Ν. 4276/2014 «Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών
επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και
άλλες διατάξεις»
Ο παραπάνω νέος νόμος για τον τουρισμό περιλαμβάνει διατάξεις που αφορούν
άμεσα ή έμμεσα τον κλάδο, οι κυριότερες των οποίων είναι οι εξής:

1. Τουριστικά γραφεία
Άρθρο 7 - Ελεγκτική διαδικασία – κυρώσεις
(Το άρθρο αυτό επιφέρει αλλαγές στο άρθρο 4 του Ν. 2160/1993 «Ρυθμίσεις
για τον τουρισμό και άλλες διατάξεις». Οι διατάξεις του που αφορούν τα
τουριστικά γραφεία σημειώνονται παρακάτω.)
• Σε τουριστικά γραφεία (και άλλες τουριστικές επιχειρήσεις) που λειτουργούν
χωρίς βεβαίωση συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων για τη
λειτουργία τους, επιβάλλεται πρόστιμο δεκαπέντε χιλιάδες (15.000)
ευρώ. [Άρθρο 7 παρ. 6 Ν. 4276/2014]
• Σε τουριστικά γραφεία που αποστέλλουν τουριστική πελατεία σε
καταλύματα που λειτουργούν χωρίς βεβαίωση συνδρομής νομίμων
προϋποθέσεων επιβάλλεται πρόστιμο ύψους δεκαπέντε χιλιάδων
(15.000) ευρώ. [Άρθρο 7 παρ. 7 Ν. 4276/2014]
• Σε τουριστική επιχείρηση, κάθε κατηγορίας, που παραλείπει να προσφέρει
στην πελατεία της τις υπηρεσίες που υποσχέθηκε ή διαφήμισε ή αν οι
υπηρεσίες, ανέσεις ή αγαθά που προσέφερε είναι προδήλως
κατώτερης κατηγορίας ή ποιότητας, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους πέντε
χιλιάδων (5.000) ευρώ. [Άρθρο 7 παρ. 10 Ν. 4276/2014]
• Όποιος διαφημίζει τουριστικές υπηρεσίες χωρίς να του έχει
χορηγηθεί προηγουμένως Ε.Σ.Λ. ή βεβαίωση συνδρομής νομίμων
προϋποθέσεων υπόκειται σε πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων (5.000)
ευρώ. [Άρθρο 7 παρ. 15 Ν. 4276/2014]
• Όποιος παροτρύνει και παρενοχλεί πρόσωπο ή ομάδα προσώπων για
την αποδοχή ή την απόρριψη ταξιδιωτικής ή μεταφορικής
υπηρεσίας, υπηρεσιών εστίασης ή ψυχαγωγίας ή τουριστικού
καταλύματος ή προϊόντων 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. [Άρθρο 7 παρ. 17
Ν. 4276/2014]
Τα διοικητικά πρόστιμα, που προβλέπονται στον νέο Ν. 4276/2014, καθώς και
τα πρόστιμα του άρθρου 11 του ν. 393/1976 (Α΄ 199) [για τα τουριστικά
γραφεία] και του άρθρου 15 του ν. 711/1977 (Α΄ 284) [για τα τουριστικά

λεωφορεία] μπορούν να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Υπουργού
Τουρισμού που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Σε περίπτωση υποτροπής οποιασδήποτε παράβασης του άρθρου 7 του Ν.
4276/2014, το επιβληθέν πρόστιμο διπλασιάζεται και σε περίπτωση
δεύτερης υποτροπής το προβλεπόμενο ανώτατο όριο προστίμου
τριπλασιάζεται.
Οι διοικητικές κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου αυτού,
επιβάλλονται πέρα και ανεξάρτητα από τις κυρώσεις που τυχόν προβλέπονται
από άλλες διατάξεις.
Πριν από την επιβολή οποιασδήποτε διοικητικής κύρωσης, ο υπόχρεος της
παράβασης καλείται με απόδειξη να δώσει εξηγήσεις και σχετικές
διευκρινίσεις μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την παραλαβή της
σχετικής κλήσης, ενώ κατά των πράξεων επιβολής των διοικητικών κυρώσεων
επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον
της Επιτροπής Προσφυγών του άρθρου 4 της παρ. 6 του ν. 3270/2004.
Άρθρο 49 - Λοιπές ρυθμίσεις
• Το τελευταίο εδάφιο του «Υποδείγματος Βεβαίωσης Συνδρομής
Νομίμων Προϋποθέσεων για τη Λειτουργία Τουριστικού Γραφείου»,
που υπάρχει στο Παράρτημα Ι της υπ’ αρ. 16016/18.11.2012 Κ.Υ.Α., στο
οποίο αναφερόταν ότι «η παρούσα δεν αποτελεί άδεια λειτουργίας
τουριστικού γραφείου», με αποτέλεσμα να έχει δημιουργήσει διάφορα
προβλήματα στα τουριστικά γραφεία της χώρας, αντικαθίσταται ως εξής: «Η
παρούσα βεβαίωση επιδεικνύεται από τον κάτοχό της στα αρμόδια
όργανα για τη διευκόλυνση του ελέγχου.» [Άρθρο 49 παρ. 3 Ν.
4276/2014]
• Η παράγραφος 7 της υπ’ αρ. 543606/5.12.1980 Υπουργικής Απόφασης,
σύμφωνα με την οποία «στα προγράμματα οργανωμένων "γύρων" πρέπει να
αφήνεται χρόνος στη διάθεση των τουριστών για την αγορά ειδών λαϊκής
τέχνης και να αναγράφεται στο πρόγραμμα ως "SHOPPING". To
"SHOPPING αφήνεται ελεύθερο, ώστε να μπορούν οι τουρίστες να
επιλέγουν τα καταστήματα ή κέντρα εστίασης και αναψυχής της προτίμησης
τους. Απαγορεύεται η υπόδειξη καταστημάτων ή κέντρων εστίασης και
αναψυχής από τους ξεναγούς, τουριστικούς συνοδούς, οδηγούς ή
συνοδηγούς, καθώς και η στάση σε μεμονωμένα και πάντοτε τα ίδια
καταστήματα.», καταργείται. [Άρθρο 49 παρ. 3 Ν. 4276/2014]

2. Τουριστικά λεωφορεία
• Προσθήκη στο άρθρο 7 παρ. 1. περ. α του Ν. 711/1977, όπως ισχύει:
Τα μεταχειρισμένα τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης που τίθενται
σε κυκλοφορία πρέπει να είναι προέλευσης εσωτερικού ή χώρας μέλους της
Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. και να εμπίπτουν στην κατηγορία εκπομπών ρύπων EURO V
ή 5 ή μεταγενέστερη. [Άρθρο 49 παρ. 7 Ν. 4276/2014]
• Αλλαγές στο άρθρο 8 του Ν. 711/1977, όπως ισχύει:

1. Δικαίωμα αντικατάστασης του ειδικού τουριστικού λεωφορείου δημόσιας
χρήσης έχουν οι ιδιοκτήτες των οχημάτων στο όνομα των οποίων έχει
εκδοθεί η άδεια του λεωφορείου, στις περιπτώσεις:
α. Λήξης της ισχύος της άδειας κυκλοφορίας λόγω συμπλήρωσης του
ορίου ηλικίας του λεωφορείου. Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος
οφείλει να ολοκληρώσει τη διαδικασία εντός έτους από την ημερομηνία λήξης
της ισχύος της έγκρισης κατά το άρθρο 5 του Ν. 711/1077.
β. Αντικατάστασης του υφιστάμενου οχήματος, εφόσον προηγηθεί ο
αποχαρακτηρισμός του ως τουριστικού λεωφορείου και έχει παρέλθει
πενταετία από την ημερομηνία χορήγησης της έγκρισης για τη θέση
σε κυκλοφορία λεωφορείου σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 711/1977.
Στις παραπάνω δύο περιπτώσεις, το υφιστάμενο ειδικό τουριστικό λεωφορείο
μπορεί να αντικατασταθεί από:
1. καινούργιο
2. μεταχειρισμένο προέλευσης εσωτερικού ή μεταχειρισμένο προέλευσης
χώρας μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., υπό την προϋπόθεση ότι ο χρόνος
κυκλοφορίας τους δεν έχει υπερβεί το κατά την παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν.
711/1977 επιτρεπόμενο όριο και εφόσον κριθεί κατάλληλο ως προς την
ασφαλή κυκλοφορία του από τις αρμόδιες περιφερειακές Υπηρεσίες
Μεταφορών και Επικοινωνιών και κατάλληλο ως προς την εμφάνιση, τις
προσφερόμενες υπηρεσίες και τις παρεχόμενες ανέσεις από τον Ε.Ο.Τ. Η
ημερομηνία της πρώτης κυκλοφορίας του μεταχειρισμένου λεωφορείου
προέλευσης εξωτερικού, πιστοποιείται από την προηγούμενη άδεια
κυκλοφορίας αυτού.
γ. Αντικατάστασης του υφιστάμενου οχήματος, εφόσον προηγηθεί ο
αποχαρακτηρισμός του ως τουριστικού λεωφορείου χωρίς να έχει παρέλθει
πενταετία από την ημερομηνία χορήγησης της έγκρισης για τη θέση
σε κυκλοφορία λεωφορείου σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 711/1977.
Στην περίπτωση αυτή, το υφιστάμενο ειδικό τουριστικό λεωφορείο
μπορεί να αντικατασταθεί από:
i. καινούργιο
ii. μεταχειρισμένο προέλευσης εσωτερικού ή εξωτερικού χώρας
μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. και να εμπίπτει στην κατηγορία
εκπομπών ρύπων EURO V ή 5 ή μεταγενέστερη.
Με Κ.Υ.Α. των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Τουρισμού
θα καθοριστούν οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία, καθώς και κάθε
αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού. [Άρθρο 49 παρ.
8. Ν. 4276/2014]

3. Άλλες διατάξεις
• Παραδοσιακά καταλύματα
Με τον νέο Ν. 4276/2014 εξομοιώνονται οι αντιστοιχίες των κατηγοριών
των παραδοσιακών τουριστικών καταλυμάτων σε αντίστοιχες
κατηγορίες αστέρων. Συγκεκριμένα, και έως ότου εκδοθεί η σχετική

απόφαση που προβλέπεται στο άρθρο 1 παρ. 1 περίπτωση α΄ υποπερίπτωση
στστ΄ του νόμου αυτού, τα υφιστάμενα κατά την έναρξη ισχύος του Ν.
4276/2014 ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών
κτισμάτων κατατάσσονται αυτοδίκαια στις κατηγορίες αστέρων ως εξής:
α) Τα ΑΑ΄ και Α΄ τάξης στην κατηγορία 4 αστέρων.
β) Τα Β΄ τάξης στην κατηγορία 3 αστέρων και τα λοιπά στην κατηγορία 2
αστέρων, συμπεριλαμβανομένων και αυτών των οποίων τα δωμάτιά τους δεν
διαθέτουν ιδιαίτερο λουτρό. [Άρθρο 49 παρ. 10. Ν. 4276/2014]
• Οινοτουρισμός - Αγροτουρισμός
Στο Ν. 4276/2014, για πρώτη φορά, περιλαμβάνονται διατάξεις που ρυθμίζουν
λεπτομέρειες όσον αφορά τον Οινοτουρισμό και τον Αγροτουρισμό, τις
οποίες θα βρείτε αντίστοιχα στα άρθρα 25 και 28 έως 36.

