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την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τουρισμό, αναδιάρθρωση
του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και λοιπές διατάξεις».
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Οργανισμού Τουρισμού και λοιπές διατάξεις».
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Α. Ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας (άρ. 3)
Ορισμός

Με το άρθρο 3 εισάγεται μια νέα λειτουργική μορφή τουριστικών καταλυμάτων,
τα ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας (condo hotels). Ως ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας
ορίζονται κύρια τουριστικά καταλύματα 3, 4 και 5 αστέρων του άρ. 2 του ν.
2160/1993, όπως ισχύει, επί των οποίων, με τη μορφή δωματίων ή
διαμερισμάτων, επιτρέπεται η σύσταση οριζόντιων και κάθετων ιδιοκτησιών
και η σύσταση ή μεταβίβαση και η μεταβίβαση ενοχικών και εμπράγματων
δικαιωμάτων επί αυτών σε τρίτους. Η μακροχρόνια εκμίσθωση συνομολογείται
για χρονικό διάστημα 10 τουλάχιστον ετών.
Διαδικασία αδειοδότησης

Τα ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας αποτελούν κύρια τουριστικά καταλύματα και
επομένως ακολουθούν τη διαδικασία αδειοδότησης αυτής της κατηγορίας
τουριστικών επιχειρήσεων. Επισημαίνεται ότι υπεύθυνη για την αδειοδότηση
κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων 4 και 5 αστέρων δυναμικότητας
άνω των 300 κλινών είναι η Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και
Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων (Ε.Υ.Π.Α.Τ.Ε.) του άρθρου 12 του ν.
4002/2011, όπως τροποποιήθηκε με το άρ. 14 του ν. 4179/2013. Αρμόδιες για
την αδειοδότηση των λοιπών τουριστικών καταλυμάτων είναι οι οικείες
Περιφερειακές Υπηρεσίες του Ε.Ο.Τ.
Δικαιολογητικά για τη χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας

Για τη χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας ξενοδοχείου συνιδιοκτησίας
υποβάλλονται στην οικεία Π.Υ.Τ. τα ακόλουθα δικαιολογητικά (άρ. 3, παρ. 5):
1. Τα δικαιολογητικά της παρ. 1 του άρ. 150 του ν. 4070/2012, όπως
τροποποιείται με τον παρόντα νόμο και ισχύει.
2. Συμβολαιογραφική
ιδιοκτησιών.

πράξη

σύστασης

οριζοντίων

και

καθέτων

3. Κανονισμός Συνιδιοκτησίας και Λειτουργίας που καταρτίζεται με
συμβολαιογραφική πράξη από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου και εγκρίνεται
με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού. Το περιεχόμενο του Κανονισμού
Συνιδιοκτησίας περιγράφεται στην παρ. 3 του άρ. 3 του ως άνω
αναφερόμενου νόμου. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού εγκρίνεται
πρότυπος Κανονισμός Λειτουργίας και καθορίζεται το ελάχιστο
περιεχόμενο αυτού.
Σημειώνεται ότι οι ιδιοκτήτες ή μισθωτές των αυτοτελών διηρημένων
ιδιοκτησιών δεν μπορούν να εκμισθώνουν ή να υπομισθώνουν τα
ακίνητα σε τρίτους, παρά μόνο σύμφωνα με τους όρους που τίθενται
στον οικείο Κανονισμό.
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Μετατροπή υφισταμένων κύριων τουριστικών καταλυμάτων σε ξενοδοχεία
συνιδιοκτησίας

Στην παράγραφο 2α του άρθρου 3 ορίζονται οι προϋποθέσεις για τη δημιουργία
ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας επί υφισταμένων κύριων ξενοδοχειακών
καταλυμάτων εντός σχεδίων πόλεων.

Β. Ξενώνες φιλοξενίας νέων (άρ. 7)
Ορισμός – νέες προϋποθέσεις λειτουργίας

Με το άρθρο 7 του παρόντος νόμου εκσυγχρονίζεται το υπάρχον θεσμικό
πλαίσιο για τους ξενώνες νεότητας και τίθενται οι γενικές προϋποθέσεις
για τη λειτουργία τους ως εξής:
1.
Τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2160/1993 (Φ.Ε.Κ.
118 Α΄) και οι ξενώνες φιλοξενίας νέων εντάσσονται στα κύρια
τουριστικά καταλύματα. Ως ξενώνες φιλοξενίας νέων ορίζονται: «κύρια
ξενοδοχειακά καταλύματα της παραγράφου 1Α, εντός εγκεκριμένων
σχεδίων πόλεων και οικισμών, που αποτελούν χώρους διαμονής
προσώπων εφοδιασμένων με ειδική κάρτα Διεθνών Ομοσπονδιών Νέων
και Διεθνών Ενώσεων Νέων. Οι ξενώνες φιλοξενίας νέων υπάγονται στην
εποπτεία του ΕΟΤ».
2. Οι επιχειρήσεις των ξενώνων νεότητας ανήκουν σε φυσικά ή νομικά
πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
3. Στους ξενώνες φιλοξενίας νέων επιτρέπεται η διαμονή φοιτητών,
σπουδαστών, εκπαιδευτικών, καθηγητών και επισκεπτών ερευνητών.
Επιπλέον, οι επιχειρήσεις αυτές μπορούν να συμβάλλονται με
εκπαιδευτικά ιδρύματα του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα όλων των
βαθμίδων.
4. Προβλέπεται η έκδοση απόφασης Υπουργού Τουρισμού για τον
καθορισμό των τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών, των όρων
ασφαλείας, καθώς και των λοιπών όρων και προϋποθέσεων που πρέπει
να πληρούνται για τη δημιουργία των ξενώνων φιλοξενίας νέων. Με την
ίδια απόφαση θα καθορίζονται οι κοινόχρηστοι χώροι των καταλυμάτων
αυτών και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και οι λεπτομέρειες για τη
χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας. Με την ίδια ή όμοια απόφαση
μπορεί να ορίζονται οι τάξεις των ξενώνων νεότητας και τα κριτήρια
κατάταξης σε αυτές καθώς και η διαδικασία και τα δικαιολογητικά για τη
μετατροπή υφιστάμενων επιχειρήσεων τουριστικών καταλυμάτων σε
ξενώνες φιλοξενίας νέων
5. Επιτρέπεται η επισκευή ή μετασκευή υφιστάμενων ξενοδοχειακών
καταλυμάτων της παρ. 1Α του άρ. 2 του ν. 2160/1993 ή πολυώροφων
οικοδομών σε ξενώνες φιλοξενίας νέων, εφ’ όσον πληρούν τις σχετικές
τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές.
6. Στους ξενώνες φιλοξενίας νέων επιτρέπεται η εκμίσθωση κλινών,
δωματίων, διαμερισμάτων ή τμημάτων αυτών μέχρι ένα έτος.
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7. Οι ξενώνες φιλοξενίας νέων διέπονται από κανονισμό Διαχείρισης και
Λειτουργίας που καταρτίζεται με συμβολαιογραφική πράξη από τον
ιδιοκτήτη της επιχείρησης και εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού
Τουρισμού. Το περιεχόμενο του Κανονισμού Συνιδιοκτησίας
περιγράφεται στην παρ. 2γ. του άρθρου 7 του ως άνω αναφερόμενου
νόμου. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού εγκρίνεται πρότυπος
Κανονισμός Λειτουργίας και καθορίζεται το ελάχιστο περιεχόμενο αυτού.
Γ. Ενιαίο Σήμα Λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων / Ρυθμίσεις για
γήπεδα και οικόπεδα τουριστικών καταλυμάτων / Κατάταξη
καταλυμάτων που έχουν υπαχθεί σε πολεοδομική τακτοποίηση (άρ. 24
και άρ. 36 παρ. 1 και 2)
Λειτουργική ενοποίηση τουριστικών καταλυμάτων

Με τη παράγραφο 1 του άρ. 24, αντικαθίσταται το άρ. 39 του ν. 3734/2009
(Φ.Ε.Κ. 8 Α΄) και δίνεται η δυνατότητα σε τουριστικά καταλύματα όλων των
λειτουργικών μορφών και κατηγοριών, τα οποία είναι όμορα ή τέμνονται από
φυσικό ή τεχνητό εμπόδιο, να αποκτήσουν Ενιαίο Ειδικό Σήμα Λειτουργίας.
Διευκολύνεται επομένως η λειτουργική ενοποίηση τουριστικών καταλυμάτων
καθώς:
1. Επεκτείνεται η δυνατότητα λειτουργικής ενοποίησης και στα μη κύρια
τουριστικά καταλύματα, υφιστάμενα ή ανεγερθησόμενα, αρκεί τα προς
συνένωση καταλύματα να είναι της ίδιας λειτουργικής μορφής και
κατάταξης σε κλειδιά. Αντιστοίχως, τα προς συνένωση κύρια τουριστικά
καταλύματα θα πρέπει να ανήκουν στην ίδια λειτουργική μορφή και
κατάταξη σε αστέρια.
2. Δεν είναι αναγκαίο καθένα εκ των συνενουμένων καταλυμάτων να έχει
ήδη λάβει Ε.Σ.Λ.
3. Δίνεται εναλλακτικά η δυνατότητα οι προς συνένωση μονάδες να είναι
απλώς μισθωμένες από το ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο και να μην
αποτελούν ιδιοκτησία αυτού.
4. Δίνεται η δυνατότητα οι απαιτούμενοι κοινόχρηστοι χώροι και
εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των χώρων υποδοχής και
εστίασης, να βρίσκονται ή να κατασκευάζονται μόνο στο ένα κατάλυμα,
υπό την προϋπόθεση ότι καλύπτουν το σύνολο των κλινών των
συνενωμένων τουριστικών καταλυμάτων.
Τέλος διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση ανεξαρτητοποίησης συνενωμένων
καταλυμάτων κάθε αυτοτελές κατάλυμα θα πρέπει να ζητήσει την έκδοση Ε.Σ.Λ.
ή την επαναχορήγησή του, εφόσον προϋφίσταται.
Λειτουργική ενοποίηση βοηθητικών εγκαταστάσεων με τουριστικά καταλύματα

Με την παρ. 2 του άρ. 24, δίνεται η δυνατότητα σε κύρια και μη κύρια
τουριστικά καταλύματα, υφιστάμενα ή ανεγερθησόμενα, να κατασκευάσουν
κολυμβητικές δεξαμενές, γήπεδα αθλοπαιδιών, θέατρα, θεματικά εστιατόρια,
μπαρ, σνακ μπαρ, αποδυτήρια, αποθήκες και γενικά υποβοηθητικές
εγκαταστάσεις σε γήπεδα ή οικόπεδα σε απόσταση έως 200 μ. από το κατάλυμα
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και να ενοποιηθούν λειτουργικά με αυτά. Προϋπόθεση αποτελεί η ασφαλής και
απρόσκοπτη διακίνηση προσωπικού, επισκεπτών και μέσων μεταξύ του
καταλύματος και των εγκαταστάσεων.
Προσπέλαση σε τουριστικά καταλύματα

Δίνεται η δυνατότητα να αδειοδοτηθούν τουριστικά καταλύματα στα οποία η
προσπέλαση πραγματοποιείται δια δουλείας διόδου που είτε έχει συσταθεί με
συμβολαιογραφική πράξη και μεταγραφεί είτε έχει αναγνωρισθεί με δικαστική
απόφαση. Το ελάχιστο πλάτος ορίζεται βάσει των προδιαγραφών που τίθενται
στο π.δ. 43/2002 (Φ.Ε.Κ. 43 Α΄), όπως ισχύει (άρ. 9, Παράρτημα Α΄, Κεφάλαιο
Δεύτερο, Υποκεφάλαια Α΄ και Β΄, παράγραφοι Ι.3.α για τα τουριστικά
καταλύματα εντός σχεδίου πόλεως και οικισμού ή εκτός σχεδίου πόλεως
αντίστοιχα).
Ενοποίηση γηπέδων / οικοπέδων

Με την παρ. 4 του άρ. 36, δίνεται η δυνατότητα σε γήπεδα / οικόπεδα που
ανήκουν στον ίδιο ιδιοκτήτη ή έχουν μισθωθεί με μακροχρόνια μίσθωση από τον
ίδιο μισθωτή και τέμνονται από αγροτικό, δημοτικό ή επαρχιακό δρόμο, να
θεωρούνται ως ενιαία έκταση εφ’ όσον τα εκατέρωθεν της οδού γήπεδα ή
οικόπεδα είναι αυτοτελώς άρτια και οικοδομήσιμα. Όλες οι σχετικές άδειες
εκδίδονται για το σύνολο της έκτασης αυτής, ενώ σε κάθε τμήμα του γηπέδου /
οικοπέδου τοποθετείται το μέρος του συντελεστή δόμησης που του αναλογεί.
Υπολογισμός ελάχιστων
γειτονικές χρήσεις

αποστάσεων

τουριστικών

εγκαταστάσεων

από

Με την παράγραφο 1 του άρ. 36, προστίθεται εδάφιο στην παράγραφο Ι.1.γ του
άρ. 9 του π.δ. 43/2002 (άρ. 9, Παράρτημα Α΄, Κεφάλαιο Δεύτερο, Υποκεφάλαιο
Α΄) και προσδιορίζεται ο τρόπος υπολογισμού της ελάχιστης απαιτούμενης
απόστασης τουριστικών εγκαταστάσεων από γειτονικές χρήσεις για την
έγκριση καταλληλότητας της θέσης του οικοπέδου για την δημιουργία κύριου
ξενοδοχειακού καταλύματος.
Ως ελάχιστη υποχρεωτική απόσταση θεωρείται η απόσταση μεταξύ του ακραίου
σημείου της πλησιέστερης προς τη γειτονική χρήση δομημένης επιφάνειας
χώρων διαμονής, υποδοχής και εστίασης της τουριστικής εγκατάστασης και του
ακραίου σημείου της δομημένης επιφάνειας ή εγκατάστασης γειτονικής χρήσης.
Κατάταξη τουριστικών καταλυμάτων που έχουν υπαχθεί σε διατάξεις
πολεοδομικής τακτοποίησης
Με την παρ. 2 του άρ. 36, ορίζεται ότι τουριστικά καταλύματα που εντάχθηκαν
σε καθεστώς τακτοποίησης σύμφωνα με το ν 3843/2010 και 4014/2011 ή
λειτουργικής τακτοποίησης υποβαθμίζονται σε κατώτερη κατηγορία εφ’ όσον οι
χώροι υποδοχής και εστίασης υπολείπονται των ελάχιστων υποχρεωτικών της
κατηγορίας τους πέραν του 20%.

-5-

Δ. Τροποποιήσεις στα δικαιολογητικά λειτουργικής αδειοδότησης των
τουριστικών καταλυμάτων (άρ. 27)
Με το άρθρο 27 του παρόντος νόμου, τροποποιούνται τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται για τη χορήγηση του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας κύριων
και μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων και την έκδοση νέου Ε.Σ.Λ. σε
περίπτωση αλλαγής του φυσικού ή νομικού προσώπου που
εκμεταλλεύεται το κατάλυμα.
Δικαιολογητικά για τη χορήγηση Ε.Σ.Λ.

Με την παράγραφο 1 του άρθρου 27 τροποποιείται το άρθρο 150 του ν.
4070/2012 (Φ.Ε.Κ. 82 Α΄) ως εξής:
1. Αρμόδια υπηρεσία για τη χορήγηση της βεβαίωσης καλής λειτουργίας του
αποχετευτικού συστήματος στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει σύνδεση με
το αποχετευτικό δίκτυο ορίζεται η αρμόδια Δ/νση της οικείας Περιφερειακής
Ενότητας και όχι οι οικείες πολεοδομικές αρχές, όπως εσφαλμένα
προβλεπόταν στην προγενέστερη μορφή της διάταξης.
2. Προστίθεται περίπτωση (η) με την οποία θεσπίζεται η υποχρέωση
καταβολής παραβόλων για τη λήψη Ε.Σ.Λ. και καθορίζεται το ύψος των
απαιτούμενων παραβόλων ανά λειτουργική μορφή και κατηγορία
τουριστικού καταλύματος. Τα παράβολα κατατίθενται υπέρ Ελληνικού
Δημοσίου σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. στον ΚΑΕ 3741.
3. Ορίζεται η υποχρέωση τόσο των κύριων όσο και των μη κύριων τουριστικών

καταλυμάτων να υποβάλλουν Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων
(Α.Ε.Π.Ο.) ή Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) όπου απαιτείται,
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4014/2011 (Φ.Ε.Κ. 209 Α΄) και της υπ’ αρ.
59845/3.12.2012 κοινής απόφασης Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής, Υγείας και Τουρισμού (Φ.Ε.Κ. Β΄ 3438). Τα τουριστικά
καταλύματα υποβάλλουν το κατά περίπτωση απαιτούμενο δικαιολογητικό
ανάλογα με την κατάταξή τους στην κατηγορία Α ή Β των έργων του
Παραρτήματος VI της υπ’ αρ.1958/13.01.2012 απόφασης ΥΠ.Ε.Κ.Α.
«Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε
κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του
Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄209)» (ΦΕΚ Β΄ 21), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’
αρ. 20741/27.4.2012 (ΦΕΚ Β΄ 1565) όμοια απόφαση. Αντιστοίχως
καταργείται η περίπτωση (α) της παραγράφου 2 του άρ 150 του ν.
4070/2012, η οποία εσφαλμένα περιόριζε την υποχρέωση περιβαλλοντικής
αδειοδότησης μόνο στα κύρια τουριστικά καταλύματα.
Έκδοση νέου Ε.Σ.Λ. σε περίπτωση αλλαγής επιχειρηματία

Με την παράγραφο 2 προστίθενται τα ακόλουθα δικαιολογητικά για την έκδοση
νέου Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε περίπτωση αλλαγής του φυσικού ή
νομικού προσώπου που εκμεταλλεύεται το τουριστικό κατάλυμα:
1. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος για το διορισμό διευθυντή, όπου
απαιτείται, και υπεύθυνη δήλωση του υποδεικνυόμενου ως διευθυντή ότι
αποδέχεται τη θέση του διευθυντή και πληροί όλες τις κατά νόμο
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προϋποθέσεις για να εκτελεί χρέη διευθυντή σε τουριστικό κατάλυμα της
συγκεκριμένης κατηγορίας
2. Απόδειξη κατάθεσης παραβόλου ίσου με το 20% του ποσού που καθορίζεται
ανά κατηγορία καταλύματος στην περ. (η) της παραγράφου 1 του άρθρου
150 του ν. 4070/2012.
Ανανέωση δικαιολογητικών για κολυμβητικές δεξαμενές

Σε περίπτωση που το κατάλυμα διαθέτει κολυμβητική δεξαμενή, ο
ενδιαφερόμενος υποβάλλει ανά οκταετία στην αρμόδια υπηρεσία τα ακόλουθα:
1. Δήλωση του άρ. 8 του ν. 1599/1986, όπως ισχύει ότι δεν έχει επέλθει
μεταβολή στα στοιχεία που προσκόμισε για την αδειοδότηση της
κολυμβητικής δεξαμενής
2. Βεβαίωση διπλωματούχου μηχανικού μέλους του Τ.Ε.Ε. ή πτυχιούχου
μηχανικού μέλους της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. σύμφωνα με τα επαγγελματικά του
δικαιώματα, ότι η κολυμβητική δεξαμενή πληροί τις προδιαγραφές της
παρ. 1 του άρ. 2 του ν. 3766/2009, όπως ισχύει.
Ε. Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα (άρ. 46)
Με το άρθρο 46 του ν. 4179/2013 (Φ.Ε.Κ. 175 Α΄), τροποποιείται το θεσμικό
πλαίσιο για την αδειοδότηση των αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων
(τουριστικών επιπλωμένων επαύλεων και κατοικιών) με σκοπό τον
εκσυγχρονισμό και την απλοποίηση της συγκεκριμένης διαδικασίας.
Το άρθρο 46 τίθεται σε ισχύ δύο (2) μήνες από τη δημοσίευση του
παρόντος νόμου, δηλαδή από 8/10/2013.
Συγκεκριμένα, από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου ορίζονται τα
ακόλουθα:
Προδιαγραφές – απλοποίηση αδειοδότησης αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων

Καταργείται το κεφ. 3 της με αρ. 530992/1987 απόφασης Γενικού Γραμματέα
Ε.Ο.Τ. (Φ.Ε.Κ. 557 Β΄) «Τεχνικές προδιαγραφές Ε.Ο.Τ. για τη δημιουργία
αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων». Επιπλέον, απλοποιείται η διαδικασία
αδειοδότησης
των
αυτοεξυπηρετούμενων
καταλυμάτων,
η
οποία
ολοκληρώνεται πλέον σε ένα στάδιο, χωρίς προηγούμενη έγκριση
καταλληλότητας γηπέδου/ οικοπέδου και αρχιτεκτονικής μελέτης (άρ. 46, παρ.
1).
Εντός της ανωτέρω προθεσμίας των δύο μηνών από τη δημοσίευση του ν. 4179
προβλέπεται η έκδοση απόφασης του Υπουργού Τουρισμού, με την οποία θα
καθοριστούν οι ελάχιστες τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές των
τουριστικών επιπλωμένων επαύλεων και κατοικιών, η διαδικασία και το
περιεχόμενο των δικαιολογητικών αδειοδότησης καθώς και οι αναγκαίες
λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 46.
Ορισμός και αδειοδότηση τουριστικών επιπλωμένων επαύλεων

Ως τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις ορίζονται(άρ. 46, παρ. 2):
«μονοκατοικίες, εμβαδού τουλάχιστον 100 τ.μ., οι οποίες έχουν
ανεξάρτητη εξωτερική προσπέλαση, παρουσιάζουν αυτοτέλεια
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οικοπέδου / γηπέδου και κτίσματος, αποτελούν δε μη κύρια
ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα, κατά την έννοια του
άρθρου 2 του ν. 2160/1993 (Α΄ 1818), χωρίς παροχή υπηρεσιών»
Ειδικότερα για τη χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας στις επιχειρήσεις
τουριστικών επιπλωμένων επαύλεων, ορίζεται ότι ο αιτών υποβάλλει στην
αρμόδια υπηρεσία του Ε.Ο.Τ. τα ακόλουθα δικαιολογητικά (άρ. 46, παρ. 2):
α) Αίτηση- υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο στοιχείο α
της παρ. 1 του άρθρου 150 του ν. 4070/2012 (Φ.Ε.Κ. 182 Α΄)
β) Τοπογραφικό διάγραμμα του οικοπέδου / γηπέδου, συντεταγμένο
σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θα τεθούν στην ανωτέρω αναφερόμενη
υπουργική απόφαση
γ) Αντίγραφο άδειας δόμησης, σύμφωνα με την περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του
άρθρου 150 του ν. 4070/2012
δ) Πιστοποιητικό πυρασφάλειας σύμφωνα με την περίπτωση δ΄ της παρ. 1
του άρ. 150 του ν. 4070/2012, το οποίο εκδίδεται από την οικεία Πυροσβεστική
Υπηρεσία για τα καταλύματα δυναμικότητας άνω των είκοσι (20) κλινών
ε) Υπεύθυνη δήλωση μηχανολόγου μηχανικού ή ηλεκτρολόγου μηχανικού ή
μηχανικού ενεργειακής τεχνολογίας, ή χημικού μηχανικού ή μηχανικού
αντίστοιχης ειδικότητας πτυχιούχου ή διπλωματούχου είτε ως προς την
επάρκεια των εγκαταστάσεων διάθεσης υγειονομικών αποβλήτων σύμφωνα με
την ισχύουσα νομοθεσία, είτε ως προς τη σύνδεση με το αποχετευτικό δίκτυο
του δήμου
στ) Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντα ή εντεταλμένου μηχανικού, σύμφωνα με
το άρ. 8 του ν. 1599/1986 (Φ.Ε.Κ. 75 Α΄), ότι το κατάλυμα τηρεί τις
προδιαγραφές που ορίζονται στην ανωτέρω υπουργική απόφαση
ζ) Απόδειξη κατάθεσης παραβόλου, σύμφωνα με την περίπτωση της παρ. 1
του άρ. 150 του ν. 4070/2012, όπως τροποποιείται με τον παρόντα νόμο. Για τις
τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις το απαιτούμενο παράβολο ορίζεται σε 10,00
€ ανά δωμάτιο (βλ. κεφάλαιο Δ ανωτέρω)
Σε περίπτωση που το κατάλυμα διαθέτει κολυμβητική δεξαμενή,
υποβάλλονται επιπλέον μόνο τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων β΄ και γ΄ του
άρ. 154 του ν. 4070/2012, δηλαδή:
α) Βεβαίωση αρμόδιου διπλωματούχου μηχανικού μέλους του Τ.Ε.Ε. ή
πτυχιούχου μηχανικού μέλους της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. σύμφωνα με τα επαγγελματικά του
δικαιώματα ότι η κολυμβητική δεξαμενή είναι κατασκευασμένη κατά τρόπο
άρτιο και σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές ηλεκτρομηχανολογικής
επάρκειας
β) Υπεύθυνη δήλωση αρμόδιου διπλωματούχου μηχανικού μέλους του Τ.Ε.Ε.
ή πτυχιούχου μηχανικού μέλους της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. και του ιδιοκτήτη ή του νόμιμου
εκπροσώπου της επιχείρησης ότι η κολυμβητική δεξαμενή πληροί τις
προδιαγραφές της παρ. 1 του άρ. 2 του ν. 3766/2009.
Στο χορηγούμενο Ε.Σ.Λ. γίνεται ειδική μνεία για την ύπαρξη κολυμβητικής
δεξαμενής.
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Με τις παραγράφους 3-4 του άρθρου 46 απλοποιείται και επισπεύδεται η
διαδικασία για την χορήγηση του Ε.Σ.Λ. των τουριστικών επιπλωμένων
επαύλεων. Ειδικότερα, η οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία του Ε.Ο.Τ. εκδίδει το
Ε.Σ.Λ. χωρίς προέγκριση, και εφ’ όσον πληρούνται όλες οι νόμιμες
προϋποθέσεις, μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την υποβολή των
ανωτέρω δικαιολογητικών.
Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της ανωτέρω προθεσμίας, τεκμαίρεται η
έκδοση του Ε.Σ.Λ. και ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση
από την αρμόδια για τη χορήγησή του αρχή.
Επισημαίνεται ότι, όπως ορίζεται ρητά στην παράγραφο 6 του άρ. 46, ο Ε.Ο.Τ.
και τα οικεία ελεγκτικά όργανα του Υπουργείου Οικονομικών είναι αρμόδια να
προβαίνουν οποτεδήποτε, είτε αυτοτελώς είτε συστήνοντας μικτά κλιμάκια
ελέγχου, ακόμη και μετά τη χορήγηση του Ε.Σ.Λ., σε ελεγκτικές ενέργειες για τη
διαπίστωση της τήρησης των διατάξεων του άρθρου 46.
Η αρμόδια Π.Υ.Τ. τηρεί για κάθε τουριστική έπαυλη φάκελο, στον οποίο
κατατίθενται και τηρούνται όλα τα δικαιολογητικά για την έκδοση του Ε.Σ.Λ.,
ενώ το κατάλυμα λαμβάνει ειδικό αριθμό μητρώου (ΜΗΤ.Ε.)
Εκμίσθωση επαύλεων από ιδιοκτήτες

Με την παράγραφο 5 του άρθρου 46 δίνεται η δυνατότητα σε ιδιοκτήτες
ακινήτων που πληρούν τις προδιαγραφές των τουριστικών επιπλωμένων
επαύλεων να εκμισθώσουν έως δύο (2) ακίνητα, ενιαία και όχι τμηματικά, σε
φυσικά πρόσωπα για περίοδο τουλάχιστον μιας εβδομάδας και όχι πέραν των
τριών (3) μηνών συνολικά ανά έτος.
Απαγορεύεται η διαδοχική εκμίσθωση του ακινήτου πέραν του τριμήνου του
ίδιου έτους καθώς και η περαιτέρω υπομίσθωση του ακινήτου.
Ο ιδιοκτήτης δεν υποχρεούται να κάνει έναρξη επαγγέλματος στην οικεία Δ.Ο.Υ.,
ούτε να ασφαλιστεί σε οποιονδήποτε φορέα για τη δραστηριότητα αυτή.
Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου υποχρεούται να εφοδιασθεί με Ε.Σ.Λ. τουριστικής
επιπλωμένης έπαυλης. Για τον σκοπό αυτό υποβάλλει τα δικαιολογητικά της
παρ. 2 του άρ. 46 (βλ. ανωτέρω). Στην υποβαλλόμενη αίτηση – υπεύθυνη
δήλωση πρέπει να αναφέρεται ότι η έπαυλη λειτουργεί σύμφωνα με τις
διατάξεις της παραγράφου αυτής, στοιχείο που θα αποτυπώνεται και στο
χορηγούμενο Ε.Σ.Λ.
Η αρμόδια Π.Υ.Τ. αποστέλλει στην οικεία Δ.Ο.Υ. το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας μετά
την έκδοσή του.
Με την παράγραφο 5 ορίζεται επίσης η υποχρέωση σύνταξης απλού ιδιωτικού
συμφωνητικού εκμίσθωσης, περιγράφονται τα στοιχεία τα οποία κατ’ ελάχιστο
περιλαμβάνει το συμφωνητικό αυτό, ορίζεται η προθεσμία θεώρησης από την
οικεία Δ.Ο.Υ. και προσδιορίζεται το καθεστώς φορολόγησης των εισοδημάτων
που προκύπτουν από την εκμίσθωση.
Κυρώσεις

Με την παράγραφο 7 του άρ. 46 ορίζονται οι κυρώσεις για τους παραβάτες των
διατάξεων του άρθρου.
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Σε όλες τις διαφημιστικές και εν γένει προωθητικές καταχωρίσεις τουριστικών
επιπλωμένων επαύλεων αναγράφεται υποχρεωτικά ο αριθμός μητρώου
(ΜΗΤ.Ε.) των επιχειρήσεων αυτών. Στους παραβάτες, στους οποίους
περιλαμβάνονται και οι κάτοχοι ή διαχειριστές των μέσων ενημέρωσης στα
οποία γίνεται η καταχώριση (ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών σταθμών, έντυπων
μέσων, ιστοσελίδων κ.λπ.), επιβάλλεται με απόφαση του Προϊσταμένου της
οικείας Π.Υ.Τ. του Ε.Ο.Τ., πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000) ευρώ υπέρ του Ε.Ο.Τ.
Σε ιδιοκτήτη έπαυλης, ο οποίος την εκμισθώνει κατά παράβαση των διατάξεων
του άρ. 46 επιβάλλεται από την οικεία Π.Υ.Τ. και βεβαιώνεται στην
αρμόδια Δ.Ο.Υ. πρόστιμο ύψους 50.000 ευρώ υπέρ του Κρατικού
Προϋπολογισμού. Το πρόστιμο επιβάλλεται πέραν των φορολογικών
κυρώσεων και των κυρώσεων που προβλέπονται από το άρ. 4 του ν. 2160/1993
(Φ.Ε.Κ. 118 Α΄).
Το ίδιο πρόστιμο επιβάλλεται σε οποιονδήποτε εκμισθώνει κατοικία ως
τουριστικό κατάλυμα.
Ο παραβάτης καλείται, επί αποδείξει, να δώσει διευκρινίσεις μέσα σε 15 ημέρες
από την παραλαβή της κλήσης, ενώ δεν έχει δικαίωμα ενδικοφανούς προσφυγής
στην Επιτροπή Προσφυγών του άρθρου 6 παράγραφος 4 του ν. 3270/2004,
όπως ισχύει.

ΣΤ. Ειδικά τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης (άρ. 28-29)
Έγκριση αντικατάστασης άδειας κυκλοφορίας ειδικών τουριστικών
λεωφορείων
Σύμφωνα με την ρύθμιση του άρθρου 28 του παρόντος νόμου, για την χορήγηση
έγκρισης αντικατάστασης άδειας κυκλοφορίας ειδικών τουριστικών
λεωφορείων από την οικεία ΠΥΤ του ΕΟΤ, απαιτείται, εκτός από τις
απαιτούμενες κατά περίπτωση συμβολαιογραφικές πράξεις, και η υποβολή των
δικαιολογητικών που προβλέπονται στην υπ’ αρ. 14340/3.11.2011 απόφαση
Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού «Διαδικασία έγκρισης θέσης σε
κυκλοφορία ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης» (Φ.Ε.Κ. 2537
Β΄), όπως ισχύει.
Επιπλέον, θεσπίζεται η υποχρέωση υποβολής από επιχειρήσεις Τ.Ε.Ο.Μ., οι
οποίες έχουν θέσει σε κυκλοφορία ειδικά τουριστικά λεωφορεία είτε πριν την
έναρξη ισχύος της ως άνω αναφερόμενης απόφασης Υπουργού Πολιτισμού και
Τουρισμού είτε σε εφαρμογή του άρ. 6 του ν. 711/1977 (σε περίπτωση
αντικατάστασης δηλαδή), νέας εγγυητικής επιστολής, ύψους 1.000 ευρώ ανά
ειδικό τουριστικό λεωφορείο, η οποία δεν μπορεί να ξεπερνά τα 6.000 ευρώ. Οι
νέες εγγυητικές επιστολές οφείλουν να έχουν κατατεθεί στην οικεία Π.Υ.Τ. έως
8/12/2013.Εν προκειμένω, επισημαίνεται ότι Τ.Ε.Ο.Μ., οι οποίες έχουν ήδη
καταθέσει στο πλαίσιο της θέσης σε κυκλοφορία των λεωφορείων τους,
εγγυητική επιστολή ύψους 586 ευρώ ανά λεωφορείο – σύμφωνα δηλαδή με το
προγενέστερο καθεστώς-, μπορούν είτε να καταθέσουν νέα εγγυητική επιστολή
ύψους 1.000 ευρώ ανά λεωφορείο, οπότε και θα τους επιστραφεί η παλιά
εγγυητική επιστολή, είτε να καταθέσουν συμπληρωματική εγγυητική επιστολή
ποσού 414 ευρώ ανά λεωφορείο.
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Δρομολόγια τουριστικών λεωφορείων
Με το άρ. 29 τροποποιείται η παρ. 1 του άρ. 1 του ν. 711/1977 (Φ.Ε.Κ. 284 Α΄) με
σκοπό να διασαφηνιστεί η δυνατότητα των ειδικών τουριστικών λεωφορείων
να συγκεντρώνουν τα μέλη ενός γκρουπ (προσχηματισμένης ομάδας
ατόμων) από περισσότερα του ενός σημεία ( διάφορα τουριστικά καταλύματα
στα οποία διαμένουν ανάλογα με την σύμβαση που έχει υπογραφεί μεταξύ
τουριστικού γραφείου και πελάτη) και να τα μεταφέρουν σε κοινό προορισμό
όπως αεροδρόμιο ή λιμάνι, αλλά και να μπορούν να πραγματοποιούν το
αντίστροφο, δηλαδή την παραλαβή από αεροδρόμιο ή λιμάνι και την αποβίβαση
μερίδας ατόμων του γκρουπ σε πάνω από ένα καταλύματα στα οποία
διαμένουν.

Ζ. Τροποποίηση των διατάξεων για την εκμίσθωση Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων με
οδηγό (άρ.30)
Με την παράγραφο 1 του άρθρου 30 του παρόντος νόμου τροποποιείται η
περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Η2 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012,
όπως ισχύει και διευκρινίζεται ότι στα οχήματα, τα οποία μπορούν να
εκμισθώνουν τα τουριστικά γραφεία, οι επιχειρήσεις εκμίσθωσης ΕΙΧ και οι
εταιρείες και συνεταιρισμοί Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης Αυτοκινήτων, που
έχουν συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 3109/2003 (ΦΕΚ 38/Α) και το
άρθρο 87 του ν. 4070/2012(ΦΕΚ 82/Α), συμπεριλαμβάνονται και κάθε είδους
τροχοφόρα επιβατηγά οχήματα τύπου mini-bus έως 9 θέσεων, τα οποία ωστόσο
πρέπει να είναι ιδιόκτητα.
Με την παράγραφο 2 του άρθρου 30 του παρόντος τροποποιήθηκε το
δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου Η.2 του άρθρου πρώτου
του ν. 4093/2012, όπως ισχύει, ως ακολούθως: «β) Εμπίπτουν στην κατηγορία
εκπομπών EURO 5 ή V ή και μεταγενέστερες αυτών». Σχετικά με τον τρόπο
διαπίστωσης της εν λόγω προϋπόθεσης, παραπέμπουμε στο με αρ.
39904/4760/3-9-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνολογίας Οχημάτων του
Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, το οποίο σας έχουμε
διαβιβάσει ήδη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και το επαναδιαβιβάζουμε
συνημμένο.

Η. Επιβολή προστίμου για ελεύθερη κατασκήνωση (άρ. 36, παρ. 3)
Με την παρ. 3 του άρ. 36 τροποποιείται η παρ. 12 του άρ. 4 του ν. 2160/1993
και απλοποιείται η διαδικασία επιβολής και είσπραξης του προστίμου για την
εγκατάσταση σκηνών, ή τη στάθμευση τροχόσπιτων σε αρχαιολογικούς χώρους,
αιγιαλούς, παραλίες, παρυφές δημοσίων δασών και γενικά κοινόχρηστους
χώρους, καθώς και για τη φιλοξενία πέραν του ενός τροχόσπιτου από
καταστηματάρχες ή ιδιώτες. Το πρόστιμο επιβάλλεται στο εξής από το
αστυνομικό ή λιμενικό όργανο που βεβαιώνει την παράβαση και όχι από τους
οικείους Ο.Τ.Α. Το πρόστιμο ορίζεται στα 300 ευρώ ανά άτομο ή ανά
κατασκηνωτικό ή αν μεταφορικό μέσο.
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Επίσης, το πρόστιμο εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
104 του Κ.Ο.Κ. (Ν. 2696/1999, Φ.Ε.Κ. 57 Α΄).
Επισημαίνεται επιπλέον ότι με την παρ. 1 του άρ. 38 του ν. 4055/2012
(Φ.Ε.Κ. 51 Α΄), η εν λόγω παράβαση τιμωρείται σε βαθμό πταίσματος με
κράτηση έως 6 μήνες ή με πρόστιμο έως 3.000 ευρώ. (ποινική κύρωση)

Θ. Αλιευτικός τουρισμός (άρ. 40)
Με το άρθρο 40, τροποποιούνται οι διατάξεις των άρθρων 175, 177, 178 και 182
του ν. 4070/2012 (Φ.Ε.Κ. 182 Α΄), ενώ με το άρθρο 43 καταργούνται: η
παράγραφος 4, εδ. στ’, το άρθρο 174, οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 175, το
άρθρο 176, η παράγραφος 1 του άρθρου 178, το άρθρο 179, οι παράγραφοι 4
και 6 του άρθρου 180, το άρθρο 181 και η παράγραφος 2 του άρθρου 184 του ν.
4070/2012.
Πιο συγκεκριμένα τροποποιείται ο διευρυμένος ορισμός της έννοιας του
αλιευτικού τουρισμού, ενώ εξαιρούνται και οι μέχρι σήμερα περιλαμβανόμενες
δραστηριότητες, μεταξύ άλλων, της επίδειξης τεχνικών αλιείας, διοργάνωσης
εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών σεμιναρίων, παροχής υπηρεσιών φιλοξενίας
και εστίασης.
Επιπλέον, καταργείται ο προσδιορισμός της έννοιας της Επιχείρησης
Αλιευτικού Τουρισμού καθώς και η υποχρέωση να προστίθενται οι επιχειρήσεις
αυτές, ως αριθμός 7.α., στις τουριστικές επιχειρήσεις του άρθρου 2 του ν.
2160/1993 καθώς και να καταχωρούνται στο μητρώο τουριστικών
επιχειρήσεων, που τηρεί ο Ε.Ο.Τ. σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του ν.
2160/1993.
Επίσης, καταργήθηκε η υποχρέωση έκδοσης προεδρικού διατάγματος για
τον καθορισμό των όρων και προϋποθέσεων για τη λήψη της Ειδικής Άδειας
Αλιευτικού Τουρισμού και μιας σειράς άλλων σχετικών ζητημάτων, καθώς στο ν.
4179/2013 (άρθρο 40, παράγραφος 1β), προβλέπεται πλέον ότι η ρύθμιση όρων
και προϋποθέσεων, θεμάτων σχετικών με την ασφάλεια των επιβατών και των
πλοιοκτητών και με τα επαγγελματικά σκάφη αλιείας που ασκούν αλιευτικό
τουρισμό, θα γίνει με κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, Τουρισμού και Ναυτιλίας και Αιγαίου, ενώ σύμφωνα με την
παράγραφο 1γ), θέματα που αφορούν στην έκδοση των εισιτηρίων, στον τρόπο
διάθεσής τους και στην άσκηση του αλιευτικού τουρισμού θα ρυθμιστούν με
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, Τουρισμού, Ναυτιλίας και Αιγαίου.
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Ι. Ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών (άρ. 8)
Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού μπορεί να θεσπίζεται η δυνατότητα
ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών για την έγκριση καταλληλότητας
οικοπέδου / γηπέδου έργων κατηγορίας Β του άρ. 1 του ν. 4014/2011, την
έγκριση αρχιτεκτονικών μελετών και τη χορήγηση Ε.Σ.Λ. τουριστικών
εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής. Με την ίδια
απόφαση καθορίζεται η διαδικασία και όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την
ηλεκτρονική υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών.
Παρακαλείσθε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΙΑΣΚΟΣ

1.
2.
3.
4.
5.

Κοινοποίηση:
Γραφείο Υπουργού Τουρισμού
Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Τουρισμού
Γραφείο Προέδρου Ε.Ο.Τ.
Γραφείο Γενικού Γραμματέα Ε.Ο.Τ.
ΕΟΤ, Γενική Δ/νση Ανάπτυξης

Εσωτερική Διανομή:
1. Γενική Δ/νση Τουριστικής Πολιτικής και Οργάνωσης
2. Δ/νση Τουριστικής Πολιτικής και Συντονισμού
3. Τμήμα Νομοθετικού Συντονισμού
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