ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΤΗΣ/ΤΟΥ
…………………………………………………………………..
(Ονοματεπώνυμο Νομίμου Εκπροσώπου Επιχείρησης)

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
………………..
Ταχ. Δ/νση …………….

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
…………………………………………………………………..
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
…………………………………………………………………..
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
…………………………………………………………………..

Υποβάλλω συνημμένα τα δικαιολογητικά που
αναγράφονται παρακάτω και αιτούμαι τη
χορήγηση Ειδικού Σήματος Αγροτουριμού στην
επιχείρησή μου, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.
12528/17-07-2018
(ΦΕΚ
3089/Β΄)
Κοινή
Απόφαση των Υπουργών Τουρισμού και
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
…………………………………………………………………..
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
…………………………………………………………………..
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ:…………………………………………..

Ο ΑΙΤΩΝ/ Η ΑΙΤΟΥΣΑ

Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ (E-MAIL):
…………………………………………………………………..
(ΥΠΟΓΡΑΦΗ)
ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: ..….……………………………….

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ -ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Λ. ΒΑΣ. ΑΜΑΛΙΑΣ 12, ΤΚ 10557, ΑΘΗΝΑ-ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 210- 3736094, 210-3736338

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
1. Αίτηση - Δήλωση η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν.
1599/1986, στην οποία αναγράφονται: α) τα στοιχεία του αιτούντος φυσικού ή νομικού
προσώπου, β) ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και γ) 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.
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 (αναζητείται υπηρεσιακά).1
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. Προσκόμιση του Ειδικού Σήματος Πολυλειτουργικού Αγροκτήματος σε περίπτωση που ο
αιτών διαθέτει πολυλειτουργικό αγρόκτημα του άρθρου 52 του ν. 4235/2014 (Α` 32).
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.

1

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 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.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ -ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Λ. ΒΑΣ. ΑΜΑΛΙΑΣ 12, ΤΚ 10557, ΑΘΗΝΑ-ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 210- 3736094, 210-3736338

