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Τίτλος: Προδιαγραφές Εγκαταστάσεων Αξιοποίησης Ιαματικών Πηγών για την υπαγωγή 
τους στο καθεστώς κινήτρων του Ν. 1892/90, όπως ισχύει.  

Προοίμιο 
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ& ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Εχοντας 
υπόψη: α.- τις διατάξεις του Ν. 1558/85 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Οργανα" (ΦΕΚ 
137/Α/85) β.- τις διατάξεις του Π.Δ. 27/96 "περί συγχωνεύσεως των Υπουργείων 
Τουρισμού, Βιομηχανίας-Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου, στο Υπουργείο 
Ανάπτυξης" (ΦΕΚ 19/Α/96) γ.- τις διατάξεις του Π.Δ. 377/25.9.96 "περί διορισμού 
Υπουργού Ανάπτυξης και Υφυπουργών" (ΦΕΚ 244/Α/96). δ.- τις διατάξεις του Ν. 
1624/51 "περί κυρώσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Α.Ν. 1565/50 περί 
συστάσεως Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού" (ΦΕΚ 71/Α/51). ε.- τις διατάξεις του Ν. 
1892/90 "Για τον Εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις" όπως 
τροποποιήθηκε με το Ν. 2234/94, (άρθρο 1 παρ. 1 εδ. β) και ιδίως τη διάταξη της παρ. 1 
εδάφιο θ' του άρθρου 1 του Νόμου αυτού (ΦΕΚ 142/Β/94). στ.- τις διατάξεις των Ν. 
2188/21.5/17.6/1920 "περί ιαματικών πηγών" (ΦΕΚ 132/Α/20) και του Β.Δ. 7 
21.8/1920 καθώς και του Ν. 4086/23.7.1960 "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως 
διατάξεων τινών περί ιαματικών πηγών (ΦΕΚ 112/Α/60). ζ.- των διατάξεων του Ν. 
4844/30 "περί διατάξεων αφορωσών την εκμετάλλευσιν των ιαματικών πηγών" (ΦΕΚ 
268/Α/30) η.- τις διατάξεις της υπ' αρ.1177/Τ Απόφασης "περί Εγκρίσεως Κανονισμού 
του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού - περί Εποπτείας και Λειτουργίας των 
Υδροθεραπευτηρίων Ιαματικών Πηγών και των εν αυταίς εγκαταστάσεων" (ΦΕΚ 
318/Β/.60) θ.- τις διατάξεις του Π.Δ. 51/88 (ΦΕΚ 19/Α/88), όπως τροποποιήθηκε με το 
Π.Δ. 255/89 (ΦΕΚ 121/Α/89) και το Π.Δ.207/91(ΦΕΚ 78/Α/91) ι. το γεγονός ότι από τις 
διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επιβάρυνση του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:  
 
Αρθρο: 1 

Ημ/νία: 02.07.2003 

Ημ/νία Ισχύος: 03.12.1997 

 

Σχόλια 
Μετά το στοιχείο 3.1.2 (προφανώς εννοείται το στοιχείο 3.1.β) της παρ. 3 του παρόντος 
άρθρου, προστέθηκε στοιχείο 3.1.3 με το άρθρο 1 της ΥΑ Τ/6487 (ΦΕΚ Β΄ 
884/2.7.2003).  

Κείμενο Αρθρου 

Για την υπαγωγή των Εγκαταστάσεων Αξιοποίησης Ιαματικών Πηγών (Κέντρων 
Υδροθεραπείας Ιαματικού Υδατος) στο καθεστώς των κινήτρων του Ν. 

1892/90, εδ. θ', παρ. 1 του άρθρου 1, όπως ο νόμος αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν. 
2234/94 και σήμερα ισχύει, καθορίζουμε τις ελάχιστες προδιαγραφές ως ακολούθως: 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 



ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

1. Στόχοι 

2. Γενικά 

2.1. Ορισμοί 

2.2. Χαρακτηριστικά 

3. Διαδικασία έγκρισης εγκαταστάσεων αξιοποίησης ιαματικών πηγών  

4. Επιλογή θέσης εγκαταστάσεων αξιοποίησης ιαματικών πηγών 

4.1 Κριτήρια (Προδιαγραφές) 

4.2 Δικαιολογητικά 

5. Κτιριοδομικές Προδιαγραφές 

6. Προδιαγραφές ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού  

7. Δικαιολογητικά έγκρισης αρχιτεκτονικής μελέτης 

8. Παράρτημα (υποδείγματα) 

1.- ΣΤΟΧΟΙ 

1.1. Με την παρούσα απόφαση θεσμοθετούνται, ως ελάχιστες προδιαγραφές 
Εγκαταστάσεων Αξιοποίησης Ιαματικών Πηγών (Κέντρων Υδροθεραπείας Ιαματικού 
Υδατος, εφεξής Κ.Υ.Ι.Υ.) προκειμένου οι εγκαταστάσεις αυτές να υπαχθούν στο 
καθεστώς του Ν. 1892/90, όπως ισχύει, οι αναγκαίες φυσικές, τεχνικές, λειτουργικές, 
υγειονομικές προϋποθέσεις και οι ειδικές απαιτήσεις (π.χ. Ατόμων Μειωμένης 
Κινητικότητας) με στόχο να καλύπτονται οι ανάγκες των ακόλουθων κατηγοριών της 
ειδικής τουριστικής πελατείας τους : 

Α. Λουόμενοι με παθήσεις στις οποίες ενδείκνυται η χρησιμοποίηση των Ιαματικών 
Υδάτων (Λουτροθεραπεία, Ποσιθεραπεία και Εισπνοθεραπεία)  

Β. Λουόμενοι Προληπτικής Υδροθεραπείας 

Γ. Επισκέπτες (χρήστες), που ενδιαφέρονται για εξωϊατρικές 

δραστηριότητες (περιποίηση σώματος, προσώπου κ.λ.π.), η προσφορά των οποίων 
βασίζεται στο συγκριτικό πλεονέκτημα της παράλληλης ύπαρξης του Ιαματικού Ρευστού 
σε χώρους ειδικά διαμορφωμένους και προσαρμοσμένους στις απαιτήσεις της σύγχρονης 
αρχιτεκτονικής αντίληψης για την τουριστική υποδομή και ανωδομή. 

1.2. Προκειμένου να εξασφαλίζεται η ικανοποιητική κάλυψη της ζήτησης θεραπευτικού 
τουρισμού και η λειτουργική στήριξη των Κ.Υ.Ι.Υ., η χωροθέτησή τους πραγματοποιείται 



με τα ακόλουθα κριτήρια/ προϋποθέσεις : 

1.2.α. Υπαρξη Ιαματικού Ρευστού ( Νερό, Τύρφη, Ιλύς, γενικά πηλοειδή κ.λ.π.) 

1.2.β. Υπαρξη των επιστημονικά αποδεδειγμένων θεραπευτικών ιδιοτήτων του Ιαματικού 
Ρευστού 

1.2.γ. Υπαρξη ιαματικών συντελεστών, υπό την έννοια των φυσικών / τοπικών 
χαρακτηριστικών, όπως το κλίμα, η τοποθεσία, το ύψος κ.λ.π. που ασκούν ή αναμένεται 
να ασκούν επιστημονικά αναγνωρισμένη θεραπευτική επίδραση υπό συνθήκες ειδικής 
αξιοποίησής του. 

1.3. Από λειτουργική σκοπιά με την παρούσα απόφαση επιδιώκεται:  

1.3. α.-. Η άρτια διάταξη και διαμόρφωση των χώρων τους για την κάλυψη των 
αναγκών των παραδοσιακών και συγχρόνων μεθόδων και συστημάτων Υδροθεραπείας, 
με βάση τη διεθνή εμπειρία και την πληρότητα 

λειτουργικών και οργανωτικών προϋποθέσεων, εγκαταστάσεων, υπηρεσιών και 
εξοπλισμού. 

1.3. β -.Η ασφάλεια τόσο των χρηστών όσο και του απασχολούμενου στις υπηρεσίες των 
Κ.Υ.Ι.Υ. Προσωπικό. 

1.4. Ως γνώμονας για την κατάρτιση των προδιαγραφών της παρούσας απόφασης 
λαμβάνεται Κ.Υ.Ι.Υ. με δυνατότητα εξυπηρέτησης 1200 λούσεων και λοιπών 
φυσικοθεραπευτικών πράξεων σε 12ωρη βάση λειτουργίας την ημέρα (δηλ. 
δυναμικότητα 1.000 ατόμων ημερησίως). 

2.- ΓΕΝΙΚΑ 

2.1 ΟΡΙΣΜΟΙ 

Οι Εγκαταστάσεις Αξιοποίησης Ιαματικών Πηγών (Κ.Υ.Ι.Υ.) είναι εγκαταστάσεις ειδικής 
τουριστικής υποδομής, οι οποίες: 

2.1.α. διαθέτουν δυνατότητα χρήσης ιδιόκτητου ή όχι Φυσικού Ιαματικού Πόρου, 
δηλαδή Ιαματικής Πηγής, Ιαματικού Τόπου, Ιαματικών Πηλοειδών, Ιαματικών 
Συντελεστών, όπως οι τελευταίοι ορίζονται στο Β.Δ. 23/4/- 3/5/1923, 

2.1. β. προσφέρουν υπηρεσίες ειδικής θεραπευτικής και προληπτικής αγωγής, και 
συναφών ευεργετημάτων, τα οποία προκύπτουν από τη χρήση Ιαματικού Ρευστού. 

2.1.γ. αξιοποιούν προϊόντα Ιαματικών Πόρων και Συντελεστών, όπως το Ιαματικό 
Ρευστό και τα υποπροϊόντα του, το Κλίμα, την τοποθεσία, το ύψος και τη θάλασσα. 

2.1.δ. εξασφαλίζουν την ικανοποιητική (με την έννοια της αειφορίας) εκμετάλλευση του 
φυσικού ιαματικού πόρου και την εναρμονισμένη συνύπαρξη των κτιριακών 
εγκαταστάσεων με το φυσικό περιβάλλον των περιοχών, όπου δημιουργούνται. 

2.2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

2.2.α. Τα Κ.Υ.Ι.Υ. ανεγείρονται είτε αυτοτελώς είτε σε συνδυασμό με Ξενοδοχείο 
Κλασσικού Τύπου ΑΑ' ή Α' τάξης ή Τύπου Επιπλωμένων Διαμερισμάτων Α' τάξης ή 



Μικτής Λειτουργικής Μορφής και υπό την προϋπόθεση, ότι αυτά ανεγείρονται με βάση 
τις ισχύουσες προδιαγραφές του ΕΟΤ ή έχουν ανεγερθεί στο παρελθόν με τις τότε 
ισχύουσες για τη δυναμικότητα και την τάξη τους τεχνικές προδιαγραφές. 

2.2.β. Τα γήπεδα/οικόπεδα, στα οποία ανεγείρονται τα Κ.Υ.Ι.Υ. πρέπει υποχρεωτικά να 
βρίσκονται σε περιοχές, στις οποίες υπάρχουν Πηγές ανακηρυγμένες ως "Ιαματικές 
Τουριστικής ή Τοπικής Σημασίας1" [1. Οι ανακηρυγμένες Ιαματικές Πηγές να έχουν 
καταταγεί σε Τουριστικής ή Τοπικής Σημασίας. Περιοχές, που υπάγονται σε αυτές τις 
κατηγορίες είναι ήδη χαρακτηρισμένες με Π.Δ. σε Λουτροπόλεις. Οι Λουτροπόλεις 
κατατάσσονται με Υπουργική Απόφαση σε Α', Β' και Γ' κατηγορίας καθώς και Τοπικής 
Σημασίας, επιτρέπεται δε η είσπραξη ειδικού φόρου], σύμφωνα με τους Ν. 2188/21-
5/17-6/1920 και 4086/23/7/1960 (ΦΕΚ 11230/7/1960). Ο Υποψήφιος Επενδυτής θα 
πρέπει να λάβει υπ' όψιν του την ισχύουσα νομοθεσία ως προς την Κυριότητα και την 
Εκμετάλλευση Ιαματικών Πηγών. 

2.2.γ. Απόσταση γηπέδου / οικοπέδου του Κ.Υ.Ι.Υ. και ιαματικής πηγής, μεταφορά του 
ιαματικού ρευστού και παρεμβολή άλλων ιδιοκτησιών.  

Με το άρθρο 1 του Ν. 4844/30-7/4-8/19 "Περί Διατάξεων αφορωσών την εκμετάλλευσιν 
των Ιαματικών Πηγών" καθορίζεται η Προστατευτική Περιοχή Δημόσιας ή Ιδιωτικής 
Ιαματικής Πηγής. Η έκταση της Προστατευτικής Περιοχής είναι κύκλος με κέντρο την 
Ιαματική Πηγή και ακτίνα 1.000 μ. (χιλίων μέτρων). Η Προστατευτική Περιοχή μπορεί σε 
ειδικές περιπτώσεις να επεκταθεί ή να μειωθεί με Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Ε.Ο.Τ., μετά από γνωμοδότηση της Ειδικής Τεχνικής Επιτροπής.  

Τα γήπεδα / οικόπεδα στα οποία θα ανεγείρονται Κ.Υ.Ι.Υ. θα πρέπει να ευρίσκονται σε 
μικρή απόσταση/ σημείο από την Ιαματική Πηγή υπό την έννοια ότι στο εν λόγω σημείο 
εξασφαλίζεται ο μέγιστος βαθμός διατήρησης των θεραπευτικών ιδιοτήτων του Ιαματικού 
Υδατος και της θερμοκρασίας, στην οποία οφείλονται οι θεραπευτικές ιδιότητες του 
Ιαματικού Υδατος. 

Η καταλληλότητα της απόστασης αυτής θα κρίνεται κατά περίπτωση από την Αρμόδια 
Επιστημονική Υπηρεσία, ανάλογα με τον τύπο της Πηγής αφ ενός και ανάλογα με τα 
ιδιαίτερα μορφολογικά χαρακτηριστικά της Πηγής αφ' ετέρου. 

Επίσης, θα υποβάλλεται στην Αρμόδια Υπηρεσία και τεχνική έκθεση για τον ειδικό 
εξοπλισμό μεταφοράς του Ιαματικού Υδατος (π.χ. σωληνώσεις, υλικά σωληνώσεων 
κ.λ.π.). 

Ακόμη, είναι απαραίτητη η προσκόμιση από τον ενδιαφερόμενο επενδυτή Βεβαίωσης ή 
Συμφωνητικού για τη διέλευση των αναγκαίων σωληνώσεων δια μέσου των 
παρεμβαλλόμενων ιδιοκτησιών. 

2.2.δ. Ακόμη, αναγκαία προϋπόθεση για τη δημιουργία Κ.Υ.Ι.Υ. είναι η λειτουργία στην 
ευρύτερη περιοχή και συγκεκριμένα σε ακτίνα 5 χλμ από το γήπεδο/οικόπεδο του 
Κ.Υ.Ι.Υ., κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων ΑΑ, Α και Β τάξης, συνολικής 
δυναμικότητας τουλ. ίσης με αυτή του Κ.Υ.Ι.Υ. (όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 1.2. της 
παρούσας) 

Είναι αυτονόητο, ότι μέρος ή το σύνολο του απαιτούμενου κατά την παράγραφο αυτή 
αριθμού κλινών μπορεί να ανεγείρεται, εφόσον οι υφιστάμενες στην περιοχή κλίνες δεν 
επαρκούν, σε συνδυασμό με το Κ.Υ.Ι.Υ. εφόσον με βάση άλλες διατάξεις η δημιουργία 
νέων κλινών στην περιοχή δεν απαγορεύεται2. [2. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση 
ίδρυσης, επέκτασης ή εκσυγχρονισμού Κ.Υ.Ι.Υ. σε συνδυασμό με ίδρυση, επέκταση ή 
εκσυγχρονισμό ξενοδοχειακής εγκατάστασης (κατά την παρ. 2.α. του παρόντος) στην 



ξενοδοχειακή μονάδα παρέχονται τα κίνητρα του αναπτυξιακού νόμου, που ισχύουν 
στην περιοχή υλοποίησης της επένδυσης για τις εγκαταστάσεις αυτού του τύπου και όχι 
τα κίνητρα, που ισχύουν για το Κ.Υ.Ι.Υ. (και τούτο βεβαίως εφόσον τηρούνται οι 
προϋποθέσεις της παρ. 5 του άρθρου 2 του Π.Δ. 465/95)]. 

3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ 
(Κ.Υ.Ι.Υ.) 

3.1. Α' ΣΤΑΔΙΟ: Εγκριση σκοπιμότητας -χωροθέτησης 

3.1.α. Εγκριση Σκοπιμότητας : Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην αρμόδια Διεύθυνση 
της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ε.Ο.Τ., τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στα εδάφια α, 
β, γ, στ και κ της παραγράφου 4. 2. της παρούσας, καθώς επίσης τεχνική έκθεση, που 
θα αφορά στα στοιχεία των παραγράφων 2.2.α, β, γ, δ και του πίνακα 4.1. α, β, γ της 
παρούσας. 

Η έγκριση Σκοπιμότητας χορηγείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του ΕΟΤ, μετά 
την εισήγηση των συναρμοδίων Διευθύνσεων (Α, Β, ΙΔ) και ισχύει για ένα χρόνο. Αν εν 
τω μεταξύ έχει εκδοθεί έγκριση 

καταλληλότητας οικοπέδου/ γηπέδου η διάρκεια ισχύος της έγκρισης σκοπιμότητας 
ακολουθεί τη διάρκεια ισχύος της έγκρισης καταλληλότητας. Για την ανανέωση της 
έγκρισης σκοπιμότητας απαιτείται η υποβολή των στοιχείων που προβλέπονται από τις 
προδιαγραφές δημιουργίας Κ.Υ.Ι.Υ. κατά το χρόνο της ανανέωσης. Κατά τη διαδικασία 
της έγκρισης σκοπιμότητας, ελέγχεται μεταξύ άλλων η θεραπευτική ή προληπτική αξία 
του Ιαματικού Πόρου, που αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη διαπίστωση της 
σκοπιμότητας υπαγωγής της εγκατάστασης στα κίνητρα του Αναπτυξιακού Νόμου. 

3.1.β. Προέγκριση Χωροθέτησης: Ο ενδιαφερόμενος, εφόσον απαιτείται κατά νόμον, 
υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ αίτηση, με τα απαιτούμενα για την 
τήρηση της διαδικασίας προέγκρισης χωροθέτησης δικαιολογητικά, καθώς και αντίγραφο 
της αναφερόμενης στο εδάφιο (α) έγκρισης του ΕΟΤ για τη σκοπιμότητα δημιουργίας του 
Κέντρου 

Υδροθεραπείας Ιαματικού Υδατος (Κ.Υ.Ι.Υ.). 

«3.1.3. Για εγκαταστάσεις αξιοποίησης ιαματικών πηγών που δημιουργούνται σε εκτάσεις 
ανήκουσες κατά κυριότητα στον Ε. Ο. Τ. δεν απαιτείται η έγκριση σκοπιμότητας της 
παρούσας παραγράφου». 

3.2. Β' ΣΤΑΔΙΟ: Καταλληλότητα γηπέδου/οικοπέδου 

Υποβάλλεται πλήρης φάκελος με τα δικαιολογητικά α - κ της παρ. 4.2 της παρούσας 
στην αρμόδια Διεύθυνση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ε.Ο.Τ.. Για την έγκριση ή 
απόρριψη ακολουθείται διαδικασία ανάλογη της 

προβλεπόμενης για τις ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις (ΦΕΚ 557/Β/87).  

Η έγκριση καταλληλότητας γηπέδου/οικοπέδου για τη δημιουργία Κ.Υ.Ι. Υ. ισχύει για δύο 
(2) χρόνια και για την ανανέωσή της απαιτείται η υποβολή των στοιχείων που 
προβλέπονται από τις προδιαγραφές δημιουργίας Κ.Υ.Ι.Υ. κατά το χρόνο της ανανέωσης. 

3.3. Γ ΣΤΑΔΙΟ: Εγκριση Περιβαλλοντικών όρων 



Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ αίτηση με τα 
απαιτούμενα κατά νόμον δικαιολογητικά για την τήρηση της διαδικασίας έγκρισης 
περιβαλλοντικών όρων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

3.4. Δ' ΣΤΑΔΙΟ: Εγκριση Αρχιτεκτονικής Μελέτης 

Υποβάλλεται πλήρης φάκελος με τα δικαιολογητικά της παραγράφου 7 της παρούσας 
στην αρμόδια Διεύθυνση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ε.Ο.Τ.. Συνυποβάλλεται το 
δικαιολογητικό υπ' αριθμ. λ της παρ. 4.2. της παρούσης, καθώς και τα δικαιολογητικά 
της παρ. 6.1 (έγκριση 

εγκατάστασης βιολογικού καθαρισμού). Για την έγκριση η απόρριψη ακολουθείται η 
διαδικασία που προβλέπεται για τις ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις (ΦΕΚ 557/Β/87). 

Η έγκριση Αρχιτεκτονικής Μελέτης από τον ΕΟΤ ισχύει τέσσερα (4) χρόνια. Αν εν τω 
μεταξύ έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια η διάρκεια ισχύος της έγκρισης του ΕΟΤ ακολουθεί 
τη διάρκεια ισχύος της οικοδομικής αδείας. Αν μετά την παρέλευση της τετραετίας δεν 
έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια ή η άδεια που έχει εκδοθεί μείνει ανεκτέλεστη και λήξει, 
απαιτείται ανανέωση των εγκρίσεων του ΕΟΤ (Α, Β, Γ, Δ ΣΤΑΔΙΑ ) σύμφωνα με τα 
ισχύοντα κατά τον χρόνο της ανανέωσης. 

4. ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥ ΥΔΑΤΟΣ 

4.1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ -ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Α/Α 4.1.α. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΑ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 Υπαρξη ικανοποιητικού Δικτύου Συγκοινωνιών Χερσαίες ή θαλάσσιες συγκοινωνίες με 
τακτικά δρομολόγια. 

2 Επιτρέπεται η δημιουργία Κ.Υ.Ι.Υ. σε απόσταση 

μεγαλύτερη των 1.000 μ. από τα όρια Παραδοσιακών Οικισμών 3 Δεν επιτρέπεται η 
δημιουργία Κ.Υ.Ι. Υ. εντός Κατ' εξαίρεση είναι της ζώνης προστασίας ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ δυνατή η δημιουργία ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Κ.Υ.Ι.Υ., 

όπου υπάρχει σχετική ειδική πρόβλεψη 4 Δεν επιτρέπεται η δημιουργία Κ.Υ.Ι.Υ. Εντός 
των 

ορίων προστασίας Εθνικών Δρυμών και βιοτόπων 

4,1.β. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ/ ΓΗΠΕΔΟΥ3 

5 Δρόμος προσπέλασης ασφαλτόστρωτος ελαχίστου Ως Υπόδειγμα 2 πλάτους 
ασφαλτώσεως 5,50μ. μέχρι Εθνικό 

Επαρχιακό Δίκτυο 

6 Εγκεκριμένη κυκλοφοριακή σύνδεση με την οδό προσπέλασης 

Για τα εκτός σχεδίου γήπεδα 

7 Εξασφάλιση Ικανής Ποσότητας Ιαματικού Υδατος Ως 2.2. Β. 



8 Εξασφάλιση Υδροδότησης με Πόσιμο Υδωρ4 160 λτ/άτομο/ ημερησίως 9 Εξασφάλιση 
δυνατότητας Στάθμευσης Ως κατωτέρω παρ.5  

3. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες προδιαγραφές καταλληλότητας 
γηπέδου/οικοπέδου για Ξενοδοχείο Α' Τάξης. 

4. Για τους χρήστες του Κ.Υ,Ι,Υ, επιπλέον των απαιτήσεων για τη δυναμικότητα του 
Ξενοδοχείου. 

Α/Α 4.1.γ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥ ΡΕΥΣΤΟΥ 

1 ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

Το ιαματικό ρευστό θα πρέπει να έχει συγκεκριμένες θεραπευτικές και προληπτικές 
ιδιότητες, οι οποίες προκύπτουν από πρόσφατη σχετική βεβαίωση της αρμόδιας 
Υπηρεσίας του ΕΟΤ (Τμήμα ΙΔ3, Ιαματικών Πηγών) ή αρμόδιων κρατικών εργαστηρίων. 

2 ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

Το ιαματικό ρευστό πρέπει να παρουσιάζει μικρή περιεκτικότητα σε μικρόβια και γενικά 
επιβλαβείς μικροοργανισμούς, πράγμα που θα πρέπει να προκύπτει από πρόσφατη 
σχετική βεβαίωση αρμόδιων κρατικών εργαστηρίων (π.χ. ΙΓΜΕ, Γενικό Χημείο του 
Κράτους, Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα κλπ) 

3 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ 

Οι ως άνω αναλύσεις (1 και 2) θα πρέπει να επαναλαμβάνονται σε τακτά χρονικά 
διαστήματα και συγκεκριμένα η χημική ανάλυση ανά πενταετία και η μικροβιολογική κατ' 
έτος. 

4.2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΣΗΣ Κ.Υ.Ι.Υ. 

α. Αίτηση που να περιέχει όλα τα στοιχεία του ιδιοκτήτη ή των ιδιοκτητών του 
γηπέδου/οικοπέδου. Σε περίπτωση εταιρείας πρέπει να υποβάλλεται και αντίγραφο του 
καταστατικού της ή το ΦΕΚ, που έχει δημοσιευθεί. (Υπόδειγμα 1 στο παράρτημα). 

β. Χάρτης της ευρύτερης περιοχής σε κλίμακα 1:50.000 ή Υπόβαθρο της Γεωγραφικής 
Υπηρεσίας Στρατού (ΓΥΣ), όπου θα σημειώνεται με ευκρίνεια η ακριβής θέση του 
γηπέδου/οικοπέδου, η σύνδεσή του με το οδικό και τα λοιπά δίκτυα τεχνικής υποδομής 
της ευρύτερης περιοχής, η χιλιομετρική απόσταση από τον πλησιέστερο οικισμό και έδρα 
Ο.Τ.Α. καθώς και η χιλιομετρική απόσταση από την ιαματική πηγή. 

γ. Τοπογραφικό διάγραμμα του γηπέδου/ οικοπέδου με υψομετρικές καμπύλες σε 
κλίμακα 1 :200 ως 1 : 1000, όπου θα σημειώνονται : 

* ο Βορράς 

* τα όρια της ιδιοκτησίας και οι όμοροι ιδιοκτήτες 

* οι διαστάσεις και ο υπολογισμός του εμβαδού της ιδιοκτησίας  

* οι ισχύοντες όροι δόμησης καθώς και βεβαίωση σύμφωνα με το Υπόδειγμα 3 του 
παραρτήματος θεωρημένα πρόσφατα από την αρμόδια υπηρεσία (Τμήμα Πολεοδομίας & 



Πολεοδομικών Εφαρμογών) 

* το οικοδομήσιμο τμήμα του γηπέδου/οικοπέδου 

* τυχόν υφιστάμενα κτίσματα εντός του γηπέδου/οικοπέδου και των όμορων 
ιδιοκτησιών. (Σε περίπτωση που υφίστανται στο γήπεδο/ οικόπεδο κτίσματα, θα πρέπει 
να δηλώνεται από το μηχανικό αν πρόκειται να κατεδαφιστούν ή να διατηρηθούν και να 
ενταχθούν στο Κ.Υ.Ι.Υ.)  

* ο δρόμος προσπέλασης, το πλάτος και ο χαρακτηρισμός του. Σε περίπτωση που η 
προσπέλαση γίνεται από Δημοτικό, Κοινοτικό ή Κοινόχρηστο αγροτικό δρόμο, απαιτείται 
ο χαρακτηρισμός, το πλάτος και η κατάσταση βατότητάς του να βεβαιώνονται από τον 
αντίστοιχο Ο.Τ.Α. σύμφωνα με το υπόδειγμα (2) του Παραρτήματος. 

* οι γωνίες λήψης των φωτογραφιών της παρ. 4.2.δ.. 

δ. Σειρά φωτογραφιών με επισήμανση του γηπέδου/ οικοπέδου της εγκατάστασης καθώς 
και φωτογραφίες της ευρύτερης περιοχής, για πλήρη φωτογραφική τεκμηρίωση. Η 
παρουσίαση των φωτογραφιών θα γίνεται σε πίνακα μεγέθους DΙΝ Α4, στις οποίες θα 
σημειώνονται η ημερομηνία λήψης και τα στοιχεία του ιδιοκτήτη. 

ε. Τεχνική Εκθεση που θα περιλαμβάνει: 

Θέση του Γηπέδου (Νομός, ΟΤΑ, Τοποθεσία και Αποστάσεις από τον πλησιέστερο 
οικισμό, από ημιαστικά (με πληθυσμό μεγαλύτερο των 2.000 κατοίκων) και αστικά (με 
πληθυσμό μεγαλύτερο των 10.000 κατοίκων) κέντρα, από σημαντικούς τουριστικούς 
πόλους και πόρους της περιοχής )  

* Περιγραφή του περιβάλλοντος χώρου (ιδιαίτερα πρέπει να περιγραφούν το φυσικό και 
δομημένο περιβάλλον και η συμβατότητα της προτεινόμενης εγκατάστασης με τις 
υφιστάμενες χρήσεις γης). 

* Νομικό Καθεστώς δόμησης (εντός σχεδίου, ΖΟΕ, εκτός σχεδίου, κ.λ.π.)..... 

* χαρακτηριστικά Εγκατάστασης (Τμήμα τουριστικής Εγκατάστασης, δυναμικότητα, τάξη 
κ.λ.π.) 

* Στοιχεία της υπάρχουσας γενικής και τουριστικής υποδομής και ανωδομής της 
ευρύτερης περιοχής: 

- δυνατότητες ηλεκτροδότησης (Υπαρξη Δικτύου Χαμηλής Τάσης, απόσταση από τον 
πλησιέστερο υποσταθμό της ΔΕΗ, διαθέσιμη ηλεκτρική ισχύς κ.λ.π.). 

- δυνατότητα υδροδότησης 

- δυνατότητα τηλεφωνικής σύνδεσης 

* Επιπλέον προσκομίζεται συμπληρωμένος από τον μηχανικό πίνακας γειτνιάσεων 
σύμφωνα με το υπόδειγμα (5) του παραρτήματος 

στ. Εκθεση Ειδικών Στοιχείων Περιβάλλοντος5 [5 Τα στοιχεία της παρ. στ αξιολογούνται 
στα πλαίσια της εξέτασης της σκοπιμότητας δημιουργίας του Κ.Υ.Ι.Υ, για τη διαμόρφωση 
συνολικής εικόνας, χωρίς να αποτελούν στοιχείο απόρριψης, θα περιλαμβάνονται όμως 



και στη Μελέτη 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων] όπως : 

* Γεωγραφικό Περιβάλλον. Γενική Περιγραφή και φυσιογνωμία της περιοχής με 
επισήμανση Βιομηχανιών ή βιοτεχνιών, αγωγών λυμάτων κ.λ.π. σε ακτίνα τουλάχιστον 
δέκα (10) χλμ. από τη μονάδα. 

* Ιστορικά στοιχεία της Ιαματικής Πηγής 

* Χλωρίδα: Κύρια είδη αυτοφυή και άλλα χαρακτηριστικά είδη που ευδοκιμούν στην 
περιοχή 

* Θάλασσα: Θερμοκρασίες (μεταβολές ημέρας εποχής ρεύματα, 

περιοδικότητα, κυματισμοί, μορφή ακτών. 

* Μετεωρολογικά Στοιχεία: Μετρήσεις στην Περιοχή, όπου προβλέπεται η δημιουργία της 
μονάδας, που θα αφορούν σε : 

* Θερμοκρασίες, ετήσιες, μηνιαίες μέγιστες - ελάχιστες 

- Υγρομετρία 

- Ανεμολόγιο 

- Βροχοπτώσεις 

- Νεφώσεις και Ηλιοφάνεια 

- Ιονομετρικά Στοιχεία 

- Στοιχεία από την Σεισμολογική Υπηρεσία της περιοχής όπου βρίσκεται η Ιαματική Πηγή 

ζ. Σκαρίφημα Γενικής Διάταξης σε επίπεδο προσχεδίου, το περιεχόμενο του οποίου 
ορίζεται στο Π.Δ. 696/74. 

η. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντα σε ειδικό έντυπο του Ν. 1599/86 ότι είναι ιδιοκτήτης 
του γηπέδου/ οικοπέδου, που ορίζεται στο τοπογραφικό διάγραμμα με τα στοιχεία Α, Β, 
Γ, κ.λ.π. εμβαδού..... μ2 (βλ. υπόδειγμα 4 στο παράρτημα). 

Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός εξ αδιαιρέτου ιδιοκτητών 

υποβάλλονται είτε ανεξάρτητες δηλώσεις, είτε κοινή όπου θα αναγράφονται τα στοιχεία 
όλων και θα υπογράφεται από όλους. Ο κάθε ιδιοκτήτης θα δηλώνει το ποσοστό 
συνιδιοκτησίας του και το σύνολο των ποσοστών θα πρέπει να καλύπτει το 100% της 
ιδιοκτησίας. 

Επίσης θα πρέπει να δηλώνεται ότι 1) το γήπεδο/ οικόπεδο αποτελεί ενιαία έκταση, που 
δεσμεύεται στο σύνολό της για τη δημιουργία του Κ.Υ.Ι.Υ. και 2) στο μέλλον για 
οποιαδήποτε αποδέσμευση τμήματος του οικοπέδου ή της έκτασης θα πρέπει να υπάρχει 
η σύμφωνη γνώμη του ΕΟΤ.  

Στην υπεύθυνη δήλωση θα σημειώνεται ακόμη 1) αν το γήπεδο ή μέρος του αποτελεί 



χαρακτηρισμένη δασική έκταση και 2) αν το οικόπεδο αποτελεί προϊόν κατάτμησης 
αγροτικού κλήρου ή δασικής έκτασης. 

Η δημιουργία Κ.Υ.Ι.Υ. σε γήπεδα /οικόπεδα επί των οποίων υπάρχει συγκυριότητα χωρίς 
την συμφωνία όλων των συγκυρίων ή σε γήπεδα /οικόπεδα στα οποία έχει συσταθεί 
οριζόντια ιδιοκτησία δεν είναι δυνατή. 

θ. Λοιπές βεβαιώσεις - έγγραφα από συναρμόδιους φορείς: 

* Βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας για τον τρόπο ύδρευσης: 

- Εφ' όσον το Κ.Υ.Ι.Υ. υδρεύεται από το δίκτυο της πόλης ή του οικισμού, ότι υπάρχει 
δυνατότητα παροχής τόσων λίτρων την ημέρα, όσων προβλέπονται για τη δυναμικότητα 
του Κ.Υ.Ι.Υ. και του Ξενοδοχείου  

- Εφ' όσον η ύδρευση γίνεται από γεώτρηση, θα προσκομίζεται άδεια χρήσης νερού και 
εκτέλεσης έργου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 

1739/87 και εκτελεστικών διαταγμάτων του. 

* Κυκλοφοριακή σύνδεση του οικοπέδου /γηπέδου με το δρόμο προσπέλασης 
εγκεκριμένη από την καθ' ύλην και κατά τόπο κρατική υπηρεσία.  

* Βεβαίωση πολεοδομικού Γραφείου ως υπόδειγμα (3) του παραρτήματος  

*. Εγκριση Χωροθέτησης από το ΥΠΕΧΩΔΕ εφ όσον απαιτείται 

κ. Βεβαίωση από την Αρμόδια Υπηρεσία του ΕΟΤ/ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ, ΤΜΗΜΑ 
ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ (ΙΔ3) σχετικά με τα χαρακτηριστικά του Ιαματικού Υδατος προς 
χρήση του για το Κ.Υ.Ι.Υ., σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στον πίνακα 4.1.γ. 

λ. Εγκεκριμένη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις της 
69269/5387/24.10.90 Κοινής Απόφασης που αφορά σε "κατάταξη έργων και 
δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
(ΜΠΕ), καθορισμός περιεχομένου ειδικών περιβαλλοντικών μελετών (ΕΜ Π) και λοιπές 
διατάξεις", σύμφωνα με το Ν. 

1650/1986 και την 1661/5.10.94 ΚΥΑ (ΦΕΚ 786/Β/20.10.94) όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 

Τα παραπάνω δικαιολογητικά (β-ζ) πρέπει να υποβάλλονται σε τρία (3) αντίτυπα, 
σφραγισμένα και υπογεγραμμένα από τους κατά νόμο αρμόδιους διπλωματούχους 
μηχανικούς και ειδικούς επιστήμονες και να φέρουν τα απαιτούμενα από το Νόμο 
χαρτόσημα και μηχανόσημα. 

5. ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ6 

Α/Α ΧΩΡΟΙ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΡΙΘ. ΧΩΡΩΝ ΕΛΑΧ. ΜΕΓΕΘΟΣ 

1. Είσοδος - Υποδοχή - Διοίκηση 



1.1. Ανεμοφράκτης μ2 8.0 

min. βάθος μ. 2.8 

1.2. Πληροφορίες/Γραμματεία 1 μ2 20.0 

1.3. Βεστιάριο 1 μ2 8.00 

1.4. Τηλεφωνικό κέντρο 

1.5. Τηλεφωνικοί θάλαμοι ή Τ/Φ φωλιές 2 

1.6. Γραφείο Διευθυντή 1 μ2 25.0 7 

1.7. Γραφείο Υποδιευθυντή 1 μ2 16.0 

1.8. Λογιστήριο 1 μ2 30.0 

1.9. W.C. κοινού στον ίδιο όροφο ή 

με ένα όροφο διαφορά, με προ- 

θαλάμους χωριστά ανδρών γυναικών 2+2 

1.10. Αίθουσα αναμονής 1 μ2 120.0 

1.11. Κυλικείο - snack bαr 1 μ2 120.0 

6. Οι κατωτέρω ελάχιστες προδιαγραφές ισχύουν ανεξάρτητα αν το Κ.Υ.Ι.Υ. 
δημιουργείται αυτοτελώς ή σε συνδυασμό με ξενοδοχειακή εγκατάσταση, Στην δεύτερη 
αυτή περίπτωση οι ξενοδοχειακές κλίνες για να θεωρούνται ενιαίο σύνολο με το Κ.Υ.Ι. 
πρέπει να βρίσκονται σε λειτουργική ενότητα με αυτό (στεγασμένοι διάδρομοι κλπ.). 

7 Αναλύεται σε κύριο χώρο γραφείου 15,0 μ2 και χώρο αναμονής 9,0 μ2. 

8. Σε περίπτωση δημιουργίας αυτοτελούς Κ.Υ.Ι.Υ. θα προβλέπεται αντί του Snack bar 
εστιατόριο εμβαδού 150.00 μ2 (με τους ανάλογους χώρους μαγειρείου), το εστιατόριο 
μπορεί να κατανέμεται κατά το μισό σε ημιυπαίθριο χώρο εφόσον οι καιρικές συνθήκες 
και ο χρόνος λειτουργίας το επιτρέπουν. Η προσφορά των χώρων εστίασης θα 
εμπλουτίζεται με προγράμματα υγιεινής διατροφής (εδεσμάτων και χυμών). 
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2. Ιατρεία 

2.1. Υποδοχή - γραμματεία 

(πλησίον της Διοικήσεως) μ2 35.0 

2.2. Ιατρεία (π.χ. καρδιολόγου, παθολόγου, 

ρευματολόγου, κλπ) 4 μ2/ ιατρείο 25.0 



2.3. Εργαστήριο (Μικροβιολογικών κλπ) 

εξετάσεων 1 μ2 20.0 

2.4. Γραφείο ιατρού/ Διαιτολόγου 1 μ2 16.0 

2.5. w.c. γραφείου ιατρών 

(με προθάλαμο) 1 μ2 4.0 

3. Θεραπευτικό τμήμα 

3.1. Κλειστή δεξαμενή κινησιοθεραπείας 

με τις αναγκαίες τεχνικές 

εγκαταστάσεις 1 μ2 200.0 

3.2. Δεξαμενή υδρομαλάξεων 

τύπου τζακούζι θερμού ύδατος 1 μ2 40.0 

3.3. Δεξαμενή απλή ψυχρού ύδατος 1 μ2 20.0 

3.4. Δεξαμενή απλής κολύμβησης min.διάστ.μ. 6.0 

εσωτερική ή εξωτερική 

προαιρετική 1 μ2 200.0 

3.5. Λουτρό με λουτήρα υδρομαλάξεων 

(υδρομασάζ) 4 μ2/λουτρό 8.0 

3.6. Χώρος για καταιωνιστήρα 2 μ2/χώρο 12.0 

εξ αποστάσεως m π. διάστ. μ.12.0 2.0 Χ6.0 

3.7. Χώρος για καταιωνιστήρα 

υδρομαλάξεων 2 μ2/χώρο 8.0 

3.8. Σάουνα 1 μ2 8.0 

3.9. Χαμάμ (Ατμόλουτρο) 2 μ2/χαμάμ 8.0 

3.10. Αίθουσα ανάπαυσης 1 μ2 80.0 

3.11. Αποδυτήρια λουομένων, με 

προθαλάμους χωριστά ανδρών 



γυναικών 6+6 μ2/αποδυτήρ. 2.0 

3.12. Χώρος φύλαξης ρούχων με 

80+80 ερμάρια χωριστά ανδρών 

-γυναικών 1+1 μ2/χώρο 60.0 

3.13. W.C. + καταιωνιστήρες ανδρών 4+4 
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3.14. W.C. + καταιωνιστήρες γυναικών 4 + 4 

3.15. Θάλαμος ομαδικής εισπνο- 

θεραπείας9 2 μ2/θάλαμο 10.0 

3.16. Θάλαμος ατομικής εισπνοθεραπείας 

με 30 Θέσεις 1 μ2 40.0 

3.17. Χώρος Παρασκευής Πηλού 

(λάσπης)" 1 μ2 20.0 

3.18. Χώρος Επάλειψης Πηλού 1 μ2 12.0 

3.19. Βοηθητικοί Χώροι (καθαρισμού, 

ντους, απόρριψης πηλού) μ2/χώρο 8.0 

4. Βοηθητικές Θεραπείες 

4.1. Αιθουσες ατομικής γυμναστικής 2 μ2/αίθουσα 12.0 

4.2. Αίθουσα ομαδικής γυμναστικής 

με όργανα 1 μ2 120.0 

4.3. Ομαδικά αποδυτήρια γυναικών 

- ανδρών 1+1μ2/αποδυτήρ. 18.0 

4.4. W.C. + καταιωνιστήρες ανδρών 3 + 3 

4.5. W. C. + καταιωνιστήρες γυναικών 3+ 3 

4.6. Αιθουσα γιόγκα 1 μ2 30.0 

4.7. Αίθουσες μασσάζ 2 μ2/αίθουσα 12.0 



4.8. Γραφείο + w.c. θεραπευτού μασσάζ 

4.9. Αίθουσα καλλωπισμού 

(centre de beauli) 1 μ2 50.0 

4.10. Αποθήκη οργάνων γυμναστικής 1 μ2 20.0 

4.11. Βοηθητικοί χώροι για την 

εναπόθεση και φύλαξη μηχανη- 

μάτων και ειδών καθαρισμού 2 μ2/χώρο 4.0  

9 Σε περίπτωση δημιουργίας αμιγούς κέντρου εισπνοθεραπείας (με τη χρήση φυσικού 
ατμού είτε στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους είτε σε φυσικά σπήλαια) όλοι οι 
ελάχιστοι απαιτούμενοι χώροι καθορίζονται από τον ΕΟΤ με αναλογική εφαρμογή των 
προδιαγραφών της παρούσας. Για το 

χαρακτηρισμό της εγκατάστασης ως αμιγούς κέντρου εισπνοθεραπείας απαιτείται ειδική 
έγκριση του ΕΟΤ. 

10 Η Πηλοθεραπεία και κατά συνέπεια οι χώροι με αριθ, 3.17, 3,18 και 3,19 είναι 
υποχρεωτικοί υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του ρευστού (λάσπης). 
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5. Αθληση 

Τα Κ.Υ.Ι.Υ. έχουν αυξημένες ανάγκες σε αθλητικές δραστηριότητες, που θα 
συμπληρώνουν το θεραπευτικό τμήμα, αλλά και θα εμπλουτίζουν το προσφερόμενο από 
το Κ.Υ.Ι.Υ. προϊόν. Δεδομένου, όμως, ότι το είδος των αθλητικών δραστηριοτήτων και 
κατά συνέπεια και των συναφών 

εγκαταστάσεων ποικίλει ανάλογα με τη θέση του Κ.Υ.Ι.Υ. αλλά και τις λοιπές 
δραστηριότητες που προσφέρει, καθώς και τους χρήστες στους οποίους απευθύνεται, 
δεν προτείνονται εδώ συγκεκριμένες αθλητικές εγκαταστάσεις ως υποχρεωτικές, αλλά 
αναφέρονται ενδεικτικά, με την επισήμανση, ότι όποιες επιλεγούν από τον επενδυτή, θα 
πρέπει να προσφέρονται σε ικανοποιητικό αριθμό. 

5.1. Γήπεδα τέννις με W.C. 

Και ανάλογα αποδυτήρια τουλ. 2 

5.2. Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 

ναυταθλητισμού και θαλασσίων 

αθλημάτων 

5.3. Χώρος παιχνιδιού σκουώς με, τις 



ανάλογες βοηθητικές εγκαταστάσεις 

6. Χώροι στάθμευσης (υπαίθριοι 

ή στεγασμένοι) θέσεις στάθμευσης για 20 αυτοκίνητα Ι.Χ.Ε"  

7. Χώροι προσωπικού - Βοηθητικοί χώροι 

7.1. Χώρος προσωπικού με οφίς 1 μ2 30.0 

7.2. Αποδυτήρια προσωπικού 

ανδρών με WC, καταιωνιστήρα 

και ερμάρια στον προθάλαμο 2+2 

7.3. Αποδυτήρια προσωπικού γυναικών 

με WC, καταιωνιστήρα και ερμάρια 

στον προθάλαμο 2+2 

7.4. Γενικές Αποθήκες 2 μ2/αποθήκη 20.0 7.5. Αποθήκες εξοπλισμού και υλικών 3 
μ2/αποθήκη 15.0  

Παρατηρήσεις: 

Ολοι οι χώροι κύριας χρήσης του Κ.Υ.Ι.Υ. θα πρέπει να βρίσκονται τουλάχιστον στην ίδια 
στάθμη με το έδαφος και να πληρούν τις προϋποθέσεις φυσικού φωτισμού και αερισμού. 

11. Για αμιγές Κ.Υ.Ι.Υ. θα προβλέπονται 40 θέσεις στάθμευσης Ιδιωτικής Χρήσης 
Επιβατικών Αυτοκινήτων (ΙΧΕ) 

2. Απαραίτητα κατά τη σύνταξη της μελέτης του Κ.Υ.Ι.Υ. θα λαμβάνονται υπόψη οι 
οδηγίες του ΥΠ ΕΧΩΔΕ για τα άτομα με ειδικές ανάγκες τόσο στην αρχιτεκτονική μελέτη, 
όσο και στη μελέτη των εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού και της επιλογής των υλικών. 
Ιδιαίτερα επισημαίνουμε την υποχρέωση για την επικάλυψη των δαπέδων με 
αντιολισθητικό υλικό. 

6. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 12 
Α/Α Εγκαταστάσεις Ελάχιστα εμβαδά - Παρατηρήσεις 

1. Βιολογικός καθαρισμός Θα τηρούνται οι προϋ- 

ποθέσεις της Ε 1 β/221/65 

Υγειονομικής Διάταξης 

όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει. 



2. Κεντρικό μηχανοστάσιο 200,00 μ2 

3. Γραφείο συντηρητή + w.c. 20,00 μ2 

4. Εργαστήριο μικροεπισκευών 20,00μ2 

5. Αποθήκη υλικού εγκαταστάσεων 20,00μ2 

6. Χώρος ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους 15,00μ2 

7. Ανελκυστήρας υδραυλικός πελατών Υποχρεωτικός, εάν η 

μελέτη προβλέπει περισσότερους του ενός ορόφους 

7. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

7.1. Φωτοαντίγραφο του εγγράφου Εγκρισης Καταλληλότητας του οικοπέδου. 

7.2. Αρχιτεκτονικά Σχέδια ανά τύπο κτιρίου 

α) Οψεις τέσσερεις (4) σε κλίμακα 1:So 

β) Τομές δύο (2) σε κλίμακα 1:50 

γ) Κατόψεις (όπου θα σημειώνονται πλήρεις διαστάσεις, τα εμβαδά των χώρων, 
εξοπλισμός και στάθμες εσωτερικών χώρων και περιβάλλοντος χώρου. Επίσης θα 
σημειώνονται οι χαρακτηρισμοί των χώρων) σε κλίμακα 1:50. 

7.3.Χάρτης της ευρύτερης περιοχής σε κλίμακα 1:50.000 ή υπόβαθρο της Γ.Υ.Σ., όπου 
θα σημειώνεται με ευκρίνεια η ακριβής θέση του 

γηπέδου/οικοπέδου, η σύνδεση του με το οδικό και τα λοιπά δίκτυα τεχνικής υποδομής 
της ευρύτερης περιοχής, καθώς και η χιλιομετρική απόσταση από τον πλησιέστερο ΟΤΑ 
και την ιαματική πηγή. 

7.4. Διάγραμμα κάλυψης του γηπέδου/ οικοπέδου σε κλίμακα 1:200 ως 1:100, όπου θα 
αναγράφονται το εμβαδόν του γηπέδου/ οικοπέδου, οι ισχύοντες στην περιοχή όροι 
δόμησης, οι επιτρεπόμενες επιφάνειες και οι αντίστοιχες πραγματοποιούμενες, αναλυτικά 
και συνολικά. 

Θα εμφανίζονται μόνο τα κτίσματα με τις αποστάσεις τους από τα όρια, την απόσταση 
από την ακτογραμμή ή τη γραμμή αιγιαλού κατά τα ισχύοντα καθώς και η απόσταση από 
το δρόμο. Επίσης θα σημειώνεται το 

οικοδομήσιμο τμήμα του γηπέδου/ οικοπέδου. 

Το διάγραμμα κάλυψης πρέπει να είναι θεωρημένο από το αρμόδιο Πολεοδομικό Γραφείο 
για τους γενικούς ή ειδικούς όρους δόμησης που ισχύουν στην περιοχή, αν υπάρχει ή όχι 
αναστολή οικοδομικών εργασιών στην περιοχή και αν έχουν ήδη αρχίσει οικοδομικές 
εργασίες. 

Τα παραπάνω μπορούν να βεβαιώνονται από τον μηχανικό με υπεύθυνη δήλωση, με την 
προϋπόθεση ότι ισχύουν οι ίδιοι όροι δόμησης και λοιπές διατάξεις, όπως είχαν βεβαιωθεί 



στο Β' Στάδιο από το αρμόδιο πολεοδομικό γραφείο. 

7.5. Τοπογραφικό Διάγραμμα του γηπέδου/οικοπέδου σε κλίμακα 1:200 ως 1:100, όπου 
θα σημειώνονται τα κτίρια και η διαμόρφωση του υπαίθριου περιβάλλοντα χώρου, ο 
δρόμος προσπέλασης με το χαρακτηρισμό και το πλάτος του, τυχόν κόμβος 
κυκλοφοριακής σύνδεσης, όπως έχει εγκριθεί από την αρμόδια αρχή, η κατά νόμο 
γραμμή αιγιαλού σύμφωνα με τα ισχύοντα κ.λ.π.. 

7.6. Τεχνική Εκθεση, στην οποία θα αναφέρονται τα βασικά υλικά που θα 
χρησιμοποιηθούν κατά περίπτωση καθώς και ο αριθμός και το είδος του μόνιμου, 
κινητού και υδροθεραπευτικού εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί ανάλογα με τα 
χαρακτηριστικά της Ιαματικής Πηγής και την προσφορά των υπηρεσιών θεραπείας και 
πρόληψης. 

7.7. Αλλα Δικαιολογητικά: Κατά την υποβολή της Αρχιτεκτονικής Μελέτης 
προσκομίζονται επιπλέον όσα έγγραφα και εγκρίσεις συναρμοδίων φορέων έχουν 
ζητηθεί με το έγγραφο Εγκρισης Καταλληλότητας του οικοπέδου /γηπέδου (π.χ. έγκριση 
κυκλοφοριακής σύνδεσης) καθώς και το 

δικαιολογητικό αριθ. κ της παρ. 4.2. της παρούσης. Είναι δυνατόν σε ειδικές περιπτώσεις 
να ζητηθούν από τον ΕΟΤ, στη φάση έγκρισης της αρχιτεκτονικής μελέτης, 
γνωματεύσεις άλλων φορέων, όπως π.χ. ΕΠΑΕ, υγειονομικής επιτροπής. 

Το συνημμένο παράρτημα με τα υποδείγματα 1, 2, 3, 4 και 5, των δικαιολογητικών που 
θα υποβάλλονται, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού του κειμένου. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : 

Τα δικαιολογητικά των παραγράφων 7.2. - 7.6.πρέπει να υποβάλλονται σε τρία αντίτυπα 
σφραγισμένα και υπογεγραμμένα από Διπλωματούχο Αρχιτέκτονα ή Πολιτικό Μηχανικό, 
μέλος του ΤΕΕ και η μία σειρά να φέρει τα απαιτούμενα από το Νόμο χαρτόσημα και 
μηχανόσημα.  
 
Αρθρο: 2 

Ημ/νία: 03.12.1997 

Ημ/νία Ισχύος: 03.12.1997 

 

Κείμενο Αρθρου 

1. Για τις ήδη χορηγηθείσες από τον ΕΟΤ εγκρίσεις αρχιτεκτονικών μελετών 
Εγκαταστάσεων Αξιοποίησης Ιαματικών Πηγών, με οποιαδήποτε ορολογία, πριν από την 
ισχύ της παρούσας απόφασης, δεν απαιτείται νέα έγκριση σύμφωνα με τα κριτήρια της 
παρούσας απόφασης, παρά μόνον κατάθεση στον ΕΟΤ συμπληρωματικής βεβαίωσης της 
παρ. 4.1.γ της παρούσας "χαρακτηριστικά ιαματικού ρευστού" 

2. Σε περίπτωση διενέργειας εργασιών εκσυγχρονισμού υφιστάμενων, πριν από την ισχύ 
της παρούσας απόφασης Κ.Υ.Ι.Υ. τηρούνται τα κριτήρια της παρούσας απόφασης. 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  
 


