
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 58005 
Καθορισμός διαδικασίας, περιεχομένου και δι-

καιολογητικών, παραβόλου και κυρώσεων για 

τη χορήγηση έγκρισης άσκησης δραστηριοτή-

των Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμέ-

νων (Κ.Η.Φ.Η.) και Κέντρων Διημέρευσης Ημερή-

σιας Φροντίδας για Άτομα με Αναπηρία (Κ.Δ.Η.Φ.) 

και ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών 

(ΚΕΠ) που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπη-

ρέτησης (Ε.Κ.Ε)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ -

ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1. Του ν. 4442/2016 «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την 

άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατά-
ξεις» (Α΄ 230), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του 
ν. 4796/2021 (Α΄ 63) με το οποίο προστέθηκε Κεφάλαιο 
Κ΄ περί απλούστευσης πλαισίου ίδρυσης και λειτουρ-
γίας Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων και 
Κέντρων Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας για Άτομα 
με Αναπηρία, και ιδίως του άρθρου 127 αυτού, όπως 
επίσης της παρ. 3 του άρθρου 7 καθώς και των άρθρων 
11 και 15.

2. Του ν.δ. 162/1973 «Περί μέτρων προστασίας υπερη-
λίκων και χρονίως πασχόντων ατόμων» (Α’ 227).

3. Των άρθρων 1 και 2 του ν. 2345/1995 «Οργανωμένες 
υπηρεσίες παροχής προστασίας από φορείς κοινωνικής 
πρόνοιας και άλλες διατάξεις» (Α’ 213), όπως ισχύει.

4. Του άρθρου 10 του ν. 2072/1992 «Ρύθμιση επαγ-
γέλματος ειδικού τεχνικού προθετικών και ορθωτικών 
κατασκευών και λοιπών ειδών αποκατάστασης και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 152).

5. Των άρθρων 6,7, 9 και 14 του ν. 3844/2010 «Προσαρ-
μογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχε-
τικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 63).

6. Της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 3013/2002 «Ανα-
βάθμιση της πολιτικής προστασίας και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 102).

7. Του άρθρου 8 του ν. 3242/2004 «Ρυθμίσεις για την 
οργάνωση και λειτουργία της κυβέρνησης, τη διοικητική 
διαδικασία και τους Ο.Τ.Α.» (Α΄ 102).

8. Της υπό στοιχεία ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/01-10-2002 από-
φασης του Υπουργού Εσωτερικών, Διοίκησης και Αποκέ-
ντρωσης «Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου 
της Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 
(Α΄ 75)» (Β΄ 1276).

9. Του άρθρου 12 του ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατι-
σμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας 
και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 47).

10. Της υπό στοιχεία ΥΑΠ/Φ. 19. 7/14/380/2010 απόφα-
σης του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης για την οργάνωση, λειτουργία 
και αρμοδιότητες των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης 
(ΕΚΕ) και την ηλεκτρονική διεκπεραίωση διαδικασιών 
από τα ΕΚΕ (Β’ 1561).

11. Του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Εν-
σωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)- Ηλεκτρονι-
κές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’184).

12. Του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α’ 74) «Διοικητικές 
Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τρο-
ποποίηση Διατάξεων του πδ 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές 
ρυθμίσεις».

13. Του άρθρου 10 του ν. 3230/2004 (Α’ 44) «Καθιέ-
ρωση συστήματος διοίκησης με στόχους, μέτρηση της 
αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις».

14. Του άρθρου 3 του ν. 2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του 
Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».

15. Του π.δ. 395/1993 «Όροι, προϋποθέσεις και δια-
δικασία για την ίδρυση, λειτουργία και μεταβίβαση Κέ-
ντρων Αποθεραπείας και Αποκατάστασης από φυσικά 
ή Ν.Π.Ι.Δ.» (Α΄ 166).

16. Της περ. 18 της παρ. ΙΙ της περ. Ζ του άρθρου 186 
του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλ-
λικράτης» (Α’ 87), σχετικά με την άσκηση αρμοδιοτήτων 
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από τις Περιφέρειες σχετικών με τον Κοινωνικό Σύμβου-
λο και των αρμοδιοτήτων ελέγχου του ιδρύματος ή της 
Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η.).

17. Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνη-
τικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α΄ 133).

18. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) σε συνδυασμό 
με τις διατάξεις της παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/
2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και δια-
φάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και 
της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

19. Του άρθρου 133 του ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για 
την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του 
Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 5).

20. Της υπό στοιχεία Π1γ/ΑΓΠ/οικ. 14963/2001 απόφα-
σης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας «Προϋποθέσεις 
ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας 
Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η) από Δημοτικές Επιχειρήσεις του 
άρθρου 277 και επόμενα του Δημοτικού και Κοινοτικού 
Κώδικα (Δ.Κ.Κ.), Διαδημοτικές Επιχειρήσεις και Ενώσεις 
Δημοτικών Επιχειρήσεων και φορείς ιδιωτικού δικαίου 
μη κερδοσκοπικού και κερδοσκοπικού» χαρακτήρα 
(Β’ 1397).

21. Της υπό στοιχεία Π4α/οικ. 4633/1993 απόφασης 
«Προδιαγραφές λειτουργίας κέντρων αποθεραπείας - 
αποκατάστασης για την παροχή ιατρικών και λοιπών 
φροντίδων καθώς και για τη διημέρευση των ατόμων 
που περιγράφονται στο άρθρο 10 παρ. 1 του ν. 2072/
1992» (Β’ 789).

22. Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομικών» (Α΄ 181).

23. Του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 192).

24. Του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργα-
σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύ-
ης» (Α΄ 168).

25. Του π.δ. 132/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (Α΄ 160).

26. Του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσω-
τερικών» (Α΄ 180).

27. Του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α΄ 85).

28. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).

29. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121).

30. Του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων (Α’ 123).

31. Του π.δ. 2/2021 ««Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2).

32. Της υπό στοιχεία Υ6/9-7-2019 απόφασης του Πρω-

θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επι-
κρατείας» (Β΄ 2902).

33. Της υπό στοιχεία 33168/Δ1.11369/25-7-2019 κοι-
νής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμο-
διοτήτων στην Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων Δόμνα-Μαρία Μιχαηλίδου» (Β΄ 3053).

34. Της υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφασης του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β΄ 4805).

35. Της υπό στοιχεία 2/2021 κοινής απόφασης του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νικόλαο Ταγαρά» (Β΄ 45).

36. Της υπ΄ αρ. 1033/7-1-2021 κοινής απόφασης του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Επικρατείας «Ανάθε-
ση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρ-
νησης, Γεώργιο Γεωργαντά» (Β΄ 22).

37. Της υπό στοιχεία Υ 22/17-6-2021 απόφασης του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπλη-
ρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Στυλιανό Πέτσα» (Β΄ 2607).

38. Την υπ’ αρ. 41897/22/6/2021 εισηγητική έκθεση 
οικονομικών επιπτώσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οι-
κονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων.

Β. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε:

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας εμπίπτει η δρα-
στηριότητα των Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικι-
ωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) με Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας 
(Κ.Α.Δ.) 88.10.12. και η δραστηριότητα των Κέντρων Διη-
μέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας για Άτομα με Αναπηρία 
(Κ.ΔΗ.Φ.) με Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) 
88.10.15.

Άρθρο 2
Αδειοδοτούσα Αρχή

Αδειοδοτούσα αρχή για την εφαρμογή της παρούσας 
ορίζεται η αρμόδια για θέματα δημόσιας υγείας και κοι-
νωνικής μέριμνας υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας.

Άρθρο 3
Διαδικασία και δικαιολογητικά για την έκδοση 
έγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας

1. Ο φορέας της δραστηριότητας υποβάλλει προς την 
αδειοδοτούσα αρχή αίτηση για έγκριση ίδρυσης και λει-
τουργίας σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος 
I, το οποίο επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος της παρούσας, η οποία συνοδεύεται από τα απα-
ραίτητα δικαιολογητικά.

2. Η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω του Ολο-
κληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης 
Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (Ο.Π.Σ.-Α.Δ.Ε.) του άρθρου 
14 του ν. 4442/2016 (Α΄ 230), το οποίο είναι προσβάσιμο 
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μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκη-
σης (gov.gr-ΕΨΠ). Μέχρι την ενεργοποίηση του Ο.Π.Σ.-
Α.Δ.Ε. κατά το μέρος που αφορά την έγκριση ίδρυσης 
και λειτουργίας ΚΗΦΗ και ΚΔΗΦ, η αίτηση υποβάλλεται 
σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στην αδειοδοτούσα 
αρχή ή 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), 
με θεώρηση ως προς το γνήσιο της υπογραφής, εφόσον 
δεν κατατίθεται από τον φορέα της δραστηριότητας, 
φυσικό πρόσωπο ή τον εκπρόσωπό του, αυτοπροσώπως.

Όταν η διαδικασία διεκπεραιώνεται μέσω των Κ.Ε.Π. 
που λειτουργούν ως Ε.Κ.Ε., αντί του Παραρτήματος Ι, 
υποβάλλεται το έντυπο του Παραρτήματος ΙΙΑ και ΙΙΒ, 
το οποίο επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέ-
ρος της παρούσας.

3. Η αίτηση συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολο-
γητικά:

α. Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης από κατά νόμο 
αρμόδιο ιδιώτη μηχανικό σύμφωνα με την παρ. 8 του 
άρθρου 107 του ν. 4495/2017, στην οποία αναγράφε-
ται η ακριβής θέση του ακινήτου, το συνολικό εμβαδό 
του κύριου χώρου μετά των παραρτημάτων αυτού, η 
δυναμικότητα, η βεβαίωση χρήσης γης από την οικεία 
Υπηρεσία Δόμησης (ΥΔΟΜ) και βεβαιώνεται ρητά ότι ο 
χώρος είναι νομίμως υφιστάμενος -αναφορικά με την κα-
τασκευή και τη χρήση ως Κ.Η.Φ.Η. ή Κ.Δ.Η.Φ.- και πληροί 
όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις χώρου κύριας χρήσης για 
να λειτουργήσει ως Κ.Η.Φ.Η. ή Κ.Δ.Η.Φ., σύμφωνα με τον 
ισχύοντα Οικοδομικό και Κτιριοδομικό Κανονισμό, τον 
Κανονισμό Πυροπροστασίας, τις εκάστοτε ισχύουσες 
γενικές και ειδικές πολεοδομικές διατάξεις, καθώς και τις 
κτιριολογικές προδιαγραφές της ειδικής για τη δραστη-
ριότητα νομοθεσίας (όπως η υπό στοιχεία Π1γ/Α/ΑΓΠ/
οικ. 14963/9.10.2001, Β΄ 1397 και η υπό στοιχεία Π 4α 
οικ. 4633/29.9.1993, Β΄ 789) υπουργική απόφαση και ότι 
είναι προσβάσιμος από εμποδιζόμενα άτομα σύμφωνα 
με τις ισχύουσες προδιαγραφές. Η ανωτέρω βεβαίωση 
συνοδεύεται από:

I. Ευκρινή φωτοαντίγραφα όλων των δημόσιων εγγρά-
φων περί της πολεοδομικής νομιμότητας (οικοδομικής 
αδείας, αναθεώρησης ή ενημέρωσης οικοδομικής αδεί-
ας, έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, από-
φασης εξαίρεσης από κατεδάφιση, άδειας νομιμοποίη-
σης, βεβαίωσης περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής 
σε διατάξεις εξαίρεσης από την κατεδάφιση, βεβαίωσης 
εξόφλησης ποσού 30% του ενιαίου ειδικού προστίμου 
κ.λπ.),

II. Ευκρινή αντίγραφα εγκεκριμένων κατόψεων – 
τομών του χώρου, που πρόκειται να λειτουργήσει το 
Κ.Η.Φ.Η. ή το Κ.Δ.Η.Φ., στα οποία αποτυπώνονται όλοι οι 
χώροι του. Εφόσον, λόγω κτιριολογικών προδιαγραφών 
είναι απαραίτητη η απεικόνιση επιπρόσθετων στοιχείων 
επί των ανωτέρω εγκεκριμένων σχεδίων, είναι δυνατή η 
αποτύπωση αυτών στα ανωτέρω αντίγραφα με ευθύνη 
του ιδιώτη μηχανικού ή η σύνταξη νέου σχεδίου που 
θα συνοδεύει το ανωτέρω αντίγραφο. Τα αντίγραφα 
των εγκεκριμένων κατόψεων προέρχονται είτε από το 
πληροφοριακό σύστημα έκδοσης οικοδομικών αδειών 

e-adeies, είτε από το πληροφοριακό σύστημα δηλώσε-
ων αυθαιρέτων, είτε από το έντυπο αρχείο της ΥΔΟΜ 
ανάλογα με το είδος της νομιμοποιητικής πράξης της 
περίπτωσης Ι (ηλεκτρονικής ή έντυπης).

β. Δελτίο δομικής τρωτότητας. Εφόσον βάσει του 
δελτίου αυτού, το κτίριο κατατάσσεται στην κατηγορία 
Υ (Υψηλής Προτεραιότητας Ελέγχου), σύμφωνα με την 
υπουργική απόφαση υπ’ αρ. 7581/11-2-2014 (Β΄ 405), 
απαιτείται επιπλέον βεβαίωση στατικής επάρκειας υπο-
γεγραμμένη από αρμόδιο μηχανικό, η οποία βασίζεται 
σε μελέτη στατικής επάρκειας, που έχει αναρτηθεί στο 
πληροφοριακό σύστημα e-adeies, το οποίο είναι προ-
σβάσιμο μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσι-
ας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ). Ομοίως απαιτείται βεβαίωση 
στατικής επάρκειας, εάν η δραστηριότητα στεγάζεται 
ολικώς ή μερικώς σε αυθαίρετο κτίριο, το οποίο έχει 
υπαχθεί σε διατάξεις αναστολής επιβολής κυρώσεων 
και για το οποίο υφίσταται υποχρέωση κατάθεσης με-
λέτης στατικής επάρκειας στο πληροφοριακό σύστημα 
αυθαιρέτων του ΤΕΕ.

γ. Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας για 
χρήση «Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια».

δ. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου του φορέα της δρα-
στηριότητας, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει κα-
ταδικαστεί για τα αδικήματα της παρ. α του άρθρου 8 του 
Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α΄ 26), καθώς και για 
τα πλημμελήματα και κακουργήματα, τετελεσμένα ή εν 
αποπείρα, της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, 
πλαστογράφησης, παραχάραξης, δωροδοκίας, σωματικής 
βλάβης και παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών 
ή για έγκλημα που αναφέρεται στα ήθη, καθώς και για τα 
εγκλήματα των άρθρων 336, 337 παρ. 3, 339, 342,348, 
348Α, 348Β, 348Γ και 351Α του Ποινικού Κώδικα. Αν ο 
φορέας της δραστηριότητας είναι νομικό πρόσωπο, το 
αντίγραφο του Ποινικού Μητρώου αφορά στον νόμιμο 
εκπρόσωπο του και σε όλα τα μέλη της διοίκησης.

ε. Αποδεικτικό καταβολής του αντιτίμου του παραβό-
λου του άρθρου 6 της παρούσας.

4. Σε περίπτωση που ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο 
μη υπόχρεο εγγραφής στο ΓΕΜΗ απαιτούνται επιπλέον:

α. ευκρινές φωτοαντίγραφο του κωδικοποιημένου 
καταστατικού του νομικού προσώπου, από το οποίο να 
προκύπτει ότι η δραστηριότητα εμπίπτει στους σκοπούς 
του νομικού προσώπου ή το σχετικό ΦΕΚ ίδρυσης, με 
τις τροποποιήσεις του ή οποιοδήποτε έγγραφο από το 
οποίο να προκύπτει η νόμιμη σύσταση και εκπροσώπη-
ση του αιτούντος νομικού προσώπου.

β. πρόσφατο (τελευταίου εξαμήνου) πιστοποιητικό ή 
βεβαίωση ή πράξη αρμόδιας υπηρεσίας απ’ όπου να προ-
κύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου.

5. Για τη χορήγηση της έγκρισης, η αδειοδοτούσα αρχή 
αναζητά αυτεπαγγέλτως μέσω ηλεκτρονικής πρόσβασης 
στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ):

α. τα νομιμοποιητικά έγγραφα, πράξεις ή στοιχεία 
σύστασης και εκπροσώπησης του φορέα της δραστη-
ριότητας,

β. στοιχεία ή πιστοποιητικά περί της τρέχουσας κα-
τάστασης (ενεργή, λύση, εκκαθάριση, πτώχευση, κ.ο.κ.) 
της εταιρείας.
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6. Η αδειοδοτούσα αρχή ελέγχει την αίτηση και την 
πληρότητα των δικαιολογητικών, σε τυπικό και ουσια-
στικό επίπεδο, και διενεργεί αυτοψία εντός τριάντα (30) 
ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, για 
τη διαπίστωση της συνδρομής των νομίμων προϋποθέ-
σεων λειτουργίας.

7. Αν η αδειοδοτούσα αρχή διαπιστώσει ελλείψεις 
στην αίτηση ή στα δικαιολογητικά, ειδοποιεί, γραπτώς 
ή ηλεκτρονικώς, τον φορέα της δραστηριότητας εντός 
είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της 
αίτησης. Ο φορέας οφείλει να συμπληρώσει τις ελλείψεις 
εντός είκοσι (20) ημερών από την ημέρα που θα λάβει 
την ειδοποίηση. Σε αντίθετη περίπτωση, η αίτησή του 
απορρίπτεται.

8. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου της αίτησης 
και των δικαιολογητικών και τη διενέργεια της αυτοψί-
ας, η αδειοδοτούσα αρχή εκδίδει την έγκριση ίδρυσης 
και λειτουργίας ή απορρίπτει την αίτηση αιτιολογημέ-
να. Η έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας εκδίδεται εντός 
60 ημερών από την προσήκουσα υποβολή (τυπική και 
ουσιαστική πληρότητα) της αίτησης και των δικαιολο-
γητικών. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία για την έκ-
δοση της έγκρισης, τεκμαίρεται ότι η έγκριση ίδρυσης 
και λειτουργίας έχει χορηγηθεί, σύμφωνα με το άρθρο 8 
του ν.4442/2016, και ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητή-
σει από την αδειοδοτούσα αρχή τη χορήγηση σχετικής 
βεβαίωσης.

9. Η αδειοδοτούσα αρχή υποχρεούται να κοινοποι-
εί αμελλητί την έγκριση και τις τυχόν τροποποιήσεις 
της στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης, στην αρμόδια 
υπηρεσία του Πυροσβεστικού Σώματος, στην αρμόδια 
υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υπο-
θέσεων, καθώς και σε κάθε άλλη αρμόδια, κατά την κρίση 
της, υπηρεσία, προκειμένου να ασκήσουν τις ελεγκτικές 
τους αρμοδιότητες.

10. Η έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας έχει αόριστη 
διάρκεια.

Άρθρο 4
Μεταβολές στην ασκούμενη δραστηριότητα

1. Σε περίπτωση επικείμενης αύξησης του αριθμού των 
εξυπηρετούμενων ατόμων, επικείμενης μεταβολής της 
κτιριακής υποδομής, καθώς και κάθε άλλης επικείμενης 
μεταβολής στοιχείων της δραστηριότητας για την οποία 
απαιτείται τροποποίηση των δικαιολογητικών βάσει των 
οποίων εκδόθηκε η έγκριση, ο φορέας της δραστηρι-
ότητας υποχρεούται να υποβάλει στην αδειοδοτούσα 
αρχή αίτηση τροποποίησης της έγκρισης. Η έγκριση της 
τροποποίησης χορηγείται εντός εξήντα (60) ημερών από 
την προσήκουσα υποβολή της αίτησης και των δικαιολο-
γητικών (τυπική και ουσιαστική πληρότητα). Αν παρέλθει 
άπρακτη η προθεσμία για την έκδοση της τροποποίησης 
της έγκρισης, τεκμαίρεται ότι αυτή έχει χορηγηθεί, σύμ-
φωνα με το άρθρο 8 του ν. 4442/2016 και ο ενδιαφερό-
μενος μπορεί να ζητήσει από την αδειοδοτούσα αρχή 
τη χορήγηση σχετικής βεβαίωσης.

2. Σε περίπτωση λοιπών μεταβολών, ο φορέας της 
δραστηριότητας υποχρεούται σε απλή ενημέρωση της 
αδειοδοτούσας αρχής. Η ενημέρωση κοινοποιείται στην 

αδειοδοτούσα αρχή με κάθε πρόσφορο μέσο, και πά-
ντως πριν την επιδιωκόμενη μεταβολή.

Άρθρο 5 
Έλεγχοι

1. Κατά τη λειτουργία της δραστηριότητας, η αδειο-
δοτούσα αρχή και οι λοιπές ελεγκτικές αρχές δύνανται 
να διενεργούν ελέγχους, με σκοπό την παρακολούθηση 
της συμμόρφωσης των φορέων των δραστηριοτήτων 
με τις απαιτήσεις της παρούσας και του Κεφαλαίου Κ 
του ν. 4442/2016 (Α΄ 230) και της ειδικότερης κατά το 
αντικείμενο της δραστηριότητας νομοθεσίας. Μέχρι την 
έκδοση των κανονιστικών πράξεων που αφορούν τα 
άρθρα 127 έως και 157 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5), οι έλεγ-
χοι διενεργούνται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

2. Η αδειοδοτούσα αρχή κατά την αυτοψία για την έγκρι-
ση ίδρυσης και λειτουργίας, καθώς και κατά τους ελέγχους 
της παραγράφου 1 δύναται να συνεπικουρείται από κλι-
μάκιο υπαλλήλων της οικείας περιφέρειας, οι οποίοι δια-
θέτουν κατάλληλα για την εν λόγω συνδρομή προσόντα.

Άρθρο 6 
Παράβολο

1. Για την χορήγηση έγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας 
των δραστηριοτήτων της παρούσας, απαιτείται η προη-
γούμενη καταβολή παραβόλου σύμφωνα με τα άρθρα 
11 και 124 του ν. 4442/2016, το οποίο ορίζεται στο ποσό 
των εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

2. Το παράβολο καταβάλλεται με σκοπό τη διαχείριση 
των εγκρίσεων, τη διαχείριση των πληροφοριών και τη 
διενέργεια των ελέγχων που σχετίζονται με την έγκριση, 
καθώς και την ανάπτυξη του Ο.Π.Σ.-Α.Δ.Ε. του άρθρου 14 
ν. 4442/2016, τη λειτουργία και συντήρησή του.

3. Ποσοστό 80% του αντιτίμου του παραβόλου ει-
σπράττεται υπέρ του αρμόδιου για την έγκριση Οργα-
νισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και ποσοστό 20% 
υπέρ του κρατικού προϋπολογισμού, προκειμένου να 
καλυφθούν σχετικές δαπάνες της Γενικής Γραμματείας Βι-
ομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
σύμφωνα με την παρ. 1 β) του άρθρου 11 ν. 4442/2016. 
Το ποσό υπέρ του αρμόδιου Ο.Τ.Α. κατατίθεται σε ειδικό 
τραπεζικό λογαριασμό και το ποσό υπέρ του κρατικού 
προϋπολογισμού εμφανίζεται στον Αναλυτικό Λογαρια-
σμό Εσόδων (ΑΛΕ) 1450113002, με την Κωδικοποιημένη 
Επωνυμία ‘’Ποσοστό 20% επί των παραβόλων για την 
άσκηση οικονομικής δραστηριότητας υπό καθεστώς 
γνωστοποίησης ή και έγκρισης όταν αρμόδιες αρχές 
ορίζονται οι Ο.Τ.Α.’’. Ο φορέας της οικονομικής δραστη-
ριότητας προμηθεύεται το παράβολο ηλεκτρονικά μέσω 
της εφαρμογής e-παράβολο, εφόσον έχει ενεργοποιηθεί 
η σχετική δυνατότητα.

4. Η επιστροφή τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων 
ποσών πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην υπό στοιχεία Α.1047/12.03.2020 κοινή απόφαση 
των Υπουργών Οικονομικών και Επικρατείας (Β΄ 979).

5. Με την έναρξη ισχύος της παρούσας, το παράβολο 
που προβλέπεται στην περ. θ’ του άρθρου 10 του π.δ. 
395/1993 για την έναρξη λειτουργίας των Κ.Δ.Η.Φ. για 
άτομα με αναπηρία καταργείται.
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Άρθρο 7
Παραβάσεις, εύρος πλαισίου κυρώσεων 
και διακοπή λειτουργίας

1. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται άσκηση της δρα-
στηριότητας χωρίς την απαιτούμενη έγκριση ίδρυσης 
και λειτουργίας, επιβάλλονται σε βάρος του φορέα δι-
οικητικό πρόστιμο από πεντακόσια (500) έως δώδεκα 
χιλιάδες (12.000) ευρώ, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα 
στο άρθρο 8 της παρούσας και διακοπή λειτουργίας της 
δραστηριότητας, προσωρινή ή οριστική.

2. Επίσης διακοπή λειτουργίας της δραστηριότητας, 
ολική ή μερική, επιβάλλεται στις εξής περιπτώσεις:

α) Προσωρινή διακοπή επιβάλλεται αν:
αα) συντρέχει άμεσος κίνδυνος για το δημόσιο συμφέ-

ρον και ιδίως για την υγεία, τη σωματική ακεραιότητα και 
ασφάλεια των εξυπηρετούμενων ατόμων ή εργαζομένων,

ββ) υπάρχει παρέκκλιση από τον σκοπό της, όπως 
αυτός καθορίζεται στο οικείο θεσμικό πλαίσιο, ή σε 
περίπτωση οιασδήποτε αμετάκλητης ποινής προς τους 
υπευθύνους για κακή συμπεριφορά προς τα εξυπηρε-
τούμενα άτομα για πράξεις που συνιστούν πλημμέλημα 
ή κακούργημα,

γγ) το αιτηθεί ο φορέας της δραστηριότητας στο 
όνομα του οποίου έχει εκδοθεί η έγκριση ίδρυσης και 
λειτουργίας,

δδ) επίκειται κτηριακή επέκταση ή ανακαίνιση μεγάλης 
έκτασης της δραστηριότητας. Στην περίπτωση αυτή, η 
διακοπή έχει διάρκεια μέχρι έξι (6) μήνες.

Στις περιπτώσεις αα) και ββ) τίθεται προθεσμία από 
την αδειοδοτούσα αρχή για άρση της παράβασης και 
συμμόρφωση.

β) Οριστική διακοπή επιβάλλεται αν:
αα) παρά την ταχθείσα προθεσμία προς συμμόρφωση 

και άρση της παράβασης σύμφωνα με την παρ. 2, η πα-
ράβαση εξακολουθεί να υφίσταται μετά από επανέλεγχο.

ββ) διαπιστωθεί παράβαση, η οποία είναι αντικειμενι-
κά αδύνατον να αρθεί,

γγ) το αιτηθεί ο φορέας της δραστηριότητας στο 
όνομα του οποίου έχει εκδοθεί η έγκριση ίδρυσης και 
λειτουργίας.

3. Αρμόδια αρχή για την επιβολή των κυρώσεων είναι 
η αδειοδοτούσα αρχή.

Άρθρο 8
Υπολογισμός διοικητικού προστίμου

1. Το πρόστιμο του άρθρου 7 υπολογίζεται με βάση 
τον παρακάτω τύπο υπολογισμού:

ΠΡΟΣΤΙΜΟ = τιμή βάσης Χ συντελεστής βαρύτητας Χ 
συντελεστής μεγέθους δραστηριότητας Χ συντελεστής 
προσαύξησης Χ συντελεστής μείωσης

2. Ως τιμή βάσης ορίζονται τα πεντακόσια (500) ευρώ.
3. Ο συντελεστής βαρύτητας προκύπτει ως άθροισμα 

των επιμέρους συντελεστών των παρ. 3.1 έως 3.3.
3.1 Αν η παράβαση συνοδεύεται και από παράβαση 

των ουσιαστικών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας 
περί λειτουργίας της ΚΔΗΦ,ΚΗΦΗ: 2

3.2 Αν από την άσκηση της δραστηριότητας τέθηκε 
σε διακινδύνευση ή προκλήθηκε βλάβη στο δημόσιο 
συμφέρον: 4

3.3 Διάρκεια παράβασης:
3.3.1 λιγότερο από μήνα: συντελεστής 1
3.3.2 ένας μήνας έως έτος: συντελεστής 1,5
3.3.3 άνω του έτους: συντελεστής 2
4. Ο συντελεστής μεγέθους ορίζεται σύμφωνα με τη 

δυναμικότητα
4.1. Αν η δραστηριότητα έχει δυναμικότητα μέχρι 30 

φιλοξενούμενους: συντελεστής 1
4.2. Αν η δραστηριότητα έχει άνω των 30 φιλοξενού-

μενων : συντελεστής 2
5. Ο συντελεστής προσαύξησης λαμβάνει την τιμή 1,5, 

εάν η διαπίστωση της παράβασης γίνεται εντός χρονικού 
διαστήματος μικρότερου των 2 ετών από προηγούμενη 
διαπιστωθείσα παράβαση του άρθρου 7, η οποία οδήγη-
σε σε επιβολή προστίμου. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις 
λαμβάνει την τιμή 1.

6. Ο συντελεστής μείωσης λαμβάνει την τιμή 0,7, εάν ο 
φορέας συνεργάζεται άμεσα και συμμορφώνεται εντός 
της ταχθείσας προθεσμίας. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις 
λαμβάνει την τιμή 1.

7. Το επιβαλλόμενο πρόστιμο δεν μπορεί να είναι μι-
κρότερο από πεντακόσια (500) ευρώ ή μεγαλύτερο από 
δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ.

8. Τα πρόστιμα που βεβαιώνονται σύμφωνα με την 
παρούσα εισπράττονται ως δημόσια έσοδα κατά τις δι-
ατάξεις του ΚΕΔΕ και πιστώνονται σε ειδικό κωδικό του 
Κρατικού Προϋπολογισμού.

Άρθρο 9
Λοιπές ρυθμίσεις για τις κυρώσεις

1. Η διαπίστωση παράβασης επιμέρους όρων της κεί-
μενης νομοθεσίας για τη λειτουργία της δραστηριότητας 
πλην των σχετικών με την έγκριση του άρθρου 7 του
ν. 4442/2016 (Α’ 230), επισύρει τις κυρώσεις που προβλέ-
πονται στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

2. Κατά των αποφάσεων επιβολής κυρώσεων του άρ-
θρου 7 χωρεί ειδική διοικητική προσφυγή, σύμφωνα με 
το άρθρο 227 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87).

Άρθρο 10
Τροποποιούμενες και καταργούμενες διατάξεις

1. Η παρ. 3 του άρθρου 1 της υπό στοιχεία Π1γ/ΑΓΠ/
οικ. 14963/2001 απόφασης του Υπουργού Υγείας και 
Πρόνοιας (Β΄ 1397) αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Για την λειτουργία κάθε Κέντρου Ημερήσιας Φρο-
ντίδας Ηλικιωμένων απαιτείται προηγούμενη έγκριση 
ίδρυσης και λειτουργίας σύμφωνα με το άρθρο 123 του 
ν. 4442/2016 (Α’ 230)».

2. Το άρθρο 2 της υπό στοιχεία Π1γ/ΑΓΠ/οικ. 14963/
2001 απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας (Β’ 
1397) καταργείται.

3. Το άρθρο 7 της υπό στοιχεία Π1γ/ΑΓΠ/οικ. 14963/
2001 απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας (Β’ 
1397) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 7
Τα νομικά πρόσωπα στο όνομα των οποίων θα χορηγη-

θεί η έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας, ευθύνονται για την 
άρτια οργάνωση και απρόσκοπτη λειτουργία αυτών και 
υποχρεώνονται να συμμορφώνονται με τις, κάθε φορά, 
παρεχόμενες οδηγίες από την εποπτεύουσα Αρχή».
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Άρθρο 11
 Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την 31 Οκτωβρίου 2021.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Αυγούστου 2021 

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και
Οικονομικών Επενδύσεων
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ   ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ 

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Υφυπουργός Εργασίας και Υφυπουργός Περιβάλλοντος
Κοινωνικών Υποθέσεων και Ενέργειας
ΔΟΜΝΑ-ΜΑΡΙΑ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ  

Αναπληρωτής Υπουργός Υφυπουργός
Εσωτερικών Ψηφιακής Διακυβέρνησης
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ

Επικρατείας
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ
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