Νέες αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο για τη λειτουργία των τουριστικών
γραφείων
Σε εναρμόνιση με τις απαιτήσεις του άρθρου 3 του Ν. 3919/2011, όπως ισχύει, και με
τις μνημονιακές υποχρεώσεις της χώρας, εκδόθηκε η ΚΥΑ 15408/08.11.2012, η
οποία τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. ΚΥΑ 16016/18.11.2012. Με αυτές τις κοινές
Υπουργικές Αποφάσεις επέρχονται οι ακόλουθες αλλαγές στην ίδρυση και τη
λειτουργία των τουριστικών γραφείων:
• Η διαδικασία για τη λειτουργία τουριστικού γραφείου τροποποιείται ως εξής:
¾ Ο ενδιαφερόμενος αναγγέλλει τη λειτουργία του τουριστικού γραφείου
στην οικεία Π.Υ.Τ. του Ε.Ο.Τ. ή στα Κ.Ε.Π. που λειτουργούν ως Ε.Κ.Ε. ή
ηλεκτρονικά μέσω του δικτύου eugo (για τα ελληνικά EKE μέσω της
διεύθυνσης http://www.ermis.gov.gr), σύμφωνα με το Υπόδειγμα του
Παραρτήματος I της ΚΥΑ 16016/2012, και υποβάλλει τα προβλεπόμενα
δικαιολογητικά. Η αρμόδια διοικητική αρχή χορηγεί Βεβαίωση Υποβολής
Αναγγελίας.
¾ Η αρμόδια διοικητική αρχή ελέγχει τα υποβληθέντα δικαιολογητικά για τη
διαπίστωση συνδρομής των προϋποθέσεων νόμιμης λειτουργίας του
τουριστικού γραφείου εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία
υποβολής της αναγγελίας και της πλήρους υποβολής όλων των
προβλεπομένων νόμιμων δικαιολογητικών.
¾ Εντός της προθεσμίας αυτής των δεκαπέντε (15) ημερών:
 αν διαπιστωθεί η μη συγκέντρωση των νόμιμων προϋποθέσεων ή η μη
συνδρομή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία, η αρμόδια διοικητική
αρχή απαγορεύει τη λειτουργία του τουριστικού γραφείου και
γνωστοποιεί εγγράφως στον ενδιαφερόμενο τους σχετικούς λόγους,
 αν διαπιστωθεί η νόμιμη συνδρομή των προϋποθέσεων, χορηγείται στον
ενδιαφερόμενο Βεβαίωση συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων
για τη λειτουργία τουριστικού γραφείου, η οποία επιδεικνύεται σε
κάθε διενεργούμενο έλεγχο.
Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας των δεκαπέντε
(15) ημερών, το τουριστικό γραφείο λειτουργεί ελεύθερα και ο
ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια
διοικητική αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του Ν.3230/2004, η
οποία εκδίδεται αυτόματα.
[Το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) τουριστικού γραφείου αντικαθίσταται από τη
Βεβαίωση συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων για τη λειτουργία τουριστικού
γραφείου.]
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¾ Οι επιχειρήσεις που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για τη λειτουργία
τουριστικού γραφείου εγγράφονται στο οικείο μητρώο τουριστικών
επιχειρήσεων της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του Ν. 2160/1993.
• Καταργείται η υποχρέωση ύπαρξης ελάχιστου εμβαδού για γραφειακή
εγκατάσταση, καθώς και η απαγόρευση συστέγασης με άλλες επιχειρήσεις.
• Καταργείται το παράβολο υπέρ ΤΑΥΤΕΚΩ.
• Η εγγυητική επιστολή ορίζεται στο ύψος των πέντε χιλιάδων ευρώ (€
5.000,00) για όλα τα τουριστικά γραφεία, ανεξαρτήτως της έδρας τους, και
εκδίδεται υπέρ Ε.Ο.Τ. από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εγκατεστημένα στην
Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ε.Ε. Επίσης, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να
καταθέτει ισόποσες εγγυοδοτικές παρακαταθήκες, οι οποίες εκδίδονται από το
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων».
Δεδομένου ότι το ποσό της εγγυητικής επιστολής μειώθηκε, τα υφιστάμενα
τουριστικά γραφεία, εντός προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών από την έκδοση της
ΚΥΑ 15408/08.11.2012, δηλαδή μέχρι την 8η Μαρτίου 2013:
α) είτε καταθέτουν νέες εγγυητικές επιστολές ή εγγυοδοτικές παρακαταθήκες,
ποσού σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση, προκειμένου να τούς
επιστραφούν οι ήδη κατατεθείσες, οπότε τότε οι κατά τόπο αρμόδιες Π.Υ.Τ. θα
πρέπει ταυτόχρονα να αντικαταστήσουν τα υπάρχοντα Ειδικά Σήματα
Λειτουργίας με τις προβλεπόμενες Βεβαιώσεις συνδρομής των νόμιμων
προϋποθέσεων,
β) είτε προσκομίζουν έγγραφο της εγγυήτριας τράπεζας με το οποίο
τροποποιείται η παλαιά εγγυητική επιστολή μόνο ως προς το ποσό (στο ύψος
των 5.000 € πλέον), διατηρουμένων σε ισχύ κατά τα λοιπά των υπολοίπων όρων
της, οπότε το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας παραμένει σε ισχύ μέχρι την
ημερομηνία λήξης της τροποποιημένης εγγυητικής επιστολής, οπότε και
αντικαθίστανται από Βεβαιώσεις συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων.
• Το Παράρτημα της ΚΥΑ 16016/18.11.2012, το οποίο περιέχει τα Υποδείγματα
εγγράφων που χρησιμοποιούνται κατά τη διαδικασία έναρξης της λειτουργίας
τουριστικού γραφείου, κατάργησε και αντικατέστησε το αντίστοιχο Παράρτημα
της ΚΥΑ 15408/08.11.2012 και είναι το ισχύον.
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