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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 14759
    Απλούστευση της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήμα−

τος Λειτουργίας σε Μονάδες Ιαματικής Θεραπείας, 
Κέντρα Ιαματικού Τουρισμού και Κέντρα Θαλασσο−
θεραπείας. Ένταξη της διαδικασίας στα Ενιαία Κέ−
ντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.), σε εκτέλεση των διατά−
ξεων του Ν. 3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ −
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 6, 9 και 14 του Ν. 3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α) 

«Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 
2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου−
λίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά 
και άλλες διατάξεις».

2. Τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α) «Ενίσχυση της διαφά−
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ−
γάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και λοιπές 
διατάξεις».

3. Την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του Ν. 3013/2002 
«Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και άλλες δια−
τάξεις» (ΦΕΚ 102/Α), όπως ισχύει. 

4. Το άρθρο 10 του Ν. 3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α) «Καθιέ−
ρωση συστήματος διοίκησης με στόχους, μέτρηση της 
αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις».

5. Το άρθρο 8 του Ν. 3242/2004 (ΦΕΚ 102/Α) «Ρυθμίσεις 
για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη 
διοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α.».

6. Το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 «Σχέσεις Κράτους – Πο−
λίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 75/Α).

7. Την παράγραφο 3 του άρθρου 3 του Ν. 2690/1999 
«Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 45/Α).

8. Το Ν. 3270/2004 (ΦΕΚ 188/Α) «Αρμοδιότητες του 
Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα του−
ρισμού».

9. Το άρθρο 2 του Ν. 2160/1993 (ΦΕΚ 118/Α) «Ρυθμίσεις 
για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις».

10. Την παράγραφο 2 του άρθρου 4 του Ν. 3979/2011 
(Φ.Ε.Κ. 138/Α/16−6−2011) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρ−
νηση και άλλες διατάξεις».

11. Το π.δ. 63/2011 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ−
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ 145/Α).

12. Το π.δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερι−
κών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα 
Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμι−
σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης…» (ΦΕΚ 147/Α).

13. Το π.δ. 66/2011 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 148/Α).

14. Το π.δ. 187/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ 214/Α).

15. Το π.δ. 186/2009 (ΦΕΚ 213/Α) «Συγχώνευση των 
Υπουργείων Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης».

16. Το π.δ. 15/2010 (ΦΕΚ 35/Α) «Σύσταση Γενικής Γραμ−
ματείας Τουρισμού στο Υπουργείο Πολιτισμού και Του−
ρισμού».

17. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, ο οποίος κυρώθη−
κε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α).

18. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/01−10−2002 (ΦΕΚ 
1276/Β΄) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Διοίκη−
σης και Αποκέντρωσης «Καθορισμός του τύπου και του 
περιεχομένου της Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 
του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α)».

19. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/22863/16−10−2006 (ΦΕΚ 
1551/B΄) κοινή απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερι−
κών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του 
Υπουργού Δικαιοσύνης «Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη 
αναζήτηση αντιγράφου ποινικού Μητρώου γενικής ή 
δικαστικής χρήσης».

20. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.1/18613/27−8−2010 (ΦΕΚ 
1334/Β΄) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 
Οικονομικών «Απλούστευση διαδικασιών για την πρό−
σβαση σε δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών και την 
άσκησή της σε εκτέλεση του άρθρου 6 του Ν. 3844/2010 
(ΦΕΚ 63/Α)».

21. Την υπ’ αριθμ. ΥΑΠ/Φ.19.7/14/380/20−9−2010 (ΦΕΚ 
1561/Β΄) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέ−
ντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Οργάνω−
ση, λειτουργία και αρμοδιότητες των Ενιαίων Κέντρων 
Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) − Ηλεκτρονική Διεκπεραίωση δι−
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αδικασιών από τα Ε.Κ.Ε.», όπως τροποποιήθηκε με την 
υπ’ αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.16/2/οικ.2406/31−1−2011 (ΦΕΚ 261/Β΄) 
όμοια απόφαση. 

22. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/1−7−2011 (ΦΕΚ 1587/Β΄) 
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ−
νησης «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών Διοικη−
τικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 
Κωνσταντίνου Ρόβλια και Παντελή Τζωρτζάκη».

23. Το άρθρο 17 του Ν. 3498/2006 (ΦΕΚ 230/Α΄) «Ανά−
πτυξη ιαματικού τουρισμού και άλλες διατάξεις».

24. Την υπ’ αριθμ. 9833/26.05.2009 απόφαση Υπουργού 
Τουριστικής Ανάπτυξης «Καθορισμός των όρων και των 
προϋποθέσεων λειτουργίας των Μονάδων Ιαματικής Θε−
ραπείας, των Κέντρων Ιαματικού Τουρισμού και των Κέ−
ντρων Θαλασσοθεραπείας, καθώς και των οικονομικών 
επιβαρύνσεων, της διαδικασίας και των απαραίτητων 
δικαιολογητικών για την απόκτηση του ειδικού σήματος 
λειτουργίας τους». (Φ.Ε.Κ. 1055/Β΄).

25. Την ανάγκη βελτίωσης της εξυπηρέτησης και της 
ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών προς τον πο−
λίτη.

26. Το γεγονός ότι η διατήρηση της διαδικασίας χο−
ρήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Μονάδες Ια−
ματικής Θεραπείας, Κέντρα Ιαματικού Τουρισμού και 
Κέντρα Θαλασσοθεραπείας επιβάλλεται από επιτακτι−
κούς λόγους δημοσίου συμφέροντος που σχετίζονται 
άμεσα με την προστασία του περιβάλλοντος, της δημό−
σιας ασφάλειας, των αποδεκτών των υπηρεσιών και των 
εργαζομένων, καθώς και το ότι οι απαιτήσεις που αυτή 
θέτει δεν μπορούν να υποκατασταθούν από κατασταλ−
τικούς ελέγχους και δεν υπερβαίνουν τα αναγκαία όρια 
για την επίτευξη των στόχων δημοσίου συμφέροντος.

27. Το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 

1. Η υπ’ αριθμ. 9833/26−5−2009 απόφαση Υπουργού 
Τουριστικής Ανάπτυξης «Καθορισμός των όρων και 
των προϋποθέσεων λειτουργίας των Μονάδων Ιαμα−
τικής Θεραπείας, των Κέντρων Ιαματικού Τουρισμού 
και των Κέντρων Θαλασσοθεραπείας, καθώς και των 
οικονομικών επιβαρύνσεων, της διαδικασίας και των 
απαραίτητων δικαιολογητικών για την απόκτηση του 
ειδικού σήματος λειτουργίας τους» (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1055), τρο−
ποποιείται ως εξής: 

1.1. Το άρθρο 21 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο 21
Όροι

Το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) του άρθρου 17 
παρ.1 του Ν. 3498/2006 χορηγείται εφάπαξ με τους 
όρους, ότι: α) καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας 
της επιχείρησης εφαρμόζεται ο Γενικός Κανονισμός 
Λειτουργίας του πρώτου μέρους της απόφασης αυτής, 
β) τα δικαιολογητικά των οποίων η ισχύς λήγει αντικα−
θίστανται υποχρεωτικά προ της λήξης τους, άλλως το 
Ε.Σ.Λ. ανακαλείται με απόφαση του Προϊσταμένου της 
οικείας Π.Υ.Τ. του Ε.Ο.Τ.. Οποιαδήποτε αλλαγή στο φυ−
σικό ή νομικό πρόσωπο που εκμεταλλεύεται την μονάδα 
ιαματικής θεραπείας, το κέντρο ιαματικού τουρισμού − 
θερμαλισμού ή το κέντρο θαλασσοθεραπείας, συνε−

πάγεται έκδοση νέου Ε.Σ.Λ. με μόνη την υποβολή των 
δικαιολογητικών (α), (β), (ι) και (ιδ) της παραγράφου 1 
του άρθρου 23 της απόφασης αυτής, και γ) τα δικαιολο−
γητικά (β) και (ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 23 της 
απόφασης αυτής θα υποβάλλονται ανά πενταετία».

 1.2. Το άρθρο 23 αντικαθίσταται ως εξής: 

Άρθρο 23
Δικαιολογητικά

1. Για τη χορήγηση του Ειδικού Σήματος Λειτουρ−
γίας (Ε.Σ.Λ.) της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του 
Ν. 3498/2006 υποβάλλονται στην αρμόδια Διεύθυνση 
του Ε.Ο.Τ. τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

α. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση, 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 Φο−
ρολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και η Δημόσια Οικονομική 
Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) στην οποία ανήκει, σύμφωνα με το 
Υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι. Για τα νομικά πρό−
σωπα η αίτηση υποβάλλεται από τον κατά περίπτωση 
νόμιμο εκπρόσωπο και συνοδεύεται από τα έγγραφα 
που αποδεικνύουν τη νόμιμη σύσταση και λειτουργία 
τους. Στην πιο πάνω αίτηση δηλώνεται επίσης ο προς 
έγκριση διακριτικός τίτλος της επιχείρησης. 

β. Αντίγραφο ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης, έκ−
δοσης τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύ−
πτει ότι ο αιτών δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
οποιοδήποτε κακούργημα ή για πλημμέλημα λόγω κλο−
πής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογράφησης, 
παραχάραξης, βαριάς σωματικής βλάβης, παράβασης 
των διατάξεων περί ναρκωτικών ή των διατάξεων που 
αναφέρονται στα ήθη αντίγραφο ποινικού Μητρώου 
γενικής χρήσης, έκδοσης τελευταίου τριμήνου, από το 
οποίο να προκύπτει ότι ο αιτών δεν έχει καταδικα−
στεί αμετάκλητα για κακούργημα ή για κάποιο από τα 
πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβί−
ασης, πλαστογραφίας, παραχάραξης, βαριάς σωματικής 
βλάβης, παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή 
των διατάξεων που αναφέρονται στα ήθη. Το ανωτέρω 
δικαιολογητικό αναζητείται υπηρεσιακά εφόσον εκδί−
δεται από ημεδαπή αρχή. Φυσικά πρόσωπα που έχουν 
την ιθαγένεια άλλου κράτους–μέλους της Ε.Ε. υποβάλ−
λουν 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 κα−
ταγωγής ή προέλευσης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση 
περί παροχής της ένορκης βεβαίωσης ή της υπεύθυνης 
δήλωσης. Το έγγραφο που εκδίδεται σύμφωνα με τα 
ανωτέρω δεν είναι δυνατό να υποβληθεί μετά την πά−
ροδο τριών μηνών από την ημερομηνία έκδοσής του. 

γ. Βεβαίωση της Υγειονομικής Υπηρεσίας της οικείας 
Περιφερειακής Ενότητας: 1) για την καλή λειτουργία του 
αποχετευτικού συστήματος, για την υγιεινή διάθεση των 
λυμάτων των χώρων υγιεινής ή βεβαίωση του οικείου 
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O.T.A. ότι η Μονάδα ή το Κέντρο είναι συνδεδεμένο με 
το αποχετευτικό δίκτυο του Δήμου και 2) για την καλή 
λειτουργία του συστήματος επεξεργασίας των χρησι−
μοποιηθέντων ιαματικών φυσικών πόρων ή θαλασσινού 
νερού προ της διάθεσης των λυμάτων.

δ. Πιστοποιητικό ή βεβαίωση μικροβιολογικού ελέγ−
χου του ιαματικού φυσικού πόρου ή του θαλασσινού 
νερού του οποίου γίνεται χρήση, που εκδίδεται από 
τη Υγειονομική Υπηρεσία της οικείας Περιφερειακής 
Ενότητας ή διαπιστευμένα εργαστήρια μετά τη διε−
νέργεια ελέγχων και δειγματοληψιών, σύμφωνα με τις 
ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις για τις κολυμβητικές 
δεξαμενές και περιλαμβάνει έκθεση μικροβιολογικού 
ελέγχου στην πηγή και στους χώρους χρήσης, με ειδική 
αναφορά για διαπίστωση ή όχι των μικροβίων Legionella 
spp., Escherichia coli & Pseudomonas aeruginosa. Ο μι−
κροβιολογικός έλεγχος πρέπει να έχει διενεργηθεί το 
αργότερο ένα μήνα πριν από την έκδοση του πιστοποι−
ητικού ή της βεβαίωσης.

ε. Έγγραφο κρατικού ή διαπιστευμένου εργαστηρίου, 
με το οποίο πιστοποιείται ότι η φυσικοχημική σύστα−
ση 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.

στ. Έγγραφο κρατικού ή διαπιστευμένου εργαστη−
ρίου (απαιτείται μόνο για τη λειτουργία των Κέντρων 
Θαλασσοθεραπείας), με το οποίο θα πιστοποιείται, ότι 
η περιεκτικότητα του θαλασσινού νερού, που θα χρησι−
μοποιηθεί, σε αλάτι δεν διαφέρει σε ποσοστό μεγαλύ−
τερο του 5% της αντίστοιχης του νερού της ανοικτής 
θάλασσας (σημείο αναφοράς), δηλαδή η περιεκτικότητά 
του σε χλωριόντα είναι μεταξύ 17‰ και 23‰, ότι το 
νερό αυτό δεν περιέχει υδρογονάνθρακες (πετρελαϊκής 
προέλευσης) σε συγκέντρωση μεγαλύτερη από 0,5 mg/l 
(εκπεφρασμένους ως χρυσένιο) και ότι η περιεκτικότητά 
του σε ραδιενέργεια είναι εντός φυσιολογικών ορίων. 
Ο προσδιορισμός των υδρογονανθράκων θα γίνεται 
με φθορισμομετρική μέθοδο. Το σημείο λήψης πρέπει 
να είναι περίπου 5 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της 
θάλασσας και πάνω από τα θαλάσσια ρεύματα. Οι ανα−
λύσεις θα πρέπει να συμπληρώνονται ανά πενταετία με 
ποσοτική και ποιοτική ανάλυση του πλαγκτού σε ζώνη 
100 μέτρων από το προβλεπόμενο σημείο λήψης.

ζ. Πιστοποιητικό καταλληλότητας από την άποψη της 
Ακτινοπροστασίας. Το πιστοποιητικό αυτό εκδίδεται 
από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.) 
με βάση ραδιολογική μελέτη, η οποία θα εκπονείται 
είτε από την Ε.Ε.Α.Ε. ή από εξουσιοδοτημένο από αυτήν 
φορέα. 

η. Οικοδομική άδεια για όλες τις εγκαταστάσεις της 
επιχείρησης με την πλέον πρόσφατη αναθεώρηση ή 
επέκτασή της και με τα σχέδια που τη συνοδεύουν 
(αρχιτεκτονικά − ηλεκτρομηχανολογικά).

θ. Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από 
την αρμόδια υπηρεσία.

ι. Συμφωνητικό μίσθωσης εφόσον πρόκειται για μη 
ιδιόκτητη εγκατάσταση.

ια. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας από την οικεία Πυ−
ροσβεστική Υπηρεσία.

ιβ. Δήλωση του Ν. 1599/1986 από τον Διευθυντή της 
επιχείρησης, στην οποία αναφέρεται το ονοματεπώνυμο 
και η ειδικότητα του υπεύθυνου γιατρού και του ανα−
πληρωτή του και ο αριθμός Μητρώου τους στον οικείο 
ιατρικό σύλλογο. 

ιγ. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιχεί−
ρησης (προς έγκριση). 

ιδ. Παράβολα ως ακολούθως:

Παράβολα ανά κατηγορία ΑΑ΄ Α΄ Β΄ Γ΄

1. Υπέρ Ε.Ο.Τ. (στο λογαριασμό
0024−261800 στην Τράπεζα
της Ελλάδος) 400€ 300€ 200€ 100€

2. Υπέρ ΤΑΥΤΕΚΩ (στο
λογαριασμό 546025/54 της
Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας). 120€ 90€ 60€ 30€

2. Το Ε.Σ.Λ. εκδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία σε 
προθεσμία πενήντα (50) ημερών από την πλήρη υποβολή 
των δικαιολογητικών που προβλέπονται ανωτέρω. Για 
κάθε αίτηση χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας 
χορηγείται βεβαίωση υποβολής αιτήματος στην οποία 
αναγράφονται τα στοιχεία της παραγράφου 5 του άρ−
θρου 14 του Ν. 3844/2010. Σε περίπτωση παρέλευσης 
άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας τεκμαίρεται η έκ−
δοση του Ε.Σ.Λ., σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 
του Ν. 3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α΄/3−5−2010) και ο ενδιαφε−
ρόμενος μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την 
αρμόδια για τη χορήγηση του Ε.Σ.Λ. αρχή». 

2. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 9833/26−5−2009 
απόφαση Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης «Καθορι−
σμός των όρων και των προϋποθέσεων λειτουργίας των 
Μονάδων Ιαματικής Θεραπείας, των Κέντρων Ιαματικού 
Τουρισμού και των Κέντρων Θαλασσοθεραπείας, καθώς 
και των οικονομικών επιβαρύνσεων, της διαδικασίας και 
των απαραίτητων δικαιολογητικών για την απόκτηση 
του ειδικού σήματος λειτουργίας τους» (Φ.Ε.Κ. 1055/Β). 

Άρθρο 2

Η διαδικασία της Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λει−
τουργίας σε Μονάδες Ιαματικής Θεραπείας, Κέντρα 
Ιαματικού Τουρισμού και Κέντρα Θαλασσοθεραπείας 
μπορεί να διεκπεραιώνεται και μέσω των Κέντρων Εξυ−
πηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), τα οποία λειτουργούν ως 
Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.). Για τη διεκπεραί−
ωση της διαδικασίας συμπληρώνεται ειδικό έντυπο αί−
τησης, σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι 
που προσαρτάται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος αυτής.



39026 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 39027



39028 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 39029



39030 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 39031



39032 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 39033

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 9 Νοεμβρίου 2011
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΒΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ  



39034 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02026570911110012*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

. . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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