
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΜΕΡΟΣ Α΄: ΠΡΟΤΥΠΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ Ο-

ΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑΧΕΙ-
ΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ-
ΡΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Άρθρο 1 Σκοπός
Άρθρο 2 Αντικείµενο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΠΡΟΤΥΠΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙ-

ΣΜΟΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ-ΔΙΥΠΟΥΡΓΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑ-
ΧΕΙΡΙΣΗΣ-ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ 
Άρθρο 3 Πρότυποι Τουριστικοί Προορισµοί Ολοκληρω-

µένης Διαχείρισης - Διυπουργική Επιτροπή Σχεδιασµού
και Ανάπτυξης Πρότυπων Τουριστικών Προορισµών Ολο-
κληρωµένης Διαχείρισης
Άρθρο 4 Οργανισµοί Διαχείρισης και Προώθησης Προ-

ορισµού
Άρθρο 5 Σκοποί Οργανισµού Διαχείρισης και Προώθη-

σης Προορισµού
Άρθρο 6 Ετήσιο Σχέδιο Ολοκληρωµένης Διαχείρισης
Άρθρο 7 Έκθεση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΤΟΥΡΙ-

ΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Άρθρο 8 Παρατηρητήριο Βιώσιµης Τουριστικής Ανά-

πτυξης
Άρθρο 9 Αρµοδιότητα
Άρθρο 10 Ετήσιος απολογισµός - Έκθεση πεπραγµέ-

νων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 11 Εξουσιοδοτική διάταξη

ΜΕΡΟΣ Β΄: ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ»
Άρθρο 12 Σκοπός
Άρθρο 13 Αντικείµενο
Άρθρο 14 Σύσταση-Επωνυµία-Σκοπός-Λειτουργία-Ε-

ποπτεία-Διάρκεια-Έδρα
Άρθρο 15 Μεταβίβαση περιουσιακών δικαιωµάτων
Άρθρο 16 Αυτοδίκαιη περιέλευση σε περιουσιακά δι-

καιώµατα
Άρθρο 17 Ανεξαρτησία και λειτουργία
Άρθρο 18 Μετοχικό κεφάλαιο
Άρθρο 19 Εσωτερικός κανονισµός
Άρθρο 20 Όργανα διοίκησης
Άρθρο 21 Συµβούλιο Εµπειρογνωµόνων
Άρθρο 22 Καταστατικό
Άρθρο 23 Θέµατα προσωπικού
Άρθρο 24 Ατέλειες - Έσοδα
Άρθρο 25 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Γ΄: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥ-

ΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Άρθρο 26  Σκοπός
Άρθρο 27  Αντικείµενο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥΣ ΛΙΜΕ-

ΝΕΣ
Άρθρο 28  Αποχωροθέτηση του τουριστικού λιµένα

Ηρακλείου Κρήτης - Τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου
30 και του Παραρτήµατος ΙΙ του άρθρου 41 του
ν. 2160/1993
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙ-

ΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Άρθρο 29 Ειδικά τουριστικά λεωφορεία δηµόσιας χρή-

σης ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης πόλεων - Τρο-
ποποίηση του άρθρου 36 του ν. 3710/2008

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρωτ.                         Από τα επίσηµα Πρακτικά της Ν΄, 20 Δεκεµβρίου 2021,
Αριθ. Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία

Διεκπ.                         ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Πρότυποι Τουριστικοί Προορισµοί Ολοκληρωµένης Διαχείρισης, Οργανισµοί Διαχείρισης και Προώθησης 
Προορισµού, Ιαµατικές Πηγές Ελλάδας και άλλες ρυθµίσεις για την ενίσχυση της τουριστικής ανάπτυξης 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑ-
ΦΕΙΑ
Άρθρο 30  Εγγυήσεις για τη λειτουργία τουριστικού

γραφείου - Τροποποίηση του άρθρου 5 του ν. 393/1976 
Άρθρο 31  Κυρώσεις σε τουριστικά γραφεία - Προσθή-

κη παρ. 4 στο άρθρο 11 του ν. 393/1976
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑ-

ΛΥΜΑΤΑ
Άρθρο 32  Παράταση προθεσµιών κατάταξης τουριστι-

κών καταλυµάτων - Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου
6 του ν. 4276/2014
Άρθρο 33  Μικτά τουριστικά καταλύµατα µικρής κλίµα-

κας - Προσθήκη άρθρου 18Α στον ν. 4276/2014
Άρθρο 34  Λειτουργική ενοποίηση κύριων ή µη κύριων

τουριστικών καταλυµάτων - Τροποποίηση του άρθρου 24
του ν. 4179/2013
Άρθρο 35  Προϋποθέσεις λειτουργίας σύνθετων τουρι-

στικών καταλυµάτων - Τροποποίηση της περ. β΄ στην
παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 4002/2011
Άρθρο 36  Όροι δόµησης σύνθετων τουριστικών κατα-

λυµάτων - Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 9 του
ν. 4002/2011
Άρθρο 37  Συντελεστές δόµησης στα σύνθετα καταλύ-

µατα - Τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 1 του
ν. 4179/2013
ΚΕΦΑΛΙΟ Ε΄: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΞΕΝΑΓΟΥΣ
Άρθρο 38 Βασικές υποχρεώσεις ξεναγών - Αντικατά-

σταση του άρθρου 4 του ν. 710/1977 - Διοικητική επο-
πτεία ξεναγών - Επιβολή κυρώσεων - Τροποποίηση του
άρθρου 12 του ν. 710/1977
Άρθρο 39  Συχνότητα πραγµατοποίησης ταχύρρυθµων

προγραµµάτων κατάρτισης για την άσκηση του επαγγέλ-
µατος του ξεναγού - Τροποποίηση της παρ. 3 του άρ-
θρου 14 του ν. 710/1977
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟ-

ΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Άρθρο 40  Πράξεις οργάνων των δικαιούχων χρηµατο-

δότησης φορέων του Υπουργείου Τουρισµού
Άρθρο 41 Μεταθέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού
Άρθρο 42  Μη µισθολογικές παροχές υπαλλήλων του

Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού - Τροποποίηση της
παρ. 5 του άρθρου 43 του ν. 4484/2017
Άρθρο 43 Κάλυψη στεγαστικών αναγκών του Υπουρ-

γείου Τουρισµού
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟ-

ΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ Α-
ΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΟΥ Υ-
ΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Άρθρο 44 Αρµοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Προώ-

θησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων -
Τροποποίηση της περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 12 του
ν. 4002/2011
Άρθρο 45  Προθεσµία προσκόµισης απόφασης έγκρι-

σης περιβαλλοντικών όρων χιονοδροµικών κέντρων
Άρθρο 46  Προδιαγραφές εγκαταστάσεων µονάδων ια-

µατικής θεραπείας και κέντρων ιαµατικού τουρισµού -
θερµαλισµού, θαλασσοθεραπείας και αναζωογόνησης -
Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου του 16 ν. 3498/2006
Άρθρο 47  Ειδικό σήµα λειτουργίας µονάδων ιαµατικής

θεραπείας και κέντρων ιαµατικού τουρισµού - θερµαλι-
σµού, θαλασσοθεραπείας και αναζωογόνησης - Τροπο-
ποίηση του άρθρου 17 του ν. 3498/2006
Άρθρο 48  Υφιστάµενες εγκαταστάσεις ιαµατικής θε-

ραπείας - Τροποποίηση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 23
του ν. 3498/2006
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΣΗ-

ΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙ-
ΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ
Άρθρο 49  Σήµα Επισκέψιµου Ζυθοποιείου - Προσθήκη

άρθρου 25Α στον ν. 4276/2014
Άρθρο 50  Σήµα Επισκέψιµου Ελαιοτριβείου - Προσθή-

κη άρθρου 25Β στον ν. 4276/2014
Άρθρο 51  Σήµα Επισκέψιµου Τυροκοµείου - Προσθήκη

άρθρου 25Γ στον ν. 4276/2014
Άρθρο 52 Σήµα Προσβάσιµου Τουριστικού Προορισµού
Άρθρο 53  Σήµα Προσβάσιµης Τουριστικής Επιχείρη-

σης
Άρθρο 54 Σήµα τουριστικού καταλύµατος φιλικού

προς ζώα συντροφιάς
Άρθρο 55 Σύνθεση ειδικού συλλογικού γνωµοδοτικού

οργάνου για τη χορήγηση σήµατος Glamping - Τροποποί-
ηση της περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 37 του
ν. 4688/2020
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ-

ΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ
Άρθρο 56  Ρύθµιση θεµάτων τουριστικής προβολής

της Χώρας - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 4 του
ν. 3270/2004 
Άρθρο 57  Προγράµµατα τουριστικής προβολής και

συνδιαφήµισης των Περιφερειών µε τον ιδιωτικό τοµέα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ»
Άρθρο 58 Παράταση και αποπληρωµή των παρόχων

του προγράµµατος «Τουρισµός για όλους» - Τροποποίη-
ση της παρ. 2 του άρθρου 131 του ν. 4764/2020 
Άρθρο 59 Αιτήµατα πληρωµής παρόχων του προγράµ-

µατος «Τουρισµός για όλους» που εδρεύουν σε περιο-
χές που κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης
πολιτικής προστασίας - Τροποποίηση του άρθρου 83 του
ν. 4690/2020 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄: ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥ-

ΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Άρθρο 60 Μίσθωση τουριστικών καταλυµάτων για την

κάλυψη αναγκών δηµόσιας υγείας - Τροποποίηση της
παρ. 1 του άρθρου 121 του ν. 4790/2021
Άρθρο 61 Κατ’ εξαίρεση ρυθµίσεις περί καταγγελίας

συµβάσεων µεταξύ τουριστικών επιχειρήσεων και των
πελατών τους για την παροχή τουριστικών υπηρεσιών -
Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου εβδοµηκοστού της
από 13.4.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου 
Άρθρο 62 Κατ’ εξαίρεση ρυθµίσεις περί καταγγελίας

συµβάσεων µεταξύ τουριστικών επιχειρήσεων - Τροπο-
ποίηση της παρ. 2 του άρθρου εβδοµηκοστού πρώτου
της από 13.4.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
Άρθρο 63 Σύνθετα τουριστικά καταλύµατα - Τροποποί-

ηση της παρ. 6 του άρθρου 8 του ν. 4002/2011
Άρθρο 64 Διάνοιξη οδών και συνοδά έργα προς εξυπη-

ρέτηση σύνθετων τουριστικών καταλυµάτων και οργα-
νωµένων υποδοχέων τουριστικών δραστηριοτήτων -
Τροποποίηση της παρ. 8 του άρθρου 5 του ν. 4179/2013
Άρθρο 65 Χώροι βοηθητικής χρήσης και λοιπές συνο-

δές χρήσεις για την εξυπηρέτηση τουριστικών εγκατα-
στάσεων
Άρθρο 66 Θέση στάθµευσης µπροστά ή πλησίον των

ξενοδοχείων - Τροποποίηση της παρ. 6 και προσθήκη
παρ. 10 στο άρθρο 68 του ν. 4582/2018
Άρθρο 67 Παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και πα-

2



ραλίας και καταβολή αποζηµίωσης από ιδιώτη για προ-
κείµενη συντέλεση απαλλοτρίωσης - Τροποποίηση της
παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 2971/2001 
Άρθρο 68 Μέτρα προστασίας Ναυαγίου Ζακύνθου
Άρθρο 69 Αποζηµίωση λουτροθεραπειών που διενερ-

γούνται στην Λουτροπηγή Αιδηψού  
Άρθρο 70 Προγράµµατα επιµόρφωσης και κατάρτισης

του Υπουργείου Τουρισµού
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ COVID-19
Άρθρο 71 Παράταση συµβάσεων παραχώρησης χρή-

σης και συµβάσεων µίσθωσης τουριστικών λιµένων
Άρθρο 72 Οικονοµική αποζηµίωση ξενοδοχείων µισθω-

µένων για περιπτώσεις κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο 73 Μετακινήσεις υπαλλήλων των Περιφερεια-

κών Υπηρεσιών Τουρισµού του Υπουργείου Τουρισµού ε-
κτός έδρας για διενέργεια ελέγχων - Τροποποίηση του
άρθρου 10 της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ του άρθρου 2 του
ν. 4336/2015
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ΄: ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 74 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Δ΄: ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 75 Καταργούµενες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Ε΄: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 76 Έναρξη ισχύος
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙ-

ΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ«ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΛΛΑ-
ΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΜΕΡΟΣ Α΄
ΠΡΟΤΥΠΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ - 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Άρθρο 1
Σκοπός 

Οι διατάξεις του παρόντος αποσκοπούν στην αντιµε-
τώπιση των σύνθετων αναπτυξιακών προκλήσεων στον
τοµέα του τουρισµού µέσω  της συνεργασίας οργανι-
σµών τοπικής αυτοδιοίκησης και κεντρικής κυβέρνησης
για τον σχεδιασµό  και την υλοποίηση σηµαντικών και
αλληλοσυνδεόµενων τουριστικών δράσεων.

Άρθρο 2
Αντικείµενο 

Αντικείµενο του παρόντος είναι η εισαγωγή δύο αλλη-
λένδετων οργανωτικών δοµών: α) της Διυπουργικής Επι-
τροπής Σχεδιασµού και Ανάπτυξης Πρότυπων Τουριστι-
κών Προορισµών Ολοκληρωµένης Διαχείρισης και β) του
Τοπικού/Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Βιώσιµης Του-
ριστικής Ανάπτυξης, καθώς και η απονοµή αρµοδιότητας
στους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) σχε-
τικά µε τη διαχείριση και την προώθηση τουριστικών
προορισµών, η οποία ασκείται µέσω των Αναπτυξιακών
Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του άρθρου 2 του
ν. 4674/2020 (Α΄ 53), των Αναπτυξιακών Ανωνύµων Εται-
ρειών Ο.Τ.Α. και των ήδη υφισταµένων κατά τη δηµοσί-
ευση του παρόντος αστικών εταιρειών µη κερδοσκοπι-

κού χαρακτήρα που δύνανται να λειτουργούν και ως Ορ-
γανισµοί Διαχείρισης και Προώθησης Προορισµού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΠΡΟΤΥΠΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - ΔΙΥΠΟΥΡΓΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ 

Άρθρο 3
Πρότυποι Τουριστικοί Προορισµοί Ολοκληρωµένης 
Διαχείρισης - Διυπουργική Επιτροπή Σχεδιασµού 

και Ανάπτυξης Πρότυπων Τουριστικών Προορισµών
Ολοκληρωµένης Διαχείρισης

1. Οι Πρότυποι Τουριστικοί Προορισµοί Ολοκληρωµέ-
νης Διαχείρισης είναι περιοχές οι οποίες συµβάλλουν
στην ενίσχυση της τουριστικής εικόνας της χώρας και
χρήζουν ιδιαίτερης διαχείρισης. Ο χαρακτηρισµός µιας
περιοχής ως Πρότυπου Τουριστικού Προορισµού Ολο-
κληρωµένης Διαχείρισης βασίζεται, ιδίως, σε κριτήρια ό-
πως τα ιδιαίτερα φυσικά χαρακτηριστικά της περιοχής,
το φυσικό και γεωµορφολογικό περιβάλλον, η δυνατότη-
τα ανάπτυξης ειδικών µορφών τουρισµού, ο βαθµός ε-
πάρκειας και το επίπεδο προσβασιµότητας σε άτοµα µε
αναπηρία και µειωµένη κινητικότητα σε τουριστικές υπο-
δοµές, η αρτιότητα του οδικού δικτύου, η γειτνίαση µε
λιµένες και αεροδρόµια, ο λόγος της συνολικής δυναµι-
κότητας του προορισµού σε κλίνες προς τον µόνιµο πλη-
θυσµό στα γεωγραφικά όρια του προορισµού, η µέση ε-
τήσια πληρότητα των τουριστικών καταλυµάτων του
προορισµού, καθώς και το εύρος της τουριστικής περιό-
δου. 

2. Για τον χαρακτηρισµό µιας περιοχής ως Πρότυπου
Τουριστικού Προορισµού Ολοκληρωµένης Διαχείρισης,
ο/οι οικείος/οι Οργανισµός/οί Τοπικής Αυτοδιοίκησης
(Ο.Τ.Α.) καταθέτει/ουν αίτηση χαρακτηρισµού στη Διεύ-
θυνση Στρατηγικού Σχεδιασµού του Υπουργείου Τουρι-
σµού, η οποία διατυπώνει εισήγηση προς τον Υπουργό
Τουρισµού µετά από σύµφωνη γνώµη του Κεντρικού
Συµβουλίου Πολεοδοµικών Θεµάτων και Αµφισβητήσε-
ων (ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α) του άρθρου 24 του ν. 4495/2017
(Α΄167). Ειδικά για τις µητροπολιτικές περιοχές της Α-
θήνας και της Θεσσαλονίκης, για τον χαρακτηρισµό µιας
περιοχής ως Πρότυπου Τουριστικού Προορισµού Ολο-
κληρωµένης Διαχείρισης απαιτείται, εκτός της εισήγη-
σης της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασµού του Υ-
πουργείου Τουρισµού, και σύµφωνη γνώµη του Κεντρι-
κού Συµβουλίου Πολεοδοµικών Θεµάτων και Αµφισβητή-
σεων (ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.) υπό τη σύνθεση της παρ. 2 του
άρθρου εικοστού του ν. 4787/2021 (Α΄44), η οποία διατυ-
πώνεται έπειτα από σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης
Μητροπολιτικού Σχεδιασµού Μητροπολιτικών, Αστικών
και Περιαστικών Περιοχών του Υπουργείου Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας. 

3. Ο Υπουργός Τουρισµού, λαµβάνοντας υπόψη τα χα-
ρακτηριστικά του τουριστικού προορισµού και την εισή-
γηση της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασµού του Υ-
πουργείου του, εκδίδει την απόφαση χαρακτηρισµού της
περιοχής ως Πρότυπου Τουριστικού Προορισµού Ολο-
κληρωµένης Διαχείρισης.
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4. Μετά από εισήγηση του Υπουργού Τουρισµού, συ-
στήνεται Διυπουργική Επιτροπή Σχεδιασµού και Ανάπτυ-
ξης Πρότυπων Τουριστικών Προορισµών Ολοκληρωµέ-
νης Διαχείρισης, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 8
του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

Άρθρο 4
Οργανισµοί Διαχείρισης και Προώθησης Προορισµού 

1. Oι Αναπτυξιακοί Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης
του άρθρου 2 του ν. 4674/2020 (Α΄ 53) ή οι Αναπτυξιακές
Ανώνυµες Εταιρείες οργανισµού τοπικής αυτοδιοίκησης
(Ο.Τ.Α.) δύνανται να λειτουργήσουν και ως Οργανισµοί
Διαχείρισης και Προώθησης Προορισµού µετά από από-
φαση του Δηµοτικού ή Περιφερειακού Συµβουλίου του
οικείου ή των οικείων Ο.Τ.Α. ή του Διοικητικού Συµβουλί-
ου της Περιφερειακής Ένωσης Δήµων (ΠΕΔ) κατά περί-
πτωση και τροποποίηση του καταστατικού τους σκοπού
µε απόφαση της γενικής συνέλευσης των µετόχων τους. 

2. Oι ήδη υφιστάµενες κατά τη δηµοσίευση του παρό-
ντος, αστικές εταιρείες µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα µε
εταίρους Ο.Τ.Α. δύνανται να λειτουργήσουν και ως Ορ-
γανισµοί Διαχείρισης και Προώθησης Προορισµού µετά
από απόφαση του Δηµοτικού ή Περιφερειακού Συµβου-
λίου του οικείου ή των οικείων Ο.Τ.Α. και τροποποίηση
του καταστατικού τους µε απόφαση του αρµοδίου κατα-
στατικού οργάνου τους και για το χρονικό διάστηµα που
προβλέπεται στο καταστατικό τους.

Άρθρο 5
Σκοποί Οργανισµού Διαχείρισης 
και Προώθησης Προορισµού 

1. Οι σκοποί του Οργανισµού Διαχείρισης και Προώθη-
σης Προορισµού είναι:
α) η επιστηµονική, συµβουλευτική και τεχνική υποστή-

ριξη του οικείου οργανισµού τοπικής αυτοδιοίκησης
(Ο.Τ.Α.) για θέµατα προβολής και προώθησης ενός προ-
ορισµού στην τουριστική αγορά, 
β) η προώθηση και η αντικειµενική πληροφόρηση του

οικείου Ο.Τ.Α. για το σύνολο του τουριστικού προϊόντος
για τον εκάστοτε προορισµό, όπως αξιοθέατα, προσβα-
σιµότητα-µεταφορές, εγκαταστάσεις-διαµονή, τουριστι-
κές υπηρεσίες, δραστηριότητες, βοηθητικές υπηρεσίες, 
γ) η δηµιουργία, υποστήριξη και εφαρµογή της ανα-

πτυξιακής και τουριστικής πολιτικής του προορισµού,
δ) η µελέτη και παρακολούθηση της αναβάθµισης και

του εκσυγχρονισµού των υποδοµών και υπηρεσιών κοι-
νής ωφέλειας, 
ε) η εκπόνηση και υλοποίηση στρατηγικού σχεδίου

βιώσιµης τουριστικής ανάπτυξης και διαχείρισης του
προορισµού,
στ) η σύναψη συµβάσεων µε φορείς του ιδιωτικού το-

µέα µε σκοπό την τουριστική προβολή του προορισµού,
ζ) η εκπόνηση µελετών για τη δηµιουργία προτύπων

για την ανάδειξη της ταυτότητας του προορισµού, 
η) ο σχεδιασµός και η υλοποίηση της στρατηγικής

µάρκετινγκ και τουριστικής προβολής του προορισµού,
θ) η δηµιουργία και η διαχείριση τοπικών σηµάτων ποι-

ότητας, καθώς και η τεχνική βοήθεια και υποστήριξη σε
συνεργατικούς σχηµατισµούς επιχειρήσεων (cluster)
σχετική µε την παραγωγή και προβολή τοπικών τουριστι-
κών προϊόντων και υπηρεσιών,

ι) η ανάπτυξη ερευνητικού έργου σε σηµαντικά θέµατα
του τουρισµού, όπως η ανάλυση της αγοράς, η προσέγ-
γιση νέων αγορών συµπεριλαµβανοµένης και της αγο-
ράς του προσβάσιµου τουρισµού, η ωρίµανση έργων υ-
ποδοµής και η υλοποίηση πολιτικών κοινωνικής συνο-
χής, ψηφιακής σύγκλισης και αειφόρου ανάπτυξης και 
ια) η ανάπτυξη τουριστικών προϊόντων του προορι-

σµού. 
2. Για την εκπλήρωση του έργου του, ο Οργανισµός

Διαχείρισης και Προώθησης Προορισµού µπορεί κατ’
αναλογική εφαρµογή της παρ. 1 του άρθρου 4 του
ν. 3270/2004 (Α΄ 187) να συµπράττει, µέσω σύναψης
συµφώνων ποιότητας και µνηµονίων συνεργασίας, µε ε-
παγγελµατικές ενώσεις προσώπων, επιχειρήσεις και φο-
ρείς του ιδιωτικού τοµέα, καθώς και µε συνεργατικούς
σχηµατισµούς επιχειρήσεων (cluster), µε στόχο τη δια-
σφάλιση της ποιότητας του προσφερόµενου τουριστικού
προϊόντος µέσω της συνδιαφήµισης, χρηµατοδότησης
µελετών, διαχείρισης και προβολής του προορισµού εγ-
χώρια και διεθνώς. Ο Οργανισµός Διαχείρισης και Προώ-
θησης Προορισµού µπορεί ειδικότερα κατ’ αναλογική ε-
φαρµογή των περ. γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 4 του
ν. 3270/2004, να συνεργάζεται µε εξειδικευµένους του-
ριστικούς οργανισµούς, τουριστικούς πράκτορες (tour
operators) και αεροπορικές εταιρίες για την υλοποίηση
προγραµµάτων συνδιαφήµισης. 
Οι διαδικασίες συνδιαφήµισης του προηγούµενου εδα-

φίου χρηµατοδοτούνται µέχρι ποσοστού πενήντα τοις ε-
κατό (50%) από τον Οργανισµό Διαχείρισης και Προώθη-
σης Προορισµού ή από τον οικείο Ο.Τ.Α. ή από τον Ελ-
ληνικό Οργανισµό Τουρισµού (Ε.Ο.Τ.) και κατά το υπό-
λοιπο ποσοστό από επαγγελµατικές ενώσεις προσώπων
ή επιχειρήσεις και φορείς του ιδιωτικού τοµέα. Οι Οργα-
νισµοί Διαχείρισης και Προώθησης Προορισµού δύνα-
νται, επίσης, να σχεδιάζουν και να εκτελούν δράσεις ε-
θελοντισµού και κοινωνικής ευθύνης σχετικά µε τη βιώ-
σιµη τουριστική ανάπτυξη και τη διατήρηση του οικιστι-
κού και φυσικού περιβάλλοντος του προορισµού και να
παρέχουν κίνητρα για την προώθηση και τη διαχείριση
τοπικών σηµάτων ποιότητας. 

Άρθρο 6
Ετήσιο Σχέδιο Ολοκληρωµένης Διαχείρισης

1. Ο Οργανισµός Διαχείρισης και Προώθησης Προορι-
σµού ενός Πρότυπου Τουριστικού Προορισµού Ολοκλη-
ρωµένης Διαχείρισης υποχρεούται να συντάσσει τριετές
Σχέδιο Ολοκληρωµένης Διαχείρισης προς τον Υπουργό
Τουρισµού και τη Διυπουργική Επιτροπή Σχεδιασµού και
Ανάπτυξης Πρότυπων Τουριστικών Προορισµών Ολοκλη-
ρωµένης Διαχείρισης της παρ. 4 του άρθρου 3, µε ετήσια
κατανοµή δράσεων. Το Σχέδιο Ολοκληρωµένης Διαχείρι-
σης περιέχει αναλυτική αναφορά για την πραγµατική κα-
τάσταση του Πρότυπου Τουριστικού Προορισµού Ολο-
κληρωµένης Διαχείρισης, το όραµα, την αναπτυξιακή
στρατηγική του µε αναφορά σε ποσοτικούς και ποιοτι-
κούς δείκτες µε σκοπό την ευρύτερη αναπτυξιακή αξιο-
ποίηση του Πρότυπου Τουριστικού Προορισµού Ολοκλη-
ρωµένης Διαχείρισης µε βιώσιµο περιβαλλοντικά τρόπο,
καθώς και προτάσεις βελτίωσης της συνολικής εικόνας
του, λαµβάνοντας υπόψη τη φέρουσα ικανότητα του
προορισµού ή τη βασισµένη σε οποιαδήποτε άλλη δόκι-
µη µέθοδο εκτίµηση, τις αρχές και κατευθύνσεις της Ευ-
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ρωπαϊκής Πράσινης Συµφωνίας για την επίτευξη των
στόχων βιώσιµης τουριστικής ανάπτυξης και τις καλές
πρακτικές συναφών ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών, όπως
το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Προορισµών Αριστείας για τον
Βιώσιµο Τουρισµό (European Destination of Excellence,
EDEN). 

2. Το πρώτο Σχέδιο Ολοκληρωµένης Διαχείρισης κατα-
τίθεται µέσα στο πρώτο εξάµηνο από την καταχώριση
στο οικείο Γενικό Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της Γενι-
κής Γραµµατείας Εµπορίου και Προστασίας του Κατανα-
λωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων της
τροποποίησης του καταστατικού Αναπτυξιακού Οργανι-
σµού Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή αναπτυξιακής ανώνυµης
εταιρείας Ο.Τ.Α. ή υφισταµένης κατά τη δηµοσίευση του
παρόντος αστικής εταιρείας µη κερδοσκοπικού χαρακτή-
ρα µε εταίρους Ο.Τ.Α. για τη λειτουργία της ως Οργανι-
σµού Διαχείρισης και Προώθησης Προορισµού.

3. Σε προστατευόµενες περιοχές του «Ευρωπαϊκού οι-
κολογικού δικτύου Natura 2000», το ετήσιο Σχέδιο Ολο-
κληρωµένης Διαχείρισης λαµβάνει υπόψη το Σχέδιο Δια-
χείρισης της Προστατευόµενης Περιοχής, προς τον σκο-
πό της τήρησης όλων των ενδεδειγµένων περιβαλλοντι-
κών όρων και της αποφυγής κάθε µορφής δυσανάλογης
περιβαλλοντικής διατάραξης από την τουριστική ανά-
πτυξη της περιοχής. 

Άρθρο 7
Έκθεση

Οι Οργανισµοί Διαχείρισης και Προώθησης Προορι-
σµού οφείλουν να υποβάλλουν προς τη Διεύθυνση Στρα-
τηγικού Σχεδιασµού του Υπουργείου Τουρισµού, ανά
δύο (2) έτη, έκθεση µε αναλυτική αναφορά για την πραγ-
µατική κατάσταση του προορισµού και την αναπτυξιακή
στρατηγική του, η οποία αναρτάται στον διαδικτυακό τό-
πο του Υπουργείου Τουρισµού. Η πρώτη έκθεση του
προηγούµενου εδαφίου κατατίθεται µέσα στο πρώτο ε-
ξάµηνο από την καταχώριση στο οικείο Γενικό Εµπορικό
Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου
και Προστασίας του Καταναλωτή του Υπουργείου Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων της τροποποίησης του καταστα-
τικού Αναπτυξιακού Οργανισµού Τοπικής Αυτοδιοίκησης
ή αναπτυξιακής ανώνυµης εταιρείας Ο.Τ.Α. ή υφισταµέ-
νης κατά τη δηµοσίευση του παρόντος αστικής εταιρείας
µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα µε εταίρους Ο.Τ.Α, για τη
λειτουργία της ως Οργανισµού Διαχείρισης και Προώθη-
σης Προορισµού. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Άρθρο 8
Παρατηρητήριο Βιώσιµης Τουριστικής Ανάπτυξης

1. Κάθε Οργανισµός Διαχείρισης και Προώθησης Προ-
ορισµού δύναται να συστήσει τοπικό ή περιφερειακό
Παρατηρητήριο Βιώσιµης Τουριστικής Ανάπτυξης (Παρα-
τηρητήριο), κατά το πρότυπο του Παρατηρητηρίου Του-
ρισµού του Υπουργείου Τουρισµού του άρθρου 18 του
ν. 4179/2013 (Α΄ 175), µε σκοπό τη µελέτη της τουριστι-
κής αγοράς και την παρουσίαση πορισµάτων, καθώς και
την πρόταση στοχευµένων µέτρων αναπτυξιακού χαρα-

κτήρα στην περιφέρεια ευθύνης του, για την ανάδειξη ό-
λων των θεµατικών ενοτήτων του εγχώριου τουριστικού
προϊόντος. Ο Οργανισµός Διαχείρισης και Προώθησης
Προορισµού δύναται να διασυνδεθεί µε τοπικό ή περιφε-
ρειακό Παρατηρητήριο που ήδη έχει συσταθεί από τον
οικείο οργανισµό τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.).

2. Η σύσταση του τοπικού ή περιφερειακού Παρατηρη-
τηρίου Βιώσιµης Τουριστικής Ανάπτυξης είναι υποχρεω-
τική για τους Οργανισµούς Διαχείρισης και Προώθησης
Προορισµού στις περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί µε
απόφαση του Υπουργού Τουρισµού ως Πρότυποι Τουρι-
στικοί Προορισµοί Ολοκληρωµένης Διαχείρισης. Στις πε-
ριοχές του πρώτου εδαφίου, εφόσον υφίσταται ήδη το-
πικό ή περιφερειακό Παρατηρητήριο στον οικείο Ο.Τ.Α.,
είναι υποχρεωτική η διασύνδεσή του µε τον Οργανισµό
Διαχείρισης και Προώθησης Προορισµού. 

3. Κάθε τοπικό ή περιφερειακό Παρατηρητήριο Βιώσι-
µης Τουριστικής Ανάπτυξης δύναται να ενταχθεί στο
Διεθνές Δίκτυο των Παρατηρητηρίων Βιώσιµης Τουριστι-
κής Ανάπτυξης (International Network of Sustainable
Tourism Observatories) του Παγκόσµιου Οργανισµού
Τουρισµού. 

Άρθρο 9
Αρµοδιότητα

Αρµοδιότητα του τοπικού ή περιφερειακού Παρατηρη-
τηρίου Βιώσιµης Τουριστικής Ανάπτυξης είναι η µελέτη
της τουριστικής αγοράς και η υποστήριξη τεκµηριωµέ-
νης δηµόσιας πολιτικής για τη λήψη στοχευµένων µέ-
τρων αναπτυξιακού χαρακτήρα στον τοµέα του τουρι-
σµού, καθώς και η ανάδειξη των θεµατικών ενοτήτων
του εγχώριου τουριστικού προϊόντος. Το τοπικό ή περι-
φερειακό Παρατηρητήριο Βιώσιµης Τουριστικής Ανάπτυ-
ξης παρακολουθεί τους δείκτες βιώσιµης ανάπτυξης και
συντάσσει ετήσια έκθεση. Οι δείκτες βιώσιµης ανάπτυ-
ξης ταξινοµούνται, ιδίως, σε τρεις πυλώνες: α) οικονο-
µία, β) κοινωνία και γ) περιβάλλον. 

Άρθρο 10
Ετήσιος απολογισµός - Έκθεση πεπραγµένων

Κάθε τοπικό ή περιφερειακό Παρατηρητήριο Βιώσιµης
Τουριστικής Ανάπτυξης έχει την υποχρέωση να εκδίδει
ετήσιο απολογισµό - έκθεση πεπραγµένων µε το στρα-
τηγικό πλαίσιο, τη στοχοθεσία, το ετήσιο πρόγραµµα
δράσης και τα αποτελέσµατα λειτουργίας µε βάση συ-
γκεκριµένους δείκτες απόδοσης, καθώς και να κάνει
προτάσεις βελτίωσης σε σηµαντικά θέµατα του τουρι-
σµού, όπως η ανάλυση της αγοράς και τα έργα υποδο-
µής. Η έκθεση πεπραγµένων του πρώτου εδαφίου αναρ-
τάται στον ιστότοπο του οικείου οργανισµού τοπικής αυ-
τοδιοίκησης και υποβάλλεται στο Υπουργείο Τουρισµού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 11
Εξουσιοδοτική διάταξη

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισµού και Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας µπορούν να εξειδικεύονται και
να προβλέπονται πρόσθετες ποσοτικές και ποιοτικές
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προϋποθέσεις, για τον χαρακτηρισµό µίας περιοχής ως
Πρότυπου Τουριστικού Προορισµού Ολοκληρωµένης
Διαχείρισης σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 3. 

ΜΕΡΟΣ Β΄
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

Άρθρο 12
Σκοπός

Οι διατάξεις του παρόντος αποσκοπούν στη διασφάλι-
ση µιας συνολικής, οµοιογενούς και αποδοτικής διοίκη-
σης, διαχείρισης, εκµετάλλευσης και εν γένει αξιοποίη-
σης των φυσικών ιαµατικών πόρων και πηγών της Χώ-
ρας, ως µέρους της περιουσίας του Eλληνικού Δηµοσί-
ου.

Άρθρο 13
Αντικείµενο

Αντικείµενο του παρόντος είναι η ρύθµιση της διοίκη-
σης, διαχείρισης, εκµετάλλευσης και εν γένει αξιοποίη-
σης των φυσικών ιαµατικών πόρων και πηγών της Χώ-
ρας, µέσω της σύστασης ανώνυµης εταιρείας του Δηµο-
σίου µε κύριο έργο τη διασφάλιση και χρήση τεχνογνω-
σίας για την αναγνώριση, εκµετάλλευση ή παραχώρηση
των ιαµατικών πόρων και πηγών της Χώρας και τη δηµι-
ουργία επενδυτικών φακέλων για τη βέλτιστη αξιοποίη-
σή τους. 

Άρθρο 14
Σύσταση - Επωνυµία - Σκοπός - Λειτουργία - 

Εποπτεία - Διάρκεια - Έδρα

1. Συστήνεται ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «Ια-
µατικές Πηγές Ελλάδας Aνώνυµη Eταιρεία» (Ι.Π.Ε. Α.Ε.)
και διακριτικό τίτλο «Ιαµατικές Πηγές Ελλάδας Aνώνυµη
Eταιρεία» (Ι.Π.Ε. A.E.). 

2. Η Ι.Π.Ε. Α.Ε. έχει ως σκοπό τη διοίκηση, διαχείριση,
εκµετάλλευση και αξιοποίηση των φυσικών ιαµατικών
πόρων και πηγών, καθώς και των εγκαταστάσεών τους
και του περιβάλλοντος των ιαµατικών πηγών χώρου σε
ακτίνα πεντακοσίων (500) µέτρων, η οποία ανήκει στη
διαχείριση του Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού
(Ε.Ο.Τ.) και περιλαµβάνεται στην προστατευτική περιο-
χή γύρω από την πηγή, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 1
του ν. 4844/1930 (Α΄ 268) και τα οποία αποτελούν περι-
ουσία του Δηµοσίου ή Οργανισµού Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης (Ο.Τ.Α.). H περιοχή του πρώτου εδαφίου λειτουργεί
και ως ζώνη προστασίας του φυσικού πόρου. Σε κάθε πε-
ρίπτωση εφαρµόζονται ο ν. 4602/2019 (Α΄ 45) περί έρευ-
νας, εκµετάλλευσης και διαχείρισης του γεωθερµικού
δυναµικού της Χώρας. Η αξιοποίηση των ανωτέρω εκτά-
σεων από την Ι.Π.Ε. Α.Ε. γίνεται σύµφωνα µε τις προ-
βλέψεις της πολεοδοµικής νοµοθεσίας.

3. Το καταστατικό της Εταιρείας µπορεί να τροποποιεί-
ται και να κωδικοποιείται µε απόφαση της Γενικής Συνέ-
λευσης.

4. Η Ι.Π.Ε. Α.Ε. λειτουργεί χάριν του δηµοσίου συµφέ-
ροντος κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονοµίας,
σύµφωνα µε τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς και

µε εγγυήσεις πλήρους διαφάνειας. Διέπεται από τον
ν. 3429/2005 (Α΄ 314) περί δηµόσιων επιχειρήσεων και
οργανισµών και συµπληρωµατικώς από τον ν. 4548/2018
(Α΄ 104) περί αναµόρφωσης του δικαίου των ανωνύµων
εταιρειών, για τα θέµατα που δεν ρυθµίζονται ειδικώς.

5. Η εποπτεία της Ι.Π.Ε. Α.Ε. ασκείται από τον Υπουρ-
γό Τουρισµού.

6. Η διάρκεια της Ι.Π.Ε. Α.Ε. είναι πενήντα (50) έτη από
την έναρξη ισχύος του παρόντος. Η διάρκειά της µπορεί
να παραταθεί µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των
µετόχων. 

7. Η Ι.Π.Ε. Α.Ε. εδρεύει σε δήµο εντός της Περιφέρει-
ας Αττικής, ο οποίος ορίζεται µε το Καταστατικό της.

Άρθρο 15
Μεταβίβαση περιουσιακών δικαιωµάτων

1. Στην ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «Ιαµατικές
Πηγές Ελλάδας Aνώνυµη Eταιρεία» (Ι.Π.Ε. Α.Ε.) µπο-
ρούν να µεταβιβάζονται, περιέρχονται και παραχωρού-
νται:
α) η χρήση, η διοίκηση, η διαχείριση και η εκµετάλλευ-

ση των φυσικών ιαµατικών πόρων και πηγών, των εγκα-
ταστάσεων που λειτουργικά συνέχονται µε τους πόρους
και τις πηγές, καθώς και του περιβάλλοντος των ιαµατι-
κών πηγών χώρου σε ακτίνα πεντακοσίων (500) µέτρων
και κάθε φύσεως δικαιώµατα και κεκτηµένα οικονοµικά
συµφέροντα που αφορούν τους φυσικούς ιαµατικούς
πόρους και τις πηγές, µε σκοπό τη βέλτιστη αξιοποίησή
τους για την ανάπτυξη του ιαµατικού τουρισµού. Η µετα-
βίβαση των ως άνω περιουσιακών δικαιωµάτων, γίνεται
µε την κοινή απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 25.
β) Στην Ι.Π.Ε. Α.Ε. µπορούν να µεταβιβάζονται, περιέρ-

χονται και παραχωρούνται και περιουσιακά στοιχεία και
δικαιώµατα ιδιωτών ευρισκόµενα και σε απόσταση µεγα-
λύτερη της ακτίνας των πεντακοσίων (500) µέτρων, κα-
τόπιν σύµφωνης γνώµης του οικείου Ο.Τ.Α.. Η παραχώ-
ρηση στην περίπτωση αυτή γίνεται µε σύµβαση που κα-
ταρτίζεται µεταξύ της Ι.Π.Ε. Α.Ε. και του φορέα των δι-
καιωµάτων, η οποία ορίζει και τους ειδικότερους όρους
της παραχώρησης.
γ) Στην Ι.Π.Ε. Α.Ε. µπορούν να µεταβιβάζονται, πε-

ριέρχονται και παραχωρούνται και περιουσιακά δικαιώ-
µατα των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.)
ευρισκόµενα και σε απόσταση µεγαλύτερη της ακτίνας
των πεντακοσίων (500) µέτρων, µόνο κατόπιν σύµφωνης
γνώµης του οικείου Ο.Τ.Α.. Η παραχώρηση των ανωτέρω
περιουσιακών δικαιωµάτων στην Ι.Π.Ε. Α.Ε. γίνεται µε
την κοινή απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 25, µε τήρηση
της διαδικασίας της παρ. 3 του άρθρου 17. 

2. Η παραχώρηση της χρήσης, διοίκησης, διαχείρισης,
εκµετάλλευσης και αξιοποίησης των ως άνω περιουσια-
κών στοιχείων στην Ι.Π.Ε. Α.Ε. απαλλάσσεται από κάθε
φόρο, τέλος, εισφορά, αµοιβή ή δικαίωµα υπέρ του Δη-
µοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου, συµπεριλαµβανοµένου
του φόρου έναρξης δραστηριότητας, τέλους, εισφοράς
ή δικαιώµατος υπέρ του Δηµοσίου ή οποιουδήποτε νοµι-
κού προσώπου δηµοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), δικαιωµά-
των συµβολαιογράφων, δικηγόρων, δικαστικών επιµελη-
τών και αµοιβών ή ανταποδοτικών τελών υποθηκοφυλά-
κων, τελών κτηµατογράφησης και πάσης φύσης ανταπο-
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δοτικών τελών, πλην του φόρου µεταβίβασης ακινήτων,
δωρεάς και κληρονοµιάς. Σε ό,τι αφορά τον Φόρο Προ-
στιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) εφαρµόζονται οι διατάξεις
του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000, Α΄ 248).

Άρθρο 16
Αυτοδίκαιη περιέλευση σε περιουσιακά δικαιώµατα

1. Υφιστάµενες διοικητικές πράξεις ή συµβάσεις µί-
σθωσης, υποµίσθωσης, παραχώρησης ή άλλες συµβά-
σεις διοίκησης, διαχείρισης και εκµετάλλευσης επί των
φυσικών ιαµατικών πόρων και πηγών, καθώς και των ε-
γκαταστάσεών τους, για τις οποίες έχει εκδοθεί ειδικό
σήµα λειτουργίας, και του περιβάλλοντος των ιαµατικών
πόρων χώρου σε ακτίνα πεντακοσίων (500) µέτρων, που
αφορούν ή έχουν ως αντισυµβαλλόµενο ιδιώτη, φυσικό
ή νοµικό πρόσωπο πλην της παρ. 3, µετά την έκδοση της
απόφασης ανάθεσης δικαιωµάτων χρήσης και εκµετάλ-
λευσης του άρθρου 25, εξακολουθούν να ισχύουν µέχρι
τη λήξη τους. Στη θέση του εκµισθωτή ή του παραχωρή-
σαντος, από την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, υπει-
σέρχεται αυτοδικαίως η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυ-
µία «Ιαµατικές Πηγές Ελλάδας Aνώνυµη Eταιρεία»
(Ι.Π.Ε. Α.Ε.) ως προς το σύνολο των συµβατικών δικαιω-
µάτων και υποχρεώσεων, χωρίς να απαιτείται η συναίνε-
ση των αντισυµβαλλοµένων και ανεξάρτητα από την ύ-
παρξη συµβατικών όρων που αποκλείουν ή περιορίζουν
την υπεισέλευση αυτή. Για την άσκηση των δικαιωµάτων
και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν α-
πό την υπεισέλευση της Ι.Π.Ε Α.Ε. στις συµβάσεις και
εκµεταλλεύσεις αυτές έναντι τρίτων, δεν απαιτείται α-
ναγγελία προς αυτούς ή συναίνεσή τους.

2. Υφιστάµενες διοικητικές πράξεις ή συµβάσεις µί-
σθωσης, υποµίσθωσης, παραχώρησης ή άλλες συµβά-
σεις διοίκησης, διαχείρισης και εκµετάλλευσης επί των
φυσικών ιαµατικών πόρων και πηγών, καθώς και των ε-
γκαταστάσεών τους, για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί ειδι-
κό σήµα λειτουργίας, και του περιβάλλοντος των ιαµατι-
κών πόρων χώρου σε ακτίνα πεντακοσίων (500) µέτρων,
που αφορούν ή έχουν ως αντισυµβαλλόµενο ιδιώτη, φυ-
σικό ή νοµικό πρόσωπο πλην της παρ. 3, µετά την έκδο-
ση της απόφασης ανάθεσης δικαιωµάτων χρήσης και εκ-
µετάλλευσης της παρ. 1 του άρθρου 25, εξακολουθούν
να ισχύουν για χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών από την
έκδοση της ανωτέρω απόφασης. Στο διάστηµα αυτό οι
φορείς των ανωτέρω δικαιωµάτων οφείλουν να προβούν
σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την έκδοση και χο-
ρήγηση σε αυτούς του ειδικού σήµατος λειτουργίας. Σε
περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της ως άνω προθε-
σµίας, οι υφιστάµενες διοικητικές πράξεις ανακαλούνται
αυτοδικαίως, οι συµβάσεις παύουν αυτοδικαίως να ισχύ-
ουν και τα περιουσιακά στοιχεία και δικαιώµατα εκµε-
τάλλευσης και διαχείρισης που τους είχαν παραχωρηθεί
περιέρχονται αυτοδικαίως στην Ι.Π.Ε. Α.Ε.. Για την αυτο-
δίκαιη αυτή περιέλευση των ανωτέρω περιουσιακών
στοιχείων και δικαιωµάτων στην Ι.Π.Ε. εκδίδεται σχετική
διαπιστωτική πράξη του Διοικητικού Συµβουλίου της
Ι.Π.Ε. Α.Ε. και οι κάτοχοι αποβάλλονται από τους χώ-
ρους και τις εγκαταστάσεις τους. 

3. Υφιστάµενες διοικητικές πράξεις ή συµβάσεις µί-
σθωσης, υποµίσθωσης, παραχώρησης ή άλλες συµβά-

σεις διοίκησης, διαχείρισης και εκµετάλλευσης επί των
φυσικών ιαµατικών πόρων και πηγών, καθώς και των ε-
γκαταστάσεών τους και του περιβάλλοντος των ιαµατι-
κών πόρων χώρου σε ακτίνα πεντακοσίων (500) µέτρων,
µε τις οποίες παραχωρήθηκαν ή µισθώθηκαν ιαµατικές
πηγές, οι εγκαταστάσεις τους και ο περιβάλλων αυτές
χώρος, σε Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή ανα-
πτυξιακές εταιρείες αυτών, εξακολουθούν να ισχύουν υ-
πό τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην
παρ. 3 του άρθρου 17. Στην περίπτωση άπρακτης παρέ-
λευσης των αναφερόµενων στην παρ. 3 του άρθρου 17
προθεσµιών, µετά την έκδοση της απόφασης ανάθεσης
δικαιωµάτων χρήσης και εκµετάλλευσης της παρ. 1 του
άρθρου 25, οι υφιστάµενες διοικητικές πράξεις ανακα-
λούνται αυτοδικαίως. Οι συµβάσεις παύουν αυτοδικαίως
να ισχύουν και τα περιουσιακά στοιχεία και δικαιώµατα
που είχαν παραχωρηθεί στους ανωτέρω φορείς περιέρ-
χονται αυτοδικαίως στην Ι.Π.Ε. Α.Ε.. Για την αυτοδίκαιη
αυτή περιέλευση των ανωτέρω περιουσιακών στοιχείων
και δικαιωµάτων στην Ι.Π.Ε. Α.Ε. εκδίδεται σχετική διαπι-
στωτική πράξη του Διοικητικού Συµβουλίου της Ι.Π.Ε.
Α.Ε. και οι κάτοχοι αποβάλλονται από τους χώρους και
τις εγκαταστάσεις τους. 

Άρθρο 17
Ανεξαρτησία και λειτουργία

1. Για την εκπλήρωση του σκοπού της, η ανώνυµη ε-
ταιρεία µε την επωνυµία «Ιαµατικές Πηγές Ελλάδας
Aνώνυµη Eταιρεία» (Ι.Π.Ε. Α.Ε.) ενεργεί µε τρόπο ανε-
ξάρτητο σύµφωνα µε τον Εσωτερικό της Κανονισµό, µε
εγγυήσεις πλήρους διαφάνειας και µε σκοπό την επαύ-
ξηση της αξίας και τη βελτίωση της απόδοσης των περι-
ουσιακών στοιχείων, και τη δηµιουργία εσόδων.

2. Η Ι.Π.Ε. Α.Ε. µπορεί να προβαίνει σε κάθε ενέργεια,
προκειµένου να εκπληρώνει τον σκοπό της και ιδίως
µπορεί να:
α) απογράφει, να προβαίνει στη χαρτογράφηση και να

συγκεντρώνει τους τίτλους ιδιοκτησίας των φυσικών ια-
µατικών πόρων και πηγών, ακινήτων και εγκαταστάσεων
εντός αυτών ή εντός του περιβάλλοντος χώρου αυτών
σε ακτίνα πεντακοσίων µέτρων, µε σκοπό τη δηµιουργία
ενηµερωµένου αρχείου, λαµβάνοντας υπόψη και συνα-
φή στοιχεία του Συνδέσµου Δήµων Ιαµατικών Πηγών Ελ-
λάδας,
β) προβαίνει στην αξιοποίηση των περιουσιακών

στοιχείων και των επιχειρηµατικών µονάδων, στην εκµί-
σθωσή τους, καθώς και σε κάθε αναγκαία διαχειριστική
ενέργεια και πράξη αξιοποίησης σύµφωνα µε τον
ν. 4413/2016 (Α΄ 148),
γ) αποδέχεται ή να αποποιείται δωρεές, κληρονοµιές,

κληροδοσίες, χορηγίες και άλλες χαριστικές παροχές α-
πό οποιαδήποτε πηγή, στο όνοµά της,
δ) εκπονεί µελέτες για την ανοικοδόµηση, επισκευή,

βελτίωση της προσβασιµότητας, συντήρηση ή ανακαίνι-
ση των ως άνω περιουσιακών στοιχείων, και να ανοικο-
δοµεί, επισκευάζει και ανακαινίζει αυτά ή να αναθέτει τις
παραπάνω εργασίες σε τρίτους, 
ε) προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την

πολεοδοµική τακτοποίηση αυθαιρέτων κατασκευών ή ε-
γκαταστάσεων, όπως να αιτείται την υπαγωγή τους στη
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νοµοθεσία περί διατήρησης, ενεργώντας προς τούτο κά-
θε αναγκαία πράξη, συµπεριλαµβανοµένης και της χορή-
γησης εντολής και εξουσιοδότησης σε µηχανικό και α-
παλλασσόµενη από την καταβολή τελών και προστίµων
διατήρησης. Η πολεοδοµική τακτοποίηση των ανωτέρω
αυθαίρετων κατασκευών ή εγκαταστάσεων γίνεται κατό-
πιν υποβολής αίτησης, τοπογραφικού διαγράµµατος και
τεχνικής έκθεσης µηχανικού, µε αναλυτική περιγραφή
των αυθαίρετων κατασκευών ή χρήσεων, 
στ) προβαίνει σε κάθε πράξη εκπροσώπησης, υποβολή

αιτήσεων για την αρτιότερη επιχειρηµατική εκµετάλλευ-
ση των ως άνω περιουσιακών στοιχείων, καθώς και στην
προµήθεια και εγκατάσταση του κάθε φύσης εξοπλισµού
που είναι απαραίτητες για την αξιοποίηση και την εκµε-
τάλλευση των περιουσιακών στοιχείων,
ζ) ενάγει και να ενάγεται και γενικά να διεξάγει στο ό-

νοµά της κάθε δίκη και να επιχειρεί κάθε µέτρο εκτέλε-
σης που αφορά στα περιουσιακά στοιχεία των οποίων
της έχουν ανατεθεί η διοίκηση και η διαχείριση, µε σκο-
πό την επιδίωξη της ικανοποίησης κάθε αξίωσης ή απαί-
τησης που απορρέει από τη φύση των δικαιωµάτων που
της παραχωρούνται µε το παρόν,
η) διενεργεί διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης δη-

µόσιων συµβάσεων έργων, µελετών, προµηθειών, υπηρε-
σιών και έργων τεχνικής βοήθειας προγραµµάτων του Ε-
ταιρικού Συµφώνου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)
2021-2027, του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ)
ή άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραµµάτων ή ταµείων
και προγραµµάτων και έργων που χρηµατοδοτούνται α-
πό το εθνικό σκέλος του Προγράµµατος Δηµοσίων Επεν-
δύσεων (ΠΔΕ),
θ) µεριµνά για την εφαρµογή των οικονοµοτεχνικών

µελετών επενδυτικού σχεδίου του ιαµατικού φυσικού
πόρου, όπως αυτές διαβιβάζονται από τον οικείο οργανι-
σµό τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και αξιοποιούνται α-
πό Ο.Τ.Α. στο πλαίσιο της διαδικασίας της περ. γ) της
παρ. 3 του άρθρου 16.

3. α) Η επιλογή των προς ανάθεση της διαχείρισης και
εκµετάλλευσης περιουσιακών στοιχείων γίνεται µε κρι-
τήρια το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η αναγνώριση του
φυσικού πόρου ως ιαµατικού, τον βαθµό αξιοποίησης
του αναγνωρισθέντος φυσικού πόρου ως ιαµατικού, το
στάδιο ολοκλήρωσης των κατασκευών και εγκαταστάσε-
ων προς αξιοποίηση και διάθεση του ιαµατικού πόρου, το
στάδιο στο οποίο βρίσκεται η διαδικασία της χορήγησης
ειδικού σήµατος λειτουργίας των ιαµατικών εγκαταστά-
σεων, καθώς και την προοπτική ταχύτερης τουριστικής
ανάπτυξής του. 
β) Αν ο προς ανάθεση της διαχείρισης και εκµετάλλευ-

σης ιαµατικός φυσικός πόρος και οι εγκαταστάσεις που
συνέχονται µε αυτόν έχουν λάβει ειδικό σήµα λειτουρ-
γίας, για την έκδοση της απόφασης της παρ.1 του άρ-
θρου 25 απαιτείται σύµφωνη γνώµη του οικείου Ο.Τ.Α.
α΄ βαθµού, στα διοικητικά όρια του οποίου βρίσκονται τα
παραπάνω περιουσιακά στοιχεία. Σε κάθε άλλη περίπτω-
ση, ο οικείος Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού δύναται, µέσα σε προθε-
σµία έξι (6) µηνών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος, να
εκδώσει απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου περί της
αξιοποίησης του ιαµατικού φυσικού πόρου και των εγκα-
ταστάσεων που συνέχονται µε αυτόν. Αν παρέλθει άπρα-
κτη η ως άνω προθεσµία ή εκδοθεί αρνητική απόφαση ε-
πί της αξιοποίησης, τεκµαίρεται σύµφωνη γνώµη του

Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού για την έκδοση της απόφασης. Αν εκ-
δοθεί απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου περί αξιοποί-
ησης, ο οικείος Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού ή η αναπτυξιακή εται-
ρεία αυτού υποβάλει στην Ι.Π.Ε., εντός τεσσάρων (4) ε-
τών από την έκδοση της απόφασης αυτής, οικονοµοτε-
χνική µελέτη επενδυτικού σχεδίου του ιαµατικού φυσι-
κού πόρου, στην οποία περιγράφεται αναλυτικά το πρό-
γραµµα της επένδυσης, δίνονται στοιχεία για την τουρι-
στική κίνηση της περιοχής και παρατίθενται οι προοπτι-
κές βιωσιµότητας της επένδυσης. Τα έργα αξιοποίησης
ολοκληρώνονται µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ετών από
την έκδοση της ως άνω αναφερόµενης απόφασης του
Δηµοτικού Συµβουλίου περί αξιοποίησης. Αν παρέλθουν
άπρακτες οι ως άνω προθεσµίες, η απόφαση του πρώτου
εδαφίου εκδίδεται χωρίς να προηγηθεί σύµφωνη γνώµη
του οικείου Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού, στα διοικητικά όρια του ο-
ποίου βρίσκονται τα παραπάνω περιουσιακά στοιχεία.

Άρθρο 18
Μετοχικό κεφάλαιο

1. Το αρχικό µετοχικό κεφάλαιο της ανώνυµης εταιρεί-
ας µε την επωνυµία «Ιαµατικές Πηγές Ελλάδας Aνώνυµη
Eταιρεία» (Ι.Π.Ε. Α.Ε.) ανέρχεται σε πέντε εκατοµµύρια
(5.000.000) ευρώ και διαιρείται σε πενήντα χιλιάδες
(50.000) ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας εκατό
(100) ευρώ η κάθε µία. Το αρχικό µετοχικό κεφάλαιο της
εταιρείας καλύπτεται κατά εκατό τοις εκατό (100%) από
το ελληνικό Δηµόσιο. Το µετοχικό κεφάλαιο καταβάλλε-
ται σε τρεις (3) δόσεις από το Ελληνικό Δηµόσιο σε λο-
γαριασµό που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος στο
όνοµα της εταιρείας. Η πρώτη δόση, ποσού ενός εκα-
τοµµυρίου πεντακοσίων χιλιάδων (1.500.000) ευρώ κα-
ταβάλλεται µέσα σε έναν (1) µήνα από την έναρξη ι-
σχύος του παρόντος.

2. Οι µετοχές της Ι.Π.Ε. είναι µη µεταβιβάσιµες, µε την
εξαίρεση του ποσοστού είκοσι τοις εκατό (20%) που µε-
ταβιβάζεται στην Κεντρική Ένωση Δήµων Ελλάδος
(Κ.Ε.Δ.Ε.) εντός δύο (2) µηνών από την έναρξη ισχύος
του παρόντος.

3. Το Ελληνικό Δηµόσιο εκπροσωπείται στη Γενική Συ-
νέλευση των µετόχων της Ι.Π.Ε. από τον Υπουργό Τουρι-
σµού και τον Υπουργό Οικονοµικών ή από πρόσωπα ε-
ξουσιοδοτηµένα από αυτούς.

4. Το ποσοστό του µετοχικού κεφαλαίου της Ι.Π.Ε. που
καλύπτεται από το Ελληνικό Δηµόσιο κατατίθεται από το
Υπουργείο Οικονοµικών σε λογαριασµό που τηρείται
στην Τράπεζα της Ελλάδος στο όνοµα της Ι.Π.Ε. A.E.. 

5. Η συµµετοχή του Ελληνικού Δηµοσίου στην Ι.Π.Ε.
δεν µπορεί να είναι κατώτερη σε ποσοστό από το πενή-
ντα τοις εκατό (50%) του συνολικού µετοχικού κεφαλαί-
ου πλέον µιας ακόµη µετοχής.

Άρθρο 19
Εσωτερικός Κανονισµός

1. Στον Εσωτερικό Κανονισµό της Ι.Π.Ε. Α.Ε. που εκδί-
δεται σύµφωνα µε το άρθρο 25 ρυθµίζονται, ιδίως, τα α-
κόλουθα θέµατα:
α) Η οργάνωση, λειτουργία και διάρθρωση των υπηρε-

σιών της Ι.Π.Ε.,
β) η κατανοµή αρµοδιοτήτων στις υπηρεσίες,
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γ) ο αριθµός των θέσεων προσωπικού, τα προσόντα, οι
όροι πρόσληψης και εργασίας, το Σύστηµα Διαχείρισης
της Απόδοσης, ο καθορισµός διαδικασιών για την κατάρ-
τιση ατοµικού Προγράµµατος Ανάπτυξης και Υλοποίη-
σης,
δ) το πειθαρχικό δίκαιο του προσωπικού,
ε) ο Κανονισµός αναθέσεων και προµηθειών, 
στ) η πολιτική µερισµάτων και
ζ) η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου.

Άρθρο 20
Όργανα διοίκησης

1. Τα όργανα διοίκησης της ανώνυµης εταιρείας µε την
επωνυµία «Ιαµατικές Πηγές Ελλάδας Aνώνυµη
Eταιρεία» (Ι.Π.Ε. Α.Ε.) είναι η Γενική Συνέλευση και το
Διοικητικό Συµβούλιο.

2. Το Διοικητικό Συµβούλιο (Δ.Σ.) της Ι.Π.Ε. Α.Ε. είναι
επταµελές και ορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουρ-
γών Τουρισµού και Οικονοµικών για θητεία τριών (3) ε-
τών, τηρουµένης της διαδικασίας των άρθρων 20 και 22
του ν. 4735/2020 (Α΄ 197).

3. Το Διοικητικό Συµβούλιο (Δ.Σ.) είναι υπεύθυνο για
τη διοίκηση της Εταιρείας και την επίτευξη των καταστα-
τικών της σκοπών. Το Δ.Σ. αποφασίζει για τα θέµατα που
σχετίζονται µε τη διαχείριση της Εταιρείας, εκτός από
τα θέµατα που, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος
και του ν. 4548/2018 (Α΄ 104), ανήκουν στην αρµοδιότη-
τα της Γενικής Συνέλευσης. 

4. Στο Διοικητικό Συµβούλιο ορίζονται πρόσωπα εγνω-
σµένου κύρους, επιστηµονικής κατάρτισης και επαγγελ-
µατικής επάρκειας και αξιοπιστίας, µε υψηλό επίπεδο τε-
χνογνωσίας ή µεγάλη εµπειρία σε δραστηριότητες του
τουριστικού τοµέα, ή στην ανάπτυξη και διαχείριση ακί-
νητης περιουσίας. Στο Διοικητικό Συµβούλιο συµµετέ-
χουν υποχρεωτικά ως µέλη ο Πρόεδρος του Διοικητικού
Συµβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήµων Ελλάδος και
ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου του Συνδέσµου
Δήµων Ιαµατικών Πηγών Ελλάδας.

Άρθρο 21
Συµβούλιο Εµπειρογνωµόνων

Στην ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «Ιαµατικές
Πηγές Ελλάδας Aνώνυµη Eταιρεία» (Ι.Π.Ε. Α.Ε.) συστή-
νεται Συµβούλιο Εµπειρογνωµόνων (Σ.Ε.) που αποτελεί-
ται από πέντε (5) µέλη. Τα µέλη του Σ.Ε. ορίζονται µε α-
πόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της Ι.Π.Ε., για θη-
τεία τριών (3) ετών, που µπορεί να ανανεώνεται για ίσο
χρονικό διάστηµα, και είναι πρόσωπα εγνωσµένου διε-
θνούς κύρους που διακρίνονται για την επιστηµονική
τους κατάρτιση και την επαγγελµατική τους εµπειρία
στον τεχνικό, οικονοµικό ή νοµικό τοµέα. Το Σ.Ε. έχει
συµβουλευτικό ρόλο και υποβοηθά το έργο του Διοικητι-
κού Συµβουλίου σε θέµατα ειδικού επιστηµονικού υπό-
βαθρου.

Άρθρο 22
Καταστατικό

1. Το καταστατικό της ανώνυµης εταιρείας µε την επω-
νυµία «Ιαµατικές Πηγές Ελλάδας Aνώνυµη Eταιρεία»
(Ι.Π.Ε. Α.Ε.) περιλαµβάνεται σε Παράρτηµα, που προ-

σαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρό-
ντος.

2. Το καταστατικό της Ι.Π.Ε. Α.Ε. τροποποιείται κατά
τη διαδικασία η οποία προβλέπεται σε αυτό και στον
ν. 4548/2018 (Α΄ 104). 

Άρθρο 23
Θέµατα προσωπικού

1. Στην Εταιρεία µε την επωνυµία «Ιαµατικές Πηγές
Ελλάδας Ανώνυµη Εταιρεία» (Ι.Π.Ε. Α.Ε.) συστήνονται
οκτώ (8) θέσεις προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιω-
τικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) και τρεις (3) θέ-
σεις δικηγόρων µε έµµισθη εντολή. Η κατανοµή των πα-
ραπάνω θέσεων ανά κατηγορία και κλάδο/ειδικότητα γί-
νεται µε τον Εσωτερικό Κανονισµό. Η πρόσληψη για την
πλήρωση των θέσεων πραγµατοποιείται κατόπιν έγκρι-
σης της Επιτροπής της Πράξης Υπουργικού Συµβουλίου
33/2006 (Α΄ 280) µε την έκδοση σχετικής προκήρυξης ύ-
στερα από έλεγχο του Ανώτατου Συµβουλίου Επιλογής
Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), από το αρµόδιο όργανο του Υ-
πουργείου Τουρισµού, µετά από εισήγηση του Δ.Σ. της
Εταιρείας, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης ειδικής ή γενι-
κής διάταξης Στην προκήρυξη αναφέρονται, ιδίως, ο α-
ριθµός του προσωπικού που θα προσληφθεί ανά κατηγο-
ρία, οι προϋποθέσεις συµµετοχής, τα προσόντα πρόσλη-
ψης και ο τρόπος απόδειξης αυτών, τα κριτήρια επιλογής
και ο τρόπος βαθµολόγησης αυτών, η προθεσµία υποβο-
λής των αιτήσεων και η διαδικασία. Η αξιολόγηση των
αιτήσεων διενεργείται από τριµελή τουλάχιστον Επιτρο-
πή, η οποία συγκροτείται µε απόφαση του Διοικητικού
Συµβουλίου της Εταιρείας. Η Επιτροπή συντάσσει προ-
σωρινούς πίνακες κατάταξης, απορριπτέων και προσλη-
πτέων, τους οποίους δηµοσιεύει στην ιστοσελίδα της Ε-
ταιρείας και αποστέλλει στο Α.Σ.Ε.Π.. Κατά των πινάκων
αυτών ασκείται ένσταση ενώπιον του Α.Σ.Ε.Π., κατά τις
οικείες διατάξεις, εντός αποκλειστικής προθεσµίας δέκα
(10) ηµερών από την εποµένη της καταχώρισης αυτών
στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. Το Α.Σ.Ε.Π. διενεργεί
τον έλεγχο νοµιµότητας, καθώς και τον κατ' ένσταση έ-
λεγχο των πινάκων και ενηµερώνει εν συνεχεία την Ε-
ταιρεία, προκειµένου αυτή να καταρτίσει τον οριστικό πί-
νακα προσληπτέων. Η πρόσληψη µε σχέση έµµισθης ε-
ντολής πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στον Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013, Α΄ 208).

2. Η κάλυψη των αναγκών της Ι.Π.Ε. Α.Ε. σε προσωπι-
κό µπορεί να γίνεται και µε µεταφορά και ένταξη στο
προσωπικό εργαζοµένων σε εταιρείες των οποίων το µε-
τοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άµεσα ή έµµεσα,
στην Ι.Π.Ε. Α.Ε. ή των οποίων περιουσιακά στοιχεία µε-
ταβιβάζονται ή περιέρχονται στην Ι.Π.Ε. Α.Ε.. Η µεταφο-
ρά πραγµατοποιείται µέσω σύµβασης δανεισµού εργα-
ζοµένου, σύµφωνα µε την παρ. 3.

3. Η κάλυψη των αναγκών της Ι.Π.Ε. Α.Ε. σε προσωπι-
κό µπορεί να γίνεται και µε τη σύναψη συµβάσεων δα-
νεισµού των υπηρεσιών µισθωτών του ιδιωτικού τοµέα,
για χρονικό διάστηµα τριών (3) ετών, που µπορεί να ανα-
νεώνεται.

Άρθρο 24
Ατέλειες - Έσοδα

1. Τα έσοδα της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία
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«Ιαµατικές Πηγές Ελλάδας Aνώνυµη Eταιρεία» (Ι.Π.Ε.
Α.Ε.) αποτελούνται από: α) το τίµηµα από την αξιοποίη-
ση των περιουσιακών στοιχείων που περιέρχονται σε αυ-
τή, β) τους τόκους, τα µερίσµατα και τις κάθε είδους α-
ποδόσεις των παραπάνω περιουσιακών στοιχείων και
των χρηµατικών διαθεσίµων της, γ) τις επιχορηγήσεις α-
πό το Δηµόσιο, ανάλογα µε το πρόγραµµα αξιοποίησης
και τις ανάγκες της, δ) τα έσοδα που προκύπτουν από
κάθε άλλη νόµιµη αιτία και ε) τις κληρονοµίες, τα κληρο-
δοτήµατα, τις εισφορές και επιχορηγήσεις από τρίτους.

2. Η Ι.Π.Ε. Α.Ε. απολαµβάνει όλων των διοικητικών, οι-
κονοµικών, δικαστικών, ουσιαστικού και δικονοµικού δι-
καίου, απαλλαγών και ατελειών του Δηµοσίου. Υπόκει-
ται αποκλειστικά στους φόρους µεταβίβασης ακινήτων,
δωρεάς, κληρονοµιάς, στον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Α-
κινήτων, στον Φόρο Προστιθέµενης Αξίας, τον φόρο συ-
γκέντρωσης κεφαλαίου και εισοδήµατος και απαλλάσσε-
ται από κάθε άλλο φόρο.

3. Το τίµηµα που εισπράττει η Ι.Π.Ε. Α.Ε. από την αξιο-
ποίηση και παραχώρηση των περιουσιακών της στοιχεί-
ων και οι κάθε είδους αποδόσεις των περιουσιακών στοι-
χείων ιαµατικών πόρων και των εντός αυτών ή εντός του
περιβάλλοντος χώρου αυτών εγκαταστάσεων σε ακτίνα
πεντακοσίων (500) µέτρων, αφού αφαιρεθούν τα αναλο-
γούντα λειτουργικά έξοδα και οι διοικητικές δαπάνες
της Ι.Π.Ε. Α.Ε. για την αξιοποίηση του περιουσιακού
στοιχείου, συµπεριλαµβανοµένου στα έξοδα και του πο-
σού που αποδίδεται στον οικείο δήµο ή στον φορέα του
Δηµοσίου ή τη δηµόσια επιχείρηση όπου ανήκει το περι-
ουσιακό στοιχείο, κατανέµονται στους µετόχους της µε
βάση το ποσοστό συµµετοχής εκάστου στο µετοχικό κε-
φάλαιο.

Άρθρο 25
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Τουρισµού και
των κατά περίπτωση συναρµόδιων εκ των Υπουργών Οι-
κονοµικών και Εσωτερικών, µετά από εισήγηση του Διοι-
κητικού Συµβουλίου της Ι.Π.Ε. Α.Ε., ανατίθενται κάθε
φορά στην Ι.Π.Ε. Α.Ε. η διοίκηση, η χρήση, η διαχείριση
και η εκµετάλλευση των περιουσιακών στοιχείων που
περιγράφονται στην παρ. 2 του άρθρου 17, µε εξαίρεση
αυτών της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 15. Στο πλαίσιο
της απόφασης αυτής προβλέπονται η διάρκεια ισχύος
της ανάθεσης, πρόσθετοι όροι µεταβίβασης, όπως η κα-
ταβολή αντιτίµου ή τυχόν αποδιδόµενο ποσοστό επί των
κάθε είδους αποδόσεων της επένδυσης, τα οποία η
Ι.Π.Ε. Α.Ε. θα αποδίδει από την αξιοποίηση των παραπά-
νω περιουσιακών στοιχείων στον οικείο Δήµο ή στον φο-
ρέα του Δηµοσίου ή στη δηµόσια επιχείρηση, τους οποί-
ους βάρυνε η διαχείριση του περιουσιακού στοιχείου.
Για τον καθορισµό του ποσοστού αυτού λαµβάνεται υπό-
ψη ο βαθµός ωρίµανσης του κάθε έργου των ανατιθέµε-
νων περιουσιακών στοιχείων. 

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Τουρισµού µεταβιβάζεται, εντός τεσσάρων (4) µηνών α-
πό την έναρξη ισχύος του παρόντος, ποσοστό ίσο µε εί-
κοσι τοις εκατό (20%) του συνολικού µετοχικού κεφα-

λαίου, ήτοι δέκα χιλιάδες (10.000) ονοµαστικές µετοχές
προς την Κεντρική Ένωση Δήµων Ελλάδος, µε καταβολή
εκ µέρους της του ισόποσου της ονοµαστικής τους α-
ξίας.

3. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισµού, η οποία εκ-
δίδεται ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συµβουλί-
ου της Ι.Π.Ε. Α.Ε., σύµφωνα µε το άρθρο 4 του
ν. 3429/2005 (Α΄ 314) εγκρίνεται ο Εσωτερικός Κανονι-
σµός που ρυθµίζει τη λειτουργία της Ι.Π.Ε. Α.Ε..

ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Άρθρο 26 
Σκοπός

Οι διατάξεις του παρόντος αποσκοπούν στην αντιµε-
τώπιση µιας σειράς πρακτικών ζητηµάτων στη λειτουρ-
γία των τουριστικών επιχειρήσεων διαφόρων ειδών (του-
ριστικών λιµένων, τουριστικών επιχειρήσεων οδικών µε-
ταφορών, τουριστικών γραφείων και τουριστικών κατα-
λυµάτων), καθώς επίσης και των τουριστικών επαγγελ-
µάτων (ξεναγών). Αποσκοπούν, επίσης, στη ρύθµιση σει-
ράς οργανωτικών και λειτουργικών θεµάτων του Υπουρ-
γείου Τουρισµού και του Ελληνικού Οργανισµού Τουρι-
σµού (παρατάσεις προθεσµιών σε τρέχοντα προγράµµα-
τα, µεταθέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού, στεγαστικές
ανάγκες). Τέλος, αποσκοπούν και στη ρύθµιση θεµάτων
επισκεψιµότητας και προσβασιµότητας τουριστών/επι-
σκεπτών σε σειρά επιχειρήσεων, θεµάτων προβολής της
χώρας και την επίλυση ζητηµάτων που έχουν προκληθεί
από την πανδηµία του κορωνοϊού COVID-19. 

Άρθρο 27 
Αντικείµενο

Αντικείµενο του παρόντος είναι ρυθµίσεις που αφο-
ρούν: 
α) στη λειτουργία τουριστικών επιχειρήσεων (τουρι-

στικών επιχειρήσεων οδικών µεταφορών, τουριστικών
γραφείων), 
β) σε τουριστικά επαγγέλµατα (ξεναγοί),
γ) σε τουριστικές εγκαταστάσεις (τουριστικοί λιµένες,

τουριστικά καταλύµατα, σύνθετα καταλύµατα, µικτά κα-
ταλύµατα µικρής κλίµακας), 
δ) σε οργανωτικά και λειτουργικά θέµατα του Υπουρ-

γείου Τουρισµού και του εποπτευόµενου από αυτό Ελλη-
νικού Οργανισµού Τουρισµού (παρατάσεις προθεσµιών
σε τρέχοντα προγράµµατα, µεταθέσεις εκπαιδευτικού
προσωπικού, στεγαστικές ανάγκες), 
ε) σε θέµατα επισκεψιµότητας και προσβασιµότητας

τουριστών/επισκεπτών σε σειρά επιχειρήσεων (ζυθοποι-
εία, ελαιοτριβεία, τυροκοµεία) και στην πρόνοια για έκ-
δοση και απονοµή σχετικού σήµατος,
στ) σε ζητήµατα τουριστικής προβολής της Χώρας και
ζ) σε επιµέρους θέµατα αρµοδιότητας του Υπουργείου

Τουρισµού, τα οποία προκύπτουν από την πανδηµία του
κορωνοϊού COVID-19.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥΣ ΛΙΜΕΝΕΣ

Άρθρο 28 
Αποχωροθέτηση του τουριστικού λιµένα Ηρακλείου
Κρήτης - Τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 30

και του Παραρτήµατος ΙΙ του άρθρου 41 
του ν. 2160/1993

Η περ. ε΄ «ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ» της παρ. 5 του άθρου
30 και η περ ε΄ «ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ» του Πραρτήµα-
τος ΙΙ - ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙ-
ΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ του άρθρου 41 του ν. 2160/1993 (Α΄ 118)
καταργούνται. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Άρθρο 29 
Ειδικά τουριστικά λεωφορεία δηµόσιας χρήσης
ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης πόλεων -
Τροποποίηση του άρθρου 36 του ν. 3710/2008

Στο άρθρο 36 του ν. 3710/2008 (Α’ 216), περί της κυ-
κλοφορίας ειδικών τουριστικών λεωφορείων δηµόσιας
χρήσης ανοικτού τύπου για την αστική περιήγηση πόλε-
ων, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) στην παρ. 1,
µετά από τη φράση «αστικής περιήγησης πόλεων», προ-
στίθεται η φράση «συµβατικών ή προσβάσιµων σε άτοµα
µε αναπηρία», β) στην παρ. 2, βα) τροποποιείται το πρώ-
το εδάφιο, ως προς τον τρόπο µε τον οποίο ειδικά τουρι-
στικά λεωφορεία δηµόσιας χρήσης ανοικτού τύπου αστι-
κής περιήγησης πόλεων τίθενται σε κυκλοφορία και ως
προς την παραπεµπόµενη παράγραφο, ββ) προστίθεται
δεύτερο εδάφιο, περί της απόσυρσης από την κυκλοφο-
ρία των ειδικών τουριστικών λεωφορείων δηµόσιας χρή-
σης ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης πόλεων, βγ)
προστίθεται τρίτο εδάφιο, περί κινήτρων για τη χρήση η-
λεκτρικών λεωφορείων δηµόσιας χρήσης ανοιχτού τύ-
που αστικής περιήγησης πόλεων, γ) καταργείται η παρ.
3, δ) προστίθεται παρ. 5, περί τοποθέτησης εµπορικών
διαφηµίσεων και εκµετάλλευσης των διαφηµίσεων από
τον ιδιοκτήτη των οχηµάτων, και το άρθρο 36 διαµορφώ-
νεται ως εξής:

«Άρθρο 36

1. Επιτρέπεται η θέση σε κυκλοφορία ειδικών τουριστι-
κών λεωφορείων, δηµόσιας χρήσης, ανοικτού τύπου, α-
στικής περιήγησης πόλεων, συµβατικών ή προσβάσιµων
σε άτοµα µε αναπηρία.

2. Τα ειδικά τουριστικά λεωφορεία δηµόσιας χρήσης α-
νοικτού τύπου αστικής περιήγησης πόλεων, όταν τίθε-
νται σε κυκλοφορία σύµφωνα µε τις προβλέψεις της κοι-
νής υπουργικής απόφασης της παρ. 4, πρέπει να είναι
καινούργια ή µεταχειρισµένα προέλευσης χώρας µέλους
της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. και η ηλικία τους να µην υπερβαίνει
τα οκτώ (8) έτη από το έτος κατασκευής του πλαισίου,
του έτους αυτού µη συµπεριλαµβανοµένου. Τα εν λόγω
λεωφορεία αποσύρονται από την κυκλοφορία µετά από
τη συµπλήρωση είκοσι επτά (27) ετών από το έτος κατα-
σκευής του πλαισίου, του έτους αυτού µη συµπεριλαµ-
βανοµένου. Mε κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρι-
σµού και Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύναται να ορί-

ζονται κίνητρα για τη χρήση ηλεκτρικών λεωφορείων δη-
µόσιας χρήσης ανοιχτού τύπου αστικής περιήγησης πό-
λεων.

3. Καταργείται.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισµού και Υ-

ποδοµών και Μεταφορών καθορίζονται οι όροι και οι
προϋποθέσεις, το µεταφορικό έργο, τα δικαιούµενα πρό-
σωπα, η ειδική διαδροµή και το συνολικό µήκος αυτής, οι
διοικητικές κυρώσεις, καθώς και κάθε άλλο θέµα σχετικό
µε τη λειτουργία της ειδικής αυτής κατηγορίας οχηµά-
των. 

5. Στα ειδικά τουριστικά λεωφορεία δηµόσιας χρήσης
ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης πόλεων επιτρέπο-
νται η τοποθέτηση εµπορικών διαφηµίσεων και η εκµε-
τάλλευση των διαφηµίσεων από τον ιδιοκτήτη των οχη-
µάτων, µε την προϋπόθεση καταβολής τέλους διαφήµι-
σης υπέρ του οργανισµού τοπικής αυτοδιοίκησης
(Ο.Τ.Α.) α΄ βαθµού στα διοικητικά όρια του οποίου ε-
δρεύει η επιχείρηση που εκµεταλλεύεται τα ανωτέρω ο-
χήµατα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισµού,
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών και Υποδοµών
και Μεταφορών καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις,
το περιεχόµενο, το είδος και ο τρόπος της διαφήµισης,
τα σηµεία, εξωτερικά και εσωτερικά, όπου επιτρέπεται η
αναγραφή των διαφηµίσεων, το ύψος του τέλους υπέρ
Ο.Τ.Α., καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

Άρθρο 30
Εγγυήσεις για τη λειτουργία τουριστικού γραφείου -

Τροποποίηση του άρθρου 5 του ν. 393/1976

Στο άρθρο 5 του ν. 393/1976 (Α΄ 199), περί των εγγυή-
σεων για τη λειτουργία τουριστικών γραφείων, επέρχο-
νται οι εξής τροποποιήσεις: α) στο πρώτο εδάφιο της
παρ. 1, αα) η φράση «υπέρ Ε.Ο.Τ.» αντικαθίσταται από
τη φράση «υπέρ του Ελληνικού Δηµοσίου», αβ) προστί-
θεται η φράση «και από ασφαλιστικές εταιρείες που
έχουν έδρα στην Ελλάδα», β) στο δεύτερο εδάφιο της
παρ. 1 µετά τη φράση «Παρακαταθηκών και Δανείων»
προστίθεται η φράση «, σύµφωνα µε το άρθρο 17 του
ν. 3646/1928 (Α΄ 154)», γ) στο τρίτο εδάφιο της παρ. 1,
γα) η φράση «Στην εγγυητική επιστολή, η οποία έχει πε-
νταετή διάρκεια,» αντικαθίσταται από τη φράση «Στην
εγγυητική επιστολή από χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα και
ασφαλιστικές εταιρείες, η οποία έχει πενταετή τουλάχι-
στον διάρκεια,», γβ) η φράση «µετά την ηµεροµηνία ανά-
κλησης του Ε.Σ.Λ.» αντικαθίσταται από τη φράση «µετά
από την ηµεροµηνία ανάκλησης της Βεβαίωσης Συνδρο-
µής Νόµιµων Προϋποθέσεων», γγ) η φράση «εγγυητική
επιστολή πενταετούς ισχύος» αντικαθίσταται από τη
φράση «εγγυητική επιστολή πενταετούς τουλάχιστον ι-
σχύος», δ) στην παρ. 2, το αρκτικόλεξο «Ε.Ο.Τ.» αντικα-
θίσταται από τη φράση «Ελληνικού Δηµοσίου», ε) στο
πρώτο εδάφιο της παρ. 3, το αρκτικόλεξο «Ε.Ο.Τ.» αντι-
καθίσταται από τη φράση «Υπουργείου Τουρισµού», στ)
στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4, το αρκτικόλεξο «Ε.Ο.Τ.»
αντικαθίσταται από τη φράση «του Ελληνικού Δηµοσί-
ου», ζ) στην παρ. 6, ζα) στο πρώτο εδάφιο, η φράση «το
Ε.Σ.Λ. αφαιρείται» αντικαθίσταται από τη φράση «η Βε-
βαίωση Συνδροµής Νοµίµων Προϋποθέσεων ανακαλεί-
ται», ζβ) στο δεύτερο εδάφιο, η φράση «µέσα σε προθε-
σµία τριών (3) µηνών από την απόφαση αφαίρεσης, το
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Ε.Σ.Λ. επαναχορηγείται» αντικαθίσταται από τη φράση
«µέσα σε προθεσµία τριών (3) µηνών από την απόφαση
ανάκλησης, η Βεβαίωση Συνδροµής Νοµίµων Προϋποθέ-
σεων επαναχορηγείται» και ζγ) στο τρίτο εδάφιο, η φρά-
ση «ακολουθείται η διαδικασία έκδοσης νέου Ε.Σ.Λ.» α-
ντικαθίσταται από τη φράση «ακολουθείται η διαδικασία
έκδοσης νέας Βεβαίωσης Συνδροµής Νοµίµων Προϋπο-
θέσεων», και το άρθρο 5 διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 5
Εγγυήσεις

1. Η εγγυητική επιστολή της περίπτωσης στ) της παρ.
1 του άρθρου 4, ύψους πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, εκ-
δίδεται υπέρ του Ελληνικού Δηµοσίου από χρηµατοπι-
στωτικά ιδρύµατα εγκατεστηµένα στην Ελλάδα ή σε άλ-
λο κράτος µέλος της Ε.Ε. και από ασφαλιστικές εταιρεί-
ες που έχουν έδρα στην Ελλάδα. Επίσης, ο ενδιαφερό-
µενος µπορεί να καταθέτει ισόποσες εγγυοδοτικές πα-
ρακαταθήκες, οι οποίες εκδίδονται από το Ταµείο Παρα-
καταθηκών και Δανείων, σύµφωνα µε το άρθρο 17 του ν.
3646/1928 (Α΄ 154). Στην εγγυητική επιστολή από χρη-
µατοπιστωτικά ιδρύµατα και ασφαλιστικές εταιρείες, η
οποία έχει πενταετή τουλάχιστον διάρκεια, αναφέρεται
ότι η ισχύς της παρατείνεται αυτοδίκαια για ένα επιπλέ-
ον εξάµηνο µετά από την ηµεροµηνία ανάκλησης της Βε-
βαίωσης Συνδροµής Νόµιµων Προϋποθέσεων για οποι-
ονδήποτε λόγο καθώς επίσης εάν πριν τη λήξη της ι-
σχύος της, δεν κατατεθεί άλλη εγγυητική επιστολή πε-
νταετούς τουλάχιστον ισχύος.

2. Η εγγυητική επιστολή καταπίπτει υπέρ του Ελληνι-
κού Δηµοσίου µε απόφαση του Προϊσταµένου της οικεί-
ας Π.Υ.Τ., προς κάλυψη τυχόν απαιτήσεων καταναλω-
τών που προέρχονται από τις συναλλαγές τους µε το
τουριστικό γραφείο.

3. Πριν την έκδοση της απόφασης κατάπτωσης της εγ-
γυητικής επιστολής ο Προϊστάµενος της οικείας Π.Υ.Τ.
του Υπουργείου Τουρισµού καλεί την επιχείρηση εντός
προθεσµίας όχι µικρότερης του ενός (1) µηνός να τακτο-
ποιήσει τις χρηµατικές απαιτήσεις που αναγγέλθηκαν σε
βάρος της και αποδεικνύονται µε επίσηµα στοιχεία. Η α-
νωτέρω προθεσµία µπορεί να παραταθεί για έναν (1) επι-
πλέον µήνα µε απόφαση του Προϊσταµένου της Π.Υ.Τ.
Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία που έχει τεθεί, εκδί-
δεται η σχετική πράξη κατάπτωσης χωρίς άλλη ειδοποίη-
ση του ενδιαφερόµενου.

4. Η απόδοση στον δικαιούχο του προϊόντος της εγ-
γυητικής επιστολής που κατέπεσε υπέρ του Ελληνικού
Δηµοσίου γίνεται µε την υποβολή τελεσίδικης δικαστι-
κής απόφασης. Εάν οι δικαιούχοι είναι περισσότεροι του
ενός και το ποσό της εγγυητικής επιστολής δεν καλύ-
πτει το σύνολο των απαιτήσεων, τούτο αποδίδεται συµ-
µέτρως στους δικαιούχους.

5. Με την απόφαση µερικής ή ολικής κατάπτωσης της
εγγυητικής επιστολής η επιχείρηση καλείται από την οι-
κεία Π.Υ.Τ. να την αποκαταστήσει στο ακέραιο µέσα σε
προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από την κοινοποίηση
της ανωτέρω απόφασης.

6. Εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία της ανωτέρω
παρ. 5, η Βεβαίωση Συνδροµής Νοµίµων Προϋποθέσεων
ανακαλείται µε απόφαση του Προϊσταµένου της οικείας
Π.Υ.Τ.. Εφόσον η επιχείρηση αποκαταστήσει στο ακέ-
ραιο το ποσό της εγγυητικής επιστολής µέσα σε προθε-
σµία τριών (3) µηνών από την απόφαση ανάκλησης, η

Βεβαίωση Συνδροµής Νοµίµων Προϋποθέσεων επαναχο-
ρηγείται χωρίς άλλη διαδικασία. Σε διαφορετική περί-
πτωση ακολουθείται η διαδικασία έκδοσης νέας Βεβαίω-
σης Συνδροµής Νοµίµων Προϋποθέσεων.»

Άρθρο 31 
Κυρώσεις σε τουριστικά γραφεία - 

Προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 11 του ν. 393/1976

Στο άρθρο 11 του ν. 393/1976 (Α΄ 199), περί κυρώσεων
σε τουριστικά γραφεία, προστίθεται παρ. 4 ως εξής: 

«4. Τα χρηµατικά πρόστιµα επιβάλλονται υπέρ του Ελ-
ληνικού Δηµοσίου µε απόφαση του Προϊσταµένου της
οικείας Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισµού (Π.Υ.Τ.),
βεβαιώνονται στην αρµόδια κατά την κείµενη νοµοθεσία
Δηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) και εισπράττο-
νται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης
Δηµοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε., ν.δ. 356/1974, Α΄ 90).»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

Άρθρο 32 
Παράταση προθεσµιών κατάταξης τουριστικών 

καταλυµάτων - Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 6
του ν. 4276/2014

Στην παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4276/2014 (Α΄ 155),
περί της διαδικασίας κατάταξης των τουριστικών κατα-
λυµάτων σε κατηγορίες, επέρχονται οι εξής τροποποιή-
σεις: α) το πρώτο εδάφιο της περ. β΄, περί της προθε-
σµίας κατάταξης των καταλυµάτων των υποπερ. αα΄ και
ββ΄ της περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του
ν. 4276/2014, τροποποιείται, ως προς την καταληκτική η-
µεροµηνία κατάταξης, β) το τέταρτο εδάφιο της περ. β΄,
περί της διάρκειας ισχύος του πιστοποιητικού κατάταξης
των καταλυµάτων των υποπερ. αα΄ και ββ΄ της περ. α΄
της παρ. 2 του άρθρου 1 του ίδιου νόµου, τροποποιείται,
ως προς τη διάρκεια ισχύος, γ) το πρώτο εδάφιο της περ.
γ΄, περί της προθεσµίας κατάταξης των καταλυµάτων
της υποπερ. γγ΄ της περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του
ίδιου νόµου, τροποποιείται ως προς την καταληκτική η-
µεροµηνία κατάταξης, δ) το τρίτο και τέταρτο εδάφιο
της περ. γ΄, περί της διάρκειας ισχύος του πιστοποιητι-
κού κατάταξης των καταλυµάτων της υποπερ. γγ΄ της
περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 τροπο-
ποιούνται, ως προς τη διάρκεια ισχύος, και η παρ. 3 δια-
µορφώνεται ως εξής:

«3. α. 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 υ-
ποχρεούται να τηρεί στο αρχείο της επιχείρησης πιστο-
ποιητικό ανανέωσης της κατάταξης, σύµφωνα µε τις ι-
σχύουσες λειτουργικές προδιαγραφές και για τις οργα-
νωµένες τουριστικές κατασκηνώσεις, σύµφωνα µε τις
τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές που ίσχυαν κα-
τά την αρχική κατάταξή τους.
β. Η προθεσµία κατάταξης των καταλυµάτων της υπο-

περ. αα΄ και ββ΄ της περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 1, τα
οποία λειτουργούν µε βάση προϊσχύουσες τεχνικές και
λειτουργικές προδιαγραφές, παρατείνεται από τη λήξη
της µέχρι τις 31.12.2022. Μετά την πάροδο της ανωτέρω
προθεσµίας, η εγκατάσταση σφραγίζεται µε απόφαση
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του Προϊσταµένου της οικείας Περιφερειακής Υπηρε-
σίας Τουρισµού του Υπουργείου Τουρισµού µέχρι την
προσκόµιση πιστοποιητικού κατάταξης από τον φορέα
διαχείρισης του καταλύµατος κατά τις κείµενες διατά-
ξεις. Εάν το πιστοποιητικό κατάταξης των ως άνω κατα-
λυµάτων εκδοθεί έως τις 31.12.2020, η διάρκεια ισχύος
του θα είναι πέντε (5) έτη. Εάν το πιστοποιητικό κατάτα-
ξης των ως άνω καταλυµάτων εκδοθεί από 1.1.2021 έως
31.12.2022, η διάρκεια ισχύος του θα είναι τρία (3) έτη.
Για τα καταλύµατα που κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευ-
σης του νόµου αυτού έχουν καταταγεί σύµφωνα µε τις
κείµενες διατάξεις, η ισχύς του πιστοποιητικού κατάτα-
ξης παρατείνεται για τρία (3) έτη από τη λήξη του.
γ. Η προθεσµία κατάταξης των καταλυµάτων της υπο-

περ. γγ΄ της περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 1, τα οποία
λειτουργούν µε βάση προϊσχύουσες τεχνικές και λει-
τουργικές προδιαγραφές, παρατείνεται από τη λήξη της
έως τις 31.12.2023. Μετά την πάροδο της ανωτέρω προ-
θεσµίας, η εγκατάσταση σφραγίζεται µε απόφαση του
Προϊσταµένου της οικείας Περιφερειακής Υπηρεσίας
Τουρισµού του Υπουργείου Τουρισµού µέχρι την προ-
σκόµιση πιστοποιητικού κατάταξης ή γνωστοποίησης
λειτουργίας καταλύµατος χωρίς κατηγορία κλειδιών, α-
πό τον φορέα διαχείρισης του καταλύµατος κατά τις κεί-
µενες διατάξεις. Εάν το πιστοποιητικό κατάταξης των
ως άνω καταλυµάτων εκδοθεί έως τις 31.12.2022, η
διάρκεια ισχύος του θα είναι πέντε (5) έτη. Εάν το πιστο-
ποιητικό κατάταξης των ως άνω καταλυµάτων εκδοθεί α-
πό την 1.1.2023 έως τις 31.12.2023, η διάρκεια ισχύος
του θα είναι τρία (3) έτη. Για τα καταλύµατα που κατά
την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του νόµου αυτού έχουν
καταταγεί σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, η ισχύς
του πιστοποιητικού κατάταξης παρατείνεται για τρία (3)
έτη από τη λήξη του.»

Άρθρο 33 
Μικτά τουριστικά καταλύµατα µικρής κλίµακας - Προ-

σθήκη άρθρου 18Α στον ν. 4276/2014

Στον ν. 4276/2014 (Α΄ 155), περί απλούστευσης διαδι-
κασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουρι-
στικών υποδοµών, προστίθεται άρθρο 18Α ως εξής:

«Άρθρο 18Α
Μικτά τουριστικά καταλύµατα µικρής κλίµακας 

1. Οι φορείς διαχείρισης των µικτών τουριστικών κατα-
λυµάτων µικρής κλίµακας οφείλουν να διατηρούν το σύ-
νολο των κοινόχρηστων χώρων και εγκαταστάσεων του
ξενοδοχείου, που απαιτούνται σύµφωνα µε τις προδια-
γραφές για την εξυπηρέτηση των προς πώληση ή προς
µακροχρόνια εκµίσθωση τουριστικών επιπλωµένων κα-
τοικιών, σε λειτουργική ετοιµότητα σε όλη τη διάρκεια
του έτους. Σε εποχιακής λειτουργίας επιχειρήσεις κατά
την περίοδο από 1η Νοεµβρίου έως 31η Μαρτίου, και ε-
φόσον η συνολική µέση πληρότητα του µικτού τουριστι-
κού καταλύµατος µικρής κλίµακας είναι µικρότερη του
είκοσι πέντε τοις εκατό (25%), ο φορέας διαχείρισής του
οφείλει να διατηρεί σε λειτουργική ετοιµότητα την υπο-
δοχή του ξενοδοχείου, τουλάχιστον ένα (1) εστιατόριο
και ένα (1) µπαρ, τις αθλητικές εγκαταστάσεις, τη θερ-
µαινόµενη πισίνα και τις εγκαταστάσεις που είναι ανα-

γκαίες για την τήρηση των κανόνων υγείας και ασφαλεί-
ας της µονάδας. 

2. Τα µικτά τουριστικά καταλύµατα µικρής κλίµακας
διέπονται από κανονισµό συνιδιοκτησίας και λειτουργίας
που καταρτίζεται µε συµβολαιογραφική πράξη από τον ι-
διοκτήτη του ακινήτου και εγκρίνεται µε απόφαση του Υ-
πουργού 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

των µισθωτών των τουριστικών επιπλωµένων κατοικιών,
οι περιορισµοί των δικαιωµάτων τους, καθώς και των λοι-
πών χρηστών που έλκουν από αυτούς δικαιώµατα,
β) τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις επί των κοινόκτη-

των και κοινόχρηστων χώρων, κτισµάτων, εγκαταστάσε-
ων και υπηρεσιών, καθώς και οι περιορισµοί τους,
γ) ο φορέας διαχείρισης και λειτουργίας και τα θέµατα

που αφορούν στη διοίκηση του ξενοδοχείου, καθώς και
στην εποπτεία και στην άσκηση ελέγχου επί των επιµέ-
ρους τουριστικών επιπλωµένων κατοικιών,
δ) οι ελάχιστες παρεχόµενες ξενοδοχειακές και τουρι-

στικές υπηρεσίες προς τους ιδιοκτήτες ή τους µισθωτές
των τουριστικών επιπλωµένων κατοικιών σε ετήσια βά-
ση, οι κοινές δαπάνες και ο τρόπος υπολογισµού και κα-
τανοµής τους στους ιδιοκτήτες ή τους µισθωτές των
τουριστικών επιπλωµένων κατοικιών, καθώς και ο τρό-
πος και το είδος εκµετάλλευσης των κοινόκτητων χώ-
ρων, έργων και υπηρεσιών και κάθε άλλο σχετικό θέµα.

3. Οι ιδιοκτήτες ή οι µισθωτές των τουριστικών επι-
πλωµένων κατοικιών δεν µπορεί να εκµισθώνουν ή να υ-
ποµισθώνουν τα ακίνητα σε τρίτους, παρά µόνο σύµφω-
να µε τους όρους και τους περιορισµούς που καθορίζο-
νται στον κανονισµό συνιδιοκτησίας και λειτουργίας της
παρ. 2.

4. Για τη γνωστοποίηση του µικτού τουριστικού κατα-
λύµατος µικρής κλίµακας τηρούνται στο αρχείο της επι-
χείρησης η συµβολαιογραφική πράξη σύστασης οριζό-
ντιων και καθέτων ιδιοκτησιών και ο κανονισµός συνιδιο-
κτησίας και λειτουργίας της παρ. 2.

5. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισµού εγκρίνεται
πρότυπος κανονισµός λειτουργίας και καθορίζεται το ε-
λάχιστο περιεχόµενό του. Ο εγκεκριµένος κατά τα ανω-
τέρω κανονισµός λειτουργίας προσαρτάται σε κάθε δι-
καιοπραξία µε αντικείµενο τη σύσταση, την αλλοίωση, τη
µετάθεση ή τη µεταβίβαση εµπράγµατων ή ενοχικών δι-
καιωµάτων επί των τουριστικών επιπλωµένων κατοικιών
και δεσµεύει όλους. 

6. Τα εµπράγµατα δικαιώµατα και τα δικαιώµατα µα-
κροχρόνιας µίσθωσης που αποκτώνται επί των τουριστι-
κών επιπλωµένων κατοικιών σηµειώνονται στο περιθώ-
ριο των οικείων βιβλίων µεταγραφών των αρµόδιων υπο-
θηκοφυλακείων ή κτηµατολογικών γραφείων. Σηµειωτέα
πράξη αποτελούν τα συµβόλαια µακροχρόνιας µίσθωσης
ή µεταβίβασης οριζόντιων ιδιοκτησιών.

7. H παρ. 6 του άρθρου 9 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180),
περί της προστασίας και κάλυψης των δικαιωµάτων των
συνιδιοκτητών σύνθετων τουριστικών καταλυµάτων, και
η παρ. 7 του άρθρου 9 του ν. 4002/2011, περί της αναλο-
γικής εφαρµογής συγκεκριµένων διατάξεων σε µακρο-
χρόνιες µισθώσεις τουριστικών επιπλωµένων κατοικιών,
εφαρµόζονται και για τα µικτά τουριστικά καταλύµατα
µικρής κλίµακας.
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8. H µεταβίβαση της κυριότητας ή η εκµίσθωση των
τουριστικών επιπλωµένων κατοικιών επιτρέπεται µόνο
µετά από: α) την ολοκλήρωση της κατασκευής του ξενο-
δοχειακού καταλύµατος και των κοινόχρηστων χώρων
και εγκαταστάσεων που καλύπτουν, µε βάση τις προβλε-
πόµενες προδιαγραφές, τις απαιτήσεις για την εξυπηρέ-
τηση της συνολικής δυναµικότητας του µικτού τουριστι-
κού καταλύµατος µικρής κλίµακας, συµπεριλαµβανοµέ-
νης και της δυναµικότητας των προς µεταβίβαση ή
µακροχρόνια εκµίσθωση τµηµάτων και β) τη γνωστοποί-
ηση λειτουργίας του τουριστικού καταλύµατος σύµφωνα
µε τα άρθρα 39 έως 48, περί απλούστευσης πλαισίου λει-
τουργίας τουριστικών καταλυµάτων, του ν. 4442/2016
(Α΄ 230).

9. Οι προς πώληση ή µακροχρόνια µίσθωση τουριστι-
κές επιπλωµένες κατοικίες προσµετρώνται στη δυναµι-
κότητα του µικτού τουριστικού καταλύµατος µικρής κλί-
µακας και µπορούν, µέχρι τη µεταβίβαση ή µακροχρόνια
εκµίσθωσή τους σε τρίτους, να χρησιµοποιούνται ως δω-
µάτια ή διαµερίσµατα του ξενοδοχειακού καταλύµατος,
σύµφωνα µε την εγκεκριµένη δυναµικότητά του. Η χρή-
ση µε τη µορφή αυτή µπορεί να συνεχιστεί µε συµβατι-
κούς όρους µέχρι και µετά τη µεταβίβαση ή µακροχρόνια
εκµίσθωση σε τρίτους µέσω του φορέα του µικτού τουρι-
στικού καταλύµατος µικρής κλίµακας.»

Άρθρο 34 
Λειτουργική ενοποίηση κύριων ή µη κύριων 
τουριστικών καταλυµάτων - Τροποποίηση 

του άρθρου 24 του ν. 4179/2013

1. Ο τίτλος του άρθρου 24 και η παρ. 1 του άρθρου 24
του ν. 4179/2013 (Α΄ 175), περί της αντικατάστασης του
άρθρου 39 του ν. 3734/2009 (Α΄ 8), αντικαθίστανται ως
εξής: 

«Άρθρο 24
Λειτουργική ενοποίηση κύριων ή µη 
κύριων τουριστικών καταλυµάτων

1. Επιτρέπεται η λειτουργική ενοποίηση υφιστάµενων
κύριων ξενοδοχειακών καταλυµάτων ή µη κύριων τουρι-
στικών καταλυµάτων της υποπερ. γγ) της περ. β) της
παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α΄ 155), µε τις α-
κόλουθες προϋποθέσεις:
α) Τα συνενούµενα τουριστικά καταλύµατα είναι της ί-

διας µορφής.
β) Τα γήπεδα ή οικόπεδα επί των οποίων έχουν ανε-

γερθεί τα τουριστικά καταλύµατα είναι όµορα ή τέµνο-
νται από φυσικό ή τεχνητό εµπόδιο. Σε περίπτωση ύπαρ-
ξης φυσικού ή τεχνητού εµποδίου, εξασφαλίζεται η δυ-
νατότητα ενοποίησης του/των γηπέδου/ων ή οικοπέ-
δου/ων µέσω κατάλληλων τεχνικών έργων. Σε κάθε περί-
πτωση, τηρείται στην επιχείρηση βεβαίωση της αρµόδιας
υπηρεσίας περί της δυνατότητας κατασκευής του σχετι-
κού έργου, η οποία προσκοµίζεται αµελλητί στην αρµό-
δια υπηρεσία τουρισµού κατά τον έλεγχο των δικαιολο-
γητικών καταλληλότητας οικοπέδου/γηπέδου.
γ) Τα τουριστικά καταλύµατα είτε ανήκουν ιδιοκτησια-

κά είτε είναι µισθωµένα στο ίδιο φυσικό ή νοµικό πρόσω-
πο.
δ) Η λειτουργική ενοποίηση γνωστοποιείται σύµφωνα

µε τα άρθρα 39 έως 48 του ν. 4442/2016 (Α΄ 230), ενώ µε

ευθύνη του φορέα διαχείρισης του συνενούµενου κατα-
λύµατος ακυρώνονται προηγούµενες γνωστοποιήσεις
των επιµέρους καταλυµάτων ή ανακαλούνται τα εκδοθέ-
ντα Ειδικά Σήµατα Λειτουργίας των επιµέρους καταλυ-
µάτων. 
ε) Τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 6

της υπ’ αριθµ. 8592/17.5.2017 κοινής απόφασης των
Υπουργών Οικονοµίας και Ανάπτυξης και Τουρισµού
(Β΄  1750), περί απλούστευσης της διαδικασίας έναρξης
λειτουργίας τουριστικών καταλυµάτων, τηρούνται στον
φάκελο της επιχείρησης για κάθε ένα εκ των συνενούµε-
νων καταλυµάτων. Σε περίπτωση αύξησης του συνολι-
κού αριθµού των κλινών ή τροποποίησης των κοινόχρη-
στων χώρων και εγκαταστάσεων, τα δικαιολογητικά που
προβλέπονται στο άρθρο 6 της κοινής απόφασης του
προηγούµενου εδαφίου εκδίδονται για το σύνολο της ε-
γκατάστασης.
στ) Ο διακριτικός τίτλος του τουριστικού καταλύµατος,

εφόσον προβλέπεται, εκδίδεται για το σύνολο της εγκα-
τάστασης. 
ζ) Το πιστοποιητικό κατάταξης εκδίδεται για το σύνο-

λο της εγκατάστασης, σύµφωνα µε τις κατ’ ελάχιστον α-
παιτούµενες τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές
της κατηγορίας αστέρων ή κλειδιών.»

2. Στην παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 4179/2013
(Α΄ 175) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) οι λέξεις
«ή αναγερθησόµενο» και οι λέξεις «θεάτρων, θεµατικών
εστιατορίων,» διαγράφονται, β) οι λέξεις «και γενικά υ-
ποβοηθητικών εγκαταστάσεων για τη λειτουργία του
τουριστικού καταλύµατος και η λειτουργική ενοποίησή
τους µε το τουριστικό κατάλυµα» αντικαθίστανται από
τις λέξεις «και γενικά βοηθητικών εγκαταστάσεων για τη
λειτουργία του ξενοδοχειακού καταλύµατος και η λει-
τουργική ενοποίησή τους µε το ξενοδοχειακό κατάλυ-
µα», γ) µετά από τη λέξη «επισκεπτών»  προστίθεται η
φράση «,συµπεριλαµβανοµένων των ατόµων µε αναπη-
ρία,» και δ) προστίθενται δεύτερο εδάφιο και τρίτο εδά-
φιο, και η παρ. 2 διαµορφώνεται ως εξής:

«2. Επιτρέπεται σε οικόπεδα ή γήπεδα, τα οποία βρί-
σκονται σε απόσταση έως διακόσια (200) µέτρα από υφι-
στάµενο κύριο ή µη κύριο ξενοδοχειακό κατάλυµα, η κα-
τασκευή κολυµβητικών δεξαµενών, γηπέδων αθλοπαι-
διών, µπαρ, σνακ µπαρ, συγκροτηµάτων αποδυτηρίων
και αποθηκών και γενικά βοηθητικών εγκαταστάσεων για
τη λειτουργία του ξενοδοχειακού καταλύµατος και η λει-
τουργική ενοποίησή τους µε το ξενοδοχειακό κατάλυµα
υπό την προϋπόθεση να επιτυγχάνεται η ασφαλής και α-
πρόσκοπτη διακίνηση προσωπικού, επισκεπτών, συµπε-
ριλαµβανοµένων των ατόµων µε αναπηρία,  και µέσων,
µεταξύ του καταλύµατος και των εγκαταστάσεων. Η
γνωστοποίηση λειτουργίας της βοηθητικής εγκατάστα-
σης, εφόσον απαιτείται, γίνεται από τον φορέα διαχείρι-
σης του καταλύµατος ταυτόχρονα µε τη γνωστοποίηση
της λειτουργικής ενοποίησής τους. Σε κάθε περίπτωση,
τηρείται στην επιχείρηση σχετική υπεύθυνη δήλωση µη-
χανικού, µαζί µε τοπογραφικό διάγραµµα, από τα οποία
προκύπτει η απόσταση της βοηθητικής εγκατάστασης.»

3. Η παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 4179/2013 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«3. Επιτρέπεται η συνένωση υφιστάµενων κτιρίων ε-
ντός όµορων γηπέδων ή οικοπέδων µε σκοπό τη δηµι-
ουργία ενιαίου ξενοδοχειακού καταλύµατος, µε τις ακό-
λουθες προϋποθέσεις:
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α) Το ενιαίο τουριστικό κατάλυµα αναπτύσσεται σε ό-
µορα γήπεδα ή οικόπεδα. Σε περίπτωση ύπαρξης φυσι-
κού ή τεχνητού εµποδίου εξασφαλίζεται η δυνατότητα
ενοποίησης του γηπέδου ή των γηπέδων ή του οικοπέ-
δου ή των οικοπέδων µέσω κατάλληλων τεχνικών έρ-
γων. Σε κάθε περίπτωση, τηρείται στην επιχείρηση βε-
βαίωση της αρµόδιας υπηρεσίας περί δυνατότητας κατα-
σκευής του σχετικού έργου, η οποία προσκοµίζεται α-
µελλητί στην αρµόδια Υπηρεσία Τουρισµού κατά τον έ-
λεγχο των δικαιολογητικών καταλληλότητας οικοπέ-
δου/γηπέδου.
β) Τα γήπεδα ή οικόπεδα στα οποία αναπτύσσεται το

ενιαίο τουριστικό κατάλυµα είτε ανήκουν είτε είναι µι-
σθωµένα στον φορέα διαχείρισης του ενιαίου ξενοδο-
χειακού καταλύµατος.
γ) Τα υφιστάµενα κτίρια εντός όµορων γηπέδων ή οι-

κοπέδων µετατρέπονται σε ενιαίο τουριστικό κατάλυµα
σύµφωνα µε τις κατ’ ελάχιστον απαιτούµενες τεχνικές
και λειτουργικές προδιαγραφές της κατηγορίας αστέ-
ρων ή κλειδιών αντιστοίχως.
δ) Η έναρξη λειτουργίας του ενιαίου τουριστικού κατα-

λύµατος γνωστοποιείται σύµφωνα µε τα άρθρα 39 έως
48 του ν. 4442/2016. Τα δικαιολογητικά που προβλέπο-
νται στο άρθρο 6 της υπ’ αριθµ. 8592/17.5.2017 κοινής α-
πόφασης των Υπουργών Οικονοµίας και Ανάπτυξης και
Τουρισµού (Β΄ 1750), περί απλούστευσης της διαδικα-
σίας έναρξης λειτουργίας τουριστικών καταλυµάτων, τη-
ρούνται στον φάκελο της επιχείρησης για το ενιαίο του-
ριστικό κατάλυµα.
ε) Ο διακριτικός τίτλος του τουριστικού καταλύµατος,

εφόσον προβλέπεται, εκδίδεται για το σύνολο της εγκα-
τάστασης. 
στ) Το πιστοποιητικό κατάταξης εκδίδεται για το ενιαίο

ξενοδοχειακό κατάλυµα, σύµφωνα µε τις κατ’ ελάχιστον
απαιτούµενες τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές
της κατηγορίας αστέρων ή κλειδιών.»

4. Στην παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 4179/2013 επέρ-
χονται οι εξής τροποποιήσεις: α) στο πρώτο εδάφιο: αα)
στο πρώτο εδάφιο προστίθεται η επιφύλαξη του άρθρου
29 του ν. 4688/2020 (Α΄ 101), περί πολεοδοµικής ενοποί-
ησης ακινήτων σε τουριστικές εγκαταστάσεις, γήπεδα ή
οικόπεδα, αβ) µετά τις λέξεις «ή επαρχιακό δρόµο» προ-
στίθενται οι λέξεις «ή ρέµα», αγ) οι λέξεις «κύρια ή µη
κύρια ξενοδοχειακά καταλύµατα,» αντικαθίστανται από
τις λέξεις «κύρια ή µη κύρια τουριστικά καταλύµατα,»,
αδ) η λέξη «τοποθετώντας» αντικαθίσταται από τη λέξη
«επιµερίζοντας», β) στο δεύτερο εδάφιο: βα) οι λέξεις
«ξενοδοχειακά καταλύµατα» αντικαθίστανται από τις
λέξεις «τουριστικά καταλύµατα», ββ) µετά τις λέξεις
«άρθρο 3 του από 23.2.1987 π.δ. (Δ΄ 166)» προστίθενται
οι λέξεις «περί των περιοχών γενικής κατοικίας,» και µε-
τά τις λέξεις «ή το άρθρο 3 του π.δ. 59/2018 (Α΄ 114),»
προστίθενται οι λέξεις «περί των περιοχών πολεοδοµι-
κού κέντρου,» βγ) στο τέλος του δεύτερου εδαφίου οι
λέξεις «και αποκτούν Ενιαίο Ειδικό Σήµα Λειτουργίας
(Ε.Ε.Σ.Λ.)» διαγράφονται, γ) προστίθενται τρίτο, τέταρ-
το, πέµπτο και έκτο εδάφιο, και η παρ. 4 διαµορφώνεται
ως εξής:

«4. Με την επιφύλαξη του άρθρου 29 του ν. 4688/2020
(Α΄ 101), περί πολεοδοµικής ενοποίησης ακινήτων σε
τουριστικές εγκαταστάσεις, γήπεδα ή οικόπεδα, που α-
νήκουν στον ίδιο ιδιοκτήτη ή έχουν µισθωθεί µε µακρο-

χρόνια µίσθωση από τον ίδιο µισθωτή και τέµνονται από
αγροτικό ή δηµοτικό ή επαρχιακό δρόµο ή ρέµα και στα
οποία, τουλάχιστον σε ένα από αυτά, έχουν ανεγερθεί ή
πρόκειται να ανεγερθούν κύρια ή µη κύρια τουριστικά κα-
ταλύµατα, εφόσον τα εκατέρωθεν της οδού γήπεδα ή οι-
κόπεδα αυτά είναι αυτοτελώς άρτια και οικοδοµήσιµα,
θεωρούνται ενιαία έκταση, εφαρµόζονται οι ισχύοντες
στην περιοχή, για τις τουριστικές εγκαταστάσεις, όροι
δόµησης, για το σύνολο της έκτασης αυτής, και εκδίδο-
νται όλες οι απαιτούµενες άδειες και προβλεπόµενες
κατά περίπτωση εγκρίσεις από τις αρµόδιες υπηρεσίες
για το σύνολο της έκτασης αυτής, επιµερίζοντας σε κά-
θε τµήµα του γηπέδου ή οικοπέδου το µέρος του συντε-
λεστή δόµησης που του αναλογεί. Στην περίπτωση που
στα οικόπεδα της παρούσας επιτρέπονται τουριστικά κα-
ταλύµατα, των οποίων η δυναµικότητα ορίζεται κατά
το άρθρο 3 του από 23.2.1987 π.δ. (Δ΄ 166), περί των πε-
ριοχών γενικής κατοικίας, ή το άρθρο 3 του π.δ. 59/2018
(Α΄  114), περί των περιοχών πολεοδοµικού κέντρου, η
αθροιστική δυναµικότητα που αντιστοιχεί στα δύο οικό-
πεδα ή γήπεδα κατανέµεται χωρίς περιορισµό µεταξύ
των δύο οικοπέδων ή γηπέδων χωρίς υπέρβαση της α-
θροιστικής δυναµικότητας, υπό τον όρο ότι εφαρµόζο-
νται οι ισχύοντες όροι δόµησης και τα καταλύµατα συνε-
νώνονται. Εφόσον η δίοδος µεταξύ των γηπέδων ή οικο-
πέδων παρουσιάζει στοιχεία επικινδυνότητας, εξασφα-
λίζεται η ασφαλής και απρόσκοπτη µετακίνηση µεταξύ
των γηπέδων ή οικοπέδων µε τεχνικό έργο υπόγειας ή υ-
πέργειας ζεύξης. Στην περίπτωση αυτή τηρείται στην ε-
πιχείρηση βεβαίωση της αρµόδιας υπηρεσίας περί δυνα-
τότητας κατασκευής του σχετικού έργου, η οποία προ-
σκοµίζεται αµελλητί στην αρµόδια Υπηρεσία Τουρισµού
κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών καταλληλότητας
οικοπέδου/γηπέδου. Η έναρξη λειτουργίας του ενιαίου
τουριστικού καταλύµατος γνωστοποιείται σύµφωνα µε
τα άρθρα 39 έως 48 του ν. 4442/2016 (Α΄230), περί α-
πλούστευσης του πλαισίου λειτουργίας των τουριστικών
καταλυµάτων. Τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο
άρθρο 6 της υπ’ αριθµ. 8592/17.5.2017 κοινής απόφασης
των Υπουργών Οικονοµίας και Ανάπτυξης και Τουρισµού
(Β΄ 1750), περί απλούστευσης της διαδικασίας έναρξης
λειτουργίας τουριστικών καταλυµάτων, τηρούνται στον
φάκελο της επιχείρησης για το ενιαίο τουριστικό κατά-
λυµα.»

5. Στην παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4179/2013 επέρ-
χονται οι εξής τροποποιήσεις: α) οι λέξεις «ξενοδοχεια-
κά καταλύµατα» αντικαθίστανται από τις λέξεις «τουρι-
στικά καταλύµατα» και β) οι λέξεις «ο αθροιστικός συ-
ντελεστής δόµησης και το αθροιστικό ποσοστό κάλυ-
ψης» αντικαθίστανται από τις λέξεις «η συνολική επιφά-
νεια δόµησης και κάλυψης», και η παρ. 5 διαµορφώνεται
ως εξής:

«5. Εάν κύρια ή µη κύρια τουριστικά καταλύµατα ανε-
γείρονται ή επεκτείνονται επί γηπέδων που έχουν συνε-
νωθεί και διέπονται από διαφορετικούς όρους δόµησης,
η συνολική επιφάνεια δόµησης και κάλυψης των συνε-
νωθέντων γηπέδων µπορεί να κατανεµηθεί στο σύνολο
του γηπέδου.»

6. Στο άρθρο 24 του ν. 4179/2013 προστίθεται παρ. 6
ως εξής:

«6. Σε περιπτώσεις που επενδυτικά σχέδια, τα οποία
περιλαµβάνουν εξ ολοκλήρου ή σε τµήµατα ενοποιούµε-
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νες µονάδες, έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των εκάστο-
τε αναπτυξιακών νόµων και τα οποία δεν έχουν ολοκλη-
ρωθεί, η ενοποίηση επιτρέπεται εφόσον οι φορείς των ε-
πενδυτικών σχεδίων υποβάλλουν στους αρµόδιους φο-
ρείς υπαγωγής, αίτηµα τροποποίησης της οικείας από-
φασης υπαγωγής τους, ώστε να διακρίνεται το φυσικό
και οικονοµικό αντικείµενο του επενδυτικού σχεδίου που
περιλαµβάνεται στην απόφαση υπαγωγής. Σε περίπτωση
µη υποβολής αιτήµατος τροποποίησης ή µη αποδοχής
του από τις αρµόδιες υπηρεσίες λόγω µη διακριτότητας
του αντικειµένου των επενδυτικών σχεδίων, η απόφαση
υπαγωγής ανακαλείται αυτοδίκαια µε τη γνωστοποίηση
της ενοποίησης.»

Άρθρο 35 
Προϋποθέσεις λειτουργίας σύνθετων τουριστικών 
καταλυµάτων - Τροποποίηση της περ. β΄ της παρ. 2 

του άρθρου 8 του ν. 4002/2011

Στην περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 4002/2011
(Α΄ 180), περί των προϋποθέσεων δηµιουργίας σύνθε-
των τουριστικών καταλυµάτων, επέρχονται οι εξής τρο-
ποποιήσεις: α) η υποπερ. γγ΄ τροποποιείται ώστε αντί
της υποβολής αρχιτεκτονικών σχεδίων για το σύνολο
του σύνθετου τουριστικού καταλύµατος να απαιτείται η
υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του µηχανικού και του ι-
διοκτήτη για τους κοινόχρηστους χώρους και τις εγκατα-
στάσεις του σύνθετου τουριστικού καταλύµατος, β) η υ-
ποπερ. δδ΄ τροποποιείται αφενός µε τη διαγραφή της
φράσης «οφείλουν να» και αφετέρου µε την αντικατά-
σταση των λέξεων «σε πλήρη λειτουργία» από τις λέξεις
«σε λειτουργική ετοιµότητα», και η παρ. 2 διαµορφώνε-
ται ως εξής:

«2.α. Επί των τουριστικών επιπλωµένων κατοικιών που
περιλαµβάνονται στα σύνθετα τουριστικά καταλύµατα
της προηγούµενης παραγράφου επιτρέπεται η σύσταση
διηρηµένων ιδιοκτησιών, οριζοντίων και καθέτων, κατά
τις κείµενες διατάξεις, και η σύσταση ή µεταβίβαση σε
τρίτους ενοχικών και εµπραγµάτων δικαιωµάτων επ’ αυ-
τών. Το ποσοστό των δυνάµενων να πωληθούν ή εκµι-
σθωθούν µακροχρονίως τουριστικών επιπλωµένων κα-
τοικιών δεν µπορεί να υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό
(30%) της συνολικώς δοµούµενης επιφάνειας του σύν-
θετου τουριστικού καταλύµατος. Η µακροχρόνια µίσθω-
ση συνοµολογείται για χρονικό διάστηµα δέκα (10) του-
λάχιστον ετών.
β. Η περίπτωση α΄ εφαρµόζεται µόνον εφόσον συ-

ντρέχουν σωρευτικώς οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
αα. τα σύνθετα τουριστικά καταλύµατα αναπτύσσο-

νται σε γήπεδα ίσα ή µεγαλύτερα των εκατόν πενήντα
χιλιάδων (150.000) τ.µ.,
ββ. τα ξενοδοχεία που συµπεριλαµβάνονται σε αυτά

κατατάσσονται στην κατηγορία των πέντε αστέρων,
γγ. έχει υποβληθεί στην αρµόδια υπηρεσία υπεύθυνη

δήλωση του µηχανικού και του ιδιοκτήτη, σύµφωνα µε
την οποία οι κοινόχρηστοι χώροι και εγκαταστάσεις κα-
λύπτουν, µε βάση τις ισχύουσες προδιαγραφές, τις απαι-
τήσεις για την εξυπηρέτηση της συνολικής δυναµικότη-
τας του σύνθετου τουριστικού καταλύµατος στα οποία
συµπεριλαµβάνονται και οι τουριστικές επιπλωµένες κα-
τοικίες,
δδ. οι φορείς διαχείρισης του σύνθετου τουριστικού

καταλύµατος διατηρούν το σύνολο των κοινοχρήστων

χώρων και εγκαταστάσεων του σύνθετου τουριστικού
καταλύµατος, που απαιτούνται σύµφωνα µε τις ισχύου-
σες προδιαγραφές για την εξυπηρέτηση των τουριστι-
κών επιπλωµένων κατοικιών, σε λειτουργική ετοιµότητα
καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.
γ. Για τη σύσταση διηρηµένων ιδιοκτησιών επί των

σύνθετων τουριστικών καταλυµάτων δεν έχει εφαρµογή
η παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.δ. 1024/1971 (Α΄ 232).»

Άρθρο 36 
Όροι δόµησης σύνθετων τουριστικών καταλυµάτων -
Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 4002/2011

1. Στην περ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 9 του
ν. 4002/2011 (Α΄ 180), περί των όρων δόµησης των σύν-
θετων τουριστικών καταλυµάτων, επέρχονται οι εξής
τροποποιήσεις: α) προστίθεται νέο τέταρτο εδάφιο, β) το
παλαιό τέταρτο εδάφιο τροποποιείται, ώστε για την ανά-
κληση του Ειδικού Σήµατος Λειτουργίας του σύνθετου
τουριστικού καταλύµατος να απαιτούνται: βα) αυτοψία,
ββ) διαπίστωση µόνιµης διακοπής λειτουργίας του γηπέ-
δου γκολφ, και όχι απλώς παύσης λειτουργίας του γηπέ-
δου γκολφ µε στόχο τη µόνιµη διακοπή λειτουργίας του,
και βγ) πράξη που εκδίδεται από τον Προϊστάµενο της
κατά τόπον αρµόδιας Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρι-
σµού, και όχι από την Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Α-
δειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων, και η περ. β) της
παρ. 3 του άρθρου 9 διαµορφώνεται ως εξής:

«β) Εφόσον ο υλοποιούµενος συντελεστής δόµησης
δεν υπερβαίνει το 0,12, το ποσοστό των δυνάµενων να
πωληθούν ή εκµισθωθούν µακροχρονίως τουριστικών ε-
πιπλωµένων κατοικιών, σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται
στο άρθρο 8, καθορίζεται σε σαράντα τοις εκατό (40%)
της συνολικώς δοµούµενης επιφάνειας του σύνθετου
τουριστικού καταλύµατος. Το ποσοστό αυτό προσαυξά-
νεται σε εξήντα τοις εκατό (60%) όταν ο υλοποιούµενος
συντελεστής δόµησης είναι ίσος ή µικρότερος του 0,07.
Ειδικά, εφόσον στα σύνθετα τουριστικά καταλύµατα

περιλαµβάνεται γήπεδο γκολφ δεκαοκτώ (18) τουλάχι-
στον οπών, το ποσοστό των δυνάµενων να πωληθούν ή
εκµισθωθούν µακροχρονίως τουριστικών επιπλωµένων
κατοικιών προσαυξάνεται σε:
αα) πενήντα πέντε τοις εκατό (55%) της συνολικώς

δοµούµενης επιφάνειας του σύνθετου τουριστικού κατα-
λύµατος, εφόσον ο συντελεστής δόµησης που πραγµα-
τοποιείται δεν υπερβαίνει το 0,12,
ββ) εβδοµήντα τοις εκατό (70%) της συνολικώς δο-

µούµενης επιφάνειας του σύνθετου τουριστικού καταλύ-
µατος, εφόσον ο συντελεστής δόµησης δεν υπερβαίνει
το 0,07.
Εφόσον στα σύνθετα τουριστικά καταλύµατα περιλαµ-

βάνεται γήπεδο γκολφ εννέα (9) οπών, το ποσοστό των
δυνάµενων να πωληθούν ή εκµισθωθούν µακροχρονίως
τουριστικών επιπλωµένων κατοικιών προσαυξάνεται σε:
αα) σαράντα επτά τοις εκατό (47%) της συνολικώς δο-

µούµενης επιφάνειας του σύνθετου τουριστικού καταλύ-
µατος, εφόσον ο συντελεστής δόµησης που πραγµατο-
ποιείται δεν υπερβαίνει το 0,12,
ββ) σε εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) της συνολικώς

δοµούµενης επιφάνειας του σύνθετου τουριστικού κατα-
λύµατος, εφόσον ο συντελεστής δόµησης δεν υπερβαί-
νει το 0,07.
Σε περίπτωση που, κατόπιν αυτοψίας, διαπιστωθεί µε
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πράξη του Προϊσταµένου της κατά τόπον αρµόδιας Πε-
ριφερειακής Υπηρεσίας Τουρισµού η µόνιµη διακοπή λει-
τουργίας του γηπέδου γκολφ, η Ειδική Υπηρεσία Προώ-
θησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων ανα-
καλεί το Ειδικό Σήµα Λειτουργίας του σύνθετου τουρι-
στικού καταλύµατος και επιστρέφεται εντόκως από της
έκδοσης της σχετικής διαπιστωτικής πράξης τυχόν επι-
δότηση για την κατασκευή του ξενοδοχειακού καταλύ-
µατος και του γηπέδου γκολφ.»

Άρθρο 37 
Συντελεστές δόµησης στα σύνθετα καταλύµατα - 

Τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 1 του ν. 4179/2013

Η παρ. 5 του άρθρου 1 του ν. 4179/2013 (Α΄ 175), περί
οργανωµένων υποδοχέων τουριστικών δραστηριοτήτων,
τροποποιείται µε την προσθήκη στο τέλος της παρ. 5 της
φράσης «, πλην των συντελεστών δόµησης, οι οποίοι
ορίζονται µε βάση την παρ. 3 του άρθρου 9 του
ν. 4002/2011», και η παρ. 5 διαµορφώνεται ως εξής: 

«5. Οι διατάξεις των παρ. 3 και 4 του παρόντος εφαρ-
µόζονται και για τα σύνθετα τουριστικά καταλύµατα των
άρθρων 8 και 9 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180), όπως τροπο-
ποιούνται µε τον παρόντα νόµο, πλην των συντελεστών
δόµησης, οι οποίοι ορίζονται µε βάση την παρ. 3 του άρ-
θρου 9 του ν. 4002/2011.» 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΞΕΝΑΓΟΥΣ

Άρθρο 38
Βασικές υποχρεώσεις ξεναγών - 

Αντικατάσταση του άρθρου 4 του ν. 710/1977
Διοικητική εποπτεία ξεναγών - Επιβολή κυρώσεων -

Τροποποίηση του άρθρου 12 του ν. 710/1977

1. Το άρθρο 4 του ν. 710/1977 (Α΄ 283), περί των βασι-
κών υποχρεώσεων των ξεναγών, αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

«Άρθρο 4
Βασικές υποχρεώσεις ξεναγών

Ο ξεναγός ασκεί τα καθήκοντά του µε τρόπο που δεν
εκφεύγει από το πλαίσιο της κοσµιότητας.»

2. Στο άρθρο 12 του ν. 710/1977, περί άσκησης επο-
πτείας στο έργο των ξεναγών και περί επιβολής κυρώσε-
ων, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στο
πρώτο εδάφιο της παρ. 3 η φράση «Σε όποιον παρέχει
τις υπηρεσίες του άρθρου 1 κατά παράβαση των άρθρων
2, 3 και 11,» αντικαθίσταται από τη φράση «Σε όποιον α-
σκεί το επάγγελµα του ξεναγού, χωρίς να πληρούνται οι
νόµιµες προϋποθέσεις για την άσκησή του, όπως αυτές
ορίζονται στο άρθρο 2,», β) στο πρώτο εδάφιο της παρ.
4, βα) η φράση «στο πλαίσιο άσκησης του έργου τους
συνεργάζονται για την παροχή υπηρεσιών ξεναγού µε
πρόσωπο το οποίο δεν έχει τις νόµιµες προϋποθέσεις
για την άσκηση του επαγγέλµατος κατά παράβαση των
άρθρων 2, 3 και 11,» αντικαθίσταται από τη φράση «στο
πλαίσιο άσκησης των δραστηριοτήτων τους συνεργάζο-
νται µε πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες ξεναγού, χωρίς
να πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις για την άσκηση
του επαγγέλµατος του ξεναγού,» ββ) διαγράφεται η λέ-

ξη «χρηµατικό» πριν από τη λέξη «πρόστιµο», γ) στο
δεύτερο εδάφιο της παρ. 4, η φράση «αφαιρείται το
Ε.Σ.Λ. της τουριστικής επιχείρησης» αντικαθίσταται από
τη φράση «ανακαλείται η Βεβαίωση Συνδροµής Νόµιµων
Προϋποθέσεων (Β.Σ.Ν.Π.) λειτουργίας της τουριστικής
επιχείρησης», δ) µετά από την παρ. 4 προστίθεται παρ.
4α, ε) στο πρώτο εδάφιο της παρ. 5, εα) µετά από τις λέ-
ξεις «Για παραβάσεις του άρθρου 4,» προστίθεται η φρά-
ση «που διαπιστώνονται από όργανα της Ελληνικής Α-
στυνοµίας ή από εντεταλµένους υπαλλήλους - ελεγκτές
των κατά τόπο αρµόδιων Περιφερειακών Υπηρεσιών
Τουρισµού του Υπουργείου Τουρισµού,», εβ) διαγράφε-
ται η λέξη «αρχικά» πριν από τις λέξεις «η ποινή της επί-
πληξης», στ) η παρ. 6 καταργείται, ζ) η παρ. 7 τροποποι-
είται ζα) µε τη διαγραφή της λέξης «χρηµατικά» πριν α-
πό τη λέξη «πρόστιµα», ζβ) ως προς το αρµόδιο όργανο
επιβολής των προστίµων, ζγ) µε τη διαγραφή της φρά-
σης «, βεβαιώνονται στην αρµόδια Δ.Ο.Υ. της κατοικίας
ή της έδρας του υπόχρεου και εισπράττονται σύµφωνα
µε τις διατάξεις του Κώδικα περί Εισπράξεων Δηµοσίων
Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.)», η) το τρίτο εδάφιο της παρ. 8 δια-
γράφεται, θ) προστίθεται παρ. 9 περί της βεβαίωσης και
της είσπραξης των προστίµων, και το άρθρο 12 διαµορ-
φώνεται ως εξής:

«Άρθρο 12
Εποπτεία επί των ξεναγών - Κυρώσεις - 

Εξουσιοδοτική διάταξη

1. Στο έργο των ξεναγών εποπτεία ασκεί το Υπουρ-
γείο Τουρισµού. 

2. Η εποπτεία συνίσταται στη διενέργεια ελέγχων και
την επιβολή κυρώσεων για τις περιπτώσεις παράβασης
των διατάξεων του παρόντος νόµου.

3. Σε όποιον ασκεί το επάγγελµα του ξεναγού, χωρίς
να πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις για την άσκησή
του, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 2, επιβάλλεται
πρόστιµο χιλίων (1.000) ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής
εντός έτους, επιβάλλεται διπλάσιο πρόστιµο, ήτοι δύο
χιλιάδων (2.000) ευρώ, ενώ σε κάθε επόµενη υποτροπή
επιβάλλεται πρόστιµο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.

4. Σε τουριστικές επιχειρήσεις, οι οποίες στο πλαίσιο
άσκησης των δραστηριοτήτων τους συνεργάζονται µε
πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες ξεναγού, χωρίς να
πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις για την άσκηση του
επαγγέλµατος του ξεναγού, επιβάλλεται πρόστιµο δύο
χιλιάδων (2.000) ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής εντός
του έτους, επιβάλλεται διπλάσιο πρόστιµο, ήτοι τεσσά-
ρων χιλιάδων (4.000) ευρώ, ενώ σε κάθε επόµενη υπο-
τροπή ανακαλείται η Βεβαίωση Συνδροµής Νόµιµων
Προϋποθέσεων (Β.Σ.Ν.Π.) λειτουργίας της τουριστικής
επιχείρησης για χρονικό διάστηµα µέχρι έξι (6) µηνών. 

4α. Σε όποιον διαφηµίζει σε ιστοσελίδες, µέσα κοινω-
νικής δικτύωσης και έντυπο υλικό, ή µε οποιοδήποτε άλ-
λο τρόπο την παροχή υπηρεσιών ξενάγησης του άρθρου
1, χωρίς να πληροί τις νόµιµες προϋποθέσεις για την ά-
σκηση του επαγγέλµατος του ξεναγού και χωρίς να ανα-
γράφει τον αριθµό µητρώου του, επιβάλλεται πρόστιµο
χιλίων (1.000) ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής εντός έ-
τους, επιβάλλεται πρόστιµο δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ,
ενώ σε κάθε επόµενη υποτροπή επιβάλλεται πρόστιµο
πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Οι τουριστικές επιχειρή-
σεις, οι οποίες στο πλαίσιο άσκησης του έργου τους,
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διαφηµίζουν την παροχή υπηρεσιών ξενάγησης από
πρόσωπο που δεν έχει τις νόµιµες προς τούτο προϋπο-
θέσεις, υπόκεινται σε πρόστιµο δύο χιλιάδων (2.000) ευ-
ρώ. Σε περίπτωση υποτροπής εντός του έτους, επιβάλ-
λεται πρόστιµο τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ, ενώ σε
κάθε επόµενη υποτροπή ανακαλείται η Β.Σ.Ν.Π. για χρο-
νικό διάστηµα µέχρι έξι (6) µηνών.

5. Για παραβάσεις του άρθρου 4, που διαπιστώνονται
από όργανα της Ελληνικής Αστυνοµίας ή από εντεταλ-
µένους υπαλλήλους - ελεγκτές των κατά τόπον αρµό-
διων Περιφερειακών Υπηρεσιών Τουρισµού του Υπουρ-
γείου Τουρισµού, επιβάλλεται η ποινή της επίπληξης και
σε περίπτωση υποτροπής πρόστιµο πεντακοσίων (500)
ευρώ. Σε περίπτωση νέας υποτροπής εντός έτους, επι-
βάλλεται διπλάσιο πρόστιµο, ήτοι χιλίων (1.000) ευρώ, ε-
νώ για κάθε επόµενη υποτροπή εντός έτους αφαιρείται
το δικαίωµα άσκησης του επαγγέλµατος του ξεναγού
για διάστηµα έως τριών (3) µηνών.

6. Καταργείται.
7. Τα πρόστιµα των παρ. 2, 3, 4, 4α και 5 επιβάλλονται

υπέρ του Ελληνικού Δηµοσίου µε απόφαση του Προϊ-
σταµένου της κατά τόπον αρµόδιας Περιφερειακής Υπη-
ρεσίας Τουρισµού. 

8. Κατά της απόφασης της παρ. 7 επιτρέπεται προσφυ-
γή ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής του στοιχείου δ΄
της παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 3270/2004 (Α΄ 187), όπως
αυτό ισχύει. Η προσφυγή υποβάλλεται στο Υπουργείο
Τουρισµού εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από
την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης στο ενδιαφερό-
µενο µέρος. Με την άσκηση της προσφυγής και για το
διάστηµα της προς άσκηση αυτής προθεσµίας αναστέλ-
λεται η εκτέλεση της προσβαλλόµενης απόφασης.

9. Τα πρόστιµα βεβαιώνονται στην αρµόδια κατά την
κείµενη νοµοθεσία Δηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία
(Δ.Ο.Υ.) και εισπράττονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε., ν.δ.
356/1974, Α΄ 90).»

Άρθρο 39
Συχνότητα πραγµατοποίησης ταχύρρυθµων 
προγραµµάτων κατάρτισης για την άσκηση 

του επαγγέλµατος του ξεναγού - Τροποποίηση 
της παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 710/1977

Στην παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 710/1977 (Α΄ 283),
περί των ταχύρρυθµων προγραµµάτων κατάρτισης για
την άσκηση του επαγγέλµατος του ξεναγού, τροποποιεί-
ται το πρώτο εδάφιο µε την προσθήκη της φράσης «δύ-
νανται να», β) µε την πρόβλεψη ότι τα προγράµµατα
πραγµατοποιούνται µέχρι, και όχι τουλάχιστον, τρεις (3)
φορές το χρόνο, γ) µε την πρόβλεψη ότι τα προγράµµα-
τα πραγµατοποιούνται λαµβανοµένων υπόψη των δια-
µορφούµενων ανά χρονική περίοδο αναγκών για ξενα-
γούς στην αγορά εργασίας και η παρ. 3 διαµορφώνεται
ως εξής:

«3. Τα προγράµµατα της προηγούµενης παραγράφου
δύνανται να πραγµατοποιούνται µέχρι τρεις (3) φορές το
χρόνο, λαµβανοµένων υπόψη των διαµορφούµενων ανά
χρονική περίοδο αναγκών για ξεναγούς στην αγορά ερ-
γασίας. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισµού καθορί-
ζεται κάθε φορά ο τόπος και ο χρόνος υλοποίησης των
ταχύρρυθµων προγραµµάτων, η διαδικασία, τα κριτήρια
εισαγωγής των υποψηφίων, ο αριθµός των καταρτιζοµέ-

νων και η οικονοµική επιβάρυνση για τη συµµετοχή στα
ταχύρρυθµα προγράµµατα. Η άριστη γνώση ξένης γλώσ-
σας, που πιστοποιείται σύµφωνα µε τη σχετική για την α-
πόδειξη γλωσσοµάθειας για τον διορισµό σε θέσεις του
δηµόσιου τοµέα νοµοθεσία, θεωρείται απαραίτητη προϋ-
πόθεση για τη συµµετοχή στα προγράµµατα αυτά.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Άρθρο 40
Πράξεις οργάνων των δικαιούχων χρηµατοδότησης

φορέων του Υπουργείου Τουρισµού

Οι ενέργειες στο πλαίσιο διαδικασιών ανάθεσης και η
ανάληψη συµβατικών δεσµεύσεων από όργανα των ορι-
σµένων ως δικαιούχων χρηµατοδότησης από το συγχρη-
µατοδοτούµενο ή το εθνικό σκέλος του Προγράµµατος
Δηµοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Τουρισµού, ανε-
ξαρτήτως του ορισµού τους ως αποφαινόµενων οργά-
νων, από 1.8.2019 και µέχρι τις 8.2.2021, καθίστανται κα-
νονικές και νόµιµες, εφόσον οι προβλεπόµενες στην κεί-
µενη νοµοθεσία πράξεις και τα στοιχεία δηµοσίων συµ-
βάσεων έχουν καταχωρισθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο Δηµοσίων Συµβάσεων και έχουν τηρηθεί οι δια-
γωνιστικές διαδικασίες του ν. 4412/2016 (Α΄ 147).

Άρθρο 41 
Μεταθέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού

Το άρθρο 67 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολι-
τικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.
(ν. 3528/2007, Α΄ 26), περί µεταθέσεων, εφαρµόζεται και
στο εκπαιδευτικό προσωπικό των εκπαιδευτικών µονά-
δων του Υπουργείου Τουρισµού της υποπερ. β) της περ.
4 του άρθρου 2 του π.δ. 127/2017 (Α΄ 157), κατά παρέκ-
κλιση όσων ορίζονται στο άρθρο 11, περί της πλήρωσης
των θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού στις Ανώτερες
Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης, και στο άρθρο 23, πε-
ρί του εκπαιδευτικού προσωπικού της τουριστικής επαγ-
γελµατικής εκπαίδευσης, του ν. 3105/2003 (Α΄ 29).

Άρθρο 42 
Μη µισθολογικές παροχές υπαλλήλων του Ελληνικού

Οργανισµού Τουρισµού - Τροποποίηση 
του άρθρου 43 του ν. 4484/2017

Στην παρ. 5 του άρθρου 43 του ν. 4484/2017 (Α΄ 110)
προστίθεται τέταρτο, πέµπτο, έκτο και έβδοµο εδάφιο
και η παρ. 5 διαµορφώνεται ως εξής: 

«5. Παροχές από φορείς Γενικής Κυβέρνησης που α-
φορούν σε κάθε είδους Ασφαλιστήρια Συµβόλαια ή Προ-
γράµµατα Ιατροφαρµακευτικής Κάλυψης των εργαζοµέ-
νων, καθώς και σε µειωµένα εισιτήρια, δωρεάν Κάρτες
Διαδροµών καταργούνται. Από τη ρύθµιση αυτή εξαιρού-
νται οι παροχές που αφορούν την προβλεπόµενη από
την παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 2194/1994 (Α΄ 34) ασφά-
λιση του προσωπικού του ΕΚΑΒ και των Μονάδων Μετα-
µοσχεύσεων κατά την εκτέλεση διατεταγµένης υπηρε-
σίας µε τα µέσα µεταφοράς (ελικόπτερα, αεροπλάνα, α-
εροσκάφη, ειδικές κινητές µονάδες, ασθενοφόρα, πλω-
τά µέσα) επειγόντων περιστατικών. Από τη ρύθµιση αυ-
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τήν εξαιρούνται επίσης οι παροχές που αφορούν στην α-
σφάλιση του προσωπικού της Ελληνικής Αεροπορικής
Βιοµηχανίας Α.Ε. (Ε.Α.Β. Α.Ε.) κατά την άσκηση ή εξ α-
φορµής της υπηρεσίας του. Κατ’ εξαίρεση, στους υπαλ-
λήλους του Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού (Ε.Ο.Τ.)
και του Υπουργείου Τουρισµού που µετατίθενται ή απο-
σπώνται σε Υπηρεσίες Εξωτερικού Ε.Ο.Τ. που εδρεύουν
σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), στις οποίες
δεν υφίσταται σύστηµα δηµόσιας υγείας και περίθαλ-
ψης, ή σε χώρες µε τις οποίες δεν υφίστανται διµερείς
διακρατικές συµφωνίες µε την Ελλάδα που να ρυθµίζουν
το ζήτηµα της ιατροφαρµακευτικής κάλυψης, καθώς και
στα µέλη της οικογενείας τους (σύζυγο, συµβιούντα υπό
την έννοια του ν. 4356/2015 (Α΄ 181) τέκνα) που συνοι-
κούν µαζί τους στο εξωτερικό, παρέχεται, ως οικειοθε-
λής µισθολογική παροχή, ιδιωτική ιατροφαρµακευτική
και νοσοκοµειακή ασφάλιση. Η δαπάνη για την παροχή
των προγραµµάτων ιατροφαρµακευτικής και νοσοκοµει-
ακής ασφάλισης από ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία βα-
ρύνει τον Προϋπολογισµό Διοίκησης και Λειτουργίας οι-
κονοµικού έτους, των Υπηρεσιών Εξωτερικού Ε.Ο.Τ. που
εµπίπτουν στη ρύθµιση. Οιαδήποτε ιατροφαρµακευτική ή
και νοσοκοµειακή κάλυψη στις χώρες, όπου µετατίθε-
νται ή αποσπώνται, για όλο το διάστηµα της παραµονής
τους, παρέχεται αποκλειστικά µέσω της ιδιωτικής ασφά-
λισης ως ανωτέρω. Κατά τα λοιπά, οι διατάξεις περί υπο-
χρεωτικής ασφάλισης δηµοσίων υπαλλήλων και λειτουρ-
γών και υπαλλήλων νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαί-
ου, στην Ελλάδα, εξακολουθούν να ισχύουν.»

Άρθρο 43
Kάλυψη στεγαστικών αναγκών

του Υπουργείου Τουρισµού

1. Για την κάλυψη των αναγκών στέγασης των µονά-
δων της Κεντρικής Υπηρεσίας, το Υπουργείο Τουρισµού
δύναται να προβεί έως την 31η.3.2022 σε σύναψη νέων
συµβάσεων µίσθωσης ακινήτων κατά παρέκκλιση των
κείµενων διατάξεων περί µίσθωσης ακινήτων για τη στέ-
γαση δηµοσίων υπηρεσιών.

2. Οι µισθώσεις της παρ. 1 συνάπτονται µε απόφαση
του αρµοδίου οργάνου του Υπουργείου Τουρισµού, που
λαµβάνεται ύστερα από εισήγηση της αρµόδιας Διεύ-
θυνσης του Υπουργείου Τουρισµού, αναφορικά µε την ά-
µεση και επιτακτική ανάγκη κάλυψης υφιστάµενων στε-
γαστικών αναγκών των εργαζοµένων του Υπουργείου
Τουρισµού.

3. Το ύψος του καταβλητέου µισθώµατος στο πλαίσιο
των νέων µισθώσεων δεν δύναται να υπερβαίνει την ορι-
ζόµενη ως εύλογη αξία µίσθωσης, που προκύπτει από α-
ναλυτική έκθεση εκτιµητικής εταιρείας επί τη βάσει των
υφιστάµενων µισθωτικών συνθηκών. 

4. Για τη σύναψη της µίσθωσης αποστέλλεται από την
αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισµού επιστολή
εκδήλωσης ενδιαφέροντος στους έχοντες τη µισθωτική
εκµετάλλευση, η οποία περιέχει όλους τους κρίσιµους ό-
ρους της µίσθωσης (διάρκεια, χρήση, πρόβλεψη αζήµιας
λύσης και προτεινόµενο µίσθωµα). Αν οι προτεινόµενοι
όροι γίνουν αποδεκτοί, συνάπτεται η σύµβαση µίσθωσης
µε έναρξη εντός µηνός από τη σύνταξη του µισθωτηρίου
και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 1ης.4.2022. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ
ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ

ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Άρθρο 44 
Αρµοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Προώθησης

και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων -
Τροποποίηση της περ. β΄ της παρ. 2 
του άρθρου 12 του ν. 4002/2011

Στην περ. β της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4002/2011
(Α΄ 180), περί των αρµοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας
Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων
στον Ελληνικό Οργανισµό Τουρισµού (Ε.Ο.Τ.), επέρχο-
νται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στο πρώτο εδάφιο:
αα) µετά τη λέξη «στάσεως» προστίθενται οι λέξεις «,
µε εξαίρεση τις διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότη-
σης,», αβ) οι λέξεις «καθώς και για απαραίτητες εγκρί-
σεις και αναθεωρήσεις αδειών νέων ή/ και υφιστάµε-
νων» αντικαθίστανται από τις λέξεις «καθώς και για την
έκδοση και την αναθεώρηση των απαραίτητων προεγκρί-
σεων οικοδοµικών αδειών νέων ή υφιστάµενων», αγ) η
φράση «σε τουριστικά καταλύµατα» αντικαθίσταται από
τη φράση «, που λειτουργούν αυτοτελώς ή εντός τουρι-
στικών καταλυµάτων», αδ) µετά τις λέξεις «τουριστικό
κατάλυµα» προστίθενται οι λέξεις «ή εντός Περιοχής Ο-
λοκληρωµένης Τουριστικής Ανάπτυξης» και αε) στο τέ-
λος του εδαφίου µετά τη λέξη «παρόντος» προστίθενται
οι λέξεις «και των Περιοχών Ολοκληρωµένης Τουριστι-
κής Ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α.) που προβλέπονται στο άρθρο
29 του ν. 2545/1997 (Α΄ 254)», β) το δεύτερο εδάφιο κα-
ταργείται, γ) στο πέµπτο εδάφιο προστίθεται η πρόβλε-
ψη ότι πρέπει να τηρούνται και οι διατάξεις της νοµοθε-
σίας περί αιγιαλού και παραλίας, καθώς και της αρχαιο-
λογικής νοµοθεσίας, και η περ. β΄ διαµορφώνεται ως ε-
ξής:

«β. Λειτουργεί ως υπηρεσία µιας στάσεως, µε εξαίρε-
ση τις διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης, για
την αδειοδότηση σε όλα τα στάδια της, καθώς και για
την έκδοση και την αναθεώρηση των απαραίτητων προε-
γκρίσεων οικοδοµικών αδειών νέων ή υφιστάµενων κύ-
ριων ξενοδοχειακών καταλυµάτων τεσσάρων (4) ή πέντε
(5) αστέρων, δυναµικότητας άνω των εκατό (100) κλι-
νών, εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδοµής, που
λειτουργούν αυτοτελώς ή εντός τουριστικών καταλυµά-
των των παραπάνω κατηγοριών ή σε σύνθετο τουριστικό
κατάλυµα ή εντός Περιοχής Ολοκληρωµένης Τουριστι-
κής Ανάπτυξης, καθώς και των σύνθετων τουριστικών
καταλυµάτων που προβλέπονται στο άρθρο 8 του παρό-
ντος και των Περιοχών Ολοκληρωµένης Τουριστικής Α-
νάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α.) που προβλέπονται στο άρθρο 29
του ν. 2545/1997 (Α΄ 254). Για το σκοπό αυτόν, παραλαµ-
βάνει το φάκελο της κατά περίπτωση αιτούµενης αδειο-
δότησης, ελέγχει την πληρότητά του, φροντίζει για τη
συµπλήρωση των αναγκαίων δικαιολογητικών από τον
ενδιαφερόµενο και τον διαβιβάζει στους κατά περίπτω-
ση αρµόδιους φορείς, οι οποίοι υποχρεούνται να προβαί-
νουν κατά προτεραιότητα στις επιβαλλόµενες για τον
σκοπό αυτόν ενέργειες, σύµφωνα µε τις οικείες αρµο-
διότητές τους. Οι φορείς αυτοί υποχρεούνται να παρέ-
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χουν στην Ειδική Υπηρεσία κάθε αναγκαία ενηµέρωση,
έγγραφη ή και προφορική, για το στάδιο, στο οποίο βρί-
σκονται οι σχετικές διαδικασίες, τις τυχόν ελλείψεις του
φακέλου και τον τρόπο συµπλήρωσής τους, καθώς και
για τους λόγους της καθυστέρησης ή της αδυναµίας πα-
ροχής των αιτουµένων αδειών ή εγκρίσεων. Σε κάθε πε-
ρίπτωση, πρέπει να τηρούνται όλες οι διατάξεις της κεί-
µενης πολεοδοµικής νοµοθεσίας, της νοµοθεσίας περί
αιγιαλού και παραλίας και της αρχαιολογικής νοµοθε-
σίας.»

Άρθρο 45 
Προθεσµία προσκόµισης απόφασης έγκρισης
περιβαλλοντικών όρων χιονοδροµικών κέντρων

Η προθεσµία των δύο (2) ετών για την προσκόµιση α-
πόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων χιονοδροµι-
κών κέντρων, όπως τίθεται στην περ. β) της παρ. 2 του
άρθρου 13 του ν. 4179/2013 (Α΄ 175) παρατείνεται για έ-
να (1) έτος ακόµη από τη δηµοσίευση του παρόντος.

Άρθρο 46 
Προδιαγραφές εγκαταστάσεων µονάδων ιαµατικής

θεραπείας και κέντρων ιαµατικού τουρισµού -
θερµαλισµού, θαλασσοθεραπείας και αναζωογόνησης

- Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 16 
του ν. 3498/2006

Στην παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 3498/2006 (Α΄ 230),
περί προδιαγραφών για την ανέγερση ή µετατροπή ή ε-
πέκταση των εγκαταστάσεων µονάδων ιαµατικής θερα-
πείας και των κέντρων ιαµατικού τουρισµού - θερµαλι-
σµού, θαλασσοθεραπείας και αναζωογόνησης, επέρχο-
νται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) το πρώτο εδάφιο
τροποποιείται, ώστε ο σχετικός φάκελος για την έκδοση
άδειας δόµησης να υποβάλλεται εφεξής στο πολεοδοµι-
κό γραφείο της Ειδικής Υπηρεσίας Προώθησης και Αδει-
οδότησης Τουριστικών Επενδύσεων (Ε.Υ.Π.Α.Τ.Ε.), αντί
της πολεοδοµικής υπηρεσίας µετά από έγκριση του Ελ-
ληνικού Οργανισµού Τουρισµού (Ε.Ο.Τ.), β) το δεύτερο
εδάφιο τροποποιείται µε την προσθήκη της λέξης «µέ-
χρι» πριν από τις λέξεις «εκατό (100) µέτρα» και οι λέ-
ξεις «µε ποινή ακυρότητας της πράξης αυτής» αντικαθί-
στανται από τις λέξεις «µε ποινή ακυρότητας της διοικη-
τικής πράξης σε περίπτωση παράλειψης», γ) το τρίτο ε-
δάφιο τροποποιείται ως προς το αρµόδιο όργανο καθορι-
σµού της διαδικασίας ελέγχου, δικαιολογητικών και κά-
θε λεπτοµέρειας για την εφαρµογή της παραγράφου και
η παρ. 2 διαµορφώνεται ως εξής:

«2. Για την έκδοση άδειας δόµησης υποβάλλεται σχε-
τικός φάκελος στο πολεοδοµικό γραφείο της Ειδικής Υ-
πηρεσίας Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Ε-
πενδύσεων (Ε.Υ.Π.Α.Τ.Ε.). Στην περίπτωση που η έκδο-
ση άδειας για οικοδοµικές εργασίες αναφέρεται σε ακί-
νητο που απέχει µέχρι εκατό (100) µέτρα από την ακτο-
γραµµή, απαιτείται να γίνει, µε ποινή ακυρότητας της
διοικητικής πράξης σε περίπτωση παράλειψης, ο καθορι-
σµός του αιγιαλού και της παραλίας στην περιοχή
αυτή σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8 του
ν. 2971/2001. Η διαδικασία ελέγχου, τα σχετικά δικαιο-
λογητικά και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρ-
µογή της διάταξης της παρούσας παραγράφου καθορίζο-
νται µε απόφαση του Υπουργού Τουρισµού, που δηµοσι-
εύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.»

Άρθρο 47 
Ειδικό σήµα λειτουργίας µονάδων ιαµατικής θεραπείας

και κέντρων ιαµατικού τουρισµού - θερµαλισµού, 
θαλασσοθεραπείας και αναζωογόνησης -

Τροποποίηση του άρθρου 17 του ν. 3498/2006

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 3498/2006
(Α΄ 230), περί του ειδικού σήµατος λειτουργίας µονάδων
ιαµατικής θεραπείας, κέντρων ιαµατικού τουρισµού -
θερµαλισµού, κέντρων θαλασσοθεραπείας και κέντρων
αναζωογόνησης επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιή-
σεις: α) προστίθεται µετά τις λέξεις «Μονάδες ιαµατικής
θεραπείας, κέντρα ιαµατικού τουρισµού - θερµαλισµού,
κέντρα θαλασσοθεραπείας και κέντρα αναζωογόνησης»
η φράση «, των οποίων η λειτουργία συνδυάζεται µε κύ-
ρια τουριστικά καταλύµατα ή µε εγκαταστάσεις ιαµατι-
κού τουρισµού ή µε σύνθετα τουριστικά καταλύµατα ή µε
Περιοχές Ολοκληρωµένης Τουριστικής Ανάπτυξης,» και
β) ορίζεται ως αρµόδιο όργανο για την έκδοση του ειδι-
κού σήµατος λειτουργίας, το Υπουργείο Τουρισµού αντί
του Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού (Ε.Ο.Τ.), και η
παρ. 1 διαµορφώνεται ως εξής:

«1. Μονάδες ιαµατικής θεραπείας, κέντρα ιαµατικού
τουρισµού - θερµαλισµού, κέντρα θαλασσοθεραπείας και
κέντρα αναζωογόνησης, των οποίων η λειτουργία συν-
δυάζεται µε κύρια τουριστικά καταλύµατα ή µε εγκατα-
στάσεις ιαµατικού τουρισµού ή µε σύνθετα τουριστικά
καταλύµατα ή µε Περιοχές Ολοκληρωµένης Τουριστικής
Ανάπτυξης, λειτουργούν µε ειδικό σήµα λειτουργίας, το
οποίο χορηγείται από το αρµόδιο όργανο του Υπουργεί-
ου Τουρισµού και αναρτάται σε εµφανές κοινόχρηστο
σηµείο της επιχείρησης προσιτό στο κοινό, στον χώρο υ-
ποδοχής ή της κυρίας εισόδου.»

2. Η παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 3498/2006 τροποποι-
είται ώστε να µην απαιτείται για την έκδοση της απόφα-
σης του Υπουργού Τουρισµού για την απόκτηση του ειδι-
κού σήµατος λειτουργίας από τις επιχειρήσεις της παρ. 1
του άρθρου 17 του ν. 3498/2006 η προηγούµενη πρότα-
ση του Ε.Ο.Τ. και στις προϋποθέσεις απόκτησης του ειδι-
κού σήµατος λειτουργίας να συµπεριλαµβάνεται η δια-
σφάλιση της προσβασιµότητας σε άτοµα µε αναπηρία
και µειωµένη κινητικότητα, και η παρ. 2 διαµορφώνεται
ως εξής:

«2. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισµού, η οποία
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζο-
νται οι όροι, οι προϋποθέσεις, συµπεριλαµβανοµένης
της διασφάλισης προσβασιµότητας σε άτοµα µε αναπη-
ρία και µειωµένη κινητικότητα, οι οικονοµικές επιβαρύν-
σεις, η διαδικασία, τα απαραίτητα δικαιολογητικά και κά-
θε αναγκαία λεπτοµέρεια για την απόκτηση του ειδικού
σήµατος λειτουργίας από τις επιχειρήσεις της προηγού-
µενης παραγράφου.»

3. Η παρ. 3 του άρθρου 17 του ν. 3498/2006 τροποποι-
είται µε τη διαγραφή της φράσης «υποχρεούνται, εντός
ενός (1) έτους από τη δηµοσίευση της απόφασης της πα-
ραγράφου 2, να υποβάλουν στον Ε.Ο.Τ. αίτηση µε τα κα-
θορισµένα δικαιολογητικά προκειµένου να τύχουν του
ειδικού σήµατος λειτουργίας», ώστε η αίτηση µε τα κα-
θορισµένα δικαιολογητικά, προκειµένου να εκδοθεί για
αυτές το ειδικό σήµα λειτουργίας να υποβάλλεται στην
Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστι-
κών Επενδύσεων (Ε.Υ.Π.Α.Τ.Ε.) του άρθρου 12 του
ν. 4002/2011 (Α΄ 180), και η παρ. 3 διαµορφώνεται ως ε-
ξής:

«3. Οι υφιστάµενες κατά την έναρξη ισχύος του παρό-
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ντος νόµου επιχειρήσεις της παραπάνω παρ. 1 υποχρε-
ούνται να υποβάλουν στην Ειδική Υπηρεσία Προώθησης
και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων
(Ε.Υ.Π.Α.Τ.Ε.) του άρθρου 12 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180)
αίτηση µε τα καθορισµένα δικαιολογητικά, προκειµένου
να εκδοθεί για αυτές το ειδικό σήµα λειτουργίας.»

Άρθρο 48 
Υφιστάµενες εγκαταστάσεις ιαµατικής θεραπείας -

Τροποποίηση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 23 
του ν. 3498/2006

1. Η παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 3498/2006 (Α΄ 230),
περί της προθεσµίας εντός της οποίας οι υφιστάµενες,
κατά την έναρξη ισχύος του ν. 3498/2006, εγκαταστά-
σεις ιαµατικής θεραπείας καθώς και οι πάσης φύσεως ε-
γκαταστάσεις στις οποίες γίνεται χρήση ιαµατικών φυσι-
κών πόρων όφειλαν να προσαρµοστούν στις διατάξεις
του ν. 3498/2006 τροποποιείται, ώστε να µην χορηγείται
περαιτέρω παράταση της προθεσµίας προσαρµογής
στον νόµο και στις κατ’ εξουσιοδότηση αυτού κανονιστι-
κές πράξεις, και η παρ. 1 διαµορφώνεται ως εξής: 

«1. Τα πρόσωπα που διοικούν ή διαχειρίζονται ή έχουν
αναλάβει τη λειτουργία εγκαταστάσεων ιαµατικής θερα-
πείας, καθώς και πάσης φύσεως εγκαταστάσεων στις ο-
ποίες γίνεται χρήση ιαµατικών φυσικών πόρων και οι ο-
ποίες υφίστανται κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νό-
µου, υποχρεούνται να προσαρµόζονται στις διατάξεις
του νόµου αυτού και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού κα-
νονιστικών πράξεων.»

2. Στην παρ. 2 του άρθρου 23 του ν. 3498/2006, περί
της άδειας λειτουργίας των εγκαταστάσεων ιαµατικών
θεραπειών, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α)
στο πρώτο εδάφιο διαγράφονται οι λέξεις «εντός της
προθεσµίας της προηγούµενης παραγράφου», β) στο
δεύτερο εδάφιο, βα) φράση «αν διαπιστωθεί από τον
Ε.Ο.Τ.» αντικαθίσταται από τη φράση «αν διαπιστωθεί α-
πό την αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισµού»,
ββ) η φράση «χορηγηθεί το ειδικό σήµα λειτουργίας» α-
ντικαθίσταται από τη φράση «εκδοθεί το ειδικό σήµα λει-
τουργίας, σύµφωνα µε το άρθρο 17» και η παρ. 2 διαµορ-
φώνεται ως εξής: 

«2. Εγκαταστάσεις για τις οποίες δεν έχει γίνει προ-
σαρµογή στις διατάξεις του παρόντος νόµου θεωρείται
ότι δεν έχουν άδεια λειτουργίας. Η λειτουργία τους επι-
τρέπεται µόνο αν διαπιστωθεί από την αρµόδια υπηρεσία
του Υπουργείου Τουρισµού ότι τηρούνται οι ισχύουσες
διατάξεις και εκδοθεί το ειδικό σήµα λειτουργίας, σύµ-
φωνα µε το άρθρο 17.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΣΗΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ

Άρθρο 49 
Σήµα Επισκέψιµου Ζυθοποιείου - Προσθήκη άρθρου

25Α στον ν. 4276/2014

Στον ν. 4276/2014 (Α΄ 155) προστίθεται άρθρο 25Α ως
εξής:

«Άρθρο 25Α
Σήµα Επισκέψιµου Ζυθοποιείου - Εξουσιοδοτική διάταξη

1. Θεσπίζεται «Σήµα Επισκέψιµου Ζυθοποιείου» µε
σκοπό την προαγωγή της παροχής υπηρεσιών υποδο-
χής, ξενάγησης, φιλοξενίας και εστίασης-γευσιγνωσίας
σε χώρους όπου λειτουργούν ζυθοποιεία, τα οποία πα-
ράγουν ελληνική µπύρα υψηλής ποιότητας, διαθέτουν
χώρους και εγκαταστάσεις ειδικών προδιαγραφών και
διασφαλίζουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε όλους, συ-
µπεριλαµβανοµένων των ατόµων µε αναπηρία και µειω-
µένη κινητικότητα. 

2. Το Σήµα Επισκέψιµου Ζυθοποιείου είναι σήµα µε ει-
δικό λογότυπο που χορηγείται από το Υπουργείο Τουρι-
σµού, µε το οποίο πιστοποιείται ότι ένα ζυθοποιείο πλη-
ροί τις προϋποθέσεις της παρ. 1. 

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισµού, Οικο-
νοµικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται οι
προδιαγραφές για τις παρεχόµενες υπηρεσίες και οι τε-
χνικές και λειτουργικές προδιαγραφές των εγκαταστά-
σεων της παρ. 1, η µορφή και ο τύπος του Σήµατος Επι-
σκέψιµου Ζυθοποιείου, η διάρκεια ισχύος του, οι ειδικές
προδιαγραφές προσβασιµότητας και κάθε άλλο ειδικότε-
ρο θέµα.»

Άρθρο 50 
Σήµα Επισκέψιµου Ελαιοτριβείου - Προσθήκη 

άρθρου 25Β στον ν. 4276/2014

Στον ν. 4276/2014 (Α΄ 155) προστίθεται άρθρο 25Β ως
εξής:

«Άρθρο 25Β
Σήµα Επισκέψιµου Ελαιοτριβείου - 

Εξουσιοδοτική διάταξη

«1. Θεσπίζεται «Σήµα Επισκέψιµου Ελαιοτριβείου» µε
σκοπό την προαγωγή της παροχής υπηρεσιών υποδο-
χής, ξενάγησης, φιλοξενίας και εστίασης-γευσιγνωσίας
σε χώρους όπου λειτουργούν ελαιοτριβεία, τα οποία πα-
ράγουν ελληνικό ελαιόλαδο εξαιρετικής ποιότητας, δια-
θέτουν χώρους και εγκαταστάσεις ειδικών προδιαγρα-
φών και διασφαλίζουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε ό-
λους, συµπεριλαµβανοµένων των ατόµων µε αναπηρία
και µειωµένη κινητικότητα. 

2. Το Σήµα Επισκέψιµου Ελαιοτριβείου είναι σήµα µε
ειδικό λογότυπο που χορηγείται από το Υπουργείο Του-
ρισµού, µε το οποίο πιστοποιείται ότι ένα ελαιοτριβείο
πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 1. 

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισµού και Α-
γροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων καθορίζονται οι προ-
διαγραφές για τις παρεχόµενες υπηρεσίες και οι τεχνι-
κές και λειτουργικές προδιαγραφές των εγκαταστάσεων
της παρ. 1, η µορφή και ο τύπος του «Σήµατος Επισκέψι-
µου Ελαιοτριβείου», η διάρκεια ισχύος του, οι ειδικές
προδιαγραφές προσβασιµότητας και κάθε άλλο σχετικό
θέµα.»
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Άρθρο 51 
Σήµα Επισκέψιµου Τυροκοµείου - 

Προσθήκη άρθρου 25Γ στον ν. 4276/2014

Στον ν. 4276/2014 (Α΄ 155) προστίθεται άρθρο 25Γ ως
εξής:

«Άρθρο 25Γ
Σήµα Επισκέψιµου Τυροκοµείου -

Εξουσιοδοτική διάταξη

«1. Θεσπίζεται «Σήµα Επισκέψιµου Τυροκοµείου» µε
σκοπό την προαγωγή της παροχής υπηρεσιών υποδο-
χής, ξενάγησης, φιλοξενίας και εστίασης-γευσιγνωσίας
σε χώρους όπου λειτουργούν τυροκοµεία, τα οποία πα-
ράγουν τυροκοµικά και γαλακτοκοµικά προϊόντα, διαθέ-
τουν χώρους και εγκαταστάσεις ειδικών προδιαγραφών
και διασφαλίζουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε όλους,
συµπεριλαµβανοµένων των ατόµων µε αναπηρία και µει-
ωµένη κινητικότητα. 

2. Το Σήµα Επισκέψιµου Τυροκοµείου είναι σήµα µε ει-
δικό λογότυπο που χορηγείται από το Υπουργείο Τουρι-
σµού, µε το οποίο πιστοποιείται ότι ένα τυροκοµείο πλη-
ροί τις προϋποθέσεις της παρ. 1. 

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισµού και Α-
γροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων καθορίζονται οι προ-
διαγραφές για τις παρεχόµενες υπηρεσίες και οι τεχνι-
κές και λειτουργικές προδιαγραφές των εγκαταστάσεων
της παρ. 1, η µορφή και ο τύπος του Σήµατος Επισκέψι-
µου Τυροκοµείου, η διάρκεια ισχύος του, οι ειδικές προ-
διαγραφές προσβασιµότητας και κάθε άλλο σχετικό θέ-
µα.»

Άρθρο 52 
Σήµα Προσβάσιµου Τουριστικού Προορισµού

Θεσπίζεται «Σήµα Προσβάσιµου Τουριστικού Προορι-
σµού». Το σήµα του πρώτου εδαφίου είναι σήµα, µε ειδι-
κό λογότυπο, που απονέµεται από το Υπουργείο Τουρι-
σµού, µε το οποίο πιστοποιείται ότι ένας προορισµός
πληροί τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που καθορίζο-
νται στην εκδιδόµενη κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 1 του
άρθρου 63 κοινή υπουργική απόφαση.

Άρθρο 53 
Σήµα Προσβάσιµης Τουριστικής Επιχείρησης

Θεσπίζεται «Σήµα Προσβάσιµης Τουριστικής Επιχείρη-
σης». Το σήµα του πρώτου εδαφίου είναι σήµα, µε ειδικό
λογότυπο, που απονέµεται από το Υπουργείο Τουρι-
σµού, µε το οποίο πιστοποιείται ότι µία τουριστική επι-
χείρηση πληροί τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που κα-
θορίζονται στην εκδιδόµενη κατ’ εξουσιοδότηση της
παρ. 2 του άρθρου 63 κοινή υπουργική απόφαση.

Άρθρο 54 
Σήµα τουριστικού καταλύµατος 
φιλικού προς ζώα συντροφιάς

1. Θεσπίζεται «Σήµα τουριστικού καταλύµατος φιλικού
προς ζώα συντροφιάς». Το σήµα του πρώτου εδαφίου εί-
ναι σήµα µε ειδικό λογότυπο που απονέµεται από το Υ-
πουργείο Τουρισµού, µε το οποίο πιστοποιείται ότι ένα

τουριστικό κατάλυµα πληροί τα κριτήρια και τις προϋπο-
θέσεις που ορίζονται στην εκδιδόµενη κατ’ εξουσιοδότη-
ση της παρ. 3 του άρθρου 63 κοινή υπουργική απόφαση.

2. Το τουριστικό κατάλυµα χαρακτηρίζεται ως φιλικό
προς ζώα συντροφιάς και του απονέµεται το σήµα της
παρ. 1, εφόσον διαθέτει παροχές και προσφέρει υπηρε-
σίες για την προσωρινή διαµονή ζώων συντροφιάς που
διαµένουν στο τουριστικό κατάλυµα µαζί µε τον ιδιοκτή-
τη τους.

Άρθρο 55 
Σύνθεση ειδικού συλλογικού γνωµοδοτικού οργάνου

για τη χορήγηση Σήµατος Glamping - Τροποποίηση της
περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4688/2020

Στην περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 37 του
ν. 4688/2020 (Α΄ 101), περί της σύνθεσης του ειδικού
συλλογικού οργάνου που ελέγχει την αίτηση για τη δια-
πίστωση της πλήρωσης των ποιοτικών κριτηρίων και λει-
τουργικών προδιαγραφών glamping, η φράση «κλάδου
ΠΕ Μηχανικών, ειδικότητας µηχανικού περιβάλλοντος»
αντικαθίσταται από τη φράση «κλάδου ΠΕ Μηχανικών ή
κλάδου ΠΕ Περιβαλλοντολόγων» και η παρ. 2 διαµορ-
φώνεται ως εξής:

«2. Ειδικό συλλογικό όργανο που συγκροτείται µε α-
πόφαση του Υπουργού Τουρισµού, ελέγχει την αίτηση
για τη διαπίστωση της πλήρωσης των ποιοτικών κριτη-
ρίων και λειτουργικών προδιαγραφών glamping και γνω-
µοδοτεί για την έγκριση ή την απόρριψη της χορήγησης
του Σήµατος Glamping. Το όργανο του προηγούµενου ε-
δαφίου αποτελείται από:
α) έναν-µία (1) υπάλληλο του Υπουργείου Τουρισµού,

κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονοµικού, ως Πρόεδρο, 
β) έναν-µία (1) υπάλληλο του Υπουργείου Περιβάλλο-

ντος και Ενέργειας, κλάδου ΠΕ Μηχανικών ή κλάδου ΠΕ
Περιβαλλοντολόγων, 
γ) έναν-µία (1) αρχιτέκτονα µηχανικό, µέλος της Πα-

νελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων, 
δ) έναν-µία (1) εκπρόσωπο του Ξενοδοχειακού Επιµε-

λητηρίου Ελλάδας.» 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

Άρθρο 56 
Ρύθµιση θεµάτων τουριστικής προβολής της χώρας -
Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3270/2004

Στην παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3270/2004 (Α΄ 187),
περί των αρµοδιοτήτων του Ελληνικού Οργανισµού Του-
ρισµού (Ε.Ο.Τ.) αναφορικά µε την προώθηση της τουρι-
στικής πολιτικής και την προβολή της Χώρας, επέρχο-
νται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στην περ. α) προ-
στίθεται η πρόβλεψη ότι ο Ε.Ο.Τ. ερευνά και τον διεθνή
ανταγωνισµό, προκειµένου να υποβάλει τις σχετικές µε
τη χάραξη τουριστικής πολιτικής προτάσεις του προς το
Υπουργείο Τουρισµού, β) στο πρώτο εδάφιο της περ. β)
µετά τις λέξεις «ελληνικού τουριστικού προϊόντος και»
προστίθενται οι λέξεις «την ενίσχυση της εικόνας» και
στο τέλος του πρώτου εδαφίου προστίθεται η λέξη «Ει-
δικότερα:», γ) στην υποπερ. αα) της περ. β): γα) προστί-
θεται στις συµβάσεις µίσθωσης χώρου και χρόνου στα
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µέσα µαζικής επικοινωνίας και η κατηγορία των διαφηµι-
στικών πλατφορµών προγραµµατικού µάρκετινγκ, γβ)
προστίθεται και η πρόβλεψη της δυνατότητας οι εν λόγω
συµβάσεις να συνάπτονται και µε εταιρίες αγοράς µέ-
σων (media shops), γγ) οι λέξεις «του Διοικητικού Συµ-
βουλίου του Οργανισµού» αντικαθίστανται από τις λέ-
ξεις «Διοικητικού Συµβουλίου του Ε.Ο.Τ.», δ) στο πρώτο
εδάφιο της υποπερ. ββ) της περ. β): δα) µετά τις λέξεις
«προβολή της Ελλάδας» προστίθενται εντός παρένθε-
σης οι λέξεις «(δράσεις προβολής, διαφήµισης, δηµο-
σίων σχέσεων, εκθέσεις και πάσης φύσεως εκδηλώ-
σεις)», δβ) οι λέξεις «κατ’ εφαρµογή της παρ. 3 του άρ-
θρου 168 του ν. 3566/2007 (Α΄ 117)» αντικαθίστανται
από τις λέξεις «κατ’ εφαρµογή του άρθρου 443 του
ν. 4781/2021 (Α΄ 31)», δγ) στο δεύτερο εδάφιο της υπο-
περ. ββ) διαγράφονται οι λέξεις «αποκλειστικά και µόνο
για την εκτέλεση προγραµµάτων προβολής, διαφήµισης,
δηµοσίων σχέσεων και πάσης φύσεως δράσεις προβο-
λής και προώθησης (όπως ιδίως συµµετοχή σε εκθέσεις
ή σε διάφορες εκδηλώσεις ή δράσεις δηµοσίων σχέσε-
ων)», ε) στο πρώτο εδάφιο της υποπερ. γγ) της περ. β),
εα) διαγράφεται η φράση «για τα έτη 2020 και 2021», εβ)
προστίθεται η φράση «και έως και την 31.12.2022,»,  στ)
στο πρώτο εδάφιο της υποπερ. αα) της περ. γ), στα) µε-
τά τις λέξεις «τουριστικών περιοχών» προστίθενται οι
λέξεις «κλάδων τουριστικών επιχειρήσεων και», στβ) οι
λέξεις «όπως: οικολογικός τουρισµός, πολιτιστικός του-
ρισµός, ιατρικός, αθλητικός τουρισµός και κλάδων τουρι-
στικών επιχειρήσεων.» αντικαθίστανται από τις λέξεις
«όπως οικολογικός, πολιτιστικός, ιατρικός, προσβάσιµος
και αθλητικός τουρισµός, καθώς και κάθε άλλη ειδική
µορφή τουρισµού πάντα σε συµµόρφωση µε τους ισχύο-
ντες κανόνες κρατικών ενισχύσεων.», στγ) το δεύτερο
εδάφιο της υποπερ. αα) της περ. γ) διαγράφεται, ζ) στην
υποπερ. γγ) της περ. γ) µετά τις λέξεις «τηλεοπτικών
συνεργείων» το σηµείο στίξης «,» διαγράφεται και τίθε-
ται ο συµπλεκτικός σύνδεσµος «και», η) στην υποπερ.
δδ) της περ. γ) εντός της παρένθεσης και µετά τη λέξη
«workshops» προστίθενται οι λέξεις «, roadshows, webi-
nars» και στο τέλος της υποπερ. δδ) µετά τις λέξεις «έ-
ναντι αντισταθµιστικών παροχών,» προστίθεται η προϋ-
πόθεση «πάντα σε συµµόρφωση µε τους ισχύοντες κα-
νόνες των κρατικών ενισχύσεων.», θ) στην υποπερ. εε)
της περ. γ) η λέξη «Οργανισµό» αντικαθίσταται από τη
λέξη «Ε.Ο.Τ.» ι) η περ. δ) αντικαθίσταται, ια) προστίθεται
περ. ε), και η παρ. 1 διαµορφώνεται ως εξής:

«1. Ο Ε.Ο.Τ. έχει ως αρµοδιότητα την προώθηση της
τουριστικής πολιτικής της Κυβέρνησης και την προβολή
της χώρας. Για το σκοπό αυτόν ο Ε.Ο.Τ., ιδίως:
α) Υποβάλλει προτάσεις στο Υπουργείο Τουρισµού για

τη χάραξη τουριστικής πολιτικής στα θέµατα αρµοδιότη-
τάς του και την εφαρµόζει µέσα στο πλαίσιο των αρµο-
διοτήτων του. Προς τούτο ο Ε.Ο.Τ. ερευνά την τουριστι-
κή αγορά και τον διεθνή ανταγωνισµό, µελετά την αντα-
γωνιστικότητα του τουρισµού, συντάσσει µελέτες για
θέµατα της αρµοδιότητάς του και καταρτίζει τα προ-
γράµµατα διαφήµισης, δηµοσίων σχέσεων και τουριστι-
κών εκδηλώσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
β) Εκτελεί τα προγράµµατα τουριστικής προβολής της

χώρας στο εσωτερικό και το εξωτερικό και µεριµνά για
την προώθηση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος και
την ενίσχυση της εικόνας της χώρας, µέσω συµµετοχής

σε διεθνείς εκθέσεις, συνέδρια και λοιπές εκδηλώσεις,
στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ειδικότερα:
αα) Συµβάσεις για µίσθωση χώρου και χρόνου σε πά-

σης φύσεως µέσα µαζικής επικοινωνίας, έντυπης, διαδι-
κτυακής ή/και κάθε άλλης µορφής (όπως ιδίως έντυπα,
τηλεόραση, ραδιόφωνο, διαδίκτυο, διαφήµιση σε ψηφια-
κά µέσα, διαφηµιστικές πλατφόρµες προγραµµατικού
µάρκετινγκ, εξωτερική, σταθερή και κινητή διαφήµιση),
για την εν γένει τουριστική προβολή της Ελλάδας στην
ηµεδαπή ή αλλοδαπή, µε διαφηµιστικό υλικό που παρέ-
χει ο Ε.Ο.Τ., συνάπτονται απευθείας µε το µέσο ή τον
εκπρόσωπό του ή τον αντιπρόσωπό του ή µε εταιρείες α-
γοράς µέσων (media shops) ανεξαρτήτως ποσού, µε α-
πόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του Ε.Ο.Τ. και µε
την επιφύλαξη της περ. β΄ της παρ. 7. Με κοινή απόφα-
ση των Υπουργών Οικονοµικών και Τουρισµού καθορίζο-
νται τα θέµατα σχετικά µε τη διαδικασία και τον καθορι-
σµό των δικαιολογητικών πληρωµής των σχετικών δαπα-
νών, καθώς και κάθε άλλη διαδικαστική λεπτοµέρεια.
ββ) Σε τρίτες χώρες οι προµήθειες των ειδών, η ανάθε-

ση των υπηρεσιών και της εκτέλεσης των εργασιών που
απαιτούνται για την τουριστική προβολή της Ελλάδας
(δράσεις προβολής, διαφήµισης, δηµοσίων σχέσεων, εκ-
θέσεις και πάσης φύσεως εκδηλώσεις) διενεργούνται α-
πευθείας από τα Γραφεία Εξωτερικού του Ε.Ο.Τ., κατ’ ε-
φαρµογή του άρθρου 443 του ν. 4781/2021 (Α΄ 31), µετά
από έγκριση του Διοικητικού Συµβουλίου του Ε.Ο.Τ.. Τα
ανωτέρω ισχύουν και για τις χώρες στις οποίες δεν υ-
πάρχουν Γραφεία του Ε.Ο.Τ., οπότε η ανάθεση γίνεται α-
πό την Κεντρική Υπηρεσία του Ε.Ο.Τ. και σε συνεργασία
µε τις κατά τόπους αρµόδιες ελληνικές διπλωµατικές και
προξενικές αρχές, όπου κριθεί ότι απαιτείται.
γγ) Οι πάσης φύσεως δράσεις προώθησης και προβο-

λής της Χώρας και του ελληνικού τουρισµού που εντάσ-
σονται σε προγράµµατα επικοινωνίας στην Ελλάδα και
το εξωτερικό και αφορούν σε πάσης φύσεως διοργανώ-
σεις, συνέδρια, εκδηλώσεις, θεµατικές παρουσιάσεις-εκ-
παιδευτικά σεµινάρια (workshops, roadshows, webinars),
ταξίδια εξοικείωσης για τουριστικούς πράκτορες, δηµο-
σιογράφους, bloggers, κινηµατογραφικά και τηλεοπτικά
συνεργεία, σηµαντικές προσωπικότητες της διεθνούς α-
γοράς και εν γένει προσωπικότητες κύρους µε επιρροή
στην κοινή γνώµη, καθώς και σε κάθε άλλη δράση ή ε-
νέργεια, προµήθεια ή υπηρεσία που αποβλέπει στην
προώθηση του ελληνικού τουρισµού και την ενίσχυση
της εικόνας της Χώρας, για συµβάσεις µε εκτιµώµενη α-
ξία κάτω των ορίων των περ. γ) και δ) του άρθρου 5 του
ν. 4412/2016, ανατίθενται και εκτελούνται κατά παρέκ-
κλιση των διατάξεων του ν. 4412/2016 και έως και την
31.12.2022, κατ’ αναλογική εφαρµογή των διατάξεων
περί απευθείας ανάθεσης και των κατά περίπτωση απο-
φάσεων του Διοικητικού Συµβουλίου του E.O.T., τηρού-
µενων των διατάξεων περί δηµοσίου λογιστικού και υπό
την επιφύλαξη της καταχώρισης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. των
τυχόν προκηρύξεων και διακηρύξεων, των αποφάσεων
κατακύρωσης ή ανάθεσης, των συµφωνητικών και των ε-
ντολών πληρωµής. Σε κάθε περίπτωση κατά την ανάθε-
ση των συµβάσεων πρέπει να τηρούνται οι αρχές της
διαφάνειας, της αναλογικότητας και της ίσης µεταχείρι-
σης των οικονοµικών φορέων.
Ως «ταξίδι εξοικείωσης» ορίζεται το σύνολο των υπη-

ρεσιών, σχετικών µε την προµήθεια αεροπορικών και α-
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κτοπλοϊκών εισιτηρίων, µεταφορών και µετακινήσεων ε-
ντός της Χώρας, διαµονής, γευµάτων, δείπνων και ξενα-
γήσεων του E.O.T. για την προβολή και προώθηση της
Χώρας στο εξωτερικό.
γ) Αναλαµβάνει κάθε άλλη δραστηριότητα ή ενέργεια

που αποβλέπει στην οργάνωση, ανάπτυξη και προώθηση
του Τουρισµού και της εικόνας της χώρας και ιδίως:
αα) Συνεργάζεται µε τις συλλογικές οργανώσεις των

τουριστικών επιχειρήσεων, πανελλήνιας και τοπικής κλί-
µακας, τους φορείς που αυτοί συστήνουν, τους οργανι-
σµούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τους οργανισµούς του
Δηµοσίου, για την επεξεργασία, σχεδίαση και εφαρµογή
κοινών και συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων δια-
φηµιστικής προβολής της χώρας, τουριστικών περιοχών,
κλάδων τουριστικών επιχειρήσεων και σύγχρονων µορ-
φών τουρισµού, όπως οικολογικός, πολιτιστικός, ιατρι-
κός, προσβάσιµος και αθλητικός τουρισµός, καθώς και
κάθε άλλη ειδική µορφή τουρισµού πάντα σε συµµόρφω-
ση µε τους ισχύοντες κανόνες κρατικών ενισχύσεων.
ββ) Επιχορηγεί εκδηλώσεις τρίτων φυσικών ή νοµικών

προσώπων στο εξωτερικό και στην Ελλάδα µε κριτήριο
την προβολή της Ελλάδας και την προώθηση του Ελλη-
νικού Τουρισµού διεθνώς.
γγ) Διοργανώνει ταξίδια εξοικείωσης για δηµοσιογρά-

φους, τουριστικούς πράκτορες και προσωπικότητες κύ-
ρους. Δύναται να µισθώνει παντός είδους µεταφορικά µε
ή άνευ οδηγού µέσα, για τις ανάγκες φιλοξενίας προ-
σκεκληµένων προσωπικοτήτων, δηµοσιογράφων, κινηµα-
τογραφικών - τηλεοπτικών συνεργείων, οµάδων προσκε-
κληµένων που περιηγούνται τη χώρα σε ταξίδια εξοικεί-
ωσης ανεξαρτήτως ποσού τόσο στην Ελλάδα όσο και
στο εξωτερικό.
δδ) Διοργανώνει ειδικές εκδηλώσεις, θεµατικές πα-

ρουσιάσεις και εκπαιδευτικά σεµινάρια (workshops, road-
shows, webinars) για την Ελλάδα και συµµετέχει σε συ-
ναφείς δράσεις και διοργανώσεις τρίτων φορέων, για
την προβολή και προώθηση τουριστικών περιοχών, προϊ-
όντων και υπηρεσιών, µε παροχή αιγίδας, επιστολών υ-
ποστήριξης και ευαρέσκειας, πληροφοριακού και προω-
θητικού υλικού και διευκολύνσεων ή και ανάληψη µέ-
ρους του κόστους διοργάνωσης, έναντι αντισταθµιστι-
κών παροχών, πάντα σε συµµόρφωση µε τους ισχύοντες
κανόνες κρατικών ενισχύσεων.
εε) Διοργανώνει διαδικτυακά σεµινάρια σε συνεργα-

σία µε τρίτους (ταξιδιωτικούς οργανισµούς - tour opera-
tors, εκδοτικά συγκροτήµατα, κλαδικές εκδόσεις) και συ-
νάπτει µνηµόνια συνεργασίας µε δηµόσια και ιδιωτικά α-
νώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της Ελλά-
δας και του εξωτερικού, προκειµένου να απασχολούνται
στον Ε.Ο.Τ. φοιτητές για πρακτική απασχόληση, µέχρι έ-
ξι (6) µήνες.
δ) Καταρτίζει και εκτελεί πάσης φύσεως προγράµµατα

προβολής και προώθησης, στην ηµεδαπή και αλλοδαπή,
είτε µόνος, είτε από κοινού µε άλλα ηµεδαπά ή αλλοδα-
πά νοµικά ή φυσικά πρόσωπα που εξυπηρετούν τους
σκοπούς του, πάντα σε συµµόρφωση µε τους ισχύοντες
κανόνες κρατικών ενισχύσεων. Η επιλογή των προσώ-
πων αυτών γίνεται από τον Ε.Ο.Τ. είτε απευθείας είτε
µετά από σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέρο-
ντος δια του τύπου ή µέσω των ιστοσελίδων του. Με τις
σχετικές συµβάσεις ορίζονται το αντικείµενο, οι προϋπο-
θέσεις, καθώς και οι οικονοµικοί και λοιποί όροι συνερ-
γασίας του Ε.Ο.Τ. µε τα ως άνω πρόσωπα και ο τρόπος
πραγµατοποίησής τους. Η συνεργασία αυτή µπορεί εν-
δεικτικά να περιλαµβάνει:

αα) Την οικονοµική συµµετοχή των παραπάνω νοµικών
ή φυσικών προσώπων στο σύνολο ή και σε µέρος της
σχετικής δαπάνης υλοποίησης των ενεργειών προβολής
και προώθησης που υλοποιούνται από τις υπηρεσίες του
Ε.Ο.Τ.. Τα πρόσωπα αυτά µπορούν να αναφέρονται ως
χορηγοί από κοινού µε τον Ε.Ο.Τ. ή ως αποκλειστικοί χο-
ρηγοί στον τοµέα δραστηριότητάς τους, εφόσον καλύ-
πτουν πλήρως το σύνολο της δαπάνης υλοποίησης της
ενέργειας, χωρίς επιβάρυνση του Ε.Ο.Τ..
ββ) Την συγχρηµατοδότηση ή/και την µε κάθε τρόπο

συµµετοχή του Ε.Ο.Τ. στην υλοποίηση και προβολή προ-
γραµµάτων ή ενεργειών που εκτελούνται από τρίτα νο-
µικά ή φυσικά πρόσωπα και συµβάλλουν στην εκπλήρω-
ση της αποστολής και των σκοπών του Ε.Ο.Τ. και στην ε-
νίσχυση της εικόνας της Χώρας διεθνώς. Τα προγράµµα-
τα ή οι ενέργειες µπορούν να περιλαµβάνουν πάσης φύ-
σεως δράσεις προβολής και προώθησης, αγορά χορηγι-
κών πακέτων σε πάσης φύσεως διοργανώσεις και παρα-
γωγές, συνεργασίες µε φορείς και οµάδες ειδικού ενδια-
φέροντος και διεθνείς οργανισµούς και κάθε άλλη δρά-
ση που συµβάλλει στην προβολή της Χώρας και του ελ-
ληνικού τουρισµού, µε αξιοποίηση, µεταξύ άλλων, καινο-
τόµων εργαλείων της σύγχρονης τεχνολογίας, καθώς
και σε προγράµµατα συµπαραγωγής και συνδιαφήµισης
διεθνώς, είτε αναλαµβάνοντας στο ακέραιο την υλοποί-
ηση των δράσεων, είτε σε συνεργασία µε άλλα νοµικά ή
φυσικά πρόσωπα.
γγ) Την ανάπτυξη εργαλείων και εφαρµογών που είναι

απαραίτητα για την υλοποίηση των δράσεων των υπο-
περ. αα) και ββ), την εκµίσθωση ή παραχώρηση, µε ή χω-
ρίς αντάλλαγµα, ψηφιακού χώρου στις διαδικτυακές
πλατφόρµες του Ε.Ο.Τ., σε ηµεδαπά ή αλλοδαπά νοµικά
ή φυσικά πρόσωπα ή οργανισµούς µη κερδοσκοπικού χα-
ρακτήρα, µε σκοπό την προώθηση και την προβολή του
ελληνικού τουριστικού προϊόντος και της εικόνας της
χώρας διεθνώς. Ο Ε.Ο.Τ, µε απόφαση του Διοικητικού
Συµβουλίου του, δύναται να συµβάλλεται µε τα πρόσω-
πα αυτά είτε κατόπιν επιλογής τους, µετά από σχετική
πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος, δια του τύπου
ή των ιστοσελίδων του και µε βάση τις πλέον συµφέρου-
σες προτάσεις που υποβάλλονται από τους ενδιαφερο-
µένους, είτε και µε απευθείας συµφωνίες, εφόσον καλύ-
πτεται πλήρως η σχετική δαπάνη υλοποίησης της δρά-
σης ή ανάπτυξης εργαλείων και εφαρµογών από τα τρί-
τα πρόσωπα και χορηγούνται τα δικαιώµατα αποκλειστι-
κής χρήσης αυτών στον Ε.Ο.Τ., χωρίς επιβάρυνσή του.
Το αντισταθµιστικό όφελος για τα πρόσωπα αυτά, εφό-
σον το επιθυµούν, δύναται να είναι η άνευ ανταλλάγµα-
τος προβολή τους και τυχόν συνεργατών τους (προϊόντα
ή/και φορείς) στη δράση που χρηµατοδότησαν, ως οι α-
ποκλειστικοί χορηγοί στον τοµέα δραστηριοποίησής
τους.
δδ) Η διαδικασία υλοποίησης των συµφωνιών για τα

προγράµµατα συµπαραγωγής και συνδιαφήµισης του
E.O.T. άρχεται είτε µε πρωτοβουλία και πρόσκληση του
Ε.Ο.Τ., είτε µε πρωτοβουλία και πρόσκληση του αντισυµ-
βαλλοµένου, φυσικού ή νοµικού προσώπου, το οποίο υ-
λοποιεί τη συγκεκριµένη ενέργεια προβολής και προώ-
θησης του ελληνικού τουρισµού, για την υλοποίηση της
οποίας ο Ε.Ο.Τ. συµπράττει καλύπτοντας µέρος του συ-
νολικού κόστους µετά από την ολοκλήρωση των συµφω-
νηθέντων ενεργειών. Οι προϋποθέσεις και οι ειδικότεροι
όροι υλοποίησης των προγραµµάτων των ως άνω συµ-
φωνιών διαµορφώνονται από τους αντισυµβαλλόµενους
σε συνεργασία µε τον Ε.Ο.Τ.. Για τη σύναψη αυτών των
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συµφωνιών απαιτείται αιτιολογηµένη απόφαση του Διοι-
κητικού Συµβουλίου του Ε.Ο.Τ.. Με κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονοµικών και Τουρισµού καθορίζονται τα
θέµατα σχετικά µε τη διαδικασία και τον καθορισµό των
δικαιολογητικών πληρωµής των σχετικών δαπανών, κα-
θώς και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια.
ε) Κατά τη συµµετοχή του σε διεθνείς εκθέσεις τουρι-

σµού, συνέδρια και λοιπές εκδηλώσεις δηµοσιότητας
στην ηµεδαπή και στην αλλοδαπή µπορεί να εκµισθώνει
ή να παραχωρεί µετά ή άνευ ανταλλάγµατος ή στο πλαί-
σιο συµφωνίας εκατέρωθεν ανταλλαγής υπηρεσιών, εκ-
θεσιακό χώρο ή χώρο προώθησης σε ηµεδαπά ή αλλοδα-
πά νοµικά ή φυσικά πρόσωπα, µε σκοπό την προώθηση
του ελληνικού τουρισµού και προβολή της Χώρας διε-
θνώς, ως εξής:
αα) Το ύψος του µισθώµατος, το αντικείµενο ανταλλα-

γής υπηρεσιών και οι λοιπές λεπτοµέρειες των χρηµατο-
δοτήσεων, εκµισθώσεων ή παραχωρήσεων που αναφέ-
ρονται ανωτέρω ρυθµίζονται µε αποφάσεις του Γενικού
Γραµµατέα του Ε.Ο.Τ. και βάσει σχετικών συµβάσεων
µέσω των οποίων καθορίζονται οι όροι της συνεργασίας,
τα εκατέρωθεν δικαιώµατα και υποχρεώσεις, τα αντι-
σταθµιστικά οφέλη κ.λπ.. Αρµόδια υπηρεσία για την πα-
ρακολούθηση των συνεργασιών και την υλοποίηση των
ως άνω δράσεων είναι η Διεύθυνση Δηµοσίων Σχέσεων
του Ε.Ο.Τ..
ββ) Για τη διοργάνωση της συµµετοχής του Ε.Ο.Τ. σε

διεθνείς εκθέσεις τουρισµού και σε παρεµφερείς εκδη-
λώσεις (φυσικές, διαδικτυακές, υβριδικές), ο Ε.Ο.Τ. δύ-
ναται, όταν αυτό τίθεται ως προϋπόθεση από τους διορ-
γανωτές, να προκαταβάλει το ενοίκιο των εκθεσιακών
και άλλων χώρων, καθώς και το κόστος του τιµήµατος
της κατασκευής περιπτέρου και λοιπών λειτουργικών
δαπανών και δαπανών προβολής, χωρίς την υποβολή α-
πό πλευράς του αναδόχου ισόποσης έντοκης εγγυητικής
επιστολής, αλλά µε την προσκόµιση προς τον Ε.Ο.Τ.
προτιµολογίου (proforma invoice) ή τιµολογίου.»

Άρθρο 57 
Προγράµµατα τουριστικής προβολής 
και συνδιαφήµισης των Περιφερειών

µε τον ιδιωτικό τοµέα

1. Οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης β΄ βαθµού
(Ο.Τ.Α.) καταρτίζουν και εκτελούν προγράµµατα τουρι-
στικής προβολής και προώθησης στην ηµεδαπή και αλ-
λοδαπή, µετά από προηγούµενη έγκριση του Διοικητικού
Συµβουλίου του Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού
(Ε.Ο.Τ.), στον οποίον κοινοποιούν το βασικό περιεχόµε-
νο των εν λόγω προγραµµάτων προβολής και προώθη-
σης. Οι Ο.Τ.Α. β΄ βαθµού εκπονούν τα προγράµµατα του
πρώτου εδαφίου είτε µόνοι τους είτε από κοινού µε άλλα
ηµεδαπά ή αλλοδαπά νοµικά ή φυσικά πρόσωπα, πάντα
σε συµµόρφωση µε τους ισχύοντες κανόνες κρατικών ε-
νισχύσεων. Η επιλογή των προσώπων του δεύτερου εδα-
φίου γίνεται από τους Ο.Τ.Α. β΄ βαθµού, είτε απευθείας
είτε κατόπιν επιλογής τους µετά από σχετική πρόσκλη-
ση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δια του τύπου ή µέσω των
ιστοσελίδων τους. Με τις σχετικές συµβάσεις ορίζονται
το αντικείµενο, οι προϋποθέσεις, καθώς και οι οικονοµι-
κοί και λοιποί όροι συνεργασίας των Ο.Τ.Α. β΄ βαθµού µε
τα ως άνω πρόσωπα και ο τρόπος πραγµατοποίησής της.
Η συνεργασία αυτή µπορεί να περιλαµβάνει:
α) την οικονοµική συµµετοχή των παραπάνω φορέων ή

προσώπων στο σύνολο ή και σε µέρος της σχετικής δα-
πάνης υλοποίησης των ενεργειών προβολής και προώ-
θησης που γίνονται από τις υπηρεσίες των Ο.Τ.Α. β΄
βαθµού. Οι φορείς και τα πρόσωπα αυτά µπορούν να α-
ναφέρονται, ως χορηγοί από κοινού µε τον εκάστοτε
Ο.Τ.Α. β΄ βαθµού ή ως αποκλειστικοί χορηγοί στον το-
µέα δραστηριότητάς τους, εφόσον καλύπτουν το σύνο-
λο της δαπάνης υλοποίησης της ενέργειας, χωρίς επιβά-
ρυνση του Ο.Τ.Α. β΄ βαθµού. 
β) Τη συγχρηµατοδότηση ή την µε κάθε τρόπο συµµε-

τοχή των Ο.Τ.Α. β΄ βαθµού στην υλοποίηση και προβολή
προγραµµάτων ή ενεργειών που εκτελούνται από τα
συµβαλλόµενα µε τους Ο.Τ.Α. β΄ βαθµού πρόσωπα και
συµβάλλουν στην εκπλήρωση των σκοπών των Ο.Τ.Α. β΄
βαθµού και στην ενίσχυση της εικόνας της Χώρας διε-
θνώς. Τα προγράµµατα αυτά ή οι ενέργειες µπορούν να
περιλαµβάνουν πάσης φύσεως δράσεις προβολής και
προώθησης, αγορά χορηγικών πακέτων σε πάσης φύσε-
ως διοργανώσεις και παραγωγές, συνεργασίες µε φο-
ρείς και οµάδες ειδικού ενδιαφέροντος και διεθνείς ορ-
γανισµούς και κάθε άλλη δράση που συµβάλλει στην
προβολή των Ο.Τ.Α β΄ βαθµού, της Χώρας και του ελλη-
νικού τουρισµού, µε αξιοποίηση, µεταξύ άλλων, καινοτό-
µων εργαλείων της σύγχρονης τεχνολογίας, προγράµ-
µατα συµπαραγωγής και συνδιαφήµισης διεθνώς, πάντα
προς τον σκοπό της τουριστικής τους προβολής είτε α-
ναλαµβάνοντας στο ακέραιο την υλοποίηση των δράσε-
ων είτε από κοινού σε συνεργασία µε άλλα νοµικά ή φυ-
σικά πρόσωπα.

2. Η διαδικασία υλοποίησης των συµφωνιών για τα
προγράµµατα συµπαραγωγής και συνδιαφήµισης των
Ο.Τ.Α. β΄ βαθµού άρχεται είτε µε πρωτοβουλία των
Ο.Τ.Α. β΄ βαθµού είτε µε πρωτοβουλία και πρόσκληση
του αντισυµβαλλοµένου των Ο.Τ.Α. β΄ βαθµού, φυσικού
ή νοµικού προσώπου, το οποίο υλοποιεί τη συγκεκριµένη
ενέργεια προβολής, για την υλοποίηση της οποίας ο
Ο.Τ.Α. β΄ βαθµού συµπράττει καλύπτοντας µέρος του
συνολικού κόστους.

3. Οι προϋποθέσεις και οι ειδικότεροι όροι υλοποίησης
του προγράµµατος προωθητικών ενεργειών, όπως αυτοί
διατυπώνονται στις σχετικές συµφωνίες, διαµορφώνο-
νται από τον αντισυµβαλλόµενο σε συνεργασία µε τον
Ο.Τ.Α. β΄ βαθµού.

4. Για τη συµµετοχή του Ο.Τ.Α. β΄ βαθµού στις συµφω-
νίες αυτές απαιτείται αιτιολογηµένη απόφαση του Περι-
φερειακού Συµβουλίου, η οποία εγκρίνεται µε απόφαση
του Γενικού Γραµµατέα του Ε.Ο.Τ..

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισµού, Οικο-
νοµικών και Εσωτερικών καθορίζονται λεπτοµέρειες ως
προς το περιεχόµενο και την υλοποίηση των συµφωνιών
του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄ 
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ»

Άρθρο 58 
Παράταση και αποπληρωµή των παρόχων
του προγράµµατος «Τουρισµός για όλους» - 
Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 131 

του ν. 4764/2020

Στην παρ. 2 του άρθρου 131 του ν. 4764/2020 (Α΄ 256),
περί της αποπληρωµής των παρόχων που συµµετέχουν
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στο πρόγραµµα «Τουρισµός για όλους» για το έτος
2021, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) το πρώτο ε-
δάφιο τροποποιείται, ώστε η εφαρµογή της διάταξης να
µην εξαρτάται από τις προϋποθέσεις των γενικών διατά-
ξεων περί φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας,
χωρίς τον όρο παρακράτησης, β) το δεύτερο, τρίτο και
τέταρτο εδάφιο καταργούνται και η παρ. 2 διαµορφώνε-
ται ως εξής:

«2. Τα χρηµατικά ποσά που καταβάλλονται από το Υ-
πουργείο Τουρισµού για την αποπληρωµή των παρόχων
που συµµετέχουν στο πρόγραµµα του Υπουργείου Του-
ρισµού «Τουρισµός για όλους» για το έτος 2021, όπως
αυτοί ορίζονται µε την κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Τουρισµού
του άρθρου 83 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104), είναι ανεκχώ-
ρητα και ακατάσχετα στα χέρια του Δηµοσίου ή τρίτων,
κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν
υπόκεινται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά,
συπεριλαµβανοµένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγ-
γύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), δεν δε-
σµεύονται και δεν συµψηφίζονται µε βεβαιωµένα χρέη
προς τη Φορολογική Διοίκηση και το Δηµόσιο εν γένει,
τους δήµους, τις περιφέρειες, καθώς και τα νοµικά πρό-
σωπα των ως άνω φορέων, τα ασφαλιστικά ταµεία ή τα
πιστωτικά ιδρύµατα.»

Άρθρο 59 
Αιτήµατα πληρωµής παρόχων του προγράµµατος
«Τουρισµός για όλους» που εδρεύουν σε περιοχές 
που κηρύχθηκαν σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης 
Πολιτικής Προστασίας - Τροποποίηση του άρθρου 83 

του ν. 4690/2020

Στο άρθρο 83 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104), περί του προ-
γράµµατος «Τουρισµός για όλους», προστίθεται τρίτο ε-
δάφιο και το άρθρο διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 83
Πρόγραµµα «Τουρισµός για όλους»

Το Υπουργείο Τουρισµού εκπονεί πρόγραµµα για την
ενίσχυση της ζήτησης του εγχώριου τουρισµού, µε τίτλο
«Τουρισµός για όλους» για το έτος 2020, το οποίο χρη-
µατοδοτείται από το εθνικό ή το συγχρηµατοδοτούµενο
σκέλος του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων του
Υπουργείου Τουρισµού. Με κοινή απόφαση των Υπουρ-
γών Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Τουρι-
σµού καθορίζονται οι προϋποθέσεις, η διαδικασία, οι ό-
ροι, ο ειδικότερος χρόνος υλοποίησης του προγράµµα-
τος, τα όργανα και κάθε άλλο ζήτηµα σχετικό µε τη δια-
χείριση, παρακολούθηση, χρηµατοδότηση, υλοποίηση ή
άλλη συναφή ενέργεια για τη λειτουργία και την εκτέλε-
ση του προγράµµατος. Πάροχοι του προγράµµατος
«Τουρισµός για όλους» που εδρεύουν σε περιοχές που
κηρύχθηκαν σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής
Προστασίας µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Πολιτι-
κής Προστασίας για την αντιµετώπιση των εκτάκτων α-
ναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν
από τις καταστροφικές δασικές πυρκαγιές που εκδηλώ-
θηκαν στην περιοχή της έδρας τους, τη χρονική περίοδο
Ιουλίου-Αυγούστου 2021, υποβάλλουν αιτήµατα πληρω-
µής ανεξαρτήτως της περιόδου εξαργύρωσης της διατα-

κτικής ταξιδίου (voucher) και τα αιτήµατα αυτά ελέγχο-
νται κατά προτεραιότητα.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄
ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 

ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Άρθρο 60
Μίσθωση τουριστικών καταλυµάτων για την κάλυψη 
αναγκών δηµόσιας υγείας - Τροποποίηση της παρ. 1

του άρθρου 121 του ν. 4790/2021

Στην παρ. 1 του άρθρου 121 του ν. 4790/2021 (Α΄ 48),
περί της µίσθωσης τουριστικών καταλυµάτων για την κά-
λυψη έκτακτων αναγκών δηµόσιας υγείας που συνδέο-
νται µε την αντιµετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, ε-
πέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) το δεύτερο εδάφιο
τροποποιείται, ώστε καταληκτική ηµεροµηνία διάρκειας
των µισθώσεων να είναι η 31η.3.2022, β) το τέταρτο ε-
δάφιο τροποποιείται, αντίστοιχα, ως προς την ηµεροµη-
νία πέραν της οποίας καταβάλλεται από το Υπουργείο
Τουρισµού πρόσθετη οικονοµική αποζηµίωση σε περί-
πτωση που συνεχίσουν να διαµένουν πρόσωπα στα ως
άνω καταλύµατα, µέχρι τη συµπλήρωση των αναγκαίων
ηµερών διαµονής που έχουν οριστεί για το καθένα εξ
αυτών από τις αρµόδιες υγειονοµικές αρχές, γ) το πέ-
µπτο εδάφιο τροποποιείται, ώστε συµβάσεις οι οποίες έ-
χουν συναφθεί, κατόπιν προσκλήσεων εκδήλωσης εν-
διαφέροντος για προσφορά τουριστικών καταλυµάτων
προς µίσθωση για την αντιµετώπιση ενδεχοµένων κρου-
σµάτων COVID-19, και οι οποίες έχουν παραταθεί έως
και την 31η.12.2021 να δύνανται να παραταθούν εκ νέ-
ου, από τη λήξη τους έως και την 31η.3.2022, και η παρ.
1 διαµορφώνεται ως εξής:

«1. Για την κάλυψη έκτακτων αναγκών δηµόσιας υγεί-
ας, που συνδέονται µε την αντιµετώπιση του κορωνοϊού
COVID-19, είναι δυνατή, µε απόφαση του Υπουργού
Τουρισµού, κατόπιν δηµοσίευσης πρόσκλησης εκδήλω-
σης ενδιαφέροντος και κατά παρέκκλιση κάθε εθνικής
διάταξης περί δηµοσίων συµβάσεων, η µίσθωση µε
απευθείας ανάθεση κύριων ή µη κύριων τουριστικών κα-
ταλυµάτων της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014
(Α΄  155), στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας. Οι µι-
σθώσεις της παρούσας δεν δύναται να έχουν διάρκεια
πέραν της 31ης.3.2022. Οι δαπάνες των ανωτέρω µισθώ-
σεων βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισµό του Υπουρ-
γείου Τουρισµού. Εφόσον συνεχίσουν να διαµένουν
πρόσωπα στα ως άνω καταλύµατα πέραν της
31ης.3.2022, µέχρι τη συµπλήρωση των αναγκαίων ηµε-
ρών διαµονής που          έχουν οριστεί για το καθένα εξ
αυτών από τις αρµόδιες υγειονοµικές αρχές για την πρό-
ληψη και αντιµετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, κατα-
βάλλεται από το                    Υπουργείο Τουρισµού πρό-
σθετη οικονοµική αποζηµίωση. Συµβάσεις, οι οποίες έ-
χουν συναφθεί δυνάµει             των υπό στοιχεία
6382/13.4.2021 (ΑΔΑ: 9ΟΔΥ465ΧΘΟ-0ΑΥ),
7135/26.04.2021 (ΑΔΑ:6ΒΨΑ465ΧΘΟ-ΜΡΙ),
7869/12.05.2021 (ΑΔΑ: ΨΠ0Ξ465ΧΘΟ-Π6Υ),
11493/29.06.2021 (ΑΔΑ: ΩΤΒ0465ΧΘΟ-4ΧΩ),
12294/09.07.2021 (ΑΔΑ: ΨΞΜΧ465ΧΘΟ-
3ΥΥ),12348/12.07.2021 (ΑΔΑ: ΨΗΖ7465ΧΘΟ-ΒΦΨ),
12776/19.07.2021(ΑΔΑ: 9ΠΕ8465ΧΘΟ-Υ8Π),
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12981/21.07.2021 (ΑΔΑ: ΨΚΟ4465ΧΘΟ-ΚΔ7),
13361/27.07.2021 (ΑΔΑ: ΨΒ9Ε465ΧΘΟ-Ο64),
13638/29.07.2021 (ΑΔΑ: ΩΣΠΓ465ΧΘΟ-ΑΩ2),
13706/30.07.2021 (ΑΔΑ: 6ΛΣΕ465ΧΘΟ-Σ11),
16544/17.09.2021 (ΑΔΑ:9ΗΤ9465ΧΘΟ-Γ7Σ) προσκλήσε-
ων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προσφορά τουριστι-
κών καταλυµάτων (κύριων ή µη κύριων) προς µίσθωση
για την αντιµετώπιση ενδεχοµένων κρουσµάτων COVID-
19 και των οποίων η ισχύς έληξε την 31η.10.2021 και πα-
ρατάθηκαν έως και την 31η.12.2021, δύνανται, µε πράξη
του αρµοδίου οργάνου, να παραταθούν εκ νέου από τη
λήξη τους έως και την 31η.3.2022, επί τη βάσει της ζήτη-
σης κλινών για τη διαµονή επιβεβαιωµένων κρουσµάτων
κορωνοϊού COVID-19 και των στενών επαφών τους. Οι
δαπάνες των µισθώσεων του προηγούµενου εδαφίου
βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισµό του Υπουργείου
Τουρισµού.»

Άρθρο 61
Κατ’ εξαίρεση ρυθµίσεις περί καταγγελίας συµβάσεων

µεταξύ τουριστικών επιχειρήσεων και των πελατών
τους για την παροχή τουριστικών υπηρεσιών - 

Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου εβδοµηκοστού
της από 13.4.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου

Στην παρ. 3 του άρθρου εβδοµηκοστού της από
13.4.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 84), η
οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α΄
104), στην οποία περιέχονται κατ’ εξαίρεση ρυθµίσεις
περί της καταγγελίας συµβάσεων µεταξύ τουριστικών ε-
πιχειρήσεων και των πελατών τους για την παροχή του-
ριστικών υπηρεσιών, προστίθεται δεύτερο εδάφιο και η
παρ. 3 διαµορφώνεται ως εξής: 

«3. Εάν, κατόπιν της κατά την παρ. 1 καταγγελίας, η
τουριστική επιχείρηση υποχρεούται να επιστρέψει στον
πελάτη οποιοδήποτε ποσό που ο πελάτης έχει καταβά-
λει ως προκαταβολή, εγγύηση, αρραβώνα, µερική ή ολι-
κή εξόφληση ή µε οποιαδήποτε άλλη µορφή για την ε-
κτέλεση της σύµβασης, η τουριστική επιχείρηση δύνα-
ται, κατά παρέκκλιση των κατά περίπτωση εφαρµοστέων
διατάξεων σύµβασης ή νόµου, να προσφέρει στον πελά-
τη αντί της επιστροφής χρηµάτων ισόποσο πιστωτικό
σηµείωµα ισχύος δεκαοκτώ (18) µηνών από την ηµερο-
µηνία έκδοσής του. Τα ισόποσα πιστωτικά σηµειώµατα
της παρ. 2, των οποίων η ισχύς έληξε ή λήγει έως και την
31η.12.2021, παρατείνονται από τη λήξη τους έως και
την 31η.3.2022.» 

Άρθρο 62
Κατ’ εξαίρεση ρυθµίσεις περί καταγγελίας συµβάσεων

µεταξύ τουριστικών επιχειρήσεων - Τροποποίηση 
της παρ. 2 του άρθρου εβδοµηκοστού πρώτου

της από 13.4.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου

Στην παρ. 2 του άρθρου εβδοµηκοστού πρώτου
της από 13.4.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχο-
µένου (Α΄ 84), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του
ν. 4690/2020 (Α΄ 104), στην οποία περιέχονται κατ’ εξαί-
ρεση ρυθµίσεις περί της καταγγελίας συµβάσεων µετα-
ξύ τουριστικών επιχειρήσεων, προστίθεται δεύτερο εδά-
φιο και η παρ. 2 διαµορφώνεται ως εξής:

«2. Εάν, κατόπιν της κατά την παρ. 1 καταγγελίας, η
µία εκ των συµβαλλοµένων τουριστική επιχείρηση υπο-

χρεούται να επιστρέψει στην αντισυµβαλλόµενη τουρι-
στική επιχείρηση οποιοδήποτε ποσό που η τελευταία κα-
τέβαλε ως προκαταβολή, εγγύηση, αρραβώνα, µερική ή
ολική εξόφληση ή µε οποιαδήποτε άλλη µορφή, η οφει-
λέτρια τουριστική επιχείρηση δύναται, κατά παρέκκλιση
των κατά περίπτωση εφαρµοστέων διατάξεων σύµβασης
ή νόµου, να προσφέρει στην αντισυµβαλλόµενη τουρι-
στική επιχείρηση αντί της επιστροφής χρηµάτων ισόπο-
σο πιστωτικό σηµείωµα ισχύος δεκαοκτώ (18) µηνών α-
πό την έκδοσή του. Τα ισόποσα πιστωτικά σηµειώµατα
της παρ. 1 των οποίων η ισχύς έληξε ή λήγει έως και την
31η.12.2021, παρατείνονται από τη λήξη τους έως και
την 31η.3.2022.» 

Άρθρο 63
Σύνθετα τουριστικά καταλύµατα - Τροποποίηση 

της παρ. 6 του άρθρου 8 του ν. 4002/2011

Στην παρ. 6 του άρθρου 8 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180),
περί των προϋποθέσεων δηµιουργίας σύνθετων τουρι-
στικών καταλυµάτων, προστίθεται περ. η΄ ως εξής:

«η. Το ποσοστό των δυνάµενων να πωληθούν ή εκµι-
σθωθούν µακροχρονίως τουριστικών επιπλωµένων κα-
τοικιών, κατά την έννοια της παρ. 2α, µπορεί να προσαυ-
ξάνεται σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%), υπό τις
ακόλουθες προϋποθέσεις, οι οποίες πρέπει να συντρέ-
χουν σωρευτικά:
αα. Κατεδαφίζονται τµήµατα ή αποσύρονται κτίρια του

υφιστάµενου τουριστικού καταλύµατος, που αντιστοι-
χούν τουλάχιστον στο ενενήντα τοις εκατό (90%) της υ-
λοποιηµένης δόµησης και δεν ικανοποιούν τους ισχύο-
ντες όρους και περιορισµούς δόµησης. 
ββ. Οι πάσης φύσεως εντός του γηπέδου κατασκευές,

υφιστάµενες και νέες, πληρούν τους ισχύοντες κατά τον
χρόνο κατασκευής τους όρους και περιορισµούς δόµη-
σης, εντάσσονται, τουλάχιστον, στην κατηγορία Α΄ του
Κανονισµού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων
(Κ.ΕΝ.Α.Κ.), και καλύπτουν τις απαιτήσεις του Αναθεω-
ρηµένου Κανονισµού Επεµβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.).
γγ. Δεν έχει ληφθεί οποιαδήποτε κρατική ενίσχυση για

χρονική περίοδο µεγαλύτερη των δέκα (10) ετών. Σε α-
ντίθετη περίπτωση, το ποσό της ενίσχυσης που έχει χο-
ρηγηθεί επιστρέφεται, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατά-
ξεις. 
δδ. Η αξιοποίηση συνδυάζεται µε τη γενικότερη ανά-

πλαση των κτισµάτων και τη συνολική αναβάθµιση των
κοινοχρήστων χώρων, καθώς και του περιβάλλοντος χώ-
ρου των κτιρίων. 
Εφόσον συντρέχουν οι ως άνω προϋποθέσεις, το πο-

σοστό των δυνάµενων να πωληθούν ή εκµισθωθούν µα-
κροχρονίως τουριστικών επιπλωµένων κατοικιών υπολο-
γίζεται επί της συνολικώς δοµούµενης επιφάνειας των
υφιστάµενων και νέων τουριστικών εγκαταστάσεων. Αν
ο υλοποιούµενος συντελεστής δόµησης είναι µεγαλύτε-
ρος του 0,15, η υπαγωγή στην περίπτωση αυτή επιτρέπε-
ται υπό τον όρο της καταβολής της ειδικής εισφοράς της
υποπερ. αα΄ της περ. β΄.
Η συνδροµή των ως άνω προϋποθέσεων διαπιστώνε-

ται µε πράξη της Ειδικής Υπηρεσίας Προώθησης και Α-
δειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων του Υπουργείου
Τουρισµού, ύστερα από αίτηση του κυρίου του ακινήτου.
Η µεταβίβαση κατά κυριότητα ή η µακροχρόνια εκµίσθω-
ση τουριστικών επιπλωµένων κατοικιών επιτρέπεται
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σύµφωνα µε την παρ. 5 και υπό την προϋπόθεση ότι έχει
εκδοθεί η ως άνω διαπιστωτική πράξη. Η περίπτωση αυ-
τή δεν εφαρµόζεται σωρευτικά µε το άρθρο 10, περί α-
πόσυρσης παλαιών τουριστικών καταλυµάτων.»

Άρθρο 64
Διάνοιξη οδών και συνοδά έργα προς εξυπηρέτηση

σύνθετων τουριστικών καταλυµάτων και οργανωµένων
υποδοχέων τουριστικών δραστηριοτήτων - 

Τροποποίηση της παρ. 8 του άρθρου 5 του ν. 4179/2013

Στην παρ. 8 του άρθρου 5 του ν. 4179/2013 (Α΄ 175),
περί της διάνοιξης οδών και περί λοιπών συνοδών έργων
σε ιδιωτικά δάση και δασικές εκτάσεις, για την εξυπηρέ-
τηση σύνθετων τουριστικών καταλυµάτων και οργανω-
µένων υποδοχέων τουριστικών δραστηριοτήτων, επέρ-
χονται οι εξής τροποποιήσεις: α) τροποποιείται το δεύ-
τερο εδάφιο, ως προς την παραπεµπόµενη διάταξη, β)
προστίθενται τρίτο και τέταρτο εδάφιο, και η παρ. 8 του
άρθρου 5 διαµορφώνεται ως εξής: 

«8. Επιτρέπεται σε ιδιωτικά δάση και δασικές εκτάσεις
η διάνοιξη οδών και λοιπών συνοδών έργων για την εξυ-
πηρέτηση σύνθετων τουριστικών καταλυµάτων και ορ-
γανωµένων υποδοχέων τουριστικών δραστηριοτήτων.
Στην περίπτωση αυτή το συνολικό εµβαδόν των διανυσ-
σοµένων οδών δεν προσµετράται στο ανώτατο επιτρε-
πόµενο ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) του δάσους
ή της δασικής έκτασης των προς διάθεση για τουριστι-
κές και αθλητικές εγκαταστάσεις χώρων της περ. δ΄ της
παρ. 4 του άρθρου 49 του ν. 998/1979 υπό τις ανωτέρω
προϋποθέσεις. Για την εξυπηρέτηση των ως άνω εγκατα-
στάσεων, επιτρέπεται η διάνοιξη οδών και σε δηµόσια
δάση και δασικές εκτάσεις, καθώς και σε δηµόσιες εκτά-
σεις των περ. α΄ και β΄ της παρ. 5 του άρθρου 3 του
ν. 998/1979, υπό τις ανωτέρω προϋποθέσεις. Ειδικότερα,
για την περίπτωση της εξυπηρέτησης σύνθετων τουρι-
στικών καταλυµάτων, η διάνοιξη οδών στις εκτάσεις του
προηγούµενου εδαφίου επιτρέπεται, κατόπιν σχετικής
τεκµηρίωσης της αναγκαιότητας αυτής στην οικεία τε-
χνική και περιβαλλοντική µελέτη για την ανεπάρκεια της
διαθέσιµης προς αξιοποίηση ιδιωτικής δασικού χαρακτή-
ρα έκτασης για τον σκοπό αυτό.» 

Άρθρο 65
Χώροι βοηθητικής χρήσης και λοιπές συνοδές χρήσεις

για την εξυπηρέτηση τουριστικών εγκαταστάσεων

1. Για την εξυπηρέτηση τουριστικών καταλυµάτων
όλων των κατηγοριών της παρ. 2 του άρθρου 1 του
ν. 4276/2014 (Α΄ 155), για τα οποία έχει ήδη εκδοθεί δια-
πιστωτική πράξη του Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού
(Ε.Ο.Τ.), σύµφωνα µε το δεύτερο εδάφιο της περ. α) της
παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 2160/1993 (Α΄ 118), επιτρέ-
πεται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης, γενικής ή ειδικής,
διάταξης, η δηµιουργία πρόσθετων χώρων βοηθητικής
χρήσης µε µέγιστη επιφάνεια µέχρι το επτά τοις εκατό
(7%) της συνολικής υφιστάµενης δόµησης του καταλύ-
µατος, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
α) Οι πρόσθετοι χώροι βοηθητικής χρήσης είναι ανα-

γκαίοι µε τα σηµερινά δεδοµένα, για την εξυπηρέτηση
του τουριστικού καταλύµατος και τη λειτουργία του µε

βάση τα σύγχρονα πρότυπα και τις τεχνικές και λειτουρ-
γικές προδιαγραφές της συγκεκριµένης κατηγορίας κα-
ταλύµατος.
β) Οι πρόσθετοι χώροι βοηθητικής χρήσης αποσκο-

πούν στην εξυπηρέτηση, ιδίως, ειδικών τουριστικών υπο-
δοµών, ή στην περιβαλλοντική ή ενεργειακή αναβάθµιση
του τουριστικού καταλύµατος, ιδίως, στο πλαίσιο εγκα-
τάστασης σύγχρονου εξοπλισµού ενεργειακής εξοικο-
νόµησης και συστηµάτων εξοικονόµησης φυσικών πό-
ρων.
γ) Η αίτηση για τη χορήγηση της σχετικής άδειας συ-

νοδεύεται από ειδική τεχνική τεκµηρίωση της αναγκαιό-
τητας και αποστολής των πρόσθετων χώρων βοηθητικής
χρήσης, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις της παρούσας.

2. Στα τουριστικά καταλύµατα της παρ. 1, επιτρέπεται,
επιπλέον, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης, γενικής ή ειδι-
κής, διάταξης, η χωροθέτηση βοηθητικών ή συνοδών
χρήσεων στο ακίνητο στο οποίο τα καταλύµατα αυτά
βρίσκονται εγκατεστηµένα, για την εγκατάσταση των α-
ναγκαίων ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων και
δικτύων, όπως υποσταθµοί, αντλιοστάσια, συστήµατα
και εγκαταστάσεις πυρόσβεσης, υποδοµές συγκέντρω-
σης απορριµµάτων, ή την εγκατάσταση ανοικτών αθλητι-
κών χώρων αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση του κατα-
λύµατος. 

Άρθρο 66
Θέση στάθµευσης µπροστά ή πλησίον 

των ξενοδοχείων - Τροποποίηση της παρ. 6 και 
προσθήκη παρ. 10 στο άρθρο 68 του ν. 4582/2018

1. Η παρ. 6 του άρθρου 68 του ν. 4582/2018 (Α΄ 208),
περί του ελάχιστου µήκους της εσοχής που δηµιουργεί-
ται στο πεζοδρόµιο για τη στάση ειδικών τουριστικών λε-
ωφορείων δηµόσιας χρήσης, ταξί και επιβατηγών ιδιωτι-
κής χρήσης αυτοκινήτων των πελατών ξενοδοχειακού
καταλύµατος και µόνο για την επιβίβαση και την αποβί-
βασή τους, καθώς και για τη φόρτωση και την εκφόρτω-
ση των αποσκευών τους, τροποποιείται ώστε ειδικά για
την εσοχή που δηµιουργείται επί τµήµατος πεζόδροµου
ή πλατείας το ελάχιστο µήκος να ορίζεται στα δέκα (10)
µέτρα, και διαµορφώνεται ως εξής:

«6. Η εσοχή που δηµιουργείται σύµφωνα µε την παρά-
γραφο 1 ή παραχωρείται σύµφωνα µε την παράγραφο 3,
σε κάθε περίπτωση, δεν µπορεί να είναι µικρότερη των
είκοσι (20) µέτρων, εκτός από τις περιπτώσεις που αυτή
δηµιουργείται επί τµήµατος πεζόδροµου ή πλατείας, ο-
πότε δεν µπορεί να είναι µικρότερη των δέκα (10) µέ-
τρων.»

2. Στο άρθρο 68 του ν. 4582/2018 προστίθεται παρ. 10
ως εξής:

«10. Η εσοχή της παρ. 1 επιτρέπεται να δηµιουργηθεί
και σε τµήµα πεζόδροµου ή πλατείας, στις περιπτώσεις
κατά τις οποίες η είσοδος του ξενοδοχειακού καταλύµα-
τος βρίσκεται έµπροσθεν αυτών. H εσοχή της παρούσας
επιτρέπεται να δηµιουργηθεί µόνο σε περιπτώσεις πεζό-
δροµων ή πλατειών, όπου, σύµφωνα µε την οικεία νοµο-
θεσία, επιτρέπεται η διέλευση, στάση ή στάθµευση οχη-
µάτων. Στις περιπτώσεις αυτές, επιτρέπεται η διέλευση,
στάση ή στάθµευση τουριστικών λεωφορείων δηµόσιας
χρήσης, ταξί και επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνη-
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των, τα οποία εξυπηρετούν τους πελάτες του ξενοδοχει-
ακού καταλύµατος και µόνο για την επιβίβαση και την α-
ποβίβασή τους, καθώς και τη φόρτωση και την εκφόρτω-
ση των αποσκευών τους.»

Άρθρο 67
Παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας

και καταβολή αποζηµίωσης από ιδιώτη για προκείµενη
συντέλεση απαλλοτρίωσης - Τροποποίηση της παρ. 3

του άρθρου 7 του ν. 2971/2001

Στην παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 2971/2001 (Α΄ 285),
περί της εφαρµογής των διατάξεων περί απαλλοτριώσε-
ων λόγω ρυµοτοµίας για τη δηµιουργία παραλίας, επέρ-
χονται οι εξής τροποποιήσεις: α) τροποποιείται το δεύ-
τερο εδάφιο, ως προς την αναφορά στην Υπηρεσία Δό-
µησης του οικείου Δήµου, β) τροποποιείται το τρίτο εδά-
φιο, ως προς την απάλειψη της αναφοράς σε κοινότη-
τες, γ) προστίθενται τέταρτο, πέµπτο, έκτο και έβδοµο ε-
δάφιο, και η παρ. 3 διαµορφώνεται ως εξής: 

«3. Για την παραλία εφαρµόζονται οι διατάξεις περί α-
παλλοτριώσεων λόγω ρυµοτοµίας. Αρµόδια υπηρεσία
για την περαιτέρω διαδικασία είναι η Υπηρεσία Δόµησης
του οικείου Δήµου. Δήµοι, που ωφελούνται από τη δηµι-
ουργία της παραλίας, δύνανται να συνεισφέρουν στην α-
ποζηµίωση για την αναγκαστική απαλλοτρίωση των ακι-
νήτων, που καταλαµβάνει η παραλία, κατά τα οριζόµενα
µε προεδρικά διατάγµατα, που εκδίδονται κατόπιν πρό-
τασης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ει-
δικά για κάθε περίπτωση.
Κατά παρέκκλιση των προηγούµενων εδαφίων, ξενο-

δοχεία, οργανωµένες τουριστικές κατασκηνώσεις
(camping) και σύνθετα τουριστικά καταλύµατα των υπο-
περ. αα΄, ββ΄ και δδ΄ της περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου
1 του ν. 4276/2014 (Α΄ 155), δύνανται να υποβάλλουν αί-
τηση, προς την Υπηρεσία Δόµησης του οικείου Δήµου,
για την επίσπευση της συντέλεσης της απαλλοτρίωσης
του τµήµατος της ζώνης παραλίας, που βρίσκεται έµπρο-
σθεν και κατά µήκος της ιδιοκτησίας του ξενοδοχειακού
καταλύµατος, µε καταβολή του συνόλου της προβλεπό-
µενης αποζηµίωσης από αυτά, χωρίς να προκαλείται εκ
του γεγονότος αυτού καµία οικονοµική ή άλλη υποχρέω-
ση του οικείου Δήµου ή του Δηµοσίου. Η Υπηρεσία Δό-
µησης του οικείου Δήµου υποχρεούται να ολοκληρώσει
την ως άνω διαδικασία άµεσα και κατά προτεραιότητα
και το αργότερο εντός τεσσάρων (4) µηνών από την πα-
ραλαβή της σχετικής αίτησης, χωρίς να απαιτούνται επι-
πλέον γνωµοδοτήσεις φορέων ή άλλων υπηρεσιών.
Μετά από την ολοκλήρωση της συντέλεσης της απαλ-

λοτρίωσης, το τµήµα της ζώνης  παραλίας περιέρχεται
στην κοινή χρήση και η Υπηρεσία Δόµησης του οικείου
Δήµου ενηµερώνει την οικεία Κτηµατική Υπηρεσία απο-
στέλλοντάς της τα σχετικά έγγραφα. Για την παραχώρη-
ση της χρήσης του τµήµατος της παραλίας που περιέρ-
χεται στην κοινή χρήση, απαιτείται η τήρηση των προϋ-
ποθέσεων παραχώρησης χρήσης των άρθρων 13 έως και
16Α του ν. 2971/2001 (Α΄ 285).»

Άρθρο 68
Μέτρα προστασίας Ναυαγίου Ζακύνθου

1. Η οριοθετηµένη ζώνη αιγιαλού και παραλίας, όπως
προσδιορίζεται στην υπ’ αριθµ. 146652/13.8.2018 από-

φαση του Συντονιστή Αποκεντρωµένης Διοίκησης Πελο-
ποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Οριστικοποίηση
προκαταρκτικής γραµµής αιγιαλού (Π.Ο.Α.) στην Περιφε-
ρειακή Ενότητα Ζακύνθου» (Δ΄ 298), και ειδικότερα από
το σηµείο Α (µε συντεταγµένες Χ=202945,5
Υ=4194509,5) µέχρι το σηµείο Β (µε συντεταγµένες
Χ=203412,0 Υ=4196503) µετά των εντός αυτής επικείµε-
νων κινητών πραγµάτων (ναυάγιο), ακινήτων, κατασκευ-
ών και εγκαταστάσεων, µε τα παραρτήµατα και τα συ-
στατικά τους, αποτελεί, ενόψει της εξέχουσας τουριστι-
κής σηµασίας της για τη Χώρα, Πρότυπη Τουριστική Πε-
ριοχή Αξιοποίησης και Προστασίας.

2. Η διενέργεια πάσης φύσεως πράξεων διοίκησης και
διαχείρισης της ως άνω οριοθετηµένης ζώνης, ανάθεσης
σύνταξης µελετών και έργων και υποβολής κάθε ανα-
γκαίας αίτησης για την έκδοση των αδειών διενέργειάς
τους, µε σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος, την
αποφυγή του κινδύνου κατάρρευσης του ναυαγίου, τη
συντήρησή του, την ασφαλή διαµόρφωση των διόδων
πρόσβασης σε αυτό και την προστασία των επισκεπτών,
ανατίθεται σε Επιτροπή Πρότυπης Τουριστικής Αξιοποίη-
σης και Προστασίας του Ναυαγίου Ζακύνθου, η οποία
συστήνεται στο Υπουργείο Τουρισµού.

3. Η Επιτροπή Πρότυπης Τουριστικής Αξιοποίησης και
Προστασίας του Ναυαγίου Ζακύνθου συγκροτείται µε
κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισµού, Οικονοµικών
και Εσωτερικών, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως, και αποτελείται από πέντε (5) µέλη, µε
τριετή θητεία, ως εξής: 
α) ένα (1) µέλος, και το αναπληρωµατικό του, ορίζεται

από τον Υπουργό Τουρισµού και έχει την ιδιότητα του
Προϊσταµένου της Γενικής Διεύθυνσης Τουριστικής Πο-
λιτικής ή της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασµού, 
β) ένα (1) µέλος, και το αναπληρωµατικό του, υποδει-

κνύεται από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, 
γ) ένα (1) µέλος, και το αναπληρωµατικό του, υποδει-

κνύεται από τον Δήµο Ζακύνθου, 
δ) ένα (1) µέλος, και το αναπληρωµατικό του, υποδει-

κνύεται από τους υφιστάµενους τοπικούς συλλόγους ξε-
νοδόχων και
ε) ένα (1) µέλος, και το αναπληρωµατικό του, υποδει-

κνύεται από το Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Ζακύνθου. 
Ειδικά, για τη λήψη αποφάσεων σε θέµατα διαχείρισης

και διοίκησης της οριοθετηµένης ζώνης της παρ. 1, που
αφορούν στη διαµόρφωση, συντήρηση ή χρήση αιγιαλού
ή παραλίας, συµµετέχει, µε δικαίωµα ψήφου, στις συνε-
δριάσεις της Επιτροπής και ένας (1) εκπρόσωπος της
Κτηµατικής Υπηρεσίας, ο οποίος υποδεικνύεται από τον
Υπουργό Οικονοµικών.

4. Στο σύνολο των ακινήτων, εγκαταστάσεων και κινη-
τών πραγµάτων που εντοπίζονται στην Πρότυπη Τουρι-
στική Περιοχή Αξιοποίησης και Προστασίας διενεργού-
νται νοµίµως πράξεις διοίκησης, διαχείρισης, συντήρη-
σης και κατάλληλης διαµόρφωσης σύµφωνα µε την παρ.
2, προς τον σκοπό της ασφάλειας των επισκεπτών, της
προσβασιµότητας της περιοχής και της βιωσιµότητας και
προστασίας του τουριστικού εκθέµατος εντός αυτής, µε
τήρηση όλων των ισχυόντων περιβαλλοντικών όρων και
πολεοδοµικών κανόνων. 

5. Για τη διενέργεια όλων των έργων διοίκησης και
διαχείρισης της Πρότυπης Τουριστικής Περιοχής Αξιο-
ποίησης και Προστασίας που αφορούν ενδεδειγµένες ε-
νέργειες προστασίας του περιβάλλοντος, αποφυγής κιν-
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δύνου κατάρρευσης του ναυαγίου, συντήρησης, προστα-
σίας και ασφαλούς διαµόρφωσης των διόδων πρόσβα-
σης σε αυτό, η Επιτροπή Πρότυπης Τουριστικής Αξιοποί-
ησης και Προστασίας του Ναυαγίου Ζακύνθου δύναται,
κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης διάταξης της εθνικής
νοµοθεσίας, να λειτουργεί ως αναθέτουσα αρχή για κά-
θε έργο ανάθεσης µελετών ή εργασιών για τη συντήρη-
ση και αποφυγή του κινδύνου κατάρρευσης του ναυαγί-
ου, για τη διάνοιξη οδών, την κατάλληλη αντιστήριξη και
την ασφαλή διαµόρφωση των διόδων πρόσβασης σε αυ-
τό. Η χρηµατοδότηση των µελετών και των έργων αυτών
καλύπτεται από τον προϋπολογισµό του Υπουργείου
Τουρισµού µε ειδική χρηµατοδότηση που του χορηγείται
για τον σκοπό αυτό από τον Κρατικό Προϋπολογισµό. Οι
συµβάσεις ανάθεσης µελετών και έργων για τους σκο-
πούς του παρόντος υπογράφονται από τον Υπουργό
Τουρισµού. 

6. Ως κατεπείγουσα ανάγκη που πληροί τους όρους ε-
φαρµογής της περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 32 του
ν. 4412/2016 (Α΄ 147) για την ανάθεση έργων και µελε-
τών συντήρησης της παρ. 5 νοείται η διακινδύνευση της
ασφάλειας και της υγείας των επισκεπτών του ναυαγίου,
η απειλή ουσιώδους καταστροφής ή υποβάθµισης του
γεωµορφολογικού περιβάλλοντος µε αποτέλεσµα την α-
πώλεια βασικών χαρακτηριστικών του συγκεκριµένου
τουριστικού προορισµού και ο άµεσος κίνδυνος διάλυ-
σης ή σηµαντικής καταστροφής των σωζώµενων κινη-
τών πραγµάτων σε αυτό. 

7. Κάθε αναγκαία άδεια για τη διενέργεια των ενδε-
δειγµένων επεµβάσεων συντήρησης, αντιστήριξης, διά-
νοιξης οδών και διαµόρφωσης ασφαλούς πρόσβασης
στην περιοχή χορηγείται, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθε-
της διάταξης, µε κοινή απόφαση των αρµοδίων οργάνων
των Υπουργείων Τουρισµού, Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας και του κατά περίπτωση συναρµόδιου Υπουργείου,
εντός αποκλειστικής προθεσµίας εξήντα (60) ηµερών α-
πό την υποβολή σε αυτά των αναγκαίων δικαιολογητι-
κών, άλλως µε κοινή απόφαση των συναρµοδίων κατά τα
ανωτέρω Υπουργών, κατόπιν εισήγησης των αρµοδίων
υπηρεσιών, µε πρόβλεψη όλων των αναγκαίων περιβαλ-
λοντικών και λοιπών όρων για την ορθή και ασφαλή διε-
νέργεια των εργασιών και επεµβάσεων. Για την έκδοση
της κοινής απόφασης του πρώτου εδαφίου απαιτείται υ-
ποβολή σχετικής µελέτης στην κατά περίπτωση αρµόδια
Κτηµατική Υπηρεσία και κάθε συναρµόδιο φορέα και δια-
τύπωση γνώµης ως προς τους αναγκαίους όρους. Η
γνώµη παρέχεται εντός αποκλειστικής προθεσµίας είκο-
σι (20) ηµερών, άλλως, σε περίπτωση άπρακτης παρέ-
λευσης της ως άνω προθεσµίας, τεκµαίρεται ως θετική
για την έκδοση της κοινής απόφασης του πρώτου εδαφί-
ου. 

Άρθρο 69
Αποζηµίωση λουτροθεραπειών που διενεργούνται

στην Λουτροπηγή Αιδηψού

1. Προς τον σκοπό της ενίσχυσης της τουριστικής ανά-
πτυξης της Ιατρικής Πηγής (Λουτροπηγής) Αιδηψού Ευ-
βοίας, η χρονική διάρκεια της λουτρικής περιόδου 2021
παρατείνεται µέχρι την 30ή.6.2022. 

2. Για το χρονικό διάστηµα από την έναρξη ισχύος του
παρόντος έως τις 30.6.2022:

α) κατά παρέκκλιση όσων ορίζονται στον Ενιαίο Κανο-
νισµό Παροχής Υπηρεσιών (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργα-
νισµού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) και των
εκδοθεισών αποφάσεων του Διοικητικού Συµβουλίου
του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουρ-
γών Υγείας, Οικονοµικών και Τουρισµού το ανώτατο ό-
ριο των λούσεων και το ποσό αποζηµίωσης που αντιστοι-
χεί σε κάθε λουτροθεραπεία που διενεργείται στην Ιατρι-
κή Πηγή (Λουτροπηγή) Αιδηψού Ευβοίας. 
β) Η αποζηµίωση καταβάλλεται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και

καλύπτεται από έκτακτη οικονοµική επιχορήγηση από
τον Κρατικό Προϋπολογισµό. 
γ) Ειδικότερα ζητήµατα που αφορούν στο είδος των

παθήσεων, στον τρόπο και στη διαδικασία χορήγησης
της ως άνω αποζηµίωσης ορίζονται µε απόφαση του Δ.Σ.
του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., κατόπιν εισήγησης της αρµόδιας οργανι-
κής µονάδας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. 
δ) Για πρόσωπα µε τετραπληγία ή παραπληγία δύναται

να αποζηµιώνεται και ο συνοδός για το κόστος µετακίνη-
σής του, σύµφωνα µε το άρθρο 56 του Ε.Κ.Π.Υ. του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ., για τις αποζηµιώσεις µετακίνησης ασθενών.»

Άρθρο 70
Προγράµµατα επιµόρφωσης και κατάρτισης

του Υπουργείου Τουρισµού

1. Το Υπουργείο Τουρισµού δύναται να σχεδιάζει και
να διοργανώνει προγράµµατα επαγγελµατικής επιµόρ-
φωσης ή κατάρτισης ή άτυπης µάθησης, σε θέµατα του
τουριστικού τοµέα, και των ειδικών µορφών τουρισµού,
καθώς και της ένταξης της διάστασης της αναπηρίας και
της προσβασιµότητας στον τουρισµό.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισµού, Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων και Παιδείας και Θρησκευµάτων,
κατόπιν γνωµοδότησης του Κεντρικού Συµβούλιου Ε-
παγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, καθορίζο-
νται οι ειδικότητες, οι θεµατικές και η τοπική εµβέλεια
των προγραµµάτων επιµόρφωσης ή κατάρτισης, το πε-
ριεχόµενο, ο τρόπος υλοποίησης και διδασκαλίας, η
διάρκεια σε ώρες, οι όροι παρακολούθησης, αξιολόγη-
σης και επιτυχούς ολοκλήρωσης των προγραµµάτων
σπουδών, ο αριθµός, η διαδικασία και τα κριτήρια επιλο-
γής των επιµορφούµενων ή καταρτιζόµενων, καθώς και
οι οικονοµικές ενισχύσεις προς αυτούς, σύµφωνα µε τη
νοµοθεσία περί κρατικών ενισχύσεων, οι συνεργαζόµε-
νοι φορείς και οι δοµές υλοποίησης, οι όροι και η διαδι-
κασία επιλογής αυτών, τα θέµατα διδασκόντων, καθώς
και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια, για την εφαρµογή
του παρόντος. Η ως άνω απόφαση εκδίδεται σύµφωνα
µε τη νοµοθεσία που διέπει το Εθνικό  Σύστηµα Επαγ-
γελµατικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μά-
θησης του ν. 4763/2020 (Α΄ 254).

3. Η ολοκλήρωση των προγραµµάτων της παρ. 1 οδη-
γεί στη χορήγηση βεβαίωσης συµµετοχής. Όταν τα προ-
γράµµατα αυτά παρέχονται από Κέντρα Δια Βίου Μάθη-
σης (Κ.Δ.Β.Μ.), χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης
και πιστοποίησης, σύµφωνα µε το άρθρο 58 του
ν. 4763/2020.

4. Τα προγράµµατα της παρ. 1 υλοποιούνται από εκ-
παιδευτικές µονάδες ή εκπαιδευτικές δοµές του Υπουρ-
γείου Τουρισµού ή και από άλλες δοµές, δηµόσιες ή ι-
διωτικές, µε τις οποίες συνάπτονται σχετικές συµβάσεις,
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σύµφωνα µε τον ν. 4412/2016 (Α΄ 147) ή µνηµόνια συ-
νεργασίας, που ρυθµίζουν τους όρους αυτής. Όταν τα
προγράµµατα αυτά παρέχονται από Κ.Δ.Β.Μ., δύναται
να πιστοποιούνται από τον Εθνικό Οργανισµό Πιστοποί-
ησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολι-
σµού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) κατ’ εφαρµογή της διαδικασίας του
άρθρου 57 του ν. 4763/2020, περί των πιστοποιηµένων
προγραµµάτων των Κ.Δ.Β.Μ.. 

5. Το Υπουργείο Τουρισµού δύναται να προβαίνει σε
προγραµµατισµένες ή έκτακτες επιθεωρήσεις των όρων
και της ποιότητας της παρεχόµενης επιµόρφωσης ή κα-
τάρτισης στις δοµές υλοποίησης των προγραµµάτων της
παρ. 1.

6. Τα προγράµµατα της παρ. 1 χρηµατοδοτούνται από
ευρωπαϊκούς ή διεθνείς πόρους ή προγράµµατα, καθώς
και από το Συγχρηµατοδοτούµενο Σκέλος του Προγράµ-
µατος Δηµοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Τουρι-
σµού.

7. Με απόφαση του αρµόδιου οργάνου του Υπουργεί-
ου Τουρισµού δύναται να προσλαµβάνεται για κάθε πρό-
γραµµα επιµόρφωσης και κατάρτισης ωροµίσθιο εκπαι-
δευτικό προσωπικό για τη διδασκαλία των προβλεπόµε-
νων µαθηµάτων. Η πρόσληψη του προσωπικού αυτού γί-
νεται µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου
χρόνου, σύµφωνα µε την παρ. 7 του άρθρου 23 του ν.
3105/2003 (Α΄ 29), περί της πρόσληψης αναπληρωτών
εκπαιδευτικών και ωροµίσθιων εκπαιδευτικών για τις α-
νάγκες της τουριστικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης,
και τη διαδικασία του άρθρου 25 του ν. 4829/2021 (Α΄
166). Με όµοια απόφαση, και σε κάθε περίπτωση σύµφω-
να µε τη διαδικασία του άρθρου 25 του ν. 4829/2021, δύ-
νανται να προσλαµβάνονται αναπληρωτές εκπαιδευτικοί
και ωροµίσθιοι εκπαιδευτικοί µε σύµβαση εργασίας ιδιω-
τικού δικαίου διάρκειας ενός (1) έτους, σύµφωνα µε την
παρ. 7 του άρθρου 23 του ν. 3105/2003, καθώς και  το α-
ναγκαίο διοικητικό προσωπικό, µερικής ή πλήρους απα-
σχόλησης, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι-
σµένου χρόνου διάρκειας έως οκτώ (8) µηνών, σύµφωνα
µε τον ν. 4765/2021 (Α΄ 6).

8. Κάθε έτος το Τµήµα Σχεδιασµού Τουριστικής Εκπαί-
δευσης του Υπουργείου Τουρισµού διαµορφώνει την ε-
τήσια στρατηγική προγραµµατισµού των προγραµµάτων
αυτών.

9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισµού, Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων και Παιδείας και Θρησκευµάτων
και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κατόπιν γνω-
µοδότησης του Κεντρικού Συµβουλίου Επαγγελµατικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Κ.Σ.Ε.Ε.Κ.), δύνανται να
σχεδιάζονται και διοργανώνονται, από κοινού, προγράµ-
µατα της παρ. 1 και να ρυθµίζονται τα ειδικότερα θέµατα
που είναι αναγκαία για την εφαρµογή του παρόντος άρ-
θρου, συµπεριλαµβανοµένων και των ειδικότερων ζητη-
µάτων καταβολής τυχόν οικονοµικών ενισχύσεων προς
επιµορφούµενους ή καταρτιζόµενους, σύµφωνα µε τη
νοµοθεσία περί κρατικών ενισχύσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ 

ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19

Άρθρο 71
Παράταση συµβάσεων παραχώρησης χρήσης
και συµβάσεων µίσθωσης τουριστικών λιµένων

1. Η διάρκεια των συµβάσεων παραχώρησης χρήσης ή

των συµβάσεων µίσθωσης τουριστικών λιµένων της περ.
γγ΄ της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α΄ 155),
περί των εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδοµής,
οι οποίες βρίσκονται σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία δηµο-
σίευσης του παρόντος, παρατείνεται για δύο (2) έτη από
την ηµεροµηνία της καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξης τους,
κατόπιν µονοµερούς δήλωσης του παραχωρησιούχου ή
του µισθωτή, η οποία δεσµεύει τον παραχωρούντα ή τον
εκµισθωτή, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλου-
θες δύο (2) προϋποθέσεις: α) υπεύθυνη δήλωση του πα-
ραχωρησιούχου ή του µισθωτή του τουριστικού λιµένα,
µε την οποία δηλώνεται ότι ο τουριστικός λιµένας ήταν
σε λειτουργία την 31η.3.2020, και β) µη ύπαρξη ληξιπρό-
θεσµων οφειλών από το συµβατικά συµφωνηµένο α-
ντάλλαγµα ή µίσθωµα, κατά την ηµεροµηνία υποβολής
της ως άνω δήλωσης. Η µονοµερής δήλωση του παρα-
χωρησιούχου ή του µισθωτή υποβάλλεται προς την αρ-
µόδια υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισµού, στις περι-
πτώσεις παραχώρησης της χρήσης/εκµετάλλευσης του-
ριστικού λιµένα, ή προς την Εταιρεία Ακινήτων Δηµοσίου
Α.Ε., στις περιπτώσεις εκµίσθωσης τουριστικού λιµένα,
ή προς τη διοίκηση του παραχωρούντος/εκµισθούντος
φορέα, σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, εντός αποκλει-
στικής προθεσµίας έξι (6) µηνών από τη δηµοσίευση του
παρόντος.

2. Στις περιπτώσεις της παρ. 1, η αναπροσαρµογή του
ανταλλάγµατος ή του µισθώµατος για κάθε έτος παρά-
τασης και µέχρι τη λήξη αυτής ισούται µε το εβδοµήντα
πέντε τοις εκατό (75%) του Δείκτη Τιµών Καταναλωτή. Η
αναπροσαρµογή δεν δύναται να ξεπεράσει το τέσσερα
τοις εκατό (4%). Σε περίπτωση αρνητικού πληθωρισµού,
η ελάχιστη αναπροσαρµογή ανέρχεται σε ένα τοις εκατό
(1%). Τα ανωτέρω ισχύουν, εφόσον στη σύµβαση παρα-
χώρησης ή µίσθωσης δεν υπάρχει πρόβλεψη για τον
τρόπο διαµόρφωσης του ανταλλάγµατος ή του µισθώµα-
τος σε περίπτωση παράτασης της συµβατικής διάρκειάς
της για οποιονδήποτε λόγο. Η αναπροσαρµογή των µι-
σθωµάτων των προηγούµενων εδαφίων τελεί υπό την ε-
πιφύλαξη των κανόνων κρατικών ενισχύσεων.

3. Οι ρυθµίσεις του παρόντος, λαµβανοµένης υπόψη
της παρ. 1 του άρθρου 51 του ν. 4413/2016 (Α΄ 148), πε-
ρί της τροποποίησης των συµβάσεων παραχώρησης κα-
τά τη διάρκειά τους, εφαρµόζονται σε όλες τις συµβά-
σεις παραχώρησης της χρήσης/εκµετάλλευσης ή τις
συµβάσεις µίσθωσης της παρ. 1, στις οποίες παραχωρών
ή εκµισθωτής είναι το Δηµόσιο ή νοµικό πρόσωπο δηµο-
σίου δικαίου ή οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης ή φο-
ρείς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα ή οποιοδήποτε νοµι-
κό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου.

Άρθρο 72
Οικονοµική αποζηµίωση ξενοδοχείων µισθωµένων 

για περιπτώσεις κορωνοϊού COVID-19

Τα τουριστικά καταλύµατα των οποίων οι µισθώσεις
παρατάθηκαν για την κάλυψη έκτακτων αναγκών δηµό-
σιας υγείας που συνδέονται µε την αντιµετώπιση του κο-
ρωνοϊού COVID-19 για τον µήνα Νοέµβριο 2020, δυνά-
µει των άρθρων 135 του ν. 4692/2020 (Α΄ 111) και 286
του ν. 4738/2020 (Α΄ 207), και στα οποία διέµεναν φυσι-
κά πρόσωπα µε ηµεροµηνία άφιξης έως και την 30ή Νο-
εµβρίου 2020 και µέχρι τη συµπλήρωση των αναγκαίων
ηµερών διαµονής που είχαν οριστεί για το καθένα εξ αυ-
τών από τις αρµόδιες υγειονοµικές αρχές για την πρόλη-
ψη και αντιµετώπιση του COVID-19, λαµβάνουν επιπλέ-
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ον οικονοµική αποζηµίωση για τον µήνα Δεκέµβριο 2020.
Η οικονοµική αποζηµίωση του πρώτου εδαφίου αφορά α-
ποκλειστικά και µόνο στις συγκεκριµένες επιπρόσθετες
ηµέρες διαµονής των ανωτέρω φυσικών προσώπων κατά
τον µήνα Δεκέµβριο 2020. Οι δαπάνες των µισθώσεων
βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισµό του Υπουργείου
Τουρισµού και καταβάλλονται µε τους όρους και τις προ-
ϋποθέσεις της υπ’ αριθµ. 8825/12.6.2020 κοινής απόφα-
σης των Υπουργών Οικονοµικών και Τουρισµού (Β΄
2270), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Άρθρο 73
Μετακινήσεις υπαλλήλων των Περιφερειακών

Υπηρεσιών Τουρισµού του Υπουργείου Τουρισµού
εκτός έδρας για διενέργεια ελέγχων - Τροποποίηση

του άρθρου 10 της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ του άρθρου 2 
του ν. 4336/2015

Στο άρθρο 10 της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ του άρθρου 2
του ν. 4336/2015 (Α΄ 94), περί των εξόδων διανυκτέρευ-
σης, προστίθεται παρ. 1α ως εξής:

«1α. Για χρονικό διάστηµα έως και την 31η Μαρτίου
2022 τα χιλιοµετρικά όρια για την αναγνώριση εξόδων
διανυκτέρευσης της παρ. 1 δεν εφαρµόζονται για τις µε-
τακινήσεις των υπαλλήλων των Περιφερειακών Υπηρε-
σιών Τουρισµού του Υπουργείου Τουρισµού που διενερ-
γούν ή συµµετέχουν σε ελέγχους στις τουριστικές επι-
χειρήσεις του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α΄ 155), µε
σκοπό τη διαπίστωση τήρησης της υπ’ αριθµ.
16632/16.4.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικο-
νοµικών, Υγείας και Τουρισµού (Β΄ 1632), περί των ειδι-
κών πρωτοκόλλων υγειονοµικού περιεχοµένου βάσει
των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στο
πλαίσιο της λήψης µέτρων έναντι του κορωνοϊού
COVID-19, και καθ’ όλη τη διάρκεια υποχρέωσης εφαρ-
µογής της από τις τουριστικές επιχειρήσεις. 
Για τους ως άνω µετακινουµένους, η διανυκτέρευση ε-

κτός έδρας επιτρέπεται όταν η απόσταση από την έδρα
τους είναι µεγαλύτερη: 
α) από εκατόν είκοσι (120) χιλιόµετρα, εφόσον κινού-

νται µε ιδιωτικής χρήσης ή υπηρεσιακό όχηµα, συµπερι-
λαµβανοµένης και της περίπτωσης κατά την οποία η µε-
τακίνηση περιλαµβάνει ενδιάµεσους διαδοχικούς προο-
ρισµούς για εκτέλεση υπηρεσιακού έργου, οπότε η εν
λόγω απόσταση υπολογίζεται αθροιστικά, ως σύνολο
των επιµέρους αποστάσεων των ενδιάµεσων διαδοχικών
προορισµών,
β) από ογδόντα (80) χιλιόµετρα, εφόσον κινούνται µε

συγκοινωνιακό µέσο και
γ) από είκοσι (20) ναυτικά µίλια για µετακινήσεις στη

νησιωτική Ελλάδα.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ΄
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 74
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισµού, Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας και Υποδοµών και Μεταφορών,
καθορίζονται τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις απονοµής
του «Σήµατος Προσβάσιµου Τουριστικού Προορισµού»
του άρθρου 52, η µορφή και ο τύπος του, η διάρκεια ι-
σχύος του, και κάθε άλλο σχετικό θέµα.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισµού, Περι-

βάλλοντος και Ενέργειας και Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων, καθορίζονται τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις απονο-
µής του «Σήµατος Προσβάσιµης Τουριστικής Επιχείρη-
σης» της παρ. 1 του άρθρου 53, η µορφή και ο τύπος του,
η διάρκεια ισχύος του, και κάθε άλλο σχετικό θέµα.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισµού, Εσω-
τερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, καθορί-
ζονται τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις απονοµής του
«Σήµατος Τουριστικού Καταλύµατος φιλικού προς ζώα
συντροφιάς» της παρ. 1 του άρθρου 54, η µορφή και ο
τύπος του, η διάρκεια ισχύος του, και κάθε άλλο σχετικό
θέµα.

4. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισµού καθορίζεται
πρότυπο σύµβασης, η οποία συνάπτεται µεταξύ του πα-
ρόχου του τουριστικού καταλύµατος στο οποίο έχει απο-
νεµηθεί το «Σήµα τουριστικού καταλύµατος φιλικού
προς ζώα συντροφιάς» του άρθρου 54 και του πελάτη
και ορίζει τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των µερών
σχετικά µε τη διαµονή του ζώου συντροφιάς στο τουρι-
στικό κατάλυµα, καθώς και κάθε άλλο σχετικό µε το πρό-
τυπο σύµβασης θέµα.

ΜΕΡΟΣ Δ΄ 
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 75
Καταργούµενες διατάξεις

1. Το άρθρο 39 του ν. 3734/2009 (Α΄ 8), περί της λει-
τουργικής ενοποίησης όµορων κύριων ξενοδοχειακών
συγκροτηµάτων, καταργείται. 

2. Η παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 3498/2006 (Α΄ 230),
περί της διενέργειας αυτοψίας από τον Ελληνικό Οργα-
νισµό Τουρισµού πριν από τη χορήγηση του ειδικού σή-
µατος λειτουργίας των µονάδων ιαµατικής θεραπείας,
κέντρων ιαµατικού τουρισµού - θερµαλισµού, κέντρων
θαλασσοθεραπείας και κέντρων αναζωογόνησης, καταρ-
γείται.

3. Η παρ. 4 του άρθρου 23 του ν. 3498/2006 (Α΄ 230),
περί της ισχύος των αδειών λειτουργίας που έχουν χο-
ρηγηθεί σε υφιστάµενες κατά τον χρόνο δηµοσίευσης
του νόµου αυτού εγκαταστάσεις ιαµατικής θεραπείας,
καθώς και σε πάσης φύσεως εγκαταστάσεις στις οποίες
γίνεται χρήση ιαµατικών φυσικών πόρων, καταργείται. 

ΜΕΡΟΣ Ε΄
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 76
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως ορί-
ζεται σε επιµέρους διατάξεις. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ«ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Άρθρο 1. Επωνυµία 
Η εταιρεία φέρει την επωνυµία «Ιαµατικές Πηγές Ελ-

λάδας Aνώνυµη Eταιρεία» (Ι.Π.Ε. A.E.) και διακριτικό τίτ-
λο «Ιαµατικές Πηγές Ελλάδας Aνώνυµη Eταιρεία»
(Ι.Π.Ε. Α.Ε.). 
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Άρθρο 2. Έδρα 
Έδρα της Ι.Π.Ε. Α.Ε. ορίζεται ο Δήµος Αθηναίων. Με α-

πόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εται-
ρείας η έδρα µπορεί να µεταφέρεται. 

Άρθρο 3. Σκοπός
1. Σκοπός της Ι.Π.Ε Α.Ε. είναι η διοίκηση, διαχείριση,

εκµετάλλευση, και αξιοποίηση των φυσικών ιαµατικών
πόρων και πηγών, καθώς και των εγκαταστάσεών τους
και του περιβάλλοντος των ιαµατικών πηγών χώρου σε
ακτίνα πεντακοσίων (500) µέτρων, η οποία ανήκει στη
διαχείριση του Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού
(Ε.Ο.Τ.) και περιλαµβάνεται στην προστατευτική περιο-
χή γύρω από την πηγή, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 1
του ν. 4844/1930 (Α’ 268), και τα οποία αποτελούν περι-
ουσία του Δηµοσίου ή Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης (Ο.Τ.Α.). H περιοχή του προηγούµενου εδαφίου λει-
τουργεί και ως ζώνη προστασίας του φυσικού πόρου.

2.Η Ι.Π.Ε. Α.Ε. για την εκπλήρωση του σκοπού δύναται
να: 
α) απογράφει, να προβαίνει σε χαρτογράφηση και να

συγκεντρώνει τους τίτλους ιδιοκτησίας των ως άνω φυ-
σικών ιαµατικών πόρων και πηγών, ακινήτων και εγκατα-
στάσεων εντός αυτών ή εντός του περιβάλλοντος χώ-
ρου αυτών σε ακτίνα πεντακοσίων (500) µέτρων, µε σκο-
πό τη δηµιουργία ενηµερωµένου αρχείου, λαµβάνοντας
υπόψη και συναφή στοιχεία του Συνδέσµου Δήµων Ιαµα-
τικών Πηγών Ελλάδας,
β) προβαίνει στην αξιοποίηση των περιουσιακών στοι-

χείων και των επιχειρηµατικών µονάδων µε την άσκηση
της επιχειρηµατικής δραστηριότητας από την ίδια, όπως
και στην εκµίσθωσή τους, καθώς και σε κάθε αναγκαία
διαχειριστική ενέργεια και πράξη αξιοποίησης κατά τα
προβλεπόµενα στον ν. 4413/2016 (Α’ 148),
γ) να αποδέχεται ή να αποποιείται δωρεές, κληρονο-

µιές, κληροδοσίες, χορηγίες και άλλες χαριστικές παρο-
χές από οποιαδήποτε πηγή, στο όνοµά της,
δ) να εκπονεί µελέτες για την ανοικοδόµηση, επι-

σκευή, βελτίωση της προσβασιµότητας, συντήρηση ή α-
νακαίνιση των ως άνω περιουσιακών στοιχείων, καθώς
και να ανοικοδοµεί, επισκευάζει και ανακαινίζει αυτά ή
να αναθέτει τις παραπάνω εργασίες σε τρίτους, 
ε) να προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για

την πολεοδοµική τακτοποίηση αυθαιρέτων κατασκευών
ή εγκαταστάσεων, όπως να αιτείται την υπαγωγή τους
στη νοµοθεσία περί διατήρησης, ενεργώντας προς τούτο
κάθε αναγκαία πράξη, συµπεριλαµβανοµένης και της χο-
ρήγησης εντολής και εξουσιοδότησης σε µηχανικό, 
στ) να προβαίνει σε κάθε πράξη εκπροσώπησης, υπο-

βολής αιτήσεων για την αρτιότερη επιχειρηµατική εκµε-
τάλλευση των ως άνω περιουσιακών στοιχείων, καθώς
και στην προµήθεια και εγκατάσταση του κάθε φύσης ε-
ξοπλισµού που είναι απαραίτητες για την αξιοποίηση και
την εκµετάλλευση των περιουσιακών στοιχείων,
ζ) να ενάγει και να ενάγεται και γενικά να διεξάγει στο

όνοµά της κάθε δίκη και να επιχειρεί κάθε µέτρο εκτέλε-
σης που αφορά στα περιουσιακά στοιχεία των οποίων
της έχουν ανατεθεί η διοίκηση και η διαχείριση, µε σκο-
πό την επιδίωξη της ικανοποίησης κάθε αξίωσης ή απαί-
τησης που απορρέει από τη φύση των δικαιωµάτων που
της παραχωρούνται µε το παρόν,
η) να διενεργεί διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης

δηµόσιων συµβάσεων έργων, µελετών, προµηθειών, υπη-
ρεσιών και έργων τεχνικής βοήθειας προγραµµάτων του

Ε.Σ.Π.Α., του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή
άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραµµάτων ή ταµείων
και προγραµµάτων και έργων που χρηµατοδοτούνται α-
πό το εθνικό σκέλος του Προγράµµατος Δηµοσίων Επεν-
δύσεων (Π.Δ.Ε.),
θ) να εγκρίνει τις οικονοµοτεχνικές µελέτες επενδυτι-

κού σχεδίου του ιαµατικού φυσικού πόρου, που αξιοποι-
ούνται από Ο.Τ.Α. .

Άρθρο 4. Διάρκεια 
Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη

από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Η διάρκειά της δύ-
ναται να παραταθεί µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης
των µετόχων. 

Άρθρο 5. Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχές 
1. Το αρχικό µετοχικό κεφάλαιο της Ι.Π.Ε. Α.Ε. ανέρ-

χεται σε πέντε εκατοµµύρια (5.000.000) ευρώ και διαι-
ρείται σε πενήντα χιλιάδες (50.000) ονοµαστικές µετο-
χές, ονοµαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ η κάθε µία. Το
αρχικό µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας καλύπτεται κα-
τά 100% από το ελληνικό Δηµόσιο. Το µετοχικό κεφά-
λαιο καταβάλλεται σε τρεις (3) δόσεις από το Ελληνικό
Δηµόσιο σε λογαριασµό που τηρείται στην Τράπεζα της
Ελλάδος στο όνοµα της εταιρείας. Η πρώτη δόση, ποσού
ενός εκατοµµυρίου πεντακοσίων χιλιάδων
(1.500.000,00) ευρώ καταβάλλεται εντός ενός (1) µηνός
από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

2. Οι µετοχές της Ι.Π.Ε. είναι µη µεταβιβάσιµες, µε την
εξαίρεση του ποσοστού είκοσι τοις εκατό (20%) που µε-
ταβιβάζονται αποκλειστικά και µόνο στην Κεντρική Ένω-
ση Δήµων Ελλάδος κατά την οριζόµενη στον νόµο διαδι-
κασία µε καταβολή του αντιτίµου της ονοµαστικής τους
αξίας. 

3. Το ελληνικό Δηµόσιο εκπροσωπείται στη Γενική Συ-
νέλευση των µετόχων της Ι.Π.Ε. Α.Ε. από τον Υπουργό
Τουρισµού και τον Υπουργό Οικονοµικών ή από πρόσω-
πα εξουσιοδοτηµένα από αυτούς. 

Άρθρο 6. Αρµοδιότητες Γενικής Συνέλευσης 
1. Η Γενική Συνέλευση των µετόχων είναι το ανώτατο

όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για
κάθε υπόθεση που αφορά στην εταιρεία, εκτός αν αυτή
εµπίπτει στην αρµοδιότητα άλλων οργάνων, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού. 

2. Η Γενική Συνέλευση είναι αρµόδια να αποφασίζει,
σύµφωνα µε τους ν. 3429/2005 (Α΄ 314) και 4548/2018
(Α΄ 104), για τα ακόλουθα: α) Την τροποποίηση του κα-
ταστατικού, µε εξαίρεση τη µεταβολή του σκοπού, τη µε-
ταφορά της έδρας της εταιρείας, τη λύση της εταιρείας
και τη σύντµηση της διάρκειας της εταιρείας, για τα ο-
ποία απαιτείται νοµοθετική ρύθµιση, β) την αύξηση ή τη
µείωση του µετοχικού κεφαλαίου, γ) την εκλογή των ε-
λεγκτών και των αναπληρωτών τους, δ) την έγκριση της
συνολικής διαχείρισης και την απαλλαγή των ελεγκτών,
ε) την έγκριση των ετήσιων χρηµατοοικονοµικών κατα-
στάσεων της εταιρείας, στ) τη συγχώνευση της εταιρεί-
ας, την παράταση της διάρκειάς της, τη διάσπαση, τη µε-
τατροπή ή την αναβίωσή της πριν από τη λήξη της διάρ-
κειάς της, ζ) τον διορισµό εκκαθαριστών, η) τον ορισµό
των µελών της επιτροπής ελέγχου, σύµφωνα µε την
παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 3429/2005, θ) την έγερση α-
γωγών κατά των µελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών σε
περίπτωση παραβάσεως των καθηκόντων τους, και ι) κά-
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θε άλλο ζήτηµα που φέρεται στη Γενική Συνέλευση από
το Διοικητικό Συµβούλιο ή από τους µετόχους. 

Άρθρο 7. Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συµβουλίου 
1.Το Διοικητικό Συµβούλιο της Ι.Π.Ε. Α.Ε. είναι επταµε-

λές και ορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρι-
σµού και Οικονοµικών για θητεία τριών (3) ετών, που δύ-
ναται να ανανεώνεται για ίσο χρονικό διάστηµα.

2. Το Διοικητικό Συµβούλιο είναι υπεύθυνο για τη διοί-
κηση της εταιρείας και την επίτευξη των καταστατικών
της σκοπών. Το Διοικητικό Συµβούλιο αποφασίζει για τα
θέµατα που σχετίζονται µε τη διαχείριση της εταιρείας,
εκτός από τα θέµατα εκείνα που, σύµφωνα µε τις διατά-
ξεις του παρόντος και του ν. 4548/2018 (Α’ 104), ανή-
κουν στην αρµοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Το Δι-
οικητικό Συµβούλιο µπορεί, µε απόφασή του, να αναθέ-
τει τον χειρισµό ιδιαίτερων ζητηµάτων σε εξειδικευµέ-
νους επιστήµονες στον τοµέα του ιαµατικού τουρισµού
και των ιαµατικών πόρων, οι οποίοι δεν ανήκουν στο τα-
κτικό προσωπικό της εταιρείας και οι οποίοι διαθέτουν
ειδικές γνώσεις και πείρα στις υποθέσεις που τους ανα-
τίθενται, η δε αµοιβή αυτών προσδιορίζεται µε την ανω-
τέρω απόφαση.

3. Στο Διοικητικό Συµβούλιο ορίζονται πρόσωπα εγνω-
σµένου κύρους, επιστηµονικής κατάρτισης και επαγγελ-
µατικής επάρκειας και αξιοπιστίας, µε υψηλό επίπεδο τε-
χνογνωσίας ή µεγάλη εµπειρία στη διαχείριση, αναδιορ-
γάνωση και αναδιάρθρωση επιχειρήσεων, ή σε δραστη-
ριότητες του χρηµατοπιστωτικού τοµέα, ή σε δραστηριό-
τητες του τουριστικού τοµέα ή στην ανάπτυξη και διαχεί-
ριση ακίνητης περιουσίας. Στο Διοικητικό Συµβούλιο
συµµετέχουν υποχρεωτικά ως µέλη ο Πρόεδρος του Δι-
οικητικού Συµβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήµων Ελ-
λάδος και ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου του
Συνδέσµου Δήµων Ιαµατικών Πηγών Ελλάδας.

4. Η θητεία των µελών είναι τριετής και δύναται να πα-
ραταθεί µέχρι την επόµενη από τη λήξη της θητείας τα-
κτική γενική συνέλευση. Τα µέλη του Διοικητικού Συµ-
βουλίου παύονται αζηµίως για το Ελληνικό Δηµόσιο και
την εταιρεία µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµι-
κών και Τουρισµού. 

5. Εντός εννέα (9) µηνών από την πρώτη του συνε-
δρίαση, το Διοικητικό Συµβούλιο καταρτίζει τον Εσωτερι-
κό Κανονισµό Λειτουργίας του, σύµφωνα µε το άρθρο 3
του ν. 3429/2005 (Α’ 314).

6. Προς υποβοήθηση του Δ.Σ., συνιστάται στην Ι.Π.Ε.
Α.Ε. Συµβούλιο Εµπειρογνωµόνων που αποτελείται από
πέντε (5) µέλη. Τα µέλη του Συµβουλίου Εµπειρογνωµό-
νων ορίζονται µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου
της εταιρείας, για θητεία τριών (3) ετών, που µπορεί να
ανανεώνεται για ίσο χρονικό διάστηµα, και είναι πρόσω-
πα εγνωσµένου διεθνούς κύρους που διακρίνονται για
την επιστηµονική τους κατάρτιση και την επαγγελµατική
τους εµπειρία στον τεχνικό, οικονοµικό ή νοµικό τοµέα.
Το Συµβούλιο Εµπειρογνωµόνων έχει συµβουλευτικό
ρόλο και υποβοηθά το έργο του Διοικητικού Συµβουλίου.

Άρθρο 8. Ευθύνη και υποχρεώσεις των µελών του Διοι-
κητικού Συµβουλίου 
Τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου ευθύνονται ένα-

ντι της εταιρείας σύµφωνα µε τους ν. 4548/2018 (Α’ 104)
και 3429/2005 (Α’ 314). 

Άρθρο 9. Αρµοδιότητες Διοικητικού Συµβουλίου 
Το Διοικητικό Συµβούλιο της Ι.Π.Ε Α.Ε. έχει τις κάτωθι

αρµοδιότητες: α) Λαµβάνει όλες τις αποφάσεις για τη δι-
οίκηση και την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον πα-
ντός τρίτου. β) Σχεδιάζει και εφαρµόζει τη στρατηγική
και την πολιτική ανάπτυξης της εταιρείας. γ) Εισηγείται
προς τον Υπουργό Τουρισµού, τα αναγκαία νοµοθετικά
µέτρα για την επίτευξη των σκοπών της Ι.Π.Ε. Α.Ε. και
για τη βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας του. δ)
Εγκρίνει, σύµφωνα µε το άρθρο 63 του ν. 4270/2014 (Α’
143), τον προϋπολογισµό της κάθε οικονοµικού έτους,
καθώς και τις απαιτούµενες κατά την εκτέλεσή του τρο-
ποποιήσεις του. ε) Εποπτεύει, ελέγχει και διαχειρίζεται
την περιουσία της Ι.Π.Ε. Α.Ε., στ) Αποφασίζει την ανα-
γκαιότητα για την ανάθεση προµηθειών, παροχή υπηρε-
σιών, εκπόνηση µελετών και την εκτέλεση έργων της
Ι.Π.Ε Α.Ε.. ζ) Καταρτίζει τον Εσωτερικό Κανονισµό Λει-
τουργίας της εταιρείας, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του ν.
3429/2005 (Α’ 314). η) Καταρτίζει και εγκρίνει τον Κανο-
νισµό Λειτουργίας του Διοικητικού Συµβουλίου σύµφω-
να µε το άρθρο 3 του ν. 3429/2005. 

Άρθρο 10. Εκπροσώπηση της εταιρείας 
1. Η εταιρεία εκπροσωπείται από το Διοικητικό Συµ-

βούλιο. 

2. Η εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον των δικαστηρίων
από τον Διευθύνοντα Σύµβουλο ή από µέλος του Διοικη-
τικού Συµβουλίου στο οποίο έχει ανατεθεί η σχετική αρ-
µοδιότητα µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου. 

Άρθρο 11. Λήψη αποφάσεων Διοικητικού Συµβουλίου 
1. Το Διοικητικό Συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και

συνεδριάζει έγκυρα, εφόσον προεδρεύει σε αυτό ο Πρό-
εδρος ή ο αναπληρωτής του και είναι παρόντα σε αυτό
τα µισά συν ένα (1) µέλη του. Η συνεδρίαση του Διοικη-
τικού Συµβουλίου µπορεί να διεξαχθεί µε τηλεδιάσκεψη
ως προς ορισµένα ή και ως προς όλα τα µέλη του Διοικη-
τικού Συµβουλίου. 

2. Το Διοικητικό Συµβούλιο αποφασίζει κατά πλειοψη-
φία των παρόντων µελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπε-
ρισχύει η ψήφος του Προέδρου. Σε περίπτωση ζητηµά-
των που αφορούν σε πρόσωπα, το Διοικητικό Συµβούλιο
αποφασίζει µε µυστική ψηφοφορία. 

Άρθρο 12. Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου 
1.Το Διοικητικό Συµβούλιο συνέρχεται και συνεδριάζει

στην έδρα της εταιρείας. Συγκαλείται από τον Πρόεδρο
σε ηµέρα και ώρα που ορίζονται από αυτόν, τακτικά µία
φορά κάθε µήνα και έκτακτα όταν ο Πρόεδρος κρίνει αυ-
τό σκόπιµο. 

2.΄Υστερα από αίτηση δύο (2) µελών του Διοικητικού
Συµβουλίου ο Πρόεδρος υποχρεούται να: α) συγκαλέσει
το Διοικητικό Συµβούλιο, ορίζοντας ηµέρα και ώρα συνε-
δρίασης, εντός δέκα (10) ηµερών από την υποβολή της
σχετικής αίτησης, β) θέτει κάθε θέµα που προτείνεται α-
πό τα αιτούντα µέλη στην ηµερήσια διάταξη της συνε-
δρίασης. Αν ο Πρόεδρος αρνηθεί να συγκαλέσει το Διοι-
κητικό Συµβούλιο µέσα στην παραπάνω προθεσµία ή το
συγκαλέσει εκπρόθεσµα, επιτρέπεται στα µέλη που ζή-
τησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό
Συµβούλιο µέσα σε προθεσµία πέντε (5) ηµερών από τη
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λήξη της προθεσµίας της περ. α), γνωστοποιώντας τη
σχετική πρόσκληση στα λοιπά µέλη του Διοικητικού Συµ-
βουλίου.

Άρθρο 13. Λήψη αποφάσεων Διοικητικού Συµβουλίου 
1. Το Διοικητικό Συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και

συνεδριάζει έγκυρα, εφόσον προεδρεύει σε αυτό ο Πρό-
εδρος ή ο αναπληρωτής του και είναι παρόντα σε αυτό
τα µισά συν ένα µέλη του. Η συνεδρίαση του Διοικητικού
Συµβουλίου µπορεί να διεξαχθεί µε τηλεδιάσκεψη ως
προς ορισµένα ή και ως προς όλα τα µέλη του Διοικητι-
κού Συµβουλίου. 

2. Το Διοικητικό Συµβούλιο αποφασίζει κατά πλειοψη-
φία των παρόντων µελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπε-
ρισχύει η ψήφος του Προέδρου. Σε περίπτωση ζητηµά-
των που αφορούν σε πρόσωπα, το Διοικητικό Συµβούλιο
αποφασίζει µε µυστική ψηφοφορία. 

Άρθρο 14. Αρµοδιότητες του Προέδρου του Διοικητι-
κού Συµβουλίου 

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου της Ι.Π.Ε
Α.Ε. έχει τις εξής αρµοδιότητες: α) Προεδρεύει των συ-
νεδριάσεων του Διοικητικού Συµβουλίου της Ι.Π.Ε Α.Ε.
και φέρει την ευθύνη για την επίτευξη των σκοπών του
και την εύρυθµη λειτουργία του. β) Καταρτίζει την ηµε-
ρήσια διάταξη των συνεδριάσεών του και µεριµνά για
την πρόσκληση των µελών στις συνεδριάσεις. γ) Ειση-
γείται προς το Διοικητικό Συµβούλιο τα ζητήµατα που α-
παιτούν νοµοθετική ή κανονιστική ρύθµιση για τη βελτίω-
ση της οργάνωσης και λειτουργίας της Ι.Π.Ε. Α.Ε., κα-
θώς και την τροποποίηση διατάξεων που αφορούν σε αυ-
τόν. 

2. Το Διοικητικό Συµβούλιο κατά την πρώτη συνεδρία-
σή του ορίζει ως αναπληρωτή του Προέδρου, όταν αυτός
απουσιάζει ή κωλύεται, ένα µέλος του Διοικητικού Συµ-
βουλίου. 

3. Κάθε µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου δικαιούται
να πληροφορείται από τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα
Σύµβουλο για τη διαχείριση της εταιρείας και την εξέλι-
ξη των εταιρικών υποθέσεων γενικά. 

Άρθρο 15. Αρµοδιότητες του Διευθύνοντος Συµβού-
λου 
Ο Διευθύνων Σύµβουλος: α) Μεριµνά για την εκτέλεση

του αντικειµένου των εργασιών της εταιρείας και των
πάσης φύσεως έργων και ενεργειών, για την υλοποίηση
των σκοπών της εταιρείας. β) Αποφασίζει για την εσωτε-
ρική οργάνωση της εταιρείας στο πλαίσιο του εγκεκριµέ-
νου εσωτερικού κανονισµού λειτουργίας της και σχεδιά-
ζει τη δράση της εταιρείας για την εκτέλεση των προ-
γραµµάτων και των στόχων της. γ) Καταρτίζει το ετήσιο
επιχειρησιακό σχέδιο της εταιρείας. δ) Αποφασίζει για
τα θέµατα του προσωπικού της εταιρείας, σύµφωνα µε
τις ρυθµίσεις του κανονισµού εσωτερικής οργάνωσης
και λειτουργίας, και των συµβατικών υποχρεώσεων της
εταιρείας. ε) Λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα για την
αναβάθµιση και αξιοποίηση του προσωπικού, φέροντας
προς έγκριση στο Διοικητικό Συµβούλιο κατά την κρίση
του, τον κανονισµό προσωπικού, τον οργανισµό, τα εν-
δεδειγµένα προγράµµατα εκπαίδευσης και επιµόρφω-
σης. στ) Εισάγει και εισηγείται προς το Διοικητικό Συµ-
βούλιο κάθε είδους σχέδιο δράσης προς έγκριση. ζ) Ει-
σάγει και εισηγείται προς το Διοικητικό Συµβούλιο για ό-
λα τα θέµατα της αρµοδιότητας του Διοικητικού Συµβου-

λίου, καθώς και για κάθε άλλο, κατά την κρίση του, ζήτη-
µα, ακόµη και αν δεν υπάγεται στη δική του αρµοδιότη-
τα, µεριµνά για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοι-
κητικού Συµβουλίου και το ενηµερώνει σχετικά. η) Απο-
φασίζει για το άνοιγµα, το κλείσιµο και την κίνηση τρα-
πεζικών λογαριασµών σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυ-
µα, εγκρίνει και ενεργεί καταθέσεις, αναλήψεις, πληρω-
µές, µεταφορές χρηµάτων και εµβάσµατα, υπογράφει τα
εντάλµατα πληρωµής των δαπανών και προβαίνει σε κά-
θε σχετική ενέργεια για την περαίωση οποιωνδήποτε
διαδικασιών κατάθεσης, ανάληψης ή πληρωµής, δίνει
την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα και σε υπαλλή-
λους της εταιρείας για την ενέργεια αναλήψεων ή πλη-
ρωµών και κάθε άλλης συναφούς πράξης, ορίζοντας και
τα σχετικά όρια των εξουσιοδοτήσεων αυτών. ι) Εγκρίνει
τη σύσταση επιτροπών και οµάδων εργασίας από υπαλ-
λήλους του Δηµόσιου και των φορέων της Γενικής Κυ-
βέρνησης, που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 14
του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), ύστερα από συναίνεση του
φορέα προέλευσής τους, ή ιδιώτες για τη µελέτη και ε-
πεξεργασία θεµάτων της Ι.Π.Ε. Α.Ε..

Άρθρο 16. Εταιρική χρήση 
1. Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα (12) µηνών,

αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεµβρίου
κάθε έτους. 

2. Κατ’ εξαίρεση, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από
τη σύσταση της εταιρείας και λήγει την 31 Δεκεµβρίου
2022. Η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει το
αργότερο έως τη δέκατη (10η) ηµερολογιακή ηµέρα του
ενάτου µήνα από τη λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσης. 

Άρθρο 17. Ελεγκτές 
1. Ο οικονοµικός και ο διαχειριστικός έλεγχος της ε-

ταιρείας γίνονται από δύο (2) ορκωτούς ελεγκτές-λογι-
στές που ορίζονται, όπως και οι αναπληρωτές τους και η
αµοιβή τους, από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων της
εταιρείας. Ο τακτικός έλεγχος της οικονοµικής διαχείρι-
σης της εταιρείας γίνεται κάθε έτος και οι δαπάνες του
βαρύνουν την εταιρεία. 

2. Οι ορκωτοί ελεγκτές-λογιστές, εκτός από τις υπο-
χρεώσεις που ορίζονται στους ν. 4548/2018 (Α’ 104),
4449/2017 (Α’ 7) και 4336/2015 (Α΄94), οφείλουν να επα-
ληθεύουν και τη συµφωνία του περιεχοµένου της έκθε-
σης του Διοικητικού Συµβουλίου µε τις σχετικές ετήσιες
οικονοµικές καταστάσεις. 

3. Ο Υπουργός Τουρισµού µπορεί να ζητήσει οποτεδή-
ποτε έκτακτο έλεγχο της οικονοµικής διαχείρισης της ε-
ταιρείας. 

Άρθρο 18. Λύση της εταιρείας 
1. Η εταιρεία λύεται µετά από την πάροδο του χρόνου

της διάρκειάς της, όπως ορίζεται στο άρθρο 4, εκτός αν
προηγουµένως αποφασιστεί η νόµιµη παράταση της
διάρκειάς της µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. 

2. Η λύση της εταιρείας υποβάλλεται σε δηµοσιότητα
σύµφωνα µε το άρθρο 12 του ν. 4548/2018 (Α’ 104). 

Άρθρο 19. Εκκαθάριση 
Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση

της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Για τη διαδι-
κασία εκκαθάρισης ισχύει το άρθρο 166 του ν. 4548/2018
(Α΄ 104).
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