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    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ   Aθήνα 14 Μαΐου 2007 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ    Aριθ. πρωτ.: 1580 

ΠΡΟΣ: ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ Π.∆. 
 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 
 
ΘΕΜΑ: ∆ιαδικασία και δικαιολογητικά χορήγησης αδειών λειτουργίας καταστηµάτων 

υγειονοµικού ενδιαφέροντος και κολυµβητικών δεξαµενών εντός κυρίων 
ξενοδοχειακών καταλυµάτων. 

 
Α. Με τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 8 του Ν. 3463/2006 όπως τροποποιήθηκε µε το  άρθρο 22 
του Ν. 3536/2007 ο Ε.Ο.Τ. ορίζεται αρµόδιος για την χορήγηση των αδειών λειτουργίας των 
καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος και των κολυµβητικών δεξαµενών εντός των εγκαταστάσεων 
των κυρίων τουριστικών καταλυµάτων. 
Β. Για την χορήγηση των ως άνω αδειών απαιτούνται τα ακόλουθα: 
Β1. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 

1. Αίτηση του επιχειρηµατία ή του νοµίµου εκπροσώπου σε περίπτωση που η επιχείρηση είναι 
νοµικό πρόσωπο (εταιρεία). 

2. Ειδικό σήµα λειτουργίας και πιστοποιητικό πυρασφαλείας του καταλύµατος σε ισχύ 
(ελέγχονται από τα στοιχεία που τηρεί η αρµόδια Υπηρεσία του Ε.Ο.Τ.). 

3. Πρόβλεψη του καταστήµατος ή της κολυµβητικής δεξαµενής στα εγκεκριµένα από τον 
Ε.Ο.Τ. σχέδια του καταλύµατος (ελέγχεται από την Υπηρεσία).  Υποβάλλονται κατόψεις 
του χώρου σε τρία αντίγραφα των ως άνω σχεδίων, στα οποία θα πρέπει να εµφαίνονται το 
κατάστηµα ή η κολυµβητική δεξαµενή, προς θεώρηση από την Υπηρεσία η οποία τα θεωρεί 
ως αποτελούντα ακριβή αντίγραφα των εγκεκριµένων από τον Ε.Ο.Τ. σχεδίων, και αποστολή 
στην ∆ιεύθυνση Υγιεινής της οικείας Νοµαρχίας σύµφωνα µε το υπ΄ αριθ. 20957/6-3-2006 
έγγραφο του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και το άρθρο 3 της υπ' αριθ. 69553/6-6-
06 εγκυκλίου του ίδιου Υπουργείου. 

4. Ορισµός υπευθύνου λειτουργίας του καταστήµατος ή της κολυµβητικής δεξαµενής.  
Γνωστοποιείται µε υπεύθυνη δήλωση του επιχειρηµατία ή του νοµίµου εκπροσώπου και 
υποβάλλονται: 

 α) Θεωρηµένα αντίγραφα του βιβλιαρίου υγείας και του δελτίου Αστυνοµικής 
 ταυτότητας του υπευθύνου. 
 β) ∆ύο πρόσφατες φωτογραφίες αυτού. 
 γ) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρει ότι δεν έχει καταδικασθεί τελεσίδικα   

για κανένα από τα αδικήµατα του άρθρου 1 παρ. 2 του Π.∆. 180/79. 
 δ) Υπεύθυνη δήλωση του προτεινόµενου ατόµου ότι αποδέχεται να αναλάβει 
 καθήκοντα υπευθύνου λειτουργίας του καταστήµατος. 
5. Γνωµοδότηση-εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Υγιεινής της οικείας Νοµαρχίας.  Η έκδοση 

αυτής θα ζητείται από την αρµόδια ΠΥΤ, η οποία θα διαβιβάζει την αίτηση του 
ενδιαφεροµένου και τα σχετικά δικαιολογητικά στην οικεία Νοµαρχία. 

6. Παράβολο υπέρ Ε.Ο.Τ. ποσού 150 € πληρωτέο στην Τράπεζα Ελλάδος στο λογαριασµό 
26180/ΕΟΤ ή στο ταµείο του Ε.Ο.Τ. 

 
Β2. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΕΣ ∆ΕΞΑΜΕΝΕΣ 

1. Τεχνικά στοιχεία της δεξαµενής ήτοι τεχνική έκθεση ηλεκτροµηχανολογικά σχέδια, 
σχεδιαγράµµατα, τοµές, όλα σε τρία (3) αντίγραφα υπογεγραµµένα από διπλωµατούχο 
µηχανικό. 

2. Ορισµός επόπτη ασφαλείας της δεξαµενής.  Για τον ορισµό του επόπτη ασφαλείας θα 
υποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 
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 α) Υπεύθυνη δήλωση του επιχειρηµατία του καταλύµατος µε την οποία θα      
  προτείνεται ο επόπτης ασφαλείας. 
 β) Θεωρηµένο αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας του προτεινόµενου ατόµου. 
 γ) Πιστοποιητικό γνώσεων διάσωσης και παροχής πρώτων βοηθειών του προτεινόµενου 
  ατόµου ως επόπτη ασφαλείας, δεόντως θεωρηµένο από αρµόδιο φορέα   
 δ) Υπεύθυνη δήλωση του προτεινόµενου ατόµου ότι αποδέχεται να αναλάβει  
  καθήκοντα υπευθύνου ασφαλείας της κολυµβητικής δεξαµενής. 

3. Ορισµός υπευθύνου καθαρισµού της δεξαµενής. 
 
 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Τα ανωτέρω δικαιολογητικά προβλέπονται από τις ισχύουσες Υγειονοµικές 

διατάξεις και θα αποστέλλονται από τις ΠΥΤ στις οικείες  ∆/νσεις Υγιεινής. 
 
Β3. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

1. Για ειδικές περιπτώσεις καταστηµάτων (κοµµωτήριο, γυµναστήριο, ινστιτούτο αισθητικής κτλ) 
υποβάλλεται επιπροσθέτως και η άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος του υπευθύνου 
λειτουργίας. 

2. Για καταστήµατα που έχει εκµισθώσει η επιχείρηση του καταλύµατος, εφ' όσον αυτό 
προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, πέραν των άλλων κατά περίπτωση δικαιολογητικών 
υποβάλλονται επιπροσθέτως το µισθωτήριο έγγραφο και βεβαίωση έναρξης εργασιών από 
την οικεία ∆.Ο.Υ. 

 
Γ. ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ Α∆ΕΙΩΝ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 

1. Άδειες λειτουργίας που έχουν εκδοθεί µε το προϊσχύον νοµοθετικό πλαίσιο 
εξακολουθούν να ισχύουν χωρίς περιορισµούς. 

2. Η ισχύς των αδειών λειτουργίας των κολυµβητικών δεξαµενών είναι πενταετής.  
Μετά την λήξη της ισχύος τους αντικαθίστανται µε νέες κατόπιν εισήγησης της οικείας ∆/νσης 
Υγιεινής.  Στην περίπτωση αυτή ο επιχειρηµατίας υποβάλει υπεύθυνη δήλωση στην οποία 
αναφέρει ότι δεν έχουν µεταβληθεί οι εγκαταστάσεις και οι όροι λειτουργίας της δεξαµενής 
και αντίγραφα της αρχικά θεωρηµένης τεχνικής έκθεσης και των σχεδιαγραµµάτων. 

  Σε περίπτωση που υπάρχουν µεταβολές υποβάλλονται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά   
3. Σε περίπτωση µεταβολής στοιχείων της αδείας λειτουργίας (τροποποίηση της 

επιχείρησης ή λειτουργία από νέα επιχείρηση, αντικατάσταση υπευθύνου λειτουργίας κλπ,) η 
άδεια αντικαθίσταται µε νέα κατόπιν υποβολής µόνον των δικαιολογητικών που αφορούν την  
µεταβολή και του σχετικού παραβόλου. 

 
∆. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ ΤΩΝ Α∆ΕΙΩΝ – ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ 

1. Οι αιτήσεις των ενδιαφεροµένων και τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται στις 
αρµόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισµού (ΠΥΤ) του Ε.Ο.Τ.  Οι άδειες 
λειτουργίας υπογράφονται από τους προϊσταµένους των ΠΥΤ σύµφωνα µε την υπ' αριθ. 
500765/2007 (ΦΕΚ 639/Β/27-4-2007) απόφαση Γεν. Γραµµατέα ΕΟΤ. 

2. Η άδεια λειτουργίας εκδίδεται στο όνοµα της επιχείρησης του καταλύµατος όπως 
αυτό αναγράφεται στο Ειδικό Σήµα Λειτουργίας αυτής.  Στις περιπτώσεις µισθωµένων 
καταστηµάτων η άδεια λειτουργίας εκδίδεται στο όνοµα της µισθώτριας επιχείρησης.  Σε κάθε 
περίπτωση αναγράφεται επί της αδείας το όνοµα του υπευθύνου λειτουργίας αυτής. 

3. Για τα καταστήµατα και τις κολυµβητικές δεξαµενές εντός αυτοτελών εγκαταστάσεων ειδικής 
τουριστικής υποδοµής, την αρµοδιότητα έχει η ∆ιεύθυνση Τουριστικών Εγκαταστάσεων του 
Ε.Ο.Τ. 

4. Εφ' όσον ζητείται και άδεια λειτουργίας µουσικής, αυτή θα εξακολουθεί να χορηγείται από 
τους οικείους ΟΓΑ. 

 Ε. Η παρούσα αντικαθιστά την υπ' αριθ. 505682/6-10-2006 εγκύκλιο του Γενικού   
  Γραµµατέα Ε.Ο.Τ.     
         Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΟΤ 
           ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ   
      
          


