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ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ

Μέρος Α: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ
Κεφάλαιο Πρώτο: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός των ρυθμίσεων του παρόντος νόμου είναι η ανάπτυξη, η οργάνωση και η
εποπτεία δραστηριοτήτων και επιχειρηματικότητας μικρής κλίμακας στο πεδίο του
Τουρισμού Υπαίθρου, με επιδίωξη τη στήριξη του αγροτικού εισοδήματος και της
τοπικής οικονομίας, στο πλαίσιο εμπλουτισμού και διαφοροποίησης του εγχώριου
τουριστικού προϊόντος, καθώς και αύξησης της ελκυστικότητας και της
ανταγωνιστικότητάς του.

Άρθρο 2
Γενικοί ορισμοί
Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου ισχύουν οι ακόλουθοι γενικοί ορισμοί :
1. Τουρισμός Υπαίθρου είναι κάθε ειδική μορφή βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης
που έχει ως σκοπό την επαφή του επισκέπτη-τουρίστα με το φυσικό,
παραγωγικό, κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον της Υπαίθρου.
2. Ο Τουρισμός Υπαίθρου περιλαμβάνει την παροχή επιχειρηματικά οργανωμένων
τουριστικών υπηρεσιών και αγαθών όπως:
2.1. Παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας και εστίασης οι οποίες δεν αλλοιώνουν το
φυσικό περιβάλλον και τα ιδιαίτερα πολιτισμικά στοιχεία του κάθε τόπου .
2.2. Διοργάνωση γιορτών και εκδηλώσεων στις αγροτικές και αλιευτικές περιοχές
με βάση τα τοπικά έθιμα, τον τοπικό πολιτισμό και τις τοπικές παραδόσεις .
2.3. Παροχή υπηρεσιών επίδειξης, ενημέρωσης, παρακολούθησης ή συμμετοχής
σε δράσεις, ενέργειες ή δραστηριότητες που προωθούν την επαφή του
επισκέπτη-τουρίστα με την ύπαιθρο όπως:
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.
2.3.5.
2.3.6.

Αγροτική ζωή και αγροτική παραγωγή.
Αλιευτική ζωή και αλιευτική παραγωγή.
Γαστρονομία συμπεριλαμβανομένης και της οινογνωσίας.
Παρακολούθηση της άγριας πανίδας και χλωρίδας και
βιοπικοιλότητας των χερσαίων και υδάτινων οικοσυστημάτων .
Σκι και χιονοδρομικές δραστηριότητες.
Έφιππη περιήγηση.

της
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2.3.7.
2.3.8.
2.3.9.
2.3.10.
2.3.11.
2.3.12.
2.3.13.
2.3.14.
2.3.15.
2.3.16.
2.3.17.

Πεζοπορία.
Αναρρίχηση.
Ορειβασία.
Ποδηλασία βουνού.
Διάσχιση φαραγγιών.
Επίσκεψη ή και εξερεύνηση σπηλαίων.
Διάπλους ποταμών με σχεδία (rafting) ή με κανό-καγιάκ.
Διάπλους θαλάσιων αποστάσεων με κολύμβηση ή κανό.
Καταδύσεις.
Πτήση με αλεξίπτωτο πλαγιάς.
Λοιπές δράσεις, ενέργειες ή δραστηριότητες που μπορούν να
αναπτυχθούν με στόχο την ψυχαγωγία του επισκέπτη-τουρίστα μέσω
της επαφής του με το φυσικό, κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον
της υπαίθρου.

2.4. Διοργάνωση εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών σεμιναρίων που συνδυάζονται
με δράσεις των περιπτώσεων 2.1 έως 2.3 της παρούσας.
3. Αγροτουρισμός είναι ειδική μορφή Τουρισμού Υπαίθρου η οποία συνίσταται
στο σύνολο των δραστηριοτήτων, που συνδέονται με την αγροτική παραγωγή και
το πολιτιστικό περιβάλλον των αγροτικών περιοχών, τις αγροτικές ασχολίες, τα
τοπικά προϊόντα, την παραδοσιακή κουζίνα και τοπική γαστρονομία, καθώς και
την παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας και εστίασης σε χώρους ενοποιημένους ή μη
με αγροτικές εγκαταστάσεις.
4. Αλιευτικός Τουρισμός είναι ειδική μορφή Τουρισμού Υπαίθρου η οποία συνίσταται
στο σύνολο των δραστηριοτήτων, που συνδέονται με την αλιευτική,
σπογγαλιευτική και υδατοκαλλιεργητική παραγωγή, το πολιτιστικό περιβάλλον
των αλιευτικών κοινοτήτων, τις αλιευτικές, τις σπογγαλιευτικές και τις
υδατοκαλλιεργητικές ασχολίες, και τις αντίστοιχες πρακτικές, καθώς και τα τοπικά
έθιμα, που σχετίζονται με αυτές, τα τοπικά προϊόντα, την παραδοσιακή κουζίνα
και τοπική γαστρονομία σε σχέση με την αλιεία, την σπογγαλιεία και την
υδατοκαλλιέργεια. Περιλαμβάνει, επίσης, την επίδειξη τεχνικών αλιείας,
σπογγαλιείας, και μεθόδων εκτροφής και καλλιέργειας υδρόβιων οργανισμών,
και της χρήσης των αντίστοιχων μεθόδων και εργαλείων από τους ίδιους τους
τουρίστες-επισκέπτες ή και την άμεση και ενεργό συμμετοχή των τουριστώνεπισκεπτών σε αυτές τις δραστηριότητες και πρακτικές, τόσο στον υδάτινο χώρο,
όσο και σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους στην παράκτια, παρόχθια και
παραλίμνια ζώνη, καθώς και την παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας και εστίασης σε
παράκτιες, παρόχθιες και παραλίμνιες περιοχές αλιευτικών κοινοτήτων.
5. Οινοτουρισμός είναι ειδική μορφή Τουρισμού Υπαίθρου, η οποία συνίσταται στο
σύνολο των δραστηριοτήτων, που συνδέονται με το πολιτιστικό περιβάλλον της
αμπελοοινικής περιοχής, τα αμπέλια και την αμπελοκαλλιέργεια, τα οινοποιεία και
την παραγωγή, δοκιμή, κατανάλωση και αγορά οίνου και παραπροϊόντων του
στον τόπο παραγωγής, τη διοργάνωση γιορτών και εκδηλώσεων στις
αμπελοοινικές περιοχές με στόχο την ανάδειξη του αμπελοοινικού πλούτου της
περιοχής, τη διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων στους χώρους των
οινοποιείων, καθώς και την παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας και εστίασης σε
χώρους ενοποιημένους ή μη με εγκαταστάσεις του οινοποιείου.
6. Επιχείρηση τουρισμού υπαίθρου είναι η επιχείρηση, που ανήκει σε μία
τουλάχιστον από τις μορφές ή στους κλάδους του άρθρου 4 του παρόντος.
7. Αγροδιατροφικές συμπράξεις είναι αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρίες, οι οποίες
ιδρύονται σε επίπεδο περιφερειακής αυτοδιοίκησης, με σκοπό την προώθηση του
καλαθιού αγροτικών προϊόντων της περιφέρειας αυτής.
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8. Καλάθι αγροτικών προϊόντων μιας Περιφέρειας είναι το σύνολο των επιλεγμένων
διατροφικών προϊόντων του πρωτογενούς τομέα, συμπεριλαμβανομένων και των
προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιεργειών, που η παραγωγή, η εκφόρτωση, η
επεξεργασία και η συσκευασία τους πραγματοποιούνται στα γεωγραφικά όρια
της αντίστοιχης Περιφέρειας. Η αρμοδιότητα για την θεσμοθέτηση της διαδικασίας
καθορισμού του περιεχομένου καθώς και λήψης αποφάσεων καθορισμού του
περιεχομένου του καλαθιού αγροτικών προϊόντων μιας Περιφέρειας ανήκει στο
οικείο Περιφερειακό της Συμβούλιο.
9. Ειδικό Σήμα Τουρισμού Υπαίθρου είναι σήμα με ειδικό λογότυπο του ΕΟΤ με το
οποίο πιστοποιείται ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση πληροί τις ειδικές
προϋποθέσεις του παρόντος νόμου και προσφέρει ικανοποιητικό επίπεδο
υπηρεσιών.

Άρθρο 3
Άσκηση δραστηριοτήτων Τουρισμού Υπαίθρου
Η διοργάνωση και υλοποίηση της ατομικής ή ομαδικής άσκησης των τουριστικών
δραστηριοτήτων του προηγούμενου άρθρου, οι γενικές και ειδικές προϋποθέσεις,
προδιαγραφές και οι όροι λειτουργίας και ασφαλείας που θα πρέπει να τηρούνται
από τους διοργανωτές των δραστηριοτήτων αυτών, καθώς και τα απαραίτητα
δικαιολογητικά, ορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού
και των αρμοδίων κατά περίπτωση Υπουργών.

Άρθρο 4
Μορφές επιχειρήσεων Τουρισμού Υπαίθρου
1.

Ως επιχειρήσεις Τουρισμού Υπαίθρου, κατά την έννοια του παρόντος νόμου,
χαρακτηρίζονται οι ακόλουθες μορφές και κλάδοι επιχειρήσεων:
α) Τουριστικά καταλύματα όλων των μορφών του άρθρου 2, παράγρ. 1 και 2
του ν.2160/93 «Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 118
Α’), όπως ισχύει, μέγιστης δυναμικότητας σαράντα (40) κλινών. Σε
περίπτωση που οι επιχειρήσεις αυτές προσφέρουν, πέραν της διαμονής και
σίτιση, είτε πρωινό είτε γεύμα, χρησιμοποιούν και προσφέρουν προς
κατανάλωση υποχρεωτικώς προϊόντα που ανήκουν στο καλάθι αγροτικών
προϊόντων της παραγράφου 8 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου ή που
παράγονται στο οικείο αγροτικό νοικοκυριό τουλάχιστον κατά 40%, σε
περίπτωση επιχειρήσεων που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 6 του
παρόντος νόμου.
β) Εστιατόρια, ταβέρνες και παραδοσιακά καφενεία τα οποία προσφέρουν
προϊόντα της ελληνικής ή τοπικής παραδοσιακής κουζίνας ή αναψυκτικά
και ποτά. Τα προσφερόμενα εδέσματα με χρήση παραδοσιακών συνταγών
χρησιμοποιούν ως πρώτα υλικά, προϊόντα που ανήκουν στο καλάθι
αγροτικών προϊόντων της παραγράφου 8 του άρθρου 2 του παρόντος
νόμου ή παράγονται στο οικείο αγροτικό νοικοκυριό τουλάχιστον κατά 40%,
σε περίπτωση επιχειρήσεων που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 6
του παρόντος νόμου.
3

γ) Εργαστήρια παραγωγής, έκθεσης και πώλησης παραδοσιακών τοπικών
προϊόντων, ήτοι χώροι παραγωγής, έκθεσης και πώλησης τοπικών
αγροτικών προϊόντων, τοπικών εδεσμάτων και προϊόντων λαϊκής τέχνης της
περιοχής τους.
δ)

Επισκέψιμες παραγωγικές
τυροκομεία κ.λ.π.

μονάδες,

όπως

οινοποιεία,

ελαιοτριβεία,

ε)

Επιχειρήσεις Αγροτουρισμού, Αλιευτικού Τουρισμού και Οινοτουρισμού,
όπως αυτές ορίζονται στα αντίστοιχα ειδικά κεφάλαια του παρόντος νόμου.

στ) Κάθε άλλη επιχείρηση παροχής υπηρεσιών σε σχέση με τις δραστηριότητες
του άρθρου 2 του παρόντος νόμου.
2.

Επιχείρηση Τουρισμού Υπαίθρου, προκειμένου να προσφέρει, παραλλήλως με
τις κύριες υπηρεσίες και προϊόντα της, και υπηρεσίες διαμονής, διαθέτει επί
πλέον τουριστικό κατάλυμα μιας εκ των προβλεπομένων από το άρθρ. 2
παράγρ.1 και 2 του ν.2160/93, όπως ισχύει, μορφών και για το οποίο έχει
χορηγηθεί το σχετικό Ειδικό Σήμα Λειτουργίας του ΕΟΤ. Ο ποσοτικός
περιορισμός κατά κλίνες της περίπτωσης α της προηγούμενης παραγράφου
ισχύει και στην περίπτωση αυτή.

3.

Στο μητρώο τουριστικών επιχειρήσεων, που τηρείται από τον ΕΟΤ σύμφωνα με
το άρθρο 3 παράγραφος 3 του ν.2160/1993, όπως ισχύει, καταχωρούνται και
οι επιχειρήσεις Τουρισμού Υπαίθρου του παρόντος νόμου.

Άρθρο 5
Αδειοδότηση-Ειδικό Σήμα-Έλεγχος Λειτουργίας Επιχειρήσεων Τουρισμού
Υπαίθρου
1.

Οι επιχειρήσεις τουρισμού υπαίθρου λαμβάνουν το Ειδικό Σήμα, το οποίο
αποτελεί πιστοποίηση της εκ μέρους τους παροχής υπηρεσιών, που
εντάσσονται στην κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου
έννοια του Τουρισμού Υπαίθρου.

2.

Στις επιχειρήσεις του άρθρου 4 του παρόντος νόμου, που λειτουργούν νόμιμα
και εφόσον αυτές πληρούν τα ειδικά κριτήρια, τους όρους και τις προϋποθέσεις,
που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού,
χορηγείται Ειδικό Σήμα Τουρισμού Υπαίθρου. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται
επίσης ο τρόπος και η διαδικασία διαπίστωσης συνδρομής των όρων και
προϋποθέσεων προς χορήγηση του Ειδικού Σήματος, καθώς και κάθε άλλη
αναγκαία λεπτομέρεια.

3.

Το Ειδικό Σήμα Τουρισμού Υπαίθρου φέρει ειδικό λογότυπο του ΕΟΤ και
χορηγείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα ΕΟΤ, ή των εξουσιοδοτημένων
από αυτόν περιφερειακών Υπηρεσιών, κατόπιν προηγούμενης σχετικής
αίτησης της ενδιαφερόμενης επιχείρησης.

4.

Το Ειδικό Σήμα Τουρισμού Υπαίθρου είναι αόριστης ισχύος. Η συνδρομή των
προϋποθέσεων χορήγησης του Ειδικού Σήματος Τουρισμού Υπαίθρου, πέραν
της αρχικής διαπίστωσής της, ελέγχεται και διαπιστώνεται τουλάχιστον ανά
τριετία από την υπηρεσία η οποία το χορηγεί, καθώς και από κάθε υπηρεσία
που προϊσταται αυτής. Υπέρβαση του χρονικού ορίου των τριών ετών για τον
επανέλεγχο της επιχείρησης δεν επιδρά επί της ισχύος του χορηγηθέντος
σήματος, επιφυλασσομένης της ευθύνης των αρμοδίων οργάνων.
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5.

Το Ειδικό Σήμα Τουρισμού Υπαίθρου ανακαλείται από την αρχή, η οποία το
χορηγεί, εάν για οποιοδήποτε λόγο παύσει να ισχύει το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας
ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας της επιχείρησης. Επίσης το Ειδικό Σήμα
Τουρισμού Υπαίθρου ανακαλείται, μετά από προηγούμενη ακρόαση του
επιχειρηματία, 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 παρόντος άρθρου. Στην περίπτωση αυτή το
Ειδικό Σήμα Τουρισμού Υπαίθρου χορηγείται εκ νέου μετά την παρέλευση έτους
από την ανάκλησή του, εάν διαπιστωθεί, με ειδικό έλεγχο της αρχής, που το
χορήγησε, ότι η επιχείρηση πληροί και πάλι τα κριτήρια, τους όρους και
προϋποθέσεις του παρόντος.

6.

Εντός μηνός από την έκδοση, ανάκληση ή επαναχορήγηση του Ειδικού
Σήματος Τουρισμού Υπαίθρου, ενημερώνεται εγγράφως η Υπηρεσία που είναι
αρμόδια για την τήρηση του κεντρικού μητρώου τουριστικών επιχειρήσεων της
χώρας.

7.

Οι επιχειρήσεις Τουρισμού Υπαίθρου του παρόντος νόμου, υποχρεούνται να
λάβουν πριν από την έναρξη της δραστηριότητάς τους Ειδικό Σήμα Τουρισμού
Υπαίθρου από τον ΕΟΤ, που επέχει θέση αδείας λειτουργίας.

8.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την χορήγηση του Ειδικού Σήματος Τουρισμού
Υπαίθρου είναι η προηγούμενη απόκτηση από την επιχείρηση των τυχόν
ειδικών αδειών που αντιστοιχούν στις δραστηριότητές της. Στην περίπτωση
τουριστικού καταλύματος, το Ειδικό Σήμα Τουρισμού Υπαίθρου επέχει θέση του
Ειδικού Σήματος Λειτουργίας της παραγράφου 1 του άρθρου 37 του παρόντος
νόμου.

9.

Σε περίπτωση που δεν προβλέπονται ειδικές διατάξεις για την αδειοδότηση
μιας ή περισσότερων από τις δραστηριότητες της υπό ίδρυση επιχείρησης
Τουρισμού Υπαίθρου, η επιχείρηση αυτή μπορεί να ασκεί τις δραστηριότητές
της, συμμορφούμενη προς τις κείμενες διατάξεις.

10.

Στις επιχειρήσεις του περίπτωσης γ, της παραγράφου 1, του άρθρου 4, του
παρόντος νόμου, προϋπόθεση για τη χορήγηση του Ειδικού Σήματος
Τουρισμού Υπαίθρου, είναι η παραγωγή, έκθεση και πώληση προϊόντων και
ειδών λαϊκής τέχνης που είναι αποκλειστικά τοπικής παραγωγής, στο επίπεδο
της οικείας Περιφέρειας εντός της οποίας έχει την έδρα της και
δραστηριοποιείται η επιχείρηση.

11.

Συμφωνίες μεταξύ επιχειρήσεων Τουρισμού Υπαίθρου και τουριστικών
γραφείων, ταξιδιωτικών οργανισμών ή διοργανωτών οργανωμένων ταξιδιών ή
οποιασδήποτε άλλης επιχείρησης, για παροχή στους πελάτες τους αντιστοίχων
τουριστικών υπηρεσιών για δραστηριότητες του άρθρου 2 του παρόντος νόμου
είναι άκυρες, αν η επιχείρηση που πρόκειται να παράσχει υπηρεσίες για
δραστηριότητες του άρθρου 2 του παρόντος νόμου, δεν διαθέτει σε ισχύ το
Ειδικό Σήμα Τουρισμού Υπαίθρου.

12.

Για την εφαρμογή της νομοθεσίας επενδυτικών ή χρηματοδοτικών και λοιπών
προγραμμάτων, ως επιχειρήσεις τουρισμού υπαίθρου νοούνται, μόνο όσες
διαθέτουν το Ειδικό Σήμα Τουρισμού Υπαίθρου.
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Κεφάλαιο Δεύτερο : ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟ
Άρθρο 6
Ορισμοί
Επιχείρηση Αγροτουρισμού είναι κάθε επιχείρηση Τουρισμού Υπαίθρου του άρθρου
4 του παρόντος νόμου η οποία παρέχει υπηρεσίες Αγροτουρισμού όπως αυτές
εξειδικεύονται στην παρ. 3 του άρθρου 2 του παρόντος. Ανήκει σε αγρότη ή αγρότες
εγγεγραμμένους στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ή το κεφάλαιό
της ανήκει τουλάχιστον κατά 50% σε αγρότη ή αγρότες εγγεγραμμένους στο Μητρώο
Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.
Άρθρο 7
Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Αγροτουρισμού
Φορείς παροχής υπηρεσιών Αγροτουρισμού είναι αποκλειστικά οι Επιχειρήσεις
Αγροτουρισμού του άρθρου 6 του παρόντος νόμου, που ιδρύονται κατά τις κοινές
διατάξεις τηρουμένων των λοιπών ειδικών διαταξεων του παρόντος νόμου.

Άρθρο 8
Διατήρηση οικόσιτων και άλλων ζώων και διάθεση αγροτικών προϊόντων από
Αγροτουριστικές Επιχειρήσεις
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
και Πολιτισμού και Τουρισμού, που εκδίδεται εντός έτους από την θέση σε ισχύ του
νόμου αυτού, ρυθμίζεται ειδικότερα η διατήρηση κατά είδος και αριθμό οικόσιτων και
άλλων ζώων στις εγκαταστάσεις Επιχειρήσεων Αγροτουρισμού και κάθε συναφές
θέμα με σκοπό, είτε την διάθεση των αγροτικών προϊόντων σε τρίτους, είτε την
ενημέρωση και ψυχαγωγία των επισκεπτών-τουριστών, ιδίως με την προσφορά σε
αυτούς αγροτικών προϊόντων δικής τους παραγωγής ή μεταποίησης .

Άρθρο 9
Ειδικές φορολογικές και ασφαλιστικές ρυθμίσεις για τους αγρότες που
παρέχουν υπηρεσίες Αγροτουρισμού
1. Οποιοδήποτε εισόδημα επαγγελματία αγρότη προέρχεται από τον Αγροτουρισμό,
δηλώνεται και φορολογείται ως αγροτικό εισόδημα, εφόσον το ατομικό καθαρό
αγροτικό εισόδημά του υπερβαίνει το 50% του συνόλου του ατομικού
εισοδήματός του.
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2. Οι αγρότες κατά την εργασία τους στον Αγροτουρισμό ως συμπληρωματική
δραστηριότητα της κυρίας απασχόλησής τους, ασφαλίζονται στον Οργανισμό
Γεωργικών Ασφαλίσεων, εφόσον το ατομικό καθαρό αγροτικό εισόδημά τους
υπερβαίνει το 50% του συνόλου του ατομικού εισοδήματός τους.

Κεφάλαιο Τρίτο: ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΙΝΟΤΟΥΡΙΣΜΟ
Άρθρο 10
Ορισμοί
Επιχείρηση Οινοτουρισμού ή Οινοτουριστική Επιχείρηση είναι κάθε επιχείρηση
Τουρισμού Υπαίθρου του άρθρου 4 του παρόντος νόμου η οποία παρέχει στον
επισκέπτη–τουρίστα υπηρεσίες Οινοτουρισμού όπως αυτές εξειδικεύονται στην παρ.
5 του άρθρου 2 του παρόντος. Οι οινοτουριστικές επιχειρήσεις μπορούν να παρέχουν
στις οινοποιητικές εγκαταστάσεις τους, μουσειακές ή ενεργές, και στον αντίστοιχο
περιβάλλοντα χώρο αυτών, υπηρεσίες οινοτουρισμού που αφορούν τις ακόλουθες
δραστηριότητες: επισκέψεις σε οινοποιεία, ξενάγηση, οινογνωσία, διοργάνωση
επιμορφωτικών σεμιναρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων, έκθεση, πώληση και
κατανάλωση οίνων και παραπροϊόντων του, έκθεση, πώληση και κατανάλωση
προϊόντων που συνδέονται με το αμπέλι και τον οίνο, προσφορά εδεσμάτων σε
χώρους εστίασης ενσωματωμένους στις κτηριακές εγκαταστάσεις του οινοποιείου ή
στον περιβάλλοντα χώρο τούτου.

Άρθρο 11
Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Οινοτουρισμού
Φορείς παροχής υπηρεσιών Οινοτουρισμού είναι οι επιχειρήσεις κάθε μορφής, που
ασκούν τις δραστηριότητες της παρ. 5 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου και που
ιδρύονται κατά τις κοινές διατάξεις, επιφυλασσομένων των λοιπών ειδικών διατάξεων
του παρόντος νόμου.

Κεφάλαιο Τέταρτο :ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ.
Άρθρο 12
Ορισμοί
1. Επιχείρηση Αλιευτικού Τουρισμού είναι κάθε επιχείρηση Τουρισμού Υπαίθρου του
άρθρου 4 του παρόντος νόμου η οποία παρέχει υπηρεσίες Αλιευτικού Τουρισμού
όπως αυτές εξειδικεύονται στην παρ. 4 του άρθρου 2 του παρόντος. Ανήκει σε
αλιέα ή αλιείς ή το κεφάλαιό της ανήκει τουλάχιστον κατά 50% σε αλιέα ή αλιείς.
2. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, αλιέας θεωρείται
οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο διαθέτει νομίμως εκδοθείσα επαγγελματική άδεια
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αλιείας ή σπογγαλιείας και διεξάγει ατομικά ή σε συνεργασία με άλλα πρόσωπα
την δραστηριότητα της επαγγελματικής αλιείας ή της σπογγαλιείας ή τη σύλληψη
ή την καλλιέργεια ή τη συγκομιδή υδροβίων οργανισμών σε γλυκά, υφάλμυρα ή
θαλάσσια ύδατα, για εμπορικούς σκοπούς.

Άρθρο 13
Άσκηση δραστηριοτήτων αλιευτικού τουρισμού επί αλιευτικών σκαφών
1. Η αλιεία και η σπογγαλιεία ως δραστηριότητα αλιευτικού τουρισμού,
πραγματοποιείται αποκλειστικά από αλιευτικό ή σπογγαλιευτικό σκάφος
εφοδιασμένο αντίστοιχα με επαγγελματική άδεια αλιείας ή επαγγελματική άδεια
σπογγαλιείας, με δυνατότητα επιβίβασης και ενδιαίτησης σε αυτό ατόμων που
δεν ανήκουν στο πλήρωμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3
του παρόντος άρθρου.
2. Ο αλιέας, κάτοχος επαγγελματικού σκάφους μπορεί να αναπτύξει επιχειρηματικές
δραστηριότητες αλιευτικού τουρισμού, εφόσον αυτές διεξάγονται με τη χρήση
επαγγελματικών μέσων και εξοπλισμού σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες
ειδικές διατάξεις για την αλιεία.
3. Kατά παρέκκλιση από τις ισχύουσες ειδικές διατάξεις επιτρέπεται αλιευτικά
σκάφη εφοδιασμένα με επαγγελματική άδεια αλιείας και Ειδική Άδεια Αλιευτικού
Τουρισμού, να χρησιμοποιούνται, για την επιχειρηματική άσκηση αλιευτικού
τουρισμού, και να επιβιβάζονται σε αυτά επισκέπτες-τουρίστες για την συμμετοχή
τους σε δραστηριότητες αλιευτικού τουρισμού. Ομοίως επιτρέπεται κατά
παρέκκλιση από τις αντίστοιχες σχετικές διατάξεις επαγγελματικά σπογγαλιευτικά
σκάφη εφοδιασμένα με τις αντίστοιχες άδειες να χρησιμοποιούνται, για την
εξυπηρέτηση και διεξαγωγή του αλιευτικού τουρισμού και να επιβιβάζονται σε
αυτά τουρίστες για την συμμετοχή τους σε δραστηριότητες αλιευτικού τουρισμού.
4. Δεν επιτρέπεται η παραλαβή επιβατών από επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη
μόνον για θαλάσσια εκδρομή ή θαλάσσιο λουτρό, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο
14 του ν. 2743/1999 (ΦΕΚ Α΄ 211).
5. Η παροχή τουριστικών υπηρεσιών εκ μέρους επαγγελματιών αλιέων και
σπογγαλιέων για δραστηριότητες α) επί του αλιευτικού σκάφους β) σχετικά με την
επίδειξη αλιευτικών μεθόδων και εργαλείων και γ) σχετικά με τη βιωματική
συμμετοχή των επισκεπτών-τουριστών σε διαδικασίες χρήσης των αλιευτικών ή
και σπογγαλιευτικών εργαλείων και μεθόδων, ρυθμίζεται, αποκλειστικά, από τις
διατάξεις του παρόντος νόμου.
6. Επιτρέπεται η ερασιτεχνική αλιεία, σε επαγγελματικά πλοία αναψυχής, τα οποία
προωθούν ενέργειες αλιευτικού τουρισμού και είναι εφοδιασμένα με την Ειδική
Άδεια Αλιευτικού Τουρισμού.
7. Οποιαδήποτε άλλη παροχή υπηρεσιών εντασσόμενη στις δραστηριότητες του
αλιευτικού τουρισμού κατά τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 2 του παρόντος
νόμου διαφορετική από τις αναφερόμενες στην παράγραφο 5 του παρόντος
άρθρου εξομοιώνεται με παροχή υπηρεσιών τουρισμού υπαίθρου και διέπεται
από τις σχετικές με τον τουρισμό υπαίθρου διατάξεις του παρόντος νόμου.
8. Για τη δημιουργία κατάλληλων υποδομών προς άσκηση του αλιευτικού
τουρισμού σε περιοχές ιχθυοτροφικών εκμεταλλεύσεων απαιτείται έγκριση της
αδειοδοτούσας την ιχθυοτροφική εκμετάλλευση αρχής.
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Άρθρο 14
Επισκέπτες – τουρίστες αλιευτικού τουρισμού
1. Η άδεια επιβίβασης επισκεπτών-τουριστών σε επαγγελματικό αλιευτικό ή
σπογγαλιευτικό σκάφος εκδίδεται από την λιμενική αρχή που έχει καταγράψει
στα οικεία μητρώα το σκάφος αυτό σύμφωνα με τις διατυπώσεις που
προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις και εφόσον συμπεριλαμβάνεται στην
Ειδική Άδεια Αλιευτικού Τουρισμού του άρθρου 18 του παρόντος νόμου.
2. Επισκέπτες-τουρίστες νεώτεροι των 14 ετών πρέπει να συνοδεύονται από
ενήλικα.
3. Ατομική άδεια αλιείας για τους επισκέπτες-τουρίστες δεν απαιτείται.
4. Τα επαγγελματικά αλιευτικά ή σπογγαλιευτικά σκάφη που χρησιμοποιούνται για
δραστηριότητες αλιευτικού τουρισμού, είναι υποχρεωμένα να αποβιβάζουν τους
επιβαίνοντες επισκέπτες – τουρίστες στο λιμένα της επιβίβασής τους, εκτός αν
συντρέχουν λόγοι ασφαλείας, υγείας, καιρικών συνθηκών ή άλλα απρόβλεπτα
συμβάντα.

Άρθρο 15
Περιοχές άσκησης δραστηριοτήτων αλιευτικού τουρισμού
1. Ο αλιευτικός τουρισμός διεξάγεται εντός της αιγιαλίτιδας ζώνης της χώρας, των
διεθνών υδάτων, καθώς και των πλεύσιμων ποταμών, λιμνών και
λιμνοθαλασσών, όπου διενεργείται αλιεία, καλλιέργεια και εκτροφή υδρόβιων
οργανισμών, τηρουμένων των διατάξεων για την προστασία της θαλάσσιας
χλωρίδας και πανίδας, των θαλασσίων πάρκων και των υποθαλάσσιων
αρχαιολογικών μνημείων.
2. Δραστηριότητες του αλιευτικού τουρισμού δύνανται να πραγματοποιούνται, κατά
περίπτωση, και στην χερσαία παράκτια, παραλίμνια και παρόχθια ζώνη.

Άρθρο 16
Περίοδοι άσκησης αλιευτικού τουρισμού
1. Οι δραστηριότητες της παρ. 5 του άρθρου 13 του παρόντος νόμου μπορούν να
λαμβάνουν χώρα και σε μη εργάσιμες μέρες, καθώς και κατά τη διάρκεια της
ημέρας και της νύχτας, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις των
Γενικών Κανονισμών Λιμένα, τους περιορισμούς της αδείας του σκάφους, τις
εντολές, υποδείξεις και απαγορεύσεις της αρμόδιας λιμενικής αρχής.
2. Τα σκάφη που χρησιμοποιούνται για την άσκηση δραστηριοτήτων αλιευτικού
τουρισμού μπορούν να ασκούν τις δραστηριότητες αυτές καθ’ όλη την διάρκεια
του έτους και στην έκταση που επιτρέπεται από τις σχετικές διατάξεις και την
άδεια του σκάφους, με την πρόσθετη υποχρέωση κατά την περίοδο από 1ης
Νοεμβρίου μέχρι 30ή Απριλίου, να είναι εφοδιασμένα με στέγαστρο,
οποιασδήποτε μορφής, για προστασία των επιβαινόντων .
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3. Για αλιευτικά και σπογγαλιευτικά σκάφη με ολικό μήκος λιγότερο από 24 μ.,
εφαρμόζονται τα άρθρα 20, 21, 22 των υπ’ αριθμ. 23 και 26 Γενικών Κανονισμών
Λιμένα όπως ισχύουν. (ΦΕΚ Β’ 231 & ΦΕΚ Β’ 441).

Άρθρο 17
Μέθοδοι και μέσα αλιείας
1. Ο αλιευτικός τουρισμός μπορεί να διεξάγεται χρησιμοποιώντας τις αλιευτικές ή τις
σπογγαλιευτικές μεθόδους που καθορίζονται στην αντίστοιχη επαγγελματική
άδεια αλιείας ή σπογγαλιείας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
2. Στα επαγγελματικά σκάφη στα οποία επιτρέπονται δραστηριότητες αλιευτικού
τουρισμού, η αλιεία διεξάγεται με τα εργαλεία του σκάφους που ορίζει η άδεια του
κάθε σκάφους και σύμφωνα με όλους τους περιορισμούς που τίθενται από την
ευρωπαϊκή και την εθνική νομοθεσία κατά τόπο και εποχή.
3. Τα αλιεύματα ανήκουν στον επαγγελματία αλιέα και μπορούν να διατεθούν προς
πώληση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τους περιορισμούς της αδείας
του σκάφους.

Άρθρο 18
Ειδική Άδεια Αλιευτικού Τουρισμού
1. Αλιευτικό σκάφος που διατίθεται για δραστηριότητες αλιευτικού τουρισμού
εφοδιάζεται με σχετική Ειδική Άδεια Αλιευτικού Τουρισμού από το αρμοδίως
εξουσιοδοτημένο όργανο.
2. Δικαίωμα υποβολής της αίτησης απόκτησης της Ειδικής Άδειας Αλιευτικού
Τουρισμού έχει κάθε επαγγελματίας αλιέας ή σπογγαλιέας που κατέχει
αδειοδοτημένο αλιευτικό ή σπογγαλιευτικό σκάφος και το χρησιμοποιεί με την
αντίστοιχη κατά την άδεια του σκάφους ελάχιστη σύνθεση πληρώματος.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
και Πολιτισμού και Τουρισμού, καθώς και του κατά περίπτωση υπουργού, που
εκδίδεται εντός έξι μηνών από την θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου
καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις για τη λήψη της Ειδικής Άδειας Αλιευτικού
Τουρισμού. Στην απόφαση αυτή καθορίζονται οι αρμόδιες αρχές για την
αδειοδότηση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο, η διαδικασία και τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση της άδειας, η διάρκεια ισχύος της, το
χρονικό διάστημα εντός του οποίου εκδίδεται η άδεια, ο αναγκαίος αλιευτικός και
λοιπός εξοπλισμός, τα ελάχιστα χαρακτηριστικά και οι αναγκαίοι ελάχιστοι χώροι
ενδιαίτησης των αλιευτικών σκαφών, οι λεπτομέρειες που αναφέρονται στο σήμα
το οποίο υποχρεούνται να φέρουν τα επαγγελματικά αλιευτικά πλοία που
δραστηριοποιούνται στον αλιευτικό τουρισμό, ο μέγιστος αριθμός επιβαινόντων,
η μέγιστη απόσταση από την ακτή, η ανώτατη χρονική διάρκεια του ταξιδιού, οι
καιρικές συνθήκες για την εκτέλεση προγραμμάτων αλιευτικού τουρισμού, τα
αναγκαία μέσα για την ασφάλεια των επιβαινόντων, καθώς και ζητήματα της
ασφάλισής τους σε περίπτωση ατυχήματος, οι ελάχιστες απαιτήσεις για
πρόσβαση ατόμων με αναπηρία, όπου αυτό είναι δυνατό, θέματα σχετικά με την
εκτέλεση των προγραμμάτων του αλιευτικού τουρισμού, την επιβολή διοικητικών
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κυρώσεων για την παραβίαση των όρων της Ειδικής Άδειας Αλιευτικού
Τουρισμού και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.
4. Η αρμόδια για την έκδοση της Ειδικής Άδειας Αλιευτικού Τουρισμού του παρόντος
άρθρου αρχή, υποχρεούται εντός μηνός από την έκδοση, ανάκληση ή
επαναχορήγησή της, να ενημερώνει εγγράφως τις αρμόδιες αποκεντρωμένες
υπηρεσίες του ΕΟΤ για την εποπτεία και τον έλεγχο των τουριστικών
επιχειρήσεων, καθώς και την υπηρεσία, που είναι αρμόδια για την τήρηση του
κεντρικού μητρώου τουριστικών επιχειρήσεων της χώρας.
5. Οι αλιείς κάτοχοι επαγγελματικών αλιευτικών ή και σπογγαλιευτικών σκαφών που
χρησιμοποιούνται σε δραστηριότητες αλιευτικού τουρισμού, πρέπει να
ενημερώνουν τα έγγραφα τα σχετικά με την ασφάλεια του σκάφους. Σε
περίπτωση μετατροπών στα σκάφη διακόπτεται η ισχύς της ειδικής άδειας του
παρόντος άρθρου από την έναρξη των εργασιών μετατροπής και οι πλοιοκτήτες
ή οι εκμεταλλευόμενοι αυτά υποχρεούνται αμέσως μετά το πέρας των εργασιών
αυτών να υποβάλουν εκ νέου αίτηση για χορήγηση νέας άδειας. Η ανωτέρω
διακοπή γίνεται με υπεύθυνη δήλωση του αλιέα κατόχου στην αρμόδια αρχή που
χορήγησε την ειδική άδεια του παρόντος άρθρου. Παράλειψη της ενημέρωσης
επισύρει διοικητικές κυρώσεις, που προβλέπονται στην κοινή υπουργική
απόφαση της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.
6. Η Ειδική Άδεια Αλιευτικού Τουρισμού του παρόντος άρθρου δεν υποκαθιστά το
Ειδικό Σήμα Τουρισμού Υπαίθρου του άρθρου 5 του παρόντος νόμου, οι
διατάξεις του οποίου ισχύουν και για αυτούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα
του αλιευτικού τουρισμού.

Άρθρο 19
Μέτρα ασφάλειας επί του σκάφους
Όλα τα επαγγελματικά αλιευτικά, και σπογγαλιευτικά σκάφη που έχουν την Ειδική
Άδεια Αλιευτικού Τουρισμού του άρθρου 18 του παρόντος νόμου συμμορφώνονται
με τις αντίστοιχες απαιτήσεις ασφαλείας που ισχύουν για τα τουριστικά σκάφη, και
διαθέτουν το προβλεπόμενο ιατρικό και φαρμακευτικό υλικό, καθώς και τα σωστικά
και πυροσβεστικά μέσα σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.

Άρθρο 20
Παραβάσεις - Ανάκληση της Ειδικής Άδειας Αλιευτικού Τουρισμού
1. Οι παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου τιμωρούνται με τις
κυρώσεις που προβλέπει το άρθρο 11 του ν.δ 420/1970 (ΦΕΚ 27Α΄), όπως
ισχύει, καθώς και τις κυρώσεις, που επιβάλλονται από ειδικές διατάξεις της
τουριστικής νομοθεσίας.
2. Η Ειδική Άδεια Αλιευτικού Τουρισμού του άρθρου 18 του παρόντος νόμου μπορεί
να ανακληθεί για ένα το πολύ έτος, με αιτιολογημένη απόφαση του οργάνου που
την εξέδωσε, εάν ο υπεύθυνος για το επαγγελματικό αλιευτικό σκάφος ή το
τουριστικό επαγγελματικό πλοίο αναψυχής παραβιάζει την ισχύουσα σχετική
νομοθεσία. Μετά την πάροδο του χρόνου της ανάκλησης ο ενδιαφερόμενος
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δύναται να υποβάλει εκ νέου δικαιολογητικά και να ακολουθήσει τη διαδικασία για
την έκδοση νέας άδειας .
3. Μετά από δύο ανακλήσεις εντός διαστήματος 5 ετών, δεν είναι επιτρεπτή η
χορήγηση της Ειδικής Άδειας Αλιευτικού Τουρισμού για τον ασκούντα την
επιχείρηση επαγγελματία αλιέα, σπογγαλιέα και υδατοκαλλιεργητή.

Άρθρο 21
Ειδικές φορολογικές και ασφαλιστικές ρυθμίσεις για τους αλιείς που παρέχουν
υπηρεσίες αλιευτικού τουρισμού
1. Οποιοδήποτε εισόδημα προέρχεται από τον αλιευτικό τουρισμό θεωρείται
εισόδημα των επαγγελματιών αλιέων και των υδατοκαλλιεργητών, το οποίο
δηλώνεται και φορολογείται ως εισόδημα από άσκηση αλιευτικής ή
υδατοκαλλιεργητικής δραστηριότητας, σύμφωνα με τις ειδικές φορολογικές
διατάξεις, όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν.
2. Οι αλιείς και σπογγαλιείς που είναι πλοιοκτήτες επαγγελματικού αλιευτικού, ή
σπογγαλιευτικού σκάφους και τα αντίστοιχα πληρώματα των σκαφών αυτών κατά
την χρήση τους στον αλιευτικό τουρισμό ως συμπληρωματική απασχόληση της
κυρίας απασχόλησής τους, ασφαλίζονται στον Οργανισμό Γεωργικών
Ασφαλίσεων, εφόσον το καθαρό ατομικό αλιευτικό εισόδημα τους υπερβαίνει το
50% του συνόλου του ατομικού εισοδήματός τους.

Κεφάλαιο Πέμπτο: ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 22
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 15 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα αρ. 23,
συμπληρώνεται ως ακολούθως: «Επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη στα οποία
επιτρέπεται να έχουν άδεια να μεταφέρουν επιβάτες για δραστηριότητες
αλιευτικού τουρισμού».
2. Στις επαγγελματικές άδειας αλιείας του άρθρου 1 του Προεδρικού Διατάγματος
261/1991 (ΦΕΚ Α’ 98) περιλαμβάνονται και εκείνες που χορηγούνται σε
επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη που έχουν αγοραστεί, κατασκευαστεί ή
μετατραπεί για δραστηριότητες αλιευτικού τουρισμού και ικανοποιούν όλα τα
πρότυπα ασφαλείας, υγιεινής και πλοήγησης για τέτοιες δραστηριότητες.
3. Στις τουριστικές επιχειρήσεις του άρθρου 2 του ν.2160 /1993 προστίθενται, ως
αριθμός 8, οι επιχειρήσεις Τουρισμού Υπαίθρου και γίνεται η αντιστοίχως
απαιτούμενη αναρίθμηση των υπολοίπων.
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Μέρος Β : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.
Κεφάλαιο Έκτο: Τροποποίηση του Κεφαλαίου Γ’ του ν. 2160/1993 (ΦΕΚ Α΄118)

Άρθρο 23
1. Η παράγραφος 1του άρθρου 29 ν. 2160/1993 αντικαθίσταται ως εξής :
«1. "Τουριστικός λιμένας" σκαφών αναψυχής είναι ο χερσαίος και θαλάσσιος χώρος
που προορίζεται για την εξυπηρέτηση σκαφών αναψυχής και ναυταθλητισμού. Οι
τουριστικοί λιμένες διακρίνονται σε μαρίνες, καταφύγια και αγκυροβόλια.»
Μαρίνα είναι ο τουριστικός λιμένας που διαθέτει χερσαίες και θαλάσσιες
εγκαταστάσεις και υποδομές προδιαγραφών που ορίζονται με απόφαση του
Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού όπως προβλέπεται στην παράγραφο 5 του
άρθρου 31 του παρόντος νόμου, για την εξυπηρέτηση των σκαφών αναψυχής και
των χρηστών τους.
Καταφύγιο είναι ο τουριστικός λιμένας με περιορισμένο αριθμό θέσεων ελλιμενισμού,
βασικές μόνον εγκαταστάσεις και απαραιτήτως παροχές και εξυπηρετήσεις ύδατος,
ρεύματος, τηλεφώνου, καυσίμων, περισυλλογής καταλοίπων και απορριμμάτων,
πυρόσβεσης ενδιαίτησης και υγιεινής.
Αγκυροβόλιο είναι ο τουριστικός λιμένας που δημιουργείται εντός προστατευμένου
όρμου, εντός λιμνών και ποταμών, με ελαφρύ εξοπλισμό, (μη μόνιμες κατασκευές) ο
οποίος δεν προκαλεί οριστική αλλοίωση του περιβάλλοντος με περιορισμένο αριθμό
θέσεων ελλιμενισμού και βασικές εγκαταστάσεις.»
2.Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού κάθε τουριστικός λιμένας κατατάσσεται
από την αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Τουρισμού στις κατηγορίες της
προηγούμενης παραγράφου.

Άρθρο 24
1. Η παράγραφος 6 του άρθρου 29 του ν. 2160/1993 αντικαθίσταται ως εξής :
«6. α) Για την δημιουργία νέου τουριστικού λιμένα ή για την επέκταση, συμπλήρωση
ή μετατροπή υπάρχοντος λιμένα σε τουριστικό, εφαρμόζονται αποκλειστικά οι
διατάξεις του νόμου αυτού. Το ίδιο ισχύει και για τη λειτουργία και τη διαχείριση του
συνόλου των τουριστικών λιμένων ανεξαρτήτως του χρόνου δημιουργίας τους και του
καθεστώτος διαχείρισής τους.
β) Η αποκατάσταση ζημιών και οι μικρές συμπληρωματικές εργασίες, πλην
ανέγερσης σταθερών κατασκευών, στη χερσαία ζώνη του λιμένα, δεν λογίζονται -στο
βαθμό που δεν θίγεται η εγκεκριμένη χωροθέτηση- ως μετατροπή, συμπλήρωση ή
επέκταση του τουριστικού λιμένα και εκτελούνται με ευθύνη και δαπάνες του Φορέα
Διαχείρισης και υποχρέωση προηγούμενης γνωστοποίησης στην αρμόδια υπηρεσία
της Γενικής Γραμματείας Τουρισμού.»
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Άρθρο 25
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 30 του ν.2160/1993 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η διοίκηση, διαχείριση, εκμετάλλευση και έλεγχος των τουριστικών λιμένων
ανήκει στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού. Οι κατά τον νόμο αυτό
αρμοδιότητες χωροθέτησης, διοίκησης, διαχείρισης, εκμετάλλευσης, ελέγχου ,
παρακολούθησης λειτουργίας, τήρησης ηλεκτρονικού μητρώου χωροθετημένων και
λειτουργούντων λιμένων του νόμου αυτού και σταδίων λειτουργίας τους, ανατίθενται
στην αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Τουρισμού.
Ηλεκτρονικό Μητρώο πληροφοριών Τουριστικών Λιμένων (ΗΜΤΛ) που αφορά στη
διαδικασία χωροθέτησης, τροποποίησης χωροθέτησης, έκδοσης άδειας λειτουργίας,
καθώς και στην παρακολούθηση της λειτουργίας δημιουργείται και τηρείται στη
αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Τουρισμού.»

2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 30 του ν.2160/1993 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Για τη χωροθέτηση, τροποποίηση, συμπλήρωση, έγκριση των χρήσεων γης και
των όρων και περιορισμών δόμησης του τουριστικού λιμένα ή τη μετατροπή
υπάρχοντος λιμένα σε τουριστικό, απαιτείται η γνώμη της πιο πάνω Επιτροπής.
Η Επιτροπή, στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων της, μπορεί να διενεργεί
αυτοψίες, καθώς και να ζητεί πληροφορίες, τεχνικά ή άλλα στοιχεία από τη διεύθυνση
τεχνικών υπηρεσιών της κατά τόπο αρμόδιας Περιφέρειας ή Δήμου. Η χωροθέτηση,
η έγκριση χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης κατά τη διαδικασία του
νόμου αυτού δεν απαιτείται εάν η θέση δημιουργίας του τουριστικού λιμένα έχει
νομίμως εγκριθεί με βάση άλλες διατάξεις πριν από την ισχύ του νόμου αυτού.»

3. Μετά την παράγραφο 6 του άρθρου 30 του ν.2160/1993, προστίθεται παράγραφος
7 ως εξής:
«7. α) Απαγορεύεται ο ελλιμενισμός σκαφών αναψυχής σε εμπορικούς, αλιευτικούς
λιμένες ή άλλες θαλάσσιες εγκαταστάσεις με προβλήτες-κρηπιδώματα, εφόσον σε
απόσταση μικρότερη των 5 ναυτικών μιλίων λειτουργεί χωροθετημένος και
αδειοδοτημένος τουριστικός λιμένας σκαφών αναψυχής. Από την πιο πάνω
απαγόρευση εξαιρούνται τα σκάφη για τα οποία ο φορέας διαχείρισης του
τουριστικού λιμένα βεβαιώνει την αδυναμία ελλιμενισμού τους.
β) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Τουρισμού και Ανάπτυξης
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας προσδιορίζονται οι κυρώσεις για παράβαση των
διατάξεων της προηγούμενης υποπαραγράφου.»

Άρθρο 26
Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού είναι δυνατή η τροποποίηση
της χωροθέτησης των τουριστικών λιμένων των στοιχείων (α) μέχρι (ιστ) της
παραγράφου 5 του άρθρου 30 του ν.2160/93 ως προς τα όρια της χερσαίας και
θαλάσσιας ζώνης, τις προσχώσεις, τις χρήσεις γης και τους όρους και περιορισμούς
δόμησης.
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Άρθρο 27.
Το άρθρο 31 του ν. 2160/1993 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 31 : Δημιουργία μαρίνων. Πρωτοβουλία - Διαδικασία – Εκμετάλλευση
1. Μαρίνα μπορεί να δημιουργηθεί με πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας
Τουρισμού ή οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου δημόσιου ή ιδιωτικού
δικαίου. Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο πρέπει να είναι κύριος ή επικαρπωτής του
παράκτιου ακινήτου, έμπροσθεν του οποίου ενδιαφέρεται να χωροθετήσει και να
κατασκευάσει μαρίνα.
2. Για εισαγωγή προς συζήτηση στην Επιτροπή Τουριστικών Λιμένων αιτήματος για
χωροθέτηση και δημιουργία μαρίνας απαιτείται η υποβολή στην αρμόδια
Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Τουρισμού των πιο κάτω δικαιολογητικών:
(α) Γενικό Τοπογραφικό Διάγραμμα κλίμακας 1:10.000, ή απόσπασμα χάρτη, στο
οποίο εμφαίνονται η ακριβής θέση του έργου, καθώς και οι χρήσεις γης της
ευρύτερης περιοχής.
(β) Τοπογραφικό Διάγραμμα κλίμακας 1:1.000 ή 1:2.000, στο οποίο εμφαίνονται η
αιτούμενη ζώνη του λιμένα, τα όρια της ιδιοκτησίας, η τυχόν καθορισμένη
οριογραμμή του αιγιαλού και της παραλίας και του παλαιού αιγιαλού και η πρόταση
καθορισμού των τυχόν νέων οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας.
(γ) Σχέδιο γενικής διάταξης κλίμακος 1:500 ή 1:1.000 των προτεινόμενων έργων και
κατασκευών, στο οποίο θα εμφαίνονται τα στοιχεία της περιπτώσεως (β), η έκταση
των προτεινόμενων προσχώσεων στο θαλάσσιο χώρο, η οριοθέτηση της χερσαίας
ζώνης, οι προτεινόμενες χρήσεις γης, οι όροι και περιορισμοί δόμησης, η έκταση της
περίφραξης, κλπ. Ο συντελεστής δόμησης δεν θα υπερβαίνει το 0,4 στο σύνολο της
χερσαίας ζώνης, τα δε κτίρια ανεγείρονται μέχρι τη γραμμή της παραλίας.
(δ) Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
(ε) Τεχνική έκθεση γενικής περιγραφής των προτεινόμενων λιμενικών έργων, που
απαιτούνται για τη δημιουργία του λιμένα, καθώς και των προτεινόμενων χρήσεων
γης και όρων και περιορισμών δομήσεως και των βασικών έργων υποδομής για τη
λειτουργία, εκμετάλλευση και οικονομική βιωσιμότητα αυτών.
(στ) Προβλεπόμενο ύψος επένδυσης.
(ζ) Τίτλοι κυριότητας ή δικαιώματα επικαρπίας.
(η) Έκθεση Αναλυτικής Αρχαιολογικής Τεκμηρίωσης (Ε.Ε.Α.Τ.) για την χερσαία και
την θαλάσσια ζώνη της μαρίνας, που εκδίδεται -μετά από σχετικό αίτημα του
αιτούντος την χωροθέτηση προς το «Γραφείο Συντονισμού και Παρακολούθησης
Αρχαιολογικών Ερευνών και Εργασιών στο Πλαίσιο των Μεγάλων Έργων»- εντός
προθεσμίας εξήντα ημερών από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος.
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Για την έκδοση της υπουργικής απόφασης χωροθέτησης πέραν των ως άνω (α) έως
(η) παραστατικών απαιτείται και έκδοση απόφασης περιβαλλοντικών όρων. Τα πιο
πάνω παραστατικά είναι δυνατόν να τροποποιηθούν με απόφαση του Υπουργού
Πολιτισμού και Τουρισμού.
Επιτρέπεται κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του ν. 2971/2001 (ΦΕΚ Α' 285) να
συντάσσεται από την Επιτροπή η σχετική έκθεση εξαιρετικά και μόνο στις
περιπτώσεις όπου απαιτείται να γίνει ο προσωρινός καθορισμός των οριογραμμών
αιγιαλού και παραλίας για τις ανάγκες σύνταξης του τοπογραφικού διαγράμματος της
περιπτώσεως (β) ανωτέρω. Η έκθεση μαζί με το διάγραμμα εγκρίνονται με απόφαση
του Υπουργού Οικονομικών και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Τουρισμού ελέγχει την πληρότητα
των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών, διαβιβάζει πλήρη σειρά δικαιολογητικών στον
οικείο Ο.Τ.Α. προκειμένου να εκφέρει την άποψή του εντός δεκαπέντε (15)
εργασίμων ημερών από την λήψη του σχετικού φακέλου περί της σκοπιμότητας
δημιουργίας της νέας μαρίνας και εισηγείται στην Επιτροπή. Σε περίπτωση μη
απάντησης του οικείου Ο.Τ.Α. εντός της ανωτέρω προθεσμίας τεκμαίρεται συμφωνία
για τη χωροθέτηση της νέας μαρίνας.
3. Εντός τεσσάρων (4) μηνών από την υποβολή της αίτησης με όλα τα
δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, η Επιτροπή
Τουριστικών Λιμένων αποφαίνεται για την σκοπιμότητα δημιουργίας της μαρίνας και
γνωμοδοτεί σχετικά. Κατά της γνωμοδότησης της Επιτροπής
χωρεί αίτηση
θεραπείας εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίησή της στον
αιτούντα.
Η έγκριση της χωροθέτησης, των απαιτούμενων προσχώσεων και των χρήσεων
αυτών, των χρήσεων γης και των όρων και περιορισμών δόμησης συντελείται με
απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού μετά από γνώμη της Επιτροπής
Τουριστικών Λιμένων. Η απόφαση αυτή δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
4. Σε περίπτωση χωροθέτησης νέας μαρίνας με πρωτοβουλία της Γενικής
Γραμματείας Τουρισμού απαιτούνται τα δικαιολογητικά, που προβλέπονται στην
παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, τα οποία συντάσσονται με μέριμνα και δαπάνες
της ή άλλων δημόσιων φορέων.
Μετά τη χωροθέτηση μαρίνας η εκτέλεση όλων των έργων που απαιτούνται για τη
δημιουργία, λειτουργία, εκμετάλλευση και οικονομική βιωσιμότητά της, μπορεί να
παραχωρείται σε επιχείρηση ή επιχειρήσεις (δημόσιες ή ιδιωτικές) ή σε όμιλο
επιχειρήσεων (δημόσιων ή ιδιωτικών).
Η παραχώρηση γίνεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού, που
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από πρόσκληση του
Υπουργού για εκδήλωση ενδιαφέροντος με δημόσιο διαγωνισμό. Στην σχετική
προκήρυξη του διαγωνισμού καθορίζονται οι όροι διενέργειάς του και η διαδικασία
μέχρι την υπογραφή της σύμβασης, της παραγράφου 7 του άρθρου αυτού. Επιτροπή
του διαγωνισμού είναι η Επιτροπή του άρθρου 30 του νόμου αυτού. Η κατακύρωση
του διαγωνισμού γίνεται μετά από εισήγηση της Επιτροπής και απόφαση του
Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού.
Το συνολικό κόστος κατασκευής των χερσαίων και λιμενικών έργων των μαρίνων
που παραχωρούνται, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις της
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παρούσας παραγράφου, μπορεί να συγχρηματοδοτείται από το Δημόσιο μέσω του
Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.
Στην περίπτωση αυτή απαιτείται προ της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος:
α. Η σύνταξη χρηματοοικονομικής μελέτης κόστους οφέλους για τη βιωσιμότητα και
ανταποδοτικότητα της μαρίνας, η οποία υποβάλλεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού
(Γενική Γραμματεία Τουρισμού).
β. Η έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας και Πολιτισμού και Τουρισμού με την οποία ορίζονται οι όροι, οι
προϋποθέσεις και η σχετική διαδικασία της συγχρηματοδότησης του κόστους της
επένδυσης μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.
Το κόστος κατασκευής των χερσαίων και λιμενικών έργων των μαρίνων, που
παραχωρούνται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο, δεν
υπάγεται στο καθεστώς ενισχύσεων της κείμενης νομοθεσίας.
Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου έχουν εφαρμογή, με εξαίρεση τις
προϋποθέσεις των περιπτώσεων α΄ και β΄, και στις περιπτώσεις των μαρίνων για τις
οποίες έχει διενεργηθεί διαγωνισμός, έχει γίνει κατακύρωση και δεν έχει υπογραφεί
κατά τη δημοσίευση του παρόντος η σύμβαση παραχώρησης που προβλέπεται στην
παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου.
Οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία, το ύψος της συγχρηματοδότησης και κάθε
άλλη σχετική λεπτομέρεια καθορίζεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού.
5. Εντός οκταμήνου από την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης ο φορέας
διαχείρισης μαρίνας υποχρεούται να υποβάλει στη Γενική Γραμματεία Τουρισμού
φάκελο με σειρά παραστατικών που ορίζονται με Απόφαση του Υπουργού
Πολιτισμού και Τουρισμού εντός τριμήνου από την δημοσίευση του νόμου αυτού.
6. Η αρμόδια Διεύθυνση ελέγχει τις υποβαλλόμενες από το φορέα διαχείρισης της
μαρίνας μελέτες και σχέδια που αναφέρονται στα πάσης φύσεως έργα της μαρίνας
και των εγκαταστάσεών της και εφόσον συμφωνούν με την υπουργική απόφαση της
παραγράφου 3 του άρθρου αυτού ή τη σύμβαση παραχώρησης τις προωθεί εντός
είκοσι (20) ημερών στις αρμόδιες υπηρεσίες προκειμένου να εκδοθούν οι
απαραίτητες οικοδομικές και λοιπές άδειες για τη δημιουργία της μαρίνας. Οι άδειες
χορηγούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες εντός τετραμήνου από την υποβολή των
σχετικών μελετών και σχεδίων από τη αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας
Τουρισμού.
7. Η παραχώρηση της χρήσης και εκμετάλλευσης της ζώνης της μαρίνας στο φορέα
διαχείρισης διέπεται από τους όρους της σύμβασης, τις διατάξεις του παρόντος
νόμου και του Αστικού Κώδικα. Η σύμβαση υπογράφεται για λογαριασμό του
Δημοσίου από τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού καθώς και από το φορέα
διαχείρισης της μαρίνας εντός οκταμήνου από την δημοσίευση της υπουργικής
απόφασης χωροθέτησης. Εάν παρέλθει άπρακτη η πιο πάνω προθεσμία ανακαλείται
η πιο πάνω υπουργική απόφαση χωροθέτησης.
Η σύμβαση περιλαμβάνει, τουλάχιστο, λεπτομερή περιγραφή των έργων που
αναλαμβάνει να κατασκευάσει ο φορέας διαχείρισης της μαρίνας, το ελάχιστο ποσό
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της επένδυσης που απαιτείται και τον τρόπο κάλυψης αυτής, τη χρονική διάρκεια της
παραχώρησης, που δεν δύναται να υπερβαίνει τα 99 έτη κατ' ανώτατο όριο, το
καταβλητέο στο Δημόσιο αντάλλαγμα για όλη τη χρονική διάρκεια της παραχώρησης,
τις ποινικές ρήτρες για παραβάσεις της σύμβασης, τους λόγους λύσης της
σύμβασης, την επίλυση των διαφορών που ανακύπτουν μεταξύ του Δημοσίου και
του φορέα διαχείρισης της μαρίνας ενώπιον των καθ’ ύλη και κατά τόπο αρμόδιων
Ελληνικών δικαστηρίων και οποιονδήποτε άλλο όρο συνδεόμενο με την
παραχώρηση ή την εκμετάλλευση της μαρίνας και την εξασφάλιση των δικαιωμάτων
του Δημοσίου. Στη σύμβαση προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της
όλες οι μελέτες, τα σχέδια, το χρονοδιάγραμμα και λοιπά στοιχεία που ορίζονται στην
απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού που εκδίδεται κατ’εξουσιοδότηση
της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού.
Με τη σύμβαση μπορεί να καθορίζεται και αριθμός θέσεων για ελλιμενισμό
ναυταθλητικών σκαφών.
8. Ο φορέας διαχείρισης της μαρίνας οφείλει, εντός διμήνου από την ολοκλήρωση
του συνόλου των έργων της, να υποβάλει αίτηση στη Γενική Γραμματεία Τουρισμού
στην οποία θα επισυνάπτονται έγγραφα και παραστατικά στοιχεία που ορίζονται με
απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού που εκδίδεται εντός τριμήνου
από την δημοσίευση του νόμου αυτού.
Η αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Τουρισμού πραγματοποιεί τον
έλεγχο της μαρίνας ως προς την συμβατότητά της με το περιεχόμενο της σχετικής
απόφασης χωροθέτησης εντός τριάντα εργασίμων ημερών και συντάσσει σχετική
έκθεση. Η άδεια λειτουργίας εκδίδεται εντός διμήνου από την υποβολή της πιο πάνω
αιτήσεως. Ο φορέας διαχείρισης υποχρεούται να μεριμνήσει για τον οριστικό
καθορισμό της νέας οριογραμμής αιγιαλού και παραλίας και για την καταγραφή του
δημοσίου κτήματος που δημιουργήθηκε με την ολοκλήρωση των έργων της μαρίνας.
Στο φορέα διαχείρισης της μαρίνας δύνανται να χορηγηθούν από τη Γενική
Γραμματεία Τουρισμού και τμηματικές άδειες για τη λειτουργία διακεκριμένων
τμημάτων της υπό κατασκευή μαρίνας, εντός διμήνου από την υποβολή σχετικής
αίτησής του, που συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά
περίπτωση από τη Διεύθυνση και ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού
και Τουρισμού που εκδίδεται εντός τριμήνου από την δημοσίευση του νόμου αυτού.
9. Η μέριμνα για τη συντήρηση των έργων και εγκαταστάσεων της μαρίνας, η
καθαριότητα, με επιφύλαξη των υποχρεώσεων των Ο.Τ.Α. για αποκομιδή των
απορριμμάτων, η ανανέωση του τεχνικού εξοπλισμού και κάθε άλλη σχετική ενέργεια
εμπίπτει στις υποχρεώσεις του φορέα διαχείρισης. Ο έλεγχος της λειτουργίας των
μαρίνων ανήκει στην αρμόδια Υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Τουρισμού.
10. Οι οργανισμοί κοινής ωφέλειας (Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., Ε.Υ.Δ.Α.Π. κλπ.) καθώς και οι
οικείοι Ο.Τ.Α. οφείλουν να εκτελούν τα απαραίτητα έργα υποδομής για τη σύνδεση
της μαρίνας με τα δίκτυά τους. Εάν οι πιο πάνω φορείς αδυνατούν ή καθυστερούν
την εκτέλεση των έργων υποδομής, δύναται να επιτραπεί με απόφαση του Γενικού
Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας η χρησιμοποίηση άλλων τρόπων εξυπηρέτησης
της μαρίνας (αυτοδύναμη παραγωγή ενέργειας, βιολογικός καθαρισμός κλπ.).»
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Άρθρο 28
Το άρθρο 31α του ν. του ν. 2160/1993 αντικαθίσταται ως εξής :
«Άρθρο 31α
Κανονισμοί λειτουργίας τουριστικών λιμένων
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Τουρισμού και Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, θεσπίζεται Γενικός Κανονισμός Λειτουργίας
Τουριστικών Λιμένων. Ο Κανονισμός έχει εφαρμογή σε όλες τις μαρίνες, στις ζώνες
αγκυροβολίου και στα καταφύγια τουριστικών σκαφών ανεξάρτητα από το φορέα
διαχείρισής τους (δημόσιο ή ιδιωτικό) και από το χρόνο έναρξης λειτουργίας τους.
2. Με το Γενικό Κανονισμό Λειτουργίας Τουριστικών Λιμένων ρυθμίζονται θέματα
λειτουργίας και ασφάλειας των λιμένων αυτών όπως:
α. Τα μέτρα ασφαλείας και προστασίας από πυρκαγιά, ρύπανση και κάθε άλλο
κίνδυνο -εντός της ζώνης του λιμένα- που δεν είναι δυνατό να αποτραπεί με την
επίδειξη της δέουσας, κατά τα συναλλακτικά ήθη, επιμέλειας.
β. Η προστασία περιβάλλοντος, καθαριότητα και ευταξία του λιμένα.
γ. Οι πέραν της καταβολής της αξίας των τιμολογίων υποχρεώσεις και ευθύνες των
ιδιοκτητών των ελλιμενιζόμενων σκαφών και όσων κάνουν χρήση των
εξυπηρετήσεων του τουριστικού λιμένα.
δ. Ο είσπλους και έκπλους των σκαφών, η αγκυροβολία, πρυμνοδέτηση ή
πλαγιοδέτηση αυτών, καθώς και η κατάληψη θέσης και η παραμονή αυτών στον
τουριστικό λιμένα.
ε. Η κίνηση φορτηγών και επιβατηγών αυτοκινήτων καθώς και λοιπών τροχοφόρων
εντός του τουριστικού λιμένα.
στ. Οι παρεχόμενες ευκολίες και εξυπηρετήσεις των σκαφών.
ζ. Κάθε άλλο θέμα σχετικό με την ασφάλεια, προστασία και την εύρυθμη λειτουργία
των τουριστικών λιμένων.
3. Στους παραβάτες των κανονισμών λειτουργίας των τουριστικών λιμένων
επιβάλλονται από την αρμόδια Λιμενική Αρχή, ανεξάρτητα από άλλες κυρώσεις που
μπορεί να προβλέπονται, οι κυρώσεις του άρθρου 157 του Κώδικα Δημοσίου
Ναυτικού Δικαίου.(ν.δ. 187/1973, ΦΕΚ Α΄ 261).
4. Μετά την έκδοση της άδειας λειτουργίας ο φορέας διαχείρισης υποβάλλει στην
Γενική Γραμματεία Τουρισμού Ειδικό Κανονισμό Λειτουργίας του τουριστικού Λιμένα.
Με αποφάσεις του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού, που δημοσιεύονται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εγκρίνονται οι Ειδικοί Κανονισμοί για ένα έκαστο από
τους λιμένες της παραγράφου 1. Οι εγκριτικές αποφάσεις του προηγούμενου
εδαφίου εκδίδονται εντός ενός μηνός από την υποβολή των Ειδικών Κανονισμών
στην αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Τουρισμού. Σε περίπτωση
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άπρακτης παρόδου του πιο πάνω χρονικού διαστήματος οι Ειδικοί Κανονισμοί
τεκμαίρονται εγκεκριμένοι.
Οι κανονισμοί αυτοί ρυθμίζουν τους ειδικούς όρους λειτουργίας και εκμετάλλευσης
κάθε τουριστικού λιμένα και ιδίως τα εξής θέματα:
α. Την οργάνωση της διοίκησης, τη στελέχωση και τις ειδικές συνθήκες λειτουργίας
του τουριστικού λιμένα.
β. Το σαφή προσδιορισμό των ορίων της ζώνης (χερσαίας και θαλάσσιας) του
λιμένα.
γ. Το μέγεθος (ελάχιστο-μέγιστο) κατά μονάδα και τον αριθμό κατά κατηγορία
σκάφους, καθώς και το συνολικό αριθμό των σκαφών, που μπορούν να
ελλιμενιστούν.
δ. Τον τρόπο διαθέσεως των θέσεων ελλιμενισμού των σκαφών στο λιμένα και το
σύστημα αγκυροβολίας τους.
ε. Τις παρεχόμενες υπηρεσίες και εξυπηρετήσεις.
στ. Τα μέτρα ασφάλειας και προστασίας των σκαφών και των χρηστών του λιμένα.
ζ. Κάθε άλλο θέμα σχετικό με την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του λιμένα.
5. Μετά την έκδοση της άδειας λειτουργίας ο φορέας διαχείρισης υποβάλλει στην
Γενική Γραμματεία Τουρισμού τιμολόγια ελλιμενισμού και λοιπών παρεχόμενων
υπηρεσιών του τουριστικού λιμένα. Με αποφάσεις του Υπουργού Πολιτισμού και
Τουρισμού, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εγκρίνονται τα
τιμολόγια ελλιμενισμού και των λοιπών παρεχόμενων προς τα σκάφη υπηρεσιών
από τους τουριστικούς λιμένες της παραγράφου 1. Οι εγκριτικές αποφάσεις του
προηγούμενου εδαφίου εκδίδονται εντός δέκα ημερών από την υποβολή των
τιμολογίων στην αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματεία Τουρισμού. Σε
περίπτωση άπρακτης παρόδου του πιο πάνω χρονικού διαστήματος τα τιμολόγια
τεκμαίρονται εγκεκριμένα.
6. Οι Ειδικοί Κανονισμοί και τα Τιμολόγια των τουριστικών λιμένων καταρτίζονται από
τους φορείς διαχείρισης και υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία της Γενικής
Γραμματείας Τουρισμού για έγκριση σύμφωνα με τα οριζόμενα στις προηγούμενες
παραγράφους.
7. Όσοι κάνουν χρήση των τουριστικών λιμένων που προβλέπονται στην παράγραφο
1 υπόκεινται στους ελέγχους που προβλέπουν οι κείμενες διατάξεις για τις ζώνες των
λιμένων (λιμενικούς, τελωνειακούς και λοιπούς ελέγχους)».
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Άρθρο 29
Το άρθρου 33 του ν. 2160/1993 αντικαθίσταται ως εξής :
« 1. Ο φορέας διαχείρισης τουριστικού λιμένα δικαιούται να παραχωρεί σε τρίτους
διαρκή ή πολυετή ενοχικά δικαιώματα, είτε για επιχειρηματικές δραστηριότητες σε
σκάφη αναψυχής που ελλιμενίζονται εντός της ζώνης του τουριστικού λιμένα, είτε για
την εκμετάλλευση των εγκαταστάσεων της χερσαίας ζώνης του (ιδίως μίσθωση ή
παραχώρηση εκμετάλλευσης εστιατορίων, μπαρ, τουριστικών καταλυμάτων, οικιών,
διαμερισμάτων, σταθμού ανεφοδιασμού), είτε τέλος για επιχειρηματικές
δραστηριότητες στο σύνολο του τουριστικού λιμένα. Κατά τα λοιπά ισχύει ο
ν.1652/86 (ΦΕΚ Α΄ 167). Αντίγραφα όλων των σχετικών συμβάσεων υποβάλλονται,
επί ποινή ακυρότητας, στην αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Τουρισμού
του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού και την καθ' ύλη αρμόδια Δ.Ο.Υ. εντός
ενός μηνός από την σύναψή τους.
Κατά τη λήξη ή την καθ' οιονδήποτε τρόπο λύση της σύμβασης παραχώρησης του
Δημοσίου με το φορέα διαχείρισης τουριστικού λιμένα, οι μισθώσεις ή άλλα ενοχικά
δικαιώματα οιασδήποτε φύσης, που αφορούν τον τουριστικό λιμένα και τις
εγκαταστάσεις αυτού καταργούνται.
2. Ο φορέας διαχείρισης του τουριστικού λιμένα δικαιούται να ζητήσει από την
Επιτροπή την υποκατάστασή του εν όλω ή εν μέρει στη σύμβαση παραχώρησης και
σε οποιαδήποτε από τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτήν. Η
υποκατάσταση συντελείται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού
μετά από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής. Η απόφαση αυτή δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
3. Σε περίπτωση πρόσκαιρης εθνικής ανάγκης και της συνεπεία αυτής
χρησιμοποίησης των εγκαταστάσεων του τουριστικού λιμένα δεν οφείλεται
αποζημίωση στο φορέα διαχείρισης τουριστικού λιμένα ή στον καθ' οιονδήποτε
τρόπο εκμεταλλευόμενο τις εγκαταστάσεις του.
4. Μετά τη λήξη της σύμβασης ή την καθ' οιονδήποτε τρόπο λύση της, η ζώνη
τουριστικού λιμένα και όλες οι εντός αυτής εγκαταστάσεις περιέρχονται στο Δημόσιο
χωρίς καμία αποζημίωση του φορέα διαχείρισης τουριστικού λιμένα. Στην περίπτωση
αυτή το Δημόσιο δύναται να προβεί σε νέα παραχώρηση κατά τις διατάξεις του
παρόντος νόμου.»

Άρθρο 30
1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 34 του ν.2160/93 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Για τη συζήτηση στην Επιτροπή Τουριστικών Λιμένων της χωροθέτησης και
παραχώρησης ζωνών αγκυροβολίου και καταφυγίων τουριστικών σκαφών απαιτείται
η υποβολή αντίστοιχου αιτήματος. Το αίτημα μπορεί να υποβάλλεται είτε από τη
Γενική Γραμματεία Τουρισμού είτε κατόπιν αίτησης οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου
προς την ανωτέρω Γενική Γραμματεία. Για το σκοπό αυτό απαιτείται η υποβολή των
παρακάτω δικαιολογητικών:
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α) Γενικό τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακος : 1:10.000 ή απόκομμα χάρτου στο
οποίο εμφαίνεται η ακριβής θέση των έργων.
β) Τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακος 1:1.000 στο οποίο εμφαίνεται η αιτούμενη
θαλάσσια ζώνη.
γ) Σχέδιο γενικής διάταξης κλίμακας 1:1.000 των προτεινόμενων έργων και
εγκαταστάσεων.
δ) Έκθεση γενικής περιγραφής λιμενικών έργων και των λοιπών έργων και
εγκαταστάσεων της θαλάσσιας ζώνης.
ε) Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
(στ) Έκθεση Αναλυτικής Αρχαιολογικής Τεκμηρίωσης (Ε.Ε.Α.Τ.) για το χερσαίο
τμήμα και την θαλάσσια ζώνη του αγκυροβολίου ή του καταφυγίου τουριστικών
σκαφών, που εκδίδεται -μετά από σχετικό αίτημα του αιτούντος την χωροθέτηση
προς το «Γραφείο Συντονισμού και Παρακολούθησης Αρχαιολογικών Ερευνών και
Εργασιών στο Πλαίσιο των Μεγάλων Έργων»- εντός προθεσμίας εξήντα ημερών
από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος.
Για την έκδοση της υπουργικής απόφασης χωροθέτησης –παραχώρησης πέραν των
ως άνω (α) έως (στ) δικαιολογητικών απαιτείται και έκδοση απόφασης
περιβαλλοντικών όρων.
Τα πιο πάνω δικαιολογητικά είναι δυνατόν να
τροποποιούνται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού.»

2. Μετά την παράγραφο 8 του άρθρου 34 του ν.2160/93 προστίθεται παράγραφος 9
ως εξής:
« 9. Οι διατάξεις των παραγράφων 3, 6, 8, 9 & 10 του άρθρου 31 του νόμου
2160/1993, όπως αντικαθίστανται με τον παρόντα νόμο, εφαρμόζονται αναλόγως και
στις ζώνες αγκυροβολίου και στα καταφύγια τουριστικών σκαφών.»

Άρθρο 31
1. Το άρθρο 35 του ν. 2160/1993 καταργείται.
2. Τουριστικοί λιμένες που κατά την δημοσίευση του νόμου αυτού έχουν χωροθετηθεί
σύμφωνα με τις καταργούμενες από την προηγούμενη παράγραφο διατάξεις, όπως
και αιτήσεις χωροθέτησης που έχουν υποβληθεί μαζί με τα προβλεπόμενα
δικαιολογητικά κατά την δημοσίευση του νόμου αυτού, διέπονται από τις παραπάνω
καταργούμενες διατάξεις.
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Άρθρο 32
Η παράγραφος 4 του άρθρου 36 του ν. 2160/1993 καταργείται.

Άρθρο 33
Το άρθρο 37 του ν. 2160/1993 καταργείται.

Άρθρο 34
1. Για τις μαρίνες των οποίων τη χρήση και διαχείριση έχει η εταιρεία ‘’Ελληνικά
Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε’’, δεν απαιτείται η διαδικασία υποβολής σχεδίων ούτε ο
έλεγχος από την αρμόδια υπηρεσία για την έκδοση της άδειας λειτουργίας της
μαρίνας.
2. Έργα τουριστικών λιμένων κατασκευασμένα από τον Ελληνικό Οργανισμό
Τουρισμού για τα οποία έχουν εκδοθεί διαπιστωτικές πράξεις θεωρούνται κατά
παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων νομίμως υφιστάμενα.

Άρθρο 35
Το ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων μέσα στην χερσαία ζώνη
τουριστικών λιμένων δεν υπόκειται στους περιορισμούς των διατάξεων περί ωραρίου
λειτουργίας του νόμου 2224/1994 και είναι δυνατόν να διευρύνεται για την
εξυπηρέτηση των αναγκών των τουριστικών σκαφών από τον φορέα διαχείρισης
ύστερα από γνωστοποίηση προς την αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας
Τουρισμού.

Άρθρο 36
Οι φορείς διαχείρισης, των προ της δημοσίευσης του νόμου ν.2160/93 τουριστικών
λιμένων, υποβάλλουν εντός διετίας από τη δημοσίευση του νόμου αυτού, αίτηση
αδειοδότησής τους από την Γενική Γραμματεία Τουρισμού συνοδευόμενη από
παραστατικά στοιχεία της υφιστάμενης κατάστασης του λιμένα και συνάπτουν
σύμβαση με το Ελληνικό Δημόσιο. Η πιο πάνω άδεια λειτουργίας χορηγείται με
απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού.
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Μέρος Γ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ
Κεφάλαιο Έβδομο: Λειτουργική αδειοδότηση τουριστικών καταλυμάτων

Άρθρο 37
Ορισμοί
Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
1

Ειδικό Σήμα Λειτουργίας: είναι η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας τουριστικού
καταλύματος, η οποία επέχει θέση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων
υγειονομικού ενδιαφέροντος και κολυμβητικών δεξαμενών που λειτουργούν εντός
του ίδιου τουριστικού καταλύματος.

2

Προέγκριση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας : είναι το προσωρινό ειδικό σήμα
λειτουργίας που χορηγείται με την υποβολή πλήρους φακέλου στην αρμόδια
υπηρεσία.

3

Παραρτήματα Ειδικού Σήματος Λειτουργίας: είναι τα επιμέρους ειδικά σήματα
λειτουργίας για κάθε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ή κολυμβητική
δεξαμενή εντός του ίδιου τουριστικού καταλύματος.

Άρθρο 38
Δικαιολογητικά αδειοδότησης
1. Για τη χορήγηση της προέγκρισης του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας τουριστικού
καταλύματος κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 2160/1993
(Φ.Ε.Κ. Α’ 118), ο αιτών υποβάλλει στην αρμόδια Υπηρεσία του Ε.Ο.Τ. τα
ακόλουθα δικαιολογητικά:
α. Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 (Φ.Ε.Κ.
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 περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπό του και
συνοδεύεται από τα έγγραφα που αποδεικνύουν τη νόμιμη σύσταση και
λειτουργία του. Στην ίδια αίτηση για τα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα
υποδεικνύεται ο υπεύθυνος διευθυντής του καταλύματος και για τα μη κύρια
ξενοδοχειακά καταλύματα δηλώνεται η έννομη σχέση του αιτούντος
(εμπράγματη ή ενοχική) με το ακίνητο.
β. αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο
αιτών δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα ή για κάποιο από τα
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πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας,
παραχάραξης, βαριάς σωματικής βλάβης, παράβασης των διατάξεων περί
ναρκωτικών ή των διατάξεων που αναφέρονται στα ήθη. Το ανωτέρω
δικαιολογητικό αναζητείται υπηρεσιακά εφόσον εκδίδεται από ημεδαπή αρχή.
Φυσικά πρόσωπα που έχουν την ιθαγένεια άλλου κράτους-μέλους της Ε.Ε.
υποβάλλουν ισοδύναμο έγγραφο που έχει εκδοθεί από αρμόδια δικαστική ή
διοικητική αρχή του κράτους-μέλους με το οποίο βεβαιώνεται η μη καταδίκη για
τα ανωτέρω αδικήματα. Αν στη χώρα καταγωγής ή προέλευσης δεν προβλέπεται
η έκδοση εγγράφου ισοδύναμου προς το απόσπασμα ποινικού μητρώου, τούτο
είναι δυνατόν να αντικατασταθεί από ένορκη βεβαίωση ή, για τα κράτη όπου δεν
υφίσταται τέτοια, από υπεύθυνη δήλωση, η οποία υποβάλλεται από τον
ενδιαφερόμενο ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά
περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, οι
οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της ένορκης βεβαίωσης ή της
υπεύθυνης δήλωσης. Το αντίγραφο του ποινικού μητρώου γενικής χρήσης,
καθώς και τα ανωτέρω έγγραφα δεν είναι δυνατό να υποβληθούν μετά την
πάροδο τριών μηνών από την ημερομηνία έκδοσής τους.
γ. Άδεια δόμησης, η οποία εκδίδεται από την υπηρεσία δόμησης του οικείου Ο.Τ.Α.
ή άλλη αρμόδια αρχή. Για χώρους που έχουν διατηρηθεί σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του ν. 3843/2010 (ΦΕΚ Α’ 62) προσκομίζεται
αντίγραφο της αίτησης όπου βεβαιώνεται η περαίωση της διαδικασίας
διατήρησης του χώρου σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 6 του ν.
3843/2010. Για κατασκευές ή χρήσεις που έχουν υπαχθεί στις ρυθμίσεις του
άρθρου 24 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α’ 209) προσκομίζεται η βεβαίωση της
καταχώρησης που προβλέπεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 24 του ν.
4014/2011. Για ακίνητα, στα οποία έχουν εκτελεσθεί αυθαίρετες κατασκευές ή
έχουν εγκατασταθεί αυθαίρετες χρήσεις που υπάγονται στις εξαιρέσεις της
παραγράφου 2 του άρθρου 23 του ν. 4014/2011,προσκομίζεται υπεύθυνη
δήλωση του ιδιοκτήτη και βεβαίωση μηχανικού, με τις οποίες δηλώνεται και
βεβαιώνεται αντίστοιχα ότι οι αυθαίρετες κατασκευές που έχουν γίνει ή οι
εγκατεστημένες αυθαίρετες χρήσεις στο ακίνητο εμπίπτουν σε μία από τις
εξαιρέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του ν. 4014./2011.
δ. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας για το σύνολο της εγκατάστασης, το οποίο
εκδίδεται από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία. Στο πιστοποιητικό
μνημονεύονται όλες οι εγκαταστάσεις και λειτουργίες του τουριστικού
καταλύματος, συμπεριλαμβανομένων και α) των τμημάτων που έχουν διατηρηθεί
κατά τις διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του ν. 3843/2010, και του άρθρου 24 του
ν. 4014./2011 και β) των τμημάτων που έχουν τακτοποιηθεί λειτουργικά
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 2160/1993 , των παραγράφων 5
και 6 του άρθρου 21 του ν. 2741/1999 (ΦΕΚ Α’ 199), της παραγράφου 1 του
άρθρου 18 του ν. 2919/2001(ΦΕΚ Α’ 128), της παραγράφου 2 του άρθρου 41
του ν. 3105/2003 (ΦΕΚ Α’ 29) και των άρθρων 1 και 2 του ν. 3766/ 2009 (ΦΕΚ
Α’ 102).
ε. Βεβαίωση καλής λειτουργίας του αποχετευτικού συστήματος του καταλύματος ή
βεβαίωση σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο του δήμου, οι οποίες εκδίδονται
από τον οικείο Ο.Τ.Α. Η βεβαίωση καλής λειτουργίας του αποχετευτικού
συστήματος μπορεί να αντικαθίσταται με βεβαίωση διπλωματούχου
μηχανολόγου μηχανικού ή ηλεκτρολόγου μηχανικού ή χημικού μηχανικού ή
μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.)
με τεκμηρίωση τεχνικών στοιχείων ως προς την επάρκεια των εγκαταστάσεων
διάθεσης υγρών αποβλήτων σύμφωνα με την ισχύουσα υγειονομική νομοθεσία
και με υπεύθυνη δήλωση του ίδιου μηχανικού και του ιδιοκτήτη του τουριστικού
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καταλύματος ή του νομίμου εκπροσώπου, αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, ότι
πληρούνται οι προδιαγραφές της ισχύουσας νομοθεσίας. Για την περίπτωση
αυτή ενημερώνεται το Ηλεκτρονικό Μητρώο του Έργου (Η.Μ.Ε.) και η Ταυτότητα
Κτιρίου μετά την έναρξη ισχύος των σχετικών διατάξεων. Η βεβαίωση σύνδεσης
με το αποχετευτικό δίκτυο του δήμου μπορεί να αντικαθίσταται από λογαριασμό
καταβολής τελών αποχέτευσης.
στ. Υπεύθυνη δήλωση, με την οποία ορίζεται, είτε ο ιδιοκτήτης, σε περίπτωση
φυσικού προσώπου, είτε ο νόμιμος εκπρόσωπος ή ένα εκ των μελών της
διοίκησης της επιχείρησης, σε περίπτωση νομικού προσώπου, ως υπεύθυνος
για την τήρηση των απαιτήσεων των εκάστοτε ισχυουσών υγειονομικών
διατάξεων για το σύνολο των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, που
λειτουργούν εντός του κύριου τουριστικού καταλύματος.
ζ. Παράβολο υπέρ Ε.Ο.Τ., όπου απαιτείται.

2. Για τα κύρια τουριστικά καταλύματα, υποβάλλονται επιπλέον τα ακόλουθα
δικαιολογητικά:
α. Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) από την αρμόδια
υπηρεσία, όπου απαιτείται.
β.

Βεβαίωση του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Ξ.Ε.Ε.) περί
ενημερότητας των προς αυτό υποχρεώσεων με αναφορά στη νομική μορφή της
επιχείρησης. Η βεβαίωση αυτή αναζητείται υπηρεσιακά.

γ. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 του αιτούντος για τον ορισμό
διευθυντή, όπου απαιτείται, και υπεύθυνη δήλωση του υποδεικνυόμενου ως
διευθυντή ότι αποδέχεται τη θέση του διευθυντή και πληροί όλες τις κατά νόμο
προβλεπόμενες προϋποθέσεις για να εκτελεί χρέη διευθυντή σε τουριστικό
κατάλυμα της συγκεκριμένης κατηγορίας.

Άρθρο 39
Προέγκριση και Ειδικό Σήμα Λειτουργίας
1.

Για τη χορήγηση της προέγκρισης του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.)
τουριστικού καταλύματος, ο αιτών υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία του Ε.Ο.Τ.
τα δικαιολογητικά του άρθρου 38.

2.

Για τη χορήγηση της προέγκρισης η αρμόδια υπηρεσία διαπιστώνει την
πληρότητα των δικαιολογητικών του άρθρου 38. Παρατηρήσεις για ελλείψεις ή
λάθη που διαπιστώνονται κατά τον έλεγχο διατυπώνονται αιτιολογημένα επί του
φύλλου ελέγχου εντός δέκα (10) ημερών και καλείται εγγράφως ο αιτών
προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες συμπληρώσεις ή διορθώσεις εντός
τριάντα (30) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση.

3. Μετά τη διαπίστωση της πληρότητας των δικαιολογητικών η προέγκριση
χορηγείται από την αρμόδια υπηρεσία εντός δέκα (10) ημερών από την
26

ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών. Σε περίπτωση παρέλευσης
άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας τεκμαίρεται ότι η προέγκριση έχει εκδοθεί
σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 14 του ν. 3844/2010 (ΦΕΚ Α’ 63) και
ο αιτών μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια για τη χορήγηση
της προέγκρισης αρχή. Η διάρκεια της προέγκρισης παύει αυτοδικαίως με την
έκδοση του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας.
4. Η προέγκριση του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας τουριστικού καταλύματος επέχει
θέση προέγκρισης για την ίδρυση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος
εντός του ίδιου τουριστικού καταλύματος. Για τη χορήγησή της ο αιτών υποβάλει
στην αρμόδια υπηρεσία τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την οικεία
νομοθεσία κατά τη διαδικασία των παραγράφων 1 έως 3 του άρθρου αυτού. Η
προέγκριση του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας επέχει επίσης θέση προέγκρισης
για την άδεια λειτουργίας κολυμβητικής δεξαμενής εντός του ίδιου τουριστικού
καταλύματος. Για τη χορήγησή της ο αιτών υποβάλει τα δικαιολογητικά του
άρθρου 41. Από τη χορήγηση της προέγκρισης και μέχρι την τυχόν ανάκλησή
της σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 40 επιτρέπεται η λειτουργία της
επιχείρησης.
5.

Με τη χορήγηση της προέγκρισης ο φάκελος διαβιβάζεται εντός πέντε (5)
ημερών το αργότερο στην αρμόδια υγειονομική υπηρεσία για τον υγειονομικό
έλεγχο καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και των κολυμβητικών
δεξαμενών που λειτουργούν εντός τουριστικών καταλυμάτων.

6. Η αρμόδια υπηρεσία του Ε.Ο.Τ. και η αρμόδια υγειονομική υπηρεσία οφείλουν
εντός πενήντα (50) ημερών από τη χορήγηση της προέγκρισης να έχουν προβεί
σε έλεγχο ορθότητας των υποβληθέντων δικαιολογητικών και επιτόπιο έλεγχο
στο τουριστικό κατάλυμα. Με απόφαση του Διευθυντή της κατά τόπο αρμόδιας
Υπηρεσίας του Ε.Ο.Τ. συστήνεται μικτό κλιμάκιο ελέγχου αποτελούμενο από
δύο υπαλλήλους του Ε.Ο.Τ. και έναν υπάλληλο των αρμόδιων υγειονομικών
υπηρεσιών για τον επιτόπιο έλεγχο του τουριστικού καταλύματος. Εντός της
ίδιας προθεσμίας της παραγράφου 5 ο Ε.Ο.Τ. ζητά από τις αρμόδιες
υγειονομικές υπηρεσίες να ορίσουν έναν υπάλληλο ως μέλος του μικτού
κλιμακίου ελέγχου. Οι αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες οφείλουν εντός πέντε (5)
ημερών από τη λήψη της σχετικής ειδοποίησης του Ε.Ο.Τ. να ορίσουν έναν
υπάλληλο ως μέλος του μικτού κλιμακίου ελέγχου. Το μικτό κλιμάκιο ελέγχου
οφείλει να ορίσει ημερομηνία για τη διεξαγωγή του επιτόπιου ελέγχου στο
τουριστικό κατάλυμα και να τη γνωστοποιήσει στον αιτούντα.
7.

Κατά τη διεξαγωγή του επιτόπιου ελέγχου συντάσσεται έκθεση ελέγχου, που
υπογράφεται από τα μέλη του κλιμακίου, επί της οποίας αναγράφονται τα
πορίσματα του ελέγχου, καθώς και τυχόν παρατηρήσεις ή διαπιστούμενες
παραβάσεις.

8. Το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας εκδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία του Ε.Ο.Τ. μέσα
σε δέκα (10) ημέρες από την ολοκλήρωση της διαδικασίας των παραγράφων 5
και 6 με την επιστροφή του φακέλου από την αρμόδια υγειονομική υπηρεσία
στην αρμόδια υπηρεσία του Ε.Ο.Τ. και εφόσον πληρούνται όλες οι νόμιμες
προϋποθέσεις. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των δέκα (10) ημερών
τεκμαίρεται ότι το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας έχει εκδοθεί σύμφωνα με την
παράγραφο 4 του άρθρου 14 του ν. 3844/2010 και ο ενδιαφερόμενος μπορεί να
ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια για τη χορήγησή του αρχή, η οποία
οφείλει να τη χορηγήσει.
9. Το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας είναι αόριστης διάρκειας. Τα δικαιολογητικά, των
οποίων η ισχύς λήγει αντικαθίστανται υποχρεωτικά προ της λήξης τους, άλλως
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το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας ανακαλείται με απόφαση του Προϊσταμένου της
αρμόδιας υπηρεσίας του E.O.T.. 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 και β της παραγράφου 1 και β της παραγράφου 2 του άρθρου
38.
10. Το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας τουριστικού καταλύματος με τα παραρτήματά του
επέχει θέση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού
ενδιαφέροντος του άρθρου 80 του ν.3463/2006 και άδειας λειτουργίας
κολυμβητικής δεξαμενής που υπάρχουν εντός του ίδιου τουριστικού
καταλύματος, με σχετική μνεία επί του χορηγούμενου σήματος. Η χορήγηση
γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές και λοιπές διατάξεις, που
διέπουν τις αντίστοιχες άδειες, όπως τροποποιούνται με τις διατάξεις του νόμου
αυτού. Ειδικότερα στην περίπτωση των κολυμβητικών δεξαμενών η εν λόγω
χορήγηση γίνεται με την προϋπόθεση ότι πληρούνται όλοι οι κατασκευαστικοί
όροι που προβλέπονται στην Γ1/443/73 Υγειονομική Διάταξη (Υ.Δ.), όπως
ισχύει.
11. Το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας με τα παραρτήματά του για κάθε κατάστημα
υγειονομικού ενδιαφέροντος ή κολυμβητική δεξαμενή εντός τουριστικού
καταλύματος αναρτάται υποχρεωτικά σε εμφανές σημείο της επιχείρησης. Τα
παραρτήματα του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας, που αφορούν σε κάθε
επιμέρους κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ή κολυμβητική δεξαμενή,
αναρτώνται υποχρεωτικά σε εμφανές σημείο του καταστήματος υγειονομικού
ενδιαφέροντος ή της κολυμβητικής δεξαμενής. Το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας και
τα παραρτήματά του αναρτώνται στο διαδίκτυο σύμφωνα με όσα ορίζονται στις
διατάξεις του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112).
12. Η επιχείρηση, με πράξη της κοινοποιούμενη στις αρμόδιες υγειονομικές και
αστυνομικές Αρχές και στον Ε.Ο.Τ. οφείλει να ορίσει είτε τον ιδιοκτήτη σε
περίπτωση φυσικού προσώπου, είτε το νόμιμο εκπρόσωπο ή ένα εκ των μελών
της διοίκησης ως υπεύθυνο για την τήρηση των απαιτήσεων των εκάστοτε
ισχυουσών υγειονομικών διατάξεων για το σύνολο των καταστημάτων
υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργούν εντός του τουριστικού
καταλύματος, με σχετική μνεία επί του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας και των
παραρτημάτων αυτού. Η διάταξη αυτή δεν ισχύει για τα καταστήματα
υγειονομικού ενδιαφέροντος που έχουν εκμισθωθεί σε τρίτους.
13. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Ε.Ο.Τ. καθορίζεται υπόδειγμα για τη
μορφή και το περιεχόμενο της προέγκρισης του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας, του
φύλλου ελέγχου του υποβαλλομένου κάθε φορά φακέλου, της έκθεσης ελέγχου
του μικτού κλιμακίου ελέγχου του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας και των
παραρτημάτων αυτού. Με όμοια απόφαση κωδικοποιούνται τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά για την αδειοδότηση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος
και κολυμβητικών δεξαμενών εντός των εγκαταστάσεων τουριστικού καταλύματος
σύμφωνα με τις οικείες υγειονομικές και λοιπές διατάξεις. Ειδικότερα στην
περίπτωση των κολυμβητικών δεξαμενών τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα
εξασφαλίζουν ότι πληρούνται όλοι οι κατασκευαστικοί όροι που προβλέπονται
στην Γ1/443/73 Υ.Δ. και τις σχετικές τροποποιήσεις της.
14. Για κάθε τουριστικό κατάλυμα τηρείται στην αρμόδια υπηρεσία του Ε.Ο.Τ. ενιαίος
φάκελος στον οποίο κατατίθενται και τηρούνται όλα τα κατά νόμο απαραίτητα
δικαιολογητικά για τη χορήγηση της προέγκρισης του Ειδικού Σήματος
Λειτουργίας και του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας. Στον ίδιο φάκελο κατατίθενται
και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την αδειοδότηση των καταστημάτων
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υγειονομικού ενδιαφέροντος και των κολυμβητικών δεξαμενών εντός των
εγκαταστάσεων του τουριστικού καταλύματος. Δικαιολογητικά που είναι ήδη
κατατεθειμένα στον φάκελο δεν αναζητούνται.

Άρθρο 40
Έλεγχοι-Ανάκληση- Κυρώσεις
1. Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να τηρεί πάντοτε στην έδρα του πλήρη φάκελο
με τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση της Προέγκρισης Ειδικού Σήματος
Λειτουργίας και του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας, ο οποίος πρέπει να είναι
οποτεδήποτε διαθέσιμος στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα.
2. Ο Ε.Ο.Τ. και οι υγειονομικές υπηρεσίες είναι αρμόδιες να προβαίνουν
οποτεδήποτε, ακόμη και μετά τη χορήγηση του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας, σε
ελεγκτικές ενέργειες για τη διαπίστωση της τήρησης των διατάξεων της
τουριστικής και υγειονομικής νομοθεσίας για τους όρους λειτουργίας των
τουριστικών καταλυμάτων, των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και
των κολυμβητικών δεξαμενών εντός τουριστικών καταλυμάτων.
3. Εάν διαπιστωθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες της παραγράφου 2 κατά τη
διάρκεια ισχύος της προέγκρισης ότι δεν πληρούνται οι διατάξεις και
προδιαγραφές της οικείας τουριστικής και υγειονομικής νομοθεσίας, η
προέγκριση ανακαλείται ολικώς ή μερικώς ως προς το τουριστικό κατάλυμα, το
κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ή την κολυμβητική δεξαμενή, στην οποία
αφορά η παράβαση, με απόφαση της αρχής που την εξέδωσε, κατόπιν σχετικής
εισήγησης της αρμόδιας υπηρεσίας, στην οποία αναφέρονται ειδικά οι διατάξεις
που παραβιάσθηκαν. Με την ίδια απόφαση υποδεικνύονται οι απαραίτητες
ενέργειες και εργασίες για τη συμμόρφωση της επιχείρησης προς αυτές και
χορηγείται προθεσμία είκοσι (20) ημερών προς συμμόρφωση. Εφόσον χορηγείται
προθεσμία προς συμμόρφωση, η προέγκριση ανακαλείται μετά την πάροδο της
ως άνω προθεσμίας και τη διαπίστωση της μη συμμόρφωσης του επιχειρηματία.
4. Η απόφαση ανάκλησης της προέγκρισης κοινοποιείται στην αρμόδια αστυνομική
ή άλλη αρχή, η οποία ακολούθως σφραγίζει το τουριστικό κατάλυμα ή το
κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ή την κολυμβητική δεξαμενή εντός των
εγκαταστάσεων του τουριστικού καταλύματος, στο οποίο αναφέρεται η απόφαση
ανάκλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις τις ισχύουσας σχετικής νομοθεσίας. Η
αρμόδια αρχή μπορεί να επιτρέψει το άνοιγμα των θυρών του τουριστικού
καταλύματος ή του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ή της κολυμβητικής
δεξαμενής εντός των εγκαταστάσεων του τουριστικού καταλύματος, στο οποίο
αφορά η απόφαση ανάκλησης, με αποκλειστικό σκοπό την εκτέλεση των
ενεργειών και εργασιών που υπέδειξε η αρμόδια υπηρεσία για τη συμμόρφωση
της επιχείρησης προς τις ισχύουσες διατάξεις, εφόσον η ενδιαφερόμενη
επιχείρηση υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι δεν θα θέσει σε
λειτουργία το τουριστικό κατάλυμα ή το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ή
την κολυμβητική δεξαμενή εντός των εγκαταστάσεων του τουριστικού
καταλύματος, στο οποίο αφορά η απόφαση ανάκλησης.
5. Σε περίπτωση παράλειψης πραγματοποίησης των απαραίτητων ελεγκτικών
ενεργειών εντός της διάρκειας ισχύος της προέγκρισης του Ειδικού Σήματος
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Λειτουργίας, οι αρμόδιοι υπάλληλοι υπέχουν πειθαρχική ευθύνη σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις.
6. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης της επιχείρησης προς τους υγειονομικούς και
λοιπούς όρους λειτουργίας ενός ή περισσοτέρων από τα καταστήματα
υγειονομικού ενδιαφέροντος ή των κολυμβητικών δεξαμενών του τουριστικού
καταλύματος, μετά τη χορήγηση του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας, αναστέλλεται
η ισχύς τούτου ή ανακαλείται μόνον ως προς το συγκεκριμένο κατάστημα ή την
κολυμβητική δεξαμενή, στην οποία αφορά η μη συμμόρφωση, με σχετική μνεία
επί αυτού και του οικείου παραρτήματος.
7. Εάν διαπιστωθεί οποτεδήποτε από τις αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες ότι οι
βεβαιώσεις και υπεύθυνες δηλώσεις διπλωματούχων μηχανικών του Τ.Ε.Ε., που
προβλέπονται από την περίπτωση ε της παραγράφου 1 του άρθρου 38 του
παρόντος για την επάρκεια των εγκαταστάσεων διάθεσης υγρών αποβλήτων και
από τις περιπτώσεις β και γ της παραγράφου 2 του άρθρου 41 του παρόντος για
την τήρηση των υγειονομικών και λοιπών προδιαγραφών και όρων των
κολυμβητικών δεξαμενών δεν πληρούν τις προδιαγραφές των οικείων
υγειονομικών διατάξεων, επιβάλλεται σε βάρος του βεβαιούντος και δηλούντος
µηχανικού η κύρωση της απαγόρευσης χορήγησης βεβαιώσεων ή υπευθύνων
δηλώσεων από 3 έως 12 µήνες ανάλογα µε τη βαρύτητα της παράβασης.
8. Οι κυρώσεις της προηγούμενης παραγράφου επιβάλλονται με απόφαση του
οικείου Περιφερειάρχη, ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας υγειονομικής
υπηρεσίας και προηγούμενη ακρόαση του ενδιαφερόμενου, σύμφωνα με το
άρθρο 6 του ν. 2690/1999 (Α` 45). Οι επιβαλλόμενες κυρώσεις καταγράφονται
στο μητρώο του άρθρου 8 του ν. 4030/2011 και κοινοποιούνται στο Τ.Ε.Ε. και
στις υπηρεσίες δόμησης, οι οποίες τηρούν μητρώο των μηχανικών, στους
οποίους επιβάλλονται οι κυρώσεις της παρούσας παραγράφου.

Άρθρο 41
Κολυμβητικές δεξαμενές
1. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 2 του ν. 3766/2009
εφαρμόζονται και για νέες κολυμβητικές δεξαμενές που κατασκευάζονται εντός
τουριστικών καταλυμάτων και με την προϋπόθεση ότι πληρούνται όλοι οι
κατασκευαστικοί όροι που προβλέπονται στην Γ1/443/73 Υ.Δ. και τις σχετικές
τροποποιήσεις της.
2. Για την προέγκριση και τη χορήγηση του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας
τουριστικού καταλύματος, που επέχουν αντίστοιχα θέση προέγκρισης και άδειας
λειτουργίας κολυμβητικών δεξαμενών εντός τουριστικού καταλύματος
υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία του Ε.Ο.Τ. κατά τη διαδικασία του άρθρου
39 τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α. Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης
σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, 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 τα νομικά πρόσωπα η αίτηση υποβάλλεται από τον κατά περίπτωση
νόμιμο εκπρόσωπο και συνοδεύεται από τη σχετική βεβαίωση του
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Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ξ.Ε.Ε.), η οποία αναζητείται από την
αρμόδια υπηρεσία του Ε.Ο.Τ..
β. Βεβαίωση αρμόδιου διπλωματούχου μηχανικού μέλους του ΤΕΕ σύμφωνα
με τα επαγγελματικά του δικαιώματα ότι η κολυμβητική δεξαμενή είναι
κατασκευασμένη κατά τρόπο άρτιο και σύμφωνα με τις ισχύουσες
προδιαγραφές ηλεκτρομηχανολογικής επάρκειας.
γ. Υπεύθυνη δήλωση αρμόδιου διπλωματούχου μηχανικού μέλους του ΤΕΕ και
του ιδιοκτήτη ή του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης του τουριστικού
καταλύματος ότι η κολυμβητική δεξαμενή πληροί τις προδιαγραφές της
παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 3766/2009.
δ. Οικοδομική άδεια. Για χώρους που έχουν διατηρηθεί σύμφωνα με τις
διατάξεις του ν. 3843/2010 προσκομίζεται αντίγραφο της αίτησης όπου
βεβαιώνεται η περαίωση της διαδικασίας διατήρησης του χώρου σύμφωνα με
την παράγραφο 5 του άρθρου 6 του ν. 3843/2010. Για κατασκευές ή χρήσεις
που έχουν υπαχθεί στις ρυθμίσεις του άρθρου 24 του ν. 4014/2011
προσκομίζεται η βεβαίωση της καταχώρησης που προβλέπεται στην
παράγραφο 5 του άρθρου 24 του ν. 4014/2011.
ε. Τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 3766/2009.
3. Υπεύθυνος λειτουργίας της κολυμβητικής δεξαμενής είναι το φυσικό πρόσωπο
στο όνομα του οποίου εκδίδεται η Προέγκριση και το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας
του τουριστικού καταλύματος.
4. Για την ανανέωση της άδειας λειτουργίας υφισταμένων κατά τη δημοσίευση του
παρόντος κολυμβητικών δεξαμενών εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι διατάξεις
του άρθρου 2 του ν. 3766/2009.
5. Τα υπό ανακυκλοφορία ύδατα κολύμβησης των κολυμβητικών δεξαμενών που
τροφοδοτούνται με θαλασσινό νερό δεν απαιτείται να υποβληθούν στην
προβλεπόμενη από την Ε1β/221/65 ΥΔ ελάχιστη επεξεργασία (ισοδύναμη απλής
καθίζησης δύο (2) ωρών), υπό την προϋπόθεση όμως ότι τηρούνται πλήρως οι
όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας της κολυμβητικής δεξαμενής (ανανέωση
νερού, καθαρισμός νερού υπό ανακυκλοφορία, κλπ) και ότι η διάθεση γίνεται
σύμφωνα με τους όρους που τίθενται από την απόφαση καθορισμού υδάτινου
αποδέκτη, και τις απαιτήσεις προστασίας υπόγειων και επιφανειακών νερών και
γενικότερα αποφυγής υγειονομικών προβλημάτων στο πλαίσιο εφαρμογής της
ως άνω ΥΔ. Τα ανωτέρω δεν ισχύουν για τα λύματα των βοηθητικών
εγκαταστάσεων των κολυμβητικών δεξαμενών καθώς και των
υγρών
αποβλήτων, που προκύπτουν από το σύστημα διύλισης (καθαρισμός φίλτρων),
τα οποία θα πρέπει να διατίθενται σύμφωνα με την Ε1β/221/65 ΥΔ.
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Άρθρο 42
Διευθυντές τουριστικών καταλυμάτων
Προσόντα και προϋποθέσεις για τον ορισμό Διευθυντή τουριστικών καταλυμάτων
είναι οι εξής:
α. Ξενοδοχεία κλασσικού τύπου, ξενοδοχεία τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων,
ξενοδοχεία τύπου μοτέλ, ξενοδοχεία μικτού τύπου, κύρια τουριστικά καταλύματα
εντός παραδοσιακών κτισμάτων:
αα. Για ξενοδοχεία 2* και 3* αστέρων άνω των 20 κλινών, απολυτήριος τίτλος
ελληνικού λυκείου ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή
αλλοδαπής. Για ξενοδοχεία 2* και 3* αστέρων άνω των 100 κλινών απαιτείται
επιπλέον αποδεικνυόμενη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών στον
κλάδο των τουριστικών επαγγελμάτων.
Για ξενοδοχεία 4* και 5* πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, ΤΕΙ, Ελληνικού Ανοιχτού
Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ ή των
Ανωτέρων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης του ΟΤΕΚ ή ισότιμος και αντίστοιχος
τίτλος της αλλοδαπής και αποδεικνυόμενη εμπειρία τουλάχιστο πέντε (5) ετών στον
κλάδο των τουριστικών επαγγελμάτων ή αποδεικνυόμενη εμπειρία τουλάχιστον
πέντε (5) ετών σε θέση Διευθυντή ξενοδοχείου 4* ή 5*.
ββ. Πολύ καλή γνώση μίας ξένης γλώσσας. Η γνώση μπορεί να αποδεικνύεται και με
απολυτήριο
ή
πτυχίο
σχολείου
της
αλλοδαπής
δευτεροβάθμιας
ή
μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τριετούς τουλάχιστον φοίτησης. Δεν απαιτείται η
απόδειξη της γνώσης της ξένης γλώσσας εάν οι επικαλούμενοι τίτλοι σπουδών έχουν
αποκτηθεί στο εξωτερικό, όπου τα μαθήματα διδάσκονται στην ίδια γλώσσα.
γγ. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, έκδοσης τελευταίου τριμήνου, από
το οποίο να προκύπτει ότι ο υποδεικνυόμενος ως διευθυντής του καταλύματος δεν
έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για κακούργημα ή σε ποινή φυλάκισης μεγαλύτερη από
3 μήνες για κλοπή, εκβίαση, απάτη, υπεξαίρεση, πλαστογραφία, λαθρεμπόριο,
χρήση και εμπόριο ναρκωτικών, εγκλήματα κατά των ηθών. Τούτο αναζητείται
υπηρεσιακά εφόσον εκδίδεται από ημεδαπή αρχή.

β. Τουριστικές Οργανωμένες Κατασκηνώσεις Α ` και Β` τάξης:
αα. Οποιοσδήποτε τίτλος μεταδευτεροβάθμιας (Ι.Ε.Κ.) ή δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της
αλλοδαπής και αποδεικνυόμενη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών
στον κλάδο των τουριστικών επαγγελμάτων.
ββ. Πολύ καλή γνώση μίας ξένης γλώσσας. Η γνώση μπορεί να αποδεικνύεται και με
απολυτήριο
ή
πτυχίο
σχολείου
της
αλλοδαπής
δευτεροβάθμιας
ή
μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τριετούς τουλάχιστον φοίτησης. Δεν απαιτείται η
απόδειξη της γνώσης της ξένης γλώσσας εάν οι επικαλούμενοι τίτλοι σπουδών έχουν
αποκτηθεί στο εξωτερικό, όπου τα μαθήματα διδάσκονται στην ίδια γλώσσα.
γγ. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, έκδοσης τελευταίου τριμήνου, από
το οποίο να προκύπτει ότι ο υποδεικνυόμενος ως διευθυντής του καταλύματος δεν
έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για κακούργημα ή σε ποινή φυλάκισης μεγαλύτερη από
3 μήνες για κλοπή, εκβίαση, απάτη, υπεξαίρεση, πλαστογραφία, λαθρεμπόριο,
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χρήση και εμπόριο ναρκωτικών, εγκλήματα κατά των ηθών. Τούτο
υπηρεσιακά εφόσον εκδίδεται από ημεδαπή αρχή.

αναζητείται

Άρθρο 43
Μεταβατικές-Καταργούμενες διατάξεις
1. Αιτήσεις για χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας, για τις οποίες έχουν
υποβληθεί πλήρεις φάκελοι στις αρμόδιες Υπηρεσίες κατά την έναρξη ισχύος του
παρόντος, εκδίδονται σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις.
2. Το άρθρο 34 του ν. 3498/2006 (ΦΕΚ Α’ 230) και το άρθρο 1 της υπ’ αριθμ.
ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/1622/19.1.2011 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 27)
καταργούνται μετά την έναρξη ισχύος των άρθρων 37 έως 42 του παρόντος.

Άρθρο 44
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
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