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«Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων
και τουριστικών υποδοµών, ειδικές µορφές τουρισµού και άλλες
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
Κεφάλαιο Α: Τουριστικές Επιχειρήσεις, ∆ιαδικασία χορήγησης
Ειδικού Σήµατος Λειτουργίας, Κυρώσεις

Άρθρο 1
Τουριστικές Επιχειρήσεις
1.

Ως

τουριστικές

επιχειρήσεις

ορίζονται

οι

επιχειρήσεις

που

δραστηριοποιούνται στον τοµέα του τουρισµού και είναι οι εξής:
α. Τουριστικά καταλύµατα
β. Εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδοµής
γ. Τουριστικά γραφεία
δ. Γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων
ε. Επιχειρήσεις εκµίσθωσης Μοτοσικλετών, Τρίτροχων και Τετράτροχων
οχηµάτων άνω των 50 κ.εκ.
στ. Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.)
ζ. Ναυλοµεσιτικά Γραφεία

2.

Τουριστικά καταλύµατα
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Τουριστικά καταλύµατα είναι οι τουριστικές επιχειρήσεις που υποδέχονται
τουρίστες και παρέχουν σε αυτούς διαµονή και άλλες συναφείς προς τη
διαµονή υπηρεσίες, όπως εστίαση, ψυχαγωγία, αναψυχή, άθληση .
∆ιακρίνονται ως εξής:

α. Κύρια ξενοδοχειακά καταλύµατα
αα. Ξενοδοχεία:

Τα ξενοδοχεία είναι εγκαταστάσεις

διαµονής

που

διαθέτουν χώρους διανυκτέρευσης σε δωµάτια ή σε διαµερίσµατα ενός ή
δύο

ή

περισσότερων

χώρων

µε

λουτρό,

κοινόχρηστους

χώρους

υποδοχής, παραµονής των πελατών και αίθουσα παροχής τουλάχιστον
πρωινού γεύµατος.
ββ.

Οργανωµένες

οργανωµένες

Τουριστικές

τουριστικές

Κατασκηνώσεις

κατασκηνώσεις

είναι

(camping):

κύρια

Οι

ξενοδοχειακά

καταλύµατα, υπαίθρια, µε ή χωρίς οικίσκους, στα οποία παρέχεται η
δυνατότητα διαµονής, εστίασης και αναψυχής τουριστών που διαθέτουν ή
όχι

ίδια

κατασκηνωτικά

αυτοκινούµενα

και µεταφορικά

τροχόσπιτα,

µέσα,

ρυµουλκούµενα

ή

όπως

συρόµενα

ή

ηµιρυµουλκούµενα

τροχόσπιτα, σκηνές, τροχοσκηνές ή σκηνές επί της οροφής οχηµάτων,
τουριστικά λεωφορεία διαµορφωµένα µε κοιτώνες (hotel bus) και
τουριστικά λεωφορεία µε συρόµενα οχήµατα διαµορφωµένα µε κοιτώνες
(rotel

hotel).

Για

την

ίδρυση

και

λειτουργία

των

οργανωµένων

τουριστικών κατασκηνώσεων εφαρµόζονται οι διατάξεις της παρ. 3 του
άρθρου 35 του ν. 3498/2006. ( Α’ 230 )
γγ. Οι Ξενώνες Φιλοξενίας Νέων: Ξενώνες φιλοξενίας νέων είναι κύρια
ξενοδοχειακά καταλύµατα της υποπερίπτωσης αα της περίπτωσης α της
παρ. 2 τα οποία ευρίσκονται εντός εγκεκριµένων σχεδίων πόλεων και
οικισµών. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισµού καθορίζονται οι τεχνικές
και λειτουργικές προδιαγραφές των ξενώνων φιλοξενίας νέων, οι όροι και
οι προϋποθέσεις λειτουργίας τους, τα απαραίτητα δικαιολογητικά και οι
οικονοµικές επιβαρύνσεις για τη νόµιµη λειτουργία τους, οι διοικητικές
κυρώσεις για παράβαση των παραπάνω όρων και προϋποθέσεων, τα
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κριτήρια και η διαδικασία κατάταξής τους και κάθε άλλο σχετικό θέµα για
την ίδρυση και λειτουργία αυτών.
Επιτρέπεται η µετατροπή υφιστάµενων ξενοδοχειακών καταλυµάτων της
υποπερίπτωσης αα της περίπτωσης α της παρ. 1 ή πολυώροφων οικοδοµών
σε ξενώνες φιλοξενίας νέων, εφόσον πληρούν τις τεχνικές και λειτουργικές
προδιαγραφές του προηγούµενου εδαφίου. Με απόφαση του Υπουργού
Τουρισµού καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία µετατροπής των
καταλυµάτων αυτών ή των πολυόροφων οικοδοµών σε ξενώνες φιλοξενίας
νέων.

δδ. Σύνθετα τουριστικά καταλύµατα: Σύνθετα Τουριστικά Καταλύµατα
είναι

τα

ξενοδοχειακά

καταλύµατα

της

υποπερίπτωσης

αα,

της

περίπτωσης α της παραγράφου 2 που ανεγείρονται σε συνδυασµό: α) µε
τουριστικές επιπλωµένες κατοικίες της υποπερίπτωσης ββ της περίπτωσης
β της παραγράφου 2 και β) µε εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής
υποδοµής

Για την ίδρυση και λειτουργία των σύνθετων τουριστικών

καταλυµάτων εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 8 και 9 του νόµου
4002/2011

(Α’

εγκαταστάσεις

180).

Για

ειδικής

την

εφαρµογή

τουριστικής

του

υποδοµής

νόµου

νοούνται

αυτού

ως

συνεδριακά

κέντρα, γήπεδα γκολφ, κέντρα θαλασσοθεραπείας, τουριστικοί λιµένες,
χιονοδροµικά κέντρα, θεµατικά πάρκα, Κέντρα Προπονητικού Αθλητικού
Τουρισµού, υδροθεραπευτήρια, καθώς και οι εξής εγκαταστάσεις ειδικών
µορφών τουρισµού: µονάδες ιαµατικής θεραπείας, κέντρα ιαµατικού
τουρισµού − θερµαλισµού, κέντρα αναζωογόνησης, κέντρα ευεξίας και
αισθητικής
Υπουργού

και

κέντρα

Τουρισµού

καταδυτικού

δύνανται

να

τουρισµού.

Με

προσδιορίζονται

απόφαση
και

άλλα

του
είδη

τουριστικών επιχειρήσεων ή εγκαταστάσεων ως εγκαταστάσεις ειδικής
τουριστικής υποδοµής, που αποτελούν τµήµα των σύνθετων τουριστικών
καταλυµάτων.
εε.

Ξενοδοχεία

συνιδιοκτησίας

(condo

hotels):

Είναι

ξενοδοχειακά

καταλύµατα της υποπερίπτωσης αα της περίπτωσης α της παραγράφου 2
του παρόντος άρθρου, κατηγορίας 3 ή 4 ή 5 αστέρων εντός εγκεκριµένων
σχεδίων πόλεων και εντός ορίων οικισµών προ του 1923 ή κάτω των
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2000 κατοίκων, επί των οποίων, µε τη µορφή δωµατίων ή διαµερισµάτων
επιτρέπεται η σύσταση οριζοντίων και καθέτων ιδιοκτησιών και η σύσταση
ή µεταβίβαση ενοχικών και εµπραγµάτων δικαιωµάτων σε τρίτους. Η
µακροχρόνια µίσθωση συνοµολογείται για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον
δέκα ετών. Για την ίδρυση και λειτουργία των ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας
εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 3 του νόµου 4179/2013.( Α’ 175 ).

στστ.

Τουριστικά

προβλέπονται
Υπουργού

στο

καταλύµατα
προεδρικό

Τουρισµού

προδιαγραφές

των

εντός

παραδοσιακών

διάταγµα

καθορίζονται

τουριστικών

33/1979.

οι

τεχνικές

καταλυµάτων

κτισµάτων

που

απόφαση

του

Με
και

εντός

λειτουργικές
παραδοσιακών

κτισµάτων, οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας τους, τα απαραίτητα
δικαιολογητικά, τα κριτήρια και η διαδικασία κατάταξής τους και κάθε άλλη
αναγκαία λεπτοµέρεια για την ίδρυση και λειτουργία αυτών.

β. Μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύµατα:
αα. Αυτοεξυπηρετούµενα καταλύµατα - τουριστικές επιπλωµένες επαύλεις
(βίλες):

Ως

τουριστικές

µονοκατοικίες,
ανεξάρτητη
οικοπέδου/

επιφάνειας

εξωτερική

επιπλωµένες

επαύλεις

(βίλες)

τουλάχιστον

80

οι

προσπέλαση

και

τ.µ.,

ορίζονται

οποίες

παρουσιάζουν

έχουν

αυτοτέλεια

γηπέδου και κτίσµατος. ∆οµούνται µε όρους δόµησης

κατοικίας. Για την ίδρυση και λειτουργία των τουριστικών επιπλωµένων
επαύλεων (βιλών) εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 46 του νόµου
4179/2013.

ββ.

Αυτοεξυπηρετούµενα

καταλύµατα

-

τουριστικές

επιπλωµένες

κατοικίες: Ως τουριστικές επιπλωµένες κατοικίες ορίζονται µεµονωµένες ή
σε συγκρότηµα µονοκατοικίες, επιφανείας τουλάχιστον 40 τ.µ. εκάστη, µε
αυτοτέλεια λειτουργίας και ανεξάρτητη εξωτερική προσπέλαση. ∆οµούνται
µε όρους δόµησης κατοικίας. Για την ίδρυση και λειτουργία των
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τουριστικών επιπλωµένων κατοικιών εφαρµόζονται οι διατάξεις του
άρθρου 46 του νόµου 4179/2013.

γγ. Ενοικιαζόµενα επιπλωµένα δωµάτια - διαµερίσµατα: Ως ενοικιαζόµενα
επιπλωµένα δωµάτια - διαµερίσµατα ορίζονται εγκαταστάσεις διαµονής
που διαθέτουν χώρους διανυκτέρευσης σε δωµάτια ή και σε διαµερίσµατα
ενός

ή

δύο

ή

περισσότερων

χώρων

µε

λουτρό.

Μπορούν

να

αναπτύσσονται σε συγκρότηµα µέχρι 20 δωµατίων.
Με απόφαση του Υπουργού Τουρισµού καθορίζονται οι τεχνικές και
λειτουργικές προδιαγραφές των ενοικιαζόµενων επιπλωµένων δωµατίων διαµερισµάτων.

4. Εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδοµής:
Ως εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδοµής νοούνται:
αα. Συνεδριακά κέντρα
ββ. Γήπεδα γκολφ
γγ. Κέντρα θαλασσοθεραπείας
δδ. Τουριστικοί λιµένες
εε. Χιονοδροµικά κέντρα
στστ. Θεµατικά πάρκα
ζζ. Εγκαταστάσεις αξιοποίησης ιαµατικών πηγών
ηη. Κέντρα Προπονητικού Αθλητικού Τουρισµού
θθ. Υδροθεραπευτήρια
ιι. Αυτοκινητοδρόµια
Με απόφαση του Υπουργού Τουρισµού δύνανται να προσδιορίζονται και
άλλα είδη τουριστικών επιχειρήσεων ή εγκαταστάσεων ως εγκαταστάσεις
ειδικής τουριστικής υποδοµής. Με ίδια απόφαση ορίζονται οι όροι και οι
προϋποθέσεις για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής
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υποδοµής, οι κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης της οικείας νοµοθεσίας
και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια.

5. Τουριστικά γραφεία
Τουριστικά είναι τα γραφεία κατά την έννοια του άρθρου 1 του
ν.393/1976 (Α’ 199).

6. Γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων
Γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων είναι επιχειρήσεις ολικής µίσθωσης
ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων.

7. Επιχειρήσεις εκµίσθωσης µοτοσικλετών, τρίτροχων και τετράτροχων
οχηµάτων άνω των 50 κ.εκ.
Οι επιχειρήσεις εκµίσθωσης µοτοσικλετών, τρίτροχων και τετράτροχων
οχηµάτων άνω των 50 κ.εκ. είναι επιχειρήσείς που εκµισθώνουν τα
µοτοσικλετών, τρίτροχων και τετράτροχων οχηµάτων άνω των 50 κ.εκ.

8. Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.)
Οι Τ.Ε.Ο.Μ. είναι τουριστικές επιχειρήσεις της παρ. 1 που έχουν στην
κυριότητα, νοµή ή κατοχή τους ένα ή περισσότερα ειδικά τουριστικά
λεωφορεία του ν. 711/1977.

9. Ναυλοµεσιτικά Γραφεία
Τα ναυλοµεσιτικά γραφεία είναι τουριστικές επιχειρήσεις της παρ. 1 οι
οποίες αναλαµβάνουν την εκναύλωση επαγγελµατικών πλοίων αναψυχής.

6

Άρθρο 2
Χορήγηση Ειδικού Σήµατος Λειτουργίας
σε Τουριστικά Καταλύµατα

1.

Ακίνητο που εκµισθώνεται για προσωρινή διαµονή του µισθωτή για
χρονικό διάστηµα µικρότερο των τριάντα (30) ηµερών θεωρείται
τουριστικό κατάλυµα.

2.

Προϋπόθεση λειτουργίας όλων των τουριστικών καταλυµάτων της
παρ. 2 του άρθρου 1 είναι η προηγούµενη χορήγηση Ειδικού
Σήµατος Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) από την αρµόδια υπηρεσία.

3.

Με απόφαση του Υπουργού Τουρισµού καθορίζεται ο τύπος της
έντυπης αίτησης που υποβάλλεται για την έκδοση του Ε.Σ.Λ.
ανάλογα µε την µορφή του τουριστικού καταλύµατος.

4.

Η αρµόδια υπηρεσία τουρισµού τηρεί µητρώο των τουριστικών
επιχειρήσεων του άρθρου 1 του παρόντος µε αύξοντα αριθµό, ο
οποίος αναγράφεται στο Ε.Σ.Λ. για τα τουριστικά καταλύµατα ή στη
βεβαίωση νοµίµων προϋποθέσεων, η οποία χορηγείται σε όλες τις
ανωτέρω

επιχειρήσεις.

Στο

Ε.Σ.Λ.

ή

στη

βεβαίωση

νοµίµων

προϋποθέσεων αναγράφεται επίσης και ο Α.Φ.Μ. επιχείρησης.

Άρθρο 3
∆ιαδικασία χορήγησης Ειδικού Σήµατος Λειτουργίας
Ξενοδοχείων και Οργανωµένων τουριστικών κατασκηνώσεων

1. Για τη χορήγηση Ε.Σ.Λ. ξενοδοχείου και οργανωµένων τουριστικών
κατασκηνώσεων, ο αιτών υποβάλλει είτε στην αρµόδια υπηρεσία
τουρισµού είτε σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών
(ΚΕΠ), που λειτουργεί ως Ενιαίο

Κέντρο

Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) τα

εξής:

α. Αίτηση - Υπεύθυνη ∆ήλωση σύµφωνα µε το άρθρο 8 του ν.
1599/1986 (Α`75), στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του
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αιτούντος φυσικού ή νοµικού προσώπου, ο αριθµός φορολογικού
µητρώου (Α.Φ.Μ.) και η ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (∆.Ο.Υ.)
στην οποία ανήκει. Για το νοµικό πρόσωπο η αίτηση υποβάλλεται
από τον κατά περίπτωση νόµιµο εκπρόσωπο του και συνοδεύεται
από τα έγγραφα που αποδεικνύουν τη νόµιµη σύσταση και
λειτουργία του. Η αίτηση χορήγησης Ε.Σ.Λ. ξενοδοχείου και
οργανωµένων τουριστικών κατασκηνώσεων µπορεί να κατατίθεται
και από πρόσωπο που εκµεταλλεύεται αυτό, δυνάµει σχετικής
µισθωτικής ή άλλης σύµβασης, θεωρηµένης από την αρµόδια
∆.Ο.Υ. η οποία συνυποβάλλεται.

β. Άδεια οικοδοµής ή άδεια δόµησης εκδοθείσα από τον οικείο
Ο.Τ.Α. ή άλλη αρµόδια αρχή. Για χώρους που έχουν διατηρηθεί
σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του ν. 3843/2010
(Α` 62) προσκοµίζεται αντίγραφο της αίτησης όπου βεβαιώνεται η
περαίωση της διαδικασίας διατήρησης του χώρου σύµφωνα µε την
παράγραφο 5 του άρθρου 6 του ν. 3843/2010 (Α` 62). Για
κατασκευές ή χρήσεις που έχουν υπαχθεί στις ρυθµίσεις του
άρθρου 24 του ν. 4014/2011 (Α` 209) και στις διατάξεις του Ν.
4178/2013 προσκοµίζεται η βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας
σύµφωνα µε το άρθρο 2 της 41498/26.9.2011 απόφασης των
Υπουργών

∆ιοικητικής

Μεταρρύθµισης

και

Ηλεκτρονικής

∆ιακυβέρνησης, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
και ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων (Β`
2167) ή η βεβαίωση εξόφλησης ποσοστού 30% του συνολικού
ποσού προστίµου από το πληροφοριακό σύστηµα.

γ. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας για το σύνολο της εγκατάστασης,
το οποίο εκδίδεται από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία, όπου
απαιτείται.
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δ. Βεβαίωση σύνδεσης µε το αποχετευτικό δίκτυο του δήµου, η
οποία εκδίδεται από τον οικείο φορέα λειτουργίας του αποχετευτικού
συστήµατος.

Στις

περιπτώσεις

που

δεν

υπάρχει

σύνδεση

µε

αποχετευτικό δίκτυο προσκοµίζεται βεβαίωση καλής λειτουργίας του
αποχετευτικού συστήµατος, η οποία εκδίδεται από την αρµόδια
υπηρεσία, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. Η βεβαίωση καλής
λειτουργίας του αποχετευτικού συστήµατος µπορεί να αντικαθίσταται
µε βεβαίωση διπλωµατούχου ή πτυχιούχου µηχανολόγου µηχανικού
ή ηλεκτρολόγου µηχανικού ή µηχανικού Ενεργειακής Τεχνολογίας ή
χηµικού µηχανικού ή µηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας πτυχιούχου
ή διπλωµατούχου µε τεκµηρίωση τεχνικών στοιχείων ως προς την
επάρκεια των εγκαταστάσεων διάθεσης υγρών αποβλήτων σύµφωνα
µε την ισχύουσα υγειονοµική νοµοθεσία και µε υπεύθυνη δήλωση
του ίδιου µηχανικού και του ιδιοκτήτη του τουριστικού καταλύµατος
ή του νοµίµου εκπροσώπου, αν πρόκειται για νοµικό πρόσωπο, ότι
πληρούνται οι προδιαγραφές της ισχύουσας νοµοθεσίας.

ε. Απόδειξη κατάθεσης παραβόλων, ως ακολούθως:
Ξενοδοχείο

Ποσό ανά δωµάτιο

Κατηγορίας 5*

€10,00/δωµάτιο

Κατηγορίας 4*

€8,00/δωµάτιο

Κατηγορίας 3*

€6,00/δωµάτιο

Κατηγορίας 2*

€4,00/δωµάτιο

Κατηγορίας 1*

€4,00/δωµάτιο

Οργανωµένες τουριστικές Κατασκηνώσεις: €5,00/ θέση και
€10,00/ οικίσκο.
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Τα ως άνω παράβολα κατατίθενται υπέρ του Ελληνικού ∆ηµοσίου
σε οποιαδήποτε ∆.Ο.Υ..
στ. Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για έργα
κατηγορίας Α` ή Πρότυπες Περιβαλλοντικές ∆εσµεύσεις (Π.Π.∆.),
όπου

απαιτείται,

για

έργα

κατηγορίας

Β`

σύµφωνα

µε

το

Παράρτηµα VI της υπ` αριθµ. 1958/2012 (Β` 21) απόφασης του
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής όπως
ισχύει.
ζ. Αντίγραφα των σχεδίων αρχιτεκτονικής µελέτης που συνοδεύουν
την άδεια οικοδοµής ή την άδεια δόµησης (κατόψεις – όψεις) σε
δύο σειρές, στα οποία εµφαίνονται και τα προς αδειοδότηση
καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος και οι κολυµβητικές
δεξαµενές. Τα αντίγραφα αυτά συνοδεύονται από υπεύθυνες
δηλώσεις του αιτούντος και του εντεταλµένου µηχανικού, σύµφωνα
µε το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 (Α` 75) στην οποία θα δηλώνεται
ότι το κατάλυµα έχει αναγερθεί και πληροί όλες ανεξαιρέτως τις
τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές που προβλέπονται για τα
καταλύµατα της συγκεκριµένης κατηγορίας που ανήκει ή επιθυµεί
να καταταγεί. Επίσης προσκοµίζεται τεχνική έκθεση, θέσεως,
έκτασης, υπάρχουσας υποδοµής και περιγραφή του ευρύτερου
περιβάλλοντος του οικοπέδου/ γηπέδου µε πρωτότυπη υπογραφή
και σφραγίδα διπλωµατούχου µηχανικού. Η µία σειρά βεβαιώνεται
από την υπηρεσία και επιστρέφεται στον αιτούντα και η δεύτερη
σειρά παραµένει στο αρχείο της υπηρεσίας.
Επίσης, αναζητούνται από την αρµόδια για την έκδοση Ε.Σ.Λ.
υπηρεσία τα ακόλουθα:
η. Αντίγραφο ποινικού µητρώου γενικής χρήσης, από το οποίο να
προκύπτει ότι ο αιτών δεν έχει καταδικαστεί αµετάκλητα για
κακούργηµα. Το δικαιολογητικό αυτό αναζητείται υπηρεσιακά
εφόσον εκδίδεται από ηµεδαπή αρχή. Φυσικά πρόσωπα που έχουν
την ιθαγένεια άλλου κράτους υποβάλλουν ισοδύναµο έγγραφο που
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έχει εκδοθεί από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτουςµέλους µε το οποίο βεβαιώνεται η µη καταδίκη για τα ανωτέρω
αδικήµατα.

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 όπου 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.
θ. Βεβαίωση του Ξενοδοχειακού Επιµελητηρίου Ελλάδας (Ξ.Ε.Ε.)
περί ενηµερότητας των προς αυτό υποχρεώσεων µε αναφορά στη
νοµική µορφή της επιχείρησης.

2. Η αρµόδια υπηρεσία τουρισµού χορηγεί Ε.Σ.Λ. εντός πενήντα (50)
ηµερών από την προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών της
παρ. 1 Αν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσµία τεκµαίρεται η
χορήγηση του Ε.Σ.Λ. σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου
14 του ν. 3844/2010 (Α` 63) και ο αιτών µπορεί να ζητήσει
σχετική βεβαίωση από την αρµόδια για τη χορήγηση του Ε.Σ.Λ.
αρχή.
3. Στα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος και στα λοιπά
καταστήµατα των οποίων η λειτουργία έχει προβλεφθεί εντός του
τουριστικού καταλύµατος χορηγείται από την αρµόδια κατά τόπο
υπηρεσία τουρισµού βεβαίωση συνδροµής νοµίµων προϋποθέσεων
για τη λειτουργία τους µε την προϋπόθεση της προηγούµενης
υποβολής των κατά περίπτωση προβλεπόµενων από την κείµενη
νοµοθεσία

δικαιολογητικών.

Η

βεβαίωση

συνδροµής

νοµίµων
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προϋποθέσεων χορηγείται το αργότερο εντός πενήντα (50) ηµερών
από την προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών. Η αρµόδια
υπηρεσία

τουρισµού

αναζητεί

υπηρεσιακά

από

την

αρµόδια

υγειονοµική υπηρεσία τη σχετική γνωµοδότηση που επιβεβαιώνει
ότι το υπό αδειοδότηση ΚΥΕ πληροί τους όρους της απόφασης µε
αριθµό

Υ1γ/ΓΠ/οικ.

96967

(ΦΕΚ

Β΄

2718).

Σε

περίπτωση

παρέλευσης άπρακτης της ανωτέρω προθεσµίας τεκµαίρεται η
χορήγηση της βεβαίωσης συνδροµής νοµίµων προϋποθέσεων.
4. Το Ε.Σ.Λ. είναι αόριστης διάρκειας. Τα δικαιολογητικά των οποίων η
ισχύς λήγει αντικαθίστανται υποχρεωτικά προ της λήξης τους, άλλως
το Ε.Σ.Λ. ανακαλείται µε απόφαση του Προϊσταµένου της αρµόδιας
για τη χορήγησή του αρχής. Οποιαδήποτε αλλαγή στο φυσικό ή
νοµικό πρόσωπο που εκµεταλλεύεται το τουριστικό κατάλυµα
συνεπάγεται

έκδοση

Ε.Σ.Λ.

µε

µόνη

την

υποβολή

των

δικαιολογητικών (α) και (η) της παρ. 1 καθώς και απόδειξη
κατάθεσης παραβόλου ίσου µε το 20% του ποσού που καθορίζεται
στην περ. ε της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

5. Ειδικά

για

τις

κολυµβητικές

δεξαµενές

υποβάλλονται

τα

δικαιολογητικά που προβλέπονται στην διάταξη της παρ. 2 του
άρθρου 154 του ν. 4070/2012.

Άρθρο 4
∆ιαδικασία χορήγησης Ειδικού Σήµατος Λειτουργίας
Ενοικιαζόµενων επιπλωµένων δωµατίων - διαµερισµάτων

1.

Για τη χορήγηση Ε.Σ.Λ. ενοικιαζοµένων

επιπλωµένων δωµατίων –

διαµερισµάτων ο αιτών υποβάλλει είτε στην αρµόδια υπηρεσία
τουρισµού είτε σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)
, που λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) τα εξής:
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α. Αίτηση - Υπεύθυνη ∆ήλωση σύµφωνα µε το άρθρο 8 του ν.
1599/1986 (Α`75), στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του
αιτούντος φυσικού ή νοµικού προσώπου, ο αριθµός φορολογικού
µητρώου (Α.Φ.Μ.) και η ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (∆.Ο.Υ.) στην
οποία ανήκει. Για το νοµικό πρόσωπο η αίτηση υποβάλλεται από τον
νόµιµο εκπρόσωπό του και συνοδεύεται από τα έγγραφα που
αποδεικνύουν τη νόµιµη σύσταση και λειτουργία του. Η αίτηση
χορήγησης

Ειδικού

Σήµατος

Λειτουργίας

ενοικιαζόµενου

επιπλωµένου δωµατίου/διαµερίσµατος µπορεί να κατατίθεται και από
πρόσωπο που εκµεταλλεύεται αυτά, δυνάµει σχετικής µισθωτικής ή
άλλης σύµβασης, θεωρηµένης από την αρµόδια ∆.Ο.Υ., η οποία
συνυποβάλλεται.

β. Άδεια οικοδοµής ή άδεια δόµησης εκδοθείσα από τον οικείο
Ο.Τ.Α. ή άλλη αρµόδια αρχή. Για χώρους που έχουν διατηρηθεί
σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του ν. 3843/2010
(Α` 62) προσκοµίζεται αντίγραφο της αίτησης όπου βεβαιώνεται η
περαίωση της διαδικασίας διατήρησης του χώρου σύµφωνα µε την
παράγραφο 5 του άρθρου 6 του ν. 3843/2010 (Α` 62). Για
κατασκευές ή χρήσεις που έχουν υπαχθεί στις ρυθµίσεις του
άρθρου 24 του ν. 4014/2011 (Α` 209) και στις διατάξεις του Ν.
4178/2013 προσκοµίζεται η βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας
σύµφωνα µε το άρθρο 2 της 41498/26.9.2011 απόφασης των
Υπουργών

∆ιοικητικής

Μεταρρύθµισης

και

Ηλεκτρονικής

∆ιακυβέρνησης, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
και ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων (Β`
2167) ή η βεβαίωση εξόφλησης ποσοστού 30% του συνολικού
ποσού προστίµου από το πληροφοριακό σύστηµα.

γ. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας για το σύνολο της εγκατάστασης, το
οποίο εκδίδεται από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία, όπυ
απαιτείται.
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δ. Οικοδοµική άδεια ή άδεια δόµησης εκδοθείσα από την Υπηρεσία
∆όµησης του οικείου Ο.Τ.Α. ή άλλη αρµόδια αρχή. Για χώρους που
έχουν διατηρηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 5 και 6
του ν. 3843/2010 (Α` 62) προσκοµίζεται αντίγραφο της αίτησης
όπου βεβαιώνεται η περαίωση της διαδικασίας διατήρησης του
χώρου σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 6 του ν.
3843/2010 (Α` 62). Για κατασκευές ή χρήσεις που έχουν υπαχθεί
στις ρυθµίσεις του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 (Α` 209) και στις
διατάξεις του Ν. 4178/2013 προσκοµίζεται η βεβαίωση περαίωσης
της διαδικασίας σύµφωνα µε το άρθρο 2 της 41498/26.9.2011
απόφασης

των

Ηλεκτρονικής

Υπουργών

∆ιακυβέρνησης,

∆ιοικητικής

Μεταρρύθµισης

Περιβάλλοντος,

Ενέργειας

και
και

Κλιµατικής Αλλαγής και ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων
∆ικαιωµάτων (Β` 2167) ή η βεβαίωση εξόφλησης ποσοστού 30%
του συνολικού ποσού προστίµου από το πληροφοριακό σύστηµα.

ε. Απόδειξη κατάθεσης παραβόλων, ως ακολούθως:
Ενοικιαζόµενων επιπλωµένων δωµατίων - διαµερισµάτων: €10,00
ανά δωµάτιο

Τα ως άνω παράβολα κατατίθενται υπέρ του Ελληνικού ∆ηµοσίου σε
οποιαδήποτε ∆.Ο.Υ..
στ.

Απόφαση

Έγκρισης

Περιβαλλοντικών

Όρων

(Α.Ε.Π.Ο.)

ή

Πρότυπες Περιβαλλοντικές ∆εσµεύσεις (Π.Π.∆.), όπου απαιτείται, για
νέα έργα κατηγορίας Β` σύµφωνα µε το Παράρτηµα VI της υπ`
αριθµ. 1958/2012 (Β` 21) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής όπως ισχύει. Σε περίπτωση
υφιστάµενων έργων κατηγορίας Β δεν απαιτούνται Π.Π.∆. Στις
ανωτέρω περιπτώσεις η απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών
όρων επέχει θέση έγκρισης καταλληλότητας οικοπέδου ή γηπέδου
14

και έγκρισης σκοπιµότητας ή σκοπιµότητας-χωροθέτησης για τις
ειδικές τουριστικές υποδοµές.
ζ. Αντίγραφα των σχεδίων αρχιτεκτονικής µελέτης που συνοδεύουν
την άδεια οικοδοµής ή την άδεια δόµησης (κατόψεις – όψεις) σε
δύο σειρές, στα οποία εµφαίνονται και τα προς αδειοδότηση
καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος και οι κολυµβητικές
δεξαµενές. Τα αντίγραφα αυτά συνοδεύονται από υπεύθυνες
δηλώσεις του αιτούντος και του εντεταλµένου µηχανικού, σύµφωνα
µε το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 (Α` 75) στην οποία θα δηλώνεται
ότι το κατάλυµα έχει αναγερθεί και πληροί όλες ανεξαιρέτως τις
τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές που προβλέπονται για τα
καταλύµατα της συγκεκριµένης κατηγορίας που ανήκει ή επιθυµεί
να καταταγεί. Επίσης προσκοµίζεται τεχνική έκθεση, θέσεως,
έκτασης, υπάρχουσας υποδοµής και περιγραφή του ευρύτερου
περιβάλλοντος του οικοπέδου/ γηπέδου µε πρωτότυπη υπογραφή
και σφραγίδα διπλωµατούχου µηχανικού. Η µία σειρά βεβαιώνεται
από την υπηρεσία και επιστρέφεται στον αιτούντα και η δεύτερη
σειρά παραµένει στο αρχείο της υπηρεσίας.

Επίσης, αναζητείται από την αρµόδια για την έκδοση Ε.Σ.Λ.
υπηρεσία :
η. Αντίγραφο ποινικού µητρώου γενικής χρήσης, από το οποίο να
προκύπτει ότι ο αιτών δεν έχει καταδικαστεί αµετάκλητα για
κακούργηµα. Το δικαιολογητικό αυτό αναζητείται υπηρεσιακά
εφόσον εκδίδεται από ηµεδαπή αρχή. Φυσικά πρόσωπα που έχουν
την ιθαγένεια άλλου κράτους υποβάλλουν ισοδύναµο έγγραφο που
έχει εκδοθεί από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτουςµέλους µε το οποίο βεβαιώνεται η µη καταδίκη για τα ανωτέρω
αδικήµατα.

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 όπου δεν υφίσταται τέτοια, από
15

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.

2.

Η αρµόδια υπηρεσία τουρισµού χορηγεί Ε.Σ.Λ. εντός πενήντα (50)
ηµερών από την προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών της
παρ. 1. Αν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσµία τεκµαίρεται η
χορήγηση του Ε.Σ.Λ. σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου
14 του ν. 3844/2010 (Α` 63) και ο αιτών µπορεί να ζητήσει
σχετική βεβαίωση από την αρµόδια για τη χορήγηση του Ε.Σ.Λ.
αρχή.

3.

Στα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος και στα λοιπά
καταστήµατα των οποίων η λειτουργία έχει προβλεφθεί εντός του
τουριστικού καταλύµατος χορηγείται από την αρµόδια κατά τόπο
υπηρεσία τουρισµού βεβαίωση συνδροµής νοµίµων προϋποθέσεων
για τη λειτουργία τους µε την προϋπόθεση της προηγούµενης
υποβολής των κατά περίπτωση προβλεπόµενων από την κείµενη
νοµοθεσία

δικαιολογητικών.

Η

βεβαίωση

συνδροµής

νοµίµων

προϋποθέσεων χορηγείται το αργότερο εντός πενήντα (50) ηµερών
από την προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών. Η αρµόδια
υπηρεσία

τουρισµού

αναζητεί

υπηρεσιακά

από

την

αρµόδια

υγειονοµική υπηρεσία τη σχετική γνωµοδότηση που επιβεβαιώνει
ότι το υπό αδειοδότηση ΚΥΕ πληροί τους όρους της απόφασης µε
αριθµό Υ1γ/ΓΠ/οικ. 96967 (ΦΕΚ Β΄ 2718). Αν παρέλθει άπρακτη
η ανωτέρω προθεσµία τεκµαίρεται η χορήγηση της βεβαίωσης
συνδροµής νοµίµων προϋποθέσεων.
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4.

Το Ε.Σ.Λ. είναι αόριστης διάρκειας. Τα δικαιολογητικά των οποίων η
ισχύς λήγει αντικαθίστανται υποχρεωτικά προ της λήξης τους, άλλως
το Ε.Σ.Λ. ανακαλείται µε απόφαση του Προϊσταµένου της αρµόδιας
για τη χορήγησή του αρχής. Οποιαδήποτε αλλαγή στο φυσικό ή
νοµικό πρόσωπο που εκµεταλλεύεται το τουριστικό κατάλυµα
συνεπάγεται

έκδοση

Ε.Σ.Λ.

µε

µόνη

την

υποβολή

των

δικαιολογητικών (α) και (η) της παρ. 1 του παρόντος άρθρου καθώς
και απόδειξη κατάθεσης παραβόλου ίσου µε το 20% του ποσού που
καθορίζεται στην περίπτωση ε της παρ. 1

5.

Ειδικά

για

τις

κολυµβητικές

δεξαµενές

υποβάλλονται

τα

δικαιολογητικά που προβλέπονται στην διάταξη της παρ. 2 του
άρθρου 154 του ν. 4070/2012.

Άρθρο 5
Κατάταξη τουριστικών καταλυµάτων
1. Τα ξενοδοχεία κατατάσσονται σε πέντε (5) κατηγορίες αστέρων. Με
προεδρικό διάταγµα ύστερα από πρόταση του Υπουργού Τουρισµού
καθορίζονται οι τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές των
κύριων ξενοδοχειακών καταλυµάτων, ο τρόπος και η διαδικασία
κατάταξής τους, τα βαθµολογούµενα κριτήρια και κάθε άλλο
σχετικό ζήτηµα .
2. Τα ενοικιαζόµενα επιπλωµένα δωµάτια-διαµερίσµατα κατατάσσονται
σε κατηγορίες κλειδιών. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισµού
καθορίζονται ο αριθµός των κατηγοριών κλειδιών, οι τεχνικές και
λειτουργικές

προδιαγραφές

των

ενοικιαζόµενων

επιπλωµένων

δωµατίων - διαµερισµάτων, ο τρόπος και η διαδικασία κατάταξής
τους,

τα

βαθµολογούµενα

κριτήρια

και

κάθε

άλλη

σχετική

λεπτοµέρεια.
17

Άρθρο 6
∆ιαδικασία κατάταξης τουριστικών καταλυµάτων
1. Αρµόδιος φορέας για την κατάταξη των κύριων ξενοδοχειακών
καταλυµάτων και των ενοικιαζοµένων επιπλωµένων δωµατίων διαµερισµάτων ορίζεται το Ξενοδοχειακό Επιµελητήριο Ελλάδος
(Ξ.Ε.Ε.) το οποίο εκδίδει το οικείο πιστοποιητικό κατάταξης κατόπιν
σχετικής αιτήσεως η οποία υποβάλλεται το αργότερο εντός δέκα
(10) ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής αίτησης χορήγησης
Ε.Σ.Λ. στην αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισµού.
2. Το Ξ.Ε.Ε. εντός πενήντα (50) ηµερών από την υποβολή της
αίτησης για την κατάταξη του τουριστικού καταλύµατος εκδίδει
πιστοποιητικό κατάταξης του καταλύµατος σε κατηγορία αστέρων ή
κλειδιών αντίστοιχα. Το πιστοποιητικό κατατίθεται στην αρµόδια
υπηρεσία τουρισµού το αργότερο εντός είκοσι (20) ηµερών από
την έκδοσή του άλλως το Ε.Σ.Λ. ανακαλέιται.
3. Το πιστοποιητικό κατάταξης έχει διάρκεια πέντε έτη. Μετά τη λήξη
της πενταετίας από την κατάταξη των κύριων ξενοδοχειακών
καταλυµάτων και των ενοικιαζόµενων επιπλωµένων δωµατίων διαµερισµάτων σε κατηγορίες σύµφωνα µε το παρόν άρθρο, οι
επιχειρηµατίες

υποχρεούνται

να

υποβάλλουν

στις

αρµόδιες

υπηρεσίες τουρισµού πιστοποιητικό ανανέωσης της κατάταξης
τους,

σύµφωνα

µε

τις

ισχύουσες

τεχνικές

και

λειτουργικές

προδιαγραφές.
4. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισµού δύνανται να προβαίνουν
οποτεδήποτε σε έλεγχο για να διαπιστώνουν αν η κατάταξη έγινε
σύµφωνα µε τις ισχύουσες τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές.
Αν διαπιστωθεί ότι η κατάταξη έγινε σε ανώτερη κατηγορία, το
Ε.Σ.Λ. ανακαλείται έως την προσκόµιση νέου πιστοποιητικού
κατάταξης από τον αρµόδιο φορέα.
5. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισµού καθορίζονται ο τύπος και το
περιεχόµενο του πιστοποιητικού κατάταξης που χορηγεί το Ξ.Ε.Ε.
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και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της
ανωτέρω διάταξης. Με όµοια απόφαση καθορίζεται το ανώτατο
ύψος της αµοιβής που καταβάλλουν οι αιτούντες για τη χορήγηση
του πιστοποιητικού κατάταξης στο Ξ.Ε.Ε., αναλόγως του αριθµού
των

δωµατίων

των

προς

ανακατάταξη

κύριων

και

µη

ξενοδοχειακών καταλυµάτων και κάθε άλλο σχετικό ζήτηµα για την
εφαρµογή της ανωτέρω διάταξης.

Άρθρο 7
Ελεγκτική διαδικασία – κυρώσεις

1. Υπάλληλοι

των

αρµόδιων

υπηρεσιών

Τουρισµού

διενεργούν

ελέγχους στις Τουριστικές επιχειρήσεις του άρθρου 1 οπουδήποτε
εντός της χώρας.
Με απόφαση του Υπουργού Τουρισµού ορίζεται το είδος και το
περιεχόµενο των παραπάνω ελέγχων, οι επιχειρήσεις και τα
καταστήµατα,

η

εκπαίδευση

των

ελεγκτικών

οργάνων

του

Υπουργείου Τουρισµού και κάθε άλλο σχετικό ζήτηµα .
2. Στον φορέα επιχείρησης που εκµεταλλεύεται τουριστικό κατάλυµα
οποιασδήποτε κατηγορίας και λειτουργικής µορφής, που λειτουργεί
χωρίς το προβλεπόµενο από τις οικείες διατάξεις Ε.Σ.Λ., λόγω
ανάκλησης ή αφαίρεσής του ή λόγω του γεγονότος ότι ουδέποτε
του χορηγήθηκε Ε.Σ.Λ. επιβάλλεται πρόστιµο

ύψους

εκατόν

πενήντα (150) ευρώ ανά κλίνη. Εξαιρετικά στις οργανωµένες
τουριστικές κατασκηνώσεις (camping), µε ή χωρίς οικίσκους, που
λειτουργούν χωρίς το προβλεπόµενο από τις οικείες διατάξεις
Ε.Σ.Λ., λόγω ανάκλησης ή αφαίρεσής του ή λόγω του γεγονότος
ότι ουδέποτε του χορηγήθηκε Ε.Σ.Λ. επιβάλλεται πρόστιµο ύψους
εκατόν πενήντα (150) ευρώ ανά θέση και ανά οικίσκο.
3. Στις

οργανωµένες

τουριστικές

κατασκηνώσεις

οι

οποίες

παραβαίνουν τις οικείες διατάξεις περί οργανωµένων τουριστικών
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κατασκηνώσεων επιβάλλεται πρόστιµο ύψους χιλίων (1.000) ευρώ
και προσωρινή αφαίρεση του Ε.Σ.Λ. για χρονικό διάστηµα µέχρι έξι
(6) µηνών. Οριστική αφαίρεση της άδειας επιβάλλεται εφόσον µέσα
σε διάστηµα δεκαοκτώ συνεχών µηνών έχουν επιβληθεί τρεις
τουλάχιστον ποινές προστίµου ή εφόσον έχει επιβληθεί εντός της
προηγούµενης τριετίας προσωρινή αφαίρεση του Ε.Σ.Λ..
4. Ανεξάρτητα από τις διοικητικές κυρώσεις που περιγράφονται στην
παρ. 2 , σε τουριστικό κατάλυµα, οποιασδήποτε κατηγορίας και
λειτουργικής µορφής, που λειτουργεί χωρίς το προβλεπόµενο από
τις οικείες διατάξεις Ε.Σ.Λ., λόγω ανάκλησης ή αφαίρεσής του ή
λόγω

του

γεγονότος

ότι

ουδέποτε

του

χορηγήθηκε

Ε.Σ.Λ.

επιβάλλεται συνδυαστικά µε τις διοικητικές κυρώσεις και το
διοικητικό

µέτρο

της

σφράγισης

µε

απόφαση

της

αρµόδιας

υπηρεσίας τουρισµού από τα όργανά της και µε τη συνδροµή της
αστυνοµικής αρχής.
5. Παραβίαση των σφραγίδων τιµωρείται σύµφωνα µε τη διάταξη του
άρθρου 178 του Ποινικού Κώδικα.
6. Σε

εγκαταστάσεις

γραφεία,

ειδικής

γραφεία

τουριστικής

ενοικιάσεως

υποδοµής,

αυτοκινήτων,

τουριστικά
επιχειρήσεις

εκµίσθωσης µοτοσικλετών, τρίτροχων και τετράτροχων οχηµάτων
άνω των 50 κ.εκ. χωρίς οδηγό, τουριστικές επιχειρήσεις οδικών
µεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.) και ναυλοµεσιτικά γραφεία που λειτουργούν
χωρίς

βεβαίωση

νόµιµης

λειτουργίας

επιβάλλεται

πρόστιµο

δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ.
7. Σε τουριστικά γραφεία που αποστέλλουν τουριστική πελατεία σε
καταλύµατα που λειτουργούν χωρίς Ε.Σ.Λ. επιβάλλεται πρόστιµο
ύψους τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ.
8. Πρόστιµο ύψους χιλίων (1.000 ) ευρώ επιβάλλεται σε επιχείρηση
που λόγω ελλείψεως ή βλαβών στο δίκτυο ύδρευσης ή στο
αποχετευτικό δίκτυο ή στις εγκαταστάσεις γενικά του καταλύµατος
ρυπαίνεται ο χώρος παροχής υπηρεσιών ή ο περιβάλλων χώρος
ξενοδοχείου και κάθε είδους καταλύµατος. Σε περίπτωση µη
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συµµορφώσεως του υπόχρεου, µέσα σε τριάντα ηµέρες από την
επίδοση της απόφασης, µπορεί να επιβάλλεται ως µέτρο η
σφράγιση του ξενοδοχείου ή καταλύµατος αµέσως, µε απόφαση
του Υπουργού Τουρισµού, µέχρι να εξαλειφθεί η ρύπανση και να
αποκατασταθεί το περιβάλλον. Στην περίπτωση αυτήν η άσκηση
οποιουδήποτε ένδικου µέσου ή βοηθήµατος δεν έχει ανασταλτικό
αποτέλεσµα. Το µέτρο αίρεται µε όµοια απόφαση µετά από αίτηση
του ενδιαφερόµενου και διαπίστωση της υπηρεσίας του Υπουργείου
ότι εξέλιπαν οι λόγοι που το προκάλεσαν.
9. Σε τουριστική επιχείρηση, κάθε κατηγορίας, επιβάλλεται πρόστιµο
ύψους χιλίων (1.000) ευρώ για κάθε παράβαση, εξαιτίας της
οποίας τουρίστας στερήθηκε των υπηρεσιών του ξενοδοχείου λόγω
εκµίσθωσης κλινών περισσότερων από τη δυναµικότητα των
κλινών του ξενοδοχείου. Το πρόστιµο του προηγούµενου εδαφίου
δεν επιβάλλεται αν η επιχείρηση εξασφάλισε έγκαιρα τη στέγαση
του τουρίστα σε ξενοδοχείο της περιοχής του της ίδιας τουλάχιστον
κατηγορίας.
10.Σε τουριστική επιχείρηση, κάθε κατηγορίας, που παραλείπει να
προσφέρει στην πελατεία της τις υπηρεσίες που υποσχέθηκε ή
διαφήµισε εγγράφως ή αν οι υπηρεσίες, ανέσεις ή αγαθά που
προσέφερε είναι προδήλως κατώτερης κατηγορίας ή ποιότητας,
επιβάλλεται πρόστιµο ύψους χιλίων (1.000) ευρώ.
11.Τα διοικητικά πρόστιµα, που προβλέπονται στον παρόντα νόµο,
καθώς και τα πρόστιµα των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 2 του
ν. 642/1977 (Α’ 200) του άρθρου 11 του ν. 393/1976 (Α’ 199) και
του

άρθρου

15

του

ν.

711/1977

(Α’

284)

µπορούν

να

αναπροσαρµόζονται µε απόφαση του Υπουργού Τουρισµού που
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
12.Τα πρόστιµα που προβλέπονται στο παρόν καθώς και οι κυρώσεις
επιβάλλονται από την αρµόδια υπηρεσία τουρισµού. Τα διοικητικά
πρόστιµα

επιβάλλονται

υπέρ

του

Ελληνικού

∆ηµοσίου,
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βεβαιώνονται

στην

αρµόδια

κατά

περίπτωση

∆.Ο.Υ.

και

εισπράττονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ε.∆.Ε..
13.Σε περίπτωση υποτροπής οποιασδήποτε παράβασης του παρόντος
άρθρου το επιβληθέν πρόστιµο διπλασιάζεται και σε περίπτωση
δεύτερης υποτροπής το προβλεπόµενο ανώτατο όριο προστίµου
τριπλασιάζεται.
14.Οι διοικητικές κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις του
παρόντος άρθρου, επιβάλλονται πέραν και ανεξαρτήτως των
κυρώσεων, που τυχόν προβλέπονται από άλλες διατάξεις.
15.Όποιος διαφηµίζει τουριστικές υπηρεσίες χωρίς να του έχει
χορηγηθεί προηγουµένως Ε.Σ.Λ. ή βεβαίωση συνδροµής νοµίµων
προϋποθέσεων υπόκειται σε πρόστιµο ύψους χιλίων (1.000) ευρώ.
16.Προ της επιβολής οποιασδήποτε διοικητικής κύρωσης, ο υπόχρεος
της παράβασης καλείται µε απόδειξη να δώσει εξηγήσεις και
σχετικές διευκρινίσεις µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από την
παραλαβή

της

διοικητικών

σχετικής

κυρώσεων

κλήσης.
στα

Ειδικά,

προ

καταστήµατα

της

επιβολή

υγειονοµικού

ενδιαφέροντος που λειτουργούν εντός κύριων ή µη κύριων
ξενοδοχειακών

καταλυµάτων,

ακολουθείται

η

διαδικασία

του

άρθρου 6 του νόµου 2690/1999. Κατά των πράξεων επιβολής των
διοικητικών

κυρώσεων,

που

επιβάλλει

η

αρµόδια

υπηρεσία

επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον της Επιτροπής Προσφυγών του
άρθρου 4 παρ. 6 του ν 3270/2004.
17.Όποιος παροτρύνει και παρενοχλεί πρόσωπο ή οµάδα προσώπων
για την αποδοχή ή την απόρριψη ταξιδιωτικής ή µεταφορικής
υπηρεσίας, υπηρεσιών εστίασης ή ψυχαγωγίας ή τουριστικού
καταλύµατος ή προϊόντων εµπορικού καταστήµατος τιµωρείται µε
φυλάκιση µέχρι έξι (6) µηνών ή µε χρηµατική ποινή τουλάχιστον
χιλίων (1.000) ευρώ ή και µε τις δύο αυτές ποινές.

18.Απαγορεύεται η εγκατάσταση σκηνών ή στάθµευση τροχόσπιτων σε
αρχαιολογικούς χώρους, αιγιαλούς, παραλίες, παρυφές δηµόσιων
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δασών, και εν γένει κοινόχρηστους χώρους, καθώς και η φιλοξενία
πέραν του ενός τροχόσπιτου από καταστηµατάρχες ή ιδιώτες. Οι
παραβάτες τιµωρούνται µε φυλάκιση µέχρι τρεις (3) µήνες ή µε
επιβολή προστίµου του κατωτέρω εδαφίου, εφόσον δεν προβλέπεται
βαρύτερη ποινή από άλλη διάταξη, διατασσόµενης συγχρόνως υπό
του δικαστηρίου της βίαιης αποβολής τους. ∆ιαδικασία τηρείται η
οριζόµενη από τα άρθρα 417 επ. του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας για
την ανάκριση και εκδίκαση των επ` αυτοφώρω πληµµεληµάτων. Οι
παραβάτες τιµωρούνται µε πρόστιµο ύψους τριακοσίων (300) ευρώ
ανά άτοµο ή ανά κατασκηνωτικό ή ανά µεταφορικό µέσο, που
επιβάλλεται από το βεβαιούν την παράβαση αστυνοµικό ή λιµενικό
όργανο και εισπράττεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 104
του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ) του ν. 2696/1999 (Α`57).
Σε ελέγχους από µεικτά συνεργεία την ποινή του προστίµου
επιβάλλει το αστυνοµικό όργανο που παρίσταται κατά τον έλεγχο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: Ειδικές τουριστικές υποδοµές
Άρθρο 8
Ορισµός καταφυγίου
Το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 2160/1993 (Α΄ 118),
όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 156 του ν. 4070/2012
(Α΄ 82), αντικαθίσταται ως εξής:
«‘Καταφύγιο’
υποδοµές

είναι

εµβαδού

ο

τουριστικός

µέχρι

250

λιµένας

τ.µ.

και

µε
µε

βασικές
ελάχιστες

κτιριολογικές
παροχές

και

εξυπηρετήσεις ύδατος, ρεύµατος, τηλεφώνου, διαδικτύου, καυσίµων,
περισυλλογής καταλοίπων και απορριµµάτων, πυρόσβεσης, ενδιαίτησης και
υγιεινής.»
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Άρθρο 9
Χωροθέτηση µαρινών
Η περίπτωση (β) της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 2160/1993, όπως
αντικαταστάθηκε µε το ν. 4179/2013 (Α’ 175), αντικαθίσταται ως εξής:
«β. Για τη χωροθέτηση µαρινών εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου
αυτού και του άρθρου 29. Ειδικώς, η χωροθέτηση µαρινών, οι οποίες
εµπίπτουν εντός αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων ή παραδοσιακών
οικισµών, ή εντός περιοχών του άρθρου 19 του ν. 1650/1986, όπως
ισχύει, ή βρίσκονται εντός της παραλιακής ζώνης της Αττικής, η οποία
ρυθµίζεται από τις διατάξεις του από 1/3.5.2004 προεδρικού διατάγµατος
«Καθορισµός ζωνών προστασίας, χρήσεων γης και όρων και περιορισµών
δόµησης στην παραλιακή ζώνη της Αττικής από τον Φαληρικό Όρµο µέχρι
την Αγία Μαρίνα Κρωπίας» (∆΄ 254), ή έχουν χερσαία ζώνη που
υπερβαίνει τα 50.000 τ.µ., περιλαµβάνει δύο στάδια, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στις επόµενες περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου.»

Άρθρο 10
Τροποποίηση δικαιολογητικών
1.

Η υποπερίπτωση αα. της περίπτωσης γ. της παρ. 1 του άρθρου 31

του ν. 2160/1993, όπως ισχύει , αντικαθίσταται ως εξής:
«γ. αα. Οριοθετείται σε χάρτη κλίµακας 1:500 ή 1:1000 η έκταση της
χερσαίας και θαλάσσιας λιµενικής ζώνης.»
2.

Η περίπτωση 3 της παραγράφου 10

του άρθρου 31 του ν.

2160/1993, όπως ισχύει αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Ο φορέας διαχείρισης µεριµνά για τον οριστικό καθορισµό της νέας
οριογραµµής αιγιαλού και παραλίας και για την καταγραφή του δηµόσιου
κτήµατος που δηµιουργήθηκε µε την ολοκλήρωση των έργων της µαρίνας
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις . Το Υπουργείο Τουρισµού χορηγεί στον
φορέα διαχείρισης της µαρίνας, µετά από αίτησή του, τµηµατικές άδειες για
τη λειτουργία διακεκριµένων τµηµάτων της υπό κατασκευή µαρίνας εντός
δύο µηνών από την υποβολή σχετικής αίτησης. Η πιο πάνω αίτηση
συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων β΄, δ΄ και ε΄ της
παρ. 10.1. του ν. 2160/1993, η υποβολή των οποίων συνιστά προϋπόθεση
χορήγησης της τµηµατικής άδειας λειτουργίας.»
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Άρθρο 11
Θαλάσσιες ζώνες εξυπηρέτησης υδροπλάνων

Στο τέλος της περίπτωσης στ της παραγρ. 1 του άρθρου 31 του ν.
2160/1993 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Σε υφιστάµενους τουριστικούς λιµένες µπορεί, µετά από αίτηση του
φορέα διαχείρισης και υποβολή των προβλεπόµενων συνοδών µελετών, να
δηµιουργούνται

ανεξάρτητες

όµορες

θαλάσσιες

ζώνες

εξυπηρέτησης

υδροπλάνων µετά από σύµφωνη γνώµη της Επιτροπής Τουριστικών
Λιµένων.»

Άρθρο 12
Θαλάσσιες ζώνες ναυδέτων

Θαλάσσιες ζώνες ναυδέτων είναι οι οριοθετηµένες θαλάσσιες περιοχές,
εντός προστατευµένων όρµων, οριζόµενες στο Εθνικό Σύστηµα Αναφοράς,
είτε µε µόνιµα αγκυροβόλια µεµονωµένα σε διασπορά, είτε µε συστήµατα
αγκυροβολίας συγκεκριµένης διάταξης και προσανατολισµού βάσει µελέτης
υπογεγραµµένης

από

διπλωµατούχο

µηχανικό.

Οι

προδιαγραφές

δηµιουργίας, χωροθέτησης και λειτουργίας της πιο πάνω κατηγορίας
(τουριστικών λιµένων) ορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών
Τουρισµού, Οικονοµικών, Εθνικής Άµυνας και Ναυτιλίας & Αιγαίου. Στην
απόφαση αυτή ορίζονται κατ’ ελάχιστο:
α) ο µέγιστος αριθµός ελλιµενισµού σκαφών (έως 30 σκάφη).
β) η απαγόρευση οποιασδήποτε αλλοίωσης του πυθµένα, της ακτογραµµής
και της παράκτιας ζώνης.
γ) η τεχνική περιγραφή του απαιτούµενου εξοπλισµού και της υποδοµής µε
τεχνική έκθεση από αρµόδιο µηχανικό (πλωτήρες, αλυσίδα, πλωτές
εξέδρες, υποθαλάσσιο σύστηµα αγκυροβολίας κλπ.)
δ) τοποθέτηση φάρου σήµανσης είσπλου – έκπλου και εν γένει του
κατάλληλου ή απαιτούµενου είδους σήµανσης, για την επισήµανση
ναυτιλιακών

κινδύνων

ή

άλλου

ενδιαφέροντος,

σύµφωνα

µε

τα

προβλεπόµενα από την Υπηρεσία Φάρων του Π.Ν.
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ε) ο καθορισµός του απαιτούµενου ελάχιστου εξοπλισµού του φορέα
διαχείρισης για την εξυπηρέτηση των ελλιµενιζοµένων (σκάφος, GPS,
πλωτά φράγµατα προστασίας, σωστικά µέσα, κλπ.).
στ) ο καθορισµός ανταλλάγµατος προς το Ελληνικό ∆ηµόσιο για την
παραχώρηση του θαλάσσιου χώρου.

Άρθρο 13
Επέκταση άδειας λειτουργίας

Το πρώτο εδάφιο του στοιχείου (α) της παρ. 7 του άρθρου 166 του ν.
4070/2012, όπως ισχύει αντικαθίσταται ως εξής:
«Στους υφιστάµενους και εν λειτουργία, κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης
του παρόντος, τουριστικούς λιµένες, χορηγείται άδεια λειτουργίας εφόσον
ο φορέας διαχείρισης του λιµένα υποβάλει µέχρι τις 30.12.2014 α) αίτηση
συνοδευόµενη

από

τη

νόµιµη

σύµβαση

παραχώρησης

δικαιωµάτων

εκµετάλλευσης που έχει καταρτισθεί µε τον αρµόδιο εκπρόσωπο του
∆ηµοσίου ή την υπουργική απόφαση παραχώρησης, β) απόφαση έγκρισης
περιβαλλοντικών όρων σε ισχύ ή βεβαίωση υποβολής µελετών για την
έγκριση ή την ανανέωση περιβαλλοντικών όρων, γ) τα δικαιολογητικά που
προβλέπονται στα στοιχεία β', δ' και ε' της παρ. 10.1 του άρθρου 160 του
ν. 4070/2012, δ) ΦΕΚ χωροθέτησης ή, για τους προ του ν. 2160/1993
τουριστικούς λιµένες, αποφάσεις µε τις οποίες η δηµιουργία και λειτουργία
τους έχει νοµίµως εγκριθεί.»

Άρθρο 14
Εναρµόνιση διαδικασίας χωροθέτησης
1.

Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 30 του ν. 2160/1993, προστίθεται

εδάφιο ως εξής:
«Η χωροθέτηση των τουριστικών λιµένων των στοιχείων α΄ µέχρι ιστ΄
είναι δυνατό να τροποποιείται, ως προς τα όρια της χερσαίας και θαλάσσιας
ζώνης, τις προσχώσεις, τις χρήσεις γης και τους όρους και περιορισµούς
δόµησης, µε κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισµού και Περιβάλλοντος,
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Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής µετά από γνώµη της Επιτροπής
Τουριστικών Λιµένων.»

2. Το πρώτο εδάφιο του στοιχείου ε της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν.
2160/1993, όπως ισχύει , αντικαθίσταται ως εξής:
«Η διαδικασία των προηγούµενων περιπτώσεων εφαρµόζεται και σε κάθε
αναθεώρηση ή ουσιώδη τροποποίηση του γενικού σχεδιασµού µαρινών που
πληρούν ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια της περίπτωσης β΄, µε
εξαίρεση τις µαρίνες

που έχουν χωροθετηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις

των άρθρων 30 παρ.5 και 41 του ν. 2160/1993.»
3. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 34 του ν. 2160/1993
αντικαθίσταται ως εξής:
«Όταν χωροθετείται ζώνη αγκυροβολίου ή καταφυγίου τουριστικών
σκαφών,

µετά

από

αίτηση

οποιουδήποτε

τρίτου,

η

χρήση

και

η

εκµετάλλευση της ζώνης αγκυροβολίου ή του καταφυγίου τουριστικών
σκαφών

παραχωρείται

σε

αυτόν

(φορέα

διαχείρισης),

έναντι

ανταλλάγµατος, µε απόφαση του Υπουργού Τουρισµού που δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως».
4. Υπουργικές Αποφάσεις παραχώρησης ή χωροθέτησης- παραχώρησης
ζωνών αγκυροβολίων ή καταφυγίων τουριστικών σκαφών, είναι δυνατό να
τροποποιηθούν ως προς το σκέλος της παραχώρησης, µε Απόφαση
Υπουργού Τουρισµού που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 15
Ειδικές ρυθµίσεις τουριστικών λιµένων

1.

Στο τέλος της παρ. 9 του άρθρου 31 του ν. 2160/1993, προστίθεται

εδάφιο ως εξής:
«Από την υποχρέωση σύναψης της σύµβασης παραχώρησης του άρθρου
αυτού εξαιρούνται οι τουριστικοί λιµένες που τελούν υπό καθεστώς
διαχείρισης και εκµετάλλευσης από Οργανισµό Λιµένα Α.Ε. δυνάµει
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σύµβασης που έχει συναφθεί κατά τα άρθρα 24 και 35 του ν. 2932/2001
και κατά το άρθρο 17 του ν.2892/2001.»
2.

Αιτήµατα χωροθέτησης και τροποποίησης χωροθέτησης που έχουν

κατατεθεί πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 4179/2013, διέπονται από τις
προ του ν. 4179/2013 διατάξεις.
3.

Για την έκδοση άδειας λειτουργίας σε τουριστικούς λιµένες, των

οποίων τη χρήση και την εκµετάλλευση έχει η «Εταιρεία Ακινήτων
∆ηµοσίου Α.Ε.» ή οι οποίοι βρίσκονται υπό αξιοποίηση από το «Ταµείο
Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του ∆ηµοσίου Α.Ε.», δεν απαιτείται η
προηγούµενη υποβολή σύµβασης παραχώρησης ή Υπουργικής Απόφασης
παραχώρησης.

Άρθρο 16
Μαρίνα Ζακύνθου

Το διάγραµµα του τουριστικού λιµένα Ζακύνθου κλίµακας 1:1000 (Αρ.
Σχεδίου 15), που προσαρτήθηκε στο ν. 2160/1993 σύµφωνα µε την παρ. 2
του άρθρου 41 του νόµου αυτού, όπως είχε αντικατασταθεί µε το
προσαρτώµενο στο ν. 3105/2003 διάγραµµα κλίµακας 1:500 (Αρ. Σχεδίου
38 Α), αντικαθίσταται µε το προσαρτώµενο στον παρόντα νόµο διάγραµµα
κλίµακας 1:1000 θεωρηµένο από την αρµόδια ∆ιεύθυνση Τεχνικών
Υπηρεσιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.

Άρθρο 17
Ρυθµίσεις για σύνθετα τουριστικά καταλύµατα

1. Η υποπερίπτωση γγ΄ της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου
8 του ν. 4002/2011 ( Α’ 180 ) αντικαθίσταται ως εξής:
«γγ. Έχουν υποβληθεί στην αρµόδια υπηρεσία τα αρχιτεκτονικά σχέδια για
το σύνολο του σύνθετου τουριστικού καταλύµατος, σύµφωνα µε τα οποία
οι κοινόχρηστοι χώροι και εγκαταστάσεις
ισχύουσες

προδιαγραφές,

τις

απαιτήσεις

καλύπτουν,
για

την

µε βάση

εξυπηρέτηση

τις
της
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συνολικής δυναµικότητας του σύνθετου τουριστικού καταλύµατος στα
οποία συµπεριλαµβάνονται και οι τουριστικές επιπλωµένες κατοικίες».

2. Η παράγραφος 5 του άρθρου 8 του ν. 4002/2011 αντικαθίσταται ως
εξής:
«5. α. Η µεταβίβαση κατά κυριότητα ή η εκµίσθωση των αυτοτελών
διηρηµένων ιδιοκτησιών, που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του
άρθρου αυτού είναι δυνατή µόνο µετά την έκδοση των αδειών δόµησης και
των

λοιπών

προαπαιτούµενων

εγκρίσεων

για

την

εκτέλεση

των

οικοδοµικών εργασιών του ξενοδοχειακού καταλύµατος και της ειδικής
τουριστικής υποδοµής του σύνθετου τουριστικού καταλύµατος, καθώς της
τουριστικής επιπλωµένης κατοικίας που αποτελεί κάθε φορά αντικείµενο
µεταβίβασης ή µακροχρόνιας εκµίσθωσης. Το Ειδικό Σήµα Λειτουργίας
Σύνθετου Τουριστικού Καταλύµατος χορηγείται µόνο µετά την ολοκλήρωση
της κατασκευής του ξενοδοχειακού καταλύµατος, της ειδικής τουριστικής
υποδοµής, καθώς και τουλάχιστο µίας τουριστικής επιπλωµένης κατοκίας
και την σύνδεση του σύνθετου τουριστικού καταλύµατος µε τα δίκτυα των
Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας. Οι τουριστικές επιπλωµένες κατοικίες
µπορούν να κατασκευάζονται σταδιακά και να ενσωµατώνονται στο Ειδικό
Σήµα

Λειτουργίας,

σταδιακά

εντασσόµενες

στη

δυναµικότητα

του

σύνθετου τουριστικού καταλύµατος µε βάση τα εγκεκριµένα αρχιτεκτονικά
σχέδια και τις εκδιδόµενες οικοδοµικές και λοιπές άδειες και εγκρίσεις».

3. Η περίπτωση γ της παραγράφου 6 του άρθρου 8 του ν. 4002/2011,
όπως ισχύει , αντικαθίσταται ως εξής:
«γ. Για υλοποιηµένο συντελεστή δόµησης µεγαλύτερο του 0,20:
αα. είτε απαιτείται όµορο γήπεδο που να καλύπτει το ποσοστό του
υπερβάλλοντος του 0,20 συντελεστή δόµησης
ββ. είτε κατεδαφίζονται τµήµα ή τµήµατα των τουριστικών εγκαταστάσεων,
τα οποία αντιστοιχούν στο συντελεστή δόµησης που υπερβαίνει το 0,20
γγ. είτε στην περίπτωση κατασκευών που έχουν ρυθµισθεί σύµφωνα µε τις
διατάξεις των άρθρων 5 έως 7 του ν. 3843/2010 ή έχουν τακτοποιηθεί,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 ή του ν.
4178/2013 καταβάλλεται εισφορά ίση µε το 5% της αντικειµενικής αξίας
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των κτισµάτων που αντιστοιχούν στο συντελεστή δόµησης που υπερβαίνει
το 0,15 σύµφωνα µε το εδ. β και γ της υποπαρ. αα της παρ. β. Στην
περίπτωση αυτή, το ποσοστό πώλησης ή µακροχρόνιας εκµίσθωσης
υπολογίζεται στην υλοποιηµένη δόµηση που αντιστοιχεί σε συντελεστή
δόµησης έως 0,20.».

4. Η υποπερ. γγ της περ. α της παρ. 6 του άρθρου 8 του νόµου 4002/2011
αντικαθίσταται ως εξής: «Ο νοµίµως υλοποιηµένος ή ο προβλεπόµενος να
υλοποιηθεί συντελεστής δόµησης είναι ίσος ή µικρότερος του 0,15.».
5. Η περ. β της παρ. 6 του άρθρου 8 του νόµου 4002/2011 αντικαθίσταται
ως

εξής:

«

Στην

περίπτωση

που

ο

νοµίµως

υλοποιηµένος

ή

ο

προβλεπόµενος να υλοποιηθεί συντελεστής δόµησης είναι µεγαλύτερος του
0,15 έως 0,20 η υπαγωγή στις ρυθµίσεις των προηγούµενων παραγράφων
επιτρέπεται εφόσον συντρέχουν και οι εξής προϋποθέσεις.»
6. Στο άρθρο 8 του ν. 4002/2011 προστίθενται νέα παράγραφος 9 ως
εξής:
«9.

Εφόσον

σύνθετο

τουριστικό

κατάλυµα,

πέραν

των

ελάχιστων

απαιτουµένων εγκαταστάσεων του ξενοδοχειακού καταλύµατος και της
εγκατάστασης ειδικής τουριστικής υποδοµής, περιέχει και πρόσθετες
ανάλογες εγκαταστάσεις, η ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων αυτών δεν
αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την έγκριση του Ε.Σ.Λ. του σύνθετου
τουριστικού καταλύµατος, επιτρέπεται δε η σύσταση οριζοντίων και
καθέτων ιδιοκτησιών, καθώς και η σύσταση ενοχικών ή εµπραγµάτων
δικαιωµάτων επί αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι οι νέοι δικαιούχοι δεν θα
µεταβάλουν την προβλεπόµενη χρήση τους και ότι αποδέχονται πλήρως
τον εγκεκριµένο Κανονισµό Συνιδιοκτησίας και Λειτουργίας του σύνθετου
τουριστικού καταλύµατος».

Άρθρο 18
Ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας
Η παρ. 2α του άρθρου 3 του ν. 4179/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
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«2. α. Η δηµιουργία ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας επιτρέπεται και µε
µετατροπή υφισταµένων ξενοδοχειακών καταλυµάτων της παρ. 1Α του
άρθρου 2 του ν. 2160/1993 εντός εγκεκριµένων σχεδίων πόλεων και εντός
ορίων οικισµών προ του 1923 ή κάτω των 2000 κατοίκων, που πληρούν τις
προϋποθέσεις του άρθρου αυτού, εφόσον:
αα) έχουν κατασκευασθεί νοµίµως ή έχουν υπαχθεί στις ρυθµίσεις των
άρθρων 5 έως 7 του ν. 3843/2010, του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 και
τις διατάξεις του ν. 4178/2013.
ββ) διαθέτουν σε ισχύ ή διέθεταν Ε.Σ.Λ. και έχουν παύσει την λειτουργία
τους.»

Άρθρο 19
Ρυθµίσεις για υφιστάµενα χιονοδροµικά κέντρα

1.

Η παράγραφος 1.α του άρθρου 13 του ν. 4179/2013 (Α΄ 175)

αντικαθίσταται ως εξής:
«1.α. Αναγνωρίζονται ως υφιστάµενα τα χιονοδροµικά κέντρα:
α. Χελµού, Καλάβρυτα, Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας,
β. Μαινάλου, Τρίπολη, Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας,
γ. Τυµφρηστού, Βελούχι, Καρπενήσι, Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας,
δ. Πηλίου, Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας,
ε. Περτουλίου, Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων,
στ. Βέρνου (Βίτσι), Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς,
ζ. Kαρακολίου Μετσόβου, Ήπειρος, Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων,
η. Προφήτη Ηλία Μετσόβου, Ήπειρος, Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων,
θ. Ανήλιου Μετσόβου, Ήπειρος, Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων,
ι. Βασιλίτσας, Περιφερειακές Ενότητες Γρεβενών και Ιωαννίνων,
ια. Βίγλας Πισοδερίου, Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας,
ιβ. Ελατοχωρίου, Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας,
ιγ. Σελίου, Περιφερειακή Ενότητα Ηµαθίας,
ιδ. 3−5 Πηγάδια Νάουσας, Περιφερειακή Ενότητα Ηµαθίας,
ιε. Καϊµακτσαλάν (Βόρας), Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας,
ιστ. Λαϊλιά, Περιφερειακή Ενότητα Σερρών,
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ιζ. Φαλακρού, Περιφερειακή Ενότητα ∆ράµας,
ιη.

Γεροντόβραχου

Παρνασσού,

Περιφερειακές

Ενότητες

Βοιωτίας/

Φωκίδας/ Φθιώτιδας,
ιθ. Παγγαίου, Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας.
κ. Αγράφων ∆ήµου Λίµνης Πλαστήρα, Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας.
κα. Χρυσό Ελάφι, Περιφερειακή Ενότητα Ηµαθίας
κβ. Ανώγεια – Ψηλορείτη, Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύµνης
κγ. Παρνασσός, Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας/ Φωκίδας/ Φθιώτιδας,
κδ. Ζήρεια, Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας,
τα οποία µε τις αριθ. 509922/18-07-2012 και 508535/17-04-2013
αποφάσεις Γενικού Γραµµατέα Ε.Ο.Τ. έχουν χαρακτηρισθεί ως υφιστάµενα.
2.

H περ β. της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν. 4179/2013

(αντικαθίσταται ως εξής:
«β. Κτιριακές και άλλες εγκαταστάσεις που υφίστανται στα Χιονοδροµικά
Κέντρα του προηγούµενου εδαφίου, οι οποίες δεν διαθέτουν άδεια
δόµησης και δεν έχουν υπαχθεί στις ρυθµίσεις του ν. 4014/11 και του ν.
4178/13, αλλά υποστηρίζουν την λειτουργία των Χιονοδροµικών Κέντρων,
µπορεί να θεωρηθούν, υπό την προϋπόθεση των αναφερόµενων στο
επόµενο εδάφιο, νοµίµως υφιστάµενες κατόπιν αποφάσεων του Γενικού
Γραµµατέα ΕΟΤ.
Η νοµιµότητα των εγκαταστάσεων διαπιστώνεται µε απόφαση του Γενικού
Γραµµατέα ΕΟΤ υπό την προϋπόθεση ότι εντός τριών (3) µηνών από την
έναρξη ισχύος του παρόντος, οι διαχειριστές των Χιονοδροµικών Κέντρων
θα υποβάλλουν στον ΕΟΤ τα εξής δικαιολογητικά:
i.

Τεχνική

Έκθεση

-

Περιγραφή-Χαρακτηριστικά

του

Χιονοδροµικού

Κέντρου.
ii. Τοπογραφικό ∆ιάγραµµα του γηπέδου εντός του οποίου αναπτύσσεται
το χιονοδροµικό κέντρο σε κλίµακα 1:5.000, όπου θα αποτυπώνονται οι
υψοµετρικές

καµπύλες,

όλες

οι

υφιστάµενες

εγκαταστάσεις

και

τα

κτίσµατα, η διαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, οι θέσεις και οι
διαδροµές

των

εξυπηρετούσες

αναβατήρων,
εγκαταστάσεις

οι

πορείες

και

ο

των

δρόµος

χιονοδρόµων

µε

τις

πρόσβασης

µε

το

χαρακτηρισµό και το πλάτος του.
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iii. Τοπογραφικό διάγραµµα 1:1.000 µε σχετικό υπόµνηµα για τις χρήσεις
υφιστάµενων κτισµάτων και εγκαταστάσεων
iv. Κατόψεις, όψεις, τοµές και φωτογραφική τεκµηρίωση των επί µέρους
κτισµάτων και εγκαταστάσεων
v.

Βεβαίωση

στατικής

επάρκειας

των

υφιστάµενων

κτιρίων

από

διπλωµατούχο Πολιτικό Μηχανικό συνοδευόµενη από υπεύθυνη δήλωση
του ιδίου.
Όλα τα παραπάνω υποβάλλονται σε τρία αντίτυπα σφραγισµένα και
υπογεγραµµένα από διπλωµατούχο µηχανικό».
3.

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 13 του ν. 4179/2013 προστίθεται

περίπτωση γ ως εξής:
«γ. Στα καταστήµατα Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος που λειτουργούν εντός
υφιστάµενων κτιριακών εγκαταστάσεων των Χιονοδροµικών Κέντρων του
εδαφίου α της παρούσας παραγράφου, χορηγείται από τον ΕΟΤ η
προβλεπόµενη

άδεια

λειτουργίας

καταστήµατος

υγειονοµικού

ενδιαφέροντος, µετά την έκδοση της απόφασης Γενικού Γραµµατέα ΕΟΤ
του προηγούµενου εδαφίου και υπό την προϋπόθεση ότι θα προσκοµισθεί
πιστοποιητικό πυρασφάλειας και βεβαίωση από Μηχανολόγο Μηχανικό για
την ασφαλή διάθεση των λυµάτων»
4.

Η προθεσµία 31.12.2013 της παραγράφου 2.α. του άρθρου 13 του

ν. 4179/2013 παρατείνεται µέχρι τις 30-4-2015
5.

Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β της παρ. 2 του άρθρου 13 του

ν. 4179/2013 µετά τις λέξεις «εντός 5 µηνών» προστίθενται οι λέξεις «και
πάντως σε διάστηµα όχι µεγαλύτερο της διετίας».

Άρθρο 20
Ειδικές κατασκευές έµπροσθεν τουριστικών καταλυµάτων
1. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 5 του ν. 4179/2013
µετά τις λέξεις «…δυναµικότητας τουλάχιστον τριακοσίων (300) κλινών»
προστίθενται οι εξής λέξεις: «ή τουριστικών καταλυµάτων πέντε (5)
αστέρων ή τεσσάρων (4) αστέρων δυναµικότητας τουλάχιστον εκατόν
πενήντα (150) κλινών σε νησιά της Οµάδας Ι του άρθρου 4 της υπ’ αριθµ.
67659/9.12.2013

κοινής

απόφασης

των

Υπουργών

Περιβάλλοντος

Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Οικονοµικών, Εσωτερικών, Ανάπτυξης
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και Ανταγωνιστικότητας, Πολιτισµού και Αθλητισµού, Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, Τουρισµού και
Ναυτιλίας

και

Αιγαίου

«Έγκριση

τροποποίησης

Ειδικού

Πλαισίου

Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισµό και
της

Στρατηγικής

Μελέτης

Περιβαλλοντικών

Επιπτώσεων

αυτού»

(Β’

3155)».

2. Στις περιπτώσεις α και β της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του ν.
4179/2013 µετά τις λέξεις «…δυναµικότητας τουλάχιστον τριακοσίων (300)
κλινών» προστίθενται οι εξής λέξεις: «ή τουριστικών καταλυµάτων πέντε
(5) αστέρων ή τεσσάρων (4) αστέρων δυναµικότητας τουλάχιστον εκατόν
πενήντα (150) κλινών σε νησιά της Οµάδας Ι του άρθρου 4 της υπ’ αριθµ.
67659/9.12.2013

κοινής

απόφασης

των

Υπουργών

Περιβάλλοντος

Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Οικονοµικών, Εσωτερικών, Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας, Πολιτισµού και Αθλητισµού, Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, Τουρισµού και
Ναυτιλίας

και

Αιγαίου

«Έγκριση

τροποποίησης

Ειδικού

Πλαισίου

Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισµό και
της

Στρατηγικής

Μελέτης

Περιβαλλοντικών

Επιπτώσεων

αυτού»

(Β’

3155)».

Άρθρο 21
Προδιαγραφές Αυτοκινητοδροµίων
Με απόφαση του Υπουργού Τουρισµού είναι δυνατό να τροποποιούνται οι
διατάξεις του π.δ. 14/2007 (ΦΕΚ Α΄/10) «Καθορισµός προδιαγραφών για
την

δηµιουργία

προδιαγραφές

αυτοκινητοδροµίων»
και

τις

αντίστοιχες

αναφορικά
των

µε

τις

λειτουργικές

εγκαταστάσεων

που

συµπεριλαµβάνονται .
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: Εκπαίδευση και Κατάρτιση στον Τουρισµό

Άρθρο 22
Θέµατα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στον Τουρισµό
1.

Η Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Αγίου Νικολάου Κρήτης

(Α.Σ.Τ.Ε.Α.Ν) µετονοµάζεται σε Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης
Κρήτης (Α.Σ.Τ.Ε.Κ).
2.

Η

έδρα

των

Ανώτερων

Σχολών

Τουριστικής

Εκπαίδευσης

αρµοδιότητας Υπουργείου Τουρισµού δύναται να µεταβάλλεται µε απόφαση
του Υπουργού Τουρισµού.
3.

Στις Σχολές Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) και στα Ινστιτούτα

Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) αρµοδιότητας Υπουργείου Τουρισµού
τοποθετούνται, ύστερα από απόφαση του Υπηρεσιακού Συµβουλίου της
παρ 6 του άρθρου 4 του ν. 4109/2013, ως προϊστάµενοι µε τριετή θητεία,
εκπαιδευτικοί κατηγορίας ΠΕ και εν ελλείψει διοικητικοί υπάλληλοι του
Υπουργείου Τουρισµού κατηγορίας ΠΕ, κάτοχοι µεταπτυχιακού τίτλου µε
εξειδίκευση σε θέµατα τουρισµού ή εκπαίδευσης.
4.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισµού και ∆ιοικητικής

Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης καθορίζεται ο τρόπος και
η διαδικασία επιλογής των προϊσταµένων της προηγούµενης παραγράφου
και καθορίζονται τα ειδικότερα προσόντα των υποψηφίων.
5.

Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 44 του ν.

4186/2013 (Α΄ 193) µετά τις λέξεις «στα Σ.Ε.Κ.» προστίθενται οι λέξεις
«και στα Ι.Ε.Κ.».
6.

Τα Τµήµατα µετεκπαίδευσης µισθωτών τουριστικών επαγγελµάτων

της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 1077/1980 (Α΄ 225) δύναται να
χρηµατοδοτούνται και από πόρους του τακτικού προϋπολογισµού του
Υπουργείου Τουρισµού εντός των εγκεκριµένων κάθε φορά πιστώσεων. Η
παρ. 2 του άρθρου 10 του ν.1077/1980 καταργείται.
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Άρθρο 23
Ρυθµίσεις ακινήτων του καταργηθέντος
Οργανισµού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
1.

Ακίνητα του καταργηθέντος Οργανισµού Τουριστικής Εκπαίδευσης και

Κατάρτισης (Ο.Τ.Ε.Κ.) που δυνάµει των διατάξεων του εδαφίου β της παρ.
4 του άρθρου 4 του ν. 4109/2013 περιήλθαν στο Υπουργείο Τουρισµού, τα
οποία διαθέτουν άδεια δόµησης ξενοδοχείου, δύνανται, µε απόφαση του
Υπουργού Τουρισµού, να εκµισθώνονται µακροχρονίως µέχρι ενενήντα
εννέα (99) έτη, υπό τον όρο ότι στις συµβάσεις εκµίσθωσης θα
περιλαµβάνονται όροι που θα διασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία
εντός

αυτών,

των

µονάδων

εκπαίδευσης

και

κατάρτισης

που

θα

λειτουργούν στις εγκαταστάσεις αυτές κατά τον χρόνο σύναψης της
σύµβασης εκµίσθωσης.
2.

Τα έσοδα του δηµοσίου από τις εκµισθώσεις της προηγούµενης

παραγράφου, µεταφέρονται και εγγράφονται στον τακτικό προϋπολογισµό
του Υπουργείου Τουρισµού και διατίθενται αποκλειστικά σε δράσεις
εκπαίδευσης, αρχικής και συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης σε
ειδικότητες του τουριστικού τοµέα.
3.

Οι ανωτέρω συµβάσεις απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος ή

δικαίωµα ∆ηµοσίου ή τρίτων, µε εξαίρεση τον φόρο προστιθέµενης αξίας
για τον οποίο εφαρµόζονται οι διατάξεις του κώδικα περί ΦΠΑ (ν.
2859/2000 ως ισχύει) . Τα δικαιώµατα και οι αµοιβές συµβολαιογράφων,
δικηγόρων,

δικαστικών

επιµελητών

και

υποθηκοφυλάκων

για

τη

µεσολάβηση και κάθε άλλη προς πραγµάτωση αυτών πράξη περιορίζονται
στο 10 % αυτών.
4.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Τουρισµού

ρυθµίζεται κάθε λεπτοµέρεια για τον τρόπο και την διαδικασία των
µακροχρόνιων µισθώσεων της προηγούµενης παραγράφου.
5.

Η προθεσµία της παρ. 7 του άρθρου 13 του ν. 4109/2013

παρατείνεται µέχρι 31.12.2014.
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Άρθρο 24
Επέκταση αδειών επαγγελµατιών ξεναγών σε σπάνιες γλώσσες
Επαγγελµατίες Ξεναγοί, εγγεγραµµένοι στο Μητρώο ξεναγών του άρθρου 9
του

ν.

710/1977

(Α΄283)

όπως

αυτό

ισχύει

που

προσκοµίζουν

αναγνωρισµένο τίτλο άριστης γνώσης και άλλης ξένης γλώσσας από αυτές
που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα γλωσσοµάθειας προκηρύξεων του
ΑΣΕΠ, λαµβάνουν, µε απόφαση του Υπουργού Τουρισµού επέκταση της
άδειας ξενάγησης στην γλώσσα αυτή. Η επέκταση της άδειας ξενάγησης
χορηγείται και σε γλώσσες που δεν περιλαµβάνονται στο παράρτηµα
προκηρύξεων του ΑΣΕΠ υπό την προϋπόθεση ότι οι επαγγελµατίες ξεναγοί
θα προσκοµίσουν στην αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισµού προς
απόδειξη της άριστης γνώση της γλώσσας, πιστοποιητικά γλωσσοµάθειας
αναγνωρισµένα από το Υπουργείο Παιδείας ή άλλο καθ’ ύλην αρµόδιο
Υπουργείο

της

οικείας

χώρας

ή

πιστοποιητικά

γλωσσοµάθειας

που

προέρχονται από δηµόσια πανεπιστήµια ή πιστοποιητικά γλωσσοµάθειας
που εκδίδονται από επίσηµους δηµόσιους µορφωτικούς φορείς των οικείων
κρατών.

ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆: Ειδικές Μορφές Τουρισµού

Άρθρο 25
Οινοτουρισµός
1. «Οινοτουρισµός» είναι η ειδική µορφή τουρισµού η οποία αφορά την
παροχή υπηρεσιών υποδοχής, ξενάγησης και φιλοξενίας σε χώρους
λειτουργικά ενοποιηµένους µε οινοπαραγωγικές ή οινοπαρασκευαστικές
εγκαταστάσεις.

Οι

υπηρεσίες

αυτές

προσφέρονται

συνδυαστικά

µε

δραστηριότητες σχετικές µε την οινική παραγωγή και την διαδικασία
παρασκευής του οίνου.
2. Κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων µέσα στα όρια των
οινοπαραγωγικών ή οινοπαρασκευαστικών εγκαταστάσεων µπορούν να
ιδρύονται µη κύρια τουριστικά καταλύµατα.
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3. Μια οινοπαρασκευαστική ή οινοπαραγωγική εγκατάσταση χαρακτηρίζεται
ως οινοτουριστική και εφοδιάζεται µε «Σήµα επισκέψιµου οινοποιείου», εφ’
όσον α) µέσα στα όρια της εγκατάστασης παρέχονται υπηρεσίες υποδοχής
και φιλοξενίας σε τουριστικά καταλύµατα και β) διαθέτει χώρους και
εγκαταστάσεις

ειδικών

προδιαγραφών

που

διασφαλίζουν

την

επισκεψιµότητα.
4. Το «Σήµα Επισκέψιµου Οινοποιείου» είναι σήµα µε ειδικό λογότυπο που
χορηγείται από το Υπουργείο Τουρισµού, µε το οποίο πιστοποιείται ότι µία
οινοπαραγωγική επιχείρηση πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 3
του άρθρου αυτού.
5. Με απόφαση Υπουργού Τουρισµού καθορίζονται οι προδιαγραφές για τις
υπηρεσίες της παρ. 1 , οι τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές για των
εγκαταστάσεων της παρ. 2 , η µορφή και ο τύπος του Σήµατος
Επισκέψιµου Οινοποιείου, οι ειδικές προδιαγραφές επισκεψιµότητας και
κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια.

Άρθρο 26
Ιατρικός και Ιαµατικός Τουρισµός
1.

Η

παράγραφος

1

του

άρθρου

20

του

ν.

4179/2013

(Α’175)

αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Οι ειδικοί όροι, οι προϋποθέσεις, η σύσταση Μητρώου Παρόχων
Ιατρικού Τουρισµού, η πιστοποίηση των Παρόχων Ιατρικού Τουρισµού και
κάθε άλλο σχετικό ζήτηµα, ρυθµίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών
Υγείας, Τουρισµού, Εσωτερικών, Παιδείας και Θρησκευµάτων, Εργασίας
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Οικονοµικών. Με την ίδια
απόφαση ορίζονται: α) το ύψος του παραβόλου υπέρ του Ελληνικού
∆ηµοσίου, το οποίο καταβάλλεται για την εγγραφή στο Μητρώο Παρόχων
Ιατρικού Τουρισµού και β) οι κυρώσεις που επισύρει η µη τήρηση των
ανωτέρω όρων και προϋποθέσεων και τα όργανα που επιβάλλουν τις
ανωτέρω κυρώσεις.
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2. Οι προθεσµίες της παραγράφου 3 του άρθρου 17, της παραγράφου 1
του άρθρου 22 και της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του ν. 3498/2006
( Α΄ 230), οι οποίες είχαν παραταθεί µέχρι τις 31/12/2014 µε το πρώτο
εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 20 του ν. 4179/2013 ( Α΄ 175),
παρατείνονται εκ νέου µέχρι τις 31/12/2015.

3. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 20 του ν. 4179/2013
(Α΄ 175) καταργείται.
4. Η περίπτωση β της παραγράφου 3 του άρθρου 39 του ν. 4049/2012
(Α΄ 35) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Πιστοποιητικό µικροβιολογικού ελέγχου από τη ∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας
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».

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε: Χορηγία για την τουριστική προβολή της Ελλάδας

Άρθρο 27
Ορισµοί
Για την εφαρµογή του παρόντος νόµου οι κατωτέρω όροι έχουν την εξής
έννοια:
«χορηγία για την τουριστική προβολή της Ελλάδας»: η χρηµατική ή άλλης
µορφής οικονοµική παροχή σε είδος, σε άυλα αγαθά, σε δικαιώµατα κατά
την έννοια του άρθρου 38 του ν. 4172/2013 (Α 167) ή υπηρεσίες από
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά, για την ενίσχυση
συγκεκριµένων δραστηριοτήτων ή σκοπών του αποδέκτη της χορηγίας, µε
αντιστάθµισµα την προβολή του κοινωνικού προσώπου του χορηγού. Η
χορηγία αυτή αφορά στην προβολή και την προώθηση της Ελλάδας ως
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τουριστικού προϊόντος στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η τουριστική
προβολή

µπορεί

τεχνολογικών

να

επιτυγχάνεται

συστηµάτων,

µέσω

πλατφόρµας,

εξειδικευµένων
λογισµικού,

ενεργειών,

προωθητικών

ενεργειών, καλλιτεχνικών εκδηλώσεων ή παραχώρησης δικαιωµάτων.
«χορηγός»: το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, ηµεδαπό ή αλλοδαπό, του
ιδιωτικού δικαίου, στα οποία συµπεριλαµβάνονται τα νοµικά πρόσωπα
ιδιωτικού δικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που προβαίνει σε χορηγία
για την τουριστική προβολή της Ελλάδας.
«αποδέκτης χορηγίας»: το Υπουργείο Τουρισµού και οι εποπτευόµενοι από
αυτό φορείς
Άρθρο 28
Συµβούλιο Χορηγιών
1. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισµού συνιστάται στο Υπουργείο
Τουρισµού Συµβούλιο Χορηγιών µε γνωµοδοτικό και συµβουλευτικό
χαρακτήρα σε θέµατα χορηγίας για την τουριστική προβολή της Ελλάδας.
2. Το Συµβούλιο Χορηγιών αποτελείται από πέντε (5) µέλη ως εξής:
α) το Γενικό Γραµµατέα Τουρισµού
β) ένα Γενικό ∆ιευθυντή του Υπουργείου Τουρισµού
γ) τον Προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών
δ) έναν Προϊστάµενο Γενικής ∆ιεύθυνσης του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους
ε) έναν ειδικό επιστήµονα
Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος του Συµβουλίου και οι
αναπληρωτές των τακτικών µελών. Ο Προϊστάµενος Γενικής ∆ιεύθυνσης
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και ο Αναπληρωτής του προτείνονται
από τον Υπουργό Οικονοµικών.
Τα

µέλη

του

Συµβουλίου

Χορηγιών

ανακαλούνται

οποτεδήποτε

µε

απόφαση του Υπουργού Τουρισµού. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισµού
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ρυθµίζονται τα ειδικότερα θέµατα οργάνωσης και λειτουργίας του. Το
Συµβούλιο Χορηγιών συνεδριάζει τακτικά µία φορά το µήνα και εκτάκτως
ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου.
Χρέη Γραµµατέα εκτελεί µόνιµος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού
του Υπουργείου Τουρισµού και ορίζεται µε τον αναπληρωτή του µε
απόφαση του Υπουργού Τουρισµού.
3. Το Συµβούλιο Χορηγιών έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
α. γνωµοδοτεί στον Υπουργό Τουρισµού για τις βασικές προτεραιότητες και
ανάγκες της χορηγίας για την τουριστική προβολή της Ελλάδας στο
εξωτερικό και για κάθε άλλο συναφές ζήτηµα,
β. παρέχει κάθε εύλογη συνδροµή σε υπηρεσίες του ∆ηµοσίου και
εποπτευόµενους από το Υπουργείο φορείς για τη διαµόρφωση της
χορηγικής πρότασης και την προετοιµασία του σχετικού φακέλου που θα
υποβληθεί στον Αποδέκτη,
γ. προετοιµάζει τη σύνταξη, µετά από τη διαδικασία της περ. β’ και
δηµοσιεύει τον ετήσιο ενδεικτικό κατάλογο προωθητικών δραστηριοτήτων
του Υπουργείου Τουρισµού στην Ελλάδα και το εξωτερικό που µπορούν να
αποτελέσουν αντικείµενο χορηγίας,
δ. παραλαµβάνει τις υποβαλλόµενες προτάσεις χορηγίας και προετοιµάζει
την έκδοση σχετικής γνωµοδοτήσεως προς τον Υπουργό για την αποδοχή ή
µη της πρότασης,
ε. µεριµνά για την υπογραφή της σύµβασης µε το χορηγό, όταν αυτή
αφορά σε χορηγία για την τουριστική προβολή της Ελλάδας που
υλοποιείται από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισµού,
στ. παρακολουθεί την υλοποίηση και την εκτέλεση των συµβάσεων
χορηγίας που έχουν υποβληθεί σε αυτό και έχει κριθεί ότι υπάγονται στον
παρόντα νόµο,
ζ. συντάσσει ετήσιο κατάλογο συµβάσεων χορηγιών για το προηγούµενο
έτος και τον δηµοσιεύει.
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Άρθρο 29
Σύµβαση χορηγίας
1. Για την υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος νόµου, συντάσσεται
έγγραφη σύµβαση χορηγίας. Με τη σύµβαση χορηγίας, τα συµβαλλόµενα
µέρη αναλαµβάνουν, ο µεν χορηγός την υποχρέωση παροχής στον
αποδέκτη της χορηγίας χρηµάτων, υπηρεσιών, υλικών, δικαιωµάτων ή
άυλων

αγαθών

για

την

υποστήριξη

συγκεκριµένου

σκοπού

ή

δραστηριότητας, ο δε αποδέκτης της χορηγίας την υποχρέωση δηµόσιας
γνωστοποίησης της προσφοράς του χορηγού. Ο σχεδιασµός, η υλοποίησή
της, η µορφή και το περιεχόµενό της χορηγίας για την τουριστική προβολή
της Ελλάδας γίνεται σε συνεργασία του αποδέκτη της χορηγίας και του
χορηγού.
2. Ο Υπουργός Τουρισµού εκδίδει απόφαση µε την οποία χαρακτηρίζει τη
σύµβαση ως σύµβαση χορηγίας για την τουριστική προβολή της Ελλάδας
προκειµένου να επέλθουν οι συνέπειες του νόµου αυτού.

Άρθρο 30
Περιεχόµενο της σύµβασης
1.

Η

σύµβαση

χορηγίας

περιλαµβάνει αναλυτική

περιγραφή

των

δικαιωµάτων και των υποχρεώσεων των µερών. Με τη Σύµβαση χορηγίας
πρέπει να προβλέπονται, ιδίως, τα ακόλουθα:
α. οι δραστηριότητες, τα έργα και οι ενέργειες που αναλαµβάνει να
ενισχύσει ο χορηγός µε την χορηγία για την τουριστική προβολή της
Ελλάδας
β. το είδος της παροχής του χορηγού,
γ. τα αντισταθµίσµατα υπέρ του χορηγού,
δ. άλλα δικαιώµατα και υποχρεώσεις χορηγού και αποδέκτη της χορηγίας,
ε. οι λόγοι καταγγελίας της σύµβασης και οι συνέπειές της,
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στ. το ενδεχόµενο πολλαπλής χορηγίας, συγχορηγίας ή µερικής χορηγίας,
ζ. διάρκεια της σύµβασης χορηγίας.
2.

Στη σύµβαση χορηγίας καθορίζεται ρητώς ο τρόπος υλοποίησης των

προωθητικών ενεργειών, υλικών ή άυλων, για την τουριστική προβολή της
Ελλάδας.
3.

Στη

σύµβαση

χορηγίας

καθορίζονται

τα

υπέρ

του

χορηγού

αντισταθµίσµατα.

Άρθρο 31
Έκθεση απολογισµού
1. Το ποσό της χορηγίας διατίθεται αποκλειστικά για την επίτευξη της
συγκεκριµένης δραστηριότητας για την τουριστική προβολή της Ελλάδας.
2. Ο αποδέκτης της χορηγίας υποχρεούται να υποβάλει στον χορηγό
αναλυτική Έκθεση απολογισµού της χρήσης του χρηµατικού ή άλλης
οικονοµικής µορφής αντικειµένου της χορηγίας εντός του προβλεποµένου
στη σύµβαση χρονικού διαστήµατος και σε περίπτωση που δεν ορίζεται στη
σύµβαση το χρονικό αυτό διάστηµα, εντός τριών (3) µηνών από την
περάτωση της δραστηριότητας.

Άρθρο 32
Έκπτωση χορηγιών για την τουριστική προβολή της Ελλάδας από το
εισόδηµα

1. Το χρηµατικό ποσό ή η αξία της παροχής που προσφέρεται ως χορηγία
για την τουριστική προβολή της Ελλάδας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παρόντος νόµου, µετά από χρηµατική αποτίµηση αυτής από ειδική
εκτιµητική επιτροπή, εκπίπτει εξ ολοκλήρου από το φορολογητέο εισόδηµα
του φορολογουµένου ή από τα ακαθάριστα εισοδήµατα της επιχείρησης
που προσέφερε τη χορηγία. Το αφαιρούµενο συνολικό ποσό δεν µπορεί να
υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού φορολογούµενου
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εισοδήµατος ή των καθαρών κερδών που προκύπτουν από τα βιβλία της
επιχείρησης που προσέφερε τη χορηγία.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Τουρισµού
καθορίζονται

η

σύνθεση

της

ειδικής

εκτιµητικής

επιτροπής

για

τη

χρηµατική αποτίµηση της αξίας των παροχών σε είδος, άϋλα αγαθά ή
υπηρεσίες που προσφέρονται ως χορηγίες για την τουριστική προβολή της
Ελλάδας, η διαδικασία, οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτοµέρεια.

Άρθρο 33
Κατηγορίες χορηγών
1. Ο χορηγός αναλόγως της χρηµατικής αξίας της προσφοράς του
κατατάσσεται

στις

εξής

κατηγορίες:

Μέγας

χορηγός,

χορηγός,

υποστηρικτής, φίλος. Η κατάταξη αυτή αφορά στην απονοµή ηθικού
επαίνου και δεν επηρεάζει τη φορολογική µεταχείριση των χορηγών. Με
απόφαση Υπουργού Τουρισµού απονέµεται ο έπαινος στο χορηγό.
2. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισµού καθορίζονται τα κριτήρια
κατατάξεως των χορηγών στις παραπάνω κατηγορίες.
Άρθρο 34
∆ιαδικασία είσπραξης χορηγιών
Τα ποσά των χορηγιών που έχουν ως αποδέκτη το ∆ηµόσιο εισπράττονται
µέσω

ειδικού

κωδικού

εσόδου

του

κρατικού

προϋπολογισµού

και

χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για την υποστήριξη της συγκεκριµένης
δραστηριότητας για την τουριστική προβολή της Ελλάδας για την οποία
έχει συναφθεί Σύµβαση χορηγίας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ: Ειδικά Θέµατα Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού
Άρθρο 35
Ρύθµιση θεµάτων Ε.Ο.Τ.

Η παράγραφος 1 του άρθρου 4 του νόµου 3270/2004 αντικαθίσταται ως
εξής:
«1. Ο Ε.Ο.Τ. έχει ως αρµοδιότητα την προώθηση της τουριστικής πολιτικής
της Κυβέρνησης και την προβολή της χώρας. Για τον σκοπό αυτό ο Ε.Ο.Τ.,
ιδίως:
α)

Υποβάλλει

προτάσεις

στο

Υπουργείο

Τουρισµού

για

τη

χάραξη

τουριστικής πολιτικής στα θέµατα αρµοδιότητάς του και την εφαρµόζει
µέσα στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του.
Προς

τούτο

ο

Ε.Ο.Τ.

ερευνά

την

τουριστική

αγορά,

µελετά

την

ανταγωνιστικότητα του τουρισµού, συντάσσει µελέτες για θέµατα της
αρµοδιότητάς του και καταρτίζει τα προγράµµατα διαφήµισης, δηµοσίων
σχέσεων και τουριστικών εκδηλώσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό .
β)

Εκτελεί τα

προγράµµατα τουριστικής

προβολής

της

χώρας

στο

εσωτερικό και το εξωτερικό και µεριµνά για την προώθηση του ελληνικού
τουριστικού προϊόντος και της χώρας, µέσω συµµετοχής σε διεθνείς
εκθέσεις, συνέδρια και λοιπές εκδηλώσεις, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
γ) Αναλαµβάνει κάθε άλλη δραστηριότητα ή ενέργεια που αποβλέπει στην
οργάνωση, ανάπτυξη και προώθηση του Τουρισµού και της εικόνας της
χώρας και ιδίως:
αα)

Συνεργάζεται

µε

τις

επιχειρήσεων, πανελλήνιας

συλλογικές
και τοπικής

οργανώσεις

των

τουριστικών

κλίµακας, τους οργανισµούς

τοπικής αυτοδιοίκησης και τους οργανισµούς του ∆ηµοσίου, για την
επεξεργασία, σχεδίαση και εφαρµογή κοινών και συγχρηµατοδοτούµενων
προγραµµάτων διαφηµιστικής προβολής της Χώρας, τουριστικών περιοχών,
σύγχρονων µορφών τουρισµού, όπως: οικολογικός τουρισµός, πολιτιστικός
τουρισµός,

ιατρικός

,αθλητικός

τουρισµός,

και

κλάδων

τουριστικών

επιχειρήσεων. Εγκρίνει προγράµµατα προβολής σύµφωνα µε το άρθρο 47
του παρόντος.
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ββ) Επιχορηγεί εκδηλώσεις τρίτων φυσικών ή νοµικών προσώπων στο
Εξωτερικό και στην Ελλάδα µε κριτήριο την προβολή της Ελλάδας και την
προώθηση του Ελληνικού Τουρισµού διεθνώς
γγ) ∆ιοργανώνει ταξίδια εξοικείωσης για δηµοσιογράφους, τουριστικούς
πράκτορες και προσωπικότητες κύρους . ∆ύναται να µισθώνει παντός
είδους µεταφορικά µε ή άνευ οδηγού µέσα, για τις ανάγκες φιλοξενίας
προσκεκληµένων προσωπικοτήτων, δηµοσιογράφων, κινηµατογραφικώντηλεοπτικών συνεργείων, οµάδων προσκεκληµένων που περιηγούνται τη
χώρα σε ταξίδια εξοικείωσης ανεξαρτήτως ποσού, τόσο στην Ελλάδα όσο
και στο Εξωτερικό
δδ) ∆ιοργανώνει ειδικές εκδηλώσεις , θεµατικές παρουσιάσεις

και

εκπαιδευτικά σεµινάρια (workshops) για την Ελλάδα και συµµετέχει σε
συναφείς δράσεις και διοργανώσεις τρίτων φορέων, για την προβολή και
προώθηση τουριστικών περιοχών, προϊόντων και υπηρεσιών, µε παροχή
αιγίδας, επιστολών υποστήριξης και ευαρέσκειας, πληροφοριακού και
προωθητικού υλικού και διευκολύνσεων ή και ανάληψη µέρους του
κόστους διοργάνωσης, έναντι αντισταθµιστικών παροχών .
εε)

∆ιοργανώνει

διαδικτυακά

σεµινάρια

σε

συνεργασία

µε

τρίτους

(ταξιδιωτικούς οργανισµούς - tour operators, Εκδοτικά συγκροτήµατα,
κλαδικές εκδόσεις) και να συνάπτει µνηµόνια συνεργασίας µε δηµόσια και
ιδιωτικά ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της Ελλάδας και του
εξωτερικού, προκειµένου να απασχολούνται στον Οργανισµό φοιτητές για
πρακτική απασχόληση, µέχρι 6 µήνες.
δ) Καταρτίζει και εκτελεί προγράµµατα προβολής, διαφήµισης, δηµόσιων
σχέσεων και τουριστικών εκδηλώσεων στην ηµεδαπή και αλλοδαπή, είτε
µόνος είτε από κοινού µε άλλα ηµεδαπά ή αλλοδαπά νοµικά ή φυσικά
πρόσωπα. Με τα πρόσωπα αυτά ο Οργανισµός συµβάλλεται, είτε µε
απευθείας συµφωνίες είτε κατόπιν επιλογής τους µετά από σχετική
πρόσκληση είτε δια του τύπου είτε µέσω της διαδικτυακής πύλης του, για
εκδήλωση ενδιαφέροντος και µε βάση τις πλέον συµφέρουσες για τον
Οργανισµό προτάσεις, που υποβάλλονται από τους ενδιαφεροµένους. Με
τις ίδιες συµφωνίες ορίζονται το αντικείµενο, οι προϋποθέσεις, καθώς και οι
οικονοµικοί και λοιποί όροι συνεργασίας του Οργανισµού µε τα ως άνω
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πρόσωπα και ο τρόπος πραγµατοποίησης της. Η συνεργασία αυτή µπορεί
να περιλαµβάνει:
αα. Την οικονοµική συµµετοχή των παραπάνω φορέων ή προσώπων στο
σύνολο ή και σε µέρος της σχετικής δαπάνης υλοποίησης των παραπάνω
διαφηµιστικών ενεργειών και λοιπών δραστηριοτήτων που γίνονται από τις
υπηρεσίες του Ε.Ο.Τ.. Οι φορείς και τα πρόσωπα αυτά µπορούν να
αναφέρονται, όπου και όπως προβλέπεται και εφόσον το επιθυµούν, ως επί
µέρους χορηγοί από κοινού µε τον Ε.Ο.Τ. στα παραπάνω διαφηµιστικά
προγράµµατα και λοιπές δραστηριότητες.
ββ.

Τη

µε

κάθε

τρόπο

συµµετοχή

του

Ε.Ο.Τ.

στην

υλοποίηση

διαφηµιστικών προγραµµάτων και λοιπών ενεργειών που θα εκτελούνται
από τα συµβαλλόµενα µε τον Ε.Ο.Τ. πρόσωπα ή τη συγχρηµατοδότηση
στην υλοποίηση αυτών, καθώς και την προβολή τους. Τα προγράµµατα
αυτά µπορούν να περιλαµβάνουν τη χρήση καινοτόµων εργαλείων της
σύγχρονης

τεχνολογίας

(διαδίκτυο,

εφαρµογές κινητής τηλεφωνίας κοκ),
λοιπές

προωθητικές

δράσεις

µέσα

κοινωνικής

δικτύωσης,

δράσεις δηµοσίων σχέσεων και

όπως, συµµετοχή σε διεθνείς

τουρισµού, συµµετοχή σε διεθνή συνέδρια,

εκθέσεις

συµµετοχή σε διεθνείς

οργανισµούς και ευρωπαϊκά προγράµµατα δικτύωσης, αγορά χορηγικών
πακέτων

σε

πάσης

φύσεως

εκδηλώσεις,

ηµερίδες,

διοργάνωση

και

συµµετοχή σε κινηµατογραφικές παραγωγές , τουριστικές, καλλιτεχνικές,
αθλητικές

και

λοιπές

εκδηλώσεις

καθώς

και

σε

προγράµµατα

συµπαραγωγής και συνδιαφήµισης διεθνώς είτε αναλαµβάνοντας στο
ακέραιο την υλοποίηση των δράσεων είτε από κοινού σε συνεργασία µε
άλλα νοµικά ή φυσικά πρόσωπα.
γγ. Την εκµίσθωση ή παραχώρηση µε ή χωρίς αντάλλαγµα, ψηφιακού
χώρου στις διαδικτυακές πλατφόρµες του οργανισµού σε ηµεδαπά ή
αλλοδαπά νοµικά ή φυσικά πρόσωπα µε σκοπό την προώθηση στη διεθνή
τουριστική αγορά υπηρεσιών και προϊόντων που εξυπηρετούν τους
σκοπούς του και την προβολή της χώρας. Με τα πρόσωπα αυτά ο
Οργανισµός συµβάλλεται είτε µε απευθείας συµφωνίες είτε κατόπιν
επιλογής τους από τον Ε.Ο.Τ. µετά από σχετική πρόσκληση είτε δια του
τύπου είτε µέσω της διαδικτυακής πύλης του Οργανισµού για εκδήλωση
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ενδιαφέροντος και µε βάση τις πλέον συµφέρουσες για τον Οργανισµό
προτάσεις, που υποβάλλονται από τους ενδιαφεροµένους.
2. Ο οργανισµός κατά τη συµµετοχή του σε διεθνείς εκθέσεις τουρισµού,
συνέδρια και λοιπές εκδηλώσεις δηµοσιότητας στην ηµεδαπή και την
αλλοδαπή

µπορεί

ανταλλάγµατος

ή

να

εκµισθώνει

στο

πλαίσιο

ή

να

συµφωνίας

παραχωρεί

µετά

εκατέρωθεν

ή

άνευ

ανταλλαγής

υπηρεσιών, εκθεσιακό χώρο ή χώρο προώθησης σε ηµεδαπά ή αλλοδαπά
νοµικά ή φυσικά πρόσωπα µε σκοπό την προώθηση και προβολή της χώρας
διεθνώς. Το ύψος του µισθώµατος, το αντικείµενο ανταλλαγής υπηρεσιών
και οι λοιπές λεπτοµέρειες των ως άνω εκµισθώσεων ή παραχωρήσεων
ρυθµίζονται µε αποφάσεις του Γενικού Γραµµατέα Ε.Ο.Τ. και στο πλαίσιο
αυτό από τις σχετικές συµβάσεις µέσω των οποίων καθορίζονται οι όροι της
συνεργασίας,

ενώ

αρµόδια

υπηρεσία

για

την

παρακολούθηση

των

συνεργασιών και την υλοποίηση των ως άνω δράσεων είναι η ∆ιεύθυνση
Έρευνας Αγοράς και ∆ιαφήµισης Ε.Ο.Τ..
3.

Για τη διοργάνωση της συµµετοχής του Οργανισµού σε διεθνείς

εκθέσεις τουρισµού και σε παρεµφερείς εκδηλώσεις, ο Οργανισµός δύναται
–όπου είναι αυτό απαιτητό από τους διοργανωτές- να προκαταβάλει το
ενοίκιο των εκθεσιακών και άλλων χώρων καθώς και το κόστος του
τιµήµατος της κατασκευής περιπτέρου και λοιπών λειτουργικών δαπανών
και δαπανών προβολής χωρίς την υποβολή από πλευράς του αναδόχου
ισόποσης έντοκης εγγυητικής επιστολής, αλλά µε την προσκόµιση προς τον
Οργανισµό προτιµολογίου (proforma invoice) ή τιµολογίου.»

Άρθρο 36
Προγράµµατα Προβολής
Το άρθρο 30 του νόµου 3498/2006 (230 Α’) αντικαθίσταται ως εξής:
«∆ιαφηµιστικά προγράµµατα και γενικά ενέργειες, που αφορούν την
τουριστική προβολή και διαφήµιση της χώρας ή περιοχών αυτής στο
εσωτερικό και εξωτερικό, ιδίως µε συµµετοχή σε εκθέσεις, ή διαφηµίσεις
σε µέσα µαζικής ενηµέρωσης ή καταχωρήσεις σε έντυπα ή εκδόσεις τους
ως και µε οποιονδήποτε άλλον τρόπο και τα οποία καταρτίζονται ή
υλοποιούνται από οποιονδήποτε φορέα του ∆ηµοσίου, της Τοπικής
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Αυτοδιοίκησης και γενικά του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, όπως κάθε
φορά

αυτός

προσδιορίζεται,

ανεξάρτητα

αν

εκτελούνται

µε

χρηµατοδότηση από πόρους εθνικούς ή ευρωπαϊκούς ή ίδιους πόρους του
φορέα υλοποίησής τους, πρέπει να τελούν σε πλήρη εναρµόνιση προς το
γενικό σχεδιασµό και την εξυπηρέτηση των στόχων του προγράµµατος
τουριστικής προβολής της χώρας ή των περιοχών αυτής, που καταρτίζει
το Υπουργείο Τουρισµού .
Για την απ΄ ευθείας ανάθεση ή ανάθεση µέσω διενέργειας διαγωνισµού
για την σύναψη συµβάσεων που αφορούν σε προµήθεια προϊόντων,
παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων υλοποίησης

των παραπάνω

προγραµµάτων και ενεργειών απαιτείται η προηγούµενη σύµφωνη γνώµη
του Ε.Ο.Τ. »
Άρθρο 37
Κανονισµοί συµβάσεων, προµηθειών και υπηρεσιών
Οι πάσης φύσεως δράσεις του Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού που
αφορούν

στην εν γένει τουριστική προβολή της Ελλάδας και του

Ελληνικού Τουρισµού στο Εξωτερικό και σε όλα τα µέσα µαζικής
επικοινωνίας (έντυπα, τηλεόραση, διαδίκτυο, διαφήµιση σε ψηφιακά µέσα,
εξωτερική διαφήµιση, κινητή διαφήµιση) ανατίθενται και εκτελούνται κατά
παρέκκλιση

της

εθνικής

νοµοθεσίας

περί

προµηθειών

και

παροχής

υπηρεσιών .
Με

κοινή

απόφαση

των

Υπουργών

Οικονοµικών,

Ανάπτυξης

και

Ανταγωνιστικότητας και Τουρισµού, ύστερα από εισήγηση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου του Ε.Ο.Τ., καταρτίζεται οικονοµικός κανονισµός για την
διαδικασία
σύναψη

υλοποίησης
συµβάσεων

διαφηµιστικών προγραµµάτων καθώς και για

µισθώσεων

και

εκµισθώσεων.

κανονισµός µπορεί να περιλαµβάνει ρυθµίσεις
κείµενης

νοµοθεσίας

για

την

ανάθεση

και

Ο

οικονοµικός

κατά παρέκκλιση της
εκτέλεση

προµηθειών,

υπηρεσιών και εκτέλεσης έργων υλοποίησης διαφηµιστικών προγραµµάτων
για την τουριστική προβολή της χώρας, να ορίζει
διαδικασία τα όρια αναθέσεων και διαγωνισµών

την ακολουθούµενη

τα οποία θα κινούνται

εντός των ανώτατων ορίων που τίθενται από την ευρωπαϊκή νοµοθεσία.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ: ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 38
Υπηρεσία ΓΕΜΗ
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 21 του ν. 4179/2013 (ΦΕΚ Α’ 175)
αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Συνιστάται

στο Ξενοδοχειακό Επιµελητήριο της Ελλάδας (Ξ.Ε.Ε.)

υπηρεσία ΓΕΜΗ, η λειτουργία της οποίας διέπεται από τις διατάξεις του ν.
3419/2005 (ΦΕΚ Α’ 297), όπως ισχύει και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού
εκδοθεισών πράξεων. Η καθ’ ύλην αρµοδιότητα της υπηρεσίας ΓΕΜΗ του
Ξ.Ε.Ε. καθορίζεται µε βάση τον κύριο κωδικό αριθµό δραστηριότητας του
φυσικού προσώπου ή την κύρια δραστηριότητα του νοµικού προσώπου,
όπως αυτή περιγράφεται στο καταστατικό του και αφορά σε υπόχρεους που
έχουν σκοπό την εκµετάλλευση κύριων τουριστικών καταλυµάτων.
Κατά παρέκκλιση όσων ορίζονται στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2β του
άρθρου 2 του ν. 3419/2005, όπως ισχύει, η κατά τόπο αρµοδιότητα της
υπηρεσίας ΓΕΜΗ του ΞΕΕ είναι πανελλαδική. Κατ΄ εξαίρεση, υπόχρεοι του
παρόντος

άρθρου

των

οποίων

η

κύρια

επαγγελµατική

κατοικία

ή

εγκατάσταση βρίσκεται εκτός νοµού Αττικής, µπορούν να απευθύνονται και
να εξυπηρετούνται από την υπηρεσία ΓΕΜΗ του Επιµελητηρίου του τόπου
κατοικίας ή εγκατάστασής τους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις
της Υπουργικής Απόφασης Κ1-2534/2006 «Κριτήρια ταξινόµησης των
εµπορικών δραστηριοτήτων των µελών των Επιµελητηρίων και κατάταξη
αυτών ανά Επιµελητήριο ή ανά Τµήµατα Επιµελητηρίων» (Β’ 1853). Σε
κάθε περίπτωση, όπου στην κείµενη νοµοθεσία αναφέρεται ο όρος «οικείο»
ή «αρµόδιο» Επιµελητήριο, ως τέτοιο νοείται το Ξ.Ε.Ε. για όλους τους
υπόχρεους που έχουν σκοπό την εκµετάλλευση κύριων τουριστικών
καταλυµάτων.
2. Συνιστάται στο Ξενοδοχειακό Επιµελητήριο της Ελλάδας (Ξ.Ε.Ε.)
Υπηρεσία Μιας Στάσης, η οποία λειτουργεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.
3853/2010 (Α’ 90) και της κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσας κοινή
υπουργική απόφαση Κ1-802/23.03.2011 (Β’ 470), όπως ισχύουν.
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3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
και Τουρισµού καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας της
υπηρεσίας ΓΕΜΗ και της Υπηρεσίας Μιας Στάσης του Ξ.Ε.Ε., η σύνδεση
τους µε την Κεντρική Υπηρεσία ΓΕΜΗ και µε τις ∆ιευθύνσεις της Γενικής
Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του άρθρου
αυτού»

Άρθρο 39
Λοιπές ρυθµίσεις
1.

Το τελευταίο εδάφιο του Υποδείγµατος 2 του Παραρτήµατος Ι της µε

αρ. 16597/29−12−2010 κοινής απόφασης των Υπουργών Υποδοµών,
Μεταφορών και ∆ικτύων και Πολιτισµού και Τουρισµού (2156/Β), όπως
αντικαταστάθηκε από το Παράρτηµα Ι της µε αρ. 17393/7-12-2012 κοινής
απόφασης

Υπουργών

Τουρισµού,

Ανάπτυξης,

Ανταγωνιστικότητας,

Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων και ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Οικονοµικών (Β’ 3292) αντικαθίσταται ως
εξής: «Η παρούσα βεβαίωση επιδεικνύεται από τον κάτοχό της στα αρµόδια
όργανα για τη διευκόλυνση του ελέγχου.»
2.

Το τελευταίο εδάφιο του Υποδείγµατος ΙΙΙ του Παραρτήµατος της µε

αρ. 7073/17−5−2011 απόφασης του Υπουργού Πολιτισµού και Τουρισµού
(Β’ 1266), όπως τροποποιήθηκε µε την µε αρ. 12952/11-6-2013 απόφαση
Υπουργού Τουρισµού (Β’ 1488) αντικαθίσταται ως εξής: «Η παρούσα
βεβαίωση επιδεικνύεται από τον κάτοχό της στα αρµόδια όργανα για τη
διευκόλυνση του ελέγχου.»
3.

Το τελευταίο εδάφιο του «ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΣ

ΝΟΜΙΜΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ»
του Παραρτήµατος Ι της µε αρ.

16016/18-11-2012 κοινής απόφασης

Υπουργών Τουρισµού, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας,
∆ιοικητικής

Μεταρρύθµισης

και

Ηλεκτρονικής

∆ιακυβέρνησης

και
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Οικονοµικών (Β’ 3055) αντικαθίσταται ως εξής: «Η παρούσα βεβαίωση
επιδεικνύεται από τον κάτοχό της στα αρµόδια όργανα για τη διευκόλυνση
του ελέγχου.»
4.

Για τον υπολογισµό του απαιτούµενου χώρου στάθµευσης της

περίπτωσης ε της παρ. 1 του άρθρου 3 της µε αριθµό 16597/29-12-2010
ΚΥΑ όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει δεν υπολογίζεται ο αριθµός των
αυτοκινήτων που µισθώνονται µε µακροχρόνιες συµβάσεις. Οι επιχειρήσεις
εκµίσθωσης επιβατηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης υποχρεούνται να
καταθέτουν κάθε έτος, στην αρµόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισµού
(Π.Υ.Τ.), κατάσταση µε τα στοιχεία των οχηµάτων για τα οποία έχει
υποβληθεί στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. σύµβαση µακροχρόνιας µίσθωσης.
5.

Η παράγραφος 7 της µε αριθµό 543606/5-12-1980 απόφασης του

Υπουργού Τουρισµού (Β’ 1298) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
καταργείται.
6.

Η παράγραφος 3 του άρθρου 13 του ν. 4179/2013 αντικαθίσταται

ως εξής: «Με απόφαση του Υπουργού Τουρισµού καθορίζονται οι τεχνικές
και λειτουργικές προδιαγραφές, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και κάθε
άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την χορήγηση Ειδικού Σήµατος Λειτουργίας
σε ορειβατικά καταφύγια»
7.

Η προθεσµία του άρθρου 28 του ν. 4179/2013 για την υποβολή

εγγυητικής επιστολής από ΤΕΟΜ, οι οποίες έχουν θέσει σε κυκλοφορία
∆ΧΤΛ είτε πριν την έναρξη ισχύος της υπ` αριθµ. 14340/3.11.2011
απόφασης του Υπουργού Πολιτισµού και Τουρισµού (Β`2537), είτε σε
εφαρµογή του άρθρου 6 του ν. 711/1977, όπως ισχύει, παρατείνεται από
την λήξη της µέχρι 31.12.2014.

Άρθρο 40
Μεταβατικές ∆ιατάξεις
1. Έως τη δηµοσίευση του προεδρικού διατάγµατος που αναφέρεται στην
παρ. 1 του άρθρου 5 ισχύουν οι διατάξεις του π.δ. 43/2002 ( Α’ 43 ).
2. Έως τη δηµοσίευση της υπουργικής απόφασης που αναφέρεται στην
παρ. 2 του άρθρου 5 ισχύουν οι διατάξεις του π.δ. 337/2000 ( Α’ 281 ).
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Άρθρο 41
Καταργούµενες ∆ιατάξεις

1.

Από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου καταργούνται:

α το άρθρο 7 του νόµου 4179/2013 εκτός από την περίπτωση ε της παρ 2
του προαναφερθέντος άρθρου.
β. το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 2160/1993.
γ. η περίπτωση 3 της παρ. 6 του άρθρου 8 του ν. 4002/2011, όπως
αντικαταστάθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4179/2013.
2.

Από τη δηµοσίευση του προεδρικού διατάγµατος που αναφέρεται

στο άρθρο 5 καταργείται το π.δ. 43/2002 ( Α’ 43 ).
3.

Από τη δηµοσίευση της υπουργικής απόφασης που αναφέρεται στο

άρθρο 5 καταργείται το π.δ. 337/2000 ( Α’ 281 ).
4.

Από την 1.1.2015 τα άρθρα 2, 3, 4 του ν. 2160/1993 και τα άρθρα

150 – πλην της περ. η΄της παρ. 1 και της παρ. 3 - και 151 του ν.
4070/2012.

Άρθρο 42
Έναρξη Ισχύος

1. Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Εξαιρετικά η ισχύς των άρθρων 1, 2, 3,
4, 6 και 7 αρχίζει την 1.1.2015.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡ∆ΟΥΒΕΛΗΣ

ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
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ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ∆ΕΝ∆ΙΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΜΑΥΡΟΥ∆ΗΣ ΒΟΡΙ∆ΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ
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