ΣΧΕΔΙΟ 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 Διεύθυνσης 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.
-

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.

1

- διαμόρφωση ή εξεύρεση νέων μεθόδων, προτύπων και συστημάτων προσφοράς
τουριστικών υπηρεσιών, με βάση τις μεταβαλλόμενες κοινωνικές και οικονομικές
συνθήκες.
β. Από τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης 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
Διεύθυνση Αγοράς και Διαφήμισης του Ε.Ο.Τ.
γ. Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Χωροταξίας και Περιβάλλοντος και του Τμήματος
Τεχνικών Υπηρεσιών της

Διεύθυνσης 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 Διεύθυνση 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.
2. α. Οι αρμοδιότητες του τμήματος Ποιοτικού Ελέγχου της Διεύθυνσης 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.
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- 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 Διεύθυνση 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.
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»
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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
Διεύθυνση Ποιοτικού Ελέγχου και Εποπτείας Αγοράς
Τη Διεύθυνση 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
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.
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- 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.»
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.
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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:
« Άρθρο 25
Οι θέσεις της περίπτωσης του άρθρου 18 κατανέμονται ως εξής:
α. Δύο 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.
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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.
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.
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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 ΙΔΑΧ 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 ΔΣ του Ε.Ο.Τ. ρυθμίζονται τυχόν
ειδικότερα θέματα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Άρθρο 6
Ρύθμιση θεμάτων Τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
Συνιστάται στο Υπουργείο Τουρισμού Διεύθυνση 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.
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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
Διευθυντών 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
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 – Δια Βίου Μάθησης το οποίο είναι αρμόδιο για:
α) τον προγραμματισμό και υλοποίηση προγραμμάτων δια βίου μάθησης
εργαζομένων στον Δημόσιο 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.
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γ) την μέριμνα και τον προσδιορισμό των ανάγκες εκπαίδευσης του προσωπικού του
Υπουργείου

και των εποπτευόμενων Νομικών Προσώπων , σε συνεργασία με το

Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης
4. Το Τμήμα Διασύνδεσης 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 Διεύθυνσης 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 Διεύθυνση και τα Τμήματα αυτής επιλέγονται ως προϊστάμενοι υπάλληλοι
κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν.
3528/2007 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Η Διεύθυνση Τουριστικής Εκπαίδευσης υπάγεται στην αρμοδιότητα της Γενικής
Διεύθυνσης Τουριστικής Πολιτικής και Οικονομικής και Διοικητικής Οργάνωσης.»
Άρθρο 7
Παρατηρητήριο Τουρισμού
1. Συνιστάται στο Υπουργείο Τουρισμού Παρατηρητήριο Τουρισμού(εφεξής
Παρατηρητήριο). Σκοπός του Παρατηρητηρίου είναι η αξιοποίηση των στοιχείων και
πορισμάτων του Δορυφόρου 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 Διευθυντή Τουριστικής Πολιτικής και Οργάνωσης του
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Υπουργείου Τουρισμού, τον Γενικό Διευθυντή Επενδύσεων και Ανάπτυξης του
Υπουργείου Τουρισμού, δύο μέλη ΔΕΠ 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 Διεύθυνση
Τουριστικής Πολιτικής και Οργάνωσης στην οποία μπορεί να αποσπάται ή να
μετατάσσεται εξειδικευμένο προσωπικό πανεπιστημιακής εκπαίδευσης από το
Δημόσιο, 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:
«13. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού συγκροτείται Διαρκής 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 Δημοσίας Τάξης
και Προστασίας Πολίτη συνίσταται μόνιμη Επιτροπή παρακολούθησης και
συντονισμού θεμάτων Τουρισμού και διαχείρισης κρίσεων σε κάθε περιφερειακή
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ενότητα της χώρας. Στην επιτροπή προεδρεύει ο εκάστοτε αντιπεριφερειάρχης με
μέλη του Δημάρχους της περιφερειακής ενότητας, τους Διευθυντές 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 Διεύθυνσης συμμετέχουν στην
επιτροπή του άρθρου αυτού
β) το στοιχείο β παραμένει ως έχει
γ) στο στοιχείο γ) όπου αναφέρεται ΚΕΔΚΕ και ΕΝΑΕ εννοείται εφεξής ΚΕΔΕ και
ΕΝΠΕ.

Όπου

αναφέρεται

Νομάρχης

εννοείται

Περιφερειάρχης

και

Αντιπεριφερειάρχης.
δ) Το στοιχείο δ) καταργείται»
Άρθρο 9
Μετονομασία Γενική Διεύθυνση Τουριστικής Πολιτικής και Οργάνωσης
Η Γενική Διεύθυνση Τουριστικής Πολιτικής και Οργάνωσης της παραγράφου 2 του
άρθρου 5 του ΠΔ 15/2010(ΦΕΚ 35 Α) μετονομάζεται σε Γενική Διεύθυνση
Τουριστικής Πολιτικής και Οικονομικής και Διοικητικής Οργάνωσης
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,
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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.
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 Διεύθυνση τουριστικής πολιτικής του Υπουργείου Τουρισμού.»
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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.»
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.
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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 ΤΑΙΠΕΔ.

ΜΕΡΟΣ Β. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΩΝ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ.
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 τουρισμούαναψυχής 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 Δραστηριοτήτων

τουρισμού (ΠΟΑΠΔ) του άρθρου 10 του ν. 2742/1999, στις οποίες η αποκλειστική ή
η κύρια χρήση είναι η χρήση τουρισμού-αναψυχής.
βγ) Οι Περιοχές Ειδικά Ρυθμιζόμενης Πολεοδόμησης (ΠΕΡΠΟ) του άρθρου 24 του ν.
2508/1997, στις οποίες επιτρέπονται χρήσεις τουρισμού-αναψυχής.
βδ) Τα Δημόσια Ακίνητα, των οποίων ο γενικός προορισμός σύμφωνα με τα οικεία
εγκεκριμένα Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίων Ακινήτων (ΕΣΧΑΔΑ) του
άρθρου 12 του ν. 3986/2011 είναι ο τουρισμός – αναψυχή ή η δημιουργία
παραθεριστικού –τουριστικού χωριού.
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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
Δ του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. 24208/4.6.2009 κοινής απόφασης των Υπουργών
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 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 Δημοσίων 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
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.
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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 Δημοσίων 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,
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
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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/ ΔΙΟΝΟΣΕ/1789/11.12.1987 απόφασης του
υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας (Β’ 719/1987).
Άρθρο 13
Ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας
1. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 2160/1993, όπως ισχύει,
προστίθεται περίπτωση Δ ως εξής:
«Δ. Ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας (condo hotels)
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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
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,
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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:
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.
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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 Δ.Ο.Υ. και
κατατίθεται στην κατά τόπο αρμόδια υπηρεσία ΠΥΤ του Ε.Ο.Τ., η οποία και τηρεί
αρχείο με τις ενοικιαζόμενες επαύλεις του άρθρου αυτού. Ο ιδιοκτήτης τουριστικής
έπαυλης δεν υποχρεούται να κάνει έναρξη επιτηδεύματος στην οικεία Δ.Ο.Υ. για τη
δραστηριότητα αυτή. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις του παρόντος
επιβάλλεται από την αρμόδια κατά τόπον ΠΥΤ ( ή ΔΟΥ) πρόστιμο 600 ευρώ. Το
εισόδημα από την εκμίσθωση της έπαυλης φορολογείται σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις περί φορολογίας εισοδήματος. Η διαδοχική εκμίσθωση της ίδιας
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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:
«Δρόμοι 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 Δικτύων.»
β. Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«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,
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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 (Δ’ 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
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
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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. (Δ’ 181).
2.

Δόμηση 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
συνολική αφαιρεθεί η απαιτούμενη ελάχιστη σύμφωνα με τις ισχύουσες
προδιαγραφές, για την εγκατάσταση του γηπέδου γκολφ.
Άρθρο 17
Λειτουργική αδειοδότηση σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων
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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. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.Α2.1./1621 κοινής
Υπουργών

Εσωτερικών,

Αποκέντρωσης

και

Ηλεκτρονικής

απόφασης των
Διακυβέρνησης,

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. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.Α2.1./1623 κοινής απόφασης
των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
Οικονομικών και Πολιτισμού και Τουρισμού (Β΄ 29).
γγ. Κέντρα θαλασσοθεραπείας
Τα δικαιολογητικά της υπ’ αριθμ. 9833/2009 απόφασης του Υπουργού Τουριστικής
Ανάπτυξης (Β' 1055).
γδ. Τουριστικοί λιμένες

25

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. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/1624/19.1.2011 κοινής απόφασης των
Υπουργών

Εσωτερικών

Αποκέντρωσης

και

Ηλεκτρονικής

Διακυβέρνησης,

Οικονομικών και Πολιτισμού και Τουρισμού (Β’28).
γστ. Θεματικά πάρκα
Τα δικαιολογητικά της υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/1619/20.1.2011 κοινής απόφασης
των Υπουργών Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
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. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/1626/20.1.2011 κοινής απόφασης
των Υπουργών Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
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:
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.
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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. Δεν θα υπάρξει καμία τροποποίηση (επαύξηση ή μείωση) του συντελεστή δόμησης
ή κάλυψης εκάστης των συνενούμενων επιχειρήσεων.
στ) Δεν 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

1.

Στο άρθρο 11 του ν. 3843/2010 επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

α. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 αντικαθίσταται ως εξής:
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«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 Διεύθυνσης 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
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’).
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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 Διεύθυνση Οικοδομικών και
Κτιριοδομικών Κανονισμών (Δ.Ο.Κ.Κ.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής τεχνική έκθεση, στην οποία περιγράφονται οι αιτούμενες
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
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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 Δημόσιων 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 ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
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 Δημόσιας 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
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
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Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) δυνάμει του
άρθρου 2 του ν. 3986/2001, την αίτηση της παρούσας παραγράφου δύναται να
υποβάλει και το ΤΑΙΠΕΔ, 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
Διεύθυνση 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 Διεύθυνση 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
Διεύθυνση 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
λειτουργίας του τουριστικού λιμένα ανακαλείται με απόφαση του αρμοδίου
οργάνου.»
Άρθρο 22
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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 ΠΔ 1.3/5.3.2004 (ΦΕΚ 254 Δ΄) 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,
ε. Πηλίου, Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας,
στ. Περτουλίου, Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων
ζ. Βέρνου (Βίτσι), Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς
η. Μετσόβου, Ήπειρος, Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων
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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 Δράμας
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
Διεύθυνση 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
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
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κέντρων» (Β’ 1536), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αριθμ.
«ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/1624/19.1.2011 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 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 Διεύθυνση 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 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 25
Αρμοδιότητες Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος
1. Συνιστάται υπηρεσία ΓΕΜΗ και Υπηρεσίας Μιας Στάσης στο Ξενοδοχειακό
Επιμελητήριο της Ελλάδας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης,
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Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και

Δικτύων 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 Διοικητικού 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
Διαθέσιμα 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.

Άρθρο 29
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Ειδικό Σήμα Λειτουργίας σε επιχειρήσεις ενοικιαζομένω ν
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.Δ.Κ.
σε όμορα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα

και καταβάλλεται στο Δημόσιο,

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
και προϋποθέσεων, και

κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την ίδρυση και

λειτουργία αυτών των επιχειρήσεων».
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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 Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
(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 Δ/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*

Κύρια τουριστικά καταλύματα

10,00 € / δωμάτιο
Κατηγορίας 4*
8,00 € / δωμάτιο
Κατηγορίας 3*
6,00 € / δωμάτιο
Κατηγορίας 2*
4,00 € / δωμάτιο
Κατηγορίας 1*
4,00 € / δωμάτιο

Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες και επαύλεις
Ενοικιαζόμενα

Επιπλωμένα

Δωμάτια

Επιπλωμένα Διαμερίσματα
37

10,00 € / δωμάτιο
και 15,00 € / δωμάτιο

Οργανωμένες

τουριστικές

κατασκηνώσεις 5,00 € / θέση &

(ανεξαρτήτως τάξης)

10,00 € / οικίσκο

Κύρια τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών 10,00 € / δωμάτιο
κτισμάτων (ανεξαρτήτως τάξης)

Τα ως άνω αναφερόμενα παράβολα κατατίθενται υπέρ Ελληνικού Δημοσίου σε
οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. στον κωδικό 3741. Ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) του εν
λόγω ποσού μεταφέρεται από το Ελληνικό Δημόσιο στον προϋπολογισμό του Ε.Ο.Τ.
θ. Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για έργα κατηγορίας Α ή
Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.), 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:
«1. α) Σε κυκλοφορία τίθενται καινούρια και μεταχειρισμένα τουριστικά
λεωφορεία δημόσιας χρήσης, κατά τις διατάξεις του άρθρου 4 του παρόντος
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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
«Διαδικασία 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 «Διαδικασία
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.
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:
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«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 Δικτύων, 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 Δικτύων 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 ΔΙΑΔΠ/Φ/Α.2.1/10282/20.5.2011 κοινή απόφαση υπουργών
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 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.)»
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
δημοσίευση του νόμου αυτού
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θεσμικό πλαίσιο που ίσχυε κατά την

Άρθρο 35
Δρομολόγια 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.
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
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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.
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