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Άρθρο 1
Τουριστικές επιχειρήσεις

1. Ως τουριστικές επιχειρήσεις ορίζονται οι επιχειρή-
σεις 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 
Τουριστικά καταλύµατα είναι οι τουριστικές επιχειρή-

σεις που υποδέχονται τουρίστες και παρέχουν σε αυ-
τούς διαµονή και άλλες συναφείς προς τη διαµονή υπη-
ρεσίες, όπως εστίαση, ψυχαγωγία, αναψυχή, άθληση.
Διακρίνονται ως εξής:
α. Κύρια ξενοδοχειακά καταλύµατα
αα. Ξενοδοχεία: Τα ξενοδοχεία είναι εγκαταστάσεις

διαµονής που διαθέτουν χώρους διανυκτέρευσης σε δω-
µάτια ή σε διαµερίσµατα ενός ή δύο ή περισσότερων χώ-
ρων µε λουτρό, κοινόχρηστους χώρους υποδοχής, πα-
ραµονής των πελατών και αίθουσα παροχής τουλάχι-
στον πρωινού γεύµατος. 

ββ. Οργανωµένες τουριστικές κατασκηνώσεις
(camping): Οι οργανωµένες τουριστικές κατασκηνώσεις
είναι κύρια ξενοδοχειακά καταλύµατα, υπαίθρια, µε ή
χωρίς οικίσκους, στα οποία παρέχεται η δυνατότητα δια-
µονής, εστίασης και αναψυχής τουριστών που διαθέτουν
ή όχι ίδια κατασκηνωτικά και µεταφορικά µέσα, όπως συ-
ρόµενα ή αυτοκινούµενα τροχόσπιτα, ρυµουλκούµενα ή
ηµιρυµουλκούµενα τροχόσπιτα, σκηνές, τροχοσκηνές ή
σκηνές επί της οροφής οχηµάτων, τουριστικά λεωφο-
ρεία διαµορφωµένα µε κοιτώνες (hotel bus) και τουριστι-
κά λεωφορεία µε συρόµενα οχήµατα διαµορφωµένα µε
κοιτώνες (rotel hotel). Για την ίδρυση και λειτουργία των
οργανωµένων τουριστικών κατασκηνώσεων εκδίδεται ε-
ντός τριών µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος σχε-
τική απόφαση του Υπουργού Τουρισµού καθορίζοντας
τις τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές αυτών.
γγ. Ξενώνες φιλοξενίας νέων: Ξενώνες φιλοξενίας

νέων είναι κύρια ξενοδοχειακά καταλύµατα τα οποία ευ-
ρίσκονται εντός εγκεκριµένων σχεδίων πόλεων και οικι-
σµών. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισµού που εκδί-
δεται εντός δύο µηνών από τη δηµοσίευση του παρό-
ντος καθορίζονται οι τεχνικές και λειτουργικές προδια-
γραφές των ξενώνων φιλοξενίας νέων, οι όροι και οι
προϋποθέσεις λειτουργίας τους, τα απαραίτητα δικαιο-
λογητικά και οι οικονοµικές επιβαρύνσεις για τη νόµιµη
λειτουργία τους, το ύψος του ποσού των παραβόλων για
την κατάθεση αίτησης χορήγησης Ειδικού Σήµατος Λει-
τουργίας, οι διοικητικές κυρώσεις για παράβαση των πα-
ραπάνω όρων και προϋποθέσεων, τα κριτήρια και η διαδι-
κασία κατάταξής τους και κάθε άλλο σχετικό θέµα για
την ίδρυση και λειτουργία αυτών. 
Επιτρέπεται η µετατροπή υφιστάµενων ξενοδοχεια-

κών καταλυµάτων της υποπερίπτωσης αα΄ της περίπτω-
σης α΄ της παραγράφου 1 ή πολυώροφων οικοδοµών σε
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ξενώνες φιλοξενίας νέων, εφόσον πληρούν τις τεχνικές
και λειτουργικές προδιαγραφές του προηγούµενου εδα-
φίου. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισµού καθορίζε-
ται ο τρόπος και η διαδικασία µετατροπής των καταλυµά-
των αυτών ή των πολυώροφων οικοδοµών σε ξενώνες
φιλοξενίας νέων. 
δδ. Σύνθετα τουριστικά καταλύµατα: Σύνθετα τουρι-

στικά καταλύµατα είναι τα ξενοδοχειακά καταλύµατα
της υποπερίπτωσης αα΄ της περίπτωσης α΄ της παρα-
γράφου 2 που ανεγείρονται σε συνδυασµό: α) µε τουρι-
στικές επιπλωµένες κατοικίες της υποπερίπτωσης ββ΄
της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 και β) µε εγκατα-
στάσεις ειδικής τουριστικής υποδοµής. Για την ίδρυση
και λειτουργία των σύνθετων τουριστικών καταλυµάτων ε-
φαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 8 και 9 του ν. 4002/
2011 (Α΄ 180). Για την εφαρµογή του νόµου αυτού ως ε-
γκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδοµής νοούνται
συνεδριακά κέντρα, γήπεδα γκολφ, κέντρα θαλασσοθε-
ραπείας, τουριστικοί λιµένες, χιονοδροµικά κέντρα, θε-
µατικά πάρκα, Κέντρα Προπονητικού Αθλητικού Τουρι-
σµού, υδροθεραπευτήρια, καθώς και οι εξής εγκαταστά-
σεις ειδικών µορφών τουρισµού: µονάδες ιαµατικής θε-
ραπείας, κέντρα ιαµατικού τουρισµού – θερµαλισµού, κέ-
ντρα αναζωογόνησης, κέντρα ευεξίας και αισθητικής και
κέντρα καταδυτικού τουρισµού. Με απόφαση του Υπουρ-
γού Τουρισµού δύνανται να προσδιορίζονται και άλλα εί-
δη τουριστικών επιχειρήσεων ή εγκαταστάσεων ως ε-
γκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδοµής, που αποτε-
λούν τµήµα των σύνθετων τουριστικών καταλυµάτων.
εε. Ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας (condo hotels): Είναι

ξενοδοχειακά καταλύµατα της υποπερίπτωσης αα΄ της
περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του παρόντος άρ-
θρου, κατηγορίας 3 ή 4 ή 5 αστέρων εντός εγκεκριµένων
σχεδίων πόλεων και εντός ορίων οικισµών προ του 1923
ή κάτω των 2.000 κατοίκων, επί των οποίων, µε τη µορφή
δωµατίων ή διαµερισµάτων επιτρέπεται η σύσταση ορι-
ζοντίων και καθέτων ιδιοκτησιών και η σύσταση ή µετα-
βίβαση ενοχικών και εµπραγµάτων δικαιωµάτων σε τρί-
τους. Η µακροχρόνια µίσθωση συνοµολογείται για χρο-
νικό διάστηµα τουλάχιστον δέκα ετών. Για την ίδρυση
και λειτουργία των ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας εφαρ-
µόζονται οι διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4179/2013 ( Α΄
175 ).
στστ. Ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύµατα εντός πα-

ραδοσιακών κτισµάτων που προβλέπονται στο π.δ. 33/
1979. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισµού καθορίζο-
νται οι τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές των του-
ριστικών καταλυµάτων εντός παραδοσιακών κτισµάτων,
οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας τους, τα απαραί-
τητα δικαιολογητικά, τα κριτήρια και η διαδικασία κατά-
ταξής τους και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την
ίδρυση και λειτουργία αυτών.
β. Μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύµατα:
αα. Αυτοεξυπηρετούµενα καταλύµατα - τουριστικές ε-

πιπλωµένες επαύλεις (βίλες): Ως τουριστικές επιπλωµέ-
νες επαύλεις (βίλες) ορίζονται µονοκατοικίες, επιφάνει-
ας τουλάχιστον 80 τ.µ., οι οποίες έχουν ανεξάρτητη ε-
ξωτερική προσπέλαση και παρουσιάζουν αυτοτέλεια οι-
κοπέδου/γηπέδου και κτίσµατος. Δοµούνται µε όρους
δόµησης κατοικίας. Για την ίδρυση και λειτουργία των
τουριστικών επιπλωµένων επαύλεων (βιλών) εφαρµόζο-
νται οι διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 4179/2013.

ββ. Αυτοεξυπηρετούµενα καταλύµατα - τουριστικές ε-
πιπλωµένες κατοικίες: Ως τουριστικές επιπλωµένες κα-
τοικίες ορίζονται µεµονωµένες ή σε συγκρότηµα µονο-
κατοικίες, επιφανείας τουλάχιστον 40 τ.µ. εκάστη, µε
αυτοτέλεια λειτουργίας και ανεξάρτητη εξωτερική προ-
σπέλαση. Δοµούνται µε όρους δόµησης κατοικίας. Για
την ίδρυση και λειτουργία των τουριστικών επιπλωµένων
κατοικιών εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 46 του
ν. 4179/2013. 
γγ. Ενοικιαζόµενα επιπλωµένα δωµάτια - διαµερίσµα-

τα: Ως ενοικιαζόµενα επιπλωµένα δωµάτια - διαµερίσµα-
τα ορίζονται εγκαταστάσεις διαµονής που διαθέτουν χώ-
ρους διανυκτέρευσης σε δωµάτια ή και σε διαµερίσµατα
ενός ή δύο ή περισσότερων χώρων µε λουτρό. 
Με απόφαση του Υπουργού Τουρισµού καθορίζονται

οι τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές των ενοικια-
ζόµενων επιπλωµένων δωµατίων - διαµερισµάτων. 

3. Εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδοµής 
Ως εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδοµής νο-

ούνται:
αα. Συνεδριακά κέντρα
ββ. Γήπεδα γκολφ
γγ. Τουριστικοί λιµένες
δδ. Χιονοδροµικά κέντρα
εε. Θεµατικά πάρκα
στστ. Εγκαταστάσεις Ιαµατικού Τουρισµού (Μονάδες

ιαµατικής θεραπείας, κέντρα ιαµατικού τουρισµού - θερ-
µαλισµού, κέντρα θαλασσοθεραπείας, κέντρα αναζωο-
γόνησης (spa))
ζζ. Κέντρα Προπονητικού Αθλητικού Τουρισµού
ηη. Ορειβατικά καταφύγια
θθ. Αυτοκινητοδρόµια. 
Με απόφαση του Υπουργού Τουρισµού δύνανται να

προσδιορίζονται και άλλα είδη τουριστικών επιχειρήσε-
ων ή εγκαταστάσεων ως εγκαταστάσεις ειδικής τουρι-
στικής υποδοµής. Με ίδια απόφαση ορίζονται οι όροι και
οι προϋποθέσεις για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων
ειδικής τουριστικής υποδοµής, οι κυρώσεις σε περίπτω-
ση παράβασης της οικείας νοµοθεσίας και κάθε άλλη
σχετική λεπτοµέρεια. 

4. Τουριστικά γραφεία
Τουριστικά είναι τα γραφεία κατά την έννοια του άρ-

θρου 1 του ν. 393/1976 (Α΄ 199).
5. Γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων
Γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων είναι επιχειρήσεις

ολικής µίσθωσης ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων. 
6. Επιχειρήσεις εκµίσθωσης µοτοσικλετών, τρίτροχων

και τετράτροχων οχηµάτων άνω των 50 κ.εκ.. 
Επιχειρήσεις εκµίσθωσης µοτοσικλετών, τρίτροχων

και τετράτροχων οχηµάτων άνω των 50 κ.εκ. είναι επι-
χειρήσεις εκµίσθωσης µοτοσικλετών, τρίτροχων και τε-
τράτροχων οχηµάτων άνω των 50 κ.εκ..

7. Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών
(Τ.Ε.Ο.Μ.)
Τ.Ε.Ο.Μ. είναι τουριστικές επιχειρήσεις της παραγρά-

φου 1 που έχουν στην κυριότητα, νοµή ή κατοχή τους έ-
να ή περισσότερα ειδικά τουριστικά λεωφορεία του
ν. 711/1977.

8. Ναυλοµεσιτικά γραφεία
Ναυλοµεσιτικά γραφεία είναι τουριστικές επιχειρήσεις

της παραγράφου 1 οι οποίες αναλαµβάνουν την εκναύ-
λωση επαγγελµατικών πλοίων αναψυχής.
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9. Όπου στην κείµενη νοµοθεσία αναφέρονται οι δια-
τάξεις των υποπεριπτώσεων α΄, β΄, γ΄ και δ΄ της περί-
πτωσης Α΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2160/1993,
νοούνται στο εξής τα καταλύµατα της υποπερίπτωσης
αα΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2.

10. Όπου στην κείµενη νοµοθεσία αναφέρονται οι δια-
τάξεις των υποπεριπτώσεων β΄ και γ΄ της περίπτωσης
Β΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2160/1993 νοούνται
στο εξής τα καταλύµατα της υποπερίπτωσης γγ΄ της πε-
ρίπτωσης β΄ της παραγράφου 2.

11. Όπου στην κείµενη νοµοθεσία αναφέρονται τα
σύνθετα τουριστικά καταλύµατα της περίπτωσης Γ΄ της
παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2160/1993, νοούνται από τη
δηµοσίευση του παρόντος, µε την επιφύλαξη των διατά-
ξεων του άρθρου 40, τα σύνθετα τουριστικά καταλύµατα
της υποπερίπτωσης δδ΄ της περίπτωσης α΄ της παρα-
γράφου 2.

12. Τα υφιστάµενα κατά την έναρξη ισχύος του παρό-
ντος, κύρια και µη κύρια ξενοδοχειακά καταλύµατα υπά-
γονται αυτοδίκαια στις µορφές καταλυµάτων του άρ-
θρου αυτού. Η αρµόδια κατά περίπτωση υπηρεσία τουρι-
σµού προβαίνει αυτοδικαίως σε τροποποίηση των εν ι-
σχύ ειδικών σηµάτων λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.).

Άρθρο 2
Χορήγηση Ειδικού Σήµατος Λειτουργίας

σε τουριστικά καταλύµατα

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

2. Προϋπόθεση λειτουργίας όλων των τουριστικών κα-
ταλυµάτων της παραγράφου 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 τη µορφή του τουριστι-
κού 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 συνδροµής
νοµίµων προϋποθέσεων, η οποία χορηγείται στις λοιπές
επιχειρήσεις. Στο Ε.Σ.Λ. ή στη βεβαίωση συνδροµής νο-
µίµων προϋποθέσεων αναγράφεται επίσης και ο Α.Φ.Μ.
επιχείρησης.

5. Η παράγραφος 1 δεν εφαρµόζεται για τα σύνθετα
τουριστικά καταλύµατα της υποπερίπτωσης δδ΄ της πε-
ρίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1, καθώς και
για τα ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας της υποπερίπτωσης
εε΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1.

Άρθρο 3
Διαδικασία χορήγησης Ειδικού Σήµατος Λειτουργίας

ξενοδοχείων και οργανωµένων 
τουριστικών κατασκηνώσεων

1. Για τη χορήγηση Ε.Σ.Λ. κύριων ξενοδοχειακών κα-
ταλυµάτων των περιπτώσεων αα΄, ββ΄, γγ΄, εε΄, στστ΄
της παρ. 2 του άρθρου 1, ο αιτών υποβάλλει είτε στην

αρµόδια υπηρεσία τουρισµού είτε σε οποιοδήποτε Κέ-
ντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), που λειτουργεί ως
Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ), τα εξής: 
α. Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση, 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 Δηµόσια
Οικονοµική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) στην οποία ανήκει. Για το
νοµικό πρόσωπο η αίτηση υποβάλλεται από τον κατά πε-
ρίπτωση νόµιµο εκπρόσωπό του και συνοδεύεται από τα
έγγραφα που αποδεικνύουν τη νόµιµη σύσταση και λει-
τουργία 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 Δ.Ο.Υ. η οποία συνυπο-
βάλλεται. 
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 αντίγρα-
φο της αίτησης όπου βεβαιώνεται η περαίωση της διαδι-
κασίας διατήρησης του χώρου, σύµφωνα µε την παρ. 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 Διοικητικής
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Περι-
βάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Δικαι-
οσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων (Β΄
2167) ή η βεβαίωση εξόφλησης ποσοστού 30% του συ-
νολικού ποσού προστίµου από το πληροφοριακό σύστη-
µα.
γ. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας για το σύνολο της ε-

γκατάστασης, το οποίο εκδίδεται από την οικεία Πυρο-
σβεστική Υπηρεσία, για τα τουριστικά καταλύµατα του
παρόντος άρθρου δυναµικότητας τουλάχιστον είκοσι
(20) κλινών και για τις οργανωµένες τουριστικές κατα-
σκηνώσεις (camping) ανεξαρτήτου δυναµικότητας.
δ. Στην περίπτωση που υπάρχει σύνδεση µε το αποχε-

τευτικό δίκτυο προσκοµίζεται βεβαίωση σύνδεσης µε το
αποχετευτικό δίκτυο του οικείου Ο.Τ.Α. που εκδίδεται α-
πό τον οικείο Ο.Τ.Α.. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει
σύνδεση µε το αποχετευτικό δίκτυο προσκοµίζεται βε-
βαίωση καλής λειτουργίας του αποχετευτικού συστήµα-
τος του καταλύµατος από διπλωµατούχο ή πτυχιούχο
µηχανολόγο µηχανικό ή ηλεκτρολόγο µηχανικό ή µηχα-
νικό ενεργειακής τεχνολογίας ή διπλωµατούχο ή πτυχι-
ούχο µηχανικό αντίστοιχης ειδικότητας µε τεκµηρίωση
τεχνικών στοιχείων ως προς την επάρκεια των εγκατα-
στάσεων διάθεσης υγρών αποβλήτων σύµφωνα µε την ι-
σχύουσα περιβαλλοντική και υγειονοµική νοµοθεσία.
Στην περίπτωση αυτή συνυποβάλλεται και υπεύθυνη δή-
λωση του ίδιου µηχανικού και του ιδιοκτήτη ή νοµίµου
εκπροσώπου του τουριστικού καταλύµατος ότι πληρού-
νται οι όροι που προβλέπονται στην απόφαση έγκρισης
περιβαλλοντικών ή στις πρότυπες περιβαλλοντικές δε-
σµεύσεις για τη διαχείριση και τη διάθεση υγρών απο-
βλήτων αν το κατάστηµα αδειοδοτείται περιβαλλοντικά
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ή οι όροι που υπάρχουν στην άδεια δόµησης για τη διά-
θεση των υγρών αποβλήτων αν το κατάλυµα δεν αδειο-
δοτείται περιβαλλοντικά. 
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/θέ-
ση και €10,00/οικίσκο. Τουριστικά καταλύµατα εντός πα-
ραδοσιακών κτισµάτων (ανεξαρτήτως τάξης) €10,00/δω-
µάτιο.
Τα ως άνω παράβολα κατατίθενται υπέρ του Ελληνι-

κού Δηµοσίου.
στ. Όπου απαιτείται σύµφωνα µε το Κεφάλαιο Α΄ του

ν. 4014/2011 και το Παράρτηµα VI της υπ’ αριθµ.
1958/2012 (Β΄ 21) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλο-
ντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Απόφαση Έ-
γκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για έργα ή
δραστηριότητες που υπάγονται στην κατηγορία Α΄ του
Παραρτήµατος VI της υπ’ αριθµ. 1958/2012 (Β΄ 21) από-
φασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής, όπως ισχύει, ή δήλωση υπαγωγής
σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσµεύσεις (ΠΠΔ) για
έργα ή δραστηριότητες που υπάγονται στην κατηγορία
Β’ του εν λόγω Παραρτήµατος µε τήρηση της διαδικα-
σίας που προβλέπεται στο άρθρο 3 της υπ’ αριθµ.
59845/2012 (Β΄ 3438) κοινής υπουργικής απόφασης.
ζ. Αντίγραφα των σχεδίων αρχιτεκτονικής µελέτης

που συνοδεύουν την άδεια οικοδοµής ή την άδεια δόµη-
σης (κατόψεις – όψεις) σε δύο σειρές, στα οποία εµφαί-
νονται και τα προς αδειοδότηση καταστήµατα υγειονοµι-
κού ενδιαφέροντος και οι κολυµβητικές δεξαµενές. Τα
αντίγραφα αυτά συνοδεύονται από υπεύθυνες δηλώσεις
του αιτούντος και του εντεταλµένου µηχανικού, σύµφω-
να µε το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) στην οποία θα
δηλώνεται ότι το κατάλυµα έχει αναγερθεί και πληροί ό-
λες ανεξαιρέτως τις τεχνικές και λειτουργικές προδια-
γραφές που προβλέπονται για τα καταλύµατα της συ-
γκεκριµένης κατηγορίας που ανήκει ή επιθυµεί να κατα-
ταγεί. Επίσης προσκοµίζεται τεχνική έκθεση θέσεως, έ-
κτασης, υπάρχουσας υποδοµής και περιγραφή του ευρύ-
τερου περιβάλλοντος του οικοπέδου/γηπέδου µε πρωτό-
τυπη υπογραφή και σφραγίδα του κατά περίπτωση αρµό-
διου διπλωµατούχου ή πτυχιούχου µηχανικού. Η µία σει-
ρά βεβαιώνεται από την υπηρεσία και επιστρέφεται στον
αιτούντα και η δεύτερη σειρά παραµένει στο αρχείο της
υπηρεσίας.
η. Αντίγραφο ποινικού µητρώου γενικής χρήσης, από

το οποίο να προκύπτει ότι ο αιτών δεν έχει καταδικαστεί
αµετάκλητα για κακούργηµα. Το δικαιολογητικό αυτό α-
ναζητείται από την αρµόδια υπηρεσία τουρισµού εφόσον
εκδίδεται από ηµεδαπή αρχή. Φυσικά πρόσωπα που έ-
χουν την ιθαγένεια άλλου κράτους υποβάλλουν ισοδύ-
ναµο έγγραφο που έχει εκδοθεί από αρµόδια δικαστική ή
διοικητική αρχή του κράτους-µέλους µε το οποίο βεβαι-
ώνεται η µη καταδίκη για τα ανωτέρω αδικήµατα. Αν στη
χώρα καταγωγής ή προέλευσης δεν προβλέπεται η έκ-
δοση εγγράφου ισοδύναµου προς το απόσπασµα ποινι-

κού µητρώου, τούτο είναι δυνατόν να αντικατασταθεί α-
πό 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 συµβολαι-
ογράφου της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, οι οποίοι
χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της ένορκης βεβαίω-
σης ή της υπεύθυνης δήλωσης. Το αντίγραφο του ποινι-
κού µητρώου γενικής χρήσης, καθώς και τα ανωτέρω έγ-
γραφα υποβάλλονται εντός τριών µηνών από την ηµερο-
µηνία έκδοσής τους.
θ. Βεβαίωση του Ξενοδοχειακού Επιµελητηρίου Ελλά-

δας (Ξ.Ε.Ε.) περί ενηµερότητας των προς αυτό υποχρε-
ώσεων µε αναφορά στη νοµική µορφή της επιχείρησης.
Η βεβαίωση αυτή αναζητείται από την αρµόδια υπηρεσία
τουρισµού. 

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Δι-
οικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη-
σης και Τουρισµού καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέ-
σεις, καθώς και η µορφή και το περιεχόµενο του εντύπου
της διαδικασίας χορήγησης Ειδικού Σήµατος Λειτουρ-
γίας, προκειµένου αυτή να ενταχθεί στο σύστηµα διεκ-
περαίωσης µέσω Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)
που λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης
(Ε.Κ.Ε.).

3. Η αρµόδια υπηρεσία τουρισµού χορηγεί Ε.Σ.Λ. ε-
ντός πενήντα (50) ηµερών από την προσήκουσα υποβο-
λή των δικαιολογητικών της παραγράφου 1. Αν παρέλθει
άπρακτη η ανωτέρω προθεσµία τεκµαίρεται η χορήγηση
του Ε.Σ.Λ., σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 14 του
ν. 3844/2010 (Α΄ 63) και ο αιτών µπορεί να ζητήσει σχε-
τική βεβαίωση από την αρµόδια για τη χορήγηση του
Ε.Σ.Λ. αρχή.

4. Κατά τη διάρκεια της πλήρους λειτουργίας των κα-
ταλυµάτων (θερινή περίοδος) οι αρµόδιες Υπηρεσίες Πε-
ριβαλλοντικής Υγιεινής (Δ/νσεις Δηµόσιας Υγείας και
Κοινωνικής Μέριµνας ή Δ/νσεις Περιβαλλοντικής Υγιει-
νής και Υγειονοµικού Ελέγχου) των οικείων Περιφερεια-
κών Ενοτήτων διενεργούν δειγµατοληπτικούς ελέγχους
προκειµένου να διαπιστωθεί ότι από τη λειτουργία του α-
ποχετευτικού συστήµατος του τουριστικού καταλύµατος
δεν δηµιουργούνται κίνδυνοι για τη δηµόσια υγεία. Η έκ-
θεση αυτοψίας αποστέλλεται στην αρµόδια υπηρεσία
τουρισµού και σε περίπτωση που διαπιστωθούν και βε-
βαιωθούν κίνδυνοι για τη δηµόσια υγεία µπορεί να ανα-
κληθεί το Ειδικό Σήµα Λειτουργίας.

5. Στα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος και
στα λοιπά καταστήµατα των οποίων η λειτουργία έχει
προβλεφθεί εντός του τουριστικού καταλύµατος χορη-
γείται από την αρµόδια κατά τόπο υπηρεσία τουρισµού
βεβαίωση συνδροµής νοµίµων προϋποθέσεων για τη λει-
τουργία τους µε την προϋπόθεση της προηγούµενης υ-
ποβολής των κατά περίπτωση προβλεπόµενων από την
κείµενη νοµοθεσία δικαιολογητικών. Η βεβαίωση συν-
δροµής νοµίµων προϋποθέσεων χορηγείται το αργότερο
εντός πενήντα (50) ηµερών από την προσήκουσα υποβο-
λή των δικαιολογητικών. Η αρµόδια υπηρεσία τουρισµού
αναζητεί υπηρεσιακά από την αρµόδια υγειονοµική υπη-
ρεσία τη σχετική γνωµοδότηση που επιβεβαιώνει ότι το
υπό αδειοδότηση ΚΥΕ πληροί τους όρους της απόφασης
µε αριθµό Υ1γ/ΓΠ/οικ. 96967 (Β΄ 2718). Σε περίπτωση
παρέλευσης άπρακτης της ανωτέρω προθεσµίας τεκµαί-
ρεται η χορήγηση της βεβαίωσης συνδροµής νοµίµων
προϋποθέσεων.
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6. Το Ε.Σ.Λ. είναι αόριστης διάρκειας. Τα δικαιολογητι-
κά των οποίων η ισχύς λήγει αντικαθίστανται υποχρεωτι-
κά προ της λήξης τους, άλλως το Ε.Σ.Λ. ανακαλείται µε
απόφαση του Προϊσταµένου της αρµόδιας για τη χορή-
γησή του αρχής. Οποιαδήποτε αλλαγή στο φυσικό ή νο-
µικό πρόσωπο που εκµεταλλεύεται το τουριστικό κατά-
λυµα συνεπάγεται έκδοση Ε.Σ.Λ. µε µόνη την υποβολή
των δικαιολογητικών α΄ και η΄ της παραγράφου 1, κα-
θώς και απόδειξη κατάθεσης παραβόλου ίσου µε το 20%
του ποσού που καθορίζεται στην περίπτωση ε΄ της πα-
ραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

7. Ειδικά για τις κολυµβητικές δεξαµενές υποβάλλο-
νται τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στη διάταξη
της παρ. 2 του άρθρου 154 του ν. 4070/2012. 

Άρθρο 4 
Διαδικασία χορήγησης Ειδικού Σήµατος Λειτουργίας

ενοικιαζόµενων επιπλωµένων δωµατίων -
διαµερισµάτων

1. Για τη χορήγηση Ε.Σ.Λ. ενοικιαζόµενων επιπλωµέ-
νων 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: 
α. Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση, 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 Δηµόσια
Οικονοµική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) στην οποία ανήκει. Για το
νοµικό πρόσωπο η αίτηση υποβάλλεται από τον νόµιµο
εκπρόσωπό του και συνοδεύεται από τα έγγραφα που α-
ποδεικνύουν τη νόµιµη σύσταση και λειτουργία του. Η
αίτηση χορήγησης Ειδικού Σήµατος Λειτουργίας ενοικια-
ζόµενου επιπλωµένου δωµατίου/διαµερίσµατος µπορεί
να κατατίθεται και από πρόσωπο που εκµεταλλεύεται
αυτά, δυνάµει σχετικής µισθωτικής ή άλλης σύµβασης,
θεωρηµένης από την αρµόδια Δ.Ο.Υ., η οποία συνυπο-
βάλλεται. 
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 αντίγρα-
φο της αίτησης όπου βεβαιώνεται η περαίωση της διαδι-
κασίας διατήρησης του χώρου, σύµφωνα µε την παρ. 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 Διοικητικής
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Περι-
βάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Δικαι-
οσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων (Β΄
2167) ή η βεβαίωση εξόφλησης ποσοστού 30% του συ-
νολικού ποσού προστίµου από το πληροφοριακό σύστη-
µα.
γ. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας για το σύνολο της ε-

γκατάστασης, το οποίο εκδίδεται από την οικεία Πυρο-
σβεστική Υπηρεσία, για τα τουριστικά καταλύµατα του
παρόντος άρθρου δυναµικότητας τουλάχιστον είκοσι
(20) κλινών.
δ. Στην περίπτωση που υπάρχει σύνδεση µε το αποχε-

τευτικό δίκτυο προσκοµίζεται βεβαίωση σύνδεσης µε το

αποχετευτικό δίκτυο του οικείου Ο.Τ.Α. που εκδίδεται α-
πό τον οικείο Ο.Τ.Α.. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει
σύνδεση µε το αποχετευτικό δίκτυο προσκοµίζεται βε-
βαίωση καλής λειτουργίας του αποχετευτικού συστήµα-
τος του καταλύµατος από διπλωµατούχο ή πτυχιούχο
µηχανολόγο µηχανικό ή ηλεκτρολόγο µηχανικό ή µηχα-
νικό ενεργειακής τεχνολογίας ή διπλωµατούχο ή πτυχι-
ούχο µηχανικό αντίστοιχης ειδικότητας µε τεκµηρίωση
τεχνικών στοιχείων ως προς την επάρκεια των εγκατα-
στάσεων διάθεσης υγρών αποβλήτων σύµφωνα µε την ι-
σχύουσα περιβαλλοντική και υγειονοµική νοµοθεσία.
Στην περίπτωση αυτή συνυποβάλλεται και υπεύθυνη δή-
λωση του ίδιου µηχανικού και του ιδιοκτήτη ή νοµίµου
εκπροσώπου του τουριστικού καταλύµατος ότι πληρού-
νται οι όροι που προβλέπονται στην απόφαση έγκρισης
περιβαλλοντικών ή στις πρότυπες περιβαλλοντικές δε-
σµεύσεις για τη διαχείριση και τη διάθεση υγρών απο-
βλήτων αν το κατάστηµα αδειοδοτείται περιβαλλοντικά
ή οι όροι που υπάρχουν στην άδεια δόµησης για τη διά-
θεση των υγρών αποβλήτων αν το κατάλυµα δεν αδειο-
δοτείται περιβαλλοντικά.
ε. Απόδειξη κατάθεσης παραβόλων, σύµφωνα µε την πε-

ρίπτωση η΄ της παρ.1 του άρθρου 150 του ν. 4070/2012.
Τα ως άνω παράβολα κατατίθενται υπέρ του Ελληνι-

κού Δηµοσίου.
στ. Όπου απαιτείται σύµφωνα µε το Κεφάλαιο Α΄ του

ν. 4014/2011 και το Παράρτηµα VI της υπ’ αριθµ.
1958/2012 (Β΄ 21) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλο-
ντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Απόφαση Έ-
γκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για έργα ή
δραστηριότητες που υπάγονται στην κατηγορία Α΄ του
Παραρτήµατος VI της υπ’ αριθµ. 1958/2012 (Β΄ 21) από-
φασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής, όπως ισχύει ή δήλωση υπαγωγής
σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσµεύσεις (ΠΠΔ) για
έργα ή δραστηριότητες που υπάγονται στην κατηγορία
Β΄ του εν λόγω Παραρτήµατος µε τήρηση της διαδικα-
σίας που προβλέπεται στο άρθρο 3 της υπ’ αριθµ.
59845/2012 (Β΄ 3438) κοινής υπουργικής απόφασης.
ζ. Αντίγραφα των σχεδίων αρχιτεκτονικής µελέτης

που συνοδεύουν την άδεια οικοδοµής ή την άδεια δόµη-
σης (κατόψεις - όψεις) σε δύο σειρές, στα οποία εµφαί-
νονται και τα προς αδειοδότηση καταστήµατα υγειονοµι-
κού ενδιαφέροντος και οι κολυµβητικές δεξαµενές. Τα
αντίγραφα αυτά συνοδεύονται από υπεύθυνες δηλώσεις
του αιτούντος και του εντεταλµένου µηχανικού, σύµφω-
να µε το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) στην οποία θα
δηλώνεται ότι το κατάλυµα έχει αναγερθεί και πληροί ό-
λες ανεξαιρέτως τις τεχνικές και λειτουργικές προδια-
γραφές που προβλέπονται για τα καταλύµατα της συ-
γκεκριµένης κατηγορίας που ανήκει ή επιθυµεί να κατα-
ταγεί. Επίσης προσκοµίζεται τεχνική έκθεση θέσεως, έ-
κτασης, υπάρχουσας υποδοµής και περιγραφή του ευρύ-
τερου περιβάλλοντος του οικοπέδου/γηπέδου µε πρωτό-
τυπη υπογραφή και σφραγίδα του κατά περίπτωση αρµό-
διου διπλωµατούχου ή πτυχιούχου µηχανικού. Η µία σει-
ρά βεβαιώνεται από την υπηρεσία και επιστρέφεται στον
αιτούντα και η δεύτερη σειρά παραµένει στο αρχείο της
υπηρεσίας.
η. Αντίγραφο ποινικού µητρώου γενικής χρήσης, από

το οποίο να προκύπτει ότι ο αιτών δεν έχει καταδικαστεί
αµετάκλητα για κακούργηµα. Το δικαιολογητικό αυτό α-
ναζητείται από την αρµόδια υπηρεσία τουρισµού εφόσον
εκδίδεται από ηµεδαπή αρχή. Φυσικά πρόσωπα που έ-

5



χουν την ιθαγένεια άλλου κράτους υποβάλλουν ισοδύ-
ναµο έγγραφο που έχει εκδοθεί από αρµόδια δικαστική ή
διοικητική αρχή του κράτους-µέλους µε το οποίο βεβαι-
ώνεται η µη καταδίκη για τα ανωτέρω αδικήµατα. Αν στη
χώρα καταγωγής ή προέλευσης δεν προβλέπεται η έκ-
δοση εγγράφου ισοδύναµου προς το απόσπασµα ποινι-
κού µητρώου, τούτο είναι δυνατόν να αντικατασταθεί α-
πό 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 συµβολαι-
ογράφου της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, οι οποίοι
χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της ένορκης βεβαίω-
σης ή της υπεύθυνης δήλωσης. Το αντίγραφο του ποινι-
κού µητρώου γενικής χρήσης, καθώς και τα ανωτέρω έγ-
γραφα υποβάλλονται εντός τριών µηνών από την ηµερο-
µηνία έκδοσής τους.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Δι-
οικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη-
σης και Τουρισµού καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέ-
σεις, καθώς και η µορφή και το περιεχόµενο του εντύπου
της διαδικασίας χορήγησης Ειδικού Σήµατος Λειτουρ-
γίας, προκειµένου αυτή να ενταχθεί στο σύστηµα διεκ-
περαίωσης µέσω Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)
που λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης
(Ε.Κ.Ε.).

3. Η αρµόδια υπηρεσία τουρισµού χορηγεί Ε.Σ.Λ. ε-
ντός πενήντα (50) ηµερών από την προσήκουσα υποβο-
λή των δικαιολογητικών της παραγράφου 1. Αν παρέλθει
άπρακτη η ανωτέρω προθεσµία τεκµαίρεται η χορήγηση
του Ε.Σ.Λ., σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 14 του
ν. 3844/2010 (Α΄ 63) και ο αιτών µπορεί να ζητήσει σχε-
τική βεβαίωση από την αρµόδια για τη χορήγηση του
Ε.Σ.Λ. αρχή.

4. Κατά τη διάρκεια της πλήρους λειτουργίας των κα-
ταλυµάτων (θερινή περίοδος) οι αρµόδιες Υπηρεσίες Πε-
ριβαλλοντικής Υγιεινής (Δ/νσεις Δηµόσιας Υγείας και
Κοινωνικής Μέριµνας ή Δ/νσεις Περιβαλλοντικής Υγιει-
νής και Υγειονοµικού Ελέγχου) των οικείων Περιφερεια-
κών Ενοτήτων διενεργούν δειγµατοληπτικούς ελέγχους
προκειµένου να διαπιστωθεί ότι από τη λειτουργία του α-
ποχετευτικού συστήµατος του τουριστικού καταλύµατος
δεν δηµιουργούνται κίνδυνοι για τη δηµόσια υγεία. Η έκ-
θεση αυτοψίας αποστέλλεται στην αρµόδια υπηρεσία
τουρισµού και σε περίπτωση που διαπιστωθούν και βε-
βαιωθούν κίνδυνοι για τη δηµόσια υγεία µπορεί να ανα-
κληθεί το Ειδικό Σήµα Λειτουργίας.

5. Στα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος και
στα λοιπά καταστήµατα των οποίων η λειτουργία έχει
προβλεφθεί εντός του τουριστικού καταλύµατος χορη-
γείται από την αρµόδια κατά τόπο υπηρεσία τουρισµού
βεβαίωση συνδροµής νοµίµων προϋποθέσεων για τη λει-
τουργία τους µε την προϋπόθεση της προηγούµενης υ-
ποβολής των κατά περίπτωση προβλεπόµενων από την
κείµενη νοµοθεσία δικαιολογητικών. Η βεβαίωση συν-
δροµής νοµίµων προϋποθέσεων χορηγείται το αργότερο
εντός πενήντα (50) ηµερών από την προσήκουσα υποβο-
λή των δικαιολογητικών. Η αρµόδια υπηρεσία τουρισµού
αναζητεί υπηρεσιακά από την αρµόδια υγειονοµική υπη-
ρεσία τη σχετική γνωµοδότηση που επιβεβαιώνει ότι το
υπό αδειοδότηση ΚΥΕ πληροί τους όρους της απόφασης
µε αριθµό Υ1γ/ΓΠ/οικ. 96967 (Β΄ 2718). Αν παρέλθει ά-
πρακτη η ανωτέρω προθεσµία τεκµαίρεται η χορήγηση
της βεβαίωσης συνδροµής νοµίµων προϋποθέσεων.

6. Το Ε.Σ.Λ. είναι αόριστης διάρκειας. Τα δικαιολογητι-
κά των οποίων η ισχύς λήγει αντικαθίστανται υποχρεωτι-
κά προ της λήξης τους, άλλως το Ε.Σ.Λ. ανακαλείται µε
απόφαση του Προϊσταµένου της αρµόδιας για τη χορή-
γησή του αρχής. Οποιαδήποτε αλλαγή στο φυσικό ή νο-
µικό πρόσωπο που εκµεταλλεύεται το τουριστικό κατά-
λυµα συνεπάγεται έκδοση Ε.Σ.Λ. µε µόνη την υποβολή
των δικαιολογητικών α΄ και η΄ της παραγράφου 1 του
παρόντος άρθρου, καθώς και απόδειξη κατάθεσης παρα-
βόλου ίσου µε το 20% του ποσού που καθορίζεται στην
περίπτωση ε΄ της παραγράφου 1. 

7. Ειδικά για τις κολυµβητικές δεξαµενές υποβάλλο-
νται τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στη διάταξη
της παρ. 2 του άρθρου 154 του ν. 4070/2012. 

Άρθρο 5
Κατάταξη τουριστικών καταλυµάτων

1. Τα ξενοδοχεία κατατάσσονται σε πέντε (5) κατηγο-
ρίες αστέρων. Με προεδρικό διάταγµα ύστερα από πρό-
ταση του Υπουργού Τουρισµού καθορίζονται οι τεχνικές
και λειτουργικές προδιαγραφές των κύριων ξενοδοχεια-
κών καταλυµάτων, ο τρόπος και η διαδικασία κατάταξής
τους, τα βαθµολογούµενα κριτήρια και κάθε άλλο σχετι-
κό ζήτηµα.

2. Τα ενοικιαζόµενα επιπλωµένα δωµάτια-διαµερίσµα-
τα κατατάσσονται σε κατηγορίες κλειδιών. Με απόφαση
του Υπουργού Τουρισµού καθορίζονται ο αριθµός των
κατηγοριών κλειδιών, οι τεχνικές και λειτουργικές προ-
διαγραφές των ενοικιαζόµενων επιπλωµένων δωµα-
τίων - διαµερισµάτων, ο τρόπος και η διαδικασία κατάτα-
ξής τους, τα βαθµολογούµενα κριτήρια και κάθε άλλη
σχετική λεπτοµέρεια.

Άρθρο 6
Διαδικασία κατάταξης τουριστικών καταλυµάτων

1. Αρµόδιος φορέας για την κατάταξη των κύριων ξε-
νοδοχειακών καταλυµάτων και των ενοικιαζόµενων επι-
πλωµένων δωµατίων - διαµερισµάτων, όπου θα τηρεί και
µητρώο διακριτικών τίτλων, ορίζεται το Ξενοδοχειακό Ε-
πιµελητήριο Ελλάδος (Ξ.Ε.Ε.) το οποίο εκδίδει το οικείο
πιστοποιητικό κατάταξης ύστερα από αίτηση της επιχεί-
ρησης η οποία υποβάλλεται το αργότερο εντός δέκα
(10) ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής αίτησης χο-
ρήγησης Ε.Σ.Λ. στην αρµόδια υπηρεσία τουρισµού. 

2. Το Ξ.Ε.Ε. εντός πενήντα (50) ηµερών από την υπο-
βολή της αίτησης για την κατάταξη του τουριστικού κα-
ταλύµατος εκδίδει πιστοποιητικό κατάταξης του καταλύ-
µατος σε κατηγορία αστέρων ή κλειδιών αντίστοιχα. Το
πιστοποιητικό κατατίθεται στην αρµόδια υπηρεσία τουρι-
σµού το αργότερο εντός είκοσι (20) ηµερών από την έκ-
δοσή του αλλιώς το Ε.Σ.Λ. ανακαλείται. 
Η προβλεπόµενη στο άρθρο αυτό διαδικασία έκδοσης

πιστοποιητικού κατάταξης πραγµατοποιείται είτε από
την κεντρική υπηρεσία του Ξ.Ε.Ε. είτε από τα περιφερει-
ακά του γραφεία, που έχουν συσταθεί ή θα συσταθούν
µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου σύµφωνα µε τη
διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 48 του ν. 3905/2010 (Α΄
219).

3. Το πιστοποιητικό κατάταξης έχει διάρκεια πέντε (5)
έτη. Μετά τη λήξη της πενταετίας από την κατάταξη των
κύριων ξενοδοχειακών καταλυµάτων και των ενοικιαζό-
µενων επιπλωµένων δωµατίων - διαµερισµάτων σε κατη-
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γορίες, σύµφωνα µε το παρόν άρθρο, οι επιχειρηµατίες
υποχρεούνται να υποβάλουν στις αρµόδιες υπηρεσίες
τουρισµού πιστοποιητικό ανανέωσης της κατάταξής
τους, σύµφωνα µε τις ισχύουσες τεχνικές και λειτουργι-
κές προδιαγραφές. 

4. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισµού δύνανται
να προβαίνουν οποτεδήποτε σε έλεγχο για να διαπιστώ-
νουν αν η κατάταξη έγινε, σύµφωνα µε τις ισχύουσες τε-
χνικές και λειτουργικές προδιαγραφές. Αν διαπιστωθεί
ότι η κατάταξη έγινε σε ανώτερη κατηγορία, το Ε.Σ.Λ. α-
νακαλείται έως την προσκόµιση νέου πιστοποιητικού κα-
τάταξης από τον αρµόδιο φορέα. 

5. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισµού καθορίζο-
νται ο τύπος και το περιεχόµενο του πιστοποιητικού κα-
τάταξης που χορηγεί το Ξ.Ε.Ε., ο τρόπος τήρησης του
µητρώου της παραγράφου 1, καθώς και κάθε άλλη ανα-
γκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της ανωτέρω διά-
ταξης. Με όµοια απόφαση καθορίζεται το ανώτατο ύψος
της αµοιβής που καταβάλλουν οι αιτούντες για τη χορή-
γηση του πιστοποιητικού κατάταξης στο Ξ.Ε.Ε., αναλό-
γως του αριθµού των δωµατίων των προς ανακατάταξη
κύριων και µη ξενοδοχειακών καταλυµάτων και κάθε άλ-
λο σχετικό ζήτηµα για την εφαρµογή της ανωτέρω διά-
ταξης. 

Άρθρο 7
Ελεγκτική διαδικασία – κυρώσεις

1. Υπάλληλοι των αρµόδιων υπηρεσιών τουρισµού διε-
νεργούν ελέγχους στις τουριστικές επιχειρήσεις του άρ-
θρου 1 οπουδήποτε εντός της χώρας. 
Με απόφαση του Υπουργού Τουρισµού ορίζεται το εί-

δος και το περιεχόµενο των παραπάνω ελέγχων, οι επι-
χειρήσεις και τα καταστήµατα, η εκπαίδευση των ελε-
γκτικών οργάνων του Υπουργείου Τουρισµού και κάθε
άλλο σχετικό ζήτηµα.

2. Στο φορέα επιχείρησης που εκµεταλλεύεται τουρι-
στικό κατάλυµα οποιασδήποτε κατηγορίας και λειτουργι-
κής µορφής, που λειτουργεί χωρίς το προβλεπόµενο α-
πό τις οικείες διατάξεις Ε.Σ.Λ., λόγω ανάκλησης ή αφαί-
ρεσής του ή λόγω του γεγονότος ότι ουδέποτε του χο-
ρηγήθηκε Ε.Σ.Λ. επιβάλλεται πρόστιµο ύψους διακοσίων
(200) ευρώ ανά κλίνη. Εξαιρετικά στις οργανωµένες του-
ριστικές 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 διακοσίων (200) ευ-
ρώ ανά θέση και ανά οικίσκο. 

3. Στις επιχειρήσεις που εκµεταλλεύονται οργανωµέ-
νες τουριστικές κατασκηνώσεις, οι οποίες παραβαίνουν
τις οικείες διατάξεις περί οργανωµένων τουριστικών κα-
τασκηνώσεων, επιβάλλεται πρόστιµο ύψους πέντε χιλιά-
δων (5.000) ευρώ και προσωρινή αφαίρεση του Ε.Σ.Λ.
για χρονικό διάστηµα µέχρι έξι (6) µηνών. Οριστική αφαί-
ρεση της άδειας επιβάλλεται εφόσον µέσα σε διάστηµα
δεκαοκτώ (18) συνεχών µηνών έχουν επιβληθεί τρεις
τουλάχιστον ποινές προστίµου ή εφόσον έχει επιβληθεί
εντός της προηγούµενης τριετίας προσωρινή αφαίρεση
του Ε.Σ.Λ..

4. Επιπλέον των διοικητικών κυρώσεων που περιγρά-
φονται στην παράγραφο 2, σε τουριστικό κατάλυµα, ο-
ποιασδήποτε κατηγορίας και λειτουργικής µορφής, που
λειτουργεί χωρίς το προβλεπόµενο από τις οικείες δια-

τάξεις Ε.Σ.Λ., λόγω ανάκλησης ή αφαίρεσής του ή λόγω
του γεγονότος ότι ουδέποτε του χορηγήθηκε Ε.Σ.Λ. επι-
βάλλεται συνδυαστικά µε τις διοικητικές κυρώσεις και το
διοικητικό µέτρο της σφράγισης µε απόφαση της αρµό-
διας 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 επιχειρήσεις που εκµεταλλεύονται εγκαταστά-
σεις ειδικής τουριστικής υποδοµής, τουριστικά γραφεία,
γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων, επιχειρήσεις εκµί-
σθωσης µοτοσικλετών, τρίτροχων και τετράτροχων οχη-
µάτων άνω των 50 κ.εκ. χωρίς οδηγό, τουριστικές επιχει-
ρήσεις οδικών µεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.) και ναυλοµεσιτικά
γραφεία που λειτουργούν χωρίς βεβαίωση συνδροµής
νοµίµων προϋποθέσεων, επιβάλλεται πρόστιµο δεκαπέ-
ντε χιλιάδες (15.000) ευρώ. 

7. Σε τουριστικά γραφεία που αποστέλλουν τουριστική
πελατεία σε καταλύµατα που λειτουργούν χωρίς βεβαί-
ωση συνδροµής νοµίµων προϋποθέσεων επιβάλλεται
πρόστιµο ύψους δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ. 

8. Πρόστιµο ύψους χιλίων (1.000) ευρώ επιβάλλεται
σε επιχείρηση κύριων ή µη κύριων ξενοδοχειακών κατα-
λυµάτων που λόγω ελλείψεως ή βλαβών στο δίκτυο ύ-
δρευσης ή στο αποχετευτικό δίκτυο ή στις εγκαταστά-
σεις γενικά του καταλύµατος ρυπαίνεται ο χώρος παρο-
χής υπηρεσιών ή ο περιβάλλων χώρος ξενοδοχείου και
κάθε είδους καταλύµατος. Σε περίπτωση µη συµµορφώ-
σεως του υπόχρεου, µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από
την επίδοση της απόφασης, µπορεί να επιβάλλεται ως
µέτρο η σφράγιση του ξενοδοχείου ή καταλύµατος αµέ-
σως, µε απόφαση του Υπουργού Τουρισµού, µέχρι να ε-
ξαλειφθεί η ρύπανση και να αποκατασταθεί το περιβάλ-
λον. Στην περίπτωση αυτή η άσκηση οποιουδήποτε ένδι-
κου µέσου ή βοηθήµατος δεν έχει ανασταλτικό αποτέλε-
σµα. Το µέτρο αίρεται µε όµοια απόφαση µετά από αίτη-
ση του ενδιαφερόµενου και αφού διαπιστωθεί ότι εξέλι-
παν οι λόγοι που το προκάλεσαν.

9. Σε τουριστική επιχείρηση, κάθε κατηγορίας, επιβάλ-
λεται πρόστιµο ύψους χιλίων (1.000) ευρώ για κάθε πα-
ράβαση, εξαιτίας της οποίας τουρίστας στερήθηκε των
υπηρεσιών του ξενοδοχείου λόγω εκµίσθωσης κλινών
περισσότερων από τη δυναµικότητα των κλινών του ξε-
νοδοχείου. 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 υπηρε-
σίες που υποσχέθηκε ή διαφήµισε ή αν οι υπηρεσίες, α-
νέσεις ή αγαθά που προσέφερε είναι προδήλως κατώτε-
ρης κατηγορίας ή ποιότητας, επιβάλλεται πρόστιµο ύ-
ψους πέντε χιλιάδων (5.000) 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 άρ-
θρου 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 Δηµοσίου, βεβαιώνονται στην αρµόδια
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κατά περίπτωση Δ.Ο.Υ. και εισπράττονται, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε..

13. Σε περίπτωση υποτροπής οποιασδήποτε παράβα-
σης του παρόντος άρθρου το επιβληθέν πρόστιµο διπλα-
σιάζεται και σε περίπτωση δεύτερης υποτροπής το προ-
βλεπόµενο 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 πρό-
στιµο ύψους πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. 

16. Προ της επιβολής οποιασδήποτε διοικητικής κύρω-
σης, ο υπόχρεος της παράβασης καλείται µε απόδειξη
να δώσει εξηγήσεις και σχετικές διευκρινίσεις µέσα σε
δεκαπέντε (15) ηµέρες από την παραλαβή της σχετικής
κλήσης. Ειδικά, προ της επιβολής διοικητικών κυρώσεων
στα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος που λει-
τουργούν εντός κύριων ή µη κύριων ξενοδοχειακών κα-
ταλυµάτων, ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 6
του ν. 2690/1999. Κατά των πράξεων επιβολής των διοι-
κητικών κυρώσεων επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον
της Επιτροπής Προσφυγών του άρθρου 4 της παρ. 6 του
ν. 3270/2004.

17. Όποιος παροτρύνει και παρενοχλεί πρόσωπο ή ο-
µάδα προσώπων για την αποδοχή ή την απόρριψη ταξι-
διωτικής 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 στάθµευ-
ση τροχόσπιτων σε αρχαιολογικούς χώρους, αιγιαλούς,
παραλίες, παρυφές δηµόσιων δασών και εν γένει κοινό-
χρηστους χώρους, καθώς και η φιλοξενία πέραν του ε-
νός τροχόσπιτου από καταστηµατάρχες ή ιδιώτες. Οι πα-
ραβάτες τιµωρούνται µε φυλάκιση µέχρι τρεις (3) µήνες
ή µε επιβολή προστίµου του κατωτέρω εδαφίου, εφόσον
δεν προβλέπεται βαρύτερη ποινή από άλλη διάταξη, δια-
τασσόµενης συγχρόνως υπό του δικαστηρίου της βίαιης
αποβολής τους. Διαδικασία τηρείται η οριζόµενη από τα
άρθρα 417 επ. του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας για την
ανάκριση και εκδίκαση των επ’ αυτοφώρω πληµµεληµά-
των. Οι παραβάτες τιµωρούνται µε πρόστιµο ύψους τρια-
κοσίων (300) ευρώ ανά άτοµο ή ανά κατασκηνωτικό ή α-
νά 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 όργα-
νο που παρίσταται κατά τον έλεγχο.

19. Στις επιχειρήσεις τουριστικών καταλυµάτων που
λειτουργούν χωρίς να πληρούν τις τεχνικές και λειτουρ-
γικές προδιαγραφές της κατηγορίας στην οποία αιτήθη-
καν, ανακαλείται το Ειδικό Σήµα Λειτουργίας και επιπλέ-
ον επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στις πα-
ραγράφους 2 και 4.

20. Στους µηχανικούς οι οποίοι δήλωσαν ανακριβή
στοιχεία στις δηλώσεις που προβλέπονται στο εδάφιο ζ΄

της παραγράφου 1 του άρθρου 3 και στο εδάφιο ζ΄ της
παραγράφου 1 του άρθρου 4 επιβάλλονται οι ποινές που
προβλέπονται στο άρθρο 6 του ν. 4178/2013 (Α΄ 174).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

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), αντικα-
θίσταται ως εξής:

««Καταφύγιο» είναι ο τουριστικός λιµένας µε βασικές
κτιριολογικές υποδοµές εµβαδού µέχρι 300 τ.µ. και µε ε-
λάχιστες παροχές και εξυπηρετήσεις ύδατος, ρεύµατος,
τηλεφώνου, διαδικτύου, καυσίµων, περισυλλογής κατα-
λοίπων και απορριµµάτων, πυρόσβεσης, ενδιαίτησης και
υγιεινής.»

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 δια-
τάξεις του άρθρου αυτού και του άρθρου 29. Ειδικώς, η
χωροθέτηση µαρινών, οι οποίες εµπίπτουν εντός αρχαιο-
λογικών χώρων, ιστορικών τόπων ή παραδοσιακών οικι-
σµών 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 α-
πό 1/3.5.2004 προεδρικού διατάγµατος «Καθορισµός ζω-
νών προστασίας, χρήσεων γης και όρων και περιορισµών
δόµησης στην παραλιακή ζώνη της Αττικής από τον Φα-
ληρικό Όρµο µέχρι την Αγία Μαρίνα Κρωπίας» (Δ΄ 254),
ή έχουν χερσαία ζώνη που υπερβαίνει τα 50.000 τ.µ., πε-
ριλαµβάνει 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, αντικαθί-
σταται ως εξής:

«γ. αα. Οριοθετείται σε χάρτη κλίµακας 1:500 ή
1:1.000 η έκταση της χερσαίας και θαλάσσιας λιµενικής
ζώνης.»

2. Η περίπτωση 3 της παρ. 10 του άρθρου 31 του
ν. 2160/1993, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Ο φορέας διαχείρισης µεριµνά για τον οριστικό κα-
θορισµό της νέας οριογραµµής αιγιαλού και παραλίας
και για την καταγραφή του δηµόσιου κτήµατος που δηµι-
ουργήθηκε µε την ολοκλήρωση των έργων της µαρίνας,
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. Το Υπουργείο Τουρι-
σµού χορηγεί στον φορέα διαχείρισης της µαρίνας, µετά
από αίτησή του, τµηµατικές άδειες για τη λειτουργία δια-
κεκριµένων τµηµάτων της υπό κατασκευή µαρίνας εντός
δύο (2) µηνών από την υποβολή σχετικής αίτησης. Η πιο
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πάνω αίτηση συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά των πε-
ριπτώσεων β΄, δ΄ και ε΄ της παρ. 10.1 του ν. 2160/1993,
η υποβολή των οποίων συνιστά προϋπόθεση χορήγησης
της τµηµατικής άδειας λειτουργίας.»

Άρθρο 11
Θαλάσσιες ζώνες εξυπηρέτησης υδροπλάνων 

Στο τέλος της περίπτωσης στ΄ της παρ. 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 προ-
βλεπόµενων συνοδών µελετών, να δηµιουργούνται ανε-
ξάρτητες θαλάσσιες ζώνες εξυπηρέτησης υδροπλάνων
µετά από σύµφωνη γνώµη της Επιτροπής Τουριστικών
Λιµένων.»

Άρθρο 12
Ναύδετα

1.α. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τις περιοχές
περιβαλλοντικής προστασίας, επιτρέπεται η τοποθέτηση
και εκµετάλλευση ναυδέτων για την πρόσδεση τουριστι-
κών πλοίων και µικρών σκαφών σε οριοθετηµένες θα-
λάσσιες περιοχές εκτός θαλάσσιας ζώνης λιµένα (ΘΖΛ).
β. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Ε-

θνικής Άµυνας, Τουρισµού και Ναυτιλίας και Αιγαίου κα-
θορίζονται τα κριτήρια για την επιλογή και οριοθέτηση
των περιοχών στις οποίες τοποθετούνται τα ναύδετα, οι
όροι, οι προϋποθέσεις, ο τρόπος και η µεθοδολογία για
την τοποθέτησή τους και για τον προσδιορισµό του µεγί-
στου αριθµού ναυδέτων ανά οριοθετηµένη περιοχή, τα
κριτήρια, οι όροι και οι προϋποθέσεις για την παραχώρη-
ση του δικαιώµατος τοποθέτησης και εκµετάλλευσης
ναυδέτων, ο τρόπος προσδιορισµού του οικονοµικού α-
νταλλάγµατος - το οποίο αποτελεί έσοδο του Δηµοσίου -
ο φορέας και η διαδικασία είσπραξής του και κάθε άλλο
σχετικό θέµα.

2.α. Μετά από αίτηση του ενδιαφερόµενου για την το-
ποθέτηση και εκµετάλλευση ναυδέτων προς την αρµό-
δια Λιµενική Αρχή, εκδίδεται απόφαση του Γενικού Γραµ-
µατέα Λιµένων, Λιµενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Ε-
πενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου µετά
από εισήγηση της αρµόδιας Λιµενικής Αρχής και σύµφω-
νη γνώµη της αρµόδιας Κτηµατικής Υπηρεσίας, του Γενι-
κού Γραµµατέα Τουριστικών Υποδοµών και Επενδύσεων
του Υπουργείου Τουρισµού και της αρµόδιας Εφορίας Ε-
νάλιων Αρχαιοτήτων.
β. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών,

Τουρισµού και Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζονται τα δι-
καιολογητικά που συνυποβάλλονται µε την αίτηση και
κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή αυτής της
παραγράφου.

Άρθρο 13
Επέκταση άδειας λειτουργίας

Το πρώτο εδάφιο του στοιχείου α΄ της παρ. 7 του άρ-
θρου 166 του ν. 4070/2012, όπως ισχύει, αντικαθίσταται
ως εξής: 

«Στους υφιστάµενους και εν λειτουργία, κατά την ηµε-
ροµηνία δηµοσίευσης του παρόντος, τουριστικούς λιµέ-
νες, χορηγείται άδεια λειτουργίας εφόσον ο φορέας δια-
χείρισης του λιµένα υποβάλει µέχρι τις 30.12.2014: α) αί-

τηση συνοδευόµενη από τη νόµιµη σύµβαση παραχώρη-
σης δικαιωµάτων εκµετάλλευσης που έχει καταρτισθεί
µε τον αρµόδιο εκπρόσωπο του Δηµοσίου ή την υπουργι-
κή απόφαση παραχώρησης, β) απόφαση έγκρισης περι-
βαλλοντικών όρων σε ισχύ ή βεβαίωση υποβολής µελε-
τών για την έγκριση ή την ανανέωση περιβαλλοντικών ό-
ρων, γ) τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στα στοι-
χεία 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 ο-
ποίες η δηµιουργία και λειτουργία τους έχει νοµίµως ε-
γκριθεί.»

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 στοιχεί-
ων α΄ µέχρι ιστ΄ είναι δυνατόν να τροποποιείται, ως
προς τα όρια της χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης, τις
προσχώσεις, τις χρήσεις γης και τους όρους και περιορι-
σµούς δόµησης, µε κοινή απόφαση των Υπουργών Του-
ρισµού και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής µετά από γνώµη της Επιτροπής Τουριστικών
Λιµένων.» 
Η διάταξη του προηγούµενου εδαφίου δεν εφαρµόζε-

ται για µαρίνες, που αξιοποιούνται από το Ταµείο Αξιο-
ποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου
(Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.) δυνάµει του άρθρου 2 του ν. 3986/2011.

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 εφαρ-
µόζεται και σε κάθε αναθεώρηση ή ουσιώδη τροποποίη-
ση του γενικού σχεδιασµού µαρινών που πληρούν ένα ή
περισσότερα από τα κριτήρια της περίπτωσης β΄, µε ε-
ξαίρεση 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 καταφυγί-
ου τουριστικών σκαφών, µετά από αίτηση οποιουδήποτε
τρίτου, η χρήση και η εκµετάλλευση της ζώνης αγκυρο-
βολίου ή του καταφυγίου τουριστικών σκαφών παραχω-
ρείται σε αυτόν (φορέα διαχείρισης), έναντι ανταλλάγ-
µατος, µε απόφαση του Υπουργού Τουρισµού που δηµο-
σιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.»

4. Υπουργικές αποφάσεις παραχώρησης ή χωροθέτη-
σης-παραχώρησης ζωνών αγκυροβολίων ή καταφυγίων
τουριστικών σκαφών, είναι δυνατόν να τροποποιηθούν
ως προς το σκέλος της παραχώρησης, µε απόφαση του
Yπουργού 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 παρα-
χώρησης του άρθρου αυτού εξαιρούνται οι τουριστικοί
λιµένες που τελούν υπό καθεστώς διαχείρισης και εκµε-
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τάλλευσης από Οργανισµό Λιµένα Α.Ε. δυνάµει σύµβα-
σης 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 χωροθέ-
τησης 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 έ-
χει η «Εταιρεία Ακινήτων Δηµοσίου Α.Ε.» ή οι οποίοι βρί-
σκονται υπό αξιοποίηση από το «Ταµείο Αξιοποίησης Ι-
διωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου Α.Ε.», δεν απαιτείται
η προηγούµενη υποβολή σύµβασης παραχώρησης ή υ-
πουργικής απόφασης παραχώρησης.

Άρθρο 16
Μαρίνα Ζακύνθου

Το διάγραµµα του τουριστικού λιµένα Ζακύνθου κλίµα-
κας 1:1.000 (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 προσαρ-
τώµενο στο ν. 3105/2003 διάγραµµα κλίµακας 1:500 (Αρ.
Σχεδίου 38 Α), αντικαθίσταται µε το προσαρτώµενο στον
παρόντα νόµο διάγραµµα κλίµακας 1:1.000 θεωρηµένο
από την αρµόδια Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της οι-
κείας Περιφερειακής Ενότητας. 

Άρθρο 17
Ρυθµίσεις για σύνθετα τουριστικά καταλύµατα

1. Η υποπερίπτωση γγ΄ της περίπτωσης β΄ της παρ. 2
του άρθρου 8 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180) αντικαθίσταται
ως εξής:

«γγ. Έχουν υποβληθεί στην αρµόδια υπηρεσία τα αρχι-
τεκτονικά σχέδια για το σύνολο του σύνθετου τουριστι-
κού καταλύµατος, σύµφωνα µε τα οποία οι κοινόχρηστοι
χώροι και εγκαταστάσεις καλύπτουν, µε βάση τις ισχύ-
ουσες προδιαγραφές, τις απαιτήσεις για την εξυπηρέτη-
ση της συνολικής δυναµικότητας του σύνθετου τουριστι-
κού καταλύµατος στα οποία συµπεριλαµβάνονται και οι
τουριστικές επιπλωµένες κατοικίες.»

2. Η παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 4002/2011 αντικαθί-
σταται 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 οικο-
δοµικών εργασιών του ξενοδοχειακού καταλύµατος και
της ειδικής τουριστικής υποδοµής του σύνθετου τουρι-
στικού καταλύµατος, καθώς, της τουριστικής επιπλωµέ-
νης κατοικίας που αποτελεί κάθε φορά αντικείµενο µε-
ταβίβασης ή µακροχρόνιας εκµίσθωσης. Το Ειδικό Σήµα
Λειτουργίας Σύνθετου Τουριστικού Καταλύµατος χορη-
γείται µόνο µετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του
ξενοδοχειακού καταλύµατος, της ειδικής τουριστικής υ-
ποδοµής, καθώς και τουλάχιστον µίας τουριστικής επι-
πλωµένης κατοκίας και τη σύνδεση του σύνθετου τουρι-
στικού καταλύµατος µε τα δίκτυα των Οργανισµών Κοι-
νής Ωφέλειας. Οι τουριστικές επιπλωµένες κατοικίες
µπορούν να κατασκευάζονται σταδιακά και να ενσωµα-

τώνονται στο Ειδικό Σήµα Λειτουργίας, σταδιακά εντασ-
σόµενες στη δυναµικότητα του σύνθετου τουριστικού
καταλύµατος µε βάση τα εγκεκριµένα αρχιτεκτονικά
σχέδια και τις εκδιδόµενες οικοδοµικές και λοιπές άδει-
ες και εγκρίσεις.»

3.α. Στην περίπτωση α΄ της παρ. 6 του άρθρου 8 του
ν. 4002/2011 µετά τις λέξεις «µπορεί να εφαρµόζονται
και» προστίθενται οι λέξεις «επί υφισταµένων κτισµάτων
µε χρήση ξενοδοχείου, που µπορούν να καταταγούν σε
κατηγορία πέντε (5) αστέρων, καθώς και» και µετά τις
λέξεις «τουλάχιστον 50.000 τ.µ.» προστίθενται οι λέξεις
«τα οποία είτε έχουν την επιφάνεια αυτή είτε µπορούν
να την αποκτήσουν µετά από συνένωση µε όµορο γήπε-
δο».
β. Η υποπερίπτωση αα΄ της περίπτωσης α΄ της παρ. 6

του άρθρου 8 του ν. 4002/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«αα. είναι νοµίµως υφιστάµενα, σύµφωνα µε τα προ-

βλεπόµενα στην παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 4067/2012
(Α΄ 79) και έχουν ανεγερθεί για χρήση ξενοδοχείου ή
διαθέτουν οικοδοµική άδεια ή άδεια δόµησης σε ισχύ µε
χρήση ξενοδοχείου ή διαθέτουν ειδικό σήµα λειτουργίας
σε ισχύ ή διέθεταν την τελευταία δεκαετία ειδικό σήµα
λειτουργίας και έχουν παύσει τη λειτουργία τους.»
γ. Στην υποπερίπτωση γγ΄ της περίπτωσης α΄ της παρ.

6 του άρθρου 8 του ν. 4002/2011 µετά τις λέξεις «νοµί-
µως υλοποιηµένος» προστίθενται οι λέξεις «ή ο προβλε-
πόµενος να υλοποιηθεί».
δ. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παρ. 6 του

άρθρου 8 του ν. 4002/2011 µετά τις λέξεις «νοµίµως υ-
λοποιηµένος» προστίθενται οι λέξεις «ή ο προβλεπόµε-
νος να υλοποιηθεί».
ε. Στο τέλος της περίπτωσης στ΄ της παρ. 6 του άρ-

θρου 8 του ν. 4002/2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Στην περίπτωση αυτή ως υλοποιηµένος συντελεστής
δόµησης νοείται ο προβλεπόµενος να υλοποιηθεί συντε-
λεστής δόµησης».
στ. Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 8 του

v. 4002/2011 προστίθεται περίπτωση ζ΄ ως εξής:
«ζ. Ειδικά στην περίπτωση που η νόµιµα υλοποιηµένη

δόµηση είναι µεγαλύτερη των 10.000 τ.µ. και ο υλοποιη-
µένος συντελεστής ανώτερος του 0,20 µπορεί να προ-
σαυξάνεται το ποσοστό των δυνάµενων να πωληθούν ή
εκµιστωθούν µακροχρονίως, κατά την έννοια της παρα-
γράφου 2α, τουριστικών επιπλωµένων κατοικιών υπό τις
ακόλουθες προϋποθέσεις, οι οποίες πρέπει να συντρέ-
χουν σωρευτικά: 
αα. Κατεδαφίζονται τµήµατα της υλοποιηµένης δόµη-

σης που αντιστοιχούν στο συντελεστή δόµησης που υ-
περβαίνει το 0,20, καθώς και τα τµήµατα του ξενοδοχει-
ακού καταλύµατος και της ειδικής τουριστικής υποδοµής
που υπερβαίνουν τους τρεις ορόφους.
ββ. Η αξιοποίηση συνδυάζεται µε τη γενικότερη ανά-

πλαση των κτισµάτων και τη συνολική αναβάθµιση των
κοινοχρήστων χώρων, καθώς και του περιβάλλοντος χώ-
ρου των κτιρίων.
γγ. Η συνδροµή των πιο πάνω προϋποθέσεων διαπι-

στώνεται µε πράξη της Ειδικής Υπηρεσίας Προώθησης
και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων του Υπουρ-
γείου Τουρισµού ύστερα από αίτηση του κυρίου του ακι-
νήτου.
δδ. οι πάσης φύσεως εντός του γηπέδου κατασκευές,

υφιστάµενες και νέες, θα πρέπει είτε να βρίσκονται ε-
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ντός του νόµιµα υλοποιηµένου η του προβλεπόµενου α-
πό την οικοδοµική άδεια περιτυπώµατος της οικοδοµής
στο χώρο, είτε να ικανοποιούν τους ισχύοντες κατά το
χρόνο της κατασκευής τους όρους και περιορισµούς δό-
µησης.
Στην περίπτωση αυτή το ποσοστό 30% των τουριστι-

κών επιπλωµένων κατοικιών που επιτρέπεται να πωλη-
θούν ή να εκµισθωθούν µακροχρονίως προσαυξάνεται
κατά το ποσοστό που προκύπτει από τον πολλαπλασια-
σµό του 30% µε το λόγο του αφαιρούµενου µε την κατε-
δάφιση τµήµατος του νόµιµα υλοποιηµένου συντελεστή
προς το 0,20. Σε κάθε περίπτωση το ποσοστό της υλο-
ποιηµένης δόµησης που επιτρέπεται να πωληθεί ή να εκ-
µισθωθεί µακροχρονίως δεν µπορεί να υπερβαίνει το
50%.»

4. Η περίπτωση γ΄ της παρ. 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 δό-
µησης,
ββ. είτε κατεδαφίζονται τµήµα ή τµήµατα των τουρι-

στικών εγκαταστάσεων, τα οποία αντιστοιχούν στο συ-
ντελεστή δόµησης που υπερβαίνει το 0,20,
γγ. είτε στην περίπτωση κατασκευών που έχουν ρυθµι-

σθεί, 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 α-
ντικειµενικής αξίας των κτισµάτων που αντιστοιχούν στο
συντελεστή δόµησης που υπερβαίνει το 0,15, σύµφωνα
µε το εδάφιο β΄ και γ΄ της υποπαραγράφου αα΄ της πα-
ραγράφου β΄. Στην περίπτωση αυτή, το ποσοστό πώλη-
σης ή µακροχρόνιας εκµίσθωσης υπολογίζεται στην υλο-
ποιηµένη δόµηση που αντιστοιχεί σε συντελεστή δόµη-
σης έως 0,20.»

5. Στο άρθρο 8 του ν. 4002/2011 προστίθεται νέα πα-
ράγραφος 9 ως εξής:

«9. Εφόσον σύνθετο τουριστικό κατάλυµα, πέραν των
ελάχιστων απαιτουµένων εγκαταστάσεων του ξενοδο-
χειακού καταλύµατος και της εγκατάστασης ειδικής του-
ριστικής υποδοµής, περιέχει και πρόσθετες ανάλογες ε-
γκαταστάσεις, η ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων αυ-
τών δεν αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την έγκριση
του Ε.Σ.Λ. του σύνθετου τουριστικού καταλύµατος, επι-
τρέπεται δε η σύσταση οριζοντίων και καθέτων ιδιοκτη-
σιών, καθώς και η σύσταση ενοχικών ή εµπραγµάτων δι-
καιωµάτων επί αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι οι νέοι δι-
καιούχοι δεν θα µεταβάλουν την προβλεπόµενη χρήση
τους και ότι αποδέχονται πλήρως τον εγκεκριµένο Κανο-
νισµό Συνιδιοκτησίας και Λειτουργίας του σύνθετου του-
ριστικού καταλύµατος.»

6. Οι διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 4258/2014 (Α΄ 94)
εφαρµόζονται αναλογικά και για τους οργανωµένους υ-
ποδοχείς τουριστικών δραστηριοτήτων του άρθρου 1
του ν. 4179/2013 (Α΄ 175) και ισχύουν για τη διευθέτηση
της κοίτης ή/και της εκβολής των εντός αυτών νόµιµα ο-
ριοθετηµένων υδατορεµάτων. Σε κάθε περίπτωση εφαρ-
µόζονται οι οικείες διατάξεις της περιβαλλοντικής νοµο-
θεσίας, καθώς και οι διατάξεις για την εκτέλεση έργων
στον αιγιαλό και την παραλία.

Άρθρο 18
Ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας

Η παρ. 2α του άρθρου 3 του ν. 4179/2013 αντικαθίστα-
ται ως εξής:

«2.α. Η δηµιουργία ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας επι-
τρέπεται και µε µετατροπή υφισταµένων ξενοδοχειακών
καταλυµάτων της παρ. 1Α του άρθρου 2 του ν. 2160/1993
εντός εγκεκριµένων σχεδίων πόλεων και εντός ορίων οι-
κισµών 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 τη λειτουργία τους.»

Άρθρο 19
Ρυθµίσεις για υφιστάµενα χιονοδροµικά κέντρα

1. Η παρ. 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 Α-

χαΐας,
β. Μαινάλου, Τρίπολη, Περιφερειακή Ενότητα Αρκα-

δίας,
γ. Τυµφρηστού, Βελούχι, Καρπενήσι, Περιφερειακή Ε-

νότητα Ευρυτανίας,
δ. Πηλίου, Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας,
ε. Περτουλίου, Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων,
στ. Βέρνου (Βίτσι), Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς,
ζ. Kαρακολίου Μετσόβου, Ήπειρος, Περιφερειακή Ε-

νότητα Ιωαννίνων,
η. Προφήτη Ηλία Μετσόβου, Ήπειρος, Περιφερειακή

Ενότητα Ιωαννίνων,
θ. Ανήλιου Μετσόβου, Ήπειρος, Περιφερειακή Ενότη-

τα Ιωαννίνων,
ι. Βασιλίτσας, Περιφερειακές Ενότητες Γρεβενών και

Ιωαννίνων,
ια. Βίγλας Πισοδερίου, Περιφερειακή Ενότητα Φλώρι-

νας,
ιβ. Ελατοχωρίου, Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας,
ιγ. Σελίου, Περιφερειακή Ενότητα Ηµαθίας,
ιδ. 3�5 Πηγάδια Νάουσας, Περιφερειακή Ενότητα Η-

µαθίας,
ιε. Καϊµακτσαλάν (Βόρας), Περιφερειακή Ενότητα

Πέλλας,
ιστ. Λαϊλιά, Περιφερειακή Ενότητα Σερρών,
ιζ. Φαλακρού, Περιφερειακή Ενότητα Δράµας,
ιη. Γεροντόβραχου Παρνασσού, Περιφερειακές Ενότη-

τες Βοιωτίας/Φωκίδας/Φθιώτιδας,
ιθ. Παγγαίου, Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας,
κ. Αγράφων Δήµου Λίµνης Πλαστήρα, Περιφερειακή

Ενότητα Καρδίτσας,
κα. Χρυσό Ελάφι, Περιφερειακή Ενότητα Ηµαθίας,
κβ. Ανώγεια – Ψηλορείτη, Περιφερειακή Ενότητα Ρε-

θύµνης,
κγ. Παρνασσός, Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας/

Φωκίδας/Φθιώτιδας,
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κδ. Ζήρεια, Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας, τα οποία
µε τις αριθµ. 509922/18.7.2012 και 508535/17.4.2013 α-
ποφάσεις Γενικού Γραµµατέα Ε.Ο.Τ. έχουν χαρακτηρι-
σθεί ως υφιστάµενα. 

2. Η παρ. 2α του άρθρου 13 του ν. 4179/2013 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«2. α. Στα υφιστάµενα και εν λειτουργία κατά την ηµε-
ροµηνία της δηµοσίευσης του νόµου αυτού χιονοδροµι-
κά κέντρα της παραγράφου 1 , τα οποία δεν έχουν λάβει
άδεια λειτουργίας δεν επιβάλλονται οι προβλεπόµενες
από τις ισχύουσες διατάξεις διοικητικής φύσεως κυρώ-
σεις, αρµοδιότητας Υπουργείου Τουρισµού µέχρι την
30.4.2015, υπό την προϋπόθεση, ότι οι φορείς διαχείρι-
σης των χιονοδροµικών κέντρων θα υποβάλουν στην αρ-
µόδια υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισµού µέχρι την
15.10.2014 τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στις πε-
ριπτώσεις α΄, β΄, γ΄, ε΄, ζ΄, θ΄, ι΄, ια΄, ιβ΄, ιγ΄, ιδ΄, ιε΄
της υπ' αριθµ. Τ/11754/2003 απόφασης του Υφυπουργού
Ανάπτυξης «Προϋποθέσεις έκδοσης-χορήγησης ειδικού
σήµατος λειτουργίας σε επιχειρήσεις χιονοδροµικών κέ-
ντρων» (Β΄ 1536), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε τη
ΔΙ-ΑΔΠ/ Φ.Α.2.1/ 1624/19.1.2011 κοινή απόφαση των Υ-
πουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης, Οικονοµικών και Πολιτισµού και Τουρι-
σµού «Απλούστευση της διαδικασίας για τη χορήγηση
Ειδικού Σήµατος Λειτουργίας σε επιχειρήσεις χιονοδρο-
µικών κέντρων/Ένταξη της διαδικασίας στα Ενιαία Κέ-
ντρα Εξυπηρέτησης», καθώς και δήλωση υπαγωγής στις
διατάξεις του ν. 4014/2011 ή του ν. 4178/2013, ασφαλι-
στήριο συµβόλαιο, κάλυψης περιουσίας κατά παντός κιν-
δύνου και αστικής ευθύνης έναντι τρίτων και βεβαίωση
υποβολής µελετών για την έγκριση ή την ανανέωση πε-
ριβαλλοντικών όρων στην αρµόδια Αρχή. Τα δικαιολογη-
τικά και οι προθεσµίες των προηγούµενων εδαφίων µπο-
ρεί να τροποποιούνται µε απόφαση του Υπουργού Τουρι-
σµού. Για την εφαρµογή τής παρούσας διάταξης δεν α-
παιτείται η τήρηση των προδιαγραφών της υπ' αριθµ.
Τ6868/4.7.2003 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης
«Καθορισµός προδιαγραφών για την ίδρυση χιονοδροµι-
κών κέντρων» (Β΄ 959)».

3. Στην παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4179/2013 προστί-
θεται περίπτωση γ΄ ως εξής: 

«γ. Στα καταστήµατα Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος
που λειτουργούν εντός υφιστάµενων κτιριακών εγκατα-
στάσεων των Χιονοδροµικών Κέντρων, χορηγείται από
την αρµόδια υπηρεσία τουρισµού η προβλεπόµενη άδεια
λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος
και υπό την προϋπόθεση ότι θα προσκοµισθεί πιστοποιη-
τικό πυρασφάλειας και βεβαίωση από τον κατά περίπτω-
ση αρµόδιο διπλωµατούχο ή πτυχιούχο µηχανικό για την
ασφαλή διάθεση των λυµάτων.» 

4. 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
Μικρής κλίµακας έργα έµπροσθεν τουριστικών 

καταλυµάτων

1. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 5 του
ν. 4179/2013 µετά τις λέξεις «…δυναµικότητας τουλάχι-
στον τριακοσίων (300) κλινών» προστίθενται οι εξής λέ-
ξεις:

«ή τουριστικών καταλυµάτων πέντε (5) αστέρων ή
τεσσάρων (4) αστέρων δυναµικότητας τουλάχιστον εκα-
τόν πενήντα (150) κλινών σε νησιά της Οµάδας Ι του άρ-
θρου 4 της υπ’ αριθµ. 67659/9.12.2013 κοινής απόφασης
των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατι-
κής Αλλαγής, Οικονοµικών, Εσωτερικών, Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας, Πολιτισµού και Αθλητισµού, Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων, Τουρισµού και Ναυτιλίας και Αιγαίου «Έ-
γκριση τροποποίησης Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού
Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισµό
και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώ-
σεων αυτού» (Β΄ 3155).»

2. Στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παρ. 6 του άρθρου 5
του ν. 4179/2013 µετά τις λέξεις «…δυναµικότητας του-
λάχιστον τριακοσίων (300) κλινών» προστίθενται οι εξής
λέξεις:

«ή τουριστικών καταλυµάτων πέντε (5) αστέρων ή
τεσσάρων (4) αστέρων δυναµικότητας τουλάχιστον εκα-
τόν πενήντα (150) κλινών σε νησιά της Οµάδας Ι του άρ-
θρου 4 της υπ’ αριθµ. 67659/9.12.2013 κοινής απόφασης
των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατι-
κής Αλλαγής, Οικονοµικών, Εσωτερικών, Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας, Πολιτισµού και Αθλητισµού, Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων, Τουρισµού και Ναυτιλίας και Αιγαίου «Έ-
γκριση τροποποίησης Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού
Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισµό
και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώ-
σεων αυτού» (Β΄ 3155).»

3. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 5 του
ν. 4179/2013 οι λέξεις «, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύ-
ουσες διατάξεις» αντικαθίστανται από τις λέξεις «σύµ-
φωνα µε την ειδικότερη διαδικασία της παραγράφου
6Α».

4. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του ν. 4179/2013 οι λέ-
ξεις «, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις»
αντικαθίστανται από τις λέξεις «σύµφωνα µε την ειδικό-
τερη διαδικασία της παραγράφου 6Α».

5. Στο άρθρο 5 του ν. 4179/2013 προστίθεται παράγρα-
φος 6Α ως εξής:

«6Α. Για την παραχώρηση του δικαιώµατος χρήσης αι-
γιαλού, παραλίας, συνεχόµενου ή παρακείµενου θαλάσ-
σιου χώρου µε σκοπό την πραγµατοποίηση των έργων
των παραγράφων 5 και 6 εκδίδεται, κατά παρέκκλιση του
άρθρου 14 του ν. 2971/2001, απόφαση του Γενικού Γραµ-
µατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης κατόπιν υποβολής
σχετικής αίτησης στην αρµόδια Κτηµατική Υπηρεσία συ-
νοδευόµενη από τοπογραφική αποτύπωση κατάλληλης
κλίµακας, έκθεση τεχνικής περιγραφής των εργασιών
και απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ή υπαγω-
γή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσµεύσεις κατόπιν
τήρησης της διαδικασίας της υπ' αριθµ. 170545/
20.9.2013 κοινής απόφασης των Υπουργών Περιβάλλο-
ντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Ναυτιλίας
και Αιγαίου (Β΄ 2425), το δε αντάλλαγµα ορίζεται κατά
τις κείµενες διατάξεις. Για την έκδοση της απόφασης
παραχώρησης γνωµοδοτεί η αρµόδια λιµενική αρχή, κα-
θώς και το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας, εφόσον το έργο
πρόκειται να εκτελεσθεί σε παραµεθόρια περιοχή.»

6. Στην παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 4179/2013 µετά τις
λέξεις «από αγροτικό ή δηµοτικό ή επαρχιακό δρόµο»
προστίθενται οι λέξεις «σε τουλάχιστον ένα από τα οποία
έχουν ανεγερθεί ή». Η λέξη «στα οποία» διαγράφεται.
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Άρθρο 21
Προδιαγραφές αυτοκινητοδροµίων

Με απόφαση του Υπουργού Τουρισµού είναι δυνατό
να τροποποιούνται οι διατάξεις του π.δ. 14/2007 (Α΄10)
«Καθορισµός προδιαγραφών για τη δηµιουργία αυτοκι-
νητοδροµίων» αναφορικά µε τις λειτουργικές και τεχνι-
κές προδιαγραφές των εγκαταστάσεων που συµπερι-
λαµβάνονται. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

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 Ανώ-
τερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης
(Α.Σ.Τ.Ε.Κ.), µε έδρα τον ‘Αγιο Νικόλαο Κρήτης. 

2. Η έδρα των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαί-
δευσης 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, ύ-
στερα 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 ελ-
λείψει διοικητικοί υπάλληλοι του Υπουργείου Τουρισµού
κατηγορίας ΠΕ, κάτοχοι µεταπτυχιακού τίτλου µε εξειδί-
κευση σε θέµατα τουρισµού ή εκπαίδευσης. 

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισµού και Δι-
οικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη-
σης καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία επιλογής των
προϊσταµένων της προηγούµενης παραγράφου και κα-
θορίζονται τα ειδικότερα προσόντα των υποψηφίων. 

5. Στο τρίτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 44 του
ν. 4186/2013 (Α΄ 193) µετά τις λέξεις «στα Σ.Ε.Κ.» προ-
στίθενται 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 Τουρι-
σµού εντός των εγκεκριµένων κάθε φορά πιστώσεων. Η
παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 1077/1980 καταργείται.

7. Το ωροµίσθιο εκπαιδευτικό προσωπικό που προ-
σλαµβάνεται για ορισµένο χρονικό διάστηµα στα ΙΕΚ,
στις Σχολές Ξεναγών του ν. 710/1977 και στα Τµήµατα
Μετεκπαίδευσης του ν. 1077/1978, αρµοδιότητας
Υπουργείου Τουρισµού, αµείβεται µε το ύψος της ωριαί-
ας αντιµισθίας που προβλέπεται στην µε αριθµό
2/106902/0022/10.12.2013 (Β΄ 3276) κοινή απόφαση των
Υπουργών Παιδείας και Θρησκευµάτων και Οικονοµικών
όπως αυτή κάθε φορά ισχύει. Η προβλεπόµενη, στην πα-
ράγραφο 2 της άνω απόφασης, διαβάθµιση των αµοιβών
γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Τουρισµού ύστερα α-
πό τεκµηριωµένη εισήγηση της Διεύθυνσης Τουριστικής
Εκπαίδευσης.

8. Δαπάνες πάγιου χαρακτήρα (µισθώµατα, κοινόχρη-
στα, λογαριασµοί Ο.Κ.Ω.), καθώς και δαπάνες που είχαν
εγκριθεί από το Δ.Σ. του καταργηθέντος Ο.Τ.Ε.Κ. [άρθρο
4 του ν. 4109/2013 (Α΄ 16)] που πραγµατοποιήθηκαν κα-
τά τα οικονοµικά έτη 2012 και 2013, και έχουν µεταφερ-

θεί στο Υπουργείο Τουρισµού δύνανται να πληρωθούν
σε βάρος των αντίστοιχων πιστώσεων του προϋπολογι-
σµού του Υπουργείου αυτού τρέχοντος οικονοµικού έ-
τους κατά παρέκκλιση των περί αναλήψεως υποχρεώσε-
ων διατάξεων, εφόσον πληρούνται οι λοιπές προϋποθέ-
σεις νοµιµότητας και κανονικότητας των δαπανών αυ-
τών.

Άρθρο 23
Ρυθµίσεις ακινήτων του καταργηθέντος

Οργανισµού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

1. Ακίνητα του καταργηθέντος Οργανισµού Τουριστι-
κής 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, δύνα-
νται, µε απόφαση του Υπουργού Τουρισµού, να εκµισθώ-
νονται µακροχρονίως µέχρι ενενήντα εννέα (99) έτη, υ-
πό τον όρο ότι στις συµβάσεις εκµίσθωσης θα περιλαµ-
βάνονται όροι που θα διασφαλίζουν την απρόσκοπτη λει-
τουργία εντός αυτών, των µονάδων εκπαίδευσης και κα-
τάρτισης που θα λειτουργούν στις εγκαταστάσεις αυτές
κατά το χρόνο σύναψης της σύµβασης εκµίσθωσης. 

2. Τα έσοδα του δηµοσίου από τις εκµισθώσεις της
προηγούµενης παραγράφου, µεταφέρονται και εγγρά-
φονται στον τακτικό προϋπολογισµό του Υπουργείου
Τουρισµού και διατίθενται αποκλειστικά σε δράσεις εκ-
παίδευσης, αρχικής και συνεχιζόµενης επαγγελµατικής
κατάρτισης σε ειδικότητες του τουριστικού τοµέα. 

3. Οι ανωτέρω συµβάσεις απαλλάσσονται από κάθε
φόρο, τέλος ή δικαίωµα δηµοσίου ή τρίτων, µε εξαίρεση
το φόρο προστιθέµενης αξίας για τον οποίο εφαρµόζο-
νται οι διατάξεις του κώδικα περί ΦΠΑ (ν. 2859/2000 ως
ισχύει). Τα δικαιώµατα και οι αµοιβές συµβολαιογράφων,
δικηγόρων, δικαστικών επιµελητών και υποθηκοφυλά-
κων 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. 

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 αυ-
τό ισχύει που προσκοµίζουν αναγνωρισµένο τίτλο άρι-
στης γνώσης και άλλης ξένης γλώσσας από αυτές που
περιλαµβάνονται στο παράρτηµα γλωσσοµάθειας προ-
κηρύξεων του ΑΣΕΠ, λαµβάνουν, µε απόφαση του Υ-
πουργού Τουρισµού επέκταση της άδειας ξενάγησης
στη γλώσσα αυτή. Η επέκταση της άδειας ξενάγησης
χορηγείται και σε γλώσσες που δεν περιλαµβάνονται
στο παράρτηµα προκηρύξεων του ΑΣΕΠ υπό την προϋ-
πόθεση ότι οι επαγγελµατίες ξεναγοί θα προσκοµίσουν
στην αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισµού προς
απόδειξη της άριστης γνώσης της γλώσσας, πιστοποιητι-
κά γλωσσοµάθειας αναγνωρισµένα από το Υπουργείο
Παιδείας και Θρησκευµάτων ή άλλο καθ’ ύλην αρµόδιο
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Υπουργείο της οικείας χώρας ή πιστοποιητικά γλωσσο-
µάθειας που προέρχονται από δηµόσια πανεπιστήµια ή
πιστοποιητικά γλωσσοµάθειας που εκδίδονται από επί-
σηµους δηµόσιους µορφωτικούς φορείς των οικείων
κρατών.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Άρθρο 25
Οινοτουρισµός

1. «Οινοτουρισµός» είναι η ειδική µορφή τουρισµού η
οποία αφορά την παροχή υπηρεσιών υποδοχής, ξενάγη-
σης, φιλοξενίας και εστίασης σε χώρους λειτουργικά ε-
νοποιηµένους µε οινοποιητικές ή και οινοπαραγωγικές
(αµπελώνες) εγκαταστάσεις. Οι υπηρεσίες αυτές προ-
σφέρονται συνδυαστικά µε δραστηριότητες σχετικές µε
την αµπελοκαλλιέργεια και την οινική παραγωγή.

2. Κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων µέσα
στα όρια των οινοποιητικών ή και οινοπαραγωγικών , ε-
γκαταστάσεων µπορούν να ιδρύονται µη κύρια τουριστι-
κά καταλύµατα και χώροι εστίασης. 

3. Θεσπίζεται «Σήµα Επισκέψιµου Οινοποιείου». Μία
οινοποιητική ή και οινοπαραγωγική εγκατάσταση χαρα-
κτηρίζεται ως οινοτουριστική και εφοδιάζεται µε «Σήµα
επισκέψιµου οινοποιείου», εφόσον:
α) µέσα στα όρια της εγκατάστασης παρέχονται υπη-

ρεσίες είτε ξενάγησης είτε υποδοχής και φιλοξενίας σε
µη κύρια τουριστικά καταλύµατα είτε εστίασης είτε το
σύνολο των ως άνω υπηρεσιών και β) διαθέτει χώρους
και εγκαταστάσεις ειδικών προδιαγραφών που διασφαλί-
ζουν την επισκεψιµότητα.

4. Το «Σήµα Επισκέψιµου Οινοποιείου» είναι σήµα µε
ειδικό λογότυπο που χορηγείται από το Υπουργείο Του-
ρισµού, µε το οποίο πιστοποιείται ότι µία οινοποιητική ή
και οινοπαραγωγική επιχείρηση είναι οινοτουριστική και
πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 3 του άρθρου
αυτού.

5. Με απόφαση των Υπουργών Τουρισµού και Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίµων καθορίζονται οι προδιαγρα-
φές για τις υπηρεσίες της παραγράφου 1 οι τεχνικές και
λειτουργικές προδιαγραφές των εγκαταστάσεων της πα-
ραγράφου 2, η µορφή και ο τύπος του Σήµατος Επισκέ-
ψιµου Οινοποιείου, οι ειδικές προδιαγραφές επισκεψιµό-
τητας και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια. 

Άρθρο 26
Ιατρικός και Ιαµατικός Τουρισµός

1. Η παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 4179/2013 (Α΄175) α-
ντικαθίσταται ως εξής: 

«1. Οι ειδικοί όροι, οι προϋποθέσεις, η σύσταση και τή-
ρηση Μητρώου Παρόχων Ιατρικού Τουρισµού στο Υ-
πουργείο Τουρισµού, η χορήγηση Διακριτικού Σήµατος
Ιατρικού Τουρισµού, η πιστοποίηση των Παρόχων Ιατρι-
κού Τουρισµού και κάθε άλλο σχετικό ζήτηµα που αφορά
στον ιατρικό τουρισµό, ρυθµίζονται µε κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονοµικών, Εσωτερικών, Παιδείας και
Θρησκευµάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας, Υγείας και Τουρισµού. Με την ίδια απόφαση
ορίζεται το ύψος του παραβόλου υπέρ του Ελληνικού

Δηµοσίου, το οποίο καταβάλλεται για την εγγραφή στο
Μητρώο Παρόχων Ιατρικού Τουρισµού. Ο Πάροχος Ιατρι-
κού Τουρισµού, ο οποίος παραβιάζει τις διατάξεις περί
ιατρικού τουρισµού, διαγράφεται από το Μητρώο Παρό-
χων Ιατρικού Τουρισµού και ανακαλείται το Διακριτικό
Σήµα Ιατρικού Τουρισµού.»

2. Οι προθεσµίες της παρ. 3 του άρθρου 17, της παρ. 1
του άρθρου 22 και της παρ. 1 του άρθρου 23 του
ν. 3498/2006 (Α΄ 230), οι οποίες είχαν παραταθεί µέχρι
τις 31.12.2014 µε το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρ-
θρου 20 του ν. 4179/2013 (Α΄ 175), παρατείνονται εκ νέ-
ου µέχρι τις 31.12.2015. 

3. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 20 του
ν. 4179/2013 (Α΄ 175) καταργείται. 

4. Η περίπτωση β΄ της παρ. 3 του άρθρου 39 του
ν. 4049/2012 (Α΄ 35) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Πιστοποιητικό µικροβιολογικού ελέγχου από τη Διεύ-
θυνση Δηµόσιας Υγείας του οικείου Ο.Τ.Α. ή πιστοποιη-
µένου εργαστηρίου, δηµόσιου ή ιδιωτικού, ή εργαστηρί-
ου Α.Ε.Ι., µετά από τη διενέργεια δειγµατοληψιών στην
πηγή και στους χώρους χρήσης, σύµφωνα µε τις ισχύου-
σες διατάξεις.»

Άρθρο 27
Τουρισµός Υπαίθρου

Τουρισµός υπαίθρου είναι κάθε µορφή οργανωµένης
βιώσιµης τουριστικής ανάπτυξης, που έχει στόχο την ε-
παφή του επισκέπτη µε τη φύση και τις δραστηριότητες
στην ύπαιθρο και που ενισχύει οικονοµικά και κοινωνικά
την ύπαιθρο, χωρίς να αλλοιώνει το περιβάλλον και τα ι-
διαίτερα πολιτισµικά στοιχεία του κάθε τόπου.

Άρθρο 28
Αγροτουρισµός - ορισµοί

Για την εφαρµογή του παρόντος νόµου ισχύουν οι α-
κόλουθοι ορισµοί:

1. «Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων
(ΜΑΑΕ)». Είναι το µητρώο καταγραφής όλων των αγρο-
τικών εκµεταλλεύσεων που τηρείται στο Υπουργείο Α-
γροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και διέπεται από τις
διατάξεις του ν. 3874/2010, όπως ισχύει.

2. «Αγροτουρισµός». Είναι η ειδική µορφή τουρισµού
υπαίθρου η οποία αφορά την παροχή υπηρεσιών υποδο-
χής και φιλοξενίας ή και εστίασης σε χώρους λειτουργι-
κά ενοποιηµένους µε αγροτικές εγκαταστάσεις, οι οποί-
ες προσφέρονται συνδυαστικά µε δραστηριότητες που
σχετίζονται µε την αγροτική παραγωγή, όπως και µε την
προστασία και ανάδειξη του φυσικού και ανθρωπογε-
νούς αγροτικού τοπίου. Η δραστηριότητα του αγροτουρι-
σµού συνδυάζεται υποχρεωτικά µε την παραγωγή αγρο-
τικών προϊόντων κατά την έννοια του άρθρου 2 περίπτω-
ση ζ΄ του ν. 3874/2010, όπως ισχύει κάθε φορά.
Δίνεται η δυνατότητα οι χώροι φιλοξενίας και διαµο-

νής να χωροθετούνται από τους εγγεγραµµένους στο
ΜΑΑΕ και εντός Δηµοτικών Διαµερισµάτων µε πληθυσµό
όχι µεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) κατοίκων.

3. «Επιχείρηση Αγροτουρισµού». Είναι η επιχείρηση
που παρέχει υπηρεσίες της παραγράφου 2 του άρθρου
αυτού.

4. «Αγρόκτηµα». Ως αγρόκτηµα νοείται ο λειτουργικά
ενοποιηµένος χώρος του εγγεγραµµένου στο ΜΑΑΕ του
ν. 3874/2010, όπως ισχύει κάθε φορά, ο οποίος έχει αυ-
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τοτέλεια γηπέδου/οικοπέδου. Τα πολυλειτουργικά αγρο-
κτήµατα του άρθρου 52 του ν. 4235/2014 (Α΄ 32) θεω-
ρούνται για τις ανάγκες του παρόντος νόµου «Αγροκτή-
µατα».

5. «Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων». Είναι το σύνολο
των επιλεγµένων διατροφικών προϊόντων του πρωτογε-
νούς τοµέα, συµπεριλαµβανοµένων και των προϊόντων
αλιείας και υδατοκαλλιεργειών, των οποίων η παραγωγή
ή και η επεξεργασία ή και η τυποποίηση πραγµατοποιεί-
ται εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας. Η αρ-
µοδιότητα για τη θεσµοθέτηση της διαδικασίας καθορι-
σµού του περιεχοµένου του καλαθιού αγροτικών προϊό-
ντων µίας Περιφέρειας ανήκει στο οικείο Περιφερειακό
Συµβούλιο. Ως καλάθι αγροτικών προϊόντων νοείται
και το καλάθι της Περιφέρειας κατά την έννοια του
ν. 4015/2011 (Α΄ 210).

6. «Ειδικό Σήµα Αγροτουρισµού». Το Ειδικό Σήµα Α-
γροτουρισµού είναι σήµα µε ειδικό λογότυπο χορηγού-
µενο από το Υπουργείο Τουρισµού, µε το οποίο πιστο-
ποιείται ότι µία επιχείρηση πληροί τις ειδικές προϋποθέ-
σεις του παρόντος νόµου και προσφέρει ένα ελάχιστο
προδιαγεγραµµένο επίπεδο υπηρεσιών, που εξειδικεύε-
ται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισµού και Α-
γροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, όπως ειδικότερα ορί-
ζεται στο άρθρο 33 του παρόντος νόµου.

Άρθρο 29
Μορφές επιχειρήσεων αγροτουρισµού

1. Επιχειρήσεις Αγροτουρισµού κατά την έννοια του
παρόντος νόµου είναι ιδίως:
α) Τα Αγροκτήµατα. Η αγροτουριστική δραστηριότητα

εντός του Αγροκτήµατος αφορά αποκλειστικά την παρο-
χή υπηρεσιών υποδοχής και φιλοξενίας ή εστίασης. Στις
περιπτώσεις που οι επιχειρήσεις αυτές παρέχουν υπηρε-
σίες εστίασης, χρησιµοποιούν και προσφέρουν υποχρε-
ωτικά προς κατανάλωση προϊόντα από το Καλάθι Αγρο-
τικών Προϊόντων, ή/και προϊόντα Οικοτεχνίας, όπως αυ-
τά καθορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 56 του
ν. 4235/2014, και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 5
του άρθρου 62 του ίδιου νόµου.
β) Οι αγροτικές και οι µικτές αγροτικές εκµεταλλεύ-

σεις κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 εδάφια δ΄ και
ε΄ του ν. 3874/2010, όπως ισχύει κάθε φορά, οι οποίες
συνοδεύονται υποχρεωτικά µε τουλάχιστον µία από τις
ακόλουθες επιχειρηµατικά οργανωµένες υπηρεσίες:
αα) Υπηρεσίες εστίασης µε υποχρεωτική χρησιµοποίη-

ση και προσφορά προϊόντων από το Καλάθι Αγροτικών
Προϊόντων ή/και προϊόντων Οικοτεχνίας, όπως αυτά ορί-
ζονται κάθε φορά από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίµων.

ββ) Υπηρεσίες υποδοχής και φιλοξενίας σε τουριστικά
καταλύµατα των υποπεριπτώσεων αα΄, ββ΄ και γγ΄ της
περίπτωσης α΄, όπως και σε τουριστικά καταλύµατα της
περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του πα-
ρόντος νόµου, µέγιστης δυναµικότητας µέχρι σαράντα
(40) κλινών.

2. Οι επιχειρήσεις αγροτουρισµού της παραγράφου 1
µπορεί να παρέχουν υπηρεσίες επίδειξης, ενηµέρωσης,
παρακολούθησης ή συµµετοχής σε δράσεις και δραστη-
ριότητες που προωθούν την επαφή του επισκέπτη-τουρί-

στα µε την αγροτική ζωή, τη βιώσιµη αγροτική παραγω-
γή, τη γαστρονοµία, τη γευσιγνωσία και την οινογνωσία
και την προστασία της βιοποικιλότητας.

Άρθρο 30
Άσκηση δραστηριοτήτων αγροτουρισµού

Με απόφαση του Υπουργού Τουρισµού και των αρµο-
δίων κατά περίπτωση Υπουργών καθορίζονται ο προσ-
διορισµός, η διοργάνωση και υλοποίηση της ατοµικής ή
οµαδικής άσκησης των δραστηριοτήτων που προβλέπο-
νται στο άρθρο 29 του παρόντος νόµου, οι γενικές και ει-
δικές προϋποθέσεις, προδιαγραφές και οι όροι λειτουρ-
γίας και ασφαλείας που πρέπει να τηρούνται από τους
διοργανωτές των δραστηριοτήτων αυτών, όπως και τα α-
παραίτητα δικαιολογητικά, και κάθε άλλο σχετικό θέµα.

Άρθρο 31
Αδειοδότηση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων 
που δραστηριοποιούνται στον αγροτουρισµό

Είναι δυνατή κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατά-
ξεων µέσα στα όρια των κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσε-
ων η ίδρυση µη κύριων τουριστικών καταλυµάτων.

Άρθρο 32
Διάθεση αγροτικών προϊόντων 
από επιχειρήσεις αγροτουρισµού

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή αντικειµενικής δυσκο-
λίας της αγροτοτουριστικής επιχείρησης να διασφαλίσει
την αναγκαία ποσότητα διατροφικών προϊόντων που πε-
ριλαµβάνονται στο Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων της
Περιφέρειας, η Περιφερειακή υπηρεσία του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων της οικείας Περιφέ-
ρειας, κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων, δύνα-
ται µε αιτιολογηµένη απόφασή της να εξαιρεί από την υ-
ποχρέωση χρησιµοποίησης και προσφοράς τα εν λόγω
προϊόντα.

Άρθρο 33
Πιστοποίηση επιχειρήσεων αγροτουρισµού - 

Ειδικό Σήµα

1. Η χρήση του όρου αγροτουρισµός και των παραγώ-
γων του επιφυλάσσεται αποκλειστικά για τις επιχειρή-
σεις του άρθρου 29 του παρόντος νόµου.

2. Στις επιχειρήσεις του άρθρου 29 του παρόντος νό-
µου, εφόσον πληρούν τα γενικά και ειδικά κριτήρια, τους
όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται µε απόφα-
ση των Υπουργών Τουρισµού και Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων, χορηγείται Ειδικό Σήµα Αγροτουρισµού.
Με την ίδια απόφαση καθορίζεται, επίσης, ο τρόπος και η
διαδικασία διαπίστωσης της συνδροµής των όρων και
προϋποθέσεων για τη χορήγηση του Ειδικού Σήµατος,
καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.

3. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση του Ειδι-
κού Σήµατος Αγροτουρισµού είναι η προηγούµενη από-
κτηση από την επιχείρηση του συνόλου των ειδικών α-
δειών που αντιστοιχούν στις δραστηριότητές της.
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4. To Ειδικό Σήµα Αγροτουρισµού φέρει ειδικό λογότυ-
πο και χορηγείται µε απόφαση του Υπουργού Τουρισµού
ή των εξουσιοδοτηµένων από αυτόν Περιφερειακών Υ-
πηρεσιών, κατόπιν προηγούµενης σχετικής αίτησης της
ενδιαφερόµενης επιχείρησης.

Άρθρο 34
Έλεγχος και εποπτεία επιχειρήσεων αγροτουρισµού

1. Οι επιχειρήσεις αγροτουρισµού συνιστούν ιδιαίτερη
κατηγορία τουριστικών επιχειρήσεων και καταχωρούνται
ως τέτοιες στο µητρώο τουριστικών επιχειρήσεων.

2. Το Ειδικό Σήµα Αγροτουρισµού είναι αόριστης ι-
σχύος. Η συνδροµή των προϋποθέσεων χορήγησης του
Ειδικού Σήµατος Αγροτουρισµού, πέραν της αρχικής δια-
πίστωσής της, ελέγχεται και διαπιστώνεται τουλάχιστον
ανά τριετία από την υπηρεσία η οποία το χορηγεί, καθώς
και από κάθε υπηρεσία που προΐσταται αυτής. Υπέρβαση
του χρονικού ορίου των τριών ετών για τον επανέλεγχο
της επιχείρησης δεν αίρει την ισχύ του χορηγηθέντος
σήµατος, µε την επιφύλαξη της ευθύνης των αρµοδίων
οργάνων.

3. Το Ειδικό Σήµα Αγροτουρισµού ανακαλείται από την
αρχή, η οποία το χορηγεί, εάν για οποιονδήποτε λόγο
παύσει η ισχύς ή ανακληθεί οποιαδήποτε απαραίτητη για
την λειτουργία της αγροτουριστικής επιχείρησης άδεια
λειτουργίας. Επίσης, το Ειδικό Σήµα Αγροτουρισµού α-
νακαλείται, µετά από προηγούµενη ακρόαση του νόµι-
µου εκπροσώπου της επιχείρησης, εφόσον διαπιστωθεί
ότι η επιχείρηση έπαυσε να πληροί ένα ή περισσότερα
κριτήρια, όρους και προϋποθέσεις του παρόντος νόµου ή
της απόφασης της παραγράφου 2 του προηγούµενου
άρθρου του παρόντος νόµου.

4. Εντός µηνός από την έκδοση, ανάκληση ή επαναχο-
ρήγηση του Ειδικού Σήµατος Αγροτουρισµού, ενηµερώ-
νεται εγγράφως η Υπηρεσία που είναι αρµόδια για την
τήρηση του κεντρικού µητρώου τουριστικών επιχειρήσε-
ων της χώρας.

Άρθρο 35
Ειδικές ασφαλιστικές ρυθµίσεις

Οι επαγγελµατίες αγρότες που δραστηριοποιούνται
στον αγροτουρισµό, καθώς και όσοι απασχολούνται σε
αγροτουριστική επιχειρηµατική δραστηριότητα, ασφαλί-
ζονται στον Οργανισµό Γεωργικών Ασφαλίσεων, εκτός
αν διαφορετικά προβλέπεται στο ν. 3874/2010, όπως ι-
σχύει κάθε φορά, εφόσον το εισόδηµα που προέρχεται
από την δραστηριότητα αυτή δεν υπερβαίνει το 50% του
ετήσιου ατοµικού εισοδήµατός τους.

Άρθρο 36
Υφιστάµενες επιχειρήσεις

Επιχειρήσεις ή γεωργικές εκµεταλλεύσεις που κατά
την δηµοσίευση του παρόντος νόµου ασκούν αγροτουρι-
στική δραστηριότητα, πρέπει εντός πέντε (5) ετών από
τη δηµοσίευσή του να έχουν εναρµονίσει τη λειτουργία
τους σύµφωνα µε τις διατάξεις του.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΧΟΡΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Άρθρο 37
Ορισµοί

Για την εφαρµογή του παρόντος νόµου οι κατωτέρω ό-
ροι έχουν την εξής έννοια: 

«χορηγία για την τουριστική ανάπτυξη και 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 υ-
πηρεσίες από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλ-
λοδαπά, για την ενίσχυση συγκεκριµένων δραστηριοτή-
των ή σκοπών του αποδέκτη της χορηγίας, µε αντιστάθ-
µισµα την προβολή του κοινωνικού προσώπου του χορη-
γού. Η χορηγία αυτή αφορά στην ανάπτυξη, την προβο-
λή και την προώθηση της Ελλάδας. Η τουριστική προβο-
λή µπορεί να επιτυγχάνεται µέσω εξειδικευµένων ενερ-
γειών, τεχνολογικών συστηµάτων, πλατφόρµας, λογι-
σµικού, προωθητικών ενεργειών, καλλιτεχνικών εκδηλώ-
σεων ή παραχώρησης δικαιωµάτων. 

«χορηγός»: το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, ηµεδαπό ή
αλλοδαπό, του ιδιωτικού δικαίου, στα οποία συµπεριλαµ-
βάνονται τα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου µη κερ-
δοσκοπικού χαρακτήρα, που προβαίνει σε χορηγία για
την τουριστική ανάπτυξη και προβολή της Ελλάδας.

«αποδέκτης χορηγίας»: το Υπουργείο Τουρισµού και
οι εποπτευόµενοι από αυτό φορείς.

Άρθρο 38
Συµβούλιο Χορηγιών

1. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισµού συνιστάται
στο Υπουργείο Τουρισµού Συµβούλιο Χορηγιών µε γνω-
µοδοτικό και συµβουλευτικό χαρακτήρα σε θέµατα χο-
ρηγίας για την τουριστική ανάπτυξη και προβολή της Ελ-
λάδας.

2. Το Συµβούλιο Χορηγιών αποτελείται από έξι (6) µέ-
λη ως εξής:
α) τον Γενικό Γραµµατέα Τουρισµού, 
β) έναν Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Τουρισµού, 
γ) τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Οικονοµικών Υπη-

ρεσιών,
δ) έναν Προϊστάµενο Γενικής Διεύθυνσης του Γενικού

Λογιστηρίου του Κράτους,
ε) έναν ειδικό επιστήµονα, 
στ) το Γενικό Γραµµατέα Ε.Ο.Τ..
Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος του Συµ-

βουλίου και οι αναπληρωτές των τακτικών µελών. Ο
Προϊστάµενος Γενικής Διεύθυνσης του Γενικού Λογιστη-
ρίου του Κράτους και ο Αναπληρωτής του προτείνονται
από τον Υπουργό Οικονοµικών.
Τα µέλη του Συµβουλίου Χορηγιών ανακαλούνται οπο-

τεδήποτε, µε απόφαση του Υπουργού Τουρισµού. Με α-
πόφαση του Υπουργού Τουρισµού ρυθµίζονται τα ειδικό-
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τερα θέµατα οργάνωσης και λειτουργίας του. Το Συµ-
βούλιο Χορηγιών συνεδριάζει τακτικά µία φορά το µήνα
και εκτάκτως, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου.
Χρέη Γραµµατέα εκτελεί µόνιµος υπάλληλος του κλά-

δου ΠΕ Διοικητικού του Υπουργείου Τουρισµού και ορί-
ζεται, µε τον αναπληρωτή του, µε απόφαση του Υπουρ-
γού Τουρισµού. 

3. Το Συµβούλιο Χορηγιών έχει τις ακόλουθες αρµο-
διότητες:
α. Γνωµοδοτεί στον Υπουργό Τουρισµού για τις βασι-

κές προτεραιότητες και ανάγκες της χορηγίας για την
τουριστική ανάπτυξη και προβολή της Ελλάδας και για
κάθε άλλο συναφές ζήτηµα,
β. παρέχει κάθε εύλογη συνδροµή σε υπηρεσίες του

Δηµοσίου 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 περίπτωσης β΄ και δηµοσιεύει τον ετήσιο ενδεικτικό
κατάλογο προωθητικών δραστηριοτήτων του Υπουργεί-
ου Τουρισµού που µπορούν να αποτελέσουν αντικείµενο
χορηγίας,
δ. παραλαµβάνει τις υποβαλλόµενες προτάσεις χορη-

γίας από τρίτους 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 χο-

ρηγό, όταν αυτή αφορά σε χορηγία για την τουριστική α-
νάπτυξη και 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.

Άρθρο 39
Σύµβαση χορηγίας

1. Για την υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος νό-
µου, συντάσσεται έγγραφη σύµβαση χορηγίας. Με τη
σύµβαση χορηγίας, τα συµβαλλόµενα µέρη αναλαµβά-
νουν, ο µεν χορηγός την υποχρέωση παροχής στον απο-
δέκτη της χορηγίας χρηµάτων, µελετών, υπηρεσιών, υλι-
κών, δικαιωµάτων ή άυλων αγαθών για την υποστήριξη
συγκεκριµένου σκοπού ή δραστηριότητας, ο δε αποδέ-
κτης της χορηγίας την υποχρέωση δηµόσιας γνωστοποί-
ησης της προσφοράς του χορηγού. Ο σχεδιασµός, η υ-
λοποίησή της, η µορφή και το περιεχόµενο της χορηγίας
για την τουριστική ανάπτυξη και προβολή της Ελλάδας
γίνεται σε συνεργασία του αποδέκτη της χορηγίας και
του χορηγού. 

2. Ο Υπουργός Τουρισµού εκδίδει απόφαση µε την ο-
ποία χαρακτηρίζει τη σύµβαση ως σύµβαση χορηγίας για
την τουριστική ανάπτυξη και προβολή της Ελλάδας, προ-
κειµένου να επέλθουν οι συνέπειες του νόµου αυτού. 

Άρθρο 40
Περιεχόµενο της σύµβασης

1. Η σύµβαση χορηγίας περιλαµβάνει αναλυτική περι-
γραφή των δικαιωµάτων και των υποχρεώσεων των µε-

ρών. Με τη Σύµβαση χορηγίας πρέπει να προβλέπονται,
ιδίως, τα ακόλουθα:
α. Οι δραστηριότητες, τα έργα και οι ενέργειες που α-

ναλαµβάνει να ενισχύσει ο χορηγός µε τη χορηγία για
την τουριστική ανάπτυξη και προβολή της Ελλάδας,
β. το είδος της παροχής του χορηγού,
γ. τα αντισταθµίσµατα υπέρ του χορηγού,
δ. άλλα δικαιώµατα και υποχρεώσεις χορηγού και απο-

δέκτη της χορηγίας,
ε. οι λόγοι καταγγελίας της σύµβασης και οι συνέπειές

της,
στ. το ενδεχόµενο πολλαπλής χορηγίας, συγχορηγίας

ή µερικής χορηγίας,
ζ. διάρκεια της σύµβασης χορηγίας.
2. Στη σύµβαση χορηγίας καθορίζεται ρητώς ο τρόπος

υλοποίησης των ενεργειών, υλικών ή άυλων, για την του-
ριστική ανάπτυξη και προβολή της Ελλάδας. 

3. Στη σύµβαση χορηγίας καθορίζονται τα υπέρ του
χορηγού αντισταθµίσµατα.

Άρθρο 41
Έκθεση απολογισµού

1. Το ποσό της χορηγίας διατίθεται αποκλειστικά για
την επίτευξη της συγκεκριµένης δραστηριότητας για την
τουριστική ανάπτυξη και προβολή της Ελλάδας.

2. Ο αποδέκτης της χορηγίας υποχρεούται να υποβά-
λει στον χορηγό αναλυτική Έκθεση απολογισµού της
χρήσης του χρηµατικού ή άλλης οικονοµικής µορφής α-
ντικειµένου της χορηγίας εντός του προβλεποµένου στη
σύµβαση χρονικού διαστήµατος και σε περίπτωση που
δεν ορίζεται στη σύµβαση το χρονικό αυτό διάστηµα, ε-
ντός τριών (3) µηνών από την περάτωση της δραστηριό-
τητας.

Άρθρο 42
Έκπτωση χορηγιών για την τουριστική ανάπτυξη 

και προβολή της Ελλάδας από το εισόδηµα

1. Το χρηµατικό ποσό ή η αξία της παροχής που προ-
σφέρεται ως χορηγία για την τουριστική ανάπτυξη και
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 εισοδήµατος ή των καθα-
ρών κερδών που προκύπτουν από τα βιβλία της επιχείρη-
σης που προσέφερε τη χορηγία.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Τουρισµού καθορίζονται η σύνθεση της ειδικής εκτιµητι-
κής επιτροπής για τη χρηµατική αποτίµηση της αξίας των
παροχών σε είδος, άϋλα αγαθά ή υπηρεσίες που προ-
σφέρονται ως χορηγίες για την τουριστική ανάπτυξη και
προβολή της Ελλάδας, η διαδικασία, οι όροι, οι προϋπο-
θέσεις και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.

Άρθρο 43
Κατηγορίες χορηγών

1. Ο χορηγός αναλόγως της χρηµατικής αξίας της
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προσφοράς του κατατάσσεται στις εξής κατηγορίες: Μέ-
γας χορηγός, χορηγός, υποστηρικτής, φίλος. Η κατάτα-
ξη αυτή αφορά στην απονοµή ηθικού επαίνου και δεν ε-
πηρεάζει τη φορολογική µεταχείριση των χορηγών. Με
απόφαση του Υπουργού Τουρισµού απονέµεται ο έπαι-
νος στο χορηγό.

2. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισµού καθορίζο-
νται τα κριτήρια κατατάξεως των χορηγών στις παραπά-
νω κατηγορίες.

Άρθρο 44
Διαδικασία είσπραξης χορηγιών

Τα αποτιµούµενα ποσά των χορηγιών που έχουν ως α-
ποδέκτη το Δηµόσιο εισπράττονται µέσω ειδικού κωδι-
κού εσόδου του Κρατικού Προϋπολογισµού και χρησιµο-
ποιούνται αποκλειστικά για την υποστήριξη της συγκε-
κριµένης δραστηριότητας για την τουριστική ανάπτυξη
και προβολή της Ελλάδας για την οποία έχει συναφθεί
Σύµβαση χορηγίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

Άρθρο 45
Ρύθµιση θεµάτων Ε.Ο.Τ.

1. Η παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3270/2004 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«1. Ο Ε.Ο.Τ. έχει ως αρµοδιότητα την προώθηση της
τουριστικής πολιτικής της Κυβέρνησης και την προβολή
της χώρας. Για το σκοπό αυτόν ο Ε.Ο.Τ., ιδίως:
α) Υποβάλλει προτάσεις στο Υπουργείο Τουρισµού για

τη χάραξη τουριστικής πολιτικής στα θέµατα αρµοδιότη-
τάς του και την εφαρµόζει µέσα στο πλαίσιο των αρµο-
διοτήτων του.
Προς τούτο ο Ε.Ο.Τ. ερευνά την τουριστική αγορά, µε-

λετά 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 εξωτερι-
κό.
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, συ-
νέδρια και λοιπές εκδηλώσεις, στην Ελλάδα και το εξω-
τερικό.
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 συλλογικές οργανώσεις των

τουριστικών επιχειρήσεων, πανελλήνιας και τοπικής κλί-
µακας, τους φορείς που αυτοί συστήνουν, τους οργανι-
σµούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τους οργανισµούς του
Δηµοσίου, για την επεξεργασία, σχεδίαση και εφαρµογή
κοινών και συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων δια-
φηµιστικής προβολής της χώρας, τουριστικών περιοχών,
σύγχρονων µορφών τουρισµού, όπως: οικολογικός του-
ρισµός, πολιτιστικός τουρισµός, ιατρικός, αθλητικός του-

ρισµός και κλάδων τουριστικών επιχειρήσεων. Εγκρίνει
προγράµµατα προβολής, σύµφωνα µε το άρθρο 47 του
παρόντος. 
ββ) Επιχορηγεί εκδηλώσεις τρίτων φυσικών ή νοµικών

προσώπων στο εξωτερικό και στην Ελλάδα µε κριτήριο
την προβολή της Ελλάδας και την προώθηση του Ελλη-
νικού Τουρισµού διεθνώς.
γγ) Διοργανώνει ταξίδια εξοικείωσης για δηµοσιογρά-

φους, τουριστικούς πράκτορες και προσωπικότητες κύ-
ρους. Δύναται να µισθώνει παντός είδους µεταφορικά µε
ή άνευ οδηγού µέσα, για τις ανάγκες φιλοξενίας προ-
σκεκληµένων προσωπικοτήτων, δηµοσιογράφων, κινηµα-
τογραφικών – τηλεοπτικών συνεργείων, οµάδων προ-
σκεκληµένων που περιηγούνται τη χώρα σε ταξίδια εξοι-
κείωσης ανεξαρτήτως ποσού τόσο στην Ελλάδα όσο και
στο εξωτερικό.
δδ) Διοργανώνει ειδικές εκδηλώσεις, θεµατικές πα-

ρουσιάσεις και εκπαιδευτικά σεµινάρια (workshops) για
την Ελλάδα και συµµετέχει σε συναφείς δράσεις και
διοργανώσεις τρίτων φορέων, για την προβολή και προ-
ώθηση τουριστικών περιοχών, προϊόντων και υπηρεσιών,
µε παροχή αιγίδας, επιστολών υποστήριξης και ευαρέ-
σκειας, πληροφοριακού και προωθητικού υλικού και δι-
ευκολύνσεων ή και ανάληψη µέρους του κόστους διορ-
γάνωσης, έναντι αντισταθµιστικών παροχών.
εε) Διοργανώνει διαδικτυακά σεµινάρια σε συνεργα-

σία µε τρίτους (ταξιδιωτικούς οργανισµούς - tour
operators, εκδοτικά συγκροτήµατα, κλαδικές εκδόσεις)
και συνάπτει µνηµόνια συνεργασίας µε δηµόσια και ιδιω-
τικά ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της
Ελλάδας και του εξωτερικού, προκειµένου να απασχο-
λούνται στον Οργανισµό φοιτητές για πρακτική απασχό-
ληση, µέχρι 6 µήνες.
δ) Καταρτίζει και εκτελεί προγράµµατα προβολής, δια-

φήµισης, δηµόσιων σχέσεων και τουριστικών εκδηλώσε-
ων στην ηµεδαπή και αλλοδαπή είτε µόνος είτε από κοι-
νού µε άλλα ηµεδαπά ή αλλοδαπά νοµικά ή φυσικά πρό-
σωπα. Με τα πρόσωπα αυτά ο Οργανισµός συµβάλλεται
είτε µε απευθείας συµφωνίες είτε κατόπιν επιλογής
τους µετά από σχετική πρόσκληση είτε δια του τύπου εί-
τε µέσω της διαδικτυακής πύλης του, για εκδήλωση εν-
διαφέροντος 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 ά-
νω πρόσωπα και ο τρόπος πραγµατοποίησής της. Η συ-
νεργασία 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 ε-
νεργειών και λοιπών δραστηριοτήτων που γίνονται από
τις υπηρεσίες του Ε.Ο.Τ.. Οι φορείς και τα πρόσωπα αυ-
τά µπορούν να αναφέρονται, όπου και όπως προβλέπε-
ται και εφόσον το επιθυµούν, ως επιµέρους χορηγοί από
κοινού µε τον Ε.Ο.Τ. στα παραπάνω διαφηµιστικά προ-
γράµµατα και λοιπές δραστηριότητες.
ββ. Τη µε κάθε τρόπο συµµετοχή του Ε.Ο.Τ. στην υλο-

ποίηση διαφηµιστικών προγραµµάτων και λοιπών ενερ-
γειών που θα εκτελούνται από τα συµβαλλόµενα µε τον
Ε.Ο.Τ. πρόσωπα ή τη συγχρηµατοδότηση στην υλοποίη-
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ση αυτών, καθώς και την προβολή τους. Τα προγράµµατα
αυτά µπορούν να περιλαµβάνουν τη χρήση καινοτόµων
εργαλείων της σύγχρονης τεχνολογίας (διαδίκτυο, µέσα
κοινωνικής δικτύωσης, εφαρµογές κινητής τηλεφωνίας
κ.ο.κ.), δράσεις δηµοσίων σχέσεων και λοιπές προωθητι-
κές δράσεις όπως, συµµετοχή σε διεθνείς εκθέσεις του-
ρισµού, συµµετοχή σε διεθνή συνέδρια, συµµετοχή σε
διεθνείς οργανισµούς και ευρωπαϊκά προγράµµατα δι-
κτύωσης, αγορά χορηγικών πακέτων σε πάσης φύσεως
εκδηλώσεις, ηµερίδες, διοργάνωση και συµµετοχή σε κι-
νηµατογραφικές παραγωγές, τουριστικές, καλλιτεχνι-
κές, αθλητικές και λοιπές εκδηλώσεις, καθώς και σε προ-
γράµµατα συµπαραγωγής και συνδιαφήµισης διεθνώς εί-
τε 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 αντάλ-

λαγµα, ψηφιακού χώρου στις διαδικτυακές πλατφόρµες
του Ε.Ο.Τ. σε ηµεδαπά ή αλλοδαπά νοµικά ή φυσικά
πρόσωπα ή οργανισµούς µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
µε σκοπό την προώθηση και την προβολή της χώρας στη
διεθνή τουριστική αγορά. Με τα πρόσωπα αυτά ο Οργα-
νισµός 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 διαδικτυα-
κής πύλης του Οργανισµού για εκδήλωση ενδιαφέρο-
ντος και µε βάση τις πλέον συµφέρουσες για τον Οργα-
νισµό προτάσεις, που υποβάλλονται από τους ενδιαφε-
ροµένους.»

2. Ο Οργανισµός κατά τη συµµετοχή του σε διεθνείς
εκθέσεις τουρισµού, συνέδρια και λοιπές εκδηλώσεις
δηµοσιότητας στην ηµεδαπή και την αλλοδαπή µπορεί
να εκµισθώνει ή να παραχωρεί µετά ή άνευ ανταλλάγµα-
τος ή στο πλαίσιο συµφωνίας εκατέρωθεν ανταλλαγής
υπηρεσιών, εκθεσιακό χώρο ή χώρο προώθησης σε ηµε-
δαπά 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 παρακο-
λούθηση των συνεργασιών και την υλοποίηση των ως ά-
νω δράσεων είναι η Διεύθυνση Έρευνας Αγοράς και Δια-
φήµισης Ε.Ο.Τ.. 

3. Για τη διοργάνωση της συµµετοχής του Οργανισµού
σε διεθνείς εκθέσεις τουρισµού και σε παρεµφερείς εκ-
δηλώσεις, ο Οργανισµός δύναται - όπου είναι αυτό απαι-
τητό 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 έ-
ντοκης εγγυητικής επιστολής, αλλά µε την προσκόµιση
προς τον Οργανισµό προτιµολογίου (proforma invoice) ή
τιµολογίου.

4. Εκδίδει Ε.Σ.Λ. και βεβαιώσεις συνδροµής νοµίµων
προϋποθέσεων, ελέγχει και εποπτεύει τις τουριστικές, ό-
πως ορίζονται στην κείµενη νοµοθεσία, επιχειρήσεις, και
ελέγχει την τουριστική αγορά.

5. Μελετά, εκτελεί και εποπτεύει έργα τουριστικής υ-

ποδοµής και ανάπτυξης που χρηµατοδοτούνται από ε-
θνικούς ή κοινοτικούς πόρους είτε µόνος είτε σε συνερ-
γασία µε άλλους φορείς.

Άρθρο 46
Προγράµµατα προβολής

Το άρθρο 30 του ν. 3498/2006 (Α΄ 230) αντικαθίσταται
ως εξής:

«Διαφηµιστικά προγράµµατα και γενικά ενέργειες,
που αφορούν την τουριστική προβολή και διαφήµιση της
χώρας ή περιοχών αυτής στο εσωτερικό και εξωτερικό, ι-
δίως µε συµµετοχή σε εκθέσεις, ή διαφηµίσεις σε µέσα
µαζικής ενηµέρωσης ή καταχωρήσεις σε έντυπα ή εκδό-
σεις τους ως και µε οποιονδήποτε άλλον τρόπο και τα ο-
ποία καταρτίζονται ή υλοποιούνται από οποιονδήποτε
φορέα του Δηµοσίου, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και γε-
νικά 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 υλοποίηση των παραπάνω προγραµµάτων και

τη σύναψη των σχετικών συµβάσεων που αφορούν σε
προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση
έργων απαιτείται η προηγούµενη σύµφωνη γνώµη του
Ε.Ο.Τ..»

Άρθρο 47
Κανονισµοί συµβάσεων, προµηθειών και υπηρεσιών

Οι συµβάσεις προµηθειών και υπηρεσιών που αφορούν
στην υλοποίηση των πάσης φύσεως δράσεων του Ελλη-
νικού Οργανισµού Τουρισµού µε αντικείµενο την εν γέ-
νει τουριστική προβολή της Ελλάδας και του Ελληνικού
Τουρισµού στην ηµεδαπή ή αλλοδαπή και σε όλα τα
µέσα µαζικής επικοινωνίας (έντυπα, τηλεόραση, διαδί-
κτυο, διαφήµιση σε ψηφιακά µέσα, εξωτερική διαφήµιση,
κινητή διαφήµιση) ανατίθενται και εκτελούνται κατ’
εξαίρεση των διατάξεων του ν. 2286/1995 και του
π.δ. 118/2007, υπό την επιφύλαξη όµως, των διατάξεων
του π.δ. 60/2007.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Ανά-

πτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Τουρισµού, ύστερα
από εισήγηση του Διοικητικού Συµβουλίου του Ε.Ο.Τ.,
και µετά από σύµφωνη γνώµη της Ενιαίας Ανεξάρτητης
Αρχής Δηµοσίων Συµβάσεων, καταρτίζεται οικονοµικός
κανονισµός για τη διαδικασία υλοποίησης διαφηµιστικών
προγραµµάτων, καθώς και για τη σύναψη συµβάσεων µι-
σθώσεων και εκµισθώσεων. Ο οικονοµικός κανονισµός
µπορεί να περιλαµβάνει ρυθµίσεις κατά παρέκκλιση των
διατάξεων του ν. 2286/1995 και του του π.δ. 118/2007,
καθώς και των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας σχε-
τικά µε την υλοποίηση διαφηµιστικών προγραµµάτων, να
καθορίζει τα χρηµατικά όρια αναθέσεων και διαγωνι-
σµών, να ορίζει την ακολουθούµενη διαδικασία και να
ρυθµίζει κάθε άλλη συναφή λεπτοµέρεια, σχετικά µε την
ανάθεση και εκτέλεση των οικείων συµβάσεων υπό την
επιφύλαξη της τήρησης των αρχών και κανόνων του ευ-
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ρωπαϊκού δικαίου των δηµοσίων συµβάσεων και των α-
ντίστοιχων εθνικών ρυθµίσεων εναρµόνισής του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ 
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 48
Υπηρεσία ΓΕΜΗ

1. Η παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4179/2013 (Α΄ 175) α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«1. Συνιστάται στο Ξενοδοχειακό Επιµελητήριο της
Ελλάδος (Ξ.Ε.Ε.) υπηρεσία ΓΕΜΗ, η λειτουργία της ο-
ποίας διέπεται από τις διατάξεις του ν. 3419/2005 (Α΄
297), όπως ισχύει, και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκ-
δοθεισών πράξεων. Η καθ’ ύλην αρµοδιότητα της υπηρε-
σίας ΓΕΜΗ του Ξ.Ε.Ε. καθορίζεται µε βάση τον κύριο κω-
δικό αριθµό δραστηριότητας του φυσικού ή του νοµικού
προσώπου 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
Ξ.Ε.Ε. είναι πανελλαδική. Κατ’ εξαίρεση, υπόχρεοι του
παρόντος άρθρου των οποίων η κύρια επαγγελµατική
κατοικία ή εγκατάσταση βρίσκεται εκτός νοµού Αττικής,
µπορούν κατ’ επιλογή τους, να υπαχθούν σε υπηρεσία
ΓΕΜΗ του τόπου κατοικίας ή εγκατάστασής τους. Σε κά-
θε 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 καταλυµά-
των.» 

2. Συνιστάται στο Ξενοδοχειακό Επιµελητήριο της Ελ-
λάδος (Ξ.Ε.Ε.) Υπηρεσία Μιας Στάσης, η οποία λειτουρ-
γεί, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3853/2010 (Α΄ 90)
και της κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσας κοινής υ-
πουργικής απόφασης Κ1-802/23.3.2011 (Β΄ 470), όπως ι-
σχύουν.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Α-
νταγωνιστικότητας και Τουρισµού καθορίζονται οι όροι
και οι προϋποθέσεις λειτουργίας της υπηρεσίας ΓΕΜΗ
και της Υπηρεσίας Μιας Στάσης του Ξ.Ε.Ε., η σύνδεσή
τους µε την Κεντρική Υπηρεσία ΓΕΜΗ και µε τις Διευ-
θύνσεις της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουρ-
γείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, καθώς και κά-
θε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του
άρθρου αυτού.

4. Στις υπηρεσίες του Ξενοδοχειακού Επιµελητηρίου
Ελλάδος συνιστάται τµήµα «Κατάταξης καταλυµάτων»
αντιστοίχως, τροποποιώντας το άρθρο 1 του π.δ.
89/1988 (Α΄ 42 ) στο οποίο προστίθεται η φράση «ζ. Τµή-
µα κατάταξης τουριστικών καταλυµάτων». Στην αρµο-
διότητα του τµήµατος αυτού υπάγεται η τήρηση των δια-
δικασιών που προβλέπονται για την κατάταξη σε κατη-
γορίες των κυρίων και µη κυρίων ξενοδοχειακών καταλυ-
µάτων, όπως αυτές θα ορίζονται µε απόφαση του Υπουρ-
γού Τουρισµού, καθώς και η έκδοση πιστοποιητικών κα-
τάταξης. Η στελέχωση και ο κανονισµός λειτουργίας
του τµήµατος ορίζεται µε απόφαση του Διοικητικού Συµ-
βουλίου του Ξ.Ε.Ε..

Άρθρο 49
Λοιπές ρυθµίσεις

1. Το τελευταίο εδάφιο του Υποδείγµατος 2 του Πα-
ραρτήµατος Ι της µε αριθµό 17393/7.12.2012 κοινής από-
φασης των Υπουργών Τουρισµού, Ανάπτυξης, Ανταγωνι-
στικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, Διοικη-
τικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
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 Πα-
ραρτήµατός Ι της µε αρίθµ. 12952/11.6.2013 κοινής υ-
πουργικής απόφασης (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 «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΒΕΒΑΙ-
ΩΣΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΝΟΜΙΜΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ
ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ» του Παραρ-
τήµατος Ι της µε αρίθµ. 16016/18.11.2012 κοινής απόφα-
σης των Υπουργών Τουρισµού, Εργασίας, Κοινωνικής Α-
σφάλισης και Πρόνοιας, Διοικητικής Μεταρρύθµισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονοµικών (Β΄ 3055)
αντικαθίσταται ως εξής: «Η παρούσα βεβαίωση επιδει-
κνύεται από τον κάτοχό της στα αρµόδια όργανα για τη
διευκόλυνση του ελέγχου.»

4. Για τον υπολογισµό του απαιτούµενου χώρου στάθ-
µευσης της περίπτωσης ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 της
µε αριθµό 16597/29.12.2010 κ.υ.α., όπως έχει τροποποι-
ηθεί και ισχύει, δεν υπολογίζεται ο αριθµός των αυτοκι-
νήτων που µισθώνονται µε µακροχρόνιες συµβάσεις. Οι
επιχειρήσεις εκµίσθωσης επιβατηγών αυτοκινήτων ιδιω-
τικής 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 Δ.Ο.Υ. σύµβαση µα-
κροχρόνιας µίσθωσης. 

5. Η παράγραφος 7 της µε αριθµό 543606/5.12.1980 α-
πόφασης του Υπουργού Τουρισµού (Β΄ 1298), όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει, καταργείται. 

6. Η προθεσµία του άρθρου 28 του ν. 4179/2013 για
την υποβολή εγγυητικής επιστολής από ΤΕΟΜ, οι οποίες
έχουν θέσει σε κυκλοφορία ΔΧΤΛ είτε πριν την έναρξη ι-
σχύος της υπ’ αριθµ. 14340/3.11.2011 απόφασης του Υ-
πουργού Πολιτισµού και Τουρισµού (Β΄ 2537) είτε σε ε-
φαρµογή του άρθρου 6 του ν. 711/1977, όπως ισχύει, πα-
ρατείνεται από τη λήξη της µέχρι 31.12.2014. 

7. Η παρ. 1α του άρθρου 7 του ν. 711/1977 (Α΄ 284) α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«1.α. Σε κυκλοφορία τίθενται καινούρια και µεταχειρι-
σµένα τουριστικά λεωφορεία δηµόσιας χρήσης, κατά τις
διατάξεις του άρθρου 4 του παρόντος νόµου. Τα µετα-
χειρισµένα τουριστικά λεωφορεία δηµόσιας χρήσης που
τίθενται σε κυκλοφορία πρέπει να είναι προέλευσης ε-
σωτερικού ή χώρας µέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. και να
εµπίπτουν στην κατηγορία εκποµπών ρύπων EURO V ή 5
ή µεταγενέστερη µε την επιφύλαξη του άρθρου 8 του
παρόντος.»

8. Το άρθρο 8 του ν. 711/1977 (Α΄ 284) αντικαθίσταται
ως εξής:
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«Άρθρο 8
Αντικατάσταση ειδικών τουριστικών 
λεωφορείων δηµοσίας χρήσεως

1. Δικαίωµα αντικατάστασης του ειδικού τουριστικού
λεωφορείου δηµόσιας χρήσης έχουν οι ιδιοκτήτες των
οχηµάτων στο όνοµα των οποίων έχει εκδοθεί η άδεια
του λεωφορείου, στις περιπτώσεις:
α. Λήξης της ισχύος της άδειας κυκλοφορίας λόγω συ-

µπλήρωσης του ορίου ηλικίας του λεωφορείου. Στην πε-
ρίπτωση αυτή ο ενδιαφερόµενος οφείλει να ολοκληρώ-
σει τη διαδικασία εντός έτους από την ηµεροµηνία λήξης
της ισχύος της έγκρισης κατά το άρθρο 5 του παρόντος
νόµου.
β. Αντικατάστασης του υφιστάµενου οχήµατος, εφό-

σον προηγηθεί ο αποχαρακτηρισµός του ως τουριστικού
λεωφορείου και έχει παρέλθει πενταετία από την ηµερο-
µηνία χορήγησης της έγκρισης για τη θέση σε κυκλοφο-
ρία λεωφορείου του άρθρου 4 του παρόντος νόµου.
γ. Αντικατάστασης του υφιστάµενου οχήµατος, εφό-

σον προηγηθεί ο αποχαρακτηρισµός του ως τουριστικού
λεωφορείου χωρίς να έχει παρέλθει πενταετία από την
ηµεροµηνία χορήγησης της έγκρισης για τη θέση σε κυ-
κλοφορία λεωφορείου του άρθρου 4 του παρόντος νό-
µου.

2. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 1α και β΄ του πα-
ρόντος άρθρου, το υφιστάµενο ειδικό τουριστικό λεωφο-
ρείο µπορεί να αντικατασταθεί από:

i. καινούργιο
ii. µεταχειρισµένο προέλευσης εσωτερικού ή µεταχει-

ρισµένο προέλευσης χώρας µέλους της Ε.Ε. ή του
Ε.Ο.Χ., υπό την προϋπόθεση ότι ο χρόνος κυκλοφορίας
τους δεν έχει υπερβεί το κατά την παράγραφο 1 του άρ-
θρου 7 του νόµου αυτού, επιτρεπόµενο όριο και εφόσον
κριθεί κατάλληλο ως προς την ασφαλή κυκλοφορία του
από τις αρµόδιες περιφερειακές Υπηρεσίες Μεταφορών
και Επικοινωνιών και κατάλληλο ως προς την εµφάνιση,
τις προσφερόµενες υπηρεσίες και τις παρεχόµενες ανέ-
σεις από τον Ε.Ο.Τ.. Η ηµεροµηνία της πρώτης κυκλοφο-
ρίας του µεταχειρισµένου λεωφορείου προέλευσης εξω-
τερικού, πιστοποιείται από την προηγούµενη άδεια κυ-
κλοφορίας αυτού.

3. Στην περίπτωση της παραγράφου 1γ του παρόντος
άρθρου, το υφιστάµενο ειδικό τουριστικό λεωφορείο
µπορεί να αντικατασταθεί από:

i. καινούργιο
ii. µεταχειρισµένο προέλευσης εσωτερικού ή εξωτερι-

κού χώρας µέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. και να εµπίπτει
στην κατηγορία εκποµπών ρύπων EURO V ή 5 ή µεταγε-
νέστερη.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδοµών, Μετα-
φορών και Δικτύων και Τουρισµού καθορίζονται οι όροι,
οι προϋποθέσεις, η διαδικασία, καθώς και κάθε αναγκαία
λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.»

9. Επιτρέπεται στις επιχειρήσεις εκµίσθωσης Ι.Χ. αυτο-
κινήτων να εκµισθώνουν και κλασικά επιβατηγά οχήµατα
(αντίκες), µε ή χωρίς οδηγό, τα οποία διαθέτουν πιστο-
ποιητικά αυθεντικότητας από διεθνή αναγνωρισµένο ορ-
γανισµό και χρονολογούνται τουλάχιστον τριάντα (30)
έτη από το έτος κατασκευής τους. Οι όροι και οι προϋπο-
θέσεις που πρέπει να πληρούν τα οχήµατα αυτά, καθορί-
ζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισµού και
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων.

10. Έως ότου εκδοθεί η απόφαση που προβλέπεται

στην υποπερίπτωση στστ΄ της περίπτωσης α΄ της παρα-
γράφου 1 του άρθρου 1, τα υφιστάµενα κατά την έναρξη
ισχύος του παρόντος, ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύ-
µατα εντός παραδοσιακών κτισµάτων κατατάσσονται
αυτοδίκαια στις κατηγορίες αστέρων ως εξής:
α) Τα ΑΑ΄ και Α΄ τάξης στην κατηγορία 4 αστέρων.
β) Τα Β΄ τάξης στην κατηγορία 3 αστέρων και τα λοιπά

στην κατηγορία 2 αστέρων, συµπεριλαµβανοµένων και
αυτών των οποίων τα δωµάτιά τους δεν διαθέτουν ιδιαί-
τερο λουτρό.

11. Σε ξενοδοχειακά καταλύµατα τριών (3) αστέρων
και άνω επιτρέπεται η εγκατάσταση παιχνιδιών νερού.
Το Ειδικό Σήµα Λειτουργίας του ξενοδοχειακού καταλύ-
µατος επέχει θέση Ειδικού Σήµατας Λειτουργίας και των
εγκαταστάσεων παιχνιδιών νερού, εφόσον κατά την
προσκόµιση των δικαιολογητικών αδειοδότπσης του ξε-
νοδοχείου αποτυπώνεται στα αρχιτεκτονικά σχέδια η
συγκεκριµένη εγκατάσταση, και εφόσον προσκοµίζονται
επιπρόσθετα υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος για ορι-
σµό υπευθύνου ασφαλείας της ως άνω εγκατάστασης
και βεβαιώσεις συµµόρφωσης του κατασκευαστή προς
ελληνικούς κανονισµούς, ευρωπαϊκές ή άλλες έγκυρες
διεθνείς προδιαγραφές (ISO, DIN κ.λπ.) κανονισµούς και
οδηγίες.

12. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγµατος
της παραγράφου 1 του άρθρου 5 τα ξενοδοχεία κλασι-
κού τύπου και επιπλωµένων διαµερισµάτων (µικτού τύ-
που) κατασκευάζονται σύµφωνα µε τις προδιαγραφές
του π.δ. 43/2002 και σε εντός σχεδίου και εντός ορίων
οικισµών περιοχές. Στην περίπτωση αυτή δεν εφαρµόζε-
ται ο περιορισµός του 30% ως µεγίστου αριθµού διαµερι-
σµάτων τριών ή περισσοτέρων κυρίων χώρων που προ-
βλέπεται από τις προδιαγραφές του π.δ. 43/2002.

Άρθρο 50
Μεταβατικές διατάξεις

1. Έως τη δηµοσίευση του προεδρικού διατάγµατος
που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 ισχύ-
ουν οι διατάξεις του π.δ. 43/2002 (Α΄ 43).

2. Έως τη δηµοσίευση της υπουργικής απόφασης που
αναφέρεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 5 ισχύουν οι
διατάξεις του π.δ. 337/2000 (Α΄ 281).

3. Όπου στις διατάξεις του παρόντος αναφέρεται η
«αρµόδια υπηρεσία τουρισµού» νοείται η αρµόδια υπη-
ρεσία τουρισµού της Υποπαραγράφου ΙΔ2 της παρ. ΙΔ
του άρθρου 1 του ν. 4254/2014 (Α΄ 85), όπως κάθε φορά
ισχύει.

4. Οι αρµοδιότητες που προβλέπονται στις εσωτερικές
παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 35 ασκούνται από τον
Ε.Ο.Τ. µέχρι την έναρξη ισχύος των διατάξειων της υπο-
παραγράφου ΙΔ2 της παρ. ΙΔ του άρθρου 1 του ν. 4254/
2014, οπότε και αυτοδίκαια µεταφέρονται στο Υπουρ-
γείο Τουρισµού.

Άρθρο 51
Καταργούµενες διατάξεις

1. Από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου καταργού-
νται:
α. Το άρθρο 7 του ν. 4179/2013 εκτός από την περί-

πτωση ε΄ της παραγράφου 2 του προαναφερθέντος άρ-
θρου και η περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 13 του
ν. 4179/2013.
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β. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 33 του
ν. 2160/1993 και η παρ. 3 του άρθρου 35 του
ν. 3498/2006 (Α΄ 230).
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 περίπτωσης η΄ της παρα-
γράφου 1 και της παραγράφου 3 - και 151 και η παρ. 2
του άρθρου 165 του ν. 4070/2012.

Άρθρο 52
Ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών

Φορολογία περιουσίας

1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 23 του
ν. 3427/2005 (Α΄ 312) προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

«Νοµικά πρόσωπα που έχουν δηλώσει τα στοιχεία των
ακινήτων τους, της 1ης Ιανουαρίου 2011, µε την υποβο-
λή ηλεκτρονικού αρχείου υπολογιστικών φύλλων εφαρ-
µογών γραφείου, υποβάλλουν εµπρόθεσµα τις µεταβο-
λές της περιουσιακής τους κατάστασης της 1ης Ιανουα-
ρίου των ετών 2011, 2012, 2013 και 2014, εφόσον η υπο-
βολή γίνει εντός προθεσµίας σαράντα πέντε (45) ηµε-
ρών από την ανάρτηση από τη Φορολογική Διοίκηση της
προσωρινής περιουσιακής τους εικόνας, βάσει των ανω-
τέρω υποβληθέντων ηλεκτρονικών αρχείων, και πάντως,
το αργότερο µέχρι και τη 16η Νοεµβρίου 2014.»

2.α. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης
α΄ της παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 3427/2005 προστίθε-
νται λέξεις ως εξής:

«, πλην της κληρονοµικής διαδοχής, για την οποία ο
φορολογούµενος υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης
στοιχείων ακινήτων εντός τριάντα (30) ηµερών από την
παρέλευση άπρακτης της προθεσµίας αποποίησης της
κληρονοµιάς.»
β. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ. 3

του άρθρου 23 του ν. 3427/2005 αντικαθίσταται ως εξής:
«Ειδικά, η δήλωση για κάθε σύσταση, απόκτηση και

κάθε άλλη µεταβολή, για την οποία υπάρχει υποχρέωση
υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων από την 1η Ια-
νουαρίου 2014 µέχρι και την 31η Αυγούστου 2014, υπο-
βάλλεται µέχρι και την 30ή Σεπτεµβρίου 2014.» 

3.  Στο τέλος της παρ. 9 του άρθρου 23 του ν. 3427/
2005 προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Οι διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου δεν εφαρ-
µόζονται στις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων που υπο-
βάλλονται µέχρι και την 30ή Νοεµβρίου 2014, για τη
διόρθωση της περιουσιακής κατάστασης των ετών 2011,
2012 και 2013, εκτός εάν προκύπτει ποσό φόρου ακίνη-
της περιουσίας προς επιστροφή. Στην περίπτωση κατά
την οποία από τις δηλώσεις του προηγούµενου εδαφίου
προκύπτει, κατά το οικείο έτος, ποσό φόρου ακίνητης
περιουσίας προς επιστροφή, το ποσό αυτό συµψηφίζεται
µε το πρόστιµο και τυχόν διαφορά µέχρι του ποσού των
εκατό (100) ευρώ δεν αναζητείται από τη Φορολογική
Διοίκηση.»

4.α. Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 32
του ν. 3842/2010 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Ως Συντελεστής Αξιοποίησης Οικοπέδου (ΣΑΟ), για
τον υπολογισµό της φορολογητέας αξίας, λαµβάνεται ο
ΣΑΟ που περιλαµβάνεται στις αποφάσεις προσδιορι-
σµού αντικειµενικής αξίας ακινήτων (µικρότερος ή µεγα-
λύτερος), ανεξάρτητα αν ο συντελεστής δόµησης που ι-
σχύει στην περιοχή είναι διαφορετικός.»
β. Στην παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 3842/2010 (Α΄ 58)

µετά τις λέξεις «αντίστοιχες τιµές της οικείας Περιφε-
ρειακής Ενότητας» προστίθενται οι λέξεις «και, αν δεν
έχουν καθοριστεί ούτε στην Περιφερειακή Ενότητα,
λαµβάνονται οι κατώτερες αντίστοιχες τιµές της οικείας
Περιφέρειας.».

5. Στο τέλος της περίπτωσης 3.5.6 της παρ. 3 του άρ-
θρου 32 του ν.3842/2010 προστίθενται υποπεριπτώσεις
εε΄ και εστ΄ ως εξής:

«εε) Για οικόπεδα που βρίσκονται σε περιοχές, στις ο-
ποίες υπάρχουν δύο ή περισσότερες τιµές Συντελεστή
Αξιοποίησης Οικοπέδου και δεν είναι δυνατός ο προσ-
διορισµός της θέσης τους, λόγω έλλειψης της γεωγρα-
φικής απεικόνισης της περιοχής σε χάρτη, ως τιµή Συ-
ντελεστή Αξιοποίησης Οικοπέδου λαµβάνεται η µικρότε-
ρη τιµή.
εστ) Για οικόπεδα που βρίσκονται σε περιοχές, οι οποί-

ες εντάχθηκαν στο αντικειµενικό σύστηµα προσδιορι-
σµού αξίας ακινήτων από το έτος 2011, στις οποίες δεν
υπάρχει τιµή Συντελεστή Αξιοποίησης Οικοπέδου, ως
Συντελεστής Αξιοποίησης Οικοπέδου λαµβάνεται η τιµή
0,60.»

6.α. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 32 του
ν. 3842/2010 οι λέξεις «σύµφωνα µε την παράγραφο 2
του άρθρου 3 του α.ν. 1521/1950» αντικαθίστανται µε τις
λέξεις «σύµφωνα µε τις χαµηλότερες τιµές ζώνης της
οικείας Δηµοτικής Ενότητας είτε του οικείου Δήµου είτε
της οικείας Περιφερειακής Ενότητας είτε της οικείας
Περιφέρειας, κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 1 του
παρόντος άρθρου,».
β. Η περίπτωση 4.1 της παρ. 4 του άρθρου 32 του

ν. 3842/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«4.1 Η φορολογητέα αξία του οικοπέδου προκύπτει α-

πό το γινόµενο της συνολικής τιµής εκκίνησης του οικο-
πέδου, του συντελεστή οικοπέδου, ο οποίος δεν µπορεί
να είναι µεγαλύτερος του 1, της επιφάνειας του οικοπέ-
δου και του ποσοστού συνιδιοκτησίας αναλόγως του εί-
δους εµπραγµάτου δικαιώµατος.»

7. Στο τέλος της υποπερίπτωσης στ΄ της περίπτωσης
7.2 της παρ. 7 του άρθρου 32 του ν. 3842/2010 οι λέξεις
«και άλλης κατηγορίας κτισµάτων πλην αποθηκών» αντι-
καθίστανται µε τις λέξεις «και οποιασδήποτε άλλης κα-
τηγορίας κτισµάτων».

8. Στο τέλος της περίπτωσης ε΄ της παρ. 2 του άρθρου
18 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170), διαγράφονται οι λέξεις
«για την εφαρµογή του παρόντος».

9. Μετά το άρθρο 54Α του ν.4174/2013 προστίθεται
άρθρο 54Β ως εξής:

«Αρθρο 54Β
Χρόνος επιβολής τόκων και προστίµων 

στον ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Στις περιπτώσεις στις οποίες ο φορολογούµενος δεν
υποβάλλει δήλωση στοιχείων ακινήτων ή υποβάλλει εκ-
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πρόθεσµη ή ανακριβή τέτοια δήλωση, µε συνέπεια τη µη
διενέργεια εκκαθάρισης του ΕΝ.Φ.Ι.Α. ή την εκκαθάριση
ή τον προσδιορισµό αυτού σε µεταγενέστερο χρόνο, ως
αφετηρία για την επιβολή των τόκων και προστίµων ορί-
ζεται η εποµένη της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβο-
λής δήλωσης στοιχείων ακινήτων του οικείου έτους.»

10.α. Στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της
παρ. 2 της ενότητας Α΄ του άρθρου 4 του ν. 4223/2013
προστίθενται οι λέξεις:

«και, αν δεν έχουν καθοριστεί τιµές ζώνης στην Περι-
φερειακή Ενότητα, εντάσσονται στην κατώτερη τιµή ζώ-
νης της οικείας Περιφέρειας.»
β. Στο τελευταίο εδάφιο της υποπερίπτωσης ββ΄ της

περίπτωσης γ΄ της παρ. 1 της ενότητας Β΄ του άρθρου 4
του ν. 4223/2013 προστίθενται οι λέξεις:

«και, αν δεν έχουν καθοριστεί ούτε στην Περιφερεια-
κή Ενότητα, λαµβάνονται οι κατώτερες αντίστοιχες τι-
µές της οικείας Περιφέρειας.»
γ. Μετά την υποπερίπτωση γγ΄ της περίπτωσης γ΄ της

παρ. 1 της ενότητας Β΄ του άρθρου 4 του ν. 4223/2013
προστίθεται υποπερίπτωση δδ΄ ως εξής:

«δδ) Οι διατάξεις των υποπεριπτώσεων εα΄, εβ΄, εγ΄,
εδ΄, εε΄ και εστ΄ της περίπτωσης 3.5.6 της παρ. 3 του
άρθρου 32 του ν. 3842/2010 εφαρµόζονται ανάλογα.»

11. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 5 του
ν. 4223/2013 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Η αξία των δικαιωµάτων αυτών υπολογίζεται κατά τα
ποσοστά που προκύπτουν από την ανάλογη εφαρµογή
των παραγράφων 3 έως και 7 του άρθρου 2.»

12. Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 του
άρθρου 6 του ν. 4223/2013 προστίθενται λέξεις ως εξής:
«, πλην της κληρονοµικής διαδοχής, για την οποία ο φο-
ρολογούµενος υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης στοι-
χείων ακινήτων εντός τριάντα (30) ηµερών από την πα-
ρέλευση άπρακτης της προθεσµίας αποποίησης της κλη-
ρονοµιάς.»

13. Στο άρθρο 6 του ν. 4223/2013, η υφιστάµενη παρά-
γραφος 3 αναριθµείται σε περίπτωση α΄ της παραγρά-
φου 3 και προστίθεται στην ίδια παράγραφο περίπτωση
β΄, που έχει ως εξής:

«β. Ειδικά για το 2014, ο φορολογούµενος µπορεί να
τροποποιήσει τα στοιχεία των ακινήτων του, που περι-
λαµβάνονται στη δήλωση του άρθρου 23 του
ν. 3427/2005, εµπρόθεσµα µέχρι και την 30ή Νοεµβρίου
2014. Εφόσον, από την εκκαθάριση της δήλωσης προκύ-
πτει µείωση φόρου µεγαλύτερη των τριακοσίων (300)
ευρώ, η σύνθεση της νέας δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α. και η εκκα-
θάριση αυτής πραγµατοποιείται µετά από έλεγχο της
Φορολογικής Διοίκησης. Εάν, µετά την υποβολή της τρο-
ποποιητικής δήλωσης κατά τα οριζόµενα στα προηγού-
µενα εδάφια, υποβληθούν νέες τροποποιητικές δηλώ-
σεις, µέχρι και την 30ή Νοεµβρίου 2014, η σύνθεση της
νέας δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α. και η εκκαθάριση αυτής πραγ-
µατοποιείται µετά από έλεγχο της Φορολογικής Διοίκη-
σης, εφόσον από τη δήλωση προκύπτει µείωση φόρου.
Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων
καθορίζονται η µηχανογραφική σύνθεση των δηλώσεων
ΕΝ.Φ.Ι.Α., η διαδικασία και ο τρόπος αποκατάστασης λα-
θών και ελλείψεων σε στοιχεία ακινήτων των σχετικών
δηλώσεων και σε δηλώσεις στοιχείων ακινήτων, τα έντυ-
πα µε τα οποία πραγµατοποιούνται διορθώσεις, τα οποία
επέχουν θέση τροποποιητικής δήλωσης, τα υποδείγµατα
χορήγησης απαλλαγών και ο τρόπος υποβολής τους, κα-
θώς και κάθε άλλη αναγκαία διαδικασία και λεπτοµέρεια
για την εφαρµογή του παρόντος. Με όµοια απόφαση, και

κατόπιν ανάλυσης κινδύνου, µπορεί να αναπροσαρµόζε-
ται το οριζόµενο στο εδάφιο 2 της παρούσας περίπτω-
σης ποσό µείωσης φόρου, για το οποίο διενεργείται έ-
λεγχος της Φορολογικής Διοίκησης.
Ακίνητα που έχουν ουσιώδεις ελλείψεις στην περιγρα-

φή, µε αποτέλεσµα να µην είναι δυνατός ο υπολογισµός
του ΕΝ.Φ.Ι.Α., θεωρούνται ως µη δηλωθέντα.»

14. Στο άρθρο 13 του ν. 4223/2013 προστίθεται παρά-
γραφος 7 ως εξής:

«7. Τα ηλεκτρονικά πιστοποιητικά ΕΝ.Φ.Ι.Α., τα απο-
δεικτικά ενηµερότητας και κάθε άλλη πράξη προσδιορι-
σµού φόρου που αφορά την 6η Ιουνίου 2014, είναι ισχυ-
ρά.»

15. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 82 του Κώδικα Δια-
τάξεων Φορολογίας Κληρονοµιών, Δωρεών, Γονικών Πα-
ροχών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια, ο οποίος κυρώ-
θηκε µε το πρώτο άρθρο του ν. 2961/2001 (Α΄ 266), η
φράση «του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων» α-
ντικαθίσταται από τη φράση «του Υπουργού Οικονοµι-
κών».

16.α. Η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων 2 έως
και 15 του παρόντος αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου
2014. 
β. Η ισχύς της διάταξης της παραγράφου 1 του παρό-

ντος αρχίζει από τη δηµοσίευση του νόµου στην Εφηµε-
ρίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 53

Αποφάσεις µε τις οποίες παρατάθηκαν κατά παρέκκλι-
ση των ισχυουσών διατάξεων τοποθετήσεις ή αποσπά-
σεις υπαλλήλων στη Μόνιµη Αντιπροσωπεία της Ελλά-
δος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και στα Γραφεία Τύ-
που και Επικοινωνίας Βρυξελλών, Λουξεµβούργου και
Στρασβούργου για την κάλυψη αναγκών της Ελληνικής
Προεδρίας, κατά τις διατάξεις του ν. 4148/2013 (Α΄ 99),
όπως ισχύει, θεωρούνται ως νοµίµως εκδοθείσες ανε-
ξαρτήτως του χρόνου έκδοσής τους και ισχύουν σε κάθε
περίπτωση από τη συµπλήρωση του προβλεπόµενου από
τις ισχύουσες διατάξεις χρόνου τοποθέτησης ή απόσπα-
σης και µέχρι 31.7.2014.

Άρθρο 54

1. Στο τέλος του δευτέρου εδαφίου της περιπτώσεως
α΄ της παρ. 9 του άρθρου 12 του ν. 3986/2011, όπως η
παράγραφος αυτή προστέθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου
39 του ν. 4179/2013, τίθεται κόµµα και προστίθεται η α-
κόλουθη φράση «προκειµένου περί µαρινών, ή των δικαι-
ολογητικών που ορίζονται στην παρ. 4 του άρθρου 34
του ν. 2160/1993, όπως ισχύει, προκειµένου περί τουρι-
στικών αγκυροβολίων, καταφυγίων τουριστικών σκαφών
και τουριστικών λιµενικών εγκαταστάσεων.»

2.α. Στην παρ. 1 του άρθρου 14Α του ν. 3986/2011 ε-
πέρχονται οι κάτωθι τροποποιήσεις:
αα) Οι λέξεις «ξενοδοχειακών µονάδων» αντικαθίστα-

νται από τις λέξεις «περιοχών τουρισµού-αναψυχής».
ββ) Οι λέξεις «προ των εγκαταστάσεών τους» αντικα-

θίσττανται από τις λέξεις «έµπροσθεν του ακινήτου».
γγ) Η φράση «ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του α-

ριθµού των δωµατίων της ξενοδοχειακής µονάδας ή πο-
σοστό 50% του αριθµού των παραθεριστικών κατοικιών
και έχει συνταχθεί σχετική ακτοµηχανική µελέτη» αντι-
καθίσταται από τη φράση «προκειµένου περί περιοχών
µε γενικό προορισµό τον τουρισµό-αναψυχή ποσοστό
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πέντε τοις εκατό (5%) του αριθµού των κλινών του του-
ριστικού καταλύµατος και, προκειµένου περί παραθερι-
στικών-τουριστικών χωριών, ποσοστό πενήντα τοις εκα-
τό (50%) του αριθµού των παραθεριστικών κατοικιών και
έχει συνταχθεί σχετική ακτοµηχανική µελέτη.»
β. Στην παρ. 2 του άρθρου 14Α του ν. 3986/2011 η φρά-

ση «εφόσον η ξενοδοχειακή µονάδα αντικαθιστανται µε
τη φράση «εφόσον το τουριστικό κατάλυµα».

3. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 15Α του
ν. 3986/2011, όπως αυτό προστέθηκε µε την παρ. 4 του
άρθρου 39 του ν. 4179/2013, προστίθενται εδάφια ως ε-
ξής: 

«Η ίδια Υπηρεσία λειτουργεί ως υπηρεσία µιας στάσε-
ως για την αδειοδότηση σε όλα τα στάδιά της και για τις
απαραίτητες εγκρίσεις και αναθεωρήσεις αδειών, για ο-
ποιοδήποτε από τα προβλεπόµενα στο άρθρο 2 του ν.
2160/1993 τουριστικά καταλύµατα, ανεξαρτήτως της δυ-
ναµικότητος και της κατηγορίας αυτών, καθώς και για τις
εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδοµής, οι οποίες
θα προορίζονται, να λειτουργήσουν εντός των ανωτέρω
τουριστικών καταλυµάτων. Σε κάθε περίπτωση, για όλες
τις µορφές αδειοδοτήσεων του παρόντος άρθρου, η έκ-
δοση της απόφασης δεν µπορεί να υπερβαίνει το εξάµη-
νο από την υποβολή της σχετικής αίτησης.»

Άρθρο 55
Ρυθµίζεις αρµοδιότητας 

του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου

1. Μετά την παρ. 11 του άρθρου όγδοου του
v. 2932/2001 (Α΄ 145), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο
220 του ν. 4072/2012 (Α΄ 86), προστίθεται εδάφιο ως ε-
ξής:

«Στην περίπτωση αδυναµίας για οποιονδήποτε λόγο,
κάλυψης των αθετούµενων δροµολογίων της παρούσας
παραγράφου, ο Υπουργός δύναται να αναθέτει απευθεί-
ας µε την υπογραφή σύµβασης δηµόσιας υπηρεσίας, χω-
ρίς την τήρηση διαγωνιστικής διαδικασίας και κατά πα-
ρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη του παρόντος νόµου,
τη διενέργεια εναλλακτικών δροµολογίων σε πλοιοκτή-
τη, που έχει δροµολογηµένα πλοία και πληροί τις προ-
βλεπόµενες από το νόµο προϋποθέσεις, έναντι µισθώµα-
τος, ύστερα από σύµφωνη γνώµη του Σ.Α.Σ., το οποίο
συγκαλείται προκειµένου να καθορίσει τη δροµολογιακή
γραµµή και τα χαρακτηριστικά της, όπως ενδεικτικά λι-
µένες προσέγγισης, συχνότητα δροµολογίων εξυπηρέ-
τησης, καταβλητέο µίσθωµα. Η διάρκεια της σύµβασης
ορίζεται το αργότερο µέχρι την έναρξη της εκτέλεσης
δροµολογίων µε τακτική, εµπρόθεσµη ή εκπρόθεσµη,
δροµολόγηση, διαφορετικά µέχρι τη σύναψη σύµβασης
αποκλειστικής εξυπηρέτησης της δροµολογιακής γραµ-
µής και σε περίπτωση που δεν συναφθεί τέτοια σύµβαση
µέχρι την προκήρυξη µειοδοτικού διαγωνισµού, οπότε έ-
χει εφαρµογή η διάταξη της παραγράφου 9. Οι διατάξεις
του δευτέρου και τρίτου εδαφίου της παραγράφου 9 έ-
χουν εφαρµογή και στην περίπτωση αυτή. Η διάρκεια
της κατά τα ανωτέρω σύµβασης δεν µπορεί να υπερβεί
το χρονικό διάστηµα των τριών (3) µηνών.»

2. Διορθώσεις του ν. 4256/2014 (Α΄ 92) «Τουριστικά
πλοία και άλλες διατάξεις»
α. Στην περίπτωση δδ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου

2 η φράση «του άρθρου 13» αντικαθίσταται από τη φρά-
ση «του άρθρου δέκατου τρίτου». 
β. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 7

η φράση «µε καταστάσεις επιβαινόντων.» αντικαθίστα-
ται από τη φράση «µε ενηµερωµένες καταστάσεις επι-
βαινόντων.».
γ. Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ. 2

του άρθρου 8 ο αριθµός του Φύλλου της Εφηµερίδας της
Κυβερνήσεως στην παρένθεση «(Α΄ 80)» αντικαθίσταται
από το ορθό «(Α΄ 48)». 
δ. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου

9 η φράση «από τον πλοιοκτήτη ή τον κυβερνήτη» αντι-
καθίσταται από τη φράση «από τον πλοίαρχο ή τον κυ-
βερνήτη». 
ε. Στο τέλος της υποπερίπτωσης α΄ της περίπτωσης

δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 4256/2014 (Α΄ 92)
προστίθεται η ακόλουθη φράση:

«και τις υποχρεώσεις για την υποβολή πληροφοριών
κατάπλου και απόπλου, που απορρέουν από την ενωσια-
κή νοµοθεσία και περιγράφονται στο π.δ. 49/2005 (Α΄
66), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και στο π.δ.
16/2011 (Α΄ 36).»
στ. Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου

14 η φράση «,των επιβατηγών πλοίων και των µικρών
σκαφών του Πρώτου Μέρους» αντικαθίσταται από τη
φράση «και των επαγγελµατικών τουριστικών ηµερό-
πλοιων του Πρώτου Μέρους». 
ζ. Στο δεύτερο εδάφιο του στοιχείου i) της υποπερί-

πτωσης ββ΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 4 του
άρθρου 14 η λέξη «επιβάτη» αντικαθίσταται από τη λέξη
«πρόσωπο». 
η. Στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παρα-

γράφου 8 του άρθρου 15 η φράση «επικυρωµένο αντί-
γραφο» αντικαθίσταται από τη φράση «ευκρινή αντίγρα-
φα». 
θ. Στο πρώτο εδάφιο της υποπερίπτωσης ββ΄ της περί-

πτωσης Α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 42 η φράση
«Με την επιφύλαξη των διατάξεων των περιπτώσεων β΄
και δ΄ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου» αντικα-
θίσταται από τη φράση «Με την επιφύλαξη των διατάξε-
ων των υποπεριπτώσεων ββ΄ και δδ΄ της περίπτωσης Β΄
της παρούσας παραγράφου». 
ι. Στην υποπερίπτωση ββ΄ της περίπτωσης Β΄ της πα-

ραγράφου 1 του άρθρου 42 η φράση «της περίπτωσης
α΄» αντικαθίσταται από τη φράση «της υποπερίπτωσης
αα΄ ανωτέρω» και η φράση «της παραγράφου 2 του άρ-
θρου 12» αντικαθίσταται από τη φράση «της παραγρά-
φου 3 του άρθρου 12». 
ια. Η υποπερίπτωση ββ΄ της περίπτωσης Γ΄ της παρα-

γράφου 1 του άρθρου 42 αντικαθίσταται ως εξής: 
«Στα πλοία της υποπερίπτωσης αα΄ ανωτέρω έχουν ε-

φαρµογή οι διατάξεις της υποπερίπτωσης ββ΄ της περί-
πτωσης Α΄ και της υποπερίπτωσης δδ΄ της περίπτωσης
Β΄ της παρούσας παραγράφου.»
ιβ. Στην περίπτωση Δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου

42 η λέξη «έγκριση» αντικαθίσταται από τη λέξη «βεβαί-
ωση».

3.α. Στην παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4256/2014 (Α΄
92) οι περιπτώσεις γ΄, δ΄ και ε΄ αναριθµούνται αντίστοι-
χα σε δ΄, ε΄ και στ΄ και προστίθεται νέα περίπτωση γ΄
ως εξής:

«γ. Ανεξάρτητα από τυχόν ποινικές κυρώσεις, καθώς
και τυχόν κυρώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα
τελωνειακή και φορολογική νοµοθεσία, για κάθε άλλη
παράβαση των διατάξεων των άρθρων 1 έως 16 του πα-
ρόντος νόµου, πλην των αναφεροµένων στις περιπτώ-
σεις α΄ και β΄ ανωτέρω, επιβάλλεται πρόστιµο από πέ-
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ντε χιλιάδες (5.000) ευρώ έως είκοσι πέντε χιλιάδες
(25.000) ευρώ.» 
β. Στο τέλος της περίπτωσης β΄ της παρ. 4 του άρθρου

14 του ν. 4256/2014 (Α΄ 92) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η ασφάλιση αποδεικνύεται από ένα ή περισσότερα πι-
στοποιητικά, τα οποία έχουν εκδοθεί από τον πάροχό
της ή την αντίστοιχη βεβαίωση ασφάλισης και φυλάσσο-
νται στο σκάφος.»
γ. Στο τέλος της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου

15 του ν. 4256/2014 (Α΄ 92) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Για τις άδειες αυτές εφαρµόζονται οι διατάξεις του

δεύτερου και του τρίτου εδαφίου της περίπτωσης β΄ της
παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου.»

Άρθρο 56

Επί υφιστάµενων ξενοδοχειακών καταλυµάτων κατη-
γορίας πέντε (5) αστέρων ή επί ξενοδοχειακών καταλυ-
µάτων που αναβαθµίζονται σε κατηγορία πέντε (5) ή άνω
αστέρων, που έχουν κατασκευασθεί σε γήπεδα τουλάχι-
στον 30.000 τ.µ. και έως 50.000 τ.µ., δύναται να πωληθεί
ή να εκµισθωθεί µέρος τους, διαµορφωµένο σε κατοικία
έως 80 τ.µ., σε ποσοστό έως 15% της συνολικώς δοµη-
µένης επιφάνειας του καταλύµατος για οικόπεδα από
30.000 τ.µ. έως 40.000 τ.µ. και έως 20% για οικόπεδα α-
πό 40.000 τ.µ. έως 50.000 τ.µ.. Η µακροχρόνια µίσθωση
συνοµολογείται για χρονικό διάστηµα δέκα (10) τουλάχι-
στον ετών. Τα ανωτέρω ισχύουν εφόσον: α) τα ξενοδο-
χειακά καταλύµατα υφίστανται νοµίµως και διαθέτουν
σε ισχύ ειδικό σήµα λειτουργίας ή διέθεταν την τελευ-
ταία πενταετία ειδικό σήµα λειτουργίας και έχουν παύ-
σει τη λειτουργία τους και β) τα προς µεταβίβαση ή προς
µακροχρόνια µίσθωση τµήµατα δεν έχουν υπαχθεί στις
επιδοτήσεις της αναπτυξιακής νοµοθεσίας κατά τα τε-
λευταία πέντε (5) έτη και σε αντίθετη περίπτωση, το πο-
σό της ενίσχυσης ή επιδότησης που έχει χορηγηθεί για

τα τµήµατα αυτά, επιστρέφεται.

Άρθρο 57

Αναστολές έκδοσης οικοδοµικών αδειών και εκτέλε-
σης οικοδοµικών εργασιών που έχουν χορηγηθεί κατ’ ε-
φαρµογή των διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 1337/1983
όπως συµπληρώθηκε µε το άρθρο 27 του ν. 4203/2013,
και του άρθρου 8 του ν.δ. της 17.7.1923 (όπως συµπλη-
ρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 551/1977 και ίσχυαν κατά τη
δηµοσίευση του ν. 4269/2014, σε εκκρεµείς διαδικασίες
έγκρισης ή τροποποίησης Γ.Π.Σ. και ΣΧΟΟΑΠ, για τις ο-
ποίες απαιτείται η ειδική έκθεση του άρθρου 33 παρ. 2
του ν. 4269/2014, παρατείνονται µέχρι την 30ή Σεπτεµ-
βρίου 2014. Περαιτέρω παρατάσεις των ανωτέρω ανα-
στολών χορηγούνται µε απόφαση του Υπουργού Περι-
βάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σύµφω-
να µε τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν.δ. της 17.7.1923,
όπως συµπληρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 551/1977 (άρ-
θρο 159 παράγραφοι 2 και 3 του Κ.Β.Π.Ν.) και µέχρι τη
συµπλήρωση της προβλεπόµενης από τις διατάξεις αυ-
τές τριετίας, στην οποία συνυπολογίζεται και ο χρόνος
των αναστολών που έχουν χορηγηθεί κατ’ εφαρµογή
των διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 1337/1983, όπως συ-
µπληρώθηκε µε το άρθρο 27 του ν. 4203/2013. Η παρού-
σα διάταξη έχει αναδροµική ισχύ από την ηµεροµηνία
δηµοσίευσης του ν. 4269/2014.

Άρθρο 58
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευ-
σή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Εξαιρετικά η
ισχύς των άρθρων 1, 2, 3, 4, 6 και 7 αρχίζει την 1.1.2015
εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις.
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Αθήνα,                                                                2014
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