K.Y.A 14737/2011
Με τη νέα Κ.Υ.Α. 14737/2011 συμπληρώνονται παραλείψεις και διορθώνονται ορισμένα
προβληματικά σημεία της προηγούμενης Κ.Υ.Α. 1597/2010, με την οποία είχαν επέλθει
αλλαγές στη νομοθεσία για τα τουριστικά γραφεία σε εφαρμογή της Οδηγίας 2006/123/ΕΚ
για τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά.
Οι βασικές προβλέψεις της νέας Κ.Υ.Α. είναι οι εξής:
• Επανέρχεται η απαγόρευση συστέγασης των τουριστικών γραφείων με επιχειρήσεις
οποιασδήποτε μορφής. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η συστέγασή τους με τουριστικές
επιχειρήσεις του άρθρου 2 του Ν. 2160/1993 και με ναυτικούς πράκτορες, εφ’ όσον
πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις για τη γραφειακή εγκατάσταση.
• Διευκρινίζεται ότι η εγγυητική επιστολή των τουριστικών γραφείων έχει πενταετή
διάρκεια. Σ’ αυτήν πρέπει να αναφέρεται ότι η ισχύς της παρατείνεται αυτοδίκαια για
ένα επιπλέον εξάμηνο μετά την ημερομηνία ανάκλησης του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας
του γραφείου για οποιονδήποτε λόγο ή αν πριν τη λήξη της ισχύος της δεν κατατεθεί άλλη
εγγυητική επιστολή πενταετούς διάρκειας.
• Η εγγυητική επιστολή καταπίπτει πλέον υπέρ του ΕΟΤ για την κάλυψη τυχόν
απαιτήσεων καταναλωτών που προέρχονται από τις συναλλαγές τους με το τουριστικό
γραφείο, και όχι «είτε υπέρ του ΕΟΤ, προς κάλυψη των επιβαλλομένων από τον ΕΟΤ
διοικητικών κυρώσεων, είτε υπέρ τρίτων, για κάλυψη των τυχόν απαιτήσεων τρίτων, που
προέρχονται από συναλλαγές του τουριστικού γραφείου με τους αποδέκτες των υπηρεσιών
του», όπως προβλεπόταν στην προηγούμενη Κ.Υ.Α..
• Επανέρχεται η ρύθμιση του Ν.393/1976, η οποία απαιτούσε -προκειμένου να εκδοθεί
απόφαση κατάπτωσης εγγυητικής επιστολής- οι αναγγελθείσες απαιτήσεις κατά του
τουριστικού γραφείου να αποδεικνύονται με επίσημα στοιχεία. Υπενθυμίζεται επίσης,
ότι η απόδοση στον δικαιούχο του προϊόντος της εγγυητικής επιστολής που κατέπεσε
γίνεται με την υποβολή τελεσίδικης δικαστικής απόφασης.
• Εφ’ όσον η επιχείρηση δεν αποκαταστήσει στο ακέραιο το ποσό της εγγυητικής επιστολής
που έχει καταπέσει, ολικά ή μερικά, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών, με
αποτέλεσμα να τής αφαιρεθεί το Ε.Σ.Λ., μπορεί να αποκαταστήσει στο ακέραιο το ποσό
της εγγυητικής επιστολής μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από την απόφαση
αφαίρεσης του Ε.Σ.Λ. και αυτό να τής επαναχορηγηθεί χωρίς άλλη διαδικασία. Σε
διαφορετική περίπτωση ακολουθείται η διαδικασία έκδοσης νέου Ε.Σ.Λ.. Η προηγούμενη
υποχρέωση για κατάθεση, στην περίπτωση αυτή, εγγύησης διπλάσιου ποσού και όλων των
απαιτούμενων δικαιολογητικών για την επαναχορήγηση του Ε.Σ.Λ. καταργείται.
• Για την ίδρυση υποκαταστήματος δεν απαιτείται πλέον η κατάθεση ξεχωριστής
εγγυητικής επιστολής, εκτός από εκείνη που κατατίθεται για το κεντρικό τουριστικό
γραφείο.
• Η εξάμηνη προθεσμία (από την 3η Φεβρουαρίου 2011) που δόθηκε στα τουριστικά
γραφεία εσωτερικού τουρισμού για να προσαρμόσουν την εγγυητική επιστολή τους στο
ποσό των 11.738,81 € και να λάβουν το νέο Ε.Σ.Λ. τουριστικού γραφείου παρατείνεται
για διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από τη λήξη της.

