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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
8 Οκτωβρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 15065
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 11541/3-7-2018 κοινής
απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Τουρισμού με τίτλο
«Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης ειδικού σήματος λειτουργίας σε μονάδες ιαματικής θεραπείας και κέντρα ιαματικού τουρισμού - θερμαλισμού στο σύστημα διεκπεραίωσης μέσω των
κέντρων εξυπηρέτησης πολιτών (Κ.Ε.Π.) που
λειτουργούν ως ενιαία κέντρα εξυπηρέτησης
(Ε.Κ.Ε.)», (Β’ 2833).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Των άρθρων 6, 9 και 14 του ν. 3844/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες
διατάξεις» (Α’ 63).
β. Της υποπαρ. στ’ της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 4276/
2014 «Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές
μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις» (Α’ 155).
γ. Των άρθρων 16 και 17 του ν. 3498/2006 «Ανάπτυξη
ιαματικού τουρισμού και άλλες διατάξεις» (Α’ 230).
δ. Του ν. 4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου-Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση-Θέματα αρμοδιότητας Υπ. Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού
και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (Α’ 180), και
ειδικότερα του άρθρου 12 αυτού περί σύστασης Ειδικής
Υπηρεσίας Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών
Επενδύσεων (ΕΥΠΑΤΕ) στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού.
ε. Της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 3013/2002 «Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και άλλες διατάξεις»
(Α’ 102), όπως ισχύει.

Αρ. Φύλλου 4444

στ. 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).
ζ. Του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α’ 34), όπως ισχύει.
η. Των άρθρων 12 και 24 του ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση
αδικιών και άλλες διατάξεις» (Α’ 47).
θ. Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο ’’Πρόγραμμα Διαύγεια’’ και λοιπές διατάξεις»
(Α’ 112).
ι. Του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση
Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 74).
ια. Του άρθρου 10 του ν. 3230/2004 «Καθιέρωση συστήματος διοίκησης με στόχους, μέτρηση της αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις» (Α’ 44).
ιβ. Του άρθρου 3 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 45).
ιγ. Της υπό στοιχεία ΥΑΠ/Φ. 19. 7/14/380/2010 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την οργάνωση, λειτουργία
και αρμοδιότητες των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης
(ΕΚΕ) και την ηλεκτρονική διεκπεραίωση διαδικασιών
από τα ΕΚΕ (Β’ 1561), όπως ισχύει.
ιδ. Της υπό στοιχεία ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/01-10-2002
απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Διοίκησης και
Αποκέντρωσης «Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 του
ν. 1599/1986 (Α΄ 75)» (Β΄ 1276).
ιε. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).
ιστ. Του π.δ. 127/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού» (Α’ 157).
ιζ. Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Οικονομικών» (Α’ 181).
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ιη. Του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα»
(Α΄ 134).
ιθ. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
κ. Του π.δ. 83/2019 “Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών” (Α’ 121).
κα. Της υπό στοιχεία Υ6/09-07-2019 απόφασης του
Πρωθυπουργού “Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό
Επικρατείας” (Β’ 2902).
κβ. Της υπ’ αρ. 161/25-07-2019 κοινής απόφασης του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Επικρατείας “Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Γεώργιο Γεωργαντά” (Β’ 3017).
κγ. Του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85).
κδ. Της υπό στοιχεία Υ 44/2020 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη (Β’ 3299).
κε. Της υπ' αρ. 1506/26-01-2018 κοινής υπουργική
απόφασης «Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών
προδιαγραφών ανέγερσης, μετατροπής και επέκτασης
κέντρων θαλασσοθεραπείας και διαδικασία χορήγησης
Ειδικού Σήματος Λειτουργίας. Ένταξη της διαδικασίας
χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε κέντρα θαλασσοθεραπείας στο σύστημα διεκπεραίωσης μέσω των
Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.)» (Β΄356).
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κστ. Της υπ' αρ. 2704/13-02-2018 απόφασης του
Υπουργού Τουρισμού «Καθορισμός Τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών ανέγερσης, μετατροπής και
επέκτασης Μονάδων Ιαματικής Θεραπείας και Κέντρων
Ιαματικού Τουρισμού Θερμαλισμού και διαδικασία χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.)» (Β΄ 603),
όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄αρ. 1243/2020 (Β’ 438)
απόφαση του Υπουργού Τουρισμού.
2. Την ανάγκη αντικατάστασης του παραρτήματος της
υπ΄αρ. 11541/3-7-2018 κοινής υπουργικής απόφασης
με τίτλο «Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης ειδικού
σήματος λειτουργίας σε μονάδες ιαματικής θεραπείας
και κέντρα ιαματικού τουρισμού - θερμαλισμού στο σύστημα διεκπεραίωσης μέσω των κέντρων εξυπηρέτησης πολιτών (Κ.Ε.Π.) που λειτουργούν ως ενιαία κέντρα
εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.).» (Β’ 2833) λόγω τροποποίησης
της υπ' αρ. 2704/13-02-2018 απόφασης του Υπουργού
Τουρισμού.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, σύμφωνα με την υπ΄αρ. 7331/15.05.2020 εισήγηση
της Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και
Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού,
αποφασίζουμε:
Την αντικατάσταση των παραρτημάτων (Παράρτημα
Ι και ΙΙ) της υπ΄αρ. 11541/3-7-2018 κοινής υπουργικής
απόφασης με τίτλο «Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης
ειδικού σήματος λειτουργίας σε μονάδες ιαματικής θεραπείας και κέντρα ιαματικού τουρισμού - θερμαλισμού
στο σύστημα διεκπεραίωσης μέσω των κέντρων εξυπηρέτησης πολιτών (Κ.Ε.Π.) που λειτουργούν ως ενιαία
κέντρα εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.)» (Β’ 2833) με τα Παραρτήματα που προσαρτώνται στην παρούσα απόφαση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

ΑΙΤΗΣΗ–ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ(άρθρο8Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση
το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)
Περιγραφή αιτήματος: «Χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) σε Μονάδες
Ιαματικής Θεραπείας»
ΠΡΟΣ:

Ειδική Υπηρεσία Προώθησης
και Αδειοδότησης Τουριστικών
Επιχειρήσεων Υπουργείου
Τουρισμού

ΑΡΙΘΜ.
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: (φυσικό πρόσωπο ή νόμιμος εκπρόσωπος σε περίπτωση νομικού προσώπου)
Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα Πατέρα:

Επώνυμο
Πατέρα:

Όνομα
Μητέρας:

Επώνυμο
Μητέρας:

Αριθ. Δελτ.
Ταυτότητας:*

Α.Φ.Μ:
Βεβαίωση
καλής υγείας:

Αριθ.
Διαβατηρίου:*
Ημερομηνία
γέννησης1:
Τόπος
Χώρα:
Κατοικίας
Τηλ:

Ιθαγένεια:
Τόπος
Γέννησης:

Πόλη:

Fax:

Οδός:

Αριθ:

e-mail:

ΕΙΚΟΣΑΨΗΦΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ

* συμπληρώνεται ένα από τα αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας.

1
Αναγράφεται ολογράφως και κατόπιν αριθμητικά ως πλήρης εξαψήφιος
αριθμός: π.χ. 7 Φεβρουαρίου 1969 και 070269.

ΤΚ:
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
Επωνυμία:
Αρ. Καταστατικού:

Έτος Ίδρυσης:

Αρ. και έτος ΦΕΚ / ΤΑΠΕΤ (για ΑΕ και ΕΠΕ) ή αριθμός και
ημερομηνία καταχώρισης στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου
της έδρας (για ΟΕ και ΕΕ) ή ο αριθμός ΓΕΜΗ ή ο αντίστοιχος
αριθμός οικείου Μητρώου για τις λοιπές μορφές επιχειρήσεων :

Α.Φ.Μ.:

Δ.Ο.Υ.:

Έδρα

Αριθ:

Οδός:

Δήμος / Κοινότητα:
Τηλ:

ΤΚ:

Νομός:
Fax:

E-mail:

ΕΙΚΟΣΑΨΗΦΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ

Παρακαλώ για τη χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας Μονάδας Ιαματικής Θεραπείας
με τα κάτωθι στοιχεία:

ΟΡΙΣΜΟΣ/ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ2(για κατάθεση αίτησης ή παραλαβή τελικής διοικητικής
πράξης): Σε περίπτωση που δε συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο, απαιτείται
προσκόμιση εξουσιοδότησης με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από δημόσια υπηρεσία ή
συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου.
ΟΝΟΜΑ:

ΕΠΩΝΥΜΟ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΠΑΤΕΡΑ:

ΑΔΤ:

ΟΔΟΣ:
Τηλ:

ΑΡΙΘ:
Fax:

E – mail:

2
Βλ. σημείο 1 περιεχομένου υπεύθυνης δήλωσης (Διαγράφεται όταν δεν
ορίζεται εκπρόσωπος)

Τ.Κ:
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Επωνυμία επιχείρησης:
Διεύθυνσηεπιχείρησης Δήμος / Κοινότητα:

Οδός:

Α.Φ.Μ. :

Δ.Ο.Υ.:

Τηλ:

Fax:

Αριθ.:

ΤΚ:

E-mail:

Διακριτικός τίτλος Μονάδας
Ιαματικής Θεραπείας
(προαιρετικά)
Αριθμός, τεύχος και ημερομηνία
έκδοσης ΦΕΚ δημοσίευσης της
Υπουργικής Απόφασης
αναγνώρισης του προς χρήση
φυσικού πόρου ως ιαματικού

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις3, που προβλέπονται από τις
διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
«1. Εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόμενο/η να καταθέσει την αίτηση ή/και να
παραλάβει την τελική πράξη. (Διαγράφεται όταν δεν ορίζεται εκπρόσωπος).
2. ……………………………………………………………………………..»

3
ǼȹɎɍɇɍɑɂɋɀɋɣɐɂɇɒɍɓɁɄɉɣɋɂɇɗɂɓɁɛɀɂɀɍɋɟɒȽɛȽɏɋɂɜɒȽɇɛȽɎɍɈɏɠɎɒɂɇɒȽȽɉɄɅɇɋəρɂɚɀɀɏȽɔɄɓɎɂɠɅɓɋɄ
ɁɛɉɘɐɄɒɍɓəɏɅɏɍɓͺɒɇρɘɏɂɜɒȽɇρɂɔɓɉəɈɇɐɄɒɍɓɉəɖɇɐɒɍɋɒɏɇɣɋρɄɋɣɋǤȠəɋɍɓɎȽɜɒɇɍɑȽɓɒɣɋɒɘɋɎɏəɌɂɘɋɐɈɟɎɂɓɂ
ɋȽɎɏɍɐɎɍɏɜɐɂɇɐɒɍɋɂȽɓɒɟɋɒɍɓɛɐɂəɉɉɍɋɎɂɏɇɍɓɐɇȽɈɟɟɔɂɉɍɑȾɉəɎɒɍɋɒȽɑɒɏɜɒɍɋɛɐɈɟɎɂɓɂɋȽȾɉəɗɂɇəɉɉɍɋǡ
ɒɇρɘɏɂɜɒȽɇρɂɈəɅɂɇɏɌɄρɚɖɏɇͳͲɂɒɣɋǽǤ
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ΑΔΑ: #Αριθμός ΑΔΑ#

Επιλέξτε με ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβετε την απάντησή σας:
1.ΝασαςαποσταλείμεσυστημένηεπιστολήστηΔιεύθυνση που δηλώνεται στην παρούσα αίτηση
2.Να την παραλάβετε ο ίδιος από την υπηρεσία μας
3. Να την παραλάβει εκπρόσωπός σας
4. Να σας αποσταλεί με fax στον αριθμό:

…………………..

Ο/Η αιτών/ούσα

(Ημερομηνία)
(Σφραγίδα - υπογραφή)
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Ε.Σ.Λ.
ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΙΑΜΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ:

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ
ΜΕ ΤΗΝ
ΑΙΤΗΣΗ

ΘΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ
ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΕΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

1. Αίτηση-Δήλωση, σύμφωνα με το Υπόδειγμα που προσαρτάται
και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής, η οποία
επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν.
1599/1986, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του αιτούντος
φυσικού ή νομικού προσώπου, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου
(ΑΦΜ) και η Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) στην οποία
υπάγεται. Στην ίδια αίτηση δηλώνεται και ο προς έγκριση
διακριτικός τίτλος της Μονάδας Ιαματικής Θεραπείας.
2. Συμφωνητικό μίσθωσης εφ’ όσον πρόκειται για μισθωμένη
επιχείρηση.
3. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης του αιτούντα
(εκπρόσωπο του φορέα διαχείρισης ή μισθωτή), από το οποίο να
προκύπτει ότι ο αιτών δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για
κακούργημα. Το δικαιολογητικό αναζητείται υπηρεσιακά εφ’ όσον
εκδίδεται από ημεδαπή αρχή. Φυσικά πρόσωπα που έχουν την
ιθαγένεια άλλου κράτους υποβάλλουν ισοδύναμο έγγραφο που
έχει εκδοθεί από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του
κράτους-μέλους με το οποίο βεβαιώνεται η μη καταδίκη για τα
ανωτέρω αδικήματα. Αν στη χώρα καταγωγής ή προέλευσης δεν
προβλέπεται η έκδοση εγγράφου ισοδύναμου προς το
απόσπασμα ποινικού μητρώου, τούτο είναι δυνατόν να
αντικατασταθεί από ένορκη βεβαίωση ή, για τα κράτη που δεν
υφίσταται τέτοια, από υπεύθυνη δήλωση, η οποία υποβάλλεται
από τον ενδιαφερόμενο ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου
της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, οι οποίοι χορηγούν
βεβαίωση περί παροχής της ένορκης βεβαίωσης ή της υπεύθυνης
δήλωσης. Το αντίγραφο του ποινικού μητρώου γενικής χρήσης,
καθώς και τα ανωτέρω έγγραφα υποβάλλονται εντός τριών μηνών
από την ημερομηνία έκδοσής τους.
4. Βεβαίωση αρμόδιου μηχανικού σύμφωνα με τα επαγγελματικά
του δικαιώματα:
- για την καλή λειτουργία του αποχετευτικού συστήματος, για την
υγιεινή διάθεση των λυμάτων των χώρων υγιεινής ή βεβαίωση του
οικείου Ο.Τ.Α. ότι η Μονάδα Ιαματικής Θεραπείας είναι
συνδεδεμένη με το αποχετευτικό δίκτυο του Δήμου, και
- για την καλή λειτουργία του συστήματος επεξεργασίας των
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χρησιμοποιηθέντων ιαματικών φυσικών πόρων προ της διάθεσης
των λυμάτων.
5. Πιστοποιητικό ή βεβαίωση μικροβιολογικού ελέγχου του
ιαματικού φυσικού πόρου του οποίου γίνεται χρήση, το οποίο
εκδίδεται από την Υγειονομική Υπηρεσία της οικείας
Περιφερειακής Ενότητας ή από άλλα εργαστήρια σύμφωνα με την
προβλεπόμενη διαδικασία μετά τη διενέργεια ελέγχων και
δειγματοληψιών, σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές
διατάξεις για τις κολυμβητικές δεξαμενές και που περιλαμβάνει
έκθεση μικροβιολογικού ελέγχου στην πηγή και στους χώρους
χρήσης με ειδική αναφορά για τη διαπίστωση ή όχι των μικροβίων
Legionellaspp., Escherichiacoli και Pseudomonasaeruginosa. Ο
μικροβιολογικός έλεγχος πρέπει να έχει διενεργηθεί το αργότερο
ένα μήνα πριν από την έκδοση του πιστοποιητικού ή της
βεβαίωσης.
6. Έγγραφο κρατικού ή άλλου εργαστηρίου σύμφωνα με την
προβλεπόμενη διαδικασία, με το οποίο πιστοποιείται ότι η
φυσικοχημική σύσταση του ιαματικού φυσικού πόρου του οποίου
γίνεται χρήση βρίσκεται στα όρια φυσιολογικής διακύμανσης
συγκριτικά με τις φυσικές και χημικές αναλύσεις που συνοδεύουν
την απόφαση αναγνώρισης του ιαματικού φυσικού πόρου.
7.
Πιστοποιητικό καταλληλότητας σχετικά με την
ακτινοπροστασία. Το πιστοποιητικό εκδίδεται από την Ελληνική
Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) με βάση ραδιολογική μελέτη,
η οποία εκπονείται είτε από την ΕΕΑΕ είτε από εξουσιοδοτημένο
από αυτήν φορέα.
8. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας για το σύνολο της εγκατάστασης
που εκδίδεται από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία.
9. Υπεύθυνη δήλωση του φορέα διαχείρισης ή του επιχειρηματία,
εφ’ όσον πρόκειται για μισθωμένη επιχείρηση, ότι πληρούνται οι
υγειονομικές προδιαγραφές της ισχύουσας νομοθεσίας.
10. Πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου που θα βεβαιώνει την καλή
λειτουργία της ηλεκτροδότησης της Μονάδας Ιαματικής
Θεραπείας.
11. Άδεια οικοδομής ή άδεια δόμησης εκδοθείσα από τον οικείο
Ο.Τ.Α. ή άλλη αρμόδια αρχή. Για χώρους που έχουν διατηρηθεί,
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του ν. 3843/2010
(Α` 62) τηρείται αντίγραφο της αίτησης, όπου βεβαιώνεται η
περαίωση της διαδικασίας διατήρησης του χώρου, σύμφωνα με
την παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 3843/2010 (Α` 62). Γ ια κατασκευές
ή χρήσεις που έχουν υπαχθεί στις ρυθμίσεις του άρθρου 24 του ν.
4014/2011 (Α` 209) και στις διατάξεις του ν. 4178/2013 τηρείται η
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βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας, σύμφωνα με το άρθρο 2
της 41498/26.9.2011 απόφασης των Υπουργών Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Β` 2167)
ή η βεβαίωση εξόφλησης ποσοστού 30% του συνολικού ποσού
προστίμου από το πληροφοριακό σύστημα του TEE. Τα έγγραφα
του προηγούμενου εδαφίου τηρούνται και στο αρχείο της
επιχείρησης διαθέσιμα προς έλεγχο με το σύνολο των μελετών και
των σχεδίων που τα συνοδεύουν.
12. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την Έγκριση
Περιβαλλοντικών Όρων της Μονάδας Ιαματικής Θεραπείας, η
οποία κατατίθεται στην ΕΥΠΑΤΕ, ελέγχεται αρμοδίως ως προς τα
αναφερόμενα στην παρ. 1α του Α’ Σταδίου του Άρθρου 2 και
κατόπιν διαβιβάζεται στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να
προσκομίσει την Έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων εντός πέντε
(5) ετών από την κατάθεση στην ΕΥΠΑΤΕ, άλλως η ισχύς το Ε.Σ.Λ.
ανακαλείται αυτοδίκαια και το ΚΙΘ ή ΜΙΘ σφραγίζεται με
απόφαση του Προϊσταμένου της οικείας Περιφερειακής
Υπηρεσίας Τουρισμού.

13. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του φορέα διαχείρισης ή
του μισθωτή της επιχείρησης στην οποία αναφέρεται το
ονοματεπώνυμο και η ειδικότητα του υπεύθυνου ιατρού και του
αναπληρωτή του και ο αριθμός Μητρώου τους στον οικείο ιατρικό
σύλλογο.
14. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της επιχείρησης.
15. Παράβολο ύψους 400,00 € υπέρ Ελληνικού Δημοσίου εφάπαξ,
μέσω της εφαρμογής του e- παραβόλου.
Κωδικός τύπου e- παραβόλου (να συμπληρωθεί από την υπηρεσία)

16. Υπεύθυνη Δήλωση του φορέα διαχείρισης ή του μισθωτή της
επιχείρησης ότι πληρούνται οι τεχνικές και λειτουργικές
προδιαγραφές του άρθρου 3 της παρούσας Απόφασης.
17. Η δημοσιευμένη στο ΦΕΚ Υπουργική Απόφαση αναγνώρισης
του προς χρήση φυσικού πόρου ως ιαματικού.
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Για το νομικό πρόσωπο η αίτηση υποβάλλεται από τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπό του και συνοδεύεται
από τα έγγραφα που αποδεικνύουν τη νόμιμη σύσταση και λειτουργία του.
2. Φυσικά πρόσωπα που έχουν την ιθαγένεια άλλου κράτους υποβάλλουν ισοδύναμο έγγραφο που έχει εκδοθεί από
αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους με το οποίο βεβαιώνεται η μη καταδίκη για τα ανωτέρω
αδικήματα. Αν στη χώρα καταγωγής ή προέλευσης δεν προβλέπεται η έκδοση εγγράφου ισοδύναμου προς το
απόσπασμα ποινικού μητρώου, τούτο είναι δυνατόν να αντικατασταθεί από ένορκη βεβαίωση ή, για τα κράτη όπου
δεν υφίσταται τέτοια, από υπεύθυνη δήλωση, η οποία υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο ενώπιον της αρμόδιας
δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου της χώρας καταγωγής ή προέλευσης,
οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της ένορκης βεβαίωσης ή της υπεύθυνης δήλωσης. Το αντίγραφο του
ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, καθώς και τα ανωτέρω έγγραφα υποβάλλονται εντός τριών μηνών από την
ημερομηνία έκδοσής τους.
3. Το Ε.Σ.Λ. είναι αόριστης διάρκειας. Τα δικαιολογητικά των οποίων η ισχύς λήγει αντικαθίστανται προ της λήξης
τους, άλλως η ισχύς του Ε.Σ.Λ. αναστέλλεται αυτοδίκαια. Το δικαιολογητικό γ’ της υποπαραγράφου 3.4 της
παραγράφου 3 υποβάλλεται ανά πενταετία και το δικαιολογητικό στ’ υποβάλλεται ανά τριετία. . Για την έκδοση του
Ε.Σ.Λ., ο φορέας διαχείρισης μπορεί να καταθέσει το ίδιο πιστοποιητικό φυσικοχημικής ανάλυσης του φυσικού
πόρου, που είχε κατατεθεί κατά την διαδικασία αναγνώρισής του, εφόσον δεν έχει παρέλθει τριετία από την
χορήγηση του πιστοποιητικού. Δίνεται προθεσμία 5 μηνών στους φορείς διαχείρισης των Κ.Ι.Θ. για την υποβολή
νέου πιστοποιητικού φυσικοχημικής ανάλυσης φυσικού πόρου, εφόσον κατά την ημερομηνία έκδοσης της
παρούσας έχει ήδη παρέλθει η τριετία.
Οποιαδήποτε αλλαγή επέλθει στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που διαχειρίζεται τη Μονάδα Ιαματικής Θεραπείας,
συνεπάγεται έκδοση νέου Ε.Σ.Λ με την υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών καθώς και απόδειξη κατάθεσης
παραβόλου 80,00 ευρώ (20% * 400,00 ευρώ).
4. Η Ε.Υ.Π.Α.Τ.Ε. χορηγεί Ε.Σ.Λ. εντός είκοσι οκτώ (28) ημερών από την προσήκουσα υποβολή των παραπάνω
δικαιολογητικών. Αν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία τεκμαίρεται η χορήγηση του Ε.Σ.Λ., σύμφωνα με την
παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 3844/2010 (ΦΕΚ Α΄63) και ο αιτών μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την
αρμόδια για τη χορήγηση του Ε.Σ.Λ. αρχή.

Διάρκεια τήρησης αρχείου βεβαιώσεων και πιστοποιητικών από την Ε.Υ.Π.Α.Τ.Ε.:
Έξι (6) μήνες (άρθρο 13 Ν. 3491/2006, ΦΕΚ 207/Α/2-10-2006)
Κόστος: Απόδειξη κατάθεσης παραβόλου ύψους 400,00 ευρώ εφάπαξ
Το ως άνω παράβολο κατατίθεται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου στην εφαρμογή e-paravolo
του taxisnet.
Για την αναζήτηση και δέσμευση του παραβόλου απαιτείται μόνο ο εικοσαψήφιος κωδικός
παραβόλου και όχι η εκτύπωσή του. Ο έλεγχος καταβολής του παραβόλου γίνεται από την
αρμόδια υπηρεσία.
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ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ
Αίτημα:

«Χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) σε Μονάδα Ιαματικής
Θεραπείας»

Υπηρεσία Υποβολής:
Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Ημ/νία αιτήματος:

Αρμόδιος Υπάλληλος:

Όνομα:

Επώνυμο:

Αιτών:

Όνομα:

Επώνυμο:
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ:

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ
ΜΕ ΤΗΝ
ΑΙΤΗΣΗ

ΘΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ
ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΕΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

1. Αίτηση-Δήλωση, σύμφωνα με το Υπόδειγμα που
προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης
αυτής, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με
το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία αναγράφονται τα
στοιχεία του αιτούντος φυσικού ή νομικού προσώπου, ο
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και η Δημόσια
Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) στην οποία υπάγεται. Στην ίδια
αίτηση δηλώνεται και ο προς έγκριση διακριτικός τίτλος της
Μονάδας Ιαματικής Θεραπείας.
2.
Συμφωνητικό μίσθωσης εφ’ όσον πρόκειται για
μισθωμένη επιχείρηση.

3. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης του
αιτούντα (εκπρόσωπο του φορέα διαχείρισης ή μισθωτή),
από το οποίο να προκύπτει ότι ο αιτών δεν έχει καταδικαστεί
αμετάκλητα για κακούργημα. Το δικαιολογητικό αναζητείται
υπηρεσιακά εφ’ όσον εκδίδεται από ημεδαπή αρχή. Φυσικά
πρόσωπα που έχουν την ιθαγένεια άλλου κράτους
υποβάλλουν ισοδύναμο έγγραφο που έχει εκδοθεί από
αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους με
το οποίο βεβαιώνεται η μη καταδίκη για τα ανωτέρω
αδικήματα. Αν στη χώρα καταγωγής ή προέλευσης δεν
προβλέπεται η έκδοση εγγράφου ισοδύναμου προς το
απόσπασμα ποινικού μητρώου, τούτο είναι δυνατόν να
αντικατασταθεί από ένορκη βεβαίωση ή, για τα κράτη που
δεν υφίσταται τέτοια, από υπεύθυνη δήλωση, η οποία
υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο ενώπιον της αρμόδιας
δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον
συμβολαιογράφου της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, οι
οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της ένορκης
βεβαίωσης ή της υπεύθυνης δήλωσης. Το αντίγραφο του
ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, καθώς και τα ανωτέρω
έγγραφα υποβάλλονται εντός τριών μηνών από την
ημερομηνία έκδοσής τους.
4. Βεβαίωση αρμόδιου μηχανικού σύμφωνα με τα
επαγγελματικά του δικαιώματα:
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- για την καλή λειτουργία του αποχετευτικού συστήματος, για
την υγιεινή διάθεση των λυμάτων των χώρων υγιεινής ή
βεβαίωση του οικείου Ο.Τ.Α. ότι η Μονάδα Ιαματικής
Θεραπείας είναι συνδεδεμένη με το αποχετευτικό δίκτυο του
Δήμου, και
- για την καλή λειτουργία του συστήματος επεξεργασίας των
χρησιμοποιηθέντων ιαματικών φυσικών πόρων προ της
διάθεσης των λυμάτων.
5. Πιστοποιητικό ή βεβαίωση μικροβιολογικού ελέγχου του
ιαματικού φυσικού πόρου του οποίου γίνεται χρήση, το
οποίο εκδίδεται από την Υγειονομική Υπηρεσία της οικείας
Περιφερειακής Ενότητας ή από άλλα εργαστήρια σύμφωνα
με την προβλεπόμενη διαδικασία μετά τη διενέργεια ελέγχων
και δειγματοληψιών, σύμφωνα με τις ισχύουσες
υγειονομικές διατάξεις για τις κολυμβητικές δεξαμενές και
που περιλαμβάνει έκθεση μικροβιολογικού ελέγχου στην
πηγή και στους χώρους χρήσης με ειδική αναφορά για τη
διαπίστωση ή όχι των μικροβίων Legionellaspp.,
Escherichiacoli και Pseudomonasaeruginosa. Ο
μικροβιολογικός έλεγχος πρέπει να έχει διενεργηθεί το
αργότερο ένα μήνα πριν από την έκδοση του πιστοποιητικού
ή της βεβαίωσης.
6. Έγγραφο κρατικού ή άλλου εργαστηρίου σύμφωνα με την
προβλεπόμενη διαδικασία, με το οποίο πιστοποιείται ότι η
φυσικοχημική σύσταση του ιαματικού φυσικού πόρου του
οποίου γίνεται χρήση βρίσκεται στα όρια φυσιολογικής
διακύμανσης συγκριτικά με τις φυσικές και χημικές
αναλύσεις που συνοδεύουν την απόφαση αναγνώρισης του
ιαματικού φυσικού πόρου.
7. Πιστοποιητικό καταλληλότητας σχετικά με την ακτινοπροστασία.
Το πιστοποιητικό εκδίδεται από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής
Ενέργειας (ΕΕΑΕ) με βάση ραδιολογική μελέτη, η οποία εκπονείται
είτε από την ΕΕΑΕείτε από εξουσιοδοτημένο από αυτήν φορέα.

8. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας για το σύνολο της
εγκατάστασης που εκδίδεται από την οικεία Πυροσβεστική
Υπηρεσία.
9. Υπεύθυνη δήλωση του φορέα διαχείρισης ή του
επιχειρηματία, εφ’ όσον πρόκειται για μισθωμένη
επιχείρηση, ότι πληρούνται οι υγειονομικές προδιαγραφές
της ισχύουσας νομοθεσίας.
10. Πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου που θα βεβαιώνει την καλή
λειτουργία της ηλεκτροδότησης της Μονάδας Ιαματικής
Θεραπείας.
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11. Άδεια οικοδομής ή άδεια δόμησης εκδοθείσα από τον
οικείο Ο.Τ.Α. ή άλλη αρμόδια αρχή. Για χώρους που έχουν
διατηρηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 και 6
του ν. 3843/2010 (Α` 62) τηρείται αντίγραφο της αίτησης,
όπου βεβαιώνεται η περαίωση της διαδικασίας διατήρησης
του χώρου, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 6 του ν.
3843/2010 (Α` 62). Γ ια κατασκευές ή χρήσεις που έχουν
υπαχθεί στις ρυθμίσεις του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 (Α`
209) και στις διατάξεις του ν. 4178/2013 τηρείται η βεβαίωση
περαίωσης της διαδικασίας, σύμφωνα με το άρθρο 2 της
41498/26.9.2011 απόφασης των Υπουργών Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Β`
2167) ή η βεβαίωση εξόφλησης ποσοστού 30% του
συνολικού ποσού προστίμου από το πληροφοριακό σύστημα
του TEE. Τα έγγραφα του προηγούμενου εδαφίου τηρούνται
και στο αρχείο της επιχείρησης διαθέσιμα προς έλεγχο με το
σύνολο των μελετών και των σχεδίων που τα συνοδεύουν.
12. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της Μονάδας Ιαματικής
Θεραπείας, η οποία κατατίθεται στην ΕΥΠΑΤΕ, ελέγχεται
αρμοδίως ως προς τα αναφερόμενα στην παρ. 1α του Α’
Σταδίου του Άρθρου 2 και κατόπιν διαβιβάζεται στην
αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας. Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να προσκομίσει
την Έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων εντός πέντε (5) ετών
από την κατάθεση στην ΕΥΠΑΤΕ, άλλως η ισχύς το Ε.Σ.Λ.
ανακαλείται αυτοδίκαια και το ΚΙΘ ή ΜΙΘ σφραγίζεται με
απόφαση του Προϊσταμένου της οικείας Περιφερειακής
Υπηρεσίας Τουρισμού.
13. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του φορέα
διαχείρισης ή του μισθωτή της επιχείρησης στην οποία
αναφέρεται το ονοματεπώνυμο και η ειδικότητα του
υπεύθυνου ιατρού και του αναπληρωτή του και ο αριθμός
Μητρώου τους στον οικείο ιατρικό σύλλογο.
14. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της επιχείρησης.
15. Παράβολο ύψους 400,00 € υπέρ Ελληνικού Δημοσίου
εφάπαξ, μέσω της εφαρμογής του e- παραβόλου.
Κωδικός τύπου e- παραβόλου (να συμπληρωθεί από την
υπηρεσία)
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16. Υπεύθυνη Δήλωση του φορέα διαχείρισης ή του μισθωτή
της επιχείρησης ότι πληρούνται οι τεχνικές και λειτουργικές
προδιαγραφές του άρθρου 3 της παρούσας Απόφασης.
17. Η δημοσιευμένη στο ΦΕΚ Υπουργική Απόφαση
αναγνώρισης του προς χρήση φυσικού πόρου ως ιαματικού.

√

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Για το νομικό πρόσωπο η αίτηση υποβάλλεται από τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπό του και
συνοδεύεται από τα έγγραφα που αποδεικνύουν τη νόμιμη σύσταση και λειτουργία του.
2. Φυσικά πρόσωπα που έχουν την ιθαγένεια άλλου κράτους υποβάλλουν ισοδύναμο έγγραφο που έχει
εκδοθεί από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους με το οποίο βεβαιώνεται η μη καταδίκη
για τα ανωτέρω αδικήματα. Αν στη χώρα καταγωγής ή προέλευσης δεν προβλέπεται η έκδοση εγγράφου
ισοδύναμου προς το απόσπασμα ποινικού μητρώου, τούτο είναι δυνατόν να αντικατασταθεί από ένορκη
βεβαίωση ή, για τα κράτη όπου δεν υφίσταται τέτοια, από υπεύθυνη δήλωση, η οποία υποβάλλεται από τον
ενδιαφερόμενο ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον
συμβολαιογράφου της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της
ένορκης βεβαίωσης ή της υπεύθυνης δήλωσης. Το αντίγραφο του ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, καθώς
και τα ανωτέρω έγγραφα υποβάλλονται εντός τριών μηνών από την ημερομηνία έκδοσής τους.
3. Το Ε.Σ.Λ. είναι αόριστης διάρκειας. Τα δικαιολογητικά των οποίων η ισχύς λήγει αντικαθίστανται προ της
λήξης τους, άλλως η ισχύς του Ε.Σ.Λ. αναστέλλεται αυτοδίκαια.Το δικαιολογητικό γ’ της υποπαραγράφου 3.4
της παραγράφου 3 υποβάλλεται ανά πενταετία και το δικαιολογητικό στ’ υποβάλλεται ανά τριετία. Για την
έκδοση του Ε.Σ.Λ., ο φορέας διαχείρισης μπορεί να καταθέσει το ίδιο πιστοποιητικό φυσικοχημικής ανάλυσης
του φυσικού πόρου, που είχε κατατεθεί κατά την διαδικασία αναγνώρισής του, εφόσον δεν έχει παρέλθει
τριετία από την χορήγηση του πιστοποιητικού. Δίνεται προθεσμία 5 μηνών στους φορείς διαχείρισης των Κ.Ι.Θ.
για την υποβολή νέου πιστοποιητικού φυσικοχημικής ανάλυσης φυσικού πόρου, εφόσον κατά την ημερομηνία
έκδοσης της παρούσας έχει ήδη παρέλθει η τριετία.
Οποιαδήποτε αλλαγή επέλθει στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που διαχειρίζεται τη Μονάδα Ιαματικής
Θεραπείας, συνεπάγεται έκδοση νέου Ε.Σ.Λ με την υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών καθώς και
απόδειξη κατάθεσης παραβόλου 80,00 ευρώ (20% * 400,00 ευρώ).
4. Η Ε.Υ.Π.Α.Τ.Ε. χορηγεί Ε.Σ.Λ. εντός είκοσι οκτώ (28) ημερών από την προσήκουσα υποβολή των παραπάνω
δικαιολογητικών. Αν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία τεκμαίρεται η χορήγηση του Ε.Σ.Λ., σύμφωνα με
την παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 3844/2010 (ΦΕΚ Α΄63) και ο αιτών μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από
την αρμόδια για τη χορήγηση του Ε.Σ.Λ. αρχή.
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ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΓΗ:
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ:
Η αρμόδια υπηρεσία τουρισμού χορηγεί Ε.Σ.Λ. εντός είκοσι οκτώ (28) ημερών από την
προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών. Αν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία
τεκμαίρεται ότι το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας έχει εκδοθεί, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου
14 του Ν. 3844/2010 (Φ.Ε.Κ. 63/Α’) και ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει σχετική
βεβαίωση από την αρμόδια για τη χορήγησή του αρχή, η οποία οφείλει να την χορηγήσει.
Στον αιτούντα (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), όταν θεωρεί ότι χωρίς νόμιμη αιτία δεν
γίνεται δεκτή η αίτησή του ή ότι η διοίκηση καθυστερεί αναιτιολόγητα, παρέχεται η
δυνατότητα προσφυγής στην τακτική δικαιοσύνη κατά της πράξης ή της παράλειψης της
διοικητικής αρχής, προς την οποία έχει υποβληθεί η αίτησή του.
Ο Υπάλληλος
(υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
ΑΙΤΗΣΗ–ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο8Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με
βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)
Περιγραφή αιτήματος: «Χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) σε Κέντρα
Ιαματικού Τουρισμού-Θερμαλισμού»

ΠΡΟΣ:

Ειδική Υπηρεσία Προώθησης
και Αδειοδότησης Τουριστικών
Επιχειρήσεων Υπουργείου
Τουρισμού

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: (φυσικό πρόσωπο ή νόμιμος εκπρόσωπος σε περίπτωση νομικού προσώπου)
Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα Πατέρα:

Επώνυμο
Πατέρα:

Όνομα Μητέρας:

Επώνυμο
Μητέρας:

Αριθ.
Δελτ.Ταυτότητας:*

Α.Φ.Μ:
Βεβαίωση
καλής υγείας:

Αριθ.
Διαβατηρίου:*
Ημερομηνία
γέννησης4:
Τόπος
Κατοικίας
Τηλ:

Ιθαγένεια:

Τόπος
Γέννησης:
Χώρα:

Πόλη:

Fax:

Οδός:

Αριθ: ΤΚ:

e-mail:

ΕΙΚΟΣΑΨΗΦΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ

* συμπληρώνεται ένα από τα αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας.

4
Αναγράφεται ολογράφως και κατόπιν αριθμητικά ως πλήρης εξαψήφιος
αριθμός : π.χ. 7 Φεβρουαρίου 1969 και 070269.
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
Επωνυμία:
Αρ. Καταστατικού:

Έτος Ίδρυσης:

Αρ. και έτος ΦΕΚ / ΤΑΠΕΤ (για ΑΕ και ΕΠΕ) ή αριθμός και
ημερομηνία καταχώρισης στα βιβλία εταιρειών του
Πρωτοδικείου της έδρας (για ΟΕ και ΕΕ) ή ο αριθμός ΓΕΜΗ ή ο
αντίστοιχος αριθμός οικείου Μητρώου για τις λοιπές μορφές
επιχειρήσεων:

Α.Φ.Μ.:
Έδρα

Δ.Ο.Υ.:

Οδός:

Αριθ:

Δήμος / Κοινότητα:
Τηλ:

ΤΚ:

Νομός:
Fax:

E-mail:

ΕΙΚΟΣΑΨΗΦΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ

ΟΡΙΣΜΟΣ/ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ5(για κατάθεση αίτησης ή παραλαβή τελικής διοικητικής
πράξης):Σε περίπτωση που δε συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο, απαιτείται
προσκόμιση εξουσιοδότησης με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από δημόσια υπηρεσία ή
συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου.
ΟΝΟΜΑ:

ΕΠΩΝΥΜΟ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΠΑΤΕΡΑ:

ΑΔΤ:

ΟΔΟΣ:
Τηλ:

ΑΡΙΘ:
Fax:

E-mail:

5
Βλ. σημείο 1 περιεχομένου υπεύθυνης δήλωσης (Διαγράφεται όταν δεν
ορίζεται εκπρόσωπος)

Τ.Κ:
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Παρακαλώ για τη χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας Κέντρου Ιαματικού ΤουρισμούΘερμαλισμού με τα κάτωθι στοιχεία:
Επωνυμία επιχείρησης:
Διεύθυνση
επιχείρησης

Δήμος / Κοινότητα:

Οδός:

Α.Φ.Μ. :
Τηλ:

Αριθ.:

Δ.Ο.Υ.:
Fax:

E – mail:

Διακριτικός τίτλος Κέντρου Ιαματικού
Τουρισμού-Θερμαλισμού
(προαιρετικά)
Αριθμός, τεύχος και ημερομηνία έκδοσης
ΦΕΚ δημοσίευσης της Υπουργικής Απόφασης
αναγνώρισης του προς χρήση φυσικού
πόρου ως ιαματικού
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις6, που προβλέπονται από τις
διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
«1. Εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόμενο/η να καταθέσει την αίτηση ή/και να
παραλάβει την τελική πράξη. (Διαγράφεται όταν δεν ορίζεται εκπρόσωπος).
2. ……………………………………………………………………………..»
Επιλέξτε με ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβετε την απάντησή σας:
1.Να σας αποσταλεί με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση που δηλώνεται στην παρούσα αίτηση
2.Να την παραλάβετε ο ίδιος από την υπηρεσία μας
3. Να την παραλάβει εκπρόσωπός σας
4. Να σας αποσταλεί με fax στον αριθμό:
…………………..

(Ημερομηνία)

Ο/Η αιτών/ούσα

(Σφραγίδα - υπογραφή)

6
ǼȹɎɍɇɍɑɂɋɀɋɣɐɂɇɒɍɓɁɄɉɣɋɂɇɗɂɓɁɛɀɂɀɍɋɟɒȽɛȽɏɋɂɜɒȽɇɛȽɎɍɈɏɠɎɒɂɇɒȽȽɉɄɅɇɋəρɂɚɀɀɏȽɔɄɓɎɂɠɅɓɋɄ
ɁɛɉɘɐɄɒɍɓəɏɅɏɍɓͺɒɇɊɘɏɂɜɒȽɇρɂɔɓɉəɈɇɐɄɒɍɓɉəɖɇɐɒɍɋɒɏɇɣɋρɄɋɣɋǤȠəɋɍɓɎȽɜɒɇɍɑȽɓɒɣɋɒɘɋɎɏəɌɂɘɋɐɈɟɎɂɓɂ
ɋȽɎɏɍɐɎɍɏɜɐɂɇɐɒɍɋɂȽɓɒɟɋɒɍɓɛɐɂəɉɉɍɋɎɂɏɇɍɓɐɇȽɈɟɟɔɂɉɍɑȾɉəɎɒɍɋɒȽɑɒɏɜɒɍɋɛɐɈɟɎɂɓɂɋȽȾɉəɗɂɇəɉɉɍɋǡ
ɒɇɊɘɏɂɜɒȽɇρɂɈəɅɂɇɏɌɄρɚɖɏɇͳͲɂɒɣɋǽǤ

ΤΚ:
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Ε.Σ.Λ.
ΣΕ ΚΕΝΤΡΑ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ – ΘΕΡΜΑΛΙΣΜΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ:

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ
ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

ΘΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ
ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΕΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

1. Αίτηση-Δήλωση, σύμφωνα με το Υπόδειγμα που
προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
απόφασης αυτής, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης
δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986,
στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του αιτούντος
φυσικού ή νομικού προσώπου, ο Αριθμός Φορολογικού
Μητρώου (ΑΦΜ) και η Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία
(ΔΟΥ) στην οποία υπάγεται. Στην ίδια αίτηση
δηλώνεται και ο προς έγκριση διακριτικός τίτλος του
Κέντρου Ιαματικού Τουρισμού Θερμαλισμού.
2. Συμφωνητικό μίσθωσης εφ’ όσον πρόκειται για
μισθωμένη επιχείρηση.
3. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης του
αιτούντα (εκπρόσωπο του φορέα διαχείρισης ή
μισθωτή), από το οποίο να προκύπτει ότι ο αιτών δεν
έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα. Το
δικαιολογητικό αναζητείται υπηρεσιακά εφ’ όσον
εκδίδεται από ημεδαπή αρχή. Φυσικά πρόσωπα που
έχουν την ιθαγένεια άλλου κράτους υποβάλλουν
ισοδύναμο έγγραφο που έχει εκδοθεί από αρμόδια
δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους με το
οποίο βεβαιώνεται η μη καταδίκη για τα ανωτέρω
αδικήματα. Αν στη χώρα καταγωγής ή προέλευσης δεν
προβλέπεται η έκδοση εγγράφου ισοδύναμου προς το
απόσπασμα ποινικού μητρώου, τούτο είναι δυνατόν να
αντικατασταθεί από ένορκη βεβαίωση ή, για τα κράτη
που δεν υφίσταται τέτοια, από υπεύθυνη δήλωση, η
οποία υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο ενώπιον
της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά
περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου της χώρας
καταγωγής ή προέλευσης, οι οποίοι χορηγούν
βεβαίωση περί παροχής της ένορκης βεβαίωσης ή της
υπεύθυνης δήλωσης. Το αντίγραφο του ποινικού
μητρώου γενικής χρήσης, καθώς και τα ανωτέρω
έγγραφα υποβάλλονται εντός τριών μηνών από την
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ημερομηνία έκδοσής τους.
4. Βεβαίωση αρμόδιου μηχανικού σύμφωνα με τα
επαγγελματικά του δικαιώματα:
- για την καλή λειτουργία του αποχετευτικού
συστήματος, για την υγιεινή διάθεση των λυμάτων των
χώρων υγιεινής ή βεβαίωση του οικείου Ο.Τ.Α. ότι το
Κέντρο Ιαματικού Τουρισμού-Θερμαλισμού είναι
συνδεδεμένο με το αποχετευτικό δίκτυο του Δήμου,
και
- για την καλή λειτουργία του συστήματος
επεξεργασίας των χρησιμοποιηθέντων ιαματικών
φυσικών πόρων προ της διάθεσης των λυμάτων.
5. Πιστοποιητικό ή βεβαίωση μικροβιολογικού ελέγχου του
ιαματικού φυσικού πόρου του οποίου γίνεται χρήση, το
οποίο εκδίδεται από την Υγειονομική Υπηρεσία της οικείας
Περιφερειακής Ενότητας ή από ή από άλλα εργαστήρια
σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία μετά τη
διενέργεια ελέγχων και δειγματοληψιών, σύμφωνα με τις
ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις για τις κολυμβητικές
δεξαμενές και που περιλαμβάνει έκθεση μικροβιολογικού
ελέγχου στην πηγή και στους χώρους χρήσης με ειδική
αναφορά για τη διαπίστωση ή όχι των μικροβίων
Legionellaspp., Escherichiacoli και Pseudomonasaeruginosa.
Ο μικροβιολογικός έλεγχος πρέπει να έχει διενεργηθεί το
αργότερο ένα μήνα πριν από την έκδοση του πιστοποιητικού
ή της βεβαίωσης.

6. Έγγραφο κρατικού ή άλλου εργαστηρίου σύμφωνα
με την προβλεπόμενη διαδικασία, με το οποίο
πιστοποιείται ότι η φυσικοχημική σύσταση του
ιαματικού φυσικού πόρου του οποίου γίνεται χρήση
βρίσκεται στα όρια φυσιολογικής διακύμανσης
συγκριτικά με τις φυσικές και χημικές αναλύσεις που
συνοδεύουν την απόφαση αναγνώρισης του ιαματικού
φυσικού πόρου.
7. Πιστοποιητικό καταλληλότητας σχετικά με την
ακτινοπροστασία. Το πιστοποιητικό εκδίδεται από την
Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) με βάση
ραδιολογική μελέτη, η οποία εκπονείται είτε από την
ΕΕΑΕ είτε από εξουσιοδοτημένο από αυτήν φορέα.
8. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας για το σύνολο της
εγκατάστασης που εκδίδεται από την οικεία
Πυροσβεστική Υπηρεσία.
9. Υπεύθυνη δήλωση του φορέα διαχείρισης ή του
επιχειρηματία, εφ’ όσον πρόκειται για μισθωμένη
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επιχείρηση, ότι πληρούνται οι υγειονομικές
προδιαγραφές της ισχύουσας νομοθεσίας.
10. Πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου που θα βεβαιώνει
την καλή λειτουργία της ηλεκτροδότησης του Κέντρου
Ιαματικού Τουρισμού-Θερμαλισμού.
11. Άδεια οικοδομής ή άδεια δόμησης εκδοθείσα από
τον οικείο Ο.Τ.Α. ή άλλη αρμόδια αρχή. Για χώρους που
έχουν διατηρηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 5 και 6 του ν. 3843/2010 (Α` 62) τηρείται
αντίγραφο της αίτησης, όπου βεβαιώνεται η περαίωση
της διαδικασίας διατήρησης του χώρου, σύμφωνα με
την παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 3843/2010 (Α` 62). Γ ια
κατασκευές ή χρήσεις που έχουν υπαχθεί στις
ρυθμίσεις του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 (Α` 209) και
στις διατάξεις του ν. 4178/2013 τηρείται η βεβαίωση
περαίωσης της διαδικασίας, σύμφωνα με το άρθρο 2
της 41498/26.9.2011 απόφασης των Υπουργών
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Β` 2167) ή η βεβαίωση
εξόφλησης ποσοστού 30% του συνολικού ποσού
προστίμου από το πληροφοριακό σύστημα του TEE. Τα
έγγραφα του προηγούμενου εδαφίου τηρούνται και
στο αρχείο της επιχείρησης διαθέσιμα προς έλεγχο με
το σύνολο των μελετών και των σχεδίων που τα
συνοδεύουν.
12. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για
την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της Μονάδας
Ιαματικής Θεραπείας, η οποία κατατίθεται στην
ΕΥΠΑΤΕ, ελέγχεται αρμοδίως ως προς τα αναφερόμενα
στην παρ. 1α του Α’ Σταδίου του Άρθρου 2 και κατόπιν
διαβιβάζεται στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ο ενδιαφερόμενος
υποχρεούται να προσκομίσει την Έγκριση των
Περιβαλλοντικών Όρων εντός πέντε (5) ετών από την
κατάθεση στην
ΕΥΠΑΤΕ, άλλως η ισχύς το Ε.Σ.Λ. ανακαλείται
αυτοδίκαια και το ΚΙΘ ή ΜΙΘ σφραγίζεται με απόφαση
του Προϊσταμένου της οικείας Περιφερειακής
Υπηρεσίας Τουρισμού.
13. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του φορέα
διαχείρισης ή του μισθωτή της επιχείρησης στην οποία
αναφέρεται το ονοματεπώνυμο και η ειδικότητα του
υπεύθυνου ιατρού και του αναπληρωτή του και ο
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αριθμός Μητρώου τους στον οικείο ιατρικό σύλλογο.

14. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της
επιχείρησης.
15. Παράβολο ύψους 400,00 € υπέρ Ελληνικού
Δημοσίου εφάπαξ, μέσω της εφαρμογής του eπαραβόλου.
Κωδικός τύπου e- παραβόλου (να συμπληρωθεί από την
υπηρεσία).

16. Υπεύθυνη Δήλωση του φορέα διαχείρισης ή του
μισθωτή της επιχείρησης ότι πληρούνται οι τεχνικές και
λειτουργικές προδιαγραφές του άρθρου 3 της
παρούσας Απόφασης.
17. Η δημοσιευμένη στο ΦΕΚ Υπουργική Απόφαση
αναγνώρισης του προς χρήση φυσικού πόρου ως
ιαματικού.

√

Για τα Κέντρα Ιαματικού Τουρισμού-Θερμαλισμού που περιλαμβάνουν Κέντρα Θαλασσοθεραπείας
υποβάλλονται επιπλέον:
1.Βεβαίωση αρμόδιου μηχανικού σύμφωνα με τα
επαγγελματικά του δικαιώματα για την καλή
λειτουργία του συστήματος επεξεργασίας του
θαλασσινού νερού προ της διάθεσης των λυμάτων.
2. Πιστοποιητικό ή βεβαίωση μικροβιολογικού ελέγχου
του θαλασσινού νερού του οποίου γίνεται χρήση, το
οποίο εκδίδεται από την Υγειονομική Υπηρεσία της
οικείας Περιφερειακής Ενότητας ή από άλλα
εργαστήρια σύμφωνα με την προβλεπόμενη
διαδικασία μετά τη διενέργεια ελέγχων και
δειγματοληψιών, σύμφωνα με τις ισχύουσες
υγειονομικές διατάξεις για τις κολυμβητικές δεξαμενές
και που περιλαμβάνει έκθεση μικροβιολογικού ελέγχου
στους χώρους χρήσης με ειδική αναφορά για τη
διαπίστωση ή όχι των μικροβίων Legionellaspp.,
Escherichiacoli και Pseudomonasaeruginosa. Ο
μικροβιολογικός έλεγχος πρέπει να έχει διενεργηθεί το
αργότερο ένα μήνα πριν από την έκδοση του
πιστοποιητικού ή της βεβαίωσης.
3. Έγγραφο κρατικού ή άλλου εργαστηρίου σύμφωνα
με την προβλεπόμενη διαδικασία με το οποίο θα
πιστοποιείται ότι η περιεκτικότητα του θαλασσινού
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νερού που θα χρησιμοποιηθεί δε διαφέρει σε αλάτι σε
ποσοστό μεγαλύτερο του 2% της αντίστοιχης του νερού
ανοικτής θαλάσσης (σημείο αναφοράς), δηλαδή ότι η
περιεκτικότητά του σε χλωριόντα είναι μεταξύ 17‰ και
23‰, ότι το νερό αυτό δεν περιέχει υδρογονάναθρακες
πετρελαϊκής προέλευσης σε συγκέντρωση μεγαλύτερη
από 0,5 mg/l (εκπεφρασμένους ως χρυσένιο) και ότι η
περιεκτικότητά του σε ραδιενέργεια είναι εντός των
φυσικών ορίων. Ο προσδιορισμός των
υδρογονανθράκων γίνεται με τη φθορισμομετρική
μέθοδο. Το σημείο λήψης είναι περίπου 5 μέτρα κάτω
από την επιφάνεια της θάλασσας και πάνω από τα
θαλάσσια ρεύματα. Οι αναλύσεις συμπληρώνονται ανά
πενταετία με ποσοτική και ποιοτική ανάλυση του
πλαγκτόν σε ζώνη 100 μέτρων από το προβλεπόμενο
σημείο λήψης.
Για τα Κέντρα Ιαματικού Τουρισμού-Θερμαλισμού που περιλαμβάνουν Κέντρα Αναζωογόνησης (spa)
υποβάλλεται επιπλέον υπεύθυνη δήλωση του φορέα διαχείρισης ή του μισθωτή της επιχείρησης ότι
πληρούνται οι τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 8928/15.06.2012 Υπουργικής
Απόφασης «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών ανέγερσης κέντρων αναζωογόνησης (spa) του άρθρου
1 του ν. 3498/2006, όπως ισχύει, που περιλαμβάνονται σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα, του
Κεφαλαίου Γ του Μέρους Β’ του ν. 4002/2011, όπως ισχύει» (Β’ 1909), όπως ισχύει.
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Για το νομικό πρόσωπο η αίτηση υποβάλλεται από τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπό του και
συνοδεύεται από τα έγγραφα που αποδεικνύουν τη νόμιμη σύσταση και λειτουργία του.
2. Φυσικά πρόσωπα που έχουν την ιθαγένεια άλλου κράτους υποβάλλουν ισοδύναμο έγγραφο που έχει
εκδοθεί από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους με το οποίο βεβαιώνεται η μη
καταδίκη για τα ανωτέρω αδικήματα. Αν στη χώρα καταγωγής ή προέλευσης δεν προβλέπεται η έκδοση
εγγράφου ισοδύναμου προς το απόσπασμα ποινικού μητρώου, τούτο είναι δυνατόν να αντικατασταθεί
από ένορκη βεβαίωση ή, για τα κράτη όπου δεν υφίσταται τέτοια, από υπεύθυνη δήλωση, η οποία
υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά
περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση
περί παροχής της ένορκης βεβαίωσης ή της υπεύθυνης δήλωσης. Το αντίγραφο του ποινικού μητρώου
γενικής χρήσης, καθώς και τα ανωτέρω έγγραφα υποβάλλονται εντός τριών μηνών από την ημερομηνία
έκδοσής τους.
3. Το Ε.Σ.Λ. είναι αόριστης διάρκειας. Τα δικαιολογητικά των οποίων η ισχύς λήγει αντικαθίστανται προ της
λήξης τους, άλλως η ισχύς του Ε.Σ.Λ. αναστέλλεται αυτοδίκαια. Το δικαιολογητικό γ’ της υποπαραγράφου
3.4 της παραγράφου 3 υποβάλλεται ανά πενταετία και το δικαιολογητικό στ’ υποβάλλεται ανά τριετία. Για
την έκδοση του Ε.Σ.Λ., ο φορέας διαχείρισης μπορεί να καταθέσει το ίδιο πιστοποιητικό φυσικοχημικής
ανάλυσης του φυσικού πόρου, που είχε κατατεθεί κατά την διαδικασία αναγνώρισής του, εφόσον δεν έχει
παρέλθει τριετία από την χορήγηση του πιστοποιητικού. Δίνεται προθεσμία 5 μηνών στους φορείς
διαχείρισης των Κ.Ι.Θ. για την υποβολή νέου πιστοποιητικού φυσικοχημικής ανάλυσης φυσικού πόρου,
εφόσον κατά την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας έχει ήδη παρέλθει η τριετία.
Οποιαδήποτε αλλαγή επέλθει στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που διαχειρίζεται τη Μονάδα Ιαματικής
Θεραπείας, συνεπάγεται έκδοση νέου Ε.Σ.Λ με την υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών καθώς και
απόδειξη κατάθεσης παραβόλου 80,00 ευρώ (20% * 400,00 ευρώ).
4. Η Ε.Υ.Π.Α.Τ.Ε. χορηγεί Ε.Σ.Λ. εντός είκοσι οκτώ (28) ημερών από την προσήκουσα υποβολή των
παραπάνω δικαιολογητικών. Αν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία τεκμαίρεται η χορήγηση του
Ε.Σ.Λ., σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 3844/2010 (ΦΕΚ Α΄63) και ο αιτών μπορεί να ζητήσει
σχετική βεβαίωση από την αρμόδια για τη χορήγηση του Ε.Σ.Λ. αρχή.
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Διάρκεια τήρησης αρχείου βεβαιώσεων και πιστοποιητικών από την Ε.Υ.Π.Α.Τ.Ε.:
Έξι (6) μήνες (άρθρο 13 Ν. 3491/2006, ΦΕΚ 207/Α/2-10-2006)
Κόστος: Απόδειξη κατάθεσης παραβόλου ύψους 400,00 ευρώ εφάπαξ
Το ως άνω παράβολο κατατίθεται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου στην εφαρμογή eparavolo του taxsinet.
Για την αναζήτηση και δέσμευση του παραβόλου απαιτείται μόνο ο εικοσαψήφιος κωδικός
παραβόλου και όχι η εκτύπωσή του. Ο έλεγχος καταβολής του παραβόλου γίνεται από την
αρμόδια υπηρεσία.

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

Αίτημα:

«Χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) σε Κέντρο Ιαματικού ΤουρισμούΘερμαλισμού»

Υπηρεσία Υποβολής:
Αριθμ.Πρωτοκόλλου:

Ημ/νίααιτήματος:

ΑρμόδιοςΥπάλληλος: Όνομα:

Επώνυμο:

Αιτών:

Επώνυμο:

Όνομα:
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ:

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ
ΜΕ ΤΗΝ
ΑΙΤΗΣΗ

ΘΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ
ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΕΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

1. Αίτηση-Δήλωση, σύμφωνα με το
Υπόδειγμα που προσαρτάται και αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής,
η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης
σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986,
στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του
αιτούντος φυσικού ή νομικού προσώπου, ο
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και
η Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) στην
οποία υπάγεται. Στην ίδια αίτηση
δηλώνεται και ο προς έγκριση διακριτικός
τίτλος του Κέντρου Ιαματικού Τουρισμού
Θερμαλισμού.
2. Συμφωνητικό μίσθωσης εφ’ όσον
πρόκειται για μισθωμένη επιχείρηση.
3. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής
χρήσης του αιτούντα (εκπρόσωπο του
φορέα διαχείρισης ή μισθωτή), από το
οποίο να προκύπτει ότι ο αιτών δεν έχει
καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα.
Το δικαιολογητικό αναζητείται υπηρεσιακά
εφ’ όσον εκδίδεται από ημεδαπή αρχή.
Φυσικά πρόσωπα που έχουν την ιθαγένεια
άλλου κράτους υποβάλλουν ισοδύναμο
έγγραφο που έχει εκδοθεί από αρμόδια
δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτουςμέλους με το οποίο βεβαιώνεται η μη
καταδίκη για τα ανωτέρω αδικήματα. Αν
στη χώρα καταγωγής ή προέλευσης δεν
προβλέπεται η έκδοση εγγράφου
ισοδύναμου προς το απόσπασμα ποινικού
μητρώου, τούτο είναι δυνατόν να
αντικατασταθεί από ένορκη βεβαίωση ή,
για τα κράτη που δεν υφίσταται τέτοια, από
υπεύθυνη δήλωση, η οποία υποβάλλεται
από τον ενδιαφερόμενο ενώπιον της
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή
κατά περίπτωση ενώπιον
συμβολαιογράφου της χώρας καταγωγής ή
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προέλευσης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση
περί παροχής της ένορκης βεβαίωσης ή της
υπεύθυνης δήλωσης. Το αντίγραφο του
ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, καθώς
και τα ανωτέρω έγγραφα υποβάλλονται
εντός τριών μηνών από την ημερομηνία
έκδοσής τους.
4. Βεβαίωση αρμόδιου μηχανικού
σύμφωνα με τα επαγγελματικά του
δικαιώματα:
- για την καλή λειτουργία του
αποχετευτικού συστήματος, για την υγιεινή
διάθεση των λυμάτων των χώρων υγιεινής ή
βεβαίωση του οικείου Ο.Τ.Α. ότι το Κέντρο
Ιαματικού Τουρισμού-Θερμαλισμού είναι
συνδεδεμένο με το αποχετευτικό δίκτυο του
Δήμου, και
- για την καλή λειτουργία του συστήματος
επεξεργασίας των χρησιμοποιηθέντων
ιαματικών φυσικών πόρων προ της
διάθεσης των λυμάτων.
5. Πιστοποιητικό ή βεβαίωση
μικροβιολογικού ελέγχου του ιαματικού
φυσικού πόρου του οποίου γίνεται χρήση,
το οποίο εκδίδεται από την Υγειονομική
Υπηρεσία της οικείας Περιφερειακής
Ενότητας ή από ή από άλλα εργαστήρια
σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία
μετά τη διενέργεια ελέγχων και
δειγματοληψιών, σύμφωνα με τις
ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις για τις
κολυμβητικές δεξαμενές και που
περιλαμβάνει έκθεση μικροβιολογικού
ελέγχου στην πηγή και στους χώρους
χρήσης με ειδική αναφορά για τη
διαπίστωση ή όχι των μικροβίων
Legionellaspp., Escherichiacoli και
Pseudomonasaeruginosa. Ο
μικροβιολογικός έλεγχος πρέπει να έχει
διενεργηθεί το αργότερο ένα μήνα πριν από
την έκδοση του πιστοποιητικού ή της
βεβαίωσης.
6. Έγγραφο κρατικού ή άλλου εργαστηρίου
σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία,
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με το οποίο πιστοποιείται ότι η
φυσικοχημική σύσταση του ιαματικού
φυσικού πόρου του οποίου γίνεται χρήση
βρίσκεται στα όρια φυσιολογικής
διακύμανσης συγκριτικά με τις φυσικές και
χημικές αναλύσεις που συνοδεύουν την
απόφαση αναγνώρισης του ιαματικού
φυσικού πόρου.
7. Πιστοποιητικό καταλληλότητας σχετικά
με την ακτινοπροστασία. Το πιστοποιητικό
εκδίδεται από την Ελληνική Επιτροπή
Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) με βάση
ραδιολογική μελέτη, η οποία εκπονείται
είτε από την ΕΕΑΕ είτε από
εξουσιοδοτημένο από αυτήν φορέα.
8. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας για το
σύνολο της εγκατάστασης που εκδίδεται
από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία.
9. Υπεύθυνη δήλωση του φορέα
διαχείρισης ή του επιχειρηματία, εφ’ όσον
πρόκειται για μισθωμένη επιχείρηση, ότι
πληρούνται οι υγειονομικές προδιαγραφές
της ισχύουσας νομοθεσίας.
10. Πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου που θα
βεβαιώνει την καλή λειτουργία της
ηλεκτροδότησης του Κέντρου Ιαματικού
Τουρισμού-Θερμαλισμού.
11. Άδεια οικοδομής ή άδεια δόμησης
εκδοθείσα από τον οικείο Ο.Τ.Α. ή άλλη
αρμόδια αρχή. Για χώρους που έχουν
διατηρηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 5 και 6 του ν. 3843/2010 (Α` 62)
τηρείται αντίγραφο της αίτησης, όπου
βεβαιώνεται η περαίωση της διαδικασίας
διατήρησης του χώρου, σύμφωνα με την
παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 3843/2010 (Α`
62). Γ ια κατασκευές ή χρήσεις που έχουν
υπαχθεί στις ρυθμίσεις του άρθρου 24 του
ν. 4014/2011 (Α` 209) και στις διατάξεις του
ν. 4178/2013 τηρείται η βεβαίωση
περαίωσης της διαδικασίας, σύμφωνα με το
άρθρο 2 της 41498/26.9.2011 απόφασης
των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
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Αλλαγής και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Β` 2167) ή η
βεβαίωση εξόφλησης ποσοστού 30% του
συνολικού ποσού προστίμου από το
πληροφοριακό σύστημα του TEE. Τα
έγγραφα του προηγούμενου εδαφίου
τηρούνται και στο αρχείο της επιχείρησης
διαθέσιμα προς έλεγχο με το σύνολο των
μελετών και των σχεδίων που τα
συνοδεύουν.
12. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
(ΜΠΕ) για την Έγκριση Περιβαλλοντικών
Όρων της Μονάδας Ιαματικής Θεραπείας, η
οποία κατατίθεται στην ΕΥΠΑΤΕ, ελέγχεται
αρμοδίως ως προς τα αναφερόμενα στην
παρ. 1α του Α’ Σταδίου του Άρθρου 2 και
κατόπιν διαβιβάζεται στην αρμόδια
υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος
και Ενέργειας. Ο ενδιαφερόμενος
υποχρεούται να προσκομίσει την Έγκριση
των Περιβαλλοντικών Όρων εντός πέντε (5)
ετών από την κατάθεση στην
ΕΥΠΑΤΕ, άλλως η ισχύς το Ε.Σ.Λ.
ανακαλείται αυτοδίκαια και το ΚΙΘ ή ΜΙΘ
σφραγίζεται με απόφαση του
Προϊσταμένου της οικείας Περιφερειακής
Υπηρεσίας Τουρισμού.
13. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του
φορέα διαχείρισης ή του μισθωτή της
επιχείρησης στην οποία αναφέρεται το
ονοματεπώνυμο και η ειδικότητα του
υπεύθυνου ιατρού και του αναπληρωτή του και
ο αριθμός Μητρώου τους στον οικείο ιατρικό
σύλλογο.
14. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της
επιχείρησης.
15. Παράβολο ύψους 400,00 € υπέρ Ελληνικού
Δημοσίου εφάπαξ, μέσω της εφαρμογής του eπαραβόλου.
Κωδικός τύπου e- παραβόλου (να συμπληρωθεί
από την υπηρεσία).

16. Υπεύθυνη Δήλωση του φορέα
διαχείρισης ή του μισθωτή της επιχείρησης ότι
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πληρούνται οι τεχνικές και λειτουργικές
προδιαγραφές του άρθρου 3 της παρούσας
Απόφασης.
17. Η δημοσιευμένη στο ΦΕΚ Υπουργική
Απόφαση αναγνώρισης του προς χρήση
φυσικού πόρου ως ιαματικού.
Για τα Κέντρα Ιαματικού Τουρισμού-Θερμαλισμού που περιλαμβάνουν Κέντρα
Θαλασσοθεραπείας υποβάλλονται επιπλέον:
1. Βεβαίωση αρμόδιου μηχανικού σύμφωνα
με τα επαγγελματικά του δικαιώματα για
την καλή λειτουργία του συστήματος
επεξεργασίας του θαλασσινού νερού προ
της διάθεσης των λυμάτων.
2.Πιστοποιητικό ή βεβαίωση
μικροβιολογικού ελέγχου του θαλασσινού
νερού του οποίου γίνεται χρήση, το οποίο
εκδίδεται από την Υγειονομική Υπηρεσία
της οικείας Περιφερειακής Ενότητας ή από
άλλα εργαστήρια σύμφωνα με την
προβλεπόμενη διαδικασία μετά τη
διενέργεια ελέγχων και δειγματοληψιών,
σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές
διατάξεις για τις κολυμβητικές δεξαμενές
και που περιλαμβάνει έκθεση
μικροβιολογικού ελέγχου στους χώρους
χρήσης με ειδική αναφορά για τη
διαπίστωση ή όχι των μικροβίων
Legionellaspp., Escherichiacoli και
Pseudomonasaeruginosa. Ο
μικροβιολογικός έλεγχος πρέπει να έχει
διενεργηθεί το αργότερο ένα μήνα πριν από
την έκδοση του πιστοποιητικού ή της
βεβαίωσης.
3. Έγγραφο κρατικού ή άλλου εργαστηρίου
σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία
με το οποίο θα πιστοποιείται ότι η
περιεκτικότητα του θαλασσινού νερού που
θα χρησιμοποιηθεί δε διαφέρει σε αλάτι σε
ποσοστό μεγαλύτερο του 2% της
αντίστοιχης του νερού ανοικτής θαλάσσης
(σημείο αναφοράς), δηλαδή ότι η
περιεκτικότητά του σε χλωριόντα είναι
μεταξύ 17‰ και 23‰, ότι το νερό αυτό δεν
περιέχει υδρογονάναθρακες πετρελαϊκής
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προέλευσης σε συγκέντρωση μεγαλύτερη
από 0,5 mg/l (εκπεφρασμένους ως
χρυσένιο) και ότι η περιεκτικότητά του σε
ραδιενέργεια είναι εντός των φυσικών
ορίων. Ο προσδιορισμός των
υδρογονανθράκων γίνεται με τη
φθορισμομετρική μέθοδο. Το σημείο λήψης
είναι περίπου 5 μέτρα κάτω από την
επιφάνεια της θάλασσας και πάνω από τα
θαλάσσια ρεύματα. Οι αναλύσεις
συμπληρώνονται ανά πενταετία με
ποσοτική και ποιοτική ανάλυση του
πλαγκτόν σε ζώνη 100 μέτρων από το
προβλεπόμενο σημείο λήψης.
Για τα Κέντρα Ιαματικού Τουρισμού-Θερμαλισμού που περιλαμβάνουν Κέντρα
Αναζωογόνησης (spa) υποβάλλεται επιπλέον υπεύθυνη δήλωση του φορέα διαχείρισης
ή του μισθωτή της επιχείρησης ότι πληρούνται οι τεχνικές και λειτουργικές
προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 8928/15.06.2012 Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός
τεχνικών προδιαγραφών ανέγερσης κέντρων αναζωογόνησης (spa) του άρθρου 1 του ν.
3498/2006, όπως ισχύει, που περιλαμβάνονται σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα, του
Κεφαλαίου Γ του Μέρους Β’ του ν. 4002/2011, όπως ισχύει» (Β’ 1909), όπως ισχύει.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Για το νομικό πρόσωπο η αίτηση υποβάλλεται από τον κατά περίπτωση νόμιμο
εκπρόσωπό του και συνοδεύεται από τα έγγραφα που αποδεικνύουν τη νόμιμη σύσταση
και λειτουργία του.
2. Φυσικά πρόσωπα που έχουν την ιθαγένεια άλλου κράτους υποβάλλουν ισοδύναμο
έγγραφο που έχει εκδοθεί από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους
με το οποίο βεβαιώνεται η μη καταδίκη για τα ανωτέρω αδικήματα. Αν στη χώρα
καταγωγής ή προέλευσης δεν προβλέπεται η έκδοση εγγράφου ισοδύναμου προς το
απόσπασμα ποινικού μητρώου, τούτο είναι δυνατόν να αντικατασταθεί από ένορκη
βεβαίωση ή, για τα κράτη όπου δεν υφίσταται τέτοια, από υπεύθυνη δήλωση, η οποία
υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου της χώρας καταγωγής ή προέλευσης,
οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της ένορκης βεβαίωσης ή της υπεύθυνης
δήλωσης. Το αντίγραφο του ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, καθώς και τα ανωτέρω
έγγραφα υποβάλλονται εντός τριών μηνών από την ημερομηνία έκδοσής τους.
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3. Το Ε.Σ.Λ. είναι αόριστης διάρκειας. Τα δικαιολογητικά των οποίων η ισχύς λήγει
αντικαθίστανται προ της λήξης τους, άλλως η ισχύς του Ε.Σ.Λ. αναστέλλεται αυτοδίκαια. Το
δικαιολογητικό γ’ της υποπαραγράφου 3.4 της παραγράφου 3 υποβάλλεται ανά πενταετία
και το δικαιολογητικό στ’ υποβάλλεται ανά τριετία. Για την έκδοση του Ε.Σ.Λ., ο φορέας
διαχείρισης μπορεί να καταθέσει το ίδιο πιστοποιητικό φυσικοχημικής ανάλυσης του
φυσικού πόρου, που είχε κατατεθεί κατά την διαδικασία αναγνώρισής του, εφόσον δεν
έχει παρέλθει τριετία από την χορήγηση του πιστοποιητικού. Δίνεται προθεσμία 5 μηνών
στους φορείς διαχείρισης των Κ.Ι.Θ. για την υποβολή νέου πιστοποιητικού φυσικοχημικής
ανάλυσης φυσικού πόρου, εφόσον κατά την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας έχει ήδη
παρέλθει η τριετία.
Οποιαδήποτε αλλαγή επέλθει στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που διαχειρίζεται τη Μονάδα
Ιαματικής Θεραπείας, συνεπάγεται έκδοση νέου Ε.Σ.Λ με την υποβολή των σχετικών
δικαιολογητικών καθώς και απόδειξη κατάθεσης παραβόλου 80,00 ευρώ (20% * 400,00
ευρώ).
4. Η Ε.Υ.Π.Α.Τ.Ε. χορηγεί Ε.Σ.Λ. εντός είκοσι οκτώ (28) ημερών από την προσήκουσα
υποβολή των παραπάνω δικαιολογητικών. Αν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία
τεκμαίρεται η χορήγηση του Ε.Σ.Λ., σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του ν.
3844/2010 (ΦΕΚ Α΄63) και ο αιτών μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια
για τη χορήγηση του Ε.Σ.Λ. αρχή.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΓΗ:

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ:
Η αρμόδια υπηρεσία τουρισμού (ΕΥΠΑΤΕ) χορηγεί Ε.Σ.Λ. εντός είκοσι οκτώ (28)
ημερών από την προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών. Αν παρέλθει άπρακτη η
ανωτέρω προθεσμία τεκμαίρεται ότι το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας έχει εκδοθεί, σύμφωνα με
την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 3844/2010 (Φ.Ε.Κ. 63/Α’) και ο ενδιαφερόμενος μπορεί να
ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια για τη χορήγησή του αρχή, η οποία οφείλει να
την χορηγήσει.
Στον αιτούντα (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), όταν θεωρεί ότι χωρίς νόμιμη αιτία δεν
γίνεται δεκτή η αίτησή του ή ότι η διοίκηση καθυστερεί αναιτιολόγητα, παρέχεται η
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δυνατότητα προσφυγής στην τακτική δικαιοσύνη κατά της πράξης ή της παράλειψης της
διοικητικής αρχής, προς την οποία έχει υποβληθεί η αίτησή του.
Ο Υπάλληλος
(υπογραφή)

Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Σεπτεμβρίου 2020
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 4444/08.10.2020

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131
και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02044440810200036*

