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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 8592
Απλούστευση της διαδικασίας έναρξης λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. α) Του ν. 4442/2016 (Α΄ 230) «Νέο θεσμικό πλαίσιο
για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες
διατάξεις» και ιδίως του άρθρου 40 παρ. 4.
β) Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο, Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (Α΄ 112).
γ) Του ν. 3766/2009 (Α΄ 102) «Λειτουργική Τακτοποίηση
και λοιπές διατάξεις».
δ) Του ν. 4070/2012 (Α΄ 82) «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών
Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες
διατάξεις».
ε) Του ν. 4276/2014 (Α΄ 155) «Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες
διατάξεις».
2. α) Του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22.4.2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και το
Κυβερνητικά Όργανα».
β) Του π.δ. 112/2014 (Α΄ 179) «Οργανισμός του Υπουργείου Τουρισμού», όπως ισχύει.
γ) Του π.δ. 116/2014 (Α΄ 185) «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας».
δ) Του π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
ε) Του π.δ 123/2016 (Α΄ 208) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του
Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία
Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
στ) Της υπ' αριθμ. Υ197/16.11.2016 απόφασης του
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
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πληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξανδρο Χαρίτση» (Β΄ 3722), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’
αριθμ. Υ226/27.12.2016 απόφαση του Πρωθυπουργού
«Τροποποίηση απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξανδρο Χαρίτση» (Β΄ 4233).
ζ) Της υπ’ αριθμ. 27715/2013 απόφασης Υπουργού
Τουρισμού «Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών
προδιαγραφών και λοιπών όρων και προϋποθέσεων για
την αδειοδότηση αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων.»
(Β΄ 3118).
η) Της υπ’ αριθμ. 14129/2.7.2015 απόφασης Αν. Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού
«Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών των Οργανωμένων Τουριστικών Κατασκηνώσεων.»
(Β΄ 1476).
θ) Της υπ’ αριθμ. 216/8.1.2015 απόφασης Υπουργού
Τουρισμού «Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών
προδιαγραφών και βαθμολογούμενων κριτηρίων για
τα ξενοδοχεία και κατάταξη αυτών σε κατηγορίες αστέρων.», όπως ισχύει (Β΄ 10).
ι) Της υπ’ αριθμ. 21185/2014 απόφασης Υπουργού Τουρισμού «Κατάταξη σε κατηγορίες με σύστημα κλειδιών
και καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών των ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων - διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ).» (Β΄ 2840), όπως ισχύει.
3. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής
Η παρούσα απόφαση καθορίζει το περιεχόμενο και τη
διαδικασία της γνωστοποίησης και κάθε άλλο σχετικό με
αυτήν θέμα αναφορικά με την έναρξη λειτουργίας των
τουριστικών καταλυμάτων, που εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής του άρθρου 39 του ν. 4442/2016 (230 Α΄)
και εξειδικεύονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής.
Άρθρο 2
Γνωστοποίηση
1. Τα αναφερόμενα στο άρθρο 1 τουριστικά καταλύματα, τα οποία εξειδικεύονται στο Παράρτημα Ι της
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παρούσας, λειτουργούν νόμιμα μετά την υποβολή γνωστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 4442/2016
(230 Α΄). Η γνωστοποίηση υποβάλλεται ανά τουριστικό
κατάλυμα.
2. Όπου στην κείμενη νομοθεσία συναντάται ο όρος
Ειδικό Σήμα Λειτουργίας (ΕΣΛ), ή οποιαδήποτε άλλη
αδειοδοτικού χαρακτήρα διαδικασία έναρξης λειτουργίας των τουριστικών καταλυμάτων του άρθρου 1 της
παρούσας, εφεξής νοείται η γνωστοποίηση.
Άρθρο 3
Περιεχόμενο Γνωστοποίησης
1. Περιεχόμενο της γνωστοποίησης αποτελούν:
α) Πληροφορίες σχετικά με τον φορέα άσκησης της
δραστηριότητας.
β) Πληροφορίες σχετικά με την ακριβή τοποθεσία του
τουριστικού καταλύματος, ήτοι τη διεύθυνση και τις γεωγραφικές συντεταγμένες.
γ) Ο Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (ΚΑΔ) του τουριστικού καταλύματος.
δ) Οι κολυμβητικές δεξαμενές που λειτουργούν εντός
του τουριστικού καταλύματος.
ε) Ειδικότερες πληροφορίες σχετικά με τη δυναμικότητα, την κατηγορία του τουριστικού καταλύματος, καθώς
και τις συναφείς δραστηριότητες που ασκούνται εντός
του τουριστικού καταλύματος.
στ) Λοιπές πληροφορίες κατά περίπτωση.
2. Το υπόδειγμα γνωστοποίησης περιλαμβάνεται στο
Παράρτημα II της παρούσας, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της. Η γνωστοποίηση υποβάλλεται
ηλεκτρονικά μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος που
υποστηρίζει τη διαδικασία. Μετά την ενεργοποίηση του
Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης
Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ) και ειδικότερα
των υποσυστημάτων α και β της παρ. 3 του άρθρου 14
του ν. 4442/2016, όπως αυτή διαπιστώνεται με απόφαση
του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης σύμφωνα με
την παρ. 4 του άρθρου 16 του ν. 4442/2016, δεν απαιτείται η συμπλήρωση του παραρτήματος της γνωστοποίησης, ως προς τις πληροφορίες που υποστηρίζονται
από το ΟΠΣ-ΑΔΕ.
Άρθρο 4
Διαδικασία Γνωστοποίησης
1. Για την έναρξη λειτουργίας των τουριστικών καταλυμάτων του άρθρου 1 υποβάλλεται από τον φορέα της
δραστηριότητας προηγούμενη γνωστοποίηση αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος
που υποστηρίζει τη διαδικασία, προς την αρμόδια υπηρεσία τουρισμού. Κάθε γνωστοποίηση που υποβάλλεται λαμβάνει μοναδικό ηλεκτρονικό αριθμό, ο οποίος
εκδίδεται μέσω του συστήματος. Μετά την ολοκλήρωση
της διαδικασίας ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ξεκινήσει
τη λειτουργία του τουριστικού καταλύματος.
2. Όταν στο τουριστικό κατάλυμα λειτουργούν, υπό
τον ίδιο φορέα κολυμβητικές δεξαμενές η γνωστοποίηση υποβάλλεται άπαξ και περιλαμβάνει τις απαιτούμενες
πληροφορίες για το σύνολο των δραστηριοτήτων.
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3. Η γνωστοποίηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά και τα
στοιχεία που δηλώνονται με αυτήν είναι προσβάσιμα και
μπορούν να χρησιμοποιηθούν από όλες τις αρμόδιες αρχές. Η αρμόδια αρχή της παραγράφου 1 κοινοποιεί τη
γνωστοποίηση εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών κατά
περίπτωση στην αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, Υγειονομική Υπηρεσία, υπηρεσία του Σώματος Επιθεώρησης
Εργασίας, Υπηρεσία Δόμησης, Υπηρεσία Περιβάλλοντος,
Σώμα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας
και Μεταλλείων, στο Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος
(ΞΕΕ) και σε τυχόν άλλη αρχή κατά την κρίση της αρμόδιας
αρχής της παραγράφου 1, προκειμένου αυτές να λάβουν
γνώση περί της έναρξης λειτουργίας και να δύνανται να
ασκούν τους κατά νόμο προβλεπόμενους ελέγχους.
Άρθρο 5
Παράβολο
1. Για την υποβολή της γνωστοποίησης της παρούσας,
καταβάλλονται τα παράβολα που προβλέπονται στα άρθρα 3 και 4 του ν. 4276/2014.
2. Δεν απαιτείται κατάθεση παραβόλου για τη γνωστοποίηση μεταβολής στοιχείων εκτός αν η μεταβολή
συνίσταται α) σε αύξηση δυναμικότητας καταλύματος,
οπότε κατατίθεται παράβολο ίσο με την προκύπτουσα
διαφορά, β) σε μεταγενέστερη της αρχικής λειτουργίας
του τουριστικού καταλύματος προσθήκη κολυμβητικής
δεξαμενής, οπότε κατατίθενται τα παράβολα που προβλέπονται στην με αριθμ. 7888/8.5.2017 κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών
και Τουρισμού «Απλούστευση πλαισίου λειτουργίας και
χρήσης κολυμβητικών δεξαμενών».
3. Δεν απαιτείται κατάθεση παραβόλου για τη γνωστοποίηση διακοπής λειτουργίας του τουριστικού καταλύματος.
Άρθρο 6
Τήρηση Φακέλου
1. Κατά την διάρκεια λειτουργίας του τουριστικού
καταλύματος, ο φορέας τηρεί φάκελο με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά λειτουργίας του τουριστικού καταλύματος, τον οποίο επιδεικνύει όταν του ζητείται από
τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές. Ο φάκελος περιλαμβάνει
τα ακόλουθα:
α) Αντίγραφο αποδεικτικού υποβολής της γνωστοποίησης, το οποίο εκδίδεται αυτόματα από το ηλεκτρονικό
σύστημα.
β) Άδεια οικοδομής ή άδεια δόμησης εκδοθείσα από
τον οικείο 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) τηρείται αντίγραφο της
αίτησης, όπου βεβαιώνεται η περαίωση της διαδικασίας
διατήρησης του χώρου, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 3843/2010 (Α΄ 62). Για κατασκευές ή χρήσεις
που έχουν υπαχθεί στις ρυθμίσεις του άρθρου 24 του
ν. 4014/2011 (Α΄ 209) και στις διατάξεις του ν. 4178/2013
τηρείται η βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας, σύμφωνα με το άρθρο 2 της 41498/26.9.2011 απόφασης
των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Περιβάλλοντος, Ενέργειας
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και Κλιματικής Αλλαγής και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Β΄ 2167) ή η βεβαίωση εξόφλησης ποσοστού 30% του συνολικού ποσού προστίμου
από το πληροφοριακό σύστημα του TEE. Τα έγγραφα του
προηγούμενου εδαφίου τηρούνται με το σύνολο των
μελετών και των σχεδίων που τα συνοδεύουν.
γ) Πιστοποιητικό πυρασφάλειας για το σύνολο της
εγκατάστασης, το οποίο εκδίδεται από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία, για τα τουριστικά καταλύματα
του παρόντος άρθρου δυναμικότητας πενήντα μίας (51)
κλινών και άνω και για τις οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping) ανεξαρτήτως δυναμικότητας.
δ) Στην περίπτωση που το κατάλυμα αδειοδοτείται
περιβαλλοντικά και σύμφωνα με τους όρους για τη διαχείριση και τη διάθεση υγρών αποβλήτων που προβλέπονται στην απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων
ή στις πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις, συνδέεται
με το αποχετευτικό δίκτυο του οικείου Ο.Τ.Α., τηρείται
αποδεικτικό σύνδεσης με το δίκτυο αυτό.
ε) Όπου απαιτείται σύμφωνα με το Κεφάλαιο Α΄
του ν. 4014/2011 και το Παράρτημα VI της υπ' αριθμ.
1958/2012 (Β΄ 21) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Απόφαση
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για έργα ή
δραστηριότητες που υπάγονται στην κατηγορία Α΄ του
Παραρτήματος VI της υπ’ αριθμ. 1958/2012 (Β΄ 21) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, όπως ισχύει, ή δήλωση υπαγωγής σε
Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα
ή δραστηριότητες, που υπάγονται στην κατηγορία Β΄
του εν λόγω Παραρτήματος με τήρηση της διαδικασίας
που προβλέπεται στο άρθρο 3 της υπ’ αριθμ. 59845/2012
(Β΄ 3438) κοινής υπουργικής απόφασης.
στ) Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο φορέας δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα.
2. Εφ’ όσον εντός του τουριστικού καταλύματος λειτουργούν μία ή περισσότερες κολυμβητικές δεξαμενές,
ο φορέας τηρεί επιπλέον φάκελο με τα προβλεπόμενα
δικαιολογητικά που αφορούν στη λειτουργία των κολυμβητικών δεξαμενών, όπως αυτά προβλέπονται στην
παράγραφο 4 του άρθρου 4, της με αριθμ. 7888/8.5.2017
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Τουρισμού «Απλούστευση πλαισίου λειτουργίας και χρήσης κολυμβητικών δεξαμενών».
Άρθρο 7
Μεταβολή Γνωστοποίησης
1. Αν πρόκειται να μεταβληθούν για οποιονδήποτε λόγο τα στοιχεία τα οποία έχουν γνωστοποιηθεί ο
φορέας υποχρεούται σε προηγουμένη γνωστοποίηση
της μεταβολής προς την αρμόδια υπηρεσία τουρισμού,
ηλεκτρονικά μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος που
υποστηρίζει τη διαδικασία.
Μετά την ολοκλήρωση της γνωστοποίησης της μεταβολής ο φορέας λαμβάνει αντίγραφο αποδεικτικού
μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος, το οποίο τηρεί στο
φάκελό του.

17739

Η αρμόδια υπηρεσία τουρισμού στη συνέχεια κοινοποιεί τη γνωστοποίηση της μεταβολής των στοιχείων,
εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών στις αρμόδιες αρχές
της παρ. 3 του άρθρου 4 προκειμένου αυτές να λάβουν
γνώση της μεταβολής και να δύνανται να ασκούν τους
κατά νόμο προβλεπόμενους ελέγχους.
2. Σε περίπτωση αλλαγής φορέα δραστηριότητας σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 4442/2016, ο παλαιός και ο
νέος φορέας της δραστηριότητας προβαίνουν αυτοτελώς ο καθένας σε γνωστοποίηση της μεταβολής εντός
δέκα (10) ημερών από την αλλαγή, ηλεκτρονικά μέσω
του συστήματος.
Η γνωστοποίηση αφορά μόνο τις πληροφορίες σχετικά
με τον φορέα της δραστηριότητας. Πιστοποιητικά και
εγκρίσεις που έχουν εκδοθεί στο όνομα του παλαιού
φορέα, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τη λήξη τους
και δεν συμπληρώνονται εκ νέου στο παράρτημα της
γνωστοποίησης.
Μετά την ολοκλήρωση της γνωστοποίησης της μεταβολής ο νέος και ο παλαιός φορέας λαμβάνουν αντίγραφο αποδεικτικού μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος,
το οποίο τηρείται στο φάκελο του νέου φορέα.
Η αρμόδια υπηρεσία τουρισμού στη συνέχεια κοινοποιεί τη γνωστοποίηση των στοιχείων του νέου φορέα,
εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών στις αρμόδιες αρχές
της παρ. 3 του άρθρου 4 προκειμένου αυτές να λάβουν
γνώση περί της μεταβολής και να δύνανται να ασκούν
τους κατά νόμο προβλεπόμενους ελέγχους.
3. Αν πρόκειται να μεταβληθεί ο τόπος άσκησης της
οικονομικής δραστηριότητας, ο φορέας υποβάλει νέα
γνωστοποίηση, πριν από τη μεταβολή. Η υποβολή της
γνωστοποίησης γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 4 και με
καταβολή του σχετικού παραβόλου.
4. Σε περίπτωση διακοπής λειτουργίας του τουριστικού καταλύματος, ο φορέας υποβάλλει προηγουμένως
γνωστοποίηση της διακοπής προς την αρμόδια υπηρεσία τουρισμού, ηλεκτρονικά μέσω του ηλεκτρονικού
συστήματος που υποστηρίζει τη διαδικασία.
Μετά την ολοκλήρωση της ακύρωσης της γνωστοποίησης ο φορέας λαμβάνει αντίγραφο αποδεικτικού μέσω
του ηλεκτρονικού συστήματος.
Η αρμόδια υπηρεσία τουρισμού στη συνέχεια διαβιβάζει τη γνωστοποίηση διακοπής λειτουργίας εντός πέντε
(5) εργάσιμων ημερών στις αρμόδιες αρχές της παρ. 3
του άρθρου 4 προκειμένου αυτές να λάβουν γνώση περί
της διακοπής της λειτουργίας του τουριστικού καταλύματος.
Άρθρο 8
Κυρώσεις
1. Παράλειψη γνωστοποίησης πριν από την έναρξη
λειτουργίας του τουριστικού καταλύματος, ή παράλειψη
γνωστοποίησης των στοιχειών που πρόκειται να μεταβληθούν ή μεταβλήθηκαν ή παροχής αναληθών στοιχείων κατά τη γνωστοποίηση ή τη μεταβολή, επάγεται την
επιβολή των κυρώσεων της παρ. 1 του άρθρου 15 του
ν. 4442/2016 με βάση την ακόλουθη εξίσωση προσδιορισμού ύψους προστίμου:
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ΠΡΟΣΤΙΜΟ= Τιμή βάσης* Συντελεστής επιπέδου παράβασης* Συντελεστής δυναμικότητας* Συντελεστής
πρόσθετων εγκαταστάσεων
Όπου:
ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ= 500 ευρώ.
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ= 1 έως 5 αναλόγως με το επίπεδο της παράβασης γνωστοποίησης
ως ακολούθως:
α) Αν πρόκειται για παράλειψη πρώτης γνωστοποίησης: 5
β) Αν πρόκειται για ανακριβή / αναληθή δήλωση αναφορικά με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στα πεδία
Α και Β της γνωστοποίησης ή παράλειψη μεταβολής
στοιχείων αυτών: 4
γ) Αν πρόκειται για ανακριβή/αναληθή δήλωση αναφορικά με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο πεδίο Γ
της γνωστοποίησης ή παράλειψη μεταβολής στοιχείων
αυτού: 3
δ) Αν πρόκειται για ανακριβή / αναληθή δήλωση αναφορικά με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο πεδίο
Δ και στο παράρτημα της γνωστοποίησης ή παράλειψη
μεταβολής στοιχείων αυτών: 1-3 ανάλογα με τον αριθμό
και τη σπουδαιότητα των στοιχείων
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ = 1 έως 2,5 αναλόγως με το μέγεθος του καταλύματος ή της οργανωμένης
τουριστικής κατασκήνωσης (camping) ως ακολούθως:
Τουριστικά Καταλύματα:
α) Δυναμικότητας σε Κλίνες: έως 100
1
β) Δυναμικότητας σε Κλίνες: από 101 έως 400 1,5
γ) Δυναμικότητας σε Κλίνες: από 401 και άνω 2,5
Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping):
α) Δυναμικότητας σε θέσεις: έως 50
1
β) Δυναμικότητας σε Θέσεις: από 51 έως 125
1,5
γ) Δυναμικότητας σε Θέσεις: από 126 και άνω 2,5
Στις θέσεις συμπεριλαμβάνονται και αυτές των οικίσκων.
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ως ακολούθως:
α) Μία έως δύο κολυμβητικές δεξαμενές:
1,5
β) Τρεις έως πέντε κολυμβητικές δεξαμενές:
1,7
γ) Πέντε και άνω κολυμβητικές δεξαμενές:
1,9
δ) Λειτουργία Καταστήματος Υγειονομικού
Ενδιαφέροντος και κολυμβητικών δεξαμενών: 2
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Αν η παράβαση εντοπίζεται αυτοτελώς στη γνωστοποίηση ή παράλειψη γνωστοποίησης των μεταβληθέντων στοιχειών ή στην παροχή αναληθών στοιχείων των κολυμβητικών δεξαμενών που λειτουργούν εντός του τουριστικού
καταλύματος, επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 7, της
υπ’ αριθμ. 7888/8.5.2017 κοινής απόφασης των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών
και της Υπουργού Τουρισμού «Απλούστευση πλαισίου λειτουργίας και χρήσης κολυμβητικών δεξαμενών»:
2. Το πρόστιμο δύναται να προσαυξάνεται ή να μειούται ως εξής:
α) Εάν διαπιστώνεται παράβαση καθ’ υποτροπή εντός
δύο ετών από τη διαπίστωση της προηγούμενης, το πρόστιμο προσαυξάνεται έως και χίλια ευρώ.
β) Εάν ο φορέας ανταποκρίνεται και συμμορφώνεται
εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής του ελέγχου, το πρόστιμο μπορεί να μειούται κατά
25%. Ειδικά στην περίπτωση που η παράβαση συνίσταται στη μη υποβολή του προβλεπόμενου παραβόλου,
εάν ο φορέας συμμορφώνεται εντός πέντε (5) ημερών,
δεν επιβάλλεται πρόστιμο.
3. Πριν από την επιβολή του προστίμου, καλείται ο
φορέας της δραστηριότητας να εκθέσει εγγράφως τις
απόψεις του εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση. Εφόσον η ως άνω προθεσμία παρέλθει
άπρακτη, εκδίδεται η απόφαση επιβολής προστίμου.
4. Πέραν των προστίμων που προβλέπονται στις παρ.
1 και 2 του άρθρου αυτού, εφ’ όσον κατά τον έλεγχο των
αρμόδιων αρχών στο τουριστικό κατάλυμα διαπιστωθεί
ότι ο φορέας δεν τηρεί στο φάκελο της επιχείρησης τα
προβλεπόμενα του άρθρου 6 της παρούσης δικαιολογητικά, ή έχει παραβιάσει οποιονδήποτε επιμέρους όρο και
προϋπόθεση, που προβλέπεται για τη λειτουργία του τουριστικού καταλύματος ή και της κολυμβητικής δεξαμενής, επιβάλλονται οι κυρώσεις της κείμενης νομοθεσίας
5. Όπου στην κείμενη νομοθεσία προβλέπεται το διοικητικό μέτρο της αναστολής ισχύος του Ειδικού Σήματος
Λειτουργίας (ΕΣΛ), νοείται εφεξής η διακοπή λειτουργίας
του τουριστικού καταλύματος με τη σφράγισή του.
Άρθρο 9
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 17 Μαΐου 2017
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομίας και Ανάπτυξης

Τουρισμού

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ
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Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας
της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο
το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών
αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για
τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.
Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση
- Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
- Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.
Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την
πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε
στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συνδρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την
πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του
Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr
Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr
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