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Απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομι-
κών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείων 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινω-
νικών Υποθέσεων, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πο-
λιτικής, Υποδομών και Μεταφορών, ρυθμίσεις 
για τη μεταφορά στον Οργανισμό Βιομηχανικής 
Ιδιοκτησίας των αρμοδιοτήτων για τα εμπορι-
κά σήματα, άλλες διατάξεις για την ενίσχυση της 
ανάπτυξης και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΜΕΡΟΣ Α’
ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟ-

ΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΣΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙ-

ΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Άρθρο 1: Σκοπός
Άρθρο 2: Αντικείμενο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ, ΤΣΙΡΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΓΟΔΡΟΜΙΩΝ
Άρθρο 3: Πλαίσιο άσκησης ψυχαγωγικών Δραστηριο-

τήτων λούνα παρκ, τσίρκων και Παγοδρομίων- Προσθή-
κη Κεφαλαίου ΙΘ’ στον ν. 4442/2016

Άρθρο 109: Πεδίο εφαρμογής
Άρθρο 110: Αρμόδια ή αδειοδοτούσα αρχή
Άρθρο 111: Εγκατάσταση ψυχαγωγικών δραστηριο-

τήτων
Άρθρο 112: Έγκριση λειτουργίας ψυχαγωγικών δρα-

στηριοτήτων
Άρθρο 113: Γνωστοποίηση λειτουργίας ψυχαγωγικών 

δραστηριοτήτων
Άρθρο 114: Μεταβολές στην ασκούμενη δραστηρι-

ότητα
Άρθρο 115: Παράβολο
Άρθρο 116: Έλεγχοι
Άρθρο 117: Παραβάσεις - Κυρώσεις

Άρθρο 118: Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Άρθρο 119: Τελικές διατάξεις
Άρθρο 120: Μεταβατικές διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡ-

ΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩ-
ΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Άρθρο 4: Απλούστευση του πλαισίου ίδρυσης και 
λειτουργίας των Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικι-
ωμένων και των Κέντρων Διημέρευσης Ημερήσιας Φρο-
ντίδας για Άτομα με Αναπηρία - Προσθήκη Κεφαλαίου Κ’
στον ν. 4442/2016

Άρθρο 121: Πεδίο εφαρμογής
Άρθρο 122: Αδειοδοτούσα αρχή
Άρθρο 123: Έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας δραστη-

ριότητας Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων 
και Κέντρων Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας Ατό-
μων με Αναπηρία

Άρθρο 124: Παράβολο
Άρθρο 125: Έλεγχοι
Άρθρο 126: Παραβάσεις - Κυρώσεις
Άρθρο 127: Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Άρθρο 128: Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 129: Μη εφαρμοζόμενες διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΣΧΟΛΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Άρθρο 5: Απλούστευση πλαισίου ίδρυσης και λειτουρ-

γίας σχολών ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης - Προσθήκη 
Κεφαλαίου ΚA’ στον ν. 4442/2016

Άρθρο 130: Πεδίο εφαρμογής
Άρθρο 131: Αρμόδια αρχή
Άρθρο 132: Γνωστοποίηση λειτουργίας σχολών ναυ-

αγοσωστικής εκπαίδευσης
Άρθρο 133: Παράβολο
Άρθρο 134: Έλεγχοι
Άρθρο 135: Παραβάσεις - Κυρώσεις
Άρθρο 136: Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Άρθρο 137: Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 138: Ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων για τις ναυ-

αγοσωστικές σχολές - Τροποποίηση παρ. 11 άρθρου 15
του ν. 2743/1999

 
  

E

17 Απριλίου 2021 ΤΕΥΧΟΣ  ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 63

7191

(Το παρόν ΦΕΚ επανεκτυπώθηκε λόγω παράλειψης)

Digitally signed by
KONSTANTINOS
MOSCHONAS
Date: 2021.04.27 17:30:58
EEST
Reason: Signed PDF
(embedded)
Location: Athens, Ethniko
Typografio

Signature Not
Verified



 T  7240 Τεύχος A’ 63/17.04.2021

Επενδύσεων κάθε έτους εγγράφονται οι πιστώσεις για 
την υπερωριακή απασχόληση των δημοσίων υπαλλήλων 
των ανωτέρω περιπτώσεων, σε περίπτωση καταβολής 
τους από την ΜΟΔ Α.Ε. μέσω επιχορήγησής τους από 
το ΠΔΕ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.»

Άρθρο 68
Παράταση της προθεσμίας μετεγκατάστασης 
των υπηρεσιών Δήμου Ελληνικού - 
Αργυρούπολης

Κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, το 
επιτρεπτό της προβλεπόμενης στο άρθρο 38 του ν. 4559/
2018 (Α’ 142) μετεγκατάστασης των υπηρεσιών του Δή-
μου Ελληνικού - Αργυρούπολης, με τη συνακόλουθη 
λειτουργία και διενέργεια των πάσης φύσεως απαιτού-
μενων για την εκπλήρωση του υπηρεσιακού καθήκοντος 
και δημοσίου συμφέροντος σχετικών με τις ως άνω υπη-
ρεσίες ενεργειών και δραστηριοτήτων, οι οποίες σήμερα 
βρίσκονται στα ορισθησόμενα Οικοδομικά Τετράγωνα 
(Ο.Τ.) 90 και 90α του ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου 
Ελληνικού - Αργυρούπολης (από 30.5.1979 π.δ., Δ’342, 
από 21.12.1964 β.δ, Δ’8 και από 21.7.1963 β.δ., Δ’129), 
συγκεκριμένα δε, στα ακίνητα που βρίσκονται επί των 
οδών Ρόζας Ιμβριώτη και 29ης του Δήμου Ελληνικού 
Αργυρούπολης, παρατείνεται για τρία (3) έτη από την 
έναρξη ισχύος του παρόντος, η δε μετεγκατάσταση επι-
τρέπεται μέχρι την τροποποίηση του Γενικού Πολεοδο-
μικού Σχεδίου και του Ρυμοτομικού Σχεδίου και σε κάθε 
περίπτωση εντός της προαναφερόμενης τριετούς προ-
θεσμίας. Οι υπηρεσίες του Δήμου Ελληνικού - Αργυρού-
πολης περιλαμβάνουν, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, 
τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας 
(ήτοι ιδίως, των διοικητικών υπηρεσιών, υπηρεσιών κα-
θαριότητας, διαχείρισης κλαδεμάτων, πρασίνου, αμαξο-
στασίου, συνεργείου οχημάτων και αποθηκών).

Άρθρο 69
Παράταση προθεσμίας απομάκρυνσης 
νομίμως υφιστάμενων μεταποιητικών 
δραστηριοτήτων - Τροποποίηση της παρ. 1
του άρθρου 75 του ν. 3982/2011

Στην παρ. 1 του άρθρου 75 του ν. 3982/2011 (Α’ 143), 
περί της προθεσμίας απομάκρυνσης λόγω αλλαγής χρή-
σης γης των νομίμως υφιστάμενων μεταποιητικών δρα-
στηριοτήτων, τροποποιούνται το πρώτο και το τέταρτο 
εδάφιο, η προθεσμία παρατείνεται από τη λήξη της στις 
8.8.2021 μέχρι τις 8.8.2024, και η παρ. 1 διαμορφώνεται 
ως εξής:

«1. Η προθεσμία απομάκρυνσης λόγω αλλαγής χρή-
σης γης των νομίμως υφιστάμενων μεταποιητικών 
δραστηριοτήτων, η οποία έληξε ή λήγει μέχρι 8.8.2024, 
παρατείνεται μέχρι την ημερομηνία αυτήν. Προκειμέ-
νου να ισχύσει το προηγούμενο εδάφιο, οι επιχειρήσεις 
οφείλουν να λειτουργούν μέχρι τότε με εγκεκριμένους 
περιβαλλοντικούς όρους. Μετά την ημερομηνία αυτήν 
με ευθύνη της Αδειοδοτούσας Αρχής διακόπτεται η 
λειτουργία των δραστηριοτήτων και σφραγίζονται όσα 
μηχανήματα εξακολουθούν να υπάρχουν στους χώρους 
της εγκατάστασης. Διαδικασίες διακοπής λειτουργίας 

λόγω αλλαγής χρήσης γης, οι οποίες για τον λόγο αυτόν 
βρίσκονται σε εκκρεμότητα, αναστέλλονται σύμφωνα με 
τα παραπάνω εδάφια μέχρι 8.8.2024. Ως «νόμιμα υφιστά-
μενες» νοούνται οι δραστηριότητες, οι οποίες διαθέτουν 
τον απαιτούμενο διοικητικό τύπο λειτουργίας τους σε 
ισχύ, καθώς και εκείνες, οι οποίες πληρούν όλες τις προ-
ϋποθέσεις για ανανέωση της διοικητικής διαδικασίας 
για τη λειτουργία τους, εκτός από την προϋπόθεση περί 
χρήσης γης. Τα προηγούμενα εδάφια δεν εφαρμόζονται 
σε επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες σε περιοχή, η 
οποία καθορίζεται, σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 12 του 
ν. 3481/2006 (Α’ 162).»

Άρθρο 70
Χρήση τηλεδιάσκεψης από την Επιτροπή 
Ανταγωνισμού - Προσθήκη παρ. 9α
στο άρθρο 15 του ν. 3959/2011

Μετά από την παρ. 9 του άρθρου 15 του ν. 3959/2011 
(Α’ 93), περί της διαδικασίας εξέτασης υποθέσεων από 
την Επιτροπή Ανταγωνισμού, προστίθεται παρ. 9α ως 
εξής:

«9α. Η ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισμού συζή-
τηση της παρ. 9, καθώς και η συζήτηση επί υποθέσεων 
συγκεντρώσεων επιχειρήσεων των άρθρων 5 έως 10, δύ-
ναται, προς διευκόλυνση της λειτουργίας της Επιτροπής, 
ιδίως εάν δεν είναι εφικτή ή είναι εξαιρετικά δυσχερής η 
αυτοπρόσωπη παρουσία ορισμένων ή όλων των μερών 
ή για άλλους λόγους έκτακτης ανάγκης, να γίνεται και 
με τη χρήση τεχνικών μέσων (τηλεδιάσκεψη) ως προς 
τα μέρη αυτά. Για τη χρήση της διαδικασίας της τηλε-
διάσκεψης αποφασίζει, κατά διακριτική της ευχέρεια, η 
Επιτροπή Ανταγωνισμού. Στις περιπτώσεις αυτές, στον 
Κανονισμό Λειτουργίας και Διαχείρισης της Επιτροπής 
Ανταγωνισμού καθορίζονται ο τόπος της συνεδρίασης, 
ο τρόπος διαπίστωσης της απαρτίας και διασφάλισης της 
μυστικότητας της συνεδρίασης, ο τρόπος τήρησης των 
πρακτικών και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.»

Άρθρο 71
Υπογραφή ετήσιων χρηματοοικονομικών
καταστάσεων - Τροποποίηση της παρ. 1
του άρθρου 147 του ν. 4548/2018

Η περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 147 του ν. 4548/2018 
(Α’ 104), περί της υπογραφής ετήσιων χρηματοοικονο-
μικών καταστάσεων, τροποποιείται και η παρ. 1 διαμορ-
φώνεται ως εξής:

«1. Για να ληφθεί από τη γενική συνέλευση έγκυρη 
απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
που έχουν καταρτιστεί από το διοικητικό συμβούλιο, 
πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία (3) διαφορετικά 
πρόσωπα, και συγκεκριμένα από:

α) τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον 
αναπληρωτή του,

β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε 
περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιό-
τητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, 
από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται 
από αυτό, και

γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο 
από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, κάτοχο άδειας 

Άρθρο 69ρ ρ
Παράταση προθεσμίας απομάκρυνσης ρ η ρ μ μ ρ η
νομίμως υφιστάμενων μεταποιητικώνμ μ φ μ μ η
δραστηριοτήτων - Τροποποίηση της παρ. 1ρ ηρ ή ρ η η
του άρθρου 75 του ν. 3982/2011

Στην παρ. 1 του άρθρου 75 του ν. 3982/2011 (Α’ 143),
περί της προθεσμίας απομάκρυνσης λόγω αλλαγής χρή-
σης γης των νομίμως υφιστάμενων μεταποιητικών δρα-
στηριοτήτων, τροποποιούνται το πρώτο και το τέταρτο 
εδάφιο, η προθεσμία παρατείνεται από τη λήξη της στις
8.8.2021 μέχρι τις 8.8.2024, και η παρ. 1 διαμορφώνεται
ως εξής:

«1. Η προθεσμία απομάκρυνσης λόγω αλλαγής χρή-χ
σης γης των νομίμως υφιστάμενων μεταποιητικών
δραστηριοτήτων, η οποία έληξε ή λήγει μέχρι 8.8.2024, χ
παρατείνεται μέχρι την ημερομηνία αυτήν. Προκειμέ-χ
νου να ισχύσει το προηγούμενο εδάφιο, οι επιχειρήσεις χ χ
οφείλουν να λειτουργούν μέχρι τότε με εγκεκριμένουςχ
περιβαλλοντικούς όρους. Μετά την ημερομηνία αυτήν
με ευθύνη της Αδειοδοτούσας Αρχής διακόπτεται η χ
λειτουργία των δραστηριοτήτων και σφραγίζονται όσα
μηχανήματα εξακολουθούν να υπάρχουν στους χώρουςχ χ χ
της εγκατάστασης. Διαδικασίες διακοπής λειτουργίας

λόγω αλλαγής χρήσης γης, οι οποίες για τον λόγο αυτόν γ γή χρή η γη γ γ
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τα παραπάνω εδάφια μέχρι 8.8.2024. Ως «νόμιμα υφιστά-ρ φ μ χρ μ μ φ
μενες» νοούνται οι δραστηριότητες, οι οποίες διαθέτουν μ ρ ηρ η
τον απαιτούμενο διοικητικό τύπο λειτουργίας τους σεμ η ργ
ισχύ, καθώς και εκείνες, οι οποίες πληρούν όλες τις προ-χ ηρ ρ
ϋποθέσεις για ανανέωση της διοικητικής διαδικασίας γ η η η ή
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χρήσης γης. Τα προηγούμενα εδάφια δεν εφαρμόζονταιχρή η γη ρ ηγ μ φ φ ρμ
σε επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες σε περιοχή, ηχ ρή γ ημ ρ χή η
οποία καθορίζεται, σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 12 τουρ μ
ν. 3481/2006 (Α’ 162).»


