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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.34580 
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64435/26.5.2011 

κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1394 τ.Β΄) «Ένταξη 
της διαδικασίας Χορήγησης άδειας ίδρυσης και λει−
τουργίας εργαστηρίων φυσικοθεραπείας στα Ενιαία 
Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.) και τροποποίηση της 
υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/A1/13310/17.07.2002 κοινή υπουργι−
κή απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 906) «Καθορισμός διοικητικών 
διαδικασιών και των αντίστοιχων εντύπων τους που 
διεκπεραιώνονται και μέσω των ΚΕΠ”».

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − ΥΓΕΙΑΣ

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. Τις διατάξεις του ν. 3919/2011 (ΦΕΚ Α΄ 32) «Αρχή 
της επαγγελματικής ελευθερίας κατάργηση των αδι−
καιολογήτων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση 
επαγγελμάτων». 

3. 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).

4. Το ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112) «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».

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

6. 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.».

7. Το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄ 75) «Σχέσεις 
Κράτους – Πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυ−
τότητας και άλλες διατάξεις» .

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

9. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/01.10.2002 (ΦΕΚ Β΄ 
1276) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Διοίκησης 
και Αποκέντρωσης «Καθορισμός του τύπου και του πε−
ριεχομένου της Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 του 
ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄ 75)».

10. Την υπ’ 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».

11. 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).

12. Την υπ’ αριθμ. ΥΑΠ/Φ.19.7/14/380 (ΦΕΚ Β΄ 1561/ 
23.9.2010) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Απο−
κέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την 
οργάνωση, λειτουργία και αρμοδιότητες των Ενιαίων 
Κέντρων Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) και την ηλεκτρονική δι−
εκπεραίωση διαδικασιών από τα ΕΚΕ όπως τροποποι−
ήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.16/2/οικ.2406 (ΦΕΚ 
261/Β΄/17.2.2011) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρ. Διακυβέρνησης και την υπ’ 
αριθμ. ΥΑΠ/Φ.19.7/166/7.2.2013 (ΦΕΚ 401/Β΄/22.2.2013) από−
φαση του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

13. Το άρθρο 10 του ν. 3230/2004 (ΦΕΚ Α΄ 44) «Καθιέ−
ρωση συστήματος διοίκησης με στόχους, μέτρηση της 
αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις».

14. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 86/2012 (ΦΕΚ Α΄ 141) 
«Διο ρισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών».

15. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 90/2012 (ΦΕΚ Α΄ 90) «Διο−
ρισμός Υπουργού και Υφυπουργών».

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

17. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α1/13310/17.7.2002 (ΦΕΚ Β΄ 906) 
κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Υγείας «Καθορισμός 
διοικητικών διαδικασιών και των αντίστοιχων εντύπων 
τους που διεκπεραιώνονται και μέσω των ΚΕΠ».

18. Τις διατάξεις του Π.Δ. 29/1987 (ΦΕΚ Α΄ 8) «εργαστή−
ρια φυσικοθεραπείας», όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 
ΙΒ3 (6) του άρθρου πρώτο του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α΄ 222).

19. Το γεγονός ότι η διατήρηση της διαδικασίας αναγ−
γελίας έναρξης λειτουργίας εργαστηρίων φυσικοθερα−
πείας, 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 κατασταλ−
τικούς 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:

Τροποποιούμε την κοινή υπουργική απόφαση με 
αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64435/2011(ΦΕΚ Β΄ 1394) «Ένταξη της 
διαδικασίας Χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργί−
ας εργαστηρίων φυσικοθεραπείας στα Ενιαία Κέντρα 
Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.) και τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 
ΔΙΑΔΠ/Ε/24830/4.12.2003 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 
Β΄ 1931) «Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών και των 
αντίστοιχων εντύπων τους που διεκπεραιώνονται και 
μέσω των ΚΕΠ”», ως προς τα εξής σημεία: 

1. H διοικητική διαδικασία «χορήγησης άδειας ίδρυσης 
και λειτουργίας εργαστηρίου φυσικοθεραπείας» μετο−
νομάζεται σε «αναγγελία έναρξης λειτουργίας εργα−
στηρίου φυσικοθεραπείας».

2. Η διοικητική πράξη «άδεια ίδρυσης και λειτουργίας» 
αντικαθίσταται με τη «βεβαίωση λειτουργίας» 

3. Το δικαιολογητικό «αντίγραφο άδειας άσκησης επαγ−
γέλματος φυσικοθεραπευτή/βεβαίωση επαγγελματικής 
εμπειρίας δύο ετών όταν το υπόψη επάγγελμα δεν είναι 
νομοθετικά ρυθμισμένο στο εν λόγω κράτος» αντικα−
θίσταται με «αντίγραφο βεβαίωσης ότι πληρούνται οι 
νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος 
του φυσικοθεραπευτή για τον επιστημονικά υπεύθυνο». 

4. Το δικαιολογητικό «Σχεδιάγραμμα κάτοψης των χώ−
ρων υπογεγραμμένο από αρχιτέκτονα ή πολιτικό μηχα−
νικό μέλος του Τ.Ε.Ε. θεωρημένο από λειτουργική άποψη 
από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας, στο 
οποίο θα αποτυπώνονται οι προβλεπόμενοι χώροι. Επί−
σης σύμφωνα με τις υγειονομικές διατάξεις χώρος απο−
χωρητηρίου» αντικαθίσταται με «Αρχιτεκτονικά σχέδια 
κατόψεων και τομών των χώρων υπογεγραμμένα από 
διπλωματούχο μηχανικό μέλους του Τ.Ε.Ε., θεωρημένα 
από λειτουργική άποψη από την αρμόδια Υπηρεσία της 
Περιφέρειας». 

5. Το δικαιολογητικό «Βεβαίωση της πολεοδομίας για 
τη νομιμότητα του κτίσματος και χώρων κύριας χρή−
σης» αντικαθίσταται με «Αντίγραφο του στελέχους της 
οικοδομικής άδεια (Άδειας Δόμησης), επικυρωμένο από 
την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης, στην οποία θα πρέπει 
να αναγράφεται η χρήση του κτιρίου ή του χώρου για 
την οποία ζητείται η αδειοδότηση ή σε κάθε περίπτωση 
αυτή που αναγράφεται στην ταυτότητα του κτιρίου σύμ−
φωνα με το άρθρο 5 του Ν. 4067/12 (ΦΕΚ 79Α΄/9.4.2012)». 

6. Το δικαιολογητικό «Βεβαίωση πυρασφάλειας από 
την πυροσβεστική υπηρεσία» αντικαθίσταται με «Πιστο−
ποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας από την αρμό−
δια Πυροσβεστική Υπηρεσία σύμφωνα με την ισχύουσα 
Πυροσβεστική Διάταξη». 

Για τη διεκπεραίωση των διαδικασιών συμπληρώνο−
νται ειδικά έντυπα αίτησης, τα οποία περιλαμβάνουν 
όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Τα έντυπα επι−
συνάπτονται στην παρούσα απόφαση και αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος αυτής. 
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 4 Απριλίου 2013

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
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