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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

 

Α Ι Τ Η Σ Η – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να 

ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

Περιγραφή αιτήματος: «Χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Κέντρα 

Θαλασσοθεραπείας» 

 

ΠΡΟΣ: 

  

Ειδική Υπηρεσία 

Προώθησης και 

Αδειοδότησης 

Τουριστικών 

Επιχειρήσεων 

Υπουργείου Τουρισμού ή 

Ε.Κ.Ε. 

ΑΡΙΘΜ. 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

 

 

Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία 

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

Όνοµα:  Επώνυµο:  

Όνοµα 

Πατέρα: 
 

Επώνυµο 

Πατέρα: 
 

Όνοµα 

Μητέρας: 
 

Επώνυµο 

Μητέρας: 
 

Αριθ. Δελτ. 

Ταυτότητας:* 
 Α.Φ.Μ:  

Αριθ. 
Διαβατηρίου:* 

 
Βεβαίωση 

καλής υγείας: 
 Ιθαγένεια:  

Ηµεροµηνία 

γέννησης1: 
  

Τόπος 

Γέννησης: 
 

Τόπος 

Κατοικίας 
Χώρα: Πόλη: Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Τηλ:  Fax:  
e- 

mail: 
 

* συμπληρώνεται ένα από τα αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας. 

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

Φεβρουαρίου 1969 και 070269.  
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
 
 

Επωνυμία: 

Αρ. Καταστατικού: Έτος Ίδρυσης: 

Αρ. και έτος ΦΕΚ / ΤΑΠΕΤ (για ΑΕ και ΕΠΕ) ή αριθμός και 

ημερομηνία καταχώρισης στα βιβλία εταιρειών του 

Πρωτοδικείου της έδρας (για ΟΕ και ΕΕ) ή ο αριθμός ΓΕΜΗ  

ή ο αντίστοιχος αριθμός οικείου Μητρώου για τις λοιπές 

μορφές επιχειρήσεων: 

 

Α.Φ.Μ.:  Δ.Ο.Υ.: 

Έδρα  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Δήμος / Κοινότητα: Νομός:  

Τηλ:  Fax:  E – mail:  

Παρακαλώ για τη χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας Κέντρου Θαλασσοθεραπείας 

με τα κάτωθι στοιχεία:  

Επωνυμία επιχείρησης: 

Διεύθυνση 

επιχείρησης  

Δήμος / Κοινότητα: 

 

Οδός: Αριθ.:  ΤΚ:  

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

ΟΡΙΣΜΟΣ/ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ2 (για  κατάθεση  αίτησης  ή  παραλαβή  τελικής διοικητικής πράξης): 

Σε περίπτωση που δε συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο, απαιτείται  προσκόμιση 

 εξουσιοδότησης µε  βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από  δημόσια υπηρεσία ή 

συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου. 

 

ΟΝΟΜΑ: 

  

ΕΠΩΝΥΜΟ: 

 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΠΑΤΕΡΑ: 

  

ΑΔΤ: 

 

 

ΟΔΟΣ: 

  

ΑΡΙΘ: 

  

Τ.Κ: 

 

Τηλ:  Fax:  E – mail:  
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Α.Φ.Μ. :   Δ.Ο.Υ.:  

Τηλ: Fax: E – mail:  

Διακριτικός τίτλος 

Κέντρου 

Θαλασσοθεραπείας 

(προαιρετικά) 

 

 

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις3, που προβλέπονται από τις 

διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:  

«1. Εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόμενο/η να καταθέσει την αίτηση ή/και να 

παραλάβει την τελική πράξη. (Διαγράφεται όταν δεν ορίζεται εκπρόσωπος).    

2.  ……………………………………………………………………………..» 

Επιλέξτε µε ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβετε την απάντησή σας: 

 

1. Να σας αποσταλεί µε συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση που δηλώνεται στην παρούσα αίτηση  

2. Να την παραλάβετε ο ίδιος από την υπηρεσία µας  

3. Να την παραλάβει εκπρόσωπός σας 

4. Να σας αποσταλεί με fax στον αριθμό:  

 

                                            
3 «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη δήλωση 

του άρθρου 8 τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να 

προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, 
τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών». 
 

                                                                                             

………………….. 

(Ημερομηνία) 

                       

                         Ο/Η αιτών/ούσα 

                                                                           (Σφραγίδα-υπογραφή) 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ Ε.Σ.Λ. 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ: ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

ΜΕ ΤΗΝ 

ΑΙΤΗΣΗ 

ΘΑ 

ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΕΙ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ 

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ 

 

 

1. Αίτηση-Δήλωση, σύμφωνα με το Υπόδειγμα που 

προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 

απόφασης αυτής, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης 

δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην 

οποία αναγράφονται τα στοιχεία του αιτούντος φυσικού ή 

νομικού προσώπου, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου 

(ΑΦΜ) και η Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) στην 

οποία υπάγεται. Στην ίδια αίτηση δηλώνεται και ο προς 

έγκριση διακριτικός τίτλος του Κέντρου 

Θαλασσοθεραπείας. 

   

 2.  Τίτλοι ιδιοκτησίας ή συμφωνητικό μίσθωσης, εφ’ όσον 

πρόκειται για μισθωμένη επιχείρηση. 

   

3.  Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης του 

αιτούντα (εκπρόσωπο του φορέα διαχείρισης ή μισθωτή), 

από το οποίο να προκύπτει ότι ο αιτών δεν έχει 

καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα. Το 

δικαιολογητικό αναζητείται υπηρεσιακά εφ’ όσον 

εκδίδεται από ημεδαπή αρχή. Φυσικά πρόσωπα που 

έχουν την ιθαγένεια άλλου κράτους υποβάλλουν 

ισοδύναμο έγγραφο που έχει εκδοθεί από αρμόδια 

δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους με το 

οποίο βεβαιώνεται η μη καταδίκη για τα ανωτέρω 

αδικήματα. Αν στη χώρα καταγωγής ή προέλευσης δεν 

προβλέπεται η έκδοση εγγράφου ισοδύναμου προς το 

απόσπασμα ποινικού μητρώου, τούτο είναι δυνατόν να 

αντικατασταθεί από ένορκη βεβαίωση ή, για τα κράτη που 

δεν υφίσταται τέτοια, από υπεύθυνη δήλωση, η οποία 

υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο ενώπιον της 

αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά 

περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου της χώρας 

καταγωγής ή προέλευσης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση 

περί παροχής της ένορκης βεβαίωσης ή της υπεύθυνης 

δήλωσης. Το αντίγραφο του ποινικού μητρώου γενικής 

χρήσης, καθώς και τα ανωτέρω έγγραφα υποβάλλονται 

εντός τριών μηνών από την ημερομηνία έκδοσής τους. 

  √ 

4.  Βεβαίωση από αρμόδιο μηχανικό σύμφωνα με τα 

επαγγελματικά του δικαιώματα: 

    - για την καλή λειτουργία του αποχετευτικού 

συστήματος, για την υγιεινή διάθεση των λυμάτων 
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των χώρων υγιεινής ή βεβαίωση του οικείου Ο.Τ.Α. 

ότι το Κέντρο Θαλασσοθεραπείας είναι 

συνδεδεμένο με το αποχετευτικό δίκτυο του 

Δήμου, και 

    - για την καλή λειτουργία του συστήματος 

επεξεργασίας του θαλασσινού νερού προ της 

διάθεσης των λυμάτων. 

5.   Πιστοποιητικό ή βεβαίωση μικροβιολογικού 

ελέγχου του θαλασσινού νερού του οποίου γίνεται 

χρήση, το οποίο εκδίδεται από την Υγειονομική 

Υπηρεσία της οικείας Περιφερειακής Ενότητας ή από 

άλλα εργαστήρια σύμφωνα με την προβλεπόμενη 

διαδικασία μετά τη διενέργεια ελέγχων και 

δειγματοληψιών, σύμφωνα με τις ισχύουσες 

υγειονομικές διατάξεις για 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 υπ΄ αριθμ. 

8600/416/Ε103/23-2-2009 ΚΥΑ - Β’ 356)  

Ο μικροβιολογικός έλεγχος διενεργείται το αργότερο 

ένα μήνα πριν από την έκδοση του πιστοποιητικού ή 

της βεβαίωσης.  

 

   

6.  Έγγραφο κρατικού ή άλλου εργαστηρίου  σύμφωνα με 

την προβλεπόμενη διαδικασία με το οποίο θα 

πιστοποιείται ότι η περιεκτικότητα του θαλασσινού νερού 

που θα χρησιμοποιηθεί δε διαφέρει σε αλάτι σε ποσοστό 

μεγαλύτερο του 2% της αντίστοιχης του νερού ανοικτής 

θαλάσσης (σημείο αναφοράς), δηλαδή ότι η 

περιεκτικότητά του σε χλωριόντα είναι μεταξύ 17‰ και 

23‰, ότι το νερό αυτό δεν περιέχει υδρογονάναθρακες 

πετρελαϊκής προέλευσης σε συγκέντρωση μεγαλύτερη 

από 0,5 mg/l (εκπεφρασμένους ως χρυσένιο) και ότι η 

περιεκτικότητά του σε ραδιενέργεια είναι εντός των 

φυσικών ορίων. Ο προσδιορισμός των υδρογονανθράκων 

γίνεται με τη φθορισμομετρική μέθοδο. Το σημείο λήψης 

είναι περίπου 5 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της 

θάλασσας και πάνω από τα θαλάσσια ρεύματα. Οι 

αναλύσεις συμπληρώνονται ανά πενταετία με ποσοτική 

και ποιοτική ανάλυση του πλαγκτόν σε ζώνη 100 μέτρων 

από το προβλεπόμενο σημείο λήψης. 

   

7.  Πιστοποιητικό καταλληλότητας σχετικά με την 

ακτινοπροστασία. Το πιστοποιητικό εκδίδεται από την 

Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) με βάση 

ραδιολογική μελέτη, η οποία εκπονείται είτε από την ΕΕΑΕ 

είτε από εξουσιοδοτημένο από αυτήν φορέα. 

   

 

8.  Πιστοποιητικό πυρασφάλειας για το σύνολο της 

εγκατάστασης που εκδίδεται από την οικεία 

Πυροσβεστική Υπηρεσία. 
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9.  Υπεύθυνη δήλωση του φορέα διαχείρισης ή του 

επιχειρηματία, εφ’ όσον πρόκειται για μισθωμένη 

επιχείρηση, ότι πληρούνται οι υγειονομικές προδιαγραφές 

της ισχύουσας νομοθεσίας. 

   

10.  Πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου που θα βεβαιώνει την 

καλή λειτουργία της ηλεκτροδότησης του Κέντρου 

Θαλασσοθεραπείας. 

   

11.  Άδεια δόμησης για το σύνολο των εγκαταστάσεων της 

επιχείρησης, συνοδευόμενη από αρχιτεκτονικά και 

ηλεκτρομηχανολογικά σχέδια. 

   

12.  Υπεύθυνη δήλωση του φορέα διαχείρισης ή του 

μισθωτή της επιχείρησης με συνημμένο αποδεικτικό 

έγγραφο ότι έχει κατατεθεί η Μελέτη Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την Έγκριση Περιβαλλοντικών 

Όρων του Κέντρου Θαλασσοθεραπείας στην αρμόδια 

υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ο 

ενδιαφερόμενος υποχρεούται να προσκομίσει την Έγκριση 

των Περιβαλλοντικών Όρων εντός πέντε (5) ετών από την 

κατάθεση της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης, άλλως το 

Ε.Σ.Λ. ανακαλείται. 

   

13.  Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του φορέα 

διαχείρισης ή του μισθωτή της επιχείρησης στην οποία 

αναφέρεται το ονοματεπώνυμο και η ειδικότητα του 

υπεύθυνου ιατρού και του αναπληρωτή του και ο 

αριθμός Μητρώου τους στον οικείο ιατρικό σύλλογο.   

   

14.  Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της επιχείρησης. 
   

15. Απόδειξη κατάθεσης παραβόλου ύψους 400,00 € 

εφάπαξ. Το ως άνω παράβολο κατατίθεται υπέρ Ελληνικού 

Δημοσίου σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. στον Κ.Α.Ε. 3741. 

   

16. Υπεύθυνη Δήλωση του φορέα διαχείρισης ή του 

μισθωτή της επιχείρησης ότι πληρούνται οι τεχνικές και 

λειτουργικές προδιαγραφές του άρθρου 3 της παρούσας 

Απόφασης. 
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Διάρκεια τήρησης αρχείου βεβαιώσεων και πιστοποιητικών από την Ε.Υ.Π.Α.Τ.Ε.:  

Έξι (6) μήνες (άρθρο 13 Ν. 3491/2006, ΦΕΚ 207/Α/2-10-2006) 

Κόστος: Απόδειξη κατάθεσης παραβόλου ύψους 400,00 ευρώ εφάπαξ 

Το ως άνω παράβολο κατατίθεται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ στον 

Κ.Α.Ε. 3741. 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Για το νομικό πρόσωπο η αίτηση υποβάλλεται από τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπό του και συνοδεύεται 

από τα έγγραφα που αποδεικνύουν τη νόμιμη σύσταση και λειτουργία του.  

2. Φυσικά πρόσωπα που έχουν την ιθαγένεια άλλου κράτους υποβάλλουν ισοδύναμο έγγραφο που έχει εκδοθεί από 

αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους με το οποίο βεβαιώνεται η μη καταδίκη για τα ανωτέρω 

αδικήματα. Αν στη χώρα καταγωγής ή προέλευσης δεν προβλέπεται η έκδοση εγγράφου ισοδύναμου προς το 

απόσπασμα ποινικού μητρώου, τούτο είναι δυνατόν να αντικατασταθεί από ένορκη βεβαίωση ή, για τα κράτη όπου 

δεν υφίσταται τέτοια, από υπεύθυνη δήλωση, η οποία υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο ενώπιον της αρμόδιας 

δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, 

οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της ένορκης βεβαίωσης ή της υπεύθυνης δήλωσης. Το αντίγραφο του 

ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, καθώς και τα ανωτέρω έγγραφα υποβάλλονται εντός τριών μηνών από την 

ημερομηνία έκδοσής τους. 

3. To Ε.Σ.Λ. είναι αόριστης διάρκειας. Τα δικαιολογητικά των οποίων η ισχύς λήγει αντικαθίσταται προ της λήξης  

τους άλλως, η ισχύς του ΕΣΛ αναστέλλεται αυτοδίκαια και το Κέντρο Θαλασσοθεραπείας σφραγίζεται με απόφαση του 

Προϊσταμένου της οικείας Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού. Το Ε.Σ.Λ. επαναχορηγείται όταν υποβληθούν 

προσηκόντως τα δικαιολογητικά που έληξαν.  

Για οποιαδήποτε μεταβολή που συνεπάγεται τροποποίηση του Ε.Σ.Λ. απαιτείται η υποβολή των αντίστοιχων 

δικαιολογητικών. Σε περίπτωση αλλαγής του φορέα εκμετάλλευσης υποβάλλεται επίσης και η απόδειξη κατάθεσης 

παραβόλου ίσου με 80,00 ευρώ (20% * 400,00 ευρώ) . 

 

4. Η Ε.Υ.Π.Α.Τ.Ε. χορηγεί Ε.Σ.Λ. εντός είκοσι οκτώ (28) ημερών από την προσήκουσα υποβολή των παραπάνω 

δικαιολογητικών. Αν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία τεκμαίρεται η χορήγηση του Ε.Σ.Λ., σύμφωνα με την παρ. 

4 του άρθρου 14 του ν. 3844/2010 (ΦΕΚ Α΄63) και ο αιτών μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια για τη 

χορήγηση του Ε.Σ.Λ. αρχή. 
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ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ 

 

 

Αίτηµα: 

 

«Χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Κέντρα Θαλασσοθεραπείας» 

 

 

Υπηρεσία 

Υποβολής: 

 

 

 

Αριθµ. 

Πρωτοκόλλου: 

 
 

Ηµ/νία αιτήµατος: 

 

 

Αρµόδιος 

Υπάλληλος: 

 

Όνοµα: 

 
 

Επώνυµο: 

 

 

Αιτών: 

 

Όνοµα: 

 
 

Επώνυµο: 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ: ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

ΜΕ ΤΗΝ 

ΑΙΤΗΣΗ 

ΘΑ 
ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΕΙ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ 
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ 

 

 

1. Αίτηση-Δήλωση, σύμφωνα με το Υπόδειγμα που 

προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 

απόφασης αυτής, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης 

δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην 

οποία αναγράφονται τα στοιχεία του αιτούντος φυσικού ή 

νομικού προσώπου, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου 

(ΑΦΜ) και η Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) στην 

οποία υπάγεται. Στην ίδια αίτηση δηλώνεται και ο προς 

έγκριση διακριτικός τίτλος του Κέντρου 

Θαλασσοθεραπείας. 

   

 2.  Τίτλοι ιδιοκτησίας ή συμφωνητικό μίσθωσης, εφ’ όσον 

πρόκειται για μισθωμένη επιχείρηση. 

   

3.  Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης του 

αιτούντα (εκπρόσωπο του φορέα διαχείρισης ή μισθωτή), 

από το οποίο να προκύπτει ότι ο αιτών δεν έχει 

καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα. Το 

δικαιολογητικό αναζητείται υπηρεσιακά εφ’ όσον 

εκδίδεται από ημεδαπή αρχή. Φυσικά πρόσωπα που 

έχουν την ιθαγένεια άλλου κράτους υποβάλλουν 

ισοδύναμο έγγραφο που έχει εκδοθεί από αρμόδια 

δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους με το 

οποίο βεβαιώνεται η μη καταδίκη για τα ανωτέρω 

αδικήματα. Αν στη χώρα καταγωγής ή προέλευσης δεν 

προβλέπεται η έκδοση εγγράφου ισοδύναμου προς το 

απόσπασμα ποινικού μητρώου, τούτο είναι δυνατόν να 

αντικατασταθεί από ένορκη βεβαίωση ή, για τα κράτη που 

δεν υφίσταται τέτοια, από υπεύθυνη δήλωση, η οποία 

υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο ενώπιον της 

αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά 

περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου της χώρας 

καταγωγής ή προέλευσης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση 

περί παροχής της ένορκης βεβαίωσης ή της υπεύθυνης 

δήλωσης. Το αντίγραφο του ποινικού μητρώου γενικής 

χρήσης, καθώς και τα ανωτέρω έγγραφα υποβάλλονται 

εντός τριών μηνών από την ημερομηνία έκδοσής τους. 

  √ 

4.  Βεβαίωση  από αρμόδιο μηχανικό σύμφωνα με τα 

επαγγελματικά του δικαιώματα: 

    - για την καλή λειτουργία του αποχετευτικού 

συστήματος, για την υγιεινή διάθεση των λυμάτων 
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των χώρων υγιεινής ή βεβαίωση του οικείου Ο.Τ.Α. 

ότι το Κέντρο Θαλασσοθεραπείας είναι 

συνδεδεμένο με το αποχετευτικό δίκτυο του 

Δήμου, και 

    - για την καλή λειτουργία του συστήματος 

επεξεργασίας του θαλασσινού νερού προ της 

διάθεσης των λυμάτων. 

  

 

5. Πιστοποιητικό ή βεβαίωση μικροβιολογικού ελέγχου 

του θαλασσινού νερού του οποίου γίνεται χρήση, το 

οποίο εκδίδεται από την Υγειονομική Υπηρεσία της 

οικείας Περιφερειακής Ενότητας ή από άλλα εργαστήρια  

σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία μετά τη 

διενέργεια ελέγχων και δειγματοληψιών, σύμφωνα με 

τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις για 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 υπ΄αριθμ. 

8600/416/Ε103/23-2-2009 ΚΥΑ - Β’ 356)  

Ο μικροβιολογικός έλεγχος διενεργείται το αργότερο ένα 

μήνα πριν από την έκδοση του πιστοποιητικού ή της 

βεβαίωσης.  

 

 

   

6.  Έγγραφο κρατικού ή άλλου εργαστηρίου  σύμφωνα με 

την προβλεπόμενη διαδικασία με το οποίο θα 

πιστοποιείται ότι η περιεκτικότητα του θαλασσινού νερού 

που θα χρησιμοποιηθεί δε διαφέρει σε αλάτι σε ποσοστό 

μεγαλύτερο του 2% της αντίστοιχης του νερού ανοικτής 

θαλάσσης (σημείο αναφοράς), δηλαδή ότι η 

περιεκτικότητά του σε χλωριόντα είναι μεταξύ 17‰ και 

23‰, ότι το νερό αυτό δεν περιέχει υδρογονάναθρακες 

πετρελαϊκής προέλευσης σε συγκέντρωση μεγαλύτερη 

από 0,5 mg/l (εκπεφρασμένους ως χρυσένιο) και ότι η 

περιεκτικότητά του σε ραδιενέργεια είναι εντός των 

φυσικών ορίων. Ο προσδιορισμός των υδρογονανθράκων 

γίνεται με τη φθορισμομετρική μέθοδο. Το σημείο λήψης 

είναι περίπου 5 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της 

θάλασσας και πάνω από τα θαλάσσια ρεύματα. Οι 

αναλύσεις συμπληρώνονται ανά πενταετία με ποσοτική 

και ποιοτική ανάλυση του πλαγκτόν σε ζώνη 100 μέτρων 

από το προβλεπόμενο σημείο λήψης. 

   

7.  Πιστοποιητικό καταλληλότητας σχετικά με την 

ακτινοπροστασία. Το πιστοποιητικό εκδίδεται από την 

Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) με βάση 

ραδιολογική μελέτη, η οποία εκπονείται είτε από την ΕΕΑΕ 

είτε από εξουσιοδοτημένο από αυτήν φορέα. 
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8.  Πιστοποιητικό πυρασφάλειας για το σύνολο της 

εγκατάστασης που εκδίδεται από την οικεία 

Πυροσβεστική Υπηρεσία. 

   

9.  Υπεύθυνη δήλωση του φορέα διαχείρισης ή του 

επιχειρηματία, εφ’ όσον πρόκειται για μισθωμένη 

επιχείρηση, ότι πληρούνται οι υγειονομικές προδιαγραφές 

της ισχύουσας νομοθεσίας. 

   

10.  Πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου που θα βεβαιώνει την 

καλή λειτουργία της ηλεκτροδότησης του Κέντρου 

Θαλασσοθεραπείας. 

   

11.  Άδεια δόμησης για το σύνολο των εγκαταστάσεων της 

επιχείρησης, συνοδευόμενη από αρχιτεκτονικά και 

ηλεκτρομηχανολογικά σχέδια. 

   

12.  Υπεύθυνη δήλωση του φορέα διαχείρισης ή του 

μισθωτή της επιχείρησης με συνημμένο αποδεικτικό 

έγγραφο ότι έχει κατατεθεί η Μελέτη Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την Έγκριση Περιβαλλοντικών 

Όρων του Κέντρου Θαλασσοθεραπείας στην αρμόδια 

υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ο 

ενδιαφερόμενος υποχρεούται να προσκομίσει την Έγκριση 

των Περιβαλλοντικών Όρων εντός πέντε (5) ετών από την 

κατάθεση της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης, άλλως το 

Ε.Σ.Λ. ανακαλείται. 

   

13.  Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του φορέα 

διαχείρισης ή του μισθωτή της επιχείρησης στην οποία 

αναφέρεται το ονοματεπώνυμο και η ειδικότητα του 

υπεύθυνου ιατρού και του αναπληρωτή του και ο 

αριθμός Μητρώου τους στον οικείο ιατρικό σύλλογο.   

   

14.  Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της επιχείρησης. 
   

15. Απόδειξη κατάθεσης παραβόλου ύψους 400,00 € 

εφάπαξ. Το ως άνω παράβολο κατατίθεται υπέρ Ελληνικού 

Δημοσίου σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. στον Κ.Α.Ε. 3741. 

   

16. Υπεύθυνη Δήλωση του φορέα διαχείρισης ή του 

μισθωτή της επιχείρησης ότι πληρούνται οι τεχνικές και 

λειτουργικές προδιαγραφές του άρθρου 3 της παρούσας 

Απόφασης. 
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ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΓΗ: 

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ:  

Η αρμόδια υπηρεσία τουρισμού χορηγεί Ε.Σ.Λ. εντός είκοσι οκτώ (28) ημερών από 

την προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών. Αν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω 

προθεσμία τεκμαίρεται ότι το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας έχει εκδοθεί, σύμφωνα με την παρ. 4 

του άρθρου 14 του Ν. 3844/2010 (Φ.Ε.Κ. 63/Α’) και ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει 

σχετική βεβαίωση από την αρμόδια για τη χορήγησή του αρχή, η οποία οφείλει να την 

χορηγήσει. 

Στον αιτούντα (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), όταν θεωρεί ότι χωρίς νόμιμη αιτία δεν 

γίνεται δεκτή η αίτησή του ή ότι η διοίκηση καθυστερεί αναιτιολόγητα, παρέχεται η 

δυνατότητα προσφυγής στην τακτική δικαιοσύνη κατά της πράξης ή της παράλειψης της 

διοικητικής αρχής, προς την οποία έχει υποβληθεί η αίτησή του.  

Ο Υπάλληλος 

                                                                                                                                    (υπογραφή) 

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Για το νομικό πρόσωπο η αίτηση υποβάλλεται από τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπό του και συνοδεύεται 

από τα έγγραφα που αποδεικνύουν τη νόμιμη σύσταση και λειτουργία του.  

2. Φυσικά πρόσωπα που έχουν την ιθαγένεια άλλου κράτους υποβάλλουν ισοδύναμο έγγραφο που έχει εκδοθεί από 

αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους με το οποίο βεβαιώνεται η μη καταδίκη για τα ανωτέρω 

αδικήματα. Αν στη χώρα καταγωγής ή προέλευσης δεν προβλέπεται η έκδοση εγγράφου ισοδύναμου προς το 

απόσπασμα ποινικού μητρώου, τούτο είναι δυνατόν να αντικατασταθεί από ένορκη βεβαίωση ή, για τα κράτη όπου 

δεν υφίσταται τέτοια, από υπεύθυνη δήλωση, η οποία υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο ενώπιον της αρμόδιας 

δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, 

οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της ένορκης βεβαίωσης ή της υπεύθυνης δήλωσης. Το αντίγραφο του 

ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, καθώς και τα ανωτέρω έγγραφα υποβάλλονται εντός τριών μηνών από την 

ημερομηνία έκδοσής τους. 

3.  To Ε.Σ.Λ. είναι αόριστης διάρκειας. Τα δικαιολογητικά των οποίων η ισχύς λήγει αντικαθίσταται προ της λήξης  

τους άλλως, η ισχύς του ΕΣΛ αναστέλλεται αυτοδίκαια και το Κέντρο Θαλασσοθεραπείας σφραγίζεται με απόφαση του 

Προϊσταμένου της οικείας Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού. Το Ε.Σ.Λ. επαναχορηγείται όταν υποβληθούν 

προσηκόντως τα δικαιολογητικά που έληξαν.  

Για οποιαδήποτε μεταβολή που συνεπάγεται τροποποίηση του Ε.Σ.Λ. απαιτείται η υποβολή των αντίστοιχων 

δικαιολογητικών. Σε περίπτωση αλλαγής του φορέα εκμετάλλευσης υποβάλλεται επίσης και η απόδειξη κατάθεσης 

παραβόλου ίσου με 80,00 ευρώ (20% * 400,00 ευρώ) . 

 

4. Η Ε.Υ.Π.Α.Τ.Ε. χορηγεί Ε.Σ.Λ. εντός είκοσι οκτώ (28) ημερών από την προσήκουσα υποβολή των παραπάνω 

δικαιολογητικών. Αν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία τεκμαίρεται η χορήγηση του Ε.Σ.Λ., σύμφωνα με την παρ. 

4 του άρθρου 14 του ν. 3844/2010 (ΦΕΚ Α΄63) και ο αιτών μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια για τη 

χορήγηση του Ε.Σ.Λ. αρχή. 
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