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Τίτλος: Προϋποθέσεις έκδοσης - χορήγησης ειδικού σήματος λειτουργίας σε επιχειρήσεις 
κέντρων θαλασσοθεραπείας.  

Προοίμιο 
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 και 8 
και των άρθρων 3 και 4 του Ν. 2160/93 "Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες 
διατάξεις" (ΦΕΚ 118 Α'). 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 27/96 "Συγχώνευση των Υπουργείων 
Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο 
Ανάπτυξης" (ΦΕΚ 19 Α'). 3. Το Π.Δ. 377/96 "Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή 
Υπουργού και Υφυπουργών" (ΦΕΚ 244 Α'). 4. Την με αριθ. 2356/95 κοινή Απόφαση των 
Υπουργών ΠΕΧΩΔΕ και τουρισμού "Προδιαγραφές κέντρων θαλασσοθεραπείας για την 
υπαγωγή τους στο καθεστώς των κινήτρων του Ν.1892/90 όπως ισχύει" (ΦΕΚ 986 Β'). 
5. Την με αριθ. 530992/87 Απόφαση Γ. Γραμματέα ΕΟΤ "Τεχνικές προδιαγραφές 
Τουριστικών Εγκαταστάσεων" (ΦΕΚ 557 Β'). 6. Την γνώμη του Γενικού Γραμματέα του 
ΕΟΤ που εκφράστηκε με το αριθ. 503055/11.6.97 έγγραφο του ΕΟΤ. 7. Τις διατάξεις του 
άρθρου 29 Α του Ν . 1558/85 προστεθέντος δια του άρθρου 27 του Ν. 2081/92 όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 α του Ν. 2469/97 (ΦΕΚ 38 Α'), αποφασίζουμε:  
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Κείμενο Αρθρου 

1. Τα κέντρα θαλασσοθεραπείας αποτελούν "Εγκαταστάσεις Ειδικής Τουριστικής 
υποδομής" κατά την έννοια της διάταξης της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 2160/93. 

2. Τα κέντρα θαλασσοθεραπείας ιδρύονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές και λοιπές 
προϋποθέσεις και διαδικασίες της με αριθ. 2356/95 Κοινής Απόφασης των Υπουργών 
ΠΕΧΩΔΕ και Τουρισμού. 

3. Η νόμιμη λειτουργία των κέντρων θαλασσοθερεπείας αρχίζει από τη λήψη του ειδικού 
σήματος λειτουργίας της παρ. 3 του άρθρου 3 του Ν. 

2160/93. 

Το ειδικό σήμα λειτουργίας χορηγείται εφ' άπαξ στις επιχειρήσεις κέντρων 
θαλασσοθεραπείας, εφόσον διαπιστώνεται από ειδικό έλεγχο του ΕΟΤ, η τήρηση των 
προδιαγραφών και λοιπών προϋποθέσεων της απόφασης της προηγούμενης 
παραγράφου, καθώς και υλοποίηση και εφαρμογή της εγκεκριμένης από τον ΕΟΤ 
αρχιτεκτονικής μελέτης. 

4. Για τη χορήγηση του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας υποβάλλονται στο ΕΟΤ, Δ/νση 
Εποπτείας Τουριστικών Εγκαταστάσεων τα παρακάτω 



δικαιολογητικά: 

α. Αίτηση του επιχειρηματία. Σε επιχείρηση που την εκμετάλλευσή της ασκεί νομικό 
πρόσωπο, το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας εκδίδεται στο όνομα του νομικού προσώπου και τα 
δικαιολογητικά υποβάλλονται από τον νόμιμο εκπρόσωπό του. 

β. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 2160/93. 

γ. Συμφωνητικό μίσθωσης, εφ' όσον πρόκειται για μισθωμένη επιχείρηση. δ. 
Πιστοποιητικό για την κατά νόμο προβλεπόμενη Πυρασφάλεια. ε. Βεβαίωση της οικείας 
Νομαρχίας (Τμήμα Υγιεινής) για την καλή λειτουργία του αποχετευτικού συστήματος της 
μονάδας και για το πόσιμο του νερού. 

στ. Αντίγραφο ποινικού μητρώου τύπου Β' και πιστοποιητικό υγείας του επιχειρηματία ή 
σε περίπτωση νομικού προσώπου του νόμιμου εκπροσώπου του. 

ζ. Γραπτή υπόδειξη προσώπου, προς έγκριση από τον ΕΟΤ, για την ανάθεση σ' αυτό των 
καθηκόντων υπεύθυνου Διευθυντή, συνοδευόμενη από τίτλους σπουδών και γνώσης 
ξένης γλώσσας, ποινικό μητρώο, πιστοποιητικό υγείας και δήλωση αποδοχής της θέσης. 

η. Πρόσφατο αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας της επιχείρησης. θ. Παράβολα. 

i. Υπέρ ΕΟΤ ποσού 200.000 δρχ., κατατιθέμενο ανά πενταετία στο ταμείο του ΕΟΤ ή στο 
λογαριασμό του ΕΟΤ 26180 στην Τράπεζα της Ελλάδος. ii. Υπέρ ΤΕΑΠΠΕΡΤ, ποσού 
100.000 δρχ., κατατιθέμενο ανά πενταετία στο λογαριασμό 546025/54 στην Εθνική 
Τράπεζα. 

iii. Υπέρ ΕΟΤ, ποσού 10.000 κατ' έτος κατατιθέμενο στο ταμείο του ΕΟΤ ή στο 
λογαριασμό 26180 στην Τράπεζα της Ελλάδος, για την έγκριση των επιθυμητών τιμών. 

ι. Οικοδομική άδεια και μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 

Τα ανωτέρω υπό στοιχεία δ, ε, στ και η δικαιολογητική επανυποβάλλονται ανά πενταετία 
από τη χορήγηση του σήματος. Σε περίπτωση μη επανυποβολής τους αφαιρείται το σήμα 
λειτουργίας. 

5. Σε περίπτωση οριστικής αφαίρεσης του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας ή αλλαγής του 
επιχειρηματία, το σήμα επαναχορηγείται μόνο μετά την υποβολή του συνόλου των 
δικαιολογητικών. 

6. Προκειμένου για κέντρα θαλασσοθεραπείας που συνοδεύονται από ξενοδοχειακή 
εγκατάσταση της μορφής και της τάξης της παρ. 2.2.α της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 
2356/95 (ΦΕΚ 986 Β') και λειτουργούν ως ενιαία επιχείρηση, τα δικαιολογητικά θα 
καλύπτουν το σύνολο των εγκαταστάσεων, θα συνοδεύονται Δε και από τα 
προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία δικαιολογητικά για το ξενοδοχειακό τμήμα της 
επιχείρησης, το Δε σήμα θα εκδίδεται ως "ειδικό σήμα ξενοδοχείου της συγκεκριμένης 
λειτουργικής μορφής και τάξης μετά κέντρου θαλασσοθεραπείας. Στην περίπτωση αυτή ο 
διευθυντής του ξενοδοχείου είναι ο υπεύθυνος διευθυντής του Κέντρου 
Θαλασσοθεραπείας. 

7. α. Ολες οι λειτουργούσες ή υπό ανέγερση επιχειρήσεις Κέντρων Θαλασσοθεραπείας, 
εφ' όσον έχουν έγκριση αρχιτεκτονικών σχεδίων ΕΟΤ, που δεν έχει εκδοθεί κατ' 
εφαρμογή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 2356/95 ή δεν έχουν έγκριση 
αρχιτεκτονικών σχεδίων ΕΟΤ, οφείλουν εντός εννέα (9) μηνών από την δημοσίευση της 
παρούσας να υποβάλουν στον ΕΟΤ τα ως άνω δικαιολογητικά καθώς και 



συμπληρωματική βεβαίωση του αρμόδιου κρατικού φορέα για τις προδιαγραφές και τα 
χαρακτηριστικά του ύδατος, προκειμένου να τους χορηγηθεί το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας 
Κέντρων Θαλασσοθεραπείας. 

β. Οι αιτήσεις των επιχειρήσεων αυτών και τα συνορεύοντα αυτές δικαιολογητικά 
εξετάζονται από την επιτροπή του άρθρου 8 της Απόφασης 530992/87 (ΦΕΚ 557 Β') και 
κατά τη διαδικασία της διάταξης αυτής. Η επιτροπή διερευνά τις αποκλίσεις των 
εγκαταστάσεών τους από τις προδιαγραφές της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 2356/95 
και βεβαιώνει αιτιολογημένα αν παρά τις αποκλίσεις αυτές οι εγκαταστάσεις μπορούν 
κατά τις διεθνείς προδιαγραφές και εμπειρία να λειτουργήσουν ως κέντρα 
Θαλασσοθεραπείας. 

8. Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού. 

9. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  
 


