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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
5 Νοεμβρίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 19443
Καθορισμός διαδικασίας, περιεχομένου και δικαιολογητικών, παραβόλου και κυρώσεων για
τη γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας μονάδων ιαματικής θεραπείας, κέντρων ιαματικού
τουρισμού θερμαλισμού και κέντρων θαλασσοθεραπείας.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4442/2016 «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την
άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 230), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του
ν. 4811/2021 (Α’ 108), και συγκεκριμένα το Κεφ. ΛΣΤ,
όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 9 του ν. 4811/2021
(Α΄ 108), και ιδίως τα άρθρα 268 έως 277 και ειδικότερα
το άρθρο 274 του ν. 4442/2016 αυτού.
2. Τον ν. 4276/2014 «Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών
υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις» (Α’ 155).
3. Τον ν. 3498/2006 «Ανάπτυξη ιαματικού τουρισμού
και λοιπές διατάξεις» (Α’ 230).
4. Τον ν. 3270/2004 «Αρμοδιότητες του Υπουργείου
Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού» (Α’ 187).
5. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση,
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α΄ 133).
6. Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ)
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 184) και
ιδίως το άρθρο 22 αυτού.
7. Το άρθρο 133 του ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για την
εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του
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Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής» και άλλες
διατάξεις (Α΄ 5).
8. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα του π.δ. 63/2005
(Α΄ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119
του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
9. Το π.δ 127/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού» (Α’ 157).
10. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181).
11. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 192).
12. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (Α΄ 160).
13. Το π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α΄ 85).
14. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).
15. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121).
16. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»(Α’ 155).
17. Το π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών. (Α’ 155)
18. Την υπό στοιχεία Υ6/9-7-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό
Επικρατείας» (Β΄ 2902).
19. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη»
(Β΄ 4805).
20. Την υπό στοιχεία 2/2021 κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας:«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νικόλαο Ταγαρά» (Β΄ 45)
21. Την υπ’ αρ. 2704/2018 απόφαση 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).
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22. Την υπ’ αρ. 1506/2018 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Τουρισμού «Καθορισμός Τεχνικών και Λειτουργικών Προδιαγραφών ανέγερσης, μετατροπής και επέκτασης Κέντρων
Θαλασσοθεραπείας και διαδικασία χορήγησης Ειδικού
σήματος Λειτουργίας. Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης
του 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).
23. Την υπ’ αρ. 11541/2018 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και
Τουρισμού «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).
24. Την υπ’ αρ. 13250/2020 κοινή απόφαση των
υπουργών Οικονομικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και
Τουρισμού «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1506/26.1.2018
κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Τουρισμού «Καθορισμός
Τεχνικών και Λειτουργικών Προδιαγραφών ανέγερσης,
μετατροπής και επέκτασης Κέντρων Θαλασσοθεραπείας
και διαδικασία χορήγησης Ειδικού σήματος Λειτουργίας.
Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης του 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)» (Β’ 3851).
25. Την υπ’ αρ. 9833/2009 απόφαση του Υπουργού
Τουριστικής Ανάπτυξης «Καθορισμός 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» (Β’ 1055).
26. Τα άρθρα 6, 7, 9 και 14 του ν. 3844/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου σχετικά
με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις» (Α΄ 63).
27. Της υπό στοιχεία 4251/30-08-2021 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Επικρατείας
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, Γεώργιο Γεωργαντά» (Β΄ 3996).
28. Την υπ’ αρ. 18258/12.10.2021 εισήγηση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού.
29. Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης εμπίπτουν οι μονάδες ιαματικής θεραπείας, τα κέντρα ιαμα-
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τικού τουρισμού θερμαλισμού και τα κέντρα θαλασσοθεραπείας του άρθρου 1 του ν. 3498/2006 (Α’ 230), που
υπάγονται ενδεικτικά στην τάξη NACE με κωδικό 96.04.
Άρθρο 2
Αρμόδια Αρχή
Αρμόδια αρχή για την εφαρμογή της παρούσας είναι
η Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων (Ε.Υ.Π.Α.Τ.Ε.) του Υπουργείου Τουρισμού ενώ η οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού
του τόπου εγκατάστασης και λειτουργίας είναι αρμόδια
για την επιβολή κυρώσεων και διοικητικών μέτρων.
Άρθρο 3
Διαδικασία και περιεχόμενο γνωστοποίησης
1. Για την έναρξη λειτουργίας μονάδων ιαματικής θεραπείας, κέντρων ιαματικού τουρισμού θερμαλισμού
και κέντρων θαλασσοθεραπείας απαιτείται η προηγούμενη γνωστοποίηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του
ολοκληρωμένου συστήματος ΟΠΣ-ΑΔΕ, σύμφωνα με το
Παράρτημα το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της
παρούσας ή και στην ηλεκτρονική πλατφόρμα eu-go, σε
διασύνδεση με το σύστημα ΟΠΣ-ΑΔΕ. Η γνωστοποίηση
περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για την ασκούμενη δραστηριότητα και υποβάλλεται από τον φορέα
της δραστηριότητας, ο οποίος έχει την αποκλειστική
ευθύνη για τα περιλαμβανόμενα σ΄ αυτή στοιχεία, ενώ
διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στη ως άνω πλατφόρμα αναρτώνται όλα τα απαραίτητα για τη λειτουργία τους
δικαιολογητικά.
2. Οι μονάδες ιαματικής θεραπείας και τα κέντρα ιαματικού τουρισμού θερμαλισμού οφείλουν, πριν από
την υποβολή της γνωστοποίησης, να ολοκληρώσουν
τις διαδικασίες των παρ. 1 και 2 του άρθρου 2 της υπ’
αρ. 2704/13.2.2018 απόφασης της Υπουργού Τουρισμού
(Β’ 603), περί καθορισμού των τεχνικών και λειτουργικών
προδιαγραφών ανέγερσης, μετατροπής και επέκτασης
μονάδων ιαματικής θεραπείας και κέντρων ιαματικού
τουρισμού θερμαλισμού, αναφορικά με την καταλληλότητα του οικοπέδου ή γηπέδου και τη χορήγηση
άδειας δόμησης, εφόσον απαιτείται. Ομοίως, τα κέντρα
θαλασσοθεραπείας οφείλουν, πριν από την υποβολή της
γνωστοποίησης, να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες των
παρ. 1 και 2 του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 1506/26.1.2018
κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Τουρισμού (Β’ 356), περί
καθορισμού των τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών ανέγερσης, μετατροπής και επέκτασης κέντρων θαλασσοθεραπείας, αναφορικά με την καταλληλότητα του
οικοπέδου ή γηπέδου και τη χορήγηση άδειας δόμησης,
εφόσον απαιτείται. Επίσης, οι ως άνω μονάδες και τα
κέντρα οφείλουν, πριν από την υποβολή της γνωστοποίησης, να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες της παρ. 4 του
άρθρου 18, περί της ιαματικής χρήσης γεωθερμικού δυναμικού, και της παρ. 7 του άρθρου 23, περί μεταβατικών
διατάξεων, του ν. 4602/2019 (Α’ 45), εφόσον απαιτείται.
Επίσης, οι ως άνω μονάδες και τα κέντρα οφείλουν, πριν
από την υποβολή της γνωστοποίησης να ολοκληρώσουν
τις διαδικασίες της υπ’ αρ. 16665/22.12.2006 (Β’ 1932)
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απόφασης της Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης, περί
αναγνώρισης των ιαματικών φυσικών πόρων.
3. Η γνωστοποίηση υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω
του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος
Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (Ο.Π.Σ. - Α.Δ.Ε.)
του άρθρου 14 του ν. 4442/2016 που είναι προσβάσιμο μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (Ε.Ψ.Π. - gov.gr)
και λαμβάνει μοναδικό αριθμό και χρονοσήμανση, τα
οποία παράγονται από το σύστημα. Το αρχείο με τον
μοναδικό αριθμό επέχει θέση αποδεικτικού υποβολής
της γνωστοποίησης.
4. Κατά την υποβολή της γνωστοποίησης όλα τα δικαιολογητικά αναρτούνται σε ψηφιακή μορφή στο σύστημα. Ο φορέας της δραστηριότητας οφείλει να τηρεί
τα ως άνω δικαιολογητικά και σε έντυπη μορφή στον
χώρο άσκησης της δραστηριότητάς του, σύμφωνα με
το άρθρο 4, μαζί με το αποδεικτικό της γνωστοποίησης,
και να δηλώνει τους αριθμούς πρωτοκόλλου των δικαιολογητικών αυτών στα αντίστοιχα πεδία της φόρμας
γνωστοποίησης.
5. Μετά από την υποβολή της γνωστοποίησης ο φορέας μπορεί να ξεκινήσει τη λειτουργία της δραστηριότητάς του.
6. Η αρμόδια αρχή του άρθρου 2 κοινοποιεί το αργότερο εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών τη γνωστοποίηση ή τη μεταβολή της στην οικεία Υπηρεσία Δόμησης,
στην οικεία Υπηρεσία του Πυροσβεστικού Σώματος, στο
Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας του
Υπουργείου Υγείας, στην οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού, την Ελληνική Αστυνομία, την αρμόδια
Υπηρεσία Περιβάλλοντος και σε κάθε άλλη Υπηρεσία
που κατά την κρίση της πρέπει να λάβει γνώση για τη
λειτουργία της δραστηριότητας, προκειμένου να ασκήσουν τους κατά νόμο προβλεπόμενους ελέγχους. Η κοινοποίηση γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος ή
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χωρίς να απαιτείται η
έκδοση διαβιβαστικού εγγράφου για τον σκοπό αυτόν.
7. Από το σύνολο των γνωστοποιήσεων που αποστέλλονται, η αρμόδια Αρχή του άρθρου 2 οφείλει να εξασφαλίζει ότι ελέγχθηκε τουλάχιστον το 30% ανά εξάμηνο
των δραστηριοτήτων που υποβάλλουν γνωστοποίηση
ή μεταβολή της σύμφωνα με την παρούσα, εντός της
χωρικής της αρμοδιότητας.
Άρθρο 4
Απαιτούμενα δικαιολογητικά και τήρηση
φακέλου στον χώρο της μονάδας ιαματικής
θεραπείας, του κέντρου ιαματικού
τουρισμού θερμαλισμού και του κέντρου
θαλασσοθεραπείας
1. Πριν από την υποβολή της γνωστοποίησης ο φορέας
της δραστηριότητας υποχρεούται να έχει συγκεντρώσει
και να τηρεί στον χώρο άσκησης της δραστηριότητάς
του διαθέσιμα για κάθε έλεγχο, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1.1 Για τις περιπτώσεις των μονάδων ιαματικής θεραπείας ή των κέντρων ιαματικού τουρισμού:
α) Πιστοποιητικό ή βεβαίωση μικροβιολογικού ελέγχου του ιαματικού φυσικού πόρου του οποίου γίνεται
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χρήση, το οποίο εκδίδεται από την Υγειονομική Υπηρεσία της οικείας Περιφερειακής Ενότητας ή από άλλα διαπιστευμένα εργαστήρια σύμφωνα με την προβλεπόμενη
διαδικασία μετά τη διενέργεια ελέγχων και δειγματοληψιών, σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις
για τις δεξαμενές ιαματικής θεραπείας και που περιλαμβάνει έκθεση μικροβιολογικού ελέγχου στην πηγή και
στους χώρους χρήσης με ειδική αναφορά για τη διαπίστωση ή όχι των μικροβίων Legionella spp., Escherichia
coli και Pseudomonas aeruginosa. Ο μικροβιολογικός
έλεγχος πρέπει να έχει διενεργηθεί το αργότερο ένα
μήνα πριν από την έκδοση του πιστοποιητικού ή της
βεβαίωσης. Το πιστοποιητικό ανανεώνεται ανά τρίμηνο.
Ειδικά για τα μικρόβια Legionella spp., Escherichia coli
και Pseudomonas aeruginosa το πιστοποιητικό ανανεώνεται ανά μήνα.
β) Έγγραφο κρατικού ή άλλου διαπιστευμένου 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. Ο φορέας μπορεί να διατηρεί το ίδιο πιστοποιητικό
που είχε καταθέσει για την αναγνώριση του ιαματικού
πόρου, εφόσον δεν έχει παρέλθει τριετία από την αναγνώριση του ιαματικού πόρου. Σε κάθε περίπτωση το
πιστοποιητικό φυσικοχημικής ανάλυσης του φυσικού
πόρου θα πρέπει να ανανεώνεται ανά τριετία.
γ) 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.
δ) Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας για
το σύνολο της εγκατάστασης, το οποίο εκδίδεται από την
οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία για τις εξής περιπτώσεις:
δα) σε μονάδες ιαματικής θεραπείας ή κέντρα ιαματικού
τουρισμού - θερμαλισμού που στεγάζονται εντός τουριστικών καταλυμάτων δυναμικότητας πενήντα μίας (51)
κλινών και άνω.
δβ) σε αυτοτελώς ιδρυόμενες ή εντός τουριστικών καταλυμάτων δυναμικότητας μικρότερης ή ίσης των πενήντα (50) κλινών, εγκατεστημένες/α μονάδες ιαματικής
θεραπείας ή κέντρα ιαματικού τουρισμού θερμαλισμού,
με θεωρητικό πληθυσμό εκατόν πενήντα (150) ατόμων
και άνω.
Σε περίπτωση που δεν συντρέχουν οι άνω περιπτώσεις
ο φορέας τηρεί στον χώρο της εγκατάστασης μελέτη
παθητικής πυροπροστασίας, για τις μονάδες ιαματικής θεραπείας ή τα κέντρα ιαματικού τουρισμού, που
στεγάζονται σε κτίρια τα οποία υπάγονται στο πεδίο
εφαρμογής του π.δ. 41/2018 (Α΄ 80) ή του π.δ. 71/1988
(Α΄ 32), καθώς και μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας.
Οι μελέτες αυτές θα πρέπει να αποτελούν αντίγραφα των
επίσημα κατατεθειμένων στα πληροφοριακά συστήματα έκδοσης οικοδομικών αδειών (e-Άδειες) ή/και πυροπροστασίας. Αν οι μελέτες δεν έχουν υποβληθεί μέσω
των πληροφοριακών συστημάτων, τότε θα πρέπει να
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προέρχονται από τον φυσικό φάκελο που τηρείται στην
Υπηρεσία Δόμησης ή/και στην Πυροσβεστική Υπηρεσία
και να φέρουν σφραγίδα της αντίστοιχης Υπηρεσίας.
ε) Πιστοποιητικό εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου που θα
βεβαιώνει την καλή λειτουργία της ηλεκτροδότησης της
μονάδας ή του κέντρου.
στ) 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, 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. Για κατασκευές ή χρήσεις που έχουν
υπαχθεί στις ρυθμίσεις του άρθρου 24 του ν. 4014/2011
και στις διατάξεις του ν. 4178/2013 ή στις διατάξεις του
ν. 4495/2017 τηρείται η βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας, σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπ’ αρ. 41498/
26-9-2011 (Β΄ 2167) κοινής υπουργικής απόφασης 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.
ζ) Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ).
η) Υπεύθυνη δήλωση του φορέα διαχείρισης ή του
μισθωτή, με αναφορά στο ονοματεπώνυμο και την ειδικότητα του υπεύθυνου ιατρού και του αναπληρωτή
του και στον αριθμό Μητρώου τους στον οικείο ιατρικό
σύλλογο: (α) ότι πληρούνται οι τεχνικές και λειτουργικές
προδιαγραφές του άρθρου 3 ή του άρθρου 4 ανάλογα
με την περίπτωση της υπ’ αρ. 2704/2018 (Β΄ 603) απόφασης του Υπουργού Τουρισμού, (β) ότι πληρούνται οι
υγειονομικές προδιαγραφές της υπό στοιχεία Γ1(δ)/ΓΠ
οικ. 61438/11.8.2015 (Β΄ 1853) απόφασης περί μικροβιολογικής ποιότητας των ιαματικών υδάτων, της υπό
στοιχεία Γ1/443/1973 (Β΄ 87) υγειονομικής διάταξης περί
λειτουργίας κολυμβητικών δεξαμενών συμπληρωματικά
με το άρθρο 6 της υπ’ αρ. 9833/2009 (Β΄ 1055) απόφασης του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης περί γενικών
όρων λειτουργίας και υγιεινής των ΜΙΘ και ΚΙΤ-Θ.
Στην περίπτωση Κέντρων Ιαματικού τουρισμού θερμαλισμού που περιλαμβάνουν και κέντρα αναζωογόνησης (spa), βάσει της υπ’ αρ. 2704/2018 υπουργικής
απόφασης η παραπάνω υπεύθυνη δήλωση πρέπει να
περιλαμβάνει επιπλέον και το ότι πληρούνται οι τεχνικές
και λειτουργικές προδιαγραφές της υπ’ αρ. 8928/2012
(Β΄ 1909) υπουργικής απόφασης.
θ) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της επιχείρησης.
ι) Αποδεικτικό καταβολής του αντιτίμου του παραβόλου του άρθρου 7.
ια) Συμφωνητικό μίσθωσης εφ’ όσον πρόκειται για μισθωμένη επιχείρηση.
1.1.1. Για τα κέντρα ιαματικού τουρισμού θερμαλισμού
που περιλαμβάνουν και κέντρα θαλασσοθεραπείας
απαιτούνται επιπροσθέτως τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) Πιστοποιητικό ή βεβαίωση μικροβιολογικού ελέγχου του θαλασσινού νερού του οποίου γίνεται χρήση,
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το οποίο εκδίδεται από την Υγειονομική Υπηρεσία της
οικείας Περιφερειακής Ενότητας ή από άλλα διαπιστευμένα εργαστήρια σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία μετά τη διενέργεια ελέγχων και δειγματοληψιών,
σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις για τις
δεξαμενές ιαματικής θεραπείας και που περιλαμβάνει
έκθεση μικροβιολογικού ελέγχου στους χώρους χρήσης
με ειδική αναφορά για τη διαπίστωση ή όχι των μικροβίων Legionella spp., Escherichia coli και Pseudomonas
aeruginosa. Ο μικροβιολογικός έλεγχος πρέπει να έχει
διενεργηθεί το αργότερο ένα μήνα πριν από την έκδοση του πιστοποιητικού ή της βεβαίωσης. Το πιστοποιητικό ανανεώνεται ανά τρίμηνο. Ειδικά για τα μικρόβια Legionella spp., Escherichia coli και Pseudomonas
aeruginosa το πιστοποιητικό ανανεώνεται ανά μήνα.
β) Έγγραφο κρατικού ή άλλου διαπιστευμένου 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), δηλ.
ότι 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
των φυσικών ορίων. Ο προσδιορισμός των υδρογονανθράκων γίνεται με 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.
1.1.2 Ειδικά για τις υφιστάμενες/α κατά τον χρόνο δημοσίευσης της παρούσας μονάδες ιαματικής θεραπείας
και κέντρα ιαματικού τουρισμού απαιτούνται επιπλέον:
α) Βεβαίωση αρμόδιου μηχανικού, σύμφωνα με τα
επαγγελματικά του δικαιώματα:
αα) 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 ή το κέντρο ιαματικού τουρισμού
θερμαλισμού είναι συνδεδεμένη/-ο με το αποχετευτικό
δίκτυο του δήμου,
αβ) για την καλή λειτουργία του συστήματος επεξεργασίας των χρησιμοποιηθέντων ιαματικών φυσικών πόρων,
αγ) στην περίπτωση κέντρων ιαματικού τουρισμού
θερμαλισμού που περιλαμβάνουν κέντρα θαλασσοθεραπείας απαιτείται και βεβαίωση για την καλή λειτουργία
του συστήματος επεξεργασίας του χρησιμοποιηθέντος
θαλασσινού νερού.
β) Στην περίπτωση που η υφιστάμενη μονάδα ιαματικής θεραπείας ή το υφιστάμενο κέντρο ιαματικού τουρισμού θερμαλισμού δεν διαθέτει ΑΕΠΟ, απαιτείται Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την Έγκριση
Περιβαλλοντικών Όρων της μονάδας ιαματικής θεραπείας ή του κέντρου ιαματικού τουρισμού θερμαλισμού,
η οποία κατατίθεται στην ΕΥΠΑΤΕ, ελέγχεται αρμοδίως
ως προς τα αναφερόμενα στην περ. α της παρ. 1 του
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Α΄ Σταδίου του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 2704/2018 (Β΄603)
υπουργικής απόφασης και κατόπιν διαβιβάζεται στην
αρμόδια περιβαλλοντική αρχή, πριν την υποβολή της
γνωστοποίησης. Ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται να προσκομίσει την ΑΕΠΟ εντός πέντε (5) ετών από
την κατάθεση της ΜΠΕ στην ΕΥΠΑΤΕ,, άλλως συντρέχει
λόγος διακοπής λειτουργίας της δραστηριότητας, έως
την προσκόμιση της ΑΕΠΟ.
1.1.3. Σε περίπτωση που ο φορέας της δραστηριότητας
είναι νομικό πρόσωπο μη υπόχρεο εγγραφής στο ΓΕΜΗ,
επιπλέον απαιτείται:
α) Επικυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού του νομικού προσώπου και των τροποποιήσεων του.
β) Νομιμοποιητικά έγγραφα περί εκπροσώπησης του
νομικού προσώπου.
1.2 Για τα κέντρα θαλασσοθεραπείας:
α) 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 διαπιστευμένα εργαστήρια σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία μετά τη διενέργεια ελέγχων και δειγματοληψιών,
σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις για
τα νερά κολύμβησης (Οδηγία 2006/7/ΕΚ “σχετικά με τη
διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης και
την κατάργηση της Οδηγίας 76/160/ΕΚ”, η οποία έχει
ενσωματωθεί στο Εθνικό Δίκαιο με την υπό στοιχεία
8600/416/Ε103/23-2-2009 - Β΄356). Ο μικροβιολογικός
έλεγχος διενεργείται το αργότερο ένα μήνα πριν από
την έκδοση του πιστοποιητικού ή της βεβαίωσης. Το
πιστοποιητικό ανανεώνεται ανά τρίμηνο.
β) Έγγραφο κρατικού ή άλλου διαπιστευμένου 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), δηλ.
ότι 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
των φυσικών ορίων. Ο προσδιορισμός των υδρογονανθράκων γίνεται με 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.
γ) 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.
δ) Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας για
το σύνολο της εγκατάστασης, το οποίο εκδίδεται από την
οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία για τις εξής περιπτώσεις:
δα) σε κέντρα θαλασσοθεραπείας που στεγάζονται
εντός τουριστικών καταλυμάτων δυναμικότητας πενήντα μίας (51) κλινών και άνω.
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δβ) σε αυτοτελώς ιδρυόμενες ή εντός τουριστικών
καταλυμάτων δυναμικότητας μικρότερης ή ίσης των
πενήντα (50) κλινών, εγκατεστημένα κέντρα θαλασσοθεραπείας, με θεωρητικό πληθυσμό εκατόν πενήντα (150)
ατόμων και άνω. Σε περίπτωση που δεν συντρέχουν οι
άνω περιπτώσεις ο φορέας τηρεί στον χώρο της εγκατάστασης μελέτη παθητικής πυροπροστασίας, για τα
κέντρα θαλασσοθεραπείας, που στεγάζονται σε κτίρια τα
οποία υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του π.δ. 41/2018
(Α΄ 80) ή του π.δ. 71/1988 (Α΄ 32), καθώς και μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας. Οι μελέτες αυτές θα πρέπει
να αποτελούν αντίγραφα των επίσημα κατατεθειμένων
στα πληροφοριακά συστήματα έκδοσης οικοδομικών
αδειών (e-Άδειες) ή/και πυροπροστασίας. Αν οι μελέτες
δεν έχουν υποβληθεί μέσω των πληροφοριακών συστημάτων, τότε θα πρέπει να προέρχονται από τον φυσικό
φάκελο που τηρείται στην Υπηρεσία Δόμησης ή/και στην
Πυροσβεστική Υπηρεσία και να φέρουν σφραγίδα της
αντίστοιχης Υπηρεσίας.
ε) Πιστοποιητικό εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου που θα
βεβαιώνει την καλή λειτουργία της ηλεκτροδότησης του
κέντρου.
στ) 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, 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. Για κατασκευές ή χρήσεις που έχουν
υπαχθεί στις ρυθμίσεις του άρθρου 24 του ν. 4014/2011
και στις διατάξεις του ν. 4178/2013 ή στις διατάξεις του ν.
4495/2017 τηρείται η βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας, σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπ’ αρ. 41498/26-9-2011
(Β΄ 2167) κοινής υπουργικής απόφασης 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.
ζ) Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ).
η) Υπεύθυνη δήλωση του φορέα διαχείρισης ή του
μισθωτή, με αναφορά στο ονοματεπώνυμο και την ειδικότητα του υπεύθυνου ιατρού και του αναπληρωτή
του και στον αριθμό Μητρώου τους στον οικείο ιατρικό
σύλλογο: (α) ότι πληρούνται οι τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές του άρθρου 3 της υπ’ αρ. 1506/2018
(Β΄ 356) υπουργικής απόφασης, (β) ότι πληρούνται οι υγειονομικές προδιαγραφές της υπό στοιχεία Γ1/443/1973
(Β΄ 87) υγειονομικής διάταξης περί λειτουργίας κολυμβητικών δεξαμενών συμπληρωματικά με το άρθρο 6 της
υπ’ αρ. 9833/2009 (Β΄ 1055) απόφασης του Υπουργού
Τουριστικής Ανάπτυξης περί γενικών όρων λειτουργίας
και υγιεινής των ΜΙΘ και ΚΙΤ-Θ.
θ) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της επιχείρησης.
ι) Αποδεικτικό καταβολής του αντιτίμου του παραβόλου του άρθρου 7.
ια) Συμφωνητικό μίσθωσης εφ’ όσον πρόκειται για μισθωμένη επιχείρηση.

66288

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

1.2.1 Ειδικά για τα υφιστάμενα κέντρα θαλασσοθεραπείας απαιτούνται επιπλέον:
α) Βεβαίωση αρμόδιου μηχανικού, σύμφωνα με τα
επαγγελματικά του δικαιώματα:
αα) 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 θαλασσοθεραπείας είναι συνδεδεμένο με το αποχετευτικό
δίκτυο του δήμου,
αβ) για την καλή λειτουργία του συστήματος επεξεργασίας του χρησιμοποιηθέντος θαλασσινού νερού.
β) Στην περίπτωση που το υφιστάμενο κέντρο θαλασσοθεραπείας δεν διαθέτει ΑΕΠΟ, απαιτείται Μελέτη
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του κέντρου θαλασσοθεραπείας,
η οποία κατατίθεται στην ΕΥΠΑΤΕ, ελέγχεται αρμοδίως
ως προς τα αναφερόμενα στην περ. α της παρ. 1 του Α΄
Σταδίου του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 1506/2018 (Β΄ 356)
υπουργικής απόφασης και κατόπιν διαβιβάζεται στην
αρμόδια περιβαλλοντική αρχή, πριν την υποβολή της
γνωστοποίησης. Ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται να προσκομίσει την ΑΕΠΟ εντός πέντε (5) ετών από
την κατάθεση της ΜΠΕ στην ΕΥΠΑΤΕ, άλλως συντρέχει
λόγος διακοπής λειτουργίας της δραστηριότητας, έως
την προσκόμιση της ΑΕΠΟ.
1.2.2 Σε περίπτωση που ο φορέας της δραστηριότητας
είναι νομικό πρόσωπο μη υπόχρεο εγγραφής στο ΓΕΜΗ,
επιπλέον απαιτείται:
α) Επικυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού του νομικού προσώπου και των τροποποιήσεων του.
β) Νομιμοποιητικά έγγραφα περί εκπροσώπησης του
νομικού προσώπου.
2.1 Η αρμόδια αρχή του άρθρου 2 στο πλαίσιο των
ελέγχων της γνωστοποίησης λειτουργίας μονάδων
ιαματικής θεραπείας, κέντρων ιαματικού τουρισμού
θερμαλισμού και κέντρων θαλασσοθεραπείας αναζητά
αυτεπάγγελτα αντίγραφο ποινικού Μητρώου γενικής
χρήσης, από το οποίο πρέπει να προκύπτει ότι ο φορέας
της δραστηριότητας δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα
για κακούργημα ή για κάποιο από τα πλημμελήματα της
κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας,
παραχάραξης, βαριάς σωματικής βλάβης, παράβασης
των διατάξεων περί ναρκωτικών ή των διατάξεων που
αναφέρονται στα ήθη. Στην περίπτωση που φορέας της
δραστηριότητας είναι νομικό πρόσωπο ο έλεγχος του
ποινικού Μητρώου αφορά τον νόμιμο εκπρόσωπο.
2.2 Εφόσον ο φορέας της δραστηριότητας είναι νομικό
πρόσωπο υπόχρεο εγγραφής στο ΓΕΜΗ, δεν οφείλει να
τηρεί τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων 1.1.3 και 1.2.2
της παρ. 1 και η αρμόδια αρχή αναζητά αυτεπαγγέλτως,
μέσω του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.), το ισχύον καταστατικό του νομικού προσώπου και τη νόμιμη
εκπροσώπησή του.
3. Καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της επιχείρησης εφαρμόζεται ο Γενικός Κανονισμός Λειτουργίας του
Κεφ. Α΄ και τα σχετικά με τις Μονάδες Ιαματικής Θεραπείας και τα Κέντρα Ιαματικού Τουρισμού άρθρα του
Κεφ. Β΄ της υπ’ αρ. 9833/26.05.2009 (Β΄ 1055) απόφασης
του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης «Καθορισμός των
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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».
4. Τα δικαιολογητικά των οποίων η ισχύς λήγει αντικαθίστανται υποχρεωτικά προ της λήξης τους με ευθύνη
του φορέα της επιχείρησης και σε ηλεκτρονική μορφή
αναρτώνται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (Ο.Π.Σ. - Α.Δ.Ε,
που είναι προσβάσιμο μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης
(Ε.Ψ.Π. - gov.gr), άλλως εφαρμόζονται οι κυρώσεις της
περ. ε της παρ. 2 του άρθρου 8 της παρούσας σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 της παρούσας και το διοικητικό μέτρο της σφράγισης, εφόσον προκύπτει άμεσος
κίνδυνος για το δημόσιο συμφέρον και παρίσταται έκτακτη ανάγκη αποτροπής του κινδύνου αυτού.
Άρθρο 5
Μεταβολή γνωστοποίησης
1. Αν πρόκειται να μεταβληθούν τα στοιχεία της γνωστοποίησης λειτουργίας της μονάδας ιαματικής θεραπείας, του κέντρου ιαματικού τουρισμού θερμαλισμού ή του
κέντρου θαλασσοθεραπείας, ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται σε προηγούμενη γνωστοποίηση της
επιδιωκόμενης μεταβολής. Η διαδικασία που ακολουθείται για υποβολή της γνωστοποίησης των στοιχείων που
πρόκειται να μεταβληθούν, είναι η ίδια με τη διαδικασία
αρχικής γνωστοποίησης που περιγράφεται στο άρθρο 3.
2. Ειδικά αν η μεταβολή συνίσταται σε αλλαγή του φορέα της δραστηριότητας, σύμφωνα με το άρθρο 9 του
ν. 4442/2016, ο παλαιός και ο νέος φορέας της δραστηριότητας προβαίνουν ο καθένας σε γνωστοποίηση της
μεταβολής εντός δέκα (10) ημερών από την αλλαγή. Η
γνωστοποίηση αφορά μόνο τις πληροφορίες σχετικά με
τον φορέα της δραστηριότητας. Ο νέος φορέας οφείλει
να εκδώσει στο όνομά του τα δικαιολογητικά της περίπτωσης (η) των υποπαρ. 1.1. και 1.2. και των περ. (α) και
(β) των υποπαρ. 1.1.3 και 1.2.2 του άρθρου 4. Τα λοιπά
δικαιολογητικά εξακολουθούν να ισχύουν.
3. Σε περίπτωση διακοπής λειτουργίας της δραστηριότητας στον χώρο όπου ασκείται, ο φορέας της δραστηριότητας προβαίνει σε γνωστοποίηση της διακοπής.
Η διαδικασία που ακολουθείται για υποβολή της γνωστοποίησης διακοπής της λειτουργίας, είναι η ίδια με τη
διαδικασία αρχικής γνωστοποίησης που περιγράφεται
στο άρθρο 3.
4. Σε περίπτωση μεταβολής του τόπου άσκησης της
δραστηριότητας, ο φορέας υποχρεούται να υποβάλει
νέα γνωστοποίηση για τον νέο χώρο άσκησης της δραστηριότητας με εκ νέου ολοκλήρωση των διαδικασιών
των παρ. 1 και 2 του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 2704/13.2.2018
(Β’ 603) απόφασης της Υπουργού Τουρισμού, περί καθορισμού των τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών
ανέγερσης, μετατροπής και επέκτασης μονάδων ιαματικής θεραπείας και κέντρων ιαματικού τουρισμού θερμαλισμού, αναφορικά με την καταλληλότητα του οικοπέδου
ή γηπέδου και τη χορήγηση άδειας δόμησης, εφόσον
απαιτείται, πριν την υποβολή της νέας γνωστοποίησης.
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Ομοίως, τα κέντρα θαλασσοθεραπείας οφείλουν, πριν
από την υποβολή της νέας γνωστοποίησης, να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες των παρ. 1 και 2 του άρθρου
2 της υπ’ αρ. 1506/26.1.2018 (Β’ 356) κοινής απόφασης
των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Τουρισμού, περί καθορισμού των τεχνικών και
λειτουργικών προδιαγραφών ανέγερσης, μετατροπής
και επέκτασης κέντρων θαλασσοθεραπείας, αναφορικά
με την καταλληλότητα του οικοπέδου ή γηπέδου και τη
χορήγηση άδειας δόμησης, εφόσον απαιτείται.
Άρθρο 6
Έλεγχοι
Μετά την υποβολή της γνωστοποίησης λειτουργίας
ή από τον χρόνο που γεννήθηκε η υποχρέωση για την
υποβολή της, η αρμόδια αρχή του άρθρου 2 και οι λοιπές
ελεγκτικές αρχές, στις οποίες κοινοποιείται η γνωστοποίηση, δύνανται να διενεργούν ελέγχους για τη διαπίστωση της ορθότητας των στοιχείων γνωστοποίησης
και την παρακολούθηση της συμμόρφωσης του φορέα
της δραστηριότητας με τις απαιτήσεις του Κεφ. ΛΖ΄ του
ν. 4442/2016 και της παρούσας. Η αρμόδια αρχή ενημερώνει τον φορέα, εγγράφως ή/και ηλεκτρονικά, σχετικά
με τα αποτελέσματα του ελέγχου. Μέχρι την έκδοση των
κανονιστικών πράξεων που αφορούν τα άρθρα 127 έως
και 157 του ν. 4512/2018, οι έλεγχοι διενεργούνται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Άρθρο 7
Παράβολο
1. Για την υποβολή της αρχικής γνωστοποίησης της
μονάδας ιαματικής θεραπείας, του κέντρου ιαματικού
τουρισμού θερμαλισμού ή του κέντρου θαλασσοθεραπείας απαιτείται σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 271 του
ν. 4442/2016, παράβολο ύψους τετρακοσίων (400) ευρώ.
2. Το παράβολο καταβάλλεται με σκοπό τη διαχείριση
των γνωστοποιήσεων, τη διαχείριση των πληροφοριών
και τη διενέργεια των ελέγχων που σχετίζονται με τη
γνωστοποίηση, καθώς και την ανάπτυξη του ΟΠΣ-ΑΔΕ
του άρθρου 14 του ν. 4442/2016, τη λειτουργία και συντήρησή του.
3. Δεν απαιτείται η καταβολή παραβόλου για γνωστοποίηση διακοπής λειτουργίας και ανανέωσης των προβλεπόμενων δικαιολογητικών. Δεν απαιτείται η καταβολή παραβόλου για την υποβολή της γνωστοποίησης από
μονάδα ιαματικής θεραπείας, του κέντρου ιαματικού
τουρισμού θερμαλισμού ή του κέντρου θαλασσοθεραπείας στην περίπτωση μεταβολής του δεύτερου εδαφίου
της παρ.1 του άρθρου 275 του ν. 4442/2016.
4. Ο φορέας της δραστηριότητας καταβάλει το αντίτιμο του παραβόλου πριν την υποβολή της γνωστοποίησης, προκειμένου να συμπληρώσει το σχετικό πεδίο
στη φόρμα της γνωστοποίησης και τηρεί το αποδεικτικό
καταβολής μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά στον χώρο
άσκησης της δραστηριότητας, σύμφωνα με το άρθρο 4.
5. Το σύνολο των εσόδων από το παράβολο αυτό
αποτελεί έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού και εμφανίζεται στον Αναλυτικό Λογαριασμό Εσόδων (Α.Λ.Ε.)
1450113001 ‘’Παράβολα για την άσκηση οικονομικής
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δραστηριότητας υπό καθεστώς γνωστοποίησης ή και
έγκρισης’’ και ποσοστό 20% των εσόδων εγγράφεται σε
ύψος στον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, προκειμένου να καλυφθούν σχετικές
δαπάνες της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, σύμφωνα με την παρ. 1 α) του άρθρου 11 του ν. 4442/2016. Ο
φορέας της οικονομικής δραστηριότητας προμηθεύεται το παράβολο ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής
e-παράβολο, εφόσον έχει ενεργοποιηθεί η σχετική δυνατότητα.
6. Η επιστροφή τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων
ποσών πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην υπό στοιχεία Α.1047/12.03.2020 (Β΄ 979) κοινή
απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Επικρατείας.
7. Με την έναρξη ισχύος της παρούσας όλα τα παράβολα που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία για την
ίδρυση και λειτουργία μονάδων ιαματικής θεραπείας,
κέντρων ιαματικού τουρισμού θερμαλισμού και κέντρων
θαλασσοθεραπείας καταργούνται. Στις περιπτώσεις που
έχουν κατατεθεί αιτήσεις και παράβολα και εκκρεμεί η
έκδοση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας, αυτά επιστρέφονται και ακολουθείται η διαδικασία της παρ. 6 του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 8
Παραβάσεις και εύρος πλαισίου κυρώσεων
1. Στην περίπτωση που διαπιστώνεται παράβαση ως
προς τη γνωστοποίηση της παρούσας, επιβάλλονται σε
βάρος του φορέα της δραστηριότητας οι κυρώσεις της
παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4442/2016, και συγκεκριμένα διοικητικό πρόστιμο από εκατό (100) έως είκοσι
χιλιάδες (20.000) ευρώ.
2. Συγκεκριμένα, επιβάλλονται πρόστιμα στις εξής
παραβάσεις:
(α) παράλειψη γνωστοποίησης πριν από την έναρξη
λειτουργίας (αρχική γνωστοποίηση)
(β) παράλειψη γνωστοποίησης μεταβολής στοιχείων
(γ) παράλειψη γνωστοποίησης της αλλαγής φορέα
(δ) παροχή αναληθών ή ανακριβών ή ελλιπών στοιχείων κατά τη γνωστοποίηση
(ε) έλλειψη δικαιολογητικών του άρθρου 4
(στ) παράλειψη συμμόρφωσης με την υποχρέωση του
άρθρου 3 παρ. 2
(ζ) Υποβολή γνωστοποίησης για μη λειτουργούσα
επιχείρηση
3. Οι χρηματικές κυρώσεις επιβάλλονται σύμφωνα
με το άρθρο 9. Πέραν των χρηματικών κυρώσεων που
προβλέπονται, επιβάλλεται και το διοικητικό μέτρο της
διακοπής λειτουργίας με την σφράγιση της επιχείρησης
εφόσον προκύπτει άμεσος κίνδυνος για το δημόσιο συμφέρον και παρίσταται έκτακτη ανάγκη αποτροπής του
κινδύνου αυτού.
4. Αρμόδια αρχή για την επιβολή των κυρώσεων και
διοικητικών μέτρων είναι η οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού.
Άρθρο 9
Υπολογισμός διοικητικού προστίμου
1. Το διοικητικό πρόστιμο του άρθρου 8 υπολογίζεται
με βάση τον παρακάτω τύπο υπολογισμού:
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ΠΡΟΣΤΙΜΟ = τιμή βάσης Χ συντελεστής βαρύτητας Χ
συντελεστής πρόσθετων εγκαταστάσεων X συντελεστής
προσαύξησης Χ συντελεστής μείωσης
2. Ως τιμή βάσης ορίζονται τα πεντακόσια (500) ευρώ.
3. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ= 2 έως 12 αναλόγως
με το επίπεδο της παράβασης γνωστοποίησης ως ακολούθως.
3.1. Έλλειψη αρχικής γνωστοποίησης: 12
3.2. Υποβληθείσα γνωστοποίηση που περιέχει αναληθή ή ανακριβή ή ελλιπή στοιχεία (είτε ως αρχική
γνωστοποίηση, είτε λόγω παράλειψης γνωστοποίησης μεταβολής των στοιχείων της δραστηριότητας):
2 ή 4 ή 7, ανάλογα με τη σπουδαιότητα των στοιχείων που έχουν γνωστοποιηθεί αναληθώς ή ανακριβώς
ή ελλιπώς.
Σε περίπτωση διαπίστωσης περισσότερων τους ενός
στοιχείων που έχουν γνωστοποιηθεί αναληθώς ή ανακριβώς ή ελλιπώς, εφαρμόζεται ο ανώτατος συντελεστής 8.
3.3. Έλλειψη ενός ή περισσοτέρων δικαιολογητικών
του άρθρου 4: 6 ή 8 ή 10, ανάλογα με την σπουδαιότητα
των ελλειπόντων δικαιολογητικών.
4. Ο συντελεστής πρόσθετων εγκαταστάσεων ορίζεται
σύμφωνα με τα κάτωθι:
4.1 Αν ο φορέας δραστηριότητας διαθέτει ξενοδοχειακό κατάλυμα: 2.
5. Ο συντελεστής προσαύξησης λαμβάνει την τιμή 1,5,
εάν η διαπίστωση της παράβασης γίνεται εντός χρονικού διαστήματος μικρότερου των δύο (2) ετών από
προηγούμενη διαπιστωθείσα παράβαση του άρθρου
8, η οποία οδήγησε σε επιβολή προστίμου. Σε όλες τις
άλλες περιπτώσεις λαμβάνει την τιμή 1.
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6. Ο συντελεστής μείωσης λαμβάνει την τιμή 0,7, εάν ο
φορέας συνεργάζεται άμεσα και συμμορφώνεται εντός
της ταχθείσας προθεσμίας. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις
λαμβάνει την τιμή 1.
7. Κατά των αποφάσεων επιβολής χρηματικού προστίμου χωρεί προσφυγή ενώπιον της Επιτροπής Προσφυγών της παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 3270/2004.
8. Τα πρόστιμα που επιβάλλονται, σύμφωνα με την παρούσα, εισπράττονται ως δημόσια έσοδα κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ). Επί
των εισπραττόμενων προστίμων, ποσοστό 50% αποτελεί
έσοδο του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου βεβαιώνεται η παράβαση
και ποσοστό 50% αποτελεί έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισμού. Το πρόστιμο καταβάλλεται με διπλότυπο
είσπραξης σε οποιαδήποτε ΔΟΥ, το δε ποσοστό αυτού
που αφορά έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού βεβαιώνεται και εισπράττεται στον ΑΛΕ 1560989001 «Λοιπά
πρόστιμα και χρηματικές ποινές».
Άρθρο 10
Λοιπές ρυθμίσεις για τις κυρώσεις
1. Η διαπίστωση παράβασης επιμέρους όρων της κείμενης νομοθεσίας για τη λειτουργία της δραστηριότητας, πλην των σχετικών με τη γνωστοποίηση του άρθρου
8, επισύρει τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
2. Η παρούσα εφαρμόζεται μόνο για δραστηριότητες
των οποίων η λειτουργία εκκινεί ή μεταβάλλεται με το
σύστημα της γνωστοποίησης.
Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
απόφασης αυτής το Παράρτημα.
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ɅȰɆȰɆɈȸɀȰ

īȞȦıĲȠʌȠȓȘıȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ
Ȱʌ. ȳʆʘʍʏʉʋʉʀɻʍɻʎ (1) …………………..
īȃȍȈȉȅȆȅǿǾȈǾ ȁǼǿȉȅȊȇīǿǹȈ Ȃȅȃǹǻȍȃ ǿǹȂǹȉǿȀǾȈ ĬǼȇǹȆǼǿǹȈ, ȀǼȃȉȇȍȃ ǿǹȂǹȉǿȀȅȊ ȉȅȊȇǿȈȂȅȊ
- ĬǼȇȂǹȁǿȈȂȅȊ Ȁǹǿ ȀǼȃȉȇȍȃ ĬǹȁǹȈȈȅĬǼȇǹȆǼǿǹȈ
(ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 270 ʏʉʐ ʆ. 4442/2016)

ɀʉʆɳɷɲ Ȼɲʅɲʏɿʃɼʎ Ⱥɸʌɲʋɸʀɲʎ

Ⱦɹʆʏʌʉ Ȼɲʅɲʏɿʃʉʑ Ɉʉʐʌɿʍʅʉʑ Ⱥɸʌʅɲʄɿʍʅʉʑ

Ⱦɹʆʏʌʉ Ⱥɲʄɲʍʍʉɽɸʌɲʋɸʀɲʎ

Ⱦɹʆʏʌʉ ɽɲʄɲʍʍʉɽɸʌɲʋɸʀɲʎ ɸʆʏʊʎ ʏʉʐʌɿʍʏɿʃʉʑ ʃɲʏɲʄʑʅɲʏʉʎ

ɀʉʆɳɷɲʎ Ȼɲʅɲʏɿʃɼʎ Ⱥɸʌɲʋɸʀɲʎ ʍɸ ʍʐʆɷʐɲʍʅʊ ʅɸ ʏʉʐʌɿʍʏɿʃʊ ʃɲʏɳʄʐʅɲ
Ⱦɹʆʏʌʉ Ȼɲʅɲʏɿʃʉʑ Ɉʉʐʌɿʍʅʉʑ Ⱥɸʌʅɲʄɿʍʅʉʑ ʍɸ ʍʐʆɷʐɲʍʅʊ ʅɸ ʏʉʐʌɿʍʏɿʃʊ ʃɲʏɳʄʐʅɲ
Ȱʌʖɿʃɼ (ʆɹɲ) ɶʆʘʍʏʉʋʉʀɻʍɻ: (2)
ʆɹɲ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲ ɼ

ʐʔɿʍʏɳʅɸʆɻ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲ (ʅɸ ɸɿɷɿʃʊ ʍɼʅɲ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ )

ȵɿɷɿʃʊ ɇɼʅɲ ȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ(ʊʋʉʐ ʐʋɳʌʖɸɿ)

Ȱʌ. ɀȸ.Ɉ.ȵ.: …………………………..(ɸɳʆ ʐʋɳʌʖɸɿ)

ɀɸʏɲɴʉʄɼ (3) ȴɿɲʃʉʋɼ
(4)

Ȱ. ɅȿȸɆɃɌɃɆȻȵɇ ɇɍȵɈȻȾȰ ɀȵ ɈɃɁ ɌɃɆȵȰ Ɉȸɇ ȴɆȰɇɈȸɆȻɃɈȸɈȰɇ
ȵʀɷʉʎ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ:
1. Ƀʆʉʅ/ʅʉ ʔʐʍɿʃʉʑ
ʋʌʉʍʙʋʉʐ/ʆʊʅɿʅʉʐ/ʘʆ
ɸʃʋʌʉʍʙʋʉʐ/ʘʆ
2. Ȱ.ȴ.Ɉ ʏɲʐʏʊʏɻʏɲʎ ɼ ɳʄʄʉ
ɹɶɶʌɲʔʉ ʏɲʐʏʉʋʌʉʍʘʋʀɲʎ./
ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ɹʃɷʉʍɻʎ

Ɍʐʍɿʃʊ ʋʌʊʍʘʋʉ

Ɂʉʅɿʃʊ ʋʌʊʍʘʋʉ

3. ʊʆʉʅɲ ʋɲʏʌʊʎ, ʅɻʏʌʊʎ,

4.………………………………………………………………………………………………………………………….

4. ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ɶɹʆʆɻʍɻʎ,
ɷɼʅʉʎ ɼ ʃʉɿʆʊʏɻʏɲ ɶɹʆʆɻʍɻʎ

5.………………………………………………………………………………………………………………………

1.………………………………………………………………………………………………………………………….
2.………………………………………………………………………………………………………………………….
3.………………………………………………………………………………………………………………………….

5. ȴ/ʆʍɻ ʃɲʏʉɿʃʀɲʎ ʔ.ʋ ɼ ʆʉʅʀʅʉʐ
ɸʃʋʌ.

ȴɿɲʃʌɿʏɿʃʊʎ Ɉʀʏʄʉʎ (ɸʔʊʍʉʆ
ʐʋɳʌʖɸɿ….)

………………………………………………………………………………………………………………………

ȰɌɀ: ………………………

Ȱʌ. ȳȵɀȸ: ……………………….

ȴɃɉ …………………………

Ȱ.ȴ. Ɉɲʐʏʊʏɻʏɲʎ/ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ
ɹʃɷʉʍɻʎ

Ɉɻʄ.: ……………………
……

E-mail: ………………………………………

ɇɈɃȻɍȵȻȰ ɁɃɀȻȾɃɉ ɅɆɃɇɏɅɃɉ
ȵʋʘʆʐʅʀɲ ……..

Ȱʌ. ʃɲɿ ɹʏʉʎ ɌȵȾ/ɈȰɅȵɈ
(ɶɿɲ Ȱȵ ʃɲɿ ȵɅȵ) ɼ
ɲʌɿɽʅʊʎ ʃɲɿ

ȰɌɀ -ȴɃɉ

ȵȴɆȰ:
ʉɷʊʎ …..ɲʌɿɽʅʊʎ

ȴɼʅʉʎ ----Ʌɸʌɿʔɸʌ. ȵʆʉʏɻʏɲ
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ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲ
ʃɲʏɲʖʙʌɿʍɻʎ ʍʏɲ ɴɿɴʄʀɲ
ɸʏɲɿʌɸɿʙʆ ʏʉʐ
Ʌʌʘʏʉɷɿʃɸʀʉʐ ʏɻʎ ɹɷʌɲʎ
(ɶɿɲ Ƀȵ ʃɲɿ ȵȵ) ɼ
ɲʌɿɽʅʊʎ ȳȵɀȸ
Ȳ. ɅȿȸɆɃɌɃɆȻȵɇ ɇɍȵɈȻȾȰ ɀȵ Ɉȸ Ⱥȵɇȸ Ɉȸɇ ȴɆȰɇɈȸɆȻɃɈȸɈȰɇ
Ʌɸʌɿʔɸʌ. ȵʆʊʏɻʏɲ: ………………………………………

ȴɼʅʉʎ / ȴȴ: ……………………………….. Ⱥɹʍɻ (5): ……………………………………………

Ʌɸɿʔɹʌɸɿɲ
Ɉɲʖ. ȴ/ʆʍɻ: ʉɷʊʎ: …………………………………………………………………………………. ɲʌɿɽʅʊʎ:……………………. ɈȾ: ………………………………
ȳɸʘɶʌ. ɇʐʆʏɸʏɲɶʅɹʆɸʎ (6): ɶɸʘɶʌ. ʋʄɳʏʉʎ ………………………………………
(Ȱʋʉɷɸʃʏɹʎ ʏɿʅɹʎ: ɲʋʊ 34.* ɹʘʎ 41.*)

ɶɸʘɶʌ. ʅɼʃʉʎ ………………………………....
(Ȱʋʉɷɸʃʏɹʎ ʏɿʅɹʎ: ɲʋʊ 19.* ɹʘʎ 29.*)

ȳ. ɅȿȸɆɃɌɃɆȻȵɇ ɇɍȵɈȻȾȰ ɀȵ Ɉȸ ȴɆȰɇɈȸɆȻɃɈȸɈȰ
Ⱦʘɷɿʃʊʎ ɲʌɿɽʅʊʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎ: ………………………

…………………………

………………………

……………………………

ȴʐʆɲʅɿʃʊʏɻʏɲ ʏʉʐʌɿʍʏɿʃʉʑ ʃɲʏɲʄʑʅɲʏʉʎ (ɶɿɲ ʅʉʆɳɷɸʎ ɿɲʅɲʏɿʃɼʎ ɽɸʌɲʋɸʀɲʎ, ʃɹʆʏʌɲ ɿɲʅɲʏɿʃʉʑ ʏʉʐʌɿʍʅʉʑ – ɽɸʌʅɲʄɿʍʅʉʑ
ɼ ʃɹʆʏʌɲ ɽɲʄɲʍʍʉɽɸʌɲʋɸʀɲʎ ʋʉʐ ɿɷʌʑʉʆʏɲɿ ʍɸ ʍʐʆɷʐɲʍʅʊ ʅɸ ʏʉʐʌɿʍʏɿʃʊ ʃɲʏɳʄʐʅɲ) ……………………

Ȱʌɿɽʅʊʎ ɶʆʘʍʏʉʋʉʀɻʍɻʎ ʏʉʐʌɿʍʏɿʃʉʑ ʃɲʏɲʄʑʅɲʏʉʎ ɼ ɲʌɿɽʅʊʎ ȵɇȿ ʃɲʏɲʄʑʅɲʏʉʎ ………………..
ɉʋʉʐʌɶɿʃɼ Ȱʋʊʔɲʍɻ ɲʆɲɶʆʙʌɿʍɻʎ ʏʉʐ Ȼɲʅɲʏɿʃʉʑ Ʌʊʌʉʐ (ɶɿɲ ʅʉʆɳɷɲ Ȼɲʅɲʏɿʃɼʎ Ⱥɸʌɲʋɸʀɲʎ ʃɲɿ Ⱦɹʆʏʌʉ Ȼɲʅɲʏɿʃʉʑ
Ɉʉʐʌɿʍʅʉʑ Ⱥɸʌʅɲʄɿʍʅʉʑ) ……………………………………
ȴ. ɅȿȸɆɃɌɃɆȻȵɇ ɇɍȵɈȻȾȰ ɀȵ ɈɃɁ ȵɅȻɇɈȸɀɃɁȻȾȰ ɉɅȵɉȺɉɁɃ
Ƀʆʉʅ/ʅʉ ……………………………………………………………………
ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ʐʋʉɴʉʄɼʎ
(ɻɻ.ʅʅ.ɸɸɸɸ)

Ȳɸɴɲʀʘʍɻ ɶɿɲ ɳʍʃɻʍɻ ɸʋɲɶɶ. …………………………
Ƀ ʔʉʌɹɲʎ ʏɻʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎ
(ɶɿɲ ʆʉʅɿʃʊ ʋʌʊʍʘʋʉ ʉ ʆʊʅɿʅʉʎ ɸʃʋʌʊʍʘʋʉʎ)

(ʉʆʉʅɲʏɸʋʙʆʐʅʉ – ʐʋʉɶʌɲʔɼ)
ɅȰɆȰɆɈȸɀȰ 1Ȱ
ȴȻȾȰȻɃȿɃȳȸɈȻȾȰ ɅɃɉ ɈȸɆɃɉɁɈȰȻ ȰɅɃ ɈɃɁ ɌɃɆȵȰ Ɉȸɇ ȴɆȰɇɈȸɆȻɃɈȸɈȰɇ ɇɈɃɁ ɍɏɆɃ ȰɇȾȸɇȸɇ Ɉȸɇ ȴɆȰɇɈȸɆȻɃɈȸɈȰɇ
ȾȰȻ ȰɁȰɆɈɏɁɈȰȻ ɇȵ ȸȿȵȾɈɆɃɁȻȾȸ ɀɃɆɌȸ ɇɈȸɁ ɅȿȰɈɌɃɆɀȰ ȳɁɏɇɈɃɅɃȻȸɇȸɇ
Ȱʌ. ʋʌʘʏ. ɼ ȰȴȰ
ȴȻȾȰȻɃȿɃȳȸɈȻȾɃ
¥
(ʊʋʉʐ ɸʀʆɲɿ ɷɿɲɽɹʍɿʅɲ)

1. Ȱʋʉɷɸɿʃʏɿʃʊ ʐʋʉɴʉʄɼʎ ɶʆʘʍʏʉʋʉʀɻʍɻʎ
2. Ʌɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ ɼ ɴɸɴɲʀʘʍɻ ʅɿʃʌʉɴɿʉʄʉɶɿʃʉʑ ɸʄɹɶʖʉʐ ɷɿɲʋɿʍʏɸʐʅɹʆʉʐ
ɸʌɶɲʍʏɻʌʀʉʐ ɶɿɲ ʏʉʆ ɿɲʅɲʏɿʃʊ ʔʐʍɿʃʊ ʋʊʌʉ ʏʉʐ ʉʋʉʀʉʐ ɶʀʆɸʏɲɿ ʖʌɼʍɻ, ʅɸ
ɸɿɷɿʃɼ ɲʆɲʔʉʌɳ ɶɿɲ ʏɻ ɷɿɲʋʀʍʏʘʍɻ ɼ ʊʖɿ ʏʘʆ ʅɿʃʌʉɴʀʘʆ Legionella spp.,
Escherichia coli ʃɲɿ Pseudomonas aeruginosa. Aʆɲʆɸʙʆɸʏɲɿ ɲʆɳ ʅɼʆɲ
3. ȶɶɶʌɲʔʉ ʃʌɲʏɿʃʉʑ ɼ ɳʄʄʉʐ ɷɿɲʋɿʍʏɸʐʅɹʆʉʐ ɸʌɶɲʍʏɻʌʀʉʐ ʅɸ ʏʉ ʉʋʉʀʉ
ʋɿʍʏʉʋʉɿɸʀʏɲɿ ʊʏɿ ɻ ʔʐʍɿʃʉʖɻʅɿʃɼ ʍʑʍʏɲʍɻ ʏʉʐ ɿɲʅɲʏɿʃʉʑ ʔʐʍɿʃʉʑ ʋʊʌʉʐ
ʏʉʐ ʉʋʉʀʉʐ ɶʀʆɸʏɲɿ ʖʌɼʍɻ ɴʌʀʍʃɸʏɲɿ ʍʏɲ ʊʌɿɲ ʔʐʍɿʉʄʉɶɿʃɼʎ ɷɿɲʃʑʅɲʆʍɻʎ
ʍʐɶʃʌɿʏɿʃɳ ʅɸ ʏɿʎ ʔʐʍɿʃɹʎ ʃɲɿ ʖɻʅɿʃɹʎ ɲʆɲʄʑʍɸɿʎ ʋʉʐ ʍʐʆʉɷɸʑʉʐʆ ʏɻʆ
ɲʋʊʔɲʍɻ ɲʆɲɶʆʙʌɿʍɻʎ ʏʉʐ ɿɲʅɲʏɿʃʉʑ ʔʐʍɿʃʉʑ ʋʊʌʉʐ. Ȱʆɲʆɸʙʆɸʏɲɿ ɲʆɳ
ʏʌɿɸʏʀɲ

Τεύχος B’ 5139/05.11.2021

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

4. Ʌɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ ʃɲʏɲʄʄɻʄʊʏɻʏɲʎ ʍʖɸʏɿʃɳ ʅɸ ʏɻʆ ɲʃʏɿʆʉʋʌʉʍʏɲʍʀɲ.
5. Ʌɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ (ɸʆɸʌɶɻʏɿʃɼʎ) ʋʐʌʉʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ ɶɿɲ ʏʉ ʍʑʆʉʄʉ ʏɻʎ
ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ (ɲʆ ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ), ɳʄʄʘʎ ɀɸʄɹʏɻ Ʌʐʌʉʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ.
6. Ʌɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʏɻ ɻʄɸʃʏʌʉʄʊɶʉʐ
7. ȱɷɸɿɲ ʉɿʃʉɷʉʅɼʎ ɼ ɳɷɸɿɲ ɷʊʅɻʍɻʎ
8. Ȱʋʊʔɲʍɻ ȶɶʃʌɿʍɻʎ Ʌɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʙʆ Ʉʌʘʆ (ȰȵɅɃ).
ɲ) ʊʏɿ ʋʄɻʌʉʑʆʏɲɿ ʉɿ ʏɸʖʆɿʃɹʎ ʃɲɿ
ʄɸɿʏʉʐʌɶɿʃɹʎ ʋʌʉɷɿɲɶʌɲʔɹʎ
ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 3 (ɶɿɲ ɀ.Ȼ.Ⱥ) ɼ
ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 4 (ɶɿɲ Ⱦ.Ȼ.Ɉ.-Ⱥ.)
ʏɻʎ ɲʋʊʔɲʍɻʎ 2704/2018 (Ȳʚ
603) ʏʉʐ ɉʋʉʐʌɶʉʑ
Ɉʉʐʌɿʍʅʉʑ
(ɴ) ʊʏɿ ʋʄɻʌʉʑʆʏɲɿ ʉɿ
ʐɶɸɿʉʆʉʅɿʃɹʎ ʋʌʉɷɿɲɶʌɲʔɹʎ
9. ɉʋɸʑɽʐʆɻ ȴɼʄʘʍɻ ʏʉʐ ʔʉʌɹɲ
ʏɻʎ ɲʋʊʔɲʍɻʎ ȳ1(ɷ)/ȳɅ ʉɿʃ.
ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ ɼ ʏʉʐ ʅɿʍɽʘʏɼ, ʅɸ ɲʆɲʔʉʌɳ
61438/11.8.2015 (Ȳʚ 1853)
ʍʏʉ ʉʆʉʅɲʏɸʋʙʆʐʅʉ ʃɲɿ ʏɻʆ ɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲ
ʋɸʌʀ ʅɿʃʌʉɴɿʉʄʉɶɿʃɼʎ
ʏʉʐ ʐʋɸʑɽʐʆʉʐ ɿɲʏʌʉʑ ʃɲɿ ʏʉʐ
ʋʉɿʊʏɻʏɲʎ ʏʘʆ ɿɲʅɲʏɿʃʙʆ
ɲʆɲʋʄɻʌʘʏɼ ʏʉʐ ʃɲɿ ʍʏʉʆ ɲʌɿɽʅʊ
ʐɷɳʏʘʆ, ʏɻʎ ʐɶɸɿʉʆʉʅɿʃɼʎ
ʅɻʏʌʙʉʐ ʏʉʐʎ ʍʏʉʆ ʉɿʃɸʀʉ ɿɲʏʌɿʃʊ
ɷɿɳʏɲʇɻʎ ȳ1/443/1973 (Ȳʚ 87)
ʍʑʄʄʉɶʉ:
ʍʐʅʋʄɻʌʘʅɲʏɿʃɳ ʅɸ ʏʉ
ɳʌɽʌʉ 6 ʏɻʎ ɲʋʊʔɲʍɻʎ
9833/2009 (Ȳʚ 1055) ʏʉʐ
ɉʋʉʐʌɶʉʑ Ɉʉʐʌɿʍʏɿʃɼʎ
Ȱʆɳʋʏʐʇɻʎ.
ɶ) ʊʏɿ ʋʄɻʌʉʑʆʏɲɿ ʉɿ ʏɸʖʆɿʃɹʎ ʃɲɿ
ʄɸɿʏʉʐʌɶɿʃɹʎ ʋʌʉɷɿɲɶʌɲʔɹʎ
ʏɻʎ ʐʋʉʐʌɶɿʃɼʎ ɲʋʊʔɲʍɻʎ
8928/2012 (Ȳʚ 1909).
10.ȵʍʘʏɸʌɿʃʊʎ Ⱦɲʆʉʆɿʍʅʊʎ ȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ʏɻʎ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ
11. Ȱʋʉɷɸɿʃʏɿʃʊ ʃɲʏɲɴʉʄɼʎ ʏʉʐ ɲʆʏɿʏʀʅʉʐ ʏʉʐ ʋɲʌɲɴʊʄʉʐ
12. ɇʐʅʔʘʆɻʏɿʃʊ ʅʀʍɽʘʍɻʎ ɸʔ’ ʊʍʉʆ ʋʌʊʃɸɿʏɲɿ ɶɿɲ ʅɿʍɽʘʅɹʆɻ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ.
ȳȻȰ ɈȰ ȾȵɁɈɆȰ ȻȰɀȰɈȻȾɃɉ ɈɃɉɆȻɇɀɃɉ-ȺȵɆɀȰȿȻɇɀɃɉ ɅɃɉ ɅȵɆȻȿȰɀȲȰɁɃɉɁ
ȺȰȿȰɇɇɃȺȵɆȰɅȵȻȰɇ ȰɅȰȻɈɃɉɁɈȰȻ ȵɅȻɅȿȵɃɁ:
1. Ʌɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ ɼ ɴɸɴɲʀʘʍɻ ʅɿʃʌʉɴɿʉʄʉɶɿʃʉʑ ɸʄɹɶʖʉʐ ɷɿɲʋɿʍʏɸʐʅɹʆʉʐ
ɸʌɶɲʍʏɻʌʀʉʐ ɶɿɲ ʏʉ ɽɲʄɲʍʍɿʆʊ ʆɸʌʊ ʏʉʐ ʉʋʉʀʉʐ ɶʀʆɸʏɲɿ ʖʌɼʍɻ, ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɿʎ
ɿʍʖʑʉʐʍɸʎ ʐɶɸɿʉʆʉʅɿʃɹʎ ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ ɶɿɲ ʏɲ ʆɸʌɳ ʃʉʄʑʅɴɻʍɻʎ. Ȱʆɲʆɸʙʆɸʏɲɿ ɲʆɳ
ʏʌʀʅɻʆʉ
2. ȶɶɶʌɲʔʉ ʃʌɲʏɿʃʉʑ ɼ ɳʄʄʉʐ ɷɿɲʋɿʍʏɸʐʅɹʆʉʐ ɸʌɶɲʍʏɻʌʀʉʐ, ʅɸ ʏʉ ʉʋʉʀʉ
ʋɿʍʏʉʋʉɿɸʀʏɲɿ ʊʏɿ ɻ ʋɸʌɿɸʃʏɿʃʊʏɻʏɲ ʏʉʐ ɽɲʄɲʍʍɿʆʉʑ ʆɸʌʉʑ ʋʉʐ ɽɲ
ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɻɽɸʀ ɷɸʆ ɷɿɲʔɹʌɸɿ ʍɸ ɲʄɳʏɿ ʍɸ ʋʉʍʉʍʏʊ ʅɸɶɲʄʑʏɸʌʉ ʏʉʐ 2% ʏɻʎ
ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎ ʏʉʐ ʆɸʌʉʑ ɲʆʉɿʃʏɼʎ ɽɲʄɳʍʍɻʎ (ʍɻʅɸʀʉ ɲʆɲʔʉʌɳʎ), ɷɻʄɲɷɼ ʊʏɿ ɻ
ʋɸʌɿɸʃʏɿʃʊʏɻʏɳ ʏʉʐ ʍɸ ʖʄʘʌɿʊʆʏɲ ɸʀʆɲɿ ʅɸʏɲʇʑ 17‰ ʃɲɿ 23‰, ʊʏɿ ʏʉ ʆɸʌʊ ɲʐʏʊ
ɷɸʆ ʋɸʌɿɹʖɸɿ ʐɷʌʉɶʉʆɳʆɽʌɲʃɸʎ ʋɸʏʌɸʄɲʁʃɼʎ ʋʌʉɹʄɸʐʍɻʎ ʍɸ ʍʐɶʃɹʆʏʌʘʍɻ
ʅɸɶɲʄʑʏɸʌɻ ɲʋʊ 0,5 mg/l (ɸʃʋɸʔʌɲʍʅɹʆʉʐʎ ʘʎ ʖʌʐʍɹʆɿʉ) ʃɲɿ ʊʏɿ ɻ
ʋɸʌɿɸʃʏɿʃʊʏɻʏɳ ʏʉʐ ʍɸ ʌɲɷɿɸʆɹʌɶɸɿɲ ɸʀʆɲɿ ɸʆʏʊʎ ʏʘʆ ʔʐʍɿʃʙʆ ʉʌʀʘʆ. Ƀ
ʋʌʉʍɷɿʉʌɿʍʅʊʎ ʏʘʆ ʐɷʌʉɶʉʆɲʆɽʌɳʃʘʆ ɶʀʆɸʏɲɿ ʅɸ ʏɻ ʔɽʉʌɿʍʅʉʅɸʏʌɿʃɼ ʅɹɽʉɷʉ.
Ɉʉ ʍɻʅɸʀʉ ʄɼʗɻʎ ɸʀʆɲɿ ʋɸʌʀʋʉʐ 5 ʅɹʏʌɲ ʃɳʏʘ ɲʋʊ ʏɻʆ ɸʋɿʔɳʆɸɿɲ ʏɻʎ ɽɳʄɲʍʍɲʎ
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ʃɲɿ ʋɳʆʘ ɲʋʊ ʏɲ ɽɲʄɳʍʍɿɲ ʌɸʑʅɲʏɲ. Ƀɿ ɲʆɲʄʑʍɸɿʎ ʍʐʅʋʄɻʌʙʆʉʆʏɲɿ ɲʆɳ
ʋɸʆʏɲɸʏʀɲ ʅɸ ʋʉʍʉʏɿʃɼ ʃɲɿ ʋʉɿʉʏɿʃɼ ɲʆɳʄʐʍɻ ʏʉʐ ʋʄɲɶʃʏʊʆ ʍɸ ɺʙʆɻ 100 ʅɹʏʌʘʆ
ɲʋʊ ʏʉ ʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆʉ ʍɻʅɸʀʉ ʄɼʗɻʎ.
ȵȻȴȻȾȰ ȳȻȰ ɈȻɇ ɉɌȻɇɈȰɀȵɁȵɇ ɀɃɁȰȴȵɇ/ȾȵɁɈɆȰ ȰɅȰȻɈɃɉɁɈȰȻ:
ɲ) ɶɿɲ ʏɻʆ ʃɲʄɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʏʉʐ
ɲʋʉʖɸʏɸʐʏɿʃʉʑ ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ,
ɶɿɲ ʏɻʆ ʐɶɿɸɿʆɼ ɷɿɳɽɸʍɻ ʏʘʆ
ʄʐʅɳʏʘʆ ʏʘʆ ʖʙʌʘʆ ʐɶɿɸɿʆɼʎ
ɼ ɴɸɴɲʀʘʍɻ ʏʉʐ ʉɿʃɸʀʉʐ
Ƀ.Ɉ.Ȱ. ʊʏɿ ɻ ɀ.Ȼ.Ⱥ. ɼ ʏʉ Ⱦ.Ȼ.Ɉ.Ⱥ. ɸʀʆɲɿ ʍʐʆɷɸɷɸʅɹʆɻ/-ʉ ʅɸ
ʏʉ ɲʋʉʖɸʏɸʐʏɿʃʊ ɷʀʃʏʐʉ ʏʉʐ
ɷɼʅʉʐ
1. Ȳɸɴɲʀʘʍɻ ɲʌʅʊɷɿʉʐ ʅɻʖɲʆɿʃʉʑ:
ɴ) ɶɿɲ ʏɻʆ ʃɲʄɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʏʉʐ
ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ ɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲʎ
ʏʘʆ ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɻɽɹʆʏʘʆ
ɿɲʅɲʏɿʃʙʆ ʔʐʍɿʃʙʆ ʋʊʌʘʆ
(ɶ) ɴɸɴɲʀʘʍɻ ɶɿɲ ʏɻʆ ʃɲʄɼ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʏʉʐ ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ
ɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲʎ ʏʉʐ
ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɻɽɹʆʏʉʎ
ɽɲʄɲʍʍɿʆʉʑ ʆɸʌʉʑ
2. ɀɸʄɹʏɻ Ʌɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʙʆ ȵʋɿʋʏʙʍɸʘʆ (ɀɅȵ) (ʍʏɻʆ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʋʉʐ ɷɸʆ
ɷɿɲɽɹʏɸɿ ȰȵɅɃ)
ɇȵ ɅȵɆȻɅɈɏɇȸ ɅɃɉ Ƀ ɌɃɆȵȰɇ ȵȻɁȰȻ ɁɃɀȻȾɃ ɅɆɃɇɏɅɃ ɀȸ ɉɅɃɍɆȵɃ ȵȳȳɆȰɌȸɇ ɇɈɃ ȳȵɀȸ, ȵɅȻɅȿȵɃɁ,
ȰɅȰȻɈȵȻɈȰȻ:
1. Ɉʉ ɿʍʖʑʉʆ Ⱦɲʏɲʍʏɲʏɿʃʊ ʃɲɿ ʏʐʖʊʆ ʏʌʉʋʉʋʉɿɼʍɸɿʎ ɲʐʏʉʑ
2. Ɂʉʅɿʅʉʋʉɿɻʏɿʃɳ ɹɶɶʌɲʔɲ ʋɸʌʀ ɸʃʋʌʉʍʙʋɻʍɻʎ
ɅȰɆȰɆɈȸɀȰ 1Ȳ.
ȳȻȰ ɈȻɇ ɅȵɆȻɅɈɏɇȵȻɇ ɈɏɁ ȾȵɁɈɆɏɁ ȺȰȿȰɇɇɃȺȵɆȰɅȵȻȰɇ
ȴȻȾȰȻɃȿɃȳȸɈȻȾȰ ɅɃɉ ɈȸɆɃɉɁɈȰȻ ȰɅɃ ɈɃɁ ɌɃɆȵȰ Ɉȸɇ ȴɆȰɇɈȸɆȻɃɈȸɈȰɇ ɇɈɃɁ ɍɏɆɃ
ɇɈȸȿȸ 1: ȴȻȾȰȻɃȿɃȳȸɈȻȾɃ
я
1. Ȱʋʉɷɸɿʃʏɿʃʊ ʐʋʉɴʉʄɼʎ ɶʆʘʍʏʉʋʉʀɻʍɻʎ
2. Ʌɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ ɼ ɴɸɴɲʀʘʍɻ ʅɿʃʌʉɴɿʉʄʉɶɿʃʉʑ ɸʄɹɶʖʉʐ
ɷɿɲʋɿʍʏɸʐʅɹʆʉʐ ɸʌɶɲʍʏɻʌʀʉʐ ʏʉʐ ɽɲʄɲʍʍɿʆʉʑ ʆɸʌʉʑ ʏʉʐ
ʉʋʉʀʉʐ ɶʀʆɸʏɲɿ ʖʌɼʍɻ, ɲʆɲʆɸʙʆɸʏɲɿ ɲʆɳ ʏʌʀʅɻʆʉ.
3. ȶɶɶʌɲʔʉ ʃʌɲʏɿʃʉʑ ɼ ɳʄʄʉʐ ɷɿɲʋɿʍʏɸʐʅɹʆʉʐ
ɸʌɶɲʍʏɻʌʀʉʐ ʅɸ ʏʉ ʉʋʉʀʉ ʋɿʍʏʉʋʉɿɸʀʏɲɿ ɻ ʋɸʌɿɸʃʏɿʃʊʏɻʏɲ
ʏʉʐ ɽɲʄɲʍʍɿʆʉʑ ʆɸʌʉʑ ʋʉʐ ɽɲ ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɻɽɸʀ ɷɸʆ
ɷɿɲʔɹʌɸɿ ʍɸ ɲʄɳʏɿ ʍɸ ʋʉʍʉʍʏʊ ʅɸɶɲʄʑʏɸʌʉ ʏʉʐ 2% ʏɻʎ
ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎ ʏʉʐ ʆɸʌʉʑ ɲʆʉɿʃʏɼʎ ɽɲʄɳʍʍɻʎ (ʍɻʅɸʀʉ
ɲʆɲʔʉʌɳʎ), ɷɻʄɲɷɼ ʊʏɿ ɻ ʋɸʌɿɸʃʏɿʃʊʏɻʏɳ ʏʉʐ ʍɸ ʖʄʘʌɿʊʆʏɲ
ɸʀʆɲɿ ʅɸʏɲʇʑ 17‰ ʃɲɿ 23‰, ʊʏɿ ʏʉ ʆɸʌʊ ɲʐʏʊ ɷɸʆ ʋɸʌɿɹʖɸɿ
ʐɷʌʉɶʉʆɳʆɽʌɲʃɸʎ
ʋɸʏʌɸʄɲʁʃɼʎ
ʋʌʉɹʄɸʐʍɻʎ
ʍɸ

ɇɈȸȿȸ ȳ: Ȱʌ. ʋʌʘʏ. ɼ ȰȴȰ (ʊʋʉʐ
ɸʀʆɲɿ ɷɿɲɽɹʍɿʅɲ)
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ʍʐɶʃɹʆʏʌʘʍɻ ʅɸɶɲʄʑʏɸʌɻ ɲʋʊ 0,5 mg/l (ɸʃʋɸʔʌɲʍʅɹʆʉʐʎ
ʘʎ ʖʌʐʍɹʆɿʉ) ʃɲɿ ʊʏɿ ɻ ʋɸʌɿɸʃʏɿʃʊʏɻʏɳ ʏʉʐ ʍɸ ʌɲɷɿɸʆɹʌɶɸɿɲ
ɸʀʆɲɿ ɸʆʏʊʎ ʏʘʆ ʔʐʍɿʃʙʆ ʉʌʀʘʆ. Ƀ ʋʌʉʍɷɿʉʌɿʍʅʊʎ ʏʘʆ
ʐɷʌʉɶʉʆɲʆɽʌɳʃʘʆ ɶʀʆɸʏɲɿ ʅɸ ʏɻ ʔɽʉʌɿʍʅʉʅɸʏʌɿʃɼ
ʅɹɽʉɷʉ. Ɉʉ ʍɻʅɸʀʉ ʄɼʗɻʎ ɸʀʆɲɿ ʋɸʌʀʋʉʐ 5 ʅɹʏʌɲ ʃɳʏʘ ɲʋʊ
ʏɻʆ ɸʋɿʔɳʆɸɿɲ ʏɻʎ ɽɳʄɲʍʍɲʎ ʃɲɿ ʋɳʆʘ ɲʋʊ ʏɲ ɽɲʄɳʍʍɿɲ
ʌɸʑʅɲʏɲ. Ƀɿ ɲʆɲʄʑʍɸɿʎ ʍʐʅʋʄɻʌʙʆʉʆʏɲɿ ɲʆɳ ʋɸʆʏɲɸʏʀɲ ʅɸ
ʋʉʍʉʏɿʃɼ ʃɲɿ ʋʉɿʉʏɿʃɼ ɲʆɳʄʐʍɻ ʏʉʐ ʋʄɲɶʃʏʊʆ ʍɸ ɺʙʆɻ 100
ʅɹʏʌʘʆ ɲʋʊ ʏʉ ʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆʉ ʍɻʅɸʀʉ ʄɼʗɻʎ.
4. Ʌɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ ʃɲʏɲʄʄɻʄʊʏɻʏɲʎ ʍʖɸʏɿʃɳ ʅɸ ʏɻʆ
ɲʃʏɿʆʉʋʌʉʍʏɲʍʀɲ
5. Ʌɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ (ɸʆɸʌɶɻʏɿʃɼʎ) ʋʐʌʉʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ ɶɿɲ ʏʉ
ʍʑʆʉʄʉ ʏɻʎ ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ (ɲʆ ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ), ɳʄʄʘʎ ɀɸʄɹʏɻ
Ʌʐʌʉʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ.
6. Ʌɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʏɻ ɻʄɸʃʏʌʉʄʊɶʉʐ
7. ȱɷɸɿɲ ʉɿʃʉɷʉʅɼʎ ɼ ɳɷɸɿɲ ɷʊʅɻʍɻʎ
8. Ȱʋʊʔɲʍɻ ȶɶʃʌɿʍɻʎ Ʌɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʙʆ Ʉʌʘʆ (ȰȵɅɃ)

9. ɉʋɸʑɽʐʆɻ ȴɼʄʘʍɻ
ʏʉʐ ʔʉʌɹɲ
ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ ɼ ʏʉʐ
ʅɿʍɽʘʏɼ, ʅɸ ɲʆɲʔʉʌɳ
ʍʏʉ ʉʆʉʅɲʏɸʋʙʆʐʅʉ
ʃɲɿ ʏɻʆ ɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲ ʏʉʐ
ʐʋɸʑɽʐʆʉʐ ɿɲʏʌʉʑ ʃɲɿ
ʏʉʐ ɲʆɲʋʄɻʌʘʏɼ ʏʉʐ
ʃɲɿ ʍʏʉʆ ɲʌɿɽʅʊ
ʅɻʏʌʙʉʐ ʏʉʐʎ ʍʏʉʆ
ʉɿʃɸʀʉ ɿɲʏʌɿʃʊ
ʍʑʄʄʉɶʉ:

(ɲ) ʊʏɿ ʋʄɻʌʉʑʆʏɲɿ ʉɿ ʏɸʖʆɿʃɹʎ
ʃɲɿ ʄɸɿʏʉʐʌɶɿʃɹʎ ʋʌʉɷɿɲɶʌɲʔɹʎ
ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 3 ʏɻʎ ʐʋʉʐʌɶɿʃɼʎ
ɲʋʊʔɲʍɻʎ 1506/2018 (Ȳ’ 356)

(ɴ) ʊʏɿ ʋʄɻʌʉʑʆʏɲɿ ʉɿ
ʐɶɸɿʉʆʉʅɿʃɹʎ ʋʌʉɷɿɲɶʌɲʔɹʎ ʏɻʎ
ʐɶɸɿʉʆʉʅɿʃɼʎ ɷɿɳʏɲʇɻʎ
ȳ1/443/1973 (Ȳʚ 87)
ʍʐʅʋʄɻʌʘʅɲʏɿʃɳ ʅɸ ʏʉ ɳʌɽʌʉ 6
ʏɻʎ ɲʋʊʔɲʍɻʎ 9833/2009 (Ȳʚ
1055) ʏʉʐ ɉʋʉʐʌɶʉʑ Ɉʉʐʌɿʍʏɿʃɼʎ
Ȱʆɳʋʏʐʇɻʎ

10. ȵʍʘʏɸʌɿʃʊʎ Ⱦɲʆʉʆɿʍʅʊʎ ȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ʏɻʎ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ
11. Ȱʋʉɷɸɿʃʏɿʃʊ ʃɲʏɲɴʉʄɼʎ ʏʉʐ ɲʆʏɿʏʀʅʉʐ ʏʉʐ ʋɲʌɲɴʊʄʉʐ
12. ɇʐʅʔʘʆɻʏɿʃʊ ʅʀʍɽʘʍɻʎ ɸʔ’ ʊʍʉʆ ʋʌʊʃɸɿʏɲɿ ɶɿɲ
ʅɿʍɽʘʅɹʆɻ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ.
ȵȻȴȻȾȰ ȳȻȰ ɈȰ ɉɌȻɇɈȰɀȵɁȰ ȾȵɁɈɆȰ ȺȰȿȰɇɇɃȺȵɆȰɅȵȻȰɇ ȰɅȰȻɈɃɉɁɈȰȻ:

1. Ȳɸɴɲʀʘʍɻ ɲʌʅʊɷɿʉʐ
ʅɻʖɲʆɿʃʉʑ:

ɲ) ɶɿɲ ʏɻʆ ʃɲʄɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ
ʏʉʐ ɲʋʉʖɸʏɸʐʏɿʃʉʑ
ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ, ɶɿɲ ʏɻʆ ʐɶɿɸɿʆɼ
ɷɿɳɽɸʍɻ ʏʘʆ ʄʐʅɳʏʘʆ ʏʘʆ
ʖʙʌʘʆ ʐɶɿɸɿʆɼʎ ɼ ɴɸɴɲʀʘʍɻ
ʏʉʐ ʉɿʃɸʀʉʐ Ƀ.Ɉ.Ȱ. ʊʏɿ ʏʉ
ʃɹʆʏʌʉ ɽɲʄɲʍʍʉɽɸʌɲʋɸʀɲʎ
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ɸʀʆɲɿ ʍʐʆɷɸɷɸʅɹʆʉ ʅɸ ʏʉ
ɲʋʉʖɸʏɸʐʏɿʃʊ ɷʀʃʏʐʉ ʏʉʐ
ɷɼʅʉʐ
ɴ) ɶɿɲ ʏɻʆ ʃɲʄɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ
ʏʉʐ ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ
ɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲʎ ʏʉʐ
ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɻɽɹʆʏʉʎ
ɽɲʄɲʍʍɿʆʉʑ ʆɸʌʉʑ
2.ɀɸʄɹʏɻ Ʌɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʙʆ ȵʋɿʋʏʙʍɸʘʆ (ɀɅȵ) (ʍʏɻʆ
ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʋʉʐ ɷɸʆ ɷɿɲɽɹʏɸɿ ȰȵɅɃ)
ɇȵ ɅȵɆȻɅɈɏɇȸ ɅɃɉ Ƀ ɌɃɆȵȰɇ ȵȻɁȰȻ ɁɃɀȻȾɃ ɅɆɃɇɏɅɃ ɀȸ ɉɅɃɍɆȵɃ ȵȳȳɆȰɌȸɇ ɇɈɃ ȳȵɀȸ, ȵɅȻɅȿȵɃɁ,
ȰɅȰȻɈȵȻɈȰȻ:
1. Ɉʉ ɿʍʖʑʉʆ Ⱦɲʏɲʍʏɲʏɿʃʊ ʃɲɿ ʏʐʖʊʆ ʏʌʉʋʉʋʉɿɼʍɸɿʎ ɲʐʏʉʑ
2. Ɂʉʅɿʅʉʋʉɿɻʏɿʃɳ ɹɶɶʌɲʔɲ ʋɸʌʀ ɸʃʋʌʉʍʙʋɻʍɻʎ
(1) Ƀ ʅʉʆɲɷɿʃʊʎ ɲʌɿɽʅʊʎ ɶʆʘʍʏʉʋʉʀɻʍɻʎ ʍʐʅʋʄɻʌʙʆɸʏɲɿ ɲʋʊ ʏɻʆ ʐʋɻʌɸʍʀɲ ʃɲʏɳ ʏɻʆ
ʐʋʉɴʉʄɼ ɲʌʖɿʃɼʎ ɶʆʘʍʏʉʋʉʀɻʍɻʎ ʃɲɿ ɲʋʊ ʏʉʆ ʔʉʌɹɲ ʏɻʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎ ʊʏɲʆ ʋʌʊʃɸɿʏɲɿ ɶɿɲ
ʅɸʏɲɴʉʄɼ ɼ ʋɲʑʍɻ.
(2) Ȱʌʖɿʃɼ (ʆɹɲ) ɶʆʘʍʏʉʋʉʀɻʍɻ ʐʋʉɴɳʄʄɸʏɲɿ ɶɿɲ ʏɻʆ ʋʌʙʏɻ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʅʉʆɳɷɲʎ ɿɲʅɲʏɿʃɼʎ
ɽɸʌɲʋɸʀɲʎ ɼ ʏʉʐ ʃɹʆʏʌʉʐ ɿɲʅɲʏɿʃʉʑ ʏʉʐʌɿʍʅʉʑ-ɽɸʌʅɲʄɿʍʅʉʑ ɼ ʏʉʐ ʃɹʆʏʌʉʐ
ɽɲʄɲʍʍʉɽɸʌɲʋɸʀɲʎ ʍʏɻ ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɻ ɽɹʍɻ («ʆɹɲ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲ»). ȵʋʀʍɻʎ ɲʌʖɿʃɼ (ʆɹɲ)
ɶʆʘʍʏʉʋʉʀɻʍɻ («ʐʔɿʍʏɳʅɸʆɻ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲ») ʐʋʉɴɳʄʄɸʏɲɿ ʃɲɿ ɶɿɲ ʅʉʆɳɷɲ ɿɲʅɲʏɿʃɼʎ
ɽɸʌɲʋɸʀɲʎ ɼ ʃɹʆʏʌʉʐ ɿɲʅɲʏɿʃʉʑ ʏʉʐʌɿʍʅʉʑ-ɽɸʌʅɲʄɿʍʅʉʑ ɼ ʃɹʆʏʌʉʐ ɽɲʄɲʍʍʉɽɸʌɲʋɸʀɲʎ, ʋʉʐ
ʄɸɿʏʉʐʌɶɸʀ ʅɸ ɸɿɷɿʃʊ ʍɼʅɲ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ, ʃɲɿ ʋʌʊʃɸɿʏɲɿ ʆɲ ʅɸʏɲɴɳʄɸɿ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ʏʉʐ/ʏɻʎ. ɇʏɻʆ
ʏɸʄɸʐʏɲʀɲ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʉ ʔʉʌɹɲʎ ʏɻʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎ ʐʋʉɴɳʄʄɸɿ ʋʌʙʏɲ ɲʌʖɿʃɼ (ʆɹɲ)
ɶʆʘʍʏʉʋʉʀɻʍɻ ʅɸ ʏɲ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ʋʉʐ ʐʋɳʌʖʉʐʆ ʍʏʉ ɸɿɷɿʃʊ ʍɼʅɲ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ʃɲɿ ʍʏɻ ʍʐʆɹʖɸɿɲ
ʐʋʉɴɳʄʄɸɿ ʅɸʏɲɴʉʄɼ ɶʆʘʍʏʉʋʉʀɻʍɻʎ.
(3) Ƀʋʉɿɲɷɼʋʉʏɸ ʅɸʏɲɴʉʄɼ ʏʘʆ ʍʏʉɿʖɸʀʘʆ ʏɻʎ ɶʆʘʍʏʉʋʉʀɻʍɻʎ, ɸʃʏʊʎ ɲʋʊ ʅɸʏɲɴʉʄɼ ʏʉʐ
ʏʊʋʉʐ ɳʍʃɻʍɻʎ ʏɻʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎ ɶɿɲ ʏɻʆ ʉʋʉʀɲ ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ ʆɹɲ ɶʆʘʍʏʉʋʉʀɻʍɻ.
(4) Ȱʔʉʌɳ ʏɻʆ ʉʌɿʍʏɿʃɼ ɷɿɲʃʉʋɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ʏɻʎ ʅʉʆɳɷɲʎ ɿɲʅɲʏɿʃɼʎ ɽɸʌɲʋɸʀɲʎ ɼ ʏʉʐ ʃɹʆʏʌʉʐ
ɿɲʅɲʏɿʃʉʑ ʏʉʐʌɿʍʅʉʑ-ɽɸʌʅɲʄɿʍʅʉʑ ɼ ʏʉʐ ʃɹʆʏʌʉʐ ɽɲʄɲʍʍʉɽɸʌɲʋɸʀɲʎ ʍʏɻ ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɻ
ɽɹʍɻ.
(5) ɇʐʅʋʄɻʌʙʆɸʏɲɿ ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃɳ, ɲʆ ɷɸʆ ʐʋɳʌʖɸɿ ʍɲʔɼʎ ʏɲʖʐɷʌʉʅɿʃɼ ɷɿɸʑɽʐʆʍɻ.
(6) ɇʐʅʋʄɻʌʙʆʉʆʏɲɿ ʉɿ ʍʐʆʏɸʏɲɶʅɹʆɸʎ ɲʋʊ GOOGLEMAPS ɼ ʋɲʌʊʅʉɿʉ ɲʋɸɿʃʉʆɿʍʏɿʃʊ
ʍʑʍʏɻʅɲ ɶɿɲ ɹʆɲ ʍɻʅɸʀʉ ɸʆʏʊʎ ʏɻʎ ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ.
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Άρθρο 11
Έναρξη ισχύος
Οι διατάξεις της παρούσας τίθενται σε ισχύ με την έναρξη ισχύος του Κεφ. ΛΖ’ όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 277
του ν. 4442/2016 περί έκδοσης της απόφασης της παρ. 4 του άρθρου 16 για τη διαπίστωση της πλήρους λειτουργίας του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (Ο.Π.Σ. Α.Δ.Ε.) του
άρθρου 14, κατά το μέρος που αφορά στη γνωστοποίηση των δραστηριοτήτων του συγκεκριμένου Κεφαλαίου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2021
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής
Υπουργός Οικονομικών

Ανάπτυξης και
Επενδύσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Υφυπουργός Περιβάλλοντος
και Ενέργειας

Υφυπουργός
Ψηφιακής Διακυβέρνησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ

Τουρισμού

Επικρατείας

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ
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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.

*02051390511210016*

