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ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Κ.Υ.Ε.) ΚΑΙ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ 

ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΕΝΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 

 

Δημοσιεύτηκε ο ν. 4796/2021 (Α’ 63) με θέμα: «Απλούστευση του πλαισίου άσκησης 

οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείων Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής, Υποδομών και Μεταφορών, ρυθμίσεις για τη μεταφορά στον Οργανισμό 

Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας των αρμοδιοτήτων για τα εμπορικά σήματα, άλλες 

διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις».  

1. Με τη διάταξη του άρθρου 22 συμπληρώνεται το άρθρο 31 του ν. 4442/2016 και 

υπάγονται ρητά στο καθεστώς γνωστοποίησης τα καταστήματα υγειονομικού 

ενδιαφέροντος εντός εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής της παρ. 3 του 

άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α’ 155). Συγκεκριμένα προστέθηκε παράγραφος 3. όπου 

ορίζεται ότι Τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργούν εντός 

εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής, σύμφωνα με τον ν. 4276/2014 

υπάγονται εφεξής στο καθεστώς γνωστοποίησης του άρθρου 6. Αρμόδια υπηρεσία 

για την παρακολούθηση και διαχείριση της γνωστοποίησης ορίζεται η Ειδική 

Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων του άρθρου 12 

του ν. 4002/2011 (Α’ 180). Κατά τα λοιπά, για τη γνωστοποίηση εφαρμόζεται το άρθρο 

28. 

Επιπλέον, στο άρθρο 24 προβλέφθηκε, αντιστοίχως, η ένταξη της λειτουργίας και 

χρήσης κολυμβητικών δεξαμενών εντός εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής 

υποδομής σε καθεστώς γνωστοποίησης και ορίζεται ότι μέχρι την ενεργοποίηση του 
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Ο.Π.Σ.- Α.Δ.Ε. για το τμήμα που αφορά στη γνωστοποίηση των κολυμβητικών 

δεξαμενών εντός εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής, η γνωστοποίηση 

κολυμβητικών δεξαμενών εντός εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής, 

υποβάλλεται από τον φορέα της οικονομικής δραστηριότητας στην Ειδική Υπηρεσία 

Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων του Υπουργείου Τουρισμού. 

2. Όπως ορίζεται στο άρθρο 23 η διαδικασία της γνωστοποίησης των καταστημάτων 

υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργούν εντός εγκαταστάσεων ειδικής 

τουριστικής υποδομής, τα έγγραφα που τηρούνται στην έδρα της δραστηριότητας, ο 

τρόπος γνωστοποίησης των στοιχείων σε περίπτωση επικείμενης μεταβολής τους, οι 

αρχές στις οποίες κοινοποιείται η γνωστοποίηση προκειμένου να ασκήσουν τις 

ελεγκτικές τους αρμοδιότητες, το ύψος του παραβόλου του άρθρου 11, ο χρόνος και 

ο τρόπος καταβολής του, η κλιμάκωση των επιβαλλόμενων κυρώσεων εντός των 

ορίων της παρ. 1 του άρθρου 15, η διαδικασία επιβολής τους και κάθε άλλο θέμα 

σχετικό με τη γνωστοποίηση, θα καθοριστούν με κοινή απόφαση των Υπουργών 

Τουρισμού, Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων.  

Κατ’ αντιστοιχία με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και 

Τουρισμού θα καθοριστούν το περιεχόμενο και η διαδικασία της γνωστοποίησης  της 

λειτουργίας και χρήσης κολυμβητικών δεξαμενών εντός εγκαταστάσεων ειδικής 

τουριστικής υποδομής, ο τρόπος γνωστοποίησης των στοιχείων σε περίπτωση 

επικείμενης μεταβολής τους, οι αρχές στις οποίες κοινοποιείται η γνωστοποίηση 

προκειμένου να ασκήσουν τις ελεγκτικές τους αρμοδιότητες, η κλιμάκωση των 

επιβαλλόμενων κυρώσεων εντός των ορίων της παρ. 1 του άρθρου 15, η διαδικασία 

επιβολής τους και κάθε άλλο σχετικό με τη γνωστοποίηση θέμα. 

3. Στο πλαίσιο της εφαρμογής της νέας διαδικασίας γνωστοποίησης της λειτουργίας 

Κ.Υ.Ε. και κολυμβητικών δεξαμενών εντός εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής 

υποδομής και για την ενιαία αντιμετώπιση, ερμηνεία και εφαρμογή των 

προαναφερόμενων διατάξεων από το σύνολο της Διοίκησης και κατόπιν ερωτημάτων 

που έχουν προκύψει μετά τη δημοσίευση του ν. 4796/20121 (Α’ 63) αναφορικά με τη 

διαχείριση νέων και εκκρεμών αιτήσεων αδειοδότησης, επί του παρόντος 

διευκρινίζεται ότι:  

 

• Οι υπ’ αριθ. 16228/2017 (Β’ 1723) και 7888/2017 (Β’ 1654) κ.υ.α. δεν μπορούν 

να τύχουν εφαρμογής για τα Κ.Υ.Ε. και τις κολυμβητικές δεξαμενές εντός 

εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής.  

• Οι φορείς της οικονομικής δραστηριότητας εντός εγκαταστάσεων ειδικής 

τουριστικής υποδομής δεν απαλλάσσονται, από την υποχρέωση λήψης 

σχετικής άδειας λειτουργίας, και ως εκ τούτου μέχρι την έκδοση των ανωτέρω 

εφαρμοστικών κοινών υπουργικών αποφάσεων, που θα ρυθμίζουν κάθε 

σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διαδικασίας γνωστοποίησης, οι 
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αρμόδιες Υπηρεσίες συνεχίζουν να αδειοδοτούν με τις ισχύουσες διατάξεις 

και διαδικασίες.  
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ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: 
1. Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων (ΕΥΠΑΤΕ) 
2. Υπουργείο Υγείας /Γενική Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Ποιότητας Ζωής / Δ/νση Δημόσιας Υγείας & 
Υγιεινής Περιβάλλοντος/ Τμήμα Υγιεινής & Υγειονομικών Ελέγχων 
Αριστοτέλους 17 
104 33 Αθήνα 
tyk@moh.gov.gr 
3. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη 
Λεωφ. Παναγιώτη Κανελλόπουλου 4  
101 77 Αθήνα  
kepik@astynomia.gr   
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
1 . Γραφείο Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
Νίκης 5-7, 10180, Αθήνα 
2. Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας 
Πλατεία Κάνιγγος, Τ.Κ.: 101 81, Αθήνα 
3. Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού 
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