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Τίτλος
Ρυθµίσεις για τον Τουρισµό και άλλες διατάξεις
Προοίµιο
Εκδίδοµε τον ακόλουθο Νόµο που ψήφισε η Βουλή:
Θέµατα
Τουρισµός, Ε.Ο.Τ., ΚΑΖΙΝΟ, Αθέµιτος Ανταγωνισµός
Σχόλια
Σύµφωνα µε την παρ. 2 άρθρου 5 Π∆ 459/1993 (ΦΕΚ Α' 193), όπου στο κεφάλαιο Α'(άρθρα 1-7, µε
εξαίρεση την παρ. 21 άρθρου 6), αναφέρεται Υπουργός Εθν. Οικονοµίας νοείται ο Υπουργός
Τουρισµού και όπου αναφέρεται Υπουργείο Εθν. Οικονοµίας νοείται το Υπουργείο Τουρισµού µε
εξαίρεση την παρ. 8 άρθρου 5. Με το άρθρο 4 παρ. 9 Ν. 2206/1994 (ΦΕΚ Α' 62) καταργήθηκε το
κεφάλαιο Β'(άρθρα 8-28 περί καζίνων) πλην του άρθρου 8 παρ. 1 και παρ. 2 εδάφια α, β, γ, και δ. Ο
παρών νόµος, εκτός της παρ. 21 του άρθρου 6 η οποία καταργήθηκε, διατηρήθηκε σε ισχύ µε το το
άρθρο 34 παρ. 4 περίπτ. β Ν. 2971/2001.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ

Αρθρο: 1
Ηµ/νία: 10.02.2003
Ηµ/νία Ισχύος: 19.07.1993
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Τίτλος Αρθρου
Εποπτεία, τουριστική πολιτική, διοίκηση Ε.Ο.Τ.
Σχόλια
Σύµφωνα µε την παρ. 2 άρθρου 5 Ν. 2206/1994 (ΦΕΚ Α' 62), όπου στις παρ. 5 (εδάφια δ, ε, στ, ζ, θ,
ι, ια) και 6 (εδάφιο η) αναγραφόταν το ποσόν των 120.000.000 δρχ., αντικαταστάθηκε από το ποσό
των 5.000.000 δρχ. Σύµφωνα µε την περίπτ. α άρθρου 31 Ν. 2636/1998 (ΦΕΚ Α' 198), η εντός ( )
περίπτ. ε της παρ. 5 καταργείται από 27.08.1998 µε εξαίρεση τις ρυθµίσεις για τις µισθώσεις
ακινήτων τρίτων. Σύµφωνα µε την παρ. 2 άρθρου 7 Ν. 2636/1998, η ανώνυµη εταιρεία για την
οργάνωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων απολαµβάνει των προνοµίων του ΕΟΤ που προβλέπονται
στην παρ. 12 του παρόντος άρθρου. Σύµφωνα µε το άρθρο 19 του ιδίου νόµου, το αυτό ισχύει και
για την ανώνυµη εταιρεία για την διαχείριση της περιουσίας του ΕΟΤ.- H παρ. 14 (που προφανώς

από παραδροµή αναφέρεται ως παρ. 13) προστέθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 41 του νόµου
3105/2003 (Α΄29/10.2.2003).
Κείµενο Αρθρου
1. Ο Ελληνικός Οργανισµός Τουρισµού (Ε.Ο.Τ.), νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου µε έδρα την
Αθήνα, τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας.
2. Περιεχόµενο της εποπτείας είναι:
α) Η έγκριση των αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (∆.Σ.) του Ε.Ο.Τ. των περιπτώσεων β', γ',
δ', ε', στ', ζ', η', θ', ι', ια', ιβ', ιγ', και ιδ' της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, καθώς και η έγκριση
πράξεων οργάνων του Ε.Ο.Τ., όπου προβλέπεται από άλλες διατάξεις.
β) Η εντολή διενέργειας διαχειριστικού ελέγχου και από ορκωτό ελεγκτή.
3. Κύριος σκοπός του Ε.Ο.Τ. είναι η οργάνωση, ανάπτυξη και προώθηση του τουρισµού στην
Ελλάδα µε την αξιοποίηση όλων των υφιστάµενων δυνατοτήτων της χώρας.
Προς το σκοπό αυτόν, ο Ε.Ο.Τ.:
α) Υποβάλλει προτάσεις στην Κυβέρνηση για τη χάραξη της τουριστικής πολιτικής.
β) Υλοποιεί την τουριστική πολιτική που χαράσσει η Κυβέρνηση.
γ) Συντονίζει τις ενέργειες των συναρµόδιων φορέων για την εξυπηρέτηση των τουριστικών σκοπών.
δ) Μελετά, εκτελεί και εποπτεύει έργα τουριστικής υποδοµής και ανάπτυξης και καταρτίζει σχετικά
προγράµµατα περιλαµβανόµενης της τουριστικής αξιοποίησης λουτροπόλεων και ιαµατικών πηγών.
ε) Καταρτίζει και εκτελεί το πρόγραµµα τουριστικής προβολής της χώρας στο εσωτερικό και
εξωτερικό και µεριµνά για την ανάπτυξη της τουριστικής συνειδήσεως.
στ) Κατασκευάζει και εκµεταλλεύεται κάθε κατηγορίας τουριστικές εγκαταστάσεις και άλλες
εγκαταστάσεις τουρισηκής υποδοµής.
ζ) 'Εχει την ευθύνη της τουριστικής επιµόρφωσης.
η) Εποπτεύει και ελέγχει τις τουριστικές εγκαταστάσεις και δραστηριότητες οποιασδήποτε
κατηγορίας.
θ) Ενισχύει δηµόσιες υπηρεσίες, οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα των οποίων οι ενέργειες αποβλέπουν στην προώθηση των στόχων του Ε.Ο.Τ..
ι) ∆ιοργανώνει περιηγήσεις, εορτές και παραστάσεις για την τόνωση του τουρισµού.
ια) Αναλαµβάνει κάθε άλλη δραστηριότητα ή ενέργεια που αποβλέπει στην οργάνωση, ανάπτυξη και
προώθηση του τουρισµού, µεταξύ των οποίων και οι αναφερόµενες στο άρθρο 2 του ν.δ. 4109/1960
(ΦΕΚ 153 Α').
4. (Καταργήθηκε από 25.06.2001 µε την περίπ. δ της παρ. 4 άρθρου 24 Ν. 2919/2001, ΦΕΚ Α' 128).
5. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ε.Ο.Τ. έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
α) Εισηγείται την τουριστική πολιτική.

β) Αποφασίζει για τον ετήσιο τακτικό προϋπολογισµό των εσόδων και εξόδων του Οργανισµού, τον
προϋπολογισµό επενδύσεων, τον απολογισµό της ετήσιας διαχειρίσης και τον ισολογισµό του, τον
οποίο παραπέµπει προς έλεγχο οε ορκωτό ελεγκτή και δηµοσιεύει µέχρι 30 Ιουνίου του επόµενου
έτους.
γ) Αποφασίζει για το πρόγραµµα των πάσης φύσεως έργων και ενεργειών προς υλοποίηση της
τουριστικής πολιτικής.
δ) Εγκρίνει τη δαπάνη προγραµµάτων τουριστικής προβολής, διαφήµισης, δηµόσιων σχέσεων και
τουριστικών εκδηλώσεων καθώς και προγραµµάτων συµπαραγωγής και συνδιαφήµισης στην
ηµεδαπή και αλλοδαπή από κοινού µε οργανισµούς, επιµελητήρια και άλλα νοµικά ή φυσικά
πρόσωπα της ηµεδαπής ή αλλοδαπής.
(ε) Εγκρίνει την αγορά, εκποίηση, εκµίσθωση ακινήτων του Ε.Ο.Τ., ή µίσθωση ακινήτων τρίτων,
ανεξάρτητα από την αξία τους).
στ) Εγκρίνει τις προµήθειες αξίας µεγαλύτερης των "πέντε εκατοµµυρίων (5.000.000)" δραχµών.
ζ) Εγκρίνει την καταβολή αποζηµιώσεως αξίας µεγαλύτερης των "πέντε εκατοµµυρίων (5.000.000)"
δραχµών.
η) Εγκρίνει την ανάληψη υποχρεώσεων εκ µέρους του Ε.Ο.Τ. για οποιαδήποτε αιτία, αξίας
µεγαλύτερης των "πέντε εκατοµµυρίων (5.000.000)" δραχµών.
θ) Εγκρίνει την από το Γενικό Γραµµατέα του Ε.Ο.Τ. έκδοση, οπισθογράφηση και αποδοχή ή
τριτεγγύηση συναλλαγµατικών, γραµµατίων εις διαταγήν ή παροχή εγγυήσεων υπέρ των
τουριστικών επιχειρήσεων που συνιστά ή συµµετέχει ο Ε.Ο.Τ., αξίας µεγαλύτερης των "πέντε
εκατοµµυρίων (5.000.000)" δραχµών.
ι) Εγκρίνει τη συνοµολόγηοη δανείων προς εκπλήρωση συγκεκριµένων σκοπών τουριστικής
ανάπτυξης και τη χορήγηση δανείων στις επιχειρήσεις που συµµετέχει ο Ε.Ο.Τ., αξίας µεγαλύτερης
των "πέντε εκατοµµυρίων (5.000.000)" δραχµών.
ια) Εγκρίνει τη συνοµολόγηση συµβιβασµών αξίας µεγαλύτερης των "πέντε εκατοµµυρίων
(5.000.000)" δραχµών.
ιβ) Εγκρίνει ειδικές χορηγίες υπέρ του προσωπικού για κατασκηνώσεις και επετειακές εκδηλώσεις.
ιγ) Εγκρίνει τη δαπάνη για την ενίσχυση δραστηριοτήτων δηµόσιων υπηρεσιών, Ο.Τ.Α., φυσικών ή
νοµικών προσώπων οι οποίες αποβλέπουν στην προώθηση των στόχων του Ε.Ο.Τ..
ιδ) Εγκρίνει τη συνοµολόγηση συµφωνητικών διαιτησίας.
6. Ο Γενικός Γραµµατέας του Ε.Ο.Τ. έχει κάθε διοικητική αρµοδιότητα, προϊσταται του προσωπικού
του Ε.Ο.Τ., έχει την ευθύνη για την εύρυθµη λειτουργία του και ασκεί αρµοδιότητες όπως:
α) Μεριµνά για την εκτέλεση του εγκριθέντος τουριστικού προγράµµατος.
β) Εισηγείται τον ετήσιο προϋπολογισµό του Οργανισµού τον οποίο υποβάλλει στο ∆ιοικητικό
Συµβούλιο προς έγκριση.
γ) ∆ιαχειρίζεται την περιουσία και τους πόρους του Ε.Ο.Τ. και υπογράφει τα εντάλµατα πληρωµής
των προβλεπόµενων στον προϋπολογισµό δαπανών.
δ) Εισηγείται προς το ∆.Σ. τα θέµατα της αρµοδιότητας του ∆.Σ. και κάθε άλλο ζήτηµα κατά την

κρίση του και εκτελεί τις αποφάσεις του ∆.Σ..
ε) Συντονίζει τους συναρµόδιους φορείς για εφαρµογή τουριστικής πολιτικής.
στ) Εκπροσωπεί τον Ε.Ο.Τ. ενώπιον των αντισυµβαλλοµένων, οιωνδήποτε τρίτων, των δικαστηρίων
και κάθε αρχής.
ζ) Συγκροτεί Επιτροπές για θέµατα αρµοδιότητας του Ε.Ο.Τ., και εγκρίνει τις σχετικές δαπάνες εντός
του εγκεκριµένου προϋπολογισµού.
η) ∆ιενεργεί τις εγκρίσεις της παραγράφου 5 από το στοιχείο στ' έως και ιγ' εφόσον αυτές αφορούν
ποσό µέχρι "πέντε εκατοµµυρίων (5.000.000)" δραχµών, καθώς και οποιαδήποτε άλλη διαχειριστική
πράξη µέχρι του ίδιου ποσού, όπου δεν ορίζεται άλλως.
θ) Μεταβιβάζει σε γενικούς διευθυντές και σε προϊσταµένους υπηρεσιών αρµοδιότητες, καθώς και το
δικαίωµα υπογραφής - εντολή Γενικού Γραµµατέα Ε.Ο.Τ.-, µε απόφασή του η οποία δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Γενικός Γραµµατέας του Ε.Ο.Τ. µπορεί να ασκεί παραλλήλως
µέρος των µεταβιβαζόµενων αρµοδιοτήτων, τις οποίες προσδιορίζει στην απόφαση.
ι) Αποφασίζει για την άσκηση κάθε ένδικου µέσου ή την παραίτηση από αυτό.
ια) Παρέχει τη δικαστική πληρεξουοιότητα σε δικηγόρους προσωπικού του Ε.Ο.Τ. και σε άλλους
δικηγόρους για την άσκηση των ένδικων µέσων και την παραίτηση από αυτά.
7. Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. του Ε.Ο.Τ. έχει τις εξής αρµοδιότητες:
α) συγκαλεί το Συµβούλιο, διευθύνει τις συνεδριάσεις αυτού και κατευθύνει τις εργασίες του,
β) παρακολουθεί τις επί των αποφάσεων του Συµβουλίου εν γένει ενέργειες του Οργανισµού,
ενηµερούµενος προς τούτο από το Γενικό Γραµµατέα,
γ) εκπροσωπεί τον Οργανισµό στις σχέσεις αυτού µετά των συναφών οργανώσεων και ιδρυµάτων
της αλλοδαπής, επικουρούµενος προς τούτο από την αρµόδια υπηρεσία.
Αν δεν υπάρχει, απουσιάζει ή κωλύεται ο Πρόεδρος του ∆.Σ., αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο.
Αν απουσιάζει ή κωλύεται ο Αντιπρόεδρος, ο Πρόεδρος αναπληρώνεται από ένα µέλος που ορίζει το
∆.Σ..
8. Πρόεδρος του ∆.Σ. καθώς και Γενικός Γραµµατέας του Ε.Ο.Τ. διορίζονται πρόσωπα
αναγνωρισµένου κύρους που διαθέτουν διοικητική πείρα.
9. Ο Γενικός Γραµµατέας του Ε.Ο.Τ. έχει το βαθµό και τις αποδοχές γενικού γραµµατέα Υπουργείου
και κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν µπορεί να ασκεί ιδιωτική επιχείρηση ή άλλο ελεύθερο
επάγγελµα.
10. Ο Πρόεδρος, ο Γενικός Γραµµατέας, και τα µέλη του ∆.Σ. διαρκούσας της θητείας τους µπορεί να
απολύονται µόνο σε περίπτωση σοβαρής παράβασης ή αµέλειας περί την εκτέλεση των
καθηκόντων τους. Λόγο άµεσης απόλυσης συνιστά και η µη έγκαιρη δηµοσίευση του ισολογισµού.
11. Ο Ε.Ο.Τ. µπορεί να αγοράσει ή να κατασκευάσει οικήµατα στην ηµεδαπή ή αλλοδαπή για τη
στέγαση των υπηρεσιών του.
12. Πέρα από τα προνόµια του άρθρου 12 του α.ν. 1565/1950, που κυρώθηκε µε το ν. 1624/1951
(ΦΕΚ 7 Α') και της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 3909/1958 (ΦΕΚ 198 Α'), όπως ισχύουν, ο Ε.Ο.Τ.
έχει και όλα τα δικονοµικά προνόµια του ∆ηµοσίου, καθώς και εκείνα της εκτελέσεως, σαν να ήταν το

ίδιο ∆ηµόσιο.
13. α) Στην έδρα κάθε νοµού συνιστάται Επιτροπή Τουριστικής Προβολής, σκοπός της οποίας είναι
ο καταρτισµός προγραµµάτων τουριστικής προβολής της περιοχής στο εσωτερικό και στο
εξωτερικό, καθώς και η εκτέλεσή τους, ύστερα από έγκριση του Ε.Ο.Τ. Η Επιτροπή Τουριστικής
Προβολής συνιστάται µε απόφαση του νοµάρχη, είναι επταµελής και αποτελειται από εκπροσώπους
της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, των Ο.Τ.Α. και των τουριστικών παραγωγικών τάξεων.
β) Τα προγράµµατα τουριστικής προβολής του προηγούµενου εδαφίου χρηµατοδοτούνται µέχρι
ποσοστού 50% από τον Ε.Ο.Τ. και κατά το υπόλοιπο από υποχρεωτικές εισφορές των Ο.Τ.Α. και
όλων των παραγωγικών τάξεων της περιοχής του νοµού, που καθορίζονται κάθε χρόνο µε απόφαση
του οικείου νοµάρχη, ανάλογα µε τις αιτήσεις ανάγκης χρηµατοδότησης των περιφερειακών
προγραµµάτων προβολής και πάντως µέσα στα όρια προϋπολογισµού της δαπάνης των
προγραµµάτων που εγκρίνει ο Ε.Ο.Τ..
"14. Ο Ε.Ο.Τ. στα πλαίσια επίτευξης του σκοπού του εδαφίου ε' της παρ. 1 του παρόντος άρθρου
καταρτίζει και εκτελεί προγράµµατα προβολής, διαφήµισης, δηµοσίων 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, από τον Ε.Ο.Τ. µετά από σχετική πρόσκληση δια του τύπου
για εκδήλωση ενδιαφέροντος και µε βάση τις πλέον συµφέρουσες για τον Οργανισµό προτάσεις,
που υποβάλλονται από τους ενδιαφεροµένους. Με τις ίδιες συµφωνίες ορίζονται το αντικείµενο, οι
προϋποθέσεις, ως και οι οικονοµικοί και λοιποί όροι συνεργασίας του Ε.Ο.Τ. µε τα ως άνω
πρόσωπα και ο τρόπος πραγµατοποίησής της. Η συνεργασία αυτή µπορεί να περιλαµβάνει:
α) Την οικονοµική συµµετοχή των παραπάνω προσώπων στο σύνολο ή και σε µέρος της σχετικής
δαπάνης υλοποίησης των παραπάνω διαφηµιστικών ενεργειών και λοιπών δραστηριοτήτων που θα
γίνεται από τις υπηρεσίες του Ε.Ο.Τ. και σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες από τις οικείες διατάξεις
συνεργασίες.
β) Τη συγχρηµατοδότηση από τον Ε.Ο.Τ. µε την απλή οικονοµική συµµετοχή τούτου στη σχετική
δαπάνη υλοποίησης των παραπάνω διαφηµιστικών προγραµµάτων και λοιπών δραστηριοτήτων,
που θα εκτελούνται από τα συµβαλλόµενα µε τον Ε.Ο.Τ. πρόσωπα. Τα πρόσωπα αυτά µπορεί να
αναφέρονται όπου και όπως προβλέπεται και εφόσον το επιθυµούν ως επί µέρους χορηγοί από
κοινού µε τον Ε.Ο.Τ. στα παραπάνω διαφηµιστικά προγράµµατα και λοιπές δραστηριότητες.
Στις ως άνω συµφωνίες µπορεί να περιλαµβάνεται και ο όρος ότι στις επιτροπές του Ε.Ο.Τ., που θα
διεξάγουν τους σχετικούς διαγωνισµούς, όπου κατά νόµο αυτοί απαιτούνται, για την ανάθεση σε
ανάδοχο από τον Ε.Ο.Τ. της εκτέλεσης των σχετικών εργασιών, θα µετέχουν ως µέλη και
εκπρόσωποι των συµµετεχόντων στη σχετική δαπάνη προσώπων και η επιλογή των αναδόχων και
η ανάθεση σε αυτούς από τον Ε.Ο.Τ. της εκτέλεσης των εργασιών θα γίνεται ύστερα από σύµφωνη
γνώµη των εν λόγω επιτροπών".

Αρθρο: 2
Ηµ/νία: 24.10.2006
Ηµ/νία Ισχύος: 19.07.1993
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ
Τίτλος Αρθρου
Τουριστικές επιχειρήσεις.
Σχόλια
- Η παρ. 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 άρθρου 27 Ν. 2636/1998 (ΦΕΚ Α' 198). - Το
εντός " " δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από 22.10.1998 µε την παρ. 10
άρθρου 9 Ν. 2647/1998 (ΦΕΚ Α' 237). - Η παρ. 1Β τίθεται όπως αντικαταστάθηκε και η παρ. 1Γ
προστέθηκε, από 28.09.1999, µε τα εδάφιο α και β, αντίστοιχα, της παρ. 1 άρθρου 21 Ν. 2741/1999

(ΦΕΚ Α' 199). Βλ. παρ. 1 άρθρου 1 Π∆ 337/2000 (ΦΕΚ Α' 281) σχετικά µε τις λειτουργικές µορφές
στις οποίες διακρίνονται τα δωµάτια των εδαφίων β και γ της παρ. 1Β. - Το εντός " " τελευταίο εδάφιο
της παρ. 2 προστέθηκε µε την παρ. 1 άρθρου 12 Ν. 2941/2001. - Σύµφωνα µε την περίπτ. β της ΥΑ
Τ/3746 (ΦΕΚ Β' 790/2001), από 22.06.2001 επιτρέπεται η δηµιουργία ή επέκταση κύριων
ξενοδοχειακών καταλυµάτων της παρ. 1Α τάξης ΑΑ' έως και Γ' εντός των ορίων της Περιφέρειας
Αττικής που έχουν χαρακτηριστεί "κορεσµένα τµήµατα", ανεξαρτήτου δυναµικότητας. Σύµφωνα
επίσης µε την παρ. 2 της ΥΑ Τ/4535 (ΦΕΚ Β' 1039/2001), από 07.08.2001 επιτρέπεται η δηµιουργία
νέων κύριων ξενοδοχειακών καταλυµάτων της παρ. 1Α Γ΄τάξης και άνω, ή η επέκταση των
υφισταµένων κύριων ξενοδοχειακών καταλυµάτων Γ΄τάξης και άνω, ανεξαρτήτως δυναµικότητας,
στην περιοχή της παρ. 1 της εν λόγω απόφασης.===============================- Τα εντός
" " εδάφια στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 7 προστέθηκαν µε την παρ. 13 του άρθρου 39
του ν. 3105/2003 (Α΄29/10.2.2003).- Σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 3105/2003
(Α΄29./10.2.2003), ορειβατικό καταφύγιο είναι κτιριακή εγκατάσταση µε ογδόντα (80) το πολύ κλίνες,
σε υψόµετρο πάνω από εννιακόσια (900) µέτρα που εξυπηρετεί την πεζοπορία, την ορειβασία και
την αναρρίχηση. Τα ορειβατικά καταφύγια είναι εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδοµής κατά
την έννοια της παρ. 3 του παρόντος άρθρου.- Σχετικά µε την παρ. 1 του παρόντος άρθρου βλ. και το
άρθρο 51 του ν. 3105/2003 (Α΄29/10.2.2003) αναφορικά µε την τουριστική εκπαίδευση και
κατάρτιση, ρυθµίσεις για τον τουρισµό και άλλες διατάξεις, σύµφωνα δε µε την παρ. 7α) του άρθρου
52 του ιδίου νόµου, αυτοκινητοδρόµιο είναι χώρος κατάλληλα διαµορφωµένος που βρίσκεται σε
αποµονωµένη περιοχή εκτός εγκεκριµένου σχεδίου πόλης ή ορίων οικισµού και προορίζεται για τη
διεξαγωγή αγώνων αυτοκινήτου και αποτελείται από το σύνολο των υποδοµών: α) πίστας αγώνων
αυτοκινήτου, β) κτιριακών εγκαταστάσεων που υποστηρίζουν και διευκολύνουν τους αγώνες
αυτοκινήτου και γ) συµπληρωµατικών υποδοµών στον περιβάλλοντα χώρο.α) Τα αυτοκινητοδρόµια
αποτελούν αθλητικές τουριστικές εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδοµής κατά την έννοια της
παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, απαραίτητες για την τουριστική ανάπτυξη της χώρας και
υπάγονται στις τουριστικές επιχειρήσεις του άρθρου 3 παρ.1 περίπτωση τ του νόµου 2601/1998
(ΦΕΚ 81 Α').=======================================- Σύµφωνα µε την παρ. 3 του
άρθρου 8 του ν. 3139/2003 (Α΄ 100/30.4.2003), η παρ. θ της περ. Γ του άρθρου 8 του πδ της
6/17.10.1978 (∆΄ 538), που προστέθηκε µε την παρ. 7 του άρθρου 41 του ν. 3105/2003 (Α΄
29/10.2.2003), εφαρµόζεται και στην περίπτωση των εντός " " δευτέρου, τρίτου και τετάρτου
εδαφίων της παρ. 7 του παρόντος άρθρου, που προστέθηκαν µε την παρ. 13 του άρθρου 39 του
τελευταίου νόµου.Σύµφωνα µε το άρθρο 1 Π∆ 250/2003 (ΦΕΚ Α 226)"Τα τουριστικά καταλύµατα της
παρ. 13 του άρθρου 39 του Ν. 3105/2003 (Α' 29) υπάγονται κατά παρέκκλιση στις διατάξεις του Ν.
3741/1929 (Α' 4) και του Ν.∆ 1024/1971 (Α'232) και των άρθρων 1002 και 1117 του Α. Κ., εφ' όσον
συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:α) Είναι Τουριστικά καταλύµατα της περίπτ. Β
της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 2160/1993.β) Ανεγείρονται σε συνδυασµό µε κύρια ξενοδοχειακά
καταλύµατα (ξενοδοχεία) της περίπτ. Ατής παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 2160/1993, κατηγορίας πέντε
(5*) και τεσσάρων (4*) αστέρων ή / και µε εγκαταστάσεις ειδικής Τουριστικής υποδοµής της παρ.3
του άρθρου 2 του ίδιου νόµου, κατά τους ισχύοντες για κάθε κατηγορία τουριστικής εγκατάστασης
ειδικούς όρους και περιορισµούς δόµησης.γ) Αποτελούν ποσοστό έως 35% της συνολικά
δοµούµενης επιφάνειας.δ) Έχουν λάβει τις απαιτούµενες οικοδοµικές άδειες και λοιπές αναγκαίες
κατά νόµο εγκρίσεις για την έναρξη των οικοδοµικών εργασιών του συνολικού έργου του οποίου
αποτελούν τµήµα.ε) Σε περίπτωση γηπέδου εντός του οποίου υφίστανται ήδη Τουριστικές
εγκαταστάσεις της ανωτέρω περίπτ. β του παρόντος άρθρου, το τµήµα του γηπέδου επί του οποίου
ανεγείρονται οι νέες Τουριστικές εγκαταστάσεις πρέπει να είναι επιφανείας τουλάχιστον 300.000 τ. µ
. και το ποσοστό της περίπτ. γ του παρόντος άρθρου υπολογίζεται επί της πραγµατικά δοµηθείσης
επιφάνειας αυτού".========================================** Σύµφωνα µε την παρ. 2
του άρθρου 8 του ν. 3270/2004 (Α΄ 187/11.10.2004), µε απόφαση του Υπουργού Τουριστικής
Ανάπτυξης προσδιορίζονται οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό τοµέα και
καθορίζονται οι όροι υπαγωγής τους στην κατηγορία τουριστικών επιχειρήσεων της παρ. 3 του
παρόντος άρθρου. Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι όροι λειτουργίας και έκδοσης αδειών και άλλων
µορφών εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδοµής.*** Σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 20
του ν. 3335/2005 (Α΄ 95/20.4.2005), στις τουριστικές επιχειρήσεις του εδ. Α' της παρ. 1 του π α ρ ό ν
τ ο ς άρθρου, οι οποίες λειτουργούσαν, κατά τη δηµοσίευση του ανωτέρω νόµου (20.4.2005), χ ω ρ ί
ς το προβλεπόµενο ειδικό σήµα λειτουργίας, λόγω µη χορηγήσεως, λήξης της ισχύος, ανάκλησης ή
αφαίρεσης αυτού για οποιονδήποτε λόγο, δ ε ν επιβάλλονται οι προβλεπόµενες από τις ισχύουσες
διατάξεις διοικητικής φύσεως κυρώσεις, αρµοδιότητας Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και
Ε.Ο.Τ. µέχρι της υπαγωγής των ως άνω επιχειρήσεων στις διατάξεις του Π.∆. 43/2002 (Α΄ 43/βλ.
οικεία σχόλια) και σε κάθε περίπτωση το αργότερο µέχρι την 31.1.2006, υπό την π ρ ο ϋ π ό θ ε σ η,
ότι οι κατά νόµο υπόχρεοι έχουν υποβάλει ή θα υποβάλουν εντός τριάντα (30) ηµερών από τη

δηµοσίευση του ν. 3335/2005 (µέχρι δηλαδή 20.5.2005) αίτηση χορήγησης του ειδικού σήµατος
λειτουργίας, πιστοποιητικό πυρασφάλειας του άρθρου 18 παρ. 1 περ. α' του Ν. 2919/2001 (Α΄
128/βλ. οικεία σχόλια), ως και υπεύθυνη δήλωση για τη συνδροµή των προϋποθέσεων των
περιπτώσεων β' και γ' της παρ. 1 του ως άνω άρθρου. Σύµφωνα, τέλος, µε την παρ. 2 του ανωτέρω
άρθρου 20, µε απόφαση του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης, η προηγούµενη προθεσµία δ ύ ν α
τ α ι να παραταθεί ε φ ά π α ξ µέχρι 31.12.2006.Η περίπτωση Γ της παρ. 1 του παρόντος
καταργήθηκε και η περ. ε στο τέλος της παρ. 1Α προστέθηκε, µε το άρθρο 35 του ν. 3498/2006 ΦΕΚ
Α 230/24.10.2006.- Με το άρθρο 54 του ιδίου ως άνω νόµου 3498/2006 καταργήθηκε η διάταξη του
τελευταίου εδαφίου της παρ. 7 του παρόντος.=================================****
Σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 24 του ν. 3613/2007 (Α΄ 263/23.11.2007), στη ρύθµιση της περ.
α της παρ. 8 του άρθρου 80 του κώδικα δήµων και κοινοτήτων (βλ. σχετικά) περιλαµβάνονται κ α ι
τα µη κύρια ξενοδοχειακά καταλύµατα της παρ. 1Β' του π α ρ ό ν τ ο ς άρθρου.
Κείµενο Αρθρου
1. Τουριστικά καταλύµατα.
Τουριστικά καταλύµατα είναι οι τουριστικές επιχειρήσεις που υποδέχονται τουρίστες και παρέχουν
σε αυτούς διαµονή και άλλες συναφείς προς τη διαµονή υπηρεσίες, όπως εστίαση, ψυχαγωγία,
αναψυχή, άθληση και διακρίνονται, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην απόφαση 530992/1987 του
Γενικού Γραµµατέα του Ε.Ο.Τ. µε θέµα τεχνικές προδιαγραφές τουριστικών εγκαταστάσεων (ΦΕΚ
557 Β'), ως εξής:
Α***. Κύρια ξενοδοχειακά καταλύµατα:
α. Ξενοδοχεία κλασικού τύπου.
β. Ξενοδοχεία τύπου ΜΟΤΕΛ.
γ. Ξενοδοχεία τύπου επιπλωµένων διαµερισµάτων.
δ. Ξενοδοχεία κλασικού τύπου και επιπλωµένων διαµερισµάτων. «ε. Οργανωµένες τουριστικές
κατασκηνώσεις µε ή χωρίς οικίσκους (ΚΑΜΠΙΝΓΚ).»
"Β**** (βλ. σχόλια). "Μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύµατα".
α. Τουριστικές επιπλωµένες επαύλεις ή κατοικίες
β. Ενοικιαζόµενα δωµάτια σε συγκρότηµα µέχρι 10 δωµατίων
γ. Ενοικιαζόµενα επιπλωµένα διαµερίσµατα".
Γ. "Παραλείπεται ως µη ισχύον"
"2. Ξενώνες Νεότητας:
α. Ξενώνες Νεότητας είναι καταλύµατα που εξυπηρετούν πρόσωπα νεαρής ηλικίας, ηµεδαπά ή
αλλοδαπά, εφοδιασµένα µε ειδική κάρτα οµοσπονδιών, σωµατείων ή ιδρυµάτων και υπάγονται στην
εποπτεία του Ε.Ο.Τ.
β. Οι επιχειρήσεις των Ξενώνων Νεότητας ανήκουν σε νοµικά πρόσωπα µη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα και στεγάζονται σε κτιριακές εγκαταστάσεις, οι οποίες εκπληρούν τις τεχνικές
προδιαγραφές του παρόντος, όπως εκάστοτε ισχύουν.
γ. Ξενώνες Νεότητας που λειτουργούσαν κατά τη δηµοσίευση του παρόντος δύνανται να
εξακολουθήσουν τη λειτουργία τους ως φυσικά ή νοµικά πρόσωπα µε εµπορικό και κερδοσκοπικό
χαρακτήρα, υπό την προϋπόθεση ότι οι κτιριακές εγκαταστάσεις τους ανταποκρίνονται στα ελάχιστα

κριτήρια ένταξής τους στην κατηγορία των καταλυµάτων των Ξενώνων Νεότητας. Με απόφαση του
Γενικού Γραµµατέα Ε.Ο.Τ. καθορίζονται τα ελάχιστα κριτήρια ένταξης των υφισταµένων Ξενώνων
Νεότητας, µε τα οποία πρέπει να διασφαλίζεται ιδίως υψηλός βαθµός όρων υγιεινής, λειτουργικότητα
των ξενώνων και παροχή βασικών υπηρεσιών, η διαδικασία, τα δικαιολογητικά και κάθε λεπτοµέρεια
για τη χορήγηση του σήµατος. Όσοι δεν εξακολουθήσουν τη λειτουργία τους µε τις παραπάνω
προϋποθέσεις, επιλέγουν την ένταξή τους σε µία από τις κατηγορίες καταλυµάτων της παραγράφου
1 του άρθρου 2 του παρόντος".
"Τα κέντρα διακοπών και παραθερισµού αλλοδαπών (Κ.∆.Π.Α.), τα οποία κατά την έναρξη ισχύος
του Ν. 2160/1993 υφίσταντο και λειτουργούσαν νόµιµα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Ν.
3185/1955, λαµβάνουν το ειδικό σήµα του Ε.Ο.Τ. για τη λειτουργική µορφή µε την οποία
ανεγέρθησαν ή για την πιο συγγενή λειτουργική µορφή και κατατάσσονται σε αντίστοιχη µε τις
προδιαγραφές τους ή στην κατώτερη τάξη των καταλυµάτων της µορφής αυτής. Η λειτουργία
τουριστικών καταλυµάτων των λειτουργικών µορφών της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ως
Κ.∆.Π.Α., επιτρέπεται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Ε.Ο.Τ."
3**. Εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδοµής.
Κάθε µορφή τουρισµού, όπως ο συνεδριακός, ο θαλάσσιος, ο αθλητικός, ο αγροτικός, ο
πολιτιστικός, ο θεραπευτικός ή άλλοι, υπάγεται στην αρµοδιότητα του Ε.Ο.Τ.. "Οι εγκαταστάσεις για
συνεδριακά κέντρα, χιονοδροµικά κέντρα, κέντρα ιππικού τουρισµού, αεροθεραπευτήρια και
υδροθεραπευτήρια, συνοδευτικές αυτών εγκαταστάσεις, όπως καταλύµατα, χώροι αθλητικών
τουριστικών εγκαταστάσεων, κέντρα εστίασης και αναψυχής, ως και εγκαταστάσεις οποιασδήποτε
µορφής, καθώς και γραφεία εκµετάλλευσης σκαφών αναψυχής υπάγονται στην εποπτεία του
Ε.Ο.Τ.". Για την κατασκευή πάσης φύσεως χερσαίων κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων, που
απαιτούνται για τη δηµιουργία, λειτουργία, τουριστική ανάπτυξη, αξιοποίηση και οικονοµική
βιωσιµότητα των ανωτέρω εγκαταστάσεων, εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 51 του
ν.998/1979 (ΦΕΚ 289 Α'), η προβλεπόµενη παραχώρηση δε στον Ε.Ο.Τ. διενεργείται δια κοινής
αποφάσεως των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Γεωργίας.
4. Τουριστικά γραφεία.
Τουριστικά είναι τα γραφεία κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 393/1976 (ΦΕΚ 199 Α').
5. Γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων.
Γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων είναι επιχειρήσεις ολικής µίσθωσης ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων
των οποίων οι όροι και προϋποθέσεις συστάσεως και λειτουργίας ορίζονται στην απόφαση αριθ.
532253/26-2.8.1976 (ΦΕΚ 1001 Β'). Οι ανωτέρω επιχειρήσεις εντάσσονται στις τουριστικές
επιχειρήσεις κατά την έννοια του άρθρου 1 του β.δ. 436/1961 (ΦΕΚ 111 Α').
6. Τουριστικά καταστήµατα.
Τουριστικά καταστήµατα είναι τα καταστήµατα κατά την έννοια του άρθρου 1 παρ. β' και στ' του β.δ.
436/1961 (ΦΕΚ 111 Α').
7. ∆εν θεωρούνται τουριστικά καταλύµατα τα ακίνητα, τα οποία αποδεδειγµένα εκµισθώνονται εν
όλω ή εν µέρει για προσωρινή διαµονή του ίδιου του µισθωτή µε µίσθωµα που ορίζεται κατά µήνα,
είτε συνολικά για όλη τη διάρκεια της µίσθωσης, εφόσον η µίσθωση υπερβαίνει τις ενενήντα (90)
ηµέρες.
"Η ως άνω διάταξη δεν εφαρµόζεται: α) επί τουριστικών καταλυµάτων τα οποία ανεγείρονται και
λειτουργούν επί εκτάσεων, την κυριότητα ή τη διοίκηση και διαχείριση των οποίων έχει η ανώνυµη
εταιρία µε την επωνυµία "Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε.» και β) επί ενιαίων εκτάσεων άνω των
τριακοσίων στρεµµάτων. Τα τουριστικά καταλύµατα της παρούσας διάταξης δεν µπορεί να
υπερβαίνουν το τριάντα πέντε τοις εκατό (35%)της συνολικά δοµούµενης επιφάνειας. Με προεδρικό
διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης, καθορίζεται το ποσοστό των

καταλυµάτων αυτών που µπορούν να µισθώνονται µακροχρονίως ή να πωλούνται, καθώς και
θέµατα που αφορούν τη µεταβίβαση του δικαιώµατος χρήσης ή κυριότητας από τους χρήστες ή
κυρίους των καταλυµάτων αυτών."
"Παραλείπεται ως µη ισχύον"
8. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας, που εκδίδεται µετά από γνώµη του Γενικού
Γραµµατέα του Ε.Ο.Τ. ορίζονται οι προϋποθέσεις, οι προδιαγραφές, τα απαραίτητα δικαιολογητικά
για την ίδρυση και λειτουργία των εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδοµής, οι σχετικές
αρµοδιότητες των οργάνων του .Ε.Ο.Τ. και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.
9. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Γεωργίας, που εκδίδονται ύστερα
από γνώµη του Γενικού Γραµµατέα του Ε Ο.Τ. και δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
γίνεται η χωροθέτηση των κατασκηνώσεων των φορέων κοινωνικού χαρακτήρα.

Αρθρο: 3
Ηµ/νία: 12.09.2001
Ηµ/νία Ισχύος: 19.07.1993
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΙ∆ΙΚΟ ΣΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Τίτλος Αρθρου
Ειδικό σήµα λειτουργίας.
Σχόλια
Σύµφωνα µε την παρ. 6 άρθρου 30 Ν. 2636/1998 (ΦΕΚ Α' 198), σε περίπτωση παράβασης του ιδίου
άρθρου 30, του Κ.Ο.Κ. και της τουριστικής νοµοθεσίας επιβάλλονται οι κυρώσεις του παρόντος
άρθρου. Τα µέσα σε [ ] δεύτερο και τρίτο εδάφια της παρ. 6 καταργήθηκαν από 28.09.1999 µε την
παρ. 7 άρθρου 21 Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ Α' 199). Το εντός ( ) πρώτο εδάφιο της παρ. 6 καταργήθηκε
µε την παρ. 9 άρθρου 24 Ν. 2919/2001 (ΦΕΚ Α' 128). Σύµφωνα µε την παρ. 1 άρθρου 18 Ν.
2919/2001, οι ιδιοκτήτες ή οι εκµεταλλευόµενοι τουριστικά καταλύµατα των παρ. 1Α, 1Β και 2 του
άρθρου 2 του παρόντος νόµου που έχουν λάβει το ειδικό σήµα Ε.Ο.Τ. βάσει του άρθρου 3 του ίδιου
νόµου και των αποφάσεων που έχουν εκδοθεί σε εκτέλεση αυτού: α)ΥΑ 547/1994 (ΦΕΚ Β' 268) και
β) 530268/1994 του Γενικού Γραµµατέα Ε.Ο.Τ. (ΦΕΚ Β' 268), οφείλουν, κατά την επανυποβολή των
δικαιολογητικών για τη διατήρηση του ειδικού σήµατος Ε.Ο.Τ., να υποβάλλουν στον Ε.Ο.Τ.: α)
Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας που να καλύπτει το σύνολο της υφιστάµενης κτιριακής εγκατάστασης.
Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού υποβάλλεται στην οικεία πυροσβεστική υπηρεσία µελέτη
πυροπροστασίας σύµφωνα µε το κεφάλαιο Β' Π∆ 71/1988 (ΦΕΚ Α' 82). Εφόσον ληφθούν όλα τα
µέτρα και µέσα πυροπροστασίας, που ορίζονται στη µελέτη, χορηγείται από την οικεία
πυροσβεστική υπηρεσία πιστοποιητικό πυροπροστασίας διάρκειας πέντε ετών. β) Βεβαίωση και
τεκµηρίωση µε τεχνικά στοιχεία της επάρκειας του κτιρίου από πλευράς στατικής, αντισεισµικής και
δοµικής, από δύο διπλωµατούχους µηχανικούς του Πολυτεχνείου και γ) Βεβαίωση και τεκµηρίωση
µε τεχνικά στοιχεία της επάρκειας των υφιστάµενων εγκαταστάσεων διάθεσης υγρών αποβλήτων
σύµφωνα µε την παρ. Ζ του Π∆ της 20.01.1988 (ΦΕΚ ∆' 61). Το εντός [ ] τρίτο εδάφιο της παρ. 7
καταργήθηκε µε το άρθρο 12 παρ. 3 Ν. 2941/2001.- Σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 41 του ν.
3105/2003 (Α΄29/10.2.2003), οι διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 24 του Ν. 2919/2001 εφαρµόζονται
και για τα ειδικά σήµατα λειτουργίας των τουριστικών καταλυµάτων της παρ. 6 του παρόντος
άρθρου, των οποίων η ισχύς έληξε µετά τη δηµοσίευση του Ν. 2741/1999 (28.9.1999) και δεν
ανανεώθηκε µέχρι τη δηµοσίευση του νόµου 3105/2003 (10.2.2003). Οι κάτοχοι ειδικών σηµάτων
υποχρεούνται για τη διατήρηση της ισχύος τους να υποβάλλουν στις αρµόδιες Περιφερειακές
∆ιευθύνσεις Τουρισµού ανά πενταετία τα δικαιολογητικά, τα οποία ορίζονται µε απόφαση του
Υπουργού Ανάπτυξης, όσοι δε από αυτούς υπάγονται στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 18 του
Ν. 2919/2001 θα υποβάλλουν και τα δικαιολογητικά που ορίζονται σ' αυτές. Κατά την πρώτη
εφαρµογή της παρούσας διάταξης, τα ως άνω δικαιολογητικά θα υποβληθούν το αργότερο µέχρι την
ηµεροµηνία λήξεως της πενταετίας από την έκδοση των εν λόγω ειδικών σηµάτων, σε περίπτωση δε
που αυτή έχει ήδη λήξει, το αργότερο µέχρι 30.9.2003.Κατά την πρώτη εφαρµογή των διατάξεων της
παρ. 1 του άρθρου 18 του Ν. 2919/2001, οι κάτοχοι των ειδικών σηµάτων λειτουργίας των

τουριστικών καταλυµάτων των ανωτέρω διατάξεων υποχρεούνται να υποβάλουν τα προβλεπόµενα
σε αυτές δικαιολογητικά, καθώς και τα λοιπά δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη διατήρηση
ισχύος των ανωτέρω ειδικών σηµάτων, µέχρι 30.9.2003.- Σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 16
του ν. 3190/2003 (Α΄ 249/30.10.2003), κατά την πρώτη εφαρµογή του Π.∆. 337/2000 (ΦΕΚ 281 Α')
και µέχρι τις 30.4.2004 τα ενοικιαζόµενα δωµάτια και τα ενοικιαζόµενα επιπλωµένα διαµερίσµατα,
που κατά την έναρξη ισχύος του ανωτέρω νόµου λειτουργούν µε ειδικό σήµα λειτουργίας,
υποχρεούνται να καταταγούν σε κατηγορίες κλειδιών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο παραπάνω
Π.∆. 337/2000, και να λάβουν το νέο ειδικό σήµα λειτουργίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
προεδρικού διατάγµατος αυτού και της παραγράφου 3 του άρθρου 52 του Ν. 3105/2003 (ΦΕΚ 29
Α'), σε αντικατάσταση του παλαιού. Για την κατάταξη αυτή ο επιχειρηµατίας πρέπει να υποβάλει στη
∆ιεύθυνση Τουρισµού της οικείας Περιφέρειας, το αργότερο µέχρι 30.4.2004, υπεύθυνη δήλωση της
παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου που συνοδεύεται από πίνακες αξιολόγησης, στους οποίους
περιγράφονται αναλυτικά τα σχετικά στην ίδια παρ. 2 αναφερόµενα. Η υπεύθυνη δήλωση και οι
πίνακες που τη συνοδεύουν υπογράφονται και από έναν διπλωµατούχο πολιτικό µηχανικό ή
αρχιτέκτονα ή τεχνολόγο µηχανικό.
Κείµενο Αρθρου
1. Για την ανέγερση, µετατροπή ή επέκταση ξενοδοχείου, τουριστικού καταλύµατος ή άλλης
τουριστικής επιχείρησης εκ των αναφερόµενων στις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 2 του
παρόντος νόµου, απαιτείται προ της υποβολής της µελέτης στην πολεοδοµική υπηρεσία,
προηγούµενη έγκριση από τον Ε.Ο.Τ. της αρχιτεκτονικής µελέτης του κτιρίου της τουριστικής
εγκατάστασης µόνο ως προς το σύµφωνο αυτής µε τις εκάστοτε ισχύουσες προδιαγραφές του
Ε.Ο.Τ.. Οι διαδικασίες ελέγχου, περατώνονται εντός τριών (3) µηνών από της υποβολής της
αιτήσεως και του πλήρους φακέλου δικαιολογητικών, η δε τυχόν απορριπτική απόφαση πρέπει να
είναι πλήρως αιτιολογηµένη και οι παρατηρήσεις να τίθενται και επί των υποβαλλόµενων σχεδίων.
Σε περίπτωση παρελεύσεως άπρακτου του χρόνου των τριών (3) µηνών, ο πλήρης φάκελος
παραπέµπεται σε τριµελή επιτροπή αποτελούµεµη από το Γενικό Γραµµατέα του Ε.Ο.Τ., το
∆ιευθυντή Εφαρµογής Προγραµµάτων και το ∆ιευθυντή Εγκαταστάσεων του Ε.Ο.Τ., η οποία
αποφασίζει εντός 15 ηµερών για τη χορήγηση της έγκρισης. Αίτηση, η οποία δεν συνοδεύεται από τα
απαιτούµενα δικαιολογητικά, θεωρείται απαράδεκτη.
Η διαδικασία ελέγχου, τα σχετικά δικαιολογητικά και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή
της διατάξεως της παρούσας παραγράφου, καθορίζονται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα του
Ε.Ο.Τ..
2. Προ της ενάρξεως λειτουργίας των τουριστικών επιχειρήσεων των αναφερόµενων στο άρθρο 2
του παρόντος, υποβάλλεται στον Ε.Ο.Τ. δήλωση επέχουσα θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8
του ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α') µε όλες τις σχετικές συνέπειες, η οποία αφορά ιδίως την τήρηση των
τεχνικών προδιαγραφών για τουριστικές επιχειρήσεις και πάντως τον Αριθµό Φορολογικού Μητρώου
(Α.Φ.Μ.) της δηλούµενης επιχείρησης. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα του Ε.Ο.Τ. ορίζονται οι
διαδικασίες και το περιεχόµενο δήλωσης των τουριστικών επιχειρήσεων για λόγους διοικητικής ή
στατιστικής ενηµέρωσης.
3. Ο Ε.Ο.Τ. τηρεί µητρώο των τουριστικών επιχειρήσεων του άρθρου 2 του παρόντος, µε αύξοντα
αριθµό τον οποίο αναγράφει σε ειδικό σήµα λειτουργίας που χορηγεί σε όλες τις ανωτέρω
επιχειρήσεις. Στο ίδιο σήµα αναγράφεται επίσης και ο Α.Φ.Μ. της επιχείρησης. Το ειδικό σήµα
λειτουργίας αντικαθιστά την άδεια λειτουργίας επιχειρήσεως που χορηγεί ο Ε.Ο.Τ..
Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα του Ε.Ο.Τ. καθορίζονται οι διαδικασίες έκδοσης και χορήγησης
του σήµατος. καθώς και κάθε σχετική λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της διατάξεως αυτής.
'Οπου κατά τις κείµενες διατάξεις προβλέπεται η προσωρινή ή οριστική αφαίρεση της άδειας
λειτουργίας τουριστικής επιχείρησης νοείται εφεξής και η προσωρινή ή οριστική αφαίρεση του
ειδικού σήµατος.
4. 'Ολες οι τουριστικές επιχειρήσεις που λειτουργούν κατά τη δηµοσίευση του παρόντος
υποχρεούνται εντός εννέα (9) µηνών από την έκδοση των αποφάσεων της προηγούµενης
παραγράφου να υποβάλουν τη δήλωση της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και να

παραλάβουν από τον Ε.Ο.Τ. το ανωτέρω ειδικό σήµα λειτουργίας.
5. Για τη χορήγηση του ανωτέρω σήµατος απαιτούνται:
α) Παράβολα υπέρ του Ε.Ο.Τ., και υπέρ του Ταµείου Επικουρικής Ασφαλίσεως και Προνοίας
Προσωπικού Ελληνικής Ραδιοφωνίας - Τηλεόρασης και Τουρισµού (Τ.Ε.Α.Π.Π.Ε.Ρ.Τ.Τ.) για τον
κλάδο συντάξεως.
β) Βεβαίωση του Ε.Ο.Τ. και της αρµόδιας ∆.Ο.Υ. του αιτούντος ότι δεν υφίσταται οφειλή από τα σε
βάρος του αιτούντος βεβαιωθέντα οριστικά ποσά υπέρ του Ε.Ο.Τ. από επιβολή προστίµων καθώς
και από ληξιπρόθεσµες οικονοµικές υποχρεώσεις προς τον Ε.Ο.Τ..
γ) Βεβαίωση του Ξενοδοχειακού Επιµελητηρίου Ελλάδος περί ενηµερότητας των προς αυτό
υποχρεώσεων από µηνιαίες εισφορές εφόσον πρόκειται για τις τουριστικές επιχειρήσεις της
παραγράφου 1 του άρθρου 2 του παρόντος νόµου.
δ) Αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας.
ε) Πιστοποιητικό πυρασφάλειας της αρµόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του καταλύµατος.
Επιπλέον των ανωτέρω απαιτούνται και οι, κατά τις κείµενες διατάξεις, όροι και προυποθέσεις
χορήγησης άδειας λειτουργίας των τουριστικών επιχειρήσεων.
Από την έναρξη της χορήγησης του ειδικού σήµατος λειτουργίας παύει η χορήγηση αδειών
λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων, καθώς και η χορήγηση αδειών κτιρίου για τα τουριστικά
καταλύµατα.
Από την παρέλευση της προθεσµίας των εννέα µηνών της παραγράφου 4 παύει η ισχύς των
χορηγηθεισών αδειών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων.
6. (Στις τουριστικές επιπλωµένες επαύλεις ή κατοικίες, καθώς και στα ενοικιαζόµενα δωµάτια σε
συγκρότηµα µέχρι δέκα (10) κυρίων δωµατίων, το ειδικό σήµα λειτουργίας χορηγείται για τρία (3)
έτη.)[Πέραν των άλλων προβλεπόµενων προϋποθέσεων, η ανανέωσή του εξαρτάται από την
εξασφάλιση ορίου µέσης κατώτερης πληρότητας κατά την προηγούµενη τριετία, η οποία
αποδεικνύεται από τα επίσηµα φορολογικά στοιχεία. Τα όρια της κατώτερης πληρότητας ανά
περιοχή ορίζονται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα του Ε.Ο.Τ., µετά από γνώµη της Τοπικής
Ενώσεως ∆ήµων και Κοινοτήτων, του Ξενοδοχειακού Επιµελητηρίου Ελλάδος και της Πανελλήνιας
Οµοσπονδίας Τουριστικών Μονάδων Αυτοεξυπηρέτησης (Π.Ο.Τ.Μ.Α.).]
7. Η αλλαγή χρήσης οποιουδήποτε κτιρίου σε τουριστικό κατάλυµα επιτρέπεται µόνο υπό την
προϋπόθεση της τήρησης της υποχρέωσης της παραγράφου 1 του παρόντος. Εξαιρετικώς,
τουριστικά καταλύµατα οποιασδήποτε µορφής και κατηγορίας τα οποία έχουν ανεγερθεί µε
οικοδοµική άδεια ή έχουν εξαιρεθεί από κατεδάφιση και κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου
λειτουργούν χωρίς την κατά νόµο απαιτούµενη άδεια του Ε.Ο.Τ., δύνανται να αποκτήσουν το ειδικό
σήµα λειτουργίας ακόµη κι αν έχουν ανεγερθεί σε κορεσµένες περιοχές. [Η λειτουργία τους
αποδεικνύεται από τη δήλωση ενάρξεως ασκήσεως επιτηδεύµατος, η οποία πρέπει να έχει
υποβληθεί στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. το αργότερο µέχρι και την 31η Αυγούστου 1993.] Για την απόκτηση
του ανωτέρω σήµατος λειτουργίας από τους ιδιοκτήτες ή εκµεταλλευόµενους τα καταλύµατα αυτά,
ισχύουν τα προβλεπόµενα στις ανωτέρω παραγράφους. Επιπλέον τα καταλύµατα πρέπει να
πληρούν τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζονται στην απόφαση 530992/1987
(ΦΕΚ 557 Β'), του Γενικού Γραµµατέα του Ε.Ο.Τ. και οι ιδιοκτήτες ή εκµεταλλευόµενοι αυτά να
υποστούν τις οικονοµικές επιβαρύνσεις που καθοριζονται σε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα του
Ε.Ο.Τ., η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
8. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας ορίζονται οι όροι, οι προυποθέσεις, οι
οικονοµικές επιβαρύνσεις, η διαδικασία, τα αναγκαία δικαιολογητικά και κάθε άλλη λεπτοµέρεια για
την κατά τις διατάξεις του παρόντος απόκτηση του ειδικού σήµατος λειτουργίας από ξενοδοχειακές

επιχειρήσεις που λειτουργούν σήµερα µε προσωρινές άδειες. Η απόφαση αυτή εκδίδεται άπαξ και
τροποποιείται µόνο µία φορά.

Αρθρο: 4
Ηµ/νία: 24.10.2006
Ηµ/νία Ισχύος: 19.07.1993
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΛΕΓΧΟΣ-ΕΠΟΠΤΕΙΑ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΩΝ
Τίτλος Αρθρου
Ελεγκτικές αρµοδιότητες - Κυρώσεις
Σχόλια
Το εδάφιο γ της παρ. 3 προστέθηκε µε την παρ. 2 άρθρου 27 Ν. 2636/1998 (ΦΕΚ Α' 198). Σύµφωνα
µε την παρ. 3 άρθρου 27 Ν. 2636/1998, οι διατάξεις του εδαφίου β της παρ. 4 έχουν εφαρµογή και
σε τουριστικές επιχειρήσεις οποιασδήποτε µορφής και κατηγορίας, που λειτουργούν χωρίς να έχουν
το προβλεπόµενο από τις διατάξεις του Ν. 2636/1998 ειδικό σήµα λειτουργίας. Σύµφωνα µε την παρ.
6 άρθρου 30 Ν. 2636/1998, σε περίπτωση παράβασης του ιδίου άρθρου 30, του Κ.Ο.Κ. και της
τουριστικής νοµοθεσίας επιβάλλονται οι κυρώσεις του παρόντος άρθρου. Το εδάφιο β της παρ. 4
τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από 28.09.1999 µε την παρ. 4 άρθρου 21 Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ Α'
199).-Το εδάφιο α της παρ. 3 του παρόντος άρθρου τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 53
του ν. 3498/2006 ΦΕΚ Α 230/24.10.2006.
Κείµενο Αρθρου
1. Υπάλληλοι του Ε.Ο.Τ. εφοδιασµένοι µε ειδικές υπηρεσιακές ταυτότητες επιθεωρητή τουρισµού
καθίστανται αρµόδιοι να διενεργούν ελέγχους στις τουριστικές επιχειρήσεις του άρθρου 2 και σε
επιχειρήσεις οι οποίες εξυπηρετούν τουρίστες, οπουδήποτε της χώρας, ακόµα και αν αυτά
στεγάζονται σε εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδοµής, όπως σε αεροδρόµια,
σιδηροδροµικούς σταθµούς, σταθµούς αυτοκινήτων, µεθοριακούς σταθµούς, προκειµένου να
διαπιστώσουν τη συµµόρφωσή τους µε τις υποχρεώσεις της τουριστικής νοµοθεσίας, της υγιεινής,
της καθαριότητας, καθώς και µε τις διατάξεις που αφορούν στην ηχορύπανση, και γενικά κάθε
διάταξης που αποβλέπει στην αναβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών ή στην προστασία των
τουριστών.
2. Με προεδρικά διατάγµατα, που εκδίδονται µε πρόταση του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας και του
κατά περίπτωση αρµόδιου υπουργού, ύστερα από γνώµη του Γενικού Γραµµατέα,του Ε.Ο.Τ.,
ορίζεται το είδος και το περιεχόµενο των παραπάνω ελέγχων, οι επιχειρήσεις και καταστήµατα, η
εκπαίδευση των οργάνων του Ε.Ο.Τ. σε θέµατα αγορανοµικού και υγειονοµικού ελέγχου, οι
κυρώσεις που επιβάλλει ο Ε.Ο.Τ. κατά των παραβατών και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.
3. «α) Όποιος παροτρύνει και παρενοχλεί µε οποιονδήποτε τρόπο πρόσωπο ή οµάδα προσώπων
να δεχθεί ή να αποκρούσει ταξιδιωτική ή µεταφορική υπηρεσία, υπηρεσίες εστίασης ή ψυχαγωγίας ή
τουριστικού καταλύµατος ή προϊόντα εµπορικού καταστήµατος τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι έξι (6)
µηνών ή µε χρηµατική ποινή τουλάχιστον χιλίων (1.000) ευρώ ή και µε τις δύο αυτές ποινές.»
β) Με την ίδια διάταξη τιµωρείται και όποιος, χωρίς άδεια ασκήσεως του οικείου επαγγέλµατος,
συναλλάσσεται µε πρόσωπο ή οµάδα προσώπων ή διαπραγµατεύεται ή µεσολαβεί, µε σκοπό να
κατευθύνει πελατεία σε υπηρεσίες ή καταστήµατα της προηγούµενης παραγράφου.
"γ. Ανεξάρτητα από τις ποινικές κυρώσεις, στους παραβάτες των προηγούµενων εδαφίων
επιβάλλεται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα του Ε.Ο.Τ. πρόστιµο από 200.000 µέχρι 1.000.000
δραχµές για κάθε παράβαση, ανάλογα µε τη βαρύτητα αυτής. Σε περίπτωση υποτροπής το ανώτατο
όριο του προστίµου διπλασιάζεται. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, που εκδίδεται ύστερα
από γνώµη του Γενικού Γραµµατέα του Ε.Ο.Τ., τα πρόστιµα µπορούν να αναπροσαρµόζονται".
4.α. Σε όποιον λειτουργεί τουριστική επιχείρηση έναντι ανταλλάγµατος, χωρίς να είναι καταχωρηµένη
στο ειδικό µητρώο του Ε.Ο.Τ. επιβάλλεται πρόστιµο ύψους πενήντα χιλιάδων (50.000) δρχ. ανά

κλίνη, εφόσον πρόκειται για κατάλυµα της παρ. 1 του άρθρου 2.
Εξαιρετικά για τους χώρους οργανωµένης κατασκήνωσης µε ή χωρίς οικίσκους καθώς και για τις
επιχειρήσεις των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 2, επιβάλλεται πρόστιµο µέχρι πέντε εκατοµµυρίων
(5.000.000) δραχµών.
"β. Τουριστικές επιχειρήσεις οποιασδήποτε κατηγορίας και λειτουργικής µορφής, που λειτουργούν
χωρίς το προβλεπόµενο από τις διατάξεις του παρόντος Ειδικό Σήµα λειτουργίας, λόγω λήξης της
ισχύος, ανάκλησης ή αφαίρεσης του χορηγηθέντος σήµατος ή λόγω του γεγονότος ότι ουδέποτε
έλαβαν Ειδικό Σήµα, είναι δυνατόν να σφραγίζονται, ύστερα από απόφαση του Ε.Ο.Τ., από όργανα
αυτού µε τη συνδροµή της αστυνοµικής αρχής. Οποιος παραβιάζει τις σφραγίδες τιµωρείται
σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 178 του Ποινικού Κώδικα."
γ. Ο εκµεταλλευόµενος τουριστική επιχείρηση ή ο υπεύθυνος της λειτουργίας καταλύµατος
υποχρεούται να αναρτά το ειδικό σήµα σε εµφανές και προσιτό στον επισκέπτη σηµείο του
κοινόχρηστου χώρου υποδοχής του καταλύµατος ή άλλως στο πλησιέστερο εµφανές προς την κύρια
είσοδο του καταλύµατος σηµείο.
Στον παραβάτη της διατάξεως του εδαφίου αυτού, επιβάλλεται πρόστιµο διακοσίων χιλιάδων
(200.000) δραχµών.
δ. Πρόστιµο, ύψους ενός εκατοµµυρίου (1.000.000) δρχ., επιβάλλεται και στα γραφεία γενικού ή
εσωτερικού τουρισµού και στους εκπροσώπους αλλοδαπών επιχειρήσεων, καθώς και σε
οποιουσδήποτε άλλους συνοµολογούν συµβάσεις µε τις τουριστικές επιχειρήσεις του άρθρου 2 του
παρόντος νόµου, οι οποίες δεν έχουν το ειδικό σήµα λειτουργίας, ή που αποστέλλουν τουριστική
πελατεία σε καταλύµατα που λειτουργούν χωρίς αυτό.
5. Στον επιχειρηµατία κάθε κατηγορίας τουριστικών επιχειρήσεων επιβάλλεται:
α. Αυτοτελώς πρόστιµο ύψους εκατό χιλιάδων (100.000) δρχ. για κάθε παράβαση, εξαιτίας της
οποίας τουρίστας στερήθηκε των υπηρεσιών του ξενοδοχείου λόγω εκµίσθωσης κλινών
περισσότερων από τη δυναµικότητα των κλινών του ξενοδοχείου.
Πρόστιµο δεν επιβάλλεται αν ο επιχειρηµατίας εξασφάλισε έγκαιρα τη στέγασή του σε ξενοδοχείο
της περιοχής του της ίδιας τουλάχιστον κατηγορίας.
β. Πρόστιµο ύψους µέχρι διακοσίων χιλιάδων (200.000) δρχ. στις ακόλουθες περιιπώσεις:
Αν λόγω ελλείψεως ή βλαβών στο δίκτυο ύδρευσης ή στο αποχετευτικό δίκτυο ή στις εγκαταστάσεις
γενικά του καταλύµατος ρυπαίνεται ο χώρος παροχής υπηρεσιών ή ο περιβάλλων χώρος
ξενοδοχείου και κάθε είδους καταλύµατος. Σε περίπτωση µη συµµορφώσεως του υπόχρεου, µέσα
σε τριάντα ηµέρες από την επίδοση της απόφασης, µπορεί να επιβάλλεται ως µέτρο το άµεσο
κλείσιµο του ξενοδοχείου ή καταλύµατος, µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα του Ε.Ο.Τ., µέχρι
εξάλειψης της ρύπανσης. Στην περίπτωση αυτήν η άσκηση οποιουδήποτε ένδικου µέσου ή
βοηθήµατος δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσµα. Το µέτρο αίρεται µε όµοια απόφαση µετά από αίτηση
του ενδιαφερόµενου και διαπίστωση της υπηρεσίας του Ε.Ο.Τ. ότι εξέλειπαν οι λόγοι που το
προκάλεσαν.
Αν ο εκµεταλλευόµενος τουριστική επιχείρηση παραλείπει να προσφέρει στην πελατεία του
υπηρεσίες, ανέσεις ή αγαθά τα οποία υποσχέθηκε ή διαφήµισε εγγράφως ή αν οι προσφερόµενες
υπηρεσίες, ανέσεις ή αγαθά είναι προδήλως κατώτερης κατηγορίας ή ποιότητας.
6. Η παράγραφος 1 του άρθρου 8 του ν. 392/1976 αντικαθίσταται.
7. Οι εκµεταλλευόµενοι τουριστικές επιχειρήσεις διαµορφώνουν ελεύθερα τα τιµολόγιά τους και
υποχρεούνται κάθε χρόνο να τα υποβάλλουν στον Ε.Ο.Τ. αναλυτικά και να τα τηρούν αµετάβλητα
για διάστηµα τουλάχιστον δώδεκα (12) µηνών από της υποβολής τους. Οι δηλούµενες τιµές δεν

µπορεί να είναι κατώτερες από τις οριζόµενες κατ' έτος µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα του
Ε.Ο.Τ., που εκδίδεται, ύστερα από πρόταση των οικείων φορέων υποβαλλόµενη το αργότερο µέχρι
30 Ιουνίου του προηγούµενου έτους, και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Οι
παραβάτες τιµωρούνται µε πρόστιµο ύψους µέχρι πεντακοσιων χιλιάδων (500.000) δραχµών. Με
αποφάσεις του Γενικού Γραµµατέα του Ε.Ο.Τ., που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως, ρυθµίζεται ο χρόνος υποβολής των τιµολογίων στον Ε.Ο.Τ., οι περιπτώσεις που
επιτρέπονται εκπτώσεις στα παραπάνω τιµολόγια και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια.
8. 'Οποιος λειτουργεί τουριστική επιχείρηση χωρίς την προβλεπόµενη από τις διατάξεις του
παρόντος νόµου καταχώρηση οτον Ε.Ο.Τ., ανεξάρτητα από την επιβολή διοικητικών κυρώσεων,
τιµωρείται µε τις διατάξεις του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα.
9. Στις συµβάσεις που συνοµολογούν οι εκµεταλλευόµενοι τουριστικά καταλύµατα µε τουριστικούς
πράκτορες, απαιτείται να αναγράφεται η κατηγορία, ο αριθµός µητρώου και ο Α.Φ.Μ. του
καταλύµατος. Σε τουριστικούς πράκτορες, που διαφηµίζουν τουριστικές εγκαταστάσεις διαφορετικού
ειδους από αυτά που αναγράφονται στις συµβάσεις που έχουν συνοµολογήσει, επιβάλλεται
πρόστιµο ύψους µέχρι πέντε εκατοµµυρίων (5.000.000) δραχµών.
10. Τα διοικητικά πρόστιµα, που προβλέπονται στον παρόντα νόµο, καθώς και τα πρόστιµα των
παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 2 του ν. 642/1977 (ΦΕΚ 200 Α'), του άρθρου 11 του ν. 393/1976
(ΦΕΚ 199 Α') και του άρθρου 15 του ν. 711/1977 (ΦΕΚ 284 Α') αναπροσαρµόζονται µε απόφαση
του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας, που εκδίδεται µετά από πρόταση του Γενικού Γραµµατέα του
Ε.Ο.Τ. και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
11. 'Οπου κατά τις κείµενες διατάξεις ή κατά τις διατάξεις του παρόντος προβλέπεται η επιβολή
διοικητικού προστίµου από τον Ε.Ο.Τ,. τούτο επιβάλλεται υπέρ του Ε.Ο.Τ. µε απόφαση του Γενικού
Γραµµατέα του Ε.Ο.Τ., βεβαιώνεται στην αρµόδια κατά περίπτωση ∆.Ο.Υ. και εισπράττεται
σύµφωνα µε τις διατάξεις περί Κ.Ε.∆.Ε., όπως εκάστοτε ισχύουν (ν.δ. 356/1974).
Σε περίπτωση υποτροπής οποιασδήποτε παράβασης του παρόντος άρθρου το ανώτατο
προβλεπόµενο όριο προστίµου διπλασιάζεται και σε περίπτωση δεύτερης υποτροπής το
προβλεπόµενο ανώτατο όριο προστίµου τριπλασιάζεται. Οι διοικητικές κυρώσεις, που προβλέπονται
από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, επιβάλλονται πέραν και ανεξαρτήτως των κυρώσεων, που
τυχόν προβλέπονται από άλλες διατάξεις.
12. Η παράγραφος 2 του άρθρου 10 του ν. 392/1976 (ΦΕΚ 199 Α'), όπως τροποποιήθηκε µε το
άρθρο µόνο του ν. 779/1978 (ΦΕΚ 89 Α'), αντικαθίσταται.
13. Προ της επιβολής οποιασδήποτε διοικητικής κύρωσης, που επιβάλλει ο Ε.Ο.Τ., καλείται, επί
αποδείξει, ο υπόχρεος της παράβασης να δώσει εξηγήσεις και σχετικές διευκρινίσεις µέσα σε
δεκαπέντε (15) ηµέρες από την παραλαβή της σχετικής κλήσης. Κατά των πράξεων επιβολής των
διοικητικών κυρώσεων, που επιβάλλει ο Ε.Ο.Τ., επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον της επιτροπής της
παραγράφου 3 του άρθρου 2 του ν. 642/1977 (ΦΕΚ 200 Α') για τις τουριστικές επιχειρήσεις των
παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 2 του παρόντος και ενώπιον της Επιτροπής της παραγράφου 3
του άρθρου 1 του ν. 393/1976 (ΦΕΚ 199 Α ) για τις λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις. Με απόφαση
του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως,
επιτρέπεται η ανασύνθεση των επιτροπών εκδικάσεως των προσφυγών, και µπορεί να ρυθµίζεται η
διαδικασία και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια.
14. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας, µετά από πρόταση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου του Ε.Ο.Τ., ποσοστό µέχρι 50% των παραβόλων που εισπράττονται υπέρ του Ε.Ο.Τ.
δύναται να διατίθεται ως επίδοµα παραγωγικότητας στους µόνιµους υπαλλήλους του Ε.Ο.Τ..
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Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΟΤ
Τίτλος Αρθρου
Θέµατα προσωπικού Ε.Ο.Τ. και άλλες ρυθµίσεις.
Λήµµατα
Προσωπικό υπηρεσιών Εξωτερικού Ε.Ο.Τ., Επίδοµα υπηρεσίας αλλοδαπής υπαλλήλων Ε.Ο.Τ.,
Πρόσληψη προσωπικού υπηρεσιών εξωτερικού Ε.Ο.Τ., Εξοδα εγκατάστασης προσωπικού
υπηρεσιών εξωτερικού Ε.Ο.Τ., ∆απάνες µεταφοράς αποβιούντων στην αλλοδαπή υπαλλήλων
Ε.Ο.Τ., Ιατροφαρµακευτική περίθαλψη προσωπικού υπηρεσιών εξωτερικού Ε.Ο.Τ., Προϊστάµενοι
Υπηρεσιών Εξωτερικού Ε.Ο.Τ., Μονιµοποίηση επί θητεία υπαλλήλων Ε.Ο.Τ., Επίδοµα θέσης
προϊσταµένων υπηρεσιών Ε.Ο.Τ., Μόνιµοι υπάλληλοι σχολής τουριστικών επαγγελµάτων, Υπαγωγή
στον υπαλληλικό κώδικα, Κατάργηση θέσεων νοµικών συνεργατών Υπουργείου Εθνικής
Οικονοµίας, Σύσταση θέσεων ειδικού επιστηµονικού προσωπικού στο Υπουργείο Εθνικής
Οικονοµίας, Ανάθεση αµισθί ειδικών καθηκόντων σε υπαλλήλους δηµόσιου τοµέα
Σχόλια
Για την επαναπρόσληψη των νοµικών συνεργατών που απολύθηκαν µε τις διατάξεις της παρ. 8α,
βλ. παρ. 20 άρθρου 25 Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ Α' 28).
Κείµενο Αρθρου
1. Στους µόνιµους υπαλλήλους του Ε.Ο.Τ., που υπηρετούν σε υπηρεσίες εξωτερικού του Ε.Ο.Τ.,
παρέχεται πέραν των τακτικών τους αποδοχών, επίδοµα υπηρεσίας αλλοδαπής, µετά των εκάστοτε
προσαυξήσεων τούτου, σύµφωνα µε τα εκάστοτε ισχύοντα για τους διοικητικούς υπαλλήλους του
Υπουργείου Εξωτερικών. Το επίδοµα υπηρεσίας αλλοδαπής των υπαλλήλων του Ε.Ο.Τ. ορίζεται σε
ποσοστό επί του καταβαλλόµενου κάθε φορά επιδόµατος του προϊσταµένου πρέσβεως υπαλλήλου
του Υπουργείου Εξωτερικών, ανάλογα µε τον τόπο, όπου υπηρετεί ο υπάλληλος, ως ακολούθως:
α. στους έχοντες βαθµό διευθυντή Α ή Β, το 75%,
β. στους έχοντες βαθµό τµηµατάρχη Α ή Β, το 65%,
γ. στους έχοντες βαθµό εισηγητή Α ή Β, γραµµατέα Α ή Β και δόκιµου γραµµατέα, το 60%,
δ. στους έχοντες βαθµό γραφέα Α ή Β και δόκιµου γραφέα το 50%. Το επίδοµα τούτο
συνυπολογίζεται για την ηµερήσια εκτός έδρας αποζηµίωση των υπαλλήλων αυτών κατά τις
περιπτώσεις µετακίνησής τους για εκτέλεση υπηρεσίας, αλλά δεν συνυπολογίζεται στα επιδόµατα
εορτών και άδειας.
Το ανωτέρω επίδοµα καταβάλλεται και στους υπαλλήλους επί θητεία που υπηρετούν σε υπηρεσίες
του Ε.Ο.Τ. στο εξωτερικό, ανάλογα µε το βαθµό, το χρόνο υπηρεσίας και τα τυπικά τους προσόντα.
Οι επί θητεία και οι τακτικοί υπάλληλοι του Ε.Ο.Τ. προϊστάµενοι των διευθύνσεων και γραφείων
Ε.Ο.Τ. εξωτερικού λαµβάνουν το επίδοµα του διευθυντή Α ή Β εφόσον τους έχει ανατεθεί η άσκηση
των καθηκόντων προϊσταµένων.
2. Το επιτόπιο προσωπικό των υπηρεσιών του εξωτερικού του Ε.Ο.Τ. ανεξάρτητα από την
υπηκοότητά του, προσλαµβάνεται επιτοπίως σε εξαιρετικές περιπτώσεις για ειδικές ανάγκες των
υπηρεσιών, ύστερα από έγκριση του Γενικού Γραµµατέα του Ε.Ο.Τ., στην οποία καθορίζεται και η
αµοιβή σε αλλοδαπό νόµισµα. Η σχέση του επιτόπιου προσωπικού µε τον Ε.Ο.Τ. διέπεται από το
δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την έδρα της η υπηρεσία του εξωτερικού του Ε.Ο.Τ. που το
προσλαµβάνει. Το επιτόπιο προσωπικό δεν δικαιούται επίδοµα αλλοδαπής και δεν καταλαµβάνει
οργανικές θέσεις του Ε.Ο.Τ. Τα έξοδα πρώτης εγκατάστασης των τοποθετούµενων ή µετατιθέµενων
τακτικών ή µε θητεία υπαλλήλων του Ε.Ο.Τ. σε χώρες του εξωτερικού ως και των ανακαλούµενων
σε υπηρεσίες του εσωτερικού, καθώς και οι δαπάνες ταριχεύσεως, σορού και κηδείας των
αποβιούντων στην αλλοδαπή σε υπηρεσία υπαλλήλων, καταβάλλονται σύµφωνα µε τις διατάξεις
που ισχύουν για τους υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών. Οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν τον
προϋπολογισµό του Ε.Ο.Τ.

3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας και του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθορίζεται ο τρόπος παροχής ιατροφαρµακευτικής και νοσοκοµειακής
περίθαλψης των µόνιµων και επί θητεία υπαλλήλων του Ε.Ο.Τ. που υπηρετούν στις υπηρεσίες του
Ε.Ο.Τ. στο εξωτερικό, κατά τρόπο ανάλογο µε τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις για το
προσωπικό του Υπουργείου Εξωτερικών, που υπηρετεί στην αλλοδαπή, εφόσον η παραπάνω
περίθαλψη δεν καλύπτεται µε διακρατικές συµφωνίες.
4. Τα τυπικά προσόντα, µόνιµου ή επί θητεία υπαλλήλου Ε.Ο.Τ., προκειµένου να καταλάβει θέση
προϊστάµενου διευθύνσεως ή γραφείου εξωτερικού είναι τα ακόλουθα:
α. Άριστη γνώση δύο τουλάχιστον ξένων γλωσσών, η οποία θα αποδεικνύεται µε πιστοποιητικά
σπουδών.
β. Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή πτυχίο Τ.Ε.Ι. Τουριστικών Επαγγελµάτων ή πτυχίο της Ανωτέρας Σχολής
Τουριστικών Επαγγελµάτων Ρόδου ή ισότιµο της αλλοδαπής.
γ. ∆ιετής εµπειρία στο χώρο του τουρισµού.
5. Οι κατά τη δηµοσίευση του παρόντος υπηρετούντες επί θητεία υπάλληλοι του Ε.Ο.Τ. που
υπηρετούσαν σ' αυτόν και πριν την έναρξη ισχυος του ν. 1476/1984 (ΦΕΚ 136 Α') περί
µονιµοποιήσεως εκτάκτων και δεν υπήχθησαν στις διατάξεις του, εντάσσονται σε οργανικές θέσεις
µόνιµων υπαλλήλων, εφόσον υποβάλλουν αίτηση µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία δύο µηνών από
τη δηµοσίευση του νόµου αυτού και έχουν τα προβλεπόµενα από την κείµενη νοµοθεσία προσόντα
διορισµού εκτός από το ανώτατο όριο ηλικίας. Η ένταξη γίνεται µε αυτοδίκαιη µετατροπή των επι
θητεία θέσεων που κατέχουν σε θέσεις µόνιµων υπαλλήλων. Την ένταξη ενεργεί ο Γενικός
Γραµµατέας του Ε.Ο.Τ. ύστερα από σύµφωνη γνώµη του υπηρεσιακού συµβουλίου, το οποίο
λαµβάνει υπόψη τα τυπικά προσόντα και το συνολικό χρόνο υπηρεσίας µε τα προσόντα αυτά. Οι
µονιµοποιούµενοι δεν µπορούν να ενταχθούν σε βαθµό ανώτερο των ήδη υπηρετούντων µόνιµων
υπαλλήλων µη προερχόµενων εκ µετατάξεως, µε τα αυτά τυπικά προσόντα και τον ίδιο χρόνο
υπηρεσίας και τίθενται στο αριστερό των ήδη υπηρετούντων οµοιοβάθµων τους.
6. Το επίδοµα, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 1586/1986 (ΦΕΚ 37 Α'),
καταβάλλεται και στους προϊσταµένους των οργανικών µονάδων του Ε.Ο.Τ., ανεξάρτητα από την
έκδοση του νέου Οργανισµού του.
7. Οι τακτικοί υπάλληλοι της Σχολής Τουριστικών Επαγγελµάτων, από της δηµοσιεύσεως του
παρόντος νόµου, υπάγονται στις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως κάθε φορά ισχύει.
8. α) Καταργούνται οι 37 θέσεις νοµικών συνεργατών του Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας και οι
σχέσεις τους µε το ∆ηµόσιο λύονται αυτοδικαίως ένα µήνα µετά τη δηµοσίευση του παρόντος, χωρίς
καµία διατύπωση. Στους δικηγόρους, των οποίων λύονται έτσι οι σχέσεις, καταβάλλεται η
αποζηµίωση, που προβλέπεται από τον Κώδικα περί ∆ικηγόρων (ν.δ. 3026/1954, όπως ισχύει
σήµερα).
β) Εντός της ανωτέρω προθεσµίας του ενός µηνός οι 37 εκ των ανωτέρω καταργούµενες θέσεις
νοµικών συνεργατών του Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας µπορούν να διατηρηθούν και να
κατανεµηθούν µεταξύ των λοιπών Υπουργείων και των υπ' αυτών εποπτευόµενων Ν.Π.∆.∆. µε
κοινή απόφαση του αρµόδιου υπουργού και του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης µόνον
εφόσον υποβληθεί προς τούτο αίτηµα απολυόµενου κατά το εδάφιο α' του παρόντος άρθρου.
Στις ούτως δηµιουργούµενες θέσεις προσλαµβάνονται µε σχέση παροχής υπηρεσιών µε πάγια
αντιµισθία οι ανωτέρω υπό απόλυση νοµικοί συνεργάτες του Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας.
γ) Συνιστώνται στο Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας δέκα (10) θέσεις Ειδικού Επιστηµονικού
Προσωπικού για θέµατα παρακολούθησης και υποβοήθησης της προσαρµογής του εσωτερικού
δικαίου προς το κοινοτικό, οι οποίες καλύπτονται από προσωπικό µόνιµο ή µε σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου (ν. 993/1979) ή, προκειµένου για δικηγόρους, µε σχέση παροχής υπηρεσιών µε

πάγια αντιµισθία.
δ) Η πρόσληψη του προσωπικού του προηγούµενου εδαφίου γίνεται κατά τις διατάξεις περί
προσλήψεως στο ∆ηµόσιο Ειδικού Επιστηµονικού Προσωπικού, εκτός αν πρόκειται για δικηγόρους,
των οποίων λύθηκε η σύµβαση κατά το εδάφιο α' του παρόντος. Η επιλογή και πρόσληψη των
τελευταίων γίνεται κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη µε Υπουργική Απόφαση.
ε) Οι αποδοχές του προσωπικού του εδαφίου γ' του παρόντος άρθρου ορίζονται µε κοινές
αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών.
9. Οι Αντιπρόεδροι της Κυβερνήσεως δύναται να αναθέτουν µε απόφασή τους αµισθί σε λειτουργούς
και υπαλλήλους του ∆ηµόσιου Τοµέα, όπως οριοθετείτο πριν από την ισχύ του άρθρου 51 του ν.
1892/1985 (ΦΕΚ 101 Α') που δεν κατέχουν τις προβλεπόµενες στο ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137 Α'),
όπως ισχύει σήµερα, θέσεις ειδικών συµβούλων ή ειδικών συνεργατών ή διευθυντών ή µετακλητών
υπαλλήλων στα πολιτικά γραφεία Αντιπροέδρων της Κυβερνήσεως και Υπουργών ή Υφυπουργών,
ειδικά καθήκοντα ή εργασίες παράλληλα µε τα κύρια καθήκοντα τους για ορισµένο ή αόριστο χρόνο,
κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη περί ασυµβίβαστου, αναστολής ασκήσεως
καθηκόντων ή κωλυµάτων και χωρίς προηγούµενη άδεια ή υπόδειξη της υπηρεσίας στην οποία
ανήκουν. Στην ίδια απόφαση περιγράφονται τα ανατιθέµενα σ' αυτούς καθήκοντα και οι όροι της
παράλληλης απασχόλησής τους.
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Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Τίτλος Αρθρου
Μεταβατικές, εξουσιοδοτικές, τελικές και καταργούµενες διατάξεις
Λήµµατα
Μεταβατικές ∆ιατάξεις
Σχόλια
Βλ. και άρθρο 23 Ν. 2198/1994 (ΦΕΚ Α' 43), ως προς τη διευκόλυνση µεταβίβασης της επιχείρησης
"ΝΕΩΡΙΟΝ- ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΣΥΡΟΥ Α.Ε". Η παρ. 22 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 4
άρθρου 27 Ν. 2636/1998 (ΦΕΚ Α' 198). Σύµφωνα µε την παρ. 5α άρθρου 21 Ν. 2636/1998, το
Τµήµα Β6 Τεχνικό, που συνιστάται στη ∆ιεύθυνση Β' Εφαρµογής Προγραµµάτων και Χωροταξίας
ΕΟΤ, ασκεί τις αρµοδιότητες του ΕΟΤ που αναφέρονται στις παρ. 1, 2 και 18 του παρόντος άρθρου.
Σύµφωνα µε την παρ. 4 άρθρου 23 Ν. 2636/1998, οι παρ. 17 και 23 του παρόντος άρθρου
εφαρµόζονται και στην εταιρεία για τη διαχείριση της περιουσίας του ΕΟΤ. Σύµφωνα µε το άρθρο 10
Ν. 2745/1999 (ΦΕΚ Α' 224), το εδάφιο γ της παρ. 18 καταργείται και η αναφερόµενη σ' αυτό δηµόσια
έκταση ΑΒΚ 2653 συνολικής έκτασης 1360 στρεµµάτων, που βρίσκεται στη Θέρµη Ν.
Θεσσαλονίκης, χαρακτηρίζεται στο εξής ως στρατιωτική περιοχή και ανήκει κατά χρήση και
αρµοδιότητα στην Πολεµική Αεροπορία. Σύµφωνα µε την παρ. 2 άρθρου 23 Ν. 2919/2001 (ΦΕΚ Α'
128), οι προβλεπόµενες στο εδάφιο δ της παρ. 18 αρµοδιότητες του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας
και του ΕΟΤ, για την αξιοποίηση των αναφερόµενων στο εδάφιο αυτό περιοχών, στο εξής ασκούνται
από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ανώνυµης Εταιρείας "Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα". Η παρ. 24
προστέθηκε από 25.06.2001 µε την παρ. 6 άρθρου 24 Ν. 2919/2001 (ΦΕΚ Α' 128).- Οι εντός " "
λέξεις της παρ. 17 τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν µε την παρ. 3 του άρθρου 39 του ν. 3105/2003
(Α΄29/10.2.2003).- Σύµφωνα µε την παρ. 10 του άρθρου 4 του ν. 3139/2003 (Α΄ 100/30.4.2003), η
διάταξη της παραγράφου 17 του παρόντος άρθρου εφαρµόζεται και επί των µισθώσεων Ιαµατικών
Πηγών Τουριστικής Σηµασίας µετά των πάσης φύσεως εγκαταστάσεων αυτών, οι οποίες τελούν υπό
τη διοίκηση και διαχείριση της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».-Το εντός
"" εδάφιο της παρ. 17 του παρόντος, τίθεται όπως προστέθηκε µε το άρθρο 29 του ν. 3498/2006
ΦΕΚ Α 230.
Κείµενο Αρθρου

1. Οι κτιριακές τουριστικές εγκαταστάσεις, που έχουν ανεγερθεί µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος
νόµου από τον Ε.Ο.Τ. χωρίς την κατά νόµον οικοδοµική άδεια και ανήκουν στον Ε.Ο.Τ. ή στη
θυγατρική του εταιρεία «ΞΕΝΙΑ ΑΕ», καθίστανται νόµιµες. Η νοµιµότητα της κτιριακής εγκατάστασης
διαπιστώνεται µε σχετική απόφαση του Ε.Ο.Τ., η οποία εκδίδεται µετά από εισήγηση της τεχνικής
υπηρεσίας του Ε.Ο.Τ.. Η απόφαση περιέχει την τοποθεσία και τεχνική περιγραφή της κτιριακής
εγκατάστασης, καθώς και τα στοιχεία των σχετικών διαγραµµάτων, που τηρούνται στο αρχείο του
Ε.Ο.Τ.. Με την έκδοση της απόφασης του Ε.Ο.Τ. η κτιριακή εγκατάσταση, ως έχει και ευρίσκεται,
λογίζεται ότι πληροί όλες τις νόµιµες προϋποθέσεις για την έκδοση οικοδοµικής άδειας για
περαιτέρω προσθήκες και γενικά οποιεσδήποτε οικοδοµικές εργασίες.
2. Οι οικοδοµικές άδειες των κτιριακών εγκαταστάσεων που ανεγείρονται από τον Ελληνικό
Οργανισµό Τουρισµού (Ε.Ο.Τ.) και ανήκουν στον Ε.Ο.Τ. ή σε εταιρείες των οποίων η πλειοψηφία
των µετοχών ανήκει στον Ε.Ο.Τ., εκδίδονται από τον Ε.Ο.Τ.. Για την έκδοση των αδειών αυτών,
καταβάλλεται µόνο τέλος χαρτοσήµου µειωµένο στο 1/4 του προβλεπόµενου από τη διάταξη του
άρθρου 23 του Κώδικα Τελών Χαρτοσήµου.
Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας και του Υπουργού Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων (ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.). οριζονται οι όροι και η διαδικασία έκδοσης
οικοδοµικών αδειών για τις κτιριακές εγκαταστάσεις της προηγούµενης παραγράφου και ρυθµίζεται
κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια.
3. Εξαιρετικώς, ενοικιαζόµενα δωµάτια λειτουργούντα, κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου,
µπορούν να βρίσκονται σε συγκροτήµατα έως 15 δωµατίων.
4. Με προεδρικά διατάγµατα, που εκδίδονται µετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας,
τροποποιούµενων αναλόγως των ισχυουσών διατάξεων µπορεί να καθορίζονται οι προϋποθέσεις, οι
τεχνικές προδιαγραφές και οι λοιποί όροι για τη χορήγηση έγκρισης των αρχιτεκτονικών µελετών για
την ανέγερση ξενοδοχείων ή άλλων τουριστικών καταλυµάτων και του εξοπλισµού τους.
5. Τα ξενοδοχεία και οι λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις οποιασδήποτε µορφής, καθώς και τα ειδικά
τουριστικά λεωφορεία δηµόσιας χρήσης, κατατάσσονται σε κατηγορίες αστέρων.
Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας,
µπορεί να ορίζονται οι κατηγορίες αστέρων, οι απαιτούµενες προϋποθέσεις και τα κριτήρια
κατάταξης, οι εξαιρέσεις απ' αυτή, η διαδικασία χαι η προθεσµία της µετάταξης των ξενοδοχείων και
λοιπών τουριστικών καταλυµάτων, από την υφιστάµενη κατηγορία τάξεων σε κατηγορίες αστέρων,
τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και να ρυθµίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια.
6. Με προεδρικά διατάγµατα, που εκδίδονται µε πρόταση του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας,
επιτρέπεται να κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείµενο οι διατάξεις της νοµοθεσίας που αφορά στον
τουρισµό, όπως της νοµοθεσίας για τον Ε.Ο.Τ., τα ξενοδοχεία και λοιπά τουριστικά καταλύµατα, τις
ιαµατικές πηγές, τα τουριστικά γραφεία, τα τουριστικά καταστήµατα, τους τουριστικούς τόπους, τους
ξεναγούς, τα τουριστικά και εκδροµικά σωµατεία. Κατά την κωδικοποίηση αυτή επιτρέπεται, νέα
διάρθρωση του νοµοθετικού υλικού, διάσπαση ή συγχώνευση άρθρων, νέα κατάστρωσή τους,
απάλειψη διατάξεων που έχουν καταργηθεί ρητώς ή σιωπηρώς, διορθώσεις στη φραστική
διατύπωση, καθώς και µεταγλώττιση στη δηµοτική. Με όµοια διατάγµατα επιτρέπεται η
κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας, που αφορά στη Σχολή
Τουριστικών Επαγγελµάτων και το Ξενοδοχειακό Επιµελητήριο της Ελλάδος.
Για τη σύνταξη των ανωτέρω προεδρικών διαταγµάτων ο Υπουργός Εθνικής Οικονοµίας µπορεί, µε
απόφασή του, να συνιστά επιτροπές ή οµάδες εργασίας από ειδικούς. Με την ίδια απόφαση
καθορίζεται η αποζηµίωση των µελών και των γραµµατέων των επιτροπών ή οµάδων εργασίας.
7. Οι διατάξεις του άρθρου έκτου του ν. 1747/1988 (ΦΕΚ 6 Α') εφαρµόζονται αναλογικά και για τη
συνοµολόγηση από τον Ε.Ο.Τ. συµβάσεων παροχής υπηρεσιών στους τοµείς που αφορούν στην
προβολή, στη διαφήµιση, στη συνδιαφήµιση, στη συµπαραγωγή, στην παραγωγή και προώθηση
διαφηµιστικού υλικού, στις δηµόσιες σχέσεις, στην οργάνωση και εκτέλεση καλλιτεχνικών

εκδηλώσεων του Ε.Ο.Τ., στην πληροφορική, στην παροχή υπηρεσιών οργανώσεως, ελέγχου και
έρευνας αγοράς (marketing), στην εκπόνηση οικονοµικών µελετών, στην τήρηση οικονοµικών
στοιχείων, στην παραγωγή του ειδικού σήµατος λειτουργίας καθώς και στην κωδικοποίηση και
εκτύπωση της τουριστικής νοµοθεσίας.
Συµβάσεις εκτέλεσης εργασιών του προηγούµενου εδαφίου και των σχετικών µε αυτές προµηθειών,
που έγιναν από της ισχύος της Υ.Α. 2043748/519/0026/1989 (ΦΕΚ 388 Β') του Υπουργού
Οικονοµικών που κυρώθηκε µε το ν. 1881/1990 (ΦΕΚ 42 Α') µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος
νόµου, µε βάση τις σχετικές διατάξεις του κανονισµού του Ε.Ο.Τ., β.δ. 25 Σεπτεµβρίου/5 Οκτωβρίου
1957 (ΦΕΚ 199 Α'), είναι ισχυρές.
8. Από την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόµου καταργούνται: Οι διατάξεις του άρθρου 9 του ν.δ.
3016/1954 (ΦΕΚ 218 Α'), του άρθρου 21 του ν. 1320/1983 (ΦΕΚ 6 Α'), της παραγρ. 1 του άρθρου 2
και των άρθρων 8, 9, 10 και 11 του α.ν. 1565/1950, των παραγρ. 3, 5, 7, 9 και 10 του άρθρου 5 του
ν.δ. 4109/1960 (ΦΕΚ 153 Α'), της παραγρ. 1 του άρθρου 1 και των άρθρων 2 και 3 του ν.δ.
201/1974, του άρθρου 9 του ν. 1583/1985, του π.δ. 472/1987 (ΦΕΚ 218 Α'), του άρθρου 20 του ν.δ.
3430/1955, ως και κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος.
9. Με προεδρικά διατάγµατα, που εκδίδονται µετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας,
καθορίζονται οι όροι, προϋποθέσεις λειτουργίας τουριστικών γραφείων, οι εγγυήσεις καθώς και κάθε
άλλη σχετική διάταξη τροποποιούµενων αναλόγως των ισχυουσών διατάξεων της νοµοθεσίας.
10. Οι εγγυήσεις, που προβλέπονται στην περ. δ' της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 393/1976,
αναπροσαρµόζονται, µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας, που εκδίδεται µε πρόταση
του Γενικού Γραµµατέα Ε.Ο.Τ. και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
11. Με αποφάσεις του Γενικού Γραµµατέα του που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως, αναπροσαρµόζονται ανά διετία τα ισχύοντα παράβολα υπέρ του Ε.Ο.Τ. και
Τ.Ε.Α.Π.Π.Ε.Ρ.Τ.Τ..
12. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 4 του ν. 438/1976 προστίθεται
νέο εδάφιο.
13. Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος η υποχρέωση δηµοσίευσης και ελέγχου του
ισολογισµού του Ε.Ο.Τ. ισχύει για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 1993 έως 31 ∆εκεµβρίου 1993.
14. Η συσταθείσα µε το ν. 376/1976 (ΦΕΚ 173 Α') Ανώνυµος Εταιρεία υπό την επωνυµία
«Τουριστικαί Επιχειρήσεις Ελλάδος ΞΕΝΙΑ Α.Ε.» και σε συντοµογραφία «ΞΕΝΙΑ Α.Ε.» διαλύεται
από την ισχύ του παρόντος. Ολα τα ακινητα που έχουν µεταβιβασθεί κατά κυριότητα ή παραχωρηθεί
κατά χρήση ή εισφερθεί από τον Ε.Ο.Τ. στην «Ξενία Α.Ε.» επανέρχονται αυτοδικαίως στην
κυριότητα ή χρήση του Ε.Ο.Τ. αντίστοιχα συµπεριλαµβανοµένων και των πάσης φύσεως
δικαιωµάτων της ΞΕΝΙΑ Α.Ε. επί κτισµάτων εγκαταστάσεων. Στα οικεία υποθηκοφυλακεία
µεταγράφεται σχετική δήλωση του Γενικού Γραµµατέα του Ε.Ο.Τ. για την πραγµατοποίηση των
παραπάνω αναφερόµενων µεταβιβάσεων, συνοδευόµενη από σχετική περίληψη µεταγραφής των εν
λόγω ακινήτων. Η µεταβίβαση των ακινήτων από την ΞΕΝΙΑ Α.Ε. στον Ε.Ο.Τ. και µεταγραφή των
σχετικών δηλώσεων του Γενικού Γραµµατέα του Ε.Ο.Τ. στα οικεία υποθηκοφυλακεία, ως και κάθε
πράξη εκκαθάρισης απαλλάσσονται από κάθε φόρο µεταβίβασης ακινήτου, τέλος χαρτοσήµου ή
άλλο φόρο ή τέλος ή δικαίωµα υπέρ του ∆ηµοσίου, οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης, Ν.Π.∆.∆. και
γενικά υπέρ οποιουδήποτε τρίτου. Ο Ε.Ο.Τ. υποκαθιστά σε όλα τα δικαιώµατα και υποχρεώσεις την
ΞΕΝΙΑ Α.Ε. έναντι οιουδήποτε φυσικού ή νοµικού προσώπου.
15. α. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθορυ 2 του ν. 973/1979 (ΦΕΚ 226 Α') «περί συστάσεως
Κτηµατικής Εταιρίας του ∆ηµοσίου προστίθεται νέα περίπτωση µε στοιχείο η.
β. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 28 του ν. 1947/1991 (ΦΕΚ 70 Α') προστίθεται εδάφιο β'.
γ. Στην παρ. 9 του άρθρου 28 του ν. 1947/1991, όπως αυτό συµπληρώθηκε µε την παρ. 6 του

άρθρου 6 του ν. 2052/1992, προστίθεται νέο εδάφιο.
16. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 1947/1991, καθώς και στο τέλος της παρ. 1 του
άρθρου 29 του ίδιου νόµου προστίθεται εδάφιο.
17. Επιτρέπεται η µακροχρόνια µίσθωση "ακινήτων ή επιχειρηµατικών µονάδων των οποίων η
διοίκηση και διαχείριση έχει ανατεθεί στην εταιρία "Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε.», σύµφωνα µε
το άρθρο 13 του Ν. 2636/1998, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 9 παρ.6 του Ν. 2837/2000",
καθώς και ακινήτων που διαχειρίζεται η Κτηµατική Εταιρεία του ∆ηµοσίου (Κ.Ε.∆.) για διάρκεια µέχρι
99 χρόνια, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 610 του Α.Κ. Η ανωτέρω σύµβαση
απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος ή δικαίωµα ∆ηµοσίου ή τρίτων. Τα δικαιώµατα και οι αµοιβές
συµβολαιογράφων, δικηγόρων, δικαστικών επιµελητών και υποθηκοφυλάκων για τη σύµβαση και
κάθε άλλη προς πραγµάτωση αυτής πράξη περιορίζονται στο 10% αυτών.
«Οι παραπάνω διατάξεις του πρώτου και του τρίτου εδαφίου της παραγράφου αυτής εφαρµόζονται
και για µακροχρόνιες µισθώσεις για τουριστικούς σκοπούς ακινήτων της Εκκλησίας της Ελλάδος, της
Εκκλησίας της Κρήτης, των Ιερών Μητροπόλεων της ∆ωδεκανήσου, των Ιερών Μονών και λοιπών
Εκκλησιαστικών Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου των παραπάνω, των Ιερών Μητροπόλεων
της Εκκλησίας της Ελλάδος και της Εκκλησίας της Κρήτης, των Ιερών Μονών του Αγίου Όρους, των
Πατριαρχικών Μονών στη Θεσσαλονίκη, στη Χαλκιδική και στην Πάτµο.»
18. α. Στις περιπτώσεις του άρθρου 8 του π.δ. 3/6.3.87 (ΦΕΚ 166 ∆') προστίθενται νέες περιπτώσεις
15, Ι6, 17, 18, 19.
β. Εγκρίνονται από της ισχύος του παρόντος νόµου στις ακόλουθες θέσεις και περιοχές οι χρήσεις
γης και οι όροι και περιορισµοι δόµησης, όπως εµφαίνονται στο συνηµµένο παράρτηµα 1 του
άρθρου 41 του παρόντος νόµου για τη δηµιουργία ζωνών τουρισµού και αναψυχής. Οι ρυθµίσεις
αυτές για καθεµία περίπτωση που χωροθετείται εµφαίνονται σε πρωτότυπα διαγράµµατα µε
κλίµακες 1:500 ή 1:1000 ή 1:2000 ή 1:5000 που δηµοσιεύονται στο άρθρο 41 του παρόντος νόµου.
Οι ανωτέρω θέσεις και περιοχές είναι:
α. ΑΦΑΝΤΟΥ ΡΟ∆ΟΥ
β. ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
γ. ΚΑΡΑΘΩΝΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
δ. ΛΑΓΟΝΗΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
ε. ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ ΑΧΑΪΑΣ
γ. (Καταργήθηκε µε το άρθρο 10 Ν. 2745/1999, ΦΕΚ Α' 224).
δ. Η εκτέλεση όλων των έργων που απαιτούνται για τη δηµιουργία, λειτουργία, εκµετάλλευση και
οικονοµική βιωσιµότητα των περιοχών ΑΦΑΝΤΟΥ ΡΟ∆ΟΥ, ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ,
ΚΑΡΑΘΩΝΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ και ΛΑΓΟΝΗΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ µπορεί να παραχωρείται σε επιχείρηση ή
επιχειρήσεις (δηµόσιες ή ιδιωτικές) ή σε όµιλο επιχειρήσεων (δηµόσιων ή ιδιωτικών) εφεξής
αποκαλούµενου φορέα διαχείρισης. Η παραχώρηση γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής
Οικονοµίας, που δηµοσιεύεται στην Εφηµεριδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από πρόσκληση του
Υπουργού για εκδήλωση ενδιαφέροντος µε δηµόσιο διαγωνισµό. Με αποφάσεις του Υπουργού
Εθνικής Οικονοµίας, που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι όροι
διενέργειας του διαγωνισµού και η διαδικασία µέχρι την υπογραφή της σχετικής συµβάσεως.
Επιτροπή του διαγωνισµού είναι το ∆.Σ. του Ε.Ο.Τ.. Η κατακύρωση του διαγωνισµού γίνεται µετά
από εισήγηση του ∆.Σ. του Ε.Ο.Τ. και απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας, που
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Εντός χρονικού διαστήµατος, το οποίο καθορίζεται µε τη σύµβαση παραχώρησης, ο φορέας

διαχείρισης υποχρεούται να υποβάλει στον Ε.Ο.Τ. τα πιο κάτω έγγραφα και δικαιολογητικά:
(α) Τις µελέτες και τα σχέδια που απαιτούνται για την έκδοση των οικοδοµικών και λοιπών αδειών
για τα πάσης φύσεως έργα του των ως άνω εκτάσεων σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. Οι πιο
πάνω µελέτες θα πρέπει να έχουν εκπονηθεί και να είναι υπογεγραµµένες από αδειούχους
µηχανικούς των αντίστοιχων ειδικοτήτων.
(β) Χρονοδιάγραµµα κατασκευής των έργων.
(γ) Αντίγραφα θεωρηµένα των συστατικών πράξεων του φορέα διαχείρισης και των νοµιµοποιητικών
του εγγράφων.
(δ) Συµβολαιογραφική πράξη σύστασης ανώνυµης εταιρείας κατά το ελληνικό δίκαιο της οποίας
ιδρυτές - µέτοχοι θα είναι τα πρόσωπα που απαρτίζουν το φορέα διαχείρισης, στην περίπτωση που
ο φορέας διαχείρισης αποτελειται από περισσότερα του ενός πρόσωπα.
(ε) Υπεύθυνη δήλωση για τον τρόπο της χρηµατοδότησης του συνόλου των δαπανών που είναι
απαραίτητες για τη µελέτη και κατασκευή των έργων µέχρι να τεθεί σε λειτουργία, συνοδευόµενη
από βεβαίωση τράπεζας που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, για την πιστοποίηση
ύπαρξης των απαιτούµενων κεφαλαίων ή πιστώσεων για την απρόσκοπτη χρηµατοδότηση των
έργων.
(στ) Εγγυηση καλής εκτέλεσης από τράπεζα που λειτουργεί νόµιµα είτε στην Ελλάδα είτε σε χώρα
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Το ύψος της εγγύησης αυτής καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού
Εθνικής Οικονοµίας. (ζ). Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Ο Ε.Ο.Τ. προωθεί εντός τριάντα (30) ηµερών τις υποβαλλόµενες από το φορέα διαχείρισης µελέτες
και σχέδια, που αναφέρονται στα πάσης φύσεως έργα, στις αρµόδιες πολεοδοµικές υπηρεσίες
προκειµένου να εκδοθούν οι απαραίτητες οικοδοµικές και λοιπές άδειες για τη δηµιουργία τικ
τουρισπκής ζώνης. Οι άδειες χορηγούνται από τις αρµόδιες υπηρεσίες εντός διµήνου, από την
υποβολή των σχετικών µελετών και σχεδίων από τον Ε.Ο.Τ..
Για την παραχώρηση χρήσης και εκµετάλλευσης των τουριστικών ζωνών, την υπογραφή της
συµβάσεως, το περιεχόµενο και τους όρους της συµβάσεως, τη χρονική διάρκεια της παραχώρησης,
τον έλεγχο της πραγµατοποίησης των έργων, τα δικαιώµατα και ης υποχρεώσεις του φορέα
διαχείρισης εφαρµόζονται αναλόγως οι παράγραφοι 7, 8, 9 και 10 του άρθρου 31, καθώς και το
άρθρο 33 του παρόντος νόµου. Αρµόδιος για τον έλεγχο της πραγµατοποίησης των έργων είναι ο
Ε.Ο.Τ..
Για να εκτελεσθούν τα έργα που απαιτούνται για τη δηµιουργία, λειτουργία, εκµετάλλευση και
οικονοµική βιωσιµότητα του δηµόσιου κτήµατος ΑΒΚ 2653 και της περιοχής ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ ΑΧΑΪΑΣ,
εφαρµόζοντα τα αναφερόµενα στην παρούσα παράγραφο µε επιτροπή το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της
Κ.Ε.∆. ή άλλως, η Κτηµατική Εταιρία του ∆ηµοσίου (Κ.Ε.∆.) διαχειρίζεται τις εκτάσεις αυτές.
ε. Προ πάσης έκδοσης οικοδοµικής άδειας απαιτούνται οι εγκρίσεις που αναφέρονται στην ΚΥΑ
69269/90 όπως ισχύει.
19. Οι παράγραφοι 2 έως 9 του άρθρου 12 του ν.δ. 797/1971 αντικαθίστανται.
20. Ειδικός για την πώληση και µεταβίβαση του ενεργητικού της Επιχείρησης «ΝΕΩΡΙΟ
ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΣΥΡΟΥ Α. Ε.» αντί της διαδικασίας του δεύτερου εδαφίου της παρ.11 του άρθρου 46 Α'
του ν.1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α'), όπως προστέθηκε µε το άρθρο 14 του ν. 2000/1991 (ΦΕΚ 206 Α'),
ανατίθεται στον Υπουργό Οικονοµικών η διαπραγµάτευση των όρων της πωλήσεως αυτής µε
οποιονδήποτε αγοραστή µε στόχο την επαναλειτουργία της επιχείρησης µε το µεγαλύτερο δυνατό
αριθµό θέσεων εργασίας. Μετά το πέρας της διαπραγµάτευσης και σύµφωνης γνώµης των
εργαζοµένων, ο Υπουργός Οικονοµικών υποβάλει προς έγκριση στη ∆ιυπουργική Επιτροπή
Αποκρατικοποιήσεων (∆.Ε.Α.) τους συµφωνηθέντες όρους, µετά δε την έγκριση των όρων της

πωλήσεως ο εκκαθαριστής καταρτίζει και υπογράφει τη σχετική σύµβαση µεταβίβασης σύµφωνα µε
τους ανωτέρω εγκεκριµένους όρους. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 46 α του
ν. 1892/1990. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν υπογραφεί η σύµβαση µεταβίβασης
της ανωτέρω επιχείρισης εντός τριών (3) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου
εφαρµόζεται η διάταξη του δεύτερου εδαφίου της παρ.11 του άρθρου 46 α του ν. 1892/1990.
21. (Καταργήθηκε µε την περίπτ. β της παρ. 4 άρθρου 34 Ν. 2971/2001, ΦΕΚ Α' 285).
"22. Με πρωτοβουλία και χρηµατοδότηση φορέων του δηµοσίου ή/και του ιδιωτικού τοµέα φυσικών
ή νοµικών προσώπων, επιτρέπεται να δηµιουργούνται, σε κάθε παραθαλάσσιο οικισµό δήµου ή
κοινότητας µέχρι µια ράµπα πρόσβασης µικρών σκαφών στη θάλασσα. Για τη δηµιουργία αυτών
απαιτείται έγκριση του Γενικού Γραµµατέα της οικείας Περιφέρειας η οποία χορηγείται, ύστερα από
σχετική αίτηση που συνοδεύεται απαραίτητα από τοπογραφικό διάγραµµα στο οποίο απεικονίζεται η
ράµπα. Η έγκριση παρέχεται, ύστερα από γνώµη της οικείας Λιµενικής Αρχής, το αργότερο µέσα σε
δύο µήνες από την ηµεροµηνία υποβολής αυτής της αίτησης µετά δε την παρέλευση άπρακτης της
προθεσµίας αυτής, η έγκριση θεωρείται ότι έχει παρασχεθεί αυτοδικαίως. Οι ράµπες, µετά την
κατασκευή τους αποτελούν κοινόχρηστες εγκαταστάσεις και η αρµοδιότητα της συντήρησης τους
ανήκει στον οικείο δήµο ή κοινότητα. Η ρύθµιση της παρούσας παραγράφου δεν έχει εφαρµογή στις
παραµεθόριες περιοχές".
23. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί προστασίας της επαγγελµατικής στέγης, οι µισθώσεις
ακινήτων που ανήκουν κατά κυριότητα στο Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας (Ελληνικό Οργανισµό
Τουρισµού) ή τελούν υπό τη διοίκηση και διαχείριση αυτού ή ανήκουν στην περιουσία του Ν.Π.Ι.∆. ή
έχουν παραχωρηθεί σε Ο.Τ.Α. και εφόσον τα ακίνητα αυτά είναι οικοπεδικές εκτάσεις (υπαίθριοι
χώροι), που υπάγονται στο Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας (πρώην Υπουργείο Τουρισµού) και η
χρήση τους δεν είναι συνδεδεµένη λειτουργικά µε ξενοδοχειακές µονάδες, µετά τη λήξη του
συµβατικού χρόνου από την έναρξή της δεν υπόκεινται σε παράταση αλλά οι µισθωτές αποχωρούν
µετά 3µηνον από τη δηµοσίευση του παρόντος, χωρίς καµία άλλη ενόχληση.
"24. Οι χώροι οργανωµένης κατασκήνωσης µε ή χωρίς οικίσκους εξοµοιώνονται µε τα κύρια
ξενοδοχειακά καταλύµατα της παρ. 1Α του άρθρου 2 του νόµου αυτού, όσον αφορά στην εφαρµογή
του άρθρου 13 του ν. 4377/1929 και µε τους ίδιους όρους και διαδικασία που ισχύει προκειµένου
περί ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Το αυτό ισχύει και όσον αφορά στη δυνατότητα παραχώρησης
της χρήσης αιγιαλού, που ευρίσκεται στο θαλάσσιο µέτωπο των επιχειρήσεων αυτών, σύµφωνα µε
την παρ. 5 του άρθρου 13 του α.ν. 1540/1938 (ΦΕΚ488Α)."

Αρθρο: 7
Ηµ/νία: 19.07.1993
Ηµ/νία Ισχύος: 19.07.1993
Τίτλος Αρθρου
∆ιατάξεις περί του Ξενοδοχειακού Επιµελητηρίου της Ελλάδος και της Κεντρικής 'Ενωσης
Επιµελητηρίων.
Κείµενο Αρθρου
1. Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου 18 του ν.δ. 3430/1955 (ΦΕΚ 307 Α') αντικαθίστανται.
2. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του β.δ. της 13/29-4-1955 «Περί
τροποποιήσεως και συµπληρώσεως του από 10 Σεπτεµβρίου 1935 διατάγµατος και του από 30
Οκτωβρίου 1946 βασιλικού διατάγµατος» (ΦΕΚ 105 Α') αντικαθίσταται.
3. Το άρθρο 4 του βασιλικού διατάγµατος της 13/29-4-1955 αντικαθίσταται.
4. Το άρθρο 5 του β.δ. της 13/29-4-55 αντικαθίσταται.

5. Οι διατάξεις του ν. 1712/1987 (ΦΕΚ 115 Α') δεν έχουν εφαρµογή στις οργανώσεις των
ξενοδοχειακών επιχειρηµατιών της χώρας.
6. α. Η τελευταία περίοδος του εδαφίου στ της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 2081/1992 καταργείται.
β. Η τρίτη περιοδος της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 2081/1992 αντικαθίσταται.
γ. Η δεύτερη περίοδος της παρ. 6 του άρθρου 5 του ν. 2081/1992 αντικαθίσταται.
δ. Στο άρθρο 7 του ν. 2081/1992 προστίθεται παρ. 8.

Αρθρο: 8
Ηµ/νία: 20.04.1994
Ηµ/νία Ισχύος: 19.07.1993
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΖΙΝΟ
Τίτλος Αρθρου
Αρχές - Ορισµοί
Λήµµατα
ΚΑΖΙΝΟ, ΑΘΕΜΙΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Σχόλια
Η παρ. 1 και τα εδάφια α, β, γ, δ της παρ. 2 διατηρήθηκαν σε ισχύ µε την παρ. 9 άρθρου 4 Ν.
2206/1994 (ΦΕΚ Α' 62).
Κείµενο Αρθρου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
Ιδρυση, οργάνωση, λειτουργία και έλεγχος καζίνων
1. Οι βασικές αρχές που διέπουν την ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία και τον έλεγχο των καζίνων
συνίστανται ιδίως:
α. Στην εντιµότητα και ανταγωνιστικότητα των φορέων λειτουργίας των καζίνων.
β. Στον αυστηρό έλεγχο όλων των προσώπων, χώρων, φορέων, δραστηριοτήτων και συνθηκών
που σχετίζονται άµεσα ή έµµεσα µε τη λειτουργία των καζίνων ώστε η λειτουργία αυτή να είναι
απαλλαγµένη από ύποπτα, επικίνδυνα ή εγκληµατικά στοιχεία.
γ. Στον αυστηρό έλεγχο των κατασκευαστών, προµηθευτών και διανοµέων των διαφόρων µέσων και
υλικών διεξαγωγής παιχνιδιού που προµηθεύονται τα καζίνα.
δ. Στην ελευθερία πρόσβασης του κοινού στα καζίνα µε τη δυνατότητα επιβολής απαγορεύσεων ή
περιορισµών για λόγους δηµόσιου ή κοινωνικού συµφέροντος.
2. Κατά την έννοια του παρόντος νόµου:
α. «Καζίνο» νοείται ο χώρος εντός του οποίου διεξάγονται τυχερά ή µη παιχνίδια µετά από
χορήγηση άδειας δυνάµει των διατάξεων του παρόντος νόµου,
β. «Παιχνίδι» νοείται οποιοδήποτε επιτρεπόµενο κατά τις διατάξεις του παρόντος νόµου παιχνίδι,
γ. «µέσο ή υλικό διεξαγωγής παιχνιδιού» νοείται οποιοδήποτε µηχάνηµα, υλικό ή µέσο ηλεκτρονικό,
µηχανικό ή ηλεκτροµηχανικό που χρησιµοποιείται άµεσα ή έµµεσα για τη διεξαγωγή παιχνιδιού που

επηρεάζει ή καθορίζει την έκβασή του,
δ. «µηχάνηµα µε νοµίσµατα», νοείται οποιαδήποτε µηχανική, ηλεκτρονική ή άλλη συσκευή ή
εγκατάσταση, είτε διαθέτει οθόνη είτε όχι, η οποία λειτουργεί µε την εισαγωγή νοµίσµατος, µάρκας ή
παρεµφερούς αντικειµένου, ή µε την καταβολή οποιουδήποτε χρηµατικού ποσού και το αποτέλεσµα
της λειτουργίας της, είτε εξαιτίας επιδεξιότητας του παίκτη είτε εξαιτίας της τύχης είτε εξαιτίας
συνδυασµού των στοιχείων αυτών, µπορεί να αποδώσει στον παίκτη χρηµατικό ποσό, µάρκες,
αγαθά ή άλλη αξία, ανεξάρτητα αν η καταβολή γίνεται αυτόµατα από το ίδιο το µηχάνηµα είτε µε
άλλο τρόπο.
ε -ιη. (Καταργήθηκαν από 20.04.1994 µε την παρ. 9 του άρθρου 4 Ν. 2206/1994, ΦΕΚ Α' 62).

Αρθρο: 9
Ηµ/νία: 20.04.1994
Ηµ/νία Ισχύος: 19.07.1993
Τίτλος Αρθρου
Σύνθεση της Ε.Κ. - Προσόντα - Ασυµβίβαστα µελών
Κείµενο Αρθρου
(Το παρόν άρθρο καταργήθηκε µε την παρ. 9 άρθρου 4 Ν. 2206/1994, ΦΕΚ Α' 62).

Αρθρο: 10
Ηµ/νία: 20.04.1994
Ηµ/νία Ισχύος: 19.07.1993
Τίτλος Αρθρου
Λειτουργία της Ε.Κ
Κείµενο Αρθρου
(Το παρόν άρθρο καταργήθηκε µε την παρ. 9 άρθρου 4 Ν. 2206/1994, ΦΕΚ Α' 62).

Αρθρο: 11
Ηµ/νία: 20.04.1994
Ηµ/νία Ισχύος: 19.07.1993
Τίτλος Αρθρου
Αρµοδιότητες της Ε.Κ
Κείµενο Αρθρου
(Το παρόν άρθρο καταργήθηκε µε την παρ. 9 άρθρου 4 Ν. 2206/1994, ΦΕΚ Α' 62).

Αρθρο: 12
Ηµ/νία: 20.04.1994
Ηµ/νία Ισχύος: 19.07.1993
Τίτλος Αρθρου
Οργάνωση Γραµµατείας της Ε.Κ.

Κείµενο Αρθρου
(Το παρόν άρθρο καταργήθηκε µε την παρ. 9 άρθρου 4 Ν. 2206/1994, ΦΕΚ Α' 62).

Αρθρο: 13
Ηµ/νία: 20.04.1994
Ηµ/νία Ισχύος: 19.07.1993
Τίτλος Αρθρου
Νοµική Υπηρεσία, σύµβουλοι, επιτροπές
Κείµενο Αρθρου
(Το παρόν άρθρο καταργήθηκε µε την παρ. 9 άρθρου 4 Ν. 2206/1994, ΦΕΚ Α' 62).

Αρθρο: 14
Ηµ/νία: 20.04.1994
Ηµ/νία Ισχύος: 19.07.1993
Τίτλος Αρθρου
Εκδοση Κανονισµών
Κείµενο Αρθρου
(Το παρόν άρθρο καταργήθηκε µε την παρ. 9 άρθρου 4 Ν. 2206/1994, ΦΕΚ Α' 62).

Αρθρο: 15
Ηµ/νία: 20.04.1994
Ηµ/νία Ισχύος: 19.07.1993
Τίτλος Αρθρου
∆ιεξαγωγή παιχνιδιών
Κείµενο Αρθρου
(Το παρόν άρθρο καταργήθηκε µε την παρ. 9 άρθρου 4 Ν. 2206/1994, ΦΕΚ Α' 62).

Αρθρο: 16
Ηµ/νία: 20.04.1994
Ηµ/νία Ισχύος: 19.07.1993
Τίτλος Αρθρου
∆ιαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Κείµενο Αρθρου
(Το παρόν άρθρο καταργήθηκε µε την παρ. 9 άρθρου 4 Ν. 2206/1994, ΦΕΚ Α' 62).

Αρθρο: 17
Ηµ/νία: 20.04.1994

Ηµ/νία Ισχύος: 19.07.1993
Τίτλος Αρθρου
Χορήγηση αδειών, επάρκειας ή καταλληλότητας
Κείµενο Αρθρου
(Το παρόν άρθρο καταργήθηκε µε την παρ. 9 άρθρου 4 Ν. 2206/1994, ΦΕΚ Α' 62).

Αρθρο: 18
Ηµ/νία: 20.04.1994
Ηµ/νία Ισχύος: 19.07.1993
Τίτλος Αρθρου
∆ιαδικασία χορήγησης αδειών, επάρκειας ή καταλληλότητας
Κείµενο Αρθρου
(Το παρόν άρθρο καταργήθηκε µε την παρ. 9 άρθρου 4 Ν. 2206/1994, ΦΕΚ Α' 62).

Αρθρο: 19
Ηµ/νία: 20.04.1994
Ηµ/νία Ισχύος: 19.07.1993
Τίτλος Αρθρου
Προϋποθέσεις αδειών, επάρκειας ή καταλληλότητας
Κείµενο Αρθρου
(Το παρόν άρθρο καταργήθηκε µε την παρ. 9 άρθρου 4 Ν. 2206/1994, ΦΕΚ Α' 62).

Αρθρο: 20
Ηµ/νία: 20.04.1994
Ηµ/νία Ισχύος: 19.07.1993
Τίτλος Αρθρου
Περιορισµοί και απαγορεύσεις
Κείµενο Αρθρου
(Το παρόν άρθρο καταργήθηκε µε την παρ. 9 άρθρου 4 Ν. 2206/1994, ΦΕΚ Α' 62).

Αρθρο: 21
Ηµ/νία: 20.04.1994
Ηµ/νία Ισχύος: 19.07.1993
Τίτλος Αρθρου
Εµπιστευτικότητα πληροφοριών. Ανταλλαγή πληροφοριών
Κείµενο Αρθρου

(Το παρόν άρθρο καταργήθηκε µε την παρ. 9 άρθρου 4 Ν. 2206/1994, ΦΕΚ Α' 62).

Αρθρο: 22
Ηµ/νία: 20.04.1994
Ηµ/νία Ισχύος: 19.07.1993
Τίτλος Αρθρου
Τέλη και έξοδα - Εσοδα της Ε.Κ.
Κείµενο Αρθρου
(Το παρόν άρθρο καταργήθηκε µε την παρ. 9 άρθρου 4 Ν. 2206/1994, ΦΕΚ Α' 62).

Αρθρο: 23
Ηµ/νία: 20.04.1994
Ηµ/νία Ισχύος: 19.07.1993
Τίτλος Αρθρου
Μη καταβολή τελών και εξόδων
Κείµενο Αρθρου
(Το παρόν άρθρο καταργήθηκε µε την παρ. 9 άρθρου 4 Ν. 2206/1994, ΦΕΚ Α' 62).

Αρθρο: 24
Ηµ/νία: 20.04.1994
Ηµ/νία Ισχύος: 19.07.1993
Τίτλος Αρθρου
∆ικαιοπραξίες υποβαλλόµενες σε άδεια, επάρκεια ή έγκριση
Κείµενο Αρθρου
(Το παρόν άρθρο καταργήθηκε µε την παρ. 9 άρθρου 4 Ν. 2206/1994, ΦΕΚ Α' 62).

Αρθρο: 25
Ηµ/νία: 20.04.1994
Ηµ/νία Ισχύος: 19.07.1993
Τίτλος Αρθρου
∆ιοικητικός έλεγχος
Κείµενο Αρθρου
(Το παρόν άρθρο καταργήθηκε µε την παρ. 9 άρθρου 4 Ν. 2206/1994, ΦΕΚ Α' 62).

Αρθρο: 26
Ηµ/νία: 20.04.1994
Ηµ/νία Ισχύος: 19.07.1993

Τίτλος Αρθρου
Ποινικές κυρώσεις
Κείµενο Αρθρου
(Το παρόν άρθρο καταργήθηκε µε την παρ. 9 άρθρου 4 Ν. 2206/1994, ΦΕΚ Α' 62).

Αρθρο: 27
Ηµ/νία: 20.04.1994
Ηµ/νία Ισχύος: 19.07.1993
Τίτλος Αρθρου
Αριθµός και γεωγραφική κατανοµή καζίνων
Κείµενο Αρθρου
(Το παρόν άρθρο καταργήθηκε µε την παρ. 9 άρθρου 4 Ν. 2206/1994, ΦΕΚ Α' 62).

Αρθρο: 28
Ηµ/νία: 20.04.1994
Ηµ/νία Ισχύος: 19.07.1993
Τίτλος Αρθρου
Μεταβατικές διατάξεις
Κείµενο Αρθρου
(Το παρόν άρθρο καταργήθηκε µε την παρ. 9 άρθρου 4 Ν. 2206/1994, ΦΕΚ Α' 62).

Αρθρο: 29
Ηµ/νία: 28.01.2004
Ηµ/νία Ισχύος: 19.07.1993
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΛΙΜΕΝΕΣ
Τίτλος Αρθρου
Ορισµοί - Εκταση εφαρµογής.
Λήµµατα
Τουριστικοί λιµένες σκαφών αναψυχής, Μαρίνες, Χερσαία ζώνη τουριστικού λιµένα, Θαλάσσια ζώνη
τουριστικού λιµένα
Σχόλια
- Η εντός " " φράση "ή εκ του νόµου" της παρ. 3 προστέθηκε µε την παρ. 16 του άρθρου 39 του ν.
3105/2003 (Α΄29/10.2.2003).- Η εντός " " φράση µετά τις λέξεις "µετά του ∆ηµοσίου" της παρ. 3 του
παρόντος προστέθηκε µε την παρ. 4 του άρθρου 49 του ν. 3220/2004 (Α΄ 15/28.1.2004).
Κείµενο Αρθρου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
∆ηµιουργία και λειτουργία τουριστικών λιµένων
1. "Τουριστικός λιµένας" σκαφών αναψυχής (Μαρίνα) είναι ο χερσαίος και θαλάσσιος χώρος που

προορίζεται, κατά κύριο λόγο, για την εξυπηρέτηση σκαφών αναψυχής, είτε για αγκυροβόληµα, είτε
για µακροχρόνια ή παροδική χερσαία εναπόθεση, είτε για εξυπηρέτηση των διερχόµενων σκαφών.
2. Σε κάθε τουριστικό λιµένα καθορίζεται, µε βάση τις διατάξεις του παρόντος νόµου, τµήµα ξηράς
(χερσαία ζώνη) και θαλάσσης (θαλάσσια ζώνη), στην οποία επιτρέπεται η εκτέλεση λιµενικών έργων
και κατασκευή πάσης φύσεως χερσαίων κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων, που απαιτούνται για
τη δηµιουργία, τη λειτουργία, την τουριστική ανάπτυξη, την εκµετάλλευση, αξιοποίηση και την
οικονοµική βιωσιµότητα του λιµένα. Η χερσαία και θαλάσσια ζώνη συναποτελούν τη "ζώνη
τουριστικού λιµένα". Στα ανωτέρω έργα και εγκαταστάσεις περιλαµβάνονται ιδίως οι απαραίτητες
προσχώσεις του θαλάσσιου χώρου, τα λιµενικά έργα, οι διαµορφώσεις του περιβάλλοντος χώρου
(παράλιου και χερσαίου) για εναπόθεση, συντήρηση και επισκευή σκαφών αναψυχής, καθώς και οι
πάσης φύσεως κτιριακές εγκαταστάσεις για δραστηριότητες υποστήριξης του τουριστικού λιµένα,
τουριστικής αξιοποίησης, εκµετάλλευσής του και υποστήριξης των συναφών και λοιπών εµπορικών
δραστηριοτήτων, συµπεριλαµβανοµένης της ανέγερσης κατοικιών στη ζώνη τουριστικού λιµένα για
µακροχρόνια εκµετάλλευση.
3. Οπου στον παρόντα νόµο αναφέρεται η φράση "φορέας διαχειριστικού τουριστικού λιµένα" νοείται
το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο δηµόσιου ή ιδιωτικού δικαίου το οποίο έχει αναλάβει µε σύµβαση µετά
του ∆ηµοσίου «ή µετά της «Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Ανώνυµη Εταιρία»» «ή εκ του νόµου» την
κατασκευή, λειτουργία και εκµετάλλευση τουριστικού λιµένα σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος
νόµου.
4. Η "χερσαία ζώνη" του τουριστικού λιµένα αποτελείται από τον αιγιαλό και τους συνεχόµενους
χώρους, που είναι αναγκαίοι για την εκτέλεση των έργων της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.
Οπου υπάρχει εγκεκριµένο σχέδιο ρυµοτοµίας, η εσωτερική οριακή γραµµή της χερσαίας ζώνης δεν
µπορεί να υπερβεί την πλησιέστερη ρυµοτοµική γραµµή. Εάν η έκταση της χερσαίας ζώνης δεν
επαρκεί για τις ανάγκες του τουριστικού λιµένα δύναται να επεκταθεί, µε τροποποίηση του τυχόν
υφιστάµενου σχεδίου ρυµοτοµίας µε προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών
Εθνικής Οικονοµίας και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων έργων, ύστερα από γνώµη του
κεντρικού συµβουλίου χωροταξίας, οικισµού και περιβάλλοντος και του οικείου δηµοτικού ή
κοινοτικού συµβουλίου. Οι αποζηµιώσεις από την τροποποίηση του ρυµοτοµικού σχεδίου, που κατά
τις κείµενες διατάξεις βαρύνουν το δήµο ή την κοινότητα, καταβάλλονται από το φορέα διαχείρισης
τουριστικού λιµένα. Επιτρέπεται η περίφραξη µέρους ή του συνόλου της χερσαίας ζώνης
τουριστικού λιµένα, προκειµένου να εξασφαλίζεται η ασφάλεια και η τάξη στη ζώνη του λιµένα.
5. Η "θαλάσσια ζώνη" του τουριστικού λιµένα περιλαµβάνει τις λιµενολεκάνες και τους διαύλους που
ορίζονται από τα εξωτερικά (µώλοι, κυµατοθραύστες) και εσωτερικά (κρηπίδες, όρια επιχώσεων)
λιµενικά έργα ή ταυτίζεται µε θαλάσσιους προφυλαγµένους όρµους. Η θαλάσσια ζώνη δεν µπορεί να
επεκταθεί σε απόσταση µεγαλύτερη των πεντακοσίων (500) µέτρων από τα όρια της χερσαίας
ζώνης του τουριστικού λιµένα προς την ανοικτή θάλασσα. Η έκταση αυτή ορίζεται εκατέρωθεν από
νοητό τόξο κύκλου που γράφεται µε κέντρα τα άκρα της χερσαίας ζώνης και ακτίνα πεντακοσίων
µέτρων. Εάν η προ του αιγιαλού θαλάσσια ζώνη είναι αβαθής, επιτρέπεται η επέκτασή της και πέρα
από τη γραµµή των πεντακοσίων (500) µέτρων, µέχρι να συναντήσει θάλασσα βάθους δέκα (10)
µέτρων.
6. Για τη δηµιουργία νέου τουριστικού λιµένα ή για την επέκταση, συµπλήρωση ή µετατροπή
υπάρχοντος λιµένα σε τουριστικό, εφαρµόζονται αποκλειστικά οι διατάξεις του παρόντος νόµου. Το
αυτό ισχύει και για τη λειτουργία των υφισταµένων ανεξάρτητα από το ιδιοκτησιακό καθεστώς
αυτών.

Αρθρο: 30
Ηµ/νία: 11.10.2004
Ηµ/νία Ισχύος: 19.07.1993
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΛΙΜΕΝΕΣ
Τίτλος Αρθρου

∆ιοίκηση - ∆ιαχείριση - Εκµετάλλευση και Χωροθέτηση τουριστικών λιµένων
Λήµµατα
Καζίνο, ∆ιοίκηση, Εκµετάλλευση τουριστικών λιµένων, Αθέµιτος Ανταγωνισµός
Σχόλια
- Σύµφωνα µε την παρ. 3 άρθρου 5 Ν. 2206/1994 (ΦΕΚ Α' 62), όπου στις παρ. 2 και 3 του παρόντος
άρθρου αναφέρεται ο Υπουργός Εθνικής Οικονοµίας, αντικαθίσταται από τον Υπουργό Τουρισµού
και όπου αναφέρεται Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας, αντικαθίσταται από
το Γενικό Γραµµατέα ή τον Ειδικό Γραµµατέα του Υπουργείου Τουρισµού. Η εντός " " προτελευταία
παρ. της παρ. 5 προστέθηκε από 06.07.1994 µε την περίπτ. δ άρθρου 57 Ν. 2224/1994 (ΦΕΚ Α'
112). - Το εντός " " τελευταίο εδάφιο της παρ. 5, όπως προστέθηκε µε την παρ. 5 άρθρου 27 Ν.
2636/1998 (ΦΕΚ Α' 198), τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 6γ άρθρου 52 Ν. 3105/2003.Οι παρ. 2 και 3 τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν, µέσω της παρ. 1 του άρθρου 38 του ν. 3105/2003,
µε την παρ. 10 του άρθρου 8 του ν. 3270/2004 (Α΄
187/11.10.2004).=======================================** Σύµφωνα µε το πρώτο
εδάφιο του άρθρου 11 του ν. 3517/2006 (Α΄ 271/21.12.2006), µε κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονοµίας και Οικονοµικών, Τουριστικής Ανάπτυξης και Εµπορικής Ναυτιλίας δ ύ ν α τ α ι να
παραχωρείται σε Οργανισµό Λιµένα Α.Ε. η παράκτια και θαλάσσια περιοχή που προορίζεται για τη
δηµιουργία του τουριστικού λιµένα που έχει χωροθετηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του εδαφίου ε'
της παρ. 5 του π α ρ ό ν τ ο ς άρθρου, µε σκοπό την ενιαία εκτέλεση και διαχείριση των
προβλεπόµενων έργων.
Κείµενο Αρθρου
1. Η διοίκηση, διαχείριση, εκµετάλλευση και έλεγχος των. τουριστικών λιµένων ανήκει στο Υπουργείο
Eθνικής Οικονοµίας. Οι κατά τον παρόντα νόµο αρµοδιότητες, όπως ειδικότερα ορίζεται κατωτέρω,
ανατίθενται στη Γραµµατεία Στήριξης Τουριστικών Λιµένων (Γραµµατεία) και στη ∆ιεύθυνση
Θαλάσσιου Τουρισµού (∆ιεύθυνση), που συνιστώνται µε το άρθρο 37 του παρόντος νόµου στο
Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας και στον Ε.Ο.Τ. αντίστοιχα.
«2. Με απόφαση του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης συγκροτείται εννεαµελής "Επιτροπή
Τουριστικών Λιµένων". Η Επιτροπή αποτελείται από τον Γενικό ή Ειδικό Γραµµατέα του Υπουργείου
Τουριστικής Ανάπτυξης, τον Προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης θαλάσσιου Τουρισµού και Τουριστικών
Λιµένων του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης, έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Εµπορικής
Ναυτιλίας, έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών, έναν (1) εκπρόσωπο
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων, έναν (1) εκπρόσωπο του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Πολιτισµού, έναν (1)
εκπρόσωπο από τον Ε.Ο.Τ. και έναν (1) πτυχιούχο Α.Ε.Ι.
Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο Γενικός ή Ειδικός Γραµµατέας Τουρισµού του Υπουργείου
Τουριστικής Ανάπτυξης, αναπληρούµενος από τον ∆ιευθυντή Τουριστικής Πολιτικής του ίδιου
Υπουργείου.
Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι αναπληρωτές των µελών και ο γραµµατέας της Επιτροπής µε τον
αναπληρωτή του. Εισηγητές των θεµάτων που συζητούνται στην Επιτροπή ορίζονται µε απόφαση
του Προέδρου υπάλληλοι της ∆ιεύθυνσης Τουριστικών Λιµένων. Η Επιτροπή µπορεί να
υποβοηθείται στο έργο της από χρηµατοοικονοµικό Σύµβουλο. Ο Σύµβουλος προσλαµβάνεται στο
Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης ή στο Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών ύστερα από
σχετική εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής.
3. Με απόφαση του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης καθορίζονται θέµατα σχετικά µε τη λειτουργία
της Επιτροπής. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Τουριστικής
Ανάπτυξης καθορίζεται η αποζηµίωση των µελών, των εισηγητών και του γραµµατέα της
Επιτροπής».
4. Για τη χωροθέτηση, τηγ έγκριση των χρήσεων γης και των όρων και περιορισµών δόµησης του
τουριστικού λιµένα ή για τη µετατροπή υπάρχοντος λιµένα σε τουριστικό, απαιτείται η γνώµη της πιο
πάνω Επιτροπής. Η Επιτροπή, στα πλαίσια άσκησης των αρµοδιοτήτων της µπορεί να διενεργεί
αυτοψίες, καθώς και να ζητεί πληροφορίες, τεχνικά ή άλλα στοιχεία από τη διεύθυνση τεχνικών
υπηρεσιών της οικείας, εκ του τόπου του τουριστικού λιµένα, νοµαρχίας. Η χωροθέτηση, η έγκριση

χρήσεων γης και όρων και περιορισµών δοµήσεως κατά τη διαδικασία του παρόντος νόµου δεν
απαιτείται εάν η θέση δηµιουργίας του τουριστικού λιµένα έχει νοµίµως εγκριθεί µε βάση άλλες
διατάξεις πριν από την ισχύ του παρόντος νόµου.
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 ιβ. ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ
γ. ΓΟΥΒΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
δ. ΧΙΟΣ ιγ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΡΗΤΗΣ
ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
στ. ΑΓΥΙΑ ΠΑΤΡΑΣ ιδ. ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΣΑΜΟΥ
ζ. ΠΥΛΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ιε. ΖΑΚΥΝΘΟΣ
η. ΡΕΘΥΜΝΟ ΚΡΗΤΗΣ ιστ. Ο εµπορικός τουριστικός λιµένας Ρόδου
θ. ΡΟ∆ΟΣ Μυκόνου
ι. ΚΩΣ
ια. ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
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 (ΦΕΚ 62 Α) 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 προηγοίιµενη 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 εκµετάλλευση των παραπάνω τουριστικών λιµένων µπορεί να παραχωρείται µε
σύµβαση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 31 παρ. 7 του παρόντος, σε Ο.Τ.Α. α' ή β' βαθµού ή
σε εταιρεία στην οποία µετέχει ο Ο.Τ.Α., εφόσον ο ίδιος είναι κύριος ή επικαρπωτής παράκτιου
ακινήτου που έχει περιληφθεί στη χερσαία ζώνη του τουριστικού λιµένα ή συνέχεται µε αυτήν και
αναλαµβάνει την υποχρέωση εκτέλεσης όλων των αναγκαίων για τη λειτουργία του λιµένα έργων,
είτε ο ίδιος είτε η εταιρεία." ** (βλ. σχόλια)

6. Σε περίπτωση χωροθέτησης τουριστικού λιµένα εντός ζώνης υφιστάµενου εµπορικού λιµένα, η
Επιτροπή, πριν από την έκδοση της αποφάσεώς της, διαβιβάζει το σχετικό φάκελο στο Υπουργείο
Εµπορικής Ναυτιλίας προκειµένου να γνωµοδοτήσει εντός διµήνου το αργότερο από της λήψεως
του φακέλου αν εκ του υπό χωροθέτηση τουριστικού λιµένα παρακωλύεται η λειτουργία του
εµπορικού λιµένα ή η κατασκευή προγραµµατισµένων έργων επέκτασης αυτού ή παραβλάπτεται η
ασφάλειά του ή των υπαρχουσών εγκαταστάσεων αυτού. Αν παρέλθει άπρακτη η πιο πάνω
προθεσµία τεκµαίρεται ότι το Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας έχει γνωµοδοτήσει θετικά.

Αρθρο: 31
Ηµ/νία: 01.07.2009
Ηµ/νία Ισχύος: 19.07.1993
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΛΙΜΕΝΕΣ
Τίτλος Αρθρου
∆ηµιουργία τουριστικών λιµένων. Πρωτοβουλία - ∆ιαδικασία - Εκµετάλλευση.
Λήµµατα
Τουριστικοί λιµένες, Γραµµατεία στήριξης τουριστικών λιµένων, ∆ηµιουργία τουριστικών λιµένων,
∆ιαδικασία, Εκµετάλλευση
Σχόλια
Η παρ. 12 προστέθηκε µε την παρ. 6 άρθρου 27 Ν. 2636/1998 (ΦΕΚ Α' 198). Τα εντός " " εδάφια
στην παρ. 4 προστέθηκαν από 10.09.2002 µε την παρ. 1 άρθρου 19 Ν. 3049/2002 (ΦΕΚ Α' 212).- Η
περ. (η) της παρ. 5 και οι παρ. 3 και 6 τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν µε τις παρ. 2, 5 και 6
αντιστοίχως του άρθρου 38 του ν. 3105/2003 (Α΄29/10.2.2003), ενώ το εδάφιο στο τέλος της παρ. 7
προστέθηκε µε την παρ. 7 του ανωτέρω άρθρου του ιδίου νόµου.- Τα εντός " " εδάφια στο τέλος της
παρ. 4 προστέθηκαν µε την παρ. 6β) του άρθρου 52 του ν. 3105/2003
(Α΄29/10.2.2003).====================================** Σύµφωνα µε το άρθρο 11 του ν.
3517/2006 (Α΄ 271/21.12.2006), µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών,
Τουριστικής Ανάπτυξης και Εµπορικής Ναυτιλίας δύναται να παραχωρείται σε Οργανισµό Λιµένα
Α.Ε. η παράκτια και θαλάσσια περιοχή που προορίζεται για τη δηµιουργία του τουριστικού λιµένα
που έχει χωροθετηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 30 παρ. 5 εδάφιο ε' του π α ρ ό ν τ ο ς
νόµου (βλ. οικεία σχόλια), µε σκοπό την ενιαία εκτέλεση και διαχείριση των προβλεπόµενων έργων.
Με την παραπάνω απόφαση τροποποιείται και συµπληρώνεται η οικεία σύµβαση παραχώρησης
µεταξύ Ελληνικού ∆ηµοσίου και Οργανισµού Λιµένα Α.Ε., και ρυθµίζονται οµοίως οι όροι και η
διάρκεια της παραχώρησης, µετά τη λήξη της οποίας έχουν εφαρµογή οι διατάξεις των παρ. 4 και 7
του π α ρ ό ν τ ο ς άρθρου. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και η προθεσµία µέσα στην οποία πρέπει
να εκπληρωθεί ο σκοπός της παραχώρησης, µετά την άπρακτη παρέλευση της οποίας η
παραχώρηση αίρεται αυτοδικαίως. Για περισσότερα, όµως, βλ. ολόκληρο το ανωτέρω άρθρο 11.-Το
πρώτο εδάφιο της παρ. 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 8 του ν. 3766/2009 ΦΕΚ Α
102/1.7.2009.
Κείµενο Αρθρου
1. Τουριστικός λιµένας µπορεί να δηµιουργηθεί µε πρωτοβουλία της Γραµµατείας ή οποιουδήποτε
φυσικού ή νοµικού προσώπου δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο πρέπει
να τυγχάνει κύριος ή επικαρπωτής του παράκτιου ακινήτου, έµπροσθεν του οποίου ενδιαφέρεται να
χωροθετήσει και κατασκευάσει τουριστικό λιµένα, είτε να έχει µε συµβολαιογραφικό προσύµφωνο
την κυριότητα ή επικαρπία του παράκτιου ακινήτου.
2. Για τη χωροθέτηση και δηµιουργία τουριστικού λιµένα απαιτείται να υποβληθούν στη Γραµµατεία
από τον ενδιαφερόµενο τα παρακάτω δικαιολογητικά:
(α) Γενικό Τοπογραφικό ∆ιάγραµµα κλίµακας 1:10.000 ή απόκοµµα χάρτου, στο οποίο εµφαίνονται
η ακριβής θέση του έργου, καθώς και οι χρήσεις γης της ευρύτερης περιοχής.
(β) Τοπογραφικό ∆ιάγραµµα κλίµακας 1:1.000 ή 1:2.000, στο οποίο θα εµφαίνονται η αιτούµενη
ζώνη του λιµένα, τα όρια της ιδιοκτησίας, η τυχόν καθορισµένη οριογραµµή του αιγιαλού και της

παραλίας και του τυχόν παλαιού αιγιαλού και η πρόταση καθορισµού των νέων οριογραµµών
αιγιαλού και παραλίας.
(γ) Σχέδιο γενικής διάταξης κλίµακος 1:500 ή 1:1.000 των προτεινόµενων έργων και κατασκευών,
στο οποίο θα εµφαίνονται τα στοιχεία της περιπτώσεως (β), η έκταση των προτεινόµενων
προσχώσεων στο θαλάσσιο χώρο, η οριοθέτηση της χερσαίας ζώνης, οι προτεινόµενες χρήσεις γης,
οι όροι και περιορισµοί δόµησης, η έκταση της περίφραξης κ.λπ.. Ο συντελεστής δόµησης δεν θα
υπερβαίνει το 0,4 στο σύνολο της χερσαίας ζώνης, τα δε κτίρια δύνανται να ανεγείρονται µέχρι τη
γραµµή της παραλίας.
(δ) Ερωτηµατολόγιο του Πίνακα 3 του άρθρου 16 της Υ.Α. 69269/5387/90 (ΦΕΚ 678 Β').
(ε) Εκθεση γενικής περιγραφής των προτεινόµενων λιµενικών έργων, που απαιτούνται για τη
δηµιουργία του λιµένα, καθώς και των προτεινόµενων χρήσεων γης και όρων και περιορισµών
δοµήσεως και των βασικών έργων υποδοµής για τη λειτουργία, εκµετάλλευση και οικονοµική
βιωσιµότητα αυτών.
(στ) Προβλεπόµενο ύψος επένδυσης.
(ζ) Τίτλοι κυριότητας ή δικαιώµατα επικαρπίας ή συµβολαιογραφικό προσύµφωνο της παράκτιας
έκτασης.
Επιτρέπεται κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του α.ν. 2344/1940 (ΦΕΚ 154 Α') να συντάσσεται
από την Επιτροπή η σχετική έκθεση εξαιρετικά και µόνο στις περιπτώσεις όπου απαιτείται να γίνει ο
προσωρινός καθορισµός των οριογραµµών αιγιαλού και παραλίας για τις ανάγκες σύνταξης του
τοπογραφικού διαγράµµατος της περιπτώσεως (β) ανωτέρω. Η έκθεση µαζί µε το διάγραµµα
εγκρίνονται µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας και δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως. Η Γραµµατεία ελέγχει την πληρότητα των υποβαλλοµένων δικαιολογητικών,
διαβιβάζει µια πλήρη σειρά δικαιολογητικών στον οικείο δήµο ή κοινότητα προκειµένου να εκφέρει
την άποψή του εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από της λήψεως του σχετικού φακέλου περί της
σκοπιµότητας δηµιουργίας του νέου τουριστικού λιµένα και εισηγείται στην Επιτροπή. Σε περίπτωση
µη απαντήσεως του δήµου ή της κοινότητας εντός των πιο πάνω δεκαπέντε (15) ηµερών τεκµαίρεται
έλλειψη αντίρρησης για τη χωροθέτηση του νέου τουριστικού λιµένα.
"3. Εντός τεσσάρων (4) µηνών από της υποβολής της αίτησης µε όλα τα δικαιολογητικά που
αναφέρονται στην παράγραφο 2του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή Τουριστικών Λιµένων
αποφαίνεται περί της σκοπιµότητας δηµιουργίας του αιτούµενου τουριστικού λιµένα και εγκρίνει ή
απορρίπτει τη δηµιουργία αυτού. Κατά της απορριπτικής απόφασης της Επιτροπής χωρεί αίτηση
θεραπείας εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από της κοινοποιήσεώς της. Η αίτηση θεραπείας
απευθύνεται στον Υπουργό Ανάπτυξης, ο οποίος αποφασίζει αµετάκλητα εντός δύο (2) µηνών από
τη σε αυτόν υποβολή της αίτησης θεραπείας, µετά από εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Θαλάσσιου
Τουρισµού και Τουριστικών Λιµένων. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης θεραπείας, δεν
επιτρέπεται η υποβολή νέας αίτησης για τη δηµιουργία τουριστικού λιµένα στην ίδια περιοχή προ της
παρέλευσης πενταετίας από της απορρίψεώς της. Η έγκριση της χωροθέτησης, των απαιτούµενων
προσχώσεων και των χρήσεων αυτών, των χρήσεων γης και των όρων και περιορισµών δόµησης
συντελείται µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης µετά από γνώµη της Επιτροπής Τουριστικών
Λιµένων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως."
4**. Σε περίπτωση χωροθέτησης νέου τουριστικού λιµένα µε πρωτοβουλία της Γραµµατείας
απαιτούνται τα δικαιολογητικά, που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, τα
οποία συντάσσονται µε µέριµνα και δαπάνες της Γραµµατείας. Μετά τη χωροθέτηση τουριστικού
λιµένα η εκτέλεση όλων των έργων που απαιτούνται για τη δηµιουργία, λειτουργία, εκµετάλλευση και
οικονοµική βιωσιµότητα αυτού µπορεί να παραχωρείται σε επιχείρηση ή επιχειρήσεις (δηµόσιες ή
ιδιωτικές) ή σε όµιλο επιχειρήσεων (δηµόσιων ή ιδιωτικών). Η παραχώρηση γίνεται µε απόφαση του
Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από
πρόσκληση του Υπουργού για εκδήλωση ενδιαφέροντος µε δηµόσιο διαγωνισµό. Με αποφάσεις του
Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας, που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται
οι όροι διενέργειας του διαγωνισµού και η διαδικασία µέχρι την υπογραφή της συµβάσεως, που

αναφέρεται στην παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου. Επιτροπή του διαγωνισµού είναι η Επιτροπή
του άρθρου 30 του παρόντος νόµου. Η κατακύρωση του διαγωνισµού γίνεται µετά από εισήγηση της
Επιτροπής και απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
"Το συνολικό κόστος κατασκευής των χερσαίων και λιµενικών έργων των τουριστικών λιµένων που
παραχωρούνται, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις της παρούσας
παραγράφου, µπορεί να συγχρηµατοδοτείται από το ∆ηµόσιο µέσω του Προϋπολογισµού ∆ηµοσίων
Επενδύσεων.
Στην περίπτωση αυτή απαιτείται προ της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος:
α. Η σύνταξη χρηµατοοικονοµικής µελέτης κόστους οφέλους για τη βιωσιµότητα και
ανταποδοτικότητα του τουριστικού λιµένα, η οποία υποβάλλεται στο Υπουργείο Οικονοµίας και
Οικονοµικών και στο Υπουργείο Ανάπτυξης (Γενική Γραµµατεία Τουρισµού).
β. Η έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Ανάπτυξης µε την
οποία ορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η σχετική διαδικασία της συγχρηµατοδότησης του
κόστους της επένδυσης µέσω του Προϋπολογισµού ∆ηµοσίων Επενδύσεων.
Το κόστος κατασκευής των χερσαίων και λιµενικών έργων των τουριστικών λιµένων, που
παραχωρούνται σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο, δεν υπάγεται στο
καθεστώς ενισχύσεων του ν. 2601/1998 (ΦΕΚ 81 Α')". "Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου
έχουν εφαρµογή µε εξαίρεση τις προϋποθέσεις των περιπτώσεων α' και β', και στις περιπτώσεις των
τουριστικών λιµένων για τους οποίους έχει διενεργηθεί διαγωνισµός, έχει γίνει κατακύρωση και δεν
έχει υπογραφεί κατά τη δηµοσίευση του παρόντος η σύµβαση παραχώρησης που προβλέπεται στην
παράγραφο 7του άρθρου 31 του Ν. 2160/1993. Οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία, το ύψος της
συγχρηµατοδότησης και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια καθορίζεται µε κοινή απόφαση του
Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών και του Υπουργού Ανάπτυξης". ** (βλ. σχόλια)
5.«Εντός οκταµήνου από την υπογραφή της σύµβασης παραχώρησης ο φορέας διαχείρισης
τουριστικού λιµένα υποχρεούται να υποβάλει στη Γραµµατεία τα πιο κάτω έγγραφα και
δικαιολογητικά:» (α) Τις µελέτες και τα σχέδια που απαιτούνται για την έκδοση των οικοδοµικών και
λοιπών αδειών για τα πάσης φύσεως έργα του τουριστικού λιµένα και για τις εγκαταστάσεις αυτού
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. Οι πιο πάνω µελέτες θα πρέπει να έχουν εκπονηθεί και να είναι
υπογεγραµµένες από αδειούχους µηχανικούς των αντίστοιχων ειδικοτήτων και να προβλέπουν,
αναφορικά µε τις εγκαταστάσεις του τουριστικού λιµένα, κατ' ελάχιστο τα ακόλουθα όπως:
- Εγκαταστάσεις για τη διοίκηση του τουριστικού λιµένα συµπεριλαµβανοµένων του λιµενικού
σταθµού, τελωνείου και άλλων συναφών αρχών.
- Θέσεις πρόσδεσης σκαφών του λιµενικού σώµατος και άλλων αρχών. - Ιατρείο
- Σταθµό ανεφοδιασµού σκαφών.
- Εγκαταστάσεις τεχνικής εξυπηρέτησης σκαφών.
- ∆ίκτυο παροχής νερού και ηλεκτρικού ρεύµατος.
- Παροχές τηλεφωνικών γραµµών.
- Εγκαταστάσεις υποδοχής λυµάτων και επεξεργασίας αυτών.
- Χώρους στάθµευσης αυτοκινήτων και ρυµουλκών σκαφών αναψυχής. - Συγκροτήµατα
αποχωρητηρίων και ντους.

- Συστήµατα ασφάλειας της ζώνης του τουριστικού λιµένα.
- Εγκαταστάσεις αποθηκών.
- Καταστήµατα διάθεσης ειδών πρώτης ανάγκης.
(β) Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
(γ) Χρονοδιάγραµµα κατασκευής των έργων του λιµένα και των εγκαταστάσεων αυτού.
(δ) Αντίγραφα θεωρηµένα των συστατικών πράξεων του φορέα διαχείρισης τουριστικού λιµένα και
των νοµιµοποιητικών του εγγράφων.
(ε) Συµβολαιογραφική πράξη σύστασης ανώνυµης εταιρείας κατά το Ελληνικό ∆ίκαιο της οποίας
ιδρυτές µέτοχοι θα είναι τα πρόσωπα που απαρτίζουν το φορέα διαχείρισης τουριστικού λιµένα στην
περίπτωση που ο φορέας διαχείρισης τουριστικού λιµένα αποτελείται από περισσότερα του ενός
πρόσωπα.
(στ) Υπεύθυνη δήλωση για τον τρόπο της χρηµατοδότησης του συνόλου των δαπανών που είναι
απαραίτητες για τη µελέτη και κατασκευή του λιµένα µέχρι να τεθεί σε λειτουργία, συνοδευόµενη από
βεβαίωση τράπεζας που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, για την πιστοποίηση
ύπαρξης των απαιτούµενων κεφαλαίων ή πιστώσεων για την απρόσκοπτη χρηµατοδότηση των
έργων του τουριστικού λιµένα.
(ζ) Εγγύηση καλής εκτέλεσης από τράπεζα που λειτουργεί νόµιµα είτε στην Ελλάδα είτε σε χώρα της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Το ύψος της εγγύησης αυτής καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού
Εθνικής Οικονοµίας. Και
"(η) Τον Ειδικό Κανονισµό Λειτουργίας και τα τιµολόγια του τουριστικού λιµένα". Η οκτάµηνη
προθεσµία της παραγράφου αυτής µπορεί να παρατείνεται άπαξ µόνο κατά περίπτωση µε απόφαση
του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας.
«6. Η ∆ιεύθυνση Θαλάσσιου Τουρισµού και Τουριστικών Λιµένων ελέγχει τις υποβαλλόµενες από το
φορέα διαχείρισης του τουριστικού λιµένα µελέτες και σχέδια που αναφέρονται στα πάσης φύσεως
έργα του τουριστικού λιµένα και των εγκαταστάσεων αυτού και εφόσον συµφωνούν µε την
υπουργική απόφαση της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου ή τη σύµβαση παραχώρησης τις
προωθεί εντός τριάντα (30) ηµερών στις αρµόδιες υπηρεσίες προκειµένου να εκδοθούν οι
απαραίτητες οικοδοµικές και λοιπές άδειες για τη δηµιουργία του τουριστικού λιµένα. Οι άδειες
χορηγούνται από τις αρµόδιες υπηρεσίες εντός τετραµήνου από της υποβολής των σχετικών
µελετών και σχεδίων από τη ∆ιεύθυνση Θαλάσσιου Τουρισµού και Τουριστικών Λιµένων."
7**. Η παραχώρηση της χρήσης και εκµετάλλευσης της ζώνης του τουριστικού λιµένα στο φορέα
διαχείρισης τουριστικού λιµένα διέπεται από τους όρους της σύµβασης, τις διατάξεις του παρόντος
νόµου και του Αστικού Κώδικα. Η σύµβαση υπογράφεται για λογαριασµό του ∆ηµοσίου από τον
Υπουργό Εθνικής Οικονοµίας και το φορέα διαχείρισης τουριστικού λιµένα και περιλαµβάνει,
τουλάχιστο, λεπτοµερή περιγραφή των έργων που αναλαµβάνει να κατασκευάσει ο φορέας
διαχείρισης τουριστικού λιµένα, το ελάχιστο ποσό της επένδυσης που απαιτείται και τον τρόπο
κάλυψης αυτής, τη χρονική διάρκεια της παραχώρησης, που δεν δύναται να υπερβαίνει τα 99 έτη
κατ' ανώτατο όριο, το καταβλητέο στο ∆ηµόσιο αντάλλαγµα για όλη τη χρονική διάρκεια της
παραχώρησης, τις ποινικές ρήτρες για παραβάσεις της σύµβασης, τους λόγους λύσης της
σύµβασης, την επίλυση των διαφορών που ανακύπτουν µεταξύ του ∆ηµοσίου και του φορέα
διαχείρισης τουριστικού λιµένα µε διεθνή ή εσωτερική διαιτησία και οποιονδήποτε άλλο όρο
συνδεόµενο µε την παραχώρηση ή την εκµετάλλευση του τουριστικού λιµένα και την εξασφάλιση
των δικαιωµάτων του ∆ηµοσίου. Στη σύµβαση, από την εµπρόθεσµη κατάθεσή τους, προσαρτώνται
και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της όλες οι µελέτες, τα σχέδια, το χρονοδιάγραµµα και λοιπά
στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου. Τροποποίηση της σύµβασης
δεν επιτρέπεται χωρίς τη συγκατάθεση του φορέα διαχείρισης τουριστικού λιµένα. "Με τη σύµβαση

µπορεί να καθορίζεται και αριθµός θέσεων για ελλιµενισµό ναυταθλητικών σκαφών." ** (βλ. σχόλια)
8. Ο φορέας διαχείρισης τουριστικού λιµένα οφείλει, εντός διµήνου από την ολοκλήρωση του
συνόλου των έργων του τουριστικού λιµένα, να υποβάλει αίτηση στη Γραµµατεία στην οποία θα
επισυνάπτεται τοπογραφικό διάγραµµα και πλήρη σειρά σχεδίων του τουριστικού λιµένα και των
εγκαταστάσεων αυτού, όπως κατασκευάσθηκαν προκειµένου να εκδοθεί η άδεια λειτουργίας του
τουριστικού λιµένα και όλων των εγκαταστάσεων αυτού. Η Γραµµατεία προωθεί εντός τριών ηµερών
τα σχέδια στη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Ε.Ο.Τ. η οποία πραγµατοποιεί τον έλεγχο και
εντός τριάντα ηµερών υποβάλλει σχετική έκθεση στη Γραµµατεία. Η άδεια λειτουργίας εκδίδεται
εντός διµήνου από την υποβολή της πιο πάνω αιτήσεως. Η Γραµµατεία υποχρεούται να µεριµνήσει
για τον οριστικό καθορισµό της νέας οριογραµµής αιγιαλού και παραλίας και για την καταγραφή του
δηµοσίου κτήµατος που δηµιουργήθηκε µε την ολοκλήρωση των έργων του τουριστικού λιµένα. Στο
φορέα διαχείρισης τουριστικού λιµένα δύνανται να χορηγηθούν από τη Γραµµατεία και τµηµατικές
άδειες για τη λειτουργία διακεκριµµένων τµηµάτων του υπό κατασκευή τουριστικού λιµένα, εντός
διµήνου από την υποβολή σχετικής αίτησής του, που θα συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά που θα
απαιτούνται κατά περίπτωση από τη Γραµµατεία.
9. Η µέριµνα για τη συντήρηση των έργων και εγκαταστάσεων του τουριστικού λιµένα, η
καθαριότητα, µε επιφύλαξη των υποχρεώσεων των οικείων δήµων και κοινοτήτων για αποκοµιδή
των απορριµµάτων, η ανανέωση του τεχνικού εξοπλισµού και κάθε άλλη σχετική ενέργεια εµπίπτει
στις υποχρεώσεις του φορέα διαχείρισης. Αρµόδια για τον έλεγχο της λειτουργίας των τουριστικών
λιµένων είναι η ∆ιεύθυνση.
10. Οι οργανισµοί κοινής ωφελείας (∆.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., Ε.Υ.∆.Α.Π. κλπ.) καθώς και οι οικείοι δήµοι και
κοινότητες οφείλουν να εκτελούν τα απαραίτητα έργα υποδοµής για τη σύνδεση του τουριστικού
λιµένα µε τα δίκτυά τους. Εάν οι πιο πάνω φορείς αδυνατούν ή καθυστερούν την εκτέλεση των
έργων υποδοµής, δύναται να επιτραπεί µε απόφαση του οικείου νοµάρχη η χρησιµοποίηση άλλων
τρόπων εξυπηρέτησης του τουριστικού λιµένα (αυτοδύναµη παραγωγή ενέργειας, βιολογικός
καθαρισµός κ.λπ.).
11. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας, που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως, επιτρέπεται να τροποποιούνται ή συµπληρώνονται τα απαιτούµενα έγγραφα και
δικαιολογητικά των παραγράφων 2 και 5 του παρόντος άρθρου και καθορίζεται κάθε αναγκαία
λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.
"12. Κάθε αίτηση χωροθέτησης που υποβάλλεται στη Γραµµατεία Στήριξης Τουριστικών Λιµένων
συνοδεύεται από ειδικό τέλος υπέρ του ∆ηµοσίου, το ύψος του οποίου ορίζεται σε πεντακόσιες
χιλιάδες (500.000) δραχµές, εάν αφορά σε τουριστικό λιµένα ή σε λιµένα ξενοδοχειακής µονάδας και
σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000) δραχµές, εάν αφορά σε ζώνη αγκυροβολίου ή σε καταφύγιο
τουριστικών σκαφών. Τα παραπάνω ποσά µπορεί να αναπροσαρµόζονται µε απόφαση του
Υπουργού Ανάπτυξης σε ποσοστό που δεν θα υπερβαίνει ετησίως το πέντε τοις εκατό (5%). Η
διαδικασία είσπραξης, απόδοσης και διαχείρισης αυτού του τέλους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτοµέρεια καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Οικονοµικών".
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Τίτλος Αρθρου
Κανονισµοί λειτουργίας τουριστικών λιµένων
Σχόλια
- Το παρόν άρθρο προστέθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 38 του ν. του ν. 3105/2003
(Α΄29/10.2.2003).- Η παρ. 8 προστέθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3270/2004 (Α΄
187/11.10.2004).
Κείµενο Αρθρου

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Εµπορικής Ναυτιλίας, θεσπίζεται Γενικός
Κανονισµός Λειτουργίας Τουριστικών Λιµένων. Ο Κανονισµός έχει εφαρµογή σε όλους τους
τουριστικούς λιµένες, στις ζώνες αγκυροβολίου, στα καταφύγια τουριστικών σκαφών και στους
λιµένες ξενοδοχειακών µονάδων ανεξάρτητα από το φορέα διαχείρισης αυτών (δηµόσιο ή ιδιωτικό)
και από το χρόνο έναρξης λειτουργίας τους.
2. Με το Γενικό Κανονισµό Λειτουργίας Τουριστικών Λιµένων ρυθµίζονται θέµατα λειτουργίας και
ασφάλειας των λιµένων αυτών όπως:
α. Τα µέτρα ασφαλείας και προστασίας από πυρκαγιά, ρύπανση και κάθε είδους κίνδυνο εντός της
ζώνης του λιµένα.
β. Η προστασία περιβάλλοντος, καθαριότητα και ευταξία του λιµένα.
γ. Οι πέραν της καταβολής της αξίας των τιµολογίων υποχρεώσεις και ευθύνες των ιδιοκτητών των
ελλιµενιζοµένων σκαφών και όσων κάνουν χρήση των εξυπηρετήσεων του τουριστικού λιµένα.
δ. Ο είσπλους και έκπλους των σκαφών, η αγκυροβολία, πρυµνοδέτηση ή πλαγιοδέτηση αυτών,
καθώς και η κατάληψη θέσης και η παραµονή αυτών στον τουριστικό λιµένα.
ε. Η κίνηση φορτηγών και επιβατηγών αυτοκινήτων καθώς και λοιπών τροχοφόρων εντός του
τουριστικού λιµένα.
στ. Οι παρεχόµενες ευκολίες και εξυπηρετήσεις των σκαφών.
ζ. Κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την ασφάλεια, προστασία και την εύρυθµη λειτουργία των τουριστικών
λιµένων.
3. Στους παραβάτες των κανονισµών λειτουργίας των τουριστικών λιµένων επιβάλλονται από την
αρµόδια Λιµενική Αρχή, ανεξάρτητα από άλλες κυρώσεις που µπορεί να προβλέπονται, οι κυρώσεις
του άρθρου 157 του Κώδικα ∆ηµοσίου Ναυτικού ∆ικαίου.
4. Με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης, που εκδίδονται µετά από γνώµη της Επιτροπής
Τουριστικών Λιµένων και δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εγκρίνονται οι Ειδικοί
Κανονισµοί για καθέναν από τους λιµένες της παραγράφου 1.
Οι κανονισµοί αυτοί ρυθµίζουν τους ειδικούς όρους λειτουργίας και εκµετάλλευσης κάθε τουριστικού
λιµένα και ιδίως τα εξής θέµατα:
α. Την οργάνωση της διοίκησης, τη στελέχωση και τις ειδικές συνθήκες λειτουργίας του τουριστικού
λιµένα.
β. Το σαφή προσδιορισµό των ορίων της ζώνης (χερσαίας και θαλάσσιας) του λιµένα.
γ. Το µέγεθος (ελάχιστο-µέγιστο) κατά µονάδα και τον αριθµό κατά κατηγορία σκάφους, καθώς και
το συνολικό αριθµό των σκαφών, που µπορούν να ελλιµενιστούν.
δ. Τον τρόπο διαθέσεως των θέσεων ελλιµενισµού των σκαφών στο λιµένα και το σύστηµα
αγκυροβολίας τους.
ε. Τις παρεχόµενες υπηρεσίες και εξυπηρετήσεις.
στ. Τα µέτρα ασφάλειας και προστασίας των σκαφών και των χρηστών του λιµένα.

ζ. Κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την οµαλή και εύρυθµη λειτουργία του λιµένα.
5. Με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης, που εκδίδονται µετά από γνώµη της Επιτροπής
Τουριστικών Λιµένων που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εγκρίνονται τα
τιµολόγια ελλιµενισµού και των λοιπών παρεχόµενων προς τα σκάφη υπηρεσιών από τους
τουριστικούς λιµένες της παραγράφου 1.
Για τον καθορισµό των τιµολογίων λαµβάνονται ιδίως, υπόψη το µέγεθος των σκαφών σε µέτρα
ολικού µήκους ή πλάτους, η διάρκεια ελλιµενισµού, η εποχή ελλιµενισµού, η κατηγορία των σκαφών
και οι λοιπές παρεχόµενες από τον τουριστικό λιµένα εξυπηρετήσεις σύµφωνα µε το επενδυτικό και
εν γένει το επιχειρηµατικό σχέδιο του φορέα διαχείρισης.
6. Οι Ειδικοί Κανονισµοί και τα Τιµολόγια των τουριστικών λιµένων καταρτίζονται από τους φορείς
διαχείρισης και υποβάλλονται στο Υπουργείο Ανάπτυξης για έγκριση σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις
προηγούµενες παραγράφους.
7. 'Οσοι κάνουν χρήση των τουριστικών λιµένων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 υπόκεινται
και στους ελέγχους που προβλέπουν οι κείµενες διατάξεις για τις ζώνες των λιµένων (λιµενικούς,
τελωνειακούς και λοιπούς ελέγχους).
«8. Τα τιµολόγια ελλιµενισµού και των λοιπών παρεχόµενων υπηρεσιών, καθώς και οι Ειδικοί
Κανονισµοί Λειτουργίας των τουριστικών λιµένων που ανήκουν κατά διοίκηση και διαχείριση στην
Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Α. Α.Ε.), καταρτίζονται από το διοικητικό συµβούλιο του
εκάστοτε, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 29 του Ν. 2160/1993, φορέα διαχείρισης και
εγκρίνονται µε απόφαση του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως».

Αρθρο: 32
Ηµ/νία: 19.07.1993
Ηµ/νία Ισχύος: 19.07.1993
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΛΙΜΕΝΕΣ
Τίτλος Αρθρου
Απαλλοτριώσεις.
Λήµµατα
Τουριστικοί λιµένες, Χερσαία ζώνη τουριστικού λιµένα, Απαλλοτριώσεις
Κείµενο Αρθρου
1. Ιδιοκτησίες που τυχόν υφίστανται εντός της χερσαίας ζώνης του τουριστικού λιµένα δύνανται να
απαλλοτριωθούν υπέρ του ∆ηµοσίου, µε δαπάνες του φορέα διαχείρισης τουριστικού λιµένα,
εφόσον αυτό είναι αναγκαίο για την πραγµατοποίηση του σκοπού, για τον οποίο γίνεται η
παραχώρηση. Η απαλλοτρίωση θεωρείται κατεπείγουσα και κηρύσσεται για δηµόσια ωφέλεια µε
κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών. Κατά τα λοιπά ισχύει το ν.δ.
797/1971 (ΦΕΚ 1 Α').
2. Εάν από την εκτέλεση των έργων του λιµένα σχηµατισθούν γήπεδα από πρόσχωση, τεχνητή ή
φυσική, στη θάλασσα ή στον αιγιαλό, η κυριότητά τους ανήκει στο ∆ηµόσιο. Τα γήπεδα αυτά
περιλαµβάνονται στη ζώνη του τουριστικού λιµένα και µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τις εν γένει
ανάγκες του τουριστικού λιµένα και για την εκτέλεση των έργων, εγκαταστάσεων και λοιπών
κατασκευών που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 29 του παρόντος, παραχωρουµένης
της χρήσης και εκµετάλλευσης αυτών στο φορέα διαχείρισης του τουριστικού λιµένα.
3. Μισθώσεις ή άλλα ενοχικά δικαιώµατα οποιασδήποτε φύσεως, που αφορούν µε οποιονδήποτε
τρόπο τις παραχωρούµενες από το ∆ηµόσιο εκτάσεις για τη δηµιουργία ή την επέκταση τουριστικού
λιµένα, καταργούνται αυτοδικαίως από τη χωροθέτηση του τουριστικού λιµένα σύµφωνα µε τις

διατάξεις του παρόντος νόµου. Οποιος έχει τη νοµή ή κατοχή της παραχωρούµενης έκτασης ή
τµήµατος αυτής αποβάλλεται από το φορέα διαχείρισης τουριστικού λιµένα κατά τη διαδικασία των
ασφαλιστικών µέτρων του Κώδικα Πολ. ∆ικονοµίας.
4. Η µε οποιονδήποτε τρόπο χρήση της ζώνης του τουριστικού λιµένα από οποιονδήποτε τρίτο,
χωρίς τη συγκατάθεση του φορέα διαχείρισης τουριστικού λιµένα, απαγορεύεται. Το ∆ηµόσιο
υποχρεούται στην έκδοση των αναγκαίων διοικητικών πράξεων και διαταγών, ώστε να παρέχεται
αποτελεσµατική προστασία στο φορέα διαχείρισης.
5. Επιτρέπεται για τη διευκόλυνση της ελεύθερης επικοινωνίας µε τη ζώνη του τουριστικού λιµένα,
κατόπιν συντάξεως και εγκρίσεως τοπικού ρυµοτοµικού σχεδίου, η αναγκαστική απαλλοτρίωση
κτηµάτων προς διάνοιξη των απαιτούµενων οδών προσπέλασης ικανού πλάτους σύµφωνα µε τις
ισχύουσες διατάξεις.

Αρθρο: 33
Ηµ/νία: 19.07.1993
Ηµ/νία Ισχύος: 19.07.1993
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΛΙΜΕΝΕΣ
Τίτλος Αρθρου
∆ικαιώµατα και υποχρεώσεις του φορέα διαχείρισης τουριστικού λιµένα.
Λήµµατα
Τουριστικοί λιµένες, Φορέας διαχείρισης τουριστικού λιµένα, ∆ικαιώµατα, Υποχρεώσεις
Κείµενο Αρθρου
1. Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση από το φορέα διαχείρισης του τουριστικού λιµένα ή τους
δικαιοπάροχους αυτού, της ζώνης τουριστικού λιµένα, των έργων και εγκαταστάσεων αυτού για
σκοπό διάφορο από αυτόν που προβλέπεται στη σχετική σύµβαση. Παράβαση της απαγορεύσεως
αυτής συνεπάγεται την έκπτωση του φορέα διαχείρισης τουριστικού λιµένα σύµφωνα µε τη
διαδικασία που προβλέπεται από τη σύµβαση παραχώρησης
2. Ο φορέας διαχείρισης τουριστικού λιµένα δικαιούται να παραχωρεί διαρκή ή πολυετή ενοχικά
δικαιώµατα, είτε σε σκάφη αναψυχής που λιµενίζονται εντός της ζώνης του τουριστικού λιµένα είτε
σε τρίτους που αναλαµβάνουν την εκµετάλλευση των εγκαταστάσεων της χερσαίας ζώνης αυτού
(ιδίως µίσθωση ή παραχώρηση εκµετάλλευσης εστιατορίου, µπαρ, τουριστικών καταλυµάτων,
οικιών, διαµερισµάτων, σταθµού ανεφοδιασµού). Επίσης, δικαιούται να παραχωρεί τα πιο πάνω
δικαιώµατα για το χρονικό διάστηµα που ισχύει η παραχώρηση προς το φορέα διαχείρισης του
τουριστικού λιµένα µε το σύστηµα της χρονοµεριστικής µίσθωσης. Κατά τα λοιπά ισχύει ο ν.
1652/1986 (ΦΕΚ 167 Α'). Αντίγραφα όλων των σχετικών συµβάσεων υποβάλλονται, επί ποινή
ακυρότητος, στο Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας και την καθ' ύλη αρµόδια ∆.Ο.Υ. εντός ενός µηνός
από την υπογραφή τους. Κατά τη λήξη ή την καθ' οιονδήποτε τρόπο λύση της σύµβασης
παραχώρησης του ∆ηµοσίου µε το φορέα διαχείρισης τουριστικού λιµένα, οι µισθώσεις ή άλλα
ενοχικά δικαιώµατα οιασδήποτε φύσης, που αφορούν τον τουριστικό λιµένα και τις εγκαταστάσεις
αυτού καταργούνται.
3. Ο φορέας διαχείρισης του τουριστικού λιµένα δικαιούται να ζητήσει από την Επιτροπή την
υποκατάστασή του εν όλω ή εν µέρει στη σύµβαση παραχώρησης και σε οποιαδήποτε από τα
δικαιώµατα και υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτήν. Η υποκατάσταση συντελείται µε απόφαση
του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας µετά από σύµφωνη γνώµη της Επιτροπής, η οποία δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
4. Σε περίπτωση πρόσκαιρης εθνικής ανάγκης και της συνεπεία αυτής χρησιµοποιήσεως των
εγκαταστάσεων του τουριστικού λιµένα δεν οφείλεται αποζηµίωση στο φορέα διαχείρισης
τουριστικού λιµένα ή στον καθ' οιονδήποτε τρόπο εκµεταλλευόµενο αυτά.

5. Μετά τη λήξη της χρονικής διάρκειας ή την καθ' οιονδήποτε τρόπο λύση της σύµβασης, η ζώνη
τουριστικού λιµένα και όλες οι εντός αυτής εγκαταστάσεις περιέρχονται στο ∆ηµόσιο χωρίς καµία
αποζηµίωση του φορέα διαχείρισης τουριστικού λιµένα. Στην περίπτωση αυτήν το ∆ηµόσιο δύναται
να προβεί σε νέα παραχώρηση κατά τις διατάξεις του παρόντος νόµου.

Αρθρο: 34
Ηµ/νία: 10.09.2002
Ηµ/νία Ισχύος: 19.07.1993
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΟΡΜΩΝ
Τίτλος Αρθρου
"∆ηµιουργία ζωνών αγκυροβολίου και καταφυγίων τουριστικών σκαφών
Σχόλια
Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 7 άρθρου 27 Ν. 2636/1998 (ΦΕΚ Α'
198). Το εντός " " εδάφιο στο τέλος της παρ. 6 προστέθηκε από 10.09.2002 µε την παρ. 2 άρθρου
19 Ν. 3049/2002 (ΦΕΚ Α' 212).
Κείµενο Αρθρου
"1. Η δηµιουργία ζωνών αγκυροβολίων και καταφυγίων τουριστικών σκαφών περιλαµβάνει τη
χωροθέτηση τους και την εκτέλεση όλων των έργων που απαιτούνται για τη λειτουργία τους.
2. Ζώνη αγκυροβολίου µε ελαφρύ εξοπλισµό δηµιουργείται εντός προστατευµένων όρµων, όταν δεν
θεωρείται σκόπιµη η δηµιουργία εγκαταστάσεων και εξοπλισµών που µπορεί να επιφέρουν οριστική
αλλοίωση του περιβάλλοντος. Καταφύγιο τουριστικών σκαφών δηµιουργείται εντός λιµένων ή
προστατευµένων όρµων, όπου παρέχονται, κατ' ελάχιστον, οι παροχές και εξυπηρετήσεις ύδατος,
ρεύµατος, κοινόχρηστου τηλεφώνου, παροχής καυσίµων, περισυλλογής καταλοίπων,
απορριµµάτων, πυρόσβεσης και ενδιαιτήσεως υγιεινής.
3. Η ζώνη αγκυροβολίου και το καταφύγιο τουριστικών σκαφών αποτελούν είδη τουριστικού λιµένα.
Η θαλάσσια ζώνη τους καθορίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 29 του
παρόντος. Η χερσαία ζώνη τους µπορεί να περιλαµβάνει αιγιαλό, παραλία, τµήµα χερσαίας ζώνης,
λιµένα και ενδεχόµενες προσχώσεις που έχουν καταγραφεί ως δηµόσιο κτήµα.
4. Η χωροθέτηση ζωνών αγκυροβολίου και καταφυγίων τουριστικών σκαφών µπορεί να γίνεται είτε
µε πρωτοβουλία της Γραµµατείας Στήριξης Τουριστικών Λιµένων είτε ύστερα από αίτηση προς
αυτήν οποιουδήποτε ενδιαφερόµενου για χωροθέτηση και παραχώρηση της χρήσης και
εκµετάλλευσης της ζώνης αγκυροβολίου ή του καταφυγίου. Για τη χωροθέτηση αυτή απαιτείται η
υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών: α) Γενικό τοπογραφικό διάγραµµα κλίµακας 1:10.000 ή
απόκοµµα χάρτου στο οποίο εµφαίνεται η ακριβής θέση των έργων. β) Τοπογραφικό διάγραµµα
κλίµακας 1:1.000 στο οποίο θα εµφαίνεται η αιτούµενη θαλάσσια ζώνη. γ) Σχέδιο γενικής διάταξης
κλίµακας 1:1.000 των προτεινόµενων έργων και εγκαταστάσεων. δ) Έκθεση γενικής περιγραφής
λιµενικών έργων και των λοιπών έργων και εγκαταστάσεων της θαλάσσιας ζώνης. ε) Το
ερωτηµατολόγιο του Πίνακα 3 του άρθρου 16 της 69269/5387/1990 κοινής υπουργικής απόφασης
(ΦΕΚ 678 Β'), όπως ισχύει.
5. Η χωροθέτηση ζώνης αγκυροβολίου και καταφυγίου τουριστικών σκαφών γίνεται σύµφωνα µε τις
διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 31 του παρόντος. Η χωροθέτηση καταφυγίων τουριστικών σκαφών
εντός της ζώνης υφιστάµενου εµπορικού λιµένα γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 6 του
άρθρου 30 του ν. 2160/1993.
6. Σε περίπτωση χωροθέτησης ζώνης αγκυροβολίου ή καταφυγίου τουριστικών σκαφών µε
πρωτοβουλία της Γραµµατείας, η εκτέλεση, όλων των προβλεπόµενων έργων για τη δηµιουργία και
λειτουργία τους ανατίθεται σε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, σύµφωνα µε
τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 31 του ν. 2160/1993. Η χρήση και η εκµετάλλευσή τους
παραχωρείται στον κατά το προηγούµενο εδάφιο ανάδοχο των έργων, σύµφωνα µε τις διατάξεις της

παρ. 7 του άρθρου 31 του ν. 2160/1993. "Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης η εκτέλεση, η
χρήση και εκµετάλλευση ή µόνο η χρήση και εκµετάλλευση των παραπάνω έργων µπορεί να
παραχωρείται απευθείας στους οικείους Ο.Τ.Α., έναντι ανταλλάγµατος".
7. Σε περίπτωση χωροθέτησης ζώνης αγκυροβολίου ή καταφυγίου Τουριστικών σκαφών, µετά από
αίτηση οποιουδήποτε ενδιαφερόµενου τρίτου, η χρήση και εκµετάλλευση της ζώνης αγκυροβολίου ή
του καταφυγίου τουριστικών σκαφών παραχωρείται σε αυτόν (φορέα διαχείρισης), έναντι
ανταλλάγµατος, µε την απόφαση χωροθέτησης του Υπουργού Ανάπτυξης, που δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 2160/1993.
Η παραπάνω αίτηση ανακοινώνεται από τη Γραµµατεία Στήριξης Τουριστικών Λιµένων στην οικεία
νοµαρχία και στον οικείο Ο.Τ.Α., οι οποίοι υποχρεούνται να την αναρτήσουν στο κατάστηµά τους επί
σαράντα (40) ηµέρες. Σε περίπτωση που υποβληθούν στη Γραµµατεία εντός δεκαπέντε (15) ηµερών
µετά την εκπνοή της παραπάνω προθεσµίας περισσότερες αιτήσεις για χωροθέτηση και
παραχώρηση της χρήσης και εκµετάλλευσης της ίδιας ζώνης αγκυροβολίου ή του ίδιου καταφυγίου
τουριστικών σκαφών, η παραχώρηση γίνεται µε δηµόσιο διαγωνισµό που διενεργείται κατ' ανάλογη
εφαρµογή της παρ. 4 του άρθρου 31 του ν. 2160/1993. Ο φορέας διαχείρισης αναλαµβάνει την
υποχρέωση να εκτελέσει τα προβλεπόµενα έργα για τη δηµιουργία και λειτουργία της ζώνης
αγκυροβολίου ή του καταφυγίου τουριστικών σκαφών, που του παραχωρήθηκε µε την παραπάνω
διαδικασία.
8. Τα έργα και οι εγκαταστάσεις που κατασκευάζονται στις ζώνες αγκυροβολίου και στο καταφύγια
τουριστικών σκαφών, ανήκουν κατά κυριότητα στο ∆ηµόσιο".

Αρθρο: 35
Ηµ/νία: 19.07.1993
Ηµ/νία Ισχύος: 19.07.1993
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΛΙΜΕΝΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ
Τίτλος Αρθρου
Λιµένες ξενοδοχειακών µονάδων.
Λήµµατα
Τουριστικοί λιµένες, Λιµένες ξενοδοχειακών µονάδων
Κείµενο Αρθρου
1. Επιτρέπεται από ξενοδοχειακές µονάδες η δηµιουργία τουριστικών λιµένων στον αιγιαλό και την
παραλία που βρίσκεται προ των εγκαταστάσεών τους, για την εξυπηρέτηση της πελατείας τους,
εξαιρουµένων των περιοχών που προστατεύονται από τις διατάξεις του ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 100 Α'),
µε την προϋπόθεση ότι η δυναµικότητα ελλιµενισµού σκαφών αναψυχής δεν θα υπερβαίνει ποσοστό
δέκα τοις εκατό (10%) του αριθµού των δωµατίων της ξενοδοχειακής µονάδας. Η δυνατότητα αυτή
παρέχεται µόνο σε ξενοδοχειακές µονάδες, οι οποίες διαθέτουν άνω των 200 δωµατίων και
βρίσκονται σε απόσταση πέραν του ενός (1) χλµ. από υφιστάµενο τουριστικό λιµένα αναψυχής.
2. Για τη χωροθέτηση και δηµιουργία των λιµένων της παραπάνω παραγράφου, εφαρµόζονται
ανάλογα οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 34 καθώς και το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του
άρθρου 31 του παρόντος νόµου.
3. Τα έργα και οι εγκαταστάσεις, που κατασκευάζονται στον αιγιαλό και την παραλία µε µέριµνα των
ξενοδοχειακών µονάδων κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, ανήκουν κατά κυριότητα στο
∆ηµόσιο. Η χρήση, η διοίκηση, η διαχείριση και η συντήρησή τους παραχωρείται µε απόφαση του
Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας στις ξενοδοχειακές µονάδες για την εξυπηρέτηση των οποίων
κατασκευάστηκαν, χωρίς να καταβάλλεται από αυτές αντάλλαγµα, µε την επιφύλαξη της
παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου. Απαγορεύεται οποιαδήποτε άλλη εκµετάλλευση ή η προς
τρίτο παραχώρηση των λιµένων αυτών. Παράβαση της υποχρέωσης αυτής διαπιστώνεται µε
απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας µετά γνώµη της Επιτροπής και συνεπάγεται
αυτοδικαίως τη χωρίς αποζηµίωση στέρηση του δικαιώµατος χρήσεως του τουριστικού λιµένα από

την ξενοδοχειακή µονάδα.
4. Η διάρκεια της χρήσης συναρτάται άµεσα µε τη λειτουργία της ξενοδοχειακής µονάδας. Για τα
πρώτα είκοσι (20) έτη λειτουργίας τουριστικού λιµένα από ξενοδοχειακή µονάδα δεν οφείλεται
αντάλλαγµα για τη χρήση της ζώνης του τουριστικού λιµένα. Μετά την πάροδο εικοσαετίας από την
έναρξη λειτουργίας του τουριστικού λιµένα ξενοδοχειακής µονάδας δύναται να παραταθεί µε
απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας και να καθοριστεί το ύψος του χρηµατικού
ανταλλάγµατος.
5. Για τη δηµιουργία τουριστικού λιµένα από ξενοδοχειακή µονάδα για τον ελλιµενισµό σκαφών
αναψυχής, που θα υπερβαίνει το ποσοστό της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, εφαρµόζονται
οι διατάξεις του άρθρου 31 του παρόντος νόµου.
6. Στις ξενοδοχειακές µονάδες που έχουν λάβει, κατά τις διατάξεις που ίσχυαν πριν την εφαρµογή
του παρόντος νόµου, έγκριση χωροθέτησης και έχουν εκδοθεί οι σχετικές αποφάσεις εγκρίσεως
έργων και παραχωρήσεων του αιγιαλού από τους οικείους νοµάρχες, παρέχεται η δυνατότητα
έναρξης των εργασιών κατασκευής του τουριστικού λιµένα µε την προϋπόθεση υποβολής στη
Γραµµατεία των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν για την έκδοση των ως άνω αποφάσεων καθώς
και αντίγραφα αυτών.

Αρθρο: 36
Ηµ/νία: 01.01.1997
Ηµ/νία Ισχύος: 19.07.1993
Τίτλος Αρθρου
Φορολογικά, αρχαιολογικά και γενικά θέµατα.
Λήµµατα
Τουριστικοί λιµένες, Φορέας διαχείρισης τουριστικών λιµένων, Φορολογία, Τέλη, Εργα κατασκευής
τουριστικού λιµένα, Ανεύρεση αρχαιοτήτων
Κείµενο Αρθρου
1. Τα ανταλλάγµατα, που εισπράττει ο φορέας διαχείρισης τουριστικού λιµένα από την εκµετάλλευση
των εγκαταστάσεων αυτού, θεωρούνται ως ακαθάριστα έσοδα από εµπορικές επιχειρήσεις και
φορολογούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 31 επ. του ν.δ. 3323/1955.
2. (Καταργήθηκε από 01.01.1997 µε την περίπτ. 5 άρθρου 3 Ν. 2459/1997).
3. Ο φορέας διαχείρισης τουριστικού λιµένα θα καταβάλλει ετησίως στο δήµο ή την κοινότητα στην
περιφέρεια του οποίου βρίσκεται ο τουριστικός λιµένας, ανταποδοτικά τέλη, φόρους και δικαιώµατα
για τις παρεχόµενες προς αυτόν υπηρεσίες. Το άθροισµα των πιο πάνω τελών, φόρων και
δικαιωµάτων, συµπεριλαµβανοµένου του τέλους ακίνητης περιουσίας, δεν µπορεί να υπερβαίνει το
1% των ετήσιων ακαθάριστων εισπράξεων του φορέα διαχείρισης τουριστικού λιµένα. Στην
περίπτωση που η ζώνη του τουριστικού λιµένα εµπίπτει στην περιφέρεια περισσότερων δήµων ή
κοινοτήτων το πιο πάνω ποσό των ανταποδοτικών τελών θα επιµερίζεται µεταξύ αυτών µε απόφαση
του Υπουργού Εσωτερικών, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Οι διατάξεις της
παρούσας παραγράφου εφαρµόζονται αναλόγως και στην περίπτωση των θαλάσσιων ζωνών
αγκυροβολήµατος που προβλέπονται στο άρθρο 34 του παρόντος, του προαναφερθέντος
ποσοστού µειουµένου κατά 50%.
4. Σε περίπτωση ανεύρεσης αντικειµένων αρχαιολογικού ενδιαφέροντος κατά τη διάρκεια της
εκτέλεσης των έργων, ειδοποιείται η αρµόδια αρχαιολογική υπηρεσία, η οποία υποχρεούται εντός
τριάντα (30) ηµερών να προβεί στις απαιτούµενες ενέργειες, τόσο για τη διαφύλαξη των
αρχαιοτήτων όσο και για την υπόδειξη τρόπων συνέχισης των έργων, ώστε να µην καθυστερούν οι
σχετικές εργασίες.

5. Από της ισχύος του παρόντος νόµου οι θέσεις και περιοχές που αναφέρονται στα άρθρα 6
παράγραφοι 19β' και 19γ', 30 παράγραφος 5, καθώς και οι θέσεις και περιοχές των τουριστικών
λιµένων που δηµιουργούνται κατά τα άρθρα 31 επ. του παρόντος νόµου, εντάσσονται στο γενικό
χωροταξικό σχεδιασµό της χώρας και καταργείται κάθε διάταξη νόµου που ρυθµίζει πολεοδοµικά
ζητήµατα των παραπάνω θέσεων και περιοχών.

Αρθρο: 36
Ηµ/νία: 27.08.1998
Ηµ/νία Ισχύος: 19.07.1993
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΛΙΜΕΝΕΣ
Τίτλος Αρθρου
Φορολογικά, αρχαιολογικά και γενικά θέµατα
Λήµµατα
Τουριστικοί λιµένες, Φορέας διαχείρισης τουριστικών λιµένων, Φορολογία, Τέλη, Εργα κατασκευής
τουριστικού λιµένα, Ανεύρεση αρχαιοτήτων
Σχόλια
Το εντός " " εδάφιο στο τέλος της παρ. 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 8 άρθρου 27 Ν.
2636/1998 (ΦΕΚ Α' 198).
Κείµενο Αρθρου
1. Τα ανταλλάγµατα, που εισπράττει ο φορέας διαχείρισης τουριστικού λιµένα από την εκµετάλλευση
των εγκαταστάσεων αυτού, θεωρούνται ως ακαθάριστα έσοδα από εµπορικές επιχειρήσεις και
φορολογούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 31 επ. του ν.δ. 3323/1955.
2. (Καταργήθηκε από 01.01.1997 µε την περίπτ. 5 άρθρου 3 Ν. 2459/1997).
3. Ο φορέας διαχείρισης τουριστικού λιµένα θα καταβάλλει ετησίως στο δήµο ή την κοινότητα στην
περιφέρεια του οποίου βρίσκεται ο τουριστικός λιµένας, ανταποδοτικά τέλη, φόρους και δικαιώµατα
για τις παρεχόµενες προς αυτόν υπηρεσίες. Το άθροισµα των πιο πάνω τελών, φόρων και
δικαιωµάτων, συµπεριλαµβανοµένου του τέλους ακίνητης περιουσίας, δεν µπορεί να υπερβαίνει το
1% των ετήσιων ακαθάριστων εισπράξεων του φορέα διαχείρισης τουριστικού λιµένα. Στην
περίπτωση που η ζώνη του τουριστικού λιµένα εµπίπτει στην περιφέρεια περισσότερων δήµων ή
κοινοτήτων το πιο πάνω ποσό των ανταποδοτικών τελών θα επιµερίζεται µεταξύ αυτών µε απόφαση
του Υπουργού Εσωτερικών, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. "Οι διατάξεις της
παρούσας παραγράφου εφαρµόζονται αναλόγως και στην περίπτωση των ζωνών αγκυροβολίου και
των καταφυγίων τουριστικών σκαφών που προβλέπονται στο άρθρο 34 του παρόντος, του
προαναφερθέντος ποσοστού µειωµένου κατά πενήντα τοις εκατό (50%)".
4. Σε περίπτωση ανεύρεσης αντικειµένων αρχαιολογικού ενδιαφέροντος κατά τη διάρκεια της
εκτέλεσης των έργων, ειδοποιείται η αρµόδια αρχαιολογική υπηρεσία, η οποία υποχρεούται εντός
τριάντα (30) ηµερών να προβεί στις απαιτούµενες ενέργειες, τόσο για τη διαφύλαξη των
αρχαιοτήτων όσο και για την υπόδειξη τρόπων συνέχισης των έργων, ώστε να µην καθυστερούν οι
σχετικές εργασίες.
5. Από της ισχύος του παρόντος νόµου οι θέσεις και περιοχές που αναφέρονται στα άρθρα 6
παράγραφοι 19β' και 19γ', 30 παράγραφος 5, καθώς και οι θέσεις και περιοχές των τουριστικών
λιµένων που δηµιουργούνται κατά τα άρθρα 31 επ. του παρόντος νόµου, εντάσσονται στο γενικό
χωροταξικό σχεδιασµό της χώρας και καταργείται κάθε διάταξη νόµου που ρυθµίζει πολεοδοµικά
ζητήµατα των παραπάνω θέσεων και περιοχών.

Αρθρο: 37
Ηµ/νία: 19.07.1993

Ηµ/νία Ισχύος: 19.07.1993
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΛΙΜΕΝΕΣ
Τίτλος Αρθρου
Γραµµατεία Στήριξης Τουριστικών Λιµένων του ΥΠ.ΕΘ.Ο. και ∆ιεύθυνση Θαλάσσιου Τουρισµού του
Ε.Ο.Τ.
Λήµµατα
Τουριστικοί λιµένες, Γραµµατεία στήριξης τουριστικών λιµένων του ΥΠ.ΕΘ.Ο., ∆ιεύθυνση
Θαλάσσιου Τουρισµού του Ε.Ο.Τ.
Σχόλια
Οι οργανικές µονάδες, που προβλέπονται στην παρ. 1, καταργήθηκαν από 25.09.2001 µε την παρ.
2 άρθρου 2 Π∆ 313/2001.
Κείµενο Αρθρου
1. Συνιστάται στο Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας Γραµµατεία Στήριξης Τουριστικών Λιµένων
(Γραµµατεία) υπαγόµενη απευθείας στο Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου.
Η Γραµµατεία έχει ως έργο την υποστήριξη της Επιτροπής του άρθρου 30 παράγραφος 2 του
παρόντος, την προετοιµασία των φακέλων και τον έλεγχο της πληρότητάς τους, την παροχή των
αναγκαίων πληροφοριών, τη διενέργεια εισηγήσεων προς την Επιτροπή του άρθρου 30
παράγραφος 2 του παρόντος, τη µέριµνα για τις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τις
ανακοινώσεις στον τύπο, τη µέριµνα για την τήρηση της διαδικασίας του άρθρου 31 του παρόντος
και την κατάρτιση των σχετικών πράξεων, την προώθηση των υποβαλλόµενων µελετών και σχεδίων
της παραγράφου 6 του άρθρου 31 του παρόντος, καθώς και κάθε άλλη αρµοδιότητα που θεσπίζεται
µε τον παρόντα νόµο.
2. Για τις ανάγκες της Γραµµατείας συνιστώνται:
α) Μια θέση προϊσταµένου του κλάδου ΠΕ.
β) Εξι θέσεις εισηγητών. Για τις θέσεις αυτές απαιτείται πτυχίο Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής.
γ) Πέντε θέσεις του κλάδου ∆Ε.
Απαραίτητο προσόν για την πλήρωση των ανωτέρω θέσεων είναι η επαρκής γνώση της αγγλικής ή
γαλλικής ή γερµανικής γλώσσας.
3. Η θέση του προϊσταµένου πληρούται από υπάλληλο του κλάδου ΠΕ του Υπουργείου Εθνικής
Οικονοµίας ή µε απόσπαση ή µε µετάταξη υπαλλήλου του κλάδου Π.Ε., άλλου υπουργείου ή
ν.π.δ.δ. ή υπαλλήλου ν.π.ι.δ., του δηµόσιου τοµέα. Οι υπόλοιπες θέσεις της παρ. 2 πληρούνται µε
µετακίνηση υπαλλήλου του Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας ή άλλου υπουργείου ή ν.π.δ.δ. ή
υπαλλήλου ν.π.ι.δ. του δηµόσιου τοµέα.
4. Η Γραµµατεία δύναται να στελεχώνεται και το προσωπικό να αµείβεται εφαρµοζοµένων αναλόγως
των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 80 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α').
5. ∆ηµιουργείται στον Ε.Ο.Τ. ∆ιεύθυνση Θαλάσσιου Τουρισµού, η οποία έχει την ευθύνη του
ελέγχου της λειτουργίας των τουριστικών λιµένων. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας
καθορίζονται οι λεπτοµέρειες που αφορούν στη σύνθεση και στις αρµοδιότητες της ∆ιευθύνσεως
Θαλάσσιου Τουρισµού του Ε.Ο.Τ. τροποποιουµένων αναλόγως των σχετικών ισχυουσών
διατάξεων.

Αρθρο: 38
Ηµ/νία: 31.08.1994

Ηµ/νία Ισχύος: 19.07.1993
Τίτλος Αρθρου
Πεδίο εφαρµογής
Κείµενο Αρθρου
(Το παρόν άρθρο καταργήθηκε µε την παρ. 18 άρθρου 5 Ν. 2229/1994, ΦΕΚ Α' 138).

Αρθρο: 39
Ηµ/νία: 31.08.1994
Ηµ/νία Ισχύος: 19.07.1993
Τίτλος Αρθρου
Κανόνες λειτουργίας
Κείµενο Αρθρου
(Το παρόν άρθρο καταργήθηκε µε την παρ. 18 άρθρου 5 Ν. 2229/1994, ΦΕΚ Α' 138).

Αρθρο: 40
Ηµ/νία: 31.08.1994
Ηµ/νία Ισχύος: 19.07.1993
Τίτλος Αρθρου
Συµβούλιο έργων υποδοµής
Κείµενο Αρθρου
(Το παρόν άρθρο καταργήθηκε µε την παρ. 18 άρθρου 5 Ν. 2229/1994, ΦΕΚ Α' 138).

Αρθρο: 41
Ηµ/νία: 19.07.1993
Ηµ/νία Ισχύος: 19.07.1993
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΛΙΜΕΝΕΣ
Τίτλος Αρθρου
Παραρτήµατα
Σχόλια
Σύµφωνα µε την παρ. γ άρθρου 57 Ν. 2224/1994 (ΦΕΚ Α' 112), η παρ. 2 του παρόντος
συµπληρώθηκε µε την αναφορά του διαγράµµατος του τουριστικού λιµένα Φλοίσβου Αττικής, το
οποίο προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του παρόντος νόµου. Σύµφωνα µε την παρ. 8
άρθρου 38 Ν. 3105/2003 (ΦΕΚ Α΄ 29), το διάγραµµα του τουριστικού λιµένα Ζακύνθου κλίµακας
1:1000 (Αρ. Σχεδίου 15), που προσαρτήθηκε στον παρόντα νόµο (βλ. οικείο ΦΕΚ Α΄ 118/1993),
σύµφωνα µε την παρ. 2 του παρόντος άρθρου, αντικαθίσταται µε το προσαρτώµενο στο ν.
3105/2003 διάγραµµα κλίµακας 1:500 (Αρ. Σχεδίου 38 Α).
Κείµενο Αρθρου
1. Στις περιπτώσεις όπου, εντός των ζωνών τουρισµού και αναψυχής ή των ζωνών τουριστικών
λιµένων που αναφέρονται στα Παραρτήµατα Ι και ΙΙ του παρόντος άρθρου, ανεγείρονται κτίρια που
περιλαµβάνουν περισσότερες της µιας από τις επιτρεπόµενες χρήσεις, τότε για κάθε τέτοιο κτίριο

επιτρέπεται η εφαρµογή του µεγαλυτέρου εκ των όρων δόµησης των ως άνω χρήσεων.
2. Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του παρόντος νόµου τα παραρτήµατα Ι και ΙΙ
καθώς και διαγράµµατα εξαρτηµένα από το κρατικό τριγωνοµετρικό δίκτυο, που αναφέρονται στα
άρθρα 6 παρ. 20 και 30 παρ. 5 του παρόντος, τα οποία έχουν ως ακολούθως: (Βλ. οικείο ΦΕΚ Α'
118/1993).

Αρθρο: 42
Ηµ/νία: 19.07.1993
Ηµ/νία Ισχύος: 19.07.1993
Τίτλος Αρθρου
Κατάργηση αντίθετων διατάξεων
Λήµµατα
Κατάργηση αντίθετων διατάξεων, Προθεσµίες, Πειθαρχικό αδίκηµα µη τήρησης προθεσµιών
Κείµενο Αρθρου
1. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη νόµου, που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος ή ρυθµίζει
διαφορετικά τα θέµατα, δεν εφαρµόζεται.
2. Η µη τήρηση των προθεσµιών που τάσσονται στο νόµο αυτόν για τα αρµόδια διοικητικά όργανα
αποτελεί πειθαρχικό αδίκηµα διωκόµενο σύµφωνα µε τον Υπαλληλικό Κώδικα.

Αρθρο: 43
Ηµ/νία: 19.07.1993
Ηµ/νία Ισχύος: 19.07.1993
Τίτλος Αρθρου
Εναρξη ισχύος
Λήµµατα
Εναρξη ισχύος Ν. 2160/1993
Κείµενο Αρθρου
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Παραγγέλλοµε τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του
ως νόµου του Κράτους.

