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ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 514313/23.10.13 ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ Γ.Γ.ΕΟΤ
Θέμα:Τροποποίηση
της
υπ΄αριθμ.
πρωτ.
514313/23.10.13
ΑΔΑ:ΒΛΛΤ469ΗΙΖ-8Μ5 εγκυκλίου ΓΓΕΟΤ.
Σχετ: Το άρθρο 26 του ν.4276/2014 (ΦΕΚΑ΄155/30.07.14).

και

με

Η πρώτη παράγραφος της εγκυκλίου αντικαθίσταται ως εξής: «Με το άρθρο
26 παρ.2 του ν.4276/2014 οι προθεσμίες της παρ.3 του άρθρου 17, της παρ.1 του
άρθρου 22 και της παρ.1 του άρθρου 23 του ν.3498/2006 (Α΄ 230), οι οποίες είχαν
παραταθεί μέχρι τις 31.12.2014 με το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 20 του
ν.4179/2013 (Α΄ 175), παρατείνονται εκ νέου μέχρι τις 31.12.2015.»
Με το άρθρο 26 παρ.4 του ν.4276/2014 η περίπτωση β΄ της παρ.3 του άρθρου
39 του ν.4049/2012 (Α΄35) και άρα και το υπ΄αριθμ. 3) δικαιολογητικό της
εγκυκλίου αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Πιστοποιητικό μικροβιολογικού ελέγχου
από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας του οικείου Ο.Τ.Α. ή πιστοποιημένου
εργαστηρίου, δημόσιου ή ιδιωτικού, ή εργαστηρίου Α.Ε.Ι., μετά από τη διενέργεια
δειγματοληψιών στην πηγή και στους χώρους χρήσης, σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις».
Το δεύτερο εδάφιο της παρ.6 του άρθρου 20 του ν.4179/2013
(ΦΕΚΑ΄175/08.08.13) καταργείται οπότε και η παράγραφος της σχετικής
εγκυκλίου που ορίζει ρητά ότι: «…Εφιστούμε την προσοχή στους υπόχρεους
αναφορικά με το άρθρο 20 παρ.6εδ.β΄ του ν.4179/2013 (ΦΕΚΑ΄175/08.08.13) που
ορίζει ρητά ότι: «…Για τις επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν υποβάλει τα
δικαιολογητικά που προβλέπονται από την παρ.3 του άρθρου 39 του ν.4049/2012,
δίδεται προθεσμία οκτώ (8) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, για την
υποβολή τους, μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής σφραγίζονται οριστικά και η
αξιοποίηση της ιαματικής πηγής υπάγεται στην αρμοδιότητα του Δημοσίου…»
εξαλείφεται πλήρως.
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ΄αριθμ. πρωτ. 514313/23.10.13 και με
ΑΔΑ:ΒΛΛΤ469ΗΙΖ-8Μ5 εγκύκλιος ΓΓΕΟΤ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΟΤ

ΠΑΝΟΣ ΛΕΙΒΑΔΑΣ
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ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Π.Δ.:
Αποδέκτες προς ενέργεια:
1.Υπουργείο Υγείας
Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Ποιότητας Ζωής
Διεύθυνση Δημόσιας Υγιεινής
Αριστοτέλους 7, ΤΚ:10433, Αθήνα με ρητή παράκληση για την άμεση ενημέρωση όλων των
Γενικών Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας (στις έδρες τους) και α)
των Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας και β) των Διευθύνσεων
Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής των Περιφερειακών Ενοτήτων
αρμοδιότητάς τους για τις ενέργειές τους.
2.Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ) ΕΟΤ με ρητή παράκληση, στις περιοχές
αρμοδιότητάς τους, να ενημερώσουν τους έχοντες τη διαχείριση και εκμετάλλευση
επιχειρήσεων υδροθεραπευτηρίων και τα αντίστοιχα γραφεία υποστήριξης τουρισμού ΕΟΤ
για τις σχετικές ενέργειές τους.
3.Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων (ΠΕΔ) με ρητή παράκληση να ενημερώσουν τους κατά
τόπους Δήμους για τις ενέργειές τους.
4.Περιφέρειες
5.Σύνδεσμος Δήμων και Κοινοτήτων Ιαματικών Πηγών Ελλάδος
Θεμιστοκλή Σοφούλη 88, ΤΚ:55131, Θεσσαλονίκη
6.ΕΤΑΔ Α.Ε.
Βουλής 7, ΤΚ:10562, Αθήνα
Αποδέκτες προς κοινοποίηση:
1.Γενικός Γραμματέας ΕΟΤ
2.Πρόεδρος ΕΟΤ
3.Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης
4.Επιτροπή Προστασίας Ιαματικών Φυσικών Πόρων
5.Υπουργείο Τουρισμού
Τμήμα Νομοθετικού Συντονισμού
Αμαλίας 12, ΤΚ: 10557,Αθήνα
Εσωτερική διανομή:
1.Διεύθυνση Συντονισμού ΠΥΤ
2.Τμήμα Ιαματικών Πηγών

