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της αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Ε/24830/4−12−2003 (ΦΕΚ 1931/Β΄) 
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λογικών μονάδων στα Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτη−
σης (Ε.Κ.Ε.) και τροποποίηση της αριθμ. ΔΙΑΔΠ/
Α1/13310/11−7−2002 (ΦΕΚ Β΄ 906) «Καθορισμός δι−
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ.  Υ3β/ΓΠ/οικ.64436 (1)
Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυσης και 

λειτουργίας καταστημάτων οπτικών ειδών και τμή−
ματος φακών επαφής στα Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέ−
τησης (Ε.Κ.Ε.) και τροποποίηση της αριθμ. ΔΙΑΔΠ/
Ε/24830/4−12−2003 (ΦΕΚ 1931/Β΄) «Καθορισμός διοικη−
τικών διαδικασιών και των αντίστοιχων εντύπων τους 
που διεκπεραιώνονται και μέσω των ΚΕΠ».

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ KAI ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΥΓΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 6, 9 και 14 του ν. 3844/2010 (ΦΕΚ Α΄63) 

«Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 
2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου−
λίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά 
και άλλες διατάξεις».

2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ−
νηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, ο οποίος κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).

3. Το ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α) «Ενίσχυση της διαφάνει−
ας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ−
γάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και λοιπές 
διατάξεις».

4. Την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του ν. 3013/2002 
«Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και άλλες δια−
τάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 102), όπως ισχύει.

5. Το άρθρο 8 του ν. 3242/2004 (ΦΕΚ Α΄102) «Ρυθμίσεις 
για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη 
διοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α.».

6. Το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 «Σχέσεις Κράτους – Πο−
λίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 75).

7. Την παράγραφο 3 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999 
«Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 45).
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8. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/01−10−2002 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 
1276) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Καθορισμός του τύπου 
και του περιεχομένου της Υπεύθυνης Δήλωσης του άρ−
θρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄ 75)».

9. Την αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/22863/16−10−2006 (ΦΕΚ 1551/B/23−
10−2006) κοινή απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, 
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του Υπουρ−
γού Δικαιοσύνης “Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτη−
ση αντιγράφου ποινικού μητρώου γενικής ή δικαστικής 
χρήσης”.

10. Την αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ. Α./18613 (ΦΕΚ 1334 Β΄/30.8.2010) 
κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρω−
σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών 
για την απλούστευση διαδικασιών για την πρόσβαση σε 
δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών και την άσκησή 
της σε εκτέλεση του αρ. 6 του Ν. 3844/2010 (ΦΕΚ 63 
Α΄/3.5.2010).

11. Την αριθμ. ΥΑΠ/Φ. 19. 7/14/380 (ΦΕΚ 1561 Β΄/23.9.2010) 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την οργάνωση, 
λειτουργία και αρμοδιότητες των Ενιαίων Κέντρων Εξυ−
πηρέτησης (ΕΚΕ) και την ηλεκτρονική διεκπεραίωση 
διαδικασιών από τα ΕΚΕ όπως τροποποιήθηκε με την 
αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.16/2/οικ.2406 απόφαση του Υπουρ−
γού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλ. Διακυβέρνησης 
(ΦΕΚ 261/Β/17−2−2011). 

12. Το άρθρο 10 του Ν. 3230/2004 «Καθιέρωση συστή−
ματος διοίκησης με στόχους, μέτρηση της αποδοτικό−
τητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 44).

13. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 89/2010 «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 
(ΦΕΚ 154 τ.Α).

14. Την αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Ε/24830/4−12−2003 (ΦΕΚ Β΄ 1931) 
κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Υγείας και Πρόνοιας 
«Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών και των αντίστοι−
χων εντύπων τους που διεκπεραιώνονται και μέσω των 
ΚΕΠ».

15. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 38/2010 «Προσαρμογή 
της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των 
επαγγελματικών προσόντων» (ΦΕΚ 78 τ.Α΄)

16. Την υπ’ αριθμ. 383/18.01.2010 (ΦΕΚ Β΄29) απόφα−
ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Κα−
θορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Θεο−
δώρας Τζάκρη και Γεωργίου Ντόλιου».

17. Τις διατάξεις του ν. 971/79 «περί ασκήσεως του 
επαγγέλματος του Οπτικού και καταστημάτων Οπτι−
κών ειδών» (ΦΕΚ 223 τ.Α΄) όπως τροποποιήθηκαν με το 
άρθρο 21 του Ν. 3204/2003 (ΦΕΚ 296 τ.Α) καθώς και με 
το άρθρο 14 του Ν.3661/2008 (ΦΕΚ 89 τ.Α).

18. Την αριθμ. 949/22−6−81 αποφάσεως του Υπουργού 
Κοιν. Υπηρεσιών, περί όρων διαδικασίας χορηγήσεως αδεί−
ας διαθέσεως και εφαρμογής οπτικών φακών επαφής 
(ΦΕΚ 388 τ. Β΄) όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθμ. 
Α4/οικ.2503/9−7−1982 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 717 τ.Β΄)

19. Το γεγονός ότι η διατήρηση της διαδικασίας χορή−
γησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος 
οπτικών ειδών και τμήματος φακών επαφής, επιβάλλε−
ται από επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος 
που σχετίζονται άμεσα με την προστασία της δημό−
σιας υγείας των καταναλωτών και των εργαζομένων, 
καθώς και το γεγονός ότι οι απαιτήσεις που αυτή θέτει 
δεν μπορούν να υποκατασταθούν από κατασταλτικούς 
ελέγχους και δεν υπερβαίνουν τα αναγκαία όρια για την 
επίτευξη των στόχων δημοσίου συμφέροντος.

20. Την ανάγκη βελτίωσης της εξυπηρέτησης και της 
ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών προς τον πο−
λίτη.

21. Το ότι από την έκδοση της απόφασης αυτής δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Η διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουρ−
γίας καταστημάτων οπτικών ειδών και τμήματος φα−
κών επαφής, μπορεί να διεκπεραιώνεται και μέσω των 
Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών που λειτουργούν ως 
Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης. 

Για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας συμπληρώνεται 
ειδικό έντυπο αίτησης, σύμφωνα με το Υπόδειγμα του 
Παραρτήματος, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 
της παρούσας απόφασης. Το προαναφερόμενο ειδικό 
έντυπο ισχύει και για τη διεκπεραίωση των οικείων πι−
στοποιημένων διαδικασιών από τα ΚΕΠ. 
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 26 Μαΐου 2011

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
 ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ  
 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ  
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   Αριθ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 64435 (2)
Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυσης και 

λειτουργίας εργαστηρίων φυσικοθεραπείας στα Ενι−
αία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.) και τροποποίηση 
της αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α1/13310/11−7−2002 (ΦΕΚ Β΄ 906) «Κα−
θορισμός διοικητικών διαδικασιών και των αντίστοι−
χων εντύπων τους που διεκπεραιώνονται και μέσω 
των ΚΕΠ». 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − 
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 6, 9 και 14 του ν. 3844/2010 (ΦΕΚ Α΄63) 

«Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 
2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου−
λίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά 
και άλλες διατάξεις».

2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ−
νηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, ο οποίος κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).

3. Το ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α) «Ενίσχυση της διαφάνειας 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργά−
νων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και λοιπές 
διατάξεις».

4. Την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του ν. 3013/2002 
«Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και άλλες δια−
τάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 102), όπως ισχύει.

5. Το άρθρο 8 του ν. 3242/2004 (ΦΕΚ Α΄102) «Ρυθμίσεις 
για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη 
διοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α.».

6. Το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 «Σχέσεις Κράτους – Πο−
λίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 75).

7. Την παράγραφο 3 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999 
«Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 45).

8. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/01−10−2002 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 
1276) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Καθορισμός του τύπου 
και του περιεχομένου της Υπεύθυνης Δήλωσης του άρ−
θρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄ 75)».

9. Την αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/22863/16−10−2006 (ΦΕΚ 1551/
B/23−10−2006) κοινή απόφαση του Υφυπουργού Εσωτε−
ρικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του 
Υπουργού Δικαιοσύνης «Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη 
αναζήτηση αντιγράφου ποινικού Μητρώου γενικής ή 
δικαστικής χρήσης».

10. Την αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ. Α./18613 (ΦΕΚ 1334 Β΄/30.8.2010) 
κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρω−
σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών 
για την απλούστευση διαδικασιών για την πρόσβαση σε 
δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών και την άσκησή 
της σε εκτέλεση του αρ. 6 του Ν. 3844/2010 (ΦΕΚ 63 
Α΄/3.5.2010).

11. Την αριθμ. ΥΑΠ/Φ. 19. 7/14/380 (ΦΕΚ 1561 Β΄/23.9.2010) 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης 

και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την οργάνωση, 
λειτουργία και αρμοδιότητες των Ενιαίων Κέντρων Εξυ−
πηρέτησης (ΕΚΕ) και την ηλεκτρονική διεκπεραίωση 
διαδικασιών από τα ΕΚΕ όπως τροποποιήθηκε με την 
αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.16/2/οικ.2406 απόφαση του Υπουρ−
γού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλ. Διακυβέρνησης 
(ΦΕΚ 261/Β/17−2−2011). 

12. Το άρθρο 10 του Ν. 3230/2004 «Καθιέρωση συστή−
ματος διοίκησης με στόχους, μέτρηση της αποδοτικό−
τητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 44).

13. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 89/2010 «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 
(ΦΕΚ 154 τ.Α).

14. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 38/2010 «Προσαρμογή 
της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των 
επαγγελματικών προσόντων» (ΦΕΚ 78 τ.Α΄).

15. Την αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α1/13310/11−7−2002 (ΦΕΚ Β΄ 906) 
κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Υγείας και Πρόνοιας 
«Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών και των αντίστοι−
χων εντύπων τους που διεκπεραιώνονται και μέσω των 
ΚΕΠ».

16. Την υπ’ αριθμ. 383/18.01.2010 (ΦΕΚ Β΄29) απόφα−
ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Κα−
θορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Θεο−
δώρας Τζάκρη και Γεωργίου Ντόλιου».

17. Τις διατάξεις του Π.Δ. 29/1987 (ΦΕΚ 8 τ.Α΄) «εργα−
στήρια φυσικοθεραπείας».

18. Το γεγονός ότι η διατήρηση της διαδικασίας χο−
ρήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίων 
φυσικοθεραπείας, επιβάλλεται από επιτακτικούς λόγους 
δημοσίου συμφέροντος που σχετίζονται άμεσα με την 
προστασία της δημόσιας υγείας των καταναλωτών και 
των εργαζομένων, καθώς και το γεγονός ότι οι απαιτή−
σεις που αυτή θέτει δεν μπορούν να υποκατασταθούν 
από κατασταλτικούς ελέγχους και δεν υπερβαίνουν τα 
αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων δημοσίου 
συμφέροντος.

19. Την ανάγκη βελτίωσης της εξυπηρέτησης και της ποι−
ότητας των παρεχομένων υπηρεσιών προς τον πολίτη.

20. Το ότι από την έκδοση της απόφασης αυτής δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Η διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργί−
ας εργαστηρίων φυσικοθεραπείας μπορεί να διεκπεραι−
ώνεται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών 
που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης. 

Για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας συμπληρώνεται 
ειδικό έντυπο αίτησης, σύμφωνα με το Υπόδειγμα του 
Παραρτήματος, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 
της παρούσας απόφασης. Το προαναφερόμενο ειδικό 
έντυπο ισχύει και για τη διεκπεραίωση των οικείων πι−
στοποιημένων διαδικασιών από τα ΚΕΠ. 
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 26 Μαΐου 2011

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
 ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ  
 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ  



19190 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

    Αριθ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64434 (3)
Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυσης και λει−

τουργίας εργαστηρίων αισθητικής στα Ενιαία Κέντρα 
Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.) και τροποποίηση της αριθμ. ΔΙ−
ΑΔΠ/Ε/24830/4−12−2003 (ΦΕΚ 1931/Β΄) «Καθορισμός διοι−
κητικών διαδικασιών και των αντίστοιχων εντύπων τους 
που διεκπεραιώνονται και μέσω των ΚΕΠ. ».

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − 
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 6, 9 και 14 του ν. 3844/2010 (ΦΕΚ Α΄63) 

«Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 
2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου−
λίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά 
και άλλες διατάξεις».

2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ−
νηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, ο οποίος κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).

3. Το ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α) «Ενίσχυση της διαφάνειας 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυ−
βερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και λοιπές διατάξεις».

4. Την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του ν. 3013/2002 
«Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και άλλες δια−
τάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 102), όπως ισχύει.

5. Το άρθρο 8 του ν. 3242/2004 (ΦΕΚ Α΄102) «Ρυθμίσεις 
για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη 
διοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α.».

6. Το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 «Σχέσεις Κράτους – Πο−
λίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 75).

7. Την παράγραφο 3 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999 
«Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 45).

8. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/01−10−2002 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 
1276) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Καθορισμός του τύπου 
και του περιεχομένου της Υπεύθυνης Δήλωσης του άρ−
θρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄ 75)».

9. Την αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/22863/16−10−2006 (ΦΕΚ 1551/
B/23−10−2006) κοινή απόφαση του Υφυπουργού Εσωτε−
ρικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του 
Υπουργού Δικαιοσύνης «Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη 
αναζήτηση αντιγράφου ποινικού Μητρώου γενικής ή 
δικαστικής χρήσης».

10. Την αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ. Α./18613 (ΦΕΚ 1334 Β΄/30.8.2010) 
κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρω−
σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών 
για την απλούστευση διαδικασιών για την πρόσβαση σε 
δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών και την άσκησή 
της σε εκτέλεση του αρ. 6 του Ν. 3844/2010 (ΦΕΚ 63 
Α΄/3.5.2010).

11. Την αριθμ. ΥΑΠ/Φ. 19. 7/14/380 (ΦΕΚ 1561 Β΄/23.9.2010) 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την οργάνωση, 
λειτουργία και αρμοδιότητες των Ενιαίων Κέντρων Εξυ−

πηρέτησης (ΕΚΕ) και την ηλεκτρονική διεκπεραίωση 
διαδικασιών από τα ΕΚΕ όπως τροποποιήθηκε με την 
αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.16/2/οικ.2406 απόφαση του Υπουρ−
γού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλ. Διακυβέρνησης 
(ΦΕΚ 261/Β/17−2−2011). 

12. Το άρθρο 10 του Ν. 3230/2004 «Καθιέρωση συστή−
ματος διοίκησης με στόχους, μέτρηση της αποδοτικό−
τητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 44).

13. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 89/2010 «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 
(ΦΕΚ 154 τ.Α).

14. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 38/2010 «Προσαρμογή 
της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των 
επαγγελματικών προσόντων» (ΦΕΚ 78 τ.Α΄).

15. Την αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Ε/24830/4−12−2003 (ΦΕΚ Β΄ 1931) 
κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Υγείας και Πρόνοιας 
«Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών και των αντίστοι−
χων εντύπων τους που διεκπεραιώνονται και μέσω των 
ΚΕΠ».

16. Την υπ’ αριθμ. 383/18.01.2010 (ΦΕΚ Β΄29) απόφα−
ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Κα−
θορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Θεο−
δώρας Τζάκρη και Γεωργίου Ντόλιου».

17. Την αριθμ. Υ3β/οικ.15543 /2008 (ΦΕΚ 230 τ.Β΄) «Τροπο−
ποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Α5/2005 «Τροποποίηση 
και συμπλήρωση της ΦΓ4Ε/5258 υπουργικής απόφασης» 
περί ρυθμίσεως λεπτομερειών εφαρμογής ν.δ. 361/1969 
«περί ασκήσεως του επαγγέλματος του αισθητικού».

18. Το γεγονός ότι η διατήρηση της διαδικασίας χο−
ρήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίων 
αισθητικής, επιβάλλεται από επιτακτικούς λόγους δη−
μοσίου συμφέροντος που σχετίζονται άμεσα με την 
προστασία της δημόσιας υγείας των καταναλωτών και 
των εργαζομένων, καθώς και το γεγονός ότι οι απαιτή−
σεις που αυτή θέτει δεν μπορούν να υποκατασταθούν 
από κατασταλτικούς ελέγχους και δεν υπερβαίνουν τα 
αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων δημοσίου 
συμφέροντος.

19. Την ανάγκη βελτίωσης της εξυπηρέτησης και της ποι−
ότητας των παρεχομένων υπηρεσιών προς τον πολίτη.

20. Το ότι από την έκδοση της απόφασης αυτής δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Η διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουρ−
γίας εργαστηρίων αισθητικής, μπορεί να διεκπεραιώνε−
ται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών που 
λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης. 

Για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας συμπληρώνεται 
ειδικό έντυπο αίτησης, σύμφωνα με το Υπόδειγμα του 
Παραρτήματος, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 
της παρούσας απόφασης. Το προαναφερόμενο ειδικό 
έντυπο ισχύει και για τη διεκπεραίωση των οικείων πι−
στοποιημένων διαδικασιών από τα ΚΕΠ. 
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 26 Μαΐου 2011

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
 ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ  
 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ  
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    Αριθ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64433 (4)
Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυσης και λει−

τουργίας οδοντοτεχνικών εργαστηρίων στα Ενιαία Κέ−
ντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.) και τροποποίηση της αριθμ. 
ΔΙΑΔΠ/Ε/24830/4−12−2003 (ΦΕΚ 1931/Β΄) «Καθορισμός δι−
οικητικών διαδικασιών και των αντίστοιχων εντύπων 
τους που διεκπεραιώνονται και μέσω των ΚΕΠ». 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − 
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 6, 9 και 14 του ν. 3844/2010 (ΦΕΚ Α΄63) 

«Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 
2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου−
λίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά 
και άλλες διατάξεις».

2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ−
νηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, ο οποίος κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).

3. Το ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α) «Ενίσχυση της διαφάνειας 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυ−
βερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και λοιπές διατάξεις».

4. Την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του ν. 3013/2002 
«Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και άλλες δια−
τάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 102), όπως ισχύει.

5. Το άρθρο 8 του ν. 3242/2004 (ΦΕΚ Α΄102) «Ρυθμίσεις 
για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη 
διοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α.».

6. Το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 «Σχέσεις Κράτους – Πο−
λίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 75).

7. Την παράγραφο 3 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999 
«Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 45).

8. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/01−10−2002 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 
1276) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Καθορισμός του τύπου 
και του περιεχομένου της Υπεύθυνης Δήλωσης του άρ−
θρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄ 75)».

9. Την αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/22863/16−10−2006 (ΦΕΚ 1551/
B/23.10.2006) κοινή απόφαση του Υφυπουργού Εσωτε−
ρικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του 
Υπουργού Δικαιοσύνης «Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη 
αναζήτηση αντιγράφου ποινικού Μητρώου γενικής ή 
δικαστικής χρήσης».

10. Την αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ. Α./18613 (ΦΕΚ 1334 Β΄/30. 
8.2010) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 
Οικονομικών για την απλούστευση διαδικασιών για την 
πρόσβαση σε δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών και 
την άσκησή της σε εκτέλεση του αρ. 6 του Ν. 3844/2010 
(ΦΕΚ 63 Α΄/3.5.2010).

11. Την αριθμ. ΥΑΠ/Φ. 19. 7/14/380 (ΦΕΚ 1561 Β΄/23.9.2010) 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την οργάνωση, 
λειτουργία και αρμοδιότητες των Ενιαίων Κέντρων Εξυ−
πηρέτησης (ΕΚΕ) και την ηλεκτρονική διεκπεραίωση 

διαδικασιών από τα ΕΚΕ όπως τροποποιήθηκε με την 
αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.16/2/οικ.2406 απόφαση του Υπουρ−
γού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλ. Διακυβέρνησης 
(ΦΕΚ 261/Β/17−2−2011).

12. Το άρθρο 10 του Ν. 3230/2004 «Καθιέρωση συστή−
ματος διοίκησης με στόχους, μέτρηση της αποδοτικό−
τητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 44).

13. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 89/2010 «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 
(ΦΕΚ 154 τ.Α΄).

14. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 38/2010 «Προσαρμογή 
της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των 
επαγγελματικών προσόντων» (ΦΕΚ 78 τ.Α΄).

15. Την υπ’ αριθμ. 383/18.01.2010 (ΦΕΚ Β΄29) απόφα−
ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Κα−
θορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Θεο−
δώρας Τζάκρη και Γεωργίου Ντόλιου».

16. Τις διατάξεις του Ν. 1666/1986 (ΦΕΚ 200 τ.Α΄) «οδο−
ντοτεχνικό επάγγελμα – οδοντοτεχνικά εργαστήρια και 
άλλες διατάξεις».

17. Την αριθμ Α4β/οικ.2352/1988 υπουργική απόφαση «κα−
θορισμός δικαιολογητικών για τη χορήγηση άδειας ιδρύ−
σεως και λειτουργίας οδοντοτεχνικού εργαστηρίου» 

18. Την αριθμ. Α4β/1016/88 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 
214 τ.Β΄) «Προδιαγραφές χώρου εγκατάστασης οδοντο−
τεχνικού εργαστηρίου και εξοπλισμός, όπως τροποποι−
ήθηκε με την Α4β/4848/89» 

19. Την αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Ε/24830/4−12−2003 (ΦΕΚ Β΄ 1931) 
κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Υγείας και Πρόνοιας 
«Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών και των αντίστοιχων 
εντύπων τους που διεκπεραιώνονται και μέσω των ΚΕΠ».

20. Το γεγονός ότι η διατήρηση της διαδικασίας χορήγη−
σης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας οδοντοτεχνικών εργα−
στηρίων, επιβάλλεται από επιτακτικούς λόγους δημοσίου 
συμφέροντος που σχετίζονται άμεσα με την προστασία 
της δημόσιας υγείας των καταναλωτών και των εργαζο−
μένων, καθώς και το γεγονός ότι οι απαιτήσεις που αυτή 
θέτει δεν μπορούν να υποκατασταθούν από κατασταλτι−
κούς ελέγχους και δεν υπερβαίνουν τα αναγκαία όρια για 
την επίτευξη των στόχων δημοσίου συμφέροντος.

21. Την ανάγκη βελτίωσης της εξυπηρέτησης και της ποι−
ότητας των παρεχομένων υπηρεσιών προς τον πολίτη.

22. Το ότι από την έκδοση της απόφασης αυτής δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Η διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουρ−
γίας οδοντοτεχνικών εργαστηρίων, μπορεί να διεκπεραι−
ώνεται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών 
που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης. 

Για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας συμπληρώνεται 
ειδικό έντυπο αίτησης, σύμφωνα με το Υπόδειγμα του 
Παραρτήματος, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 
της παρούσας απόφασης. Το προαναφερόμενο ειδικό 
έντυπο ισχύει και για τη διεκπεραίωση των οικείων πι−
στοποιημένων διαδικασιών από τα ΚΕΠ. 
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 26 Μαΐου 2011

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
 ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ  
 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ  



19204 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

      Αριθ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 64432 (5)
Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυσης και 

λειτουργίας μονάδων αδυνατίσματος−διαιτολογικών 
μονάδων στα Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.) 
και τροποποίηση της αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α1/13310/11−7−2002 
(ΦΕΚ Β΄ 906) «Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών 
και των αντίστοιχων εντύπων τους που διεκπεραι−
ώνονται και μέσω των ΚΕΠ». 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − 
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 6, 9 και 14 του ν. 3844/2010 (ΦΕΚ Α΄63) 

«Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 
2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου−
λίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά 
και άλλες διατάξεις».

2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ−
νηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, ο οποίος κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).

3. Το ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α) «Ενίσχυση της διαφάνειας 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυ−
βερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο ‘Πρόγραμμα Διαύγεια’ και λοιπές διατάξεις».

4. Την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του ν. 3013/2002 
«Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και άλλες δια−
τάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 102), όπως ισχύει.

5. Το άρθρο 8 του ν. 3242/2004 (ΦΕΚ Α΄102) «Ρυθμίσεις 
για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη 
διοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α. ».

6. Το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 «Σχέσεις Κράτους – Πο−
λίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 75).

7. Την παράγραφο 3 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999 
«Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 45).

8. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/01−10−2002 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 
1276) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Καθορισμός του τύπου 
και του περιεχομένου της Υπεύθυνης Δήλωσης του άρ−
θρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄ 75)».

9. Την αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/22863/16−10−2006 (ΦΕΚ 1551/
B/23.10.2006) κοινή απόφαση του Υφυπουργού Εσωτε−
ρικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του 
Υπουργού Δικαιοσύνης «Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη 
αναζήτηση αντιγράφου ποινικού μητρώου γενικής ή δι−
καστικής χρήσης».

10. Την αριθμ. ΔΙΑΔΠ/ Φ. Α./ 18613 (ΦΕΚ 1334 Β΄/30.8.2010) 
κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών για την 
απλούστευση διαδικασιών για την πρόσβαση σε δραστηρι−
ότητες παροχής υπηρεσιών και την άσκησή της σε εκτέλε−
ση του αρ. 6 του Ν. 3844/ 2010 (ΦΕΚ 63 Α΄/3.5.2010).

11. Την αριθμ. ΥΑΠ/Φ.19.7/14/380 (ΦΕΚ 1561 Β΄/23.9.2010) 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την οργάνωση, 
λειτουργία και αρμοδιότητες των Ενιαίων Κέντρων Εξυ−

πηρέτησης (ΕΚΕ) και την ηλεκτρονική διεκπεραίωση 
διαδικασιών από τα ΕΚΕ όπως τροποποιήθηκε με την 
αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.16/2/οικ.2406 απόφαση του Υπουρ−
γού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλ. Διακυβέρνησης 
(ΦΕΚ 261/Β/17−2−2011). 

12. Το άρθρο 10 του Ν. 3230/2004 «Καθιέρωση συστή−
ματος διοίκησης με στόχους, μέτρηση της αποδοτικό−
τητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 44).

13. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 89/2010 «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 
(ΦΕΚ 154 τ.Α΄).

14. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 38/2010 «Προσαρμογή 
της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των 
επαγγελματικών προσόντων» (ΦΕΚ 78 τ.Α΄).

15. Την αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α1/13310/11−7−2002 (ΦΕΚ Β΄ 906) κοινή 
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης 
και Αποκέντρωσης και Υγείας και Πρόνοιας «Καθορισμός 
διοικητικών διαδικασιών και των αντίστοιχων εντύπων τους 
που διεκπεραιώνονται και μέσω των ΚΕΠ».

16. Την υπ’ αριθμ. 383/18.01.2010 (ΦΕΚ Β΄29) απόφα−
ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Κα−
θορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Θεο−
δώρας Τζάκρη και Γεωργίου Ντόλιου».

17. Την αριθμ. οικ. 3215/3−6−1998 (ΦΕΚ 655 τ.Β΄) απόφα−
σης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας «Προϋποθέσεις 
εγκατάστασης και λειτουργίας Μονάδων αδυνατίσμα−
τος−διαιτολογικών μονάδων».

18. Το γεγονός ότι η διατήρηση της διαδικασίας χο−
ρήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων αδυ−
νατίσματος − διαιτολογικών μονάδων, επιβάλλεται από 
επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος που σχε−
τίζονται άμεσα με την προστασία της δημόσιας υγείας 
των καταναλωτών και των εργαζομένων, καθώς και το 
γεγονός ότι οι απαιτήσεις που αυτή θέτει δεν μπορούν 
να υποκατασταθούν από κατασταλτικούς ελέγχους και 
δεν υπερβαίνουν τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των 
στόχων δημοσίου συμφέροντος.

19. Την ανάγκη βελτίωσης της εξυπηρέτησης και της 
ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών προς τον πο−
λίτη.

20. Το ότι από την έκδοση της απόφασης αυτής δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Η διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουρ−
γίας μονάδων αδυνατίσματος − διαιτολογικών μονάδων, 
μπορεί να διεκπεραιώνεται και μέσω των Κέντρων Εξυ−
πηρέτησης Πολιτών που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα 
Εξυπηρέτησης. 

Για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας συμπληρώνεται 
ειδικό έντυπο αίτησης, σύμφωνα με το Υπόδειγμα του 
Παραρτήματος, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 
της παρούσας απόφασης. Το προαναφερόμενο ειδικό 
έντυπο ισχύει και για τη διεκπεραίωση των οικείων πι−
στοποιημένων διαδικασιών από τα ΚΕΠ. 
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 26 Μαΐου 2011

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
 ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ  
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