Σχέδιο Νόμου Υπουργείου Τουρισμού
«Θεματικός τουρισμός – Ειδικές μορφές τουρισμού – Ρυθμίσεις για τον
εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου στον τομέα του τουρισμού και της
τουριστικής εκπαίδευσης– Στήριξη τουριστικής επιχειρηματικότητας και άλλες
διατάξεις»
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΣΚΟΠΟΣ – ΟΡΙΣΜΟΙ – ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός των διατάξεων του παρόντος μέρους είναι η ανάπτυξη, οργάνωση και
εποπτεία δραστηριοτήτων και επιχειρηματικότητας, που αφορούν στον θεματικό
τουρισμό και σχετικές ρυθμίσεις με επιδίωξη τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη για τη
στήριξη των περιφερειακών και τοπικών οικονομιών και κοινωνιών, τη δημιουργία
θέσεων απασχόλησης και την ευημερία των πολιτών, στο πλαίσιο ανάδειξης του
εγχώριου τουριστικού προϊόντος, ώστε να αυξηθεί η ελκυστικότητα και
ανταγωνιστικότητά του.
Άρθρο 2
Ορισμός
«Θεματικός τουρισμός – Ειδικές μορφές τουρισμού». Ως θεματικός τουρισμός –
ειδικές μορφές τουρισμού νοείται κάθε ειδική μορφή βιώσιμης τουριστικής
ανάπτυξης με στόχο να ενθαρρύνει την αλληλεπίδραση του επισκέπτη - τουρίστα με
το φυσικό περιβάλλον, τον ανθρώπινο παράγοντα, τις περιφέρειες, τους δήμους και
τις κοινότητες και να προωθήσει την ανάπτυξη δραστηριοτήτων που ενισχύουν
οικονομικά και κοινωνικά τις περιοχές συμβάλλοντας στη δημιουργία θέσεων
απασχόλησης και την ευημερία των πολιτών, καθώς και προστατεύοντας το
περιβάλλον και τα ιδιαίτερα πολιτισμικά στοιχεία του κάθε τόπου. Ο θεματικός
τουρισμός περιλαμβάνει τις αναφερόμενες στα επόμενα άρθρα ειδικές μορφές
βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης.

Άρθρο 3
Βασικές αρχές
1.«Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη» είναι η τουριστική ανάπτυξη που προωθεί την
ισόρροπη περιφερειακή και τοπική οικονομική ανάπτυξη, την ευημερία των πολιτών,
την κοινωνική ισότητα και δικαιοσύνη, την αύξηση της απασχόλησης, την
επιχειρηματικότητα, την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την προστασία του περιβάλλοντος

κάθε τουριστικής περιοχής. Ως εκ τούτου η βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη
επιτυγχάνεται με την ανάπτυξη όλων των μορφών τουρισμού και σε όλους τους
τύπους προορισμών με κύριο σκοπό τη βέλτιστη χρήση των περιβαλλοντικών πόρων,
το σεβασμό στην κοινωνικοπολιτισμική αυθεντικότητα των τοπικών κοινωνιών και
τη διασφάλιση βιώσιμων, μακροπρόθεσμων οικονομικών δραστηριοτήτων,
παρέχοντας κοινωνικοοικονομικά οφέλη σε όλους τους εμπλεκόμενους.
2. «Προσβάσιμος Τουρισμός» είναι ο τουρισμός που είναι προσβάσιμος σε όλα τα
άτομα ανεξαρτήτως αναπηρίας ή ειδικών αναγκών, έτσι ώστε να μπορούν αυτόνομα,
με ασφάλεια και με άνεση να προσεγγίσουν και να χρησιμοποιήσουν τις υποδομές
και τις υπηρεσίες και τα αγαθά που διατίθενται στο περιβάλλον που επισκέπτονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ – ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Άρθρο 4
Τουρισμός υπαίθρου
Ως Τουρισμός Υπαίθρου νοείται κάθε ειδική μορφή βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης
με στόχο την επαφή του επισκέπτη - τουρίστα με τη φύση και τις δραστηριότητες που
δύναται να αναπτυχθούν, ενισχύοντας οικονομικά και κοινωνικά την ύπαιθρο, χωρίς
να αλλοιώνει το περιβάλλον και τα ιδιαίτερα πολιτισμικά στοιχεία του κάθε τόπου.
Με βάση τις επί μέρους οργανωμένες δραστηριότητες που αναπτύσσονται, ο
τουρισμός υπαίθρου δύναται να διακριθεί στις ακόλουθες κατηγορίες:
α) Οικοτουρισμός/πράσινος τουρισμός. Βασίζεται στο φυσικό περιβάλλον και αφορά
στην περιήγηση σε περιοχές οικολογικού ενδιαφέροντος, ως επί το πλείστον περιοχές
αναγνωρισμένης οικολογικής αξίας, όπως ενδεικτικά οι περιοχές Natura και λοιπές
προστατευόμενες περιοχές. Περιλαμβάνει ήπιες δραστηριότητες που δεν
διαταράσσουν την ισορροπία της περιοχής και έχουν κυρίως επιστημονικό και
εκπαιδευτικό χαρακτήρα, όπως ενδεικτικά η παρατήρηση της χλωρίδας και της
πανίδας. Προωθεί την περιβαλλοντική εκπαίδευση και τη διαχείριση του φυσικού
περιβάλλοντος με βιώσιμο τρόπο.
β) Αγροτουρισμός. Είναι η ειδική μορφή τουρισμού υπαίθρου η οποία αφορά στην
παροχή υπηρεσιών υποδοχής και φιλοξενίας ή και εστίασης σε χώρους λειτουργικά
ενοποιημένους με αγροτικές εκμεταλλεύσεις, οι οποίες προσφέρονται συνδυαστικά
με δραστηριότητες που σχετίζονται με την αγροτική παραγωγή, όπως και με την
προστασία και ανάδειξη του φυσικού και ανθρωπογενούς αγροτικού τοπίου. Η
δραστηριότητα του αγροτουρισμού συνδυάζεται υποχρεωτικά με την παραγωγή
αγροτικών προϊόντων κατά την έννοια του άρθρου 2 περίπτωση ζ΄ του ν. 3874/2010,
όπως ισχύει.
Η αγροτουριστική δραστηριότητα εντός του αγροκτήματος αφορά την παροχή
υπηρεσιών υποδοχής και φιλοξενίας ή και εστίασης. Στις περιπτώσεις που οι
επιχειρήσεις αυτές παρέχουν υπηρεσίες εστίασης, χρησιμοποιούν και προσφέρουν
υποχρεωτικά προς κατανάλωση προϊόντα από το Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων,
σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 28 του ν. 4276/2014, ή/και προϊόντα Οικοτεχνίας,

όπως αυτά καθορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 56 του ν. 4235/2014, με την
επιφύλαξη των διατάξεων για τα πολυλειτουργικά αγροκτήματα.
Η αγροτουριστική επιχείρηση δύναται να προσφέρει αμιγώς αγροτικές
δραστηριότητες για τους πελάτες της, εντός αυτής, όπως υπηρεσίες επίδειξης,
ενημέρωσης, παρακολούθησης ή συμμετοχής σε δράσεις και δραστηριότητες που
προωθούν την επαφή του επισκέπτη - τουρίστα με την αγροτική ζωή, τη βιώσιμη
αγροτική παραγωγή, τη γαστρονομία, τη γευσιγνωσία, την οινογνωσία και την
προστασία της βιοποικιλότητας, ως οι επιμέρους αυτές δραστηριότητες ρυθμίζονται
με ειδικότερες διατάξεις. Στην περίπτωση που το κατάλυμα δεν βρίσκεται στον ίδιο
χώρο με το αγρόκτημα, οι ανωτέρω ενδεικτικά αναφερόμενες δραστηριότητες
παρέχονται στο αγρόκτημα υποχρεωτικά.
γ) Οινοτουρισμός. Είναι η ειδική μορφή τουρισμού η οποία αφορά στην παροχή
υπηρεσιών υποδοχής, ξενάγησης, φιλοξενίας και εστίασης σε χώρους λειτουργικά
ενοποιημένους με οινοποιητικές ή/και οινοπαραγωγικές (αμπελώνες) εγκαταστάσεις.
Οι υπηρεσίες αυτές προσφέρονται συνδυαστικά με δραστηριότητες σχετικές με την
αμπελοκαλλιέργεια και την οινική παραγωγή.
Η οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού (ΠΥΤ) χορηγεί «Σήμα Επισκέψιμου
Οινοποιείου» σε οινοποιητικές ή και οινοπαραγωγικές εγκαταστάσεις που επιθυμούν
να χαρακτηριστούν ως «οινοτουριστικές» και πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις,
όπως η εκάστοτε ΚΥΑ ορίζει.
Άρθρο 5
Αθλητικός Τουρισμός
Ως Αθλητικός Τουρισμός νοείται κάθε ανάμειξη ενεργητική ή/και παθητική σε αθλητικές
δραστηριότητες εντασσόμενες στο πλαίσιο του τουρισμού ως επιλογή και με πρωτεύοντα

στόχο την ψυχαγωγία και την ήπια άθληση και όχι τη συμμετοχή σε αθλητικά
δρώμενα ή την προετοιμασία τους για αυτά.
Οι αθλητικές δραστηριότητες σχετικές με τον τουρισμό περιλαμβάνουν: α. την
ενεργητική, μεμονωμένα ή σε ομάδα, συμμετοχή του τουρίστα - επισκέπτη σε ένα
άθλημα ή/και σε αθλητικές εκδηλώσεις, β. προσωπική εξέλιξη ή βελτίωση της
κατάρτισης σε ένα άθλημα, μεμονωμένα ή σε ομάδα, γ. παρακολούθηση αθλήματος
ως θεατής ή υποστηρικτής μια ομάδας, ενός αθλήματος ή μίας αθλητικής
διοργάνωσης, δ. επίσκεψη σε τοποθεσίες και μέρη που σχετίζονται με την ιστορία,
την πολιτιστική κληρονομιά, την κουλτούρα του αθλήματος ή ενός αθλητικού μύθου
(sportinglegend) και ε. βελτίωση της υγείας, φυσικής κατάστασης και ευεξίας μέσω
της αθλητικής δραστηριότητας.
Διακρίνεται στις εξής κατηγορίες:
Α. Τουρισµός Αθλητικών Διοργανώσεων, ο οποίος περιλαμβάνει τόσο τους
τουρίστες που ταξιδεύουν για να παρακολουθήσουν, ως θεατές, αθλητικούς αγώνες,
συνδυάζοντας χρονικά τις διακοπές τους µε τις αθλητικές διοργανώσεις, όσο και τις
οµάδες αθλητών, τους μεμονωμένους αθλητές, τις αποστολές, τους τεχνικούς και
τους δημοσιογράφους, που ταξιδεύουν για να συμμετέχουν σε αθλητικούς αγώνες και
παρατείνουν χρονικά τη διαμονή τους στον τόπο διεξαγωγής του αθλητικού αγώνα.
Β. Τουρισμός Αθλητικής Αναψυχής – Περιπέτειας, ο οποίος αναφέρεται στον
τουρίστα που στο πλαίσιο των διακοπών του αποβλέπει παράλληλα και στη βελτίωση

της υγείας, φυσικής του κατάστασης και ευεξίας, ή που επισκέπτεται έναν
ασυνήθιστο, δυσπρόσιτο, απομονωμένο ή εξωτικό χώρο για τη διεξαγωγή
δραστηριοτήτων αναψυχής ως ακολούθως:
α. Προγράμματα υπαίθριων αθλητικών δραστηριοτήτων, οι οποίες διακρίνονται σε
ήπιες όπως πεζοπορία, ιππασία, τρέξιμο, τοξοβολία αναψυχής, ιστιοπλοΐα, έντονες
δραστηριότητες όπως κατάβαση με φουσκωτή βάρκα (rafting), θαλάσσιο σκι,
ποδηλασία βουνού, αυτόνομη κατάδυση (scubadiving), αναρρίχηση, ιστιοσανίδα
(windsurfing), κυματοδρομία (surfing) και δραστηριότητες αυξημένης επικινδυνότητας
(extremesports) όπως bungeejumping, cliffdiving, ελεύθερη πτώση (skydiving).
β. Χειμερινός - χιονοδρομικός τουρισμός. Με τον όρο αυτό νοείται η ενασχόληση με
το σύνολο των δραστηριοτήτων που διενεργούνται κατά τη χειμερινή περίοδο, και
υπό συγκεκριμένες κλιματολογικές συνθήκες.
γ. Αεροπορικός Τουρισμός: αφορά την επίσκεψη του τουρίστα με ιδιόκτητο ή
μισθωμένο πτητικό μέσο (αεροσκάφος, ελικόπτερο κ.α.). Περιλαμβάνει τις εξής
δραστηριότητες:
1. Αεροπεριήγηση: αεροπορική ξενάγηση τουριστών πάνω από ενδιαφέροντες
τουριστικούς προορισμούς με αεροπλάνο , ελικόπτερο, αερόστατο κ.α.
2. Πτήση με αλεξίπτωτο πλαγιάς, ανεμόπτερο ή δελταπλάνο (ατομική ανεμοπορία):
Πτήση με ειδικό αλεξίπτωτο ή πτητική συσκευή, με απογείωση από πλαγιά σε ύψος,
κάνοντας χρήση των ανοδικών ρευμάτων αέρα που βρίσκονται μπροστά στην πλαγιά.
Απαιτεί την ύπαρξη ειδικού εξοπλισμού, σύμφωνα με εξειδικευμένα πρότυπα
ασφαλείας, και τη συνοδεία έμπειρων και εκπαιδευμένων πιλότων.
Με κοινή απόφαση των καθ’ ύλην αρμόδιων Υπουργών καθορίζεται ο εξοπλισμός
των συμμετεχόντων και οι προδιαγραφές του, ο αριθμός των οδηγών - συνοδών ανά
ομάδα συμμετεχόντων καθώς και τα προσόντα, οι υποχρεώσεις και η πιστοποίησή
τους.
δ. Προγράμματα αθλητικής αναψυχής από τις ομάδες εμψυχωτών και τους
προπονητές/γυμναστές των ξενοδοχείων με ειδική υποδομή (γυμναστήρια, spa,
γήπεδα, πισίνες, μαρίνα, κέντρο θαλάσσιων σπορ κ.ά.) ή και σε θεματικά πάρκα και
αθλητικές κατασκηνώσεις.
ε. Οι αθλητικές δραστηριότητες αναψυχής – περιπέτειας, όπως αυτές παρατίθενται
ενδεικτικά στο Παράρτημα του παρόντος, μπορούν να αναπτύσσονται:
1. στη θάλασσα (ενδεικτικά καταδύσεις, kitesurfing, ιστιοσανίδα, ιστιοπλοΐα,
κ.α.),
2. σε λίμνες και ποτάμια (ενδεικτικά κανό – καγιάκ, rafting κ.α),
3. σε ορεινές, ημιορεινές, πεδινές ή/και αστικές, ημιαστικές περιοχές (ενδεικτικά
ορειβασία, αναρρίχηση, ποδηλασία βουνού/εξοχής/πόλης, ιππασία, γκολφ για
αρχαρίους, δραστηριότητες με βάση το τρέξιμο, περιπατητικές εκδρομές
(ενδεικτικά hiking, trekking) σε φυσικά και τεχνητά μονοπάτια στην ύπαιθρο,
τα δάση, τα χωριά,
4. στον αέρα (ενδεικτικά το ανεμόπτερο, τον αετό ή το αλεξίπτωτο πλαγιάς)
5. σε θεματικά πάρκα και αθλητικές κατασκηνώσεις, χιονοδρομικά κέντρα,
παγοδρόμια και αναρριχητικά πεδία
Γ. Προπονητικός Τουρισμός, ο οποίος αφορά στην επίσκεψη επαγγελματικών ή και
ερασιτεχνικών ομάδων σε έναν τόπο με βασικό κίνητρο τη συμμετοχή τους σε
προγράμματα προετοιμασίας και αποθεραπείας που πραγματοποιούνται ιδίως σε
Κέντρα Προπονητικού Αθλητικού Τουρισμού, κατά την έννοια της υπ’ αριθμ.
12061/2007 (Β’ 1393).

Άρθρο 6
Ειδικό Σήμα Τουρισμού Αθλητικής Αναψυχής - Περιπέτειας
1.Θεσπίζεται Ειδικό Σήμα Τουρισμού Αθλητικής Αναψυχής - Περιπέτειας.
2. Τουριστικά γραφεία, που λειτουργούν στην ελληνική επικράτεια με Βεβαίωση
Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων σε ισχύ, δύνανται να λαμβάνουν Ειδικό Σήμα
Τουρισμού Αθλητικής Αναψυχής - Περιπέτειας, εφ’ όσον διοργανώνουν τις
δραστηριότητες του άρθρου 5 περ. Β.
3. Ειδικό Σήμα Τουρισμού Αθλητικής Αναψυχής - Περιπέτειας δύναται να χορηγείται
και σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που διοργανώνουν τις
δραστηριότητες του άρθρου 5 περ. Β. Η διαδικασία αδειοδότησής τους, τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια ορίζεται με
απόφαση του Υπουργού Τουρισμού.
4.Το Ειδικό Σήμα Τουρισμού Αθλητικής Αναψυχής - Περιπέτειας είναι σήμα
πιστοποίησης, με ειδικό λογότυπο, πενταετούς διάρκειας και χορηγείται από το
Υπουργείο Τουρισμού, μέσω της οικείας Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού. Τα
δικαιολογητικά των οποίων η ισχύς λήγει αντικαθίστανται υποχρεωτικά πριν από τη
λήξη τους, άλλως το Ειδικό Σήμα ανακαλείται.
5.Σε περίπτωση ανάκλησης της Βεβαίωσης Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων του
τουριστικού γραφείου ή της αντίστοιχης άδειας λειτουργίας σε άλλη περίπτωση,
ανακαλείται και το Ειδικό Σήμα Τουρισμού Αθλητικής Αναψυχής - Περιπέτειας.
6.Στο Υπουργείο Τουρισμού τηρείται Ηλεκτρονικό Μητρώο Επιχειρήσεων
Τουρισμού Αθλητικής Αναψυχής - Περιπέτειας, όπου καταχωρούνται όλοι οι κάτοχοι
Ειδικού Σήματος Αθλητικής Αναψυχής - Περιπέτειας.
Άρθρο 7
Μητρώο Τουρισμού Αθλητικής Αναψυχής - Περιπέτειας
1. Στο Υπουργείο Τουρισμού τηρείται Γενικό Μητρώο Τουρισμού Αθλητικής
Αναψυχής - Περιπέτειας, στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις χορήγησης
Ειδικού Σήματος Τουρισμού Αθλητικής Αναψυχής - Περιπέτειας, με τα
δικαιολογητικά που τις συνοδεύουν.
2. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες της
τηρήσεως του Γενικού Μητρώου Τουρισμού Αθλητικής Αναψυχής Περιπέτειας, το οποίο δύναται να τηρείται και σε ηλεκτρονική μορφή.
Άρθρο 8
Διοργάνωση δραστηριοτήτων Τουρισμού Αθλητικής Αναψυχής - Περιπέτειας
1.Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού του Υπουργείου Τουρισμού αδειοδοτούν
κάθε διοργάνωση τουρισμού αθλητικής αναψυχής – περιπέτειας που
πραγματοποιείται από φυσικά πρόσωπα ή από νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων,
όταν συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
α) Η διοργάνωση αφορά ψυχαγωγούμενους πολίτες/τουρίστες, μη επαγγελματίες
αθλητές.
β) Η διοργάνωση έχει σκοπό την αθλητική αναψυχή και όχι τον επαγγελματικό
αθλητισμό.

Η ανωτέρω διαδικασία αδειοδότησης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και κάθε άλλη
λεπτομέρεια ρυθμίζεται με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού.
2.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισμού και Πολιτισμού & Αθλητισμού
καταρτίζονται οι κανονισμοί ασφαλούς διοργάνωσης δραστηριοτήτων τουρισμού
αθλητικής αναψυχής - περιπέτειας, οι οποίοι ενδεικτικά θα ορίζουν τα μέτρα
ασφαλείας, τις προδιαγραφές του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού, τις υποχρεώσεις
των συμμετεχόντων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
3. Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού του Υπουργείου Τουρισμού αδειοδοτούν
κάθε διοργάνωση τουρισμού αθλητικής αναψυχής – περιπέτειας που
πραγματοποιείται από φυσικά πρόσωπα ή από νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων,
όταν συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
α) Η διοργάνωση αφορά ψυχαγωγούμενους πολίτες/τουρίστες, μη επαγγελματίες
αθλητές, οι οποίοι έχουν αναπηρία οποιασδήποτε μορφής.
β) Η διοργάνωση έχει σκοπό την αθλητική αναψυχή και όχι τον επαγγελματικό
αθλητισμό.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισμού και Πολιτισμού & Αθλητισμού
καταρτίζονται οι κανονισμοί ασφαλούς διοργάνωσης δραστηριοτήτων τουρισμού
αθλητικής αναψυχής – περιπέτειας της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, οι
οποίοι ενδεικτικά θα ορίζουν τα μέτρα ασφαλείας, τις προδιαγραφές του
χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού, τις υποχρεώσεις των συμμετεχόντων και κάθε άλλη
αναγκαία λεπτομέρεια.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΎ
Άρθρο 9
Θαλάσσιος τουρισμός
Ως Θαλάσσιος Τουρισμός νοείται το σύνολο της οργανωμένης τουριστικής
δραστηριότητας που αναπτύσσεται στο θαλάσσιο χώρο και στις ακτές μιας περιοχής
υποδοχής τουριστών. Ενδεικτικά διακρίνεται σε:
α. Τουρισμό Κρουαζιέρας, ήτοι οποιοδήποτε ταξίδι αναψυχής έναντι ναύλου,
διάρκειας τουλάχιστον δύο ημερών εν πλω, με κύριο σκοπό την παροχή υπηρεσιών
διαμονής, εστίασης και ψυχαγωγίας των επιβατών στο πλοίο και την επίσκεψη τους
σε προορισμούς ποικίλου ενδιαφέροντος.
β. Τουρισμό Γιώτινγκ (Yachting), ήτοι οιαδήποτε θαλάσσια περιήγηση που
πραγματοποιείται με ιστιοφόρα ή θαλαμηγούς παρέχοντας υπηρεσίες διαμονής και
εστίασης στον τουρίστα, καθώς και τη δυνατότητα προσέγγισης σε νησιωτικές και
παράκτιες περιοχές. Οι περιηγήσεις αυτές πραγματοποιούνται για λόγους
αναψυχήςμε ιδιόκτητα ή μισθωμένα πλοία, τα οποία είτε περιλαμβάνουν στη
μίσθωση το πλήρωμα (crewedboats) είτε προσφέρονται χωρίς αυτό (bareboats).
γ. Καταδυτικό Τουρισμό αναψυχής, ήτοι τη δραστηριότητα κατά την οποία με
συγκεκριμένο εξοπλισμό και τεχνικές υποστηρίζεται η εκμάθηση ή/και καθοδήγηση
ατόμων που καταδύονται για λόγους αναψυχής.

Δύναται να πραγματοποιείται σε:
Α. Καταδυτικό Πάρκο κατά την έννοια του άρθρου 13 παρ. 2 του Ν. 3409/2005
(Α΄273), όπως ισχύει, ήτοι χαρακτηρισμένη περιοχή στην οποία
πραγματοποιούνται κατ’ αποκλειστικότητα καθοδηγούμενες καταδύσεις αναψυχής
καθώς και συναφείς υποβρύχιες δραστηριότητες.
Β. Υποβρύχια μουσεία κατά την έννοια του άρθρου 11 του Ν. 3409/2005 (Α’ 273),
ήτοι κηρυγμένους ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους, στους οποίους επιτρέπεται
καθοδηγούμενη κατάδυση, με συνοδεία δυτών φυλάκων αρχαιοτήτων ή
αρχαιολόγων.
δ. Αλιευτικό τουρισμό, ήτοι την παροχή τουριστικών υπηρεσιών συνδεδεμένων με
την αλιεία, τη σπογγαλιεία, την υδατοκαλλιέργεια και τις σχετικές με αυτές πρακτικές
και τεχνικές, παραδόσεις και τοπικά έθιμα, τα τοπικά προϊόντα, την παραδοσιακή
κουζίνα και τοπική γαστρονομία, σύμφωνα και με τις επιμέρους διατάξεις της
υπ’αριθμ.414/2354/12.01.2015 κοινής απόφασης των υπουργών Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων, Τουρισμού και Ναυτιλίας και Αιγαίου (Β΄97).

Άρθρο 10
Πολιτιστικός τουρισμός
Πολιτιστικός Τουρισμός είναι εκείνη η μορφή τουριστικής δραστηριότητας στην
οποία το βασικό κίνητρο του επισκέπτη είναι η επίσκεψη σε πολιτιστικά αξιοθέατα
προκειμένου να μάθει, να ανακαλύψει και να βιώσει την πολιτιστική κληρονομιά του
εκάστοτε τουριστικού προορισμού.
Αυτά τα πολιτιστικά αξιοθέατα σχετίζονται με μια ομάδα διακριτών υλικών,
διανοητικών, πνευματικών και συναισθηματικών χαρακτηριστικών μιας κοινωνίας
που περιλαμβάνει τέχνες και αρχιτεκτονική, ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά,
γαστρονομική κληρονομιά, λογοτεχνία, θέατρο, μουσική, φωτογραφία,
δημιουργικoύς τομείς και ζωντανούς πολιτισμούς με τους τρόπους ζωής τους, τα
συστήματα αξιών τους, τα πιστεύω και τις παραδόσεις τους. Ο πολιτιστικός
τουρισμός περιλαμβάνει:
α.Πολιτιστική κληρονομιά, ήτοι περιοχές/τοποθεσίες και δραστηριότητες που
κληροδοτήθηκαν και διασώθηκαν από το παρελθόν, παραπέμπουν δε σε αντιλήψεις,
επιτεύγματα και τρόπο ζωής άλλης εποχής.
Διακρίνεται σε υλική (κτίρια πολιτιστικής κληρονομίας, αρχιτεκτονικά αξιοθέατα,
αξιοθέατα παγκόσμιας κληρονομιάς, εθνικά και ιστορικά μνημεία), άυλη (λογοτεχνία,
τέχνη, φιλοσοφία, λαογραφία, τραγούδι), αξιοθέατα πολιτιστικής κληρονομιάς
(μουσεία, βιβλιοθήκες, θέατρα, εκδηλώσεις) και μνήμες που συνδέονται με ιστορικά
πρόσωπα.
β. Πολιτιστική θεματική διαδρομή, ήτοι το σύνολο φυσικών ή τεχνητών αξιοθέατων
με βάση ένα συγκεκριμένο θεματικό πλαίσιο. Οι θεματικές διαδρομές δύναται να
παρέχουν εκπαίδευση και αναψυχή ταυτόχρονα.
γ. Πολιτιστική εκδήλωση – φεστιβάλ - λαογραφία.
Ως τέτοια νοείται οποιαδήποτε οργανωμένη δραστηριότητα του τουρίστα που
συντελεί στην απόκτηση εξατομικευμένης και αυθεντικής εμπειρίας, με κάθε είδους

ενεργή συμμετοχή ή ενασχόληση με τις τέχνες, την κληρονομιά ή τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά ενός τόπου ή μιας θεματικής/πολιτιστικής εκδήλωσης.
δ. Πολιτιστικός αστικός τουρισμός – τουρισμός πόλεων (CityBreaks).
Ως τέτοιος νοείται το σύντομο ταξίδι αναψυχής σε πόλεις, συνήθως μικρής διάρκειας,
κατά το οποίο ο τουρίστας βιώνει πολιτιστικές και ψυχαγωγικές εμπειρίες στην πόλη
αυτή.
ε. Γαμήλιος τουρισμός.
Αφορά στη μορφή τουρισμού όπου κύριος σκοπός της επίσκεψης στον προορισμό
επιλογής είναι η τέλεση του γάμου ή ο εορτασμός του ή το γαμήλιο ταξίδι. Πρόκειται
για το ταξίδι που πραγματοποιεί το ζευγάρι σε προορισμό διαφορετικό από την
περιοχή ή χώρα καταγωγής/παραμονής του μεμονωμένα ή με συγγενείς και φίλους σε
επιλεγμένους προορισμούς, με τους οποίους οι επισκέπτες επιθυμούν να συνδέσουν
σημαντικά γεγονότα στην ζωή τους.
στ) Κινηματογραφικός τουρισμός
Είναι η δραστηριότητα της προσέκλυσης τουριστών/επισκεπτών μέσω της
απεικόνισης ενός τόπου ή των ιστοριών αυτού στον κινηματογράφο, την τηλεόραση
και το διαδίκτυο. Σε αυτόν εντάσσονται όλες οι μορφές ταξιδιών σε μέρη
(τουριστικοί προορισμοί, τηλεοπτικά studios, θεματικά πάρκα) στα οποία είτε έχουν
γυριστεί κινηματογραφικές ταινίες, τηλεοπτικές, ακόμα και διαδικτυακές, παραγωγές
ή σε μέρη που έχουν απλά προβληθεί ή παραπέμπουν σε ταινίες ή τηλεοπτικές και
διαδικτυακές παραγωγές, τα οποία μέσα από αυτήν τη διαδικασία αποκτούν
ταυτόχρονη διασύνδεση και με τον πραγματικό και με τον κινηματογραφικό/
τηλεοπτικό/ διαδικτυακό κόσμο.

Άρθρο 11
Θρησκευτικός και προσκυνηματικός τουρισμός
Θρησκευτικός τουρισμός: Ως Θρησκευτικός Τουρισμός ορίζεται το σύνολο εκείνο
των τουριστικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη διενέργεια ταξιδιού
μεμονωμένων ατόμων ή οργανωμένων ομάδων σε τόπους, χώρους και μνημεία
θρησκευτικής σημασίας για λόγους θρησκευτικού, πολιτιστικού, εκπαιδευτικού και
ενημερωτικού ενδιαφέροντος.
Προσκυνηματική περιήγηση: Όλο το παραπάνω σύνολο των δραστηριοτήτων όταν
διενεργείται με κεντρικό κίνητρο ή το προσκύνημα, ή/και την συμμετοχή σε
θρησκευτικές τελετές/ εκδηλώσεις, ή/και την εκπλήρωση τάματος.

Άρθρο 12
Συνεδριακός τουρισμός
Ορισμός – Γενικά
Ως Συνεδριακός Τουρισμός νοούνται οι οργανωμένες συναντήσεις ατόμων με κοινά
ενδιαφέροντα ή επαγγελματικές ιδιότητες και με πρωτεύοντα σκοπό την
επιστημονική ενημέρωση και την ανταλλαγή πληροφοριών και απόψεων μεταξύ των
παρευρισκομένων στην εκδήλωση συνέδρων/ομιλητών. Αποτελεί συνιστώσα του
επαγγελματικού τουρισμού, μαζί με τα ταξίδια κινήτρων και τις εκθέσεις. Στοχεύει
στην προσέλκυση μεγάλου αριθμού ατόμων για λίγες μέρες σε ένα συγκεκριμένο
τοπικό προορισμό, διευρύνοντας την τουριστική περίοδο και προβάλλοντας τα
ιδιαίτερα τοπικά χαρακτηριστικά (πολιτιστικά, υπαίθρου κ.α.)
Τα συνέδρια διακρίνονται σε τοπικά, εθνικά ή διεθνή και η θεματολογία τους
ποικίλλει (ενδεικτικά μπορεί να είναι ιατρικά, επιστημονικά κ.α.). Περιλαμβάνουν
διαλέξεις, διασκέψεις, ημερίδες, σεμινάρια, συναντήσεις, συσκέψεις, φόρουμ.
Άρθρο 13
Πιστοποίηση Συνεδριακών Κέντρων
(Χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας)
Τα συνεδριακά κέντρα υπάγονται στις εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής
του άρθρου 1 παρ. 3 του ν. 4276/ 2014 (Α’ 155). Ορίζονται ως στεγασμένοι χώροι
συγκέντρωσης κοινού, που καλύπτουν τις ανάγκες αμιγών συνεδριακών εκδηλώσεων
ή μικτών εκδηλώσεων, δηλαδή συνεδριακών και συναφών πολιτιστικών, κοινωνικών,
εκθεσιακών, εμπορικών ή/ και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων, σε τοπικό, περιφερειακό,
εθνικό ή διεθνές επίπεδο.
Λαμβάνουν Ειδικό Σήμα Λειτουργίας από την Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και
Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων (ΕΥΠΑΤΕ) του Υπουργείου Τουρισμού,
σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. Τ/4486/1999 υ.α. (Β’ 2202) «Προϋποθέσεις χορήγησης
Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε επιχειρήσεις Συνεδριακών Κέντρων», όπως ισχύει.
Άρθρο 14
Μητρώο Συνεδριακών Κέντρων
1. Στο Υπουργείο Τουρισμού τηρείται Γενικό Μητρώο Συνεδριακών Κέντρων, στο
οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας με τα
δικαιολογητικά που τις συνοδεύουν.
2. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες της τηρήσεως
του Γενικού Μητρώου Συνεδριακών Κέντρων, το οποίο δύναται να τηρείται και σε
ηλεκτρονική μορφή. Με την ίδια απόφαση μπορεί να ορίζεται και η τήρηση
περιφερειακών Μητρώων Συνεδριακών Κέντρων, καθώς και το περιεχόμενο των
Μητρώων αυτών.
3. Στο Υπουργείο Τουρισμού τηρείται Ηλεκτρονικό Μητρώο Συνεδρίων, όπου
καταχωρούνται όλα τα συνέδρια που διενεργούνται από τις επιχειρήσεις διοργάνωσης
συνεδρίων, οι οποίες λειτουργούν σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος.

Άρθρο 15
Πιστοποίηση Επαγγελματία Οργανωτή Συνεδρίων
1. Eπιτρέπεται η διοργάνωση συνεδρίων και από Εταιρείες Παροχής Υπηρεσιών και
ειδικότερα Εταιρείες Συμβούλων, Δημοσίων Σχέσεων, Επικοινωνίας, Προβολής και
Διαφήμισης.
2. Οι ανωτέρω επιχειρήσεις οφείλουν στον διακριτικό τους τίτλο να περιέχουν τον
όρο «Συνεδριακές Υπηρεσίες (Congress)».
3. Για τη χορήγηση Βεβαίωσης Λειτουργίας των ανωτέρω επιχειρήσεων απαιτείται η
ύπαρξη ιδιαίτερης εγκατάστασης, η οποία γνωστοποιείται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και
στην Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων
(ΕΥΠΑΤΕ) του Υπουργείου Τουρισμού. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού
ορίζεται η διαδικασία και τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται από τις
ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις.
4. Στο Υπουργείο Τουρισμού τηρείται Ηλεκτρονικό Μητρώο Διοργανωτών
Συνεδρίων, όπου καταχωρούνται όλες οι επιχειρήσεις διοργάνωσης συνεδρίων.

Άρθρο 16
Εκπαιδευτικός τουρισμός
Εκπαιδευτικός Τουρισμός είναι η επίσκεψη στην Ελλάδα για το αναγκαίο χρονικό
διάστημα που απαιτούν εκπαιδευτικά προγράμματα και άλλες εκπαιδευτικές
δραστηριότητες είτε για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα είτε και για
πραγματοποίηση κύκλου σπουδών οποιουδήποτε επιπέδου, περιεχομένου και
σκοπού, που διοργανώνονται από οποιονδήποτε πάροχο και απαιτούν είσοδο και
διαβίωση στην Ελλάδα, αξιοποιώντας παράλληλα την παραμονή τους στον
τουριστικό προορισμό για ψυχαγωγία και ανάπαυση.
Ο εκπαιδευτικός τουρισμός ενδεικτικά συμπεριλαμβάνει: 1) Τουρισμό Νεολαίας
(Youth Traveling), 2) Εκπαιδευτικό τουρισμό (Tourismeducation) που αφορά
εκπαιδευτικά προγράμματα ή συμμετοχή σε διεθνή προγράμματα ανταλλαγής, 3)
Επαγγελματική τουριστική πρακτική άσκηση.
Άρθρο 17
Τουρισμός υγείας
Τουρισμός Υγείας είναι ειδική μορφή παροχής τουριστικών υπηρεσιών η οποία
συνδυάζει διακοπές με πρόληψη και θεραπεία σωματικών και ψυχικών-πνευματικών
ασθενειών. Αφορά όλες τις σχέσεις και τα φαινόμενα που είναι αποτέλεσμα μιας
αλλαγής τοποθεσίας και διαμονής ατόμων και στόχο έχουν την προαγωγή, τη
σταθεροποίηση και την αποκατάσταση, όταν απαιτείται, της φυσικής, πνευματικής
και ψυχικής υγείας και ευεξίας, με τη χρήση υπηρεσιών σε ένα μέρος το οποίο δεν
αποτελεί τον μόνιμο τόπο κατοικίας τους ή εργασίας τους.
Ο τουρισμός υγείας περιλαμβάνει τρεις επιμέρους κατηγορίες: τον Ιατρικό Τουρισμό,
τον Ιαματικό - Θερμαλιστικό τουρισμό και τον Τουρισμό Ευεξίας.

1. Ο Ιατρικός Τουρισμός αναφέρεται στην μετακίνηση εντός - εκτός συνόρων ατόμων
με διάφορα είδη προβλημάτων υγείας και στην παροχή ιατρικής παρακολούθησης και
φροντίδας, που έχει σκοπό την πρόληψη, τη διάγνωση και τη διατήρηση της
προσωπικής τους υγείας. Οι ασθενείς συνήθως συνοδεύονται από φιλικά ή συγγενικά
πρόσωπα (υγιή) τα οποία διαμένουν κοντά στον ασθενή καθ’ όλη τη διάρκεια της
θεραπείας του. Ο ιατρικός τουρισμός περιλαμβάνει, όπως και τα άλλα τουριστικά
προϊόντα, πέραν της ιατρικής περίθαλψης, υπηρεσίες μεταφοράς, ενημέρωσης,
ξενάγησης, εστίασης και διαμονής σε ξενοδοχεία.
Στα πλαίσια του ιατρικού τουρισμού δίνεται επίσης η δυνατότητα στα άτομα που
έχουν ανάγκη διαχρονικής ιατρικής φροντίδας, όπως είναι οι άνθρωποι που πάσχουν
από νεφρική και καρδιακή ανεπάρκεια, καθώς και άλλες χρόνιες ασθένειες, να
κάνουν απρόσκοπτα τα ταξίδια τους σε τουριστικούς προορισμούς που επιθυμούν.
2. Ο Ιαματικός - Θερμαλιστικός Τουρισμός είναι μία ειδική μορφή παροχής
τουριστικών υπηρεσιών σε περιοχές των οποίων κύριο χαρακτηριστικό αποτελεί η
χρήση αναγνωρισμένων ιαματικών φυσικών πόρων για θεραπευτικούς σκοπούς σε
ειδικές εγκαταστάσεις. Συνίσταται ακόμη σε ένα σύνολο οργανωμένων και
αλληλοσυμπληρούμενων δράσεων με κυρίαρχο στοιχείο την χρήση των ιαματικών
νερών, και με στόχο την πρόληψη, τη διατήρηση ή την αποκατάσταση της σωματικής
και ψυχικής υγείας και ευεξίας του ατόμου.
3. Ο Τουρισμός Ευεξίας είναι το άθροισμα όλων των σχέσεων και των φαινομένων
που είναι αποτέλεσμα ενός ταξιδιού και διαμονής ατόμων, των οποίων το κύριο
κίνητρο είναι να αποκαταστήσουν, να διατηρήσουν και να προάγουν την σωματική
και πνευματική τους υγεία, αλλά και την κοινωνική τους ευημερία. Η ευεξία αφορά
την προληπτική πλευρά και συνδυάζει στάσεις και δραστηριότητες για την πρόληψη
ασθενειών, βελτίωση της υγείας και ενίσχυση της ποιότητας της ζωής.
Συμπεριλαμβάνει τις κατηγορίες πρωτογενών τουριστών που αποκλειστικά
ταξιδεύουν για λόγους ευεξίας και δευτερογενών τουριστών που επιδιώκουν να
συμμετάσχουν σε δραστηριότητες ευεξίας ως μέρος οποιουδήποτε είδους ταξιδιού.
Ο Τουρισμός Υγείας παρέχεται σε εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής που
είναι οι μονάδες ιαματικής θεραπείας (Μ.Ι.Θ.), τα κέντρα Θαλασσοθεραπείας, τα
κέντρα Αναζωογόνησης (spa) και τα κέντρα ιαματικού τουρισμού − θερμαλισμού
(Κ.Ι.Τ.-Θ.).

Άρθρο 18
Αιγίδα Υπουργείου Τουρισμού
Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού δύνανται να τίθενται υπό την αιγίδα του
Υπουργείου Τουρισμού επιλεγμένες δράσεις, ήτοι ενδεικτικά διοργανώσεις,
εκδηλώσεις, συνέδρια, ημερίδες, σεμινάρια, διαγωνισμοί, φεστιβάλ, που κρίνεται ότι
στοχεύουν στην ενίσχυση των ανωτέρω αναφερόμενων ειδικών μορφών τουρισμού.
Η διαδικασία χορήγησης της αιγίδας, οι όροι και προϋποθέσεις, καθώς και περαιτέρω
λεπτομέρειες εφαρμογής καθορίζονται με όμοια απόφαση.
Άρθρο 19

Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού μπορεί να ρυθμίζονται τυχόν άλλα
ειδικότερα θέματα και λεπτομέρειες που αφορούν στην υλοποίηση των διατάξεων
του παρόντος μέρους.

