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  ΣΧΕ∆ΙΟ ΝΟΜΟΥ 

 

Αναδιάρθρωση Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού, µείωση διοικητικών βαρών, 

απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της τουριστικής 

επιχειρηµατικότητας και λοιπές διατάξεις. 

 

ΜΕΡΟΣ Α.  ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α   ΡΥΘΜΙΣΗ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ Ε.Ο.Τ. 

 

 Άρθρο 1   

 

 Μεταφορά αρµοδιοτήτων διεύθυνσης µελετών και επενδύσεων, και  διεύθυνσης 

ποιοτικού ελέγχου και εποπτείας αγοράς του Ε.Ο.Τ. στο Υπουργείο Τουρισµού 

 

1. α. Οι αρµοδιότητες της  ∆ιεύθυνσης  Μελετών και Επενδύσεων  του Ελληνικού 

Οργανισµού Τουρισµού µεταφέρονται στο Υπουργείο Τουρισµού και  συγκεκριµένα 

αυτές που αφορούν στην : 

- κατάρτιση και έγκριση προγραµµάτων τουρισµού για άτοµα µε ειδικές ανάγκες, 

εσωτερικού τουρισµού, τουρισµού των νέων κ.λπ. 

 -  συλλογή και επεξεργασία στοιχείων των προοπτικών της τουριστικής υποδοµής 

και ανάλυση των τάσεων της τουριστικής αγοράς. 

  -  διερεύνηση της υφιστάµενης υποδοµής για την αντιµετώπιση της προσδοκώµενης 

τουριστικής ζήτησης. 
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 -  εισήγηση για τον προγραµµατισµό των αναγκαίων έργων υποδοµής για την 

ικανοποίηση της προσδοκώµενης τουριστικής ζήτησης. 

 -  κατάρτιση προγραµµάτων επιδίωξης στόχων του ελληνικού τουρισµού, µε 

καταγραφή των αναγκαίων φορέων συνεργασίας, του απαιτούµενου ανθρώπινου 

δυναµικού και µε ανάλυση του προϋπολογισµού του απαιτούµενου κόστους. 

-  διεξαγωγή ερευνών και µελετών για την αναζήτηση και επισήµανση εναλλακτικών 

και θεµατικών µορφών τουριστικής ανάπτυξης. 

 -  διαµόρφωση ή εξεύρεση νέων µεθόδων, προτύπων και συστηµάτων προσφοράς 

τουριστικών υπηρεσιών, µε βάση τις µεταβαλλόµενες κοινωνικές και οικονοµικές 

συνθήκες. 

β. Από τις αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης Μελετών και Επενδύσεων αυτές που 

περιγράφονται ως αρµοδιότητες  του Τµήµατος  Τουριστικών Επενδύσεων και 

Ενηµέρωσης επενδυτών ενσωµατώνονται στην  Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και 

Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων που συστάθηκε  µε το άρθρο 12 του ν. 

4002/20011   

Η αρµοδιότητα που αφορά  την  µελέτη των προβληµάτων και των αναγκών που 

ανακύπτουν στον τουριστικό τοµέα από εκδηλώσεις που δηµιουργούν αυξηµένη 

τουριστική ζήτηση, όπως η διοργάνωση αθλητικών ή άλλων εκδηλώσεων διεθνούς 

εµβέλειας, επεξεργασία ειδικών προγραµµάτων για την επίλυση των προβληµάτων 

και παρακολούθηση της εκτέλεσης των προγραµµάτων αυτών, µεταφέρεται στην 

∆ιεύθυνση Αγοράς και ∆ιαφήµισης του Ε.Ο.Τ. 

γ. Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος Χωροταξίας και Περιβάλλοντος  και του Τµήµατος 

Τεχνικών Υπηρεσιών της  ∆ιεύθυνσης Τουριστικών Εγκαταστάσεων του Ε.Ο.Τ. 

µεταφέρονται στο Υπουργείο Τουρισµού. Εκ των αρµοδιοτήτων του Τµήµατος 

Σχεδιασµού µόνο αυτές που αφορούν στις ειδικές τουριστικές υποδοµές 

µεταφέρονται στο Υπουργείο Τουρισµού.  

δ. Με υπουργική απόφαση, που θα εκδοθεί εντός µηνός από την θέση σε ισχύ του 

παρόντος νόµου ορίζεται ∆ιεύθυνση ή Τµήµα του Υπουργείου Τουρισµού ή 

συστήνεται νέο, το οποίο πλέον θα ασκεί τις αρµοδιότητες που µεταφέρονται 

ανωτέρω καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο ζήτηµα για την εφαρµογή του παρόντος 

άρθρου, συµπεριλαµβανοµένης της µετακίνησης θέσεων και προσωπικού . 

ε. Τα άρθρα 7 και 9 του π.δ. 343/2001 καταργούνται. 
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2. α. Οι αρµοδιότητες του τµήµατος Ποιοτικού Ελέγχου της ∆ιεύθυνσης Ποιοτικού 

Ελέγχου και Εποπτείας αγοράς του Ε.Ο.Τ. µεταφέρονται στο Υπουργείο Τουρισµού 

και  συγκεκριµένα αυτές που αφορούν στην : 

- Η συγκέντρωση, µελέτη και επεξεργασία του νοµοθετικού υλικού του σχετικού µε 

τους όρους, τις προϋποθέσεις και την ποιότητα που πρέπει να πληρούν οι υπηρεσίες 

που συνθέτουν το τουριστικό προϊόν. 

- Η διαπίστωση αδυναµιών και εισήγηση προς λήψη των αναγκαίων µέτρων. 

 

- Η µελέτη και διαµόρφωση συστήµατος πιστοποίησης ποιότητας και χορήγηση 

ειδικού σήµατος ποιότητας. 

- Η µελέτη των προδιαγραφών και των προϋποθέσεων που πρέπει να πληρούν οι 

διάφορες µορφές της τουριστικής ανάπτυξης και τουριστικής υποδοµής και η 

διαµόρφωση συστηµάτων διαπίστευσης. 

  - Η µελέτη των προδιαγραφών και προϋποθέσεων λειτουργίας τουριστικών 

επιχειρήσεων και επιχειρήσεων που εξυπηρετούν τουριστικούς επισκέπτες. 

  - Η επισήµανση αναγκαίων βελτιώσεων και προσαρµογών των εκάστοτε ισχυουσών 

διατάξεων που καθορίζουν προδιαγραφές και προϋποθέσεις κάθε µορφής 

τουριστικών εγκαταστάσεων, τουριστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων που 

εξυπηρετούν τουρίστες. 

  - Η εισήγηση αναγκαίων νοµοθετικών ρυθµίσεων σχετικά µε τις ως άνω 

προϋποθέσεις και προδιαγραφές. 

 

β. Με υπουργική απόφαση, που θα εκδοθεί εντός µηνός από την θέση σε ισχύ του 

παρόντος νόµου ορίζεται ∆ιεύθυνση ή Τµήµα του Υπουργείου Τουρισµού ή 

συστήνεται νέο, το οποίο πλέον θα ασκεί τις αρµοδιότητες που µεταφέρονται 

ανωτέρω καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο ζήτηµα για την εφαρµογή του παρόντος 

άρθρου, συµπεριλαµβανοµένης της µετακίνησης θέσεων και προσωπικού . 

 

                                                          Άρθρο 2    

Μεταφορά  των αρµοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας του άρθρο 12 ν.4002/2011 

του Ε.Ο.Τ.  στο Υπουργείο Τουρισµού. 
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1. Στο Υπουργείο Τουρισµού  µεταφέρεται από τον Ε.Ο.Τ.  ως σύνολο υπηρεσιών, 

αρµοδιοτήτων, θέσεων και προσωπικού η Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και 

Αδειοδότησης  Τουριστικών Επενδύσεων του άρθρου 12 του ν. 4002/2011. 

2.  Με υπουργική απόφαση, που θα εκδοθεί εντός µηνός από την θέση σε ισχύ του 

παρόντος νόµου ρυθµίζονται  τα επί µέρους  ζητήµατα που αφορούν την µεταφορά 

της υπηρεσίας της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. 

3. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του ν.4002/2011 

αντικαθίσταται ως εξής: 

« Της υπηρεσίας προΐσταται  υπάλληλος του Υπουργείου Τουρισµού ή υπάλληλος 

του Ε.Ο.Τ.  κατηγορίας ΠΕ Αρχιτέκτονα ή ΠΕ Πολιτικού Μηχανικού»  

Από την δηµοσίευση του παρόντος η παράγραφος 1 του άρθρου 148 του ν. 

4070/2012 καταργείται. 

4. Το β’ εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του ν. 4002/2011  όπως 

αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 1 του άρθρου 46 του ν. 4030/2011 και  µε την 

παράγραφο 2 του άρθρου 148 του ν.4070/2012 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Του γραφείου προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων ή ΠΕ 

Πολιτικών Μηχανικών του Υπουργείου Τουρισµού ή του Ε.Ο.Τ.» 

\ 

                                                     Άρθρο  3   

                                 Ρύθµιση Υπηρεσιακών ζητηµάτων Ε.Ο.Τ. 

Το άρθρο 8 του π.δ. 343/2001 αντικαθίσταται ως εξής:  

 « Άρθρο 8 

                  ∆ιεύθυνση Ποιοτικού Ελέγχου και Εποπτείας Αγοράς 

Τη ∆ιεύθυνση Ποιοτικού Ελέγχου και Εποπτείας Αγοράς συγκροτούν τα εξής 

Τµήµατα: 

  α) Τµήµα Εποπτείας Αγοράς 

  β) Τµήµα  Τεχνικής Υποστήριξης ΠΥΤ 

 

  α) Τµήµα Εποπτείας Αγοράς 

  Στο τµήµα Εποπτείας Αγοράς ανήκουν οι παρακάτω αρµοδιότητες: 

  - Η κατάρτιση και εκτέλεση προγραµµάτων επιθεώρησης των τουριστικών 

επιχειρήσεων, στις οποίες χορηγεί σήµα λειτουργίας ή ειδικό σήµα ποιότητας, κατ` 

είδος και κατά περιοχή, προς διαπίστωση ιδίως της κατάστασης αυτών, του 
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λειτουργικού τους επιπέδου, της ποιότητας των παρεχοµένων υπηρεσιών και της 

τήρησης της σχετικής νοµοθεσίας. 

  - Η έκδοση των εντολών επιθεώρησης και µέριµνα για τη µετακίνηση των 

υπαλλήλων και την έκδοση των αναγκαίων πράξεων µετακίνησης. 

  - Η υπόδειξη βελτιώσεων, όπου αυτό είναι δυνατό, και µέριµνα για τη διαπίστωση 

της συµµόρφωσης και της εφαρµογής των υποδείξεων βελτίωσης. 

  - Η σύνταξη τεκµηριωµένων εκθέσεων, κοινοποίηση αντιγράφων αυτών στον φορέα 

της τουριστικής εγκατάστασης και επιβολή των προβλεπόµενων κυρώσεων. 

  - Η µέριµνα για τη βεβαίωση των εσόδων από διοικητικά πρόστιµα. 

  - Η τήρηση βάσης δεδοµένων µε τα στοιχεία των εντολών επιθεώρησης και της 

περαιτέρω πορείας αυτών. 

 

  - Η εισήγηση των αναγκαίων ρυθµίσεων. 

  - Η παρακολούθηση και αξιολόγηση των εξελίξεων της προσφοράς και ζήτησης της 

τουριστικής αγοράς, ιδιαίτερα όσον αφορά την ύπαρξη επάρκειας προσφοράς και 

ανταγωνιστικής λειτουργίας τουριστικών υπηρεσιών και η διατύπωση κατάλληλων 

ρυθµιστικών µέτρων και κινήτρων. 

  - Ο τακτικός και έκτακτος έλεγχος της ποιότητας των εν γένει υπηρεσιών που 

συνθέτουν το τουριστικό προϊόν. Συνεργασία µε τους αρµόδιους φορείς, όπως 

Υπουργεία, Ο.Τ.Α., Λιµενικά Ταµεία, επαγγελµατικά σωµατεία, για την 

αντιµετώπιση των ζητηµάτων. 

  - Η συγκέντρωση, κατάταξη και αξιολόγηση των παραπόνων και υποδείξεων της 

ηµεδαπής και αλλοδαπής τουριστικής πελατείας. 

 

β) Τµήµα Τεχνικής Υποστήριξης ΠΥΤ  µε αρµοδιότητα τα ακόλουθα θέµατα: 

- Η  έκδοση διαπιστωτικών πράξεων νοµιµότητας 

  - Η έγκριση καταλληλότητας οικοπέδων, γηπέδων και σχεδίων ανέγερσης 

τουριστικών  εγκαταστάσεων και χιονοδροµικών κέντρων  

  - Η χορήγηση ειδικού σήµατος λειτουργίας στις ανωτέρω εγκαταστάσεις  

 - Η εισήγηση για τη λήψη των αναγκαίων µέτρων για την βελτίωση των όρων 

λειτουργίας αυτών, την καθιέρωση και εφαρµογή κάθε διοικητικού µέτρου που έχει 

σκοπό την βελτίωση του επιπέδου των παρεχοµένων σε αυτές υπηρεσιών. 

 - Η τήρηση µητρώου των τουριστικών εγκαταστάσεων που λειτουργούν ανά την 

χώρα και των ειδικών σηµάτων αυτών.» 
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                                                              Άρθρο  4  

      Τουριστικοί ακόλουθοι και θέµατα λειτουργίας γραφείων εξωτερικού Ε.Ο.Τ. 

 

1. Στις χώρες, όπου δεν λειτουργούν γραφεία εξωτερικού του Ε.Ο.Τ., µπορούν να 

δηµιουργηθούν θέσεις τουριστικών ακολούθων, στις οποίες µπορούν να 

αποσπασθούν υπάλληλοι του Υπουργείου Τουρισµού ή του Ε.Ο.Τ. ή µπορεί να 

προσλαµβάνεται επιτόπιο προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισµένου χρόνου, ή να συνάπτονται συµβάσεις  µε ανάλογο νοµικό καθεστώς 

σύµφωνο µε τη νοµοθεσία του τόπου απασχόλησης. Οι τουριστικοί ακόλουθοι 

στεγάζονται στο κτήριο των κατά τόπους πρεσβειών ή προξενείων. 

 Οι συµβάσεις πρόσληψης επιτόπιου προσωπικού συνάπτονται από τον προϊστάµενο 

των κατά τόπο πρεσβειών ή προξενείων µετά από πρόταση και έγκριση του 

Υπουργού Τουρισµού. Το προσωπικό αυτό εποπτεύεται από το Υπουργείο  

Τουρισµού, δεν µετατίθεται ούτε τοποθετείται στην Κεντρική Υπηρεσία του 

Υπουργείου Τουρισµού. Το ύψος των αποδοχών του προσωπικού αυτής της 

κατηγορίας καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και 

Τουρισµού. Οι συµβάσεις εργασίας του προσωπικού αυτού συνάπτονται κατά το 

δίκαιο του τόπου απασχόλησης,  το δίκαιο δε αυτό ισχύει και ως προς το εργασιακό 

και ασφαλιστικό καθεστώς των εργαζοµένων αυτών. Επιδόµατα αλλοδαπής, 

οικοσκευής και άλλες πρόσθετες αποδοχές ή επιδόµατα δεν καταβάλλονται σε καµία 

περίπτωση στους υπαλλήλους αυτής της κατηγορίας εξαιρουµένων των επιδοµάτων 

αδείας, εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων.   Απαραίτητη προϋπόθεση για τη σύναψη 

παρόµοιων συµβάσεων εργασίας ή έργου είναι η άρτια γνώση της γλώσσας του τόπου 

απασχόλησης ή της αγγλικής και η κατοχή τίτλου σπουδών ή επαγγελµατικής 

εµπειρίας ανάλογης µε τα καθήκοντα της θέσης ή το αντικείµενο της σύµβασης. Το 

επιτόπιο προσωπικό του άρθρου αυτού εξαιρείται από τη διαδικασία έγκρισης της 

ΠΥΣ 33/2006, ως ισχύει .  

 

2. Η υποπερίπτωση 1 της περίπτωσης Αι της παραγράφου Α του άρθρου 18 του 

π.δ. 343/2001, όπως αντικαταστάθηκε µε την παράγραφος 1 του άρθρου 28 του ν. 

4049/2012 αντικαθίσταται ως εξής: 

 «1. Κατηγορίας ΠΕ  και ΤΕ  θέσεις 28 στους βαθµούς Ε` - Α`». 

3. Το άρθρο 25 του π.δ. 343/2001 αντικαθίσταται ως εξής: 
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«  Άρθρο 25 

 Οι θέσεις της περίπτωσης  του άρθρου 18 κατανέµονται ως εξής: 

 α. ∆ύο θέσεις κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ σε καθένα από τα γραφεία Μ. Βρετανίας - 

Ιρλανδίας, Η.Π.Α., Γερµανίας, Γαλλίας, Ιταλίας, Ρωσίας,  Σουηδίας, Ολλανδίας,  και 

Ισραήλ.  

 β. Μία θέση κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ σε καθένα από τα λοιπά γραφεία και τα 

παραρτήµατα.» 

 

4. Το άρθρο 30 του π.δ. 343/2001 αντικαθίσταται ως εξής :  

  «Άρθρο 30 

                          Αντιµετώπιση εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών στον  Ε.Ο.Τ. 

  1. Σε περίπτωση που κενωθεί θέση πριν την παρέλευση της τριετίας, η θέση 

καλύπτεται από τους πίνακες της παραγράφου 3 του άρθρου 28 και για το χρονικό 

διάστηµα που αποµένει µέχρι την συµπλήρωση της τριετίας. Εάν αυτό δεν είναι 

δυνατόν, επιτρέπεται η πλήρωση της κενής αυτής θέσης: 

 α) µε απόσπαση υπαλλήλου της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ε.Ο.Τ., µε αιτιολογηµένη 

απόφαση του Γενικού Γραµµατέα του Ε.Ο.Τ., χωρίς γνώµη του υπηρεσιακού 

συµβουλίου, εφόσον το διάστηµα που αποµένει µέχρι την συµπλήρωση της τριετίας 

δεν υπερβαίνει το έτος ή β) µε µετάθεση υπαλλήλου της Κεντρικής Υπηρεσίας του 

Ε.Ο.Τ., µετά από  γνώµη του υπηρεσιακού συµβουλίου, εφόσον το διάστηµα που 

αποµένει µέχρι την συµπλήρωση της τριετίας υπερβαίνει το έτος. Στην περίπτωση 

αυτή η απόσπαση ή η µετάθεση γίνεται και χωρίς αίτηση του υπαλλήλου. 

  2. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η πλήρωση κενής οργανικής θέσης των 

Υπηρεσιών Εξωτερικού του Ε.Ο.Τ. κατά τη διαδικασία των προηγουµένων άρθρων, 

επιτρέπεται η µετάθεση υπαλλήλου της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ε.Ο.Τ., µε 

απόφαση του Γενικού Γραµµατέα  του Ε.Ο.Τ., µετά από γνώµη του υπηρεσιακού 

συµβουλίου, και χωρίς αίτηση του υπαλλήλου. Με το έγγραφο που ανακοινώνεται 

στον υπάλληλο η µετάθεσή του, τάσσεται η αναγκαία για τη µετάβαση στη νέα του 

θέση προθεσµία, η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη των δύο (2) µηνών. 

 3. Για την αντιµετώπιση έκτακτης υπηρεσιακής ανάγκης επιτρέπεται η απόσπαση 

υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ε.Ο.Τ. σε Υπηρεσία Εξωτερικού, ακόµη 

και αν δεν υπάρχει κενή οργανική θέση, µε αιτιολογηµένη απόφαση του Γενικού 

Γραµµατέα του Ε.Ο.Τ., χωρίς γνώµη του υπηρεσιακού συµβουλίου. Η διάρκεια της 

απόσπασης αυτής δεν µπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος. 
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 4α. Με απόφαση της προηγουµένης παραγράφου επιτρέπεται η απόσπαση 

υπαλλήλου Υπηρεσίας Εξωτερικού του Ε.Ο.Τ σε άλλη Υπηρεσία Εξωτερικού ή στην 

Κεντρική Υπηρεσία για την αντιµετώπιση έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών. 

 β. Με όµοια απόφαση επιτρέπεται η ανάθεση παράλληλης άσκησης καθηκόντών σε 

υπάλληλο Υπηρεσίας Εξωτερικού του Ε.Ο.Τ και σε άλλη Υπηρεσία Εξωτερικού, 

όταν τούτο επιβάλλεται για την αντιµετώπιση έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών. Η 

διάρκεια της απόσπασης αυτής ή της  παράλληλης άσκησης καθηκόντων δεν µπορεί 

να υπερβαίνει το ένα έτος   . 

 5. Η µετάθεση ή η απόσπαση παύει αυτοδικαίως όταν λήξει το χρονικό όριο που 

ορίζεται στην οικεία απόφαση. 

  Ο υπάλληλος µε τη λήξη της µετάθεσης ή της απόσπασης επανέρχεται υποχρεωτικά 

στην Κεντρική Υπηρεσία του Ε.Ο.Τ. ή στη θέση από την οποία αποσπάστηκε χωρίς 

άλλη διατύπωση. 

 6. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1, 3 και 4 του παρόντος άρθρου, µε το έγγραφο 

που ανακοινώνεται στον υπάλληλο η απόσπαση ή µετάθεσή του, τάσσεται η 

αναγκαία για τη µετάβαση στη νέα του θέση προθεσµία, η οποία δεν µπορεί να 

υπερβαίνει τους δύο (2) µήνες.» 

 

7.Η υποπερίπτωση β της παραγράφου 2 του άρθρου 27 του π.δ. 343/2001, όπως 

αντικαταστάθηκε από το άρθρου 28 του ν. 4049/2012 αντικαθίσταται ως εξής: 

«β) να µην έχουν αποµακρυνθεί από τα καθήκοντά τους στις υπηρεσίες που υπηρετούν για 

πειθαρχικό παράπτωµα, υπηρεσιακή ανεπάρκεια ή πληµµελή άσκηση των καθηκόντων τους 

.Η ως άνω προϋπόθεση δεν ισχύει εάν οι υποψήφιοι έχον απαλλαγεί ή 

αποκατασταθεί »      

                                              

Άρθρο  5 

                          Αναστολή  Λειτουργίας γραφείων εξωτερικού Ε.Ο.Τ. 

Το µόνιµο προσωπικό ή το προσωπικό µε σχέση εργασίας Ι∆ΑΧ αποσπασµένο στα 

γραφεία εξωτερικού του Ε.Ο.Τ. των οποίων η λειτουργία αναστέλλεται επιστρέφει 

στην κεντρική υπηρεσία του Ε.Ο.Τ.. Οι συµβάσεις εργασίας ορισµένου ή αορίστου 

χρόνου  ή συµβάσεις έργου του επιτόπιου προσωπικού  καταγγέλλονται σύµφωνα µε 

το δίκαιο το οποίο τις διέπει. Με απόφαση του ∆Σ του Ε.Ο.Τ. ρυθµίζονται τυχόν  

ειδικότερα θέµατα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β.  ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

                                                      Άρθρο 6 

                   Ρύθµιση θεµάτων Τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης  

 

Συνιστάται στο Υπουργείο Τουρισµού ∆ιεύθυνση Τουριστικής Εκπαίδευσης 

αποτελούµενη από τα τµήµατα: 

1.Τµήµα Ανώτερων Σχολών και Σχολών Ξεναγών το οποίο είναι αρµόδιο για :  

α)Τον γενικό σχεδιασµό της Ανώτερης τουριστικής εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης 

και της Εκπαίδευσης των Σχολών Ξεναγών.  

β)Την Εποπτεία των Ανώτερων Σχολών και των Σχολών Ξεναγών  µε στόχο την 

πιστή εφαρµογή των προγραµµάτων σπουδών τους.  

γ) Την Εποπτεία και τον συντονισµό των διαδικασιών πρόσληψης έκτακτου 

εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού για την λειτουργία των Σχολών.  

δ) Την προκήρυξη εισαγωγής µαθητών στις Σχολές Ξεναγών.   

Το Τµήµα Ανωτέρων Σχολών και Σχολών Ξεναγών είναι αρµόδιο για κάθε θέµα των 

Ανώτερων  σχολών  και των Σχολών Ξεναγών, για το οποίο η κείµενη νοµοθεσία 

προβλέπει απόφαση των οργάνων διοίκησης του Υπουργείου Τουρισµού και  

ειδικότερα  για την θεώρηση των ταυτοτήτων των επαγγελµατιών Ξεναγών, την 

τήρηση του Μητρώου Ξεναγών, την διοργάνωση εξετάσεων επέκτασης της γλώσσας 

ξενάγησης πτυχιούχων Ξεναγών, την υλοποίηση προγραµµάτων παρακολούθησης 

µαθηµάτων ή εκπαιδευτικών εκδροµών για θέµατα ισοτιµίας τίτλων σπουδών  και 

γενικότερα κάθε θέµα που αφορά τις ανώτερες σχολές και τις σχολές ξεναγών και δεν 

ανατίθεται από την ισχύουσα νοµοθεσία σε άλλη οργανική µονάδα.  

2. Το Τµήµα ΕΠΑΣ και ΙΕΚ  το οποίο είναι αρµόδιο  

α)για την σύνταξη και προώθηση προς τον Υπουργό της προκήρυξης για την 

εισαγωγή µαθητών στις ΕΠΑΣ και ΙΕΚ.  

β)την εισήγηση στον Υπουργό Τουρισµού τροποποιήσεων της νοµοθεσίας που αφορά 

στις σχολές αυτές. γ) την εισήγηση, ύστερα και από έκφραση γνώµης των  

∆ιευθυντών των Εκπαιδευτηρίων, για ίδρυση κατάργηση τµηµάτων ΕΠΑΣ και ΙΕΚ. 

δ) την εισήγηση  στον Υπουργό Τουρισµού και τον Υπουργό Παιδείας αποφάσεων 

τροποποίησης των προγραµµάτων σπουδών, σύνταξη και προώθηση αρµοδίως, 

αποφάσεων για αναβολή σπουδών ή επαναφοίτησης  και µετεγγραφών για λόγους 

που προβλέπονται στην κείµενη νοµοθεσία  
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ε) για κάθε θέµα για το οποίο η σχετική νοµοθεσία προβλέπει απόφαση οργάνων του 

Υπουργείου Τουρισµού για τις ΕΠΑΣ και τα ΙΕΚ και η αρµοδιότητα αυτή δεν 

ανατίθεται από την ισχύουσα νοµοθεσία σε άλλη οργανική µονάδα.   

3. Το Τµήµα Κατάρτισης – ∆ια Βίου Μάθησης το οποίο είναι αρµόδιο για:  

α) τον προγραµµατισµό και υλοποίηση προγραµµάτων δια βίου µάθησης 

εργαζοµένων στον ∆ηµόσιο και Ιδιωτικό Τοµέα του Τουρισµού. 

β) την επεξεργασία προτάσεων των τµηµάτων Τουριστικής Εκπαίδευσης του 

Υπουργείου για καθορισµό όρων και κριτηρίων χορήγησης υποτροφιών σε 

αποφοίτους για περαιτέρω σπουδές ή πρακτική άσκηση στην ηµεδαπή και αλλοδαπή.  

γ) την µέριµνα και τον προσδιορισµό των ανάγκες εκπαίδευσης του προσωπικού του 

Υπουργείου   και των εποπτευόµενων Νοµικών Προσώπων , σε συνεργασία µε το 

Εθνικό Κέντρο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης  

4. Το Τµήµα ∆ιασύνδεσης µε την Αγορά Εργασίας το οποίο είναι αρµόδιο για:  

α) την τήρηση της  διαδικασίας τοποθέτησης των µαθητών και σπουδαστών των 

τµηµάτων τουριστικής εκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισµού σε θέσεις πρακτικής 

άσκησης.  

β) την συνεργασία µε τα εκπαιδευτήρια για τον  προγραµµατισµό της  εποπτείας  της 

πρακτικής άσκησης.   

γ) την καταγραφή των αναγκών της αγοράς εργασίας µε στόχο αφενός την 

ενηµέρωση των αποφοίτων όλων των βαθµίδων εκπαίδευσης για τις κενές θέσεις 

εργασίας και την ενηµέρωση των λοιπών τµηµάτων της ∆ιεύθυνσης για τις ανάγκες 

της αγοράς σε νέες ειδικότητες.  

Το τµήµα της παρούσας παραγράφου µεριµνά για την  παρακολούθηση της πορείας 

των αποφοίτων των τµηµάτων τουριστικής εκπαίδευσης και την ενηµέρωσή τους για 

προγράµµατα επιµόρφωσης του Υπουργείου και άλλων φορέων δηµόσιων και 

ιδιωτικών.  

2. Στην ∆ιεύθυνση και τα Τµήµατα αυτής επιλέγονται ως προϊστάµενοι υπάλληλοι 

κατηγορίας ΠΕ ∆ιοικητικού – Οικονοµικού σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο ν. 

3528/2007 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  

3. Η ∆ιεύθυνση Τουριστικής Εκπαίδευσης υπάγεται στην αρµοδιότητα της Γενικής 

∆ιεύθυνσης Τουριστικής Πολιτικής και Οικονοµικής και ∆ιοικητικής Οργάνωσης.» 

 

Άρθρο 7 

                                     Παρατηρητήριο Τουρισµού 
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1. Συνιστάται στο Υπουργείο Τουρισµού Παρατηρητήριο Τουρισµού(εφεξής 

Παρατηρητήριο). Σκοπός του Παρατηρητηρίου είναι η αξιοποίηση των στοιχείων και 

πορισµάτων του ∆ορυφόρου Λογαριασµού Τουρισµού, η µελέτη της τουριστικής 

αγοράς και η παρουσίαση πορισµάτων, µε στόχο την υποστήριξη τεκµηριωµένων 

επεµβάσεων για την εύρυθµη λειτουργία της και η πρόταση στοχευµένων µέτρων 

αναπτυξιακού χαρακτήρα στον τοµέα του τουρισµού µε στόχο την ανάδειξη όλων 

των θεµατικών ενοτήτων του εγχώριου τουριστικού προϊόντος. 

2. Το Παρατηρητήριο συγκροτείται µε Απόφαση του Υπουργού Τουρισµού και 

αποτελείται από τον Γενικό ∆ιευθυντή Τουριστικής Πολιτικής και Οργάνωσης του 

Υπουργείου Τουρισµού, τον Γενικό ∆ιευθυντή Επενδύσεων και Ανάπτυξης του 

Υπουργείου Τουρισµού, δύο µέλη ∆ΕΠ  Πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων ή ΑΤΕΙ, έναν 

εκπρόσωπο της ΕΛΣΤΑΤ, ένα εκπρόσωπο που ορίζει το Ξενοδοχειακό Επιµελητήριο 

Ελλάδος, έναν εκπρόσωπο που ορίζει ο Σύνδεσµος Ελληνικών Τουριστικών 

Επιχειρήσεων και δύο εµπειρογνώµονες εγνωσµένου κύρους. Με την ίδια απόφαση 

ορίζεται ο Πρόεδρος του Παρατηρητηρίου και ο αναπληρωτής του. 

3. Το Παρατηρητήριο υποστηρίζεται διοικητικά από την Γενική ∆ιεύθυνση 

Τουριστικής Πολιτικής και Οργάνωσης στην οποία µπορεί να αποσπάται ή να 

µετατάσσεται εξειδικευµένο προσωπικό πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης από το 

∆ηµόσιο, νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και φορείς του ευρύτερου δηµόσιου 

τοµέα µε κοινή απόφαση του Υπουργού Τουρισµού και του κατά περίπτωση 

αρµοδίου Υπουργού κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης. 

4. Για την επίτευξη των σκοπών του το Παρατηρητήριο έχει πρόσβαση σε κάθε 

στοιχείο απαραίτητο και για τον σκοπό αυτό όλες οι δηµόσιες αρχές και υπηρεσίες 

υποχρεούνται να διασφαλίζουν την ακώλυτη πρόσβαση του σε αρχεία και βάσεις 

δεδοµένων και να παρέχουν κάθε αναγκαία συνδροµή και παροχή στοιχείων. Επίσης 

για την επίτευξη των σκοπών του το Παρατηρητήριο µπορεί να ζητά από την αρµόδια 

υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισµού την ανάθεση µελετών ή την ένταξη έργων και 

δράσεων στο ΕΣΠΑ ή σε άλλα προγράµµατα ή πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

 Άρθρο 8 

            Σύσταση διυπουργικών συντονιστικών επιτροπών σε θέµατα τουρισµού 

1. Η παράγραφος 13 του άρθρου 1  του ν. 3270/2004 τροποποιείται ως εξής: 
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«13. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισµού συγκροτείται ∆ιαρκής Συντονιστική 

επιτροπή για θέµατα τουρισµού µε µέλη τους Γενικούς Γραµµατείς του Υπουργείου 

Τουρισµού και  έναν Γενικό Γραµµατέα από κάθε κατά περίπτωση συναρµόδιο 

Υπουργείο. Της επιτροπής προεδρεύει ο Υπουργός Τουρισµού. Σκοπός της επιτροπής 

είναι η επεξεργασία προτάσεων για θέµατα τουρισµού  σε συνεργασία µε συναρµόδια 

κατά περίπτωση Υπουργεία, τους ΟΤΑ α’ και β΄ βαθµού και λοιπούς κρατικούς 

φορείς. Ειδικότερα : 

α)Με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισµού, Εσωτερικών και ∆ηµοσίας Τάξης 

και Προστασίας Πολίτη συνίσταται µόνιµη Επιτροπή παρακολούθησης και 

συντονισµού θεµάτων Τουρισµού και διαχείρισης κρίσεων σε κάθε περιφερειακή 

ενότητα της χώρας. Στην επιτροπή προεδρεύει ο εκάστοτε αντιπεριφερειάρχης µε 

µέλη του ∆ηµάρχους της περιφερειακής ενότητας, τους ∆ιευθυντές τοπικών και 

περιφερειακών δηµοσίων υπηρεσιών και ένα εκπρόσωπο από το τοπικό Επιµελητήριο 

και  την ένωση ξενοδόχων. Η επιτροπή συνεδριάζει άπαξ του µηνός µε συγκεκριµένη 

ηµερήσια διάταξη, για θέµατα τουρισµού, καθώς και για την παρακολούθηση και τον 

έλεγχο θεµάτων παραβατικότητας  και προτείνει τα κατάλληλα µέτρα  για τον έλεγχο 

των παρανοµιών, την καθαριότητα, την ευταξία και ευπρεπή εµφάνιση όλων  των 

σηµείων της Χώρας που έχουν σχέση µε τον τουρισµό. Ειδικότερα τεχνικά θέµατα 

λειτουργίας της ανωτέρω επιτροπής ρυθµίζονται από την κοινή υπουργική απόφαση 

του προηγούµενου εδαφίου. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισµού καθορίζονται οι 

δηµόσιες υπηρεσίες των οποίων οι προϊστάµενοι ∆ιεύθυνσης συµµετέχουν στην 

επιτροπή του  άρθρου αυτού 

β) το στοιχείο β παραµένει ως έχει 

γ) στο στοιχείο γ) όπου αναφέρεται ΚΕ∆ΚΕ και ΕΝΑΕ εννοείται εφεξής ΚΕ∆Ε και 

ΕΝΠΕ. Όπου αναφέρεται Νοµάρχης εννοείται Περιφερειάρχης και 

Αντιπεριφερειάρχης. 

δ) Το στοιχείο δ)  καταργείται» 

 

Άρθρο 9 

Μετονοµασία Γενική ∆ιεύθυνση Τουριστικής Πολιτικής και Οργάνωσης 

Η Γενική ∆ιεύθυνση Τουριστικής Πολιτικής και Οργάνωσης της παραγράφου 2 του 

άρθρου 5 του Π∆ 15/2010(ΦΕΚ 35 Α) µετονοµάζεται σε Γενική ∆ιεύθυνση 

Τουριστικής Πολιτικής και Οικονοµικής και ∆ιοικητικής Οργάνωσης 
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Άρθρο 10 

Ιαµατικός τουρισµός 

 

 1.Στον ν.3498/2006 «Ανάπτυξη ιαµατικού τουρισµού, θέµατα Ε.Ο.Τ. και άλλες 

διατάξεις» ΦΕΚ (Α 230) προστίθεται άρθρο 1Α µε τίτλο «Ορισµοί» ως εξής: 

«1. Για τους σκοπούς του παρόντος νόµου ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί: 

α. Ιαµατικοί φυσικοί πόροι είναι φυσικά νερά ψυχρά ή θερµά, ατµοί φυσικά αέρια, 

καθώς και πηλοί, που συνδέονται µε συγκεκριµένο γεωγραφικό χώρο και έχουν 

ιαµατικές ιδιότητες,  

β. Ιαµατική πηγή είναι φυσική ανάβλυση ή άντληση ιαµατικού φυσικού πόρου µε 

τεχνικό έργο υδροληψίας ή φυσική δηµιουργία πηλού 

γ. Θερµαλιστικός-ιαµατικός τουρισµός: είναι µια µορφή τουρισµού ειδικού 

ενδιαφέροντος, η οποία περιλαµβάνει το σύνολο των σχέσεων και δραστηριοτήτων, 

οι οποίες είναι αποτέλεσµα της προσωρινής µετακίνησης και διαµονής ανθρώπων που 

επιθυµούν να βελτιώσουν, να σταθεροποιήσουν ή να επαναφέρουν την σωµατική και 

ψυχική τους υγεία µέσα από την χρήση ιαµατικών φυσικών πόρων. Η ανωτέρω  

µορφή βασίζεται στην παροχή υπηρεσιών σε περιοχές- κέντρα των οποίων κύριο 

χαρακτηριστικό αποτελεί η χρήση αναγνωρισµένων ιαµατικών φυσικών πόρων σε 

ειδικές εγκαταστάσεις και στόχο έχει την πρόληψη, διατήρηση και αποκατάσταση της 

σωµατικής και ψυχικής υγείας και ευεξίας του ατόµου. 

δ. θερµαλισµός: αφορά ένα ευρύ πεδίο προληπτικών και θεραπευτικών εφαρµογών  

για την σωµατική, ψυχική και πνευµατική υγεία του ανθρώπου οι οποίες 

πραγµατοποιούνται µε την χρήση ιαµατικών φυσικών πόρων σε χώρους µε ιδιαίτερα 

περιβαλλοντικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά και µε εξειδικευµένες 

εγκαταστάσεις. 

ε. Κέντρο θερµαλιστικού-ιαµατικού τουρισµού: αποτελεί ένα εξειδικευµένο και 

ειδικώς εξοπλισµένο  κέντρο όπου η πρόληψη και η αποκατάσταση της υγείας του  

χρήστη των υπηρεσιών του κέντρου ή  η  αναζωογόνηση γίνεται µε υδροθεραπεία, 

ποσιθεραπεία, εισπνοθεραπεία, ρινοπλύσεις, κατιονισµούς, ατµόλουτρα, 

πηλοθεραπεία και άλλες µεθόδους. Στα κέντρα θερµαλιστικού τουρισµού παρέχονται 

υπηρεσίες ιαµατικής θεραπείας, ευεξίας και θαλασσοθεραπείας, όπου γίνεται χρήση 

θερµαινόµενου θαλασσινού νερού, άµµου, λάσπης, φυκιών και άλλων θαλασσίων 

υλικών για προληπτικούς ή θεραπευτικούς λόγους υγείας, υπό ιατρική 

παρακολούθηση και σε συνδυασµό µε το θαλάσσιο περιβάλλον. 
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2. Στο  άρθρο 8 του ν. 3498/2006 προστίθεται παράγραφος 4  που έχει ως εξής:  

«4. Εάν εκλείψουν οι λόγοι που προκάλεσαν την άρση της αναγνώρισης ενός 

φυσικού πόρου ως ιαµατικού  µπορεί να υποβληθεί νέα αίτηση για αναγνώριση αυτού 

σύµφωνα µε την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 4 του παρόντος νόµου.» 

3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 10 του ν. 3498/2006 τροποποιείται ως εξής:  

«3. Η Επιτροπή Προστασίας Ιαµατικών Φυσικών Πόρων υπάγεται στο Υπουργείο 

Τουρισµού και  υποστηρίζεται στο έργο της από µόνιµη γραµµατεία και προσωπικό 

που διαθέτει  η ∆ιεύθυνση τουριστικής πολιτικής του Υπουργείου Τουρισµού.» 

4. Στο  τέλος της παραγράφου 2  του άρθρου 11  του ν. 3498/2006 προστίθεται 

εδάφιο ως εξής: 

« Οι φορείς οι οποίοι αναλαµβάνουν την διανοµή του ιαµατικού πόρου έναντι 

οικονοµικού ανταλλάγµατος βαρύνονται µε: 

α) την κατασκευή των αναγκαίων τεχνικών έργων για την άντληση ή την διατήρηση ή 

βελτίωση της απόδοσης και διατήρηση της ποιότητας των ιαµατικών φυσικών πόρων 

ή την προστασία αυτών, 

β) την κατασκευή του δικτύου και των εγκαταστάσεων διανοµής 

γ) την εγκατάσταση µετρητών διανοµής  του ιαµατικού φυσικού πόρου στα κέντρα  

θερµαλιστικού-ιαµατικού τουρισµού» 

5. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου (2) του άρθρου 39 του ν. 

4049/2012 (ΦΕΚ Α’ 35), προστίθενται εδάφια ως ακολούθως:  

«Εντός προθεσµίας τριών (3) ετών από την δηµοσίευση της κανονιστικής πράξης του 

άρθρου 16 του ν. 3498/2006, όπως ισχύει, οι ως άνω αναφερόµενοι Οργανισµοί 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή οι αναπτυξιακές εταιρείες αυτών, υποβάλουν για έγκριση 

στον Ε.Ο.Τ. οικονοµοτεχνική µελέτη επενδυτικού σχεδίου του ιαµατικού φυσικού 

πόρου, στην οποία περιγράφεται αναλυτικά το πρόγραµµα της επένδυσης, δίνονται 

στοιχεία για την τουριστική κίνηση της περιοχής και παρατίθενται οι προοπτικές 

βιωσιµότητας της επένδυσης. Η οικονοµοτεχνική µελέτη εγκρίνεται µε απόφαση του 

Υπουργού Τουρισµού, µετά από σχετική εισήγηση του Ε.Ο.Τ.. Τα έργα αξιοποίησης 

ολοκληρώνονται µέσα σε προθεσµία τεσσάρων (4) ετών από την έκδοση της ως άνω 

αναφερόµενης απόφασης. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης των ως άνω 

αναφεροµένων προθεσµιών, οι διοικητικές πράξεις παραχώρησης ή µίσθωσης 

ανακαλούνται αυτοδίκαια. Ο Ε.Ο.Τ. εκδίδει διαπιστωτική πράξη για την αυτοδίκαιη 

ανάκληση των πράξεων παραχώρησης ή µίσθωσης και αποβάλει τους κατόχους από 

τους χώρους και εγκαταστάσεις τους.» 
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6. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισµού ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα που 

αφορούν την πιστοποίηση των εργαστηρίων τα οποία χορηγούν τις  προβλεπόµενες 

από τον ν.3498/2006 αναλύσεις για την αναγνώριση ιαµατικών φυσικών πόρων. 

 7. Οι υφιστάµενες κατά την δηµοσίευση του ν. 3498/2006 επιχειρήσεις 

υδροθεραπευτηρίων εξακολουθούν να λειτουργούν, µε τις σχετικές βεβαιώσεις που 

τους έχουν χορηγηθεί από τον Ε.Ο.Τ., για δεκαοκτώ (18)  µήνες από την εκπνοή της 

προθεσµίας της παράγραφος  1 του άρθρου 39 του ν. 4049/2012.  

Για τις επιχειρήσεις, οι οποίες δεν έχουν υποβάλει τα δικαιολογητικά που 

προβλέπονται από την παράγραφο 3 του άρθρου 39 του ν. 4049/2012, δίδεται 

προθεσµία έξι (6) µηνών από την δηµοσίευση του παρόντος, για την υποβολή τους. 

Μετά το πέρας της  προθεσµίας αυτής  σφραγίζονται οριστικά και η αξιοποίηση της 

ιαµατικής πηγής µεταφέρεται στο ΤΑΙΠΕ∆. 

 

 

 

ΜΕΡΟΣ Β. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΩΝ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ. 

 

  Άρθρο 11 

Οργανωµένοι υποδοχείς τουριστικών δραστηριοτήτων 

 

1. α. Ως «Οργανωµένος υποδοχέας τουριστικών δραστηριοτήτων» ορίζεται η περιοχή 

που αναπτύσσεται σύµφωνα µε τις  ισχύουσες οικείες διατάξεις, προκειµένου να 

λειτουργήσει κατά κύρια χρήση ως χώρος ανάπτυξης δραστηριοτήτων τουρισµού-

αναψυχής και άλλων συνοδευτικών του τουρισµού δραστηριοτήτων. 

β. Ως οργανωµένοι Υποδοχείς τουριστικών δραστηριοτήτων νοούνται ιδίως: 

βα) Οι Περιοχές Ολοκληρωµένης Τουριστικής Ανάπτυξης (ΠΟΤΑ) του άρθρου 29 

του ν. 2545/1997. 

ββ) Οι Περιοχές Οργανωµένης Ανάπτυξης Παραγωγικών ∆ραστηριοτήτων 

τουρισµού (ΠΟΑΠ∆) του άρθρου 10 του ν. 2742/1999, στις οποίες η αποκλειστική ή 

η κύρια χρήση είναι η χρήση τουρισµού-αναψυχής. 
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βγ) Οι Περιοχές Ειδικά Ρυθµιζόµενης Πολεοδόµησης (ΠΕΡΠΟ) του άρθρου 24 του ν. 

2508/1997, στις οποίες επιτρέπονται χρήσεις τουρισµού-αναψυχής. 

βδ) Τα ∆ηµόσια Ακίνητα, των οποίων ο γενικός προορισµός σύµφωνα µε τα οικεία 

εγκεκριµένα Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης ∆ηµοσίων Ακινήτων (ΕΣΧΑ∆Α) του 

άρθρου 12 του  ν. 3986/2011 είναι ο τουρισµός – αναψυχή ή η δηµιουργία 

παραθεριστικού –τουριστικού χωριού. 

βε) Περιοχές, για τις οποίες εκδίδονται Ειδικά Σχέδια Ολοκληρωµένης Ανάπτυξης  Περιοχών 

Εγκατάστασης Στρατηγικών Επενδύσεων του άρθρου 24 του ν. 3894/2010 (Α’ 204) για  

επενδύσεις στον τοµέα του τουρισµού. 

 

2. Οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και η ελάχιστη  απαιτούµενη επιφάνεια για τον 

χαρακτηρισµό, τον καθορισµό ή τη δηµιουργία των υποδοχέων της παραγράφου 1 

ορίζονται από τις οικείες για κάθε υποδοχέα διατάξεις. 

 

3. α. Επιτρέπεται η δηµιουργία οργανωµένων υποδοχέων τουριστικών 

δραστηριοτήτων στο σύνολο των περιοχών που υπάγονται στις κατηγορίες Α, Β και 

∆ του άρθρου 4 της  υπ’ αριθµ. 24208/4.6.2009 κοινής απόφασης των Υπουργών 

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων, Εσωτερικών, Οικονοµίας και 

Οικονοµικών, Ανάπτυξης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Πολιτισµού, 

Τουριστικής Ανάπτυξης, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Εµπορικής Ναυτιλίας, 

Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (Β΄ 1138) µε ανώτατο επιτρεπόµενο συντελεστή 

δόµησης τον προβλεπόµενο από την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία για κάθε 

κατηγορία οργανωµένου υποδοχέα. 

 

4. α. Επιτρέπεται η δηµιουργία οργανωµένων υποδοχέων τουριστικών 

δραστηριοτήτων στις ορεινές περιοχές της κατηγορίας ΣΤ και στο σύνολο των 

νησιών της Οµάδας ΙΙ της κατηγορίας Ε  µε επιφάνεια µεγαλύτερη των 90 τ.χλµ. της  

υπ’ αριθµ. 24208/4.6.2009 κοινής απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος, 

Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων, Εσωτερικών, Οικονοµίας και Οικονοµικών, 

Ανάπτυξης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Πολιτισµού, Τουριστικής 

Ανάπτυξης, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και 

Νησιωτικής Πολιτικής µε ανώτατο επιτρεπόµενο µικτό συντελεστή δόµησης το 0,05. 

Ο περιορισµός αυτός δεν εφαρµόζεται για την Κρήτη, την Ρόδο, την Κέρκυρα και την 

Εύβοια. Οι οργανωµένοι υποδοχείς τουριστικών δραστηριοτήτων της περίπτωσης 
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αυτής πρέπει να συνδέονται λειτουργικά µε εγκαταστάσεις και υποδοµές ανάδειξης 

και αξιοποίησης περιβαλλοντικών, γεωλογικών, γεωµορφολογικών, αρχιτεκτονικών, 

ιστορικών, θρησκευτικών ή πολιτιστικών στοιχείων της περιοχής, οι οποίες είτε 

βρίσκονται στο γήπεδο εκµετάλλευσης του υποδοχέα είτε και στην ευρύτερη περιοχή 

αυτού. 

β. Στα νησιά της περίπτωσης α της παραγράφου αυτής δεν εφαρµόζονται οι 

περιορισµοί της παραγράφου Ε του άρθρου 9 της  υπ’ αριθµ. 24208/4.6.2009 κοινής 

απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων, 

Εσωτερικών, Οικονοµίας και Οικονοµικών, Ανάπτυξης, Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίµων, Πολιτισµού, Τουριστικής Ανάπτυξης, Μεταφορών και Επικοινωνιών και 

Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (Β΄ 1138). 

γ. Εφόσον στα γήπεδα εκµετάλλευσης των οργανωµένων υποδοχέων 

περιλαµβάνονται και εκτάσεις που υπάγονται σε ειδικά καθεστώτα προστασίας, όπως  

ιδίως χώροι αρχαιολογικού ή ιστορικού ενδιαφέροντος, δάση και δασικές εκτάσεις, 

καθώς και περιοχές υπαγόµενες στο εθνικό σύστηµα προστατευόµενων περιοχών του 

ν. 3937/2011 (Α’ 60), πρέπει, στην οικεία πράξη χωροθέτησης, να αξιολογούνται 

ειδικώς οι συνέπειες από τη δηµιουργία και λειτουργία των οργανωµένων υποδοχέων 

τουριστικών δραστηριοτήτων στις εν λόγω περιοχές και οι επιπτώσεις στο τοπίο από 

τις προτεινόµενες παρεµβάσεις,  και να τεκµηριώνεται η συµβατότητα του υπό 

ίδρυση υποδοχέα µε τα ειδικά χαρακτηριστικά και τους στόχους διατήρησης, 

προστασίας και ανάδειξης των εν λόγω περιοχών.   

 

5. Οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 εφαρµόζονται και για τα σύνθετα τουριστικά 

καταλύµατα των άρθρων 8 και 9 του ν. 4002/2011 (Α’ 180). 

 

  Άρθρο 12 

Σύνθετα τουριστικά καταλύµατα 

 

1. Στο τέλος της περίπτωσης Γ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 2160/1993 (Α΄ 

118), που προστέθηκε µε την παράγραφο 1 του άρθρου  8 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180), 

προστίθενται νέα εδάφια ως εξής: 

«Για την εφαρµογή του νόµου αυτού ως εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδοµής 

νοούνται και εγκαταστάσεις ειδικών µορφών τουρισµού, όπως µονάδες ιαµατικής 

θεραπείας, κέντρα ιαµατικού τουρισµού-θερµαλισµού, κέντρα αναζωογόνησης, 
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κέντρα ευεξίας και αισθητικής και κέντρα καταδυτικού τουρισµού, καθώς και 

εγκαταστάσεις και υποδοµές ανάδειξης και αξιοποίησης περιβαλλοντικών, 

γεωλογικών, γεωµορφολογικών, αρχιτεκτονικών, ιστορικών, θρησκευτικών ή 

πολιτιστικών  στοιχείων της περιοχής, οι οποίες βρίσκονται είτε στο γήπεδο 

εκµετάλλευσης του σύνθετου τουριστικού καταλύµατος είτε και στην ευρύτερη 

περιοχή αυτού, εφόσον ενσωµατώνονται λειτουργικώς στο σύνθετο τουριστικό 

κατάλυµα. Η ειδική τουριστική υποδοµή ως µέρος σύνθετου τουριστικού 

καταλύµατος είναι προαιρετική, εφόσον ποσοστό 15 % τουλάχιστον της συνολικής 

δόµησης του σύνθετου τουριστικού καταλύµατος αποτελείται από τµήµατα 

εγκαταλελειµµένων οικισµών ή κτίρια και εγκαταστάσεις της ευρύτερης περιοχής, 

που έχουν χαρακτηρισθεί µνηµεία ή διατηρητέα, αποκαθίστανται µε δαπάνες του 

ιδιοκτήτη του σύνθετου τουριστικού καταλύµατος και ενσωµατώνονται λειτουργικώς 

στο σύνθετο τουριστικό κατάλυµα.» 

2. Στο τέλος της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του ν. 4002/2011, 

προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:  

«Εφόσον στα σύνθετα τουριστικά καταλύµατα περιλαµβάνεται γήπεδο γκολφ 18 

οπών τουλάχιστον, το ποσοστό των δυνάµενων να πωληθούν ή εκµισθωθούν 

µακροχρονίως τουριστικών επιπλωµένων κατοικιών προσαυξάνεται σε 60% της 

συνολικώς δοµούµενης επιφάνειας του σύνθετου τουριστικού καταλύµατος εφόσον ο 

συντελεστής δόµησης που πραγµατοποιείται δεν υπερβαίνει το 0,10 και σε 75% 

αντίστοιχα εφόσον ο συντελεστής δόµησης δεν υπερβαίνει το 0,05». 

3. Τα ξενοδοχειακά καταλύµατα, τα οποία αποτελούν τµήµα σύνθετου τουριστικού 

καταλύµατος των άρθρων 8 και 9 του ν. 4002/2011, µπορεί να υπάγονται σε 

καθεστώς χρονοµεριστικής µίσθωσης του ν. 1652/1986 (Α΄ 167). Το ποσοστό του 

ανωτέρω ξενοδοχείου το οποίο επιτρέπεται να υπάγεται σε καθεστώς 

χρονοµεριστικής µίσθωσης δεν µπορεί να υπερβαίνει το 70% της συνολικής σε κλίνες 

δυναµικότητάς του προκειµένου περί νέου σύνθετου τουριστικού καταλύµατος. Στην 

περίπτωση υφιστάµενου ξενοδοχειακού καταλύµατος  που µετατρέπεται σε σύνθετο 

τουριστικό κατάλυµα το ανωτέρω ποσοστό προσδιορίζεται από τις διατάξεις του ν. 

1652/86 και της υπ’ αριθµ. Α.9953/ ∆ΙΟΝΟΣΕ/1789/11.12.1987 απόφασης του 

υφυπουργού Εθνικής Οικονοµίας (Β’ 719/1987). 

 

Άρθρο 13 
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Ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας 

 

1. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 2160/1993, όπως ισχύει, 

προστίθεται περίπτωση ∆ ως εξής:  

«∆. Ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας (condo hotels) 

Είναι ξενοδοχειακά καταλύµατα της παραγράφου 1Α του παρόντος άρθρου, 

κατηγορίας 4 ή 5 αστέρων, επί τµηµάτων των οποίων, µε τη µορφή ανεξαρτήτων 

διαµερισµάτων ή κατοικιών, επιτρέπεται η σύσταση οριζοντίων και καθέτων 

ιδιοκτησιών και η µακροχρόνια εκµίσθωσή τους σε τρίτους, υπό την προϋπόθεση ότι 

οι τελευταίοι αναλαµβάνουν την υποχρέωση να τα παραχωρούν έναντι 

συµφωνηµένου τιµήµατος στο φορέα της τουριστικής επιχείρησης ελεύθερα για 

χρήση ως τµήµατα του ξενοδοχείου για χρονική περίοδο έξι (6) µηνών κατ’ έτος και 

για διάστηµα 20 ετών τουλάχιστον. Η µακροχρόνια µίσθωση συνοµολογείται για 

χρονικό διάστηµα τουλάχιστο δέκα (10) ετών.».  

 

2. α. Η δηµιουργία ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας επιτρέπεται σε όλα τα οικόπεδα, 

ανεξαρτήτως εµβαδού, και στα γήπεδα µε ελάχιστο εµβαδόν 50.000 τ.µ.  

β. Τα εκµισθούµενα µακροχρονίως τµήµατα των ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας δεν 

επιτρέπεται να υπερβαίνουν το 50% του συνολικώς πραγµατοποιούµενου συντελεστή 

δόµησης. Ειδικώς, επί σύνθετων τουριστικών καταλυµάτων, το ποσοστό των κατά τα 

ανωτέρω εκµισθούµενων µακροχρονίως τµηµάτων του ξενοδοχείου συνιδιοκτησίας 

και το ποσοστό των κατά το άρθρο 8 παράγραφος  2 του ν. 4002/2011 

εκµισθούµενων µακροχρονίως τουριστικών επιπλωµένων κατοικιών δεν µπορεί να 

υπερβαίνει αθροιστικά το 50% της συνολικής επιφανείας του σύνθετου τουριστικού 

καταλύµατος.  

γ. Η επενδυτική δαπάνη των προς µεταβίβαση ή µακροχρόνια µίσθωση τµηµάτων δεν 

µπορεί να υπάγεται στα κίνητρα της αναπτυξιακής νοµοθεσίας.   

δ. Οι διατάξεις των παραγράφων 3 έως και 5 του άρθρου 8 και των παραγράφων 6 

και 7 του άρθρου 9 του ν. 4002/2011 εφαρµόζονται και επί των ξενοδοχείων 

συνιδιοκτησίας.  

 

3. Τα ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας διέπονται από Κανονισµό Λειτουργίας που 

καταρτίζεται, µε συµβολαιογραφική πράξη, από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου και 

εγκρίνεται µε απόφαση του Υπουργού Τουρισµού. Με τον κανονισµό αυτόν, ο οποίος 
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µεταγράφεται µαζί µε την πράξη σύστασης οριζοντίων και καθέτων ιδιοκτησιών, 

καθορίζονται ιδίως: (i) τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των µισθωτών των 

αυτοτελών διηρηµένων ιδιοκτησιών και οι περιορισµοί των δικαιωµάτων τους, καθώς 

και των λοιπών χρηστών που έλκουν από αυτούς δικαιώµατα, (ii) τα δικαιώµατα και 

οι υποχρεώσεις επί των κοινόκτητων και κοινόχρηστων χώρων, κτισµάτων, 

εγκαταστάσεων έργων και υπηρεσιών και οι περιορισµοί αυτών, (iii) ο φορέας 

διαχείρισης και λειτουργίας και τα ζητήµατα που αφορούν τη διοίκηση του 

ξενοδοχείου συνιδιοκτησίας, καθώς και την εποπτεία και την άσκηση ελέγχου επί των 

επί µέρους αυτοτελών διηρηµένων ιδιοκτησιών, (iv) οι ελάχιστες παρεχόµενες 

ξενοδοχειακές και τουριστικές υπηρεσίες προς τους µισθωτές των αυτοτελών 

διηρηµένων ιδιοκτησιών σε ετήσια βάση και (ν) οι κοινές δαπάνες και ο τρόπος 

υπολογισµού και κατανοµής τους στους µισθωτές των αυτοτελών διηρηµένων 

ιδιοκτησιών, ο τρόπος και το είδος εκµετάλλευσης των κοινόκτητων χώρων, έργων 

και υπηρεσιών και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. Με απόφαση του Υπουργού 

Τουρισµού εγκρίνεται πρότυπος κανονισµός λειτουργίας και καθορίζεται το ελάχιστο 

περιεχόµενο αυτού. Ο εγκρινόµενος κατά τα ανωτέρω Κανονισµός Λειτουργίας 

προσαρτάται σε κάθε δικαιοπραξία µε αντικείµενο τη σύσταση, αλλοίωση, µετάθεση 

ή µεταβίβαση ενοχικών δικαιωµάτων επί των αυτοτελών διηρηµένων ιδιοκτησιών 

που προβλέπονται στην παράγραφο 2 και δεσµεύει όλους. 

 

4. Οι µισθωτές των αυτοτελών διηρηµένων ιδιοκτησιών δεν µπορούν να εκµισθώνουν 

ή να υποµισθώνουν τα ακίνητα σε τρίτους παρά µόνο σύµφωνα µε τους όρους και 

περιορισµούς που καθορίζονται στον οικείο κανονισµό. 

 

5. Η εκµίσθωση των αυτοτελών διηρηµένων ιδιοκτησιών που προβλέπονται στην 

παράγραφο 2 επιτρέπεται µόνο µετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του 

ξενοδοχειακού καταλύµατος και εφόσον έχει χορηγηθεί το σήµα λειτουργίας αυτών 

από τον EOT. Η χορήγηση του σήµατος µνηµονεύεται στη σχετική πράξη 

εκµίσθωσης και σε κάθε άλλη συναφή πράξη. 

 

6. Οι ρυθµίσεις των προηγουµένων παραγράφων µπορεί να εφαρµόζονται και επί 

υφισταµένων ξενοδοχειακών καταλυµάτων της παραγράφου 1 Α του άρθρου 2 του ν. 

2160/1993 που πληρούν τις προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου, εφόσον:  



21 
 

α) έχουν κατασκευασθεί νοµίµως ή εξαιρεθεί από την κατεδάφιση σύµφωνα µε τις 

ρυθµίσεις των άρθρων 5-7 του ν. 3843/2010 και 24 του ν. 4014/2011, 

β) διαθέτουν σε ισχύ ειδικό σήµα λειτουργίας και  

γ) τα εκµισθούµενα µακροχρονίως τµήµατα δεν έχουν υπαχθεί στις επιδοτήσεις της 

αναπτυξιακής νοµοθεσίας κατά τα τελευταία πέντε έτη. Σε αντίθετη περίπτωση, το 

ποσό της ενίσχυσης ή επιδότησης που έχει χορηγηθεί, επιστρέφεται.  

 

7. Στις ρυθµίσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού µπορεί να υπαχθούν και 

τουριστικά καταλύµατα που έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία αδειοδότησης πριν από 

την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις των πιο πάνω 

παραγράφων και διαθέτουν σε ισχύ εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους ή 

τουλάχιστον θετική Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίµηση και Αξιολόγηση.  

 

8. Τα δικαιώµατα µακροχρόνιας µίσθωσης που αποκτώνται επί ξενοδοχείων 

συνιδιοκτησίας σηµειώνονται στο περιθώριο των οικείων βιβλίων µεταγραφών των 

αρµοδίων Υποθηκοφυλακείων ή Κτηµατολογικών Γραφείων. Σηµειωτέα πράξη 

αποτελούν τα σχετικά µισθωτήρια συµβόλαια.  

 

9. Οι διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 9 του ν. 4002/2011 

εφαρµόζονται και επί των ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας. 

 

 Άρθρο 14 

 

Τουριστικές επαύλεις 

 

Στην παράγραφο Β του άρθρου 2 του ν. 2160/1993 προστίθεται νέα περίπτωση Ε ως 

εξής: 

«Ε. Τουριστικές επαύλεις. Ως τουριστικές επαύλεις ορίζονται  κατοικίες, ελάχιστου 

εµβαδού 100 τ.µ., οι οποίες µπορούν να εκµισθώνονται µέχρι τρεις µήνες ανά έτος. 

Για την εκµίσθωση αυτών συντάσσεται απλό ιδιωτικό συµφωνητικό εκµίσθωσης 

κατοικίας, το οποίο κατ’ ελάχιστο περιέχει περιγραφή του ακινήτου, διεύθυνση, 

στοιχεία του ιδιοκτήτη, του ενοικιαστή, την περίοδο ενοικίασης, το ύψος  

µισθώµατος. Το ανωτέρω συµφωνητικό θεωρείται από την οικεία ∆.Ο.Υ. και 

κατατίθεται στην κατά τόπο αρµόδια υπηρεσία ΠΥΤ του Ε.Ο.Τ., η οποία και τηρεί 
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αρχείο  µε τις ενοικιαζόµενες επαύλεις του  άρθρου αυτού. Ο ιδιοκτήτης τουριστικής 

έπαυλης δεν υποχρεούται να κάνει έναρξη επιτηδεύµατος στην οικεία ∆.Ο.Υ. για τη 

δραστηριότητα αυτή. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης µε τις διατάξεις του παρόντος 

επιβάλλεται από την αρµόδια κατά τόπον ΠΥΤ ( ή ∆ΟΥ) πρόστιµο 600 ευρώ. Το 

εισόδηµα από την εκµίσθωση της έπαυλης φορολογείται σύµφωνα µε τις ισχύουσες 

διατάξεις περί φορολογίας εισοδήµατος. Η διαδοχική εκµίσθωση της ίδιας 

τουριστικής έπαυλης πέραν του τριµήνου του ιδίου έτους στο ίδιο φυσικό ή νοµικό 

πρόσωπο απαγορεύεται. 

 

 Άρθρο 15 

 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΟΤΑ) 

 

Στο άρθρο 9 του άρθρου 29 του ν. 2545/1997 (Α’ 254) επέρχονται οι ακόλουθες 

τροποποιήσεις: 

 

α. Στην παράγραφο 1 προστίθεται νέο εδάφιο γ ως εξής: 

«∆ρόµοι ή άλλα φυσικά και άλλα τεχνητά έργα, καθώς και ρέµατα που διαπερνούν 

εκτάσεις που χρησιµοποιούνται για τη δηµιουργία Π.Ο.Τ.Α. δεν συνιστούν 

κατάτµηση αυτών, ούτε προσµετρούνται για τον υπολογισµό του ελάχιστου εµβαδού 

των ιδιοκτησιών.  Για τη διατήρηση του ενιαίου της έκτασης πρέπει να εξασφαλίζεται 

η δυνατότητα λειτουργικής ενοποίησης του/των γηπέδου/ων µέσω γεφύρωσης του 

ρέµατος ή του δρόµου ή ενοποίησης του/των γηπέδου/ων µε τεχνικό έργο. Με το 

προεδρικό διάταγµα της παραγράφου 3 καθορίζονται τα αναγκαία για την 

αποκατάσταση της λειτουργικής ενοποίησης του γηπέδου τεχνικά έργα. Με το ίδιο 

προεδρικό διάταγµα µπορούν να καταργούνται και να ενσωµατώνονται στην έκταση 

της Π.Ο.Τ.Α. ή να µετατοπίζονται αγροτικές οδοί που την διασχίζουν, καθώς και να 

καθορίζονται τα απαραίτητα έργα για την εξασφάλιση της πρόσβασης τρίτων 

ιδιοκτητών και άλλων χρηστών, που εξυπηρετούνταν από τις καταργούµενες 

αγροτικές οδούς. Στην περίπτωση κατάργησης δηµόσιων αγροτικών οδών το 

προεδρικό διάταγµα της παραγράφου 3 εκδίδεται ύστερα από πρόταση και του 

Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων.» 

 

β.  Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής: 
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«2. α. Οι Π.Ο.Τ.Α. αναπτύσσονται, από τον ίδιο Φορέα ίδρυσης και εκµετάλλευσης, 

σε ένα ή περισσότερα τµήµατα εντός της ίδιας γεωγραφικής ενότητας (Περιφερειακή 

Ενότητα).  Η έκταση της Π.Ο.Τ.Α. ή του κυρίου τµήµατος αυτής θα πρέπει να 

υπερβαίνει τα 800 στρέµµατα και να είναι ιδιόκτητη κατά 85% τουλάχιστον. 

β. Οι Π.Ο.Τ.Α., αποτελούν οργανωµένο υποδοχέα τουριστικών δραστηριοτήτων  οι 

οποίες πρέπει να περιέχουν τουριστικές επενδύσεις προκαθορισµένης κρίσιµης µάζας, 

ώστε να εξασφαλίζεται η βιωσιµότητα του προγράµµατος ανάπτυξης, ιδιαίτερα σε 

τουριστικά µη ανεπτυγµένες περιοχές. Η επάρκεια των επενδύσεων αυτών κρίνεται 

κατά τον έλεγχο της σχετικής προτάσεως για τη δηµιουργία Π.Ο.Τ.Α..    

γ.  Στις Π.Ο.Τ.Α. επιτρέπεται να περιλαµβάνονται όλες οι χρήσεις του άρθρου 8 του 

από 23.2.87 π.δ/τος (∆’ 166). Εκ των ως άνω χρήσεων η χρήση κατοικία επιτρέπεται 

εντός ΠΟΤΑ µόνον υπό τις ακόλουθες πρόσθετες προϋποθέσεις: 

Το πρόγραµµα τουριστικής ανάπτυξης της Π.Ο.Τ.Α. να περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστο 

τουριστικά καταλύµατα τάξεων ΑΑ και Α µε συνολική δυναµικότητα 1000 κλινών 

και δύο τουλάχιστον εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδοµής. Εγκαταστάσεις 

ειδικής τουριστικής υποδοµής που αποτελούν τµήµα Συνθέτων Τουριστικών 

Καταλυµάτων εντός Π.Ο.Τ.Α. λαµβάνονται υπόψη για την ικανοποίηση της 

προϋπόθεσης αυτής. 

Το ελάχιστο κόστος του προγράµµατος ανάπτυξης να υπερβαίνει τα 75 εκ. ευρώ µη 

συµπεριλαµβανοµένης της αξίας της γης». 

 

γ. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5α, προστίθενται νέα εδάφια ως 

εξής: 

«Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η σύσταση οριζοντίων διηρηµένων ιδιοκτησιών και επί 

των τουριστικών εγκαταστάσεων, εφόσον πρόκειται για τµήµατα υφισταµένων εντός 

Π.Ο.Τ.Α. τουριστικών εγκαταστάσεων, τα οποία µετατρέπονται βάσει των διατάξεων 

των άρθρων 8 και 9 του ν. 4002/2011 σε τουριστικές επιπλωµένες κατοικίες 

σύνθετων τουριστικών καταλυµάτων και οι οποίες, σύµφωνα µε τις ειδικές διατάξεις 

του νόµου αυτού, δύνανται να µεταβιβάζονται ή να εκµισθώνονται µακροχρόνια σε 

τρίτους».  

 

δ. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5α αντικαθίσταται ως εξής: 

«Προϋπόθεση για τη σύσταση των αυτοτελών κατά τα παραπάνω διηρηµένων 

ιδιοκτησιών ή την παραχώρηση σε τρίτους δικαιωµάτων επί αυτών αποτελεί η 
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ολοκλήρωση των βασικών έργων υποδοµής, την εκτέλεση των οποίων έχει αναλάβει 

ο φορέας της Π.Ο.Τ.Α., καθώς και η κατάρτιση µε συµβολαιογραφική πράξη 

Κανονισµού Συνιδιοκτησίας και Λειτουργίας της Π.Ο.Τ.Α., κατά τα πρότυπα του 

Κανονισµού Συνιδιοκτησίας και Λειτουργίας συνθέτων τουριστικών καταλυµάτων 

που θεσπίστηκε µε την υπ’ αριθµ. 125/25.1.2012 Απόφαση του Υπουργού 

Πολιτισµού και Τουρισµού (Β’ 195). Ο Κανονισµός αυτός θα ισχύει για το σύνολο 

των εντός της Π.Ο.Τ.Α. ή του διακεκριµένου τµήµατος αυτής εκτάσεων και 

λειτουργιών ανεξάρτητα από τον τυχόν διαχωρισµό τους από φυσικά η τεχνητά 

εµπόδια, δρόµους, ρέµατα κ.λπ.» 

 

Άρθρο 16 

 

 Όροι δόµησης τουριστικών εγκαταστάσεων εντός οργανωµένων υποδοχέων 

τουριστικών δραστηριοτήτων και σύνθετων τουριστικών καταλυµάτων. 

 

1. Για τις τουριστικές εγκαταστάσεις, οι οποίες εγκρίνονται εντός οργανωµένων 

υποδοχέων τουριστικών δραστηριοτήτων και εντός γηπέδου σύνθετου τουριστικού 

καταλύµατος,  και για τις µη αµιγώς τουριστικές εγκαταστάσεις, οι οποίες 

εγκρίνονται εντός των Π.Ο.Τ.Α., εφαρµόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 2 του 

άρθρου 2 του π.δ. 209/1998 (Α’ 169) για τις απαιτούµενες ελάχιστες αποστάσεις από 

οδούς, που ισχύουν για περιοχές µέσα στα όρια οικισµών προϋφισταµένων του 1923, 

χωρίς εγκεκριµένο σχέδιο πόλης, ή µέσα στα όρια οικισµών κάτω των 2000 κατοίκων 

οριοθετηµένων σύµφωνα µε το από 24-4-85 π.δ. (∆’ 181). 

2. ∆όµηση εντός γηπέδων γκολφ 

Για τη δόµηση των πάσης φύσεως επιτρεποµένων κτισµάτων εντός εκτάσεων 

οργανωµένων υποδοχέων τουριστικών δραστηριοτήτων και σύνθετων τουριστικών 

καταλυµάτων, οι οποίες περιλαµβάνουν και γήπεδα γκολφ, ο ισχύων συντελεστής 

δόµησης εφαρµόζεται επί της συνολικής έκτασης, στην οποία περιλαµβάνεται και η 

έκταση του γκολφ, η επιτρεπόµενη όµως δυναµικότητα σε κλίνες των τυχόν 

κατασκευαζόµενων εντός της έκτασης ξενοδοχειακών µονάδων υπολογίζεται βάσει 

των οικείων προδιαγραφών του Ε.Ο.Τ. επί της αποµένουσας έκτασης, αν από τη 
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συνολική αφαιρεθεί η απαιτούµενη ελάχιστη σύµφωνα µε τις ισχύουσες  

προδιαγραφές, για την εγκατάσταση του γηπέδου γκολφ. 

 

Άρθρο 17 

Λειτουργική αδειοδότηση σύνθετων τουριστικών καταλυµάτων  

 

1. Στο τέλος του άρθρου 150 του ν. 4070/2012 (Α’ 82) προστίθεται παράγραφος 

3 ως εξής: 

«3. Για την έκδοση Ειδικού Σήµατος Λειτουργίας σύνθετων τουριστικών 

καταλυµάτων των άρθρων 8 και 9 του ν. 4002/2011 (Α’180), πέραν των 

δικαιολογητικών της παραγράφου 1 της παραγράφου 1, απαιτείται η υποβολή των 

ακόλουθων δικαιολογητικών: 

α. Απόφαση Υπουργών Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και 

Τουρισµού για την έγκριση δηµιουργίας σύνθετου τουριστικού καταλύµατος 

σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 9 το υν. 4002/2011. 

β. Κανονισµό Συνιδιοκτησίας και Λειτουργίας του σύνθετου τουριστικού 

καταλύµατος που καταρτίζεται µε συµβολαιογραφική πράξη από τον ιδιοκτήτη του 

ακινήτου και εγκρίνεται µε απόφαση του Υπουργού Τουρισµού σύµφωνα µε την 

παράγραφο 3 του άρθρου 8 του ν. 4002/2011. 

γ. Τα δικαιολογητικά που προβλέπονται κατά περίπτωση για το Ειδικό Σήµα 

Λειτουργίας της ειδικής τουριστικής υποδοµής που θα περιλαµβάνεται στο σύνθετο 

τουριστικό κατάλυµα κατά το µέρος που τα επιπρόσθετα αυτά δικαιολογητικά δεν 

προβλέπονται ή δεν επικαλύπτονται από τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1 ως 

εξής: 

γα. Συνεδριακά κέντρα 

Τα δικαιολογητικά της υπ’ αριθµ. Τ/4486/1999 απόφασης  του Υπουργού Ανάπτυξης 

(Β΄ 2202) και της υπ’ αριθµ. ∆ΙΑ∆Π/Φ.Α.Α2.1./1621 κοινής  απόφασης των 

Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, 

Οικονοµικών και Πολιτισµού και Τουρισµού (Β΄ 29). 

γβ.  Γήπεδα γκολφ 

Τα δικαιολογητικά της υπ’ αριθµ. 533190/20.9.1996 απόφασης  του Υπουργού 

Ανάπτυξης (Β' 900) και της υπ’ αριθµ. ∆ΙΑ∆Π/Φ.Α.Α2.1./1623 κοινής  απόφασης 

των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, 

Οικονοµικών και Πολιτισµού και Τουρισµού (Β΄ 29). 
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γγ. Κέντρα θαλασσοθεραπείας 

Τα δικαιολογητικά της υπ’ αριθµ. 9833/2009 απόφασης  του Υπουργού Τουριστικής 

Ανάπτυξης (Β' 1055). 

γδ. Τουριστικοί λιµένες 

Άδεια λειτουργίας τουριστικού λιµένα σύµφωνα µε το άρθρο 31 του ν. 2160/1993 και 

κανονισµό λειτουργίας τουριστικού λιµένα σύµφωνα µε το άρθρο 31α του ν. 

2160/1993. 

γε. Χιονοδροµικά κέντρα 

Τα δικαιολογητικά της υπ’ αριθµ. Τ/11754/2003 απόφασης Υφυπουργού Ανάπτυξης  

(Β’ 1536), και της υπ’ αριθµ. ∆ΙΑ∆Π/Φ.Α.2.1/1624/19.1.2011 κοινής απόφασης των 

Υπουργών Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, 

Οικονοµικών και Πολιτισµού και Τουρισµού (Β’28). 

γστ. Θεµατικά πάρκα 

Τα δικαιολογητικά της υπ’ αριθµ. ∆ΙΑ∆Π/Φ.Α.2.1/1619/20.1.2011 κοινής απόφασης 

των Υπουργών Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, 

Οικονοµικών και Πολιτισµού και Τουρισµού (Β’28). 

γζ. Αυτοκινητοδρόµια 

Τα δικαιολογητικά του άρθρου 8 του π.δ. 14/2007 (Α΄ 10). 

γη. Κέντρα Προπονητικού Αθλητικού Τουρισµού (ΚΕΠΑΤ) 

Τα δικαιολογητικά της υπ’ αριθµ. ∆ΙΑ∆Π/Φ.Α.2.1/1626/20.1.2011 κοινής απόφασης 

των Υπουργών Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, 

Οικονοµικών και Πολιτισµού και Τουρισµού (Β’ 26) 

γθ. Τα δικαιολογητικά οποιασδήποτε άλλης µορφής ειδικής τουριστικής υποδοµής 

ορισθεί βάσει προδιαγραφών µε κανονιστική διάταξη. 

 

2. Το άρθρο 39 του ν. 3734/2009 (Α’ 8) αντικαθίσταται ως εξής: 

 «8.  Όµορα ή τεµνόµενα από φυσικό ή τεχνικό εµπόδιο κύρια ξενοδοχειακά 

καταλύµατα είναι δυνατόν να λαµβάνουν εξ υπαρχής  έγκριση από τις αρµόδιες 

υπηρεσίες του Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού (Ε.Ο.Τ.), της λειτουργικής 

ενοποίησής τους και να τους χορηγείται ενιαίο Ειδικό Σήµα Λειτουργίας (ΕΣΛ) χωρίς 

να είναι απαραίτητο προηγουµένως το καθένα εκ των συνενούµενων να έχουν λάβει 

εδικό σήµα λειτουργίας , µε τις  ακόλουθες προϋποθέσεις: 
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α. Οι ξενοδοχειακές µονάδες να είναι όµορες ή να τέµνονται από φυσικό ή τεχνητό 

εµπόδιο και να έχει προσκοµισθεί η κατά το νόµο έγκριση υπέργειας ή υπόγειας 

διάβασης. 

β. Οι ξενοδοχειακές µονάδες να ανήκουν ιδιοκτησιακά στο ίδιο φυσικό ή νοµικό 

πρόσωπο. 

γ. Οι υφιστάµενες ή µέλλουσες να  ανεγερθούν ξενοδοχειακές µονάδες να είναι είτε 

κύρια ξενοδοχειακά καταλύµατα της ίδιας µορφής και κατάταξης σε αστέρια είτε  

συνδυασµός ξενοδοχειακών καταλυµάτων 4* και 5 *.  

δ. Να έχουν εκδοθεί και υλοποιηθεί οι κατά την υφιστάµενη νοµοθεσία απαραίτητες 

οικοδοµικές άδειες. 

ε. ∆εν θα υπάρξει καµία τροποποίηση (επαύξηση ή µείωση) του συντελεστή δόµησης 

ή κάλυψης εκάστης των συνενούµενων επιχειρήσεων. 

στ) ∆εν θα υπάρξει καµία επαύξηση του συνολικού αριθµού των κλινών των προς 

συνένωση ξενοδοχειακών µονάδων. 

ζ. Οι υποχρεωτικώς απαιτούµενοι κοινόχρηστοι χώροι και εγκαταστάσεις 

συµπεριλαµβανοµένων των χώρων εισόδου , υποδοχής  και  εστίασης µπορεί να 

ευρίσκονται  στην µία µονάδα αλλά να καλύπτουν το σύνολο της δυναµικότητας της 

ενιαίας µονάδας. Σε περίπτωση συνένωσης ξενοδοχειακών µονάδων διαφορετικής 

κατάταξης σε αστέρια οι ανωτέρω χώροι πρέπει να είναι σύµφωνοι µε τις 

προδιαγραφές που εκάστοτε ορίζονται για την ανώτερη εξ αυτών κατηγορία. 

η. Σε περίπτωση µελλοντικής εκ νέου ανεξαρτητοποίησης µιας ή περισσότερων 

επιχειρήσεων, οι µονάδες που θα δηµιουργηθούν θα πρέπει να καλύπτουν πλήρως τις 

κατά το νόµο τεχνικές και ποιοτικές προδιαγραφές που θα ισχύουν κατά το χρόνο 

επανακατάτµησής τους και να ζητήσουν την έκδοση ειδικού σήµατος λειτουργίας 

από τον Ε.Ο.Τ..  

3. Η προσπέλαση στα ξενοδοχεία πρέπει να γίνεται από αναγνωρισµένο ως 

κοινόχρηστο ή ιδιωτικό δρόµο ή και δια δουλείας διόδου που έχει συσταθεί µε 

συµβολαιογραφική πράξη και έχει  µεταγραφεί, ελαχίστου πλάτους κατά τα 

οριζόµενα  στο κεφ. 2 υπό στοιχεία Ι.3α του π.δ. 43/2002, όπως ισχύει .    

 

 

 Άρθρο 18 

 

Ανάπλαση φαληρικού όρµου 
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1. Στο άρθρο 11 του ν. 3843/2010 επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: 

 

α. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Για την πραγµατοποίηση προγράµµατος ολοκληρωµένης ανάπλασης στην περιοχή του 

Φαληρικού Όρµου Αττικής, όπως αυτή απεικονίζεται στο σχετικό πρωτότυπο διάγραµµα 

κλίµακας 1:5.000 που θεωρήθηκε από τον Προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης Τοπογραφικών 

Εφαρµογών µε την υπ’ αριθµ. ...../2012 πράξη του και που αντίτυπό του σε φωτοσµίκρυνση 

δηµοσιεύεται µε το παρόν, καθορίζονται ζώνες ανάπλασης και οι επιτρεπόµενες εντός αυτών 

γενικές χρήσεις γης και γενικοί όροι και περιορισµοί δόµησης, ως εξής:» 

 

β. Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης γ της παραγράφου 1, προστίθενται τρεις λέξεις 

και αντικαθίσταται ως εξής:  

 

«- Γενικές χρήσεις γης: Επιτρέπονται οι χρήσεις συνεδριακού κέντρου διεθνούς 

εµβέλειας µε υποστηρικτικές χρήσεις εκθεσιακών χώρων, καταστηµάτων, γραφείων 

υπηρεσιών και χώρων εστίασης, χώροι εστίασης κοινού, αναψυκτηρίων, χρήσεις 

λιµένος αλιέων, χώροι πληροφόρησης κοινού, εκθέσεων, καταστηµάτων, ήπιων 

αθλητικών εγκαταστάσεων, καθώς και χώρων στάθµευσης.» 

 

γ. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης ε της παραγράφου 1 αντικαθίσταται ως εξής:  

«Είναι η περιοχή που καταλαµβάνεται «από τη ζώνη V σε συνδυασµό µε τη Ζώνη Va που 

απεικονίζονται στο διάγραµµα της παραγράφου 1 του παρόντος» και η οποία χαρακτηρίζεται 

ως ειδική ζώνη υποδοχής δηµόσιων έργων και υποδοµών.» 

 

 

Άρθρο 19 

 

Ρύθµιση θεµάτων ειδικών φόρων  

Και τελών σε ακίνητα του ν. 3342/2005 

 

Το άρθρο 7 του ν. 3342/2005 αντικαθίσταται ως εξής: 

 

«1. Επιβάλλεται ειδικός φόρος υπέρ των οικείων ΟΤΑ Α’ βαθµού εντός των διοικητικών 

ορίων των οποίων βρίσκεται η εγκατάσταση, σε ποσοστό µηδέν κόµµα πέντε τοις εκατό 

(0,50%) επί των εισπράξεων των καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος που 



29 
 

λειτουργούν στα Ολυµπιακά Συγκροτήµατα. Τα Ολυµπιακά Συγκροτήµατα, όπως 

περιγράφονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 9 απαλλάσσονται από την καταβολή κάθε 

άλλου δηµοτικού φόρου ή τέλους, εκτός όσων προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 

2946/2001 (ΦΕΚ 224 Α’). 

2. Τα τέλη καθαριότητας και φωτισµού της παράγραφος 12 του άρθρου 25 του ν. 1828/1989 

που επιβάλλονται στα ακίνητα του παρόντος νόµου και καθορίζονται σύµφωνα µε τα 

προβλεπόµενα στον ν. 25/1975,  όπως ισχύει, δεν µπορούν να είναι µικρότερα των δύο 

χιλιάδων (2.000) ευρώ και να υπερβαίνουν τις τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000) ετησίως.» 

 

  Άρθρο 20 

 

Προσωρινές εγκαταστάσεις σε ακίνητα του Ν. 3342/2005 

 

Η παράγραφος 4 του άρθρου 1 του ν. 3342/2005 (Α΄ 131), όπως προστέθηκε µε την 

παράγραφο 9 του άρθρου 14 του ν. 4002/2011, αντικαθίσταται ως εξής: 

 

«4α. Στον περιβάλλοντα χώρο των εγκαταστάσεων του άρθρου 9 επιτρέπεται η 

κατασκευή ή η τοποθέτηση προσωρινών και λυόµενων κατασκευών και 

εγκαταστάσεων για την εξυπηρέτηση εκτάκτων, πρόσκαιρων και βραχυχρόνιων 

εκδηλώσεων, όπως υπαίθριες αγορές, εορταστικές εκδηλώσεις, διοργάνωση 

εκθέσεων και συναυλίες, διάρκειας µέχρι τεσσάρων µηνών. Για την κατασκευή ή 

τοποθέτηση των κατασκευών και εγκαταστάσεων του προηγούµενου εδαφίου 

εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής 

Αλλαγής, που επέχει θέση οικοδοµικής άδειας ύστερα από αίτηση του φορέα 

διαχείρισης κάθε εγκατάστασης, µε την οποία εγκρίνεται η καλυπτόµενη επιφάνεια 

και η οριοθέτηση των προσωρινών και λυόµενων κατασκευών και εγκαταστάσεων 

καθώς και οι απαιτούµενες εργασίες, κατά παρέκκλιση από κάθε ισχύουσα διάταξη. 

Με την ίδια ως άνω απόφαση καθορίζονται επίσης οι απαιτήσεις ασφάλειας και 

αισθητικής που πρέπει να πληρούν οι κατασκευές και εγκαταστάσεις, καθώς και ο 

χρόνος διατήρησής τους. Για την έκδοση της ανωτέρω απόφασης ο φορέας 

διαχείρισης της εγκατάστασης υποβάλλει στη ∆ιεύθυνση Οικοδοµικών και 

Κτιριοδοµικών Κανονισµών (∆.Ο.Κ.Κ.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας 

και Κλιµατικής Αλλαγής τεχνική έκθεση, στην οποία περιγράφονται οι αιτούµενες 
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εργασίες, τοπογραφικό διάγραµµα ή σχέδιο γενικής διάταξης, δηλώσεις ανάθεσης και 

ανάληψης της µελέτης και δήλωση ανάληψης της ευθύνης για το σύνολο των 

εργασιών από υπεύθυνο µηχανικό. Οι προσωρινές ή κινητές λυόµενες κατασκευές 

και εγκαταστάσεις αποξηλώνονται εντός δέκα (10) ηµερών από τη λήξη της 

εκδήλωσης, χωρίς να απαιτείται προηγούµενη άδεια ή έγκριση δηµόσιας αρχής. 

β. H διαδικασία έκδοσης κοινών αποφάσεων των Υπουργών Οικονοµίας και 

Οικονοµικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων και Πολιτισµού, 

που προβλέπεται στα άρθρα 11, 12 , 14, 15, 16, 18, 20, και 24 για τον καθορισµό 

καλυπτόµενης επιφάνειας και οριοθέτησης προσωρινών ή κινητών λυόµενων 

κατασκευών και εγκαταστάσεων, εφαρµόζεται για την κατασκευή ή τοποθέτηση 

προσωρινών και λυόµενων κατασκευών και εγκαταστάσεων για την εξυπηρέτηση 

εκδηλώσεων χρονικής διάρκειας µεγαλύτερης των τεσσάρων µηνών και έως ένα 

έτος.» 

 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ 

ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ 

   

                                                         Άρθρο 21 

                         Λειτουργική τακτοποίηση τουριστικών λιµένων 

 

Η παράγραφος 7 του άρθρου 166 του ν. 4070/2012 (Α’ 82) αντικαθίσταται ως εξής: 

«7. α. Στους υφιστάµενους και εν λειτουργία, κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του 

παρόντος, τουριστικούς λιµένες οι οποίοι δεν έχουν λάβει άδεια λειτουργίας, µέχρι 

την 31.12.2013, χορηγείται άδεια λειτουργίας µε  την προϋπόθεση, ότι ο φορέας 

διαχείρισης του λιµένα θα υποβάλει µέχρι την 31.12.2013 αίτηση συνοδευόµενη από 

τη νόµιµη σύµβαση παραχώρησης δικαιωµάτων εκµετάλλευσης που έχει καταρτισθεί 

µε τον εκπρόσωπο της ∆ηµόσιας Αρχής,  Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών 

Όρων σε ισχύ ή βεβαίωση υποβολής µελετών για την έγκριση ή την ανανέωση 

περιβαλλοντικών όρων, καθώς και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην 

παράγραφο 10.1 του άρθρου 160 µε στοιχεία β’, δ` και ε` του ν. 4070/2012, ΦΕΚ 
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χωροθέτησης ή για τους προ του ν. 2160/1993 τουριστικούς λιµένες, αποφάσεις µε τις 

οποίες η δηµιουργία και λειτουργία τους έχει νοµίµως εγκριθεί. Για τους 

τουριστικούς λιµένες των οποίων το δικαίωµα παραχώρησης  έχει µεταφερθεί  στο 

Ταµείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του ∆ηµοσίου (ΤΑΙΠΕ∆) δυνάµει του 

άρθρου 2 του ν. 3986/2001, την αίτηση της παρούσας παραγράφου  δύναται να 

υποβάλει και το ΤΑΙΠΕ∆, ο δε οικείος φορέας διαχείρισης υποχρεούται να του 

παράσχει κάθε συνδροµή, εξαιρουµένων σε κάθε περίπτωση των τουριστικών 

λιµένων, των οποίων φορέας διαχείρισης είναι το Υπουργείο Τουρισµού. Τις 

συνέπειες  µη εµπρόθεσµης υποβολής της αίτησης φέρει σε κάθε περίπτωση ο οικείος 

φορέας διαχείρισης.  

 

β. Σε διάστηµα τριάντα (30) ηµερών από την υποβολή της αίτησης, η αρµόδια 

∆ιεύθυνση του Υπουργείου Τουρισµού εκδίδει την άδεια λειτουργίας τουριστικού 

λιµένα. Στην περίπτωση που αντί για Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων σε 

ισχύ, υποβάλλεται βεβαίωση υποβολής µελετών για την έγκριση ή την ανανέωση 

περιβαλλοντικών όρων, ο αιτών υποχρεούται εντός δύο (2) ετών από την χορήγηση 

της άδειας λειτουργίας να προσκοµίσει στην αρµόδια ∆ιεύθυνση του Υπουργείου 

Τουρισµού, Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. Σε αντίθετη περίπτωση η 

άδεια λειτουργίας ανακαλείται. 

γ. Εφόσον µετά την χορήγηση της άδειας λειτουργίας διαπιστωθεί από την αρµόδια 

∆ιεύθυνση αυθαίρετη τροποποίηση της εγκεκριµένης διά της οικείας πράξης 

χωροθέτησης  θαλάσσιας ή χερσαίας ζώνης λιµένα, εξαιρουµένων  κτιρίων και 

κατασκευών που τυχόν έχουν διατηρηθεί κατά τις διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του 

ν. 3843/2010 και του άρθρου 24 του ν. 4014/2011, το συµβατικό αντάλλαγµα της 

καταρτισθείσας σύµβασης παραχώρησης µπορεί να αναπροσαρµόζεται µε αντίστοιχη 

τροποποίηση της σύµβασης παραχώρησης όπου θα καθορίζονται οι επί µέρους όροι 

και οι λεπτοµέρειες καταβολής. Η αναπροσαρµογή του συµβατικού ανταλλάγµατος 

µπορεί να συµφωνείται αναδροµικά και µέχρι πέντε (5) έτη, εφόσον προκύπτει από 

τα στοιχεία του φακέλου ότι η αύξηση της εγκεκριµένης θαλάσσιας ή χερσαίας ζώνης 

λιµένα  έχει πραγµατοποιηθεί σε προγενέστερο χρονικό διάστηµα από την υποβολή 

της αίτησης της περίπτωσης α της παραγράφου αυτής. Στην περίπτωση µη τήρησης 

των όρων της τροποποιηµένης σύµβασης παραχώρησης του προηγουµένου εδαφίου 

από τον υπόχρεο, η σύµβαση παραχώρησης µπορεί να καταγγέλλεται και η άδεια 
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λειτουργίας του τουριστικού λιµένα ανακαλείται µε απόφαση του αρµοδίου 

οργάνου.» 

 

 Άρθρο 22 

 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΩΝ – ΛΙΜΕΝΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 

 ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών  Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής 

Αλλαγής και Τουρισµού, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώµη της Εκτελεστικής 

Επιτροπής του Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου Αθήνας, µπορεί να τροποποιούνται 

τα επιµέρους ποσοστά στην επιτρεπόµενη δόµηση και τις επιτρεπόµενες χρήσεις γης 

των επιµέρους ζωνών των περιοχών τουριστικών αγκυροβολίων – λιµένων αναψυχής 

που ρυθµίζονται µε το Π∆ 1.3/5.3.2004 (ΦΕΚ 254 ∆΄) και να προσδιορίζονται 

υπαίθριες εγκαταστάσεις τουρισµού, αθλητισµού και αναψυχής, εφόσον συντρέχουν 

σωρευτικά  οι ακόλουθες προϋποθέσεις, η συνδροµή των οποίων τεκµηριώνεται 

ειδικώς στην σχετική µελέτη τροποποίησης, ως εξής: α) δεν µεταβάλλονται τα όρια 

και οι συνολικοί, ανά ζώνη, γενικοί όροι και περιορισµοί δόµησης, β) δεν 

αλλοιώνεται ο βασικός χαρακτήρας, προορισµός και πολεοδοµική λειτουργία της 

κάθε ζώνης ή περιοχής και γ) δεν περιλαµβάνονται ή δεν θίγονται στην ζώνη 

εκτάσεις ή τµήµατα που υπάγονται σε ειδικά νοµικά καθεστώτα προστασίας µε βάση 

τη  δασική ή την αρχαιολογική νοµοθεσία.  

 

 Άρθρο 23 

 

Ρυθµίσεις χιονοδροµικών κέντρων 

 

1.α. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής 

Αλλαγής και Τουρισµού οριοθετούνται τα υφιστάµενα χιονοδροµικά κέντρα της 

χώρας: 

α. Χελµού, Καλάβρυτα, Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας 

β. Μαινάλου, Τρίπολη, Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας 

γ. Παρνασσού, Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας/Φωκίδας/Φθιώτιδας,  

δ. Τυµφρηστού, Βελούχι, Καρπενήσι, Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας, 
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ε. Πηλίου, Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας,  

στ. Περτουλίου, Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων  

ζ. Βέρνου (Βίτσι), Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς  

η. Μετσόβου, Ήπειρος, Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων  

θ. Βασιλίτσας, Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών  

ι. Βίγλας Πισοδερίου, Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας  

ια. Ελατοχωρίου, Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας  

ιβ. Σελίου, Περιφερειακή Ενότητα Ηµαθίας  

ιγ. Βερµίου, Περιφερειακή Ενότητα Ηµαθίας  

ιδ. Καϊµακτσαλάν (Βοράς), Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας  

ιε. Λαϊλιά, Περιφερειακή Ενότητα Σερρών  

ιστ. Φαλακρού, Περιφερειακή Ενότητα ∆ράµας  

ιζ. Γεροντόβραχου Παρνασσού, Περιφερειακές Ενότητες 

Βοιωτίας/Φωκίδας/Φθιώτιδας   

ιη. Παγγαίου, Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας  

 

β. Για την οριοθέτηση των χιονοδροµικών κέντρων της προηγούµενης παραγράφου 

συντάσσονται τοπογραφικά διαγράµµατα της εκτάσεως ή των εκτάσεων επί των 

οποίων εκτείνονται τα χιονοδροµικά κέντρα, σε κλίµακα 1:5.000 µε συντεταγµένες 

κορυφών, βασιζόµενες στο Εθνικό Γεωδαιτικό Σύστηµα Αναφοράς ΕΓΣΑ ’87, όπως 

αυτό ισχύει, στο οποίο θα αποτυπώνονται οι διαστάσεις, το εµβαδό και τα όρια των 

εκτάσεων, οι δρόµοι προσπέλασης, το πλάτος και οι χαρακτηρισµοί αυτών, οι 

υψοµετρικές καµπύλες και τα υψόµετρα του δρόµου ή των δρόµων προσπέλασης και 

τα τυχόν υφιστάµενα εντός των εκτάσεων κτίσµατα και εγκαταστάσεις. Τα 

τοπογραφικά διαγράµµατα του προηγούµενου εδαφίου συνοδεύονται από υπεύθυνη 

δήλωση µηχανικού, σύµφωνα µε τον ν. 651/1977, σχετικά µε την δυνατότητα 

οικοδόµησης ή µη των διαφόρων τµηµάτων και θεωρούνται από την αρµόδια 

∆ιεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης του Ε.Ο.Τ..  

2.α. Στα υφιστάµενα και εν λειτουργία, κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του νόµου 

αυτού  χιονοδροµικά κέντρα του άρθρου 11, τα οποία δεν έχουν λάβει άδεια 

λειτουργίας, δεν επιβάλλονται οι προβλεπόµενες από τις ισχύουσες διατάξεις 

διοικητικής φύσεως κυρώσεις, αρµοδιότητας Υπουργείου Τουρισµού µέχρι την 

31.12.2014, υπό την προϋπόθεση, ότι οι φορείς διαχείρισης των χιονοδροµικών 
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κέντρων θα υποβάλουν στην αρµόδια διεύθυνση του Ε.Ο.Τ. µέχρι την 30.6.2013 τα 

δικαιολογητικά που προβλέπονται στις περιπτώσεις α, β, γ, ε, ζ, θ, ι, ια, ιβ, ιγ, ιδ, ιε 

της υπ’ αριθµ. Τ/11754/2003 απόφασης Υφυπουργού Ανάπτυξης «Προϋποθέσεις 

έκδοσης-χορήγησης ειδικού σήµατος λειτουργίας σε επιχειρήσεις χιονοδροµικών 

κέντρων» (Β’ 1536), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε την υπ’ αριθµ. 

«∆ΙΑ∆Π/Φ.Α.2.1/1624/19.1.2011 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών 

Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Οικονοµικών και Πολιτισµού και 

Τουρισµού «Απλούστευση της διαδικασίας για τη χορήγηση Ειδικού Σήµατος 

Λειτουργίας σε επιχειρήσεις χιονοδροµικών κέντρων. Ένταξη της διαδικασίας στα 

Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης.» (Β’28), καθώς και ασφαλιστήριο συµβόλαιο 

κάλυψης περιουσίας κατά παντός κινδύνου και αστικής ευθύνης έναντι τρίτων και 

βεβαίωση υποβολής µελετών για την έγκριση ή την ανανέωση περιβαλλοντικών όρων 

στην αρµόδια Αρχή. 

 

β. Σε διάστηµα εξήντα (60) ηµερών από την υποβολή της αίτησης, η αρµόδια 

υπηρεσία του Ε.Ο.Τ. εκδίδει την άδεια λειτουργίας χιονοδροµικού κέντρου. Ο αιτών 

υποχρεούται εντός δύο (2) ετών από την χορήγηση της άδειας λειτουργίας να 

προσκοµίσει στην αρµόδια ∆ιεύθυνση του Ε.Ο.Τ. Απόφαση Έγκρισης 

Περιβαλλοντικών Όρων. Σε αντίθετη περίπτωση η άδεια λειτουργίας ανακαλείται 

 

                                                           Άρθρο 24 

                      Λειτουργία καταστηµάτων εντός ζώνης τουριστικού λιµένα 

 

Στο τέλος του άρθρου 46 του ν.2224/1994 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής :  

«3. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν εφαρµόζονται σε εµπορικά καταστήµατα, που 

βρίσκονται µέσα στην χερσαία ζώνη τουριστικών λιµένων. Με απόφαση του φορέα 

διαχείρισης του τουριστικού λιµένα -και ύστερα από γνωστοποίηση προς την αρµόδια 

υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισµού- τα καταστήµατα του προηγούµενου εδαφίου 

είναι δυνατό να λειτουργούν, µε απασχόληση προσωπικού, Κυριακές και αργίες για 

την εξυπηρέτηση των διαρκών αναγκών.» 

ΜΕΡΟΣ Γ’ ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Άρθρο 25 
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                            Αρµοδιότητες Ξενοδοχειακού Επιµελητηρίου Ελλάδος 

 

1. Συνιστάται υπηρεσία ΓΕΜΗ και Υπηρεσίας Μιας Στάσης στο Ξενοδοχειακό 

Επιµελητήριο της Ελλάδας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων και Τουρισµού   

καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις  λειτουργίας, η σύνδεση µε την Κεντρική 

Υπηρεσία ΓΕΜΗ και το Τµήµα ΓΕΜΗ, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.  

2.Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ξ.Ε.Ε. µπορεί να θεσµοθετείται η 

προαιρετική ένταξη σ' αυτό επιχειρήσεων, φυσικών προσώπων ή φορέων άλλου 

Κλάδου ή Κλάδων επιχειρήσεων δραστηριοποιουµένων στον Τουριστικό Τοµέα 

καθώς και οι όροι και οι προϋποθέσεις  της ένταξής τους. 

 

 

Άρθρο 26 

∆ιαθέσιµα κεφάλαια ΞΕΕ 

 

Το άρθρο 246 παράγραφος 1 εδάφιο 1 του Ν.4072/2012 ισχύει και για το 

Ξενοδοχειακό Επιµελητήριο της Ελλάδος 

 

Άρθρο   27 

Εκµίσθωση ακινήτων για τουριστικούς σκοπούς 

 

Στο άρθρο 29 του ν. 3498/2006,  προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Oι παραπάνω 

διατάξεις εφαρµόζονται επίσης και για εκµισθώσεις ακινήτων των Οργανισµών 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β΄ βαθµού.  Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα ορίζονται 

στην παράγραφο 17 του άρθρου 6 του ν. 2160/1993 (ΦΕΚ 118 Α΄), όπως 

τροποποιήθηκε µε την παράγραφο 3 του άρθρου 39 του ν. 3105/2003 (ΦΕΚ 29 Α΄) 

 

Άρθρο  28 

Επιπλωµένη Τουριστική Κατοικία 

Οι επιχειρήσεις επιπλωµένης τουριστική κατοικίας που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις 

του ν.557/1987 µπορούν να ενταχτούν ως επιχειρήσεις ενοικιαζοµένων 

διαµερισµάτων µέχρι της κατηγορίας δύο(2) κλειδιών µε το καθεστώς του ν.3190/03. 
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                                                             Άρθρο  29 

Ειδικό Σήµα Λειτουργίας σε επιχειρήσεις ενοικιαζοµένων 

δωµατίων-διαµερισµάτων κατηγορίας «δύο κλειδιών» 

 

Ειδικά για τις επιχειρήσεις που διαθέτουν έως δέκα (10) ενοικιαζόµενα δωµάτια σε 

νησιά µε πληθυσµό έως 3100 κατοίκους δύναται να χορηγείται Ειδικό Σήµα 

Λειτουργίας κατηγορίας δύο (2) κλειδιών κατά παρέκκλιση των κειµένων διατάξεων. 

Με απόφαση του Υπουργού Τουρισµού καθορίζονται οι προϋποθέσεις , η διαδικασία 

και άλλα  ζητήµατα την εφαρµογή του άρθρου αυτού. 

           

Άρθρο   30 

 

Παραχώρηση χρήσης αιγιαλού σε ξενοδοχειακά καταλύµατα 

 

Το άρθρο 13 παράγραφος 4 του ν. 2971/2001 τροποποιείται ως εξής:  

 

«Το αντάλλαγµα, το οποίο δύναται να αναπροσαρµόζεται µε απόφαση του Υπουργού 

Οικονοµικών για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας πλην Τ.∆.Κ. 

σε όµορα κύρια ξενοδοχειακά καταλύµατα  και καταβάλλεται στο ∆ηµόσιο, 

υπολογίζεται από τον πολλαπλασιασµό του ενός ογδόου (1/8) της τιµής δίκλινου 

δωµατίου µετά λουτρού, χωρίς λοιπές επιβαρύνσεις, όπως η τιµή αυτή δηλώνεται στο 

Ξ.Ε.Ε. για κάθε ξενοδοχειακή επιχείρηση επί τον αριθµό των κλινών.» 

 

Άρθρο  31 

Τροποποίηση του άρθρου 54 Ν. 3498/2006 

 

 Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 54 του ν. 3498/2006 (ΦΕΚ Α’ 230), 

αντικαθίσταται ως εξής:  

«Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Τουρισµού και του κατά περίπτωση 

συναρµόδιου Υπουργού, ορίζονται οι προδιαγραφές, οι όροι και οι προϋποθέσεις 

λειτουργίας, τα απαραίτητα δικαιολογητικά και οι οικονοµικές επιβαρύνσεις για τη 

νόµιµη λειτουργία τους, οι διοικητικές κυρώσεις για παράβαση των παραπάνω όρων 
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και προϋποθέσεων, και  κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την ίδρυση και 

λειτουργία αυτών των επιχειρήσεων».              

 

Άρθρο 32 

1. Το άρθρο 150 του ν. 4070/2012, όπως ισχύει,  τροποποιείται ως ακολούθως:  

α. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης (γ) της παραγράφου 1 τροποποιείται, ως 

ακολούθως:  

«Για κατασκευές ή χρήσεις που έχουν υπαχθεί στις ρυθµίσεις του άρθρου 24 του ν. 

4014/2011 (Α΄ 209) προσκοµίζεται η βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας σύµφωνα 

µε το άρθρο 2 της 41498/26.9.2011 απόφασης των Υπουργών ∆ιοικητικής 

Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 

Κλιµατικής Αλλαγής και ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων 

(Β΄ 2167) η βεβαίωση καταβολής ποσοστού 30% του συνολικού ποσού προστίµου 

έως 31/3/2013.» 

 

β. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης (ε) της παραγράφου 1, τροποποιείται  ως 

ακολούθως:  

«Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει σύνδεση µε αποχετευτικό δίκτυο, η βεβαίωση 

καλής λειτουργίας του αποχετευτικού συστήµατος εκδίδεται από τη  ∆/νση Υγείας 

της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.» 

γ. Στην παράγραφο 1 προστίθενται περιπτώσεις (η) και (θ) ως ακολούθως:  

«η. Απόδειξη κατάθεσης παραβόλων, ως ακολούθως:  

Κατηγορία καταλύµατος  Ποσό  

Κατηγορίας 5* 

10,00 € / δωµάτιο 

Κατηγορίας 4* 

8,00 € / δωµάτιο 

Κατηγορίας 3* 

6,00 € / δωµάτιο 

Κατηγορίας 2*  

4,00 € / δωµάτιο 

Κύρια τουριστικά καταλύµατα  

Κατηγορίας 1* 

4,00 € / δωµάτιο 
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Τουριστικές επιπλωµένες κατοικίες και επαύλεις 10,00 € / δωµάτιο 

Ενοικιαζόµενα Επιπλωµένα ∆ωµάτια και 

Επιπλωµένα ∆ιαµερίσµατα  

 

15,00 € / δωµάτιο 

Οργανωµένες τουριστικές κατασκηνώσεις 

(ανεξαρτήτως τάξης) 

5,00 € / θέση & 

10,00 € / οικίσκο 

Κύρια τουριστικά καταλύµατα εντός παραδοσιακών 

κτισµάτων (ανεξαρτήτως τάξης) 

10,00 € / δωµάτιο 

 

Τα ως άνω αναφερόµενα παράβολα κατατίθενται υπέρ Ελληνικού ∆ηµοσίου σε 

οποιαδήποτε ∆.Ο.Υ. στον κωδικό 3741.  Ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) του εν 

λόγω ποσού µεταφέρεται από το Ελληνικό ∆ηµόσιο στον προϋπολογισµό του Ε.Ο.Τ.  

 θ. Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για έργα κατηγορίας Α ή 

Πρότυπες Περιβαλλοντικές ∆εσµεύσεις (Π.Π.∆.), όπου απαιτείται, για έργα 

κατηγορίας Β σύµφωνα µε το Παράρτηµα VI της υπ’ άρθρο 1958/2012 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 

21) απόφασης Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής όπως 

ισχύει.» 

 

δ. Η περίπτωση (α) της παραγράφου 2 καταργείται.»  

2. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 152 του ν. 4070/2012, όπως 

ισχύει,  τροποποιείται ως ακολούθως: 

«Οποιαδήποτε αλλαγή στο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που εκµεταλλεύεται το 

τουριστικό κατάλυµα συνεπάγεται έκδοση νέου Ειδικού Σήµατος Λειτουργίας µε 

µόνη την υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών α΄, β΄ και η΄ της παραγράφου 1 και 

β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 150». 

        

 

Άρθρο 33 

Ρύθµιση θεµάτων ειδικών τουριστικών λεωφορείων δηµόσιας χρήσης 

                 

1. Το εδάφιο α παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν. 711/1977 «Περί ειδικών 

τουριστικών λεωφορείων», όπως ισχύει  (ΦΕΚ 284 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής:  
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«1. α) Σε κυκλοφορία τίθενται καινούρια και µεταχειρισµένα τουριστικά 

λεωφορεία δηµόσιας χρήσης,  κατά τις διατάξεις του άρθρου 4 του παρόντος 

νόµου. Τα µεταχειρισµένα τουριστικά λεωφορεία δηµόσιας χρήσης που  τίθενται 

σε  κυκλοφορία πρέπει να είναι προέλευσης εσωτερικού ή χώρας µέλους της Ε.Ε. 

ή του Ε.Ο.Χ. και να εµπίπτουν στην κατηγορία εκποµπών ρύπων EURO ΙV ή 

µεταγενέστερη».  

 

2. Στο άρθρο 6 του ν. 711/1977, όπως ισχύει, προστίθενται παράγραφοι 4 και 5, 

ως ακολούθως: 

 

« 4. Για τη χορήγηση από την οικεία Π.Υ.Τ. του Ε.Ο.Τ. απόφασης  έγκρισης 

αντικατάστασης άδειας κυκλοφορίας ειδικού τουριστικού λεωφορείου δηµόσιας 

χρήσης, σε εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, υποβάλλονται στην 

οικεία Π.Υ.Τ. του Ε.Ο.Τ., εκτός από τις απαιτούµενες κατά περίπτωση 

συµβολαιογραφικές πράξεις, και τα δικαιολογητικά τα οποία προβλέπονται στην µε 

άρθρο 14340/3.11. 2011 απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Τουρισµού 

«∆ιαδικασία έγκρισης θέσης σε κυκλοφορία ειδικών τουριστικών λεωφορείων 

δηµόσιας χρήσης» (ΦΕΚ 2537/Β)  

 

   5.  Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών, οι οποίες έχουν θέσει σε 

κυκλοφορία ειδικά τουριστικά λεωφορεία, πριν την έναρξη ισχύος της µε άρθρο 

14340/3.11.2011 απόφασης του Υπουργού Πολιτισµού και Τουρισµού «∆ιαδικασία 

έγκρισης θέσης σε κυκλοφορία ειδικών τουριστικών λεωφορείων δηµόσιας χρήσης» 

(ΦΕΚ 2537/Β)  είτε σε εφαρµογή του άρθρου 6 του νόµου αυτού, οφείλουν να 

καταθέσουν εγγυητική επιστολή, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις παραγράφους 1δ 

και 2 της ως άνω αναφερόµενης απόφασης, στην οικεία Π.Υ.Τ. του Ε.Ο.Τ. µέσα σε 

προθεσµία 4 (τεσσάρων)  µηνών από τη δηµοσίευση του νόµου αυτού». 

 

                                                          Άρθρο 34 

                 Ρύθµιση θεµάτων γραφείων ενοικίασης  µοτοσυκλετών άνω των 50 κε. 
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1. α) Τροποποιείται η περίπτωση 25 της παραγράφου ΙΙ του άρθρου 75 του ν. 

3463/2006 «Κύρωση του κώδικα δήµων και κοινοτήτων» (Φ.Ε.Κ. 114 Α΄) 

σχετικά µε τις αρµοδιότητες των δηµοτικών αρχών ως ακολούθως: 

«25.  Η χορήγηση άδειας λειτουργίας καταστηµάτων εκµίσθωσης µοτοποδηλάτων 

και επιχειρήσεων εκµίσθωσης µοτοσικλετών άνω των 50 κ.ε. άνευ οδηγού.» 

β) Εντός προθεσµίας τριών (3) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος, 

καθορίζονται µε κοινή απόφαση των υπουργών Εσωτερικών και Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, οι όροι και 

προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργίας των επιχειρήσεων εκµίσθωσης 

µοτοσικλετών άνω των 50 κ.ε., άνευ οδηγού, η διαδικασία αδειοδότησης, τα 

απαιτούµενα δικαιολογητικά, οι οικονοµικές  επιβαρύνσεις, οι επιβαλλόµενες 

κυρώσεις, ο τύπος των εκµισθούµενων οχηµάτων καθώς και κάθε άλλη αναγκαία 

λεπτοµέρεια.  

2. Από  τη δηµοσίευση της κοινής υπουργικής απόφασης της περίπτωσης β της 

παραγράφου 1, καταργούνται: 

α) η υπ’ άρθρο 515519/ειδ. αριθ. 165/10.10.1994 απόφαση Γενικού Γραµµατέα 

Ε.Ο.Τ. «Υπαγωγή των επιχειρήσεων εκµίσθωσης µοτοσικλετών άνω των 50 cc στις 

τουριστικές επιχειρήσεις του άρ. 2 του ν. 2160/1993» (Φ.Ε.Κ. 778 Β΄) 

β) η υπ’ άρθρο 16598/29.12.2010 κοινή απόφαση υπουργών Υποδοµών, Μεταφορών 

και ∆ικτύων και Πολιτισµού και Τουρισµού «Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας 

επιχειρήσεων εκµίσθωσης µοτοσικλετών άνω των 50 κ.ε., άνευ οδηγού» (Φ.Ε.Κ. 

2189 Β΄), όπως ισχύει  

γ) η υπ’ άρθρο Τ/1921/25.05.1998  κοινή απόφαση υπουργών Ανάπτυξης και 

Μεταφορών και Επικοινωνιών «Περί όρων και προϋποθέσεων συστάσεως και 

λειτουργίας επιχειρήσεων εκµισθώσεως δικύκλων µοτοσικλετών, άνευ οδηγού» 

(Φ.Ε.Κ. 568 Β΄) 

δ) η υπ΄ άρθρο ∆ΙΑ∆Π/Φ/Α.2.1/10282/20.5.2011 κοινή απόφαση υπουργών  

Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Οικονοµικών και 

Πολιτισµού και Τουρισµού «Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης Ειδικού Σήµατος 

Λειτουργίας σε επιχειρήσεις εκµίσθωσης µοτοσικλετών άνω των 50 κ.ε. άνευ οδηγού, 

στα Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.)» 
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3. Αιτήσεις για ίδρυση και λειτουργία επιχειρήσεων εκµισθώσεως δικύκλων 

µοτοσικλετών, άνευ οδηγού που έχουν υποβληθεί πριν την έκδοση του νόµου 

αυτού, εξετάζονται σύµφωνα µε το  θεσµικό πλαίσιο που ίσχυε κατά την 

δηµοσίευση του νόµου αυτού  

Άρθρο 35 

                                     ∆ροµολόγια τουριστικών λεωφορείων 

 

Το εδάφιο 1 του άρθρου 1 του ν. 711/1977 όπως τροποποιήθηκε µε τον ν. 2446/1996 

και µε το ν. 3446/2006 και ισχύει, τροποποιείται ως εξής: 

 

«Το µεταφορικό έργο που πραγµατοποιείται, κατ` αποκλειστικότητα, από τα ειδικά 

τουριστικά λεωφορεία δηµόσιας χρήσης, συνίσταται στη διενέργεια έκτακτων 

γραµµών και γραµµών κλειστής διαδροµής που εξυπηρετούν µεταφορά 

προσχηµατισµένης οµάδας προσώπων και αποσκευών, απαγορευοµένης της µε 

οποιονδήποτε τρόπο εκτέλεσης συγκοινωνίας, ως εξής: » 

 

                                                  Άρθρο 36 

                                           Συµπλήρωση διατάξεων ν. 4093/2012 

Στο τέλος της υποπαραγράφου 1 της παραγράφου Η.2 του ν. 4093/2012  προστίθεται 

η εξής φράση:  

«Στα ιδιόκτητα µεταφορικά µέσα περιλαµβάνονται επίσης τα κάθε είδους τροχοφόρα 

επιβατηγά οχήµατα τύπου mini-bus έως 9 θέσεων.» 

                                                   

                                                      Άρθρο 37 

Κλιµάκια ελέγχου Υπουργείου Τουρισµού του άρθρου 7α ν.2323/1995 

 

1. Τα κλιµάκια ελέγχου της τουριστικής αγοράς του στοιχείου γ), της παραγράφου 3 

του άρθρου 7α του ν. 2323/1995, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 7 του ν. 

3190/2003 και ισχύει υπάγονται εφεξής στο Υπουργείο Τουρισµού.  

 

2. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισµού ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε την 

οργάνωση των κλιµακίων, τον τρόπο λειτουργίας τους και την διαδικασία έλεγχου 

και επιβολής κυρώσεων και κάθε άλλο σχετικό θέµα. 
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  Άρθρο 38 

Ακίνητα της Ελληνικής Ολυµπιακής Επιτροπής 

Oι διατάξεις των περιπτώσεων β, γ και δ της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του ν. 

2730/1999 (ΦΕΚ 130 Α' ), όπως τροποποιήθηκαν µε τη παράγραφο 2 του άρθρου 5 

του ν. 2947/2001 (ΦΕΚ 228 Α΄), και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτών πράξεων, 

εφαρµόζονται αναλόγως και για τις εγκαταστάσεις της Ελληνικής Ολυµπιακής 

Επιτροπής στην Αρχαία Ολυµπία.  

 

 


