ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Πρωτ.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΛΗ΄, 6 Δεκεµβρίου 2018,
Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία
ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Αριθ.
Διεκπ.

Θεµατικός τουρισµός – Ειδικές µορφές τουρισµού – Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό
του θεσµικού πλαισίου στον τοµέα του τουρισµού και της τουριστικής εκπαίδευσης –
Στήριξη τουριστικής επιχειρηµατικότητας και άλλες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΚΟΠΟΣ – ΟΡΙΣΜΟΙ – ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Άρθρο 1
Σκοπός – στόχοι
Σκοπός των διατάξεων του παρόντος Μέρους είναι η
ανάπτυξη, οργάνωση και εποπτεία δραστηριοτήτων αναψυχής και επιχειρηµατικότητας και η διαµόρφωση πλαισίου κανόνων ασφαλείας που αφορούν το θεµατικό τουρισµό - ειδικές µορφές τουρισµού, ούτως ώστε να επιτυγχάνεται η ικανοποίηση των επισκεπτών-τουριστών
µέσω των αυθεντικών βιωµατικών εµπειριών θεµατικού
τουρισµού, η αύξηση της ελκυστικότητας και ανταγωνιστικότητας του εγχώριου τουριστικού προϊόντος, η επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου, η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών, η δηµιουργία θέσεων απασχόλησης, η στήριξη των περιφερειακών και τοπικών οικονοµιών και κοινωνιών, µε στόχο την αειφόρο
τουριστική ανάπτυξη.
Άρθρο 2
Βασικές αρχές
Για τους σκοπούς του παρόντος ισχύουν τα εξής:
1.Αειφόρος τουριστική ανάπτυξη είναι η βιώσιµη, ισόρροπη, κοινωνική, πολιτιστική και οικονοµική ανάπτυξη,η
οποία, µε σεβασµό στο περιβάλλον,ενισχύει την επιχειρηµατικότητα, τονώνει την απασχόληση, δηµιουργώντας
ευκαιρίες για τους νέους, τους κοινωνικά αδύναµους και

µακροχρόνια ανέργους, συµβάλλει στην ευηµερία των
πολιτών, αναδεικνύει τους τουριστικούς προορισµούς µε
βάση τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα και την πολιτισµική
ταυτότητα της κάθε περιοχής, ωφελεί και ωφελείται από
την αλληλέγγυα οικονοµία.
2.Προσβάσιµος τουρισµός είναι ο τουρισµός που οργανώνεται κατά τρόπο ώστε οι επισκέπτες – τουρίστες
ανεξαρτήτως ηλικίας, στους οποίους συµπεριλαµβάνονται και άτοµα µε ειδικές ανάγκες, να µπορούν να προσεγγίζουν και να χρησιµοποιούν τις υποδοµές, τις υπηρεσίες και τα αγαθά που διατίθενται στον τουριστικό
προορισµό που επισκέπτονται, αυτόνοµα, µε ασφάλεια
και άνεση.
3. Φέρουσα ικανότητα τουρισµού είναι o µέγιστος δυνατός αριθµός τουριστών-επισκεπτών που µπορεί να φιλοξενήσει ένας τουριστικός προορισµός µε τις εκάστοτε
υφιστάµενες τουριστικές εγκαταστάσεις και υποδοµές
του, χωρίς να προκαλείται καταστροφή του φυσικού ή
δοµηµένου περιβάλλοντος και υποβάθµιση της ποιότητας των παρεχόµενων τουριστικών υπηρεσιών, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ικανοποίηση της τοπικής κοινωνίας και των επισκεπτών-τουριστών.
4. Η αρχή της ασφάλειας στον τουρισµό είναι η αρχή
που επιβάλλει στους επισκέπτες – τουρίστες την τήρηση
των κανόνων ασφαλείας, τη µέριµνα για τη σύναψη επαρκούς ασφαλιστικής κάλυψής τους, την ασφαλή χρήση του εξοπλισµού και την ορθή συµπεριφορά κατά την
άσκηση τουριστικής δραστηριότητας αναψυχής και στις
επιχειρήσεις που παρέχουν τουριστικές υπηρεσίες, την
τήρηση των κανόνων ασφαλείας που προβλέπονται για
τις υποδοµές, τον εξοπλισµό και τον περιβάλλοντα χώρο, ώστε να αποφεύγονται ατυχήµατα των επισκεπτών τουριστών σε βάρος της σωµατικής τους υγείας.
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5. Η αρχή της ποιότητας και του υψηλού επιπέδου υποδοµών και υπηρεσιών επιβάλλει την εποπτεία και τον
έλεγχο των επιχειρήσεων που παρέχουν τουριστικές υπηρεσίες, µε σκοπό τη διατήρηση προτύπων υψηλού επιπέδου στο προϊόν ή στην υπηρεσία και τη συµφωνία, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, προς διεθνείς ή ευρωπαϊκές
προδιαγραφές.
6. Η αρχή της συνεργασίας των οικονοµικών δραστηριοτήτων έχει ως βασικά εννοιολογικά στοιχεία το συνδυασµό προϊόντων και υπηρεσιών διαφορετικών τοµέων
της οικονοµίας, όπως η αγροδιατροφή και η µεταποίηση,
και τη δηµιουργία προστιθέµενης αξίας µε στόχο την οικονοµική ανάπτυξη και τη στήριξη της απασχόλησης σε
τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και την ένταξη των τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών στην ευρύτερη τουριστική αλυσίδα.
Άρθρο 3
Ορισµός θεµατικού τουρισµού
Για την εφαρµογή του παρόντος Μέρους ως θεµατικός
τουρισµός νοούνται οι ειδικές µορφές τουρισµού αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης, που προσελκύουν επισκέπτες-τουρίστες, µε ειδικά ενδιαφέροντα οι οποίοι θέλουν να βιώσουν αυθεντικές εµπειρίες και, µε σεβασµό
στο περιβάλλον, ενθαρρύνουν την αλληλεπίδραση των
επισκεπτών-τουριστών µε το φυσικό περιβάλλον, τον ανθρώπινο παράγοντα, τις περιφέρειες και τους δήµους,
προωθούν την οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη στις
τοπικές κοινωνίες και αναδεικνύουν τα ιδιαίτερα πολιτισµικά στοιχεία του κάθε τόπου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ - ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Άρθρο 4
Τουρισµός υπαίθρου
1. Τουρισµός υπαίθρου είναι η κάθε ειδική µορφή τουρισµού που παρέχει διακοπές αυθεντικών εµπειριών
στους επισκέπτες - τουρίστες οι οποίοι έρχονται σε επαφή µε τη φύση και τις δραστηριότητες στην ύπαιθρο, καθώς και µε σύγχρονες επιχειρηµατικές δραστηριότητες
αναψυχής, οι οποίες αναπτύσσονται µε σεβασµό στο περιβάλλον και στα ιδιαίτερα πολιτισµικά στοιχεία του κάθε τόπου και συµβάλλουν στην ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας, στη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης και
στην οικονοµική ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών.
2. Με βάση τις επιµέρους οργανωµένες δραστηριότητες αναψυχής που αναπτύσσονται, ο τουρισµός υπαίθρου διακρίνεται σε αγροτουρισµό, οινοτουρισµό, οικοτουρισµό – πράσινο τουρισµό, περιηγητικές διαδροµές –
πεζοπορία, γεωτουρισµό και αλιευτικό τουρισµό.
3. Αγροτουρισµός είναι η ειδική µορφή τουρισµού υπαίθρου, η οποία αφορά την παροχή υπηρεσιών υποδοχής και φιλοξενίας ή και εστίασης σε χώρους λειτουργικά ενοποιηµένους µε αγροτικές εκµεταλλεύσεις, οι οποίες προσφέρονται συνδυαστικά µε δραστηριότητες
που σχετίζονται µε την αγροτική παραγωγή, όπως και µε
την προστασία και ανάδειξη του φυσικού και ανθρωπογενούς αγροτικού τοπίου. Η δραστηριότητα του αγρο-

τουρισµού συνδυάζεται υποχρεωτικά µε την παραγωγή
αγροτικών προϊόντων κατά την έννοια του άρθρου 2 περίπτωση ζ΄ του v. 3874/2010.
4. Οινοτουρισµός είναι η ειδική µορφή τουρισµού η οποία αφορά την παροχή υπηρεσιών υποδοχής, ξενάγησης, φιλοξενίας και εστίασης σε χώρους λειτουργικά ενοποιηµένους µε οινοποιητικές ή και οινοπαραγωγικές
εγκαταστάσεις (αµπελώνες). Οι υπηρεσίες αυτές προσφέρονται συνδυαστικά µε δραστηριότητες σχετικές µε
την αµπελοκαλλιέργεια και την οινική παραγωγή.
5. Οικοτουρισµός – πράσινος τουρισµός είναι η ειδικότερη µορφή τουρισµού υπαίθρου, η οποία συνδέεται µε
διάφορες µορφές τουριστικής δραστηριότητας στη φύση
και αναπτύσσεται σε περιοχές οικολογικού ενδιαφέροντος, αναγνωρισµένης οικολογικής αξίας, όπως τα Εθνικά Πάρκα, οι υγρότοποι Ramsar, οι περιοχές του δικτύου
Natura 2000 και λοιπές προστατευόµενες περιοχές. Περιλαµβάνει περιήγηση, πεζοπορία, παρατήρηση και φωτογράφηση των οικοσυστηµάτων και άλλες δραστηριότητες αναψυχής που διοργανώνονται στο φυσικό περιβάλλον, εµπεριέχουν το στοιχείο της περιπέτειας, δεν
διαταράσσουν την περιβαλλοντική ισορροπία της περιοχής και έχουν επιστηµονικό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα.
6. Περιηγητικές διαδροµές - πεζοπορία είναι η ειδικότερη µορφή τουρισµού υπαίθρου που αναπτύσσεται σε
ορειβατικά - πεζοπορικά µονοπάτια, όπως προδιαγράφονται στην 151344/165/2017 απόφαση του Αναπληρωτή
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β΄ 206) και περιλαµβάνουν το σύνολο δραστηριοτήτων προσέγγισης
σηµείων στην ύπαιθρο µε στόχο τη γνωριµία µε τη φυσική και πολιτιστική κληρονοµιά του κάθε τόπου, την προβολή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του και την ευαισθητοποίηση των πολιτών για την προστασία του.
7. Γεωτουρισµός είναι µορφή βιώσιµου τουρισµού υπαίθρου, η οποία βασίζεται στο γεωλογικό και γεωµορφολογικό χαρακτηρισµό των γεωτόπων τουριστικών
προορισµών και στη γεωδιατήρηση και την ερµηνεία του
αβιοτικού περιβάλλοντος και έχει ως κίνητρο την εµπειρία, τη γνώση και την απόλαυση της γεωποικιλότητας
και της γεωκληρονοµιάς οι οποίες εντοπίζονται, ενδεικτικά, σε θέσεις γεωλογικού ενδιαφέροντος µε γεωµορφολογικά µνηµεία και σχηµατισµούς, απολιθωµένα δάση, ενεργά ηφαίστεια, σπήλαια και φαράγγια, γεωλογικά
ρήγµατα και γεωπάρκα. Περιλαµβάνει ήπιες δραστηριότητες περιήγησης και απόλαυσης του τοπίου, καθώς και
δραστηριότητες επιστηµονικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα. Προωθεί την περιβαλλοντική εκπαίδευση και τη
διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος µε βιώσιµο τρόπο.
8. Γεωπάρκο είναι η οριοθετηµένη περιοχή ιδιαίτερου
γεωλογικού, οικολογικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος, σπανιότητας ή κάλλους, στην οποία προστατεύεται η γεωλογική κληρονοµιά και εξυπηρετεί ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς τουριστικούς σκοπούς.
9. Αλιευτικός τουρισµός είναι η µορφή τουρισµού υπαίθρου, η οποία συνίσταται στην παροχή υπηρεσιών
συνδεδεµένων µε την αλιεία, τη σπογγαλιεία, την υδατοκαλλιέργεια και τις σχετικές µε αυτές πρακτικές και
τεχνικές προς τους επισκέπτες- τουρίστες, οι οποίοι
συνδυάζουν τις διακοπές τους µε τις παρεχόµενες στο
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υγρό στοιχείο αλιευτικές δραστηριότητες, µε σκοπό την
ψυχαγωγία µέσω της αλιείας, την απόκτηση βιωµατικών
εµπειριών, τη γνωριµία µε τις τοπικές παραδόσεις, τα τοπικά έθιµα και την τοπική γαστρονοµία, τη διάδοση της
αλιευτικής κουλτούρας, και την οικονοµική τόνωση του
κοινωνικού ιστού σε τοπικό επίπεδο.
Άρθρο 5
Επιχειρήσεις τουρισµού υπαίθρου
1. Ως επιχειρήσεις τουρισµού υπαίθρου νοούνται οι επιχειρήσεις που παρέχουν µία ή παραπάνω από τις εξής
υπηρεσίες:
α) παροχή υπηρεσιών επίδειξης, ενηµέρωσης, παρακολούθησης ή συµµετοχής σε δράσεις, ενέργειες ή δραστηριότητες, που προωθούν την επαφή των επισκεπτώντουριστών µε την τοπική παραγωγική βάση και την ύπαιθρο,
β) παραγωγή, έκθεση ή και πώληση παραδοσιακών τοπικών προϊόντων, καθώς και τοπικών εδεσµάτων και
προϊόντων λαϊκής τέχνης της περιοχής τους,
γ) διαµονή και φιλοξενία σε συνδυασµό µε κάποια από
τις ανωτέρω υπηρεσίες,
δ) λοιπές δράσεις, ενέργειες ή δραστηριότητες που
µπορεί να αναπτυχθούν µε στόχο την ψυχαγωγία των επισκεπτών-τουριστών, µέσω της επαφής τους µε το φυσικό κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον της υπαίθρου.
2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Τουρισµού και
των κατά περίπτωση συναρµόδιων Υπουργών καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι λειτουργίας των επιχειρήσεων
της παραγράφου 1, ως επιχειρήσεων τουρισµού υπαίθρου, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
Άρθρο 6
Αθλητικός τουρισµός
1. Αθλητικός τουρισµός είναι η µορφή τουρισµού, η οποία πραγµατοποιείται µε ενεργητική ή παθητική συµµετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες αναψυχής που οι επισκέπτες- τουρίστες επιλέγουν στον τουριστικό προορισµό των διακοπών τους, µε στόχο την ψυχαγωγία και τη
βελτίωση της υγείας, της φυσικής κατάστασης και της
ευεξίας τους και περιλαµβάνει:
α) την ενεργητική αθλητική δραστηριότητα αναψυχής,
ατοµικά ή σε οµάδα,
β)την προσωπική εξέλιξη ή βελτίωση της δεξιότητας
και την εκµάθηση των κανόνων για την πραγµατοποίηση
δραστηριοτήτων αναψυχής ατοµικά ή σε οµάδα,
γ) την παθητική παρακολούθηση, ως θεατής ή υποστηρικτής µιας οµάδας, ενός αθλήµατος ή µίας αθλητικής
διοργάνωσης,
δ) την επίσκεψη σε τοποθεσίες και µέρη που σχετίζονται µε την ιστορία, την πολιτιστική κληρονοµιά και την
κουλτούρα του αθλήµατος ή ενός αθλητικού µύθου,
ε) δραστηριότητες αναψυχής για άτοµα µε ειδικές ανάγκες και αναπηρία.
2. Ο αθλητικός τουρισµός διακρίνεται σε τουρισµό
αθλητικών διοργανώσεων και τουρισµό υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητικής αναψυχής - περιπέτειας.
α) Τουρισµός αθλητικών διοργανώσεων είναι η ειδικότερη µορφή αθλητικού τουρισµού, ο οποίος περιλαµβάνει:
αα) επισκέπτες - τουρίστες που στόχο έχουν να παρα-

κολουθήσουν, ως θεατές, αθλητικούς αγώνες, συνδυάζοντας τη διαµονή τους και τις διακοπές τους µε τις αθλητικές διοργανώσεις,
ββ) µεµονωµένους αθλητές, οµάδες αθλητών, αποστολές, τεχνικούς και δηµοσιογράφους, που ταξιδεύουν για
να συµµετέχουν σε αθλητικούς αγώνες και αθλητικές
διοργανώσεις εφόσον συνδυάζουν χρονικά τη διαµονή
τους στον τόπο διεξαγωγής των διοργανώσεων ή και αλλού και παρατείνουν τη διαµονή τους για λόγους αναψυχής και διακοπών.
β) Τουρισµός υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητικής αναψυχής – περιπέτειας, είναι η ειδικότερη µορφή αθλητικού τουρισµού ο οποίος απευθύνεται σε επισκέπτες –
τουρίστες, οι οποίοι στο πλαίσιο των διακοπών τους επισκέπτονται έναν προορισµό για να συµµετέχουν ενεργά
σε µία ή περισσότερες δραστηριότητες αθλητικής αναψυχής.
Ως υπαίθριες δραστηριότητες αθλητικής αναψυχής περιπέτειας νοείται κάθε δραστηριότητα, ακραίας ή ήπιας περιπέτειας, που πραγµατοποιείται άπαξ ή περιστασιακά χωρίς αγωνιστικό χαρακτήρα και έχει κύριο σκοπό
την αναψυχή και ψυχαγωγία των συµµετεχόντων.
Οι υπαίθριες δραστηριότητες αθλητικής αναψυχής –
περιπέτειας µπορεί να αναπτύσσονται: στη θάλασσα, σε
λίµνες και ποτάµια, σε ορεινές, ηµιορεινές περιοχές και
σε αστικές και ηµιαστικές περιοχές και περιλαµβάνουν :
αα) προγράµµατα υπαίθριων δραστηριοτήτων, οι οποίες διακρίνονται σε ήπιες, όπως πεζοπορία, ιππασία περιπάτου, τρέξιµο, τοξοβολία, κολύµβηση µε εξοπλισµό,
παιχνίδια γνωριµίας και εµπιστοσύνης (team building), σε
έντονες δραστηριότητες, όπως κατάβαση µε φουσκωτή
βάρκα (rafting), ποδηλασία βουνού, αναρρίχηση
(climbing), κωπηλασία, κυµατοδροµία, αετοσανίδα, χρωµατοσφαίριση, η ενασχόληση µε το σύνολο των δραστηριοτήτων αθλητικής αναψυχής που διενεργούνται κατά
τη χειµερινή περίοδο, και υπό συγκεκριµένες κλιµατολογικές συνθήκες, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που
πραγµατοποιούνται σε ορειβατικά καταφύγια και χιονοδροµικά κέντρα (χιονοσανίδα, έλκηθρο, καταρρίχηση κατάβαση), εξερεύνηση σπηλαίων (caving), διάσχιση φαραγγιού, τρίαθλο, αντισφαίριση, γκολφ, πετοσφαίριση επί άµµου και αυτόνοµη κατάδυση, καθώς και σε δραστηριότητες αυξηµένης επικινδυνότητας (extreme sports), όπως ελεύθερη πτώση (sky diving), κατάδυση από βράχο
(cliff diving) και ελεγχόµενη πτώση µε ελαστικό σχοινί
(bungee jumping) αιωρόπτερο ή αλεξίπτωτο πλαγιάς
(paragliding– parapente),
ββ) προγράµµατα αθλητικής αναψυχής από οµάδες
εµψυχωτών και προπονητών/εκπαιδευτών των ξενοδοχείων µε ειδική υποδοµή όπως γυµναστήρια, κέντρα ευεξίας (spa), πισίνες, γήπεδα γκολφ, γήπεδα αντισφαίρισης, θεµατικά πάρκα και κέντρα θαλασσοθεραπείας.
γ) Ποδηλατικός τουρισµός είναι η µορφή τουρισµού όπου η ποδηλασία είναι ο κύριος σκοπός του ταξιδιού και
το ποδήλατο αποτελεί το µέσο προκειµένου οι επισκέπτες-τουρίστες να βιώσουν µία ολοκληρωµένη τουριστική εµπειρία. Ο ποδηλατικός τουρισµός αφορά επισκέπτες - τουρίστες που είτε διαµένουν σε έναν συγκεκριµένο τουριστικό προορισµό και επιλέγουν ηµερήσιες ποδηλατικές διαδροµές ή επισκέπτονται περισσότερους
προορισµούς και διαµένουν σε διαφορετικές τοποθεσίες.
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Οι ποδηλατικές δραστηριότητες αναψυχής διακρίνονται σε ήπια ποδηλασία, όπου ο ποδηλάτης απολαµβάνει
τη φύση και το τοπίο, και σε εντατική ποδηλασία, όπου η
φυσική κατάσταση είναι ο κύριος στόχος.
δ) Προπονητικός τουρισµός, είναι η µορφή τουρισµού
που αφορά την επίσκεψη µεµονωµένων αθλητών, καθώς
και επαγγελµατικών ή και ερασιτεχνικών οµάδων σε έναν τουριστικό προορισµό µε βασικό κίνητρο τη συµµετοχή τους σε προγράµµατα προετοιµασίας και αποθεραπείας που πραγµατοποιούνται ιδίως σε κέντρα προπονητικού αθλητικού τουρισµού.
Άρθρο 7
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισµού, Πολιτισµού και Αθλητισµού και των κατά περίπτωση συναρµόδιων Υπουργών καθορίζεται ο εξοπλισµός των συµµετεχόντων και οι προδιαγραφές του, ο αριθµός των οδηγών
- συνοδών ανά οµάδα συµµετεχόντων, καθώς και τα προσόντα, οι υποχρεώσεις και η πιστοποίησή τους και οι κανόνες ασφαλείας για τις δραστηριότητες της περίπτωσης β΄της παραγράφου 2 του άρθρου 6.
Άρθρο 8
Ειδικό Σήµα Λειτουργίας Τουρισµού Υπαίθριων
Δραστηριοτήτων Αθλητικής Αναψυχής – Περιπέτειας –
Ειδικό Σήµα Αθλητικού Τουρισµού
1. Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, τα οποία ασκούν επιχειρηµατικά τις δραστηριότητες που περιγράφονται στην
περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 6, υποχρεούνται να λάβουν Ειδικό Σήµα Λειτουργίας Τουρισµού Υπαίθριων Δραστηριοτήτων Αθλητικής Αναψυχής – Περιπέτειας. Η διαδικασία χορήγησης του σήµατος αυτού, τα
απαιτούµενα δικαιολογητικά και κάθε άλλο σχετικό θέµα
καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Τουρισµού. Εφόσον η δραστηριότητα αθλητικού τουρισµού σχετίζεται
µε µέσα θαλάσσιας αναψυχής, εφαρµόζεται κατά τα λοιπά ο Γενικός Κανονισµός Λιµένος που εγκρίθηκε µε το
άρθρο πρώτο της 2133.1/39328/2018 απόφασης του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Β΄ 1929)
και κάθε άλλη ειδική διάταξη. Αν οι δραστηριότητες αυτές ασκούνται από τουριστικό γραφείο, το τουριστικό
γραφείο πρέπει να διαθέτει Βεβαίωση Συνδροµής Νόµιµων Προϋποθέσεων σε ισχύ.
2. Θεσπίζεται Ειδικό Σήµα Αθλητικού Τουρισµού, το οποίο αποτελεί σήµα πιστοποίησης, µε ειδικό λογότυπο,
πενταετούς διάρκειας και χορηγείται από το Υπουργείο
Τουρισµού, µέσω της οικείας Περιφερειακής Υπηρεσίας
Τουρισµού µε διαδικασία και δικαιολογητικά που καθορίζονται µε κοινή απόφαση του Υπουργού Τουρισµού και
του καθ’ ύλην αρµόδιου Υπουργού. Τα δικαιολογητικά,
των οποίων η ισχύς λήγει, αντικαθίστανται υποχρεωτικά
πριν από τη λήξη τους, διαφορετικά το Ειδικό Σήµα ανακαλείται.
3. Το Ειδικό Σήµα Αθλητικού Τουρισµού ανακαλείται
αν ανακληθεί η Βεβαίωση Συνδροµής Νόµιµων Προϋποθέσεων του τουριστικού γραφείου ή το Ειδικό Σήµα Λειτουργίας Τουρισµού Υπαίθριων Δραστηριοτήτων Αθλητικής Αναψυχής – Περιπέτειας της παραγράφου 1 ή η αντίστοιχη άδεια λειτουργίας σε κάθε άλλη περίπτωση.

Άρθρο 9
Μητρώο Τουρισµού Υπαίθριων Δραστηριοτήτων
Αθλητικής Αναψυχής – Περιπέτειας - Γενικό Μητρώο
Σηµάτων Αθλητικού Τουρισµού
1. Στο Μητρώο Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΜΗ.Τ.Ε.)
της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 4276/2014 (Α΄ 155) του
Υπουργείου Τουρισµού καταχωρίζονται οι επιχειρήσεις
στις οποίες χορηγείται Ειδικό Σήµα Λειτουργίας Τουρισµού Υπαίθριων Δραστηριοτήτων Αθλητικής Αναψυχής –
Περιπέτειας, µε τα δικαιολογητικά που τις συνοδεύουν.
2. Στο Υπουργείο Τουρισµού τηρείται Γενικό Μητρώο
Σηµάτων Αθλητικού Τουρισµού, όπου καταχωρίζονται οι
αποφάσεις χορήγησης σήµατος Αθλητικού Τουρισµού,
µε τα δικαιολογητικά που τις συνοδεύουν.
3. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισµού καθορίζεται
η διαδικασία τήρησης του Γενικού Μητρώου Σηµάτων Αθλητικού Τουρισµού, το οποίο µπορεί να τηρείται και σε
ηλεκτρονική µορφή, και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
Άρθρο 10
Διοργάνωση δραστηριοτήτων αθλητικού τουρισµού
1.Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισµού του Υπουργείου Τουρισµού αδειοδοτούν κάθε διοργάνωση αθλητικού τουρισµού, η οποία πραγµατοποιείται από φυσικά ή
νοµικά πρόσωπα, που ασκούν επιχειρηµατικά δραστηριότητες αθλητικού τουρισµού, καθώς και από ενώσεις προσώπων µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εφόσον οι εν λόγω δραστηριότητες περιλαµβάνονται στον καταστατικό
σκοπό τους, και συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
α) η διοργάνωση αφορά ψυχαγωγούµενους πολίτες/
επισκέπτες-τουρίστες,
β) η διοργάνωση έχει σκοπό την αθλητική αναψυχή και
δεν εντάσσεται στα πλαίσια του αγωνιστικού αθλητισµού ή Προγραµµάτων Άθλησης για Όλους (ΠΑγΟ).
Η ανωτέρω διαδικασία αδειοδότησης, τα απαιτούµενα
δικαιολογητικά και κάθε άλλο σχετικό θέµα ρυθµίζεται
µε απόφαση του Υπουργού Τουρισµού.
2.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισµού, Πολιτισµού και Αθλητισµού και Προστασίας του Πολίτη καταρτίζονται οι κανονισµοί ασφαλούς διοργάνωσης δραστηριοτήτων αθλητικού τουρισµού της παραγράφου 1,
µε τους οποίους καθορίζονται ιδίως τα µέτρα ασφαλείας, οι προδιαγραφές του χρησιµοποιούµενου εξοπλισµού, οι υποχρεώσεις των συµµετεχόντων και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
3. Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισµού του Υπουργείου Τουρισµού αδειοδοτούν κάθε διοργάνωση αθλητικού τουρισµού, η οποία πραγµατοποιείται από φυσικά ή
νοµικά πρόσωπα, που ασκούν επιχειρηµατικά τις δραστηριότητες αθλητικού τουρισµού, καθώς και από ενώσεις προσώπων µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εφόσον οι
εν λόγω δραστηριότητες περιλαµβάνονται στον καταστατικό σκοπό τους, και συντρέχουν σωρευτικά οι εξής
προϋποθέσεις:
α) η διοργάνωση αφορά ψυχαγωγούµενους πολίτες/
τουρίστες, οι οποίοι έχουν αναπηρία οποιασδήποτε µορφής,
β) η διοργάνωση έχει σκοπό την αθλητική αναψυχή και
δεν εντάσσεται στα πλαίσια του αγωνιστικού αθλητι-
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σµού ή Προγραµµάτων Άθλησης για Όλους (ΠΑγΟ).
4.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισµού, Πολιτισµού και Αθλητισµού και Προστασίας του Πολίτη καταρτίζονται οι κανονισµοί ασφαλούς διοργάνωσης δραστηριοτήτων αθλητικού τουρισµού της παραγράφου 3,
µε τους οποίους καθορίζονται ιδίως τα µέτρα ασφαλείας, οι προδιαγραφές του χρησιµοποιούµενου εξοπλισµού, οι υποχρεώσεις των συµµετεχόντων και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
5. Ειδικά για τη διοργάνωση δραστηριοτήτων αθλητικού τουρισµού σε αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς
τόπους και µνηµεία, συµπεριλαµβανοµένων σπηλαίων,
τυγχάνουν εφαρµογής οι διατάξεις του ν. 3028/2002 και
ιδίως του άρθρου 46 και των κατ’ εξουσιοδότηση εκδιδόµενων πράξεων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Άρθρο 11
Αεροπορικός τουρισµός
Αεροπορικός τουρισµός είναι η περιήγηση των επισκεπτών - τουριστών µε ιδιόκτητο ή µισθωµένο πτητικό µέσο όλων των τύπων, κατηγοριών και είδους, όπως αεροπλάνο, υπερελαφρά πτητική µηχανή (ΥΠΜ) ελεγχόµενη
µε αεροδυναµικά µέσα ή µετατόπισης κέντρου βάρους
µε ρόδες, πλωτήρες ή αµφίβιο, ελικόπτερο, αλεξίπτερο
ή αλεξίπτωτο πλαγιάς µε κινητήρα ή χωρίς, ανεµόπτερο,
δελταπλάνο (ατοµική ανεµοπορία), γυροπλάνο, αιωρόπτερο και αερόστατο, µε χρήση ειδικού εξοπλισµού και
συνοδεία έµπειρων και εκπαιδευµένων πιλότων, σύµφωνα µε τα εξειδικευµένα πρότυπα ασφαλείας και το εθνικό και διεθνές κανονιστικό πλαίσιο και διαδικασίες των
αρµόδιων φορέων.
Ο αεροπορικός τουρισµός περιλαµβάνει και την αεροπεριήγηση µε τη συµµετοχή επισκεπτών - τουριστών σε
αεροπορική ξενάγηση πάνω από ενδιαφέροντες τουριστικούς προορισµούς φυσικού κάλλους και ιστορικού ενδιαφέροντος, µε πτητικά µέσα ιδιόκτητα ή µισθωµένα.
Οι επισκέπτες – τουρίστες, παράλληλα µε την πτητική
τους δραστηριότητα, αποβλέπουν στην επίσκεψη αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τουριστικών προορισµών,
παραδοσιακών οινοποιείων, ελαιοτριβείων, καθώς και εργαστηρίων παρασκευής τοπικών προϊόντων, προκειµένου να γευτούν την τοπική κουζίνα και να γνωρίσουν το
φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον.
Άρθρο 12
Θαλάσσιος τουρισµός
1.Θαλάσσιος τουρισµός είναι το σύνολο των οργανωµένων τουριστικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων αναψυχής και ψυχαγωγίας που παρέχονται στο θαλάσσιο
χώρο και τις ακτές του τουριστικού προορισµού και αποτελεί µία από τις δυναµικά αναπτυσσόµενες µορφές
τουρισµού. Ο θαλάσσιος τουρισµός διακρίνεται ιδίως σε
τουρισµό κρουαζιέρας, τουρισµό γιώτινγκ, θαλάσσιες
και παράκτιες δραστηριότητες αναψυχής, καταδυτικό
τουρισµό αναψυχής.
2. Τουρισµός κρουαζιέρας είναι το θαλάσσιο ταξίδι αναψυχής µε προγραµµατισµένη διαδροµή και στάσεις σε

λιµάνια που πραγµατοποιείται µε πλοία κρουαζιέρας, κατά το οποίο οι επισκέπτες - τουρίστες επισκέπτονται σε
ένα ταξίδι πολλούς και διαφορετικούς προορισµούς τουριστικού, πολιτιστικού και ιστορικού ενδιαφέροντος και
έχουν τη δυνατότητα επιπλέον να επιλέξουν προσφερόµενα πακέτα εκδροµών και αυθεντικών εµπειριών στον ίδιο τον προορισµό, ώστε να ανακαλύψουν την ιδιαίτερη
πολιτιστική κληρονοµιά, τα αξιοθέατα, τους ιστορικούς
χώρους, τα τοπικά έθιµα και τις παραδόσεις, καθώς και
να αποκτήσουν αυθεντικές εµπειρίες που συνδέονται µε
τη γαστρονοµία, τη διασκέδαση, τις τοπικές αγορές, την
ψυχαγωγία και το σύγχρονο πολιτισµό.
3. Τουρισµός Γιώτινγκ (Yachting) είναι η θαλάσσια περιήγηση για λόγους αναψυχής µε χρήση ιδιόκτητων ή
εκµισθωµένων πλοίων, ιστιοφόρων, θαλαµηγών ή ταχύπλοων σκαφών, µε πλήρωµα ή άνευ πληρώµατος, περιήγηση η οποία περιλαµβάνει υπηρεσίες διαµονής και εστίασης και κατά την οποία οι επισκέπτες-τουρίστες έχουν τη δυνατότητα να σχεδιάσουν και να επιλέξουν τη
δική τους διαδροµή µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως η
ιδιωτικότητα, και η προσέγγιση παραλιών αποµακρυσµένων ή προσβάσιµων µόνο δια θαλάσσης, να προσεγγίσουν σε αγκυροβόλια, τουριστικά καταφύγια και µαρίνες
προκειµένου να γνωρίσουν τους προορισµούς που επιθυµούν, να διαµορφώσουν το δικό τους πρόγραµµα, να
επισκεφθούν τα αξιοθέατα, να δοκιµάσουν τοπικές γεύσεις και προϊόντα, να διασκεδάσουν και να ψυχαγωγηθούν.
4. Θαλάσσιες και παράκτιες δραστηριότητες αναψυχής είναι δραστηριότητες οι οποίες ασκούνται στο θαλάσσιο χώρο και περιγράφονται ως «τουρισµός παραλίας» περιλαµβάνουν δε ιδίως κολύµβηση, θαλάσσια
παιχνίδια ατοµικά και οµαδικά, θαλάσσιο σκι, ιστιοσανίδα, αλεξίπτωτο θαλάσσης και παράκτιες θαλάσσιες εκδροµές, ή ασκούνται στον παράκτιο χώρο και περιλαµβάνουν ιδίως πετοσφαίριση άµµου (beach volley), ρακέτες, τέννις παραλίας (beach tennis), ποδόσφαιρο στην
άµµο (beach soccer) και ηλιοθεραπεία.
5. Καταδυτικός τουρισµός αναψυχής είναι η υποβρύχια περιήγηση σε προστατευµένους υποθαλάσσιους χώρους, καταδυτικά πάρκα και υποβρύχια µουσεία, που επιλέγουν οι επισκέπτες-τουρίστες συνδυάζοντας τις διακοπές τους µε ατοµικές ή οργανωµένες καταδύσεις µε
συγκεκριµένο εξοπλισµό και τεχνικές, καθώς και η εκµάθηση ή η καθοδήγηση κατάδυσης µε σκοπό την εξερεύνηση του υποβρύχιου βυθού µε τους ζώντες οργανισµούς και την υποθαλάσσια γεωµορφολογία του για λόγους αναψυχής, άσκησης και απόκτησης γνώσεων και εµπειριών.
Ο καταδυτικός τουρισµός αναψυχής µπορεί να πραγµατοποιείται σε:
α)καταδυτικό πάρκο σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 3409/2005 (Α΄273),
β)επισκέψιµοι ενάλιοι αρχαιολογικοί χώροι -υποβρύχια
µουσεία σύµφωνα µε το άρθρο 11 του ν. 3409/2005.
Άρθρο 13
Πολιτιστικός τουρισµός
1. Πολιτιστικός τουρισµός είναι η ειδική µορφή τουρισµού κατά τον οποίο οι επισκέπτες-τουρίστες ανακαλύπτουν, γνωρίζουν και βιώνουν την ιστορία, την παράδο-
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ση, την πολιτιστική κληρονοµιά, το σύγχρονο πολιτισµό,
καθώς και την κουλτούρα και την ταυτότητα της χώρας
και του λαού της, µέσα από πολιτιστικές δραστηριότητες
αναψυχής. Οι δραστηριότητες αφορούν:
α) πολιτιστικές επισκέψεις και περιηγήσεις για τη γνωριµία µε την πολιτιστική κληρονοµιά υλική και άυλη, σε
αξιοθέατα παγκόσµιας πολιτιστικής κληρονοµιάς, αρχαιολογικούς χώρους, µουσεία, κτίρια και µνηµεία αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς, εθνικά και ιστορικά µνηµεία, ιστορικά κέντρα πόλεων, παραδοσιακούς οικισµούς, βιβλιοθήκες και κάθε χώρο πολιτισµού και δράσεις που συνδέονται µε τη µυθολογία, τη φιλοσοφία, τη λογοτεχνία, τη
µουσική, το τραγούδι, το θέατρο, τον κινηµατογράφο, τη
φωτογραφία και κάθε τέχνη, καθώς και αναβιώσεις και
ψηφιακές αναπαραστάσεις ιστορικών, µυθολογικών και
άλλων πολιτιστικών σεναρίων,
β) πολιτιστικές θεµατικές διαδροµές που είναι το σύνολο φυσικών ή τεχνητών αξιοθέατων µε βάση ένα συγκεκριµένο θεµατικό πλαίσιο, ιστορικό, πολιτιστικό και
βιωµατικό, που παρέχουν εκπαίδευση και αναψυχή,
γ) πολιτιστικές εκδηλώσεις και φεστιβάλ που είναι οποιαδήποτε οργανωµένη δραστηριότητα αναψυχής των
επισκεπτών-τουριστών για την απόκτηση εξατοµικευµένης και αυθεντικής εµπειρίας, µε κάθε είδους ενεργή
συµµετοχή ή ενασχόληση µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ενός τόπου.
2. Ειδικότερες µορφές πολιτιστικού τουρισµού είναι ο
πολιτιστικός αστικός τουρισµός – τουρισµός πόλεων, ο
τουρισµός νεολαίας, ο τουρισµός τρίτης ηλικίας, ο γαµήλιος τουρισµός και ο τουρισµός κινηµατογραφικών και
τηλεοπτικών παραγωγών.
3.Πολιτιστικός αστικός τουρισµός – τουρισµός πόλεων
(city breaks - city trip) είναι το ταξίδι αναψυχής σε πόλεις,
µικρής ή µεγάλης διάρκειας, κατά το οποίο οι επισκέπτες-τουρίστες επιλέγουν τον προορισµό:
α) για να βιώσουν ολοκληρωµένες εµπειρίες, στις οποίες συµπεριλαµβάνονται η γνωριµία µε την ιστορία,
τον πολιτισµό και το σύγχρονο τρόπο ζωής, οι εκδροµές,
οι ξεναγήσεις και οι περιηγήσεις σε µνηµεία και αξιοθέατα, οι δραστηριότητες αναψυχής, ψυχαγωγίας και διασκέδασης, καθώς και η γαστρονοµία και οι αγορές,
β) επειδή πραγµατοποιούνται διεθνείς εκθέσεις, πολιτιστικά φεστιβάλ, κορυφαίες αθλητικές και άλλου είδους
σύγχρονες διοργανώσεις, στις οποίες επιθυµούν να παραστούν και να συνδυάσουν την παραµονή τους βιώνοντας ολοκληρωµένες εµπειρίες.
4. Τουρισµός νεολαίας είναι µία δυναµικά αναπτυσσόµενη µορφή τουρισµού, που αξιοποιεί τη χρήση των νέων τεχνολογιών στην αναζήτηση και επιλογή τουριστικού προορισµού, ενισχύοντας τη διαδικτυακή επιχειρηµατικότητα παρέχοντας ελκυστικές και ανταγωνιστικές
τουριστικές επιλογές, και στην οποία άτοµα νεαρής ηλικίας επισκέπτονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους προορισµούς για να αποκτήσουν ταξιδιωτικές εµπειρίες ζωής,
για εκπαιδευτικούς λόγους, για συµµετοχή σε εθελοντικές δράσεις, καθώς και για διαµονή σε κατασκηνώσεις
και άλλου είδους δραστηριότητες αναψυχής.
5. Τουρισµός τρίτης ηλικίας είναι η µορφή τουρισµού
όπου οι επισκέπτες-τουρίστες ώριµης ηλικίας, ατοµικά ή
οµαδικά, επισκέπτονται προορισµούς καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, συνδυάζοντας την αναψυχή µε την ευεξία, τον πολιτισµό και µε τις άλλες ειδικές µορφές του-

ρισµού, µε βασικό κίνητρο την παροχή κατάλληλων υποδοµών για την εύκολη και άνετη διαµονή, τη µετακίνησή
τους και την ασφάλεια κατά τη διάρκεια του ταξιδιού
τους. Η επιλογή των επισκεπτών- τουριστών της τρίτης
ηλικίας ενός προορισµού µπορεί να βασίζεται στις ήπιες
κλιµατολογικές συνθήκες για την παραµονή τους, ιδίως
για τους χειµερινούς µήνες (παραχείµαση), αποτελώντας ταξιδιωτική βιωµατική εµπειρία συγκεκριµένης
διάρκειας.
6. Γαµήλιος τουρισµός είναι η µορφή τουρισµού όπου
κύριος σκοπός της επίσκεψης στον προορισµό επιλογής
είναι η τέλεση του γάµου ή ο εορτασµός του ή το γαµήλιο ταξίδι που πραγµατοποιεί το ζευγάρι, µε συγγενείς
και φίλους του, σε επιλεγµένο προορισµό, διαφορετικό
του τόπου καταγωγής/διαµονής του, επιθυµώντας να
συνδέσει µε τον προορισµό αυτό το σηµαντικό γι’ αυτό
γαµήλιο γεγονός.
7. Τουρισµός κινηµατογραφικών και τηλεοπτικών παραγωγών είναι η επίσκεψη είτε σε µέρη στα οποία έχουν
γυριστεί κινηµατογραφικές ταινίες ή τηλεοπτικές ή διαδικτυακές παραγωγές είτε σε µέρη που έχουν προβληθεί
µέσα από ταινίες ή τηλεοπτικές ή διαδικτυακές παραγωγές ή στα οποία γίνεται παραποµπή, ο οποίος περιλαµβάνει κάθε δραστηριότητα αναψυχής προσέλκυσης επισκεπτών - τουριστών µέσω της απεικόνισης ενός τόπου
ή της προβολής της ιστορίας του στον κινηµατογράφο.
Στον τουρισµό αυτόν εντάσσονται όλες οι µορφές ταξιδιών σε µέρη, όπως τουριστικοί προορισµοί, χώροι τηλεοπτικών γυρισµάτων και θεµατικά πάρκα που σχετίζονται µε τα παραπάνω, καθώς και τα ταξίδια που πραγµατοποιούν αποστολές για κάθε δραστηριότητα παραγωγής κινηµατογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών
προγραµµάτων, τα κινηµατογραφικά συνεργεία, οι τεχνικοί, οι συνοδοί και οι οικογένειές τους που διαµένουν
στον τόπο των γυρισµάτων ή και παρατείνουν τη διαµονή τους για λόγους αναψυχής και διακοπών.
8. Η ανάπτυξη των δραστηριοτήτων που εµπίπτουν
στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος άρθρου και λαµβάνουν χώρα σε αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους, µνηµεία και δηµόσια µουσεία, τελεί υπό την επιφύλαξη του οικείου θεσµικού πλαισίου περί προστασίας
τους, συµπεριλαµβανοµένων των διατάξεων του
ν. 3028/2002 και ιδίως του άρθρου 46 και των κατ’ εξουσιοδότηση εκδιδόµενων πράξεων.
Άρθρο 14
Τουρισµός γαστρονοµίας
Ο τουρισµός γαστρονοµίας, ως αναπόσπαστο κοµµάτι
της πολιτιστικής κληρονοµιάς κάθε τόπου, είναι µορφή
τουριστικής δραστηριότητας αναψυχής, στην οποία οι επισκέπτες-τουρίστες σχεδιάζουν τα ταξίδια τους µε στόχο να γευτούν την αυθεντική τοπική κουζίνα ή να συµµετέχουν σε δραστηριότητες αναψυχής σχετικές µε τη γαστρονοµία, εµβαθύνοντας παράλληλα στην ιστορία και
τις παραδόσεις του προορισµού, στον τρόπο ζωής, την
κουλτούρα, την τοπική παράδοση και την εθνική ταυτότητα των προϊόντων.
O τουρισµός γαστρονοµίας περιλαµβάνει δραστηριότητες, όπως η µελέτη και η γευσιγνωσία των τοπικών
προϊόντων, η εκµάθηση της τοπικής κουζίνας, η αγορά αγροτικών προϊόντων απευθείας από τον τόπο παραγω-
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γής, η συµµετοχή σε εκδηλώσεις – φεστιβάλ και παρουσιάσεις γευσιγνωσίας ποιοτικών προϊόντων διατροφής,
η ανάδειξη της ελληνικής και µεσογειακής κουζίνας, καθώς και η διεθνοποίηση των τοπικών προϊόντων.
Οι επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τοµέα της εστίασης και ενισχύουν την ποιότητα και αναβαθµίζουν τις παρεχόµενες υπηρεσίες τους, µπορεί να
λαµβάνουν, εφόσον το ζητήσουν, το Σήµα Ελληνικής
Κουζίνας από το Υπουργείο Τουρισµού, σύµφωνα µε τις
διατάξεις της Τ. 4333/2001απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης (Β΄1097).
Άρθρο 15
Θρησκευτικός – προσκυνηµατικός τουρισµός - ορισµός
1. Θρησκευτικός-προσκυνηµατικός τουρισµός είναι:
α) το σύνολο των τουριστικών δραστηριοτήτων που
σχετίζονται µε τη διενέργεια ταξιδιού ατοµικά ή οµαδικά
σε τόπους, χώρους και µνηµεία, κτίσµατα, µονές και ναούς που σχετίζονται µε την ιστορία και την εξέλιξη της
θρησκευτικής δραστηριότητας ή γενικότερα θρησκευτικής σηµασίας, για λόγους θρησκευτικού, ιστορικού, πολιτιστικού και εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος,
β) προσκυνηµατικές περιηγήσεις και όλες οι δραστηριότητες που διενεργούνται µε κίνητρο, µεταξύ άλλων,
το προσκύνηµα, τη συµµετοχή σε θρησκευτικές τελετές/εκδηλώσεις, την εκπλήρωση τάµατος, την έκφραση
λατρευτικής πίστης και την εκπλήρωση εσωτερικής αναζήτησης περί του Θείου.
Στις δραστηριότητες του θρησκευτικού και προσκυνηµατικού τουρισµού - προσκυνηµατικών περιηγήσεων περιλαµβάνονται όλες οι δραστηριότητες συνεδρίων και
εκδηλώσεων που διοργανώνονται από τις γνωστές θρησκευτικές κοινότητες στην Ελλάδα, που έχουν αντικείµενο σχετικό µε θέµατα θρησκείας, θρησκευτικών µνηµείων, θρησκευτικών δραστηριοτήτων και τελετών, καθώς και δράσεις µε το σκοπό της ανάδειξης των µνηµείων, των χώρων, των παραδόσεων και των επετείων, σχετικών µε την ιστορία, την εξέλιξη και την ανάπτυξη της
θρησκευτικής δραστηριότητας και του προσκυνηµατικού
τουρισµού - προσκυνηµατικών περιηγήσεων γενικότερα.
2. Η ανάπτυξη των δραστηριοτήτων που εµπίπτουν
στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος άρθρου και λαµβάνουν χώρα σε αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους, µνηµεία και δηµόσια µουσεία, τελεί υπό την επιφύλαξη του οικείου θεσµικού πλαισίου περί προστασίας
τους, συµπεριλαµβανοµένων των διατάξεων του
ν. 3028/2002 και ιδίως του άρθρου 46 και των κατ’ εξουσιοδότηση εκδιδόµενων πράξεων.
Άρθρο 16
Συνεδριακός τουρισµός -ορισµός
Συνεδριακός τουρισµός είναι οι οργανωµένες συναντήσεις ατόµων µε κοινά ενδιαφέροντα ή επαγγελµατικές ιδιότητες, ιδίως διαλέξεις, διασκέψεις, ηµερίδες, επιµορφωτικά σεµινάρια, συναντήσεις, συσκέψεις, ταξίδια κινήτρων και εκθέσεις, µε κύριο σκοπό την επιστηµονική ενηµέρωση και την ανταλλαγή πληροφοριών και απόψεων µεταξύ των συνέδρων/οµιλητών που παρευρίσκονται στην εκδήλωση και βασικό χαρακτηριστικό την
προσέλκυση επισκεπτών-τουριστών για µικρό χρονικό

διάστηµα σε τουριστικό προορισµό καθ’ όλη τη διάρκεια
του έτους.
Άρθρο 17
Διοργάνωση συνεδρίων
1. Τα συνέδρια, τοπικά, εθνικά ή διεθνή και ανεξαρτήτως θεµατολογίας, διοργανώνονται από τουριστικά γραφεία του ν. 393/1976 (Α΄199).
2. Η διοργάνωση συνεδρίων, εκτός από τα τουριστικά
γραφεία, µπορεί να πραγµατοποιείται και από φυσικά και
νοµικά πρόσωπα, καθώς και από σωµατεία και ενώσεις
προσώπων που οφείλουν στο διακριτικό τίτλο τους ή
στους καταστατικούς σκοπούς τους να περιέχουν τον όρο «Συνεδριακές Υπηρεσίες» (Congress).Τα πρόσωπα
αυτά υποχρεούνται να γνωστοποιούν τη δραστηριότητά
τους µε την καταχώρισή τους στο Μητρώο Συνεδρίων
και Διοργανωτών Συνεδρίων του επόµενου άρθρου.
3. Αν το συνέδριο προσφέρεται ως µέρος οργανωµένης εκδροµής ή τουριστικού πακέτου και περιλαµβάνει
και άλλες τουριστικές υπηρεσίες ή διαµονή, απαιτείται η
συνεργασία των προσώπων της προηγούµενης παραγράφου µε τουριστικό γραφείο.
Άρθρο 18
Μητρώο Συνεδρίων - Διοργανωτών Συνεδρίων
Στο Μητρώο Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΜΗ.Τ.Ε.) που
τηρείται στο Υπουργείο Τουρισµού, δηµιουργείται Μητρώο Συνεδρίων και Διοργανωτών Συνεδρίων.
Άρθρο 19
Εκπαιδευτικός τουρισµός
Εκπαιδευτικός τουρισµός είναι η ειδική µορφή τουρισµού που συνδυάζει την εκπαίδευση µε την αναψυχή,
στο πλαίσιο της οποίας οι επισκέπτες – τουρίστες είτε
ατοµικά είτε συνοδευόµενοι από εκπαιδευτικούς ή συγγενείς ή φίλους, επιλέγουν τουριστικούς προορισµούς
µε βάση τα παρεχόµενα εκεί εκπαιδευτικά προγράµµατα
και συνδυάζουν τις διακοπές τους στους προορισµούς
αυτούς µε τη συµµετοχή τους σε εκπαιδευτικές, πολιτιστικές και εθελοντικές δράσεις και εκπαιδευτικά προγράµµατα κάθε κύκλου σπουδών οποιουδήποτε επιπέδου, όπως εκπαιδευτικές δραστηριότητες που πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο εκπαιδευτικών ευρωπαϊκών ή
διεθνών προγραµµάτων σε συνεργασία µε εκπαιδευτικά
ιδρύµατα και φορείς της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής κατά τη διάρκεια του έτους, τουριστικά εκπαιδευτικά προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης, προγράµµατα
µετεκπαίδευσης, επαγγελµατικής τουριστικής πρακτικής
άσκησης, επισκέψεις σε ερευνητικές και εκπαιδευτικές
εγκαταστάσεις, σε τουριστικούς προορισµούς και προγράµµατα εκµάθησης ξένων γλωσσών και εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων.
Άρθρο 20
Τουρισµός υγείας
1. Τουρισµός υγείας είναι η ειδική µορφή τουρισµού,
που συνίσταται στην παροχή προς επισκέπτες-τουρίστες
υψηλού επιπέδου υπηρεσιών που σχετίζονται µε την
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πρόληψη, τη θεραπεία και τη βελτίωση της σωµατικής,
ψυχικής και πνευµατικής υγείας τους. Οι υπηρεσίες υγείας και οι λοιπές υπηρεσίες αναψυχής µπορεί να συνδυάζονται σε κατάλληλες υποδοµές προσβάσιµες σε όλους.
Ο τουρισµός υγείας περιλαµβάνει τον ιατρικό τουρισµό, τον οδοντιατρικό, τον ιαµατικό - θερµαλιστικό τουρισµό και τον τουρισµό ευεξίας.
2. Ο ιατρικός τουρισµός είναι η µετακίνηση των επισκεπτών- τουριστών µε προβλήµατα υγείας ή µε χρόνιες
παθήσεις στον τουριστικό προορισµό επιλογής τους,
προκειµένου να τους παρασχεθούν υπηρεσίες υγείας από δοµές παροχής πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας
φροντίδας υγείας που λειτουργούν νόµιµα, µε σκοπό
την πρόληψη, τη διάγνωση ή τη θεραπεία ασθενειών και
τη διατήρηση ή τη βελτίωση της προσωπικής υγείας
τους.
Οι τουρίστες-επισκέπτες κατά τη διάρκεια της διαµονής τους στον τουριστικό προορισµό συνδυάζουν την ιατρική περίθαλψη µε δραστηριότητες αναψυχής, ενηµέρωσης, µεταφοράς, ξενάγησης και εστίασης για τους ίδιους και τους συνοδούς τους.
3. Ο ιαµατικός - θερµαλιστικός τουρισµός είναι ειδική
µορφή τουρισµού παροχής τουριστικών υπηρεσιών σε
περιοχές, το κύριο χαρακτηριστικό των οποίων αποτελεί
η χρήση αναγνωρισµένων ιαµατικών φυσικών πόρων σε
ειδικές εγκαταστάσεις για θεραπευτικούς σκοπούς και
αφορά όσους επιθυµούν να συνδυάσουν την ξεκούραση
και την αναψυχή τους, µε τη χρήση ιαµατικών φυσικών
πόρων, ώστε να βελτιώσουν τη σωµατική, πνευµατική και
ψυχική τους υγεία.
4. Ο τουρισµός ευεξίας είναι η µορφή τουρισµού κατά
την οποία οι επισκέπτες- τουρίστες απολαµβάνουν σε
τουριστικές εγκαταστάσεις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες
που περιλαµβάνουν τη φροντίδα της φυσικής κατάστασης, την αισθητική περιποίηση, την αντιγήρανση, τη θαλασσοθεραπεία, την υγιεινή διατροφή, τη χαλάρωση, το
διαλογισµό, την περιποίηση σώµατος, καθώς και την
πνευµατική και σωµατική αναζωογόνηση, ατοµικά ή οµαδικά.
Άρθρο 21
Ηλεκτρονικό Μητρώο
Τουρισµού Υγείας
Η παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 4179/2013 (Α΄175), όπως αυτή αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 26
του ν. 4276/2014 (Α΄ 155), αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Συνίσταται στον ΕΟΠΥΥ ηλεκτρονικό µητρώο παρόχων υπηρεσιών τουρισµού υγείας, στο οποίο καταχωρίζονται συµβεβληµένοι και µη πάροχοι του ΕΟΠΥΥ, ιδίως: α) ασφαλιστικοί πάροχοι υγείας, β) εργαστήρια φυσικοθεραπείας, λογοθεραπείας και εργοθεραπείας, γ) ιδιωτικές κλινικές, δ) δηµόσια νοσοκοµεία, ε) κέντρα αποκατάστασης και αποθεραπείας, στ) µονάδες ιαµατικής
θεραπείας, κέντρα ιαµατικού τουρισµού - θερµαλισµού,
ζ) κέντρα θαλασσοθεραπείας, η) κέντρα χρόνιας αιµοκάθαρσης, θ) µονάδες ιατρικώς υποβοηθούµενης αναπαραγωγής, ι) ιατρεία, πολυϊατρεία, οδοντιατρεία και εταιρεία διαγνωστικού εργαστηρίου. Το ανωτέρω µητρώο
του ΕΟΠΥΥ λειτουργεί ως δηµόσια ηλεκτρονική βάση
δεδοµένων, που διασυνδέεται άµεσα µε το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Τουρισµού και αναρτάται σε ι-

στοσελίδα των υπηρεσιών τους. Με κοινή απόφαση των
Υπουργών Υγείας και Τουρισµού, ύστερα από γνώµη του
διοικητικού συµβουλίου του ΕΟΠΥΥ, καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την
καταχώριση στο ανωτέρω µητρώο, εξειδικεύονται οι ανωτέρω κατηγορίες φορέων ή προστίθενται κατηγορίες
νέων παρόχων τουρισµού υγείας και ορίζονται τα πεδία
των πληροφοριών που θα εµπεριέχονται σε αυτό. Με
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Υγείας και
Τουρισµού καθορίζεται το ύψος του παραβόλου για την
καταχώριση των παρόχων υπηρεσιών τουρισµού υγείας
στο ανωτέρω µητρώο, η διαδικασία απόδοσης του παραβόλου και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
Άρθρο 22
Ιατρείο Μονάδων Ιαµατικής Θεραπείας,
Κέντρων Ιαµατικού Τουρισµού – Θερµαλισµού
και Κέντρων Θαλασσοθεραπείας
Το άρθρο 31 του ν. 4238/2014 (Α΄ 38), όπως αυτό αντικαταστάθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 40 του
ν. 4272/2014 (Α΄ 145),αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 31
Ιατρείο Μονάδων Ιαµατικής Θεραπείας, Κέντρων
Ιαµατικού Τουρισµού – Θερµαλισµού
και Κέντρων Θαλασσοθεραπείας
1. Εντός των Μονάδων Ιαµατικής Θεραπείας (Μ.Ι.Θ.),
των Κέντρων Ιαµατικού Τουρισµού – Θερµαλισµού
(Κ.Ι.Τ.-Θ.) και των Κέντρων Θαλασσοθεραπείας (Κ.Θ.)
του άρθρου 1 του ν. 3498/2006 (Α΄ 230) υφίσταται υποχρεωτικά ιατρείο µε τις εξής µορφές:
α) ιατρείο για παροχή υπηρεσιών συµβουλευτικού χαρακτήρα και παροχή πρώτων βοηθειών. Στην περίπτωση
αυτή υπάγονται τα ιατρεία που προβλέπονται στην
1506/2018 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών,
Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Τουρισµού (Β΄ 356) και
στην 2704/2018 απόφαση του Υπουργού Τουρισµού (Β΄
603), ή
β) «ιατρείο ιαµατικού τουρισµού» ως φορέας παροχής
υπηρεσιών πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας. Η αδειοδότηση, η λειτουργία και η εποπτεία του, στην οποία συµπεριλαµβάνεται και η επιβολή κυρώσεων, διέπεται από
το π.δ. 84/2001 (Α΄70), το άρθρο 85 του ν. 4472/2017
(Α΄74) και τις κείµενες διατάξεις που αφορούν τους φορείς πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Τουρισµού καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι, οι προϋποθέσεις,
οι τεχνικές προδιαγραφές, ο εξοπλισµός, η σύνθεση του
ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού και οι όροι εργασίας τους, οι δικαιούχοι, το ωράριο λειτουργίας,
ο τρόπος παραποµπής των ληπτών υπηρεσιών ιαµατικού
τουρισµού στα «ιατρεία ιαµατικού τουρισµού» της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1, η σύνθεση και το έργο
των επιτροπών ελέγχου, καθώς και κάθε άλλο σχετικό
θέµα.
3. Μονάδες Ιαµατικής Θεραπείας (Μ.Ι.Θ.), Κέντρα Ιαµατικού Τουρισµού – Θερµαλισµού (Κ.Ι.Τ.-Θ.) και Κέντρα
Θαλασσοθεραπείας (Κ.Θ.), που ήδη διαθέτουν ιατρείο
της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1, µπορεί να λειτουργήσουν, εντός της ειδικής τουριστικής εγκατάστα-
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σης, «ιατρείο ιαµατικού τουρισµού» της περίπτωσης β΄
της παραγράφου 1, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις
της απόφασης της προηγούµενης παραγράφου».
Άρθρο 23
Αιγίδα Υπουργείου Τουρισµού
1. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισµού µπορεί να
τίθενται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισµού επιλεγµένες δράσεις, όπως διοργανώσεις, εκδηλώσεις, συνέδρια, ηµερίδες, σεµινάρια, διαγωνισµοί και φεστιβάλ,
αν κρίνεται ότι στοχεύουν στην ενίσχυση των ανωτέρω
αναφερόµενων ειδικών µορφών τουρισµού.
2. Η διαδικασία, οι όροι και οι προϋποθέσεις θέσης
δράσεων υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισµού και
κάθε άλλο σχετικό θέµα καθορίζονται µε απόφαση του
Υπουργού Τουρισµού.
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 393/1976 (Α΄ 199)
Άρθρο 24
Παροχή υπηρεσιών τουριστικού χαρακτήρα τουριστικός συνοδός - έκδοση εισιτηρίων
Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 393/1976, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 44 του ν. 4549/2018
(Α΄105) προστίθενται περιπτώσεις η΄ και θ΄ και µετά τις
περιπτώσεις αυτές προστίθενται εδάφια, ως εξής:
«η. Την παροχή υπηρεσιών και διοργάνωση δραστηριοτήτων θεµατικού τουριστικού χαρακτήρα.
θ. Τη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών τουριστικού συνοδού, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 710/1977
(Α΄283). Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Τουρισµού, καθορίζονται οι όροι και
οι προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλµατος τουριστικού συνοδού.
Τα εισιτήρια εκδίδονται και διατίθενται είτε εντός της
γραφειακής εγκατάστασης του τουριστικού γραφείου,
είτε ηλεκτρονικά, είτε από εκδοτήρια εισιτηρίων που λειτουργεί το τουριστικό γραφείο, όπου αυτό προβλέπεται
από ειδικότερη νοµοθεσία. Ειδικά και για το χρονικό διάστηµα µέχρι τις 31.5.2019, τα εισιτήρια ειδικών τουριστικών λεωφορείων δηµόσιας χρήσης ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης και τουριστικών τρένων µπορεί να διατίθενται από τουριστικά γραφεία και από σηµεία πώλησης
που έχουν καθοριστεί µε σύµβαση µεταξύ του φορέα έκδοσης ή διάθεσης των εισιτηρίων και του τουριστικού
γραφείου».
Άρθρο 25
Τουριστικά γραφεία τρίτων χωρών
Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 393/1976
προστίθεται εδάφιο, ως εξής:
«Άλλως, τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο δικαιούνται να παρέχουν τουριστικές υπηρεσίες µόνο εφόσον συµβάλλονται για το
σκοπό αυτόν µε τουριστικό γραφείο που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα».

Άρθρο 26
Μετατροπή τουριστικού γραφείου
Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 393/1976
(Α΄199), προστίθεται εδάφιο ως εξής :
«Σε περίπτωση µετατροπής υφιστάµενου τουριστικού
γραφείου σε τουριστικό γραφείο που παρέχει αποκλειστικά και µόνο µέσω διαδικτύου υπηρεσίες, και αντίστροφα, εκδίδεται νέα Βεβαίωση Συνδροµής Νόµιµων
Προϋποθέσεων σε αντικατάσταση της υφισταµένης και
εφαρµόζεται αναλόγως η παράγραφος 3 του άρθρου 4».
Άρθρο 27
1. Η παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 393/1976 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1α. Τα νοµίµως λειτουργούντα σύµφωνα µε το άρθρο
3 τουριστικά γραφεία µπορεί να ιδρύουν υποκαταστήµατα σε όλη την Ελληνική Επικράτεια.
1β. Τα τουριστικά γραφεία της περίπτωσης α΄στο
πλαίσιο παροχής υπηρεσιών οργανωµένου ταξιδιού,
µπορεί να πωλούν, κατ’ επιλογή (optional), εκδροµές στις
οµάδες των ταξιδιωτών τους στα ξενοδοχεία µε τα οποία αυτά συνεργάζονται, µέσω των νοµίµως απασχολούµενων τουριστικών συνοδών τους (tour leaders). Για
την παροχή των υπηρεσιών αυτών, τα τουριστικά γραφεία δεν απαιτείται να διαθέτουν υποκατάστηµα στον
τόπο στον οποίο βρίσκονται τα ξενοδοχεία. Για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών τα τουριστικά γραφεία οφείλουν να δηλώνουν µέσα στο πρώτο δίµηνο κάθε έτους τα ξενοδοχεία µε τα οποία συνεργάζονται, στην οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισµού (Π.Υ.Τ.) του τόπου στον οποίο βρίσκονται τα ξενοδοχεία.»
2. Στην παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 393/1976 προστίθεται περίπτωση ε΄ ως εξής:
«ε. Πρόστιµο ύψους τριών χιλιάδων (3.000) έως πέντε
χιλιάδων (5.000) ευρώ, αν πωλούνται και διατίθενται εισιτήρια µε τρόπο και σε χώρους διαφορετικούς από τους
προβλεπόµενους στην παράγραφο 2 του άρθρου 1».
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Η.2
ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Η΄ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΠΡΩΤΟΥ
ΤΟΥ Ν. 4093/2012 (Α΄ 222)
Άρθρο 28
Ρύθµιση της υπηρεσίας µεταφοράς χωρίς κόµιστρο
µε επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης οχήµατα µε οδηγό
από τουριστικά γραφεία που εκτελούν οργανωµένο
προπληρωµένο πρόγραµµα διακοπών
Μετά την περίπτωση 5 της υποπαραγράφου Η.2 της
παρ. Η΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222)
προστίθεται περίπτωση 5Α ως εξής:
«5Α. Επιτρέπεται η µεταφορά χωρίς κόµιστρο πελατών τουριστικών γραφείων µε επιβατηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης µε οδηγό, που είτε ανήκουν στα τουριστικά γραφεία είτε χρησιµοποιούνται από αυτά δυνάµει
σύµβασης χρηµατοδοτικής µίσθωσης ή συµβάσεων βραχυχρόνιας ή µακροχρόνιας µίσθωσης. Η µεταφορά του
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προηγούµενου εδαφίου διέπεται από τις διατάξεις του
π.δ. 7/2018 (Α' 12) και πραγµατοποιείται σύµφωνα µε το
τυπικά προκαθορισµένο, οργανωµένο και προπληρωµένο πρόγραµµα του ταξιδιού των πελατών τουριστικών
γραφείων, διάρκειας τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων (24)
ωρών, όπως αυτό αποτυπώνεται στις διατακτικές ταξιδιού/µεταφοράς (voucher) που εκδίδονται από το τουριστικό γραφείο.
Για τη µεταφορά της παρούσας διάταξης απαιτείται:
α) το Ε.Ι.Χ. όχηµα µε οδηγό να χρησιµοποιείται αποκλειστικά για την υπηρεσία µεταφοράς, ελάχιστης διάρκειας τριών (3) ωρών, που αποτελεί µέρος του συγκεκριµένου οργανωµένου προπληρωµένου προγράµµατος
διακοπών, διάρκειας τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων (24)
ωρών, και να καταχωρείται στο µητρώο του άρθρου 18
του ν. 4530/2018 (Α' 59) σε αυτοτελή λίστα που καταχωρούνται οχήµατα που εκτελούν υπηρεσίες µεταφορών
µε βάση διατακτική ταξιδιού/µεταφοράς (voucher),
β) το Ε.Ι.Χ. όχηµα µε οδηγό να φέρει επικολληµένο
στην πάνω δεξιά πλευρά του οπίσθιου ανεµοθώρακα διακριτικό σήµα διαστάσεων 105X148,5 mm (χιλιοστόµετρων), στο οποίο αναγράφεται η επωνυµία και ο αριθµός
ΜΗ.Τ.Ε. του τουριστικού γραφείου, γ) εντός του οχήµατος να βρίσκονται διαθέσιµα προς έλεγχο:
αα) η βεβαίωση συνδροµής νόµιµων προϋποθέσεων
(Β.Σ.Ν.Π.) λειτουργίας του τουριστικού γραφείου,
ββ) η άδεια κυκλοφορίας του οχήµατος και επιπλέον,
σε περίπτωση που το όχηµα δεν ανήκει στην κυριότητα
του τουριστικού γραφείου, αντίγραφο της σύµβασης
χρηµατοδοτικής µίσθωσης ή της σύµβασης βραχυχρόνιας ή µακροχρόνιας µίσθωσης, συνοδευόµενο από εξουσιοδότηση του τουριστικού γραφείου προς τον οδηγό του αυτοκινήτου ότι είναι ο νόµιµος χρήστης του,
γγ) η άδεια οδήγησης του οδηγού που εκδίδεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις των οδηγών Ε.Ι.Χ.,
δδ) η σύµβαση εργασίας ή παροχής υπηρεσιών του οδηγού µε την επιχείρηση, αν ο οδηγός του οχήµατος είναι άλλος από τον ιδιοκτήτη ή το νόµιµο εκπρόσωπο του
τουριστικού γραφείου και
εε) η διατακτική ταξιδιού/µεταφοράς (voucher), η οποία περιλαµβάνει και αποτυπώνει το προπληρωµένο και
οργανωµένο πακέτο διακοπών και αναφέρει υποχρεωτικά τα σηµεία αναχώρησης, περιηγήσεων, εκδροµών,
στάσεων και άφιξης και τις ηµεροµηνίες κάθε υπηρεσίας
µεταφοράς που περιλαµβάνεται στο πακέτο διακοπών,
καθώς και τον αριθµό κυκλοφορίας, τον κατασκευαστικό
οίκο και τον τύπο του εκµισθωµένου Ε.Ι.Χ. οχήµατος.
Τα έγγραφα της υποπερίπτωσης εε΄ καταχωρούνται,
µέσω ηλεκτρονικής εφαρµογής, µε ευθύνη των τουριστικών γραφείων στο ψηφιακό µητρώο του άρθρου 20 παρ.
1 του ν. 4530/2018, πριν από την έναρξη εκτέλεσης µεταφοράς µε voucher. Η υποχρέωση καταχώρησης αρχίζει
µετά τη θέση σε λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήµατος, στο οποίο έχουν πρόσβαση οι υπηρεσίες των Υπουργείων Μεταφορών και Υποδοµών και Τουρισµού και
οι αρµόδιες υπηρεσίες ελέγχου.
Με απόφαση των Υπουργών Υποδοµών και Μεταφορών και Τουρισµού δύναται να τροποποιούνται τα διακριτικά γνωρίσµατα της περίπτωσης β΄, τα έγγραφα της περίπτωσης γ΄, καθώς και οι κυρώσεις που προβλέπονται
στην παρούσα διάταξη.

Με απόφαση των Υπουργών Υποδοµών και Μεταφορών και Τουρισµού, η οποία εκδίδεται εντός µηνός από
τη δηµοσίευση του παρόντος, ορίζεται ανά Περιφέρεια ο
µέγιστος αριθµός οχηµάτων που επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται για υπηρεσίες µεταφοράς της παρούσας
διάταξης, ως ποσοστό του συνολικού αριθµού Ε.Δ.Χ. οχηµάτων.
Η παράβαση των διατάξεων της παρούσας επισύρει σε
βάρος του τουριστικού γραφείου πρόστιµο ύψους δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ. Αν η µεταφορά εκτελείται χωρίς να
έχει εκδοθεί διατακτική ταξιδιού/µεταφοράς (voucher) ή
χωρίς να έχει συναφθεί σύµβαση εργασίας ή σύµβαση παροχής υπηρεσιών µεταξύ της επιχείρησης και του οδηγού,
επιβάλλεται πρόστιµο ύψους πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.
Σε περίπτωση υποτροπής µέσα στην τριετία, επιβάλλεται
διπλάσιο πρόστιµο, σε περίπτωση δεύτερης υποτροπής
µέσα στην τριετία επιβάλλεται τριπλάσιο πρόστιµο και
σε κάθε επόµενη υποτροπή µέσα στην τριετία ανακαλείται η βεβαίωση συνδροµής νόµιµων προϋποθέσεων της
επιχείρησης για χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών. Κατά
τα λοιπά, παραµένουν εφαρµοστέες οι κυρώσεις του
ν. 4530/2018.
Οι έλεγχοι για τη διαπίστωση παραβάσεων και η επιβολή κυρώσεων διενεργούνται κατά το λόγο αρµοδιότητάς
τους, από τις αδειοδοτούσες υπηρεσίες του Υπουργείου
Τουρισµού, τις Διευθύνσεις Μεταφορών της Περιφέρειας, την Τροχαία, το Λιµενικό Σώµα - Ελληνική Ακτοφυλακή, το Σώµα Επιθεωρητών Ελεγκτών του Υπουργείου
Υποδοµών και Μεταφορών και τις αρµόδιες υπηρεσίες
της Γενικής Γραµµατείας Μεταφορών. Οι εκθέσεις διαπίστωσης των παραβάσεων διαβιβάζονται στις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισµού για την επιβολή
των προβλεπόµενων διοικητικών κυρώσεων».
Άρθρο 29
Κυρώσεις
Στην περίπτωση 6 της υποπαραγράφου Η.2. της
παρ.Η΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 προστίθενται υποπεριπτώσεις στ΄ και ζ΄ως εξής:
«στ) Για κάθε παράβαση των διατάξεων της περίπτωσης 1 και της περίπτωσης 5 επιβάλλεται πρόστιµο ύψους
χιλίων (1.000) ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής µέσα
στην τριετία, επιβάλλεται πρόστιµο ύψους δύο χιλιάδων
(2.000) ευρώ, σε περίπτωση δεύτερης υποτροπής µέσα
στην τριετία επιβάλλεται πρόστιµο ύψους τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και σε κάθε επόµενη υποτροπή µέσα
στην τριετία ανακαλείται η βεβαίωση συνδροµής νόµιµων προϋποθέσεων της επιχείρησης για τη δραστηριότητα της περίπτωσης 1 για χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών.
ζ) Σε περίπτωση άσκησης της δραστηριότητας της περίπτωσης 1 χωρίς βεβαίωση συνδροµής νόµιµων προϋποθέσεων, επιβάλλεται πρόστιµο ύψους πέντε χιλιάδων
(5.000) ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής µέσα στην τριετία, επιβάλλεται διπλάσιο πρόστιµο και σε περίπτωση
δεύτερης υποτροπής µέσα στην τριετία επιβάλλεται τριπλάσιο πρόστιµο.»
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ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4276/2014 (Α΄155)
Άρθρο 30
Κύρια Ξενοδοχειακά Καταλύµατα
Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 1 του
ν. 4276/2014 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Τα κύρια ξενοδοχειακά καταλύµατα µπορεί να ανεγερθούν είτε αυτοτελώς είτε σε συνδυασµό µε ειδική
τουριστική υποδοµή».
Άρθρο 31
Καταχώριση γνωστοποίησης
Στην παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 4276/2014 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:
«Οι επιχειρήσεις εκµετάλλευσης των καταλυµάτων
που υπάγονται στη διαδικασία γνωστοποίησης του
ν. 4442/2016 υποχρεούνται να µεριµνήσουν για την καταχώριση του µοναδικού αριθµού γνωστοποίησης, εντός
µηνός από την χορήγησή του στο Μητρώο Τουριστικών
Επιχειρήσεων (ΜΗ.Τ.Ε.) του Υπουργείου Τουρισµού. Σε
περίπτωση µη τήρησης της ως άνω υποχρέωσης, επιβάλλεται πρόστιµο ύψους χιλίων (1.000) ευρώ.»
Άρθρο 32
Διαδικασία κατάταξης τουριστικών καταλυµάτων
- έγκριση διακριτικών τίτλων ΕΕΔΔ
Το άρθρο 6 του ν. 4276/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 6
Διαδικασία κατάταξης τουριστικών καταλυµάτων
- έγκριση διακριτικών τίτλων επιχειρήσεων ΕΕΔΔ
1. Αρµόδιος για την κατάταξη των κύριων ξενοδοχειακών καταλυµάτων φορέας, ο οποίος τηρεί και µητρώο
διακριτικών τίτλων, ορίζεται το Ξενοδοχειακό Επιµελητήριο Ελλάδος (Ξ.Ε.Ε.). Το Ξ.Ε.Ε. εκδίδει το οικείο πιστοποιητικό κατάταξης ύστερα από αίτηση της επιχείρησης, η οποία υποβάλλεται το αργότερο µέσα σε δέκα
(10) ηµέρες από την ηµεροµηνία υποβολής της γνωστοποίησης του άρθρου 4 της 8592/2017 κοινής απόφασης
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης
και της Υπουργού Τουρισµού (Β΄ 1750).
Αρµόδιος φορέας για την έκδοση πιστοποιητικού προαιρετικής κατάταξης των ενοικιαζόµενων επιπλωµένων
δωµατίων – διαµερισµάτων (ΕΕΔΔ), ορίζεται η οικεία κατά τόπο Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισµού.
2. Το Ξ.Ε.Ε. µέσα σε πενήντα (50) ηµέρες από την υποβολή της αίτησης για την κατάταξη του τουριστικού
καταλύµατος, εκδίδει πιστοποιητικό κατάταξης του καταλύµατος σε κατηγορία αστέρων. Το πιστοποιητικό τηρείται στο αρχείο της επιχείρησης, διαφορετικά επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 8 της 8592/2017 κοινής
απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης και της Υπουργού Τουρισµού (Β΄ 1750).
Η προβλεπόµενη στο παρόν άρθρο διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικού κατάταξης από το Ξ.Ε.Ε., πραγµατοποιείται είτε από την κεντρική υπηρεσία του Ξ.Ε.Ε. είτε
από τα περιφερειακά του γραφεία.
3. Το πιστοποιητικό κατάταξης έχει διάρκεια πέντε (5)

έτη. Μετά τη λήξη της πενταετίας από την κατάταξη των
κύριων ξενοδοχειακών καταλυµάτων σε κατηγορίες αστέρων, ο φορέας εκµετάλλευσης της επιχείρησης υποχρεούται να τηρεί στο αρχείο της επιχείρησης πιστοποιητικό ανανέωσης της κατάταξης, σύµφωνα µε τις ισχύουσες λειτουργικές προδιαγραφές και για τις οργανωµένες τουριστικές κατασκηνώσεις, σύµφωνα µε τις τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές που ίσχυαν κατά την
αρχική κατάταξή τους.
4. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισµού µπορεί να
προβαίνουν οποτεδήποτε σε έλεγχο, για να διαπιστώνουν αν η κατάταξη έγινε σύµφωνα µε τις ισχύουσες
λειτουργικές προδιαγραφές και για τις οργανωµένες
τουριστικές κατασκηνώσεις, σύµφωνα µε τις τεχνικές
και λειτουργικές προδιαγραφές που ίσχυαν κατά την αρχική κατάταξή τους. Αν διαπιστωθεί ότι η κατάταξη έγινε
σε ανώτερη κατηγορία, χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις που απαιτούνται, η λειτουργία της τουριστικής
δραστηριότητας διακόπτεται και η εγκατάσταση σφραγίζεται µε απόφαση του προϊσταµένου της αδειοδοτούσας
αρχής έως την προσκόµιση νέου πιστοποιητικού κατάταξης από τον αρµόδιο φορέα.
5. Οι επιχειρήσεις ενοικιαζόµενων επιπλωµένων δωµατίων – διαµερισµάτων υποχρεούνται να καταχωρίζουν
το διακριτικό τίτλο τους, και σε περίπτωση περισσοτέρων, το σύνολο αυτών στις Υπηρεσίες Μιας Στάσης
(ΥΜΣ) ή στις Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. κατά περίπτωση. Ο διακριτικός τίτλος των επιχειρήσεων ενοικιαζόµενων επιπλωµένων δωµατίων - διαµερισµάτων εγκρίνεται από τις
Υπηρεσίες Μιας Στάσης (ΥΜΣ) ή τις Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ.
κατά περίπτωση, σύµφωνα µε τις διατάξεις των νόµων
3419/2005 (Α΄297) και 4441/2016 (Α΄27). Η επιχείρηση
υποχρεούται µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την έγκριση του διακριτικού τίτλου να ενηµερώσει την οικεία
Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισµού. Σε περίπτωση µη τήρησης των ως άνω υποχρεώσεων, επιβάλλεται πρόστιµο
ύψους χιλίων (1.000) ευρώ.
6. Η κατά τόπον αρµόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισµού τηρεί µητρώο διακριτικών τίτλων επιχειρήσεων ενοικιαζόµενων επιπλωµένων δωµατίων – διαµερισµάτων.
Το Μητρώο Επωνυµιών και διακριτικών τίτλων του
Γ.Ε.Μ.Η. ενηµερώνει αυτόµατα µέσω διασύνδεσης το αντίστοιχο Μητρώο των Περιφερειακών Υπηρεσιών Τουρισµού. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας
και Ανάπτυξης και του Υπουργού Τουρισµού ρυθµίζονται
οι σχετικές λεπτοµέρειες διασύνδεσης των δύο (2) Μητρώων.
7. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισµού καθορίζονται ο τύπος και το περιεχόµενο του πιστοποιητικού κατάταξης που χορηγεί το Ξ.Ε.Ε., ο τρόπος τήρησης του
µητρώου της παραγράφου 1, καθώς και κάθε άλλο θέµα
σχετικό για την εφαρµογή της ανωτέρω διάταξης. Με όµοια απόφαση καθορίζεται το ανώτατο ύψος της αµοιβής που καταβάλλουν οι αιτούντες για τη χορήγηση του
πιστοποιητικού κατάταξης στο Ξ.Ε.Ε., αναλόγως του αριθµού των δωµατίων, των θέσεων και των οικίσκων των
προς ανακατάταξη κύριων ξενοδοχειακών καταλυµάτων
και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την εφαρµογή της ανωτέρω διάταξης. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισµού καθορίζονται ο τύπος και το περιεχόµενο του πιστοποιητικού κατάταξης που χορηγεί η Π.Υ.Τ., η διαδικασία έκδοσης του πιστοποιητικού και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε
την εφαρµογή της διάταξης.»

12
Άρθρο 33
Κυρώσεις
1. Η παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 4276/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Επιπλέον των διοικητικών κυρώσεων που επιβάλλονται, κατά περίπτωση, σε τουριστική επιχείρηση, οποιασδήποτε κατηγορίας και λειτουργικής µορφής, που λειτουργεί χωρίς το Ειδικό Σήµα Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) ή
τη Βεβαίωση Συνδροµής Νόµιµων Προϋποθέσεων
(Β.Σ.Ν.Π.), που προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις,
ή χωρίς να έχει υποβάλλει γνωστοποίηση έναρξης, επιβάλλεται σωρευτικά µε τις διοικητικές κυρώσεις και το
διοικητικό µέτρο της σφράγισης, µε απόφαση της αρµόδιας υπηρεσίας τουρισµού από τα όργανά της και µε τη
συνδροµή της αστυνοµικής αρχής. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισµού καθορίζεται η διαδικασία σφράγισης
των τουριστικών επιχειρήσεων και των καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος που λειτουργούν εντός τουριστικών καταλυµάτων.»
2. Η παρ. 6 του άρθρου 7 του ν. 4276/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Σε επιχειρήσεις που εκµεταλλεύονται εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδοµής, τουριστικά γραφεία,
γραφεία ενοικίασης αυτοκινήτων, επιχειρήσεις εκµίσθωσης µοτοσικλετών, τρίτροχων και τετράτροχων οχηµάτων άνω των πενήντα (50) κ.εκ. χωρίς οδηγό, Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.) και ναυλοµεσιτικά γραφεία που λειτουργούν χωρίς E.Σ.Λ. ή βεβαίωση συνδροµής νόµιµων προϋποθέσεων, επιβάλλεται
σωρευτικά το διοικητικό µέτρο της σφράγισης και διοικητικό πρόστιµο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Αν η επιχείρηση, σε συµµόρφωση µε την παράβαση που έχει διαπιστωθεί, εκδώσει το Ε.Σ.Λ. ή τη βεβαίωση συνδροµής νόµιµων προϋποθέσεων, αίρεται το διοικητικό µέτρο της
σφράγισης. Αν όµως καταληφθεί, µέσα στο ίδιο έτος
διαπίστωσης της παράβασης, να λειτουργεί εκ νέου χωρίς Ε.Σ.Λ. ή βεβαίωση συνδροµής νόµιµων προϋποθέσεων, επιβάλλεται διπλάσιο πρόστιµο και σφράγιση και σε
περίπτωση νέας υποτροπής επιβάλλεται τριπλάσιο πρόστιµο και σφράγιση.»
3. Στο τέλος της παρ. 10 του άρθρου 7 του
ν. 4276/2014 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Σε τουριστικό κατάλυµα που διαφηµίζει ότι, ανήκει σε
διαφορετική µορφή καταλύµατος ή διαφορετική κατηγορία αστέρων ή κλειδιών από την αναγραφόµενη στο πιστοποιητικό κατάταξης που τους έχει χορηγηθεί ή στο
Ε.Σ.Λ. ή στην αίτηση γνωστοποίησης έναρξης, επιβάλλεται πρόστιµο ύψους πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.»
ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ
Άρθρο 34
Δηµιουργία και λειτουργία τουριστικών λιµένων
Ορισµοί – Έκταση Εφαρµογής
1. Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 2160/1993 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Εντός ζώνης τουριστικού λιµένα µπορεί να συνυπάρχουν οι παραπάνω κατηγορίες τουριστικών λιµένων».

2. Στην παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 2160/1993 προστίθεται περίπτωση γ΄ ως εξής:
«γ) Ο καθαρισµός θαλάσσιου πυθµένα – αποκατάσταση των ωφέλιµων βαθών εντός θαλάσσιας ζώνης τουριστικού λιµένα, όπως τα βάθη αυτά προβλέπονται από
την εγκεκριµένη χωροθέτηση και τις εγκεκριµένες οριστικές µελέτες για τον τουριστικό λιµένα, δεν λογίζεται
ως µετατροπή, συµπλήρωση ή επέκταση του τουριστικού
λιµένα και εκτελείται µε ευθύνη και δαπάνες του φορέα
διαχείρισής του. Για τις ανωτέρω εργασίες ενηµερώνεται, πριν από την εκτέλεσή τους, η αρµόδια Διεύθυνση
του Υπουργείου Τουρισµού και η κατά τόπο αρµόδια κτηµατική υπηρεσία. Μετά το πέρας των εργασιών, ο φορέας διαχείρισης υποχρεούται να υποβάλει στην αρµόδια
Διεύθυνση του Υπουργείου Τουρισµού τοπογραφικό –
βυθοµετρικό διάγραµµα σε κλίµακα 1:1000 και υπεύθυνη
δήλωση τήρησης όσων αναφέρονται στην απόφαση χωροθέτησης του τουριστικού λιµένα και στην περιβαλλοντική του αδειοδότηση. Για την έναρξη των εργασιών
λαµβάνονται οι απαιτούµενες άδειες από τους αρµόδιους φορείς.»
Άρθρο 35
Διοίκηση - διαχείριση - εκµετάλλευση και χωροθέτηση
τουριστικών λιµένων
1. Η παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 2160/1993 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η διοίκηση, η διαχείριση, η εκµετάλλευση και ο έλεγχος των τουριστικών λιµένων ανήκουν στην αρµοδιότητα του Υπουργείου Τουρισµού. Οι κατά το νόµο αυτόν
διαδικασίες χωροθέτησης, διοίκησης, διαχείρισης, εκµετάλλευσης, ελέγχου, παρακολούθησης λειτουργίας, τήρησης ηλεκτρονικού µητρώου χωροθετηµένων και λειτουργούντων λιµένων του παρόντος και σταδίων λειτουργίας τους ανατίθενται στην αρµόδια υπηρεσία του
Υπουργείου Τουρισµού. Για τις ανωτέρω διαδικασίες εφαρµόζονται κατά περίπτωση οι διατάξεις της 218/2012
απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων, όπως ισχύει.
Στην αρµόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Τουρισµού
δηµιουργείται και τηρείται Ηλεκτρονικό Μητρώο πληροφοριών Τουριστικών Λιµένων (ΗΜΤΛ) που αφορά τη διαδικασία χωροθέτησης, τροποποίησης χωροθέτησης, έκδοσης άδειας λειτουργίας, καθώς και την παρακολούθηση της λειτουργίας τους. Η παρακολούθηση της λειτουργίας πραγµατοποιείται µέσω του φορέα διαχείρισης του
τουριστικού λιµένα, ο οποίος υποχρεούται στην υποβολή ετήσιας έκθεσης, πλην των τουριστικών λιµένων που
διέπονται από τις διατάξεις της υπ’ αριθµ. 218/2012 απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων
και Αποκρατικοποιήσεων, όπως ισχύει, των οποίων η παρακολούθηση της λειτουργίας τους θα γίνεται σύµφωνα
µε τους όρους της σύµβασης παραχώρησης. Το περιεχόµενο της ετήσιας έκθεσης παρακολούθησης της λειτουργίας του τουριστικού λιµένα, ο χρόνος υποβολής, οι
υπηρεσίες στις οποίες υποβάλλεται η έκθεση, οι κυρώσεις σε περίπτωση µη υποβολής και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την ετήσια έκθεση καθορίζονται µε απόφαση του
Υπουργού Τουρισµού.»
2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 30 του
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ν. 2160/1993, αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Για τη χωροθέτηση, την ανάκληση χωροθέτησης,
την τροποποίηση, τη συµπλήρωση, την έγκριση των χρήσεων γης και των όρων και περιορισµών δόµησης του
τουριστικού λιµένα ή τη µετατροπή υπάρχοντος λιµένα
σε τουριστικό, καθώς και για τη νοµιµοποίηση υφιστάµενων εγκαταστάσεων και λιµενικών έργων της παραγράφου 4β του άρθρου 31 απαιτείται η γνώµη της Επιτροπής
Τουριστικών Λιµένων, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην
παράγραφο 4 του άρθρου 31. Πριν από την έναρξη της
διαδικασίας χωροθέτησης, τροποποίησης, συµπλήρωσης
του τουριστικού λιµένα ή τη µετατροπή υπάρχοντος λιµένα σε τουριστικό, καθώς και για τη νοµιµοποίηση υφιστάµενων εγκαταστάσεων και λιµενικών έργων της παραγράφου 4β του άρθρο 31 απαιτείται να έχουν καθοριστεί οι οριογραµµές αιγιαλού και παραλίας, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 2971/2001.
3. Το πέµπτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 30 του
ν. 2160/1993, αντικαθίσταται ως εξής:
«Η χρήση και η εκµετάλλευση των παραπάνω τουριστικών λιµένων, καθώς και των τουριστικών λιµένων που
έχουν χωροθετηθεί ή δηµιουργηθεί µε πρωτοβουλία του
Δηµοσίου ή του Ε.Ο.Τ. και εφόσον δεν έχουν αναδειχθεί
φορείς διαχείρισης και δεν εµπίπτουν στις διατάξεις της
218/2012 (Β΄ 2322) απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων, µπορεί
να παραχωρείται, ύστερα από σύµβαση παραχώρησης
στην οποία καθορίζεται και το αντάλλαγµα, σύµφωνα µε
την παράγραφο 7 του άρθρου 31, σε Ο.Τ.Α. α΄ ή β΄ βαθµού ή σε εταιρεία στην οποία µετέχει ο Ο.Τ.Α., ο οποίος
υποβάλλει σχετικό αίτηµα και αναλαµβάνει τη δέσµευση
εκτέλεσης όλων των αναγκαίων για τη λειτουργία του
τουριστικού λιµένα έργων είτε ο ίδιος είτε η εταιρεία,
χωρίς να είναι κύριος ή επικαρπωτής παράκτιου ακινήτου
στη χερσαία ζώνη.»
4. Η παρ. 6 του άρθρου 30 του ν. 2160/1993, αντικαθίσταται ως εξής:
«6. α. Σε περίπτωση χωροθέτησης τουριστικού λιµένα
εντός ζώνης υφιστάµενου εµπορικού λιµένα, η Επιτροπή
πριν γνωµοδοτήσει, διαβιβάζει το σχετικό φάκελο στη
Γενική Γραµµατεία Λιµένων, Λιµενικής Πολιτικής και
Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής, προκειµένου να γνωµοδοτήσει
µέσα σε ένα δίµηνο το αργότερο από τη λήψη του φακέλου, αν από τον υπό χωροθέτηση τουριστικό λιµένα παρακωλύεται η λειτουργία του εµπορικού λιµένα ή η κατασκευή προγραµµατισµένων έργων επέκτασής του ή παραβλάπτεται η ασφάλειά του ή των υπαρχουσών εγκαταστάσεών του. Αν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσµία τεκµαίρεται ότι, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής έχει γνωµοδοτήσει θετικά.
β. Χωροθέτηση τουριστικού λιµένα εντός ζώνης υφιστάµενου εµπορικού λιµένα, ύστερα από τήρηση της
διαδικασίας και των λοιπών προϋποθέσεων της περίπτωσης α΄ µπορεί να γίνει µε πρωτοβουλία του οικείου φορέα διοίκησης και εκµετάλλευσης λιµένα. Αν ο φορέας
του προηγούµενου εδαφίου δεν αναλάβει πρωτοβουλία
και η χωροθέτηση του τουριστικού λιµένα κρίνεται σκόπιµη για λόγους δηµοσίου συµφέροντος, είναι δυνατή η
ανάληψη της σχετικής πρωτοβουλίας από τον Υπουργό
Τουρισµού µε σκοπό τη χωροθέτηση του τουριστικού λιµένα.»

Άρθρο 36
Δηµιουργία τουριστικών λιµένων
πρωτοβουλία – διαδικασία – εκµετάλλευση
1. Η παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 2160/1993 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Για εισαγωγή προς συζήτηση στην Επιτροπή Τουριστικών Λιµένων αιτήµατος για χωροθέτηση και δηµιουργία µαρίνας ή για τροποποίηση απόφασης χωροθέτησης
µαρίνας, απαιτείται η υποβολή στην αρµόδια Διεύθυνση
του Υπουργείου Τουρισµού των κατωτέρω δικαιολογητικών:
α) γενικό τοπογραφικό διάγραµµα κλίµακας 1:10.000 ή
απόσπασµα χάρτη, στο οποίο εµφαίνονται η ακριβής θέση του έργου, καθώς και οι χρήσεις γης της ευρύτερης
περιοχής,
β) τοπογραφικό διάγραµµα κλίµακας 1:1.000 στο οποίο εµφαίνονται η αιτούµενη χερσαία και θαλάσσια ζώνη του λιµένα, τα όρια της ιδιοκτησίας, η καθορισµένη οριογραµµή του αιγιαλού και της παραλίας και του παλαιού αιγιαλού και η πρόταση καθορισµού των τυχόν νέων
οριογραµµών αιγιαλού και παραλίας,
γ) σχέδιο γενικής διάταξης κλίµακας 1:500 ή 1:1.000
των προτεινόµενων ή/και υφιστάµενων έργων και κατασκευών, στο οποίο εµφαίνονται τα στοιχεία της περίπτωσης β΄, η έκταση των προτεινόµενων προσχώσεων στο
θαλάσσιο χώρο, η οριοθέτηση της χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης, περιγραφικά στοιχεία, όπως το εµβαδόν
χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης του τουριστικού λιµένα
και υφιστάµενων ή προτεινόµενων υποδοµών, οι προτεινόµενες χρήσεις γης, οι όροι και οι περιορισµοί δόµησης.
Τα κτίρια ανεγείρονται µέχρι την οριογραµµή της ζώνης παραλίας. Για τον κοινόχρηστο χώρο του αιγιαλού ισχύουν οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 2 του ν. 2971/2001, όπως ισχύουν,
δ) φάκελο µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων
εις διπλούν µε συνοδευτικά έγγραφα και σχέδια τεκµηρίωσης,
ε) τεχνική έκθεση γενικής περιγραφής των προτεινόµενων λιµενικών έργων, που απαιτούνται για τη δηµιουργία του λιµένα, καθώς και των προτεινόµενων χρήσεων
γης και των όρων και των περιορισµών δόµησης και των
βασικών έργων υποδοµής, συµπεριλαµβανοµένων των
έργων υποδοµής για την εξυπηρέτηση ατόµων µε αναπηρία, για τη λειτουργία, εκµετάλλευση και οικονοµική
βιωσιµότητά τους,
στ) προβλεπόµενο ύψος επένδυσης,
ζ) τίτλοι κυριότητας ή δικαιωµάτων επικαρπίας, εφόσον τµήµα της χερσαίας ζώνης του λιµένα περιλαµβάνει
εκτάσεις όπισθεν της καθορισµένης γραµµής παραλίας,
απόσπασµα κτηµατολογικού διαγράµµατος και πιστοποιητικό κτηµατολογικών εγγραφών εγγραπτέων δικαιωµάτων ή βεβαίωση δήλωσης ιδιοκτησίας για περιοχές στις
οποίες λειτουργεί κτηµατολογικό ή κτηµατογραφικό
γραφείο,
η) έκθεση αναλυτικής αρχαιολογικής τεκµηρίωσης
(Ε.Α.Α.Τ.) για τη χερσαία και θαλάσσια ζώνη της µαρίνας, που εκδίδεται ύστερα από σχετικό αίτηµα του αιτούντος τη χωροθέτηση προς το Τµήµα Συντονισµού και
Παρακολούθησης Αρχαιολογικών Ερευνών και Εργασιών στο Πλαίσιο των Μεγάλων Έργων (κατά τις διατάξεις του ν. 4072/2012) µέσα σε προθεσµία εξήντα (60) η-
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µερών από την ηµεροµηνία υποβολής του αιτήµατος.»
2. Η παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 2160/1993 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Για την έγκριση χωροθέτησης και περιβαλλοντικών
όρων των µαρίνων, πλην αυτών που ορίζονται στην περίπτωση β΄ της παραγράφου1, ακολουθείται η εξής διαδικασία:
Η αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισµού ελέγχει την πληρότητα των υποβαλλόµενων δικαιολογητικών
και διαβιβάζει το φάκελο µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, σε ένα µόνο αντίγραφο, στην αρµόδια περιβαλλοντική αρχή του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ανεξαρτήτως της περιβαλλοντικής κατάταξης
της µαρίνας στην υποκατηγορία Α1 ή Α2 του
ν. 4014/2011, προκειµένου να ακολουθηθεί περαιτέρω η
διαδικασία των παραγράφων 2β΄ και 3 του άρθρου 3 του
ν. 4014/2011, πλην των υποπεριπτώσεων στστ΄ και ζζ΄.
Επίσης, διαβιβάζει πλήρη σειρά δικαιολογητικών στον οικείο δήµο, προκειµένου να διατυπώσει απλή γνώµη για
την ανάγκη δηµιουργίας της νέας µαρίνας, µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από τη λήψη του σχετικού φακέλου. Αν
ο δήµος δεν διατυπώσει γνώµη µέσα στην ανωτέρω προθεσµία, η διαδικασία για τη χωροθέτηση της νέας µαρίνας συνεχίζεται και χωρίς γνωµοδότηση του δήµου. Αν
το αίτηµα χωροθέτησης τουριστικού λιµένα υποβάλλεται
από τον οικείο Δήµο δεν απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας γνωµοδότησης του Δήµου.»
3. Η παρ. 4 του άρθρου 31 του ν. 2160/1993 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. α) Μέσα σε τέσσερις (4) µήνες από την υποβολή
της αίτησης µε τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην
παράγραφο 2, η Επιτροπή Τουριστικών Λιµένων αποφαίνεται για τη συνδροµή των νόµιµων προϋποθέσεων δηµιουργίας της µαρίνας και γνωµοδοτεί σχετικά. Κατά της
γνωµοδότησης της Επιτροπής χωρεί αίτηση θεραπείας
µέσα σε προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίησή της στον αιτούντα.
Για την έγκριση ή την τροποποίηση της χωροθέτησης,
των επιτρεπόµενων χρήσεων γης, των όρων και περιορισµών δόµησης, των απαιτούµενων προσχώσεων ή έργων εκσκαφής για τη διάνοιξη εσωτερικών λιµενολεκανών, καναλιών ή/και διαµόρφωση προστατευτικών νησίδων, των αναγκαίων έργων υποδοµής, των εγκαταστάσεων και κτιρίων επί της χερσαίας ζώνης και των περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή, τη µετατροπή, τη
µετασκευή, την προσθήκη ή την τροποποίηση και τη λειτουργία της µαρίνας εκδίδεται, µε µέριµνα της αρµόδιας
υπηρεσίας του Υπουργείου Τουρισµού, κοινή απόφαση
των Υπουργών Τουρισµού και Περιβάλλοντος και Ενέργειας ύστερα από γνώµη της Επιτροπής Τουριστικών Λιµένων. Η απόφαση αυτή δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως.
β) Σε χωροθετηµένους τουριστικούς λιµένες κυριότητας του Ελληνικού Δηµοσίου, οι οποίοι διαθέτουν περιβαλλοντική αδειοδότηση και αξιοποιούνται από το Ελληνικό Δηµόσιο, την ΕΤΑΔ ή το ΤΑΙΠΕΔ, µέσω διαγωνιστικής διαδικασίας, επιτρέπεται η νοµιµοποίηση των υφιστάµενων καθ’ υπέρβαση ή χωρίς άδεια κατασκευασθέντων έργων και εγκαταστάσεων εντός της χερσαίας και
θαλάσσιας ζώνης, τα οποία συνδέονται λειτουργικά µε
αυτά που είχαν αρχικά εγκριθεί µέσω της απόφασης χω-

ροθέτησης, µε απόφαση του Υπουργού Τουρισµού, ύστερα από σύµφωνη γνώµη της Επιτροπής Τουριστικών
Λιµένων.
4. Στο τέλος της παρ. 9 του άρθρου 31 του
ν. 2160/1993 προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Σε όλες τις περιπτώσεις που η σύµβαση παραχώρησης απαιτείται να καταρτιστεί µε συµβολαιογραφικό έγγραφο τα συµβολαιογραφικά δικαιώµατα, καθώς και όποια δαπάνη απαιτείται έως την ολοκλήρωση της µεταγραφής θα βαρύνουν τον φορέα διαχείρισης του τουριστικού λιµένα (µαρίνα, καταφύγιο τουριστικών σκαφών,
ζώνες αγκυροβολίου τουριστικών σκαφών). Αν η κυριότητα, διοίκηση, διαχείριση και αξιοποίηση των τουριστικών λιµένων ανήκει στην ΕΤΑΔ, η σύµβαση παραχώρησης, καθώς και η τροποποίηση των όρων της υπογράφεται από την ΕΤΑΔ.»
5. Η παρ. 10.1 του άρθρου 31 του ν. 2160/1993 αντικαθίσταται ως εξής:
«10.1. Ο φορέας διαχείρισης του τουριστικού λιµένα
οφείλει, µέσα σε δύο (2) µήνες από την ολοκλήρωση του
συνόλου των έργων, να υποβάλει αίτηση για την έκδοση
άδειας λειτουργίας στην αρµόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Τουρισµού, στην οποία επισυνάπτονται τα εξής έγγραφα και παραστατικά στοιχεία:
α) θεωρηµένες οικοδοµικές άδειες,
β) σχέδια γενικής διάταξης χερσαίων και λιµενικών έργων, όπως τα έργα αυτά κατασκευάσθηκαν και υφίστανται, συνοδευόµενα από υπεύθυνες δηλώσεις µηχανικών ως προς τη νοµιµότητα κατασκευής των έργων αυτών,
γ) σχέδιο ειδικού κανονισµού λειτουργίας,
δ) ασφαλιστήριο συµβόλαιο σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στην απόφαση παραχώρησης ή τη σύµβαση παραχώρησης,
ε) πιστοποιητικό πυροπροστασίας ή βεβαίωση υποβολής των απαιτούµενων δικαιολογητικών. Αν υποβληθεί
βεβαίωση κατά το προηγούµενο εδάφιο, το πιστοποιητικό πυροπροστασίας υποβάλλεται µέσα σε αποκλειστική
προθεσµία έξι (6) µηνών από την έκδοση της άδειας λειτουργίας. Σε περίπτωση που το πιστοποιητικό πυροπροστασίας δεν υποβληθεί µέσα στην προθεσµία των έξι (6)
µηνών, ισχύουν τα αναγραφόµενα στην παρ. 10.2.β του
άρθρου 31 του ν. 2160/1993,
στ) άδειες εκτέλεσης λιµενικών έργων,
ζ) βεβαίωση της αρµόδιας Υπηρεσίας Φάρων για φωτοσήµανση των λιµενικών έργων,
η) βεβαίωση υποβολής των απαιτούµενων δικαιολογητικών για τον επανακαθορισµό αιγιαλού – παραλίας.
Σε διάστηµα εξήντα (60) ηµερών από την υποβολή της
αίτησης, η αρµόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Τουρισµού ελέγχει τα υποβληθέντα δικαιολογητικά ως προς
την πληρότητά τους και ενηµερώνει το φορέα διαχείρισης για ελλείψεις ή εκδίδει την άδεια λειτουργίας τουριστικού λιµένα. Τα ανωτέρω παραστατικά είναι δυνατόν
να τροποποιηθούν µε απόφαση του Υπουργού Τουρισµού.»
6. Η παρ. 10.2 του άρθρου 31 του ν. 2160/1993 αντικαθίσταται ως εξής:
«10.2. α) Για την άδεια λειτουργίας για την ίδρυση καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος του άρθρου
80 του ν. 3463/2006 και των κολυµβητικών δεξαµενών,
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καθώς και για την έκδοση κάθε άδειας δόµησης εντός
τουριστικού λιµένα, περιλαµβανοµένων και των τουριστικών καταφυγίων και αγκυροβολίων, αρµόδια είναι η
Υπηρεσία του άρθρου 12 του ν. 4002/2011 (Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων του Υπουργείου Τουρισµού). Για τη χορήγηση
της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 151, 152, 153 και 154 του
ν. 4070/2012. Για τη χορήγηση της άδειας δόµησης εφαρµόζεται η διαδικασία της υποπερίπτωσης γγ΄ της περίπτωσης α΄ και της περίπτωσης γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 4002/2011 και υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του µηχανικού περί τήρησης των όρων και των περιορισµών δόµησης που ισχύουν για τον τουριστικό λιµένα.
10.2. β) Με απόφαση του Υπουργού Τουρισµού καθορίζονται ο τρόπος τήρησης και ελέγχου των διατάξεων
των παραγράφων 10.1 και 10.2, ο ελεγκτικός µηχανισµός, οι κυρώσεις, οι όροι και οι προϋποθέσεις ανάκλησης άδειας λειτουργίας ή απαγόρευσης λειτουργίας ή
προσωρινής στέρησης άδειας λειτουργίας για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα.»
7. Στο άρθρο 31 του ν. 2160/1993 προστίθεται παράγραφος 10.2 γ) ως εξής:
«10.2. γ) Αρµόδια υπηρεσία για την έκδοση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας για την άσκηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, όπως λούνα παρκ, πίστες αυτοκινητιδίων, τσίρκο, µουσικές συναυλίες, επιδείξεις, παγοδρόµιο, και άλλες καλλιτεχνικές, πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις, που ασκούνται από φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα ως εµπορικές δραστηριότητες σε ακάλυπτο
χερσαίο χώρο εντός τουριστικών λιµένων, είναι η Υπηρεσία του άρθρου 12 του ν. 4002/2011 (Ειδική Υπηρεσία
Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων
του Υπουργείου Τουρισµού). Για τη χορήγηση της άδειας
του προηγούµενου εδαφίου υποβάλλονται στην
ΕΥΠΑΤΕ, ύστερα από έγκριση του φορέα διαχείρισης
του τουριστικού λιµένα, τα εξής δικαιολογητικά:
α) αίτηση του ενδιαφεροµένου,
β) βεβαίωση της οικείας Δηµόσιας Οικονοµικής Υπηρεσίας περί υποβολής δήλωσης έναρξης άσκησης επιτηδεύµατος, σύµφωνα µε το ν. 4045/1960 (Α΄ 47) και τα
άρθρα 13 και 29 του ν. 1642/1986 (Α΄ 125),
γ) βεβαίωση διπλωµατούχου µηχανικού, σύµφωνα µε
τα επαγγελµατικά του δικαιώµατα για την ασφαλή και
καλή εγκατάσταση και λειτουργία των παιχνιδιών,
δ) βεβαίωση διπλωµατούχου ηλεκτρολόγου µηχανικού, σύµφωνα µε τα επαγγελµατικά του δικαιώµατα περί
της ασφάλειας των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων,
ε) βεβαίωση διπλωµατούχου χηµικού, σύµφωνα µε τα
επαγγελµατικά του δικαιώµατα για την επικινδυνότητα
των χρησιµοποιούµενων αερίων ή άλλων υλών,
στ) βεβαίωση διπλωµατούχου µηχανολόγου µηχανικού, σύµφωνα µε τα επαγγελµατικά του δικαιώµατα για
την ασφάλεια των µηχανολογικών εγκαταστάσεων άνω
των δέκα (10) ίππων.
Οι κινηµατογράφοι και τα θέατρα εντός τουριστικών
λιµένων αδειοδοτούνται από την ΕΥΠΑΤΕ και λειτουργούν, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στους αναγκαστικούς
νόµους 445 και 446/1937 και το από 15/17 Μαΐου 1956
βασιλικού διατάγµατος (Α΄ 123), σε συνδυασµό µε τη
νοµοθεσία πυρασφάλειας περί χώρων συνάθροισης κοινού και ειδικότερα, σύµφωνα µε την 3/2015 πυροσβεστι-

κή διάταξη (Β΄ 529), όπως κάθε φορά ισχύει για κινηµατογράφους που στεγάζονται σε υφιστάµενα κτίρια και
του άρθρου 10 του π.δ. 71/1988 (Α΄ 32), όπως κάθε φορά
ισχύει για κινηµατογράφους που στεγάζονται σε νεόδµητα κτίρια. Για τη λειτουργία κινηµατογράφων δηλώνεται επιπλέον ο αριθµός των θέσεων.
Για τους υπαίθριους παιδότοπους εντός τουριστικών
λιµένων, τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις της
36873/2007 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Ανάπτυξης
και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β΄ 1364) και υποβάλλονται στην ΕΥΠΑΤΕ τα δικαιολογητικά της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 7 της απόφασης αυτής.
Σε περίπτωση που ο χώρος εµπίπτει στις διατάξεις του
ν. 3028/2002, η παραπάνω άδεια εκδίδεται κατόπιν σύµφωνης γνώµης του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού.»
8. Στο άρθρο 31 του ν. 2160/1993 προστίθενται παρ.13
και 14 ως εξής:
«13. Οι διατάξεις της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, µε εξαίρεση τις προϋποθέσεις των περιπτώσεων
α΄ και β΄, έχουν ισχύ και στις περιπτώσεις των µαρινών
για τις οποίες:
α) δεν έχει συναφθεί η σύµβαση της παραγράφου 9,
β) η σύµβαση που έχει συναφθεί µε το Υπουργείο Τουρισµού έχει λυθεί για οποιονδήποτε λόγο ή έχει γίνει καταγγελία της σύµβασης.
Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρµόζονται αναλόγως και στην περίπτωση των ζωνών αγκυροβολίου και των καταφυγίων τουριστικών σκαφών που
προβλέπονται στο άρθρο 34.
14. Σε περιπτώσεις που γίνεται ανάκληση της απόφασης χωροθέτησης, η κατά τόπον αρµόδια κτηµατική υπηρεσία, είναι αρµόδια να λαµβάνει όλα τα µέτρα προστασίας που προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων
27 και 29 του ν. 2971/2001 και αφορούν σε καταπατήσεις, ή εκτέλεση έργων άνευ αδείας ή καθ’ υπέρβαση
αυτής στις οριοθετηµένες κοινόχρηστες ζώνες αιγιαλού
και παραλίας των τουριστικών λιµένων.»
Άρθρο 37
Κανονισµοί λειτουργίας τουριστικών λιµένων
1. Η παρ. 4γ΄ του άρθρου 31α του ν. 2160/1993 αντικαθίσταται ως εξής:
«4γ. Το είδος των σκαφών, το µέγεθος (ελάχιστο - µέγιστο) κατά µονάδα και τον αριθµό κατά κατηγορία σκάφους, καθώς και το συνολικό αριθµό των σκαφών, που
µπορεί να ελλιµενιστούν.»
2. Η παρ. 7 του άρθρου 31α του ν. 2160/1993 αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Όσοι κάνουν χρήση των τουριστικών λιµένων που
προβλέπονται στην παράγραφο 1, σε οποιοδήποτε στάδιο υλοποίησης ή λειτουργίας, υπόκεινται στους ελέγχους που προβλέπουν οι κείµενες διατάξεις για τις ζώνες των λιµένων (λιµενικούς, τελωνειακούς και λοιπούς
ελέγχους).»
3. Στο ν. 2160/1993 προστίθεται άρθρο 31β ως εξής:
«Άρθρο 31β
Για την αναβάθµιση, την επέκταση, τον εκσυγχρονι-
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σµό, τη συµπλήρωση των εγκαταστάσεων και εν γένει
για τα θέµατα λειτουργίας των υφιστάµενων ναυταθλητικών µαρινών εφαρµόζονται τα άρθρα 29 επ.»
Άρθρο 38
Παραχώρηση προστατευόµενων όρµων
1. Η παρ. 4 του άρθρου 34 του ν. 2160/1993 αντικαθίσταται ως εξής:
«4.α) Για τη συζήτηση στην Επιτροπή Τουριστικών Λιµένων θεµάτων χωροθέτησης και παραχώρησης ζωνών
αγκυροβολίου και καταφυγίων τουριστικών σκαφών, ή
την τροποποίηση της χωροθέτησής τους ή την ανάκληση
της χωροθέτησης ή της παραχώρησης απαιτείται η υποβολή αντίστοιχου αιτήµατος.
Το αίτηµα µπορεί να υποβάλλεται είτε από την αρµόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Τουρισµού είτε ύστερα
από αίτηση οποιουδήποτε ενδιαφεροµένου προς την ανωτέρω αρµόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Τουρισµού.
β) Αν υποβληθούν στην αρµόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Τουρισµού περισσότερες αιτήσεις για τη χωροθέτηση – παραχώρηση αγκυροβολίου-καταφυγίου
τουριστικών σκαφών έµπροσθεν των εγκαταστάσεων
λειτουργούσας ξενοδοχειακής µονάδας, παρέχεται δικαίωµα στον ιδιοκτήτη της ανωτέρω µονάδας, να υποβάλει µέσα σε εξήντα (60) ηµέρες από τη σχετική ειδοποίηση τα δικαιολογητικά της περίπτωσης δ΄.
γ) Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία της περίπτωσης
β΄, διενεργείται διαγωνισµός σύµφωνα µε την παράγραφο 6 του άρθρου 31. Σε περίπτωση αίτησης χωροθέτησης το έργο οφείλει να έχει ολοκληρωθεί µέσα σε δύο
(2) έτη από την παρέλευση της παραπάνω προθεσµίας,
διαφορετικά διενεργείται διαγωνισµός σύµφωνα µε την
παράγραφο 6 του άρθρου 31.
δ) Για το σκοπό της χωροθέτησης και της παραχώρησης απαιτείται να υποβληθούν τα εξής δικαιολογητικά:
αα) γενικό τοπογραφικό διάγραµµα κλίµακας 1:10.000
ή απόσπασµα χάρτη, στον οποίο εµφαίνονται η ακριβής
θέση των έργων, καθώς και οι χρήσεις γης της ευρύτερης περιοχής,
ββ) τοπογραφικό διάγραµµα κλίµακας 1:1.000, στο οποίο εµφαίνονται κατ΄ ελάχιστον η αιτούµενη χερσαία
και θαλάσσια ζώνη λιµένα, τα όρια της ιδιοκτησίας, η καθορισµένη οριογραµµή αιγιαλού και παραλίας και του
παλαιού αιγιαλού, καθώς και η πρόταση καθορισµού νέων οριογραµµών αιγιαλού και παραλίας,
γγ) σχέδιο γενικής διάταξης κλίµακας 1:1.000 των
προτεινόµενων έργων και εγκαταστάσεων, στο οποίο
εµφαίνονται τα στοιχεία της περίπτωσης β΄, η έκταση
των προτεινόµενων προσχώσεων στο θαλάσσιο χώρο, η
οριοθέτηση της χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης, περιγραφικά στοιχεία όπως το εµβαδόν της χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης του τουριστικού λιµένα, και υφιστάµενων η
προτεινόµενων υποδοµών, οι προτεινόµενες χρήσεις
γης, οι όροι και οι περιορισµοί δόµησης. Τα κτίρια εγείρονται µέχρι τη γραµµή παραλίας,
δδ) τεχνική έκθεση γενικής περιγραφής των προτεινόµενων λιµενικών έργων και των λοιπών έργων και εγκαταστάσεων της θαλάσσιας ζώνης που απαιτούνται για τη
δηµιουργία του λιµένα, καθώς και των προτεινόµενων

χρήσεων γης και όρων και περιορισµών δόµησης,
εε) φάκελος µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων µε
συνοδευτικά έγγραφα αυτού και σχέδια τεκµηρίωσης σε
δύο (2) αντίγραφα,
στστ) Έκθεση Αναλυτικής Αρχαιολογικής Τεκµηρίωσης
(Ε.Ε.Α.Τ.) για το χερσαίο τµήµα και τη θαλάσσια ζώνη
του αγκυροβολίου ή του καταφυγίου τουριστικών σκαφών, που εκδίδεται ύστερα από σχετικό αίτηµα του αιτούντος τη χωροθέτηση προς το Τµήµα Συντονισµού και
Παρακολούθησης Αρχαιολογικών Ερευνών και Εργασιών στο Πλαίσιο των Μεγάλων Έργων (κατά τις διατάξεις του ν. 4072/2012), µέσα σε προθεσµία εξήντα (60) ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής του αιτήµατος.
Αρµόδια περιβαλλοντική αρχή για την περιβαλλοντική
αδειοδότηση τουριστικών καταφυγίων και ζωνών αγκυροβολίου είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.»
2. Η παρ. 7 του άρθρου 34 του ν. 2160/1993 αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Σε περίπτωση χωροθέτησης ή τροποποίησης χωροθέτησης ζώνης αγκυροβολίου ή καταφυγίου τουριστικών σκαφών, ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε τρίτου, η
χρήση και η εκµετάλλευση της ζώνης αγκυροβολίου ή
του καταφυγίου τουριστικών σκαφών παραχωρείται σε
αυτόν (φορέα διαχείρισης), έναντι ανταλλάγµατος, µε απόφαση του Υπουργού Τουρισµού που δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η παραπάνω αίτηση
ανακοινώνεται από την αρµόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Τουρισµού στον οικείο δήµο, ο οποίος υποχρεούται να την αναρτήσει στο κατάστηµά του επί τριάντα (30)
ηµέρες. Αν υποβληθούν στην αρµόδια Διεύθυνση, µέσα
σε δεκαπέντε (15) ηµέρες 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 µε ανάλογη εφαρµογή της
παρ. 6 του άρθρου 31 του ν. 2160/1993. Η ανωτέρω διαδικασία δεν απαιτείται, όταν η προς έκδοση απόφαση αφορά την επέκταση της χερσαίας ζώνης, η οποία γίνεται
εντός των ορίων της ήδη χωροθετηµένης θαλάσσιας ζώνης του τουριστικού λιµένα.
Ο φορέας διαχείρισης αναλαµβάνει την υποχρέωση να
εκτελέσει τα προβλεπόµενα έργα για τη δηµιουργία και
τη λειτουργία της ζώνης αγκυροβολίου ή του καταφυγίου τουριστικών σκαφών, που του παραχωρήθηκε µε την
παραπάνω διαδικασία.»
3. Στο ν. 2160/1993 προστίθενται άρθρα 34α και 34β
ως εξής:
«Άρθρο 34α
Για την αναβάθµιση, την επέκταση, τον εκσυγχρονισµό, τη συµπλήρωση των εγκαταστάσεων, καθώς και για
θέµατα λειτουργίας των υφιστάµενων λιµένων ξενοδοχειακών µονάδων εφαρµόζονται τα άρθρα 29 επ..
Οι ξενοδοχειακές µονάδες, στις οποίες έχει παραχωρηθεί µε απόφαση του Υπουργού Τουρισµού η χρήση, η
διοίκηση, η διαχείριση και η συντήρηση των τουριστικών
λιµένων και εξαιρούνταν της υποχρέωσης καταβολής α-
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νταλλάγµατος για διάστηµα είκοσι (20) ετών, υποχρεούνται να καταβάλλουν αντάλλαγµα µέσα σε έξι (6) µήνες
από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Για τη λειτουργία
και κάθε θέµα σχετικό µε τη χωροθέτηση ή τροποποίηση
ή ανάκληση της απόφασης αυτής εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις για τους τουριστικούς λιµένες του
ν. 2160/1993. Η εξαίρεση από την υποχρέωση καταβολής του ανταλλάγµατος ισχύει για τις ξενοδοχειακές
µονάδες που αποδεικνύουν µε κάθε νόµιµο τρόπο ότι
δεν έχει εκπνεύσει η προθεσµία των είκοσι (20) ετών από την έναρξη λειτουργίας του τουριστικού λιµένα ξενοδοχειακών µονάδων. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισµού καθορίζονται ο τρόπος υπολογισµού του οικονοµικού ανταλλάγµατος µετά από γνωµοδότηση της Επιτροπής Τουριστικών Λιµένων, η διαδικασία, οι όροι και κάθε
άλλο σχετικό θέµα για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.»
«Άρθρο 34β
Ο τρόπος υπολογισµού του καταβλητέου προς το Ελληνικό Δηµόσιο οικονοµικού ανταλλάγµατος παραχώρησης χρήσης και εκµετάλλευσης τουριστικών λιµένων, γίνεται µετά από γνωµοδότηση της Επιτροπής Τουριστικών Λιµένων, του άρθρου 30 του ν. 2160/1993.»
ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Άρθρο 39
Αρµοδιότητες Διεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών
Το άρθρο 6 του π.δ. 127/2017 (Α΄157) τροποποιείται
ως εξής:
1. Οι παράγραφοι 1 και 2 αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Το Τµήµα Προϋπολογισµού και Δηµοσιονοµικών Αναφορών είναι αρµόδιο για:
α) Το σχεδιασµό, την κατάρτιση και την τροποποίηση
του τακτικού προϋπολογισµού και του Προϋπολογισµού
Δηµοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) των υπηρεσιών του Υπουργείου εντός των οριζόµενων χρονικών προθεσµιών.
β) Το σχεδιασµό, την κατάρτιση και την τροποποίηση
του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) του Υπουργείου.
γ) Την αξιολόγηση των αναµενόµενων ή πιθανών δηµοσιονοµικών επιπτώσεων κάθε πρότασης πολιτικής,
προγράµµατος ή δράσης στον προϋπολογισµό του Υπουργείου ή της Κυβέρνησης και την παροχή γνώµης.
δ) Την παρακολούθηση των στοιχείων εκτέλεσης του
Τακτικού Προϋπολογισµού και του Προϋπολογισµού Δηµοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου, προκειµένου οι
δαπάνες να καλυφθούν εντός των διαθέσιµων πιστώσεων του Προϋπολογισµού και των εγκεκριµένων από το
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ) κονδυλίων/ ποσοστών διάθεσης.
ε) Την παρακολούθηση της εναρµόνισης του προϋπολογισµού µε το ΜΠΔΣ.
στ) Την έγκαιρη ενηµέρωση των αρµόδιων φορέων σε
περίπτωση που πλησιάζει η κάλυψη των ανώτατων ο-

ρίων εκτέλεσης του τακτικού προϋπολογισµού τους.
ζ) Τη διατύπωση εισήγησης προς το ΓΛΚ σχετικά µε αιτήµατα µεταβολών του τακτικού προϋπολογισµού του Υπουργείου.
η) Την παρακολούθηση της ανάληψης δεσµεύσεων,
των τιµολογίων, των πληρωµών, καθώς και της εξέλιξης
των δηµοσιονοµικών στοιχείων που απορρέουν από αυτά.
θ) Την παρακολούθηση του Π.Δ.Ε. σε µεσοπρόθεσµο
επίπεδο, του ετήσιου Π.Δ.Ε., των ανώτατων ορίων και
των στόχων του τριµήνου, καθώς και την αναθεώρηση
του Π.Δ.Ε. ανάλογα µε το τι υπαγορεύουν οι καθορισµένες προθεσµίες.
ι) Την έκδοση αποφάσεων ορισµού υπόλογων διαχειριστών και υπεύθυνων λογαριασµού των έργων του Π.Δ.Ε.
των εκτελούµενων από υπηρεσίες του Υπουργείου έργων και των έργων εξουσιοδότησης εκτελούµενων µε
ευθύνη Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ..
ια) Την έγκριση του αιτήµατος των δευτερευόντων
διατακτών για έκδοση απόφασης του διατάκτη περί µεταφοράς πιστώσεων από το τµήµα εκκαθάρισης δαπανών και εκτέλεσης Π.Δ.Ε..
ιβ) Την κοινοποίηση εγκυκλίων που σχετίζονται µε την
κατάρτιση, εκτέλεση, τροποποίηση του τακτικού προϋπολογισµού και του Π.Δ.Ε. στις υπηρεσίες του Υπουργείου και την παροχή των απαιτούµενων υποστηρικτικών
υπηρεσιών.
ιγ) Την παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισµού του Υπουργείου Τουρισµού και την παροχή υποστήριξης σε θέµατα προϋπολογισµού στις περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου στο πλαίσιο των κατευθύνσεων του ΓΛΚ.
ιδ) Τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων και αναφορών για το Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Τουρισµού και τη
διαβίβασή τους στο Υπουργείο Οικονοµίας και Ανάπτυξης.
ιε) Τη σύνταξη µελετών, αναλύσεων και την υποβολή
προτάσεων µε σκοπό την τήρηση του προϋπολογισµού
και του Μεσοπρόθεσµου Προγράµµατος, τα οποία αποτελούν µέρος της δηµοσιονοµικής στρατηγικής.
ιστ) Την αξιολόγηση του εκτελεστικού προϋπολογισµού, µε στόχο την αύξηση εσόδων, τη µείωση των δαπανών και την εν γένει χρησιµοποίηση όλων των πόρων
µε αποδοτικό και αποτελεσµατικό τρόπο.
ιζ) Την παραγωγή, έλεγχο και επεξεργασία οικονοµικών απολογιστικών στοιχείων για την κατάρτιση του
προϋπολογισµού εν όλω ή εν µέρει.
ιη) Ορθολογική αξιοποίηση των πόρων του Υπουργείου βάσει των γενικών αρχών και κανόνων για τη δηµοσιονοµική διαχείριση του ν. 4270/2014.
ιθ) Παροχή απόψεων στα Δικαστήρια, εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων και κοινοποίηση στην αρµόδια Δηµοσιονοµική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.)
των δικαστικών αποφάσεων αυτών από τις οποίες προκύπτει επιβάρυνση στον προϋπολογισµό του φορέα για
δαπάνες αρµοδιότητας του τµήµατος.
κ) Μέριµνα για τη σύναψη µνηµονίου συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου και του Υπουργείου Οικονοµικών
και η παρακολούθηση των τριµηνιαίων στόχων εκτέλεσης του προϋπολογισµού, σύµφωνα µε τα οριζόµενα
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στις κείµενες διατάξεις.
κα) Τη σύνταξη και αποστολή στο ΓΛΚ των προβλεπόµενων µηνιαίων και τριµηνιαίων αναφορών του Υπουργείου και των Εποπτευόµενων Φορέων σχετικά µε τη
λειτουργία των Μητρώων Δεσµεύσεων και των απλήρωτων και ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων.
κβ) Τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων και αναφορών για τις υπηρεσίες του Υπουργείου και τη διαβίβασή τους στη Βουλή, στο ΓΛΚ και στην Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.).
2. Το Τµήµα Πληρωµής Δαπανών και Εποπτευοµένων
Φορέων είναι αρµόδιο για:
α) Τη συγκέντρωση των δηµοσιονοµικών στοιχείων από τα Μητρώα δεσµεύσεων του τακτικού προϋπολογισµού και του Π.Δ.Ε., των εποπτευόµενων φορέων του Υπουργείου και την καταγραφή τους στη διαδικτυακή πύλη (e–portal) σε τακτική βάση ή τον έλεγχο των καταγραφών των εποπτευόµενων φορέων.
β) Τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων για τους
εποπτευόµενους φορείς του Υπουργείου και τη διαβίβασή τους στο ΓΛΚ.
γ) Τον έλεγχο της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας
των υποβαλλόµενων από τους εποπτευόµενους φορείς
οικονοµικών στοιχείων.
δ) Την καθοδήγηση των εποπτευόµενων και άλλων
φορέων για την προετοιµασία του ΜΠΔΣ, για προσχέδια
προϋπολογισµού και για άλλα έγγραφα.
ε) Τη διασφάλιση της έγκαιρης επεξεργασίας και κωδικοποίησης των προσχεδίων προϋπολογισµού των εποπτευόµενων και άλλων φορέων, σύµφωνα µε εγκυκλίους
και οδηγίες που εκδίδονται από το Υπουργείο Οικονοµικών και το ΓΛΚ.
στ) Τη µέριµνα για την έγκαιρη επεξεργασία, κωδικοποίηση προτάσεων προϋπολογισµού των εποπτευόµενων και λοιπών φορέων.
ζ) Τη µέριµνα για την ευθυγράµµιση των στόχων δηµοσιονοµικής πολιτικής µε τους στόχους που τίθενται µέσω των προϋπολογισµών των εποπτευόµενων φορέων.
η) Τη µέριµνα για την παρακολούθηση των οικονοµικών αποτελεσµάτων των εποπτευόµενων φορέων.
θ) Την παρακολούθηση της οικονοµικής διαχείρισης
των εποπτευόµενων φορέων και την ανάλυση και επεξεργασία των οικονοµικών τους στοιχείων.
ι) Την παρακολούθηση της επιχορήγησης ή και χρηµατοδότησης των εποπτευόµενων φορέων.
ια) Τη µέριµνα για την έγκαιρη κοινοποίηση των εγκυκλίων που αφορούν στην οικονοµική διαχείριση των εποπτευόµενων φορέων.
ιβ) Την παρακολούθηση των ελλειµµάτων και χρεών
που εµφανίζουν οι εποπτευόµενοι φορείς σε τακτική
(τριµηνιαία/µηνιαία) βάση.
ιγ) Την έγκριση αποφάσεων του Διοικητικού Συµβουλίου του Ε.Ο.Τ. για δαπάνες άνω των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ, δυνάµει του εδαφίου β΄ της παρ. 7
του άρθρου 4 του ν. 3270/2004.
ιδ) Την έγκριση του προϋπολογισµού (τόσο του αρχικού όσο και των τροποποιήσεων και αναµορφώσεών
του), των εποπτευόµενων φορέων και την εποπτεία επί
του λογιστικού αυτών, όπου από τις κείµενες διατάξεις
αυτό προβλέπεται.
ιε) Τον έλεγχο και την έγκριση του απολογισµού και
του ισολογισµού των εποπτευόµενων φορέων, σύµφωνα

µε τις κείµενες διατάξεις.
ιστ) Τη µέριµνα για την έκδοση αποφάσεων για την έγκριση επιχορηγήσεων στους εποπτευόµενους φορείς.
ιζ) Τη µέριµνα για την έκδοση αποφάσεων για την έγκριση απόδοσης των ποσών του άρθρου 37 του
ν. 4403/2016 στον Ελληνικό Οργανισµό Τουρισµού
(Ε.Ο.Τ.).
ιη) Την παρακολούθηση εκτέλεσης του προϋπολογισµού των εποπτευόµενων φορέων και την παροχή υποστήριξης σε αυτούς σε θέµατα προϋπολογισµού στο
πλαίσιο των κατευθύνσεων του ΓΛΚ.
ιθ) Την έγκριση αναλήψεων πολυετούς υποχρέωσης
του άρθρου 67 του ν. 4270/2014 για τους εποπτευόµενους φορείς.
κ) Την εκτέλεση των εντολών πληρωµής των δαπανών
του Π.Δ.Ε. των εκτελούµενων από υπηρεσίες του Υπουργείου έργων και τις επιχορηγήσεις των έργων εξουσιοδότησης εκτελούµενων µε ευθύνη Ν.Π.Δ.Δ. και
Ν.Π.Ι.Δ..
κα) Παραγωγή στο Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Δηµοσιονοµικής Πολιτικής (ΟΠΣΔΠ) ηλεκτρονικών εντολών µεταφοράς και πίστωσης λογαριασµού
προς την Τράπεζα της Ελλάδος για την εξόφληση των
εκδιδόµενων χρηµατικών ενταλµάτων µε πίστωση των
τραπεζικών λογαριασµών των δικαιούχων και την απόδοση των διενεργούµενων κρατήσεων υπέρ τρίτων σε
αυτούς.
κβ) Μέριµνα για τη διενέργεια συµψηφισµών και απόδοση στο Δηµόσιο και στα οικεία ασφαλιστικά ταµεία
των οφειλών των δικαιούχων που αναγράφονται στις
σχετικές βεβαιώσεις φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών.
κγ) Ενηµέρωση των δικαιούχων και των φορέων για
την έκδοση χρηµατικών ενταλµάτων και την πληρωµή
των δικαιούχων.
κδ) Καταχώρηση στοιχείων και τήρηση των Μητρώων
Κατασχέσεων και Εκχωρήσεων.
κε) Παροχή απόψεων στα Δικαστήρια για θέµατα της
αρµοδιότητας του τµήµατος.
κστ) Τη µέριµνα για τη σύνταξη και την παρακολούθηση της τήρησης των προβλεπόµενων όρων στα Μνηµόνια Συνεργασίας που συνάπτονται µεταξύ του Υπουργείου και των Εποπτευόµενων Φορέων του.
κζ) Τη µέριµνα για την αποστολή µηνιαίων και τριµηνιαίων στοιχείων - αναφορών των Εποπτευόµενων Φορέων σχετικά µε την λειτουργία των Μητρώων Δεσµεύσεων και των απλήρωτων και ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων στο τµήµα Προϋπολογισµού και Δηµοσιονοµικών Αναφορών.»
2. Η περίπτωση ιδ΄ της παραγράφου 4 αντικαθίσταται
ως εξής:
«ιδ) Την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την καταγραφή των µισθωµένων, εκµισθωµένων και παραχωρηµένων
ακινήτων της Κεντρικής Υπηρεσίας και των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου, την εκµετάλλευση, την
αξιοποίηση, την εκµίσθωση, τη µίσθωση και την παραχώρηση ακινήτων, καθώς και την σύναψη, την ανανέωση
και την τροποποίηση των σχετικών συµβάσεων.»
3. Στο τέλος του άρθρου 6 προστίθεται παράγραφος 6
ως εξής:
«6. Το Τµήµα Εκκαθάρισης Δαπανών και Εκτέλεσης
Π.Δ.Ε. είναι αρµόδιο για:
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α) Τη µέριµνα για έκδοση απόφασης του διατάκτη περί
µεταφοράς πιστώσεων σε δευτερεύοντες διατάκτες.
β) Τη συγκέντρωση των δηµοσιονοµικών στοιχείων από τα Μητρώα δεσµεύσεων του Τακτικού Προϋπολογισµού, του Π.Δ.Ε. των ειδικών φορέων και την καταγραφή τους στη διαδικτυακή πύλη (e-portal) σε τακτική βάση.
γ) Την εκκαθάριση δαπανών και την έκδοση των αντίστοιχων εντολών πληρωµής των εκτελούµενων, από το
Υπουργείο, έργων του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων καθώς και την έκδοση αποφάσεων επιχορήγησης για έµµεσες πληρωµές έργων του Προγράµµατος
Δηµοσίων Επενδύσεων της Κεντρικής διοίκησης σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις (κ.υ.α. 134453/
28.12.2015/Φ.Ε.Κ. 2857/τ.Β΄).
δ) Τη µέριµνα για έκδοση απόφασης ορισµού υπολόγου για Χρηµατικά Εντάλµατα Προπληρωµής (ΧΕΠ) και
έγκριση έκδοσης Χρηµατικών Ενταλµάτων Προπληρωµής (ΧΕΠ) εκτός µετακινήσεων.
ε) Την τήρηση του Μητρώου Δεσµεύσεων τακτικού
προϋπολογισµού και προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) µε τον εκάστοτε προβλεπόµενο τρόπο.
στ) Την εκτέλεση του τακτικού προϋπολογισµού, του
Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) και του
Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής
(ΜΠΔΣ) του Υπουργείου.
ζ) Κατάρτιση του σχεδίου απόφασης ανάληψης υποχρεώσεων, κατόπιν τεκµηριωµένου και νοµίµου αιτήµατος του διατάκτη και καταχώρηση των αναλαµβανόµενων δεσµεύσεων στα οικεία λογιστικά βιβλία και στο Μητρώο Δεσµεύσεων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους διατάκτες προεδρικού
διατάγµατος (π.δ. 80/2016).
η) Έλεγχος τήρησης των περί ανάληψης υποχρεώσεων διατάξεων και παροχή βεβαίωσης επί των σχεδίων
των σχετικών πράξεων, για την ύπαρξη της απαιτούµενης πίστωσης και για τη µη υπέρβαση του οριζόµενου
κάθε φορά από το αρµόδιο όργανο ποσοστού διάθεσης
της πίστωσης.
θ) Σύνταξη έκθεσης προς την αρµόδια Δ.Υ.Ε.Ε. σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 3δ του άρθρου 66 του
ν. 4270/2014 όπως ισχύει και του περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους διατάκτες προεδρικού διατάγµατος
(π.δ. 80/2016).
ι) Έλεγχος και εκκαθάριση δαπανών µε βάση τα πλήρη
και νόµιµα δικαιολογητικά αυτών, που υπεβλήθησαν από
τη Διεύθυνση που αιτήθηκε την ανάληψη υποχρέωσης.
ια) Έκδοση τίτλου για την πληρωµή των δαπανών, µέσα στα καθοριζόµενα κατά µήνα όρια πληρωµών και εντός των προβλεπόµενων προθεσµιών από το ενωσιακό
και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο.
ιβ) Σύνταξη έκθεσης επί διαφωνιών µε το διατάκτη ως
προς τη νοµιµότητα και κανονικότητα των εκκαθαριζόµενων δαπανών και υποβολή της µετά του σχετικού φακέλου στη Διεύθυνση Συντονισµού και Ελέγχου Εφαρµογής Δηµοσιολογιστικών Διατάξεων µε σχετική κοινοποίηση στην αρµόδια Γενική Διεύθυνση Δηµοσιονοµικών Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ. Κ.),
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 1 του άρθρου 26
του ν. 4270/2014.

ιγ) Τακτοποίηση των χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής εκτός µετακινήσεων.
ιδ) Εισήγηση για καταλογισµό εις βάρος δηµοσίου υπολόγου, καθώς και τρίτου, στον οποίον κατεβλήθησαν
χρηµατικά ποσά αχρεωστήτως πλην της αρµοδιότητας
της περίπτωσης ιζ΄ του Τµήµατος Εκκαθάρισης Αποδοχών.
ιε) Παροχή απόψεων στα Δικαστήρια, εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων και κοινοποίηση στην αρµόδια Δηµοσιονοµική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.)
των δικαστικών αποφάσεων αυτών από τις οποίες προκύπτει επιβάρυνση στον προϋπολογισµό του φορέα για
δαπάνες αρµοδιότητας του Τµήµατος.
ιστ) Μέριµνα για την αποτροπή συσσώρευσης οφειλών.
ιζ) Την τήρηση των λογιστικών βιβλίων που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις για τις δαπάνες αρµοδιότητάς του.
ιη) Καταχώρηση των στοιχείων των δικαιούχων δαπανών και τήρηση του µητρώου αυτών.
ιθ) Παρακολούθηση µηνιαίως σε ξεχωριστή κατάσταση
των εγγραφών που γίνονται στα λογιστικά βιβλία του
φορέα για κάθε δευτερεύοντα διατάκτη.
κ) Έκδοση συµψηφιστικών ενταλµάτων (τακτικών και
προπληρωµής) για την εµφάνιση των εξόδων που βαρύνουν το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων στη δηµόσια
ληψοδοσία, καθώς και έκδοση λοιπών συµψηφιστικών
χρηµατικών ενταλµάτων, όπου προβλέπεται.
κα) Την παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων στις περιφερειακές υπηρεσίες για τη διασφάλιση της νοµιµότητας στην οικονοµική τους διαχείριση.
κβ) Την έκδοση Επιτροπικών Ενταλµάτων για µεταβίβαση πιστώσεων στις περιφερειακές υπηρεσίες (Δευτερεύοντες Διατάκτες).
κγ) Την εποπτεία των υπολόγων χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής δαπανών, πλην των µετακινήσεων εκτός έδρας.
κδ) Την εκτέλεση αµετάκλητων δικαστικών αποφάσεων, σχετικών µε αξιώσεις τρίτων φυσικών ή νοµικών
προσώπων κατά του Ελληνικού Δηµοσίου, πλην των αξιώσεων που αναφέρονται στην περίπτωση ιβ΄ των αρµοδιοτήτων του Τµήµατος Εκκαθάρισης Αποδοχών.»
Άρθρο 40
Αρµοδιότητες Τµήµατος Νοµοθετικών Ρυθµίσεων
και Μέτρων – Κατοχύρωση σήµατος
Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 9 του π.δ.127/2017
προστίθεται περίπτωση ζ΄ ως εξής:
«ζ) Τη διαδικασία για την κατοχύρωση των σηµάτων
που χορηγούνται από τις υπηρεσίες του Υπουργείου.»
Άρθρο 41
Αρµοδιότητες Τµήµατος Ειδικών Μορφών Τουρισµού Ιαµατικός τουρισµός
Στην παρ. 3 του άρθρου 15 του π.δ. 127/2017 προστίθεται περίπτωση στ΄ ως εξής:
«στ) Τη µέριµνα για κάθε θέµα σχετικό µε την ανάπτυξη του ιαµατικού τουρισµού και τη διαχείριση ιαµατικών
φυσικών πόρων.»
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Άρθρο 42
Αρµοδιότητες Τµήµατος Υποστήριξης Ειδικής
Υπηρεσίας Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών
Επενδύσεων (Ε.Υ.Π.Α.Τ.Ε.)
Στην παρ. 2 του άρθρου 19 του π.δ. 127/2017 προστίθεται περίπτωση δ΄ ως εξής:
«δ) Την παροχή συνδροµής προς τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισµού (Π.Υ.Τ.) προκειµένου να γνωµοδοτήσουν επί των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
(Μ.Π.Ε.) που αφορούν τουριστικά καταλύµατα αρµοδιότητας Π.Υ.Τ., εφόσον υποβληθεί αίτηµα συνδροµής στο
Γενικό Γραµµατέα Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης
και εγκριθεί από αυτόν.»
Άρθρο 43
Ίδρυση Γραφείου Υποστήριξης
Στην περίπτωση ιβ΄ της παρ. 1 του άρθρου 20 του
π.δ. 127/2017 προστίθεται υποπερίπτωση εε΄ ως εξής:
«εε. Το Γραφείο Υποστήριξης Αερολιµένα Ηρακλείου
«ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ.»
Άρθρο 44
Αρµοδιότητες Αυτοτελούς Γραφείου Τύπου
και Δηµόσιων Σχέσεων –Χορήγηση αιγίδας
Στο άρθρο 22 του π.δ. 127/2017 προστίθεται περίπτωση ια΄ως εξής:
«ια. Η θέση υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισµού.»
Άρθρο 45
Θέσεις προσωπικού στο Υπουργείο Τουρισµού
1. Στο τέλος της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου
24 του π.δ. 127/2017 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Συνιστάται µία (1) οργανική θέση κατηγορίας Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) του κλάδου ΠΕ Περιβάλλοντος µε αντίστοιχη µείωση στις οργανικές θέσεις του
κλάδου ΠΕ Πληροφορικής.»
2. Στο τέλος της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου
24 του π.δ. 127/2017 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Συνιστάται µία (1) οργανική θέση εκπαιδευτικής βαθµίδας Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) της ειδικότητας ΠΕ Περιβάλλοντος µε αντίστοιχη µείωση στις οργανικές θέσεις της ειδικότητας ΠΕ Πληροφορικής.»
Άρθρο 46
Προϊστάµενοι οργανικών µονάδων
Το άρθρο 30 του π.δ. 127/2017 τροποποιείται ως εξής:
1. Οι περιπτώσεις δ΄ και η΄ της παραγράφου 2 αντικαθίστανται ως εξής:
«δ. Στη Διεύθυνση Νοµοθετικού Συντονισµού και Καλής Νοµοθέτησης προΐσταται υπάλληλος κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού – Οικονοµικού.»
«η. Στη Διεύθυνση Ποιοτικών Προτύπων προΐσταται υπάλληλος κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού - Οικονοµικού ή ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΠΕ Μηχανικών.»
2. Οι περιπτώσεις α΄, β΄, στ΄, η΄, ιβ΄, ιγ΄, ιζ΄, ιθ΄, κα΄,
κγ΄, κε΄ της παραγράφου 3 αντικαθίστανται ως εξής:

«α. Στο Τµήµα Προϋπολογισµού και Δηµοσιονοµικών
Αναφορών προΐσταται υπάλληλος κλάδου/ειδικότητας
ΠΕ Διοικητικού - Οικονοµικού.
β. Στο Τµήµα Πληρωµής Δαπανών και Εποπτευόµενων
Φορέων προΐσταται υπάλληλος κλάδου/ειδικότητας ΠΕ
Διοικητικού - Οικονοµικού.»,
«στ. Στο Τµήµα Οργάνωσης, Απλούστευσης και Ποιότητας προΐσταται υπάλληλος κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού - Οικονοµικού ή ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού.»,
«η του Πολίτη προΐσταται υπάλληλος κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ Διοικητικού - Οικονοµικού ή ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού ή ΤΕ Τουριστικών Επιχειρήσεων.»,
«ιβ. Στο Τµήµα Νοµοθετικής Πρωτοβουλίας και Καλής
Νοµοθέτησης προΐσταται υπάλληλος κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού – Οικονοµικού.»,
«ιγ. Στο Τµήµα Νοµοθετικών Ρυθµίσεων και Μέτρων
προΐσταται υπάλληλος κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού – Οικονοµικού.»,
«ιζ. Στο Τµήµα Ειδικών Μορφών Τουρισµού προΐσταται
υπάλληλος κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ Διοικητικού - Οικονοµικού ή ΠΕ Μηχανικών ή ΤΕ Τουριστικών Επιχειρήσεων.»,
«ιθ. Στο Τµήµα Μελετών και Τεκµηρίωσης προΐσταται
υπάλληλος κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ Διοικητικού - Οικονοµικού ή ΤΕ Τουριστικών Επιχειρήσεων ή ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού.»,
«κα. Στο Τµήµα Χωροταξίας και Περιβάλλοντος
προΐσταται υπάλληλος κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Περιβάλλοντος.»,
«κγ. Στο Τµήµα Συµβάσεων και Ελέγχου προΐσταται υπάλληλος κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ Διοικητικού -Οικονοµικού ή ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Περιβάλλοντος.»,
«κε. Στο Τµήµα Ποιοτικού Ελέγχου και Διαµόρφωσης
Προτύπων Ποιότητας προΐσταται υπάλληλος κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ Διοικητικού - Οικονοµικού ή ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Περιβάλλοντος.»
3. Στο τέλος της παραγράφου 3 προστίθενται περιπτώσεις λε΄ και λστ΄ ως εξής:
«λε. Στο Τµήµα Εκκαθάρισης Δαπανών και Εκτέλεσης
Π.Δ.Ε. προΐσταται υπάλληλος κλάδου/ειδικότητας ΠΕ
Διοικητικού - Οικονοµικού.
λστ. Στο Αυτοτελές Γραφείο Τύπου και Δηµοσίων Σχέσεων προΐσταται υπάλληλος κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού - Οικονοµικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού.»
ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ
ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Άρθρο 47
Η παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 710/1977 (Α΄ 283), όπως
το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε την περίπτωση 6 της
υποπαραγράφου ΙΔ.1. της παρ. ΙΔ΄ του άρθρου πρώτου
του ν. 4093/2012, αντικαθίσταται ως εξής:
«2.α) Σε περίπτωση έλλειψης ξεναγού που µπορεί να
ξεναγήσει σε ορισµένη γλώσσα, η ξενάγηση από διπλωµατούχο ξεναγό πραγµατοποιείται µε τη συνδροµή διερµηνέα που γνωρίζει τη γλώσσα των επισκεπτών.
β) Σε περίπτωση έλλειψης ξεναγού που µπορεί να ξεναγήσει σε ορισµένη γλώσσα και εφόσον δεν υπάρχει
δυνατότητα ξενάγησης µε τη συνδροµή διερµηνέα σύµφωνα µε την περίπτωση α΄, ο Γενικός Γραµµατέας Τουρι-
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σµού µπορεί, ύστερα από αίτηση του ενδιαφεροµένου,
να χορηγεί ειδική κατ' εξαίρεση άδεια ξενάγησης σε άτοµα, τα οποία δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλµατος του ξεναγού, σύµφωνα µε το
άρθρο 3, αλλά έχουν αποδεδειγµένα άριστη γνώση (επίπεδο Γ2) της γλώσσας για την οποία παρατηρείται έλλειψη ξεναγού και είναι κάτοχοι Πιστοποιητικού Ελληνοµάθειας (επιπέδου Β2). Οι ανωτέρω πρέπει να είναι απόφοιτοι Τµηµάτων Αρχαιολογίας, Ιστορίας, Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισµικών Αγαθών και Ιστορίας και Εθνολογίας, πανεπιστηµίων της ηµεδαπής ή αναγνωρισµένων αντίστοιχων
τµηµάτων της αλλοδαπής. Η αρµόδια υπηρεσία µπορεί
να ζητεί τη γνώµη της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Ξεναγών (ΠΟΞΕΝ), η οποία οφείλει να απαντήσει µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την παραλαβή του σχετικού αιτήµατος. Στην άδεια αναγράφεται η διάρκεια ισχύος της, η οποία δεν µπορεί να υπερβαίνει το ένα (1) έτος, καθώς και
ο τόπος, όπου θα διεξαχθούν οι ξεναγήσεις.»
Άρθρο 48
Αρχεία των Επαγγελµατικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.)
Τα αρχεία των ΕΠΑ.Σ. του Υπουργείου Τουρισµού, που
έχουν καταργηθεί µε την παρ. 4 του άρθρου 46 του
ν. 4186/2013, µεταφέρονται στα αντίστοιχα ανά γεωγραφική περιοχή Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Τουρισµού ως ακολούθως:
α) της ΕΠΑ.Σ. Αναβύσσου στο Ι.Ε.Κ. Αναβύσσου,
β) της ΕΠΑ.Σ. Μακεδονίας στο Ι.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης
(Περαία Θερµαϊκού),
γ) της ΕΠΑ.Σ. Πελοποννήσου στο Ι.Ε.Κ. Πελοποννήσου (Άργος),
δ) της ΕΠΑ.Σ. Ηρακλείου στο Ι.Ε.Κ. Ηρακλείου Κρήτης
(Κοκκίνι Χάνι),
ε) της ΕΠΑ.Σ. Ρόδου στο Ι.Ε.Κ. Ρόδου,
στ) της ΕΠΑ.Σ. Κέρκυρας στο Ι.Ε.Κ. Κέρκυρας,
ζ) της ΕΠΑ.Σ. Θράκης στο Ι.Ε.Κ. Αλεξανδρούπολης,
η) της ΕΠΑ.Σ. Γαλαξιδίου στο Ι.Ε.Κ. Γαλαξιδίου.
Τίτλοι σπουδών ή πιστοποιητικά αποφοίτησης ή βεβαιώσεις σπουδών σε µαθητές που έχουν ολοκληρώσει τη
φοίτησή τους στις ΕΠΑ.Σ. του Υπουργείου Τουρισµού
και πάσης φύσεως διοικητικά έγγραφα αρµοδιότητας
ΕΠΑ.Σ., χορηγούνται από τα ανωτέρω Ι.Ε.Κ..
Άρθρο 49
Εκπαιδευτικό προσωπικό των Ανωτάτων
Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.)
Η παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 3105/2003 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισµού και
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων καθορίζονται οι υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα του εκπαιδευτικού προσωπικού των Α.Σ.Τ.Ε., όπως το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας, η υποχρέωση για εποπτεία πρακτικής άσκησης, η υποχρέωση για παροχή διοικητικού έργου, οι ώρες εβδοµαδιαίας απασχόλησης των διευθυντών των
Α.Σ.Τ.Ε. και των προϊσταµένων των τµηµάτων τους, οι όροι και η διαδικασία για µερική απαλλαγή από διδακτικές
υποχρεώσεις των διευθυντών και µελών Ε.Π. που έχουν
επιφορτιστεί µε ειδικά διοικητικά καθήκοντα για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα και κάθε άλλο σχετικό θέµα.»

Άρθρο 50
Πρόγραµµα σπουδών των Α.Σ.Τ.Ε.
Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 20 του ν. 3105/2003
(Α΄29) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Στο πρόγραµµα σπουδών περιλαµβάνεται ενότητα
σχετική µε την αναπηρία και την προσβασιµότητα των
τουριστικών υπηρεσιών στα άτοµα µε αναπηρία.»
Άρθρο 51
Διευθυντές και υποδιευθυντές Ι.Ε.Κ.
Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 22 του ν. 4276/2014
αντικαθίστανται ως εξής:
«3.α) Με απόφαση του Υπουργού Τουρισµού, ύστερα
από απόφαση του Υπηρεσιακού Συµβουλίου της παρ. 6
του άρθρου 4 του ν. 4109/2013, τοποθετούνται στα Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), αρµοδιότητας Υπουργείου Τουρισµού, διευθυντές, µε τριετή θητεία, εκπαιδευτικοί κατηγορίας ΠΕ και, σε περίπτωση έλλειψης αυτών, διοικητικοί υπάλληλοι του Υπουργείου
Τουρισµού κατηγορίας ΠΕ, κάτοχοι µεταπτυχιακού τίτλου µε εξειδίκευση σε θέµατα τουρισµού ή εκπαίδευσης.
Σε εκπαιδευτήρια µε αριθµό καταρτιζοµένων µεγαλύτερο των εκατόν ογδόντα (180), τοποθετούνται µε απόφαση του Υπουργού Τουρισµού και υποδιευθυντές µε τριετή θητεία, εκπαιδευτικοί κατηγορίας ΠΕ και, σε περίπτωση έλλειψης αυτών, διοικητικοί υπάλληλοι του Υπουργείου Τουρισµού κατηγορίας ΠΕ, οι οποίοι συνεπικουρούν
τους διευθυντές στην άσκηση των καθηκόντων τους.
β) Ο διευθυντής του Ι.Ε.Κ. όταν ελλείπει, απουσιάζει ή
κωλύεται, αναπληρώνεται από τον υποδιευθυντή. Αν ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται και ο υποδιευθυντής, τότε
ο διευθυντής αναπληρώνεται από εκπαιδευτικό που υπηρετεί στο Ι.Ε.Κ. και ορίζεται µε απόφαση του διευθυντή.
Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν οριστεί αναπληρωτής ή
δεν υπάρχει υποδιευθυντής, ο διευθυντής αναπληρώνεται από τον αρχαιότερο εκπαιδευτικό των Ι.Ε.Κ.. Σε περίπτωση έλλειψης εκπαιδευτικού, η αναπλήρωση γίνεται
από διοικητικό υπάλληλο που υπηρετεί στο Ι.Ε.Κ., σύµφωνα µε τις διατάξεις του δηµοσιοϋπαλληλικού κώδικα.
γ) Ο διευθυντής του I.E.Κ. δεν ασκεί διδακτικά καθήκοντα. Ο υποδιευθυντής του Ι.Ε.Κ. µπορεί, ύστερα από
σχετική απόφαση του διευθυντή, να ασκεί διδακτικά καθήκοντα, τα οποία δεν µπορεί να ξεπερνούν τις δεκαέξι
(16) ώρες εβδοµαδιαίως, ανάλογα µε τις εκπαιδευτικές
ανάγκες του Ι.Ε.Κ.. Ο χρόνος άσκησης των καθηκόντων
του διευθυντή των I.E.K. λογίζεται και ως χρόνος άσκησης διδακτικών καθηκόντων.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισµού και Διοικητικής Ανασυγκρότησης καθορίζονται ο τρόπος και η
διαδικασία επιλογής των διευθυντών και των υποδιευθυντών των Ι.Ε.Κ., καθώς και τα ειδικότερα προσόντα των
υποψηφίων.»
ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Ε.Ο.Τ.
Άρθρο 52
Η παρ. 7 του άρθρου 3 του π.δ. 72/2018 (Α΄141) αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Ο Γενικός Γραµµατέας του Ε.Ο.Τ. προΐσταται του
προσωπικού του Ε.Ο.Τ., διευθύνει το έργο των υπηρε-
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σιών του, έχει την ευθύνη για την εύρυθµη λειτουργία
του, εκπροσωπεί τον Οργανισµό δικαστικώς και εξωδίκως, χορηγεί στους δικηγόρους του Ε.Ο.Τ. τη δικαστική
πληρεξουσιότητα και εντολή, ασκεί τις αρµοδιότητες
που του µεταβιβάζει το Διοικητικό Συµβούλιο (Δ.Σ.) και
εκπροσωπεί τον Οργανισµό στο εσωτερικό ή το εξωτερικό σε διεθνείς οργανισµούς, πανεπιστηµιακές κοινότητες, φορείς και οµάδες κοινού ειδικού ενδιαφέροντος,
σε διεθνείς τουριστικές εκθέσεις, ηµερίδες, σεµινάρια,
εργαστήρια κατάρτισης, εκδηλώσεις, δράσεις, φόρουµ,
συναντήσεις µε διεθνείς ή άλλους φορείς. Επίσης δύναται κατ’ εξουσιοδότηση του Δ.Σ. να ορίζει ένα ή περισσότερα µέλη του Δ.Σ. να τον συνοδεύουν κατά την εκπροσώπηση του Ε.Ο.Τ. στο εσωτερικό ή το εξωτερικό ή και
να εκπροσωπούν τα ίδια τον Οργανισµό.»

«β. Υπηρεσία Ε.Ο.Τ. Εσωτερικού Ηπείρου, µε έδρα τα
Ιωάννινα, στην οποία υπάγεται το Γραφείο Πληροφοριών
Άρτας».
β) Προστίθεται περίπτωση ι΄ ως εξής:
«ι. Υπηρεσία Ε.Ο.Τ. Εσωτερικού Ιονίων Νήσων, µε έδρα την Κέρκυρα».

Άρθρο 53

1. Η διαδικασία επιλογής υπαλλήλων για την πλήρωση
των θέσεων Προϊσταµένου και Αναπληρωτή Προϊσταµένου έχει ως εξής:
α) Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα του Ε.Ο.Τ.,
που αποστέλλεται στο Υπουργείο Τουρισµού, ανακοινώνονται, έως τις 31 Μαρτίου κάθε έτους, οι προς πλήρωση
θέσεις και η έναρξη διαδικασίας επιλογής προσωπικού
για την κάλυψη των θέσεων των Υπηρεσιών Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού. Με την ίδια απόφαση, οι ενδιαφερόµενοι υπάλληλοι καλούνται να υποβάλουν στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών του Ε.Ο.Τ., µέσα σε αποκλειστική προθεσµία που ορίζεται σ’ αυτή, αίτηση για µετάθεση ή απόσπαση, σύµφωνα µε τις διακρίσεις του άρθρου 28 του
π.δ. 72/2018 (Α΄141), αναφέροντας κατά σειρά προτίµησης µέχρι τρεις (3) Υπηρεσίες Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού. Στην
αίτηση επισυνάπτεται, επί ποινή αποκλεισµού από την αξιολόγηση, βιογραφικό σηµείωµα και υπεύθυνη δήλωση
συνδροµής των επικαλούµενων προσόντων. Τα σχετικά
αποδεικτικά έγγραφα υποβάλλονται στην ανωτέρω Διεύθυνση µέχρι το πέρας των συνεντεύξεων της περίπτωσης β΄.
β) Μετά τη λήξη της ανωτέρω προθεσµίας, οι υποψήφιοι καλούνται σε συνέντευξη ενώπιον τριµελούς επιτροπής αξιολόγησης, που ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Τουρισµού, ύστερα από εισήγηση του Γενικού
Γραµµατέα του Ε.Ο.Τ., στον τόπο και το χρόνο που ορίζεται µε πράξη του Προϊσταµένου της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Ε.Ο.Τ..
γ) Η επιτροπή αξιολόγησης απαρτίζεται από δύο (2) υπαλλήλους του Ε.Ο.Τ., οι οποίοι προτείνονται από το Γενικό Γραµµατέα του Ε.Ο.Τ., και έναν (1) εκπρόσωπο του
Υπουργείου Τουρισµού, ο οποίος ορίζεται από τον Υπουργό. Η επιτροπή καταρτίζει πίνακα ανά υπηρεσία
Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού, µε αξιολογική σειρά και αιτιολογηµένη κρίση, για όλους τους υποψηφίους, ο οποίος διαβιβάζεται στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών του Ε.Ο.Τ.,
το αργότερο µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από το τέλος των
συνεντεύξεων.
δ) Οι αιτήσεις, τα συνηµµένα σ’ αυτές έγγραφα, τα
σχετικά αποδεικτικά έγγραφα και τα αποτελέσµατα των
συνεντεύξεων διαβιβάζονται στο υπηρεσιακό συµβούλιο
του Ε.Ο.Τ., το οποίο γνωµοδοτεί για τη µετάθεση ή την
απόσπαση, αφού συντάξει έναν (1) πίνακα µεταθετέων
και έναν (1) πίνακα αποσπαστέων για κάθε θέση, µε αξιολογική σειρά. Για τη σύνταξη του πίνακα λαµβάνονται
υπόψη τα απαιτούµενα για κάθε θέση προσόντα και τα
προσόντα κάθε υποψηφίου. Στο τέλος κάθε πίνακα και

1.Στην περίπτωση δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 13 του
π.δ. 72/2018 προστίθεται υποπερίπτωση ιζιζ΄, ως εξής:
«ιζιζ. Την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την καταγραφή των εκµισθωµένων, µισθωµένων και παραχωρηµένων κτιρίων του Ε.Ο.Τ., την εκµετάλλευση, την αξιοποίηση, την εκµίσθωση, τη µίσθωση και την παραχώρηση
ακινήτων, καθώς και τη σύναψη, την ανανέωση και την
τροποποίηση των σχετικών συµβάσεων.»
2. Στο τέλος της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου
18 του π.δ. 72/2018 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Συνιστάται µία (1) οργανική θέση εκπαιδευτικής βαθµίδας Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) της ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού - Οικονοµικού, µε αντίστοιχη µείωση
στις οργανικές θέσεις της ειδικότητας ΠΕ Δηµοσιογράφων.»
Άρθρο 54
Η παρ. 1 του άρθρου 25 του πδ. 72/2018 τροποποιείται
ως εξής:
α) Η περίπτωση δ΄ αντικαθίσταται ως εξής:
«δ. Υπηρεσία Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού Αυστρίας µε έδρα τη
Βιέννη και περιοχή τοπικής αρµοδιότητας την Αυστρία,
την Ελβετία, την Ουγγαρία και τη Σλοβακία».
β) Η περίπτωση στ΄ αντικαθίσταται ως εξής:
«στ. Υπηρεσία Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού Γαλλίας µε έδρα το
Παρίσι και περιοχή τοπικής αρµοδιότητας τη Γαλλία».
γ) Η περίπτωση ια΄ αντικαθίσταται ως εξής:
«ια. Υπηρεσία Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού Ρουµανίας µε έδρα
το Βουκουρέστι και περιοχή τοπικής αρµοδιότητας τη
Ρουµανία, τη Βουλγαρία και την Ουκρανία».
δ) Η περίπτωση ιστ΄ αντικαθίσταται ως εξής:
«ιστ. Υπηρεσία Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού Πολωνίας, µε έδρα
τη Βαρσοβία και περιοχή τοπικής αρµοδιότητας την Πολωνία και την Τσεχία».
ε) Προστίθεται περίπτωση ιζ΄ ως εξής:
«ιζ. Υπηρεσία Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού Ισπανίας, µε έδρα τη
Μαδρίτη και περιοχή τοπικής αρµοδιότητας την Ισπανία,
την Πορτογαλία και τη Νότια Αµερική».
Άρθρο 55
Η παρ. 1 του άρθρου 31 του π.δ. 72/2018 τροποποιείται
ως εξής:
α) Η περίπτωση β΄ αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 56
Το άρθρο 28 του π.δ. 343/2001 (Α΄231) αντικαθίσταται
ως εξής:
«Άρθρο 28
Διαδικασία επιλογής προσωπικού
Υπηρεσιών Εξωτερικού
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σε ειδική στήλη αναγράφονται οι υποψήφιοι, των οποίων
οι αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές, και ο λόγος απόρριψής
τους.
2. Η διαδικασία επιλογής επιτόπιου προσωπικού έχει
ως εξής:
α) Το επιτόπιο προσωπικό προσλαµβάνεται σύµφωνα
µε τις λειτουργικές ανάγκες κάθε Υπηρεσίας, τις οποίες
θέτει υπόψη της Διεύθυνσης Υπηρεσιών Εσωτερικού και
Εξωτερικού, ως εξής:
αα) Η Επιτροπή που προβλέπεται στην 33/2006 Π.Υ.Σ.
(Α΄280) εγκρίνει την κίνηση της διαδικασίας πρόσληψης.
ββ) Η προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων δηµοσιεύεται - αφού ληφθούν υπόψη οι τοπικές συνθήκες της
αγοράς εργασίας - σε έντυπα ή διαδικτυακούς τόπους
τουριστικού ενδιαφέροντος της χώρας, όπου εδρεύει η
υπηρεσία Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού και στην οποία πρόκειται να
απασχοληθεί το επιτόπιο προσωπικό.
γγ) Οι υποψήφιοι υποβάλλουν αιτήσεις στην ανωτέρω
υπηρεσία.
δδ) Οι υποψήφιοι καλούνται από τον προϊστάµενο της
υπηρεσίας σε συνέντευξη.
εε) Ο προϊστάµενος της υπηρεσίας Ε.Ο.Τ. εξωτερικού
εισηγείται προς τη Διεύθυνση Υπηρεσιών Εσωτερικού
και Εξωτερικού.
στστ) Η Διεύθυνση Υπηρεσιών Εσωτερικού και Εξωτερικού εισηγείται προς το διοικητικό συµβούλιο του
Ε.Ο.Τ..
ζζ) Το διοικητικό συµβούλιο του Ε.Ο.Τ. εκδίδει απόφαση.
ηη) Ο εποπτεύων Υπουργός εκδίδει απόφαση.
θθ) Ο προϊστάµενος της κάθε υπηρεσίας εξωτερικού
του Ε.Ο.Τ. συνάπτει και υπογράφει συµβάσεις εργασίας
ορισµένου χρόνου σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις της
χώρας έδρας της υπηρεσίας εξωτερικού.
β) Με ευθύνη του προϊσταµένου της υπηρεσίας Ε.Ο.Τ.
εξωτερικού, πρέπει να ενηµερώνεται η Κεντρική Υπηρεσία του Ε.Ο.Τ. τρεις (3) µήνες πριν από τη λήξη των εν
λόγω συµβάσεων, ώστε να λαµβάνουν χώρα οι αναγκαίες διαδικασίες για τη διακοπή ή την ανανέωσή τους.
γ) Ο Προϊστάµενος κάθε υπηρεσίας Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού, σε συνεργασία µε εξειδικευµένα Γραφεία της χώρας όπου υπηρετεί, καταρτίζει σχέδιο σύµβασης, σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις της χώρας έδρας της υπηρεσίας εξωτερικού. Στη συνέχεια, συνάπτεται και υπογράφεται η σύµβαση εργασίας, που κοινοποιείται στη Διεύθυνση Υπηρεσιών Εσωτερικού και Εξωτερικού. Με µέριµνα του προϊσταµένου και µετά την ολοκλήρωση της
εγκριτικής διαδικασίας, καθώς και την υπογραφή της οικείας σύµβασης, καταβάλλονται οι εργοδοτικές, ασφαλιστικές και άλλες εισφορές στις αρµόδιες υπηρεσίες της
κάθε χώρας για λογαριασµό του επιτόπιου προσωπικού.
Για τον ακριβή καθορισµό του ύψους των ανωτέρω εισφορών, ο προϊστάµενος κάθε υπηρεσίας Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού µπορεί να συνεργάζεται µε εξειδικευµένο λογιστικό γραφείο.»
Άρθρο 57
Το άρθρο 29 του π.δ. 343/2001 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 29
Μεταθέσεις – αποσπάσεις
1. Η µετάθεση των υπαλλήλων του άρθρου 29 του

π.δ. 72/2018 (Α΄ 141) διενεργείται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα του Ε.Ο.Τ., ύστερα από γνώµη του υπηρεσιακού συµβουλίου.
Με το έγγραφο που ανακοινώνεται στον υπάλληλο η
µετάθεσή του, τάσσεται η αναγκαία προθεσµία για τη µετάβαση στη νέα θέση του, προθεσµία η οποία δεν µπορεί
να υπερβεί τους δύο (2) κατ’ ανώτατο όριο µήνες. Σε έκτακτες περιπτώσεις και µε την έγγραφη σύµφωνη γνώµη του υπό µετάθεση υπαλλήλου, η µετάβαση στη νέα
θέση του µπορεί να είναι άµεση.
2. Η διάρκεια της µετάθεσης είναι τρία (3) έτη. Η παράταση της µετάθεσης επιτρέπεται έως έξι (6) επιπλέον
έτη µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα του Ε.Ο.Τ., ύστερα από γνώµη του υπηρεσιακού συµβουλίου, εφόσον
ο υπάλληλος υποβάλει σχετική αίτηση στη Διεύθυνση
Διοικητικών Υπηρεσιών του Ε.Ο.Τ. έξι (6) µήνες πριν από
τη λήξη της. Για την παράταση της µετάθεσης, το υπηρεσιακό συµβούλιο εκτιµά τις ανάγκες της υπηρεσίας και
λαµβάνει υπόψη τις ετήσιες εκθέσεις αξιολόγησης του
υπαλλήλου και τη γενικότερη απόδοσή του.
3. Όσα ορίζονται στην παράγραφο 2 του παρόντος εφαρµόζονται και στους ήδη υπηρετούντες υπαλλήλους
σε υπηρεσίες Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού, οι οποίοι, ύστερα από
αίτηµά τους και πριν από τη λήξη της τριετούς παράτασης της θητείας τους, µπορεί να ζητήσουν την ανανέωση της µετάθεσής τους έως τη συµπλήρωση του συνολικού χρόνου παράτασης των έξι (6) ετών.
4. Η µετάθεση παύει αυτοδίκαια όταν λήξει το χρονικό
όριο της παραγράφου 2. Ο υπάλληλος, µετά τη λήξη της
µετάθεσης, επανέρχεται στην Κεντρική Υπηρεσία του
Ε.Ο.Τ..
5. Η απόσπαση των υπαλλήλων του άρθρου 29 του
π.δ. 72/2018 διενεργείται µε απόφαση του Υπουργού
Τουρισµού, ύστερα από γνώµη του υπηρεσιακού συµβουλίου του Ε.Ο.Τ. και του οικείου υπηρεσιακού συµβουλίου. Με το έγγραφο που ανακοινώνεται στον υπάλληλο
η απόσπασή του, τάσσεται η αναγκαία προθεσµία για τη
µετάβαση στη νέα θέση του, προθεσµία η οποία δεν µπορεί να υπερβεί τους δύο (2) κατ’ ανώτατο όριο µήνες. Σε
έκτακτες περιπτώσεις και µε την έγγραφη σύµφωνη
γνώµη του υπό απόσπαση υπαλλήλου, η µετάβαση στη
νέα θέση του µπορεί να είναι άµεση.
6. Η διάρκεια της απόσπασης είναι τρία (3) έτη. Επιτρέπεται η παράταση της απόσπασης έως έξι (6) επιπλέον έτη µε απόφαση του Υπουργού Τουρισµού, ύστερα από γνώµη του υπηρεσιακού συµβουλίου του Ε.Ο.Τ. και
του οικείου υπηρεσιακού συµβουλίου, εφόσον ο υπάλληλος υποβάλει σχετική αίτηση στη Διεύθυνση Διοικητικών
Υπηρεσιών του Ε.Ο.Τ. έξι (6) µήνες πριν από τη λήξη
της. Για την παράταση της απόσπασης, το υπηρεσιακό
συµβούλιο του Ε.Ο.Τ. εκτιµά τις ανάγκες της υπηρεσίας
και λαµβάνει υπόψη τις ετήσιες εκθέσεις αξιολόγησης
του υπαλλήλου και τη γενικότερη απόδοσή του.
7. Όσα ορίζονται στην παράγραφο 6 εφαρµόζονται και
στους ήδη υπηρετούντες υπαλλήλους σε υπηρεσίες
Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού, οι οποίοι, ύστερα από αίτηµά τους
και πριν από τη λήξη της τριετούς παράτασης της θητείας τους, µπορεί να ζητήσουν την ανανέωση της απόσπασής τους έως τη συµπλήρωση του συνολικού χρόνου παράτασης των έξι (6) ετών.
8. Η απόσπαση παύει αυτοδίκαια όταν λήξει το χρονικό όριο της παραγράφου 5. Ο υπάλληλος, µετά τη λήξη
της απόσπασης, επανέρχεται στην υπηρεσία προέλευσης. Υπάλληλος που ήδη υπηρέτησε για µία (1) ή περισ-
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σότερες θητείες στο εξωτερικό και έχει επανέλθει στην
Κεντρική Υπηρεσία του Ε.Ο.Τ. ή του Υπουργείου Τουρισµού, σύµφωνα µε όσα ορίζονται ανωτέρω, µπορεί να
συµµετάσχει, ύστερα από σχετική προκήρυξη, στις κρίσεις για την εκ νέου µετάθεση ή απόσπασή του στην ίδια
ή σε άλλη υπηρεσία Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού.»
Άρθρο 58
Το άρθρο 30 του π.δ. 343/2001 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 30
Αντιµετώπιση έκτακτων υπηρεσιακών
αναγκών στον Ε.Ο.Τ.
1. Αν κενωθεί θέση πριν από την παρέλευση της τριετίας, η θέση καλύπτεται από τους πίνακες της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 28 και για το χρονικό διάστηµα που αποµένει µέχρι τη συµπλήρωση της
τριετίας. Αν αυτό δεν είναι δυνατόν, επιτρέπεται η πλήρωση της κενής θέσης:
α) µε απόσπαση υπαλλήλου της Κεντρικής Υπηρεσίας
του Ε.Ο.Τ. ή του Υπουργείου Τουρισµού, µε αιτιολογηµένη απόφαση του Γενικού Γραµµατέα του Ε.Ο.Τ. ή του οικείου Υπουργού, χωρίς γνώµη των υπηρεσιακών συµβουλίων, εφόσον το διάστηµα που αποµένει µέχρι τη συµπλήρωση της τριετίας δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος ή
β) µε µετάθεση υπαλλήλου της Κεντρικής Υπηρεσίας
του Ε.Ο.Τ., ύστερα από γνώµη του υπηρεσιακού συµβουλίου, εφόσον το διάστηµα που αποµένει µέχρι τη συµπλήρωση της τριετίας υπερβαίνει το ένα (1) έτος. Στην
περίπτωση αυτή, η απόσπαση ή η µετάθεση γίνεται και
χωρίς αίτηση του υπαλλήλου.
2. Αν δεν καταστεί δυνατή η πλήρωση κενής οργανικής θέσης των υπηρεσιών εξωτερικού του Ε.Ο.Τ. µε τη
διαδικασία των προηγούµενων άρθρων επιτρέπεται:
α) η µετάθεση υπαλλήλου της Κεντρικής Υπηρεσίας
του Ε.Ο.Τ., µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα του
Ε.Ο.Τ., ύστερα από γνώµη του υπηρεσιακού συµβουλίου,
και χωρίς αίτηση του υπαλλήλου ή
β) µε απόσπαση υπαλλήλου της Κεντρικής Υπηρεσίας
του Υπουργείου Τουρισµού, µε απόφαση του Υπουργού
Τουρισµού, ύστερα από γνώµη των οικείων υπηρεσιακών
συµβουλίων, και χωρίς αίτηση του υπαλλήλου. Με το έγγραφο που ανακοινώνεται στον υπάλληλο η µετάθεσή
του, τάσσεται η αναγκαία για τη µετάβαση στη νέα του
θέση προθεσµία, η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη
των δύο (2) µηνών.
3. Για την αντιµετώπιση έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών, επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλων του Υπουργείου Τουρισµού ή της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ε.Ο.Τ.
σε υπηρεσίες Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού, ακόµη και αν δεν υπάρχει κενή οργανική θέση, µε κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισµού και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ή
µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα του Ε.Ο.Τ., αντίστοιχα, χωρίς γνώµη του κατά περίπτωση αρµόδιου υπηρεσιακού συµβουλίου. Η διάρκεια της απόσπασης δεν
µπορεί να υπερβαίνει το ένα (1) έτος.
4.α) Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα του Ε.Ο.Τ.,
χωρίς τη γνώµη του υπηρεσιακού συµβουλίου, επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλου του Ε.Ο.Τ. που υπηρετεί σε
υπηρεσία εξωτερικού, σε άλλη υπηρεσία εξωτερικού ή η

επαναφορά του στην Κεντρική Υπηρεσία για την αντιµετώπιση έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών.
β) Με όµοια απόφαση επιτρέπεται η ανάθεση παράλληλης άσκησης καθηκόντων σε υπάλληλο υπηρεσίας εξωτερικού του Ε.Ο.Τ. και σε άλλη υπηρεσία εξωτερικού,
όταν τούτο επιβάλλεται για την αντιµετώπιση έκτακτων
υπηρεσιακών αναγκών. Η διάρκεια της παράλληλης άσκησης καθηκόντων δεν µπορεί να υπερβαίνει το ένα (1)
έτος.
5. Η µετάθεση ή η απόσπαση παύει αυτοδίκαια, όταν
λήξει το χρονικό όριο που ορίζεται στην οικεία απόφαση.
Ο υπάλληλος, µετά τη λήξη της µετάθεσης ή της απόσπασης, επανέρχεται υποχρεωτικά στην Κεντρική Υπηρεσία του Ε.Ο.Τ. ή στην υπηρεσία προέλευσης, αντίστοιχα, χωρίς άλλη διατύπωση.»
Άρθρο 59
Το άρθρο 31 του π.δ. 343/2001 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 31
Δικαιώµατα και υποχρεώσεις προσωπικού
1. Στους υπαλλήλους του Ε.Ο.Τ. και του Υπουργείου
Τουρισµού που µετατίθενται ή αποσπώνται, αντίστοιχα,
στις υπηρεσίες Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού, παρέχεται, πέραν
των τακτικών αποδοχών τους, επίδοµα υπηρεσίας αλλοδαπής, σύµφωνα µε το άρθρο 16 του Κεφαλαίου Γ΄ της
υποπαραγράφου Δ.9 της παρ. Δ΄ του άρθρου 2 του
ν. 4336/2015 (Α΄94). Μέχρι την έκδοση της απόφασης
που προβλέπεται από τις ανωτέρω διατάξεις, ισχύει η
παρ. 5 του άρθρου 23 σε συνδυασµό µε το άρθρο 27 του
Κεφαλαίου Γ΄ της υποπαραγράφου Δ.9 της παρ. Δ΄ του
άρθρου 2 του ν. 4336/2015.
2. Η µετάθεση ή η απόσπαση υπαλλήλων σε υπηρεσία
Ε.Ο.Τ. εξωτερικού θεωρείται πραγµατική υπηρεσία στην
οργανική τους θέση.
3. Στο προσωπικό που υπηρετεί σε υπηρεσία Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού, τακτικό και επιτόπιο, απαγορεύεται η άσκηση
κερδοσκοπικών πράξεων, η συµµετοχή σε ηµεδαπές ή
αλλοδαπές τουριστικές επιχειρήσεις και η παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες. Παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται την εφαρµογή των διατάξεων του πειθαρχικού
δικαίου για τους τακτικούς υπαλλήλους και την ανάκληση της απόφασης µετάθεσης ή απόσπασης, ενώ για το επιτόπιο προσωπικό την καταγγελία της σύµβασης εργασίας.
4. Οι ανωτέρω υπάλληλοι οφείλουν να διαµένουν στην
πόλη όπου είναι η έδρα της υπηρεσίας Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού, στην οποία υπηρετούν, ή σε προάστιο της έδρας αυτής. Επιτρέπεται να αποµακρύνονται από την έδρα τους,
αν υπάρχει υπηρεσιακή ανάγκη, ενηµερώνοντας σχετικά
την Κεντρική Υπηρεσία.
5. Πληµµελής άσκηση των καθηκόντων που συνεπάγεται βλάβη των συµφερόντων του Ε.Ο.Τ. αποτελεί σπουδαίο λόγο για την ανάκληση της απόφασης µετάθεσης ή
απόσπασης του υπαλλήλου.
6. Η ανάκληση της απόφασης µετάθεσης ή απόσπασης
στις περιπτώσεις των παραγράφων 3 και 5 διενεργείται
µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα του Ε.Ο.Τ.. Πριν από την έκδοση της απόφασης, ο υπάλληλος καλείται να
εκθέσει τις απόψεις του για το λόγο ανάκλησης, µέσα σε
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προθεσµία που ορίζεται στην κλήση και η οποία δεν
µπορεί να είναι µικρότερη των δέκα (10) ηµερών.
7. Το επιτόπιο προσωπικό δεν δικαιούται επίδοµα αλλοδαπής και δεν καταλαµβάνει οργανικές θέσεις. Τα θέµατα ασφάλισης, αντιµισθίας, συνταξιοδότησης, αποζηµίωσης, καθώς και τα λοιπά θέµατα που αφορούν την εργασιακή σχέση του, ρυθµίζονται από το δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την έδρα της η κάθε υπηρεσία
Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού.»

σωπο του Συνδέσµου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (Σ.Ε.Τ.Ε.) και δύο (2) εµπειρογνώµονες µε πολυετή
πείρα σε θέµατα τουρισµού. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος του Παρατηρητηρίου και ο αναπληρωτής
του.»

ΜΕΡΟΣ ΕΝΑΤΟ
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Η περίπτωση εε΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του
ν. 4276/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«εε. Ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας (condohotels) είναι
ξενοδοχειακά καταλύµατα της υποπερίπτωσης αα΄ της
περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2, κατηγορίας τριών (3)
ή τεσσάρων (4) ή πέντε (5) αστέρων εντός εγκεκριµένων
σχεδίων πόλεων και εντός ορίων οικισµών πριν από το έτος 1923 ή κάτω των δύο χιλιάδων (2.000) κατοίκων. Επί
των ξενοδοχείων αυτών, µε τη µορφή δωµατίων ή διαµερισµάτων, επιτρέπεται η σύσταση οριζόντιων και κάθετων ιδιοκτησιών και η σύσταση ή µεταβίβαση ενοχικών
και εµπραγµάτων δικαιωµάτων σε τρίτους. Η µακροχρόνια µίσθωση συνοµολογείται για χρονικό διάστηµα δέκα
(10) τουλάχιστον ετών.»
2. Το άρθρο 18 του ν. 4276/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 60
Ετήσια επιθεώρηση ειδικών τουριστικών λεωφορείων
δηµόσιας χρήσης από περιφερειακές
υπηρεσίες τουρισµού
Στο τέλος της περίπτωσης β΄ της παρ. 2 του άρθρου 7
του ν. 711/1977 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Αν ο στόλος των δηλωµένων ειδικών τουριστικών λεωφορείων της οικείας Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισµού ξεπερνά τα διακόσια (200), η επιθεώρηση που
πραγµατοποιείται από την υπηρεσία µπορεί να είναι
δειγµατοληπτική σε ποσοστό όχι µικρότερο του τριάντα
τοις εκατό (30 %).»
Άρθρο 61
Υπαγωγή στο καθεστώς κινήτρων
του αναπτυξιακού νόµου
Η 23908/1991 κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισµού και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων και του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας
(Β΄208), η 12061/2007 κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονοµίας και Οικονοµικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων και Τουριστικής Ανάπτυξης
(Β΄1393) και η 16793/2009 κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων
και Τουριστικής Ανάπτυξης και του Υφυπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών (Β΄2086), από την έναρξη ισχύος
του παρόντος, ισχύουν για την υπαγωγή στο καθεστώς
κινήτρων της εκάστοτε αναπτυξιακής νοµοθεσίας, καθώς και για την ανέγερση των εγκαταστάσεων αυτών
χωρίς υπαγωγή σε καθεστώς κινήτρων αναπτυξιακής νοµοθεσίας.
Άρθρο 62
Παρατηρητήριο Τουρισµού
Η παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4179/2013 (Α΄175) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Το Παρατηρητήριο συγκροτείται µε απόφαση του
Υπουργού Τουρισµού και αποτελείται από τον Προϊστάµενο της Γενικής Διεύθυνσης Τουριστικής Πολιτικής του
Υπουργείου Τουρισµού, τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Έρευνας του Υπουργείου Τουρισµού, έναν (1) εκπρόσωπο του Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού
(Ε.Ο.Τ.), ένα (1) µέλος ΔΕΠ πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων
ή Α.Τ.Ε.Ι., έναν (1) εκπρόσωπο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), έναν (1) εκπρόσωπο που ορίζει το
Ξενοδοχειακό Επιµελητήριο Ελλάδος, έναν (1) εκπρό-

Άρθρο 63
Ρυθµίσεις για τα ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας
(condohotels)

«Άρθρο 18
Ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας
1. Η δηµιουργία ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας επιτρέπεται και µε µετατροπή υφιστάµενων ξενοδοχείων εντός εγκεκριµένων σχεδίων πόλεων και εντός ορίων οικισµών πριν από το έτος 1923 ή κάτω των δύο χιλιάδων
(2.000) κατοίκων, που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου αυτού, εφόσον:
α) έχουν κατασκευαστεί νόµιµα ή έχουν υπαχθεί
στις ρυθµίσεις των άρθρων 5 έως 7 του ν. 3843/2010, του
άρθρου 24 του ν. 4014/2011 και στις διατάξεις του
ν. 4178/2013,
β) διαθέτουν σε ισχύ ή διέθεταν Ειδικό Σήµα Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) και έχουν παύσει τη λειτουργία τους.
2. Το ποσοστό των τµηµάτων των ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας, που µπορεί να πωληθούν ή εκµισθωθούν µακροχρόνια, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το σαράντα
τοις εκατό (40%) της συνολικώς δοµούµενης ή δοµηµένης επιφάνειας του ξενοδοχείου συνιδιοκτησίας.
3. Οι φορείς διαχείρισης του ξενοδοχείου συνιδιοκτησίας οφείλουν να διατηρούν το σύνολο των κοινόχρηστων χώρων και εγκαταστάσεων του ξενοδοχείου συνιδιοκτησίας, που απαιτούνται σύµφωνα µε τις προδιαγραφές για την εξυπηρέτηση των προς πώληση ή προς µακροχρόνια εκµίσθωση δωµατίων και διαµερισµάτων, σε
λειτουργική ετοιµότητα σε όλη τη διάρκεια του έτους.
4. Τα ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας διέπονται από κανονισµό συνιδιοκτησίας και λειτουργίας που καταρτίζεται,
µε συµβολαιογραφική πράξη, από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου, ύστερα από έγκριση του κανονισµού από τον Υπουργό Τουρισµού. Με τον κανονισµό αυτόν, ο οποίος
µεταγράφεται µαζί µε την πράξη σύστασης οριζόντιων
και καθέτων ιδιοκτησιών, καθορίζονται ιδίως:
α) τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των ιδιοκτητών ή
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των µισθωτών των αυτοτελών διηρηµένων ιδιοκτησιών,
οι περιορισµοί των δικαιωµάτων τους, καθώς και των λοιπών χρηστών που έλκουν από αυτούς δικαιώµατα,
β) τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις επί των κοινόκτητων και κοινόχρηστων χώρων, κτισµάτων, εγκαταστάσεων και υπηρεσιών, καθώς και οι περιορισµοί τους,
γ) ο φορέας διαχείρισης και λειτουργίας και τα θέµατα
που αφορούν τη διοίκηση του ξενοδοχείου συνιδιοκτησίας, καθώς και την εποπτεία και την άσκηση ελέγχου επί των επιµέρους αυτοτελών διηρηµένων ιδιοκτησιών,
δ) οι ελάχιστες παρεχόµενες ξενοδοχειακές και τουριστικές υπηρεσίες προς τους ιδιοκτήτες ή τους µισθωτές
των αυτοτελών διηρηµένων ιδιοκτησιών σε ετήσια βάση,
οι κοινές δαπάνες και ο τρόπος υπολογισµού και κατανοµής τους στους ιδιοκτήτες ή τους µισθωτές των αυτοτελών διηρηµένων ιδιοκτησιών, καθώς και ο τρόπος και το
είδος εκµετάλλευσης των κοινόκτητων χώρων, έργων
και υπηρεσιών και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
5. Οι ιδιοκτήτες ή οι µισθωτές των αυτοτελών διηρηµένων ιδιοκτησιών δεν µπορεί να εκµισθώνουν ή να υποµισθώνουν τα ακίνητα σε τρίτους, παρά µόνο σύµφωνα µε
τους όρους και τους περιορισµούς που καθορίζονται
στον οικείο κανονισµό.
6. Για τη γνωστοποίηση ξενοδοχείου συνιδιοκτησίας,
απαιτείται η τήρηση στο αρχείο της επιχείρησης των δικαιολογητικών της παραγράφου 1 του άρθρου 3, της
συµβολαιογραφικής πράξης σύστασης οριζόντιων και
καθέτων ιδιοκτησιών και του κανονισµού συνιδιοκτησίας
και λειτουργίας της παραγράφου 4.
7. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισµού εγκρίνεται
πρότυπος κανονισµός λειτουργίας και καθορίζεται το ελάχιστο περιεχόµενό του. Ο εγκρινόµενος κατά τα ανωτέρω κανονισµός συνιδιοκτησίας και λειτουργίας προσαρτάται σε κάθε δικαιοπραξία µε αντικείµενο τη σύσταση, την αλλοίωση, τη µετάθεση ή τη µεταβίβαση εµπράγµατων ή ενοχικών δικαιωµάτων επί των αυτοτελών διηρηµένων ιδιοκτησιών που προβλέπονται στην παράγραφο 1 και δεσµεύει όλους.
8. Τα εµπράγµατα δικαιώµατα, καθώς και τα δικαιώµατα µακροχρόνιας µίσθωσης που αποκτώνται επί ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας σηµειώνονται στο περιθώριο των
οικείων βιβλίων µεταγραφών των αρµόδιων υποθηκοφυλακείων ή κτηµατολογικών γραφείων. Σηµειωτέα πράξη
αποτελούν τα σχετικά συµβόλαια µακροχρόνιας µίσθωσης ή µεταβίβασης οριζόντιων ιδιοκτησιών.
9. Οι παράγραφοι 6 και 7 του άρθρου 9 του
ν. 4002/2011 εφαρµόζονται και για τα ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας.
10. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρµόζονται και για υφιστάµενα τουριστικά καταλύµατα που µετατρέπονται
σε ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας.»
Άρθρο 64
Σύνθεση Δ.Σ. του Ξενοδοχειακού Επιµελητηρίου
της Ελλάδος
Η παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 3430/1955 (Α΄ 307) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Το διοικητικό συµβούλιο του Ξενοδοχειακού Επιµελητηρίου της Ελλάδος αποτελείται από:
α) δύο (2) προϊσταµένους διεύθυνσης του εποπτεύοντος Υπουργείου, οι οποίοι διορίζονται µε τους αναπληρωτές τους µε απόφαση του αρµόδιου Υπουργού,
β) έναν (1) προϊστάµενο διεύθυνσης του Υπουργείου

Οικονοµικών, ο οποίος διορίζεται µε τον αναπληρωτή
του µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών,
γ) τριάντα επτά (37) εκλεγµένους αντιπροσώπους των
ξενοδοχείων, κάθε λειτουργικής µορφής, της χώρας, καθώς και από δύο (2) εκλεγµένους αντιπροσώπους των
οργανωµένων τουριστικών κατασκηνώσεων (camping)
της χώρας.»
Άρθρο 65
Απαλλοτριώσεις Ε.Ο.Τ.
Για τις συντελεσµένες απαλλοτριώσεις που κηρύχθηκαν υπέρ και µε δαπάνες του Ελληνικού Οργανισµού
Τουρισµού (Ε.Ο.Τ.), αρµόδιος για τον καθορισµό της επιστραφείσας αποζηµίωσης είναι ο Ε.Ο.Τ., ο οποίος είχε
καταβάλει και τα ποσά των αποζηµιώσεων για τη συντέλεσή τους.
Άρθρο 66
Τροποποιήσεις του ν. 3498/2006 (Α΄ 230)
1. Το άρθρο 4 του ν. 3498/2006 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 4
Διαδικασία αναγνώρισης
1. Για την αναγνώριση ιαµατικών φυσικών πόρων απαιτείται αίτηση προς την αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισµού, µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, που
µπορεί να υποβάλει ο κύριος, ο επικαρπωτής ή ο µισθωτής του ακινήτου στο οποίο αναβλύζει ή αντλείται ο φυσικός πόρος.
Αίτηση για αναγνώριση µπορεί να υποβάλει και Οργανισµός Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου ή δεύτερου βαθµού, στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται το ακίνητο, στο οποίο αναβλύζει ή αντλείται ο ιαµατικός φυσικός πόρος.
2. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισµού, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται ο τύπος και το περιεχόµενο της αίτησης αναγνώρισης ιαµατικών φυσικών πόρων, καθώς και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και η διαδικασία που ακολουθείται.
Στα απαιτούµενα δικαιολογητικά περιλαµβάνεται τοπογραφικό διάγραµµα της τοποθεσίας που βρίσκεται η
ιαµατική πηγή, υδρογεωλογική µελέτη, ραδιολογική έκθεση, µικροβιολογικές, φυσικές και χηµικές αναλύσεις,
καθώς και υγειονοµική έκθεση για τις ενδείξεις και τις αντενδείξεις των ιδιοτήτων του ιαµατικού φυσικού πόρου.»
2. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 5 του
ν. 3498/2006 αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Φυσικοί πόροι που έχουν ιαµατικές ιδιότητες αναγνωρίζονται µε απόφαση του Υπουργού Τουρισµού, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από σύµφωνη γνώµη της Επιτροπής Προστασίας
Ιαµατικών Φυσικών Πόρων που προβλέπεται στο άρθρο
10.
2. Η απόφαση αναγνώρισης φυσικών πόρων ως ιαµατικών αναφέρει το είδος του φυσικού πόρου, την τοποθεσία ανάβλυσης ή άντλησης, τα φυσικά, χηµικά, ραδιολογικά και βιολογικά χαρακτηριστικά του, τις ιαµατικές ιδιότητες, καθώς και τις ενδείξεις και τις αντενδείξεις για
την ασφαλή χρήση του και συνοδεύεται από τοπογραφι-
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κό διάγραµµα, που ελέγχεται από µηχανικό του Υπουργείου Τουρισµού και εγκρίνεται από τη Γενική Διεύθυνση
Τουριστικής Πολιτικής του Υπουργείου Τουρισµού, το οποίο, σε φωτοσµίκρυνση, συνδηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και στο οποίο αποτυπώνεται η
θέση ανάβλυσης ή άντλησης, καθώς και τα κτίσµατα ή τα
έργα που υπάρχουν γύρω από την ιαµατική πηγή και σε
απόσταση διακοσίων (200) µέτρων από αυτή. Οι αποφάσεις αναγνώρισης φυσικών πόρων γνωστοποιούνται
στον Ε.Ο.Τ., ο οποίος τηρεί αρχείο αποφάσεων αναγνώρισης φυσικών πόρων.»
3. Η παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 3498/2006 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Συνιστάται Επιτροπή Προστασίας Ιαµατικών Φυσικών Πόρων, η οποία αποτελείται από:
α) ένα (1) µέλος Δ.Ε.Π. ή οµότιµο καθηγητή ανώτατου
εκπαιδευτικού ιδρύµατος, µε ειδικότητα σχετική µε τους
ιαµατικούς πόρους, ως Πρόεδρο,
β) ένα (1) µέλος του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους
ή δικηγόρο,
γ) τον προϊστάµενο του αρµόδιου για τους ιαµατικούς
φυσικούς πόρους τµήµατος του Υπουργείου Τουρισµού,
δ) έναν (1) υπάλληλο του Γενικού Χηµείου του Κράτους, µε βαθµό Α΄ και ειδικότητα χηµικού ή χηµικού µηχανικού Α.Ε.Ι.,
ε) έναν (1) υπάλληλο του Ινστιτούτου Γεωλογικών και
Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.) µε βαθµό Α΄, πτυχιούχο Α.Ε.Ι.,
στ) έναν (1) υπάλληλο του Υπουργείου Ανάπτυξης µε
βαθµό Α΄, πτυχιούχο Α.Ε.Ι., από την υπηρεσία µεταλλείων, µε ειδικότητα µεταλλειολόγου Α.Ε.Ι.,
ζ) έναν (1) υπάλληλο του Υπουργείου Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, µε βαθµό Α΄, πτυχιούχο Α.Ε.Ι., από τη Γενική Διεύθυνση Ορυκτών Πρώτων Υλών,
η) έναν (1) µηχανικό του Υπουργείου Τουρισµού,
θ) έναν (1) υπάλληλο του Υπουργείου Υγείας, µε βαθµό Α΄, πτυχιούχο Α.Ε.Ι., της Διεύθυνσης Δηµόσιας Υγιεινής ή της Διεύθυνσης Υγειονοµικής Μηχανικής και Υγιεινής Περιβάλλοντος,
ι) έναν (1) ειδικό επιστήµονα ως εκπρόσωπο του Συνδέσµου Δήµων και Κοινοτήτων Ιαµατικών Πηγών Ελλάδας,
ια) έναν (1) ειδικό επιστήµονα.
Η συγκρότηση της Επιτροπής γίνεται µε απόφαση του
Υπουργού Τουρισµού.
Ο Υπουργός Τουρισµού επιλέγει τον Πρόεδρο και
τα µέλη των περιπτώσεων β΄, αν συµµετέχει δικηγόρος,
γ΄, η΄και ια΄, καθώς και τους αναπληρωτές τους. Τα λοιπά µέλη προτείνονται από τους καθ’ ύλην αρµόδιους
φορείς µε τους αναπληρωτές τους. Η συµµετοχή
των µελών Δ.Ε.Π. ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων
στην Επιτροπή γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του
ν. 4009/2011.»
Άρθρο 67
Παράταση προθεσµίας κατάταξης για κύρια
ξενοδοχειακά καταλύµατα
σε κτίρια αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς
Τα εδάφια δεύτερο και τρίτο της περίπτωσης γ΄ της
παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014, όπως η περίπτωση
αυτή προστέθηκε µε το άρθρο 39 του ν. 4531/2018

(Α΄ 62), αντικαθίστανται ως εξής:
«Κύρια ξενοδοχειακά καταλύµατα εντός των ανωτέρω
κτιρίων, που έχουν αδειοδοτηθεί έως την έναρξη ισχύος
του ν. 4276/2014, κατατάσσονται αυτοδίκαια σε κατηγορίες αστέρων ως εξής: τα ΑΑ΄ τάξης στην κατηγορία 5
αστέρων, τα Α΄ τάξης στην κατηγορία 4 αστέρων, τα Β΄
τάξης στην κατηγορία 3 αστέρων και τα λοιπά στην κατηγορία των 2 αστέρων. Η ανωτέρω κατάταξη ισχύει έως
τις 31.12.2019. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισµού
µπορεί να τροποποιείται η καταληκτική ηµεροµηνία κατάταξης των ανωτέρω καταλυµάτων.»
Άρθρο 68
Θέση στάθµευσης µπροστά ή πλησίον
των ξενοδοχείων
1. Με απόφαση, που εκδίδεται κατά περίπτωση είτε από το δηµοτικό συµβούλιο και εγκρίνεται από τον Συντονιστή Αποκεντρωµένης Διοίκησης είτε από το περιφερειακό συµβούλιο, χορηγείται άδεια για τη δηµιουργία εσοχής στο πεζοδρόµιο, διαφορετικά για την ειδική διαγράµµιση και σηµατοδότηση τµήµατος του δρόµου, εντός του οδικού δικτύου αρµοδιότητάς τους και συγκεκριµένα στο δρόµο που βρίσκεται έµπροσθεν της εισόδου κύριου ξενοδοχειακού καταλύµατος, ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην αρµόδια υπηρεσία από τον
νόµιµο εκπρόσωπο του καταλύµατος αυτού. Στην εσοχή
του προηγούµενου εδαφίου ή στο διαγραµµισµένο τµήµα του δρόµου επιτρέπεται αποκλειστικά η στάση ειδικών τουριστικών λεωφορείων δηµόσιας χρήσης, ταξί και
επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων των πελατών
του ξενοδοχειακού καταλύµατος και µόνο για την επιβίβαση και την αποβίβασή τους, καθώς και τη φόρτωση και
την εκφόρτωση των αποσκευών τους.
2. Η απόφαση της παραγράφου 1 εκδίδεται ύστερα από εισήγηση των τεχνικών υπηρεσιών του δήµου, µέσα
σε εύλογη προθεσµία από την υποβολή της σχετικής αίτησης και όχι πέραν των τριών (3) µηνών. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία, η εισήγηση τεκµαίρεται θετική.
3. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν είναι εφικτή η δηµιουργία εσοχής στο πεζοδρόµιο, καθώς και η ειδική διαγράµµιση και σηµατοδότηση τµήµατος του δρόµου, στον
έµπροσθεν της εισόδου του κύριου ξενοδοχειακού καταλύµατος δρόµο, υποδεικνύεται από την τεχνική υπηρεσία του δήµου τµήµα άλλης οδού παρακείµενης του ίδιου οικοδοµικού τετραγώνου του καταλύµατος αυτού και,
αν ούτε αυτό είναι δυνατό, υποδεικνύεται τµήµα άλλης
οδού παρακείµενης στα πλησιέστερα στο ξενοδοχειακό
κατάλυµα οικοδοµικά τετράγωνα µε κριτήριο τελικής επιλογής την πλησιέστερη στο κατάλυµα διαθέσιµη λύση
και όχι σε απόσταση ανώτερη των διακοσίων (200) µέτρων από το κατάλυµα αυτό.
Σε περιοχές που απαγορεύεται η στάση/στάθµευση, υποδεικνύεται τµήµα άλλης οδού παρακείµενης στα πλησιέστερα στο ξενοδοχειακό κατάλυµα οικοδοµικά τετράγωνα, µε κριτήριο τελικής επιλογής την πλησιέστερη
στο κατάλυµα διαθέσιµη λύση, και όχι σε απόσταση ανώτερη των διακοσίων (200) µέτρων από το κατάλυµα αυτό.
Η παραχώρηση τµήµατος οδού γίνεται για τρία (3) έτη,
οπότε και επανεξετάζονται οι προϋποθέσεις µε τις οποίες παραχωρήθηκε η θέση, όπως οι κυκλοφοριακές συν-
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θήκες, η νόµιµη λειτουργία του ξενοδοχείου και η εµπρόθεσµη καταβολή του ετήσιου τέλους που προσδιορίζεται σύµφωνα µε την παράγραφο 4.
Σε περίπτωση σφράγισης του ξενοδοχειακού καταλύµατος, αίρεται αυτοδίκαια η άδεια που έχει χορηγηθεί.
4. Με την απόφαση της παραγράφου 1 µπορεί να
προσδιοριστεί ετήσιο τέλος, που καταβάλλει το ξενοδοχειακό κατάλυµα στο δηµοτικό ταµείο υπέρ του δήµου,
ως οικονοµικό αντάλλαγµα για την παραχώρηση της αποκλειστικής χρήσης του συγκεκριµένου τµήµατος, που
περιγράφεται στο παρόν. Εφόσον το δηµοτικό συµβούλιο αποφασίσει την επιβολή του τέλους του προηγούµενου εδαφίου, το ύψος της δεν µπορεί να υπερβεί το ποσό των εκατό (100) ευρώ ανά παραχωρούµενο µέτρο.
5. Στα ξενοδοχειακά καταλύµατα έµπροσθεν των οποίων υπάρχει ήδη εσοχή του πεζοδροµίου, καθορίζεται ότι
η εσοχή αυτή διατίθεται για τις ανωτέρω ανάγκες στάσης - στάθµευσης των πελατών τους µε την απόφαση
της παραγράφου 1.
6. Η εσοχή που δηµιουργείται σύµφωνα µε την παράγραφο 1 ή παραχωρείται σύµφωνα µε την παράγραφο 3,
σε κάθε περίπτωση, δεν µπορεί να είναι µικρότερη των
είκοσι (20) µέτρων.
7. Στην εσοχή και στο διαγραµµισµένο τµήµα του δρόµου της παραγράφου 1 υπάρχει ειδική σήµανση για την
απαγόρευση της στάσης και της στάθµευσης οποιουδήποτε άλλου οχήµατος πλην των περιγραφοµένων στην
παράγραφο 1.
8. Οι διατάξεις του παρόντος δεν ισχύουν για τα ξενοδοχειακά καταλύµατα στα οποία έχει παραχωρηθεί πριν
από την έναρξη ισχύος του παρόντος και µε οποιονδήποτε τρόπο ο αναγκαίος χώρος για την κάλυψη των περιγραφοµένων στην παράγραφο 1 αναγκών στάσης και
στάθµευσης για όσο χρόνο ισχύει η παραχώρηση αυτή.
Για τα ξενοδοχειακά αυτά καταλύµατα επιτρέπεται και η
παράταση της ισχύος της σχετικής παραχώρησης σύµφωνα µε την κείµενη, κατά το χρόνο της παραχώρησης,
νοµοθεσία.
9. Τα ανωτέρω ισχύουν µε την επιφύλαξη των διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.), ο οποίος
κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 2696/1999 (Α΄57) .
Άρθρο 69
Ρυθµίσεις για Π.Ο.Τ.Α.
1. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ. 5
του άρθρου 29 του ν. 2545/1997 (Α΄54), όπως είχε αντικατασταθεί µε την παρ. 5 του άρθρου 51 του
ν. 3105/2003 (Α΄ 29) και στη συνέχεια αντικαταστάθηκε
µε την παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4179/2013 (Α΄175), αντικαθίσταται ως εξής:
«Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η σύσταση οριζόντιων
διηρηµένων ιδιοκτησιών και επί των τουριστικών εγκαταστάσεων, εφόσον πρόκειται για τµήµατα δηµιουργούµενων σύνθετων τουριστικών καταλυµάτων ή και τµήµατα
υφιστάµενων τουριστικών εγκαταστάσεων, τα οποία µετατρέπονται σύµφωνα µε τα άρθρα 8 και 9 του
ν. 4002/2011 σε σύνθετα τουριστικά καταλύµατα, τµήµατα των οποίων, σύµφωνα µε τις ειδικές διατάξεις του νόµου αυτού, µπορεί να µεταβιβάζονται ή να εκµισθώνονται µακροχρόνια σε τρίτους.»
2. Στο άρθρο 29 του ν. 2545/1997 προστίθεται παράγραφος12 ως εξής:
«12. Απαγορεύεται η εγκατάσταση και λειτουργία βιο-

µηχανικών και βιοτεχνικών µονάδων µέσης και υψηλής
όχλησης σε ζώνη πεντακοσίων (500) µέτρων, καθώς και
δραστηριοτήτων µε µη συµβατές προς τη λειτουργία των
Π.Ο.Τ.Α. χρήσεις σε ζώνη επτακοσίων (700) µέτρων περιµετρικά των ορίων υφιστάµενων ή δηµιουργούµενων
Π.Ο.Τ.Α..»
Άρθρο 70
Ρυθµίσεις για σύνθετα τουριστικά καταλύµατα
Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης ε΄ της παρ. 3 του
άρθρου 9 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180) αντικαθίσταται ως εξής:
«ε) Το ελάχιστο απαιτούµενο εµβαδόν των τουριστικών επιπλωµένων κατοικιών ορίζεται σε εβδοµήντα (70)
τ.µ. ανά αυτοτελή διηρηµένη ιδιοκτησία.»
Άρθρο 71
Υπόχρεοι σε δήλωση
Η περίπτωση µζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του
ν. 3213/2003 (Α΄309) αντικαθίσταται ως εξής:
«µζ. Το προσωπικό του Εθνικού Οργανισµού Φαρµάκων (ΕΟΦ), του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίµων
(ΕΦΕΤ), του Οργανισµού Πληρωµών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισµού και Εγγυήσεων
(ΟΠΕΚΕΠΕ) και του Υπουργείου Τουρισµού, που ασκεί
καθήκοντα ελεγκτικής µορφής ή χορήγησης αδειών κάθε µορφής, καθώς και οι προϊστάµενοι των αντίστοιχων
µονάδων οποιασδήποτε βαθµίδας των παραπάνω υπηρεσιών.»
Άρθρο 72
Ρύθµιση θεµάτων Ε.Ο.Τ.
Στο τέλος του εδαφίου ε΄ της υποπερίπτωσης ββ΄ της
περίπτωσης δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3270/2004
(Α΄187) µετά τη φράση «εγκρίνεται από τον Υπουργό
Τουρισµού» προστίθενται οι λέξεις «µε την επιφύλαξη
της περίπτωσης β΄ της παρ. 7».
Άρθρο 73
Τροποποιήσεις του ν.3986/2011
1. Η παρ. 1 του άρθρου 14Α του ν. 3986/2011 (Α΄ 152)
αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Για την αξιοποίηση των δηµοσίων ακινήτων ως περιοχών τουρισµού- αναψυχής ή ως περιοχών παραθεριστικού - τουριστικού χωριού επιτρέπεται η δηµιουργία
τουριστικής λιµενικής εγκατάστασης ή η χρήση υφισταµένης, για την εξυπηρέτηση της πελατείας τους ή των
κατοίκων, εξαιρουµένων των περιοχών που προστατεύονται από τις διατάξεις του ν. 1650/1986, µε την προϋπόθεση ότι η δυναµικότητα ελλιµενισµού σκαφών αναψυχής δεν θα υπερβαίνει, προκειµένου περί περιοχών µε
γενικό προορισµό τον τουρισµό-αναψυχή, ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) του αριθµού των κλινών του τουριστικού καταλύµατος και, προκειµένου περί παραθεριστικών-τουριστικών χωριών, ποσοστό πενήντα τοις εκατό
(50%) του αριθµού των παραθεριστικών κατοικιών και έχει συνταχθεί σχετική ακτοµηχανική µελέτη.
Για τη δηµιουργία της τουριστικής λιµενικής εγκατάστασης επιτρέπεται η απευθείας παραχώρηση στον κύριο της επένδυσης ή στον έλκοντα εξ αυτού δικαιώµατα,
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της χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης της τουριστικής λιµενικής εγκατάστασης, όπως τα όρια των ζωνών αυτών έχουν καθοριστεί στη σχετική απόφαση χωροθέτησης της
τουριστικής λιµενικής εγκατάστασης, και οι οποίες περιλαµβάνουν τον αιγιαλό και την παραλία που βρίσκεται έµπροσθεν του ακινήτου, καθώς και το συνεχόµενο ή παρακείµενο θαλάσσιο χώρο ή/και πυθµένα.»
2. Η παρ. 2 του άρθρου 14Α του ν. 3986/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται µόνον εφόσον το
τουριστικό κατάλυµα ή το παραθεριστικό – τουριστικό
χωριό βρίσκεται σε απόσταση πέραν του ενός (1) χιλιοµέτρου από υφιστάµενο τουριστικό λιµένα αναψυχής και
εφόσον η τουριστική λιµενική εγκατάσταση έχει προβλεφθεί στο οικείο ΕΣΧΑΔΑ.
Η παραχώρηση γίνεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Τουρισµού για χρονικό διάστηµα
µέχρι πενήντα (50) έτη και µε καταβολή ανταλλάγµατος
που προσδιορίζεται στη σύµβαση παραχώρησης, η οποία
υπογράφεται για λογαριασµό του Ελληνικού Δηµοσίου
από τον Υπουργό Τουρισµού, καθώς και από τον φορέα
διαχείρισης της τουριστικής λιµενικής εγκατάστασης.
Η παραχώρηση µπορεί να παραταθεί για περαιτέρω
σαράντα εννέα (49) έτη µε τους όρους και προϋποθέσεις
που ορίζονται σε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Τουρισµού.»
Άρθρο 74
Τροποποίηση του π.δ. 100/2016
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 3 του
π.δ.100/2016 (Α΄ 177) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Συνιστάται Τεχνικό Συµβούλιο, το οποίο γνωµοδοτεί για θέµατα που ορίζει η οικεία νοµοθεσία για τα δηµόσια έργα, όταν κύριος και φορέας κατασκευής του έργου ή φορέας κατασκευής του έργου είναι το Υπουργείο
Τουρισµού, για θέµατα αρµοδιότητάς του.»
ΜΕΡΟΣ ΔΕΚΑΤΟ
Άρθρο 75
Μεταβατικές διατάξεις
1. Κάθε επιχείρηση ενοικιαζόµενων επιπλωµένων δωµατίων – διαµερισµάτων υποχρεούται να δηλώσει το διακριτικό τίτλο της στις Υπηρεσίες Μιας Στάσης (ΥΜΣ) ή
τις Υπηρεσίες ΓΕΜΗ, κατά περίπτωση, έως τις
31.5.2019.
2. Οι επιχειρήσεις εκµετάλλευσης των καταλυµάτων
που έχουν υπαχθεί στη διαδικασία γνωστοποίησης του
ν. 4442/2016 υποχρεούνται να µεριµνήσουν για την καταχώριση του µοναδικού αριθµού γνωστοποίησης στο
Μητρώο Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΜΗ.Τ.Ε.) του Υπουργείου Τουρισµού εντός µηνός από τη δηµοσίευση
του παρόντος νόµου. Σε περίπτωση µη τήρησης της ως
άνω υποχρέωσης επιβάλλεται πρόστιµο ύψους χιλίων
(1.000) ευρώ.
Άρθρο 76
Καταργούµενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:
α) το άρθρο 32 του π.δ. 343/2001 (Α΄ 231),

β) οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 13 και η παρ. 2
του άρθρου 24 του ν. 3105/2003 (Α΄29),
γ) το άρθρο 3 και η παρ. 1α του άρθρου 40 του
ν. 4179/2013 (Α΄ 175),
δ) η 27217/2013 κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας
και Τουρισµού (Β΄ 3077),
ε) το άρθρο 27 του ν. 4276/2014 (Α΄ 155),
στ) η παρ. 24 του άρθρου 20 του π.δ. 72/2018 (Α΄ 141),
ζ) κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται
στις διατάξεις του παρόντος ή ρυθµίζει διαφορετικά τα
θέµατα που αποτελούν αντικείµενό του.
Άρθρο 77
Η διάρκεια των συµβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισµένου χρόνου του προσωπικού που περιλαµβάνεται
στους προσωρινούς πίνακες κατάταξης της Προκήρυξης
3Κ/2018 (τ. ΑΣΕΠ 4/2018) και απασχολείται προσωρινά,
σύµφωνα µε την παρ. 18 του άρθρου 18 του ν. 2190/1994
(Α΄ 28), παρατείνεται από τη λήξη τους και µέχρι τη δηµοσίευση των οριστικών πινάκων διοριστέων της Προκήρυξης 3Κ/2018 από το Ανώτατο Συµβούλιο Επιλογής
Προσωπικού.
Άρθρο 78
Ρυθµίσεις θεµάτων αλιείας αρµοδιότητας Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
1. Το ν.δ. 420/1970 (Α΄ 27) τροποποιείται ως εξής:
α) Η περίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 11 του
ν.δ. 420/1970 αντικαθίσταται ως εξής:
«α) κεντρικών λιµεναρχείων και λιµεναρχείων αν πρόκειται για παραβάσεις σε θαλάσσιες περιοχές και λιµνοθάλασσες. Για τα αλιευτικά σκάφη που φέρουν ελληνική
σηµαία και δραστηριοποιούνται εκτός περιοχών ευθύνης
των Λιµενικών Αρχών, όπως ορίζονται από τις διατάξεις
του π.δ. 81/2014 (Α΄ 125) , όπως ισχύει, οι κυρώσεις της
παραγράφου 1 επιβάλλονται µε απόφαση του προϊσταµένου του κεντρικού λιµεναρχείου ή λιµεναρχείου στο
οποίο, κατά περίπτωση, έχει νηολογηθεί το σκάφος και
υπεύθυνοι εις ολόκληρον είναι ο κυβερνήτης και ο πλοιοκτήτης (φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) ή ναυλωτής ή εφοπλιστής ή διαχειριστής σύµφωνα µε το άρθρο 13.»
β) Η παράγραφος 5 του άρθρου 35 αναριθµείται σε παράγραφο 6 και η παράγραφος 6 αναριθµείται σε παράγραφο 5.
γ) Το πρώτο εδάφιο της αναριθµηµένης παραγράφου 5
αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Οι υπηρεσίες αλιείας της οικείας Περιφέρειας συντάσσουν έκθεση αξιολόγησης του µισθίου, για το σύνολο των µισθώσεων του παρόντος, µέχρι 15.12.2018, η
οποία ανανεώνεται κάθε τρία (3) χρόνια, ανεξαρτήτως
του φορέα που διενεργεί τη µίσθωση.»
2. Ο ν. 4492/2017 (A΄ 156) τροποποιείται ως εξής:
Στην παράγραφο 11 του άρθρου 10 οι λέξεις «Εντός έξι (6) µηνών από την έναρξη ισχύος του νόµου» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Έως την 31.12.2018».
3. Στο άρθρο 27 του ν. 4282/2014 (Α΄ 182) επέρχονται
οι εξής τροποποιήσεις:
α) Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 27 αντικαθίσταται ως εξής:
«1.α) Μονάδες υδατοκαλλιέργειας που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος: αα) λειτουργούν χωρίς άδεια ί-
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δρυσης και λειτουργίας για το σύνολο ή µέρος των εγκαταστάσεών τους αλλά ββ) αποδεδειγµένα παράγουν
προϊόν και γγ) έχουν υποβάλει αίτηση αδειοδότησης µέχρι 29.8.2018, δύνανται να προσαρµοστούν στις διατάξεις του παρόντος έως 31.8.2020.»
β) Στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου
27 οι λέξεις «κατά τη διάρκεια της ανωτέρω προθεσµίας
των δύο (2) ετών» αντικαθίστανται από τις λέξεις «έως
τις 31.8.2020».
γ) Στην παράγραφο 2 του άρθρου 27 οι λέξεις «των
δύο ετών» διαγράφονται.
4. Το π.δ. 48/2018 (Α΄ 90) τροποποιείται ως εξής:
α) Στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Μέχρι τις 22 Μαΐου 2019, η άδεια αλίευσης ειδών ολοθούριων του γένους Holothuria spp, χορηγείται εφόσον το σκάφος διαθέτει σε ισχύ µόνο αλιευτική άδεια µε
στατικά εργαλεία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του β.δ.
666/1966 (Α΄ 160) και του π.δ. 261/1991 (Α΄ 98). Μετά
τις 22 Μαΐου 2019, η ως άνω άδεια χορηγείται εφόσον
το σκάφος έχει επιπλέον εγκατεστηµένη και σε πλήρη
λειτουργία συσκευή δορυφορικής παρακολούθησης
(VMS), ανεξαρτήτως του µήκους του και τηρείται ηλεκτρονικό ηµερολόγιο αλιείας (ERS).».
β) Η παράγραφος 2 του άρθρου 3 καταργείται.
Άρθρο 79
Το τέταρτο εδάφιο του άρθρου 16 του ν. 4551/2018
(Α΄ 116) αντικαθίσταται ως εξής:
«Κατά την πρώτη εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου, η προκήρυξη πλήρωσης θέσεων πρέπει να έχει εκδοθεί µέχρι 21.12.2018.»
Στο άρθρο 16 του ν. 4551/2018 (Α΄116) επέρχονται οι
εξής τροποποιήσεις:
Το τέταρτο εδάφιο αντικαθίσταται ως εξής:
«Κατά την πρώτη εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου, η προκήρυξη πλήρωσης θέσεων πρέπει να έχει εκδοθεί µέχρι 21.12.2018.»
Άρθρο 80
Τροποποίηση διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄
του Τµήµατος IB΄ του ν. 4512/2018
1. Η παρ. 2 του άρθρου 357 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η ΕΕΕΠ διαπιστώνει την πλήρωση των προϋποθέσεων του παρόντος νόµου για την έναρξη λειτουργίας επιχείρησης καζίνο σε υπό ίδρυση ή υφιστάµενη ανώνυµη
εταιρία καζίνο («ΕΚΑΖ»), κατόπιν αιτήσεως που υποβάλλεται κατά τις διατάξεις αυτού.»
2. Στο τρίτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 357 του
ν. 4512/2018 η φράση «σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα
στα άρθρα 363 και 364» αντικαθίσταται µε τη φράση
«σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 361».
3. Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 357 του
ν. 4512/2018 προστίθεται εδάφιο, ως εξής:
«Η ανάθεση ορισµένων δραστηριοτήτων σε τρίτους ή
η συµµετοχή τρίτων στα κέρδη της ΕΚΑΖ δεν αποτελεί
συνεκµετάλλευση της άδειας, ούτε αναιρεί τον ενιαίο
και αδιαίρετο χαρακτήρα αυτής. Ειδικά η ανάθεση δραστηριοτήτων που σχετίζονται µε την ανάπτυξη και λειτουργία καζίνο σε τρίτον επιτρέπεται µε απόφαση της Ε-

ΕΕΠ, αφού διαπιστωθεί η συνδροµή στο πρόσωπο του
τρίτου των όρων και προϋποθέσεων των άρθρων 364 και
365.»
4. Το άρθρο 359 του ν. 4512/2018 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι άδειες λειτουργίας καζίνο διακρίνονται σε:
α) άδεια λειτουργίας καζίνο απλού τύπου και β) άδεια
λειτουργίας καζίνο ευρέος φάσµατος.
Τα καζίνο απλού τύπου διαθέτουν χώρους παιγνίων
και τις βοηθητικές εγκαταστάσεις αυτών, µπορούν δε να
διαθέτουν και καταλύµατα ταξινόµησης τουλάχιστον
τεσσάρων (4) αστέρων ή τριών (3) κλειδιών, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του ν. 4276/2014 (Α΄155), καθώς και εµπορικά καταστήµατα, εγκαταστάσεις εστίασης, αναψυχής,
διασκέδασης ή άλλων δραστηριοτήτων συναφών προς
τη βιοµηχανία του ελεύθερου χρόνου ή, που συνδυάζονται µε αυτές. Τα καζίνο ευρέος φάσµατος δραστηριοτήτων διαθέτουν χώρους παιγνίων και τις βοηθητικές εγκαταστάσεις αυτών, που συνδυάζονται µε ξενοδοχειακά
καταλύµατα τουλάχιστον πέντε (5) αστέρων, εµπορικά
καταστήµατα, εγκαταστάσεις εστίασης, αναψυχής, διασκέδασης ή άλλων δραστηριοτήτων συναφών προς τη
βιοµηχανία του ελεύθερου χρόνου και τουλάχιστον µία
εγκατάσταση ειδικής τουριστικής υποδοµής (όπως συνεδριακά κέντρα, γήπεδα γκολφ, κέντρα θαλασσοθεραπείας, τουριστικούς λιµένες, χιονοδροµικά κέντρα, θεµατικά πάρκα, Κέντρα Προπονητικού Αθλητικού Τουρισµού,
υδροθεραπευτήρια) ή µία εγκατάσταση ειδικών µορφών
τουρισµού (µονάδες ιαµατικής θεραπείας, κέντρα ιαµατικού τουρισµού - θερµαλισµού, κέντρα αναζωογόνησης,
κέντρα ευεξίας και αισθητικής και κέντρα καταδυτικού
τουρισµού).
2. Η άδεια λειτουργίας ΕΚΑΖ ισχύει για συγκεκριµένη
γεωγραφική θέση που έχει καθορισθεί µε την κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 3 του άρθρου 357.
3. Η χρονική διάρκεια ισχύος της άδειας λειτουργίας
επιχείρησης καζίνο απλού τύπου είναι δεκαπέντε (15) ετών.
4. Η χρονική διάρκεια ισχύος της άδειας λειτουργίας
επιχείρησης καζίνο ευρέος φάσµατος δραστηριοτήτων
είναι τριάντα (30) ετών.
5. Η ΕΚΑΖ δύναται, µε αίτησή της, να ζητήσει από την
ΕΕΕΠ να εγκρίνει την υπαγωγή της στην ετέρα των ανωτέρω δύο κατηγοριών, εφόσον πληροί τις σχετικές
προϋποθέσεις, συµπεριλαµβανοµένων των όρων της ισχύουσας σύµβασης παραχώρησης. Σε περίπτωση έγκρισης τροποποιείται αναλόγως η σύµβαση αυτή ως
προς τα θέµατα που διαλαµβάνει η εγκριτική πράξη. Με
απόφαση της ΕΕΕΠ δύνανται να ρυθµίζονται ειδικά θέµατα για την εφαρµογή της διάταξης της παραγράφου
αυτής.»
5. Η παρ. 1 του άρθρου 360 του ν. 4512/2018 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Το ύψος του ελάχιστου, ολοσχερώς καταβεβληµένου κεφαλαίου των ΕΚΑΖ που διαθέτουν άδεια λειτουργίας καζίνο απλού τύπου, ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ, ενώ, το αντίστοιχο
ύψος του ελάχιστου, ολοσχερώς καταβεβληµένου κεφαλαίου των ΕΚΑΖ που διαθέτουν άδεια λειτουργίας καζίνο ευρέος φάσµατος δραστηριοτήτων, ανέρχεται στο
ποσό του ενός εκατοµµυρίου (1.000.000) ευρώ. Μετά
την πάροδο των πρώτων πέντε (5) ετών λειτουργίας των
ΕΚΑΖ του προηγούµενου εδαφίου, τα ως άνω ποσά θα
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πρέπει να ανέρχονται σε πέντε εκατοµµύρια (5.000.000)
ευρώ και δέκα εκατοµµύρια (10.000.000) ευρώ, αντίστοιχα.»
6. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 361 του
ν. 4512/2018, η φράση «από την επιλογή» αντικαθίσταται µε τη φράση «από την πράξη κατακύρωσης».
7. Η παρ. 2 του άρθρου 361 του ν. 4512/2018 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Για τη συµµετοχή σε πλειοδοτικό διαγωνισµό παραχώρησης άδειας απαιτείται η καταβολή παραβόλου, υπέρ της ΕΕΕΠ, ύψους δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ.»
8. Η παρ. 3 του άρθρου 361 του ν. 4512/2018 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Με απόφαση της ΕΕΕΠ καθορίζονται οι όροι και οι
προϋποθέσεις διεξαγωγής του διαγωνισµού. Κατά τη
διαδικασία προετοιµασίας και διενέργειας του διαγωνισµού εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν. 4413/2016.»
9. Η παρ. 5 του άρθρου 361 του ν. 4512/2018 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Για τη συµµετοχή στο διεθνή διαγωνισµό απαιτείται κατάθεση εγγυητικής επιστολής από πιστωτικό ίδρυµα που λειτουργεί στα κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή της Διεθνούς Συµφωνίας για τις Δηµόσιες Συµβάσεις (ΣΔΣ) και
έχει, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα
έκδοσης. Το ύψος της εγγυητικής επιστολής και οι όροι
της πιστοληπτικής ικανότητας του πιστωτικού ιδρύµατος
ορίζονται στη διακήρυξη του διαγωνισµού. Με απόφαση
της ΕΕΕΠ ορίζεται η διάρκεια της εγγυητικής επιστολής,
η επιστροφή της και κάθε άλλο τεχνικό και διαδικαστικό
θέµα για την εφαρµογή της διάταξης της παρούσας παραγράφου.»
10. Η περίπτωση β΄ της παρ. 6 του άρθρου 361 του
ν. 4512/2018 αντικαθίσταται ως εξής:
«β) την κατηγορία της άδειας, καθώς και το εάν, µε την
άδεια αυτή, πρόκειται να παρασχεθεί δικαίωµα αποκλειστικότητας σε συγκεκριµένη περιοχή και υπό ποιούς όρους και προϋποθέσεις».
11. Η υποπερίπτωση αα΄ της περίπτωσης ιε΄ της παρ.
6 του άρθρου 361 του ν. 4512/2018 αντικαθίσταται ως εξής:
«αα) πλήρη κατάλογο δραστηριοτήτων της αιτούσας
την άδεια λειτουργίας, µε ανάλυση του είδους των δραστηριοτήτων και της οργανωτικής δοµής της εταιρείας,
παράθεση του σχετικού προγραµµατισµού για την προβλεπόµενη διαµόρφωση των οικονοµικών µεγεθών της
για τις δύο (2) οικονοµικές χρήσεις από την έναρξη λειτουργίας της ΕΚΑΖ».
12. Η υποπερίπτωση δδ΄ της περίπτωσης ιε΄ της παρ.
6 του άρθρου 361 του ν. 4512/2018 αντικαθίσταται ως εξής:
«δδ) τις πηγές και τους φορείς χρηµατοδότησης της επένδυσης».
13. Η περίπτωση ιστ΄ της παρ. 6 του άρθρου 361 του
ν. 4512/2018 αντικαθίσταται ως εξής:
«ιστ) τις προδιαγραφές και τα στοιχεία που πρέπει, κατά την αναθέτουσα αρχή, να προσδιορίζονται στην προσφορά των υποψηφίων».
14. Η παρ. 9 του άρθρου 361 του ν. 4512/2018 αντικαθίσταται ως εξής:
«9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και
Ανάπτυξης, Οικονοµικών και Τουρισµού συγκροτείται η
επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού, η οποία αποτε-

λείται από ένα µέλος Δ.Ε.Π. Νοµικού ή Οικονοµικού Τµήµατος Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος της χώρας
ως Πρόεδρο, µετά από πρόταση του Υπουργού Οικονοµικών, κατόπιν εισήγησης της ΕΕΕΠ, έναν διευθυντή του
Υπουργείου Οικονοµικών, µετά από πρόταση του Υπουργού Οικονοµικών, έναν διευθυντή του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης, µετά από πρόταση του Υπουργού
Οικονοµίας και Ανάπτυξης, έναν διευθυντή του Υπουργείου Τουρισµού, µετά από πρόταση του Υπουργού Τουρισµού και έναν διευθυντή της ΕΕΕΠ, µετά από πρόταση
του Προέδρου της. Η γραµµατεία της επιτροπής στελεχώνεται από υπαλλήλους της ΕΕΕΠ µετά από πρόταση
του Προέδρου της επιτροπής. Τη διοικητική υποστήριξη
της επιτροπής διασφαλίζει η ΕΕΕΠ. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται η αποζηµίωση των
µελών της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού και
της γραµµατείας της. Η αποζηµίωση βαρύνει τον προϋπολογισµό της ΕΕΕΠ.
Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαµβάνονται εφόσον είναι παρόντα όλα τα µέλη της. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 13 έως 15 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, ο οποίος κυρώθηκε µε το άρθρο
πρώτο του ν. 2690/1999 (Α΄ 45).»
15. Η παρ. 11 του άρθρου 361 του ν. 4512/2018 αντικαθίσταται ως εξής:
«11. Εντός τριών (3) µηνών από την έκδοση της απόφασης επιλογής του παραχωρησιούχου, και πριν την έκδοση της άδειας λειτουργίας ΕΚΑΖ, συνάπτεται η σύµβαση παραχώρησης µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου,
που εκπροσωπείται νόµιµα από τον Υπουργό Οικονοµικών, και του πλειοδότη, η οποία αποτυπώνει τους όρους
λειτουργίας της επιχείρησης ως ΕΚΑΖ και της επένδυσης που πρέπει να διενεργηθεί, τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει ο πλειοδότης µε το διαγωνισµό, ή κρίνονται
αναγκαίες από την αναθέτουσα αρχή προς υλοποίηση
της επένδυσης, και, εν γένει, την εκπλήρωση των όρων
της.»
16. Η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 362 του
ν. 4512/2018 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Με την άδεια λειτουργίας της παραγράφου 1 του
άρθρου 361 ορίζονται, µεταξύ άλλων, οι κατ' ελάχιστον
διαθέσιµοι χώροι παιγνίων, τουρισµού ή άλλων δραστηριοτήτων που προβλέπονται στη σύµβαση παραχώρησης.»
17. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 362
του ν. 4512/2018, η φράση «τηρουµένων των διατάξεων
των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 359» αντικαθίσταται µε τη φράση «τηρουµένων των διατάξεων των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 359».
18. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 362 του
ν. 4512/2018, η λέξη «αντάλλαγµα» αντικαθίσταται µε τη
λέξη «τίµηµα».
19. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 363 του
ν. 4512/2018 η φράση «του άρθρου 362 του παρόντος
νόµου» αντικαθίσταται µε τη φράση «του άρθρου 366
του παρόντος νόµου».
20. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 364 του
ν. 4512/2018 η φράση «του άρθρου 362 του παρόντος
νόµου» αντικαθίσταται µε τη φράση «του άρθρου 366
του παρόντος νόµου».
21. Στην παρ. 1 του άρθρου 365 του ν. 4512/2018 η
φράση «του άρθρου 362 του παρόντος νόµου» αντικαθίσταται µε τη φράση «του άρθρου 366».
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22. Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 365
του ν. 4512/2018 προστίθεται δεύτερο εδάφιο, ως εξής:
«Σε περίπτωση που ο µέτοχος που κατέχει ειδική συµµετοχή, άµεσα ή έµµεσα, είναι θεσµικός επενδυτής εσωτερικού ή εξωτερικού, η ΕΕΕΠ προβαίνει σε έλεγχο καταλληλότητας µόνο των φυσικών προσώπων που διοικούν το µέτοχο.»
23. Το άρθρο 366 του ν. 4512/2018 αντικαθίσταται ως
εξής:
«Απόφαση έναρξης λειτουργίας ΕΚΑΖ
1. Για τη συνδροµή της πλήρωσης των προϋποθέσεων
των άρθρων 358, 360, 363, 364 και 365 εκδίδεται από
την ΕΕΕΠ απόφαση έναρξης λειτουργίας, κατόπιν υποβολής αιτήσεως σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 έως 3
του άρθρου 367. Η ΕΕΕΠ, προκειµένου να εκδώσει την
απόφασή της, ελέγχει αν πληρούνται οι προϋποθέσεις
του νόµου, της άδειας λειτουργίας και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, οι όροι και οι αιρέσεις της σύµβασης παραχώρησης.
Η απόφαση απαριθµεί τις κύριες δραστηριότητες της
ΕΚΑΖ, χωρίς να απαιτείται λεπτοµερής αναφορά στην άδεια των επιµέρους, συναφών µε τις περιγραφόµενες σε
αυτήν, δραστηριοτήτων
2. Η εκπλήρωση των υποχρεώσεων και η πλήρωση των
όρων και των αιρέσεων που αναλαµβάνει η ΕΚΑΖ µε την
άδεια λειτουργίας ή τη σύµβαση παραχώρησης, αντιστοίχως, και οι οποίες πρέπει να εκπληρωθούν ή πληρωθούν κατά τη διάρκεια λειτουργίας της, πιστοποιείται
προοδευτικά από την αναθέτουσα αρχή ή, κατά περίπτωση, την ΕΕΕΠ. Εφόσον η επένδυση επιµερίζεται σε τµήµατα, αυτά πρέπει να έχουν καταστεί πλήρως λειτουργικά, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην άδεια λειτουργίας
και τη σύµβαση παραχώρησης.»
24. Το άρθρο 367 του ν. 4512/2018 αντικαθίσταται ως
εξής:
«1. Η αίτηση που υποβάλλει υφιστάµενη ή νεοϊδρυόµενη ανώνυµη εταιρία στην ΕΕΕΠ για την έκδοση απόφασης έναρξης λειτουργίας ΕΚΑΖ, συνοδεύεται από:
α) τα στοιχεία που απαιτούνται για τη συνδροµή των
προϋποθέσεων των άρθρων 358, 360, 363, 364 και 365,
β) τις απαιτούµενες για την έναρξη της λειτουργίας
της ΕΚΑΖ, τοπογραφικές, αρχιτεκτονικές, στατικές ηλεκτροµηχανολογικές, περιβαλλοντικές και λοιπές µελέτες για τα κτίρια και τις εγκαταστάσεις όπου υλοποιείται
η επένδυση, τις προβλεπόµενες οικοδοµικές άδειες, τις
λοιπές απαιτούµενες εγκρίσεις, άδειες και σήµατα λειτουργίας, βεβαιώσεις, πιστοποιήσεις, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο, δεδοµένο ή έγγραφο οφείλει να προσκοµισθεί σύµφωνα µε τη σύµβαση παραχώρησης ή την άδεια
λειτουργίας,
γ) σχέδιο καταστατικού της υπό ίδρυση εταιρίας ή καταστατικό της υφιστάµενης εταιρίας και
δ) κάθε άλλο στοιχείο που ζητεί η ΕΕΕΠ προκειµένου
να µπορεί να βεβαιώσει τη συνδροµή των προϋποθέσεων της έναρξης λειτουργίας της ΕΚΑΖ, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου.
2. Σε περίπτωση παραχωρησιούχου νέας άδειας, τα
στοιχεία που υποβάλλονται στην ΕΕΕΠ πρέπει να συνάδουν µε τις υποχρεώσεις που αυτός έχει αναλάβει στο
διαγωνισµό στον οποίο έχει συµµετάσχει.
Προκειµένου να πιστοποιηθούν η εκπλήρωση υποχρε-

ώσεων και η πλήρωση όρων και αιρέσεων που τυχόν περιέχονται στη σύµβαση παραχώρησης ή την άδεια λειτουργίας, σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 2
του άρθρου 366, η ΕΚΑΖ υποβάλλει στην αναθέτουσα
αρχή ή, κατά περίπτωση, στην ΕΕΕΠ, σύµφωνα µε τους
όρους της σύµβασης παραχώρησης ή της άδειας λειτουργίας και το οικείο χρονοδιάγραµµα που περιέχεται
σε αυτές: α) πλήρης αναφορά για την ολοκλήρωση της
υλοποίησης των επιµέρους στοιχείων της επένδυσης ή
την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει ή
των όρων και αιρέσεων που έχουν τεθεί και β) στην οριστική τους µορφή, τις απαιτούµενες τοπογραφικές, αρχιτεκτονικές, στατικές, ηλεκτροµηχανολογικές, περιβαλλοντικές και λοιπές µελέτες για τα κτίρια και τις εγκαταστάσεις όπου υλοποιείται η επένδυση, τις προβλεπόµενες οικοδοµικές άδειες, λοιπές απαιτούµενες εγκρίσεις,
άδειες και σήµατα λειτουργίας, βεβαιώσεις, πιστοποιήσεις, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο, δεδοµένο ή έγγραφο οφείλει να προσκοµισθεί σύµφωνα µε τη σύµβαση
παραχώρησης ή την άδεια λειτουργίας, προς ενεργοποίηση τµηµάτων της επένδυσης ή την έναρξη λειτουργίας
τµηµάτων του καζίνο ή άλλων επιµέρους δραστηριοτήτων, ιδίως εφόσον για την έναρξή τους απαιτείται η προσκόµιση εγκρίσεων ή αδειών.
3. Για την έκδοση απόφασης έναρξης λειτουργίας ΕΚΑΖ για εταιρεία η οποία: α) είναι θυγατρική επιχείρησης
που λειτουργεί καζίνο ή ασκεί δραστηριότητα τυχερών
παιγνίων σε άλλο κράτος ή β) ελέγχεται από τα ίδια φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, τα οποία ελέγχουν επιχείρηση
που δραστηριοποιείται στον χώρο των τυχερών παιγνίων
σε άλλο κράτος, η ΕΕΕΠ, πριν από την έκδοση απόφασης, ζητά από την αιτούσα εταιρία να προσκοµίσει βεβαίωση των αρµόδιων στη χώρα καταγωγής της εποπτικών
αρχών, εφόσον υφίστανται, για τη σύννοµη λειτουργία
της, καθώς και εξουσιοδότηση της εταιρίας στην ΕΕΕΠ
να ζητήσει η ίδια από τις αρχές αυτές οποιαδήποτε πληροφορία, απαραίτητη για να κρίνει αν πληρούνται οι προϋποθέσεις έκδοσης απόφασης έναρξης λειτουργίας ΕΚΑΖ, κατά τον παρόντα νόµο, και αν υπάρχουν ικανοποιητικά εχέγγυα για τη σύννοµη λειτουργία της.»
25. Στην παρ. 1 του άρθρου 368 του ν. 4512/2018, η
φράση «που βεβαιώνεται µε απόφαση της ΕΕΕΠ» αντικαθίσταται µε τη φράση «που βεβαιώνεται µε την απόφαση του άρθρου 362 του παρόντος νόµου».
26. Η παρ. 2 του άρθρου 368 του ν. 4512/2018 καταργείται.
27. Η παρ. 2 του άρθρου 369 του ν. 4512/2018 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η αίτηση, για την εξέταση της οποίας απαιτείται η
καταβολή παραβόλου υπέρ της ΕΕΕΠ, ύψους δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, αναφέρει την κατηγορία της άδειας
της οποίας ζητείται η χορήγηση, και περιλαµβάνει τα
στοιχεία των υποπεριπτώσεων αα΄, στστ΄ και ζζ΄ της
περίπτωσης ιε΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 361, που
εφαρµόζεται αναλόγως, και τυχόν άλλα στοιχεία που
µπορεί να καθορίζει µε απόφασή της η ΕΕΕΠ. Στην περίπτωση της παραγράφου 7, η αίτηση περιλαµβάνει επίσης
τα στοιχεία των υποπεριπτώσεων ββ΄, γγ΄, δδ΄ και ηη΄
της περίπτωσης ιε΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 361.
Η άδεια λειτουργίας χορηγείται µε ανάλογη εφαρµογή
της παραγράφου 2 του άρθρου 362 και επέχει ταυτόχρο-
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να και θέση απόφασης έναρξης λειτουργίας ΕΚΑΖ. Η ΕΕΕΠ αποφαίνεται αιτιολογηµένα για την αίτηση, µέσα σε
δύο (2) µήνες από την υποβολή πλήρους φακέλου και, εφόσον χορηγηθεί άδεια λειτουργίας, τροποποιείται αναλόγως, το αργότερο µέσα σε δύο (2) µήνες, η υφιστάµενη σύµβαση παραχώρησης µεταξύ του παραχωρησιούχου και του Ελληνικού Δηµοσίου. Η ΕΕΕΠ δύναται να
καθορίσει µε απόφασή της τα στοιχεία µε τα οποία µπορούν να συµπληρώνονται, εξειδικεύονται ή τροποποιούνται τα στοιχεία που υποβάλλονται, σύµφωνα µε το παρόν άρθρο, τη διαδικασία υποβολής τους, καθώς και να
ρυθµίζει κάθε άλλο ειδικό και τεχνικό θέµα και λεπτοµέρεια ως προς το περιεχόµενο των διατάξεων του παρόντος άρθρου.»
28. Η παρ. 4 του άρθρου 369 του ν. 4512/2018 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Η χρονική διάρκεια των αδειών που παραχωρούνται κατά τη διαδικασία του παρόντος άρθρου είναι η οριζόµενη στο άρθρο 359.»
29. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 369 του
ν. 4512/2018 η φράση «στο άρθρο 374 του παρόντος νόµου» αντικαθίσταται µε τη φράση «στα άρθρα 360 και
374 του παρόντος νόµου».
30. Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου 370 του
ν. 4512/2018 αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Με απόφαση της ΕΕΕΠ, ύστερα από αίτηση της
ΕΚΑΖ, η άδεια λειτουργίας επιχείρησης καζίνο που έχει
χορηγηθεί βάσει του παρόντος νόµου ανανεώνεται, για
µία ή περισσότερες φορές, εφόσον συντρέχουν οι προς
τούτο απαιτούµενες προϋποθέσεις του νόµου, για χρονική διάρκεια δέκα (10) ετών για την κατηγορία καζίνο απλού τύπου και για χρονική διάρκεια είκοσι (20) ετών για
την κατηγορία καζίνο ευρέος φάσµατος δραστηριοτήτων. Η σχετική αίτηση της ΕΚΑΖ πρέπει να υποβληθεί το
αργότερο ένα (1) έτος πριν από τη λήξη της ισχύουσας
άδειάς της.
2. Η αίτηση για ανανέωση συνοδεύεται από πλήρη φάκελο που περιέχει όλα τα στοιχεία των υποπεριπτώσεων
αα΄, στστ΄ και ζζ΄ της περίπτωσης ιε΄ της παραγράφου
6 του άρθρου 361, πλήρες επιχειρηµατικό σχέδιο για τη
λειτουργία του καζίνο κατά τη διάρκεια της αιτούµενης
ανανέωσης και κάθε άλλο στοιχείο που µπορεί να καθορίζει µε απόφασή της η ΕΕΕΠ. Για την ανανέωση της άδειας λειτουργίας ΕΚΑΖ απαιτείται η καταβολή παραβόλου υπέρ της ΕΕΕΠ ύψους πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ,
το οποίο µπορεί να αναπροσαρµόζεται µε απόφαση της
ΕΕΕΠ.
3. Η απόφαση της ΕΕΕΠ για την ανανέωση της άδειας
λειτουργίας ΕΚΑΖ εκδίδεται µετά από έλεγχο της αίτησης, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόµου για
τη σύννοµη λειτουργία ΕΚΑΖ, τηρουµένων των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 362.»
31. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 370 του
ν. 4512/2018, η φράση «αναλόγως του χρόνου ανανέωσης της αδείας» αντικαθίσταται µε τη φράση «αναλόγως
της κατηγορίας της άδειας».
32. Στην παρ. 7 του άρθρου 371 του ν. 4512/2018, οι
λέξεις «των προσώπων της παραγράφου 3» αντικαθίστανται µε τη φράση «των προσώπων του άρθρου 364».
33. Η παρ. 1 του άρθρου 375 του ν. 4512/2018 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η ΕΕΕΠ δύναται να ανακαλεί προσωρινά µέχρι

τρεις (3) µήνες ή οριστικά την άδεια λειτουργίας ΕΚΑΖ,
ανάλογα µε τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης, αν παραβιάζονται οι διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας περί παιγνίων ή των κανονιστικών πράξεων που
εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή τους ή οι όροι της άδειας
λειτουργίας. Η ανάκληση της άδειας συνιστά λόγο καταγγελίας της Σύµβασης Παραχώρησης. Με τον Κανονισµό Παιγνίων της παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 4002/2011
(Α΄180) ή µε τις σχετικές µε τα θέµατα αυτά αποφάσεις
της ΕΕΕΠ, καθορίζεται η µέθοδος υπολογισµού της βαρύτητας της παράβασης ή των παραβάσεων και κάθε άλλη αναγκαία για την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου λεπτοµέρεια.»
34. Τα δύο πρώτα εδάφια της παρ. 3, η παρ. 4 και η
παρ. 5 του άρθρου 375 του ν. 4512/2018 καταργούνται.
35. Στο άρθρο 377 του ν. 4512/2018 προστίθεται παράγραφος 9, ως εξής:
«9. Κατ’ εξαίρεση, οι επιχειρήσεις λειτουργίας καζίνο,
στις οποίες έχει παραχωρηθεί άδεια πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, µπορούν να ενταχθούν στις
διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3, 4 και 6 του άρθρου
374 και του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 377,
κατόπιν γνωστοποίησης στην ΕΕΕΠ, η οποία υποβάλλεται το αργότερο µέχρι την 1.12.2019. Η ένταξη των ανωτέρω επιχειρήσεων στις διατάξεις αυτές ξεκινά την πρώτη ηµερολογιακή ηµέρα του µήνα που έπεται της γνωστοποίησης. Το αργότερο µέσα σε δώδεκα (12) µήνες από την ένταξη στις ανωτέρω διατάξεις, οι επιχειρήσεις
υποβάλλουν την αίτηση της παραγράφου 1 του άρθρου
369. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, οι ως άνω επιχειρήσεις υπόκεινται στις προαναφερθείσες υποχρεώσεις από την πρώτη ηµέρα του µήνα που έπεται της κοινοποίησης της απορριπτικής απόφασης.»
36. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 23 του άρθρου 378 του
ν. 4512/2018, οι λέξεις «σύµφωνα µε το άρθρο 13» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «σύµφωνα µε το άρθρο 369».
37. Στην παρ. 26 του άρθρου 378 του ν. 4512/2018, η
φράση «που κατέχουν άδεια λειτουργίας της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του παρόντος νόµου» αντικαθίσταται µε τη φράση «που κατέχουν άδεια λειτουργίας της
παραγράφου 1 του άρθρου 357».
Άρθρο 81
Τροποποίηση διάταξης του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)
1. Στην παρ. 1 του άρθρου 377 του ν. 4412/2016
(Α΄ 147) προστίθεται περίπτωση 86 ως εξής:
«86) του άρθρου 5 του π.δ. 261/1997 (Α΄ 186)».
2. Η διάταξη της παραγράφου 1 ισχύει από 8.8.2016.
Άρθρο 82
Κατάργηση διάταξης του ν. 4314/2014 (Α΄ 265)
Η παρ. 9 του άρθρου 13 του ν. 4314/2014 (Α΄ 265) καταργείται.
Άρθρο 83
Τροποποίηση διατάξεων των άρθρων 20, 76 και 77
του ν. 4399/2016 (Α΄ 117)
1. Η περίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 20 του
ν. 4399/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
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«α. Ποσό που ανέρχεται µέχρι το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της εγκεκριµένης επιχορήγησης µπορεί να
καταβάλλεται στον δικαιούχο µε την υλοποίηση έργου
συνολικού ύψους ίσου τουλάχιστον µε το είκοσι πέντε
τοις εκατό (25%) του συνολικού κόστους της επένδυσης, ύστερα από σχετικό αίτηµα που υποβάλλεται µέσω
του Πληροφοριακού Συστήµατος Κρατικών Ενισχύσεων
(ΠΣΚΕ) και συνοδεύεται από τα αντίστοιχα δικαιολογητικά υλοποίησης του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) που ορίζονται στην απόφαση της παραγράφου 2 του άρθρου
77. Το υπόλοιπο ποσό έως το πενήντα τοις εκατό (50%)
της εγκεκριµένης επιχορήγησης ή, σε περίπτωση µη εφαρµογής της διάταξης του προηγούµενου εδαφίου, ποσό που ανέρχεται µέχρι το πενήντα τοις εκατό (50%) της
εγκεκριµένης επιχορήγησης, µπορεί να καταβάλλεται
στον δικαιούχο ύστερα από αίτηµά του και µετά την πιστοποίηση της υλοποίησης του πενήντα τοις εκατό
(50%) του συνολικού κόστους του επενδυτικού σχεδίου
από αρµόδιο όργανο µέσω επιτόπιου ή διοικητικού ελέγχου.»
2. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ. 1
του άρθρου 76 του ν. 4399/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«Αν µέχρι την ηµεροµηνία αυτή υλοποιηθεί, αποδεδειγµένα, το πενήντα τοις εκατό (50%) του εγκεκριµένου κόστους του επενδυτικού σχεδίου, η προθεσµία ολοκλήρωσης παρατείνεται µέχρι τις 30 Ιουνίου 2019.»
3. Το τέταρτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ. 1
του άρθρου 76 του ν. 4399/2016, αντικαθίσταται ως εξής:
«Αν µέχρι την ηµεροµηνία αυτή υλοποιηθεί, αποδεδειγµένα, το πενήντα τοις εκατό (50%) του εγκεκριµένου κόστους του επενδυτικού σχεδίου, η προθεσµία ολοκλήρωσης παρατείνεται µέχρι τις 30 Ιουνίου 2019.»
4. Στην περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 76 του
ν. 4399/2016 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:
«Η παράταση της 30ής Ιουνίου 2019 καταλαµβάνει και
τα επενδυτικά σχέδια, στα οποία έχει χορηγηθεί παράταση ή δικαιούνται παράτασης, σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 3299/2004, σε περίπτωση προγενέστερης της ως άνω ηµεροµηνίας λήξης
της προθεσµίας ολοκλήρωσής τους.»
5. Η περίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 76 του
ν. 4399/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«α. Η προθεσµία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3908/2011
(Α΄ 8) παρατείνεται µέχρι την 31η Δεκεµβρίου 2019».
6. Η παρ. 3 του άρθρου 76 του ν. 4399/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«3.α. Η προϋπόθεση υλοποίησης του πενήντα τοις εκατό (50%) του εγκεκριµένου κόστους του επενδυτικού
σχεδίου για τη χορήγηση της παράτασης της προθεσµίας ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων, σύµφωνα µε τις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 1 και
της παραγράφου 2, αφορά και στις περιπτώσεις του τελικού ενισχυόµενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου,
για το οποίο ο φορέας της επένδυσης δηλώνει υπεύθυνα
ότι θα είναι µικρότερο από το εγκεκριµένο στην απόφαση υπαγωγής ενισχυόµενο κόστος. Η πρόταση του τελικού ενισχυόµενου κόστους υποβάλλεται από τον φορέα
της επένδυσης µε την προϋπόθεση µη ουσιωδών µεταβολών του φυσικού αντικειµένου του επενδυτικού του
σχεδίου, όπως εγκρίθηκε στην απόφαση υπαγωγής ή
τροποποίησής της ή όπως τυχόν αυτό εγκριθεί βάσει αιτήµατος τροποποίησης που έχει υποβάλει ο φορέας µέχρι τις 29 Ιουνίου 2017.

β. Η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης µέχρι και τις 31 Ιουλίου 2017 για τη διαπίστωση της υλοποίησης του πενήντα τοις εκατό (50%) του εγκεκριµένου κόστους του επενδυτικού σχεδίου, που προβλέπεται στην περίπτωση
α΄ της παραγράφου 1, θεµελιώνει αυτοδίκαια την παράταση της προθεσµίας ολοκλήρωσης µέχρι τις 30 Ιουνίου
2019, χωρίς να απαιτείται έκδοση σχετικής εγκριτικής
πράξης της Διοίκησης. Η πιστοποίηση της υλοποίησης
του πενήντα τοις εκατό (50%) της επένδυσης ή η υποβολή αιτήµατος ελέγχου για την πιστοποίησή της εντός
της προβλεπόµενης στην παρ. 5 του άρθρου 5 του
ν. 3299/2004 προθεσµίας, ήτοι έως τις 30.9.2017, θεµελιώνει αυτοδίκαια την παράταση της προθεσµίας ολοκλήρωσης του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης β΄ της
παραγράφου 1, χωρίς να απαιτείται έκδοση σχετικής εγκριτικής πράξης της Διοίκησης.
γ. Το προτεινόµενο µε την υπεύθυνη δήλωση τελικό ενισχυόµενο επενδυτικό κόστος αποτελεί τη βάση υπολογισµού για την καταβολή των δόσεων της παραγράφου 1
του άρθρου 77. Η πιστοποίηση του κόστους αυτού πραγµατοποιείται µε την απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης
παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης. Σε περίπτωση
υπέρβασης του προτεινόµενου επενδυτικού κόστους
δεν ενισχύεται το επιπλέον κόστος. Το φυσικό αντικείµενο που αντιστοιχεί σε τυχόν υπερβάλλον µη ενισχυόµενο κόστος λαµβάνεται υπόψη για την πιστοποίηση της
ολοκλήρωσης της επένδυσης. Αν το πιστοποιηθέν κόστος υλοποίησης κατά την 31η Ιουλίου 2017 είναι µικρότερο του δηλωθέντος, το τελικό ενισχυόµενο κόστος
δεν µπορεί να υπερβεί το διπλάσιο του πιστοποιηθέντος.»
7. Στο άρθρο 76 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Στις περιπτώσεις έκδοσης αποφάσεων χορήγησης
παράτασης προθεσµιών ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των νόµων
3299/2004 και 3908/2011, για λόγους ανωτέρας βίας, η
εγκρινόµενη διάρκεια παράτασης προστίθεται στην οριζόντια παράταση των περιπώσεων α΄ και β΄, ανάλογα µε
το στάδιο υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου.»
8. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 77 προστίθεται περίπτωση δ΄ ως εξής:
«δ. Εναλλακτικά, µε την πιστοποίηση της υλοποίησης
του πενήντα τοις εκατό (50%) του επενδυτικού κόστους
παρέχεται η δυνατότητα καταβολής του πενήντα τοις εκατό (50%) της επιχορήγησης που προβλέπεται. Στην
περίπτωση αυτή δεν εφαρµόζεται το πρώτο εδάφιο της
περίπτωση β΄. Αν καταβληθεί η πρώτη δόση, σύµφωνα
µε το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α΄, καταβάλλεται
το υπόλοιπο ποσό µέχρι τη συµπλήρωση του πενήντα
τοις εκατό (50%) της προβλεπόµενης επιχορήγησης.»
Άρθρο 84
Τροποποίηση του ν. 4497/2017 (Α΄ 171)
1.α. Στην παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 4497/2017 η
φράση «, καθώς και ασφαλιστική ενηµερότητα» διαγράφεται.
β. Στο τέλος της παρ. 10 του άρθρου 20 του
ν. 4497/2017 προστίθεται περίπτωση ε΄ ως εξής:
«ε. αποδεικτικό ενηµερότητας του άρθρου 12 του
ν. 4174/2013 (Α΄ 170)».
2. Η περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 22 του
ν. 4497/2017 καταργείται.
3. Στο τέλος του άρθρου 59 του ν. 4497/2017 προστίθεται παράγραφος 19 ως εξής:
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«19. Όσοι επαγγελµατίες λαϊκών αγορών, καθώς και
πλανόδιου και στάσιµου εµπορίου, δεν έχουν ανανεώσει
την άδειά τους σύµφωνα µε τις διατάξεις του
ν. 4264/2014 και των αποφάσεων που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση του ν. 4264/2014 ή του παρόντος, µπο-

ρούν να δραστηριοποιούνται µέχρι τις 15 Ιανουαρίου
2019, δίχως να απαιτείται θεώρηση-ανανέωση.»
4. Το Παράρτηµα Ε΄ του ν. 4497/2017 αντικαθίσταται
ως εξής:
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Άρθρο 85
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4575/2018
1. Στην παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 4575/2018
(Α΄ 192) µετά τις λέξεις «των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδηµιών (Α.Ε.Α.),» προστίθενται οι λέξεις «στα
µέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού και του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού των Ακαδηµιών Εµπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.),» και µετά τις λέξεις «των ερευνητικών κέντρων της Ακαδηµίας Αθηνών,» προστίθενται οι λέξεις
«του Κέντρου Προγραµµατισµού και Οικονοµικών Ερευνών (Κ.Ε.Π.Ε.)».
2. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 12 του
ν. 4575/2018 (Α΄ 192) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η κοινή υπουργική απόφαση, που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 2, εφαρµόζεται κατ' αναλογία για τα µέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού και
του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού των Ακαδηµιών Εµπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.), καθώς και για τους ερευνητές του Κ.Ε.Π.Ε..»
3. Μετά το άρθρο 14 του ν. 4575/2018 προστίθεται άρθρο 14Α ως εξής:
«Άρθρο 14Α
Καταβολή εφάπαξ χρηµατικού ποσού σε υπαλλήλους
του Διπλωµατικού Κλάδου του Υπουργείου Εξωτερικών
και λοιπό προσωπικό

«Εξαιρετικά, στα εφάπαξ χρηµατικά ποσά που καταβάλλονται στους δικαιούχους του εφάπαξ χρηµατικού
ποσού των άρθρων 10 έως και 15 του ν. 4575/2018
(Α΄ 192), µετά την παρακράτηση µε συντελεστή είκοσι
τοις εκατό (20%) που ορίζεται από τις διατάξεις της παραγράφου αυτής, εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση
των δικαιούχων για τα εισοδήµατα αυτά.»
Άρθρο 87
Στην περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 13 του
ν. 4179/2013 (Α΄ 175), όπως αυτή αντικαταστάθηκε µε το
άρθρο 11 του ν. 4374/2016 (Α΄ 50), µετά το δεύτερο εδάφιο προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η προηγούµενη προθεσµία των δύο (2) ετών παρατείνεται κατά δύο (2) ακόµη έτη υπό την προϋπόθεση ότι
µέχρι και την 31ή Μαΐου 2019 θα έχει ολοκληρωθεί η
πληρότητα του φακέλου για την περιβαλλοντική αδειοδότηση.»
Άρθρο 88
Στην αρχή του άρθρου 22 του π.δ. 127/2017 (Α΄ 157)
προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Το Αυτοτελές Γραφείο Τύπου και Δηµοσίων Σχέσεων
αντιστοιχεί σε οργανική µονάδα επιπέδου Τµήµατος.»
Άρθρο 89

1. Στους υπαλλήλους του Διπλωµατικού Κλάδου, του
Επιστηµονικού Προσωπικού της Ειδικής Νοµικής Υπηρεσίας, του Κλάδου Εµπειρογνωµόνων και του Κλάδου Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων, του Υπουργείου
Εξωτερικών, και για όσο χρόνο αυτοί ήταν εν ενεργεία
κατά το χρονικό διάστηµα από 1.1.2015 έως 31.12.2016,
καταβάλλεται εφάπαξ χρηµατικό ποσό, που αντιστοιχεί
στη διαφορά µεταξύ των µηνιαίων αποδοχών που θα δικαιούνταν να λάβουν µε βάση τις ισχύουσες κατά την
31.7.2012 µισθολογικές διατάξεις και των µηνιαίων αποδοχών που πράγµατι τους κατεβλήθησαν µε βάση τις
διατάξεις του ν. 4093/2012 (A΄ 222). Το χρηµατικό ποσό
του προηγούµενου εδαφίου υπολογίζεται µε αναφορά
στο χρονικό διάστηµα από 1.1.2015 έως και 31.12.2016.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Εξωτερικών, καθορίζεται ο χρόνος, η διαδικασία, οι προβλεπόµενες από τις κείµενες διατάξεις κρατήσεις και κάθε άλλο αναγκαίο ζήτηµα σχετικά µε την καταβολή του
ποσού της προηγούµενης παραγράφου.
3. Οι διατάξεις του παρόντος δεν επηρεάζουν τις αποδοχές των υπαλλήλων της παραγράφου 1, οι οποίες έχουν ληφθεί υπόψη για την εφαρµογή των διατάξεων
του άρθρου 155 του ν. 4472/2017.
4. Η κοινή υπουργική απόφαση, που εκδίδεται κατ’
εξουσιοδότηση της παρ. 2 του άρθρου 15 του
ν. 4575/2018, εφαρµόζεται κατ’ αναλογία για τους συνταξιούχους των κατηγοριών προσωπικού της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.»
Άρθρο 86
Τροποποίηση του άρθρου 60 του ν. 4172/2013
Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 60 του ν. 4172/2013
(Α΄ 167) προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

1. Η προσωπική διαφορά της παρ. 1 του άρθρου 27 του
ν. 4354/2015 (Α΄ 176), όπως αυτή διαµορφώθηκε κατ’ εφαρµογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 29 του
ν. 4024/2011 (Α΄ 226), χορηγείται από τη δηµοσίευση
του παρόντος σε όλους τους υπαλλήλους µε σχέση εργασίας δηµοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου που έχουν µεταταχθεί ή µεταφερθεί υποχρεωτικά στο Υπουργείο Τουρισµού, δυνάµει των διατάξεων
του άρθρου 4 του ν. 4109/2013 (Α΄ 16) και της υποπαραγράφου ΙΔ.2 της παρ. ΙΔ΄ του πρώτου άρθρου του
ν. 4254/2014 (Α΄ 85).
2. Για τους σκοπούς του παρόντος και για τον υπολογισµό της προσωπικής διαφοράς εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 28 και 29 του ν. 4024/2011,
όπως ίσχυαν πριν την κατάργησή τους, καθώς και των
άρθρων 26 και 27 του ν. 4354/2015, χωρίς να είναι δυνατός ο υπολογισµός τυχόν πλασµατικού χρόνου για την
περαιτέρω µισθολογική εξέλιξη των ως άνω υπαλλήλων
και χωρίς να είναι δυνατή η αναδροµική λήψη διαφοράς
αποδοχών για το χρονικό διάστηµα πραγµατικής υπηρεσίας πριν από τη δηµοσίευση του παρόντος.
3. Η παραπάνω προσωπική διαφορά συµψηφίζεται µε
κάθε άλλη προσωπική διαφορά που είχε χορηγηθεί
στους εν λόγω υπαλλήλους δυνάµει άλλων διατάξεων.
Άρθρο 90
Η περίπτωση ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 25 του
π.δ. 72/2018 (Α΄ 141) αντικαθίσταται ως εξής:
«ζ. Υπηρεσία Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού Ρωσίας και Κ.Α.Κ. µε
έδρα τη Μόσχα και περιοχή τοπικής αρµοδιότητας τη
Ρωσία, τα Κ.Α.Κ (εκτός Βαλτικής) και τη Γεωργία.»
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Άρθρο 91
Η παρ. 13 του άρθρου 26 του π.δ. 72/2018 (Α΄ 141) καταργείται.
Άρθρο 92
Στο τέλος της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 4
του ν. 3270/2004 (Α΄ 187), όπως ισχύει, µετά τις περιπτώσεις αα΄ και ββ΄, όπως προστέθηκαν µε το άρθρο 38
του ν. 4531/2018, προστίθεται περίπτωση γγ΄, που έχει
ως εξής:
«γγ.i. Στο πλαίσιο της στρατηγικής προώθησης και
προβολής του ελληνικού τουριστικού προϊόντος για την
αντιµετώπιση των αναγκών του προγράµµατος δηµοσίων σχέσεων έτους 2019 της Κεντρικής Υπηρεσίας και
των γραφείων εξωτερικού του ΕΟΤ, οι δηµόσιες συµβάσεις, µε εκτιµώµενη αξία κάτω των ορίων των παραγράφων γ΄ και δ΄ του άρθρου 5 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147),
που αφορούν σε ταξίδια εξοικείωσης, γεύµατα, δείπνα
προς τιµή των επίσηµων ξένων προσκεκληµένων του Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού (ΕΟΤ) σε εκπροσώπους
της τουριστικής βιοµηχανίας, τουριστικούς πράκτορες,
δηµοσιογράφους κ.λπ. περιοχής αρµοδιότητας των γραφείων, διοργάνωση εκδηλώσεων, workshops, roadshows,
webinars, σεµινάρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και κάθε άλλη δράση ή ενέργεια, προµήθεια ή υπηρεσία που αποβλέπει στην προώθηση και τόνωση του ελληνικού τουρισµού και της ενίσχυσης της εικόνας της
χώρας, ανατίθενται και εκτελούνται, κατά παρέκκλιση
των διατάξεων του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), κατ’ αναλογική εφαρµογή των διατάξεων περί απευθείας ανάθεσης
και των κατά περίπτωση αποφάσεων του Διοικητικού
Συµβουλίου του ΕΟΤ, τηρουµένων των διατάξεων περί
δηµοσίου λογιστικού και υπό την επιφύλαξη της καταχώρισης στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. των τυχόν προκηρύξεων και διακηρύξεων, των αποφάσεων κατακύρωσης ή ανάθεσης,
των συµφωνητικών και των εντολών πληρωµής.
Σε κάθε περίπτωση κατά την ανάθεση των συµβάσεων
πρέπει να τηρούνται οι αρχές της διαφάνειας, της αναλογικότητας και της ίσης µεταχείρισης των οικονοµικών
φορέων.
ii. Ως «ταξίδι εξοικείωσης» ορίζεται το σύνολο των υπηρεσιών, σχετικών µε την προµήθεια αεροπορικών/ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, µεταφορών/µετακινήσεων εντός
της χώρας, διαµονής, γευµάτων, δείπνων και ξεναγήσεων του ΕΟΤ για την προβολή και προώθηση της χώρας
στο εξωτερικό.»
Άρθρο 93
Αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης
Από τη δηµοσίευση του παρόντος έως και 28.1.2019 αναστέλλεται η, σε βάρος των φυσικών και νοµικών προσώπων και οντοτήτων που περιέρχονται ή περιήλθαν
προσωρινά ή µόνιµα σε κατάσταση απρόβλεπτης έκτακτης ανάγκης, εξαιτίας του σεισµού της 26ης Οκτωβρίου
2018, ο οποίος έπληξε την Περιφερειακή Ενότητα Ζα-

κύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και που διατηρούν στην περιοχή κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία ή κύρια ή συµπληρωµατική εγκατάσταση, διενέργεια κάθε
πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης κινητών και ακινήτων, ιδίως η διενέργεια πλειστηριασµών, κατασχέσεων, αποβολών (εξώσεων) και προσωπικών κρατήσεων, καθώς και
οι προθεσµίες άσκησης ανακοπών και αιτήσεων που αφορούν στη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης.
Ειδικώς για τα ακίνητα των ανωτέρω προσώπων ή οντοτήτων, τα οποία υπέστησαν ζηµίες που πιστοποιήθηκαν έπειτα από διεξαγωγή σχετικών επιτόπιων ελέγχων
των αρµόδιων αρχών ή υπηρεσιών, η διενέργεια πλειστηριασµών αναστέλλεται από τη δηµοσίευση του παρόντοςς έως και 31.12.2019.
Άρθρο 94
Μετονοµασία Δήµων Κάσου και Ψαρών
σε Δήµους «Ηρωικών Νήσων Κάσου και Ψαρρών»
1. Οι νήσοι Κάσος και Ψαρά ονοµάζονται «Ηρωικές
Νήσοι» της Ελλάδας.
2.α. Στην περίπτωση 10Γ.στ. της παρ. 2 του άρθρου 1
του ν. 3852/2010 η λέξη «Κάσου» αντικαθίσταται από τις
λέξεις «Ηρωικής Νήσου Κάσου».
β. Η περίπτωση 51Β της παρ. 2 του άρθρου 1 του
ν. 3852/2010 τροποποιείται ως εξής:
«Β. Στους Δήµους Οινουσσών και Ηρωικής Νήσου Ψαρών δεν επέρχεται καµία µεταβολή.»
γ. Το άρθρο 130 του ν. 4483/2017 τροποποιείται ως εξής:
«Άρθρο 130
Μετονοµασία Περιφερειακής Ενότητας Καρπάθου σε
Περιφερειακή Ενότητα Καρπάθου - Κάσου
Το τέταρτο εδάφιο της περίπτωσης ιβ΄ της παρ. 3 του
άρθρου 3 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται, ως εξής:
«Συγκροτείται η Περιφερειακή Ενότητα Καρπάθου - Ηρωικής νήσου Κάσου που περιλαµβάνει τον Δήµο Καρπάθου και τον Δήµο Ηρωικής Νήσου Κάσου.»
δ. Στο πέµπτο εδάφιο της περίπτωσης ια΄ της παρ. 3
του άρθρου 3 του ν. 3852/2010 οι λέξεις «Δήµο Ψαρών»
αντικαθίστανται από τις λέξεις «Δήµο Ηρωικής Νήσου
Ψαρών».
Άρθρο 95
Στο τέλος του άρθρου 9 του ν. 4575/2018 (Α΄ 192)
προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οι διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου ισχύουν και
εφαρµόζονται αναλόγως και για τα σπογγαλιευτικά σκάφη.»
Άρθρο 96
Καταργείται η παρ. 2 του άρθρου 22 του ν. 4276/2014
και οι επόµενες αναριθµούνται.
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Άρθρο 97
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επιµέρους διατάξεις.
Αθήνα,

2018
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