
 

3. Μετά από την έκδοση όλων των προβλεπόμενων στο παρόν Κεφάλαιο κανονιστικών 

πράξεων, όπου γίνεται αναφορά σε άδεια δραστηριοτήτων της παρ. 1 του άρθρου 112 νοείται η 

έγκριση λειτουργίας του παρόντος Κεφαλαίου και όπου γίνεται αναφορά σε άδεια 

δραστηριοτήτων της παρ. 1 του άρθρου 113 νοείται η γνωστοποίηση λειτουργίας του παρόντος 

Κεφαλαίου.». 

 

Κεφάλαιο Γ’ 

Απλούστευση του πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας των Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας 

Ηλικιωμένων και των Κέντρων Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας για Άτομα με Αναπηρία 

 

Άρθρο 4 

Απλούστευση του πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας των Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας 

Ηλικιωμένων και των Κέντρων Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας για Άτομα με Αναπηρία – 

Προσθήκη Κεφαλαίου Κ΄ στον ν. 4442/2016 

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

 

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Κ΄ 

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ KAI ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ 

ΑΝΑΠΗΡΙΑ  

 

Άρθρο 121 

Πεδίο εφαρμογής 

1. Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου εμπίπτει η δραστηριότητα των Κέντρων 

Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) με Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) 

88.10.12 και η δραστηριότητα των Κέντρων Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας (Κ.Δ.Η.Φ.) για 

Άτομα με Αναπηρία (Α.μεΑ.) με Κ.Α.Δ. 88.10.15.  

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

Κ.Η.Φ.Η. και Κ.Δ.Η.Φ. για Α.μεΑ.. Νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οργανισμοί ή επιχειρήσεις 

του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 

4270/2014 (Α΄ 143) μπορούν να ιδρύουν και να λειτουργούν Κ.Η.Φ.Η. και Κ.Δ.Η.Φ. για Α.μεΑ., 

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

λειτουργία τους. 

 

Άρθρο 122 

Αδειοδοτούσα αρχή 

18



 

Αδειοδοτούσα αρχή για την εφαρμογή του παρόντος Κεφαλαίου είναι η αρμόδια υπηρεσία για 

θέματα δημόσιας υγείας και κοινωνικής μέριμνας της οικείας περιφέρειας. 

 

Άρθρο 123 

Έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας δραστηριότητας Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας 

Ηλικιωμένων και Κέντρων Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία 

1. Τα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) και τα Κέντρα Διημέρευσης 

Ημερήσιας Φροντίδας (Κ.Δ.Η.Φ.) για Άτομα με Αναπηρία (Α.μεΑ.) υπόκεινται για την ίδρυση και 

τη λειτουργία τους στο καθεστώς έγκρισης του άρθρου 7.  

2. Η έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας χορηγείται από την αδειοδοτούσα αρχή, έπειτα από 

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

3. Η έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας χορηγείται εντός εξήντα (60) ημερών από την 

προσήκουσα υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών. Πριν από τη χορήγηση της έγκρισης 

ίδρυσης και λειτουργίας και εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, η αδειοδοτούσα αρχή 

διενεργεί αυτοψία στις εγκαταστάσεις της δραστηριότητας, για τη διαπίστωση της συνδρομής 

των νόμιμων προϋποθέσεων λειτουργίας. 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 αδειοδοτούσα αρχή τη χορήγηση 

σχετικής βεβαίωσης. 

4. Η έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας διεκπεραιώνεται αποκλειστικά μέσω του 

Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (Ο.Π.Σ.-

Α.Δ.Ε.) του άρθρου 14. Μέχρι την ενεργοποίηση του Ο.Π.Σ.-Α.Δ.Ε., κατά το μέρος που αφορά στην 

έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας των δραστηριοτήτων του παρόντος Κεφαλαίου, η αίτηση 

υποβάλλεται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή είτε απευθείας στην αδειοδοτούσα αρχή, είτε σε 

οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) που λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο 

Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.) σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 3844/2010 (Α’ 63). 

5. Η έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας έχει αόριστη διάρκεια. 

6. 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 υποβάλλει στην αδειοδοτούσα αρχή αίτηση τροποποίησης της έγκρισης. Σε 

περίπτωση λοιπών μεταβολών, ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται σε απλή ενημέρωση 

της αδειοδοτούσας αρχής. 

7. Η αδειοδοτούσα αρχή υποχρεούται να κοινοποιεί αμελλητί την έγκριση και τις 

τροποποιήσεις της στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές, που προσδιορίζονται με την απόφαση της 

παρ. 1 του άρθρου 127, προκειμένου να ασκούν τις ελεγκτικές τους αρμοδιότητες. 

8. Μετά από την έκδοση όλων των προβλεπόμενων στο παρόν Κεφάλαιο κανονιστικών 

πράξεων, όπου γίνεται αναφορά σε άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Η.Φ.Η. ή σε άδεια 

λειτουργίας Κ.Δ.Η.Φ. για Α.μεΑ., νοείται η έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας του παρόντος 

Κεφαλαίου.  
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Άρθρο 124 

Παράβολο 

Για τη χορήγηση έγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας των δραστηριοτήτων του παρόντος 

Κεφαλαίου απαιτείται η προηγούμενη καταβολή του παράβολου του άρθρου 11, όπως 

εξειδικεύεται με την απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 127. 

 

Άρθρο 125 

Έλεγχοι 

1. Κατά τη λειτουργία της δραστηριότητας, η αδειοδοτούσα αρχή και οι λοιπές ελεγκτικές 

αρχές δύνανται να διενεργούν ελέγχους, με σκοπό την παρακολούθηση της συμμόρφωσης των 

φορέων των δραστηριοτήτων με τις απαιτήσεις του παρόντος Κεφαλαίου. Κατά τη διενέργεια των 

ελέγχων εφαρμόζονται τα άρθρα 127 έως και 157 του ν. 4512/2018 (Α’ 5). 

2. Η αδειοδοτούσα αρχή κατά την αυτοψία για την έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας, καθώς 

και κατά τους ελέγχους της παρ. 1 δύναται να συνεπικουρείται από κλιμάκιο υπαλλήλων της 

οικείας περιφέρειας, οι οποίοι διαθέτουν κατάλληλα για την εν λόγω συνδρομή προσόντα.  

 

Άρθρο 126 

Παραβάσεις - Κυρώσεις 

1.  Σε περίπτωση άσκησης της δραστηριότητας χωρίς την απαιτούμενη έγκριση ίδρυσης και 

λειτουργίας επιβάλλονται οι κυρώσεις της παρ. 2 του άρθρου 15 σε βάρος του φορέα της 

δραστηριότητας. Αρμόδιο όργανο για την επιβολή των ανωτέρω κυρώσεων ορίζεται η αρχή του 

άρθρου 122.  

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 που 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 από τον σκοπό τους, ή σε περίπτωση οιασδήποτε αμετάκλητης 

ποινής προς τους υπευθύνους για κακή συμπεριφορά προς τα εξυπηρετούμενα άτομα για 

πράξεις που συνιστούν πλημμέλημα ή κακούργημα, 

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

ίδρυσης και λειτουργίας, 
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ζ) σε περίπτωση κτιριακής επέκτασης ή ανακαίνισης μεγάλης έκτασης. Στην περίπτωση αυτή, η 

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

3. Κατά των αποφάσεων επιβολής κυρώσεων χωρεί ειδική διοικητική προσφυγή, σύμφωνα 

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

 

Άρθρο 127 

Εξουσιοδοτικές διατάξεις 

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

Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης 

καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, οι αναγκαίοι όροι και η ακολουθούμενη 

διαδικασία για την έκδοση της έγκρισης, οι αρχές στις οποίες κοινοποιούνται η έγκριση και οι 

τροποποιήσεις της, προκειμένου να ασκήσουν τις ελεγκτικές τους αρμοδιότητες και κάθε άλλο 

θέμα σχετικό με την έγκριση και την τροποποίησή της. 

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

και Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται το ύψος του παράβολου του άρθρου 124, ο χρόνος 

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

και κάθε άλλο σχετικό θέμα. 

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ανάπτυξης 

και Επενδύσεων καθορίζονται το εύρος του πλαισίου των επιβαλλόμενων κυρώσεων του άρθρου 

126, η κλιμάκωση και τα κριτήρια επιμέτρησής τους εντός των ορίων της παρ. 2 του άρθρου 15, 

η διαδικασία επιβολής τους, οι περιπτώσεις διακοπής λειτουργίας των δραστηριοτήτων σε 

περίπτωση έλλειψης έγκρισης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. 

 

Άρθρο 128 

Μεταβατικές διατάξεις 

1. Οι δραστηριότητες που έχουν ήδη λάβει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρων 

Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) και Κέντρων Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας 

(Κ.Δ.Η.Φ.) 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 

123. Μετά από τη χορήγηση της έγκρισης, η λειτουργία της δραστηριότητας διέπεται από τις 

διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου. 

2. Μέχρι την έκδοση των κανονιστικών πράξεων του άρθρου 127 εξακολουθεί να ισχύει η 

υπό στοιχεία Π1γ/ΑΓΠ/οικ.14963/9.10.2001 απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας (Β΄ 

1397).  

 

 Άρθρο 129  

Μη εφαρμοζόμενες διατάξεις 
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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 (Κ.Δ.Η.Φ.) για Άτομα με Αναπηρία (Α.μεΑ.). 

 

Κεφάλαιο Δ’  

Απλούστευση πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας σχολών ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης 

 

Άρθρο 5 

Απλούστευση πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας σχολών ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης – 

Προσθήκη Κεφαλαίου ΚA΄ στον ν. 4442/2016 

Μετά από το άρθρο 129 του ν. 4442/2016 (Α’ 230) προστίθεται Κεφάλαιο ΚA΄ ως εξής: 

 

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚA΄ 

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 

Άρθρο 130 

Πεδίο εφαρμογής 

Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου εμπίπτουν οι σχολές ναυαγοσωστικής 

εκπαίδευσης με ενδεικτικό κωδικό NACE 85.59. 

 

Άρθρο 131 

Αρμόδια αρχή 

Αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του παρόντος Κεφαλαίου είναι η Λιμενική Αρχή που εδρεύει 

πλησιέστερα στον τόπο λειτουργίας της σχολής. 

 

Άρθρο 132 

Γνωστοποίηση λειτουργίας σχολών ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης 

1. Οι σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης υπάγονται στο καθεστώς γνωστοποίησης του 

άρθρου 5. 

2. Πριν από την υποβολή της γνωστοποίησης, ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται 

να έχει συγκεντρώσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία δεν συνυποβάλλει με τη 

γνωστοποίηση, αλλά τα τηρεί μαζί με το αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης στον χώρο 

άσκησης της δραστηριότητάς του και τα καθιστά διαθέσιμα για κάθε έλεγχο. 

3. Η γνωστοποίηση υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού 

Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (Ο.Π.Σ.-Α.Δ.Ε.) του άρθρου 14. Μέχρι την 
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