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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Συμψηφισμός οφειλών Δήμου Αγίας Βαρβάρας,
Νομού Αττικής προς το Ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4316/2014 (Α΄ 270).

2

Σύσταση του Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (Σ.Ε.Π.) του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

3

Καθορισμός θεμάτων που αφορούν στην προμήθεια των εντύπων των αδειών μηχανοδηγού, τη
διαδικασία εκτύπωσης τους, το ύψος του σχετικού παραβόλου υπέρ του Δημοσίου καθώς και σε
κάθε άλλο σχετικό θέμα.

4

Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης Ειδικού Σήματος Αγροτουρισμού (Ε.Σ.Α.).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 38092
(1)
Συμψηφισμός οφειλών Δήμου Αγίας Βαρβάρας,
Νομού Αττικής προς το Ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4316/2014 (Α΄ 270).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 2 του άρθρου 79 του ν. 4316/2014 (Α΄ 270)
«Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας
Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις».
2. Την παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 4071/2012 (Α΄ 85)
«Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση
και την αποκεντρωμένη διοίκηση (Ενσωμάτωση Οδηγίας
2009/50/ΕΚ»)».
3. Τα άρθρα 1, 6, 109 και 259 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87)
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
4. Τις διατάξεις του ν. 4387/2016 (ΦΕΚ 85 Α΄) «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας-Μεταρρύθμιση ασφαλιστι-
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κού - συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις».
5. Τις παρ. 1, 3 και 4 του άρθρου 27 του ν. 4320/2015
(Α΄ 29) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων και την
αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση
της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών Οργάνων και
λοιπές ρυθμίσεις».
6. Το π.δ. 113/2014 (Α΄ 180) «Οργανισμός Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας».
7. Το π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208 Α΄ )«Ανασύσταση και
μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης..., Μεταφορών και Δικτύων».
8. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 Α΄) «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
9. Την αριθμ. Υ29/09.10.2015 (Β΄ 2168) απόφαση του
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη».
10. Την αριθμ. 1704/24.01.2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών περί απόδοσης εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2018, σε όλους τους
Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους - Α΄ κατανομή έτους 2018.
11. Την αριθμ. πρωτ.: ΓΔΟΥΔΥ/2018/43 Εισήγηση του
Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Τ.Α. και Αναπτυξιακής
Πολιτικής.
12. Τα αριθμ. α) 4479/13.04.2018 αίτημα για υπαγωγή
του Δήμου Αγίας Βαρβάρας, Ν. Αττικής στις διατάξεις
της παρ.2 του άρθρου 79 του ν. 4316/2014 (Α΄ 270), β)
37/28.03.2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Αγίας Βαρβάρας γ) 4478/13.04.2018 βεβαίωση
της Διευθύντριας Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δ. Αγίας Βαρβάρας αναφορικά με τη μη εκχώρηση ή ενεχυρίαση του ποσού που αντιστοιχεί στο
ποσοστό των ΚΑΠ που πρόκειται να παρακρατηθεί και δ)
9358/20.03.2018 βεβαίωση οφειλών της Δ.Ο.Υ Νίκαιας.
13. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
14. Το γεγονός ότι, από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας προκαλείται δαπάνη συνολικού ύψους 254.459,06 €, σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Αγίας Βαρβάρας για το
έτος 2018 και μέχρι εξοφλήσεως της οφειλής, η
οποία θα αντιμετωπίζεται από τους Κεντρικούς Αυ-
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μων 500 πλαστικές κάρτες, μετά την οικεία μεταφορά
πιστώσεων σύμφωνα με την παράγραφο 2 και 3 του
παρόντος άρθρου.
7. Για τα επόμενα έτη, οι αναγκαίες αντίστοιχες πιστώσεις μεταφέρονται με μέριμνα της Ρυθμιστικής Αρχής
Σιδηροδρόμων στον προϋπολογισμό του Υπουργείου
Εσωτερικών.
Άρθρο 6
Προσωπικά Δεδομένα
Η επεξεργασία και διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιείται με την επιφύλαξη του
ν. 2472/1997 (Α΄ 133) «Προστασία του ατόμου από την
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», όπως
ισχύει.
Άρθρο 7
Καθορισμός παραβόλου
1. Καθορίζουμε παράβολο, το οποίο καταβάλλεται από
τους ενδιαφερόμενους ή για λογαριασμό τους από τη
σιδηροδρομική επιχείρηση ή τον διαχειριστή υποδομής
που τους απασχολεί, κατά την υποβολή της αίτησης για
την έκδοση άδειας μηχανοδηγού και καλύπτει το συνολικό κόστος χορήγησης της.
2. Ορίζουμε το ύψος του παράβολου που αντιστοιχεί σε
κάθε άδεια μηχανοδηγού στο ποσό των εκατό ευρώ (100
€). Το καταβαλλόμενο παράβολο αποτελεί έσοδο του
κρατικού προϋπολογισμού και εγγράφεται στον Κωδικό
Αριθμό Εσόδου ΚΑΕ 3741 «Παράβολα από κάθε αιτία».
Άρθρο 8
Διαδικασία είσπραξης
1. Το παράβολο εισπράττεται με τη διαδικασία του
ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο) σύμφωνα με
τα οριζόμενα στην με αριθμό ΠΟΛ 1163/3.7.2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Όροι και διαδικασία
είσπραξης - επιστροφής για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού παραβόλου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Ο ενδιαφερόμενος αφού καταβάλει το αντίστοιχο παράβολο με τους τρόπους που ορίζονται στην
ανωτέρω απόφαση, καταθέτει στη Ρυθμιστική Αρχή
Σιδηροδρόμων το e-παράβολο μαζί με την αίτηση και
τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας
μηχανοδηγού.
3. Η πληρωμή του παραβόλου είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την κατάθεση αίτησης έκδοσης νέας άδειας,
καθώς και για τις άλλες περιπτώσεις που προβλέπονται
στον κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 36/2010, ενώ εάν το σχετικό
αίτημα για χορήγηση της άδειας μηχανοδηγού απορριφθεί, ο ενδιαφερόμενος δεν υπόκειται στην υποχρέωση
καταβολής του και το παράβολο επιστρέφεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με αριθμό ΠΟΛ 1163/3.7.2013
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
Άρθρο 9
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Τεύχος Β’ 3089/30.07.2018

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Ιουλίου 2018
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Υποδομών
και Μεταφορών
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ
Ι

Aριθμ.12528
(4)
Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης Ειδικού Σήματος Αγροτουρισμού (Ε.Σ.Α.).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 4276/2014 (Α΄ 155) «Απλούστευση διαδικασιών
λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών
υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα τα άρθρα 28 έως 34.
2. Το ν. 3874/2010 (Α΄ 151) «Μητρώο Αγροτών και
Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων».
3. Το ν. 3861/2010 (Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και λοιπές
διατάξεις».
4. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
5. Το π.δ. 127/2017 (Α΄ 157) «Οργανισμός Υπουργείου
Τουρισμού».
6. Το π.δ. 70/2015 (Α΄ 114) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.....
Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».
7. Το π.δ. 73/2015 (Α΄ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών», διόρθ. σφαλμ. (Α΄ 121).
8. Το π.δ. 123/2016 (Α΄ 208) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του
Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία
Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
9. Το π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών Υφυπουργών».

Τεύχος Β’ 3089/30.07.2018
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10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, σύμφωνα με την αριθμ. 9712/05.06.2018 εισήγηση
της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής - Ορισμοί
1. Οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις αγροτουρισμού.
2. Αγροτουρισμός είναι κατά την έννοια του άρθρου 28
του ν. 4276/2014 η ειδική μορφή τουρισμού υπαίθρου, η
οποία αφορά την παροχή υπηρεσιών υποδοχής και φιλοξενίας ή και εστίασης σε χώρους λειτουργικά ενοποιημένους με αγροτικές εκμεταλλεύσεις, οι οποίες προσφέρονται συνδυαστικά με δραστηριότητες που σχετίζονται με
την αγροτική παραγωγή, όπως και με την προστασία και
ανάδειξη του φυσικού και ανθρωπογενούς αγροτικού
τοπίου. Η δραστηριότητα του αγροτουρισμού συνδυάζεται υποχρεωτικά με την παραγωγή αγροτικών προϊόντων κατά την έγνοια του άρθρου 2 περίπτωση ζ΄ του
v. 3874/2010, όπως ισχύει.
3. α. Οι επιχειρήσεις αγροτουρισμού ιδρύονται από εγγεγραμμένους στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ). Συνοδεύονται υποχρεωτικά από
υπηρεσίες υποδοχής και φιλοξενίας των επιχειρήσεων
των υποπεριπτώσεων αα΄, ββ΄, και γγ΄, της περίπτωσης α΄
και της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1
του ν. 4276/2014 καθώς και καταλυμάτων των ως άνω
επιχειρήσεων με παραδοσιακό ή διατηρητέο ή μνημειακό χαρακτήρα, μέγιστης δυναμικότητας μέχρι σαράντα
(40) κλινών, με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων
που μπορεί να ισχύουν κάθε φορά και σύμφωνα με τις
επιτρεπόμενες χρήσεις γης όπως αυτές ορίζονται στο
π.δ. 59/2018 (Α΄ 114).
β. Δίνεται η δυνατότητα οι χώροι φιλοξενίας και διαμονής να χωροθετούνται από εγγεγραμμένους στο ΜΑΑΕ
και σε ακτίνα 10 χιλιομέτρων από το αγρόκτημα ή την
αγροτική εκμετάλλευση εντός Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας μέχρι 5.000 κατοίκων.
4. Επιχειρήσεις αγροτουρισμού είναι οι εξής:
α) Τα Αγροκτήματα.
Ως αγρόκτημα νοείται ο λειτουργικά ενοποιημένος
με κατάλυμα χώρος, ο οποίος έχει αυτοτέλεια γηπέδου/
οικοπέδου. Τα πολυλειτουργικά αγροκτήματα του άρθρου 52 του ν. 4235/2014 (Α΄ 32) δύνανται να ενταχθούν
στις επιχειρήσεις αγροτουρισμού και να τους χορηγηθεί
Ειδικό Σήμα Αγροτουρισμού, εφόσον έχουν προηγουμένως αποκτήσει Ειδικό Σήμα Πολυλειτουργικού Αγροκτήματος.
β) Οι αγροτικές και οι μικτές αγροτικές εκμεταλλεύσεις,
κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 εδάφια δ΄ και ε΄
του ν. 3874/2010.
5. Μέσα σε όρια κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων επιτρέπεται η ανέγερση μόνο μη κύριων καταλυμάτων, με
την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων που μπορεί να
ισχύουν κάθε φορά.
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6. Για τα καταλύματα τηρείται η διαδικασία της γνωστοποίησης της αριθμ. 8592/2017 κοινής υπουργικής
απόφασης «Απλούστευση της διαδικασίας έναρξης λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων» (Β΄ 1750).
7. Για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
τηρείται η διαδικασία της γνωστοποίησης, της αριθμ.
16228/2017 «Απλούστευση και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρων και
Κινηματογράφων» κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 1723).
8. Για κολυμβητικές δεξαμενές εντός τουριστικών καταλυμάτων τηρείται η διαδικασία της γνωστοποίησης
της αριθμ. 7888/2017 « Απλούστευση πλαισίου λειτουργίας και χρήσης κολυμβητικών δεξαμενών» κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 1654).
9. Oι επιχειρήσεις αγροτουρισμού συνιστούν ιδιαίτερη
κατηγορία επιχειρήσεων και καταχωρούνται ως τέτοιες
στο Μητρώο τουριστικών επιχειρήσεων (ΜΗ.Τ.Ε.) του
Υπουργείου Τουρισμού.
Άρθρο 2
Άσκηση δραστηριοτήτων αγροτουρισμού
1. Η αγροτουριστική δραστηριότητα εντός του αγροκτήματος αφορά την παροχή υπηρεσιών υποδοχής και
φιλοξενίας ή και εστίασης. Στις περιπτώσεις που οι επιχειρήσεις αυτές παρέχουν υπηρεσίες εστίασης, χρησιμοποιούν και προσφέρουν υποχρεωτικά προς κατανάλωση
προϊόντα από το Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 28 του ν. 4276/2014, ή/και
προϊόντα Οικοτεχνίας, όπως αυτά καθορίζονται στην
παρ. 2 του άρθρου 56 του ν. 4235/2014, με την επιφύλαξη των διατάξεων για τα πολυλειτουργικά αγροκτήματα.
1.1 Οικοτεχνία: Στην περίπτωση που η αγροτουριστική επιχείρηση διαθέτει μονάδα τροφίμων οικοτεχνικής
παρασκευής απαιτείται βεβαίωση εγγραφής του υπευθύνου της μονάδας στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας (ΚΗΜΟ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ). Για τους όρους και τις απαιτήσεις
παραγωγής και διάθεσης τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής, καθώς και των διαδικασιών καταχώρισης των
μονάδων αυτών στο ΚΗΜΟ, ισχύουν όσα ορίζονται στην
με αριθμ. 4912/120862 υπουργική απόφαση (Α΄ 2468),
όπως ισχύει.
1.2 Δραστηριότητες: Η αγροτουριστική επιχείρηση
δύναται να προσφέρει αμιγώς αγροτικές δραστηριότητες για τους πελάτες της, εντός αυτής, όπως υπηρεσίες
επίδειξης, ενημέρωσης, παρακολούθησης ή συμμετοχής σε δράσεις και δραστηριότητες που προωθούν την
επαφή του επισκέπτη - τουρίστα με την αγροτική ζωή,
τη βιώσιμη αγροτική παραγωγή, τη γαστρονομία, τη
γευσιγνωσία, την οινογνωσία και την προστασία της βιοποικιλότητας. Εάν οι επιμέρους αυτές δραστηριότητες
ρυθμίζονται με ειδικότερες διατάξεις, εφαρμογή έχουν οι
διατάξεις αυτές. Στην περίπτωση που το κατάλυμα δεν
βρίσκεται στον ίδιο χώρο με το αγρόκτημα ή την αγροτική εκμετάλλευση, τoυλάχιστov μία από τις ανωτέρω
ενδεικτικά αναφερόμενες δραστηριότητες παρέχεται
στο αγρόκτημα υποχρεωτικά.
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1.3 Χώρος εστίασης- παρασκευής γευμάτων: Στην
περίπτωση που η αγροτουριστική επιχείρηση διαθέτει
χώρο εστίασης και παρασκευής γευμάτων πρέπει να
πληρούνται οι προδιαγραφές υγιεινής και ασφαλείας
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
1.4 Χώρος εκπαίδευσης/επίδειξης/παρακόλουθησης:
Η κτιριακή υποδομή και η υλικοτεχνική υποδομή του
χώρου πρέπει να είναι επαρκείς για την κάλυψη των
αναγκών της εκπαιδευτικής - επιδεικτικής διαδικασίας.
Άρθρο 3
Διαδικασία Χορήγησης Ειδικού Σήματος
Αγροτουρισμού (Ε.Σ.Α.)
1.1. Οι αγροτουριστικές επιχειρήσεις λειτουργούν με
Ειδικό Σήμα Αγροτουρισμού (Ε.Σ.Α.) που εκδίδεται από
την οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού (Π.Υ.Τ.)
του Υπουργείου Τουρισμού. Πρότυπο του Ε.Σ.Α. περιλαμβάνεται στο άρθρο 6.
1.2 Το Ε.Σ.Α. χορηγείται εφάπαξ με τους όρους ότι α)
καθ΄ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της επιχείρησης
βρίσκονται σε ισχύ οι άδειες των επιμέρους εγκαταστάσεων β) τα δικαιολογητικά των οποίων η ισχύς λήγει αντικαθίστανται υποχρεωτικά προ της λήξης τους, άλλως το
Ειδικό Σήμα αναστέλλεται αυτοδίκαια.
1.3 Οποιαδήποτε αλλαγή στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που διαχειρίζεται την αγροτουριστική επιχείρηση
συνεπάγεται έκδοση νέου Ε.Σ.Α. με μόνη την υποβολή
των δικαιολογητικών α΄, β΄, και γ΄ ή δ΄ ή ε΄ (κατά περίπτωση), στ΄ της υποπαραγράφου 1.5 του παρόντος άρθρου,
και την απόδειξη κατάθεσης παραβόλου ίσου με το 20%
του αρχικού ποσού.
1.4 Για τη χορήγηση του Ε.Σ.Α. υποβάλλονται τα κάτωθι
δικαιολογητικά:
α) Αίτηση-Δήλωση 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 και στην οποία έχει γίνει έναρξη
δραστηριότητας με βάση τον ΚΑΔ 55.90.14.
Στην υπεύθυνη δήλωση δηλώνονται υποχρεωτικά οι
δραστηριότητες εκπαίδευσης/ επίδειξης/ παρακολούθησης) που πραγματοποιούνται εντός της αγροτικής εκμετάλλευσης, σε περίπτωση που το κατάλυμα βρίσκεται εκτός
αυτής. Εάν μεταβληθεί κάποια από τις δηλωθείσες δραστηριότητες η επιχείρηση υποβάλει νέα Υπεύθυνη Δήλωση.
β) 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 με το οποίο βεβαιώνεται η μη αμετάκλητη
καταδίκη για κακούργημα. 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
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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 έκδοσης τους.
γ) Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και
Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) του ν. 3874/2010,
η οποία ανανεώνεται με ευθύνη του επιχειρηματία μέχρι
30 Ιουνίου κάθε έτους.
δ) Σε περίπτωση που ο αιτών διαθέτει πολυλειτουργικό αγρόκτημα του άρθρου 52 του ν. 4235/2014
(Α΄ 32), προσκομίζεται το Ειδικό Σήμα Πολυλειτουργικού
Αγροκτήματος.
ε) Τίτλοι ιδιοκτησίας ή συμφωνητικό μίσθωσης, εφ΄
όσον πρόκειται για μισθωμένη επιχείρηση, για το σύνολο
της έκτασης που αναπτύσσεται η αγροτουριστική δραστηριότητα με επισυναπτόμενο διάγραμμα της περιοχής
(σκαρίφημα ή αποτύπωση χάρτη).
στ) Αντίγραφο της Ενιαίας Αίτηση Ενίσχυσης του αιτούντα, κατά το χρόνο υποβολής του αιτήματος χορήγησης Ε.Σ.Α.
ζ) Αντίγραφο της γνωστοποίησης λειτουργίας του
καταλύματος.
η) Αντίγραφο της γνωστοποίησης λειτουργίας των
καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (κ.υ.ε) και
κολυμβητικών δεξαμενών, εάν υπάρχουν.
θ) Πιστοποιητικό απεντόμωσης και μυοκτονίας για
τους κύριους και αποθηκευτικούς χώρους εντός του
αγροκτήματος ή της αγροτικής εκμετάλλευσης.
ι) Βεβαίωση εγγραφής στο ΚΗΜΟ σε περίπτωση οικοτεχνικής μεταποίησης.
κ) Οποιαδήποτε κατά περίπτωση εν ισχύ άδεια λειτουργίας ή την υποβληθείσα στον αρμόδιο φορέα αίτηση ανανέωσης αυτής ή πιστοποιητικό από το αρμόδιο επιμελητήριο σε περίπτωση που βάσει νόμου δεν
απαιτείται άδεια λειτουργίας, για κάθε άλλη επιμέρους
υποκατηγορία - δραστηριότητα.
ια) Απόδειξη κατάθεσης παραβόλου ύψους 300 €.
Το ως άνω παράβολο κατατίθεται υπέρ Ελληνικού Δημοσίου σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. στον Κ.Α.Ε. 3741.
ιβ) Βεβαίωση του οικείου Δήμου στην οποία βεβαιώνεται ότι ο πληθυσμός της Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας στην οποία ανήκει το κατάλυμα, είναι μικρότερος
των 5.000 κατοίκων, στις περιπτώσεις που το κατάλυμα
βρίσκεται εκτός του αγροκτήματος ή της αγροτικής εκμετάλλευσης.
Όταν η επιχείρηση ασκείται από νομικό πρόσωπο, τα
ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται από το νόμιμο
εκπρόσωπο της επιχείρησης. Επίσης υποβάλλονται ως
δικαιολογητικά και τα έγγραφα που αποδεικνύουν τη
νόμιμη σύσταση και λειτουργία του νομικού προσώπου.
1.5 Η ΠΥΤ χορηγεί Ε.Σ.Α. εντός είκοσι οκτώ (28) ημερών
από την προσήκουσα υποβολή των παραπάνω δικαιολογητικών. Αν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία τεκμαίρεται η χορήγηση του Ε.Σ.Α., σύμφωνα με την παρ. 4
του άρθρου 14 του ν. 3844/2010 (Α΄ 63) και ο αιτών μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την ΠΥΤ.
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Άρθρο 4
Κυρώσεις
1. Το Ειδικό Σήμα Αγροτουρισμού είναι αόριστης ισχύος. Τα δικαιολογητικά των οποίων η ισχύς λήγει αντικαθίστανται προ της λήξης τους, άλλως η ισχύς του Ε.Σ.Α. αναστέλλεται αυτοδίκαια. Το Ειδικό Σήμα επαναχορηγείται
όταν υποβληθούν προσηκόντως τα δικαιολογητικά που έληξαν. Ειδικότερα για τη βεβαίωση εγγραφής στο ΜΑΕΕ
ισχύουν τα αναφερόμενα στην περ. Γ της παρ.1.5 του άρθρου 3.
2. Σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης των διατάξεων της παρούσας Κοινής Υπουργικής απόφασης ή παράβασης της κείμενης τουριστικής νομοθεσίας επιβάλλεται από τον Προϊστάμενο της οικείας Περιφερειακής Υπηρεσίας
Τουρισμού χρηματικό πρόστιμο από 500,00 € έως 5.000,00 € ευρώ.
3. Σε περίπτωση διαπίστωσης διαφήμισης καταλύματος με χρήση του όρου «αγροτουριστικό» ή «αγροτουρισμός»,
χωρίς να έχει προηγουμένως χορηγηθεί Ε.Σ.Α. επιβάλλεται από τον Προϊστάμενο της οικείας Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού χρηματικό πρόστιμο ύψους από χίλια (1.000) έως πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ.
4. Κατά των αποφάσεων επιβολής χρηματικού προστίμου χωρεί προσφυγή ενώπιον της Επιτροπής Προσφυγών
του άρθρου 4 παρ. 6 του ν. 3270/2004, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Άρθρο 5
Μεταβατικές Διατάξεις
Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας, στον τομέα του αγροτουρισμού υποχρεούνται να αποκτήσουν Ε.Σ.Α μέχρι 31.12.2019.
Άρθρο 6
Ειδικό Σήμα Αγροτουρισμού
Το Ειδικό Σήμα Αγροτουρισμού το οποίο χορηγείται από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (Π.Υ.Τ) είναι
το ακόλουθο:

Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 17 Ιουλίου 2018
Οι Υπουργοί
Τουρισμού

Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων

ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

