Πληροφορίες:
Υπουργείο Τουρισμού
Διεύθυνση Ποιοτικών Προτύπων
Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου & Διαμόρφωσης
Προτύπων Ποιότητας
Λ. Βασ. Αμαλίας 12
105 57 Αθήνα
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Νομοθετικό Πλαίσιο
Άρθρα 27-36 Ν. 4276/2014 (ΦΕΚ 155/Α’)
Άρθρο 4 Ν. 4582/2018 (ΦΕΚ 208/Α’)
Άρθρα 1-6 ΚΥΑ αριθ. 12528/17.07.2018
«Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης
Ειδικού Σήματος Αγροτουρισμού
(Ε.Σ.Α.)» (ΦΕΚ 3089/Β’)

ΕΙΔΙΚΟ ΣΗΜΑ
ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
(Ε.Σ.Α.)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ποια δικαιολογητικά
χρειάζονται για τη χορήγηση
του Ειδικού Σήματος
Αγροτουρισμού;

Τι πιστοποιεί το Σήμα;
Ότι οι επιχειρήσεις αγροτουρισμού
παρέχουν υπηρεσίες
 υποδοχής
 φιλοξενίας
 ή/και εστίασης
σε χώρους λειτουργικά ενοποιημένους
με αγροτικές εκμεταλλεύσεις, οι οποίες
προσφέρονται συνδυαστικά με
 δραστηριότητες που σχετίζονται με
την αγροτική παραγωγή και
 την προστασία και ανάδειξη του
φυσικού και ανθρωπογενούς αγροτικού
τοπίου.

 Αίτηση - Δήλωση
 Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής
χρήσης
 Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών
και
Αγροτικών
Εκμεταλλεύσεων
(Ν.3874/2010)
 Προσκόμιση
Ειδικού
Σήματος
Πολυλειτουργικού Αγροκτήματος
 Τίτλοι
ιδιοκτησίας
ή
συμφωνητικό
μίσθωσης
 Αντίγραφο της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης
 Αντίγραφο της γνωστοποίησης λειτουργίας
του καταλύματος
 Αντίγραφο της γνωστοποίησης λειτουργίας
των
καταστημάτων
υγειονομικού
ενδιαφέροντος και κολυμβητικών δεξαμενών
(εάν υπάρχουν)
 Πιστοποιητικό
απεντόμωσης
και
μυοκτονίας
για
τους
κύριους
και
αποθηκευτικούς
χώρους
εντός
του
αγροκτήματος ή της αγροτικής εκμετάλλευσης
 Βεβαίωση
εγγραφής
στο
Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Αρχείο Οικοτεχνίας (ΚΗΜΟ)
 Οποιαδήποτε κατά περίπτωση εν ισχύ
άδεια λειτουργίας
 Απόδειξη κατάθεσης παραβόλου ύψους 300
€ (Κ.Α.Ε. 3741)
 Βεβαίωση του οικείου Δήμου για πληθυσμό
μικρότερο των 5.000 κατοίκων (εφόσον το
κατάλυμα βρίσκεται εκτός του αγροκτήματος
ή της αγροτικής εκμετάλλευσης.)

Διαδικασία χορήγησης Ειδικού
Σήματος Αγροτουρισμού
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.
Το Ειδικό Σήμα Αγροτουρισμού χορηγείται
εφάπαξ υπό την προϋπόθεση ότι
 καθ` όλη τη διάρκεια της λειτουργίας
της επιχείρησης βρίσκονται σε ισχύ οι
άδειες των επιμέρους εγκαταστάσεων
 τα δικαιολογητικά των οποίων η
ισχύς λήγει αντικαθίστανται υποχρεωτικά
προ της λήξης τους. Σε αντίθετη
περίπτωση το Ε.Σ.Α. αναστέλλεται
αυτοδίκαια.

