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Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ Α΄
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

1. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου καθορίζουν το 
πλαίσιο παροχής δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών, συναφών ευκολιών και συναφών υπηρεσι−
ών εντός της Ελληνικής Επικράτειας, ενσωματώνοντας 
συγχρόνως τις Οδηγίες 2002/19/ΕΚ, 2002/20/ΕΚ, 2002/21/
ΕΚ, 2002/22/ΕΚ και 2002/77/ΕΚ όπως τροποποιήθηκαν 
σύμφωνα με τις Οδηγίες 2009/136/ΕΚ και 2009/ 140/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

2. Στις διατάξεις του παρόντος νόμου δεν εμπίπτουν 
τα κρατικά δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, τα δί−
κτυα και οι μεμονωμένοι σταθμοί ραδιοεπικοινωνιών 
της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη, της υπηρεσίας ραδι−
οερασιτέχνη μέσω δορυφόρου και όσα χρησιμοποιού−
νται αποκλειστικώς για πειραματικούς ή ερευνητικούς 
σκοπούς και για επίδειξη, καθώς και της υπηρεσίας 
ζώνης συχνοτήτων πολιτών (CB). Οι αρμοδιότητες της 
Ε.Ε.Τ.Τ. που καθορίζονται στο άρθρο 12 περίπτωση κ΄, 
του παρόντος νόμου εφαρμόζονται και για τα δίκτυα 
και τους μεμονωμένους σταθμούς ραδιοεπικοινωνιών 
της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη, της υπηρεσίας ραδι−
οερασιτέχνη μέσω δορυφόρου, τα δίκτυα και μεμονω−
μένους σταθμούς που χρησιμοποιούνται αποκλειστικώς 
για πειραματικούς ή ερευνητικούς σκοπούς και για επί−

δειξη, τους σταθμούς της υπηρεσίας ζώνης συχνοτήτων 
πολιτών (CB), καθώς και για τα κρατικά δίκτυα ηλε−
κτρονικών επικοινωνιών, εξαιρουμένων των δικτύων και 
εγκαταστάσεων των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων 
Ασφαλείας, του Λιμενικού Σώματος και της Ε.Υ.Π.. Για 
τα κρατικά δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών η Ε.Ε.Τ.Τ. 
δεν έχει αρμοδιότητα επιβολής κυρώσεων. Εάν κατά τον 
έλεγχο διαπιστωθεί από την Ε.Ε.Τ.Τ. ότι οι παρεμβολές 
προέρχονται από κρατικό δίκτυο, η Ε.Ε.Τ.Τ. ενημερώνει 
άμεσα το φορέα του κρατικού δικτύου για την άρση 
της παρεμβολής, καθώς και το Υπουργείο Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων.

Οι αρμοδιότητες της Ε.Ε.Τ.Τ. που καθορίζονται στο 
άρθρο 12 περίπτωση λα΄ εφαρμόζονται και για τα δίκτυα 
και τους μεμονωμένους σταθμούς ραδιοεπικοινωνιών 
της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη, της υπηρεσίας ραδι−
οερασιτέχνη μέσω δορυφόρου, τα δίκτυα και μεμονω−
μένους σταθμούς που χρησιμοποιούνται αποκλειστικώς 
για πειραματικούς ή ερευνητικούς σκοπούς και για επί−
δειξη, τους σταθμούς της υπηρεσίας ζώνης συχνοτήτων 
πολιτών (CB), καθώς και για τα κρατικά δίκτυα ηλεκτρο−
νικών επικοινωνιών, εφόσον κατά περίπτωση απαιτείται, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

3. Οι διατάξεις του παρόντος δεν εφαρμόζονται:
α) Στο περιεχόμενο και τη σχετική με το περιεχόμενο 

του οπτικοακουστικού τομέα πολιτική.
β) Στην αναλογική τηλεόραση και ραδιοφωνία ελεύ−

θερης λήψης, με την επιφύλαξη των διατάξεων περί 
εποπτείας και ελέγχου της χρήσης του φάσματος ρα−
διοσυχνοτήτων και επιβολής των σχετικών κυρώσεων 
και του εδαφίου ιβ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 4. 
Στην εξαίρεση αυτή δεν περιλαμβάνεται η υποδομή 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών που χρησιμοποιείται για 
τη μεταφορά ραδιοφωνικού και τηλεοπτικού σήματος 
μέχρι το σημείο εκπομπής, καθώς και οι υποχρεώσεις 
των επιχειρήσεων για μεταφορά σήματος και παροχή 
πρόσθετων ευκολιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 73.
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ολογητικό αναζητείται υπηρεσιακά εφόσον εκδίδεται α-
πό ημεδαπή αρχή. Φυσικά πρόσωπα που έχουν την ιθα-
γένεια άλλου κράτους υποβάλλουν ισοδύναμο έγγραφο
που έχει εκδοθεί από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρ-
χή του κράτους-μέλους με το οποίο βεβαιώνεται η μη κα-
ταδίκη για τα ανωτέρω αδικήματα. Αν στη χώρα καταγω-
γής ή προέλευσης δεν προβλέπεται η έκδοση εγγράφου
ισοδύναμου προς το απόσπασμα ποινικού μητρώου, τού-
το είναι δυνατόν να αντικατασταθεί από ένορκη βεβαίω-
ση ή, για τα κράτη όπου δεν υφίσταται τέτοια, από υπεύ-
θυνη δήλωση, η οποία υποβάλλεται από τον ενδιαφερό-
μενο ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρ-
χής ή κατά περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου της
χώρας καταγωγής ή προέλευσης, οι οποίοι χορηγούν βε-
βαίωση περί παροχής της ένορκης βεβαίωσης ή της υ-
πεύθυνης δήλωσης. Το αντίγραφο του ποινικού μητρώου
γενικής χρήσης, καθώς και τα ανωτέρω έγγραφα δεν εί-
ναι δυνατόν να υποβληθούν μετά την πάροδο τριών μη-
νών από την ημερομηνία έκδοσής τους.
γ. Άδεια δόμησης, η οποία εκδίδεται από την υπηρεσία

δόμησης του οικείου Ο.Τ.Α. ή άλλη αρμόδια αρχή. Για
χώρους που έχουν διατηρηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις
των άρθρων 5 και 6 του ν. 3843/2010 (Α΄ 62) προσκομί-
ζεται αντίγραφο της αίτησης όπου βεβαιώνεται η περαί-
ωση της διαδικασίας διατήρησης του χώρου σύμφωνα με
την παράγραφο 5 του άρθρου 6 του ν. 3843/2010. Για κα-
τασκευές ή χρήσεις που έχουν υπαχθεί στις ρυθμίσεις
του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209) προσκομίζεται
η βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας σύμφωνα με το
άρθρο 2 της 41498/26.9.2011 απόφασης των Υπουργών
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ-
νησης, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλα-
γής και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαι-
ωμάτων (Β΄ 2167). 
δ. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας για το σύνολο της ε-

γκατάστασης, το οποίο εκδίδεται από την οικεία Πυρο-
σβεστική Υπηρεσία, για τα τουριστικά καταλύματα δυνα-
μικότητας τουλάχιστον είκοσι (20) κλινών και για τις ορ-
γανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping) ανε-
ξαρτήτου δυναμικότητας. Στο πιστοποιητικό μνημονεύο-
νται όλες οι εγκαταστάσεις και λειτουργίες του τουρι-
στικού καταλύματος, συμπεριλαμβανομένων και: α) των
τμημάτων που έχουν διατηρηθεί κατά τις διατάξεις των
άρθρων 5 και 6 του ν. 3843/2010 και του άρθρου 24 του
ν. 4014/2011 και β) των τμημάτων που έχουν τακτοποιη-
θεί λειτουργικά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3
του ν. 2160/1993, των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου
21 του ν. 2741/1999 (Α΄ 199), της παραγράφου 1 του άρ-
θρου 18 του ν. 2919/2001 (Α΄ 128), της παρ. 2 του άρ-
θρου 41 του ν. 3105/2003 ( Α΄ 29) και των άρθρων 1 και 2
του ν. 3766/ 2009 (Α΄ 102). 
ε. Βεβαίωση καλής λειτουργίας του αποχετευτικού συ-

στήματος του καταλύματος ή βεβαίωση σύνδεσης με το
αποχετευτικό δίκτυο του δήμου, οι οποίες εκδίδονται α-
πό τον οικείο φορέα λειτουργίας του αποχετευτικού συ-
στήματος. Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει σύνδεση
με αποχετευτικό δίκτυο, η βεβαίωση θα εκδίδεται από τις
οικείες πολεοδομικές αρχές, όπως προβλέπεται από τις
ισχύουσες διατάξεις. Η βεβαίωση καλής λειτουργίας του
αποχετευτικού συστήματος μπορεί να αντικαθίσταται με
βεβαίωση διπλωματούχου ή πτυχιούχου μηχανολόγου
μηχανικού ή ηλεκτρολόγου μηχανικού ή μηχανικού Ε-
νεργειακής Τεχνολογίας ή χημικού μηχανικού ή μηχανι-
κού αντίστοιχης ειδικότητας πτυχιούχου ή διπλωματού-

χου με τεκμηρίωση τεχνικών στοιχείων ως προς την ε-
πάρκεια των εγκαταστάσεων διάθεσης υγρών αποβλή-
των σύμφωνα με την ισχύουσα υγειονομική νομοθεσία
και με υπεύθυνη δήλωση του ίδιου μηχανικού και του ι-
διοκτήτη του τουριστικού καταλύματος ή του νομίμου
εκπροσώπου, αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, ότι πλη-
ρούνται οι προδιαγραφές της ισχύουσας νομοθεσίας. Για
την περίπτωση αυτή ενημερώνεται το Ηλεκτρονικό Μη-
τρώο του Έργου (Η.Μ.Ε.) και η Ταυτότητα Κτιρίου μετά
την έναρξη ισχύος των σχετικών διατάξεων. Η βεβαίωση
σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο του οικείου Ο.Τ.Α.
(ή Δημοτικής Επιχείρησης ή Εταιρείας Ύδρευσης και Α-
ποχέτευσης) μπορεί να αντικαθίσταται από λογαριασμό
καταβολής τελών αποχέτευσης.
στ. Υπεύθυνη δήλωση, με την οποία ορίζεται είτε ο ι-

διοκτήτης, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, είτε ο νό-
μιμος εκπρόσωπος ή ένα εκ των μελών της διοίκησης
της επιχείρησης, σε περίπτωση νομικού προσώπου, ως
υπεύθυνος για την τήρηση των απαιτήσεων των εκάστο-
τε ισχυουσών υγειονομικών διατάξεων για το σύνολο
των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, που
λειτουργούν εντός του κύριου τουριστικού καταλύμα-
τος.
ζ. Αντίγραφο εγκεκριμένης από τον Ε.Ο.Τ., σύμφωνα

με την παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2160/1993, κάτοψης
του καταλύματος, στην οποία γίνεται πρόβλεψη των
προς αδειοδότηση καταστημάτων υγειονομικού ενδια-
φέροντος και κολυμβητικών δεξαμενών.

2. Για τα κύρια τουριστικά καταλύματα, υποβάλλονται
επιπλέον τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α. Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων

(Α.Ε.Π.Ο.) ή Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις
(Π.Π.Δ.) από την αρμόδια υπηρεσία, όπου απαιτείται.
β. Βεβαίωση του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλά-

δας (Ξ.Ε.Ε.) περί ενημερότητας των προς αυτό υποχρε-
ώσεων με αναφορά στη νομική μορφή της επιχείρησης.
Η βεβαίωση αυτή αναζητείται υπηρεσιακά.
γ. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986

του αιτούντος για τον ορισμό διευθυντή, όπου απαιτεί-
ται, και υπεύθυνη δήλωση του υποδεικνυόμενου ως διευ-
θυντή ότι αποδέχεται τη θέση του διευθυντή και πληροί
όλες τις κατά νόμο προβλεπόμενες προϋποθέσεις για να
εκτελεί χρέη διευθυντή σε τουριστικό κατάλυμα της συ-
γκεκριμένης κατηγορίας.

Άρθρο 151
Προέγκριση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας

1. Για τη χορήγηση της προέγκρισης του Ειδικού Σήμα-
τος Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) τουριστικού καταλύματος, ο αι-
τών υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία του Ε.Ο.Τ. τα δι-
καιολογητικά του άρθρου 150.

2. Για τη χορήγηση της προέγκρισης η αρμόδια υπηρε-
σία διαπιστώνει την πληρότητα των δικαιολογητικών του
άρθρου 150. Παρατηρήσεις για ελλείψεις ή λάθη που
διαπιστώνονται κατά τον έλεγχο διατυπώνονται αιτιολο-
γημένα επί του φύλλου ελέγχου μέσα σε δέκα (10) ημέ-
ρες και καλείται εγγράφως ο αιτών προκειμένου να γί-
νουν οι απαραίτητες συμπληρώσεις ή διορθώσεις μέσα
σε τριάντα (30) ημέρες από τη σχετική ειδοποίηση.

3. Μετά τη διαπίστωση της πληρότητας των δικαιολο-
γητικών η προέγκριση χορηγείται από την αρμόδια υπη-
ρεσία μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία υ-
ποβολής των δικαιολογητικών. Σε περίπτωση παρέλευ-
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σης άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας τεκμαίρεται ότι
η προέγκριση έχει εκδοθεί σύμφωνα με την παράγραφο
4 του άρθρου 14 του ν. 3844/2010 (Α΄ 63) και ο αιτών
μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια
για τη χορήγηση της προέγκρισης αρχή. Η διάρκεια της
προέγκρισης παύει αυτοδικαίως με την έκδοση του Ειδι-
κού Σήματος Λειτουργίας.

4. Η προέγκριση του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας
τουριστικού καταλύματος επέχει θέση προέγκρισης για
την ίδρυση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος
εντός του ίδιου τουριστικού καταλύματος. Για τη χορή-
γησή της ο αιτών υποβάλει προς έλεγχο στην αρμόδια υ-
πηρεσία του Ε.Ο.Τ. τα δικαιολογητικά που προβλέπονται
στη ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1./21220 απόφαση των Υπουργών Διοι-
κητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη-
σης, Εσωτερικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιμα-
τικής Αλλαγής, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
Πολιτισμού και Τουρισμού (Β΄ 2496), καθώς και στις οι-
κείες υγειονομικές και λοιπές διατάξεις κατά τη διαδικα-
σία των παραγράφων 1 έως 3 του άρθρου αυτού. Η προ-
έγκριση του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας επέχει επίσης
θέση προέγκρισης για την άδεια λειτουργίας κολυμβητι-
κής δεξαμενής εντός του ίδιου τουριστικού καταλύμα-
τος. Για τη χορήγησή της ο αιτών υποβάλει τα δικαιολο-
γητικά του άρθρου 154. Από τη χορήγηση της προέγκρι-
σης και μέχρι την τυχόν ανάκλησή της σύμφωνα με την
παράγραφο 3 του άρθρου 153 επιτρέπεται η λειτουργία
της επιχείρησης.

5. Με τη χορήγηση της προέγκρισης ο φάκελος διαβι-
βάζεται μέσα σε πέντε (5) ημέρες το αργότερο στην αρ-
μόδια υγειονομική υπηρεσία για τον υγειονομικό έλεγχο
καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και των κο-
λυμβητικών δεξαμενών που λειτουργούν εντός τουριστι-
κών καταλυμάτων.

6. Η αρμόδια υπηρεσία του Ε.Ο.Τ. και η αρμόδια υγειο-
νομική υπηρεσία οφείλουν μέσα σε πενήντα (50) ημέρες
από τη χορήγηση της προέγκρισης να έχουν προβεί σε
έλεγχο ορθότητας των υποβληθέντων δικαιολογητικών
και επιτόπιο έλεγχο στο τουριστικό κατάλυμα. Με από-
φαση του Διευθυντή της κατά τόπο αρμόδιας Υπηρεσίας
του Ε.Ο.Τ. συστήνεται μικτό κλιμάκιο ελέγχου αποτε-
λούμενο από δύο υπαλλήλους του Ε.Ο.Τ. και έναν υπάλ-
ληλο της αρμόδιας υγειονομικής υπηρεσίας για τον επι-
τόπιο έλεγχο του τουριστικού καταλύματος. Εντός της
προθεσμίας της παραγράφου 5 ο Ε.Ο.Τ. ζητά από την
αρμόδια υγειονομική υπηρεσία να ορίσει έναν υπάλληλο
ως μέλος του μικτού κλιμακίου ελέγχου. Οι αρμόδιες υ-
γειονομικές υπηρεσίες οφείλουν μέσα σε πέντε (5) ημέ-
ρες από τη λήψη της σχετικής ειδοποίησης του Ε.Ο.Τ. να
ορίσουν έναν υπάλληλο ως μέλος του μικτού κλιμακίου
ελέγχου. Το μικτό κλιμάκιο ελέγχου οφείλει να ορίσει η-
μερομηνία για τη διεξαγωγή του επιτόπιου ελέγχου στο
τουριστικό κατάλυμα και να τη γνωστοποιήσει στον αι-
τούντα.

7. Κατά τη διεξαγωγή του επιτόπιου ελέγχου συντάσ-
σεται έκθεση ελέγχου, η οποία υπογράφεται από τους υ-
παλλήλους του Ε.Ο.Τ. σε σχέση με την τήρηση της του-
ριστικής νομοθεσίας και από τον υγειονομικό υπάλληλο
σε σχέση με τον υγειονομικό έλεγχο. Επί της έκθεσης α-
ναγράφονται τα πορίσματα του ελέγχου, καθώς και πα-
ρατηρήσεις ή διαπιστούμενες παραβάσεις. Ο φάκελος ε-
πιστρέφεται από την αρμόδια υγειονομική υπηρεσία
στον Ε.Ο.Τ. για την έκδοση του Ειδικού Σήματος Λει-
τουργίας μαζί με την έκθεση υγειονομικού ελέγχου.

Άρθρο 152
Ειδικό Σήμα Λειτουργίας

1. Το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας τουριστικού καταλύμα-
τος εκδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία του Ε.Ο.Τ. μέ-
σα σε δέκα (10) ημέρες από την ολοκλήρωση της διαδι-
κασίας των παραγράφων 5, 6 και 7 του άρθρου 151 με
την επιστροφή του φακέλου από την αρμόδια υγειονομι-
κή υπηρεσία στην αρμόδια υπηρεσία του Ε.Ο.Τ. και εφό-
σον πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις. Αν πα-
ρέλθει άπρακτη η προθεσμία των δέκα (10) ημερών τεκ-
μαίρεται ότι το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας έχει εκδοθεί
σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 14 του
ν. 3844/2010 και ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει
σχετική βεβαίωση από την αρμόδια για τη χορήγησή του
αρχή, η οποία οφείλει να τη χορηγήσει.

2. Το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας είναι αόριστης διάρκει-
ας. Τα δικαιολογητικά, των οποίων η ισχύς λήγει, αντικα-
θίστανται υποχρεωτικά προ της λήξης τους, άλλως το
Ειδικό Σήμα Λειτουργίας ανακαλείται με απόφαση του
Προϊσταμένου της αρμόδιας υπηρεσίας του E.O.T.. Ο-
ποιαδήποτε αλλαγή στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που
εκμεταλλεύεται το τουριστικό κατάλυμα συνεπάγεται
έκδοση νέου Ειδικού Σήματος Λειτουργίας με μόνη την
υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών α΄ και β΄ της
παραγράφου 1 και β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου
150.

3. Το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας τουριστικού καταλύμα-
τος με τα παραρτήματά του επέχει θέση άδειας ίδρυσης
και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέρο-
ντος του άρθρου 80 του ν. 3463/2006 (Α΄ 114) και άδειας
λειτουργίας κολυμβητικής δεξαμενής, που υπάρχουν ε-
ντός του ίδιου τουριστικού καταλύματος, με σχετική
μνεία επί του χορηγούμενου σήματος. Η χορήγηση γίνε-
ται σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές και λοιπές
διατάξεις, που διέπουν τις αντίστοιχες άδειες, όπως
τροποποιούνται με τις διατάξεις του νόμου αυτού. Ειδι-
κότερα στην περίπτωση των κολυμβητικών δεξαμενών η
εν λόγω χορήγηση γίνεται με την προϋπόθεση ότι πλη-
ρούνται όλοι οι κατασκευαστικοί όροι που προβλέπονται
στη Γ1/443/73 Υγειονομική Διάταξη (Υ.Δ.). Σε κάθε περί-
πτωση ισχύουν όσα ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρ-
θρου 2 του ν. 3766/2009 (Α΄ 102).

4. Το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας με τα παραρτήματά του
για κάθε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ή κο-
λυμβητική δεξαμενή εντός τουριστικού καταλύματος α-
ναρτάται υποχρεωτικά σε εμφανές σημείο της επιχείρη-
σης. Τα παραρτήματα του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας,
που αφορούν σε κάθε επί μέρους κατάστημα υγειονομι-
κού ενδιαφέροντος ή κολυμβητική δεξαμενή, αναρτώ-
νται υποχρεωτικά σε εμφανές σημείο του καταστήματος
υγειονομικού ενδιαφέροντος ή της κολυμβητικής δεξα-
μενής. Το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας και τα παραρτήματά
του αναρτώνται στο διαδίκτυο σύμφωνα με όσα ορίζο-
νται στις διατάξεις του ν. 3861/2010 (Α΄ 112).

5. Η επιχείρηση με την υπεύθυνη δήλωση του άρθρου
8 του ν. 1599/1986 της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου
1 του άρθρου 150 οφείλει να ορίσει είτε τον ιδιοκτήτη,
σε περίπτωση φυσικού προσώπου, είτε το νόμιμο εκπρό-
σωπο ή ένα εκ των μελών της διοίκησης, σε περίπτωση
νομικού προσώπου, ως υπεύθυνο για την τήρηση των α-
παιτήσεων των εκάστοτε ισχυουσών υγειονομικών δια-
τάξεων για το σύνολο των καταστημάτων υγειονομικού
ενδιαφέροντος που λειτουργούν εντός του τουριστικού
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καταλύματος, με σχετική μνεία επί του Ειδικού Σήματος
Λειτουργίας και των παραρτημάτων αυτού. Η διάταξη
αυτή δεν ισχύει για τα καταστήματα υγειονομικού ενδια-
φέροντος που έχουν εκμισθωθεί σε τρίτους. Ο Ε.Ο.Τ. ο-
φείλει να ενημερώσει σχετικά τις αρμόδιες υγειονομικές
και αστυνομικές αρχές.

6. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Ε.Ο.Τ. κα-
θορίζεται υπόδειγμα για τη μορφή και το περιεχόμενο
της προέγκρισης του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας, του
φύλλου ελέγχου του υποβαλλόμενου κάθε φορά φακέ-
λου, της έκθεσης ελέγχου του μικτού κλιμακίου ελέγχου
του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας και των παραρτημά-
των αυτού. Με όμοια απόφαση κωδικοποιούνται τα απαι-
τούμενα δικαιολογητικά για την αδειοδότηση καταστη-
μάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και κολυμβητικών
δεξαμενών εντός των εγκαταστάσεων τουριστικού κα-
ταλύματος σύμφωνα με τις οικείες υγειονομικές και λοι-
πές διατάξεις. Ειδικότερα στη περίπτωση των κολυμβη-
τικών δεξαμενών τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα ε-
ξασφαλίζουν ότι πληρούνται όλοι οι κατασκευαστικοί ό-
ροι που προβλέπονται στη Γ1/443/73 απόφαση του Υ-
πουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών (Β΄ 87). Σε κάθε περί-
πτωση ισχύουν όσα ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 2
του ν. 3766/2009. 

7. Για κάθε τουριστικό κατάλυμα τηρείται στην αρμό-
δια υπηρεσία του Ε.Ο.Τ. ενιαίος φάκελος στον οποίο κα-
τατίθενται και τηρούνται όλα τα κατά νόμο απαραίτητα
δικαιολογητικά για τη χορήγηση της προέγκρισης του
Ειδικού Σήματος Λειτουργίας και του Ειδικού Σήματος
Λειτουργίας. Στον ίδιο φάκελο κατατίθενται και τα δικαι-
ολογητικά που απαιτούνται για την αδειοδότηση των κα-
ταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και των κο-
λυμβητικών δεξαμενών εντός των εγκαταστάσεων του
τουριστικού καταλύματος. Δικαιολογητικά που είναι ήδη
κατατεθειμένα στο φάκελο δεν αναζητούνται.

Άρθρο 153
Έλεγχοι - Ανάκληση - Κυρώσεις

1. Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να τηρεί πάντοτε
στην έδρα του πλήρη φάκελο με τα δικαιολογητικά για
τη χορήγηση της προέγκρισης Ειδικού Σήματος Λειτουρ-
γίας και του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας, ο οποίος πρέ-
πει να είναι οποτεδήποτε διαθέσιμος στα αρμόδια ελε-
γκτικά όργανα.

2.  Ο Ε.Ο.Τ. και οι υγειονομικές υπηρεσίες είναι αρμό-
διες να προβαίνουν οποτεδήποτε, είτε αυτοτελώς είτε
συστήνοντας μικτά κλιμάκια ελέγχου κατά τη διαδικασία
της παραγράφου 6 του άρθρου 151, ακόμη και μετά τη
χορήγηση του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας,  σε ελε-
γκτικές ενέργειες για τη διαπίστωση της τήρησης των
διατάξεων της τουριστικής και υγειονομικής νομοθεσίας
για τους όρους λειτουργίας των τουριστικών καταλυμά-
των, των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος
και των κολυμβητικών δεξαμενών εντός τουριστικών κα-
ταλυμάτων.

3.  Εάν  διαπιστωθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες της
παραγράφου 2 κατά τη διάρκεια ισχύος της προέγκρισης
ότι δεν πληρούνται οι διατάξεις και προδιαγραφές της
οικείας τουριστικής και υγειονομικής νομοθεσίας, η προ-
έγκριση ανακαλείται ολικώς ή μερικώς ως προς το τουρι-
στικό κατάλυμα, το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέρο-
ντος ή την κολυμβητική δεξαμενή, στην οποία αφορά η
παράβαση, με απόφαση της αρχής που την εξέδωσε, κα-

τόπιν σχετικής εισήγησης της αρμόδιας υπηρεσίας, στην
οποία αναφέρονται ειδικά οι διατάξεις που παραβιάσθη-
καν. Με την ίδια απόφαση υποδεικνύονται οι απαραίτη-
τες ενέργειες και εργασίες για τη συμμόρφωση της επι-
χείρησης προς αυτές και χορηγείται προθεσμία είκοσι
(20) έως σαράντα (40) ημερών προς συμμόρφωση. Εφό-
σον χορηγείται προθεσμία προς συμμόρφωση, η προέ-
γκριση ανακαλείται μετά την πάροδο της ως άνω προθε-
σμίας και τη διαπίστωση της μη συμμόρφωσης του επι-
χειρηματία.

4. Αν ανακληθεί η προέγκριση η εκδούσα αρχή σφρα-
γίζει το τουριστικό κατάλυμα ή το κατάστημα υγειονομι-
κού ενδιαφέροντος ή την κολυμβητική δεξαμενή εντός
των εγκαταστάσεων του τουριστικού καταλύματος, στο
οποίο αναφέρεται η απόφαση ανάκλησης, σύμφωνα με
τις διατάξεις τις ισχύουσας σχετικής νομοθεσίας και, ε-
φόσον απαιτείται, ζητά τη συνδρομή της αρμόδιας αστυ-
νομικής αρχής. Η αρμόδια αρχή μπορεί να επιτρέψει το
άνοιγμα των θυρών του τουριστικού καταλύματος ή του
καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ή της κο-
λυμβητικής δεξαμενής εντός των εγκαταστάσεων του
τουριστικού καταλύματος, στο οποίο αφορά η απόφαση
ανάκλησης, με αποκλειστικό σκοπό την εκτέλεση των ε-
νεργειών και εργασιών που υπέδειξε η αρμόδια υπηρε-
σία για τη συμμόρφωση της επιχείρησης προς τις ισχύ-
ουσες διατάξεις, εφόσον η ενδιαφερόμενη επιχείρηση
υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/
1986 ότι δεν θα θέσει σε λειτουργία το τουριστικό κατά-
λυμα ή το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ή την
κολυμβητική δεξαμενή εντός των εγκαταστάσεων του
τουριστικού καταλύματος, στο οποίο αφορά η απόφαση
ανάκλησης.

5. Αν παραλειφθεί η πραγματοποίηση των απαραίτη-
των ελεγκτικών ενεργειών μέσα στη διάρκεια που ισχύει
η προέγκριση του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας, οι αρμό-
διοι υπάλληλοι υπέχουν πειθαρχική ευθύνη σύμφωνα με
τις κείμενες διατάξεις.

6. Αν δεν συμμορφωθεί η επιχείρηση προς τους υγειο-
νομικούς και λοιπούς όρους λειτουργίας ενός ή περισ-
σότερων από τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέρο-
ντος ή των κολυμβητικών δεξαμενών του τουριστικού
καταλύματος μετά τη χορήγηση του Ειδικού Σήματος
Λειτουργίας, αναστέλλεται η ισχύς τούτου ή ανακαλεί-
ται μόνον ως προς το συγκεκριμένο κατάστημα ή την κο-
λυμβητική δεξαμενή, στην οποία αφορά η μη συμμόρφω-
ση, με σχετική μνεία επί αυτού και του οικείου παραρτή-
ματος. Η απόφαση ανάκλησης τοιχοκολλάται με φροντί-
δα της εκδούσας αρχής σε εμφανή σημεία στην είσοδο
της τουριστικής εγκατάστασης και των επί μέρους κατα-
στημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και της κολυμ-
βητικής δεξαμενής, στα οποία αφορά η απόφαση ανά-
κλησης. Αφαίρεση, απομάκρυνση ή κάλυψή τους με ο-
ποιονδήποτε τρόπο και από οποιονδήποτε άλλο εκτός
της αρμόδιας αρχής επισύρει ως κύρωση την αναστολή
της διαδικασίας ελέγχου του επανυποβαλλόμενου φα-
κέλου άρσης των διαπιστωμένων ελλείψεων επί εξάμη-
νο.

7.  Εάν διαπιστωθεί οποτεδήποτε από τις αρμόδιες υ-
γειονομικές υπηρεσίες ότι οι  βεβαιώσεις και υπεύθυνες
δηλώσεις διπλωματούχων μηχανικών του Τ.Ε.Ε. ή πτυχι-
ούχων μηχανικών της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ., που προβλέπονται α-
πό την περίπτωση ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 150
για την επάρκεια των εγκαταστάσεων διάθεσης υγρών
αποβλήτων και από τις περιπτώσεις β΄ και γ΄ της παρα-
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γράφου 2 του άρθρου 154 για την τήρηση των υγειονομι-
κών και λοιπών προδιαγραφών και όρων των κολυμβητι-
κών δεξαμενών δεν πληρούν τις προδιαγραφές των οι-
κείων υγειονομικών διατάξεων, επιβάλλονται σε βάρος
του βεβαιούντος και δηλούντος μηχανικού οι κυρώσεις
της παρ. 9 του άρθρου 7 του ν. 4030/2011 (Α΄ 249) σύμ-
φωνα με τη διαδικασία της περίπτωσης γ΄ της παρ. 9 του
άρθρου 7 του ν. 4030/2011. Στην περίπτωση αυτή στο ε-
ποπτικό συμβούλιο του άρθρου 17 του ν. 4030/2011 συμ-
μετέχει στη θέση του Βοηθού Επιθεωρητή Δόμησης της
Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Δόμησης και Ενέργειας
(ΕΥΕΔΕΝ), ο Διευθυντής  της αρμόδιας Διεύθυνσης του
Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με τον
αναπληρωτή του. Παράλληλα με την υποβολή κυρώσε-
ων, ο φάκελος διαβιβάζεται υποχρεωτικά από τον Ε.Ο.Τ.
στην κατά τόπο αρμόδια εισαγγελία πρωτοδικών για την
άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του υπευθύνως δη-
λούντος για παράβαση του ν. 1599/1986. 

Άρθρο 154
Κολυμβητικές δεξαμενές

1. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 2
του ν. 3766/2009 εφαρμόζονται και για νέες κολυμβητι-
κές δεξαμενές που κατασκευάζονται εντός τουριστικών
καταλυμάτων και με την προϋπόθεση ότι πληρούνται ό-
λοι οι κατασκευαστικοί όροι που προβλέπονται στη
Γ1/443/1973 απόφαση του Υπουργού Κοινωνικών Υπη-
ρεσιών (Β΄ 87), όπως τροποποιήθηκε με τη Γ4/1150/
1976 απόφαση του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών
(Β΄937) Διάταξη και τη ΔΥΓ2/80825/2005 (Β΄ 120/2006)
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκη-
σης και Αποκέντρωσης και Υγείας και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης. Σε κάθε περίπτωση ισχύουν όσα ορίζονται
στην παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 3766/2009. 

2. Για την προέγκριση και τη χορήγηση του Ειδικού Σή-
ματος Λειτουργίας τουριστικού καταλύματος, που επέ-
χουν αντίστοιχα θέση προέγκρισης και άδειας λειτουρ-
γίας κολυμβητικών δεξαμενών εντός τουριστικού κατα-
λύματος υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία του
Ε.Ο.Τ. κατά τη διαδικασία των άρθρων 151 και 152 τα α-
κόλουθα δικαιολογητικά:
α. Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση, η οποία επέχει θέση υ-

πεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/
1986, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του αιτού-
ντος φυσικού ή νομικού προσώπου, ο αριθμός φορολογι-
κού μητρώου (Α.Φ.Μ.) και η Δημόσια Οικονομική Υπηρε-
σία (Δ.Ο.Υ.) στην οποία ανήκει. Για τα νομικά πρόσωπα η
αίτηση υποβάλλεται από τον κατά περίπτωση νόμιμο εκ-
πρόσωπο και συνοδεύεται από τη σχετική βεβαίωση του
Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ξ.Ε.Ε.), η ο-
ποία αναζητείται από την αρμόδια υπηρεσία του Ε.Ο.Τ..
β. Βεβαίωση αρμόδιου διπλωματούχου μηχανικού μέ-

λους του Τ.Ε.Ε. ή πτυχιούχου μηχανικού μέλους της
Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.  σύμφωνα με τα επαγγελματικά του δικαιώ-
ματα ότι η κολυμβητική δεξαμενή είναι κατασκευασμένη
κατά τρόπο άρτιο και σύμφωνα με τις ισχύουσες προδια-
γραφές ηλεκτρομηχανολογικής επάρκειας.
γ. Υπεύθυνη δήλωση αρμόδιου διπλωματούχου μηχα-

νικού μέλους του Τ.Ε.Ε. ή πτυχιούχου μηχανικού μέλους
της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. και του ιδιοκτήτη ή του νόμιμου εκπροσώ-
που της επιχείρησης του τουριστικού καταλύματος ότι η
κολυμβητική δεξαμενή πληροί τις προδιαγραφές της
παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3766/2009.

δ. Άδεια δόμησης εφόσον απαιτείται σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις. Για χώρους που έχουν διατηρηθεί
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3843/2010 προσκομίζε-
ται αντίγραφο της αίτησης όπου βεβαιώνεται η περαίω-
ση της διαδικασίας διατήρησης του χώρου σύμφωνα με
την παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 3843/2010. Για κατασκευ-
ές ή χρήσεις που έχουν υπαχθεί στις ρυθμίσεις του άρ-
θρου 24 του ν. 4014/2011 προσκομίζεται η βεβαίωση της
καταχώρησης που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου
24 του ν. 4014/2011.
ε. Τα δικαιολογητικά της παρ. 1 του άρθρου 2 του

ν. 3766/2009.
3. Υπεύθυνος λειτουργίας της κολυμβητικής δεξαμε-

νής είναι το φυσικό πρόσωπο στο όνομα του οποίου εκ-
δίδεται η Προέγκριση και το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας
του τουριστικού καταλύματος.

4. Τα υπό ανακυκλοφορία ύδατα κολύμβησης των κο-
λυμβητικών δεξαμενών που τροφοδοτούνται με θαλασ-
σινό νερό δεν απαιτείται να υποβληθούν σε ελάχιστη ε-
πεξεργασία (ισοδύναμη απλής καθίζησης δύο ωρών), ε-
φόσον τηρούνται πλήρως οι όροι και προϋποθέσεις λει-
τουργίας της κολυμβητικής δεξαμενής (ανανέωση νε-
ρού, καθαρισμός νερού υπό ανακυκλοφορία κ.λπ.) και ε-
φόσον η διάθεση γίνεται σύμφωνα με τους όρους που τί-
θενται από την απόφαση ποιοτικών χαρακτηριστικών υ-
δάτινου αποδέκτη και τις απαιτήσεις προστασίας υπόγει-
ων και επιφανειακών νερών και γενικότερα αποφυγής υ-
γειονομικών προβλημάτων στο πλαίσιο εφαρμογής των
οικείων υγειονομικών διατάξεων. Τα ανωτέρω δεν ισχύ-
ουν για τα λύματα των βοηθητικών εγκαταστάσεων των
κολυμβητικών δεξαμενών, καθώς και των υγρών αποβλή-
των, που προκύπτουν από το σύστημα διύλισης (καθαρι-
σμός φίλτρων), τα οποία θα πρέπει να διατίθενται σύμ-
φωνα με τις εκάστοτε διατάξεις της νομοθεσίας για τη
διάθεση αποβλήτων.

Άρθρο 155
Διευθυντές τουριστικών καταλυμάτων

Προσόντα και προϋποθέσεις για τον ορισμό Διευθυντή
τουριστικών καταλυμάτων είναι οι εξής:
α. Ξενοδοχεία κλασσικού τύπου, ξενοδοχεία τύπου ε-

πιπλωμένων διαμερισμάτων, ξενοδοχεία τύπου μοτέλ,
ξενοδοχεία μικτού τύπου, κύρια τουριστικά καταλύματα
εντός παραδοσιακών κτισμάτων:
αα. Για ξενοδοχεία 2 αστέρων και 3 αστέρων άνω των

20 κλινών, απολυτήριος τίτλος ελληνικού λυκείου ή άλ-
λος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή
αλλοδαπής. Για ξενοδοχεία 2 αστέρων και 3 αστέρων ά-
νω των 100 κλινών απαιτείται επιπλέον αποδεικνυόμενη
επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών
στον κλάδο των τουριστικών επαγγελμάτων.
Για ξενοδοχεία 4 αστέρων και 5 αστέρων πτυχίο ή δί-

πλωμα ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, ΤΕΙ, Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημί-
ου (ΕΑΠ) ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ)
ΑΕΙ ή των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης
του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτι-
σης (ΟΤΕΚ) ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος της αλλο-
δαπής και αποδεικνυόμενη εμπειρία τουλάχιστον πέντε
(5) ετών στον κλάδο των τουριστικών επαγγελμάτων ή
αποδεικνυόμενη εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών
σε θέση Διευθυντή ξενοδοχείου 4 αστέρων ή 5 αστέρων.
ββ. Πολύ καλή γνώση μίας ξένης γλώσσας. Η γνώση

μπορεί να αποδεικνύεται και με απολυτήριο ή πτυχίο
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σχολείου της αλλοδαπής δευτεροβάθμιας ή μεταδευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης τριετούς τουλάχιστον φοίτησης.
Δεν απαιτείται η απόδειξη της γνώσης της ξένης γλώσ-
σας εάν οι επικαλούμενοι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτη-
θεί στο εξωτερικό, όπου τα μαθήματα διδάσκονται στην
ίδια γλώσσα.
γγ. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, έκ-

δοσης τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει
ότι ο υποδεικνυόμενος ως διευθυντής του καταλύματος
δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για κακούργημα ή σε
ποινή φυλάκισης μεγαλύτερη από 3 μήνες για κλοπή,
εκβίαση, απάτη, υπεξαίρεση, πλαστογραφία, λαθρεμπό-
ριο, χρήση και εμπόριο ναρκωτικών, εγκλήματα κατά των
ηθών. Τούτο αναζητείται υπηρεσιακά εφόσον εκδίδεται
από ημεδαπή αρχή.
β. Τουριστικές Οργανωμένες Κατασκηνώσεις Α΄ και

Β΄ τάξης:
αα. Οποιοσδήποτε τίτλος μεταδευτεροβάθμιας (Ι.Ε.Κ.)

ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και α-
ντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της αλλοδαπής και
αποδεικνυόμενη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον
τριών (3) ετών στον κλάδο των τουριστικών επαγγελμά-
των.
ββ. Πολύ καλή γνώση μίας ξένης γλώσσας. Η γνώση

μπορεί να αποδεικνύεται και με απολυτήριο ή πτυχίο
σχολείου της αλλοδαπής δευτεροβάθμιας ή μεταδευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης τριετούς τουλάχιστον φοίτησης.
Δεν απαιτείται η απόδειξη της γνώσης της ξένης γλώσ-
σας εάν οι επικαλούμενοι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτη-
θεί στο εξωτερικό, όπου τα μαθήματα διδάσκονται στην
ίδια γλώσσα.
γγ. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, έκ-

δοσης τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει
ότι ο υποδεικνυόμενος ως διευθυντής του καταλύματος
δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για κακούργημα ή σε
ποινή φυλάκισης μεγαλύτερη από τρεις (3) μήνες για
κλοπή, εκβίαση, απάτη, υπεξαίρεση, πλαστογραφία, λα-
θρεμπόριο, χρήση και εμπόριο ναρκωτικών, εγκλήματα
κατά των ηθών. Τούτο αναζητείται υπηρεσιακά εφόσον
εκδίδεται από ημεδαπή αρχή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ

ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 156

1. Η παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 2160/1993 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«1. «Τουριστικός λιμένας» σκαφών αναψυχής είναι ο
χερσαίος και θαλάσσιος χώρος που προορίζεται κατά κύ-
ριο λόγο για/και υποστηρίζει λειτουργικά τον ελλιμενι-
σμό σκαφών αναψυχής και ναυταθλητισμού. Οι τουριστι-
κοί λιμένες διακρίνονται σε μαρίνες, καταφύγια και α-
γκυροβόλια.

«Μαρίνα» είναι ο τουριστικός λιμένας που διαθέτει
χερσαίες και θαλάσσιες εγκαταστάσεις και υποδομές
προδιαγραφών που ορίζονται με απόφαση του Υπουρ-
γού Πολιτισμού και Τουρισμού, όπως προβλέπεται στην
παράγραφο 3 του άρθρου 31, για την εξυπηρέτηση των
σκαφών αναψυχής και των χρηστών τους.

«Καταφύγιο» είναι ο τουριστικός λιμένας με βασικές
κτιριοδομικές υποδομές τουλάχιστον 100 τ.μ. με παρο-

χές και εξυπηρετήσεις ύδατος, ρεύματος, τηλεφώνου,
καυσίμων, περισυλλογής καταλοίπων και απορριμμάτων,
πυρόσβεσης, ενδιαίτησης και υγιεινής.

«Αγκυροβόλιο» είναι ο τουριστικός λιμένας που δημι-
ουργείται εντός προστατευμένου όρμου, εντός λιμνών
και ποταμών, με ελαφρύ εξοπλισμό, ο οποίος δεν προκα-
λεί οριστική αλλοίωση του περιβάλλοντος με περιορι-
σμένο αριθμό θέσεων ελλιμενισμού και βασικές εγκατα-
στάσεις.»

Άρθρο 157

1. Η παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 2160/1993 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«6. α) Για τη δημιουργία νέου τουριστικού λιμένα ή για
την επέκταση, συμπλήρωση ή μετατροπή υπάρχοντος λι-
μένα σε τουριστικό, εφαρμόζονται αποκλειστικά οι δια-
τάξεις του νόμου αυτού. Το ίδιο ισχύει και για τη λει-
τουργία και τη διαχείριση του συνόλου των τουριστικών
λιμένων ανεξαρτήτως του χρόνου δημιουργίας τους και
του καθεστώτος διαχείρισής τους.
β) Η αποκατάσταση ζημιών και οι μικρές συμπληρωμα-

τικές εργασίες, πλην ανέγερσης σταθερών κατασκευών,
στη χερσαία ζώνη του λιμένα, δεν λογίζονται - στο βαθ-
μό που δεν θίγεται η εγκεκριμένη χωροθέτηση - ως με-
τατροπή, συμπλήρωση ή επέκταση του τουριστικού λιμέ-
να και εκτελούνται με ευθύνη και δαπάνες του Φορέα
Διαχείρισης και υποχρέωση προηγούμενης γνωστοποίη-
σης στην αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας
Τουρισμού.»

Άρθρο 158

1. Η παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 2160/1993 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«1. Η διοίκηση, διαχείριση, εκμετάλλευση και έλεγχος
των τουριστικών λιμένων ανήκει στη Γενική Γραμματεία
Τουρισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού.
Οι κατά το νόμο αυτόν αρμοδιότητες χωροθέτησης, διοί-
κησης, διαχείρισης, εκμετάλλευσης, ελέγχου, παρακο-
λούθησης λειτουργίας, τήρησης ηλεκτρονικού μητρώου
χωροθετημένων και λειτουργούντων λιμένων του νόμου
αυτού και σταδίων λειτουργίας τους, ανατίθενται στην
αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Τουρισμού.
Στην αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας

Τουρισμού δημιουργείται και τηρείται Ηλεκτρονικό Μη-
τρώο πληροφοριών Τουριστικών Λιμένων (ΗΜΤΛ) που α-
φορά στη διαδικασία χωροθέτησης, τροποποίησης χω-
ροθέτησης, έκδοσης άδειας λειτουργίας, καθώς και στην
παρακολούθηση της λειτουργίας τους.»

2. Η παρ. 4 του άρθρου 30 του ν. 2160/1993 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«4. Για τη χωροθέτηση, τροποποίηση, συμπλήρωση, έ-
γκριση των χρήσεων γης και των όρων και περιορισμών
δόμησης του τουριστικού λιμένα ή τη μετατροπή υπάρ-
χοντος λιμένα σε τουριστικό, απαιτείται η γνώμη της πιο
πάνω Επιτροπής.
Η Επιτροπή, στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων

της, μπορεί να διενεργεί αυτοψίες, καθώς και να ζητεί
πληροφορίες, τεχνικά ή άλλα στοιχεία από τη διεύθυνση
τεχνικών υπηρεσιών της κατά τόπο αρμόδιας Περιφέρει-
ας ή Δήμου. Η χωροθέτηση, η έγκριση χρήσεων γης και
όρων και περιορισμών δόμησης κατά τη διαδικασία του
νόμου αυτού δεν απαιτείται εάν η θέση δημιουργίας του
τουριστικού λιμένα έχει νομίμως εγκριθεί με βάση άλλεςδιατάξεις πριν από την ισχύ του νόμου αυτού.»

Άρθρο 157

1. Η παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 2160/1993 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«6. α) Για τη δημιουργία νέου τουριστικού λιμένα ή για
την επέκταση, συμπλήρωση ή μετατροπή υπάρχοντος λι-
μένα σε τουριστικό, εφαρμόζονται αποκλειστικά οι δια-
τάξεις του νόμου αυτού. Το ίδιο ισχύει και για τη λει-
τουργία και τη διαχείριση του συνόλου των τουριστικών
λιμένων ανεξαρτήτως του χρόνου δημιουργίας τους και
του καθεστώτος διαχείρισής τους.
β) Η αποκατάσταση ζημιών και οι μικρές συμπληρωμα-

τικές εργασίες, πλην ανέγερσης σταθερών κατασκευών,
στη χερσαία ζώνη του λιμένα, δεν λογίζονται - στο βαθ-
μό που δεν θίγεται η εγκεκριμένη χωροθέτηση - ως με-
τατροπή, συμπλήρωση ή επέκταση του τουριστικού λιμέ-
να και εκτελούνται με ευθύνη και δαπάνες του Φορέα
Διαχείρισης και υποχρέωση προηγούμενης γνωστοποίη-
σης στην αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας
Τουρισμού.»

Άρθρο 158

1. Η παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 2160/1993 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«1. Η διοίκηση, διαχείριση, εκμετάλλευση και έλεγχος
των τουριστικών λιμένων ανήκει στη Γενική Γραμματεία
Τουρισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού.
Οι κατά το νόμο αυτόν αρμοδιότητες χωροθέτησης, διοί-
κησης, διαχείρισης, εκμετάλλευσης, ελέγχου, παρακο-
λούθησης λειτουργίας, τήρησης ηλεκτρονικού μητρώου
χωροθετημένων και λειτουργούντων λιμένων του νόμου
αυτού και σταδίων λειτουργίας τους, ανατίθενται στην
αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Τουρισμού.
Στην αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας

Τουρισμού δημιουργείται και τηρείται Ηλεκτρονικό Μη-
τρώο πληροφοριών Τουριστικών Λιμένων (ΗΜΤΛ) που α-
φορά στη διαδικασία χωροθέτησης, τροποποίησης χω-
ροθέτησης, έκδοσης άδειας λειτουργίας, καθώς και στην
παρακολούθηση της λειτουργίας τους.»

2. Η παρ. 4 του άρθρου 30 του ν. 2160/1993 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«4. Για τη χωροθέτηση, τροποποίηση, συμπλήρωση, έ-
γκριση των χρήσεων γης και των όρων και περιορισμών
δόμησης του τουριστικού λιμένα ή τη μετατροπή υπάρ-
χοντος λιμένα σε τουριστικό, απαιτείται η γνώμη της πιο
πάνω Επιτροπής.
Η Επιτροπή, στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων

της, μπορεί να διενεργεί αυτοψίες, καθώς και να ζητεί
πληροφορίες, τεχνικά ή άλλα στοιχεία από τη διεύθυνση
τεχνικών υπηρεσιών της κατά τόπο αρμόδιας Περιφέρει-
ας ή Δήμου. Η χωροθέτηση, η έγκριση χρήσεων γης και
όρων και περιορισμών δόμησης κατά τη διαδικασία του
νόμου αυτού δεν απαιτείται εάν η θέση δημιουργίας του
τουριστικού λιμένα έχει νομίμως εγκριθεί με βάση άλλες
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που απαιτούνται κατά περίπτωση χορηγούνται από τις
αρμόδιες κατά νόμο υπηρεσίες. Με κοινή απόφαση των
Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθο-
ρίζεται ο τρόπος, η διαδικασία χορήγησης των αδειών ί-
δρυσης και κάθε σχετικό θέμα.»

Άρθρο 187
Σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας Προώθησης και

Ανάπτυξης Τουρισμού

1. Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία
«MARKETING GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΩΘΗ-
ΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» και με το δια-
κριτικό τίτλο «MARKETING GREECE Α.Ε.». Μόνοι της
μέτοχοι είναι ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επι-
χειρήσεων (ΣΕΤΕ) και το Ελληνικό Δημόσιο και η ιδρυτι-
κή της πράξη θα διέπεται από τους όρους του παρόντος
άρθρου, καθώς και εκείνους οι οποίοι θα συμφωνηθούν
μεταξύ των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας και Πολιτισμού και Τουρισμού και του
ΣΕΤΕ. Την ιδρυτική πράξη εξουσιοδοτούνται να υπογρά-
ψουν οι ανωτέρω Υπουργοί και ο Πρόεδρος του ΣΕΤΕ.

2. Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων της
Περιφέρειας Αττικής.

3. Η εταιρεία λειτουργεί υπέρ του δημοσίου συμφέρο-
ντος, σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονο-
μίας.

4. Η Εταιρεία διέπεται αποκλειστικά από τις διατάξεις
του νόμου αυτού και, για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται
ρητά από το νόμο αυτόν, από τις διατάξεις του
κ.ν. 2190/1920, ενώ εξαιρείται από τις διατάξεις που α-
φορούν το δημόσιο τομέα.

5. Σκοπός της εταιρίας είναι η ανάπτυξη και εφαρμογή
προγραμμάτων προβολής και διαφήμισης του ελληνικού
τουρισμού διεθνώς, αλλά και στο εσωτερικό. Επίσης, η
μελέτη και έρευνα της διεθνούς και εγχώριας τουριστι-
κής αγοράς, η σύνταξη προτάσεων για τη δημιουργία, α-
νάπτυξη και εφαρμογή ενός συστήματος ταυτοποίησης
(branding system) για τον ελληνικό τουρισμό σε εθνικό,
περιφερειακό, τοπικό και κατά κατηγορία επίπεδο, κα-
θώς και συναφείς με την υποστήριξη του τουρισμού δρα-
στηριότητες.

6. Η διάρκεια της εταιρίας αρχίζει με τη δημοσίευση
του παρόντος νόμου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2060.

7. Το μετοχικό κεφάλαιο ορίζεται σε ένα εκατομμύριο
(1.000.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε εκατό χιλιάδες
(100.000) ονομαστικές και δεσμευμένες μετοχές, ονο-
μαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ καθεμίας. Ο ΣΕΤΕ θα
συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά
ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%), θα εισφέρει το
ποσό των επτακοσίων χιλιάδων (700,000,00) ευρώ σε
μετρητά και θα αναλάβει εβδομήντα χιλιάδες (70.000) ο-
νομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευ-
ρώ η καθεμία. Το Ελληνικό Δημόσιο θα συμμετέχει στο
μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά ποσοστό τριάντα
τοις εκατό (30%), θα εισφέρει το ποσό των τριακοσίων
χιλιάδων (300.000,00) ευρώ σε μετρητά και θα αναλάβει
τριάντα χιλιάδες (30.000) ονομαστικές μετοχές, ονομα-
στικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ η καθεμία. Σε περίπτωση
που το μετοχικό κεφάλαιο δεν έχει καταβληθεί στο σύ-
νολό του εντός εννεαμήνου από την έναρξη της διάρκει-
ας της εταιρείας, αυτή λύεται.

8. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι εννεαμελές, εκλέγε-
ται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και η θητεία
του είναι πενταετής.

9. Ο Μέτοχος Ελληνικό Δημόσιο, με κοινή δήλωση των
Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι-
λίας και Πολιτισμού και Τουρισμού, έχει δικαίωμα να διο-
ρίσει το ένα τρίτο (1/3) των μελών του Διοικητικού Συμ-
βουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3, 4
και 5 του κ.ν. 2190/1920.

10. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας ορίζεται α-
πό τον ΣΕΤΕ. Ο ΣΕΤΕ είναι υποχρεωμένος να γνωστο-
ποιεί την επιλογή του στα μέλη που θα ορίζονται από το
Ελληνικό Δημόσιο, τα οποία και έχουν δικαίωμα να εκ-
φράσουν τις ενδεχόμενες επιφυλάξεις τους, τις οποίες
ο ΣΕΤΕ είναι επίσης υποχρεωμένος να λαμβάνει σοβαρά
υπόψη. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας για τα
τρία πρώτα έτη της λειτουργίας της θα ορίζεται με τη
σύμφωνη γνώμη του Ελληνικού Δημοσίου.

11. Η εταιρεία δεν θα διανέμει κέρδη, εκτός αν υπάρ-
χει ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευση των μετόχων
η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία τριών τετάρτων (3/4)
αυτών.
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