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ΤΟΜΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ
(Χ)
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

1

ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ2
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ3
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ4
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ5

ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ6

Χ

1

Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υπουργείου
Πολιτισμού & Αθλητισμού.

2
3
4

Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Υπουργείου Εξωτερικών.
Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών.
Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υπουργείου

Υγείας.

5

Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και Υπουργείου Δικαιοσύνης.

6

Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υπουργείου
Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής
Πολιτικής, Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Υπουργείου Τουρισμού.

Α. Αιτιολογική έκθεση
Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης
1.

Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;
ΜΕΡΟΣ Α’ ΠΡΟΤΥΠΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
– ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ
Το Μέρος Α’ έχει ως στόχο την αντιμετώπιση των σύνθετων αναπτυξιακών
προκλήσεων που αντιμετωπίζουν αρκετοί τουριστικοί προορισμοί στη χώρα
διαμέσου τριών αλληλένδετων οργανωτικών δομών: της Διυπουργικής Επιτροπής
Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Πρότυπων Τουριστικών Προορισμών Ολοκληρωμένης
Διαχείρισης, των Οργανισμών Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού και του
Τοπικού/Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης από
κάθε Οργανισμό.
Στα άρθρα 1 και 2 παρουσιάζονται ο σκοπός και το αντικείμενο αντίστοιχα του
Μέρους Α.
Στο άρθρο 3 ορίζονται οι Πρότυποι Τουριστικοί Προορισμοί Ολοκληρωμένης
Διαχείρισης και προβλέπεται η δυνατότητα χαρακτηρισμού, με απόφαση του
Υπουργού Τουρισμού, μιας περιοχής, βάσει ορισμένων στοιχείων, ως Πρότυπου
Τουριστικού Προορισμού Ολοκληρωμένης Διαχείρισης.
Στο άρθρο 4 προβλέπεται η δυνατότητα λειτουργίας των Αναπτυξιακών
Οργανισμών ή των αναπτυξιακών εταιριών των ΟΤΑ, με τροποποίηση του
καταστατικού τους, ως Οργανισμών Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού
σύμφωνα με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις του ν. 4674/2020 (Α’ 53).
Στο άρθρο 5 προβλέπεται η υποχρέωση σύνταξης Ετήσιου Σχεδίου Ολοκληρωμένης
Διαχείρισης από τον Οργανισμό Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού ενός
Πρότυπου Τουριστικού Προορισμού Ολοκληρωμένης Διαχείρισης.
Στο άρθρο 6 προβλέπεται για την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 4, η υποχρέωση
απόδοσης δημοτικών τελών από τον Ο.Τ.Α. που διαχειρίζεται τον Πρότυπο
Τουριστικό Προορισμό Ολοκληρωμένης Διαχείρισης προς τον Οργανισμό
Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού κατά παρέκκλιση του άρθρου 2 του ν.
4674/2020 περί Αναπτυξιακών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Στο άρθρο 7 προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής έκθεσης ανά διετία από τους
Οργανισμούς Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού προς τη Διεύθυνση
Στρατηγικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Τουρισμού με περιεχόμενο την
αποτύπωση της πραγματικής κατάστασης του προορισμού και της αναπτυξιακής
στρατηγικής του.

Στο άρθρο 8 προβλέπεται η δυνατότητα σύστασης τοπικού ή περιφερειακού
παρατηρητηρίου Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης από κάθε Οργανισμό
Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού. Σε περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως
Πρότυποι Τουριστικοί Προορισμοί Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, η σύσταση του
τοπικού ή Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης για
τους Οργανισμούς Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού είναι υποχρεωτική.
Στο άρθρο 9 καθορίζεται η αρμοδιότητα του τοπικού ή περιφερειακού
παρατηρητηρίου Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης, η οποία συνίσταται στη μελέτη
της τουριστικής αγοράς, στην υποστήριξη τεκμηριωμένων δημόσιων πολιτικών για
τη λήψη στοχευμένων μέτρων αναπτυξιακού χαρακτήρα στον τομέα τουρισμού και
στην ανάδειξη θεματικών ενοτήτων του εγχώριου τουριστικού προϊόντος.
Στο άρθρο 10 προβλέπεται η υποχρέωση έκδοσης ετήσιου απολογισμού και
έκθεσης πεπραγμένων από κάθε τοπικό ή περιφερειακό Παρατηρητήριο Βιώσιμης
Τουριστικής Ανάπτυξης που θα περιλαμβάνει το στρατηγικό πλαίσιο, τη
στοχοθεσία, το ετήσιο πρόγραμμα δράσης, τα αποτελέσματα λειτουργίας βάσει
συγκεκριμένων δεικτών απόδοσης και προτάσεις με στόχο τη βελτίωση σε
συγκεκριμένους τομείς όπως η ανάλυση αγοράς και τα έργα υποδομής.
Στο άρθρο 11 περιέχεται εξουσιοδοτική διάταξη του Μέρους Α’.
ΜΕΡΟΣ Β’ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»
Τα άρθρα 12 και 13 του Μέρους Β’ περιλαμβάνουν τον σκοπό και το αντικείμενο
του Μέρους Β’ του σχεδίου νόμου. Ειδικότερα, το δεύτερο μέρος έχει ως στόχο τη
συνολική, ομοιογενή και αποδοτική διοίκηση, διαχείριση, εκμετάλλευση και
αξιοποίηση των φυσικών ιαματικών πόρων και πηγών της χώρας, καθώς επίσης και
των εγκαταστάσεών τους, που αποτελούν περιουσία του Δημοσίου ή/και των
οικείων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Συγκεκριμένα, με τις προτεινόμενες
διατάξεις του Μέρους Β’ καθορίζεται το πλαίσιο για τη σύσταση Ανώνυμης
Εταιρείας με την επωνυμία «Ιαματικές Πηγές Ελλάδας-ΙΠΕ».
Στο άρθρο 14 προδιαγράφονται η σύσταση, η επωνυμία, ο σκοπός, η λειτουργία και
η διάρκεια της ΙΠΕ.
Στο άρθρο 15 ρυθμίζονται ζητήματα μεταβίβασης και διαδοχής στην ΙΠΕ.
Στο άρθρο 16 προβλέπεται ο τρόπος λειτουργίας της ΙΠΕ.
Στο άρθρο 17 ορίζεται το μετοχικό κεφάλαιο της ΙΠΕ.
Στο άρθρο 18 περιγράφεται το περιεχόμενο του Εσωτερικού Κανονισμού της ΙΠΕ.
Στο άρθρο 19 προβλέπεται η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΙΠΕ.
Στο άρθρο 20 προβλέπεται η σύσταση Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων στην ΙΠΕ.
Στο άρθρο 21 προβλέπεται τα θέματα που ρυθμίζονται με το Καταστατικό της ΙΠΕ.
Στο άρθρο 22 ρυθμίζονται τα θέματα του προσωπικού της ΙΠΕ.
Στο άρθρο 23 ορίζονται οι πηγές εισόδων της ΙΠΕ.

ΜΕΡΟΣ Γ’ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ «ΝΑΥΑΓΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΕ», ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ, ΚΥΡΩΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Το άρθρο 24 περιλαμβάνει τον σκοπό του Μέρους Γ’ του σχεδίου νόμου. Ειδικότερα,
το τρίτο μέρος ρυθμίζει, μεταξύ άλλων, τη σύσταση δύο σημαντικών οργανωτικών
δομών-φορέων: του Φορέα Διαχείρισης και Εκμετάλλευσης του Ναυαγίου της
Ζακύνθου και του Συμβουλίου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό Κρουαζιέρας. Με τις
υπόλοιπες διατάξεις του Μέρους Γ’ σκοπείται η επιβεβλημένη νομοθετική ρύθμιση
και επίλυση διαφόρων ζητημάτων που άπτονται του τομέα του τουρισμού.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ' ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Με το άρθρο 25 σκοπείται η εξομοίωση του χρόνου απόσυρσης από την κυκλοφορία
των ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης, ανοικτού τύπου και
κλειστού τύπου, με τον χρόνο απόσυρσης των ειδικών τουριστικών λεωφορείων
δημόσιας χρήσης, ανοιχτού τύπου, αστικής περιήγησης πόλεων, ήτοι μετά από τη
συμπλήρωση είκοσι επτά (27) ετών από το έτος κατασκευής του πλαισίου τους, του
έτους αυτού μη συμπεριλαμβανομένου. Επίσης, προβλέπεται η δυνατότητα
τοποθέτησης εμπορικών διαφημίσεων στα ειδικά τουριστικά λεωφορεία, δημόσιας
χρήσης, ανοιχτού τύπου, αστικής περιήγησης πόλεων και η εκμετάλλευση των
διαφημίσεων από τον ιδιοκτήτη των οχημάτων αυτών υπό τον όρο της καταβολής
τέλους διαφήμισης υπέρ Ο.Τ.Α. στα διοικητικά όρια του οποίου εδρεύει η
επιχείρηση που εκμεταλλεύεται τα ανωτέρω οχήματα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
Με το άρθρο 26 τροποποιείται το άρθρο 4 του ν. 393/1976 (Α’ 199) που αφορά τα
παραστατικά βεβαίωσης συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων τουριστικού
λεωφορείου.
Με το άρθρο 27 τροποποιείται το άρθρο 5 του ν. 393/1976 που αφορά την ισχύ των
εγγυητικών επιστολών και του γραμματίου παρακαταθήκης ως δικαιολογητικών για
την έκδοση Βεβαίωσης Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων για τα τουριστικά
γραφεία, προκειμένου να δοθεί μεγαλύτερη ευελιξία στις επιχειρήσεις τουριστικών
γραφείων ως προς τη χρονική διάρκεια ισχύος των εν λόγω δικαιολογητικών.
Με το άρθρο 28 τροποποιείται το άρθρο 1 του ν. 393/1976 που αφορά στο έργο των
τουριστικών γραφείων, προκειμένου να αποσαφηνιστεί ότι η κατάρτιση και
εκτέλεση προγραμμάτων εκδρομών και περιηγήσεων εντός ή εκτός χώρας με
ιδιόκτητα ή μισθωμένα χερσαία οδικά μεταφορικά μέσα δέκα (10) θέσεων και άνω
διενεργούνται αποκλειστικά με ειδικά τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ' ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στο κεφάλαιο Γ του Μέρους Γ’ τροποποιούνται διατάξεις του ν. 4276/2014 (Α’ 155)
οι οποίες αφορούν την οργάνωση της λειτουργίας των τουριστικών επιχειρήσεων.
Με το άρθρο 29 τροποποιείται η παρ. 3 του άρθρου 6 του ν.4276/2014 (Α΄155) ως
προς την καταληκτική ημερομηνία κατάταξης τουριστικών καταλυμάτων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΚΥΡΩΣΗ ΠΡΩΤΟΚOΛΛΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Με το άρθρο 30 κυρώνεται το πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου
Τουρισμού, του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος και της Αστικής Μη
Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «HOTELS FOR - ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ
ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ
Με το άρθρο 31 ορίζεται το περιεχόμενο του κανονισμού συνιδιοκτησίας και
λειτουργίας των μικτών τουριστικών καταλυμάτων μικρής κλίμακας.
Με το άρθρο 32 αντικαθίσταται το άρθρο 24 του ν. 4179/2013 (Α’ 175) και
εισάγονται νέες προϋποθέσεις για τη λειτουργική ενοποίηση κύριων ή μη κύριων
ξενοδοχειακών καταλυμάτων ενώ προβλέπεται υπό προϋποθέσεις και η συνένωση
υφιστάμενων κτιρίων εντός όμορων γηπέδων ή οικοπέδων με σκοπό τη δημιουργία
ενιαίου ξενοδοχειακού καταλύματος.
Με το άρθρο 33 προσαρμόζεται στα πραγματικά δεδομένα και επικαιροποιείται η
νομοθεσία σχετικά με την υποχρέωση διατήρησης/συντήρησης των αναγκαίων για
την εξυπηρέτηση των προς μεταβίβαση τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών,
κοινόχρηστων χώρων των σύνθετων καταλυμάτων, σε λειτουργική ετοιμότητα καθ’
όλη τη διάρκεια του χρόνου.
Με το άρθρο 34 σκοπείται η παροχή κινήτρων δημιουργίας νέων Σύνθετων
Καταλυμάτων, εφόσον πρόκειται για τουριστικές επενδύσεις υψηλής
προστιθέμενης αξίας. Τα σύνθετα καταλύματα αποτελούν σύγχρονη μορφή
τουριστικών επιχειρήσεων, η δημιουργία των οποίων στοχεύει, μέσω του
συνδυασμού εντός του ιδίου ακινήτου διαφόρων μορφών τουριστικών
εγκαταστάσεων, στην αναδιάρθρωση του εγχώριου τουρισμού σε ένα πιο βιώσιμο
και ανταγωνιστικό πλαίσιο, στη διαρκή και ποιοτική αναβάθμιση των υποδομών και
των προσφερόμενων τουριστικών υπηρεσιών της Χώρας και στη μέγιστη δυνατή
επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. Στο πλαίσιο αυτό και με δεδομένη τη διεθνή
τάση υποκατάστασης των γηπέδων γκολφ 18 οπών από εκείνα των 9 οπών, δίνεται
η δυνατότητα σε επιχειρήσεις σύνθετων καταλυμάτων, οι οποίες διαθέτουν ως
ειδική τουριστική υποδομή γήπεδα γκολφ 9 οπών, να δημιουργήσουν στις
εγκαταστάσεις τους περισσότερες τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες μέσω της ήδη

προβλεπόμενης προσαύξησης των ποσοστών μεταβίβασης και μακροχρόνιας
εκμίσθωσης τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΞΕΝΑΓΟΥΣ
Με το άρθρο 35 τροποποιούνται τα άρθρα 4 και 12 του ν. 710/1977 (Α’ 283) που
αφορούν τις βασικές υποχρεώσεις του ξεναγού, τη διοικητική εποπτεία επ’ αυτών
και την επιβολή κυρώσεων στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το επάγγελμα του
ξεναγού ασκείται χωρίς να πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ' ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥΣ ΛΙΜΕΝΕΣ
Με το άρθρο 36 σκοπείται ουσιαστικά η ρύθμιση μιας χρονίζουσας από δεκαετίες
εκκρεμότητας. Ειδικότερα, η χωροθέτηση του τουριστικού λιμένα Ηρακλείου στον
κόλπο Δερματά θεωρείται άστοχη λόγω θέσης και έκθεσης σε δυσμενείς καιρικές
συνθήκες (ισχυροί άνεμοι, κυματισμός πέραν του ανεκτού για μαρίνα, κ.λπ.).
Επιπλέον, έχουν στη διάρκεια των ετών τεθεί σοβαρά ζητήματα ως προς τις χρήσεις
της χερσαίας ζώνης του. Επομένως, είναι κοινώς ομολογούμενη και αποδεκτή η
απουσία οποιασδήποτε προοπτικής για αξιοποίηση της χωροθετημένης ζώνης και ο
Δήμος Ηρακλείου επιτακτικά ζητεί την αποχωροθέτηση της μαρίνας, την
αποδέσμευση της περιοχής και την επαναχωροθέτηση του τουριστικού λιμένα σε
σημείο πιο προστατευμένο (και με βάσιμη προοπτική) πλησίον του Παγκρήτιου
Σταδίου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Με το άρθρο 37 τροποποιούνται τα χιλιομετρικά όρια για την αναγνώριση εξόδων
διανυκτέρευσης που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 10 της υποπαρ. Δ9 της παρ.
Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94), για τις μετακινήσεις των υπαλλήλων των
Περιφερειακών Υπηρεσιών Τουρισμού που διενεργούν ή συμμετέχουν σε ελέγχους
σε τουριστικές επιχειρήσεις, με σκοπό τη διαπίστωση τήρησης της υπ’ αρ.
1881/29.05.2020 κοινής απόφασης «Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού
περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στο
πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊού COVID-1» (Β’ 2084), όπως
εκάστοτε ισχύει, και καθ’ όλη τη διάρκεια υποχρέωσης εφαρμογής της από τις
τουριστικές επιχειρήσεις.
Με το άρθρο 38 προβλέπονται δαπάνες κατασκηνώσεων για τα τέκνα των
υπαλλήλων του Υπουργείου Τουρισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’ «ΝΑΥΑΓΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Α.Ε.»

Στο άρθρο 39 προβλέπεται η σύσταση ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
«ΝΑΥΑΓΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Α.Ε.», η οποία αναμένεται να συμβάλει τόσο στην
αντιμετώπιση του προβλήματος της απώλειας εισοδήματος από την αδυναμία
παρέμβασης, ανάπτυξης και δημιουργίας υποδομών στην περιοχή, όσο και στον
περιορισμό της ζημίας που προκαλεί η μη αξιοποίηση στο εθνικό προϊόν.
Στο άρθρο 40 προβλέπεται η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
Στο άρθρο 41 προβλέπεται ο Κανονισμός Λειτουργίας της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ
Με το άρθρο 42 συστήνεται Συμβούλιο Ανάπτυξης για τον Τουρισμό Κρουαζιέρας
με συμβουλευτικό χαρακτήρα και σκοπό την ενημέρωση του Υπουργού Τουρισμού
για ζητήματα σχετικά με την προώθηση και προβολή των προορισμών κρουαζιέρας
της χώρας, σε εναρμόνιση με τις υγειονομικές, περιβαλλοντικές, τεχνολογικές,
αναπτυξιακές και άλλες στρατηγικές στο πλαίσιο της υλοποίησης της Εθνικής
Στρατηγικής Ανάπτυξης για τον Τουρισμό.
Στο άρθρο 43 αποτυπώνονται οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου Ανάπτυξης για τον
Τουρισμό Κρουαζιέρας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ’ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Το άρθρο 44 έχει σκοπό τη βελτίωση του συντονισμού και την επίσπευση της
έκδοσης και της αναθεώρησης των οικοδομικών αδειών εντός ειδικών τουριστικών
υποδομών, που εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιότητας της Ειδικής Υπηρεσίας
Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων και βεβαίως –μέσω αυτήςτην αντιμετώπιση και επίλυση σχετικών διοικητικών δυσχερειών και προβλημάτων,
που έχουν εντοπισθεί στην διάρκεια αρκετών ετών.
Με το άρθρο 45 (παράταση ήδη τεθειμένης προθεσμίας) επιτρέπεται στα νομίμως
υφιστάμενα χιονοδρομικά κέντρα να συνεχίσουν τη νόμιμη λειτουργία τους μέχρι
την ολοκλήρωση της περιβαλλοντικής τους αδειοδότησης, για προφανείς λόγους
δημοσίου συμφέροντος.
Με τα άρθρα 46-48 επέρχονται τροποποιήσεις οι οποίες αφορούν μια απόλυτα
απαραίτητη –για λόγους λειτουργικούς- προσαρμογή αρμοδιοτήτων της ΕΥΠΑΤΕ
αλλά κυρίως προθεσμιών που είχαν τεθεί στον ν. 3498/2006. Με την έκδοση του εν
λόγω νόμου τέθηκαν προθεσμίες για τις αδειοδοτήσεις που προβλέπονται στα
άρθρα 17 παρ. 3, 22 παρ. 1, και 23 παρ.1, προκειμένου να ρυθμιστούν σε
μεταβατικό στάδιο περιπτώσεις υφιστάμενων επιχειρήσεων που λειτουργούσαν σε

προηγούμενο νομικό πλαίσιο. Έκτοτε, οι προθεσμίες έχουν κατ επανάληψη
παραταθεί, με τελευταία προθεσμία να λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2017.
Εντούτοις, μετά την προθεσμία της 31ης.12.2017, υποβλήθηκε ένας ικανός αριθμός
αιτήσεων για τη χορήγηση ΕΣΛ σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις που
εκμεταλλεύονται φυσικούς πόρους, οι οποίοι αναγνωρίστηκαν ως ιαματικοί με
υπουργικές αποφάσεις μετά την 31η.12.2017. Αν και η τελευταία προθεσμία
υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση ειδικού σήματος λειτουργίας σε υφιστάμενες
μονάδες ιαματικού τουρισμού έχει παρέλθει, και προς αντιμετώπιση μιας
αδιαμφισβήτητα προβληματικής πραγματικότητας, η ΕΥΠΑΤΕ, αναγνωρίζοντας τη
σημασία των εγκαταστάσεων ιαματικού τουρισμού για την ανάπτυξη του
τουρισμού υγείας και ευεξίας, χορηγεί Ειδικό Σήμα Λειτουργίας, σε όποια μονάδα
πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις και τις υποβάλλει τα προβλεπόμενα παραστατικά
στοιχεία.
Επιπλέον, λαμβάνοντας υπ’ όψη την κατάργηση της προθεσμίας του άρθρου 22
παρ. 1 του ν. 3498/2006 για την υποβολή αιτήσεων αναγνώρισης υφιστάμενων
ιαματικών πόρων, με το άρθρο 19 του ν. 4638/2019, είναι απολύτως σκόπιμο, κατ’
αντιστοιχία, να καταργηθεί και η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση
ΕΣΛ σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ’ ΑΠΟΝΟΜΗ ΣΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Με τα άρθρα 49-51 θεσπίζονται Σήματα Επισκέψιμου Ζυθοποιείου, Επισκέψιμου
Ελαιοτριβείου και Επισκέψιμου Τυροκομείου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ’ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Με το άρθρο 52 ρυθμίζονται ζητήματα ιατροφαρμακευτικής κάλυψης για τους
υπαλλήλους του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) και του Υπουργείου
Τουρισμού που μετατίθενται ή αποσπώνται σε Υπηρεσίες Εξωτερικού Ε.Ο.Τ. που
εδρεύουν σε χώρες εκτός Ε.Ε., στις οποίες δεν υφίσταται σύστημα δημόσιας υγείας
και περίθαλψης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔ’ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ
Με το άρθρο 53 αντικαθίσταται η παρ. 1 του άρθρου 4 του ν.3270/2004 στην οποία
περιγράφονται αναλυτικά οι αρμοδιότητες, δραστηριότητες και διαδικασίες που
ακολουθούνται από τον Ε.Ο.Τ για την προβολή της χώρας διεθνώς (αλλά και στο
εσωτερικό).
Με τo άρθρο 54 δίνεται στις Περιφέρειες της χώρας η δυνατότητα σύμπραξης με
τον ιδιωτικό τομέα αντίστοιχης με αυτή που ήδη έχει ο Ελληνικός Οργανισμός
Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.), με στόχο την προβολή του ελληνικού τουριστικού προϊόντος
μέσω δράσεων συνδιαφήμισης, συμπαραγωγής και λοιπών συναφών.
Η προτεινόμενη διάταξη ερείδεται στην ήδη ισχύουσα διάταξη της περ. δ’ της παρ.
1 του άρθρου 4 του ν. 3270/2004 (Α’ 187), σύμφωνα με την οποία ο Ε.Ο.Τ. έχει τη

δυνατότητα να συμπράττει με φορείς του ιδιωτικού τομέα για την υλοποίηση
προγραμμάτων συνδιαφήμισης και συμπαραγωγής.
Η δυνατότητα αυτή «επεκτείνεται» με τους ίδιους όρους μέσω της προτεινόμενης
διάταξης και στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης δεύτερου βαθμού, ήτοι
στις Περιφέρειες, μετά από σχετική έγκριση του Γενικού Γραμματέα του Ε.Ο.Τ., ο
οποίος έχει και τον κεντρικό συντονισμό της τουριστικής προβολής της χώρας,
προκειμένου να βελτιστοποιούνται τα αποτελέσματα της τουριστικής προβολής της
χώρας μέσω σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στο πλέγμα των δομών τόσο
της Κεντρικής Διοίκησης, όσο και της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Στο άρθρο 55 προβλέπεται, για την αντιμετώπιση των έκτακτων συνθηκών που
επήλθαν στην τουριστική αγορά από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 και την
ενίσχυση της προσπάθειας ανάκαμψης του ελληνικού τουρισμού, η δυνατότητα των
Περιφερειών να προβαίνουν, έως τις 30.9.2021 και κατά παρέκκλιση των εθνικών
διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων, στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για
τη σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μέχρι του συνολικού ποσού των
διακοσίων χιλιάδων (200.0000) ευρώ, χωρίς ΦΠΑ, με αντικείμενο την υλοποίηση
ενεργειών προβολής και προώθησης του τουριστικού προϊόντος της οικείας
Περιφέρειας στο εξωτερικό, υπό την επιφύλαξη του άρθρου 30 του ν. 3498/2006
(Α’ 230) περί διαφημιστικής προβολής της χώρας ή περιφερειών της. Η υλοποίηση
των ενεργειών αυτών πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 31.12.2021.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ’ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Με το άρθρο 56 σκοπείται -για λόγους (αυτονόητης στο δημόσιο δίκαιο) ασφάλειας
δικαίου- η εδραίωση της νομικής ισχύος και της δεσμευτικότητας των πράξεων και
επιμέρους ενεργειών, που εκπορεύονται από τα όργανα των ορισμένων ως
δικαιούχων χρηματοδότησης από το συγχρηματοδοτούμενο ή το εθνικό σκέλος του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Τουρισμού, στο πλαίσιο των
προβλεπόμενων διαδικασιών ανάθεσης και σύναψης συμβάσεων. Ειδικότερα
ορίζεται ότι οι πιο πάνω πράξεις και ενέργειες είναι ισχυρές έναντι πάντων και έχουν
έννομα αποτελέσματα, αφού τα όργανα αυτά φέρουν την ιδιότητα του
αποφαινόμενου οργάνου, ανεξαρτήτως από το εάν είχαν κατονομασθεί ρητά ως
τέτοια, πάντα βέβαια υπό τον απαρέγκλιτο όρο ότι οι προβλεπόμενες στην κείμενη
νομοθεσία πράξεις και τα στοιχεία δημοσίων συμβάσεων έχουν καταχωρισθεί στο
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων και έχουν τηρηθεί οι
διαγωνιστικές διαδικασίες που ορίζονται στον ν. 4412/2016 (Α΄ 147).
Με το άρθρο 57 ορίζεται η δυνατότητα δημιουργίας προγραμμάτων επιμόρφωσης
και κατάρτισης του Υπουργείου Τουρισμού. Συγκεκριμένα, το Υπουργείο Τουρισμού
δύναται να σχεδιάζει και να διοργανώνει προγράμματα επαγγελματικής

επιμόρφωσης ή κατάρτισης, σε θέματα του τουριστικού τομέα και σε ειδικές
μορφές τουρισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΣΤ’ ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΜΗ ΚΥΡΙΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ
Με το άρθρο 58 θεσπίζεται η τήρηση στο Υπουργείο Τουρισμού Μητρώου
Διακριτικών Τίτλων μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων.
ΜΕΡΟΣ Δ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Στο άρθρο 59 περιέχονται οι καταργούμενες διατάξεις.
Στο άρθρο 60 ορίζεται η έναρξη ισχύος.
2.

Γιατί αποτελεί πρόβλημα;
ΜΕΡΟΣ Α’ ΠΡΟΤΥΠΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
– ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ
Αρκετοί σημαντικοί τουριστικοί προορισμοί στη χώρα μας αντιμετωπίζουν πληθώρα
σύνθετων αναπτυξιακών προκλήσεων με οικονομικές, κοινωνικές και
περιβαλλοντικές προεκτάσεις, που απαιτούν τη συνεργασία οργανισμών τοπικής
αυτοδιοίκησης και κεντρικής κυβέρνησης για τον σχεδιασμό και υλοποίηση
σημαντικών και αλληλοσυνδεόμενων δράσεων. Πλέον χαρακτηριστικό είναι το
παράδειγμα της Σαντορίνης. Η σημασία και οι επιπτώσεις των προορισμών αυτών
στο εθνικό τουριστικό αποτέλεσμα είναι τόσο μεγάλη, ώστε η πρωτοβουλία για την
αντιμετώπιση των αναπτυξιακών ζητημάτων δεν μπορεί να αφεθεί μόνο στην
τοπική αυτοδιοίκηση.
ΜΕΡΟΣ Β’ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»
Οι ιαματικές πηγές βρίσκονται αυτή τη στιγμή κατακερματισμένες σε πολλαπλά
καθεστώτα ιδιοκτησίας και παραχώρησης του δικαιώματος εκμετάλλευσης. Ο
ιδρυόμενος φορέας θα είναι υπεύθυνος για την αναγνώριση, αξιοποίηση,
διαχείριση και παραχώρηση των ιαματικών πηγών, θα εξειδικεύεται στη δημιουργία
επενδυτικών φακέλων για τη μέγιστη εκμετάλλευση και αξιοποίησή τους, θα
μεριμνά για τις εκμισθώσεις, μελέτες κ.λπ., ώστε τα επενδυτικά σχέδια να
καθίστανται ώριμα προς αξιοποίηση.
ΜΕΡΟΣ Γ’ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ «ΝΑΥΑΓΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Α.Ε.», ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ, ΚΥΡΩΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Οι διατάξεις αυτές κρίνονται αναγκαίες για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου της
τουριστικής νομοθεσίας και αναμένεται να συμβάλουν στη βελτίωση του

επενδυτικού κλίματος και στην περαιτέρω τουριστική ανάπτυξη. Μεταξύ άλλων,
επιλύονται ζητήματα όπως το αναγκαίο θεσμικό πλαίσιο κατά τη διάρκεια
δημιουργίας ενιαίων ή μεγαλύτερων ξενοδοχειακών καταλυμάτων και επέκτασης
των ήδη υφιστάμενων σε όμορα οικόπεδα και η στρατηγική εστίαση της εταιρικής
κοινωνικής ευθύνης των ξενοδοχείων μέσω της κύρωσης του Πρωτοκόλλου
Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Τουρισμού, του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου
Ελλάδας και της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας HOTELS FOR. Επιπλέον,
συστήνεται Συμβούλιο Ανάπτυξης για τον Τουρισμό Κρουαζιέρας, μέσω του οποίου
επιχειρείται η στρατηγική ανάπτυξη της κρουαζιέρας στη χώρα. Επίσης, επιδιώκεται
να δοθεί λύση στο ζήτημα της διαχείρισης και της αξιοποίησης του Ναυαγίου
Ζακύνθου. Το Ναυάγιο της Ζακύνθου αποτελεί τον δεύτερο σε επισκεψιμότητα και
αναγνωρισιμότητα τουριστικό προορισμό στην Ελλάδα και, συνεπώς, ως
σημαντικός τουριστικός πόλος έλξης, χρήζει εξειδικευμένης μέριμνας.
3.

Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά;
Οι αξιολογούμενες ρυθμίσεις αφορούν στους οικονομικούς φορείς και επενδυτές
που ασκούν ή επιθυμούν να ασκήσουν οικονομικές δραστηριότητες στον τομέα του
τουρισμού, με απώτερο στόχο την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της
ανταγωνιστικότητας, και τη διάχυση των αποτελεσμάτων τους στο σύνολο της
κοινωνίας και της οικονομίας της χώρας.
ΜΕΡΟΣ Α’ ΠΡΟΤΥΠΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
– ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ
Αφορούν εν δυνάμει το σύνολο των προορισμών της χώρας, που συγκεντρώνουν τα
χαρακτηριστικά ενός πρότυπου τουριστικού προορισμού ολοκληρωμένης
διαχείρισης. Επίσης, η δυνατότητα λειτουργίας των Αναπτυξιακών Οργανισμών ή
των αναπτυξιακών εταιριών των ΟΤΑ, ως Οργανισμών Διαχείρισης και Προώθησης
Προορισμού προβλέπεται για κάθε οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης, στο πλαίσιο
του ν. 4674/2020 (Α’ 53).
ΜΕΡΟΣ Β’ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»
Αφορούν τους δήμους και το σύνολο της κοινωνίας και, ειδικότερα, τις κατηγορίες
των πολιτών που αναζητούν ιαματικές πηγές για θεραπευτικούς λόγους ή για
λόγους ευεξίας.
ΜΕΡΟΣ Γ’ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ «ΝΑΥΑΓΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Α.Ε.», ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ, ΚΥΡΩΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Αφορούν το σύνολο της τουριστικής αγοράς τόσο από την πλευρά της προσφοράς,
κυρίως τουριστικά γραφεία, τουριστικά καταλύματα και ξεναγούς, όσο και από την
πλευρά της ζήτησης, δηλαδή το σύνολο των επισκεπτών-τουριστών της χώρας.

Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης

4.

Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν;
ΝΑΙ ☐
ΟΧΙ ☐
Εάν ΝΑΙ, ποιο είναι το ισχύον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει το ζήτημα;
Για το άρθρο 25, το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι η παρ. 2 του άρθρου 36 του ν.
3710/2008 (Α’ 216) και η παρ. 3 του άρθρου 4 της υπ’ αρ. 22212/5.11.2008 κοινής
απόφασης των Υπουργών Τουρισμού και Υποδομών και Μεταφορών (Β’2267)
Για το άρθρο 26, το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι το άρθρο 4 του ν. 393/1976 (Α’ 199).
Για το άρθρο 27, το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι το άρθρο 5 του ν. 393/1976 (Α’ 199).
Για το άρθρο 28, το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι η παρ. 2 του άρθρου 1 του
ν.393/1976 (Α’ 199).
Για το άρθρο 29, το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι η παρ. 3 του άρθρου 6 του
ν.4276/2014 (Α’ 155).
Για το άρθρο 32 το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι το άρθρο 24 του ν.4179/2013 (Α΄175)
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Για το άρθρο 33, το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι η παρ. 2 του άρθρου 8 του
ν.4002/2011 (Α΄180).
Για το άρθρο 34, το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι η παρ. 3 του άρθρου 9 του
ν.4002/2011 (Α΄180).
Για το άρθρο 35, το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι το άρθρο 4 και το άρθρο 12 του ν.
710/1977 (Α’283).
Για το άρθρο 36, το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι η περ. ε της παρ. 5 του άρθρου 30
του ν. 2160/1993 (Α’ 118).
Για το άρθρο 37, το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι η παρ. 1 του άρθρου 10 της υποπαρ.
Δ9 της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94), όπως τροποποιήθηκε με την
παρ. 5 του άρθρου 42 του ν. 4384/2016 (Α’ 78) και την παρ. 2 του άρθρου δέκατου
του ν. 4405/2016 (Α’ 129).
Για το άρθρο 44, το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι η παρ.2 του άρθρου 12 του ν.
4002/2011 (Α’ 180).
Για το άρθρο 45, το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι η παρ. 2 του άρθρου 13 του ν.
4179/2013 (Α΄175).
Για το άρθρο 46, το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι το άρθρο 16 του ν.3498/2006 (Α΄
230).
Για το άρθρο 47, το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι το άρθρο 17 του ν.3498/2006 (Α’
230).

Για το άρθρο 48, το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι το άρθρο 23 του ν. 3498/2006 (Α’
230).
Για το άρθρο 52, το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι η παρ. 5 του άρθρου 43 του ν.
4484/2017 (Α’ 110).
Για το άρθρο 53, το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι το άρθρο 4 του ν. 3270/2004 (Α’ 187)
Για το άρθρο 58 το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι οι παρ. 5 και 6 του άρθρου 6 του ν.
4276/2014 (Α’ 155).
5.

Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της υφιστάμενης νομοθεσίας
ΜΕΡΟΣ Α’ ΠΡΟΤΥΠΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ – ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

i) με αλλαγή προεδρικού
διατάγματος,
υπουργικής απόφασης
ή άλλης κανονιστικής
πράξης;

ii) με αλλαγή διοικητικής
πρακτικής
συμπεριλαμβανομένης
της δυνατότητας νέας

Η διαμόρφωση ενός πλαισίου που καθορίζει τους
όρους και τις προϋποθέσεις για τον χαρακτηρισμό
ενός προορισμού ως πρότυπου τουριστικού
προορισμού ολοκληρωμένης διαχείρισης απαιτεί
νομοθετική ρύθμιση.
ΜΕΡΟΣ Β’ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ»
Η πρόβλεψη θεσμοθέτησης μιας ανώνυμης εταιρείας
που θα είναι αρμόδια για την αξιοποίηση των φυσικών
ιαματικών πόρων και πηγών της χώρας απαιτεί
νομοθετική ρύθμιση.
ΜΕΡΟΣ Γ’ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ «ΝΑΥΑΓΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Α.Ε.», ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ, ΚΥΡΩΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Οι λοιπές διατάξεις αφορούν την τροποποίηση
υφιστάμενης νομοθεσίας, συνεπώς οι αλλαγές
επέρχονται δια νόμου. Η σύσταση Ανώνυμης
Εταιρείας με την επωνυμία «Ναυάγιο Ζακύνθου Α.Ε.»
απαιτεί νομοθετική ρύθμιση. Η συγκρότηση
Συμβουλίου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό Κρουαζιέρας
απαιτεί νομοθετική ρύθμιση.
Οι αξιολογούμενες ρυθμίσεις δεν μπορούν να
ρυθμιστούν με αλλαγή διοικητικής πρακτικής.

ερμηνευτικής
προσέγγισης της
υφιστάμενης
νομοθεσίας;
iii) με διάθεση
περισσότερων
ανθρώπινων και
υλικών πόρων;

Οι αξιολογούμενες ρυθμίσεις δεν μπορούν να
υποκατασταθούν με τη διάθεση περισσότερων
ανθρώπινων και υλικών πόρων γιατί προϋποθέτουν
οργανωτικές αλλαγές.

Συναφείς πρακτικές
Έχετε λάβει υπόψη συναφείς πρακτικές;

ΝΑΙ

☐

ΟΧΙ

☐

6.
Εάν ΝΑΙ, αναφέρατε συγκεκριμένα:

i) σε άλλη/ες
χώρα/ες της Ε.Ε. ή
του ΟΟΣΑ:

ii) σε όργανα της Ε.Ε.:

1) Σύμπραξη του Δήμου του Λονδίνου με τον Δήμο των
Παρισίων (Γραφείο Συνεδρίων και Επισκεπτών)
που συνεργάζονται με την εταιρεία σιδηροδρόμων Eurostar,
την ξενοδοχειακή αλυσίδα Marriott, και την αεροπορική
εταιρεία United Airlines,
ώστε να προσελκύσουν από κοινού επισκέπτες από τις ΗΠΑ
https://www.londonandpartners.com/what-we-do/london-andparis-campaign
2) Στη Γαλλία, η Atout France έχει αναπτύξει ένα μοντέλο
συνεργασίας με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη στον τομέα του
τουρισμού (θεσμικοί φορείς, συνεργατικά σχήματα, ιδιωτικοί
φορείς). Ο Οργανισμός συνεργάζεται με σχεδόν 1300 εταιρίες
και ιδρύματα. Η αντιπροσωπευτικότητα και η συμμετοχή των
μερών διασφαλίζονται σε όλα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων.
3) Στην Ισπανία επίσης, πραγματοποιούνται δράσεις
συνδιαφήμισης με τη συνεργασία του ιδιωτικού τομέα
(ταξιδιωτικοί πράκτορες, και άλλα τουριστικά γραφεία) που
στοχεύουν στην προώθηση των τουριστικών ιδιαιτεροτήτων
της Μαδρίτης στη διεθνή τουριστική αγορά και σε μακρινές
αγορές όπως Ασία και Λατινική Αμερική. Μέσω αυτών των
δράσεων μπορούν επίσης να επιτευχθούν η εξειδίκευση και η
προσαρμογή της προβολής σε κάθε μία χωριστή τουριστική
αγορά, όπως για παράδειγμα η έμφαση προς τους τουρίστες
χωρών της Άπω Ανατολής που έρχονται στη Μαδρίτη για
ψώνια.

iii) σε διεθνείς
οργανισμούς:
Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης
7.

Σημειώστε ποιοι από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών
επιδιώκονται με την αξιολογούμενη ρύθμιση

☐

☐
☒

☒
☐

☐

☐
☐

☐
☐

☒

☐

☒

8.

☐
☐
☐

☒

Ποιοι είναι οι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;

i) βραχυπρόθεσμοι:

ΜΕΡΟΣ Α’
Με τις προτεινόμενες διατάξεις επιδιώκεται η
ενίσχυση της τουριστικής εικόνας της χώρας
μέσα από την ανάδειξη και τον χαρακτηρισμό
περιοχών
ως
πρότυπων
τουριστικών
προορισμών ολοκληρωμένης διαχείρισης.
Μέσω των Οργανισμών Διαχείρισης και
Προώθησης Προορισμών σκοπούνται η
δημιουργία ενός πλαισίου συνεργασίας και η
χορήγηση
κατάλληλων
κινήτρων
σε
γεωγραφικό ή θεματικό επίπεδο μεταξύ του
δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. ώστε να
διασφαλίζεται η στρατηγική συνέχεια στην

ii) μακροπρόθεσμοι:

προώθηση των τουριστικών προϊόντων και
στη διασφάλιση ποιότητας.
ΜΕΡΟΣ Β’
Στόχος των προτεινόμενων διατάξεων που
αφορούν τη θεσμοθέτηση Ανώνυμης
Εταιρείας για την αξιοποίηση φυσικών
ιαματικών πόρων και πηγών είναι η ανάπτυξη
του ιαματικού - θερμαλιστικού τουρισμού ή
τουρισμού ευεξίας στη Χώρα.
ΜΕΡΟΣ Γ’
Μέσω της θέσπισης κανόνων με βάση τις
αρχές της ισονομίας και της αναλογικότητας
εμπεδώνεται η φερεγγυότητα του δημοσίου
και εδραιώνεται σχέση εμπιστοσύνης του
κράτους με τον επιχειρηματικό κόσμο. Σε
πολλούς τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων
οι
διαδικασίες
αδειοδότησης
εξορθολογίζονται,
προκειμένου
να
αντιμετωπιστεί το φαινόμενο των σημαντικών
αποκλίσεων
στην
αδειοδότηση
για
παρεμφερείς δραστηριότητες εντός του τομέα
του τουρισμού.
Στόχος των προτεινόμενων διατάξεων είναι ο
εκσυγχρονισμός του ισχύοντος νομοθετικού
πλαισίου, προκειμένου να δοθεί ώθηση στην
ανάπτυξη του τουρισμού στη χώρα.
Επίσης, επιδιώκονται η αξιοποίηση και η
ανάδειξη του Ναυαγίου της Ζακύνθου
ενισχύοντας την ασφάλειας των επισκεπτών, η
ανάπτυξη του τουρισμού κρουαζιέρας.
ΜΕΡΟΣ Α’
Απώτερος στόχος των προτεινόμενων
διατάξεων είναι η ανάδειξη και περαιτέρω
ανάπτυξη των τουριστικών προορισμών της
χώρας.
ΜΕΡΟΣ Β’
Απώτερος στόχος των προτεινόμενων
διατάξεων που αφορούν τη σύσταση
ανώνυμης εταιρείας για την αξιοποίηση
φυσικών ιαματικών πόρων και πηγών είναι η

ολιστική και βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, η
ενεργοποίηση
ιδιωτικών
επενδυτικών
κεφαλαίων και η στήριξη στόχων κοινωνικής
πολιτικής.
ΜΕΡΟΣ Γ’
Απώτερος στόχος των λοιπών διατάξεων είναι,
αφενός, η εισαγωγή νέων ρυθμίσεων που
καθιστούν περισσότερο αποτελεσματική τη
λειτουργία του τουριστικού τομέα και
εμπλουτίζουν το προσφερόμενο τουριστικό
προϊόν και, αφετέρου, η αναγκαιότητα της
αντιμετώπισης πρακτικών προβλημάτων που
προκύπτουν από την καθημερινή άσκηση της
τουριστικής
δραστηριότητας
και
η
επικαιροποίηση της κείμενης νομοθεσίας.

9.

Ειδικότεροι στόχοι ανάλογα με τον τομέα νομοθέτησης7

➢ Εκπαίδευση - Πολιτισμός:

7
Για την ενδεικτική παράθεση δεικτών
αξιοποιήθηκαν οι βάσεις δεδομένων του ΟΟΣΑ (https://data.oecd.org/Greece.htm) και της ΕΛΣΤΑΤ
(http://www.statistics.gr/).

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Α. ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ποσοστό αποφοίτων γ΄βαθμιας εκπαίδευσης που βρίσκουν εργασία στον
τομέα των σπουδών τους εντός 6 μηνών από την έναρξη αναζήτησης
Αριθμός πιστοποιημένων Πανεπιστημιακών σχολών (ISO κλπ)
Αριθμός συμμετοχών σε προγράμματα Έρευνας, Τεχνολογίας &
Καινοτομίας (διεθνή & εθνικά), ανά Πανεπιστημιακή Σχολή
Αριθμός έργων/μελετών που έχουν ανατεθεί από τον ιδιωτικό τομέα,
ανά Πανεπιστημιακή / Τεχνολογική Σχολή
Δαπάνη ανά φοιτητή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ανά ΑΕΙ
Ποσοστό ενηλίκων (στο σύνολο του ενεργού
συμμετέχουν σε προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης

πληθυσμού) που

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ / Α'ΘΜΙΑ / Β'ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ποσοστό αναλφάβητων/σύνολο πληθυσμού
Αριθμός ατόμων που εγκαταλείπουν το σχολείο πριν την ολοκλήρωση
της β’ βάθμιας και α’ βάθμιας εκπαίδευσης / έτος
Αριθμός δια-πολιτισμικών σχολείων ανά Περιφέρεια (ποσοστό μαθητών
στο σύνολο των μαθητών) που φοιτούν σε διαπολιτισμικά σχολεία
Ποσοστό αλλοδαπών μαθητών στο σύνολο (των μαθητών) – Κατανομή
ανά περιφέρεια
Αριθμός ολοήμερων / απογευματινών σχολείων και αριθμός μαθητών
που φοιτούν σε αυτά
Μέσος όρος καθηγητών / σύνολο μαθητών
Μέσος όρος Η/Υ / σύνολο μαθητών
Αριθμός μαθητών που επωφελούνται από προγράμματα ενισχυτικής
εκπαίδευσης / έτος
Δαπάνη ανά μαθητή ανά βαθμίδα (Α'θμια, Β'θμια) εκπαίδευσης

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πραγματοποιηθείσες ανασκαφές, κατά είδος και αποτελέσματα, και
αριθμός ευρημάτων
Χρηματοδοτήσεις ανασκαφών, κατά φορέα, και ποσά που διατέθηκαν
Πιστώσεις για ανασκαφές, που διατέθηκαν σε Εφορείες Αρχαιοτήτων
Κήρυξη αρχαιολογικών χώρων, μνημείων, παραδοσιακών και ιστορικών
οικισμών
Πραγματοποιηθείσες απαλλοτριώσεις και καταβληθείσες αποζημιώσεις,
για ακίνητα αρχαιολογικού ενδιαφέροντος
Δαπάνες έργων που έχουν εκτελεσθεί σε μνημεία και αρχαιολογικούς
χώρους, και δαπάνες έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη
Δαπάνες έργων που έχουν εκτελεσθεί σε μουσεία και λοιπά κτίρια και
δαπάνες έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη
Αριθμός βιβλιοθηκών κατά νομική μορφή και είδος βιβλιοθήκης,
ανάλογα με το θέμα, κατά γεωγραφικό διαμέρισμα

➢ Εθνική άμυνα - Εξωτερική πολιτική:
Λόγω της ιδιάζουσας φύσης των τομέων αυτών πολιτικής, επαφίεται στην κρίση του επισπεύδοντος
υπουργείου, ανάλογα με το συγκεκριμένο αντικείμενο κάθε ρύθμισης, το εάν θα ενσωματώνονται
δείκτες στην Ανάλυση.
➢ Οικονομική / Δημοσιονομική / Φορολογική πολιτική:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε αγοραίες τιμές (δισ.)
Ρυθμός μεταβολής ΑΕΠ σε σταθερές τιμές
Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών (% ΑΕΠ)
Ισοζύγιο γενικής κυβέρνησης (χωρίς τις τράπεζες, % ΑΕΠ)
Χρέος γενικής κυβέρνησης (κατά Μάαστριχτ, % ΑΕΠ)
Πρωτογενές πλεόνασμα (ως % ΑΕΠ)
Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
Φορολογικά έσοδα ως ποσοστό του ΑΕΠ
Αναλογία άμεσης και έμμεσης φορολογίας
Ποσά που εισπράττονται μέχρι σήμερα από τον φόρο ή τους φόρους
στους οποίους αφορούν οι διατάξεις του νομοσχεδίου.
Ποσά που εισπράχθηκαν από φορολογικούς ελέγχους
Ποσοστό πράξεων διοικητικού προσδιορισμού φόρου ή επιβολής
προστίμων που ακυρώθηκαν εν μέρει ή εν όλω από τα δικαστήρια

➢ Κοινωνική πολιτική:
ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Αριθμός επιχειρησιακών, κλαδικών και ομοιοεπαγγελματικών συμβάσεων (και
ε.γ.σ.σ.ε. εάν συνήφθη το συγκεκριμένο έτος) και αριθμός/ποσοστό εργαζομένων
που καλύπτονται από αυτές.
Αριθμός/ποσοστό σ.σ.ε. που συνήφθησαν χωρίς προσφυγή σε διαμεσολάβηση
Αριθμός/ποσοστό σ.σ.ε. που συνήφθησαν χωρίς προσφυγή σε διαιτησία
Μέσος χρόνος ολοκλήρωσης διαδικασίας μεσολάβησης
Μέσος χρόνος ολοκλήρωσης διαδικασίας διαιτησίας
Μέση διάρκεια σ.σ.ε. (προβλεπόμενη στα σχετικά κείμενα αλλά και πραγματική με
την έννοια της παράτασης μετά τη συμβατική τους λήξη)
Ώρες εργασίας ανά ημέρα, εβδομάδα και ανά κλάδο οικονομίας
Αριθμός αμοιβόμενων υπερωριών (που δηλώθηκαν) ανά εργαζόμενο και κλάδο
οικονομίας
Αριθμός ατυχημάτων ανά κλάδο οικονομίας και αριθμός/ποσοστό ατυχημάτων που
προκάλεσαν θάνατο ή αναπηρία

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Ποσοστό ανεργίας
Ποσοστό μακροχρόνια ανέργων
Ποσοστό ανεργίας νέων
Ποσοστό ανεργίας γυναικών
Ποσοστό ανεργίας ανά γεωγραφική περιφέρεια
Ποσοστό ανεργίας βάσει μορφωτικού επιπέδου
Δείκτης απασχόλησης / Δείκτης ωρών εργασίας / Δείκτης αμοιβών (ανά βασικό
τομέα της οικονομίας π.χ. μεταποίηση, κατασκευές κ.λπ.)
Μερική απασχόληση ως ποσοστό της συνολικής απασχόλησης (στο σύνολο του
πληθυσμού και ειδικότερα για νέους)
Ποσοστό απασχολουμένων με σύμβαση ορισμένου χρόνου (στο σύνολο του
πληθυσμού και ειδικότερα για νέους)

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Πραγματικό ύψος συντάξεων ανά ασφαλιστική ομάδα (μισθωτοί του ιδιωτικού
τομέα, δημόσιοι υπάλληλοι, επαγγελματίες και έμποροι, αγρότες) και ανά έτη
συνολικής ασφάλισης και αντίστοιχες δαπάνες
Υψος ασφαλιστικών εισφορών ανά ασφαλιστική ομάδα (μισθωτοί του ιδιωτικού
τομέα, δημόσιοι υπάλληλοι, επαγγελματίες και έμποροι, αγρότες) και αντίστοιχα
έσοδα του ΕΦΚΑ
Ηλικία (πραγματική) συνταξιοδότησης ανά πληθυσμιακή ομάδα και έτη συνολικής
ασφάλισης
Μέσος χρόνος απονομής σύνταξης
Ποσοστό συνταξιοδοτικής δαπάνης επί του ΑΕΠ
Ποσοστό προσφυγών σχετικά με την απονομή σύνταξης που γίνονται εν μέρει ή εν
όλω δεκτές

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Ποσοστό πληθυσμού σε καθεστώς φτώχειας, σε κίνδυνο φτώχειας ή σε κοινωνικό
αποκλεισμό
Ποσοστό υλικής στέρησης σε τέσσερα ή περισσότερα βασικά αγαθά ή υπηρεσίες
Ποσοστό νοικοκυριών στο σύνολο του πληθυσμού που αντιμετωπίζουν δυσκολία
αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών
Ποσοστό πληθυσμού που λαμβάνει επιδόματα και η αντίστοιχη κρατική δαπάνη
(συνολικά και ανά επίδομα)
Αριθμός παιδιών σε ορφανοτροφεία
Αριθμός αστέγων (εκτίμηση) που σιτίζονται από δήμους και άλλες υπηρεσίες
Ποσοστό πληθυσμού που μένει σε προσωρινή μορφή κατοικίας λόγω κρίσης (π.χ.
σεισμός, πυρκαιά)
Κόστος κατ’ άτομο ανά πρόγραμμα φροντίδας (μητρότητας, δυσκολίες μάθησης
κλπ)

ΥΓΕΙΑ
Αριθμός εσωτερικών / εξωτερικών ασθενών ανά έτος
Ποσοστά παιδικής θνησιμότητας
Συνολικές δαπάνες υγείας κατά κεφαλή
Δαπάνες φαρμάκων κατά κεφαλή
Αριθμός ιατρών ανά 1000 κατοίκους
Αριθμός νοσοκομειακών κλινών ανά 1000 κατοίκους
Μέση διάρκεια επείγουσας νοσηλείας
Ειδικές νοσηλευτικές υπηρεσίες: εσωτερικοί ασθενείς (απόλυτος αριθμός και ανά
διαθέσιμο κρεβάτι), μέση παραμονή, περίθαλψη εξωτερικών ασθενών (εξωτερικά
ιατρεία και επείγοντα περιστατικά)
Αριθμός ασθενών που περιμένουν για Χ μήνες να εξυπηρετηθούν (για μη επείγουσα
νοσηλεία, ή για μονομερή περίθαλψη ή για την πρώτη εξέταση)
Αριθμός νοσηλειών ανά 1000 κατοίκους
Αριθμός κλινών ανά νοσηλευτική υπηρεσία

ΙΣΟΤΗΤΑ ΦΥΛΩΝ
Ποσοστό απασχόλησης ανά φύλο
συνολικά
ανά περιφέρεια
ανά κλάδο οικονομίας
ανά ηλικιακή ομάδα
Ποσοστό ανεργίας ανά φύλο
συνολικά
ανά περιφέρεια
ανά κλάδο οικονομίας
ανά ηλικιακή ομάδα
Ποσοστό αυτοαπασχολούμενων ανά φύλο
Ποσοστό εργοδοτών ανά φύλο
Ποσοστό μελών Δ.Σ. εταιρειών ανά φύλο
Ποσοστό μελών Κοινοβουλίου, περιφερειακών και δημοτικών συμβουλίων ανά
φύλο

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ-ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Αιτήματα ασύλου – Ποσοστό αποδοχής – Μέσος χρόνος έκδοσης αποφάσεων
Μεταναστευτικές ροές ανά πύλη εισόδο/χώρα προέλευσης/ ηλικιακή ομάδα/φύλο
Αριθμός απελάσεων ανά χώρα προέλευσης των απελαυνομένων/αιτία απέλασης
Μονάδες φιλοξενίας μεταναστών (σχέση δυναμικότητας και πραγματικού αριθμού
φιλοξενουμένων)
Περιστατικά και είδος παραβατικότητας ανά μονάδα φιλοξενίας

Προφανώς, στο πεδίο αυτό θα υπάρχουν και στοιχεία που αφορούν τους αλλοδαπούς που προέρχονται από
άλλους δείκτες (απασχόληση, εκπαίδευση, παραβατικότητα κ.λπ.)

➢ Δημόσια Διοίκηση – Δημόσια τάξη – Δικαιοσύνη:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Αριθμός δημοσίων υπαλλήλων
Αριθμός/ποσοστό α) μονίμων/ιδαχ β) ιδοχ και γ) μετακλητών υπαλλήλων
Αναλογία υπαλλήλων ανά τμήμα, διεύθυνση, γενική διεύθυνση
Ποσοστό υπαλλήλων με πρόσβαση στο INTERNET
Αριθμός υπηρεσιών με εσωτερική δικτύωση (intranet)
Αναλογία Η/Υ ανά θέση εργασίας
Αριθμός ιστοσελίδων δημόσιων υπηρεσιών και φορέων/ σύνολο δημοσίων
υπηρεσιών και φορέων
Αριθμός κέντρων πληροφόρησης πολιτών, σε κεντρικό, περιφερειακό, νομαρχιακό
και τοπικό επίπεδο καθώς και σε επίπεδο νομικών προσώπων, οργανισμών κλπ
Αριθμός ατόμων που εξυπηρετούνται από τις δημόσιες υπηρεσίες ανά έτος και ανά
υπηρεσία
Κόστος προσωπικού (δαπάνες μισθοδοσίας και πρόσθετες δαπάνες ως ποσοστό
επί της συνολικής δαπάνης ανά υπουργείο)
Κόστος διαχείρισης θεμάτων προσωπικού: δαπάνες μονάδων προσωπικού ως
ποσοστό της συνολικής δαπάνης ανά υπουργείο

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Διαπραχθέντα αδικήματα, δράστες αδικημάτων και αναλογία ανά 100.000
κατοίκους
Αδικήματα Ποινικού Κώδικα κατά κατηγορίες και κατά γεωγραφική περιοχή
Διαπραχθέντα αδικήματα και θεωρούμενοι ως δράστες αυτών κατά εθνικότητα,
φύλο και τάξεις ηλικιών
Ετήσια στατιστική απεικόνιση των αδικημάτων και αξιόποινων συμπεριφορών που
προκαλούν το κοινό αίσθημα (ανθρωποκτονίες, ληστείες, κλοπές – διαρρήξεις)
Αδικήματα που αφορούν στην παράνομη είσοδο και παραμονή στη χώρα
Συχνότητα εγκλημάτων ανά τύπο εγκλήματος
Ποσοστό εγκληματικών περιπτώσεων που εξιχνιάστηκαν στο σύνολο των
εγκλημάτων
Σύνολο εργαζομένων στη δημόσια ασφάλεια
Αριθμός κατοίκων ανά αστυνομικό, ανά αστυνομικό τμήμα και ανά περιοχή
αστυνόμευσης
Αναλογία αστυνομικών ανά 1000 κατοίκους – αναλογία κατοίκων ανά αστυνομικό
τμήμα και περιοχή αστυνόμευσης
Κατά κεφαλή καθαρές δαπάνες για αστυνομικές υπηρεσίες
Κατανομή πόρων για την αντιμετώπιση της παραβατικής συμπεριφοράς ανά τομείς
(π.χ. εγκλήματα βίας, οικονομικά εγκλήματα, ναρκωτικά, τροχαία, κλοπές,
τρομοκρατία)

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Αριθμός εισερχόμενων αστικών, εργατικών και εμπορικών διαφορών
Αριθμός εισερχόμενων διοικητικών περιπτώσεων
Συνολικός χρόνος που απαιτείται για την επίλυση αστικών, εμπορικών, εργατικών,
διοικητικών και άλλων υποθέσεων
Μέσος χρόνος έκδοσης δικαστικών αποφάσεων (Ειρηνοδικεία, Πρωτοδικεία,
Εφετεία, Άρειος Πάγος/Συμβούλιο Επικρατείας)
Μέσος όρος των υποθέσεων ανά δικαστή (ποινικά, πολιτικά και διοικητικά
δικαστήρια)
Ποσοστό δικαστικών αποφάσεων που ακυρώνονται μετά από έφεση ή αναίρεση
Αριθμός υποθέσεων που επιλύονται με το σύστημα του εξωδικαστικού
συμβιβασμού
Αξιοποίηση εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης διαφορών, πχ. διαμεσολάβηση
Στήριξη των ατόμων που χρήζουν προστασίας άλλα δεν διαθέτουν πόρους (νομική
προστασία)
Κόστος προσφυγής στη δικαιοσύνη
Ποσοστό ηλεκτρονικής υποβολής δικογράφων
Ποσοστό διεκπεραιουμένων κατ’ έτος υποθέσεων έναντι εκκρεμών (σε ετήσια και
συνολική βάση εκκρεμοτήτων)
Ποσοστό ποινικών υποθέσεων, σε ετήσια βάση, για τις οποίες επιβλήθηκαν ποινές
μετατρέψιμες σε χρήμα
Μέσο κόστος σωφρονιστικού συστήματος ανά κρατούμενο
Αναλογία προσωπικού φύλαξης (φυλάκων) ανά κρατούμενο

➢ Ανάπτυξη – Επενδυτική δραστηριότητα:
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ/ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Δείκτης παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας
Επενδύσεις ως % ΑΕΠ
Άμεσες ξένες επενδύσεις ως % ΑΕΠ
Αριθμός επιχειρήσεων που ανοίγουν ανά κλάδο και περιφέρεια και αντίστοιχος
αριθμός απασχολουμένων σε αυτές.
Αριθμός επιχειρήσεων που κλείνουν ανά κλάδο και περιφέρεια και αντίστοιχος
αριθμός απασχολουμένων σε αυτές
Διοικητικό κόστος σύστασης επιχειρήσεων
Μέσος χρόνος σύστασης επιχειρήσεων

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Μονάδες - Ετήσιες εκπομπές αερίων ατμοσφαιρικής ρύπανσης κατά κεφαλή
Ποσοστό του πληθυσμού που εξυπηρετείται από βιολογικούς καθαρισμούς
Ποσοστό των ακτών που κρίνονται κατάλληλες για κολύμβηση σε σχέση με το
σύνολο των δυνάμενων να χρησιμοποιηθούν ακτών
Αριθμός ελέγχων καταλληλότητας δικτύου ύδρευσης κατ’ έτος
Ποσοστό οικιακών & βιομηχανικών απορριμμάτων που διατέθηκαν σε άλλες
χρήσεις (π.χ. ανακύκλωση, παραγωγή ενέργειας, λιπασματοποίηση)
Ποσοστό διατιθέμενων απορριμμάτων σε ΧΥΤΑ
Ποσοστό δασικών εκτάσεων που καταστράφηκαν από πυρκαγιά / σύνολο δασικών
εκτάσεων
Ποσοστό αναδασωθεισών (με φυσικό ή τεχνητό τρόπο) εκτάσεων /σύνολο
κατεστραμμένων δασών από πυρκαγιές
Ποσοστό προστατευόμενων περιοχών σε σχέση με την συνολική έκταση της χώρας
Ποσοστό του προϋπολογισμού που διατίθεται για θέματα προστασίας
περιβάλλοντος
Κατανάλωση ενέργειας κατά κεφαλή
Κατανάλωση ενέργειας ανά μορφή ενέργειας
Κατανάλωση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κατά κεφαλή
Ποσοστά μείωσης εκπομπών αερίων θερμοκηπίου ανά τριετία

ΑΛΛΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

Ψηφιακή διακυβέρνηση
10.

Σε περίπτωση που προβλέπεται η χρήση πληροφοριακού συστήματος, ποια θα είναι
η συμβολή αυτού στην επίτευξη των στόχων της αξιολογούμενης ρύθμισης:
ΑΜΕΣΗ ☐ ή/και ΕΜΜΕΣΗ ☐
i) Εάν είναι άμεση,
εξηγήστε:

11.

ii) Εάν είναι έμμεση,
εξηγήστε:
Το προβλεπόμενο πληροφοριακό σύστημα είναι συμβατό με την εκάστοτε ψηφιακή
στρατηγική της χώρας (Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού);
ΝΑΙ ☐
ΟΧΙ ☐

Εξηγήστε:

12.

Διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα του εν λόγω πληροφοριακού συστήματος με
άλλα υφιστάμενα συστήματα; ΝΑΙ ☐
ΟΧΙ ☐
Αναφέρατε ποια είναι
αυτά τα συστήματα:

13.

Έχει προηγηθεί μελέτη βιωσιμότητας του προβλεπόμενου πληροφοριακού
συστήματος;
ΝΑΙ ☐
ΟΧΙ ☐
Εξηγήστε:

Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης
14.

Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου
Άρθρο
1
2
3

4

5

Στόχος
Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 1, περιγράφεται ο
σκοπός του Μέρους Α΄ του σχεδίου νόμου.
Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 2, περιγράφεται το
αντικείμενο του Μέρους Α’.
Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 3, προβλέπεται η
δυνατότητα χαρακτηρισμού, με απόφαση του Υπουργού
Τουρισμού, μιας περιοχής βάσει ορισμένων χαρακτηριστικών ως
Πρότυπου
Τουριστικού
Προορισμού
Ολοκληρωμένης
Διαχείρισης.
Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 4, προβλέπονται η
λειτουργία και οι αρμοδιότητες των Οργανισμών Διαχείρισης και
Προώθησης Προορισμού, οι οποίοι αναλαμβάνουν την
επιστημονική, συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη των
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο σχεδιασμού
και εφαρμογής της αναπτυξιακής και τουριστικής πολιτικής του
Προορισμού.
Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 5, προβλέπεται η
υποχρέωση σύνταξης Ετήσιου Σχεδίου Ολοκληρωμένης
Διαχείρισης από τον Οργανισμό Διαχείρισης και Προώθησης

6

7

8

9

10

11
12
13
14

Προορισμού ενός Πρότυπου Τουριστικού Προορισμού
Ολοκληρωμένης Διαχείρισης.
Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 6, προβλέπεται για
την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 4, η υποχρέωση απόδοσης
δημοτικών τελών από τον Ο.Τ.Α. που διαχειρίζεται τον Πρότυπο
Τουριστικό Προορισμό Ολοκληρωμένης Διαχείρισης προς τον
Οργανισμό Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού κατά
παρέκκλιση του άρθρου 2 του ν. 4674/2020 περί Αναπτυξιακών
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 7, προβλέπεται η
υποχρέωση υποβολής έκθεσης για την πραγματική κατάσταση
του προορισμού και την αναπτυξιακή του στρατηγική ανά διετία
από τους Οργανισμούς Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού
προς τη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού του Υπουργείου
Τουρισμού.
Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 8, προβλέπεται η
δυνατότητα
σύστασης
τοπικού
ή
περιφερειακού
παρατηρητηρίου Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης από κάθε
Οργανισμό Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού. Σε
περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως Πρότυποι Τουριστικοί
Προορισμοί Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, η σύσταση του
τοπικού ή Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Βιώσιμης
Τουριστικής Ανάπτυξης είναι υποχρεωτική για τους
Οργανισμούς Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού.
Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 9, καθορίζεται η
αρμοδιότητα του τοπικού ή περιφερειακού παρατηρητηρίου
Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης.
Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 10, προβλέπεται η
υποχρέωση έκδοσης ετήσιου απολογισμού και έκθεσης
πεπραγμένων από κάθε τοπικό ή περιφερειακό Παρατηρητήριο
Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης.
Η προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 11, περιέχει την
εξουσιοδοτική διάταξη του Μέρους Α’.
Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 12, περιγράφεται ο
σκοπός του Μέρους Β΄ του σχεδίου νόμου.
Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 13, περιγράφεται το
αντικείμενο του Μέρους Β’.
Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 14, προβλέπονται η
σύσταση, η επωνυμία, σκοπός, λειτουργία και η διάρκεια της
ΙΠΕ.

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

26

27

Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 15, ρυθμίζονται
ζητήματα μεταβίβασης και διαδοχής στην ΙΠΕ.
Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 16, προβλέπεται ο
τρόπος λειτουργίας της ΙΠΕ.
Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 17, ορίζεται το
μετοχικό κεφάλαιο της ΙΠΕ.
Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 18, προβλέπεται ο
εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας της ΙΠΕ.
Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 19, ορίζεται η
διοίκηση της ΙΠΕ.
Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 20, προβλέπεται η
σύσταση Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων στην ΙΠΕ.
Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 21, ρυθμίζεται το
Καταστατικό της ΙΠΕ.
Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 22, ρυθμίζονται
θέματα προσωπικού της ΙΠΕ.
Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 23, καθορίζονται
ζητήματα που αφορούν τα έσοδα της ΙΠΕ.
Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 24, ορίζεται ο σκοπός
του Μέρους Γ΄.
Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 25, μεταβάλλεται ο
χρόνος απόσυρσης της κυκλοφορίας των δημοσίας χρήσης
τουριστικών λεωφορείων ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης
πόλεων και δίνεται η δυνατότητα τοποθέτησης εμπορικών
διαφημίσεων στα οχήματα αυτά και εκμετάλλευσης των
διαφημίσεων αυτών από τον ιδιοκτήτη υπό τον όρο καταβολής
τέλους διαφήμισης υπέρ του Ο.Τ.Α. στα διοικητικά όρια του
οποίου εδρεύει η επιχείρηση που εκμεταλλεύεται τα ανωτέρω
οχήματα.
Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 26, τροποποιείται το
άρθρο 4 του ν. 393/1976 που αφορά τα παραστατικά βεβαίωσης
συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων τουριστικού λεωφορείου.
Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 27, τροποποιείται το
άρθρο 5 του ν. 393/1976 που αφορά την ισχύ των εγγυητικών
επιστολών και του γραμματίου παρακαταθήκης ως
δικαιολογητικών για την έκδοση Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων
Προϋποθέσεων για τα τουριστικά γραφεία, προκειμένου να
δοθεί μεγαλύτερη ευελιξία στις επιχειρήσεις τουριστικών
γραφείων ως προς τη χρονική διάρκεια ισχύος των εν λόγω
δικαιολογητικών.
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29

30

31
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33

Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 28, προβλέπεται ότι,
στην περίπτωση που τα τουριστικά γραφεία αναλάβουν την
κατάρτιση και εκτέλεση προγραμμάτων εκδρομών και
περιηγήσεων εντός ή εκτός χώρας με ιδιόκτητα ή μισθωμένα
χερσαία οδικά μεταφορικά μέσα δέκα (10) θέσεων και άνω,
αυτές οι εκδρομές και οι περιηγήσεις διενεργούνται
αποκλειστικά με ειδικά τουριστικά λεωφορεία δημοσίας
χρήσης.
Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 29 τροποποιείται η
παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4276/2014 (Α΄155) ως προς την
καταληκτική ημερομηνία κατάταξης τουριστικών καταλυμάτων.
Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 30 κυρώνεται το
πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Τουρισμού,
του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος και της Αστικής
Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «HOTELS FOR ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 31 ορίζεται το
περιεχόμενο του κανονισμού συνιδιοκτησίας και λειτουργίας
των μικτών τουριστικών καταλυμάτων μικρής κλίμακας.
Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 32, τροποποιείται το
άρθρο 24 του ν. 4179/2013 που αφορά τις προϋποθέσεις
λειτουργικής ενοποίησης κύριων ή μη κύριων ξενοδοχειακών
καταλυμάτων, προκειμένου να μπορούν να αξιοποιηθούν
όμορα οικόπεδα ή γήπεδα εντός των οποίων βρίσκονται
τουριστικά καταλύματα και να μπορούν να συνενωθούν
υφιστάμενα κτίρια εντός όμορων οικοπέδων ή γηπέδων για να
δημιουργηθεί ένα ενιαίο τουριστικό κατάλυμα. Ειδικότερα,
επιτρέπονται πλέον:
α) η λειτουργική ενοποίηση κύριων ή μη κύριων ξενοδοχειακών
καταλυμάτων της ίδιας μορφής που έχουν ανεγερθεί σε όμορα
οικόπεδα χωρίς να είναι υποχρεωτικό να έχει λάβει
προηγουμένως πιστοποιητικό κατάταξης το κάθε ένα από τα
τουριστικά καταλύματα,
β) η συνένωση υφιστάμενων κτιρίων εντός όμορων γηπέδων ή
οικοπέδων με σκοπό τη δημιουργία ενιαίου ξενοδοχειακού
καταλύματος.
Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 33, σκοπούνται η
προσαρμογή στα πραγματικά δεδομένα και η επικαιροποίηση
της
νομοθεσίας
αναφορικά
με
την
υποχρέωση
διατήρησης/συντήρησης των αναγκαίων για την εξυπηρέτηση

34

35
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των προς μεταβίβαση τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών,
κοινόχρηστων χώρων των σύνθετων καταλυμάτων, σε
λειτουργική ετοιμότητα καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.
Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 34 σκοπείται η
παροχή κινήτρων δημιουργίας νέων Σύνθετων Καταλυμάτων,
εφόσον πρόκειται για τουριστικές επενδύσεις υψηλής
προστιθέμενης αξίας. Τα σύνθετα καταλύματα αποτελούν
σύγχρονη μορφή τουριστικών επιχειρήσεων, η δημιουργία των
οποίων στοχεύει, μέσω του συνδυασμού εντός του ιδίου
ακινήτου διαφόρων μορφών τουριστικών εγκαταστάσεων, στην
αναδιάρθρωση του εγχώριου τουρισμού σε ένα πιο βιώσιμο και
ανταγωνιστικό πλαίσιο, στη διαρκή και ποιοτική αναβάθμιση
των υποδομών και των προσφερόμενων τουριστικών υπηρεσιών
της Χώρας και στη μέγιστη δυνατή επιμήκυνση της τουριστικής
περιόδου. Στο πλαίσιο αυτό και με δεδομένη τη διεθνή τάση
υποκατάστασης των γηπέδων γκολφ 18 οπών από εκείνα των 9
οπών, δίνεται η δυνατότητα σε επιχειρήσεις σύνθετων
καταλυμάτων, οι οποίες διαθέτουν ως ειδική τουριστική
υποδομή γήπεδα γκολφ 9 οπών, να δημιουργήσουν στις
εγκαταστάσεις τους περισσότερες τουριστικές επιπλωμένες
κατοικίες μέσω της ήδη προβλεπόμενης προσαύξησης των
ποσοστών μεταβίβασης και μακροχρόνιας εκμίσθωσης
τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών.
Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 35, επέρχεται
τροποποίηση στα άρθρα 4 και 12 του ν. 710/1977 (Α’ 283) που
αφορούν τις βασικές υποχρεώσεις του ξεναγού, τη διοικητική
εποπτεία επί αυτών και την επιβολή κυρώσεων στις περιπτώσεις
κατά τις οποίες το επάγγελμα του ξεναγού ασκείται χωρίς να
πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις. Ειδικότερα, εισάγεται
διάταξη με την οποία όποιος διαφημίζει σε ιστοσελίδες, σε μέσα
κοινωνικής δικτύωσης, σε έντυπο υλικό ή με οποιοδήποτε άλλο
τρόπο τη με αμοιβή παροχή υπηρεσιών ξενάγησης του άρθρου
1, χωρίς να πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του
επαγγέλματος του ξεναγού, υπόκειται σε πρόστιμο.
Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 36, προβλέπεται η
αποχωροθέτηση του τουριστικού λιμένα Ηρακλείου Κρήτης
κατόπιν και σχετικού αιτήματος του Δήμου Ηρακλείου, η οποία
κρίνεται σκόπιμη λόγω της έκθεσής του σε δυσμενείς καιρικές
συνθήκες και της απουσίας οποιασδήποτε προοπτικής για
αξιοποίηση της χωροθετημένης ζώνης. Με αυτό τον τρόπο θα

37

38

39

40
41

αποδεσμευτεί η περιοχή και ο τουριστικός λιμένας θα μπορέσει
να αναχωροθετηθεί σε περισσότερο προστατευμένο σημείο.
Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 37, στο πλαίσιο
αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, το
Υπουργείο Τουρισμού έχει ορίσει ειδικά υγειονομικά
πρωτόκολλα λειτουργίας των τουριστικών επιχειρήσεων, τα
οποία οι εν λόγω επιχειρήσεις υποχρεούνται να τηρούν για την
ασφάλεια των τουριστών/καταναλωτών και εν γένει της
δημόσιας υγείας. Για τη διαπίστωση τήρησης των ως άνω
υγειονομικών πρωτοκόλλων, ως αρμόδιες αρχές ελέγχου έχουν
οριστεί, μεταξύ άλλων, και οι περιφερειακές υπηρεσίες του
Υπουργείου Τουρισμού, οι οποίες λόγω καθ’ ύλη αρμοδιότητας
επιβάλλουν και τα σχετικά διοικητικά πρόστιμα. Η εισαγόμενη
ρύθμιση αποσκοπεί αποκλειστικά στην αντιμετώπιση των
επειγουσών αναγκών που προκύπτουν από την υποχρέωση
ελέγχου των τουριστικών επιχειρήσεων από τις περιφερειακές
υπηρεσίες τουρισμού, με αναπροσαρμογή των χιλιομετρικών
ορίων που ισχύουν για την αναγνώριση εξόδων διανυκτέρευσης
των υπαλλήλων τους, προκειμένου να καλύψουν τις
περιπτώσεις εκείνες στις οποίες απαιτείται η διανυκτέρευση
στον προορισμό, ενώ στις μετακινήσεις τους θα προβλέπεται η
μετάβαση σε διαδοχικούς προορισμούς για την εκτέλεση του
υπηρεσιακού τους έργου.
Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 38, προβλέπεται ότι
οι δαπάνες κατασκηνώσεων για τα τέκνα των υπαλλήλων του
Υπουργείου Τουρισμού βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό
του φορέα.
Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 39, προβλέπεται
σύσταση της ανώνυμης εταιρείας ΝΑΥΑΓΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Α.Ε., με
στόχο τη συντήρηση του παγκοσμίου ενδιαφέροντος του
τουριστικού εκθέματος, το οποίο φθίνει με την πάροδο των
χρόνων, την υλοποίηση των αναγκαίων υποδομών και νόμιμων
παρεμβάσεων ασφαλείας, ώστε να αποτελέσει έναν ασφαλή
προσβάσιμο χώρο για πολίτες και επισκέπτες, τη συμμόρφωση
με τους ισχύοντες περιβαλλοντικούς όρους, την ανάπτυξη της
γειτνιάζουσας περιοχής και την προσέλκυση επενδύσεων.
Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 40, προβλέπεται η
σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 41, προβλέπεται ο
Κανονισμός Λειτουργίας της Εταιρείας.
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Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 42, προβλέπεται η
σύσταση ενός συμβουλευτικού οργάνου (Συμβούλιο Ανάπτυξης
για τον Τουρισμό Κρουαζιέρας) για την προώθηση και προβολή
προορισμών κρουαζιέρας, στο πλαίσιο της υλοποίησης της
Εθνικής Στρατηγικής Ανάπτυξης για τον Τουρισμό.
Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 43, καθορίζονται οι
αρμοδιότητες του Συμβουλίου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό
Κρουαζιέρας.
Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 44, σκοπείται η
βελτίωση του συντονισμού και η επίσπευση της έκδοσης και της
αναθεώρησης των οικοδομικών αδειών εντός ειδικών
τουριστικών υποδομών, που εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιότητας
της Ειδικής Υπηρεσίας Προώθησης και Αδειοδότησης
Τουριστικών Επενδύσεων και βεβαίως –μέσω αυτής- την
αντιμετώπιση και επίλυση σχετικών διοικητικών δυσχερειών και
προβλημάτων, που έχουν εντοπισθεί στην διάρκεια αρκετών
ετών.
Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 45 (παράταση ήδη
τεθειμένης προθεσμίας), επιτρέπεται στα νομίμως υφιστάμενα
χιονοδρομικά κέντρα να συνεχίσουν την νόμιμη λειτουργία τους
μέχρι την ολοκλήρωση της περιβαλλοντικής τους αδειοδότησης,
για προφανείς λόγους δημοσίου συμφέροντος.
Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 46, τροποποιείται το
άρθρο 16 του ν. 3498/2006 που αφορά τις προδιαγραφές
εγκαταστάσεων μονάδων ιαματικής θεραπείας και των κέντρων
ιαματικού τουρισμού - θερμαλισμού, θαλασσοθεραπείας και
αναζωογόνησης και προβλέπεται ότι για την έκδοση άδειας
δόμησης υποβάλλεται σχετικός φάκελος στο Πολεοδομικό
Γραφείο της ΕΥΠΑΤΕ βάσει των αρμοδιοτήτων της.
Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 47, τροποποιείται το
άρθρο 17 του ν. 3498/2006 που αφορά το Ειδικό Σήμα
Λειτουργίας των Μονάδων ιαματικής θεραπείας, κέντρων
ιαματικού
τουρισμού
θερμαλισμού,
κέντρων
θαλασσοθεραπείας και κέντρων αναζωογόνησης με στόχο την
επικαιροποίησή του.
Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 48, τροποποιείται το
άρθρο 23 του ν. 3498/2006 που αφορά την προσαρμογή των
υφιστάμενων εγκαταστάσεων στις ισχύουσες διατάξεις και των
αντίστοιχων προθεσμιών που είχαν προβλεφθεί στον ν.
3498/2006 για λειτουργικούς σκοπούς.
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Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 49, θεσπίζεται «Σήμα
Επισκέψιμου Ζυθοποιείου» για την ενίσχυση της ποιότητας και
τον εμπλουτισμό του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος,
στο πλαίσιο των ειδικών μορφών τουρισμού.
Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 50, θεσπίζεται «Σήμα
Επισκέψιμου Ελαιοτριβείου» για την ενίσχυση της ποιότητας
και τον εμπλουτισμό του προσφερόμενου τουριστικού
προϊόντος, στο πλαίσιο των ειδικών μορφών τουρισμού.
Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 51, θεσπίζεται «Σήμα
Επισκέψιμου Τυροκομείου» για την ενίσχυση της ποιότητας και
τον εμπλουτισμό του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος,
στο πλαίσιο των ειδικών μορφών τουρισμού.
Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 52, ρυθμίζονται
ζητήματα ιατροφαρμακευτικής κάλυψης για τους υπαλλήλους
του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) και του
Υπουργείου Τουρισμού που μετατίθενται ή αποσπώνται σε
Υπηρεσίες Εξωτερικού Ε.Ο.Τ. που εδρεύουν σε χώρες εκτός Ε.Ε.,
στις οποίες δεν υφίσταται σύστημα δημόσιας υγείας και
περίθαλψης.
Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 53 αντικαθίσταται η
παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3270/2004 στην οποία
περιγράφονται αναλυτικά οι αρμοδιότητες, δραστηριότητες και
διαδικασίες που ακολουθούνται από τον Ε.Ο.Τ. για την προβολή
της χώρας διεθνώς (αλλά και στο εσωτερικό). Με δεδομένη την
εξέλιξη της τεχνολογίας (κυρίως στα Μέσα Μαζικής
Επικοινωνίας), αλλά και τη συνακόλουθη διαρκή μεταβολή
στους τρόπους προβολής και διαφήμισης, προκύπτει
αναπόφευκτα η ανάγκη προσαρμογής σημείων της
συγκεκριμένης παραγράφου που αφορούν κυρίως προσθήκη
ειδών διαφήμισης, συνεργασίες με media shops,
αλλαγές/βελτιώσεις
στις
διαδικασίες
χορηγίας,
διαφοροποιήσεις στη συνδιαφήμιση. Οι εισαγόμενες
τροποποιήσεις καθιστούν την υπό συζήτηση παράγραφο
περισσότερο λειτουργική και προσαρμοσμένη στα νέα
πραγματικά δεδομένα της αγοράς.
Με την προτεινόμενη διάταξη δίνεται στις Περιφέρειες της
χώρας η δυνατότητα σύμπραξης με τον ιδιωτικό τομέα,
αντίστοιχης με αυτή που ήδη έχει ο Ελληνικός Οργανισμός
Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.), με στόχο την προβολή του ελληνικού
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τουριστικού προϊόντος μέσω δράσεων συνδιαφήμισης,
συμπαραγωγής και λοιπών συναφών.
Η προτεινόμενη διάταξη ερείδεται στην ήδη ισχύουσα διάταξη
της περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3270/2004 (Α’ 187),
σύμφωνα με την οποία ο Ε.Ο.Τ. έχει τη δυνατότητα να
συμπράττει με φορείς του ιδιωτικού τομέα για την υλοποίηση
προγραμμάτων συνδιαφήμισης και συμπαραγωγής.
Η δυνατότητα αυτή επεκτείνεται με τους ίδιους όρους μέσω της
προτεινόμενης διάταξης και στους οργανισμούς τοπικής
αυτοδιοίκησης δεύτερου βαθμού, ήτοι στις Περιφέρειες, μετά
από σχετική έγκριση του Γενικού Γραμματέα του Ε.Ο.Τ., ο οποίος
έχει και τον κεντρικό συντονισμό της τουριστικής προβολής της
χώρας, προκειμένου να βελτιστοποιούνται τα αποτελέσματα της
τουριστικής προβολής της χώρας μέσω σύμπραξης δημόσιου και
ιδιωτικού τομέα στο πλέγμα των δομών τόσο της Κεντρικής
Διοίκησης, όσο και της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 55, προβλέπεται ότι
οι περιφέρειες έως τις 30.9.2021 έχουν τη δυνατότητα να
προχωρούν, κατά παρέκκλιση των εθνικών διατάξεων περί
δημοσίων συμβάσεων, στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης
για τη σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μέχρι του
συνολικού ποσού των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ,
χωρίς ΦΠΑ, με αντικείμενο την υλοποίηση ενεργειών προβολής
και προώθησης του τουριστικού προϊόντος, λόγω των έκτακτων
συνθηκών που επήλθαν στην τουριστική αγορά από την
πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 και με σκοπό την ενίσχυση
της προσπάθειας ανάκαμψης του ελληνικού τουρισμού.
Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 56 επιδιώκεται η
εδραίωση της νομικής ισχύος και της δεσμευτικότητας των
πράξεων και επιμέρους ενεργειών, που εκπορεύονται από τα
όργανα των ορισμένων ως δικαιούχων χρηματοδότησης από το
συγχρηματοδοτούμενο ή το εθνικό σκέλος του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Τουρισμού, στο πλαίσιο
των προβλεπόμενων διαδικασιών ανάθεσης και σύναψης
συμβάσεων.
Ειδικότερα ορίζεται ότι οι πιο πάνω πράξεις και ενέργειες είναι
ισχυρές έναντι πάντων και έχουν έννομα αποτελέσματα, αφού
τα όργανα αυτά φέρουν την ιδιότητα του αποφαινόμενου
οργάνου, ανεξαρτήτως από το εάν είχαν κατονομασθεί ρητά ως
τέτοια, πάντα βέβαια υπό τον απαρέγκλιτο όρο ότι οι
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προβλεπόμενες στην κείμενη νομοθεσία πράξεις και τα στοιχεία
δημοσίων συμβάσεων έχουν καταχωρισθεί στο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων και έχουν τηρηθεί
οι διαγωνιστικές διαδικασίες που ορίζονται στον ν. 4412/2016
(Α΄ 147).
Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 57 ορίζεται η
δυνατότητα δημιουργίας προγραμμάτων επιμόρφωσης και
κατάρτισης του Υπουργείου Τουρισμού. Συγκεκριμένα, το
Υπουργείο Τουρισμού δύναται να σχεδιάζει και να διοργανώνει
προγράμματα επαγγελματικής επιμόρφωσης ή κατάρτισης, σε
θέματα του τουριστικού τομέα και σε ειδικές μορφές τουρισμού.
Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 58 θεσπίζεται η
τήρηση στο Υπουργείο Τουρισμού Μητρώου Διακριτικών Τίτλων
μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων.
Η προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 59 περιλαμβάνει τις
καταργούμενες διατάξεις.
Η προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 60 ορίζει την έναρξη ισχύος
του νόμου.

Β. Έκθεση του άρθρου 75 παρ. 1 και 2 του Συντάγματος

ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 1 ή 2 του Συντάγματος)
στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου …….….. «……………………………………….………………….»
ή επί τροπολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου …….. «……………………………….»

15.

Συνοπτική ανάλυση των άρθρων της αξιολογούμενης ρύθμισης

Με τις διατάξεις του υπόψη νομοσχεδίου (ή τροπολογίας στο σχέδιο νόμου) ρυθμίζονται θέματα
αρμοδιότητας του Υπουργείου ……………………………………………………

16.

Οικονομικά αποτελέσματα επί του Κρατικού Προϋπολογισμού ή/και επί του
προϋπολογισμού του/των αρμόδιου/ων φορέα/ων

Από τις προτεινόμενες διατάξεις προκαλούνται τα ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα:
➢ Επί του Κρατικού Προϋπολογισμού

➢ Επί του Προϋπολογισμού του/των αρμόδιου/ων φορέα/ων

Αθήνα, ……………….20….
Ο/ Η Γενικ…. Διευθυντ……

Γ. Έκθεση του άρθρου 75 παρ. 3 του Συντάγματος

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος)
στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου …….….. «……………………………………….………………….»
ή επί τροπολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου …….. «……………………………….»

17.

Οικονομικά αποτελέσματα

Από τις διατάξεις του προτεινόμενου σχεδίου νόμου (ή της προτεινόμενης τροπολογίας)
προκαλούνται τα ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα:

Αθήνα, ………………….20….

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Δ. Έκθεση γενικών συνεπειών
ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

x

x

x

x

x

x

Αύξηση εσόδων

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

x

x

x

x

x

x

Μείωση δαπανών

ΑΜΕΣΑ

Εξοικονόμηση
χρόνου
Μεγαλύτερη
αποδοτικότητα /
αποτελεσματικότητα

x

Άλλο
ΟΦΕΛΗ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Βελτίωση
παρεχόμενων
υπηρεσιών
Δίκαιη μεταχείριση
πολιτών
ΕΜΜΕΣΑ

Αυξημένη αξιοπιστία
/ διαφάνεια θεσμών
Βελτιωμένη
διαχείριση κινδύνων
Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
ΜΕΡΟΣ Α’
Με τις αξιολογούμενες ρυθμίσεις επιδιώκεται η ισορροπημένη τουριστική ανάπτυξη σημαντικών
προορισμών της χώρας μέσω μιας κεντρικά οργανωμένης διαδικασίας. Σκοπός είναι να
αξιοποιηθούν οι πρόσφατα νομοθετημένοι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί, καθώς και οι αναπτυξιακές
εταιρείες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης που αποκτούν τους σκοπούς και τις υποχρεώσεις
των Destination Management and Marketing Organizations (DMMOs), δηλαδή των Οργανισμών
Διαχείρισης και Ανάπτυξης Τουριστικού Προορισμού.

ΜΕΡΟΣ Β’
Αποτελεσματικότητα στην αξιοποίηση των ιαματικών φυσικών πόρων. Ολιστική και βιώσιμη
τουριστική ανάπτυξη. Ενεργοποίηση ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων. Στήριξη στόχων
κοινωνικής πολιτικής. Κύριος στόχος των προτεινόμενων διατάξεων είναι η ανάπτυξη του
τουρισμού ευεξίας, που αποτελεί μία ταχύτατα αναπτυσσόμενη και με πολλαπλά οφέλη για την
τουριστική οικονομία εξειδικευμένη αγορά. Η επίτευξη αυτού του στόχου αναμένεται να συμβάλει
στον «τουρισμό δώδεκα μηνών» και να αποτελέσει ισχυρό εργαλείο για τη διεύρυνση της
τουριστικής περιόδου στη χώρα. Οι ιαματικοί πόροι στην Ελλάδα μπορούν να αποτελέσουν
ουσιαστικό αναπτυξιακό εργαλείο μέσω της προσέλκυσης επενδύσεων. Για να γίνει αυτό με τον πιο
αποτελεσματικό τρόπο, πρέπει να συγκεντρωθούν οι ιαματικές πηγές κάτω από τη διαχείριση ενός
φορέα, διότι έτσι δίνονται αυξημένες δυνατότητες παραχώρησης, που δεν υφίστανται όταν
παραχωρούνται μεμονωμένες.
ΜΕΡΟΣ Γ‘
Στήριξη επενδυτικών σχεδίων. Μείωση της γραφειοκρατίας.
Ανάπτυξη του τουρισμού κρουαζιέρας μέσω της συμβουλευτικής δράσης του Συμβουλίου.
Προστασία του ναυαγίου Ζακύνθου από φθορά και ενίσχυση της ασφάλειας των τουριστών.

19.

Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
Σχεδιασμός /
προετοιμασία

X

Υποδομή /
εξοπλισμός

ΚΟΣΤΟΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΑΡΞΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Προσλήψεις /
κινητικότητα
Ενημέρωση
εκπαίδευση
εμπλεκομένων

x

Άλλο
ΓΙΑ ΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
& ΑΠΟΔΟΣΗ

Στήριξη και
λειτουργία
διαχείρισης

x

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ, ΑΣΤΙΚΟ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Διαχείριση
αλλαγών κατά
την εκτέλεση
Κόστος
συμμετοχής στη
νέα ρύθμιση

x

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

20.

Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
Αναγνώριση /
εντοπισμός
κινδύνου

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Διαπίστωση
συνεπειών
κινδύνων στους
στόχους
Σχεδιασμός
αποτροπής /
αντιστάθμισης
κινδύνων
Άλλο

ΚΙΝΔΥΝΟΙ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ
Πιλοτική
εφαρμογή

ΜΕΙΩΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Ανάδειξη καλών
πρακτικών κατά
την υλοποίηση
της ρύθμισης
Συνεχής
αξιολόγηση
διαδικασιών
διαχείρισης
κινδύνων
Άλλο

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

x

x

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

x

x

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Γνώμες ή πορίσματα αρμόδιων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών (ηλεκτρονική
επισύναψη).
21.
Ειδική αιτιολογία σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης μεταξύ της γνωμοδότησης
και της αξιολογούμενης ρύθμισης.

Ε. Έκθεση διαβούλευσης
Διαβούλευση κατά τη διάρκεια της νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας από την
22.

έναρξη κατάρτισης της αξιολογούμενης ρύθμισης μέχρι την υπογραφή από τους
συναρμόδιους Υπουργούς

23.

☐

Συνεργασία με άλλα
υπουργεία / υπηρεσίες

☐

Συνεργασία με
κοινωνικούς φορείς /
Ανεξάρτητες Αρχές

☐

Διεθνής διαβούλευση

Σχόλια στο πλαίσιο της διαβούλευσης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας
www.opengov.gr (ηλεκτρονική επισύναψη της έκθεσης)
Αριθμός
συμμετασχόντων
Επί των γενικών
αρχών («επί της
αρχής») της
αξιολογούμενης
ρύθμισης

Σχόλια που
υιοθετήθηκαν

Σχόλια
που
υιοθετήθηκαν

δεν

(συμπεριλαμβανομένης
επαρκούς αιτιολόγησης)

Αριθμός
συμμετασχόντων

Επί των άρθρων
της
αξιολογούμενης
ρύθμισης

Σχόλια που
υιοθετήθηκαν

Σχόλια
που
δεν
υιοθετήθηκαν
(συμπεριλαμβανομένης
επαρκούς αιτιολόγησης)

Στ. Έκθεση νομιμότητας
24.

Συναφείς συνταγματικές διατάξεις

25.

Ενωσιακό δίκαιο

☐

☐

☐

Πρωτογενές ενωσιακό
δίκαιο
(συμπεριλαμβανομένου
του Χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων)
Κανονισμός

Οδηγία

☐
26.

Απόφαση

Συναφείς διατάξεις διεθνών συνθηκών ή συμφωνιών
☐

☐

Ευρωπαϊκή Σύμβαση
των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου

Διεθνείς συμβάσεις

Συναφής νομολογία των ανωτάτων και άλλων εθνικών δικαστηρίων, καθώς και

27.

αποφάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών
Στοιχεία & βασικό περιεχόμενο απόφασης

☐

☐
28.

Ανώτατο ή άλλο εθνικό
δικαστήριο
(αναφέρατε)
Ανεξάρτητη Αρχή
(αναφέρατε)
Συναφής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία
Στοιχεία & βασικό περιεχόμενο απόφασης

☐

☐

☐

Νομολογία Δικαστηρίου
Ε.Ε.
Νομολογία Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου
Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου
Άλλα ευρωπαϊκά ή
διεθνή δικαστήρια ή
διαιτητικά όργανα

Ζ. Πίνακας τροποποιούμενων ή καταργούμενων διατάξεων

29.

Τροποποίηση – αντικατάσταση – συμπλήρωση διατάξεων
Διατάξεις αξιολογούμενης ρύθμισης

Υφιστάμενες διατάξεις
Άρθρο 36 του ν. 3710/2008 (Α’)

Άρθρο 25
Χρόνος απόσυρσης κυκλοφορίας και
διαφήμιση επί των ειδικών
τουριστικών λεωφορείων δημόσιας
χρήσης ανοικτού τύπου αστικής
περιήγησης πόλεων – Τροποποίηση
του άρθρου 36 του ν. 3710/2008

«Άρθρο 36

Στο άρθρο 36 του ν. 3710/2008 (Α’
216), περί της κυκλοφορίας ειδικών
τουριστικών λεωφορείων δημόσιας
χρήσης ανοικτού τύπου για την αστική
περιήγηση πόλεων, τροποποιείται το
πρώτο εδάφιο και προστίθενται
δεύτερο και τρίτο εδάφιο στην παρ. 2,
προστίθεται παρ. 5 και το άρθρο 36
διαμορφώνεται ως εξής:

2. Τα ειδικά τουριστικά λεωφορεία
δημόσιας χρήσης ανοικτού τύπου
αστικής περιήγησης πόλεων, όταν
τίθενται σε κυκλοφορία στο πλαίσιο
αρχικής έγκρισης θέσης σε
κυκλοφορία από την οικεία
Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού
(Π.Υ.Τ.) του Υπουργείου Τουρισμού,
σύμφωνα με τις προβλέψεις της
κοινής υπουργικής απόφασης της
παραγράφου 3 του παρόντος
άρθρου, πρέπει να είναι καινούργια ή
μεταχειρισμένα προέλευσης χώρας
μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. και η
ηλικία τους να μην υπερβαίνει τα
οκτώ (8) έτη από το έτος κατασκευής
του πλαισίου, του έτους αυτού μη
συμπεριλαμβανομένου.

«Άρθρο 36
1. Επιτρέπεται η θέση σε κυκλοφορία
ειδικών τουριστικών λεωφορείων,
δημόσιας χρήσης, ανοικτού τύπου,
αστικής περιήγησης πόλεων.
2. Τα ειδικά τουριστικά λεωφορεία
δημόσιας χρήσης ανοικτού τύπου
αστικής περιήγησης πόλεων, όταν
τίθενται σε κυκλοφορία στο πλαίσιο
αρχικής
έγκρισης
θέσης
σε
κυκλοφορία
από
την
οικεία
Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού
(Π.Υ.Τ.) του Υπουργείου Τουρισμού,
σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην

1. Επιτρέπεται η θέση σε κυκλοφορία
ειδικών τουριστικών λεωφορείων,
δημόσιας χρήσης, ανοικτού τύπου,
αστικής περιήγησης πόλεων.

3. Η διάταξη της παραγράφου 2 δεν
εφαρμόζεται για την έκδοση άδειας
κυκλοφορίας λεωφορείων για τα
οποία κατά τη δημοσίευση του
παρόντος έχει ήδη εκδοθεί
πιστοποιητικό ταξινόμησης.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών
Τουρισμού και Υποδομών και
Μεταφορών καθορίζονται οι όροι και

απόφαση της παρ. 4, πρέπει να είναι
καινούργια, ή μεταχειρισμένα με
προέλευση από κράτος μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ.), και η ηλικία τους να μην
υπερβαίνει τα οκτώ (8) έτη από το έτος
κατασκευής του πλαισίου, του έτους
αυτού μη συμπεριλαμβανομένου. Τα
εν λόγω λεωφορεία αποσύρονται από
την κυκλοφορία μετά από τη
συμπλήρωση είκοσι επτά (27) ετών
από το έτος κατασκευής του πλαισίου,
του
έτους
αυτού
μη
συμπεριλαμβανομένου. Mε κοινή
απόφαση των Υπουργών Τουρισμού
και Περιβάλλοντος και Ενέργειας
δύναται να ορίζονται κίνητρα για τη
χρήση
ηλεκτρικών
λεωφορείων
δημόσιας χρήσης ανοιχτού τύπου
αστικής περιήγησης πόλεων.
3. Η διάταξη της παραγράφου 2 δεν
εφαρμόζεται για την έκδοση άδειας
κυκλοφορίας λεωφορείων για τα
οποία κατά τη δημοσίευση του
παρόντος
έχει
ήδη
εκδοθεί
πιστοποιητικό ταξινόμησης.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών
Τουρισμού και Υποδομών και
Μεταφορών καθορίζονται οι όροι και
οι προϋποθέσεις, το μεταφορικό έργο,
τα δικαιούμενα πρόσωπα, η ειδική
διαδρομή και το συνολικό μήκος
αυτής, οι διοικητικές κυρώσεις, καθώς
και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη
λειτουργία
της
ειδικής
αυτής
κατηγορίας οχημάτων.
5. Στα ειδικά τουριστικά λεωφορεία
δημόσιας χρήσης ανοικτού τύπου
αστικής
περιήγησης
πόλεων

οι προϋποθέσεις, το μεταφορικό
έργο, τα δικαιούμενα πρόσωπα, η
ειδική διαδρομή και το συνολικό
μήκος αυτής, οι διοικητικές κυρώσεις,
καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με
τη λειτουργία της ειδικής αυτής
κατηγορίας οχημάτων».

επιτρέπονται
η
τοποθέτηση
εμπορικών διαφημίσεων και η
εκμετάλλευση των διαφημίσεων από
τον ιδιοκτήτη των οχημάτων, με την
προϋπόθεση
καταβολής
τέλους
διαφήμισης υπέρ του οργανισμού
τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) στα
διοικητικά όρια του οποίου εδρεύει η
επιχείρηση που εκμεταλλεύεται τα
ανωτέρω οχήματα. Με κοινή απόφαση
των Υπουργών Τουρισμού, Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, Εσωτερικών και
Υποδομών
και
Μεταφορών
καθορίζονται
οι
όροι
και
προϋποθέσεις, το περιεχόμενο, το
είδος και ο τρόπος της διαφήμισης, τα
σημεία, εξωτερικά και εσωτερικά,
όπου επιτρέπεται η αναγραφή των
διαφημίσεων, το ύψος του τέλους
υπέρ Ο.Τ.Α., καθώς και κάθε άλλο
σχετικό θέμα.».

Άρθρο 26
Παραστατικά Βεβαίωσης Συνδρομής
Νόμιμων Προϋποθέσεων
τουριστικού γραφείου –
Τροποποίηση τίτλου και παρ. 1, 2, 3,
4 και 5 του άρθρου 4 ν. 393/197
Στον τίτλο και στο κείμενο του άρθρου
4 του ν. 393/1976 (Α’ 199) περί
παραστατικών χορήγησης βεβαίωσης
συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων οι
λέξεις «ειδικό σήμα λειτουργίας» και
το
αρκτικόλεξο
«Ε.Σ.Λ.»
αντικαθίστανται από τις λέξεις
«Βεβαίωση Συνδρομής Νόμιμων
Προϋποθέσεων», ο τίτλος και οι παρ.

Άρθρο 4 του ν. 393/1976
" 1. Για τη χορήγηση του Ε.Σ.Λ., ο αιτών
υποβάλλει στην οικεία Περιφερειακή
υπηρεσία Τουρισμού (Π.Υ.Τ.) του Ε.Ο.Τ.
τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α. Αίτηση - δήλωση, η οποία επέχει
θέση υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα
με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην
οποία αναγράφονται τα στοιχεία του
αιτούντος φυσικού ή νομικού
προσώπου, ο Αριθμός Φορολογικού
Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και η Δημόσια
Οικονομική υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) στην
οποία ανήκει, σύμφωνα με το
υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι. Στην
ίδια αίτηση δηλώνεται και ο
εγκεκριμένος διακριτικός τίτλος
εφόσον έχει ήδη εγκριθεί ή ο προς

1, 2, 3, 4 και 5 τροποποιούνται και το έγκριση διακριτικός τίτλος
(προαιρετικά). Για τα νομικά
άρθρο 4 διαμορφώνεται ως εξής:
πρόσωπα η αίτηση υποβάλλεται από
τον κατά περίπτωση νόμιμο
«Άρθρο 4
εκπρόσωπο και συνοδεύεται από τα
Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης
έγγραφα που αποδεικνύουν τη
Βεβαίωσης Συνδρομής Νομίμων
νόμιμη σύσταση και λειτουργία τους.
Προϋποθέσεων λειτουργίας
β. Αντίγραφο ποινικού μητρώου
Τουριστικού Γραφείου
γενικής χρήσης, έκδοσης τελευταίου
1. Για τη χορήγηση της Βεβαίωσης τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει
ότι ο αιτών δεν έχει καταδικαστεί
Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων,
αμετάκλητα για κακούργημα ή για
ο αιτών υποβάλλει στην οικεία κάποιο από τα πλημμελήματα της
Περιφερειακή υπηρεσία Τουρισμού κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης,
(Π.Υ.Τ.) του Υπουργείου Τουρισμού τα εκβίασης, πλαστογραφίας,
παραχάραξης, βαριάς σωματικής
ακόλουθα δικαιολογητικά:
α. Αίτηση - δήλωση, η οποία επέχει βλάβης, παράβασης των διατάξεων
θέση υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα περί ναρκωτικών ή των διατάξεων
που αναφέρονται στα ήθη. Το
με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75),
ανωτέρω δικαιολογητικό αναζητείται
στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία υπηρεσιακά εφόσον εκδίδεται από
του αιτούντος φυσικού ή νομικού ημεδαπή αρχή.
προσώπου, ο Αριθμός Φορολογικού
Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και η Δημόσια γ. Πιστοποιητικό Γραμματέα
Οικονομική υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) στην Πρωτοδικών έκδοσης τελευταίου
τριμήνου από το οποίο να προκύπτει
οποία ανήκει, σύμφωνα με το
ότι ο αιτών δεν έχει κηρυχθεί σε
υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι. Στην πτώχευση. Το ανωτέρω
ίδια αίτηση δηλώνεται και ο δικαιολογητικό αναζητείται
εγκεκριμένος
διακριτικός
τίτλος υπηρεσιακά εφόσον εκδίδεται από
εφόσον έχει ήδη εγκριθεί ή ο προς ημεδαπή αρχή. Φυσικά πρόσωπα που
έγκριση
διακριτικός
τίτλος έχουν την ιθαγένεια άλλου κράτους (προαιρετικά). Για τα νομικά πρόσωπα μέλους της Ε.Ε. ή νομικά πρόσωπα
που έχουν την έδρα τους σε άλλο
η αίτηση υποβάλλεται από τον κατά
κράτος - μέλος της Ε.Ε., υποβάλλουν
περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο και ισοδύναμα έγγραφα που έχουν
συνοδεύεται από τα έγγραφα που εκδοθεί από αρμόδια δικαστική ή
αποδεικνύουν τη νόμιμη σύσταση και διοικητική αρχή του κράτους - μέλους
με τα οποία βεβαιώνεται η μη
λειτουργία τους.
β. Αντίγραφο ποινικού μητρώου καταδίκη για τα ανωτέρω αδικήματα
γενικής χρήσης, έκδοσης τελευταίου και η μη κήρυξη σε πτώχευση. Αν στη
χώρα καταγωγής ή προέλευσης δεν
τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει
προβλέπεται η έκδοση εγγράφου
ότι ο αιτών δεν έχει καταδικαστεί ισοδύναμου προς το πιστοποιητικό
αμετάκλητα για κακούργημα ή για μη κήρυξης σε πτώχευση ή το

κάποιο από τα πλημμελήματα της
κλοπής,
υπεξαίρεσης,
απάτης,
εκβίασης,
πλαστογραφίας,
παραχάραξης, βαριάς σωματικής
βλάβης, παράβασης των διατάξεων
περί ναρκωτικών ή των διατάξεων που
αναφέρονται στα ήθη. Το ανωτέρω
δικαιολογητικό
αναζητείται
υπηρεσιακά εφόσον εκδίδεται από
ημεδαπή αρχή.
γ.
Πιστοποιητικό
Γραμματέα
Πρωτοδικών έκδοσης τελευταίου
τριμήνου από το οποίο να προκύπτει
ότι ο αιτών δεν έχει κηρυχθεί σε
πτώχευση.
Το
ανωτέρω
δικαιολογητικό
αναζητείται
υπηρεσιακά εφόσον εκδίδεται από
ημεδαπή αρχή. Φυσικά πρόσωπα που
έχουν την ιθαγένεια άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή νομικά πρόσωπα που
έχουν την έδρα τους σε άλλο κράτος μέλος
της
Ε.Ε.,
υποβάλλουν
ισοδύναμα έγγραφα που έχουν
εκδοθεί από αρμόδια δικαστική ή
διοικητική αρχή του κράτους – μέλους,
με τα οποία βεβαιώνεται η μη
καταδίκη για τα ανωτέρω αδικήματα
και η μη κήρυξη σε πτώχευση. Αν στη
χώρα καταγωγής ή προέλευσης δεν
προβλέπεται η έκδοση εγγράφου
ισοδύναμου προς το πιστοποιητικό μη
κήρυξης σε πτώχευση ή το απόσπασμα
ποινικού μητρώου, τούτο είναι
δυνατόν να αντικατασταθεί από
ένορκη βεβαίωση ή για τα κράτη όπου
δεν υφίσταται τέτοια, από υπεύθυνη
δήλωση, η οποία υποβάλλεται από τον
ενδιαφερόμενο ενώπιον της αρμόδιας
δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά
περίπτωση
ενώπιον

απόσπασμα ποινικού μητρώου, τούτο
είναι δυνατόν να αντικατασταθεί από
ένορκη βεβαίωση ή για τα κράτη
όπου δεν υφίσταται τέτοια, από
υπεύθυνη δήλωση, η οποία
υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο
ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση
ενώπιον συμβολαιογράφου της
χώρας καταγωγής ή προέλευσης, οι
οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί
παροχής της ένορκης βεβαίωσης ή
της υπεύθυνης δήλωσης. Η δήλωση
περί μη κήρυξης σε πτώχευση μπορεί
επίσης να δοθεί ενώπιον αρμόδιου
επαγγελματικού οργανισμού. Τα
έγγραφα που εκδίδονται σύμφωνα με
τα ανωτέρω δεν είναι δυνατό να
υποβληθούν μετά την πάροδο τριών
μηνών από την ημερομηνία έκδοσης
τους.
«δ. Τίτλοι ιδιοκτησίας ή συμφωνητικό
μίσθωσης ή παραχώρησης χρήσης,
από το οποίο προκύπτει ότι ο
επιχειρηματίας διαθέτει γραφειακή
εγκατάσταση».
ε. Απόδειξη κατάθεσης παραβόλου
ποσού τριακοσίων ευρώ (300,00€)
υπέρ Ελληνικού Δημοσίου, το οποίο
κατατίθεται 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
EOT σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
παράγραφο 3α του άρθρου 32 του ν.
3498/2006.
στ. [ζ]. Εγγυητική επιστολή σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του
νόμου αυτού.
2. Τα δικαιολογητικά β), γ) και ζ) της
παραπάνω παραγράφου 1,
υποβάλλονται στην οικεία Π.Υ.Τ. του
Ε.Ο.Τ. κάθε πέντε χρόνια. Σε
περίπτωση μη υποβολής των
δικαιολογητικών αυτών, το Ε.Σ.Λ.

συμβολαιογράφου
της
χώρας
καταγωγής ή προέλευσης, οι οποίοι
χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της
ένορκης βεβαίωσης ή της υπεύθυνης
δήλωσης. Η δήλωση περί μη κήρυξης
σε πτώχευση μπορεί επίσης να δοθεί
ενώπιον αρμόδιου επαγγελματικού
οργανισμού. Τα έγγραφα που
εκδίδονται σύμφωνα με τα ανωτέρω
δεν είναι δυνατό να υποβληθούν μετά
την πάροδο τριών μηνών από την
ημερομηνία έκδοσής τους.
δ. Τίτλοι ιδιοκτησίας ή συμφωνητικό
μίσθωσης ή παραχώρησης χρήσης,
από το οποίο προκύπτει ότι ο
επιχειρηματίας διαθέτει εγκατάσταση
γραφείων.
ε. Απόδειξη κατάθεσης παραβόλου
ποσού τριακοσίων ευρώ (300,00 €)
υπέρ Ελληνικού Δημοσίου, το οποίο
κατατίθεται σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ.,
στον κωδικό 3741.
στ. Εγγυητική επιστολή σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 5.
2. Τα δικαιολογητικά των περ. β) και γ)
της παρ. 1 υποβάλλονται στην οικεία
Π.Υ.Τ. κάθε πέντε (5) έτη, ενώ η
εγγυητική επιστολή της περ. στ) της
ιδίας παραγράφου ανανεώνεται πριν
από τη λήξη της. Σε περίπτωση μη
υποβολής
των
δικαιολογητικών
αυτών, η Βεβαίωση Συνδρομής
Νόμιμων Προϋποθέσεων ανακαλείται
με απόφαση του Προϊσταμένου της
οικείας Π.Υ.Τ..
3. Οποιαδήποτε μεταβολή των
στοιχείων της επιχείρησης, με βάση τα
οποία
εκδόθηκε
η
Βεβαίωση
Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων,
δηλώνεται στην οικεία Π.Υ.Τ. και

αφαιρείται με απόφαση του
Προϊσταμένου της οικείας ΠΥΤ του
EOT.
3. Οποιαδήποτε μεταβολή των
στοιχείων που αναγράφονται στο
Ε.Σ.Λ. δηλώνεται στην οικεία Π.Υ.Τ.
του Ε.Ο.Τ. και προσκομίζονται τα
αντίστοιχα για κάθε περίπτωση
δικαιολογητικά για την προσήκουσα
τροποποίηση του Ε.Σ.Λ.
4. Το Ε.Σ.Λ. εκδίδεται από την
αρμόδια υπηρεσία σε προθεσμία
δεκαπέντε ημερών (15) από την
πλήρη υποβολή των δικαιολογητικών
που προβλέπονται ανωτέρω. Για κάθε
αίτηση χορήγησης Ειδικού Σήματος
Λειτουργίας χορηγείται βεβαίωση
υποβολής αιτήματος στην οποία
αναγράφονται τα στοιχεία της
παραγράφου 5 του άρθρου 14 του Ν.
3844/2010. Σε περίπτωση
παρέλευσης άπρακτης της ανωτέρω
προθεσμίας τεκμαίρεται ότι το Ε.Σ.Λ.
έχει εκδοθεί σύμφωνα με την παρ. 4
του άρθρου 14 του Ν. 3844/2010
(ΦΕΚ 63/Α/3-5-2010) και ο
ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει
σχετική βεβαίωση από την αρμόδια
για τη χορήγηση του Ε.Σ.Λ. αρχή."
«5. Επιτρέπεται η λειτουργία
τουριστικών γραφείων τα οποία
μπορούν να παρέχουν αποκλειστικά
και μόνο μέσω διαδικτύου τις
υπηρεσίες που προβλέπονται στην
παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν.
393/1976 (Α` 199). Τα τουριστικά
αυτά γραφεία οφείλουν στο
διακριτικό τίτλο τους να περιέχουν
τον όρο «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες»
(e-service). Για τη χορήγηση
βεβαίωσης συνδρομής των νομίμων
προϋποθέσεων για τη λειτουργία
τουριστικού γραφείου απαιτείται η
ύπαρξη γραφειακής εγκατάστασης, η
οποία γνωστοποιείται στην αρμόδια

προσκομίζονται τα αντίστοιχα για κάθε
περίπτωση δικαιολογητικά για την
προσήκουσα
τροποποίηση
της
Βεβαίωσης
Συνδρομής
Νόμιμων
Προϋποθέσεων.
4. Η Βεβαίωση Συνδρομής Νόμιμων
Προϋποθέσεων εκδίδεται από την
αρμόδια υπηρεσία σε προθεσμία
δεκαπέντε (15) ημερών από την πλήρη
υποβολή των δικαιολογητικών που
προβλέπονται ανωτέρω. Για κάθε
αίτηση
χορήγησης
Βεβαίωσης
Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων
χορηγείται
βεβαίωση
υποβολής
αιτήματος στην οποία αναγράφονται
τα στοιχεία της παρ. 5 του άρθρου 14
του ν. 3844/2010 (Α’ 63). Σε περίπτωση
άπρακτης παρέλευσης της ανωτέρω
προθεσμίας τεκμαίρεται ότι η
Βεβαίωση
Συνδρομής
Νόμιμων
Προϋποθέσεων έχει εκδοθεί σύμφωνα
με την παρ. 4 του άρθρου 14 του ν.
3844/2010 και ο ενδιαφερόμενος
μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση
από την αρμόδια για τη χορήγηση της
Βεβαίωσης
Συνδρομής
Νόμιμων
Προϋποθέσεων αρχή.
5.
Επιτρέπεται
η
λειτουργία
τουριστικών γραφείων τα οποία
μπορούν να παρέχουν αποκλειστικά
και μόνο μέσω διαδικτύου τις
υπηρεσίες που προβλέπονται στην
παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 393/1976
(Α΄ 199). Τα τουριστικά αυτά γραφεία
οφείλουν στον διακριτικό τίτλο τους να
περιέχουν τον όρο «Ηλεκτρονικές
Υπηρεσίες» (e-service). Για τη
χορήγηση Βεβαίωσης Συνδρομής
Νόμιμων προϋποθέσεων για τη
λειτουργία τουριστικού γραφείου

ΔΟΥ και στον EOT και υποβάλλονται
τα δικαιολογητικά του άρθρου 4.
Ειδικά για τη ρυθμιζόμενη
περίπτωση, στη θέση του
δικαιολογητικού της περίπτωσης δ`
της παραγράφου 1 υποβάλλεται
αντίγραφο της έναρξης
επιτηδεύματος από την οικεία
Δ.Ο.Υ..»
«Σε περίπτωση μετατροπής
υφιστάμενου τουριστικού γραφείου
σε τουριστικό γραφείο που παρέχει
αποκλειστικά και μόνο μέσω
διαδικτύου υπηρεσίες, και
αντίστροφα, εκδίδεται νέα Βεβαίωση
Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων
σε αντικατάσταση της υφισταμένης
και εφαρμόζεται αναλόγως η
παράγραφος 3 του άρθρου 4».

απαιτείται η ύπαρξη εγκατάστασης
γραφείων, η οποία γνωστοποιείται
στην αρμόδια ΔΟΥ και στην κατά τόπο
αρμόδια Π.Υ.Τ. του Υπουργείου
Τουρισμού και υποβάλλονται τα
δικαιολογητικά της παρ. 1 του
παρόντος. Ειδικά για τη ρυθμιζόμενη
περίπτωση,
στη
θέση
του
δικαιολογητικού της περ. δ) της παρ. 1
υποβάλλεται αντίγραφο της έναρξης
επιτηδεύματος από την οικεία Δ.Ο.Υ.
Σε
περίπτωση
μετατροπής
υφιστάμενου τουριστικού γραφείου
σε τουριστικό γραφείο που παρέχει
αποκλειστικά
και
μόνο
μέσω
διαδικτύου
υπηρεσίες,
και
αντίστροφα, εκδίδεται νέα Βεβαίωση
Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων
σε αντικατάσταση της υφισταμένης
και εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 3.»

Άρθρο 27

Εγγυήσεις για τη λειτουργία
τουριστικού γραφείου –
Αντικατάσταση της παρ. 1 του
άρθρου 5 του ν. 393/1976
Η παρ. 1 του άρθρου 5 του ν.
393/1976 (Α’ 199), περί των
εγγυήσεων για τη λειτουργία
τουριστικών
γραφείων,
αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η εγγυητική επιστολή της περ.
στ) της παρ. 1 του άρθρου 4, ύψους
πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ,
εκδίδεται υπέρ του ελληνικού
Δημοσίου από χρηματοπιστωτικά
ιδρύματα εγκατεστημένα στην

Άρθρο 5 του ν.393/1976 Εγγυήσεις
1. "Η εγγυητική επιστολή της
περίπτωσης (στ) της παραγράφου 1
του άρθρου 4, ύψους πέντε χιλιάδων
ευρώ (Ε 5.000), εκδίδεται υπέρ Ε.Ο.Τ.
από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
εγκατεστημένα στην Ελλάδα ή σε άλλο
κράτος - μέλος της Ε.Ε. Επίσης, ο
ενδιαφερόμενος μπορεί να καταθέτει
ισόποσες
εγγυοδοτικές
παρακαταθήκες, οι οποίες εκδίδονται
από το Ταμείο Παρακαταθηκών και
Δανείων".
Στην εγγυητική επιστολή, η οποία έχει
πενταετή διάρκεια, αναφέρεται ότι η
ισχύς της παρατείνεται αυτοδίκαια για
ένα επιπλέον εξάμηνο μετά την
ημερομηνία ανάκλησης του ΕΣΛ για
οποιονδήποτε λόγο καθώς επίσης εάν

Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της πριν τη λήξη της ισχύος της, δεν
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.). Επίσης, κατατεθεί άλλη εγγυητική επιστολή
ο ενδιαφερόμενος μπορεί να πενταετούς ισχύος.
καταθέτει ισόποσες εγγυοδοτικές
παρακαταθήκες,
οι
οποίες
εκδίδονται
από
το
Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων. Στην
εγγυητική επιστολή, η οποία έχει
πενταετή τουλάχιστον διάρκεια,
αναφέρεται ότι η ισχύς της
παρατείνεται αυτοδίκαια για ένα
επιπλέον εξάμηνο μετά από την
ημερομηνία
ανάκλησης
της
Βεβαίωσης Συνδρομής Νόμιμων
Προϋποθέσεων για οποιονδήποτε
λόγο, καθώς, επίσης, εάν πριν από
τη λήξη της ισχύος της, δεν
κατατεθεί άλλη εγγυητική επιστολή
πενταετούς τουλάχιστον ισχύος.».

Άρθρο 28
Δραστηριότητες των τουριστικών
γραφείων– Προσθήκη περ. α΄ στην
παρ. 2 άρθρου 1 ν. 393/1976

Στην περ. α) της παρ. 2 του άρθρου
1 του ν. 393/1976 (Α’ 199), περί των
δραστηριοτήτων των τουριστικών
γραφείων, προστίθεται δεύτερο
εδάφιο και η παρ. 2 διαμορφώνεται
ως εξής:
«2. Αι περί ων η προηγουμένη
παράγραφος
εργασίαι
περιλαμβάνουν ιδία:
α. Την κατάρτιση και εκτέλεση
προγραμμάτων εκδρομών και
περιηγήσεων που διοργανώνονται
αποκλειστικά από τουριστικά
γραφεία εντός ή εκτός χώρας με
ιδιόκτητα ή μισθωμένα θαλάσσια,

Η παρ 2 του άρθρου 1 του ν.393/1976
2. Αι περί ων η προηγουμένη
παράγραφος
εργασίαι
περιλαμβάνουν ιδία:
«α. Την κατάρτιση και εκτέλεση
προγραμμάτων εκδρομών και
περιηγήσεων που διοργανώνονται
αποκλειστικά από τουριστικά
γραφεία εντός ή εκτός χώρας με
ιδιόκτητα ή μισθωμένα θαλάσσια,
χερσαία ή αεροπορικά μεταφορικά
μέσα.».
β. Την μεσολάβησιν προς
διασφάλισιν ή και ενοικίασιν
καταλύματος, σιτίσεως, αναψυχής,
ψυχαγωγίας και μέσων διακινήσεως.
γ. Την μεσολάβησιν προς έκδοσιν
εισιτηρίων παντός μεταφορικού
μέσου, πλην των προς
μετανάστευσιν.

χερσαία ή αεροπορικά μεταφορικά
μέσα. Η κατάρτιση και εκτέλεση
προγραμμάτων εκδρομών και
περιηγήσεων εντός ή εκτός χώρας,
όταν εκτελείται με ιδιόκτητα ή
μισθωμένα
χερσαία
οδικά
μεταφορικά μέσα δέκα (10) θέσεων
και άνω, διενεργείται αποκλειστικά
με ειδικά τουριστικά λεωφορεία
δημόσιας χρήσης.
β.
Την
μεσολάβησιν
προς
διασφάλισιν ή και ενοικίασιν
καταλύματος, σιτίσεως, αναψυχής,
ψυχαγωγίας
και
μέσων
διακινήσεως.
γ. Την μεσολάβησιν προς έκδοσιν
εισιτηρίων παντός μεταφορικού
μέσου,
πλην
των
προς
μετανάστευσιν.
δ. Την διαμεσολάβησιν δια την
οργάνωσιν
πάσης
φύσεως
συνεδρίων.
ε. Την παραλαβήν και αποστολήν
αποσκευών παντός αιτούντος
τούτο αλλοδαπού ή ημεδαπού
περιηγητού.
στ. Την διαμεσολάβησιν δια την
έκδοσιν διαβατηρίων, πλην των
προς μετανάστευσιν.
ζ. Την παροχήν πάσης ετέρας
υπηρεσίας εχούσης άμεσον ή
έμμεσον σχέσιν με τον τουρισμόν,
ως η προβολή τουριστικών
μονάδων, η διάθεσις εισιτηρίων
καλλιτεχνών
εκδηλώσεων
διενεργουμένων υπό του Ε.Ο.Τ. ή
ετέρων φορέων.
η. Την παροχή υπηρεσιών και
διοργάνωση
δραστηριοτήτων
θεματικού τουριστικού χαρακτήρα.
θ. Τη δυνατότητα παροχής
υπηρεσιών τουριστικού συνοδού,

δ. Την διαμεσολάβησιν δια την
οργάνωσιν πάσης φύσεως
συνεδρίων.
ε. Την παραλαβήν και αποστολήν
αποσκευών παντός αιτούντος τούτο
αλλοδαπού ή ημεδαπού περιηγητού.
στ. Την διαμεσολάβησιν δια την
έκδοσιν διαβατηρίων, πλην των προς
μετανάστευσιν.
ζ. Την παροχήν πάσης ετέρας
υπηρεσίας εχούσης άμεσον ή
έμεσσον σχέσιν με τον τουρισμόν, ως
η προβολή τουριστικών μονάδων, η
διάθεσις εισιτηρίων καλλιτεχνών
εκδηλώσεων διενεργουμένων υπό
του Ε.Ο.Τ. ή ετέρων φορέων.
«η. Την παροχή υπηρεσιών και
διοργάνωση δραστηριοτήτων
θεματικού τουριστικού χαρακτήρα.
θ. Τη δυνατότητα παροχής
υπηρεσιών τουριστικού συνοδού, με
την επιφύλαξη των διατάξεων του ν.
710/1977 (Α 283). Με προεδρικό
διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση
του Υπουργού Τουρισμού,
καθορίζονται οι όροι και οι
προϋποθέσεις για την άσκηση του
επαγγέλματος τουριστικού συνοδού.
Τα εισιτήρια εκδίδονται και
διατίθενται είτε εντός της γραφειακής
εγκατάστασης του τουριστικού
γραφείου, είτε ηλεκτρονικά, είτε από
εκδοτήρια εισιτηρίων που λειτουργεί
το τουριστικό γραφείο, όπου αυτό
προβλέπεται από ειδικότερη
νομοθεσία. Ειδικά και για το χρονικό
διάστημα μέχρι τις 31.5.2019, τα
εισιτήρια ειδικών τουριστικών
λεωφορείων δημόσιας χρήσης

με την επιφύλαξη των διατάξεων
του ν. 710/1977 (Α΄ 283). Με
προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται
με πρόταση του Υπουργού
Τουρισμού, καθορίζονται οι όροι
και οι προϋποθέσεις για την
άσκηση
του
επαγγέλματος
τουριστικού συνοδού. Τα εισιτήρια
εκδίδονται και διατίθενται είτε
εντός
της
γραφειακής
εγκατάστασης του τουριστικού
γραφείου, είτε ηλεκτρονικά, είτε
από εκδοτήρια εισιτηρίων που
λειτουργεί το τουριστικό γραφείο,
όπου αυτό προβλέπεται από
ειδικότερη νομοθεσία. Ειδικά και
για το χρονικό διάστημα μέχρι τις
31.5.2019, τα εισιτήρια ειδικών
τουριστικών λεωφορείων δημόσιας
χρήσης ανοικτού τύπου αστικής
περιήγησης
και
τουριστικών
τρένων μπορεί να διατίθενται από
τουριστικά γραφεία και από σημεία
πώλησης που έχουν καθοριστεί με
σύμβαση μεταξύ του φορέα
έκδοσης ή διάθεσης των εισιτηρίων
και του τουριστικού γραφείου.».

ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης
και τουριστικών τρένων μπορεί να
διατίθενται από τουριστικά γραφεία
και από σημεία πώλησης που έχουν
καθοριστεί με σύμβαση μεταξύ του
φορέα έκδοσης ή διάθεσης των
εισιτηρίων και του τουριστικού
γραφείου».

Άρθρο 29

Η περίπτωση β’ της παρ. 3 του άρθρου
6 του ν. 4276/2014, όπως προστέθηκε
με το άρθρο 20 του ν. 4638/2019 (Α΄
181) και η περίπτωση γ’ της παρ. 3 του
άρθρου 6 του ν. 4276/2014, όπως
προστέθηκε με την το άρθρο 48 του ν.
4688/2020 (Α΄ 101)
3."α" Το πιστοποιητικό κατάταξης έχει
διάρκεια πέντε (5) έτη. Μετά τη λήξη
της πενταετίας από την κατάταξη των
κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων
σε κατηγορίες αστέρων, ο φορέας
εκμετάλλευσης
της
επιχείρησης
υποχρεούται να τηρεί στο αρχείο της

Παράταση προθεσμιών κατάταξης
τουριστικών καταλυμάτων.
Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου
6 του ν. 4276/2014.
Η περ. β’ και η περ. γ’ της παρ. 3 του
άρθρου 6 του ν. 4276/2014 (Α’ 155),
περί της προθεσμίας κατάταξης των
τουριστικών
καταλυμάτων
σε
κατηγορίες, τροποποιούνται ως προς
την
καταληκτική
ημερομηνία
κατάταξης των καταλυμάτων και η
παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. α. Το πιστοποιητικό κατάταξης έχει
διάρκεια πέντε (5) έτη. Μετά τη λήξη
της πενταετίας από την κατάταξη των
κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων
σε κατηγορίες αστέρων, ο φορέας
εκμετάλλευσης
της
επιχείρησης
υποχρεούται να τηρεί στο αρχείο της
επιχείρησης πιστοποιητικό ανανέωσης
της κατάταξης, σύμφωνα με τις
ισχύουσες λειτουργικές προδιαγραφές
και για τις οργανωμένες τουριστικές
κατασκηνώσεις, σύμφωνα με τις
τεχνικές
και
λειτουργικές
προδιαγραφές που ίσχυαν κατά την
αρχική κατάταξή τους.
β. Η προθεσμία κατάταξης των
καταλυμάτων των υποπερ. αα) και ββ)
της περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 1, τα
οποία
λειτουργούν
με
βάση
προϊσχύουσες
τεχνικές
και
λειτουργικές
προδιαγραφές,
παρατείνεται από τη λήξη της έως
31.12.2022. Μετά από την πάροδο της
ανωτέρω προθεσμίας, η εγκατάσταση
σφραγίζεται με απόφαση του
Προϊσταμένου
της
οικείας
Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού
του Υπουργείου Τουρισμού μέχρι την
προσκόμιση
πιστοποιητικού
κατάταξης από τον φορέα διαχείρισης
του καταλύματος κατά τις κείμενες
διατάξεις. Εάν το πιστοποιητικό
κατάταξης των ως άνω καταλυμάτων
έχει εκδοθεί έως 31.12.2020, η
διάρκεια ισχύος του είναι πέντε (5)
έτη. Εάν το πιστοποιητικό κατάταξης
των ως άνω καταλυμάτων εκδοθεί από
1.1.2021 έως 31.12.2022, η διάρκεια
ισχύος του είναι τρία (3) έτη. Για τα

επιχείρησης
πιστοποιητικό
ανανέωσης της κατάταξης, σύμφωνα
με τις ισχύουσες λειτουργικές
προδιαγραφές
και
για
τις
οργανωμένες
τουριστικές
κατασκηνώσεις, σύμφωνα με τις
τεχνικές
και
λειτουργικές
προδιαγραφές που ίσχυαν κατά την
αρχική κατάταξή τους.
«β. Η προθεσμία κατάταξης των
καταλυμάτων της υποπερίπτωσης αα`
και ββ` της περίπτωσης α` της
παραγράφου 2 του άρθρου 1, τα
οποία λειτουργούν με βάση
προϊσχύουσες τεχνικές και
λειτουργικές προδιαγραφές,
παρατείνεται από τη λήξη της μέχρι
31.12.2021. Μετά την πάροδο της
ανωτέρω προθεσμίας, η εγκατάσταση
σφραγίζεται με απόφαση του
Προϊσταμένου της οικείας
Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού
του Υπουργείου Τουρισμού μέχρι την
προσκόμιση πιστοποιητικού
κατάταξης από τον φορέα
διαχείρισης του καταλύματος κατά τις
κείμενες διατάξεις. Εάν το
πιστοποιητικό κατάταξης των ως άνω
καταλυμάτων εκδοθεί έως
31.12.2020, η διάρκεια ισχύος του θα
είναι πέντε (5) έτη. Εάν το
πιστοποιητικό κατάταξης των ως άνω
καταλυμάτων εκδοθεί από 1.1.2021
έως 31.12.2021, η διάρκεια ισχύος
του θα είναι τρία (3) έτη. Για τα
καταλύματα που κατά την
ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου
αυτού έχουν καταταγεί σύμφωνα με
τις κείμενες διατάξεις, η ισχύς του
πιστοποιητικού κατάταξης
παρατείνεται για τρία (3) έτη από τη
λήξη του.».

καταλύματα που κατά την ημερομηνία
δημοσίευσης του νόμου αυτού έχουν
καταταγεί σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις, η ισχύς του πιστοποιητικού
κατάταξης παρατείνεται για τρία (3)
έτη από τη λήξη του.
γ. Η προθεσμία κατάταξης των
καταλυμάτων της υποπερ. γγ) της περ.
β) της παρ. 2 του άρθρου 1, τα οποία
λειτουργούν με βάση προϊσχύουσες
τεχνικές
και
λειτουργικές
προδιαγραφές, παρατείνεται από τη
λήξη της έως 31.12.2022. Μετά από
την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας,
η εγκατάσταση σφραγίζεται με
απόφαση του Προϊσταμένου της
οικείας Περιφερειακής Υπηρεσίας
Τουρισμού του Υπουργείου Τουρισμού
μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού
κατάταξης
ή
γνωστοποίησης
λειτουργίας
καταλύματος
χωρίς
κατηγορία κλειδιών, από τον φορέα
διαχείρισης του καταλύματος κατά τις
κείμενες
διατάξεις.
Εάν
το
πιστοποιητικό κατάταξης των ως άνω
καταλυμάτων εκδοθεί έως τις
31.5.2021, η διάρκεια ισχύος του είναι
πέντε (5) έτη. Εάν το πιστοποιητικό
κατάταξης των ως άνω καταλυμάτων
εκδοθεί από 1.6.2021 έως 31.12.2022,
η διάρκεια ισχύος του είναι τρία (3)
έτη. Για τα καταλύματα που κατά την
ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου
αυτού έχουν καταταγεί σύμφωνα με
τις κείμενες διατάξεις, η ισχύς του
πιστοποιητικού
κατάταξης
παρατείνεται για τρία (3) έτη από τη
λήξη του.».

«γ. Η προθεσμία κατάταξης των
καταλυμάτων της υποπερ. γγ της περ.
β της παρ. 2 του άρθρου 1, τα οποία
λειτουργούν με βάση προϊσχύουσες
τεχνικές και λειτουργικές
προδιαγραφές, παρατείνεται από τη
λήξη της έως τις 31.05.2022. Μετά
την πάροδο της ανωτέρω
προθεσμίας, η εγκατάσταση
σφραγίζεται με απόφαση του
Προϊσταμένου της οικείας
Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού
του Υπουργείου Τουρισμού μέχρι την
προσκόμιση πιστοποιητικού
κατάταξης ή γνωστοποίησης
λειτουργίας καταλύματος χωρίς
κατηγορία κλειδιών, από τον φορέα
διαχείρισης του καταλύματος κατά τις
κείμενες διατάξεις. Εάν το
πιστοποιητικό κατάταξης των ως άνω
καταλυμάτων εκδοθεί έως τις
31.05.2021, η διάρκεια ισχύος του θα
είναι πέντε (5) έτη. Εάν το
πιστοποιητικό κατάταξης των ως άνω
καταλυμάτων εκδοθεί από την
1η.6.2021 έως τις 31.5.2022, η
διάρκεια ισχύος του θα είναι τρία (3)
έτη. Για τα καταλύματα που κατά την
ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου
αυτού έχουν καταταγεί σύμφωνα με
τις κείμενες διατάξεις, η ισχύς του
πιστοποιητικού κατάταξης
παρατείνεται για τρία (3) έτη από τη
λήξη του».

Άρθρο 32
Λειτουργική ενοποίηση κύριων ή μη
κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων
– Αντικατάσταση άρθρου 24 ν.
4179/2013
Ο τίτλος και το περιεχόμενο του
άρθρου 24 του ν. 4179/2013 (Α’ 175),
περί ειδικών ρυθμίσεων για γήπεδα
και
οικόπεδα
τουριστικών
καταλυμάτων, αντικαθίστανται ως
εξής:
«Άρθρο 24
Λειτουργική ενοποίηση κύριων ή μη
κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων
1.
Επιτρέπεται
η
λειτουργική
ενοποίηση υφιστάμενων κύριων
ξενοδοχειακών καταλυμάτων ή μη
κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων
της υποπερ. γγ) της περ. β) της παρ. 2
του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α’
155), με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) Τα συνενούμενα ξενοδοχειακά
καταλύματα είναι της ίδιας μορφής.
β) Τα γήπεδα ή οικόπεδα επί των
οποίων
έχουν
ανεγερθεί
τα
ξενοδοχειακά
καταλύματα
είναι
όμορα ή τέμνονται από φυσικό ή
τεχνητό εμπόδιο. Σε περίπτωση
ύπαρξης
φυσικού
ή
τεχνητού
εμποδίου,
εξασφαλίζεται
η
δυνατότητα ενοποίησης του/των
γηπέδου/ων ή οικοπέδου/ων μέσω
κατάλληλων τεχνικών έργων. Σε κάθε
περίπτωση, τηρείται στην επιχείρηση
βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας
περί της δυνατότητας κατασκευής του
σχετικού
έργου,
η
οποία
προσκομίζεται αμελλητί στην αρμόδια
Υπηρεσία Τουρισμού κατά τον έλεγχο

Άρθρο 24
Ειδικές ρυθμίσεις για γήπεδα και
οικόπεδα τουριστικών καταλυμάτων
1. Το άρθρο 39 του ν. 3734/2009 (Α`
8) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Επιτρέπεται η χορήγηση Ενιαίου
Ειδικού Σήματος Λειτουργίας εξ
υπαρχής μεταξύ κύριων ή μεταξύ μη
κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων,
χωρίς να είναι απαραίτητο
προηγουμένως το καθένα εκ των
συνενούμενων καταλυμάτων να
έχουν λάβει Ειδικό Σήμα Λειτουργίας,
με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α. Τα συνενούμενα κύρια
ξενοδοχειακά καταλύματα,
υφιστάμενα ή ανεγερθησόμενα, να
είναι της ίδιας μορφής και κατάταξης
σε αστέρια, τα δε συνενούμενα μη
κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα,
υφιστάμενα ή ανεγερθησόμενα, να
είναι της ίδιας μορφής και κατάταξης
σε κλειδιά.
β. Τα γήπεδα επί των οποίων
ανεγείρονται ή έχουν ανεγερθεί τα
συνενούμενα τουριστικά καταλύματα
να είναι όμορα ή να τέμνονται από
φυσικό ή τεχνητό εμπόδιο. Στην
περίπτωση ύπαρξης φυσικού ή
τεχνητού εμποδίου πρέπει να
εξασφαλίζεται η δυνατότητα
γεφύρωσης του ρέματος ή του
δρόμου ή ενοποίησης του/ των
γηπέδου/ων με τεχνικό έργο και να
προσκομίζεται βεβαίωση της
αρμόδιας υπηρεσίας περί εγκρίσεως
κατασκευής του σχετικού έργου,
εφόσον πραγματοποιείται με δαπάνη
του ιδιοκτήτη.
γ. Τα τουριστικά καταλύματα είτε να
ανήκουν ιδιοκτησιακά είτε να είναι
μισθωμένα στο ίδιο φυσικό ή νομικό
πρόσωπο.

των δικαιολογητικών καταλληλότητας
οικοπέδου/γηπέδου.
γ) Τα ξενοδοχειακά καταλύματα είτε
ανήκουν ιδιοκτησιακά είτε είναι
μισθωμένα στο ίδιο φυσικό ή νομικό
πρόσωπο.
δ)
Η
λειτουργική
ενοποίηση
γνωστοποιείται σύμφωνα με τον ν.
4442/2016 (Α’ 230), ενώ με ευθύνη του
φορέα διαχείρισης του συνενούμενου
καταλύματος
ακυρώνονται
προηγούμενες γνωστοποιήσεις των
επιμέρους
καταλυμάτων
ή
ανακαλούνται τα εκδοθέντα Ειδικά
Σήματα Λειτουργίας των επιμέρους
καταλυμάτων.
ε)
Τα
δικαιολογητικά
που
προβλέπονται στο άρθρο 6 της υπ’ αρ.
8592/17.5.2017 κοινής απόφασης των
Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης
και Τουρισμού (Β’ 1750), περί
απλούστευσης
της
διαδικασίας
έναρξης λειτουργίας τουριστικών
καταλυμάτων, τηρούνται στον φάκελο
της επιχείρησης για κάθε ένα εκ των
συνενούμενων καταλυμάτων. Σε
περίπτωση αύξησης του συνολικού
αριθμού των κλινών ή τροποποίησης
των κοινόχρηστων χώρων και
εγκαταστάσεων, τα δικαιολογητικά
που προβλέπονται στο άρθρο 6 της
κοινής απόφασης του πρώτου
εδαφίου εκδίδονται για το σύνολο της
εγκατάστασης.
στ) Ο διακριτικός τίτλος του
ξενοδοχειακού καταλύματος, εφόσον
προβλέπεται, εκδίδεται για το σύνολο
της εγκατάστασης.
ζ) Το πιστοποιητικό κατάταξης
εκδίδεται για το σύνολο της

δ. Να έχουν εκδοθεί και υλοποιηθεί
οι κατά την υφιστάμενη νομοθεσία
απαραίτητες άδειες δόμησης.
ε. Κατά τη λειτουργία τους δεν θα
πραγματοποιηθεί καμία τροποποίηση
(επαύξηση ή μείωση) του συντελεστή
δόμησης ή κάλυψης εκάστου των
συνενούμενων τουριστικών
καταλυμάτων.
2. Οι υποχρεωτικώς απαιτούμενοι
κοινόχρηστοι χώροι και
εγκαταστάσεις,
συμπεριλαμβανομένων των χώρων
εισόδου, υποδοχής και εστίασης,
μπορεί να ευρίσκονται ή να
κατασκευάζονται μόνο στο ένα
κατάλυμα υπό την προϋπόθεση ότι
καλύπτεται το σύνολο της
δυναμικότητας των κλινών των
συνενούμενων τουριστικών
καταλυμάτων, το οποίο και θα
λαμβάνεται υπόψη κατά το στάδιο
της αρχικής έγκρισης ή τροποποίησης
των αρχιτεκτονικών σχεδίων και κατά
τη διαδικασία κατάταξης.
3. Στα υφιστάμενα συνενούμενα
τουριστικά καταλύματα δεν
επιτρέπεται επαύξηση του συνολικού
αριθμού των κλινών των
συνενούμενων τουριστικών
καταλυμάτων.
4. Σε περίπτωση μελλοντικής
ανεξαρτητοποίησης συνενωμένου
τουριστικού καταλύματος, τα
αυτοτελή τουριστικά καταλύματα που
θα δημιουργηθούν πρέπει να
καλύπτουν πλήρως τις εκάστοτε
ισχύουσες τεχνικές και λειτουργικές
προδιαγραφές και να ζητήσουν την
έκδοση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας
ή την επαναχορήγηση αυτού, εφόσον
προϋφίσταται, από τον Ε.Ο.Τ. για
κάθε αυτοτελές κατάλυμα.»
2. Επιτρέπεται σε οικόπεδα ή
γήπεδα, τα οποία βρίσκονται σε

εγκατάστασης, σύμφωνα με τις κατ’
ελάχιστον απαιτούμενες τεχνικές και
λειτουργικές
προδιαγραφές
της
κατηγορίας αστέρων ή κλειδιών.
2.
Επιτρέπεται
η
συνένωση
υφιστάμενων κτιρίων εντός όμορων
γηπέδων ή οικοπέδων με σκοπό τη
δημιουργία ενιαίου ξενοδοχειακού
καταλύματος, με τις ακόλουθες
προϋποθέσεις:
α) Το ενιαίο ξενοδοχειακό κατάλυμα
αναπτύσσεται σε όμορα γήπεδα ή
οικόπεδα. Σε περίπτωση ύπαρξης
φυσικού ή τεχνητού εμποδίου
εξασφαλίζεται
η
δυνατότητα
ενοποίησης του γηπέδου ή των
γηπέδων ή του οικοπέδου ή των
οικοπέδων
μέσω
κατάλληλων
τεχνικών έργων. Σε κάθε περίπτωση,
τηρείται στην επιχείρηση βεβαίωση
της αρμόδιας υπηρεσίας περί
δυνατότητας κατασκευής του σχετικού
έργου, η οποία προσκομίζεται
αμελλητί στην αρμόδια Υπηρεσία
Τουρισμού κατά τον έλεγχο των
δικαιολογητικών
καταλληλότητας
οικοπέδου/γηπέδου.
β) Τα γήπεδα ή οικόπεδα στα οποία
αναπτύσσεται το ενιαίο ξενοδοχειακό
κατάλυμα είτε ανήκουν είτε είναι
μισθωμένα στον φορέα διαχείρισης
του
ενιαίου
ξενοδοχειακού
καταλύματος.
γ) Τα υφιστάμενα κτίρια εντός όμορων
γηπέδων ή οικοπέδων μετατρέπονται
σε ενιαίο ξενοδοχειακό κατάλυμα
σύμφωνα με τις κατ’ ελάχιστον
απαιτούμενες
τεχνικές
και
λειτουργικές
προδιαγραφές
της

απόσταση έως 200 μέτρα από
υφιστάμενο ή ανεγερθησόμενο κύριο
ή μη κύριο ξενοδοχειακό κατάλυμα, η
κατασκευή κολυμβητικών δεξαμενών,
γηπέδων αθλοπαιδιών, θεάτρων,
θεματικών εστιατορίων,
μπαρ, σνακ μπαρ, συγκροτημάτων
αποδυτηρίων και αποθηκών και
γενικά υποβοηθητικών
εγκαταστάσεων για τη λειτουργία του
τουριστικού καταλύματος και η
λειτουργική ενοποίηση τους με το
τουριστικό κατάλυμα υπό την
προϋπόθεση να επιτυγχάνεται η
ασφαλής και απρόσκοπτη διακίνηση
προσωπικού, επισκεπτών και μέσων,
μεταξύ του καταλύματος και των
εγκαταστάσεων.
3. Η προσπέλαση στα τουριστικά
καταλύματα πραγματοποιείται από
αναγνωρισμένο ως κοινόχρηστο ή
ιδιωτικό δρόμο ή και δια δουλείας
διόδου που είτε έχει συσταθεί με
συμβολαιογραφική πράξη και έχει
μεταγραφεί είτε έχει αναγνωρισθεί
με δικαστική απόφαση, με ελάχιστο
πλάτος σύμφωνα με όσα ορίζονται
στην παράγραφο Ι.3α του Δεύτερου
Κεφαλαίου του Α Παραρτήματος του
π.δ. 43/2002 (Α` 43), όπως ισχύει.
«4. Γήπεδα ή οικόπεδα, που ανήκουν
στον ίδιο ιδιοκτήτη ή έχουν μισθωθεί
με μακροχρόνια μίσθωση από τον
ίδιο μισθωτή και τέμνονται από
αγροτικό ή δημοτικό ή επαρχιακό
δρόμο και στα οποία, τουλάχιστον σε
ένα από αυτά, έχουν ανεγερθεί ή
πρόκειται να ανεγερθούν κύρια ή μη
κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα,
εφόσον τα εκατέρωθεν της οδού
γήπεδα ή οικόπεδα αυτά είναι
αυτοτελώς άρτια και οικοδομήσιμα,
θεωρούνται ενιαία έκταση,
εφαρμόζονται οι ισχύοντες στην

κατηγορίας αστέρων ή κλειδιών
αντιστοίχως.
δ) Η έναρξη λειτουργίας του ενιαίου
ξενοδοχειακού
καταλύματος
γνωστοποιείται σύμφωνα με τον ν.
4442/2016. Τα δικαιολογητικά που
προβλέπονται στο άρθρο 6 της υπ’ αρ.
8592/17.5.2017 κοινής απόφασης των
Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης
και Τουρισμού (Β’ 1750), περί
απλούστευσης
της
διαδικασίας
έναρξης λειτουργίας τουριστικών
καταλυμάτων, τηρούνται στον φάκελο
της επιχείρησης για το ενιαίο
ξενοδοχειακό κατάλυμα.
ε) Ο διακριτικός τίτλος του
ξενοδοχειακού καταλύματος, εφόσον
προβλέπεται, εκδίδεται για το σύνολο
της εγκατάστασης.
στ) Το πιστοποιητικό κατάταξης
εκδίδεται για το ενιαίο ξενοδοχειακό
κατάλυμα, σύμφωνα με τις κατ’
ελάχιστον απαιτούμενες τεχνικές και
λειτουργικές
προδιαγραφές
της
κατηγορίας αστέρων ή κλειδιών.
3. Επιτρέπονται σε οικόπεδα ή γήπεδα,
τα οποία βρίσκονται σε απόσταση έως
διακόσια (200) μέτρα από υφιστάμενο
κύριο ή μη κύριο ξενοδοχειακό
κατάλυμα, η κατασκευή κολυμβητικών
δεξαμενών, γηπέδων αθλοπαιδιών,
μπαρ, σνακ μπαρ, συγκροτημάτων
αποδυτηρίων και αποθηκών και γενικά
βοηθητικών εγκαταστάσεων για τη
λειτουργία
του
ξενοδοχειακού
καταλύματος και η λειτουργική
ενοποίησή τους με το ξενοδοχειακό
κατάλυμα υπό την προϋπόθεση να
επιτυγχάνεται η ασφαλής και
απρόσκοπτη διακίνηση προσωπικού,

περιοχή, για τις τουριστικές
εγκαταστάσεις, όροι δόμησης, για το
σύνολο της έκτασης αυτής και
εκδίδονται όλες οι απαιτούμενες
άδειες και προβλεπόμενες κατά
περίπτωση εγκρίσεις από τις
αρμόδιες υπηρεσίες για το σύνολο
της έκτασης αυτής, τοποθετώντας σε
κάθε τμήμα του γηπέδου ή
οικοπέδου το μέρος του συντελεστή
δόμησης που του αναλογεί. Στην
περίπτωση που στα οικόπεδα της
παρούσας επιτρέπονται ξενοδοχειακά
καταλύματα, των οποίων η
δυναμικότητα ορίζεται κατά το άρθρο
3 του από 23.2.1987 π.δ. (Δ` 166) ή το
άρθρο 3 του π.δ. 59/2018 (Α` 114), η
αθροιστική δυναμικότητα που
αντιστοιχεί στα δύο οικόπεδα ή
γήπεδα κατανέμεται χωρίς
περιορισμό μεταξύ των δύο
οικοπέδων ή γηπέδων χωρίς
υπέρβαση της αθροιστικής
δυναμικότητας, υπό τον όρο ότι
εφαρμόζονται οι ισχύοντες όροι
δόμησης και τα καταλύματα
συνενώνονται και αποκτούν Ενιαίο
Ειδικό Σήμα Λειτουργίας (Ε.Ε.Σ.Λ.).»
«5. Εάν κύρια ή μη κύρια
ξενοδοχειακά καταλύματα
ανεγείρονται ή επεκτείνονται επί
γηπέδων που έχουν συνενωθεί και
διέπονται από διαφορετικούς όρους
δόμησης, ο αθροιστικός συντελεστής
δόμησης και το αθροιστικό ποσοστό
κάλυψης των συνενωθέντων γηπέδων
μπορεί να κατανεμηθεί στο σύνολο
του γηπέδου.»

επισκεπτών και μέσων, μεταξύ του
καταλύματος και των εγκαταστάσεων.
Η γνωστοποίηση λειτουργίας της
βοηθητικής εγκατάστασης, εφόσον
απαιτείται, γίνεται από τον φορέα
διαχείρισης
του
καταλύματος
ταυτόχρονα με τη γνωστοποίηση της
λειτουργικής ενοποίησής τους. Σε κάθε
περίπτωση, τηρείται στην επιχείρηση
σχετική υπεύθυνη δήλωση μηχανικού,
μαζί με τοπογραφικό διάγραμμα, από
τα οποία προκύπτει η απόσταση της
βοηθητικής εγκατάστασης.
4. Με την επιφύλαξη του άρθρου 29
του ν. 4688/2020 (Α’ 101), περί
πολεοδομικής ενοποίησης ακινήτων
σε τουριστικές εγκαταστάσεις, γήπεδα
ή οικόπεδα, που ανήκουν στον ίδιο
ιδιοκτήτη ή έχουν μισθωθεί με
μακροχρόνια μίσθωση από τον ίδιο
μισθωτή και τέμνονται από αγροτικό ή
δημοτικό ή επαρχιακό δρόμο και στα
οποία, τουλάχιστον σε ένα από αυτά,
έχουν ανεγερθεί ή πρόκειται να
ανεγερθούν κύρια ή μη κύρια
ξενοδοχειακά καταλύματα, εφόσον τα
εκατέρωθεν της οδού γήπεδα ή
οικόπεδα αυτά είναι αυτοτελώς άρτια
και οικοδομήσιμα, θεωρούνται ενιαία
έκταση, εφαρμόζονται οι ισχύοντες
στην περιοχή όροι δόμησης για τις
τουριστικές εγκαταστάσεις, για το
σύνολο της έκτασης, και εκδίδονται
όλες οι απαιτούμενες άδειες και οι
προβλεπόμενες κατά περίπτωση
εγκρίσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες
για το σύνολο της έκτασης αυτής,
επιμερίζοντας σε κάθε τμήμα του
γηπέδου ή οικοπέδου το μέρος του
συντελεστή δόμησης που του

αναλογεί. Σε περίπτωση που στα
οικόπεδα της παρούσας επιτρέπονται
ξενοδοχειακά
καταλύματα,
των
οποίων η δυναμικότητα ορίζεται
σύμφωνα με το άρθρο 3 του από
23.2.1987 π.δ. (Δ’ 166), περί των
περιοχών γενικής κατοικίας, ή το
άρθρο 3 του π.δ. 59/2018 (Α’ 114), περί
των περιοχών πολεοδομικού κέντρου,
η αθροιστική δυναμικότητα που
αντιστοιχεί στα δύο οικόπεδα ή
γήπεδα κατανέμεται χωρίς περιορισμό
μεταξύ των δύο οικοπέδων ή γηπέδων
χωρίς υπέρβαση της αθροιστικής
δυναμικότητας, υπό τον όρο ότι
εφαρμόζονται οι ισχύοντες όροι
δόμησης
και
τα
καταλύματα
συνενώνονται. Σε περίπτωση ύπαρξης
φυσικού ή τεχνητού εμποδίου
εξασφαλίζεται
η
δυνατότητα
ενοποίησης του/των γηπέδου/ων ή
οικοπέδου/ων μέσω κατάλληλων
τεχνικών έργων. Τηρείται στην
επιχείρηση βεβαίωση της αρμόδιας
υπηρεσίας
περί
δυνατότητας
κατασκευής του σχετικού έργου, η
οποία προσκομίζεται αμελλητί στην
αρμόδια Υπηρεσία Τουρισμού κατά
τον έλεγχο των δικαιολογητικών
καταλληλότητας οικοπέδου/γηπέδου.
Η έναρξη λειτουργίας του ενιαίου
ξενοδοχειακού
καταλύματος
γνωστοποιείται σύμφωνα με τον ν.
4442/2016. Τα δικαιολογητικά που
προβλέπονται στο άρθρο 6 της υπ’ αρ.
8592/17.5.2017 κοινής απόφασης των
Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης
και Τουρισμού (Β’ 1750), περί
απλούστευσης
της
διαδικασίας
έναρξης λειτουργίας τουριστικών

καταλυμάτων, τηρούνται στον φάκελο
της επιχείρησης για το ενιαίο
ξενοδοχειακό κατάλυμα.
5. Εάν κύρια ή μη κύρια ξενοδοχειακά
καταλύματα
ανεγείρονται
ή
επεκτείνονται επί γηπέδων που έχουν
συνενωθεί και διέπονται από
διαφορετικούς όρους δόμησης, η
συνολική επιφάνεια δόμησης και
κάλυψης των συνενωθέντων γηπέδων
μπορεί να κατανεμηθεί στο σύνολο
του γηπέδου.
6. Σε περιπτώσεις που επενδυτικά
σχέδια, που περιλαμβάνουν εξ
ολοκλήρου
ή
τμήματα
των
ενοποιούμενων μονάδων, έχουν
υπαχθεί στις διατάξεις των εκάστοτε
αναπτυξιακών νόμων και τα οποία δεν
έχουν ολοκληρωθεί, η ενοποίηση
επιτρέπεται εφόσον οι φορείς των
επενδυτικών σχεδίων υποβάλλουν
στους αρμόδιους φορείς υπαγωγής,
αίτημα τροποποίησης της οικείας
απόφασης υπαγωγής των, ώστε να
διακρίνεται το φυσικό και οικονομικό
αντικείμενο του επενδυτικού σχεδίου
που περιλαμβάνεται στην απόφαση
υπαγωγής. Σε περίπτωση μη υποβολής
αιτήματος τροποποίησης ή μη
αποδοχής του από τις αρμόδιες
υπηρεσίες λόγω μη διακριτότητας του
αντικειμένου
των
επενδυτικών
σχεδίων, η απόφαση υπαγωγής
αυτοδίκαια ανακαλείται με τη
γνωστοποίηση της ενοποίησης.».
Άρθρο 33
Προϋποθέσεις λειτουργίας σύνθετων
τουριστικών καταλυμάτων.
Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου
8 του ν.4002/2011.

Η παρ.2 του άρθρου 8 του
ν.4002/2011
2.α.
Επί
των
τουριστικών
επιπλωμένων
κατοικιών
που
περιλαμβάνονται
στα
σύνθετα

Η υποπερ. δδ) της περ. β΄ της παρ. 2
του άρθρου 8 του ν. 4002/2011 (Α΄
180), περί των προϋποθέσεων
δημιουργίας σύνθετων τουριστικών
καταλυμάτων, αντικαθίσταται και η
παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:
«2.α.
Επί
των
τουριστικών
επιπλωμένων
κατοικιών
που
περιλαμβάνονται
στα
σύνθετα
τουριστικά
καταλύματα
της
προηγούμενης
παραγράφου
επιτρέπεται η σύσταση διηρημένων
ιδιοκτησιών, οριζοντίων και καθέτων,
κατά τις κείμενες διατάξεις, και η
σύσταση ή μεταβίβαση σε τρίτους
ενοχικών
και
εμπραγμάτων
δικαιωμάτων επ` αυτών. Το ποσοστό
των δυνάμενων να πωληθούν ή
εκμισθωθούν
μακροχρονίως
τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών
δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% της
συνολικώς δομούμενης επιφάνειας
του
σύνθετου
τουριστικού
καταλύματος. Η μακροχρόνια μίσθωση
συνομολογείται για χρονικό διάστημα
δέκα (10) τουλάχιστον ετών.
β. Η περίπτωση α` εφαρμόζεται μόνον
εφόσον συντρέχουν σωρευτικώς οι
ακόλουθες προϋποθέσεις:
αα.
τα
σύνθετα
τουριστικά
καταλύματα
αναπτύσσονται
σε
γήπεδα ίσα ή μεγαλύτερα των 150.000
τ.μ.,
ββ.
τα
ξενοδοχεία
που
συμπεριλαμβάνονται
σε
αυτά
κατατάσσονται στην κατηγορία των
πέντε αστέρων,
γγ. Έχουν υποβληθεί στην αρμόδια
υπηρεσία τα αρχιτεκτονικά σχέδια για

τουριστικά
καταλύματα
της
προηγούμενης
παραγράφου
επιτρέπεται η σύσταση διηρημένων
ιδιοκτησιών, οριζοντίων και καθέτων,
κατά τις κείμενες διατάξεις, και η
σύσταση ή μεταβίβαση σε τρίτους
ενοχικών
και
εμπραγμάτων
δικαιωμάτων επ` αυτών. Το ποσοστό
των δυνάμενων να πωληθούν ή
εκμισθωθούν
μακροχρονίως
τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών
δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% της
συνολικώς δομούμενης επιφάνειας
του
σύνθετου
τουριστικού
καταλύματος.
Η
μακροχρόνια
μίσθωση συνομολογείται για χρονικό
διάστημα δέκα (10) τουλάχιστον ετών.
β. Η περίπτωση α` εφαρμόζεται
μόνον εφόσον συντρέχουν
σωρευτικώς οι ακόλουθες
προϋποθέσεις:
αα. τα σύνθετα τουριστικά
καταλύματα αναπτύσσονται σε
γήπεδα ίσα ή μεγαλύτερα των
150.000 τ.μ.,
ββ. τα ξενοδοχεία που
συμπεριλαμβάνονται σε αυτά
κατατάσσονται στην κατηγορία των
πέντε αστέρων,
«γγ. Έχουν υποβληθεί στην αρμόδια
υπηρεσία τα αρχιτεκτονικά σχέδια για
το σύνολο του σύνθετου τουριστικού
καταλύματος, σύμφωνα με τα οποία
οι κοινόχρηστοι χώροι και
εγκαταστάσεις καλύπτουν, με βάση
τις ισχύουσες προδιαγραφές, τις
απαιτήσεις για την εξυπηρέτηση της
συνολικής δυναμικότητας του
σύνθετου τουριστικού καταλύματος
στα οποία συμπεριλαμβάνονται και
οι τουριστικές επιπλωμένες
κατοικίες.»

το σύνολο του σύνθετου τουριστικού
καταλύματος, σύμφωνα με τα οποία οι
κοινόχρηστοι χώροι και εγκαταστάσεις
καλύπτουν, με βάση τις ισχύουσες
προδιαγραφές, τις απαιτήσεις για την
εξυπηρέτηση
της
συνολικής
δυναμικότητας
του
σύνθετου
τουριστικού καταλύματος στα οποία
συμπεριλαμβάνονται
και
οι
τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες.»
δδ. Οι φορείς διαχείρισης του
σύνθετου τουριστικού καταλύματος
διατηρούν
το
σύνολο
των
κοινοχρήστων
χώρων
και
εγκαταστάσεων
του
σύνθετου
τουριστικού
καταλύματος,
που
απαιτούνται
σύμφωνα
με
τις
ισχύουσες προδιαγραφές για την
εξυπηρέτηση
των
τουριστικών
επιπλωμένων
κατοικιών,
σε
λειτουργική ετοιμότητα καθ` όλη τη
διάρκεια του έτους.
γ. Για τη σύσταση διηρημένων
ιδιοκτησιών επί των σύνθετων
τουριστικών καταλυμάτων δεν έχει
εφαρμογή η παράγραφος 2 του
άρθρου 1 του ν.δ. 1024/1971 (Α΄
232).».
Άρθρο 34
Όροι δόμησης σύνθετων τουριστικών
καταλυμάτων. Τροποποίηση της παρ.
3 του άρθρου 9 του ν. 4002/2011.
Η περ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 9 του
ν. 4002/2011 (Α΄ 180), περί των όρων
δόμησης των σύνθετων τουριστικών
καταλυμάτων αντικαθίσταται και η
παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«δδ. Οι φορείς διαχείρισης του
σύνθετου τουριστικού καταλύματος
οφείλουν να διατηρούν το σύνολο
των κοινοχρήστων χώρων και
εγκαταστάσεων του σύνθετου
τουριστικού καταλύματος που
απαιτούνται σύμφωνα με τις
ισχύουσες προδιαγραφές για την
εξυπηρέτηση των τουριστικών
επιπλωμένων κατοικιών σε πλήρη
λειτουργία καθ` όλη τη διάρκεια του
έτους.
«γ. Για τη σύσταση διηρημένων
ιδιοκτησιών επί των σύνθετων
τουριστικών καταλυμάτων δεν έχει
εφαρμογή η παράγραφος 2 του
άρθρου 1 του ν.δ. 1024/1971 (Α`
232).»

Η παρ.3 του άρθρου 9 του
ν.4002/2011
«3.α.
Τα
σύνθετα τουριστικά
καταλύματα υπόκεινται στους όρους
και περιορισμούς της εκτός σχεδίου
δόμησης τουριστικών εγκαταστάσεων
του από 20.1.1988 προεδρικού
διατάγματος (Δ` 61). Ο συντελεστής
δόμησης είναι ενιαίος για το σύνολο
του
σύνθετου
τουριστικού
καταλύματος και δεν μπορεί να
«3. α) Τα σύνθετα τουριστικά υπερβαίνει το 0,2 και ειδικώς για τα
καταλύματα υπόκεινται στους όρους κατοικημένα νησιά, πλην των νήσων

και περιορισμούς της εκτός σχεδίου
δόμησης τουριστικών εγκαταστάσεων
του από 20.1.1988 προεδρικού
διατάγματος (Δ΄ 61). Ο συντελεστής
δόμησης είναι ενιαίος για το σύνολο
του
σύνθετου
τουριστικού
καταλύματος και δεν μπορεί να
υπερβαίνει το 0,2 και ειδικώς για τα
κατοικημένα νησιά, πλην των νήσων
Κρήτης, Κέρκυρας, Εύβοιας και Ρόδου,
το 0,12. Για τον υπολογισμό της
μέγιστης εκμετάλλευσης και των
λοιπών όρων και περιορισμών
δόμησης, η έκταση στην οποία
αναπτύσσεται το σύνθετο τουριστικό
κατάλυμα νοείται ως ενιαίο σύνολο.
β)
Εφόσον
ο
υλοποιούμενος
συντελεστής δόμησης δεν υπερβαίνει
το 0,12, το ποσοστό των δυνάμενων να
πωληθούν
ή
εκμισθωθούν
μακροχρονίως
τουριστικών
επιπλωμένων κατοικιών, σύμφωνα με
τα όσα ορίζονται στο άρθρο 8,
καθορίζεται σε σαράντα τοις εκατό
(40%) της συνολικώς δομούμενης
επιφάνειας του σύνθετου τουριστικού
καταλύματος. Το ποσοστό αυτό
προσαυξάνεται σε εξήντα τοις εκατό
(60%)
όταν
ο
υλοποιούμενος
συντελεστής δόμησης είναι ίσος ή
μικρότερος του 0,07.
βα) Εάν στα σύνθετα τουριστικά
καταλύματα περιλαμβάνεται γήπεδο
γκολφ δεκαοκτώ (18) τουλάχιστον
οπών, το ποσοστό των δυνάμενων να
πωληθούν
ή
εκμισθωθούν
μακροχρονίως
τουριστικών
επιπλωμένων
κατοικιών
προσαυξάνεται σε:

Κρήτης, Κέρκυρας, Εύβοιας και Ρόδου,
το 0,12. Για τον υπολογισμό της
μέγιστης εκμετάλλευσης και των
λοιπών όρων και περιορισμών
δόμησης, η έκταση στην οποία
αναπτύσσεται το σύνθετο τουριστικό
κατάλυμα νοείται ως ενιαίο σύνολο.
β. Εφόσον ο υλοποιούμενος
συντελεστής δόμησης δεν υπερβαίνει
το 0,12, το ποσοστό των δυνάμενων
να πωληθούν ή εκμισθωθούν
μακροχρονίως τουριστικών
επιπλωμένων κατοικιών, σύμφωνα με
τα όσα ορίζονται στο άρθρο 8,
καθορίζεται σε σαράντα τοις εκατό
(40%) της συνολικώς δομούμενης
επιφάνειας του σύνθετου
τουριστικού καταλύματος. Το
ποσοστό αυτό προσαυξάνεται σε
εξήντα τοις εκατό (60%) όταν ο
υλοποιούμενος συντελεστής δόμησης
είναι ίσος ή μικρότερος του 0,07.
Ειδικά, εφόσον στα σύνθετα
τουριστικά καταλύματα
περιλαμβάνεται γήπεδο γκολφ
δεκαοκτώ (18) τουλάχιστον οπών, το
ποσοστό των δυνάμενων να
πωληθούν ή εκμισθωθούν
μακροχρονίως τουριστικών
επιπλωμένων κατοικιών
προσαυξάνεται σε:
αα) πενήντα πέντε τοις εκατό (55%)
της συνολικώς δομούμενης
επιφάνειας του σύνθετου
τουριστικού καταλύματος, εφόσον ο
συντελεστής δόμησης που
πραγματοποιείται δεν υπερβαίνει το
0,12,
ββ) εβδομήντα τοις εκατό (70%) της
συνολικώς δομούμενης επιφάνειας
του σύνθετου τουριστικού
καταλύματος, εφόσον ο συντελεστής
δόμησης δεν υπερβαίνει το 0,07. Σε

i) πενήντα πέντε τοις εκατό (55%) της
συνολικώς δομούμενης επιφάνειας
του
σύνθετου
τουριστικού
καταλύματος, εφόσον ο συντελεστής
δόμησης που πραγματοποιείται δεν
υπερβαίνει το 0,12,
ii) εβδομήντα τοις εκατό (70%) της
συνολικώς δομούμενης επιφάνειας
του
σύνθετου
τουριστικού
καταλύματος, εφόσον ο συντελεστής
δόμησης δεν υπερβαίνει το 0,07. Αν,
κατόπιν αυτοψίας, διαπιστωθεί με
πράξη του Προϊσταμένου της κατά
τόπον
αρμόδιας
Περιφερειακής
Υπηρεσίας Τουρισμού η μόνιμη
διακοπή λειτουργίας του γηπέδου
γκολφ, η Ειδική Υπηρεσία Προώθησης
και
Αδειοδότησης
Τουριστικών
Επενδύσεων ανακαλεί το Ειδικό Σήμα
Λειτουργίας
του
σύνθετου
τουριστικού
καταλύματος
και
επιστρέφεται εντόκως από της
έκδοσης της σχετικής διαπιστωτικής
πράξης τυχόν επιδότηση για την
κατασκευή
του
ξενοδοχειακού
καταλύματος και του γηπέδου γκολφ.
ββ) Αν στα σύνθετα τουριστικά
καταλύματα περιλαμβάνεται γήπεδο
γκολφ εννέα (9) οπών, το ποσοστό των
δυνάμενων
να
πωληθούν
ή
εκμισθωθούν
μακροχρονίως
τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών
προσαυξάνεται σε:
i) σαράντα επτά τοις εκατό (47%) της
συνολικώς δομούμενης επιφάνειας
του
σύνθετου
τουριστικού
καταλύματος, εφόσον ο συντελεστής
δόμησης που πραγματοποιείται δεν
υπερβαίνει το 0,12,

περίπτωση που διαπιστωθεί με
πράξη του Προϊσταμένου της Ειδικής
Υπηρεσίας Προώθησης και
Αδειοδότησης Τουριστικών
Επενδύσεων του άρθρου 12 η παύση
λειτουργίας του γηπέδου γκολφ, με
στόχο τη μόνιμη διακοπή λειτουργίας
του, ανακαλείται το Ειδικό Σήμα
Λειτουργίας του σύνθετου
τουριστικού καταλύματος και
επιστρέφεται εντόκως από της
έκδοσης της σχετικής διαπιστωτικής
πράξης τυχόν επιδότηση για την
κατασκευή του ξενοδοχειακού
καταλύματος και του γηπέδου γκολφ.
γ. Η υπαγωγή σε μία εκ των περ. α` ή
β` είναι δεσμευτική και για κάθε
μεταγενέστερη αναθεώρηση ή
τροποποίηση της οικοδομικής αδείας
του σύνθετου τουριστικού
καταλύματος.
δ. Ειδικότερες διατάξεις με τις οποίες
έχουν καθορισθεί μικρότεροι
συντελεστές δόμησης ή και
αυστηρότεροι όροι και περιορισμοί
δόμησης για την τουριστική
αξιοποίηση συγκεκριμένων γηπέδων,
διατηρούνται σε ισχύ.
ε. Το ελάχιστο απαιτούμενο εμβαδόν
των τουριστικών επιπλωμένων
κατοικιών ορίζεται σε εβδομήντα (70)
τ.μ. ανά αυτοτελή διηρημένη
ιδιοκτησία. Για τις κατασκευές
τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών
ισχύουν οι όροι δόμησης του Νέου
Οικοδομικού Κανονισμού του ν.
4067/2012 (Α` 79). Οι όροι αυτοί δεν
εφαρμόζονται για υφιστάμενα
διαμερίσματα - δωμάτια, που
μετατρέπονται σε τουριστικές
επιπλωμένες κατοικίες, σύμφωνα με
την παρ. 6 του άρθρου 8 του
παρόντος, για τις οποίες ισχύουν οι

ii) σε εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) της
συνολικώς δομούμενης επιφάνειας
του
σύνθετου
τουριστικού
καταλύματος, εφόσον ο συντελεστής
δόμησης δεν υπερβαίνει το 0,07. Αν,
κατόπιν αυτοψίας, διαπιστωθεί με
πράξη του Προϊσταμένου της κατά
τόπον
αρμόδιας
Περιφερειακής
Υπηρεσίας Τουρισμού η μόνιμη
διακοπή λειτουργίας του γηπέδου
γκολφ, η Ειδική Υπηρεσία Προώθησης
και
Αδειοδότησης
Τουριστικών
Επενδύσεων ανακαλεί το Ειδικό Σήμα
Λειτουργίας
του
σύνθετου
τουριστικού
καταλύματος
και
επιστρέφεται εντόκως από της
έκδοσης της σχετικής διαπιστωτικής
πράξης τυχόν επιδότηση για την
κατασκευή
του
ξενοδοχειακού
καταλύματος και του γηπέδου γκολφ.
γ) Η υπαγωγή σε μία εκ των περ. α) ή
β) είναι δεσμευτική και για κάθε
μεταγενέστερη
αναθεώρηση
ή
τροποποίηση της οικοδομικής αδείας
του
σύνθετου
τουριστικού
καταλύματος.
δ) Ειδικότερες διατάξεις με τις οποίες
έχουν
καθορισθεί
μικρότεροι
συντελεστές
δόμησης
ή
και
αυστηρότεροι όροι και περιορισμοί
δόμησης
για
την
τουριστική
αξιοποίηση συγκεκριμένων γηπέδων,
διατηρούνται σε ισχύ.
ε) Το ελάχιστο απαιτούμενο εμβαδόν
των
τουριστικών
επιπλωμένων
κατοικιών ορίζεται σε εβδομήντα (70)
τ.μ.
ανά
αυτοτελή
διηρημένη
ιδιοκτησία. Για τις κατασκευές
τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών
ισχύουν οι όροι δόμησης του Νέου

υφιστάμενες κατά τον χρόνο έκδοσης
της οικοδομικής αδείας διατάξεις.
στ. Με κοινή απόφαση των
Υπουργών Περιβάλλοντος και
Ενέργειας και Τουρισμού
καθορίζονται ειδικές ενεργειακές
προδιαγραφές για τα σύνθετα
τουριστικά καταλύματα και τα Μικτά
Τουριστικά Καταλύματα Μικρής
Κλίμακας, ιδίως όσον αφορά την
εξοικονόμηση νερού, τη διαχείριση
των αποβλήτων και την εν γένει
ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και
εγκαταστάσεων που
περιλαμβάνονται σε αυτά.»

Οικοδομικού Κανονισμού του ν.
4067/2012 (Α` 79). Οι όροι αυτοί δεν
εφαρμόζονται
για
υφιστάμενα
διαμερίσματα - δωμάτια, που
μετατρέπονται
σε
τουριστικές
επιπλωμένες κατοικίες, σύμφωνα με
την παρ. 6 του άρθρου 8 του παρόντος,
για τις οποίες ισχύουν οι υφιστάμενες
κατά τον χρόνο έκδοσης της
οικοδομικής αδείας διατάξεις.
στ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και
Τουρισμού
καθορίζονται
ειδικές
ενεργειακές προδιαγραφές για τα
σύνθετα τουριστικά καταλύματα και
τα Μικτά Τουριστικά Καταλύματα
Μικρής Κλίμακας, ιδίως όσον αφορά
την εξοικονόμηση νερού, τη διαχείριση
των αποβλήτων και την εν γένει
ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και
εγκαταστάσεων που περιλαμβάνονται
σε αυτά.».

Άρθρο 35
Διοικητική εποπτεία ξεναγών –
Επιβολή κυρώσεων –
Αντικατάσταση των άρθρων 4 και
12 του ν. 710/1977

`Άρθρο 4 και 12 του ν. 710/1977
"Εποπτεία επί των ξεναγών - Κυρώσεις
Άρθρον 4
Βασικαί υποχρεώσεις ξεναγών
1. Ο ξεναγός οφείλει:

1. Το άρθρο 4 του ν. 710/1977 (Α’
283),
περί
των
βασικών
υποχρεώσεων
των
ξεναγών,
αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 4
Βασικές υποχρεώσεις ξεναγών

α. Να ασκή τα καθήκοντα του
αξιοπρεπώς και κατά τρόπον
εμπνεόντα την εμπιστοσύνην και την
εκτίμησιν των ξεναγουμένων και
β. να συμπεριφέρεται με προσήνειαν
και ευγένειαν προς αυτούς.
Άρθρο 12
"1. Στο έργο των ξεναγών εποπτεία
ασκεί το Υπουργείο Τουρισμού.
2. Η εποπτεία συνίσταται στη
διενέργεια ελέγχων και την επιβολή

Ο ξεναγός ασκεί τα καθήκοντά του κυρώσεων για τις περιπτώσεις
με τρόπο που δεν εκφεύγει από το παράβασης των διατάξεων του
παρόντος νόμου.
πλαίσιο της κοσμιότητας.».

2. Στο άρθρο 12 του ν. 710/1977,
περί άσκησης εποπτείας στο έργο
των ξεναγών και περί επιβολής
κυρώσεων, τίθεται τίτλος και το
περιεχόμενό του αντικαθίσταται ως
εξής:

«Άρθρο 12
Εποπτεία επί των ξεναγών –
Κυρώσεις – Εξουσιοδοτική διάταξη
1. Το Υπουργείο Τουρισμού ασκεί
εποπτεία στο έργο των ξεναγών.
2. Η εποπτεία συνίσταται στη
διενέργεια ελέγχων και την επιβολή
κυρώσεων για τις περιπτώσεις
παράβασης του παρόντος νόμου.
3. Σε όποιον ασκεί το επάγγελμα
του ξεναγού, χωρίς να πληρούνται
οι νόμιμες προϋποθέσεις για την
άσκησή του, όπως αυτές ορίζονται
στο άρθρο 2, επιβάλλεται πρόστιμο
χιλίων (1.000) ευρώ. Σε περίπτωση
υποτροπής
εντός
έτους,
επιβάλλεται
πρόστιμο
δυο
χιλιάδων (2.000) ευρώ, ενώ σε κάθε
επόμενη υποτροπή επιβάλλεται
πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000)
ευρώ.
4. Σε τουριστικές επιχειρήσεις, οι
οποίες στο πλαίσιο άσκησης των
δραστηριοτήτων
τους
συνεργάζονται με πρόσωπο που
παρέχει υπηρεσίες ξεναγού, χωρίς
να
πληρούνται
οι
νόμιμες
προϋποθέσεις για την άσκηση του

3. Σε όποιον παρέχει τις υπηρεσίες του
άρθρου 1 κατά παράβαση των
άρθρων 2, 3 και 11, επιβάλλεται
πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ. Σε
περίπτωση υποτροπής εντός έτους,
επιβάλλεται διπλάσιο πρόστιμο, ήτοι
δυο χιλιάδων (2.000) ευρώ, ενώ σε
κάθε επόμενη υποτροπή επιβάλλεται
πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000)
ευρώ.
4. Σε τουριστικές επιχειρήσεις, οι
οποίες στο πλαίσιο άσκησης του
έργου τους συνεργάζονται για την
παροχή υπηρεσιών ξεναγού με
πρόσωπο το οποίο δεν έχει τις νόμιμες
προϋποθέσεις για την άσκηση του
επαγγέλματος κατά παράβαση των
άρθρων 2, 3 και 11, επιβάλλεται
χρηματικό πρόστιμο ύψους δυο
χιλιάδων (2.000) ευρώ. Σε περίπτωση
υποτροπής
εντός
του
έτους
επιβάλλεται διπλάσιο πρόστιμο, ήτοι,
τεσσάρων (4.000) χιλιάδων ευρώ, ενώ
σε
κάθε
επόμενη
υποτροπή
αφαιρείται το ΕΣΛ της τουριστικής
επιχείρησης για χρονικό διάστημα
μέχρι έξι (6) μηνών.
5. Για παραβάσεις του άρθρου 4
επιβάλλεται αρχικά η ποινή της
επίπληξης
και
σε
περίπτωση
υποτροπής πρόστιμο πεντακοσίων
(500) ευρώ. Σε περίπτωση νέας
υποτροπής εντός έτους, επιβάλλεται
διπλάσιο πρόστιμο, ήτοι χιλίων
(1.000) ευρώ ενώ για κάθε επόμενη
υποτροπή εντός έτους αφαιρείται το
δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος

επαγγέλματος
του
ξεναγού,
επιβάλλεται
πρόστιμο
δυο
χιλιάδων
(2.000)
ευρώ.
Σε
περίπτωση υποτροπής εντός του
έτους,
επιβάλλεται
πρόστιμο
τεσσάρων (4.000) χιλιάδων ευρώ,
ενώ σε κάθε επόμενη υποτροπή
ανακαλείται
η
Βεβαίωση
Συνδρομής
Νόμιμων
Προϋποθέσεων (Β.Σ.Ν.Π.) της
τουριστικής
επιχείρησης
για
χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6)
μηνών.
Σε
όποιον
διαφημίζει
σε
ιστοσελίδες, μέσα κοινωνικής
δικτύωσης και έντυπο υλικό, ή με
οποιοδήποτε άλλο τρόπο την
παροχή υπηρεσιών ξενάγησης του
άρθρου 1, χωρίς να πληροί τις
νόμιμες προϋποθέσεις για την
άσκηση του επαγγέλματος του
ξεναγού, επιβάλλεται πρόστιμο
χιλίων (1.000) ευρώ. Σε περίπτωση
υποτροπής
εντός
έτους,
επιβάλλεται
πρόστιμο
δύο
χιλιάδων (2.000) ευρώ, ενώ σε κάθε
επόμενη υποτροπή επιβάλλεται
πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000)
ευρώ. Οι τουριστικές επιχειρήσεις,
οι οποίες στο πλαίσιο άσκησης του
έργου τους, διαφημίζουν την
παροχή υπηρεσιών ξενάγησης από
πρόσωπο που δεν έχει τις νόμιμες
προς
τούτο
προϋποθέσεις,
υπόκεινται σε πρόστιμο δύο
χιλιάδων
(2.000)
ευρώ.
Σε
περίπτωση υποτροπής εντός του
έτους,
επιβάλλεται
πρόστιμο
τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ,
ενώ σε κάθε επόμενη υποτροπή
ανακαλείται η Β.Σ.Ν.Π. για χρονικό
διάστημα μέχρι έξι (6) μηνών.

του ξεναγού για διάστημα έως τριών
μηνών.
6. Τα πρόστιμα των ανωτέρω
παραγράφων
μπορούν
να
αναπροσαρμόζονται με απόφαση του
Υπουργού Τουρισμού.
7. Τα παραπάνω χρηματικά πρόστιμα
επιβάλλονται υπέρ του Ελληνικού
Δημοσίου
με
απόφαση
του
Προϊσταμένου
της
αρμόδιας
Διεύθυνσης
του
Υπουργείου
Τουρισμού,
βεβαιώνονται
στην
αρμόδια Δ.Ο.Υ της κατοικίας ή της
έδρας
του
υπόχρεου
και
εισπράττονται σύμφωνα με τις
διατάξεις
του
Κώδικα
περί
Εισπράξεων
Δημοσίων
Εσόδων
(ΚΕΔΕ).
8. Κατά της απόφασης της
προηγούμενης
παραγράφου
επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον της
αρμόδιας Επιτροπής του στοιχείου δ`
της παρ. 6 του άρθρου 4 του ν.
3270/2004 (Α` 187), όπως αυτό ισχύει.
Η προσφυγή υποβάλλεται στο
Υπουργείο
Τουρισμού
εντός
προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από
την κοινοποίηση της απόφασης στο
ενδιαφερόμενο μέρος. Επί της
προσφυγής
αποφαίνεται
εντός
διαστήματος έξι (6) μηνών η αρμόδια
ως άνω Επιτροπή. Με την άσκηση της
προσφυγής και για το διάστημα της
προς άσκηση αυτής προθεσμίας
αναστέλλεται η εκτέλεση της
προσβαλλόμενης απόφασης."

6. Για παραβάσεις του άρθρου 4,
που διαπιστώνονται από όργανα
της Ελληνικής Αστυνομίας ή από
εντεταλμένους υπαλλήλους –
ελεγκτές των κατά τόπο αρμόδιων
Περιφερειακών
Υπηρεσιών
Τουρισμού
του
Υπουργείου
Τουρισμού, επιβάλλεται η ποινή
της επίπληξης και σε περίπτωση
υποτροπής πρόστιμο πεντακοσίων
(500) ευρώ. Σε περίπτωση νέας
υποτροπής
εντός
έτους,
επιβάλλεται
πρόστιμο
χιλίων
(1.000) ευρώ, ενώ για κάθε
επόμενη υποτροπή εντός έτους
αφαιρείται το δικαίωμα άσκησης
του επαγγέλματος του ξεναγού για
διάστημα έως τριών (3) μηνών.
7. Τα πρόστιμα των παρ. 2, 3, 4, 5
και 6 επιβάλλονται υπέρ του
ελληνικού Δημοσίου με απόφαση
του Προϊσταμένου της αρμόδιας
Διεύθυνσης
του
Υπουργείου
Τουρισμού.
8. Κατά της απόφασης της παρ. 7
επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον της
αρμόδιας επιτροπής της περ. δ) της
παρ. 6 του άρθρου 4 του ν.
3270/2004 (Α’ 187). Η προσφυγή
υποβάλλεται
στο
Υπουργείο
Τουρισμού εντός προθεσμίας
τριάντα (30) ημερών από την
κοινοποίηση
της
σχετικής
απόφασης. Με την άσκηση της
προσφυγής και για το διάστημα της
προς άσκηση αυτής προθεσμίας
αναστέλλεται η εκτέλεση της
προσβαλλόμενης απόφασης.
9. Τα πρόστιμα βεβαιώνονται στην
αρμόδια Δημόσια Οικονομική
Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) της κατοικίας ή
της έδρας του υπόχρεου και

εισπράττονται σύμφωνα με τις
διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης
Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε., ν.δ.
356/1974, Α’ 90).».

Άρθρο 36
Αποχωροθέτηση του τουριστικού
λιμένα Ηρακλείου Κρήτης –
Τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου
30 και του Παραρτήματος ΙΙ του
άρθρου 41 του ν. 2160/1993
Η περ. ε΄ «ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ» της
παρ. 5 του άρθρου 30 και η περ ε΄ «ε.
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΚΡΗΤΗΣ»
του
Παραρτήματος ΙΙ - ΟΡΟΙ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ του άρθρου 41
του
ν.
2160/1993
(Α’
118)
καταργούνται.

1. Η περίπτωση «ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΚΡΗΤΗΣ» της παρ. 5 του άρθρου 30
του ν. 2160/1993 (Α’ 118)
«5. Εγκρίνονται από της ισχύος του
παρόντος νόμου στις ακόλουθες
θέσεις και περιοχές η χωροθέτηση, τα
όρια της χερσαίας ζώνης, οι
προσχώσεις, καθώς και οι χρήσεις γης
και οι όροι και περιορισμοί δόμησης
όπως εμφαίνονται στο συνημμένο
παράρτημα ΙΙ του άρθρου 41 του
παρόντος νόμου, για τη δημιουργία
των κάτωθι τουριστικών λιμένων. Οι
ρυθμίσεις αυτές, για καθεμία
περίπτωση
που
χωροθετείται,
εμφαίνονται
σε
πρωτότυπα
διαγράμματα με κλίμακα 1 :1000, που
δημοσιεύονται στο άρθρο 41 του
παρόντος νόμου. Οι θέσεις και
περιοχές που εγκρίνονται με την
παρούσα παράγραφο είναι:
α. ΑΡΕΤΣΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
β. ΦΛΟΙΣΒΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
γ. ΓΟΥΒΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
δ. ΧΙΟΣ
ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
στ. ΑΓΥΙΑ ΠΑΤΡΑΣ
ζ. ΠΥΛΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
η. ΡΕΘΥΜΝΟ ΚΡΗΤΗΣ
θ. ΡΟΔΟΣ
ι. ΚΩΣ
ια. ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ιβ. ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ

ιγ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΡΗΤΗΣ
Ιδ. ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΣΑΜΟΥ
ιε. ΖΑΚΥΝΘΟΣ
ιστ. Ο εμπορικός/τουριστικός λιμένας
ΤΟΥΡΛΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ
Οι διατάξεις των παρ. 5 και 6 του
άρθρου 31 του παρόντος ισχύουν και
για τις ανωτέρω θέσεις και περιοχές
και η παραχώρηση και εκμετάλλευση
των ανωτέρω πραγματοποιούνται
σύμφωνα με τη διαδικασία, που
προβλέπεται στο άρθρο 31 παρ. 4 και
7 του παρόντος νόμου. Σε περίπτωση
κατά την οποία στη χερσαία ζώνη
χωροθετημένου τουριστικού λιμένα
προτείνεται
η
εγκατάσταση
επιχείρησης καζίνο, κατά τις διατάξεις
του ν. 2206/1994 (Α΄ 62) η
παραχώρηση
της
χρήσης
και
εκμετάλλευσης του τουριστικού
λιμένα, συμπεριλαμβανομένης και
της χερσαίας ζώνης διενεργείται από
την Επιτροπή των διατάξεων των
παραγράφων 7 και 8 και τη
Γραμματεία της παραγράφου 10 του
άρθρου 1 του ν. 2206/1994, μετά από
προηγούμενη γνώμη της Επιτροπής
του άρθρου 30 του ν.2160/1993. Η
παραχώρηση διενεργείται σύμφωνα
με τη διαδικασία, που προβλέπεται
στις διατάξεις των παραγράφων 7, 12,
13, 14, 15 του άρθρου 1 και του
άρθρου 2 του ν. 2206/1994, σε
συνδυασμό με την παρ. 7 του άρθρου
31 του ν. 2160/1993. Η χρήση και η
εκμετάλλευση
των
παραπάνω
τουριστικών λιμένων, καθώς και των
τουριστικών λιμένων που έχουν
χωροθετηθεί ή δημιουργηθεί με
πρωτοβουλία του Δημοσίου ή του

Ε.Ο.Τ. και εφόσον δεν έχουν
αναδειχθεί φορείς διαχείρισης και δεν
εμπίπτουν στις
διατάξεις της
218/2012 (Β 2322) απόφασης της
Διυπουργικής
Επιτροπής
Αναδιαρθρώσεων
και
Αποκρατικοποιήσεων, μπορεί να
παραχωρείται, ύστερα από σύμβαση
παραχώρησης
στην
οποία
καθορίζεται και το αντάλλαγμα,
σύμφωνα με την παράγραφο 7 του
άρθρου 31, σε Ο.Τ.Α. α ή β βαθμού ή
σε εταιρεία στην οποία μετέχει ο
Ο.Τ.Α., ο οποίος υποβάλλει σχετικό
αίτημα και αναλαμβάνει τη δέσμευση
εκτέλεσης όλων των αναγκαίων για τη
λειτουργία του τουριστικού λιμένα
έργων είτε ο ίδιος είτε η εταιρεία,
χωρίς να είναι κύριος ή επικαρπωτής
παράκτιου ακινήτου στη χερσαία
ζώνη. Με απόφαση του Υπουργού
Πολιτισμού
και
Τουρισμού
επιτρέπεται η τροποποίηση της
χωροθέτησης
των
τουριστικών
λιμένων των στοιχείων α` μέχρι ιστ` ως
προς τα όρια της χερσαίας και
θαλάσσιας ζώνης, τις προσχώσεις, τις
χρήσεις γης και τους όρους και
περιορισμούς
δόμησης
κατόπιν
γνώμης της Επιτροπής Τουριστικών
Λιμένων.
Η
χωροθέτηση
των
τουριστικών λιμένων των στοιχείων α΄
μέχρι ιστ΄ είναι δυνατόν να
τροποποιείται, ως προς τα όρια της
χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης, τις
προσχώσεις, τις χρήσεις γης και τους
όρους και περιορισμούς δόμησης, με
κοινή απόφαση των Υπουργών
Τουρισμού
και
Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

μετά από γνώμη της Επιτροπής
Τουριστικών Λιμένων.»
Άρθρο 37 Μετακινήσεις υπαλλήλων
των Περιφερειακών Υπηρεσιών
Τουρισμού του Υπουργείου
Τουρισμού εκτός έδρας για
διενέργεια ελέγχων – Τροποποίηση
άρθρου 10 ν. 4336/2015

Άρθρο 10 της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ
του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94)
10. Εκτός έδρας ημέρα: κάθε ημέρα
μετακίνησης εκτός έδρας του
μετακινουμένου, ανεξάρτητα εάν
διανυκτερεύει
ή
επιστρέφει
αυθημερόν.
Στις
ημέρες
εκτός
έδρας
Στο άρθρο 10 της υποπαρ. Δ9 της παρ.
και
η
ημέρα
Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’ περιλαμβάνεται
επιστροφής, εφόσον αυτή συμπίπτει
94) προστίθεται παρ. 1α ως εξής:
με την ημέρα λήξης εργασιών.
«1α. Τα χιλιομετρικά όρια για την
αναγνώριση εξόδων διανυκτέρευσης
της παρ. 1 δεν εφαρμόζονται για τις
μετακινήσεις των υπαλλήλων των
Περιφερειακών Υπηρεσιών Τουρισμού
του Υπουργείου Τουρισμού που
διενεργούν ή συμμετέχουν σε
ελέγχους στις τουριστικές επιχειρήσεις
του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α’
155), με σκοπό τη διαπίστωση τήρησης
της υπ’ αρ. 1881/29.5.2020 κοινής
απόφασης των Υπουργών Τουρισμού,
Οικονομικών και Υγείας (Β’ 2084), περί
των
ειδικών
πρωτοκόλλων
υγειονομικού περιεχομένου βάσει των
οποίων λειτουργούν οι τουριστικές
επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης
μέτρων έναντι του κορωνοϊού COVID19, και καθ’ όλη τη διάρκεια
υποχρέωσης εφαρμογής της από τις
τουριστικές επιχειρήσεις.
Για τους ως άνω μετακινουμένους, η
διανυκτέρευση
εκτός
έδρας
επιτρέπεται όταν η απόσταση από την
έδρα τους είναι μεγαλύτερη:
α) από εκατόν είκοσι (120) χιλιόμετρα,
εφόσον κινούνται με ιδιωτικής χρήσης

ή
υπηρεσιακό
όχημα,
συμπεριλαμβανομένης
και
της
περίπτωσης κατά την οποία η
μετακίνηση
περιλαμβάνει
ενδιάμεσους
διαδοχικούς
προορισμούς
για
εκτέλεση
υπηρεσιακού έργου, οπότε και η εν
λόγω
απόσταση
υπολογίζεται
αθροιστικά, ως σύνολο των επιμέρους
αποστάσεων
των
ενδιάμεσων
διαδοχικών προορισμών,
β) από ογδόντα (80) χιλιόμετρα,
εφόσον κινούνται με συγκοινωνιακό
μέσο
και
γ) από είκοσι (20) ναυτικά μίλια για
μετακινήσεις στη νησιωτική Ελλάδα.».
Άρθρο 44
Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας
Προώθησης και Αδειοδότησης
Τουριστικών Επενδύσεων –
Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου
12 του ν. 4002/2011
Η περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 12 του
ν. 4002/2011 (Α΄ 180), περί των
αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας
Προώθησης
και
Αδειοδότησης
Τουριστικών
Επενδύσεων
του
Υπουργείου
Τουρισμού,
αντικαθίσταται και η παρ. 2
διαμορφώνεται ως εξής:
«2. Η ανωτέρω υπηρεσία έχει τις εξής
αρμοδιότητες:
α. Ενημερώνει τους επενδυτές για το
θεσμικό, νομοθετικό, φορολογικό και
χρηματοοικονομικό
πλαίσιο
των
τουριστικών επενδύσεων, καθώς και
για τις ενέργειες που απαιτούνται για

Η παρ.2 του άρθρου 12 του
ν.4002/2011
2. Η ανωτέρω υπηρεσία έχει τις εξής
αρμοδιότητες:
α. Ενημερώνει τους επενδυτές για το
θεσμικό, νομοθετικό, φορολογικό και
χρηματοοικονομικό πλαίσιο των
τουριστικών επενδύσεων, καθώς και
για τις ενέργειες που απαιτούνται για
την αδειοδότηση των
δραστηριοτήτων αυτών και την
ένταξη τους σε υφιστάμενα
επενδυτικά προγράμματα ή
σχεδιασμούς που αφορούν την
προώθηση των τουριστικών
επενδύσεων.
β. "Λειτουργεί ως υπηρεσία μιας
στάσεως για την αδειοδότηση σε όλα
τα στάδια της, καθώς και για
απαραίτητες εγκρίσεις και
αναθεωρήσεις αδειών νέων ή/ και
υφιστάμενων κύριων ξενοδοχειακών
καταλυμάτων τεσσάρων (4) ή πέντε
(5) αστέρων δυναμικότητας «άνω
των 100 κλινών», εγκαταστάσεων

την αδειοδότηση των δραστηριοτήτων
αυτών και την ένταξή τους σε
υφιστάμενα επενδυτικά προγράμματα
ή σχεδιασμούς που αφορούν την
προώθηση
των
τουριστικών
επενδύσεων.
β. Λειτουργεί ως υπηρεσία μιας
στάσης
για
όλα
τα
στάδια
αδειοδότησης, καθώς και για την
έκδοση και την αναθεώρηση των
απαραίτητων αδειών δόμησης νέων ή
υφιστάμενων κύριων ξενοδοχειακών
καταλυμάτων τεσσάρων (4) ή πέντε (5)
αστέρων, δυναμικότητας άνω των
εκατό (100) κλινών, εγκαταστάσεων
ειδικής τουριστικής υποδομής, που
λειτουργούν αυτοτελώς ή εντός
τουριστικών
καταλυμάτων
των
παραπάνω κατηγοριών ή σε σύνθετο
τουριστικό κατάλυμα ή εντός Περιοχής
Ολοκληρωμένης
Τουριστικής
Ανάπτυξης, καθώς και των σύνθετων
τουριστικών
καταλυμάτων
που
προβλέπονται στο άρθρο 8 και των
Περιοχών
Ολοκληρωμένης
Τουριστικής
Ανάπτυξης
που
προβλέπονται στο άρθρο 29 του ν.
2545/1997 (Α’ 254). Για τον σκοπό
αυτό, παραλαμβάνει τον φάκελο της
κατά
περίπτωση
αιτούμενης
αδειοδότησης, ελέγχει την πληρότητά
του, φροντίζει για τη συμπλήρωση των
αναγκαίων δικαιολογητικών από τον
ενδιαφερόμενο και τον διαβιβάζει
στους κατά περίπτωση αρμόδιους
φορείς, οι οποίοι υποχρεούνται να
προβαίνουν κατά προτεραιότητα στις
επιβαλλόμενες για τον σκοπό αυτό
ενέργειες, σύμφωνα με τις οικείες
αρμοδιότητές τους. Οι φορείς αυτοί

ειδικής τουριστικής υποδομής σε
τουριστικά καταλύματα των
παραπάνω κατηγοριών ή σε σύνθετο
τουριστικό κατάλυμα, καθώς και των
σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων
που προβλέπονται στο άρθρο 8 του
παρόντος."
«Συγκεκριμένα για την περιοχή
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
και ειδικότερα για τις τουριστικές
περιοχές Καβάλας και Ν. Θάσου, η
ΕΥΠΑΤΕ είναι αρμόδια για τουριστικά
καταλύματα άνω των πενήντα (50)
κλινών για θέματα που εμπίπτουν
στη διαδικασία έκδοσης και ελέγχου
οικοδομικών αδειών, για χρονική
περίοδο ενός (1) έτους από την
έναρξη ισχύος του παρόντος».
Για το σκοπό αυτόν, παραλαμβάνει
το φάκελο της κατά περίπτωση
αιτούμενης αδειοδότησης, ελέγχει
την πληρότητα του, φροντίζει για τη
συμπλήρωση των αναγκαίων
δικαιολογητικών από τον
ενδιαφερόμενο και τον διαβιβάζει
στους κατά περίπτωση αρμόδιους
φορείς, οι οποίοι υποχρεούνται να
προβαίνουν κατά προτεραιότητα στις
επιβαλλόμενες για το σκοπό αυτόν
ενέργειες, σύμφωνα με τις οικείες
αρμοδιότητες τους. Οι φορείς αυτοί
υποχρεούνται να παρέχουν στην
Ειδική Υπηρεσία κάθε αναγκαία
ενημέρωση, έγγραφη ή και
προφορική, για το στάδιο, στο οποίο
βρίσκονται οι σχετικές διαδικασίες,
τις τυχόν ελλείψεις του φακέλου και
τον τρόπο συμπλήρωσης τους, καθώς
και για τους λόγους της
καθυστέρησης ή της αδυναμίας
παροχής των αιτουμένων αδειών ή
εγκρίσεων.

υποχρεούνται να παρέχουν στην
Ειδική Υπηρεσία κάθε αναγκαία
ενημέρωση,
έγγραφη
ή
και
προφορική, για το στάδιο, στο οποίο
βρίσκονται οι σχετικές διαδικασίες, τις
τυχόν ελλείψεις του φακέλου και τον
τρόπο συμπλήρωσής τους, καθώς και
για τους λόγους της καθυστέρησης ή
της
αδυναμίας
παροχής
των
αιτουμένων αδειών ή εγκρίσεων.
Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να
τηρούνται όλες οι διατάξεις της
κείμενης πολεοδομικής νομοθεσίας,
καθώς και της νομοθεσίας περί
αιγιαλού και παραλίας.
γ.
Διατυπώνει
προτάσεις
και
υποδεικνύει
λύσεις
για
την
αποτελεσματική αντιμετώπιση των
διοικητικών
δυσχερειών
και
προβλημάτων τα οποία προκύπτουν
κατά την αδειοδοτική ή άλλη συναφή
διαδικασία που αφορά σε τουριστικές
επενδύσεις.
δ. Επεξεργάζεται σχέδια γενικών
οδηγιών, εγκυκλίων και αποφάσεων
για τη διευκόλυνση της αδειοδότησης
των τουριστικών επενδύσεων.».

«Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να
τηρούνται όλες οι διατάξεις της
κείμενης πολεοδομικής νομοθεσίας».

Άρθρο 45

Η παρ. 2 του άρθρου 13 του
ν.4179/2013
«2. α. Στα υφιστάμενα και εν
λειτουργία κατά την ημερομηνία της
δημοσίευσης του νόμου αυτού
χιονοδρομικά
κέντρα
της
παραγράφου 1 , τα οποία δεν έχουν
λάβει
άδεια
λειτουργίας
δεν
επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από
τις ισχύουσες διατάξεις διοικητικής
φύσεως κυρώσεις, αρμοδιότητας

Προθεσμία προσκόμισης απόφασης
έγκρισης περιβαλλοντικών όρων
χιονοδρομικών κέντρων
Η προθεσμία των δύο (2) ετών για την
προσκόμιση απόφασης έγκρισης
περιβαλλοντικών όρων χιονοδρομικών
κέντρων, όπως τίθεται στην περ. β) της
παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4179/2013
(Α’ 175) παρατείνεται για ένα (1) έτος

γ. Διατυπώνει προτάσεις και
υποδεικνύει λύσεις για την
αποτελεσματική αντιμετώπιση των
διοικητικών δυσχερειών και
προβλημάτων τα οποία προκύπτουν
κατά την αδειοδοτική ή άλλη συναφή
διαδικασία που αφορά σε τουριστικές
επενδύσεις.
δ. Επεξεργάζεται σχέδια γενικών
οδηγιών, εγκυκλίων και αποφάσεων
για τη διευκόλυνση της αδειοδότησης
των τουριστικών επενδύσεων.

ακόμα από
παρόντος.

τη

δημοσίευση

του Υπουργείου Τουρισμού μέχρι την
30.4.2015, υπό την προϋπόθεση, ότι
οι
φορείς
διαχείρισης
των
χιονοδρομικών
κέντρων
θα
υποβάλουν στην αρμόδια υπηρεσία
του Υπουργείου Τουρισμού μέχρι την
15.10.2014 τα δικαιολογητικά που
προβλέπονται στις περιπτώσεις α΄, β΄,
γ΄, ε΄, ζ΄, θ΄, ι΄, ια΄, ιβ΄, ιγ΄, ιδ΄, της υπ’
αριθ. Τ/11754/2003 απόφασης του
Υφυπουργού
Ανάπτυξης
«Προϋποθέσεις έκδοσης-χορήγησης
ειδικού σήματος λειτουργίας σε
επιχειρήσεις χιονοδρομικών κέντρων»
(Β΄ 1536), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει
με
τη
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», καθώς και δήλωση
υπαγωγής στις διατάξεις του ν.
4014/2011 ή του ν. 4178/2013,
ασφαλιστήριο συμβόλαιο, κάλυψης
περιουσίας κατά παντός κινδύνου και
αστικής ευθύνης έναντι τρίτων
Τα δικαιολογητικά και οι προθεσμίες
των προηγούμενων εδαφίων μπορεί
να τροποποιούνται με απόφαση του
Υπουργού Τουρισμού. Για την
εφαρμογή της παρούσας διάταξης
δεν απαιτείται η τήρηση των
προδιαγραφών της υπ’ αριθ.
Τ6868/4.7.2003 απόφασης του

Υφυπουργού Ανάπτυξης
«Καθορισμός προδιαγραφών για την
ίδρυση χιονοδρομικών κέντρων» (Β΄
959)».
«β. Η υποβολή στην αρμόδια
υπηρεσία αίτησης συνοδευόμενης
από το σύνολο των προβλεπόμενων
κατά το χρόνο υποβολής τους
δικαιολογητικών προσηκόντως
υποβαλλόμενων επάγεται την
αμελλητί έκδοση του Ειδικού Σήματος
Λειτουργίας από την ως άνω
υπηρεσία.
Στον αιτούντα τίθεται προθεσμία
δύο (2) ετών από τη χορήγηση του
Ειδικού Σήματος Λειτουργίας για
προσκόμιση στην ως άνω αρμόδια
υπηρεσία της σχετικής Απόφασης
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. "Η
προηγούμενη προθεσμία των δύο (2)
ετών παρατείνεται κατά δύο (2)
ακόμη έτη υπό την προϋπόθεση ότι
μέχρι και την 31ή Μαΐου 2019 θα έχει
ολοκληρωθεί η πληρότητα του
φακέλου για την περιβαλλοντική
αδειοδότηση."
Άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας
του προηγούμενου εδαφίου
συνεπάγεται αυτοδίκαιη ανάκληση
του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας.»
γ. Οι ρυθμίσεις της παραγράφου
αυτής εφαρμόζονται και για την
έκδοση άδειας λειτουργίας του
Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού,
όπως αυτό έχει οριοθετηθεί με τη
διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 53
του ν. 4042/2011 (Α` 24).

Άρθρο 46
Προδιαγραφές εγκαταστάσεων
μονάδων ιαματικής θεραπείας και
κέντρων ιαματικού τουρισμού

Η παρ.2 του άρθρου 16 του
ν.3498/2006
2. Πριν από την υποβολή του σχετικού
φακέλου στην πολεοδομική υπηρεσία

θερμαλισμού, θαλασσοθεραπείας
και αναζωογόνησης – Τροποποίηση
του άρθρου 16 του ν. 3498/2006
Το πρώτο και το τελευταίο εδάφιο της
παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 3498/2006
(Α΄ 230), περί της ανέγερσης ή
μετατροπής
ή
επέκτασης
των
εγκαταστάσεων μονάδων ιαματικής
θεραπείας και των κέντρων ιαματικού
τουρισμού
θερμαλισμού,
θαλασσοθεραπείας
και
αναζωογόνησης αντικαθίστανται και η
παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:
«2. Για την έκδοση άδειας δόμησης
υποβάλλεται σχετικός φάκελος στο
Πολεοδομικό Γραφείο της Ε.Υ.Π.Α.Τ.Ε..
Στην περίπτωση που η έκδοση άδειας
για οικοδομικές εργασίες αναφέρεται
σε ακίνητο που απέχει μέχρι εκατό
(100) μέτρα από την ακτογραμμή,
απαιτείται να γίνει, με ποινή
ακυρότητας της πράξης αυτής, ο
καθορισμός του αιγιαλού και της
παραλίας στην περιοχή αυτή σύμφωνα
με το άρθρο 8 του ν. 2971/2001.
Η διαδικασία ελέγχου, τα σχετικά
δικαιολογητικά και κάθε αναγκαία
λεπτομέρεια για την εφαρμογή της
διάταξης της παρούσας καθορίζονται
με
απόφαση
του
Υπουργού
Τουρισμού, που δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

Άρθρο 47
Ειδικό σήμα λειτουργίας μονάδων
ιαματικής θεραπείας και κέντρων
ιαματικού τουρισμού θερμαλισμού,

για την έκδοση οικοδομικής άδειας
απαιτείται προηγούμενη έγκριση του
Ε.Ο.Τ. όλων των μελετών που αφορούν
το κτίριο της εγκατάστασης. Στην
περίπτωση που η έκδοση άδειας για
οικοδομικές εργασίες αναφέρεται σε
ακίνητο που απέχει εκατό (100) μέτρα
από την ακτογραμμή, απαιτείται να
γίνει, με ποινή ακυρότητας της πράξης
αυτής, ο καθορισμός του αιγιαλού και
της παραλίας στην περιοχή αυτή
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
8 του ν. 2971/2001.
Η διαδικασία ελέγχου, τα σχετικά
δικαιολογητικά και κάθε αναγκαία
λεπτομέρεια για την εφαρμογή της
διάταξης της παρούσας παραγράφου
καθορίζονται με απόφαση του
αρμόδιου οργάνου του Ε.Ο.Τ. που
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αρθρο 17 του ν.3498/2006
Eιδικό σήμα λειτουργίας
1. Μονάδες ιαματικής θεραπείας,
κέντρα ιαματικού τουρισμού -

θερμαλισμού, κέντρα
θαλασσοθεραπείας και κέντρα
αναζωογόνησης λειτουργούν με
ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο
χορηγείται από τον Ε.Ο.Τ. και
Το άρθρο 17 του ν. 3498/2006 (Α΄ 230) αναρτάται σε εμφανές κοινόχρηστο
τροποποιείται ως προς τα αρμόδια σημείο της επιχείρησης προσιτό στο
όργανα και διαμορφώνεται ως εξής:
κοινό, στο χώρο υποδοχής ή της
κυρίας εισόδου.
«Άρθρο 17
2. Με απόφαση του Υπουργού
Ειδικό σήμα λειτουργίας
Τουριστικής Ανάπτυξης, η οποία
1. Μονάδες ιαματικής θεραπείας,
εκδίδεται κατόπιν προτάσεως του
κέντρα ιαματικού τουρισμού - Ε.Ο.Τ. και δημοσιεύεται στην
θερμαλισμού,
κέντρα Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,
θαλασσοθεραπείας
και
κέντρα ορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις,
αναζωογόνησης, όταν η λειτουργία οι οικονομικές επιβαρύνσεις, η
των τελευταίων συνδυάζεται με κύρια διαδικασία, τα απαραίτητα
τουριστικά
καταλύματα
ή
με δικαιολογητικά και κάθε αναγκαία
λεπτομέρεια για την απόκτηση του
εγκαταστάσεις ιαματικού τουρισμού ή
ειδικού σήματος λειτουργίας από τις
με σύνθετα τουριστικά καταλύματα ή επιχειρήσεις της προηγούμενης
με
Περιοχές
Ολοκληρωμένης παραγράφου.
Τουριστικής Ανάπτυξης, λειτουργούν
με ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο 3. Οι υφιστάμενες κατά την έναρξη
εκδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία ισχύος του παρόντος νόμου
επιχειρήσεις της παραπάνω
του Υπουργείου Τουρισμού και
παραγράφου 1 υποχρεούνται, [εντός
αναρτάται σε εμφανές κοινόχρηστο ενός (1) έτους από τη δημοσίευση της
σημείο της επιχείρησης προσιτό στο απόφασης της παραγράφου 2], ) "
κοινό, στο χώρο υποδοχής ή της κυρίας έως 31.12.2017" να υποβάλουν στον
Ε.Ο.Τ. αίτηση με τα καθορισμένα
εισόδου.
2. Με απόφαση του Υπουργού δικαιολογητικά προκειμένου να
Τουρισμού, η οποία δημοσιεύεται τύχουν του ειδικού σήματος
λειτουργίας.
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,
ορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι
οικονομικές
επιβαρύνσεις,
η
διαδικασία,
τα
απαραίτητα
δικαιολογητικά και κάθε αναγκαία
λεπτομέρεια για την απόκτηση του
ειδικού σήματος λειτουργίας από τις
επιχειρήσεις της παρ. 1.
3. Οι υφιστάμενες κατά την έναρξη
ισχύος του παρόντος επιχειρήσεις της
θαλασσοθεραπείας και
αναζωογόνησης – Τροποποίηση του
άρθρου 17 του ν. 3498/2006

παρ. 1 υποχρεούνται να υποβάλουν
στην Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και
Αδειοδότησης
Τουριστικών
Επενδύσεων του άρθρου 12 του ν.
4002/2011 (Α’ 180), αίτηση με τα
καθορισμένα
δικαιολογητικά,
προκειμένου να εκδοθεί για αυτές το
Ειδικό Σήμα Λειτουργίας.».

Άρθρο 48
Υφιστάμενες εγκαταστάσεις
ιαματικής θεραπείας- Τροποποίηση
του άρθρου 23 του ν. 3498/2006
1. Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 23 του ν.
3498/2006 (Α΄ 230), περί των
υφιστάμενων
εγκαταστάσεων
ιαματικής θεραπείας, καθώς και πάσης
φύσεως εγκαταστάσεων στις οποίες
γίνεται χρήση ιαματικών φυσικών
πόρων, αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Τα πρόσωπα που διοικούν ή
διαχειρίζονται ή έχουν αναλάβει τη
λειτουργία εγκαταστάσεων ιαματικής
θεραπείας, καθώς και πάσης φύσεως
εγκαταστάσεων στις οποίες γίνεται
χρήση ιαματικών φυσικών πόρων και
οι οποίες υφίστανται κατά τη
δημοσίευση
του
παρόντος,
υποχρεούνται να προσαρμόζονται στις
διατάξεις του νόμου αυτού και των
κατ’
εξουσιοδότηση
αυτού
κανονιστικών πράξεων.

Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 23 του
ν.3498/2006
Αρθρο 23
Υφιστάμενες εγκαταστάσεις
1. Τα πρόσωπα που διοικούν ή
διαχειρίζονται ή έχουν αναλάβει τη
λειτουργία εγκαταστάσεων ιαματικής
θεραπείας, καθώς και πάσης φύσεως
εγκαταστάσεων στις οποίες γίνεται
Χρήση ιαματικών φυσικών πόρων και
οι οποίες υφίστανται κατά τη
δημοσίευση του παρόντος νόμου,
υποχρεούνται να προσαρμοστούν
στις διατάξεις του νόμου αυτού και
των εκτελεστικών κανονιστικών
πράξεων [εντός τριών (3) ετών από τη
δημοσίευση του νόμου] "έως
31.12.2017" και των σχετικών
εκτελεστικών κανονιστικών πράξεων.

2. Εγκαταστάσεις για τις οποίες δεν
έχει γίνει προσαρμογή στις διατάξεις
του παρόντος νόμου εντός της
προθεσμίας της προηγούμενης
παραγράφου θεωρείται ότι δεν έχουν
άδεια λειτουργίας. Η λειτουργία τους
επιτρέπεται μόνο αν διαπιστωθεί από
τον Ε.Ο.Τ. ότι τηρούνται οι ισχύουσες
2. Εγκαταστάσεις για τις οποίες δεν διατάξεις και χορηγηθεί το ειδικό
έχει γίνει προσαρμογή στις διατάξεις σήμα λειτουργίας.
του παρόντος θεωρείται ότι δεν έχουν
άδεια λειτουργίας. Η λειτουργία τους
επιτρέπεται μόνο αν διαπιστωθεί από

την
αρμόδια
υπηρεσία
του
Υπουργείου Τουρισμού ότι τηρούνται
οι ισχύουσες διατάξεις και εκδοθεί το
ειδικό σήμα λειτουργίας.»

Άρθρο 52

Μη μισθολογικές παροχές
υπαλλήλων του Ελληνικού
Οργανισμού Τουρισμού –
Τροποποίηση του άρθρου 43 του
ν. 4484/2017
Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 43
του ν. 4484/2017 (Α΄ 110)
προστίθενται τέσσερα νέα εδάφια
και η παράγραφος τροποποιείται
ως εξής:
«5. Παροχές από φορείς γενικής
κυβέρνησης που αφορούν σε κάθε
είδους Ασφαλιστήρια Συμβόλαια ή
Προγράμματα
Ιατροφαρμακευτικής Κάλυψης των
εργαζομένων, καθώς και σε
μειωμένα
εισιτήρια,
δωρεάν
Κάρτες Διαδρομών καταργούνται.
Από τη ρύθμιση αυτή εξαιρούνται
οι παροχές που αφορούν την
προβλεπόμενη από την παρ. 5 του
άρθρου 5 του ν. 2194/1994 (Α΄ 34)
ασφάλιση του προσωπικού του
ΕΚΑΒ
και
των
Μονάδων
Μεταμοσχεύσεων
κατά
την
εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας
με
τα
μέσα
μεταφοράς
(ελικόπτερα,
αεροπλάνα,
αεροσκάφη,
ειδικές
κινητές
μονάδες, ασθενοφόρα, πλωτά
μέσα) επειγόντων περιστατικών.
Από τη ρύθμιση αυτήν εξαιρούνται
επίσης οι παροχές που αφορούν

Η παράγραφος 5 του άρθρου 43 του
ν. 4484/2017 (Α΄110)
5. Παροχές από φορείς γενικής
κυβέρνησης που αφορούν σε κάθε
είδους Ασφαλιστήρια Συμβόλαια ή
Προγράμματα Ιατροφαρμακευτικής
Κάλυψης των εργαζομένων, καθώς
και σε μειωμένα εισιτήρια, δωρεάν
Κάρτες Διαδρομών καταργούνται.
Από τη ρύθμιση αυτή εξαιρούνται οι
παροχές που αφορούν την
προβλεπόμενη από την παρ. 5 του
άρθρου 5 του ν. 2194/1994 (Α` 34)
ασφάλιση του προσωπικού του ΕΚΑΒ
και των Μονάδων Μεταμοσχεύσεων
κατά την εκτέλεση διατεταγμένης
υπηρεσίας με τα μέσα μεταφοράς
(ελικόπτερα, αεροπλάνα,
αεροσκάφη, ειδικές κινητές μονάδες,
ασθενοφόρα, πλωτά μέσα)
επειγόντων περιστατικών.
«Από τη ρύθμιση αυτήν εξαιρούνται
επίσης οι παροχές που αφορούν στην
ασφάλιση του προσωπικού της
Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας
Α.Ε. (Ε.Α.Β. Α.Ε.) κατά την άσκηση ή εξ
αφορμής της υπηρεσίας του.»

στην ασφάλιση του προσωπικού
της
Ελληνικής
Αεροπορικής
Βιομηχανίας Α.Ε. (Ε.Α.Β. Α.Ε.) κατά
την άσκηση ή εξ αφορμής της
υπηρεσίας του. Κατ΄ εξαίρεση,
στους υπαλλήλους του Ελληνικού
Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) και
του Υπουργείου Τουρισμού που
μετατίθενται ή αποσπώνται σε
Υπηρεσίες Εξωτερικού Ε.Ο.Τ. που
εδρεύουν
σε
χώρες
εκτός
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), στις
οποίες δεν υφίσταται σύστημα
δημόσιας υγείας και περίθαλψης,
ή/και σε χώρες με τις οποίες δεν
υφίστανται διμερείς διακρατικές
συμφωνίες με την Ελλάδα που να
ρυθμίζουν
το
ζήτημα
της
ιατροφαρμακευτικής
κάλυψης,
καθώς και στα μέλη της οικογενείας
τους (σύζυγο, τέκνα) που κατοικούν
μαζί
τους
στο
εξωτερικό,
παρέχεται,
ως
οικειοθελής
μισθολογική παροχή, ιδιωτική
ιατροφαρμακευτική
και
νοσοκομειακή
ασφάλιση.
Η
δαπάνη για την παροχή των
προγραμμάτων
ιατροφαρμακευτικής
και
νοσοκομειακής ασφάλισης από
ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία
βαρύνει
τον
Προϋπολογισμό
Διοίκησης
και
Λειτουργίας
οικονομικού έτους, των Υπηρεσιών
Εξωτερικού Ε.Ο.Τ. που εμπίπτουν
στη
ρύθμιση.
Οιαδήποτε
ιατροφαρμακευτική
ή
και
νοσοκομειακή κάλυψη στις χώρες,
όπου μετατίθενται ή αποσπώνται,
για όλο το διάστημα της παραμονής
τους, παρέχεται αποκλειστικά
μέσω της ιδιωτικής ασφάλισης ως

ανωτέρω. Κατά τα λοιπά, οι
διατάξεις
περί
υποχρεωτικής
ασφάλισης δημοσίων υπαλλήλων
και λειτουργών και υπαλλήλων
νομικών προσώπων δημοσίου
δικαίου,
στην
Ελλάδα,
εξακολουθούν να ισχύουν.».

Άρθρο 53
Ρύθμιση θεμάτων τουριστικής
προβολής της χώρας – Τροποποίηση
του άρθρου 4 του ν. 3270/2004

1. Η παρ. 1 του άρθρου 4 του ν.
3270/2004 (Α' 187), περί των
αρμοδιοτήτων του Ελληνικού
Οργανισμού Τουρισμού αναφορικά
με την προώθηση της τουριστικής
πολιτικής και την προβολή της
χώρας, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Ο Ελληνικός Οργανισμός
Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) έχει ως
αρμοδιότητα την προώθηση της
τουριστικής
πολιτικής
της
Κυβέρνησης και την προβολή της
χώρας. Για τον σκοπό αυτό ο Ε.Ο.Τ.,
ιδίως:
α) Υποβάλλει προτάσεις στο
Υπουργείο Τουρισμού για τη
χάραξη τουριστικής πολιτικής στα
θέματα αρμοδιότητάς του και την
εφαρμόζει εντός του πλαισίου των
αρμοδιοτήτων του.
Προς τούτο ο Ε.Ο.Τ. ερευνά την
τουριστική αγορά και τον διεθνή
ανταγωνισμό,
μελετά
την
ανταγωνιστικότητα του τουρισμού,
συντάσσει μελέτες για θέματα της
αρμοδιότητάς του και καταρτίζει
προγράμματα
διαφήμισης,

Άρθρο 4 του ν.3270/2004
Ρύθμιση θεμάτων Ε.Ο.Τ.
«1. Ο Ε.Ο.Τ. έχει ως αρμοδιότητα την
προώθηση της τουριστικής πολιτικής
της Κυβέρνησης και την προβολή της
χώρας. Για το σκοπό αυτόν ο Ε.Ο.Τ.,
ιδίως:
α) Υποβάλλει προτάσεις στο
Υπουργείο Τουρισμού για τη χάραξη
τουριστικής πολιτικής στα θέματα
αρμοδιότητάς του και την εφαρμόζει
μέσα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων
του.
Προς τούτο ο Ε.Ο.Τ. ερευνά την
τουριστική αγορά, μελετά την
ανταγωνιστικότητα του τουρισμού,
συντάσσει μελέτες για θέματα της
αρμοδιότητάς του και καταρτίζει τα
προγράμματα διαφήμισης, δημοσίων
σχέσεων και τουριστικών
εκδηλώσεων στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό.
β) Εκτελεί τα προγράμματα
τουριστικής προβολής της χώρας στο
εσωτερικό και το εξωτερικό και
μεριμνά για την προώθηση του
ελληνικού τουριστικού προϊόντος και
της χώρας, μέσω συμμετοχής σε
διεθνείς εκθέσεις, συνέδρια και
λοιπές εκδηλώσεις, στην Ελλάδα και
το εξωτερικό.
«αα) Συμβάσεις για μίσθωση χώρου
και χρόνου σε πάσης φύσεως μέσα
μαζικής επικοινωνίας, έντυπης,
διαδικτυακής ή κάθε άλλης μορφής
(όπως ιδίως έντυπα, τηλεόραση,

δημοσίων σχέσεων και τουριστικών
εκδηλώσεων στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό.
β) Εκτελεί τα προγράμματα
τουριστικής προβολής της χώρας
στο εσωτερικό και στο εξωτερικό
και μεριμνά για την προώθηση του
ελληνικού τουριστικού προϊόντος
και την ενίσχυση της εικόνας της
χώρας, μέσω συμμετοχής σε
διεθνείς εκθέσεις, συνέδρια και
λοιπές εκδηλώσεις, στην Ελλάδα
και στο εξωτερικό. Ειδικότερα:
αα) Συμβάσεις για μίσθωση χώρου
και χρόνου σε πάσης φύσεως μέσα
μαζικής επικοινωνίας, έντυπης,
διαδικτυακής, ή και κάθε άλλης
μορφής (όπως έντυπα, τηλεόραση,
ραδιόφωνο, διαδίκτυο, διαφήμιση
σε ψηφιακά μέσα, διαφημιστικές
πλατφόρμες
προγραμματικού
μάρκετινγκ, εξωτερική, σταθερή και
κινητή διαφήμιση), για την εν γένει
τουριστική προβολή της Ελλάδας
στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, με
διαφημιστικό υλικό που παρέχει ο
Ε.Ο.Τ., συνάπτονται απευθείας με
το μέσο ή τον εκπρόσωπό του ή τον
αντιπρόσωπό του ή με εταιρείες
αγοράς μέσων (media shops)
ανεξαρτήτως ποσού, με απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου του
Ε.Ο.Τ. και με την επιφύλαξη της
περ. β) της παρ. 7. Με κοινή
απόφαση
των
Υπουργών
Οικονομικών
και
Τουρισμού
καθορίζονται θέματα που αφορούν
στη διαδικασία, τα δικαιολογητικά
πληρωμής των σχετικών δαπανών,
καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
ββ) Σε τρίτες χώρες, οι προμήθειες
αγαθών, η ανάθεση υπηρεσιών και

ραδιόφωνο, διαδίκτυο, διαφήμιση σε
ψηφιακά μέσα, εξωτερική, σταθερή
και κινητή διαφήμιση) για την εν
γένει τουριστική προβολή της
Ελλάδας στην ημεδαπή ή αλλοδαπή,
με διαφημιστικό υλικό που παρέχει ο
ΕΟΤ, συνάπτονται απευθείας με το
μέσο ή τον εκπρόσωπό του ή τον
αντιπρόσωπό του, ανεξαρτήτως
ποσού, με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του Οργανισμού και με
την επιφύλαξη της περίπτωσης β` της
παραγράφου 7. Με κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονομικών και
Τουρισμού καθορίζονται τα θέματα
σχετικά με τη διαδικασία και τον
καθορισμό των δικαιολογητικών
πληρωμής των σχετικών δαπανών,
καθώς και κάθε άλλη διαδικαστική
λεπτομέρεια.
ββ) Σε τρίτες χώρες οι προμήθειες
των ειδών, η ανάθεση των υπηρεσιών
και της εκτέλεσης των εργασιών που
απαιτούνται για την τουριστική
προβολή της Ελλάδας διενεργούνται
απευθείας από τα Γραφεία
Εξωτερικού του Ε.Ο.Τ, κατ` εφαρμογή
της παρ. 3 του άρθρου 168 του ν.
3566/2007 (Α` 117), μετά από
έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου
του Ε.Ο.Τ.. Τα ανωτέρω ισχύουν και
για τις χώρες στις οποίες δεν
υπάρχουν Γραφεία του Ε.Ο.Τ., οπότε η
ανάθεση γίνεται από την Κεντρική
Υπηρεσία του Ε.Ο.Τ. αποκλειστικά και
μόνο για την εκτέλεση
προγραμμάτων προβολής,
διαφήμισης, δημοσίων σχέσεων και
πάσης φύσεως δράσεις προβολής και
προώθησης (όπως ιδίως συμμετοχή
σε εκθέσεις ή σε διάφορες
εκδηλώσεις ή δράσεις δημοσίων
σχέσεων) και σε συνεργασία με τις
κατά τόπους αρμόδιες ελληνικές
διπλωματικές και προξενικές αρχές,
όπου κριθεί ότι απαιτείται.».

εργασιών που απαιτούνται για την
τουριστική προβολή της Ελλάδας
(δράσεις προβολής, διαφήμισης,
δημοσίων σχέσεων, εκθέσεις και
πάσης
φύσεως
εκδηλώσεις)
διενεργούνται απευθείας από τα
Γραφεία Εξωτερικού του Ε.Ο.Τ.,
κατ` εφαρμογή της παρ. 3 του
άρθρου 168 του ν. 3566/2007 (Α’
117), μετά από έγκριση του
Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Τ..
Τα ανωτέρω ισχύουν και για τις
χώρες στις οποίες δεν υπάρχουν
Γραφεία του Ε.Ο.Τ., οπότε η
ανάθεση γίνεται από την Κεντρική
Υπηρεσία του Ε.Ο.Τ. και σε
συνεργασία με τις κατά τόπους
αρμόδιες ελληνικές διπλωματικές
και προξενικές αρχές, όπου κριθεί
ότι απαιτείται.
γγ) Οι πάσης φύσεως δράσεις
προώθησης και προβολής της
χώρας
και
του
ελληνικού
τουρισμού που εντάσσονται σε
προγράμματα επικοινωνίας στην
Ελλάδα και το εξωτερικό και
αφορούν σε πάσης φύσεως
διοργανώσεις,
συνέδρια,
εκδηλώσεις,
θεματικές
παρουσιάσεις-εκπαιδευτικά
σεμινάρια (workshops, roadshows,
webinars), ταξίδια εξοικείωσης για
τουριστικούς
πράκτορες,
δημοσιογράφους,
bloggers,
κινηματογραφικά και τηλεοπτικά
συνεργεία,
σημαντικές
προσωπικότητες της διεθνούς
αγοράς
και
εν
γένει
προσωπικότητες
κύρους
με
επιρροή στην κοινή γνώμη, καθώς
και σε κάθε άλλη δράση ή ενέργεια,
προμήθεια ή υπηρεσία που

«γγ) Οι πάσης φύσεως δράσεις
προώθησης και προβολής της Χώρας
και του ελληνικού τουρισμού που
εντάσσονται σε προγράμματα
επικοινωνίας στην Ελλάδα και το
εξωτερικό για τα έτη 2020 και 2021
και αφορούν σε πάσης φύσεως
διοργανώσεις, συνέδρια, εκδηλώσεις,
θεματικές παρουσιάσειςεκπαιδευτικά σεμινάρια (workshops,
roadshows, webinars), ταξίδια
εξοικείωσης για τουριστικούς
πράκτορες, δημοσιογράφους,
bloggers, κινηματογραφικά και
τηλεοπτικά συνεργεία, σημαντικές
προσωπικότητες της διεθνούς αγοράς
και εν γένει προσωπικότητες κύρους
με επιρροή στην κοινή γνώμη, καθώς
και σε κάθε άλλη δράση ή ενέργεια,
προμήθεια ή υπηρεσία που
αποβλέπει στην προώθηση του
ελληνικού τουρισμού και την
ενίσχυση της εικόνας της Χώρας, για
συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω
των ορίων των παραγράφων γ` και δ`
του άρθρου 5 του ν. 4412/2016,
ανατίθενται και εκτελούνται κατά
παρέκκλιση των διατάξεων του ν.
4412/2016, κατ` αναλογική εφαρμογή
των διατάξεων περί απευθείας
ανάθεσης και των κατά περίπτωση
αποφάσεων του Διοικητικού
Συμβουλίου του EOT, τηρούμενων
των διατάξεων περί δημοσίου
λογιστικού και υπό την επιφύλαξη της
καταχώρισης στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. των
τυχόν προκηρύξεων και διακηρύξεων,
των αποφάσεων κατακύρωσης ή
ανάθεσης, των συμφωνητικών και
των εντολών πληρωμής. Σε κάθε
περίπτωση κατά την ανάθεση των
συμβάσεων πρέπει να τηρούνται οι
αρχές της διαφάνειας, της
αναλογικότητας και της ίσης
μεταχείρισης των οικονομικών
φορέων.

αποβλέπει στην προώθηση του
ελληνικού τουρισμού και την
ενίσχυση της εικόνας της χώρας,
για συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία
κάτω των ορίων των περ. γ) και δ)
του άρθρου 5 του ν. 4412/2016 (Α’
147), ανατίθενται και εκτελούνται
κατά παρέκκλιση του ν. 4412/2016,
κατ’ ανάλογη εφαρμογή των
διατάξεων
περί
απευθείας
ανάθεσης και των κατά περίπτωση
αποφάσεων
του
Διοικητικού
Συμβουλίου
του
E.O.T.,
τηρούμενων των διατάξεων περί
δημοσίου λογιστικού και υπό την
επιφύλαξη της καταχώρισης στο
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων
Συμβάσεων
(Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.)
των
τυχόν
προκηρύξεων και διακηρύξεων,
των αποφάσεων κατακύρωσης ή
ανάθεσης, των συμφωνητικών και
των εντολών πληρωμής. Σε κάθε
περίπτωση κατά την ανάθεση των
συμβάσεων πρέπει να τηρούνται οι
αρχές της διαφάνειας, της
αναλογικότητας και της ίσης
μεταχείρισης των οικονομικών
φορέων.
Ως «ταξίδι εξοικείωσης» ορίζεται το
σύνολο των υπηρεσιών, σχετικών
με την προμήθεια αεροπορικών και
ακτοπλοϊκών
εισιτηρίων,
μεταφορών και μετακινήσεων
εντός της χώρας, διαμονής,
γευμάτων, δείπνων και ξεναγήσεων
του E.O.T. για την προβολή και
προώθηση
της
χώρας
στο
εξωτερικό.
γ) Αναλαμβάνει κάθε άλλη
δραστηριότητα ή ενέργεια που
αποβλέπει
στην
οργάνωση,

Ως «ταξίδι εξοικείωσης» ορίζεται
τοσύνολο των υπηρεσιών, σχετικών
με την προμήθεια αεροπορικών και
ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, μεταφορών
και μετακινήσεων εντός της Χώρας,
διαμονής, γευμάτων, δείπνων και
ξεναγήσεων του EOT για την προβολή
και προώθηση της Χώρας στο
εξωτερικό.».
γ) Αναλαμβάνει κάθε άλλη
δραστηριότητα ή ενέργεια που
αποβλέπει στην οργάνωση, ανάπτυξη
και προώθηση του Τουρισμού και της
εικόνας της χώρας και ιδίως:
αα) Συνεργάζεται με τις συλλογικές
οργανώσεις των τουριστικών
επιχειρήσεων, πανελλήνιας και
τοπικής κλίμακας, τους φορείς που
αυτοί συστήνουν, τους οργανισμούς
τοπικής αυτοδιοίκησης και τους
οργανισμούς του Δημοσίου, για την
επεξεργασία, σχεδίαση και εφαρμογή
κοινών και συγχρηματοδοτούμενων
προγραμμάτων διαφημιστικής
προβολής της χώρας, τουριστικών
περιοχών, σύγχρονων μορφών
τουρισμού, όπως: οικολογικός
τουρισμός, πολιτιστικός τουρισμός,
ιατρικός, αθλητικός τουρισμός και
κλάδων τουριστικών επιχειρήσεων.
Εγκρίνει προγράμματα προβολής,
σύμφωνα με το άρθρο 47 του
παρόντος.
ββ) Επιχορηγεί εκδηλώσεις τρίτων
φυσικών ή νομικών προσώπων στο
εξωτερικό και στην Ελλάδα με
κριτήριο την προβολή της Ελλάδας
και την προώθηση του Ελληνικού
Τουρισμού διεθνώς.
γγ) Διοργανώνει ταξίδια εξοικείωσης
για δημοσιογράφους, τουριστικούς
πράκτορες και προσωπικότητες
κύρους. Δύναται να μισθώνει παντός
είδους μεταφορικά με ή άνευ οδηγού
μέσα, για τις ανάγκες φιλοξενίας
προσκεκλημένων προσωπικοτήτων,

ανάπτυξη και προώθηση του
τουρισμού και της εικόνας της
χώρας και ιδίως:
αα) Συνεργάζεται με τις συλλογικές
οργανώσεις
των
τουριστικών
επιχειρήσεων, πανελλήνιας και
τοπικής κλίμακας, τους φορείς που
αυτοί
συστήνουν,
τους
οργανισμούς
τοπικής
αυτοδιοίκησης
και
τους
οργανισμούς του Δημοσίου, για την
επεξεργασία,
σχεδίαση
και
εφαρμογή
κοινών
και
συγχρηματοδοτούμενων
προγραμμάτων
διαφημιστικής
προβολής της χώρας, τουριστικών
περιοχών, κλάδων τουριστικών
επιχειρήσεων
και
σύγχρονων
μορφών
τουρισμού,
όπως
οικολογικός, πολιτιστικός, ιατρικός
και αθλητικός τουρισμός, καθώς
και κάθε άλλη ειδική μορφή
τουρισμού.
ββ) Επιχορηγεί εκδηλώσεις τρίτων
φυσικών ή νομικών προσώπων στο
εξωτερικό και στην Ελλάδα με
κριτήριο την προβολή της Ελλάδας
και την προώθηση του ελληνικού
τουρισμού διεθνώς.
γγ)
Διοργανώνει
ταξίδια
εξοικείωσης για δημοσιογράφους,
τουριστικούς
πράκτορες
και
προσωπικότητες κύρους. Δύναται
να μισθώνει παντός είδους
μεταφορικά, με ή χωρίς οδηγό,
μέσα, για τις ανάγκες φιλοξενίας
προσκεκλημένων
προσωπικοτήτων,
δημοσιογράφων,
κινηματογραφικών - τηλεοπτικών
συνεργείων
και
ομάδων
προσκεκλημένων,
που

δημοσιογράφων, κινηματογραφικών τηλεοπτικών συνεργείων, ομάδων
προσκεκλημένων που περιηγούνται
τη χώρα σε ταξίδια εξοικείωσης
ανεξαρτήτως ποσού τόσο στην
Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
δδ) Διοργανώνει ειδικές εκδηλώσεις,
θεματικές παρουσιάσεις και
εκπαιδευτικά σεμινάρια (workshops)
για την Ελλάδα και συμμετέχει σε
συναφείς δράσεις και διοργανώσεις
τρίτων φορέων, για την προβολή και
προώθηση τουριστικών περιοχών,
προϊόντων και υπηρεσιών, με παροχή
αιγίδας, επιστολών υποστήριξης και
ευαρέσκειας, πληροφοριακού και
προωθητικού υλικού και
διευκολύνσεων ή και ανάληψη
μέρους του κόστους διοργάνωσης,
έναντι αντισταθμιστικών παροχών.
εε) Διοργανώνει διαδικτυακά
σεμινάρια σε συνεργασία με τρίτους
(ταξιδιωτικούς οργανισμούς - tour
operators, εκδοτικά συγκροτήματα,
κλαδικές εκδόσεις) και συνάπτει
μνημόνια συνεργασίας με δημόσια
και ιδιωτικά ανώτερα και ανώτατα
εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας
και του εξωτερικού, προκειμένου να
απασχολούνται στον Οργανισμό
φοιτητές για πρακτική απασχόληση,
μέχρι 6 μήνες.
δ) Καταρτίζει και εκτελεί
προγράμματα προβολής, διαφήμισης,
δημόσιων σχέσεων και τουριστικών
εκδηλώσεων στην ημεδαπή και
αλλοδαπή είτε μόνος είτε από κοινού
με άλλα ημεδαπά ή αλλοδαπά νομικά
ή φυσικά πρόσωπα. Με τα πρόσωπα
αυτά ο Οργανισμός συμβάλλεται είτε
με απευθείας συμφωνίες είτε κατόπιν
επιλογής τους μετά από σχετική
πρόσκληση είτε δια του τύπου είτε
μέσω της διαδικτυακής πύλης του,
για εκδήλωση ενδιαφέροντος και με
βάση τις πλέον συμφέρουσες για τον

περιηγούνται τη χώρα σε ταξίδια
εξοικείωσης, ανεξαρτήτως ποσού,
τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο
εξωτερικό.
δδ)
Διοργανώνει
ειδικές
εκδηλώσεις,
θεματικές
παρουσιάσεις και εκπαιδευτικά
σεμινάρια (workshops) για την
Ελλάδα
και
συμμετέχει
σε
συναφείς
δράσεις
και
διοργανώσεις τρίτων φορέων, για
την προβολή και προώθηση
τουριστικών περιοχών, προϊόντων
και υπηρεσιών, με παροχή αιγίδας,
επιστολών
υποστήριξης
και
ευαρέσκειας, πληροφοριακού και
προωθητικού
υλικού
και
διευκολύνσεων ή και ανάληψη
μέρους του κόστους διοργάνωσης,
έναντι αντισταθμιστικών παροχών.
εε) Διοργανώνει διαδικτυακά
σεμινάρια σε συνεργασία με
τρίτους
(ταξιδιωτικούς
οργανισμούς – tour operators,
εκδοτικά συγκροτήματα, κλαδικές
εκδόσεις) και συνάπτει μνημόνια
συνεργασίας με δημόσια και
ιδιωτικά ανώτερα και ανώτατα
εκπαιδευτικά
ιδρύματα
της
Ελλάδας και του εξωτερικού,
προκειμένου να απασχολούνται
στον Ε.Ο.Τ. φοιτητές για πρακτική
απασχόληση, μέχρι έξι (6) μήνες.
δ)
Καταρτίζει
και
εκτελεί
προγράμματα
προβολής,
διαφήμισης, δημόσιων σχέσεων
και τουριστικών εκδηλώσεων στην
ημεδαπή και αλλοδαπή, είτε μόνος,
είτε από κοινού με άλλα ημεδαπά ή
αλλοδαπά νομικά ή φυσικά
πρόσωπα που εξυπηρετούν τους
σκοπούς του. Με τα πρόσωπα αυτά

Οργανισμό προτάσεις, που
υποβάλλονται από τους
ενδιαφερομένους. Με τις ίδιες
συμφωνίες ορίζονται το αντικείμενο,
οι προϋποθέσεις, καθώς και οι
οικονομικοί και λοιποί όροι
συνεργασίας του Οργανισμού με τα
ως άνω πρόσωπα και ο τρόπος
πραγματοποίησής της. Η συνεργασία
αυτή μπορεί να περιλαμβάνει:
αα. Την οικονομική συμμετοχή των
παραπάνω φορέων ή προσώπων στο
σύνολο ή και σε μέρος της σχετικής
δαπάνης υλοποίησης των παραπάνω
διαφημιστικών ενεργειών και λοιπών
δραστηριοτήτων που γίνονται από τις
υπηρεσίες του Ε.Ο.Τ.. Οι φορείς και τα
πρόσωπα αυτά μπορούν να
αναφέρονται, όπου και όπως
προβλέπεται και εφόσον το
επιθυμούν, ως επιμέρους χορηγοί
από κοινού με τον Ε.Ο.Τ. στα
παραπάνω διαφημιστικά
προγράμματα και λοιπές
δραστηριότητες.
ββ. Τη με κάθε τρόπο συμμετοχή του
Ε.Ο.Τ. στην υλοποίηση διαφημιστικών
προγραμμάτων και λοιπών ενεργειών
που θα εκτελούνται από τα
συμβαλλόμενα με τον Ε.Ο.Τ. πρόσωπα
ή τη συγχρηματοδότηση στην
υλοποίηση αυτών, καθώς και την
προβολή τους. Τα προγράμματα αυτά
μπορούν να περιλαμβάνουν τη χρήση
καινοτόμων εργαλείων της σύγχρονης
τεχνολογίας (διαδίκτυο, μέσα
κοινωνικής δικτύωσης, εφαρμογές
κινητής τηλεφωνίας κ.ο.κ.), δράσεις
δημοσίων σχέσεων και λοιπές
προωθητικές δράσεις όπως,
συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις
τουρισμού, συμμετοχή σε διεθνή
συνέδρια, συμμετοχή σε διεθνείς
οργανισμούς και ευρωπαϊκά
προγράμματα δικτύωσης, αγορά
χορηγικών πακέτων σε πάσης φύσεως

ο Ε.Ο.Τ. μπορεί να συμβάλλεται
είτε με απευθείας συμφωνίες, είτε
και κατόπιν επιλογής τους, μετά
από σχετική πρόσκληση, είτε δια
του τύπου, είτε μέσω της
διαδικτυακής πύλης του Ε.Ο.Τ.. Με
τις ίδιες συμφωνίες ορίζονται το
αντικείμενο, οι προϋποθέσεις,
καθώς και οι οικονομικοί και λοιποί
όροι συνεργασίας του Ε.Ο.Τ. με τα
ως άνω πρόσωπα και ο τρόπος
πραγματοποίησής
τους.
Η
συνεργασία
αυτή
μπορεί
ενδεικτικά να περιλαμβάνει:
αα) Την οικονομική συμμετοχή των
παραπάνω φορέων ή προσώπων
στο σύνολο ή και σε μέρος της
σχετικής δαπάνης υλοποίησης των
παραπάνω
διαφημιστικών
ενεργειών
και
λοιπών
δραστηριοτήτων που υλοποιούνται
από τις υπηρεσίες του Ε.Ο.Τ.. Οι
φορείς και τα πρόσωπα αυτά
μπορούν να αναφέρονται, όπου και
όπως προβλέπεται και εφόσον το
επιθυμούν, ως επιμέρους χορηγοί
από κοινού με τον Ε.Ο.Τ. στα
παραπάνω
διαφημιστικά
προγράμματα
και
λοιπές
δραστηριότητες,
ή
και
ως
αποκλειστικοί χορηγοί στον χώρο
που δραστηριοποιούνται, εφόσον
καλύπτουν πλήρως το σύνολο της
δαπάνης υλοποίησης, χωρίς καμία
επιβάρυνση του Ε.Ο.Τ..
ββ) Τη με κάθε τρόπο συμμετοχή
του Ε.Ο.Τ. στην υλοποίηση
διαφημιστικών προγραμμάτων και
λοιπών ενεργειών που εκτελούνται
από τα συμβαλλόμενα με τον Ε.Ο.Τ.
πρόσωπα ή τη συγχρηματοδότηση
στην υλοποίηση αυτών, καθώς και

εκδηλώσεις, ημερίδες, διοργάνωση
και συμμετοχή σε κινηματογραφικές
παραγωγές, τουριστικές,
καλλιτεχνικές, αθλητικές και λοιπές
εκδηλώσεις, καθώς και σε
προγράμματα συμπαραγωγής και
συνδιαφήμισης διεθνώς είτε
αναλαμβάνοντας στο ακέραιο την
υλοποίηση των δράσεων είτε από
κοινού σε συνεργασία με άλλα νομικά
ή φυσικά πρόσωπα.
«Η διαδικασία υλοποίησης των
συμφωνιών για τα προγράμματα
συμπαραγωγής και συνδιαφήμισης
του EOT άρχεται με πρωτοβουλία και
πρόσκληση του αντισυμβαλλομένου
του EOT, φυσικού ή νομικού
προσώπου, το οποίο υλοποιεί με δικά
του μέσα και χρήματα συγκεκριμένη
προωθητική ενέργεια και προσκαλεί
τον EOT να συμπράξει στην
παραγωγή του προωθητικού
προϊόντος για την προβολή του
ελληνικού τουρισμού, καλύπτοντας
μέρος του κόστους υλοποίησης.
Οι προϋποθέσεις και οι ειδικότεροι
όροι υλοποίησης του προγράμματος
προωθητικών ενεργειών, όπως αυτοί
διατυπώνονται στις σχετικές
συμφωνίες, διαμορφώνονται από τον
αντισυμβαλλόμενο σε συνεργασία με
τον EOT.
Για τη συμμετοχή του EOT στις
συμφωνίες αυτές απαιτείται
αιτιολογημένη απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία
λαμβάνεται μετά από εισήγηση του
Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού
και εγκρίνεται από τον Υπουργό
Τουρισμού «με την επιφύλαξη της
περίπτωσης β της παρ. 7».
Λεπτομέρειες ως προς την υλοποίηση
των ανωτέρω συμφωνιών
καθορίζονται με κοινή υπουργική
απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών και Τουρισμού».

την
προβολή
τους.
Τα
προγράμματα αυτά μπορούν να
περιλαμβάνουν
τη
χρήση
καινοτόμων
εργαλείων
της
σύγχρονης τεχνολογίας (διαδίκτυο,
μέσα
κοινωνικής
δικτύωσης,
εφαρμογές κινητής τηλεφωνίας
κ.ο.κ.), δράσεις δημοσίων σχέσεων
και λοιπές προωθητικές δράσεις,
όπως συμμετοχή σε διεθνείς
εκθέσεις
τουρισμού,
διεθνή
συνέδρια, διεθνείς οργανισμούς
και ευρωπαϊκά προγράμματα
δικτύωσης, αγορά χορηγικών
πακέτων σε πάσης φύσεως
εκδηλώσεις, ημερίδες, διοργάνωση
και
συμμετοχή
σε
κινηματογραφικές
παραγωγές,
τουριστικές,
καλλιτεχνικές,
αθλητικές και λοιπές εκδηλώσεις,
καθώς και σε προγράμματα
συμπαραγωγής και συνδιαφήμισης
διεθνώς, είτε αναλαμβάνοντας στο
ακέραιο την υλοποίηση των
δράσεων, είτε από κοινού, σε
συνεργασία με άλλα νομικά ή
φυσικά πρόσωπα.
γγ) Την παραγωγή των δράσεων και
εργαλείων της υποπερ. ββ), την
εκμίσθωση ή παραχώρηση, με ή
χωρίς αντάλλαγμα, ψηφιακού
χώρου
στις
διαδικτυακές
πλατφόρμες του Ε.Ο.Τ. σε ημεδαπά
ή αλλοδαπά νομικά ή φυσικά
πρόσωπα ή οργανισμούς μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα με
σκοπό την προώθηση και την
προβολή της χώρας στη διεθνή
τουριστική αγορά. Με τα πρόσωπα
αυτά ο Ε.Ο.Τ. συμβάλλεται είτε
κατόπιν επιλογής τους, μετά από
σχετική πρόσκληση για εκδήλωση

γγ. Την εκμίσθωση ή παραχώρηση με
ή χωρίς αντάλλαγμα, ψηφιακού
χώρου στις διαδικτυακές πλατφόρμες
του Ε.Ο.Τ. σε ημεδαπά ή αλλοδαπά
νομικά ή φυσικά πρόσωπα ή
οργανισμούς μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα με σκοπό την προώθηση
και την προβολή της χώρας στη
διεθνή τουριστική αγορά. Με τα
πρόσωπα αυτά ο Οργανισμός
συμβάλλεται είτε με απευθείας
συμφωνίες είτε κατόπιν επιλογής
τους από τον Ε.Ο.Τ. μετά από σχετική
πρόσκληση είτε δια του τύπου είτε
μέσω της διαδικτυακής πύλης του
Οργανισμού για εκδήλωση
ενδιαφέροντος και με βάση τις πλέον
συμφέρουσες για τον Οργανισμό
προτάσεις, που υποβάλλονται από
τους ενδιαφερομένους.»

ενδιαφέροντος, είτε δια του τύπου,
είτε μέσω της διαδικτυακής πύλης
του, και με βάση τις πλέον
συμφέρουσες προτάσεις, που
υποβάλλονται
από
τους
ενδιαφερομένους, είτε και με
απευθείας συμφωνίες, εφόσον
καλύπτεται πλήρως η σχετική
δαπάνη δημιουργίας της όποιας
δράσης
και
εργαλείου
και
χορηγούνται τα αποκλειστικά
δικαιώματα χρήσης αυτών στον
Ε.Ο.Τ., χωρίς καμία επιβάρυνσή
του. Το αντισταθμιστικό όφελος για
τα πρόσωπα αυτά, εφόσον το
επιθυμούν, μπορεί να είναι η άνευ
ανταλλάγματος προβολή τους στη
δράση που χρηματοδότησαν, ως οι
αποκλειστικοί χορηγοί στον χώρο
που δραστηριοποιούνται αυτά και
τυχόν συνεργάτες τους (προϊόντα ή
και φορείς).
δδ) Η διαδικασία υλοποίησης των
συμφωνιών για τα προγράμματα
συμπαραγωγής και συνδιαφήμισης
του E.O.T. άρχεται είτε με
πρωτοβουλία και πρόσκληση του
Ε.Ο.Τ., είτε με πρωτοβουλία και
πρόσκληση
του
αντισυμβαλλομένου, φυσικού ή
νομικού προσώπου, το οποίο
υλοποιεί τη συγκεκριμένη ενέργεια
προβολής και προώθησης του
ελληνικού τουρισμού, για την
υλοποίηση της οποίας ο Ε.Ο.Τ.
συμπράττει καλύπτοντας μέρος του
συνολικού κόστους μετά από την
ολοκλήρωση των συμφωνηθέντων
ενεργειών. Οι προϋποθέσεις και οι
ειδικότεροι όροι υλοποίησης των
προγραμμάτων των ως άνω
συμφωνιών διαμορφώνονται από

τους αντισυμβαλλόμενους σε
συνεργασία με τον Ε.Ο.Τ.. Για την
σύναψη αυτών των συμφωνιών
απαιτείται
αιτιολογημένη
απόφαση
του
Διοικητικού
Συμβουλίου του Ε.Ο.Τ.. Με κοινή
απόφαση
των
Υπουργών
Οικονομικών
και
Τουρισμού
καθορίζονται τα θέματα σχετικά με
τη διαδικασία, τα δικαιολογητικά
πληρωμής των σχετικών δαπανών,
καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
ε) Ο Ε.Ο.Τ. κατά τη συμμετοχή του
σε διεθνείς εκθέσεις τουρισμού,
συνέδρια και λοιπές εκδηλώσεις
δημοσιότητας στην ημεδαπή και
στην
αλλοδαπή
μπορεί
να
εκμισθώνει ή να παραχωρεί μετά ή
άνευ ανταλλάγματος ή στο πλαίσιο
συμφωνίας
εκατέρωθεν
ανταλλαγής υπηρεσιών, εκθεσιακό
χώρο ή χώρο προώθησης σε
ημεδαπά ή αλλοδαπά νομικά ή
φυσικά πρόσωπα, με σκοπό την
προώθηση
του
ελληνικού
τουρισμού και προβολή της χώρας
διεθνώς, ως εξής:
αα) Το ύψος του μισθώματος, το
αντικείμενο
ανταλλαγής
υπηρεσιών
και
οι
λοιπές
λεπτομέρειες
των
χρηματοδοτήσεων, εκμισθώσεων ή
παραχωρήσεων που αναφέρονται
ανωτέρω
ρυθμίζονται
με
αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα
Ε.Ο.Τ.
και
βάσει
σχετικών
συμβάσεων μέσω των οποίων
καθορίζονται
οι
όροι
της
συνεργασίας,
τα
εκατέρωθεν
δικαιώματα και υποχρεώσεις, τα
αντισταθμιστικά οφέλη κ.λπ..
Αρμόδια υπηρεσία για την

παρακολούθηση των συνεργασιών
και την υλοποίηση των ως άνω
δράσεων είναι η Διεύθυνση
Δημοσίων Σχέσεων του Ε.Ο.Τ..
ββ) Για τη διοργάνωση της
συμμετοχής του Ε.Ο.Τ. σε διεθνείς
εκθέσεις τουρισμού και σε
παρεμφερείς εκδηλώσεις, ο Ε.Ο.Τ.
δύναται, όταν αυτό τίθεται ως
προϋπόθεση
από
τους
διοργανωτές, να προκαταβάλει το
ενοίκιο των εκθεσιακών και άλλων
χώρων, καθώς και το κόστος του
τιμήματος
της
κατασκευής
περιπτέρου
και
λοιπών
λειτουργικών
δαπανών
και
δαπανών προβολής, χωρίς την
υποβολή από πλευράς του
αναδόχου
ισόποσης
έντοκης
εγγυητικής επιστολής, αλλά με την
προσκόμιση προς τον Ε.Ο.Τ.
προτιμολογίου (proforma invoice) ή
τιμολογίου.».
Άρθρο 58
Μητρώο Διακριτικών Τίτλων μη
κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων
– Αντικατάσταση παρ. 5 και 6
άρθρου 6 ν. 4276/2014
Οι παρ. 5 και 6 του άρθρου 6 του ν.
4276/2014 (Α’ 155), περί του
διακριτικού τίτλου των μη κύριων
ξενοδοχειακών
καταλυμάτων,
αντικαθίστανται ως εξής:
«5. Στο Υπουργείο Τουρισμού τηρείται
Μητρώο Διακριτικών Τίτλων μη
κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων.
Η έγκριση διακριτικού τίτλου γίνεται
με απόφαση της Περιφερειακής

Οι Παρ.5 και 6 του άρθρου 6 του
ν.4276/2014
5. Οι επιχειρήσεις ενοικιαζόμενων
επιπλωμένων
δωματίων
διαμερισμάτων υποχρεούνται να
καταχωρίζουν το διακριτικό τίτλο
τους,
και
σε
περίπτωση
περισσοτέρων, το σύνολο αυτών στις
Υπηρεσίες Μιας Στάσης (ΥΜΣ) ή στις
Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. κατά περίπτωση. Ο
διακριτικός τίτλος των επιχειρήσεων
ενοικιαζόμενων
επιπλωμένων
δωματίων - διαμερισμάτων εγκρίνεται
από τις Υπηρεσίες Μιας Στάσης (ΥΜΣ)
ή τις Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. κατά
περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις
των νόμων 3419/2005 (Α 297) και
4441/2016 (Α 27). Η επιχείρηση
υποχρεούται μέσα σε τριάντα (30)

Υπηρεσίας Τουρισμού, η οποία
εκδίδεται ύστερα από αίτηση των ως
άνω επιχειρήσεων σ΄ αυτήν. Η έγκριση
διακριτικού
τίτλου
δημιουργεί
δικαίωμα κυριότητος επί του τίτλου.
Το ανωτέρω δικαίωμα κυριότητος
χάνεται μετά πάροδο διετίας από τη
διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης.
Το δικαίωμα κυριότητος επί του τίτλου
μεταβιβάζεται.
6. Το Μητρώο Επωνυμιών και
διακριτικών τίτλων του Γ.Ε.ΜΗ.
οφείλει να γνωστοποιήσει με κάθε
πρόσφορο μέσο στο Υπουργείο
Τουρισμού, το σύνολο των διακριτικών
τίτλων που έχει χορηγήσει, μέχρι τις
30.9.2021,
σε
επιχειρήσεις
τουριστικών καταλυμάτων.».

30.

Κατάργηση διατάξεων
Διατάξεις αξιολογούμενης
ρύθμισης που προβλέπουν
κατάργηση
Άρθρο 25

Άρθρο 26
Άρθρο 32
Άρθρο 46
Άρθρο 48
Άρθρο 58

ημέρες από την έγκριση του
διακριτικού τίτλου να ενημερώσει την
οικεία
Περιφερειακή
Υπηρεσία
Τουρισμού. Σε περίπτωση μη τήρησης
των
ως
άνω
υποχρεώσεων,
επιβάλλεται πρόστιμο ύψους χιλίων
(1.000) ευρώ.
6.
Η
κατά
τόπον
αρμόδια
Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού
τηρεί μητρώο διακριτικών τίτλων
επιχειρήσεων
ενοικιαζόμενων
επιπλωμένων
δωματίων
διαμερισμάτων.
Το
Μητρώο
Επωνυμιών και διακριτικών τίτλων του
Γ.Ε.Μ.Η. ενημερώνει αυτόματα μέσω
διασύνδεσης το αντίστοιχο Μητρώο
των
Περιφερειακών
Υπηρεσιών
Τουρισμού. Με κοινή απόφαση του
Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης
και του Υπουργού Τουρισμού
ρυθμίζονται οι σχετικές λεπτομέρειες
διασύνδεσης των δύο (2) Μητρώων

Καταργούμενες διατάξεις
Η παρ. 3 του άρθρου 4 της υπ’ αρ.
22212/5.11.2008 κοινής απόφασης
των Υπουργών Τουρισμού και
Υποδομών και Μεταφορών (Β’ 2267)
καταργείται.
Η παρ. 3 του άρθρου 165 του ν.
4070/2012 (Α’ 82) καταργείται.
Το άρθρο 39 του ν. 3734/2009 (Α’ 8)
καταργείται.
Η παρ. 3 του άρθρου 16 του ν.
3498/2006 (Α' 230) καταργείται.
Η παρ. 4 του άρθρου 23 του ν.
3498/2006 (Α' 230) καταργείται.
Η παρ. 1 του άρθρου 75 του ν.
4582/2018 περί υποχρέωσης των ΕΕΔΔ

για δήλωση του διακριτικού τίτλου
καταργείται από 1.7.2021.

Η. Έκθεση εφαρμογής της ρύθμισης

31.

Συναρμοδιότητα Υπουργείων / υπηρεσιών / φορέων
Σχετική διάταξη
αξιολογούμενης
ρύθμισης

32.

Συναρμόδια Υπουργεία –
Συναρμόδιες υπηρεσίες / φορείς

Αντικείμενο
συναρμοδιότητας

Έκδοση κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων
Εξουσιοδοτική
διάταξη
Άρθρο 11

Είδος
πράξης
ΚΥΑ

Αρμόδιο ή
επισπεύδον
Υπουργείο ή
υπηρεσία
Υπουργείο
Τουρισμού και
Υπουργείο
Περιβάλλοντος
και Ενέργειας

Αντικείμενο

Χρονοδιάγραμμα
(ενδεικτική ή
αποκλειστική
προθεσμία)

Με κοινή
απόφαση των
Υπουργών
Τουρισμού και
Περιβάλλοντος
και Ενέργειας
ορίζονται τα
στοιχεία της
παρ. 1 του
άρθρου 3 -ως
ελάχιστες
ποσοτικές και
ποιοτικές
προϋποθέσειςγια τον
χαρακτηρισμό
μίας περιοχής
ως Πρότυπου
Τουριστικού
Προορισμού
Ολοκληρωμένη
ς Διαχείρισης.

Ανάγκη σύστασης νέου νομικού προσώπου, ανώνυμης εταιρίας ή δημόσιας
υπηρεσίας

33.

Ποιες διατάξεις της αξιολογούμενης ρύθμισης προβλέπουν τη σύσταση νέου
νομικού προσώπου, ανώνυμης εταιρίας ή δημόσιας υπηρεσίας;
1) Με τις διατάξεις των άρθρων 12-23, προβλέπεται η σύσταση ανώνυμης
εταιρείας με την επωνυμία «Ιαματικές Πηγές Ελλάδας» με σκοπό την
αξιοποίηση των φυσικών ιαματικών πόρων και πηγών της χώρας.
2) Επίσης, με τις διατάξεις των άρθρων 39-41, προβλέπεται η σύσταση
ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΝΑΥΑΓΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Α.Ε.».

34.

35.

Γιατί προτείνεται η σύσταση αυτού του νέου οργάνου και δεν επαρκούν οι
υφιστάμενες διοικητικές δομές για να επιτευχθεί ο στόχος της αξιολογούμενης
ρύθμισης;
1) Ως προς την εταιρεία «Ιαματικές Πηγές Ελλάδας», η σύστασή της
προκρίνεται ως αποτέλεσμα και διέξοδος στη διαπιστωμένη πλέον και
κοινώς παραδεδεγμένη επί μακρά σειρά ετών υστέρηση και έλλειψη
τεχνογνωσίας και πόρων των ΟΤΑ και των λοιπών φορέων του δημοσίου,
για αποτελεσματική και επωφελή εκμετάλλευση/αξιοποίηση των ιαματικών
πόρων στην χώρα μας. Η σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«Ιαματικές Πηγές Ελλάδας – ΙΠΕ» θα υπηρετήσει μια συνολικότερη,
ομοιογενή και αποδοτική διοίκηση, διαχείριση, εκμετάλλευση και
αξιοποίηση των φυσικών ιαματικών πόρων και πηγών μαζί με τις
εγκαταστάσεις τους, που αποτελούν περιουσία του Δημοσίου ή/και των
οικείων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
2) Η μέχρι σήμερα έκδηλη έλλειψη συντονισμού και συνεννόησης μεταξύ των
φορέων της περιοχής υποδεικνύει ως αναπόδραστη διέξοδο/λύση ταχείας
αντιμετώπισης του προβλήματος την προτεινόμενη σύσταση και λειτουργία
ανώνυμης εταιρείας για τη διαχείριση και εκμετάλλευση της οριοθετημένης
ζώνης αιγιαλού.

Χρόνος έναρξης λειτουργίας του νέου οργάνου

Έχει γίνει η σχετική οικονομοτεχνική μελέτη αναφορικά με τη σύσταση του νέου
οργάνου;
ΝΑΙ ☐
ΟΧΙ ☒
36.
Εάν ΝΑΙ, να επισυναφθεί ηλεκτρονικά.

Στοιχεία νέου νομικού προσώπου, ανώνυμης εταιρίας ή δημόσιας υπηρεσίας

37.

Επωνυμία ή ονομασία και νομική μορφή
1) «Ιαματικές Πηγές Ελλάδας» Α.Ε.
2) «ΝΑΥΑΓΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Α.Ε.»

38.

Χώρος λειτουργίας του νέου οργάνου
Η Ιαματικές Πηγές Ελλάδας ΑΕ εδρεύει σε δήμο εντός της Περιφέρειας Αττικής που
ορίζεται με το καταστατικό της.
Η ΝΑΥΑΓΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΕ εδρεύει σε δήμο εντός της Περιφέρειας Αττικής που
ορίζεται με το καταστατικό της.

39.

Διασφάλιση επαρκούς υλικοτεχνικού & ηλεκτρονικού εξοπλισμού

40.

Τρόπος στελέχωσης του νέου οργάνου
Τα θέματα προσωπικού και στελέχωσης της Ιαματικές Πηγές Ελλάδας ΑΕ ορίζονται
στο άρθρο 22 του παρόντος σχεδίου νόμου.
Ο τρόπος στελέχωσης της ΝΑΥΑΓΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΕ προβλέπεται στο άρθρο 41 του
σχεδίου νόμου.

