
 

Κεφάλαιο Α΄ 

Ρυθμίσεις για την αδειοδότηση τουριστικών δραστηριοτήτων  

 

Άρθρο 18 

Διαδικασία καταχώρισης στο Μητρώο Τουριστικών Επιχειρήσεων του Υπουργείου Τουρισμού 

– Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 4276/2014 

Το τρίτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 4276/2014 (Α’ 155), περί της διαδικασίας 

καταχώρισης στο Μητρώο Τουριστικών Επιχειρήσεων του Υπουργείου Τουρισμού, 

αντικαθίσταται και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής:  

«4. Η αρμόδια υπηρεσία τουρισμού τηρεί μητρώο των τουριστικών επιχειρήσεων του άρθρου 1 

με αύξοντα αριθμό, ο οποίος αναγράφεται στο Ειδικό Σήμα Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) για τα τουριστικά 

καταλύματα και τις εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής ή στη Βεβαίωση Συνδρομής 

Νόμιμων Προϋποθέσεων (Β.Σ.Ν.Π.), η οποία χορηγείται στις λοιπές επιχειρήσεις. Στο Ε.Σ.Λ. ή στη 

Β.Σ.Ν.Π. αναγράφεται και ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) της επιχείρησης. 

Οι επιχειρήσεις εκμετάλλευσης των τουριστικών καταλυμάτων που υπάγονται στη διαδικασία 

γνωστοποίησης του ν. 4442/2016 (Α’ 230) υποχρεούνται να μεριμνήσουν για την καταχώριση του 

μοναδικού αριθμού γνωστοποίησης, εντός μηνός από τη χορήγησή του, στο Μητρώο 

Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΜΗ.Τ.Ε.) του Υπουργείου Τουρισμού, μέχρι την ενεργοποίηση του 

Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (Ο.Π.Σ. – 

Α.Δ.Ε.) του άρθρου 14 του ν. 4442/2016 ή μέχρι τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας του 

συστήματος ΜΗ.Τ.Ε. με το σύστημα γνωστοποίησης. Σε περίπτωση μη τήρησης της ως άνω 

υποχρέωσης, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000) ευρώ.». 

 

Άρθρο 19 

Ελεγκτική διαδικασία και κυρώσεις τουριστικών επιχειρήσεων – Τροποποίηση του άρθρου 7 

του ν. 4276/2014 

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 4276/2014 (Α’ 155), περί της σφράγισης 

τουριστικών επιχειρήσεων, αντικαθίσταται και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής:  

«4. Επιπλέον των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων που επιβάλλονται σε τουριστικές 

επιχειρήσεις, που λειτουργούν χωρίς το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) ή τη Βεβαίωση 

Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων (Β.Σ.Ν.Π.), ή χωρίς να έχουν υποβάλει γνωστοποίηση 

έναρξης, επιβάλλεται, με απόφαση της αρμόδιας υπηρεσίας τουρισμού, από τα όργανά της και 

με τη συνδρομή της αστυνομικής αρχής, σωρευτικά με τις διοικητικές κυρώσεις και το διοικητικό 

μέτρο της σφράγισης, εφόσον προκύπτει άμεσος κίνδυνος για το δημόσιο συμφέρον και 

παρίσταται έκτακτη ανάγκη αποτροπής του κινδύνου αυτού. Με απόφαση του Υπουργού 

Τουρισμού καθορίζεται η διαδικασία σφράγισης των τουριστικών επιχειρήσεων και των 

καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργούν εντός τουριστικών 

καταλυμάτων.». 

2. Η παρ. 13 του άρθρου 7 του ν. 4276/2014, περί της υποτροπής τουριστικής επιχείρησης σε 

παράβαση, αντικαθίσταται ως εξής: 

«13. α. Σε περίπτωση υποτροπής σε οποιαδήποτε παράβαση του παρόντος, το επιβληθέν 

πρόστιμο διπλασιάζεται και σε περίπτωση δεύτερης υποτροπής το προβλεπόμενο ανώτατο όριο 

προστίμου τριπλασιάζεται.  

β. Σε περίπτωση ανάκλησης της απόφασης του προϊσταμένου της οικείας υπηρεσίας τουρισμού 

περί σφράγισης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ή κολυμβητικής δεξαμενής, λόγω 
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υποβολής νέας γνωστοποίησης από την επιχείρηση, χωρίς προηγούμενη συμμόρφωση της 

επιχείρησης στις παραβάσεις που έχουν διαπιστωθεί από την υπηρεσία, επιβάλλεται χρηματικό 

πρόστιμο διπλάσιο του προβλεπόμενου και εκ νέου σφράγιση και, σε περίπτωση νέας 

υποτροπής, επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο τριπλάσιο του προβλεπομένου και εκ νέου 

σφράγιση.». 

3. Στο άρθρο 7 του ν. 4276/2014 προστίθενται παρ. 22 και 23 ως εξής:  

«22. Σε όλες τις διαφημιστικές καταχωρίσεις των τουριστικών επιχειρήσεων, κατά την έννοια του 

άρθρου 1, οι οποίες προβάλλονται στην Ελλάδα ή το εξωτερικό σε ραδιοφωνικούς ή 

τηλεοπτικούς σταθμούς, τον ημερήσιο ή περιοδικό τύπο, ιστοσελίδες ή ιστολόγια ή ψηφιακές 

πλατφόρμες, αναγράφεται υποχρεωτικά ο αριθμός Μητρώου Τουριστικής Επιχείρησης (ΜΗ.Τ.Ε.) 

ή ο μοναδικός αριθμός γνωστοποίησης, κατά περίπτωση, με τρόπο ώστε να καθίσταται με 

σαφήνεια και ευκρίνεια αντιληπτός από τον αποδέκτη του διαφημιστικού μηνύματος. Στους 

παραβάτες επιβάλλεται, με απόφαση του προϊσταμένου της οικείας περιφερειακής υπηρεσίας 

τουρισμού (Π.Υ.Τ.), πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000) ευρώ.  

23. Στον φορέα επιχείρησης που εκμεταλλεύεται τουριστικό κατάλυμα οποιασδήποτε 

κατηγορίας και λειτουργικής μορφής, ο οποίος παραβαίνει τις διατάξεις περί λειτουργικής 

ενοποίησης κύριων ή μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους από 

χίλια (1.000) έως οκτώ χιλιάδες (8.000) ευρώ, αναλόγως της βαρύτητας της παράβασης.». 

 

Άρθρο 20 

Λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων 

εντός τουριστικών λιμένων – Αντικατάσταση των παρ. 10.2 α) και 10.2 γ) του άρθρου 31 του 

ν. 2160/1993 

1. Η παρ. 10.2 α) του άρθρου 31 του ν. 2160/1993 (Α’ 118), περί της άδειας λειτουργίας 

καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός τουριστικών λιμένων, αντικαθίσταται και 

διαμορφώνεται ως εξής: 

«10.2. α) Τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος του άρθρου 80 του ν. 3463/2006 (Α’ 114), 

τα θέατρα, οι κινηματογράφοι και οι κολυμβητικές δεξαμενές που λειτουργούν εντός 

τουριστικών λιμένων υπάγονται στο καθεστώς γνωστοποίησης του άρθρου 6 του ν. 4442/2016 

(Α’ 230). Αρμόδια υπηρεσία για την παρακολούθηση και διαχείριση της γνωστοποίησης των ως 

άνω δραστηριοτήτων ορίζεται η Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών 

Επενδύσεων του Υπουργείου Τουρισμού του άρθρου 12 του ν. 4002/2011 (Α’ 180). Η 

γνωστοποίηση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου 

Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (Ο.Π.Σ. Α.Δ.Ε.) του άρθρου 

14 του ν. 4442/2016. Μέχρι την ενεργοποίηση του Ο.Π.Σ. Α.Δ.Ε., η γνωστοποίηση υποβάλλεται 

από τον φορέα της οικονομικής δραστηριότητας στην Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και 

Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων του Υπουργείου Τουρισμού, η οποία την κοινοποιεί 

αμελλητί στις αρμόδιες αρχές. Για την άσκηση των ως άνω δραστηριοτήτων εφαρμόζονται τα 

άρθρα 28, 29, 34, 36, 41 και 47 του ν. 4442/2016. Για την έκδοση κάθε άδειας δόμησης εντός 

τουριστικού λιμένα αρμόδια είναι η Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών 

Επενδύσεων του Υπουργείου Τουρισμού. Για τη χορήγηση της άδειας δόμησης εφαρμόζεται η 

διαδικασία της υποπερ. γγ’ της περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 4002/2011 και 

υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του μηχανικού περί τήρησης των όρων και των περιορισμών 

δόμησης που ισχύουν για τον τουριστικό λιμένα.». 
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2. Η παρ. 10.2. γ) του άρθρου 31 του ν. 2160/1993, περί της έκδοσης άδειας εγκατάστασης και 

λειτουργίας για την άσκηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων εντός τουριστικών λιμένων, 

αντικαθίσταται και διαμορφώνεται ως εξής: 

«10.2 γ) Αρμόδια υπηρεσία για την έκδοση άδειας ή έγκρισης εγκατάστασης και λειτουργίας για 

την άσκηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, όπως λούνα παρκ, πίστες αυτοκινητιδίων, τσίρκο, 

μουσικές συναυλίες, επιδείξεις, παγοδρόμιο, και άλλες καλλιτεχνικές, πολιτιστικές και αθλητικές 

εκδηλώσεις, που ασκούνται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ως εμπορικές δραστηριότητες σε 

ακάλυπτο χερσαίο χώρο εντός τουριστικών λιμένων, είναι η Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και 

Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων του Υπουργείου Τουρισμού. Για τη χορήγηση των 

εγκρίσεων ή για τη διαχείριση της γνωστοποίησης για την άσκηση δραστηριοτήτων λούνα παρκ, 

τσίρκο και παγοδρομίων, εφαρμόζεται το Κεφάλαιο ΙΘ’ του ν. 4442/2016. Για τη χορήγηση των 

αδειών των υπολοίπων δραστηριοτήτων του προηγούμενου εδαφίου, εφαρμόζεται  το άρθρο 39 

του ν. 4497/2017 (Α΄ 171), περί της αδειοδότησης ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, και 

υποβάλλονται κατά περίπτωση τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις περ. α), γ), δ), ε), στ), ζ) 

και η) της παρ. 3 του άρθρου 6 του π.δ. 12/2005 (Α΄ 10). Για τη χορήγηση της άδειας ή της έγκρισης 

λειτουργίας ή για την υποβολή γνωστοποίησης προηγείται έγκριση του φορέα διαχείρισης του 

τουριστικού λιμένα. 

Για τους παιδότοπους εντός τουριστικών λιμένων, τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις της υπ’ 

αρ. 43650/2019 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Υγείας, 

Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Τουρισμού (Β΄ 2213), περί 

του καθορισμού των όρων, των προϋποθέσεων, της διαδικασίας, των δικαιολογητικών, και κάθε 

αναγκαίας λεπτομέρειας για τη χορήγηση και την ανάκληση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας 

παιδότοπων και υποβάλλονται στην Ειδική Υπηρεσία  Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών 

Επενδύσεων τα δικαιολογητικά του άρθρου 9 της απόφασης αυτής. Αν ο χώρος εμπίπτει στις 

διατάξεις του ν. 3028/2002 (Α’ 153), περί προστασίας των αρχαιοτήτων και της πολιτιστικής 

κληρονομιάς, η άδεια εκδίδεται κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Υπουργού Πολιτισμού και 

Αθλητισμού μετά από γνώμη του αρμόδιου Συμβουλίου.». 

 

Άρθρο 21 

Λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός εγκαταστάσεων ειδικής τουρι-

στικής υποδομής  - Τροποποίηση του άρθρου 27 του ν. 4442/2016 

Το άρθρο 27 του ν. 4442/2016 (Α’ 230), περί του πεδίου εφαρμογής των διατάξεων για την 

απλούστευση του πλαισίου λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, 

τροποποιείται και διαμορφώνεται ως εξής: 

 

«Άρθρο 27 

Πεδίο εφαρμογής 

Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου εμπίπτουν:  

α) τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος του άρθρου 80 του ν. 3463/2006 (Α΄ 114), εκτός 

των κέντρων διασκέδασης.  

β) τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός τουριστικών καταλυμάτων και εντός 

εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α’ 155), 

καθώς και  

γ) τα θέατρα και οι κινηματογράφοι.». 
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Άρθρο 22 

Υπαγωγή σε καθεστώς γνωστοποίησης των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος ε-

ντός εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής – Προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 31 του ν. 

4442/2016 

Στο άρθρο 31 του ν. 4442/2016 (Α’ 230), περί της απλούστευσης των ρυθμίσεων για τα 

καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργούν εντός τουριστικών καταλυμάτων, 

τροποποιείται ο τίτλος, προστίθεται παρ. 3 και το άρθρο 31 διαμορφώνεται ως εξής: 

 

«Άρθρο 31 

Απλούστευση ρυθμίσεων για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος σε τουριστικά 

καταλύματα και εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής 

1. Τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργούν εντός τουριστικών 

καταλυμάτων, σύμφωνα με τον ν. 4276/2014 υπάγονται εφεξής στο καθεστώς γνωστοποίησης 

του άρθρου 6. Αρμόδια υπηρεσία για την παρακολούθηση και διαχείριση της γνωστοποίησης 

ορίζεται η κατά περίπτωση αρμόδια υπηρεσία τουρισμού. Κατά τα λοιπά, για τη γνωστοποίηση 

εφαρμόζεται το άρθρο 28. 

2. Η παρ. 5 του άρθρου 3 και η παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 4276/2014 καταργούνται. 

3. Τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργούν εντός εγκαταστάσεων ειδικής 

τουριστικής υποδομής, σύμφωνα με τον ν. 4276/2014 υπάγονται εφεξής στο καθεστώς 

γνωστοποίησης του άρθρου 6. Αρμόδια υπηρεσία για την παρακολούθηση και διαχείριση της 

γνωστοποίησης ορίζεται η Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών 

Επενδύσεων του άρθρου 12 του ν. 4002/2011 (Α’ 180). Κατά τα λοιπά, για τη γνωστοποίηση 

εφαρμόζεται το άρθρο 28.». 

 

Άρθρο 23 

 Διαδικασία γνωστοποίησης των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουρ-

γούν εντός τουριστικών καταλυμάτων  – Τροποποίηση του άρθρου 36 του ν. 4442/2016 

Στο άρθρο 36 του ν. 4442/2016 (Α’ 230), περί των εξουσιοδοτικών διατάξεων για την 

απλούστευση του πλαισίου λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, 

τροποποιείται ο τίτλος, προστίθεται παρ. 3 και το άρθρο 36 διαμορφώνεται ως εξής: 

 

«Άρθρο 36 

Εξουσιοδοτικές διατάξεις 

 1. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος 

και Ενέργειας και Πολιτισμού και Αθλητισμού, που εκδίδεται μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη 

ισχύος του παρόντος, καθορίζονται η διαδικασία έκδοσης της βεβαίωσης της παραγράφου 2 του 

άρθρου 28, το περιεχόμενο και η διαδικασία της γνωστοποίησης, τα τυχόν έγγραφα που 

τηρούνται στην έδρα της δραστηριότητας, ο τρόπος γνωστοποίησης των στοιχείων σε περίπτωση 

επικείμενης μεταβολής τους, οι αρχές στις οποίες κοινοποιείται η γνωστοποίηση προκειμένου να 

ασκήσουν τις ελεγκτικές τους αρμοδιότητες, η κλιμάκωση των επιβαλλόμενων κυρώσεων εντός 

των ορίων της παραγράφου 1 του άρθρου 15, η διαδικασία επιβολής τους και κάθε άλλο σχετικό 

με τη γνωστοποίηση θέμα, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6. 

 2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονομικών 

μπορεί να ανακαθορίζεται το ύψος του παραβόλου του άρθρου 11, ο χρόνος και ο τρόπος 
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καταβολής του, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για τη μεταφορά των πιστώσεων στα αρμόδια 

όργανα, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 11. 

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισμού, Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

καθορίζονται η διαδικασία της γνωστοποίησης των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος 

που λειτουργούν εντός τουριστικών καταλυμάτων και εντός εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής 

υποδομής, τα έγγραφα που τηρούνται στην έδρα της δραστηριότητας, ο τρόπος γνωστοποίησης 

των στοιχείων σε περίπτωση επικείμενης μεταβολής τους, οι αρχές στις οποίες κοινοποιείται η 

γνωστοποίηση, προκειμένου να ασκήσουν τις ελεγκτικές τους αρμοδιότητες, το ύψος του 

παραβόλου του άρθρου 11, ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής του, η κλιμάκωση των 

επιβαλλόμενων κυρώσεων εντός των ορίων της παρ. 1 του άρθρου 15, η διαδικασία επιβολής 

τους και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη γνωστοποίηση, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6.». 

 

Άρθρο 24 

Γνωστοποίηση λειτουργίας κολυμβητικών δεξαμενών εντός εγκαταστάσεων ειδικής τουριστι-

κής υποδομής – Τροποποίηση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 41 ν. 4442/2016 

Στο άρθρο 41 του ν. 4442/2016 (Α΄ 230), περί της υπαγωγής  των κολυμβητικών δεξαμενών που 

λειτουργούν εντός τουριστικών καταλυμάτων σε καθεστώς γνωστοποίησης, στην παρ. 1 

τροποποιείται το πρώτο εδάφιο, στην παρ. 2 του ιδίου άρθρου, περί της υποβολής της 

γνωστοποίησης, τροποποιείται το πρώτο εδάφιο και προστίθεται τρίτο εδάφιο, η παρ. 5 

τροποποιείται και το άρθρο 41 διαμορφώνεται ως εξής: 

 

«Άρθρο 41 

Γνωστοποίηση λειτουργίας και χρήσης κολυμβητικών δεξαμενών 

1. Σε καθεστώς γνωστοποίησης του άρθρου 6 υπάγονται οι κολυμβητικές δεξαμενές που 

λειτουργούν εντός των τουριστικών καταλυμάτων και εντός εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής 

υποδομής. Η γνωστοποίηση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω του Ολοκληρωμένου 

Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (Ο.Π.Σ.-Α.Δ.Ε.) του άρθρου 

14. 

2. Μέχρι την ενεργοποίηση του Ο.Π.Σ.-Α.Δ.Ε., η γνωστοποίηση των κολυμβητικών δεξαμενών 

εντός τουριστικών καταλυμάτων υποβάλλεται είτε στην αρμόδια Υπηρεσία Τουρισμού, είτε σε 

οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) που λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο 

Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.). Οι υπηρεσίες αυτές υποχρεούνται να την κοινοποιούν αμελλητί στις 

αρμόδιες ελεγκτικές αρχές. Μέχρι την ενεργοποίηση του Ο.Π.Σ.-Α.Δ.Ε. για το τμήμα που αφορά 

στη γνωστοποίηση των κολυμβητικών δεξαμενών εντός εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής 

υποδομής, η γνωστοποίηση κολυμβητικών δεξαμενών εντός εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής 

υποδομής, υποβάλλεται από τον φορέα της οικονομικής δραστηριότητας στην Ειδική Υπηρεσία 

Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων του Υπουργείου Τουρισμού. 

3. Όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά σε άδεια λειτουργίας κολυμβητικών 

δεξαμενών, εφεξής νοείται η γνωστοποίηση. 

4. Τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία για τη λειτουργία των 

κολυμβητικών δεξαμενών δεν κατατίθενται στην αρμόδια υπηρεσία αλλά τηρούνται στις 

εγκαταστάσεις όπου αυτές λειτουργούν. 

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Τουρισμού καθορίζονται το 

περιεχόμενο και η διαδικασία της γνωστοποίησης, ο τρόπος γνωστοποίησης των στοιχείων σε 

περίπτωση επικείμενης μεταβολής τους, οι αρχές στις οποίες κοινοποιείται η γνωστοποίηση 
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προκειμένου να ασκήσουν τις ελεγκτικές τους αρμοδιότητες, η κλιμάκωση των επιβαλλόμενων 

κυρώσεων εντός των ορίων της παρ. 1 του άρθρου 15, η διαδικασία επιβολής τους και κάθε άλλο 

σχετικό με τη γνωστοποίηση θέμα, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6.». 

 

Άρθρο 25 

Ορειβατικά καταφύγια - Τροποποίηση της παρ. 12 άρθρου 52 του ν. 4280/2014 

Στην παρ. 12 του άρθρου 52 του ν. 4280/2014 (Α’ 159), το πρώτο εδάφιο τροποποιείται, μετά από 

το πρώτο εδάφιο προστίθενται δύο εδάφια, το όγδοο εδάφιο τροποποιείται, στο τέλος της 

παραγράφου προστίθεται εδάφιο και η παρ. 12 διαμορφώνεται ως εξής: 

 «12. Για τα υφιστάμενα ορειβατικά καταφύγια τα οποία λειτουργούν χωρίς νόμιμη άδεια 

εκδίδεται μέχρι τις 30.6.2022 κοινή απόφαση των αρμοδίων οργάνων των Υπουργείων 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Τουρισμού και το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας, υπό την 

προϋπόθεση έκδοσης διαπιστωτικής πράξης από το Πολεοδομικό Γραφείο της Ειδικής Υπηρεσίας 

Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων του Υπουργείου Τουρισμού, 

συνοδευόμενης από θεωρημένα τοπογραφικά διαγράμματα. 

Όταν η αρμόδια δασική υπηρεσία βεβαιώνει ότι η έκταση δεν προστατεύεται από τις διατάξεις 

της δασικής νομοθεσίας, η απόφαση του πρώτου εδαφίου εκδίδεται από το αρμόδιο όργανο του 

Υπουργείου Τουρισμού, μετά από την έκδοση διαπιστωτικής πράξης από το Πολεοδομικό 

Γραφείο της Ειδικής Υπηρεσίας Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων του 

Υπουργείου Τουρισμού. Όταν η αρμόδια δασική υπηρεσία βεβαιώνει ότι μέρος της έκτασης 

προστατεύεται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, εκδίδεται, ομοίως, κοινή απόφαση των 

αρμοδίων οργάνων των υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Τουρισμού, μετά από την 

έκδοση διαπιστωτικής πράξης από το Πολεοδομικό Γραφείο της Ειδικής Υπηρεσίας Προώθησης 

και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων του Υπουργείου Τουρισμού. 

Στη διαπιστωτική πράξη αναφέρονται τα τοπογραφικά και τεχνικά στοιχεία του ορειβατικού 

καταφυγίου, η δυναμικότητά του, το καθεστώς λειτουργίας του, το καθεστώς που διέπει την 

περιοχή εγκατάστασής του, το ιδιοκτησιακό και προστατευτικό καθεστώς, καθώς και οι 

υποχρεώσεις του φορέα που διαχειρίζεται το ορειβατικό καταφύγιο σε σχέση με τη νόμιμη 

λειτουργία του. Για την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης απαιτείται η γνώμη της αρμόδιας 

Διεύθυνσης Δασών, η οποία μπορεί να θέτει όρους σχετικά με τη συντελεσθείσα επέμβαση και 

τις υποχρεώσεις του δικαιούχου. Διαπιστωτικές πράξεις που εκδόθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 

40 του ν. 3105/2003 (Α’ 29) εξακολουθούν να ισχύουν, συμπληρωμένες ως προς τα στοιχεία του 

προηγούμενου εδαφίου που δεν έχουν περιληφθεί σε αυτές. 

Για την έκδοση της απόφασης του πρώτου εδαφίου υποβάλλονται στην Ειδική Υπηρεσία 

Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων του Υπουργείου Τουρισμού: α) αίτηση 

του αναφερόμενου στη διαπιστωτική πράξη φορέα που διαχειρίζεται το ορειβατικό καταφύγιο, 

β) η οικεία διαπιστωτική πράξη, γ) τα τοπογραφικά διαγράμματα της συγκεκριμένης έκτασης με 

τις συντεταγμένες των κορυφών βασισμένες στο Εθνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς ΕΓΣΑ 87, 

αρμοδίως θεωρημένα, που συνοδεύουν την αντίστοιχη διαπιστωτική πράξη, στα οποία 

αποτυπώνονται οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις και υποδομές. 

Για την έκδοση της απόφασης του πρώτου εδαφίου λαμβάνονται υπόψη αιτήσεις και 

δικαιολογητικά νομιμοποίησης που έχουν υποβληθεί κατ` εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 40 

του ν. 3105/2003. 

Στην απόφαση του πρώτου εδαφίου περιγράφονται τα όρια, η θέση και το εμβαδό της έκτασης, 

αναγράφονται τα στοιχεία του δικαιούχου και ο σκοπός της επέμβασης και περιλαμβάνεται 
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τεχνική περιγραφή των εγκαταστάσεων και υποδομών, καθώς και όροι σχετικά με τη 

συντελεσθείσα επέμβαση και τις υποχρεώσεις του δικαιούχου, προσαρτάται δε το τοπογραφικό 

διάγραμμα, αρμοδίως θεωρημένο, που συνοδεύει την αντίστοιχη διαπιστωτική πράξη. Η 

απόφαση επέχει θέση οικοδομικής άδειας και έγκρισης επέμβασης του άρθρου 45 του ν. 

998/1979 (Α’ 289), ενώ για την έκδοσή της, καθώς και για την έκδοση Ειδικού Σήματος 

Λειτουργίας των ορειβατικών καταφυγίων, δεν απαιτείται η υπαγωγή σε Πρότυπες 

Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) ή έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων 

(Α.Ε.Π.Ο.). 

Ορειβατικά καταφύγια για τα οποία εκδίδεται η απόφαση του πρώτου εδαφίου εξαιρούνται από 

την υποχρέωση αναδάσωσης ή δάσωσης και καταβολής ανταλλάγματος χρήσης. 

 Κατά τη διάρκεια της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου αναστέλλεται η ισχύς των διοικητικών 

πράξεων αποβολής, επιβολής προστίμων, κατεδάφισης και κήρυξης των εκτάσεων ως 

αναδασωτέων, που τυχόν έχουν εκδοθεί και οι πράξεις αυτές ανακαλούνται από τη δασική 

υπηρεσία, εφόσον εκδοθεί η απόφαση και το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας του πρώτου εδαφίου. Με 

κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Τουρισμού καθορίζεται ο 

κανονισμός λειτουργίας των ορειβατικών καταφυγίων.». 

 

Κεφάλαιο Β΄ 

Ρυθμίσεις για την αδειοδότηση μεταποιητικών δραστηριοτήτων και δραστηριοτήτων 

εφοδιαστικής - Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων 

 

Άρθρο 26 

Μηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών - Προσθήκη παρ. 5Α στο άρθρο 20 του ν. 

3982/2011 

Μετά από την παρ. 5 του άρθρου 20 του ν. 3982/2011 (Α΄ 143) προστίθεται παρ. 5Α ως ακολού-

θως: 

 

«5Α. Οι μηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών, οι οποίες πληρούν τις προϋποθέσεις 

της παρ. 2 του άρθρου 17, νοούνται ως επαγγελματικά εργαστήρια.». 

 

Άρθρο 27 

Ενίσχυση της διαφάνειας κατά τη διαδικασία αδειοδότησης μεταποιητικών δραστηριοτήτων 

– Τροποποίηση του άρθρου 33 του ν. 3982/2011  

Το άρθρο 33 του ν. 3982/2011 (Α’ 143), περί της ενίσχυσης της διαφάνειας κατά τη διαδικασία 

αδειοδότησης μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων, τροποποιείται και διαμορφώνεται 

ως εξής: 

«Άρθρο 33 

Ενίσχυση διαφάνειας 

Η αδειοδοτούσα αρχή οφείλει να αναρτά στον διαδικτυακό της τόπο, τις εγκρίσεις και 

γνωστοποιήσεις εγκατάστασης και λειτουργίας και τις εγκρίσεις τεχνικής ανασυγκρότησης και 

προθεσμίας προς μεταφορά μονάδας, που εκδίδει σύμφωνα με τα άρθρα 17 έως 40 του 

παρόντος και τα Κεφάλαια ΣΤ‘ και Θ’ του ν. 4442/2016 (Α’ 230). Το πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται 

παράλληλα με τις προβλέψεις του ν. 3861/2010 (Α’ 112), περί της ενίσχυσης της διαφάνειας με 

την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια».». 
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