
                                                ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΙΔΕΙΕΣ  

Α. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
1. Ν. 3463/06, άρθρο 75 παρ. ΙΙ στοιχ.16.
2. Π.∆.12/2005 (ΦΕΚ 10/18.01.2005 τεύχος Α΄).
3. Ν. 4497/17, άρθρο 39 (ΦΕΚ 171/13-11-2017 τεύχος Α').
4. ΚΥΑ ∆ΙΑ∆Π/Φ.Α.2.1/31600/20.11.2013 (ΦΕΚ 3106/09.12.2013 τεύχος Β’).

Β1. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ
(Κατατίθεται στη ∆ηµοτική Κοινότητα που ανήκει η επιχείρηση)
 Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία καθορίζεται το είδος της επιχείρησης και περιγράφεται 

πλήρως η  τοποθεσία  του  αντίστοιχου  οικήµατος  ή  ακινήτου  (περιοχή  -  οικισµός,  οδός,  αριθµός  ή  οικοδοµικό 
τετράγωνο). Όταν πρόκειται για υπό σύσταση εταιρεία, η υποβολή της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης γίνεται από το 
νόµιµο εκπρόσωπο των ιδρυτών, όπως αυτός δηλώνεται στο κείµενο της αίτησης.

 ∆ιάγραµµα της περιοχής (σκαρίφηµα ή αποτύπωση χάρτη) στο οποίο σηµειώνεται η ακριβής θέση της 
εγκατάστασης.

 Βεβαίωση για τις χρήσεις γης από την Πολεοδοµία, δηλαδή αν βρίσκεται σε ζώνη όπου επιτρέπεται η συγκεκριµένη 
χρήση, όπως προκύπτει από το πολεοδοµικό σχέδιο ή τυχόν διάταγµα όπου προβλέπονται ειδικοί όροι χρήσεων 
γης.

 Βεβαίωση Πολεοδοµίας* από την οποία να προκύπτει ότι η απόσταση των εγκαταστάσεων είναι τουλάχιστον 150 
µέτρα από:
α) την πλησιέστερη νόµιµη κατοικία (κύρια ή δευτερεύουσα), ξενοδοχείο, σχολείο, νοσοκοµείο, γηροκοµείο, 

σανατόριο, χώρο λατρείας, υπαίθριο θέατρο και γενικά εγκατάσταση που απαιτεί ειδική ακουστική προστασία
β) χώρους µε ιδιαίτερο ιστορικό/πολιτιστικό χαρακτήρα (αρχαιολογικοί χώροι κλπ)
γ) χώρους χαρακτηρισµένους ως ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους ή περιοχές ειδικής προστασίας (βιότοποι κ.λπ.)
(Η παραπάνω απόσταση µετράται σε ευθεία γραµµή από το πλησιέστερο σηµείο των ορίων της εγκατάστασης έως 
το πλησιέστερο σηµείο του οικοπέδου ή γηπέδου της κατοικίας ή των λοιπών παραπάνω εγκαταστάσεων και 
χώρων και αποδεικνύεται µε την προσκόµιση σχετικής βεβαίωσης από την αρµόδια πολεοδοµική υπηρεσία).

* Μόνο για τις µόνιµες εγκαταστάσεις

Β2. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α∆ΕΙΑΣ
 Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία).
 Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας 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).

 Εφόσον πρόκειται για εταιρεία, το κωδικοποιηµένο καταστατικό της.
 Βεβαίωση άσκησης επιτηδεύµατος από την ∆.Ο.Υ.
 Βεβαίωση εγγραφής στον αρµόδιο ασφαλιστικό φορέα.
 Παράβολο σύµφωνα µε την υπ' αριθ. 61167/17.12.2007 (ΦΕΚ 2438/28.12.2007 τεύχος Β') ΚΥΑ.
 Σχεδιαγράµµατα της περιοχής εις τριπλούν από διπλωµατούχο µηχανικό, σε κλίµακα που αναφέρεται ρητά επί των 

σχεδίων, στα οποία θα αποτυπώνονται όλοι οι χώροι, περιλαµβανοµένων και αυτών που προβλέπονται από ειδικές 
διατάξεις του ισχύοντος νοµικού πλαισίου (π.χ. αποχωρητήρια για Α.Μ.Ε.Α).

 Βεβαίωση µηχανικού διπλωµατούχου ανώτατης σχολής για την καλή εγκατάσταση και λειτουργία των παιχνιδιών.
 Βεβαίωση ηλεκτρολόγου µηχανικού ανώτατης σχολής, περί της ασφάλειας των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.
 Έγκριση της αρµόδιας Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, αν πρόκειται να λειτουργήσει σε περιοχή Αρχαιολογικής Ζώνης.
 Γνωµάτευση κτηνιάτρου της αρµόδιας οργανικής µονάδας Κτηνιατρικής της Περιφέρειας, αν πρόκειται για έκθεση 

ζώων, περί της υγειονοµικής καταλληλότητας αυτών.
 Βεβαίωση διπλωµατούχου χηµικού ανώτατης σχολής για την επικινδυνότητα των τυχόν χρησιµοποιουµένων 

αερίων ή άλλων υλών.
 Άδεια του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας) για µηχανολογικές εγκαταστάσεις άνω των 10 ή 

15
ίππων κατά τις διατάξεις του Α.Ν. 207/1967 (Α' 216).

 Βεβαίωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, όταν πρόκειται για πτήση ή ανύψωση αιωροπτέρων, αεροστάτων 
ή άλλων τεχνικών µέσων ότι η πτήση ή ανύψωση δεν αντίκειται στους οικείους κανονισµούς της, και στους εν γένει 
κανόνες ασφαλείας του εναερίου χώρου και βεβαίωση της ∆ΕΗ και ΟΤΕ για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων στην 
περιοχή που πρόκειται να γίνει πτήση ή ανύψωση.

 Γνωµάτευση του Συµβουλίου «περί θεάτρων και κινηµατογράφων», αν πρόκειται για λούνα-παρκ, τσίρκο, πίστες 
αυτοκινητιδίων, επιδείξεις (όπως το ελαστικό σάλτο) και λοιπές παρεµφερείς εγκαταστάσεις και δραστηριότητες, για 
την καταλληλότητα των χώρων εγκαταστάσεων και εξοπλισµού.
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Γ. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
Για την εγκατάσταση και λειτουργία ψυχαγωγικών παιχνιδιών (λούνα-παρκ, πίστες αυτοκινητιδίων, τσίρκο κ.λπ.) απαιτείται 
άδεια,  η  οποία  χορηγείται  από  τον  δήµαρχο  µε  τη  διαδικασία  που προβλέπουν  οι  διατάξεις  του  άρθρου  80  του  Ν. 
3463/2006 και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις των οικείων διατάξεων που διέπουν αυτά.
Μετά τη χορήγηση της προέγκρισης από την αρµόδια ∆ηµοτική Κοινότητα και αφού υποβληθούν τα απαιτούµενα από τις 
σχετικές διατάξεις δικαιολογητικά και γνωµατεύσει θετικά το Πρωτοβάθµιο Συµβούλιο Θεάτρων και Κινηµατογράφων ή 
διεξαχθεί ο απαιτούµενος έλεγχος από τις αρµόδιες τεχνικές υπηρεσίες του ∆ήµου, εκδίδεται µε απόφαση ∆ηµάρχου η 
άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας της αιτούµενης δραστηριότητας.

∆. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
 Η άδεια λειτουργίας ισχύει για πέντε (5) χρόνια και ανανεώνεται µόνο αν εξακολουθούν να πληρούνται οι προϋποθέσεις 

της παρ.1 της υπ' αριθ. 7034/1298/15.03.2000 (ΦΕΚ 368/24.03.2000 τεύχος Β') ΚΥΑ, ιδίως ως προς την εν τω µεταξύ 
πιθανή ανέγερση νέων κατοικιών και λοιπών εγκαταστάσεων. Χρονικό σηµείο αναφοράς για τον προσδιορισµό των νέων 
κατοικιών και  εγκαταστάσεων θεωρείται  η  ηµεροµηνία της οριστικής ηλεκτροδότησης τους  (ισχύει  µόνο για  µόνιµες 
εγκαταστάσεις ψυχαγωγικών παιδειών).

 Προϋπόθεση για τη χορήγηση οποιασδήποτε άδειας από τον ∆ήµο είναι η µη ύπαρξη βεβαιωµένων ληξιπρόθεσµων 
οφειλών, µε εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεµοδικίας και του διακανονισµού καταβολής αυτών.
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