
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 19443 
Καθορισμός διαδικασίας, περιεχομένου και δι-

καιολογητικών, παραβόλου και κυρώσεων για 

τη γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας μονά-

δων ιαματικής θεραπείας, κέντρων ιαματικού 

του ρισμού θερμαλισμού και κέντρων θαλασσο-

θεραπείας.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ- 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 

ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - 

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4442/2016 «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την 

άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατά-
ξεις» (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 λει-
τουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών 
υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατά-
ξεις» (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 κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α΄ 133).

6. Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσω-
μάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονι-
κές 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 

Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής» και άλλες 
διατάξεις (Α΄ 5).

8. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση 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 Τουρι-
σμού» (Α’ 157).

10. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (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 Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης» (Α΄ 85).

14. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων 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 Υπουρ-
γών και Υφυπουργών»(Α’ 155).

17. Το π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώ-
τριας Υπουργού και Υφυπουργών. (Α’ 155)

18. Την υπό στοιχεία Υ6/9-7-2019 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό 
Επικρατείας» (Β΄ 2902).

19. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή 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 Υπουρ-
γών Οικονομικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Του-
ρισμού «Καθορισμός Τεχνικών και Λειτουργικών Προδια-
γραφών ανέγερσης, μετατροπής και επέκτασης Κέντρων 
Θαλασσοθεραπείας και διαδικασία χορήγησης Ειδικού 
σήματος Λειτουργίας. Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης 
του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Κέντρα Θαλασσοθε-
ραπείας στο σύστημα διεκπεραίωσης μέσω των Κέντρων 
Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) που λειτουργούν ως Ενι-
αία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.)» (Β΄ 356).

23. Την υπ’ αρ. 11541/2018 κοινή απόφαση των Υπουρ-
γών Οικονομικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και 
Τουρισμού «Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης ειδικού 
σήματος λειτουργίας σε μονάδες ιαματικής θεραπείας 
και κέντρα ιαματικού τουρισμού - θερμαλισμού στο σύ-
στημα διεκπεραίωσης μέσω των κέντρων εξυπηρέτησης 
πολιτών (Κ.Ε.Π.) που λειτουργούν ως ενιαία κέντρα εξυ-
πηρέτησης (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, Διοι-
κητικής 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 Πολι-
τών (Κ.Ε.Π.) που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέ-
τησης (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 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» (Β’ 1055).

26. Τα άρθρα 6, 7, 9 και 14 του ν. 3844/2010 «Προσαρ-
μογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου σχετικά 
με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες δια-
τάξεις» (Α΄ 63).

27. Της υπό στοιχεία 4251/30-08-2021 κοινής απόφα-
σης 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 Προϊ-
σταμένης Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικη-
τικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού.

29. Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε:

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης εμπί-
πτουν οι μονάδες ιαματικής θεραπείας, τα κέντρα ιαμα-

τικού τουρισμού θερμαλισμού και τα κέντρα θαλασσο-
θεραπείας 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 Του-
ριστικών Επενδύσεων (Ε.Υ.Π.Α.Τ.Ε.) του Υπουργείου Του-
ρισμού 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 θε-
ραπείας, κέντρων ιαματικού τουρισμού θερμαλισμού 
και κέντρων θαλασσοθεραπείας απαιτείται η προηγού-
μενη 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 ασκού-
μενη 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 πλατφόρ-
μα αναρτώνται όλα τα απαραίτητα για τη λειτουργία τους 
δικαιολογητικά.

2. Οι μονάδες ιαματικής θεραπείας και τα κέντρα ια-
ματικού 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 καταλ-
ληλότητα 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, Διοι-
κητικής Ανασυγκρότησης και Τουρισμού (Β’ 356), περί 
καθορισμού των τεχνικών και λειτουργικών προδιαγρα-
φών ανέγερσης, μετατροπής και επέκτασης κέντρων θα-
λασσοθεραπείας, 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 γνωστοποί-
ησης, να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες της παρ. 4 του 
άρθρου 18, περί της ιαματικής χρήσης γεωθερμικού δυ-
ναμικού, 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 προσβάσι-
μο 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 δι-
καιολογητικά αναρτούνται σε ψηφιακή μορφή στο σύ-
στημα. 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 δικαι-
ολογητικών αυτών στα αντίστοιχα πεδία της φόρμας 
γνωστοποίησης.

5. Μετά από την υποβολή της γνωστοποίησης ο φο-
ρέας μπορεί να ξεκινήσει τη λειτουργία της δραστηρι-
ότητάς του.

6. Η αρμόδια αρχή του άρθρου 2 κοινοποιεί το αργό-
τερο εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών τη γνωστοποί-
ηση 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 Υπηρε-
σία 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 ασκή-
σουν τους κατά νόμο προβλεπόμενους ελέγχους. Η κοι-
νοποίηση 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 αποστέλ-
λονται, η αρμόδια Αρχή του άρθρου 2 οφείλει να εξα-
σφαλίζει 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 δικαιολο-
γητικά:

1.1 Για τις περιπτώσεις των μονάδων ιαματικής θερα-
πείας ή των κέντρων ιαματικού τουρισμού:

α) Πιστοποιητικό ή βεβαίωση μικροβιολογικού ελέγ-
χου του ιαματικού φυσικού πόρου του οποίου γίνεται 

χρήση, το οποίο εκδίδεται από την Υγειονομική Υπηρε-
σία της οικείας Περιφερειακής Ενότητας ή από άλλα δια-
πιστευμένα εργαστήρια σύμφωνα με την προβλεπόμενη 
διαδικασία μετά τη διενέργεια ελέγχων και δειγματολη-
ψιών, σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις 
για τις δεξαμενές ιαματικής θεραπείας και που περιλαμ-
βάνει έκθεση μικροβιολογικού ελέγχου στην πηγή και 
στους χώρους χρήσης με ειδική αναφορά για τη διαπί-
στωση 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 ανανε-
ώνεται ανά μήνα. 

β) Έγγραφο κρατικού ή άλλου διαπιστευμένου εργα-
στηρίου σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία, με 
το οποίο πιστοποιείται ότι η φυσικοχημική σύσταση του 
ιαματικού φυσικού πόρου του οποίου γίνεται χρήση βρί-
σκεται στα όρια φυσιολογικής διακύμανσης συγκριτικά 
με τις φυσικές και χημικές αναλύσεις που συνοδεύουν 
την απόφαση αναγνώρισης του ιαματικού φυσικού πό-
ρου. Ο φορέας μπορεί να διατηρεί το ίδιο πιστοποιητικό 
που είχε καταθέσει για την αναγνώριση του ιαματικού 
πόρου, εφόσον δεν έχει παρέλθει τριετία από την ανα-
γνώριση 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 τουρι-
στικών καταλυμάτων δυναμικότητας πενήντα μίας (51) 
κλινών και άνω.

δβ) σε αυτοτελώς ιδρυόμενες ή εντός τουριστικών κα-
ταλυμάτων δυναμικότητας μικρότερης ή ίσης των πενή-
ντα (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 ιαματι-
κής 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 συστήμα-
τα έκδοσης οικοδομικών αδειών (e-Άδειες) ή/και πυρο-
προστασίας. 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 διατή-
ρησης 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 δια-
δικασίας, 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 συ-
νοδεύουν.

ζ) Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ).
η) Υπεύθυνη δήλωση του φορέα διαχείρισης ή του 

μισθωτή, με αναφορά στο ονοματεπώνυμο και την ει-
δικότητα 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) από-
φασης του Υπουργού Τουρισμού, (β) ότι πληρούνται οι 
υγειονομικές προδιαγραφές της υπό στοιχεία Γ1(δ)/ΓΠ 
οικ. 61438/11.8.2015 (Β΄ 1853) απόφασης περί μικρο-
βιολογικής 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) απόφα-
σης 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 αναζωο-
γόνησης (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 επιχείρη-
σης.

ι) Αποδεικτικό καταβολής του αντιτίμου του παραβό-
λου του άρθρου 7.

ια) Συμφωνητικό μίσθωσης εφ’ όσον πρόκειται για μι-
σθωμένη 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 ελέγ-
χου του θαλασσινού νερού του οποίου γίνεται χρήση, 

το οποίο εκδίδεται από την Υγειονομική Υπηρεσία της 
οικείας Περιφερειακής Ενότητας ή από άλλα διαπιστευ-
μένα εργαστήρια σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδι-
κασία 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 μικρο-
βίων Legionella spp., Escherichia coli και Pseudomonas 
aeruginosa. Ο μικροβιολογικός έλεγχος πρέπει να έχει 
διενεργηθεί το αργότερο ένα μήνα πριν από την έκδο-
ση του πιστοποιητικού ή της βεβαίωσης. Το πιστοποι-
ητικό ανανεώνεται ανά τρίμηνο. Ειδικά για τα μικρό-
βια Legionella spp., Escherichia coli και Pseudomonas 
aeruginosa το πιστοποιητικό ανανεώνεται ανά μήνα.

β) Έγγραφο κρατικού ή άλλου διαπιστευμένου εργα-
στηρίου 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 υδρογονάνθρα-
κες πετρελαϊκής προέλευσης σε συγκέντρωση μεγαλύ-
τερη από 0,5 mg/l (εκπεφρασμένους ως χρυσένιο) και 
ότι η περιεκτικότητά του σε ραδιενέργεια είναι εντός 
των φυσικών ορίων. Ο προσδιορισμός των υδρογοναν-
θράκων 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 δη-
μοσίευσης 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 συστή-
ματος, για την υγιεινή διάθεση των λυμάτων των χώρων 
υγιεινής ή βεβαίωση του οικείου Ο.Τ.Α. ότι η μονάδα ια-
ματικής θεραπείας ή το κέντρο ιαματικού τουρισμού 
θερμαλισμού είναι συνδεδεμένη/-ο με το αποχετευτικό 
δίκτυο του δήμου,

αβ) για την καλή λειτουργία του συστήματος επεξεργα-
σίας των χρησιμοποιηθέντων ιαματικών φυσικών πόρων,

αγ) στην περίπτωση κέντρων ιαματικού τουρισμού 
θερμαλισμού που περιλαμβάνουν κέντρα θαλασσοθε-
ραπείας απαιτείται και βεβαίωση για την καλή λειτουργία 
του συστήματος επεξεργασίας του χρησιμοποιηθέντος 
θαλασσινού νερού.

β) Στην περίπτωση που η υφιστάμενη μονάδα ιαματι-
κής θεραπείας ή το υφιστάμενο κέντρο ιαματικού τουρι-
σμού θερμαλισμού δεν διαθέτει ΑΕΠΟ, απαιτείται Μελέ-
τη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την Έγκριση 
Περιβαλλοντικών Όρων της μονάδας ιαματικής θεραπεί-
ας 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 υποχρε-
ούται 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 καταστατι-
κού 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 ελέγ-

χου του θαλασσινού νερού του οποίου γίνεται χρήση, 
το οποίο εκδίδεται από την Υγειονομική Υπηρεσία της 
οικείας Περιφερειακής Ενότητας ή από άλλα διαπιστευ-
μένα εργαστήρια σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδι-
κασία 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 εργα-
στηρίου σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία με 
το οποίο θα πιστοποιείται ότι η περιεκτικότητα του θα-
λασσινού 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 υδρογονάνθρα-
κες πετρελαϊκής προέλευσης σε συγκέντρωση μεγαλύ-
τερη από 0,5 mg/l (εκπεφρασμένους ως χρυσένιο) και 
ότι η περιεκτικότητά του σε ραδιενέργεια είναι εντός 
των φυσικών ορίων. Ο προσδιορισμός των υδρογοναν-
θράκων 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 πενή-
ντα μίας (51) κλινών και άνω.

δβ) σε αυτοτελώς ιδρυόμενες ή εντός τουριστικών 
καταλυμάτων δυναμικότητας μικρότερης ή ίσης των 
πενήντα (50) κλινών, εγκατεστημένα κέντρα θαλασσοθε-
ραπείας, με θεωρητικό πληθυσμό εκατόν πενήντα (150) 
ατόμων και άνω. Σε περίπτωση που δεν συντρέχουν οι 
άνω περιπτώσεις ο φορέας τηρεί στον χώρο της εγκα-
τάστασης 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 ενερ-
γητικής 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 συστη-
μάτων, 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 διατή-
ρησης 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 διαδικασί-
ας, 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 προστί-
μου 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 ει-
δικότητα του υπεύθυνου ιατρού και του αναπληρωτή 
του και στον αριθμό Μητρώου τους στον οικείο ιατρικό 
σύλλογο: (α) ότι πληρούνται οι τεχνικές και λειτουργι-
κές προδιαγραφές του άρθρου 3 της υπ’ αρ. 1506/2018 
(Β΄ 356) υπουργικής απόφασης, (β) ότι πληρούνται οι υγει-
ονομικές προδιαγραφές της υπό στοιχεία Γ1/443/1973 
(Β΄ 87) υγειονομικής διάταξης περί λειτουργίας κολυμ-
βητικών 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 επιχείρη-
σης.

ι) Αποδεικτικό καταβολής του αντιτίμου του παραβό-
λου του άρθρου 7.

ια) Συμφωνητικό μίσθωσης εφ’ όσον πρόκειται για μι-
σθωμένη επιχείρηση.
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1.2.1 Ειδικά για τα υφιστάμενα κέντρα θαλασσοθερα-
πείας απαιτούνται επιπλέον:

α) Βεβαίωση αρμόδιου μηχανικού, σύμφωνα με τα 
επαγγελματικά του δικαιώματα: 

αα) για την καλή λειτουργία του αποχετευτικού συστή-
ματος, για την υγιεινή διάθεση των λυμάτων των χώρων 
υγιεινής ή βεβαίωση του οικείου Ο.Τ.Α. ότι το κέντρο θα-
λασσοθεραπείας είναι συνδεδεμένο με το αποχετευτικό 
δίκτυο του δήμου,

αβ) για την καλή λειτουργία του συστήματος επεξερ-
γασίας του χρησιμοποιηθέντος θαλασσινού νερού.

β) Στην περίπτωση που το υφιστάμενο κέντρο θα-
λασσοθεραπείας δεν διαθέτει ΑΕΠΟ, απαιτείται Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την Έγκριση Πε-
ριβαλλοντικών 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 υποχρε-
ούται 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 καταστατι-
κού 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 ισχύ-
ον καταστατικό του νομικού προσώπου και τη νόμιμη 
εκπροσώπησή του.

3. Καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της επιχείρη-
σης εφαρμόζεται ο Γενικός Κανονισμός Λειτουργίας του 
Κεφ. Α΄ και τα σχετικά με τις Μονάδες Ιαματικής Θερα-
πείας 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 

όρων και των προϋποθέσεων λειτουργίας των Μονάδων 
Ιαματικής Θεραπείας, των Κέντρων Ιαματικού Τουρισμού 
και των Κέντρων Θαλασσοθεραπείας, καθώς και των οι-
κονομικών επιβαρύνσεων της διαδικασίας και των απα-
ραίτητων δικαιολογητικών για την απόκτηση του ειδικού 
σήματος λειτουργίας τους».

4. Τα δικαιολογητικά των οποίων η ισχύς λήγει αντικα-
θίστανται υποχρεωτικά προ της λήξης τους με ευθύνη 
του φορέα της επιχείρησης και σε ηλεκτρονική μορφή 
αναρτώνται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστη-
μα 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 διοι-
κητικό μέτρο της σφράγισης, εφόσον προκύπτει άμεσος 
κίνδυνος για το δημόσιο συμφέρον και παρίσταται έκτα-
κτη ανάγκη αποτροπής του κινδύνου αυτού.

Άρθρο 5
Μεταβολή γνωστοποίησης

1. Αν πρόκειται να μεταβληθούν τα στοιχεία της γνω-
στοποίησης λειτουργίας της μονάδας ιαματικής θεραπεί-
ας, του κέντρου ιαματικού τουρισμού θερμαλισμού ή του 
κέντρου θαλασσοθεραπείας, ο φορέας της δραστηριό-
τητας υποχρεούται σε προηγούμενη γνωστοποίηση της 
επιδιωκόμενης μεταβολής. Η διαδικασία που ακολουθεί-
ται 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 φο-
ρέα της δραστηριότητας, σύμφωνα με το άρθρο 9 του 
ν. 4442/2016, ο παλαιός και ο νέος φορέας της δραστη-
ριότητας 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 περί-
πτωσης (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 δραστη-
ριότητας στον χώρο όπου ασκείται, ο φορέας της δρα-
στηριότητας προβαίνει σε γνωστοποίηση της διακοπής. 
Η διαδικασία που ακολουθείται για υποβολή της γνω-
στοποίησης 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 δρα-
στηριότητας 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 καθο-
ρισμού των τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών 
ανέγερσης, μετατροπής και επέκτασης μονάδων ιαματι-
κής θεραπείας και κέντρων ιαματικού τουρισμού θερμα-
λισμού, 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 ολοκλη-
ρώσουν 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 Ανασυγκρότη-
σης 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 γνωστο-
ποίηση, δύνανται να διενεργούν ελέγχους για τη διαπί-
στωση 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 ενημε-
ρώνει 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 σύμ-
φωνα 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 θαλασσοθερα-
πείας 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 συ-
ντήρησή του.

3. Δεν απαιτείται η καταβολή παραβόλου για γνωστο-
ποίηση διακοπής λειτουργίας και ανανέωσης των προ-
βλεπόμενων δικαιολογητικών. Δεν απαιτείται η καταβο-
λή παραβόλου για την υποβολή της γνωστοποίησης από 
μονάδα ιαματικής θεραπείας, του κέντρου ιαματικού 
τουρισμού θερμαλισμού ή του κέντρου θαλασσοθερα-
πείας στην περίπτωση μεταβολής του δεύτερου εδαφίου 
της παρ.1 του άρθρου 275 του ν. 4442/2016. 

4. Ο φορέας της δραστηριότητας καταβάλει το αντί-
τιμο του παραβόλου πριν την υποβολή της γνωστοποί-
ησης, 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 εμ-
φανίζεται στον Αναλυτικό Λογαριασμό Εσόδων (Α.Λ.Ε.) 
1450113001 ‘’Παράβολα για την άσκηση οικονομικής 

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, σύμφω-
να με την παρ. 1 α) του άρθρου 11 του ν. 4442/2016. Ο 
φορέας της οικονομικής δραστηριότητας προμηθεύ-
εται το παράβολο ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής 
e-παράβολο, εφόσον έχει ενεργοποιηθεί η σχετική δυ-
νατότητα.

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 παρά-
βολα 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 επιστρέφο-
νται και ακολουθείται η διαδικασία της παρ. 6 του πα-
ρόντος 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 συγκεκρι-
μένα 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 στοιχεί-

ων 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 συμ-
φέρον και παρίσταται έκτακτη ανάγκη αποτροπής του 
κινδύνου αυτού.

4. Αρμόδια αρχή για την επιβολή των κυρώσεων και 
διοικητικών μέτρων είναι η οικεία Περιφερειακή Υπη-
ρεσία 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 ακο-
λούθως.

3.1. Έλλειψη αρχικής γνωστοποίησης: 12
3.2. Υποβληθείσα γνωστοποίηση που περιέχει ανα-

ληθή ή ανακριβή ή ελλιπή στοιχεία (είτε ως αρχική 
γνωστοποίηση, είτε λόγω παράλειψης γνωστοποίη-
σης μεταβολής των στοιχείων της δραστηριότητας): 
2 ή 4 ή 7, ανάλογα με τη σπουδαιότητα των στοιχεί-
ων που έχουν γνωστοποιηθεί αναληθώς ή ανακριβώς 
ή ελλιπώς.

Σε περίπτωση διαπίστωσης περισσότερων τους ενός 
στοιχείων που έχουν γνωστοποιηθεί αναληθώς ή ανακρι-
βώς 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 ξενοδοχει-
ακό κατάλυμα: 2.

5. Ο συντελεστής προσαύξησης λαμβάνει την τιμή 1,5, 
εάν η διαπίστωση της παράβασης γίνεται εντός χρονι-
κού 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.

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 προστί-
μου χωρεί προσφυγή ενώπιον της Επιτροπής Προσφυ-
γών της παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 3270/2004.

8. Τα πρόστιμα που επιβάλλονται, σύμφωνα με την πα-
ρούσα, εισπράττονται ως δημόσια έσοδα κατά τις διατά-
ξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ). Επί 
των εισπραττόμενων προστίμων, ποσοστό 50% αποτελεί 
έσοδο του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στη χω-
ρική αρμοδιότητα του οποίου βεβαιώνεται η παράβαση 
και ποσοστό 50% αποτελεί έσοδο του Κρατικού Προϋ-
πολογισμού. Το πρόστιμο καταβάλλεται με διπλότυπο 
είσπραξης σε οποιαδήποτε ΔΟΥ, το δε ποσοστό αυτού 
που αφορά έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού βεβαι-
ώνεται και εισπράττεται στον ΑΛΕ 1560989001 «Λοιπά 
πρόστιμα και χρηματικές ποινές».

Άρθρο 10
Λοιπές ρυθμίσεις για τις κυρώσεις

1. Η διαπίστωση παράβασης επιμέρους όρων της κεί-
μενης νομοθεσίας για τη λειτουργία της δραστηριότη-
τας, πλην των σχετικών με τη γνωστοποίηση του άρθρου 
8, επισύρει τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις εκά-
στοτε 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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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 λειτουρ-
γίας 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  Ανάπτυξης και
Υπουργός Οικονομικών  Επενδύσεων
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ 

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Υφυπουργός Περιβάλλοντος Υφυπουργός
και Ενέργειας Ψηφιακής Διακυβέρνησης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ

Τουρισμού  Επικρατείας 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ
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*02051390511210016*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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) 

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

Ιστότοπος: www.et.gr 

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

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

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

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης 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 ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, 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 Τμή-

μα 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) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται 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 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης 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 ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες 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 Εθνι-
κό 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, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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