

Κέντρα Ημερήσιας 

Φροντίδας Ηλικιωμένων 

(Κ.Η.Φ.Η.) 

Ενιαία άδεια ίδρυσης και 

λειτουργίας 
1ο Στάδιο: Κατάθεση δικαιολογητικών για άδεια ίδρυσης και λειτουργίας 2ο 

Στάδιο: Γνωμοδότηση της Επιτροπής καταλληλότητας και έκδοση της άδειας 

λειτουργίας από την Περιφέρεια Χρόνος: Δεν προβλέπεται νομοθετικά 

Περιφέρεια Περιφέρεια 

Κέντρα Δημιουργικής 

Απασχόλησης Παιδιών 

(Κ.Δ.Α.Π.) 

Ενιαία άδεια ίδρυσης και 

λειτουργίας 
1ο Στάδιο: Κατάθεση δικαιολογητικών για άδεια ίδρυσης και λειτουργίας 2ο 

Στάδιο: Γνωμοδότηση της Επιτροπής καταλληλότητας και έκδοση της άδειας 

λειτουργίας από την Περιφέρεια Χρόνος: Δεν προβλέπεται νομοθετικά 

Περιφέρεια Περιφέρεια 
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Κέντρα Δημιουργικής 

Απασχόλησης Παιδιών με 

Αναπηρία(Κ. Δ. Α.Π.- ΜΕΑ) 

Ενιαία άδεια ίδρυσης και 

λειτουργίας 
1ο Στάδιο: Κατάθεση δικαιολογητικών για άδεια ίδρυσης και λειτουργίας 2ο 

Στάδιο: Γνωμοδότηση της Επιτροπής καταλληλότητας και έκδοση της άδειας 

λειτουργίας από την Περιφέρεια Χρόνος: Δεν προβλέπεται νομοθετικά 

Περιφέρεια Περιφέρεια 

Μοναδές Φροντίδας 

Προσχολικής Αγωγής και 

Διαπαιδαγώγισης 

(Μ.Φ.Π.Α.Δ.) 

Ενιαία άδεια ίδρυσης και 

λειτουργίας 
1ο Στάδιο: Κατάθεση δικαιολογητικών για άδεια ίδρυσης και λειτουργίας 2ο 

Στάδιο: Έγκριση σχεδίων από λειτουργικής άποψης από τον οικείο Δήμο 
3ο Στάδιο: Έκδοση οικοδομικής άδειας από την Πολεοδομία 4ο Στάδιο: 

Γνωμοδότηση της Επιτροπής καταλληλότητας και έκδοση της άδειας ίδρυσης και 

λειτουργίας από το Δήμο Χρόνος: εντός 60 ημερών, αλλιώς σιωπηρή έγκριση 

Δήμος Δήμος, ΚΕΠ 

Παιδικές Εξοχές - 

Κατασκηνώσεις 
Άδεια ίδρυσης Άδεια 

λειτουργίας 
1ο Στάδιο: Κατάθεση δικαιολογητικών για την άδεια ίδρυσης 2ο Στάδιο: 

Γνωμοδότηση της Επιτροπής καταλληλότητας και έκδοση της άδειας ίδρυσης από 

την Περιφέρεια Χρόνος: εντός 60ημερών, αλλιώς σιωπηρή έγκριση 3ο Στάδιο: 

Κατάθεση των δικαιολογητικών για την άδεια λειτουργίας 4ο Στάδιο: Εκ νέου 

γνωμοδότηση της Επιτροπής καταλληλότητας και έκδοση της άδειας λειτουργίας από 

την Περιφέρεια Χρόνος: εντός 60 ημερών, αλλιώς σιωπηρή έγκριση 

Περιφέρεια Περιφέρεια, ΚΕΠ 

Ιδρύματα Παιδικής Πρόνοιας Ενιαία άδεια ίδρυσης και 

λειτουργίας 
1ο Στάδιο: Κατάθεση δικαιολογητικών για άδεια ίδρυσης και λειτουργίας 2ο 

Στάδιο: Γνωμοδότηση της Επιτροπής καταλληλότητας και έκδοση της άδειας 

λειτουργίας από το Δήμο Χρόνος: εντός 60 ημερών, αλλιώς σιωπηρή έγκριση 

Δήμος Δήμος, ΚΕΠ 

 

Περιβαλλοντική αδειοδότηση 
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4014 Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων 

σε συνάρτηση  με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και  άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου 

Περιβάλλοντος 

Άρθρο 12 

Κατάργηση αδειών 

1. Με τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, όλες οι άδειες και εγκρίσεις για τη διαχείριση των στερεών 

αποβλήτων που προβλέπονται στην υφιστάμενη νομοθεσία, η έγκριση επέμβασης κατά την έννοια του 

έκτου κεφαλαίου του ν. 998/1979 (Α΄ 279), καθώς και η άδεια διάθεσης λυμάτων ή βιομηχανικών 

αποβλήτων που προβλέπεται στο άρθρο 14 της κ.υ.α. Ειβ. 221/65 (Β΄ 138), όπως έχει τροποποιηθεί με το 

άρθρο 3 της κ.υ.α. Γ1/17831/71 (Β΄ 986), για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α και Β καταργούνται 

αντικαθιστάμενες από την ΑΕΠΟ ή τις ΠΠΔ αντίστοιχα. 

ΦΕΚ B 3438 - 24.12.2012 

Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα και δραστηριότητες της Κατηγορίας Β της 6ης 

Ομάδας «Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης, κτιριακού τομέα, αθλητισμού και 

αναψυχής» του Παραρτήματος VI της υπ’ αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ Β' 21) υπουργικής απόφασης, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, και ειδικότερα για τα έργα και τις δραστηριότητες με α/α 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 13 

και 18 

Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής - Σκοπός  

5 («Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις, χώροι στάθμευσης τροχόσπιτων και λοιπές 

κατασκηνώσεις»), 

Άρθρο 2 Αρμόδια Υπηρεσία 

Αρμόδια Υπηρεσία για την υπαγωγή σε ΠΠΔ των έργων και δραστηριοτήτων της παραγράφου 1 του 

άρθρου 1 της παρούσας είναι: 

α. για τα έργα και δραστηριότητες που αδειοδοτούνται από τον ΕΟΤ: 

i) εάν πρόκειται να κατασκευαστούν ή εάν πρόκειται να υλοποιηθούν εργασίες εκσυγχρονισμού ή 

επέκτασης με επέκταση γηπέδου ή οικοπέδου, η υπηρεσία που χορηγεί την έγκριση καταλληλότητας 
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οικοπέδου ή γηπέδου, ή την έγκριση αρχιτεκτονικής μελέτης (για περιπτώσεις που δεν απαιτείται έγκριση 

καταλληλότητας γηπέδου ή οικοπέδου). 

ii) εάν είναι υφιστάμενα ή εάν πρόκειται να υλοποιηθούν εργασίες εκσυγχρονισμού ή επέκτασης 

χωρίς επέκταση γηπέδου ή οικοπέδου, η υπηρεσία που χορηγεί το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας. 

β. Για τα έργα και τις δραστηριότητες που δεν αδειοδοτούνται από τον ΕΟΤ, η κατά περίπτωση Υπηρεσία, 

η οποία εκδίδει την Άδεια Ίδρυσης προκειμένου για Εγκαταστάσεις για τις οποίες απαιτείται η έκδοση 

της εν λόγω Άδειας πριν την κατασκευή τους. Στην περίπτωση που για τον εκσυγχρονισμό, επέκταση ή 

τροποποίηση της υφιστάμενης Εγκατάστασης δεν απαιτείται έκδοση νέας Άδειας Ίδρυσης, αρμόδια 

Υπηρεσία είναι η κατά περίπτωση Υπηρεσία, η οποία εκδίδει την Άδεια Λειτουργίας ή την Άδεια 

Ίδρυσης και Λειτουργίας. 

γ. Για έργα και δραστηριότητες που δεν εμπίπτουν στις ως άνω περιπτώσεις α και β, αρμόδια Υπηρεσία 

είναι η Υπηρεσία Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού (ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ.) της οικείας Περιφέρειας. 

 

Άρθρο 4 Δικαιολογητικά 

1. Η Δήλωση Υπαγωγής της Εγκατάστασης σε ΠΠΔ συνοδεύεται από τα ακόλουθα κατά περίπτωση 

δικαι- ολογητικά: 

1.1. Για έργα που πρόκειται να κατασκευαστούν σε περιοχές εκτός σχεδίων πόλεων και εκτός ορίων 

οικισμών, υποβάλλονται: 

1.1. α. Εφόσον η περιοχή υλοποίησης του έργου εμπίπτει στις προστατευόμενες περιοχές του 

δικτύου Natura 2000, οπότε ακολουθείται η διαδικασία υποβολής Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης, η 

σχετική απόφαση του Περιφερειάρχη με τυχόν πρόσθετους όρους στις ΠΠΔ, σύμφωνα με την παράγραφο 

3 του άρθρου 10 του Ν. 4014/11, 

1.1. β. Πράξη χαρακτηρισμού της έκτασης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 998/79 όπως ισχύει. 

Εφόσον από την πράξη χαρακτηρισμού προκύπτει ότι το γήπεδο ή τμήμα αυτού υπάγεται εντός εκτάσεων 

της κείμενης δασικής νομοθεσίας και διαχειρίζεται ως δημόσια από την οικεία δασική υπηρεσία, 

απαιτούνται επιπλέον τα δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 2 της ΥΑ 15277/2012 (ΦΕΚ Β' 1077), όπως 

εκάστοτε ισχύει, καθώς και σχετική γνωμοδότηση για την υλοποίηση του έργου της οικείας Δασικής 

υπηρεσίας, 

1.1. γ. Εφόσον το γήπεδο ή το οικόπεδο βρίσκεται σε περιοχή που εμπίπτει στις διατάξεις του Ν. 

3028/2002 (ΦΕΚ Α' 153) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής 

Κληρονομιάς», όπως εκάστοτε ισχύουν, οι σχετικές εγκρίσεις από τις αρμόδιες Αρχαιολογικές Υπηρεσίες, 

προκειμένου τα τυχόν μέτρα όροι και περιορισμοί που τίθενται σε αυτές να εντάσσονται στις ΠΠΔ. 

1.2 Για υφιστάμενα έργα και δραστηριότητες ή για υφι-στάμενα στα οποία πρόκειται να υλοποιήσουν 

εργασίες επέκτασης ή εκσυγχρονισμού ή τροποποίησης χωρίς επέκταση γηπέδου/οικοπέδου, 

υποβάλλεται η απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων, εφόσον έχει εκδοθεί. 

1.3 Για υφιστάμενα έργα και δραστηριότητες στα οποία πρόκειται να υλοποιηθούν εργασίες 

επέκτασης ή εκσυγχρονισμού ή τροποποίησης με επέκταση γηπέδου ή οικοπέδου, υποβάλλεται η 

απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων, εφόσον έχει εκδοθεί και εφόσον τα έργα αυτά βρίσκονται σε 

περιοχές εκτός σχεδίων πόλεων και εκτός ορίων οικισμών, υποβάλλονται επιπρόσθετα και τα κατά 

περίπτωση απαιτούμενα δικαι- ολογητικά της παραγράφου 1.1. του παρόντος άρθρου. 
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1.4 Ειδικότερα, για νέα έργα που αδειοδοτούνται από τον ΕΟΤ καθώς και για υφιστάμενα έργα στα 

οποία θα υλοποιηθούν εργασίες επέκτασης (με ή χωρίς επέκταση γηπέδου/οικοπέδου) που 

αδειοδοτούνται από τον ΕΟΤ εκτός των προαναφερόμενων στα εδάφια 1.1, 1.2 και 1.3, βεβαίωση από την 

αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία περί 

υπαγωγής ή μη της περιοχής του γηπέδου ή οικοπέδου του έργου σε συγκεκριμένες δεσμεύσεις του 

χωρικού σχεδιασμού (Ειδικό πλαίσιο Τουρισμού, Περιφερειακά Πλαίσια, ΓΠΣ, ΣΧΟΑΑΠ, κ.λπ.) 

2. Σε περίπτωση που κάποια από τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου 

περιλαμβάνονται στον φάκελο έκδοσης των κατά περίπτωση Αδειών ή Εγκρίσεων, αναπόσπαστο τμήμα 

των οποίων θα απο- τελούν οι ΠΠΔ, δεν απαιτείται να συνυποβληθούν με τη Δήλωση Υπαγωγής του 

έργου σε ΠΠΔ. 

Άρθρο 5 Χρονική διάρκεια ισχύος- Τροποποίηση υπαγωγής σε ΠΠΔ 

1. Η Υπαγωγή σε ΠΠΔ για τα έργα και δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 

παρούσας απόφασης παραμένει σε ισχύ εφόσον δεν επέρχεται μεταβολή σε κάποια από τα πεδία Β έως Δ 

της δήλωσης του Παραρτήματος Α. 

Δεν θεωρείται μεταβολή η αύξηση της δυναμικότητας/ μεγέθους (σύμφωνα με το αντίστοιχο κριτήριο 

κατάταξης στην κατηγορία Β της 6ης Ομάδας «του Παραρτήματος VI της ΥΑ 1958/2012) του έργου 

μικρότερη του 10%, εκτός εάν η αύξηση αυτή έχει σαν αποτέλεσμα την κατάταξη στην υποκατηγορία Α2. 

2. Εάν κατά τη διάρκεια κατασκευής ή/και λειτουργίας του έργου επέλθουν μεταβολές στα 

δηλωθέντα στοιχεία της αρχικής δήλωσης υπαγωγής, ο φορέας του έργου ή ο μελετητής του υποχρεούται 

να τις γνωστοποιήσει στην κατά περίπτωση αρμόδια υπηρεσία του άρθρου 2 της παρούσας, προκειμένου 

να εκτιμηθεί αν απαιτείται και τροποποίηση των ΠΠΔ, με αντίστοιχη τροποποίηση της αδείας, 

αναπόσπαστο τμήμα της οποίας αποτελούν οι ΠΠΔ, με την επιφύλαξη της παραγράφου 1. 

Τροποποίηση της ΚΥΑ 145116/2011 (ΦΕΚ 354/Β/8-3-2011) με θέμα «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για 

την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις» 

 Αθήνα, 8 Μαρτίου 2013 

Τροποποίηση της ΚΥΑ 145116/2011 (ΦΕΚ 354/Β/8-3-2011) με θέμα «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για 

την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις»  

Mετά από εισήγηση της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων, προωθείται προς συνυπογραφή από τα συναρμόδια 

Υπουργεία τροποποίηση της ΚΥΑ 145116/2011 (ΦΕΚ 354/Β/8-3-2011) με θέμα «Καθορισμός μέτρων, όρων και 

διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις». 

Βασικοί στόχοι της τροποποίησης της ανωτέρω ΚΥΑ είναι η απλοποίηση και επίσπευση των διαδικασιών 

περιβαλλοντικής αδειοδότησης αλλά και η προώθηση των επενδύσεων με ταυτόχρονη προώθηση της αξιοποίησης 

των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων, διασφαλίζοντας την προστασία του υδάτινου  περιβάλλοντος. 

Βασικός σκοπός της ΚΥΑ 145116/2011 ήταν και παραμένει η προώθηση της αξιοποίησης των επεξεργασμένων 

υγρών αποβλήτων. Μέσω αυτής επέρχεται εξοικονόμηση υδατικών πόρων καθώς και βελτίωση του υδατικού 

ισοζυγίου, μέσω της τροφοδότησης των υπόγειων υδροφορέων. Βάσει του υφιστάμενου νομικού πλαισίου, για την 

επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων απαιτείται η λήψη της σχετικής άδειας. 

Από τη μέχρι σήμερα, διετή σχεδόν εφαρμογή της ανωτέρω ΚΥΑ, έχουν ανακύψει θέματα σχετικά με την 

αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων επαναχρησιμοποίησης και τις ακολουθούμενες διαδικασίες. Λόγω των 

θεμάτων αυτών, προκύπτει η ανάγκη αποσαφηνίσεων και διορθώσεων της σχετικής ΚΥΑ. Επίσης προκύπτει ανάγκη 

παροχής πρόσθετου χρόνου στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις/δραστηριότητες για την εναρμόνισή τους με τους 

όρους και περιορισμούς που θέτει. Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο της απλοποίησης των διαδικασιών αδειοδότησης 
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έργων και δραστηριοτήτων και της κατάργησης των αδειών διάθεσης λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων, 

σύμφωνα με το Ν.4014/2011, κρίνεται σκόπιμη η κατάργηση της άδειας επαναχρησιμοποίησης και η 

αντικατάστασή της από την ΑΕΠΟ (απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων) ή τις ΠΠΔ (πρότυπες 

περιβαλλοντικές δεσμεύσεις) στις περιπτώσεις έργων και δραστηριοτήτων που κατατάσσονται στις κατηγορίες Α΄ 

και Β΄ αντίστοιχα. 

Για όλους τους παραπάνω λόγους προωθείται η τροποποίηση της ΚΥΑ 145116/2011 με ταυτόχρονη παράταση ενός 

έτους της προθεσμίας συμμόρφωσης των υφιστάμενων εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων που 

επαναχρησιμοποιούν επεξεργασμένα υγρά απόβλητα και δεν καλύπτονται από τους όρους και περιορισμούς που 

θέτει. 
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