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ΘΕΜΑ: ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (Ε.Σ.Α.) 

ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ (Κ.Ε.Π.) ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΕΝΙΑΙΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 

(Ε.Κ.Ε.)  

 
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ  
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 
Έχοντας υπ’ όψιν: 
1. Τις διατάξεις: 
α. Των άρθρων 6, 9 και 14 του ν. 3844/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην 
Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις 
υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις» (Α’ 63) 
β. Των άρθρων 28 έως 34 του ν. 4276/2014 (Α’ 155) «Απλούστευση διαδικασιών 
λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές 
τουρισμού και άλλες διατάξεις» 
γ. Της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν. 3013/2002 «Αναβάθμιση της πολιτικής 
προστασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 102),όπως ισχύει 
δ. Του άρθρου 8 του ν. 3242/2004 «Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της 
Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α.» (Α΄ 102) 
ε. Του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α’ 34), όπως ισχύει 
στ. Των άρθρων 12 και 24 του ν. 4325/2015 (Α’ 47) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – 
Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και 
άλλες διατάξεις» 
ζ. Του 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» 
η. Του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α’ 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, 
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση 
Διατάξεων του πδ 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθμίσεις»  
θ. Του άρθρου 10 του ν. 3230/2004 (Α’ 44) «Καθιέρωση συστήματος διοίκησης με στόχους, 
μέτρηση της αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις» 
ι. Του άρθρου 3 του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και 
άλλες διατάξεις», όπως ισχύει 
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ια. Της με αριθ. ΥΑΠ/Φ. 19. 7/14/380/2010 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την οργάνωση, λειτουργία και 
αρμοδιότητες των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) και την ηλεκτρονική διεκπεραίωση 
διαδικασιών από τα ΕΚΕ (Β’ 1561), όπως ισχύει 
ιβ. 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) 
ιγ. Του π.δ. 127/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού»(Α’ 157) 
ιδ. Του πδ 133/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης»(Α’161) 
ιε. Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών»(Α’ 181) 
ις. Του π.δ. 123/2016 «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»(Α’ 208) 
ιζ. Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»(Α’ 
210) 
ιη. Του π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 
(Α΄160) 
ιθ. Του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών»(Α’ 116) 
κ. Της υπ’ αριθμ. 12528/17.7.2018Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Όροι και προϋποθέσεις 
χορήγησης Ειδικού Σήματος Αγροτουρισμού (Ε.Σ.Α.)» (Β΄3089) 
κα. Της με αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/01-10-2002 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της Υπεύθυνης 
Δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75)» (Β΄ 1276) 
2.Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη στον 
κρατικό προϋπολογισμό σύμφωνα με την υπ’αριθμ.16383/26.9.2018 εισήγηση της 
Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Τουρισμού. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

Η διαδικασία χορήγησης Ειδικού Σήματος Αγροτουρισμού (Ε.Σ.Α.), σύμφωνα με τις 
διατάξεις της υπ’ αριθμ.12528/17.7.2018 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Όροι και 
προϋποθέσεις χορήγησης Ειδικού Σήματος Αγροτουρισμού (Ε.Σ.Α.)», μπορεί να 
διεκπεραιώνεται, πέραν της αρμόδιας υπηρεσίας τουρισμού (Περιφερειακή Υπηρεσία 
Τουρισμού – ΠΥΤ του Υπουργείου Τουρισμού), και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης 
Πολιτών (Κ.Ε.Π.) που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.) και ηλεκτρονικά 
μέσω του δικτύου eugo (για τα ελληνικά ΕΚΕ μέσω της διεύθυνσης 
http://www.ermis.gov.gr).   
 
Για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας συμπληρώνεται ειδικό έντυπο αίτησης, σύμφωνα με 
το Υπόδειγμα του Παραρτήματος που προσαρτάται στην παρούσα απόφαση.  
  

ΑΔΑ: ΨΤΓΔ465ΧΘΟ-976



 
  

Σελίδα 3 από 13 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

 

ΑΙΤΗΣΗ–ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ(άρθρο8Ν.1599/1986) 

 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να 

ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

Περιγραφή αιτήματος: «Χορήγηση Ειδικού Σήματος Αγροτουρισμού (Ε.Σ.Α.)» 

 

ΠΡΟΣ: 

 

Περιφερειακή Υπηρεσία 

Τουρισμού ή Ε.Κ.Ε. 

ΑΡΙΘΜ. 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

 

 

Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: (φυσικό πρόσωπο ή νόμιμος εκπρόσωπος σε περίπτωση νομικού προσώπου) 

Όνοµα:  Επώνυµο:  

Όνοµα 

Πατέρα: 
 

Επώνυµο 

Πατέρα: 
 

Όνοµα 

Μητέρας: 
 

Επώνυµο 

Μητέρας: 
 

Αριθ. Δελτ. 

Ταυτότητας:* 
 Α.Φ.Μ:  

Αριθ. 
Διαβατηρίου:*  

Βεβαίωση 

καλής υγείας: 
 Ιθαγένεια:  

Ημερομηνία 

γέννησης1: 
  

Τόπος 

Γέννησης: 
 

Τόπος 

Κατοικίας 
Χώρα: Πόλη: Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Τηλ:  Fax:  e-mail:  

* συμπληρώνεται ένα από τα αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας. 

 

 

                                            
1
Αναγράφεται ολογράφως και κατόπιν αριθμητικά ως πλήρης εξαψήφιος αριθµός: π.χ. 7 

Φεβρουαρίου 1969 και 070269.  
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 

Επωνυμία: 

Αρ. Καταστατικού: Έτος Ίδρυσης: 

Αρ. και έτος ΦΕΚ / ΤΑΠΕΤ (για ΑΕ και ΕΠΕ) ή αριθμός 

και ημερομηνία καταχώρισης στα βιβλία εταιρειών 

του Πρωτοδικείου της έδρας (για ΟΕ και ΕΕ) ή ο 

αριθμός ΓΕΜΗ ή ο αντίστοιχος αριθμός οικείου 

Μητρώου για τις λοιπές μορφές επιχειρήσεων: 

 

Α.Φ.Μ.:  Δ.Ο.Υ.: 

Έδρα  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Δήμος / Κοινότητα: Νομός:  

Τηλ:  Fax:  E – mail:  

 

 

 

                                            
2
Βλ. σημείο 1 περιεχομένου υπεύθυνης δήλωσης (Διαγράφεται όταν δεν ορίζεται εκπρόσωπος)  

ΟΡΙΣΜΟΣ/ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ2(για κατάθεση αίτησης ή παραλαβή τελικής διοικητικής πράξης): 

Σε περίπτωση που δε συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο, απαιτείται προσκόμιση 
εξουσιοδότησης µε βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από δημόσια υπηρεσία ή συμβολαιογραφικού 

πληρεξουσίου. 

 

ΟΝΟΜΑ: 

  

ΕΠΩΝΥΜΟ: 

 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΠΑΤΕΡΑ: 

  

ΑΔΤ: 

 

 

ΟΔΟΣ: 

  

ΑΡΙΘ: 

  

Τ.Κ: 

 

Τηλ:  Fax:  E – mail:  
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Παρακαλώ για τη χορήγηση Ειδικού Σήματος Αγροτουρισμού (Ε.Σ.Α.) με τα κάτωθι 

στοιχεία:  

Επωνυμία επιχείρησης: 

Διεύθυνση 

 

επιχείρησης 

Δήμος / Κοινότητα: 

 

Οδός: Αριθ.:  ΤΚ:  

Α.Φ.Μ. :   Δ.Ο.Υ.:  

Τηλ: Fax: E – mail:  

Επωνυμία Επιχείρησης 
Αγροτουρισμού 

 

  

 

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις3, που προβλέπονται από τις 

διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:  

«1. Εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόμενο/η να καταθέσει την αίτηση ή/και να 

παραλάβει την τελική πράξη. (Διαγράφεται όταν δεν ορίζεται εκπρόσωπος).    

2.  ……………………………………………………………………………..» 

Επιλέξτε µε ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβετε την απάντησή σας: 

 

1.Να σας αποσταλεί µε συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση που δηλώνεται στην παρούσα αίτηση  

2.Να  την παραλάβετε ο ίδιος από την υπηρεσία µας  

3. Να την παραλάβει εκπρόσωπός σας 

4. Να σας αποσταλεί με fax στον αριθμό:  

                                            
3«Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη δήλωση 
του άρθρου 8 τιμωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να 
προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, 
τιμωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών». 
 

 

………………….. 

(Ημερομηνία) 

 

                         Ο/Η αιτών/ούσα 

                                                                           (Σφραγίδα-υπογραφή) 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ 
ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (Ε.Σ.Α.) 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ: ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 
ΜΕ ΤΗΝ 
ΑΙΤΗΣΗ 

ΘΑ 
ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΕΙ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ 
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ 

 

 

1. 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 τους ΚΑΔ 55.90.14. 
Στην υπεύθυνη δήλωση δηλώνονται υποχρεωτικά οι 
δραστηριότητες 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. 
 

   

2. 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-μέλους 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 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 έκδοσής τους. 

  √ 
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3.  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. 
 

   

4.  Σε περίπτωση που ο αιτών διαθέτει πολυλειτουργικό 
αγρόκτημα του άρθρου 52 του ν. 4235/2014 (Α΄ 32), 
προσκομίζεται το Ειδικό Σήμα Πολυλειτουργικού 
Αγροκτήματος. 
 

   

5.  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).  
 

   

6.  Αντίγραφο της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης του 
αιτούντα, κατά το χρόνο υποβολής του αιτήματος 
χορήγησης Ε.Σ.Α. 
 

   

 

7. Αντίγραφο της γνωστοποίησης λειτουργίας του 
καταλύματος. 
 

   

8. Αντίγραφο της γνωστοποίησης λειτουργίας των 
καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (κ.υ.ε) και 
κολυμβητικών δεξαμενών, εάν υπάρχουν. 
 

   

9.   Πιστοποιητικό απεντόμωσης και μυοκτονίας για τους 
κύριους και αποθηκευτικούς χώρους εντός του 
αγροκτήματος ή της αγροτικής εκμετάλλευσης. 
 

   

10. Βεβαίωση εγγραφής στο ΚΗΜΟ σε περίπτωση 
οικοτεχνικής μεταποίησης. 
 

   

11. 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.  

   

12.Απόδειξη κατάθεσης παραβόλου ύψους 300 €. Το ως 
άνω παράβολο κατατίθεται υπέρ Ελληνικού Δημοσίου σε 
οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. στον Κ.Α.Ε. 3741. 

   

13. 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.   
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Διάρκεια τήρησης αρχείου βεβαιώσεων και πιστοποιητικών από τα Ε.Κ.Ε.:  

Έξι (6) μήνες (άρθρο 13 Ν. 3491/2006, ΦΕΚ 207/Α/2-10-2006) 

Κόστος: Απόδειξη κατάθεσης παραβόλου ύψους 300,00 ευρώ εφάπαξ. Σε οποιαδήποτε 

αλλαγή στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που διαχειρίζεται την αγροτουριστική επιχείρηση, 

απόδειξη κατάθεσης παραβόλου ίσου με το 20% του αρχικού ποσού. 

Τα ως άνω παράβολα κατατίθενται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ 

στον Κ.Α.Ε. 3741. 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1.Για το νομικό πρόσωπο η αίτηση υποβάλλεται από τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπό του και συνοδεύεται 

από τα έγγραφα που αποδεικνύουν τη νόμιμη σύσταση και λειτουργία του νομικού προσώπου καθώς και 

αντίγραφο φορολογικού μητρώου στο οποίο έχει καταχωρηθεί ο νόμιμος εκπρόσωπος. 

2. 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.1.4 του άρθρου 3.  
 
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 1, 2 και 3 ή 4 ή 5 (κατά περίπτωση), 6.  
 
4. 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 (ΦΕΚ Α΄63) και ο αιτών μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την ΠΥΤ. 
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ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ 

 

 

Αίτηµα: 

 

«Χορήγηση Ειδικού Σήματος Αγροτουρισμού (Ε.Σ.Α.)» 

 

 

Υπηρεσία 

Υποβολής: 

 

 

 

Αριθµ. 

Πρωτοκόλλου: 

 
 

Ηµ/νία αιτήµατος: 

 

 

Αρµόδιος 

Υπάλληλος: 

 

Όνοµα: 

 
 

Επώνυµο: 

 

 

Αιτών: 

 

Όνοµα: 

 
 

Επώνυµο: 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ: ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 
ΜΕ ΤΗΝ 
ΑΙΤΗΣΗ 

ΘΑ 
ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΕΙ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ 
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ 

 

 

1. 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 τους ΚΑΔ 55.90.14. 
Στην υπεύθυνη δήλωση δηλώνονται υποχρεωτικά οι 
δραστηριότητες 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. 
 

   

2. 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-μέλους 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 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 έκδοσής τους. 

  √ 

3.  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. 
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4.  Σε περίπτωση που ο αιτών διαθέτει πολυλειτουργικό 
αγρόκτημα του άρθρου 52 του ν. 4235/2014 (Α΄ 32), 
προσκομίζεται το Ειδικό Σήμα Πολυλειτουργικού 
Αγροκτήματος. 
 

   

5.  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).  
 

   

6.  Αντίγραφο της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης του 
αιτούντα, κατά το χρόνο υποβολής του αιτήματος 
χορήγησης Ε.Σ.Α. 
 

   

 

7. Αντίγραφο της γνωστοποίησης λειτουργίας του 
καταλύματος. 
 

   

8. Αντίγραφο της γνωστοποίησης λειτουργίας των 
καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (κ.υ.ε) και 
κολυμβητικών δεξαμενών, εάν υπάρχουν. 
 

   

9.   Πιστοποιητικό απεντόμωσης και μυοκτονίας για τους 
κύριους και αποθηκευτικούς χώρους εντός του 
αγροκτήματος ή της αγροτικής εκμετάλλευσης. 
 

   

10. Βεβαίωση εγγραφής στο ΚΗΜΟ σε περίπτωση 
οικοτεχνικής μεταποίησης. 
 

   

11. 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.  

   

12.Απόδειξη κατάθεσης παραβόλου ύψους 300 €. Το ως 
άνω παράβολο κατατίθεται υπέρ Ελληνικού Δημοσίου σε 
οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. στον Κ.Α.Ε. 3741. 

   

13. 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.   
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ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΓΗ: 

 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ:  
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 (ΦΕΚ Α΄63) 
και ο αιτών μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την ΠΥΤ. 
Στον αιτούντα (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), όταν θεωρεί ότι χωρίς νόμιμη αιτία δεν γίνεται 

δεκτή η αίτησή του παρέχεται η δυνατότητα προσφυγής στην τακτική δικαιοσύνη κατά της 

πράξης ή της παράλειψης της διοικητικής αρχής, προς την οποία έχει υποβληθεί η αίτησή 

του. 

Ο Υπάλληλος 

(υπογραφή) 

 
 
 
 
 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1.Για το νομικό πρόσωπο η αίτηση υποβάλλεται από τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπό του και συνοδεύεται 

από τα έγγραφα που αποδεικνύουν τη νόμιμη σύσταση και λειτουργία του νομικού προσώπου καθώς και 

αντίγραφο φορολογικού μητρώου στο οποίο έχει καταχωρηθεί ο νόμιμος εκπρόσωπος. 

2. 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.1.4 του άρθρου 3.  
 
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 1, 2 και 3 ή 4 ή 5 (κατά περίπτωση), 6.  
 
4. 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 (ΦΕΚ Α΄63) και ο αιτών μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την ΠΥΤ. 
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Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.  
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. 
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