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Άρθρο 1
Σκοπός του µέρους πρώτου - Ορισµοί

1. Σκοπός του µέρους πρώτου είναι η θέσπιση του νο-
µοθετικού πλαισίου για την ανάπτυξη, ανάδειξη και προ-
ώθηση του καταδυτικού τουρισµού στην Ελλάδα µε ταυ-
τόχρονη διασφάλιση της προστασίας, διατήρησης και α-
ξιοποίησης του φυσικού και πολιτιστικού υποθαλάσσιου
περιβάλλοντος της Χώρας µε βάση τις αρχές της βιώσι-
µης ανάπτυξης. 

2. Οι ορισµοί του παρόντος µέρους είναι οι εξής:
α. Ο «καταδυτικός τουρισµός αναψυχής» είναι ειδική

µορφή τουρισµού, η οποία περιλαµβάνει υποβρύχια πε-
ριήγηση σε κάθε υδάτινη περιοχή της ελληνικής επικρά-
τειας συµπεριλαµβανοµένων της θάλασσας, των εσωτε-
ρικών υδάτων (λίµνες, ποταµοί, σπήλαια), των προστα-
τευόµενων υποθαλάσσιων χώρων, των καταδυτικών
πάρκων και των επισκέψιµων ενάλιων, ενδοποτάµιων ή
ενδολιµναίων αρχαιολογικών χώρων ή ιστορικών τόπων,
ναυαγίων είτε παλαιότερων είτε νεότερων των 50 ετών
από τη βύθισή τους και των ελεύθερων τεχνητών υπο-
βρύχιων αξιοθέατων. Οι υδάτινες περιοχές επιλέγονται
από τους επισκέπτες-τουρίστες, που συνδυάζουν τις
διακοπές τους µε ατοµικές ή οργανωµένες καταδύσεις
µε συγκεκριµένο εξοπλισµό και τεχνικές, καθώς και µε
την εκµάθηση ή την καθοδήγηση κατάδυσης ή µε την πε-

ριήγηση επιφανείας µε µάσκα και αναπνευστήρα
(snorkelling) µε σκοπό την εξερεύνηση του υποβρύχιου
βυθού και της υποθαλάσσιας γεωµορφολογίας για λό-
γους αναψυχής, άσκησης και απόκτησης γνώσεων και ε-
µπειριών. 
β. Το «Συµβούλιο Καταδυτικού Τουρισµού» είναι µόνι-

µο συµβουλευτικό όργανο που αναφέρεται στον Υπουρ-
γό Τουρισµού και στελεχώνεται από επιστήµονες µε
γνώση και εµπειρία σε ζητήµατα που άπτονται του κατα-
δυτικού τουρισµού, στελέχη των Υπουργείων Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας, Πολιτισµού και Αθλητισµού, Ναυ-
τιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων και Τουρισµού, από έναν (1) πάροχο κατα-
δυτικών υπηρεσιών αναψυχής εγγεγραµµένο στο µη-
τρώο του άρθρου 8 του ν. 3409/2005 (Α΄ 273), καθώς και
από - κατά περίπτωση - έναν εκπρόσωπο του Γενικού Ε-
πιτελείου Ναυτικού (ΓΕΝ) του Υπουργείου Εθνικής Άµυ-
νας. 
γ. Ο «πάροχος καταδυτικών υπηρεσιών αναψυχής» εί-

ναι το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες
κατά την έννοια του άρθρου 6 του ν. 3409/2005. 
δ. «Αξιοθέατα καταδυτικού τουρισµού» αποτελούν τα

υποθαλάσσια αξιοθέατα που ευρίσκονται ή κατασκευά-
ζονται εντός της ελληνικής επικράτειας και µπορούν να
αξιοποιηθούν ως πόλοι έλξης τουριστών που ταξιδεύουν
στο πλαίσιο του καταδυτικού τουρισµού, όπως είναι οι ε-
πισκέψιµοι ενάλιοι αρχαιολογικοί χώροι του άρθρου 6,
τα ναυάγια του άρθρου 7, τα ελεύθερα τεχνητά υποβρύ-
χια αξιοθέατα του άρθρου 8 του παρόντος, καθώς και τα
καταδυτικά πάρκα του άρθρου 13 του ν. 3409/2005. 
ε. «Εθνικό δίκτυο καταδυτικών αξιοθέατων» αποτελεί

το σύνολο των οργανωµένων επισκέψιµων αξιοθέατων
του καταδυτικού τουρισµού αναψυχής της Χώρας. 

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρωτ.                         Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΜΣΤ΄, 22 Μαΐου 2020,
Αριθ. Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία

Διεκπ.                         ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Ειδικές µορφές τουρισµού και διατάξεις για την τουριστική ανάπτυξη και άλλες διατάξεις



στ. Ως «είδη καταδυτικού τουρισµού» νοούνται ιδίως η
αυτόνοµη ή καθοδηγούµενη κατάδυση µε αναπνευστι-
κές συσκευές, η ελεύθερη κατάδυση, η περιήγηση επι-
φανείας µε µάσκα και αναπνευστήρα (snorkelling), η υπο-
θαλάσσια περιήγηση µε σκάφη υποβρύχιας περιήγησης,
η παρατήρηση του βυθού µε πλοία διαφανούς πυθµένα
(glass bottom σκάφη) ή µε άλλα τεχνικά µέσα, που έχουν
ως σκοπό την εξερεύνηση του υποβρύχιου βυθού µε
τους ζώντες οργανισµούς και την υποθαλάσσια γεωµορ-
φολογία του για λόγους αναψυχής, άσκησης και απόκτη-
σης γνώσεων και εµπειριών.

Άρθρο 2
Άσκηση υποβρύχιας δραστηριότητας

1. Ο καταδυτικός τουρισµός αναψυχής περιλαµβάνει
την άσκηση υποβρύχιας δραστηριότητας σε κάθε υδάτι-
νη περιοχή της ελληνικής επικράτειας µε αναπνευστικές
συσκευές ή άλλα υποθαλάσσια µέσα, χάριν αναψυχής. Ο
καταδυτικός τουρισµός επιτρέπεται ελεύθερα σε όλη
την επικράτεια, συµπεριλαµβανοµένων των θαλάσσιων
περιοχών που βρίσκονται γειτονικά στα καταδυτικά πάρ-
κα, ανεξαρτήτως βάθους κατάδυσης, µε την επιφύλαξη
των οριζοµένων στην παρ. 2, καθώς και στα άρθρα 6 και
7 και στην παρ. 6 του άρθρου 13. 

2. Ο καταδυτικός τουρισµός αναψυχής απαγορεύεται:
α) σε προσδιορισµένες από τις αρµόδιες υπηρεσίες του
Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού θαλάσσιες πε-
ριοχές ενάλιων αρχαιολογικών χώρων, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στα άρθρα 12 και 15 του ν. 3028/2002 (Α΄
153), β) σε θαλάσσιες περιοχές που αποτελούν πεδίο α-
σκήσεων των ενόπλων δυνάµεων ή περιοχές ανάπτυξης
στρατιωτικών επιχειρήσεων και ασκήσεων ή αγκυροβό-
λια πλήρωσης αγωγού καυσίµων ή υδάτινα τµήµατα της
ζώνης ασφαλείας φάρου, όπως αυτή καθορίζεται στην
περ. η΄ του άρθρου 1 και στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 5
του ν. 4278/2014 (Α΄ 157) ή εγκαταστάσεις των ενόπλων
δυνάµεων εν γένει ή εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν
σκοπούς εθνικής άµυνας και ασφάλειας κατά τα αναφε-
ρόµενα στο άρθρο 17 του ν. 2971/2001 (Α΄ 285) ή έχουν
καθορισθεί ως αµυντικές περιοχές ή ναυτικά οχυρά κατά
τον α.ν. 376/1936 (Α΄ 546) ή περιοχές στις οποίες υπάρ-
χουν ναύδετα του πολεµικού ναυτικού, γ) σε περιοχές
για τις οποίες υπάρχει ρητή σχετική απαγόρευση από
θαλάσσιο χωροταξικό πλαίσιο. 

3. Οι καταδύσεις αναψυχής µε αυτόνοµη καταδυτική
συσκευή απαγορεύονται σε περιοχές: α) διέλευσης ή α-
γκυροβολίας πλοίων, β) γυµνασίων ή άλλων δραστηριο-
τήτων πολεµικών πλοίων ή προσωπικού των Ενόπλων
Δυνάµεων, γ) διενέργειας πλόων εκµισθούµενων µηχα-
νοκίνητων θαλάσσιων µέσων αναψυχής και σε απόστα-
ση εκατό (100) µέτρων εκατέρωθεν των σηµείων εκκίνη-
σής τους, δ) όπου επιβάλλονται απαγορεύσεις από νο-
µοθετήµατα κήρυξης θαλάσσιων προστατευόµενων πε-
ριοχών ή από τους κανονισµούς διοίκησης και λειτουρ-
γίας ή τα σχέδια διαχείρισης των αρµόδιων διαχειριστι-
κών αρχών τους, ε) όπου υπάρχουν υποβρύχια καλώδια
ή εγκατεστηµένα συστήµατα οργανισµών κοινής ωφέ-
λειας, στ) όπου η λιµενική αρχή, µε αιτιολογηµένη από-
φασή της, επιβάλλει απαγορεύσεις για λόγους ασφάλει-
ας πλοίων ή προσώπων.

4. Ο καταδυτικός τουρισµός αναψυχής επιτρέπεται
υπό όρους και προϋποθέσεις σε συγκεκριµένα οικολογι-
κά ευαίσθητα θαλάσσια οικοσυστήµατα σύµφωνα µε
τους νόµους 1650/1986 (Α΄ 160), 3044/2002 (Α΄ 197),
3937/2011 (A΄ 60) καθώς και την υπ’ αριθµ.
33318/3028/1998 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτε-
ρικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής
Οικονοµίας και Οικονοµικών, Ανάπτυξης, Περιβάλλο-
ντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, Γεωργίας, Εµπο-
ρικής Ναυτιλίας και Πολιτισµού (Β΄ 1289).

5. Η οριοθέτηση των θαλάσσιων περιοχών ενάλιων αρ-
χαιολογικών χώρων πραγµατοποιείται µε απόφαση του
αρµοδίου οργάνου του Υπουργείου Πολιτισµού και Α-
θλητισµού µετά από γνώµη των αρµοδίων Κεντρικών
Συµβουλίων του ίδιου Υπουργείου.

Άρθρο 3
Συµβούλιο Καταδυτικού Τουρισµού 

Συστήνεται Συµβούλιο Καταδυτικού Τουρισµού, το ο-
ποίο έχει ως σκοπό τη διαρκή ενηµέρωση του Υπουργού
Τουρισµού για ζητήµατα βιώσιµης ανάπτυξης του κατα-
δυτικού τουρισµού αναψυχής, καθώς και τη µέριµνα για
την προώθηση και προβολή των αξιοθεάτων καταδυτικού
τουρισµού αναψυχής της Χώρας υπό το πρίσµα της προ-
στασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος, στο πλαίσιο υ-
λοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής Ανάπτυξης για τον
καταδυτικό τουρισµό. Το Συµβούλιο Καταδυτικού Τουρι-
σµού εδρεύει στο Υπουργείο Τουρισµού και αναφέρεται
απευθείας στον Υπουργό Τουρισµού. 

Άρθρο 4
Σύνθεση Συµβουλίου Καταδυτικού Τουρισµού

1. Το Συµβούλιο συγκροτείται από: δύο (2) επιστήµο-
νες µε αναγνωρισµένη γνώση και εµπειρία σε θέµατα
που άπτονται του καταδυτικού τουρισµού, έναν (1) υ-
πάλληλο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
έναν (1) υπάλληλο του Υπουργείου Πολιτισµού και Α-
θλητισµού, έναν (1) υπάλληλο του Υπουργείου Ναυτι-
λίας και Νησιωτικής Πολιτικής, έναν (1) υπάλληλο του Υ-
πουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, έναν (1)
υπάλληλο του Υπουργείου Τουρισµού, έναν (1) εκπρό-
σωπο των ερασιτεχνικών συλλόγων αυτοδυτών και έναν
(1) πάροχο καταδυτικών υπηρεσιών αναψυχής εγγε-
γραµµένο στο µητρώο του άρθρου 8 του ν. 3409/2005
(Α΄ 273). Στο Συµβούλιο συµµετέχει κατά περίπτωση και
εκπρόσωπος του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (ΓΕΝ), σε
περιπτώσεις που εµπίπτουν στο πλαίσιο αρµοδιοτήτων
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας.

2. Το Συµβούλιο συγκροτείται µε απόφαση του Υπουρ-
γού Τουρισµού, στην οποία ορίζονται τα µέλη µε τους α-
ναπληρωτές τους, καθώς και ο Πρόεδρος µε τον ανα-
πληρωτή του. 

3. Για τη συµµετοχή των µελών στις συνεδριάσεις του
Συµβουλίου δεν καταβάλλεται οποιαδήποτε αµοιβή ή α-
ποζηµίωση.

4. Το Συµβούλιο υποστηρίζεται γραµµατειακά από δύο
(2) υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης Τουριστικής Πο-
λιτικής του Υπουργείου Τουρισµού. 

2



Άρθρο 5
Αρµοδιότητες Συµβουλίου Καταδυτικού Τουρισµού

1. Οι αρµοδιότητες του Συµβουλίου Καταδυτικού Του-
ρισµού είναι οι εξής: 
α) Εισηγείται την εθνική στρατηγική ανάπτυξης του

καταδυτικού τουρισµού, µε βάση τα είδη καταδυτικού
τουρισµού που κρίνει ότι πρέπει να προωθηθούν, ανάλο-
γα µε τις τρέχουσες κοινωνικές, οικονοµικές ή άλλες
συνθήκες.
β) Ενηµερώνει και συµβουλεύει τον Υπουργό Τουρι-

σµού για τις ενδεδειγµένες σχετικές ρυθµίσεις και δρά-
σεις στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής ανάπτυξης
του καταδυτικού τουρισµού.
γ) Συνεργάζεται µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες του Υ-

πουργείου Τουρισµού ή και άλλων Υπουργείων για την ε-
πίτευξη της ανάπτυξης του καταδυτικού τουρισµού.
δ) Συνεργάζεται µε τις Περιφέρειες για τη διαµόρφω-

ση κατάλληλων δράσεων για την υλοποίηση, σε περιφε-
ρειακό και τοπικό επίπεδο, της εθνικής στρατηγικής ανά-
πτυξης του καταδυτικού τουρισµού και τη δηµιουργία
του Εθνικού Δικτύου Καταδυτικών Αξιοθέατων. 
ε) Συνεργάζεται µε τους σχετικούς επαγγελµατικούς

και άλλους κοινωνικούς φορείς.
στ) Συνεργάζεται µε ιδρύµατα και φορείς εκπαίδευσης

για τη δηµιουργία και ενίσχυση της περιβαλλοντικής εκ-
παίδευσης και συνείδησης σε θέµατα θαλάσσιου και ι-
δίως καταδυτικού τουρισµού. 
ζ) Συνεργάζεται µε αντίστοιχες υπηρεσίες άλλων κρα-

τών και µε ευρωπαϊκούς ή και διεθνείς οργανισµούς για
την ανταλλαγή δεδοµένων και καλών πρακτικών, την υ-
λοποίηση προγραµµάτων και τη διοργάνωση κοινών ενη-
µερωτικών δράσεων. 
η) Προτείνει και πραγµατοποιεί δράσεις για την προ-

βολή του ελληνικού καταδυτικού τουρισµού, σε συνερ-
γασία µε τον Ελληνικό Οργανισµό Τουρισµού (ΕΟΤ) και
τα αντίστοιχα γραφεία ΕΟΤ του εξωτερικού. 
θ) Παρακολουθεί την πορεία της ανάπτυξης του κατα-

δυτικού τουρισµού και εισηγείται βελτιωτικές παρεµβά-
σεις.
ι) Συλλέγει στατιστικά στοιχεία αναφορικά µε τη λει-

τουργία, την κατάσταση και ιδίως τους επισκέπτες των
επισκέψιµων ενάλιων αρχαιολογικών χώρων και των κα-
ταδυτικών πάρκων της Χώρας προς παρακολούθηση και
αξιολόγηση εκάστου καταδυτικού αξιοθέατου και προς
διευκόλυνση ενός γενικότερου σχεδιασµού για τα ζητή-
µατα καταδυτικού τουρισµού. Σε περίπτωση που εντός
Υπουργείων λειτουργούν δοµές συλλογής ή/και επεξερ-
γασίας στατιστικών στοιχείων σχετικών καθ’ οιονδήποτε
τρόπο µε τον καταδυτικό τουρισµό, αυτές οφείλουν να
ενηµερώνουν άµεσα για τα στοιχεία αυτά το Συµβούλιο
Καταδυτικού Τουρισµού. 
ια) Συνεργάζεται µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες του Υ-

πουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την προ-
στασία του υποθαλάσσιου περιβάλλοντος στις περιοχές
ανάπτυξης του καταδυτικού τουρισµού. 
ιβ) Συνεργάζεται µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες του Υ-

πουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και µε τη
Γενική Γραµµατεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής για
την επίτευξη της ανάπτυξης του καταδυτικού τουρισµού
στο νησιωτικό χώρο. 

2. Το Συµβούλιο έχει πρόσβαση σε κάθε στοιχείο που

είναι απαραίτητο για την επιτυχή άσκηση των αρµοδιο-
τήτων του. Οι δηµόσιες υπηρεσίες και οι φορείς διαχείρι-
σης των επισκέψιµων ενάλιων αρχαιολογικών χώρων και
των καταδυτικών πάρκων διευκολύνουν την ακώλυτη
πρόσβασή του σε αρχεία και βάσεις δεδοµένων και συµ-
βάλλουν, µε την παροχή στοιχείων και πληροφοριών, µε-
τά από αίτηση, και µε κάθε νόµιµη επιφύλαξη για την
προστασία προσωπικών δεδοµένων, σύµφωνα µε τις οι-
κείες διατάξεις. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Άρθρο 6
Επισκέψιµοι ενάλιοι αρχαιολογικοί χώροι

1. Με κοινή απόφαση των αρµοδίων οργάνων των Υ-
πουργείων Πολιτισµού και Αθλητισµού και Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής, µετά από γνώµη του αρµόδιου
Κεντρικού Συµβουλίου κηρυγµένοι ενάλιοι αρχαιολογι-
κοί χώροι χαρακτηρίζονται ως επισκέψιµοι ενάλιοι αρ-
χαιολογικοί χώροι (ΕΕΑΧ).   

2. Με όµοια απόφαση παρέχεται η δυνατότητα κατάρ-
τισης προγραµµατικών συµβάσεων πολιτισµικής ανάπτυ-
ξης κατ’ εφαρµογή της παρ. 5 του άρθρου 100 του
ν. 3852/2010 (Α΄ 87), µε τις οποίες εξειδικεύονται τα έρ-
γα, προγράµµατα και υπηρεσίες πολιτιστικού χαρακτήρα
εντός των ΕΕΑΧ, καθώς και τα ζητήµατα οργάνωσης,
διαχείρισης, επίβλεψης και εκµετάλλευσης των επιτρε-
πόµενων στους χώρους αυτούς δραστηριοτήτων, καθώς
και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.

3. Εάν για τους ιδρυόµενους ΕΕΑΧ δεν έχει ορισθεί
φορέας διαχείρισης µε απόφαση του Υπουργού Πολιτι-
σµού και Αθλητισµού ή µε προγραµµατική σύµβαση του
άρθρου 100 του ν. 3852/2010, ως φορέας διαχείρισης
νοείται η αρµόδια εφορεία εναλίων αρχαιοτήτων του Υ-
πουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού.

4. Η φύλαξη των ΕΕΑΧ γίνεται από προσωπικό της αρ-
µόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας σε συνεργασία µε τη
Λιµενική Αρχή, όπου αυτό απαιτείται, στο πλαίσιο άσκη-
σης των αστυνοµικών της καθηκόντων.

5. Στους ΕΕΑΧ επιτρέπονται αποκλειστικά και µόνο: α)
η καθοδηγούµενη κατάδυση ή περιήγηση επιφανείας µε
µάσκα και αναπνευστήρα (snorkelling) µε συνοδεία προ-
σωπικού νοµίµως αδειοδοτηµένων παρόχων καταδυτι-
κών υπηρεσιών αναψυχής, β) η περιήγηση και παρατήρη-
ση του βυθού µε πλοία διαφανούς πυθµένα ή άλλα µέσα
παρατήρησης του βυθού, καθώς και γ) η αρχαιολογική ή
άλλη, διενεργούµενη υπό τους όρους του π.δ. 67/1981
(Α΄ 23) και των λοιπών οικείων διατάξεων, επιστηµονική
έρευνα κατά τη διάρκεια της οποίας διακόπτεται η δυνα-
τότητα επίσκεψής τους. Με κοινή απόφαση των Υπουρ-
γών Πολιτισµού και Αθλητισµού και Τουρισµού ορίζονται
συγκεκριµένα τυπικά ή άλλα προσόντα του προσωπικού,
τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται για την απόδειξη
της συνδροµής τους, η διαδικασία υποβολής και οι αρµό-
διες αρχές υποβολής των δικαιολογητικών και κάθε άλ-
λο σχετικό θέµα. 

6. Τα χρησιµοποιούµενα για καταδύσεις αναψυχής
σκάφη αναχωρούν για την κατάδυση από συγκεκριµένο
σηµείο και επιστρέφουν στο ίδιο, χωρίς, κατά την διάρ-
κεια της παραµονής τους στον ΕΕΑΧ, να προσεγγίζουν
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άλλο σηµείο της ξηράς ή άλλο σκάφος. Τα σηµεία ανα-
χώρησης και επιστροφής µπορούν να φυλάσσονται από
την αρµόδια αρχαιολογική υπηρεσία.

7. Το προσωπικό της αρµόδιας αρχαιολογικής υπηρε-
σίας της παρ. 4 µπορεί να πραγµατοποιεί οποτεδήποτε
κατά την κρίση του σωµατικό έλεγχο και έλεγχο στις α-
ποσκευές των επισκεπτών και των συνοδών τους, καθώς
και στα χρησιµοποιούµενα για καταδύσεις αναψυχής
σκάφη, τόσο στο σηµείο αναχώρησης και επιστροφής, ό-
σο και εντός του χώρου του ΕΕΑΧ ή και κατά τον πλου
από και προς αυτόν. Απαγορεύεται στους επισκέπτες να
φέρουν ανιχνευτές µετάλλου στο βυθό. Απαγορεύεται
επίσης η ύπαρξη ανιχνευτών µετάλλου  στα σκάφη και
στα σηµεία του χώρου του ΕΕΑΧ του προηγούµενου ε-
δαφίου. 

8. Για έκαστο ΕΕΑΧ ή οµάδα ΕΕΑΧ καταρτίζεται Κανο-
νισµός Λειτουργίας µε απόφαση του Υπουργού Πολιτι-
σµού και Αθλητισµού. Οι πάροχοι καταδυτικών υπηρε-
σιών αναψυχής και οι επισκέπτες κατά την επίσκεψή
τους στους ΕΕΑΧ οφείλουν να συµµορφώνονται µε τους
όρους του Κανονισµού.

Άρθρο 7
Ναυάγια 

1. Στα ναυάγια πλοίων και αεροσκαφών, που έχουν βυ-
θισθεί προ των τελευταίων πενήντα (50) ετών, επιτρέπε-
ται αποκλειστικά και µόνον η καθοδηγούµενη ή οργανω-
µένη από παρόχους καταδυτικών υπηρεσιών αναψυχής
ελεύθερη ή αυτόνοµη κατάδυση ή περιήγηση επιφανείας
µε µάσκα και αναπνευστήρα (snorkelling) και η παρατή-
ρηση του βυθού µε πλοία διαφανούς πυθµένα ή άλλα
µέσα παρατήρησης του βυθού, καθώς και η ιδιωτική πε-
ριήγηση επιφανείας µε µάσκα και αναπνευστήρα
(snorkelling).

2. Κατά την κατάδυση στα ναυάγια της παρ. 1 απαγο-
ρεύεται στους καταδυόµενους η οποιαδήποτε επέµβαση
ή αλλοίωση στα ναυάγια, καθώς και η συλλογή, αποκοµι-
δή ή και απλή µετακίνηση οποιωνδήποτε αντικειµένων α-
πό τα ναυάγια της παρ. 1 ή τον βυθό πέριξ αυτών.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισµού και Α-
θλητισµού, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, και κατά
περίπτωση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας, καθορίζονται
οι όροι της κατάδυσης στα ναυάγια της παρ. 1 ή σε οµά-
δα ναυαγίων της παρ. 1 ή σε µεµονωµένο ναυάγιο της
παρ. 1, ο τρόπος γνωστοποίησης των καταδύσεων στην
εφορεία ενάλιων αρχαιοτήτων και οι λοιπές υποχρεώ-
σεις των παρόχων καταδυτικών υπηρεσιών αναψυχής
και των επισκεπτών. 

4. Επιτρέπεται η πρόσδεση στα ναυάγια της παρ. 1
πλωτήρα χρώµατος πορτοκαλί µε το ειδικό σήµα ή της
διεθνώς αναγνωρισµένης σηµαίας υποδήλωσης καταδύ-
σεων (κόκκινη µε άσπρη διαγώνια γραµµή).

5. Με άδεια της λιµενικής αρχής, κατόπιν υποβολής
µελέτης αγκύρωσης και τοπογραφικού διαγράµµατος
κατά του συστήµατος συντεταγµένων ΕΓΣΑ 87, επιτρέ-
πεται η εποχιακή πρόσδεση πλησίον των ναυαγίων της
παρ. 1 κοινόχρηστων ναυδέτων για χρήση από τα σκά-
φη, που χρησιµοποιούνται για τις καταδύσεις, ώστε να
αποφεύγεται η αγκυροβολία, υπό τον όρο να µην επέρ-
χεται οποιαδήποτε αλλοίωση ή κίνδυνος αλλοίωσης στα
ναυάγια. Η µόνιµη τοποθέτηση ναυδέτων είναι δυνατή
σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. 3
του άρθρου 14 του ν. 2971/2001 (Α΄ 285). Τα ναύδετα

φέρουν την κατάλληλη σήµανση σύµφωνα µε τις υποδεί-
ξεις της υδρογραφικής υπηρεσίας και της υπηρεσίας φά-
ρων.

6. Κατά τη διενέργεια καταδύσεων στα ναυάγια της
παρ. 1 απαγορεύεται η αγκυροβολία οποιουδήποτε σκά-
φους σε απόσταση εκατό (100) µέτρων από την επιφα-
νειακή σήµανση των καταδύσεων. Σε ναυάγια της παρ. 1,
όπου υπάρχουν ποντισµένα ναύδετα σύµφωνα µε την
παρ. 5, απαγορεύεται η αγκυροβολία οποιουδήποτε σκά-
φους σε απόσταση εκατό (100) µέτρων από αυτά.

Άρθρο 8
Ελεύθερα τεχνητά υποβρύχια αξιοθέατα

1. Επιτρέπεται η χωρίς αντάλλαγµα πόντιση σε θαλάσ-
σιους χώρους σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 41
του ν. 3153/2003 (Α΄ 153) και αφού προηγηθεί η περι-
βαλλοντική αδειοδότηση του ν. 4014/2011 (Α΄ 209) πλοί-
ων, παραδοσιακών πλοίων, ναυαγίων, πλωτών ναυπηγη-
µάτων ή άλλων τεχνητών κατασκευών ή έργων τέχνης
για τον εµπλουτισµό της υποθαλάσσιας χλωρίδας και
πανίδας ή/και την εν γένει βελτίωση της ελκυστικότητας
του υποβρύχιου τοπίου µε τη διαµόρφωση καταδυτικών
αξιοθέατων. Οι ελεύθερες ή αυτόνοµες καταδύσεις ανα-
ψυχής και η επιφανειακή παρατήρηση του βυθού στα ε-
λεύθερα τεχνητά υποβρύχια αξιοθέατα είναι ελεύθερες
για όλους και δεν επιτρέπεται να εισπράττεται αντάλ-
λαγµα για την είσοδο και χρήση του θαλάσσιου χώρου,
όπου ευρίσκονται.

2. Η ιδιοκτησία στα ελεύθερα τεχνητά υποβρύχια αξιο-
θέατα παραµένει στον πριν την πόντιση ιδιοκτήτη τους ή
τον τυχόν διάδοχο αυτού, ο οποίος δικαιούται να τα ανα-
σύρει και αποκοµίσει οποτεδήποτε µε υποχρέωση να α-
ποκαταστήσει άµεσα πλήρως το υποθαλάσσιο περιβάλ-
λον στην πρότερη κατάσταση. 

3. Με άδεια της λιµενικής αρχής, κατόπιν υποβολής
µελέτης αγκύρωσης και τοπογραφικού διαγράµµατος
κατά του συστήµατος συντεταγµένων ΕΓΣΑ 87, επιτρέ-
πεται η εποχιακή πρόσδεση πλησίον ελεύθερων τεχνη-
τών υποβρυχίων αξιοθέατων κοινόχρηστων ναυδέτων
για χρήση από τα σκάφη που χρησιµοποιούνται για τις
καταδύσεις, ώστε να αποφεύγεται η αγκυροβολία, υπό
τον όρο να µην επέρχεται οποιαδήποτε αλλοίωση ή κίν-
δυνος αλλοίωσης στα ελεύθερα τεχνητά υποβρύχια α-
ξιοθέατα. Η µόνιµη τοποθέτηση ναυδέτων είναι δυνατή
σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. 3
του άρθρου 14 του ν. 2971/2001 (Α΄ 285). Τα ναύδετα
φέρουν την κατάλληλη σήµανση σύµφωνα µε τις υποδεί-
ξεις της υδρογραφικής υπηρεσίας και της υπηρεσίας φά-
ρων.

4. Κατά τη διενέργεια καταδύσεων στα ελεύθερα τε-
χνητά υποβρύχια αξιοθέατα απαγορεύεται η αγκυροβο-
λία οποιουδήποτε σκάφους σε απόσταση εκατό (100)
µέτρων από την επιφανειακή σήµανση των καταδύσεων.
Σε ελεύθερα τεχνητά υποβρύχια αξιοθέατα, όπου υπάρ-
χουν ποντισµένα ναύδετα σύµφωνα µε την παρ. 3, απα-
γορεύεται η αγκυροβολία οποιουδήποτε σκάφους σε α-
πόσταση εκατό (100) µέτρων από αυτά.

5. Σε ακτίνα πενήντα (50) µέτρων από την περίµετρο
των ελεύθερων τεχνητών υποβρύχιων αξιοθέατων απα-
γορεύεται κάθε µορφή αλιείας.

6. Η δηµιουργία Ελεύθερων Τεχνητών Υποβρύχιων Α-
ξιοθέατων απαγορεύεται σε ακτίνα χιλίων (1.000) µέ-
τρων από τα όρια χωροθέτησης καταδυτικού πάρκου. 
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Άρθρο 9
Ενηµέρωση αρχής για καταδύσεις σε ΕΕΑΧ 

και καταδυτικά πάρκα και τέλη φωτογράφισης

1. Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Κανονισµό Λειτουρ-
γίας του ΕΕΑΧ και τουλάχιστον δύο (2) ώρες πριν από τη
διενέργεια καταδύσεων ή περιήγησης σε καταδυτικά
πάρκα του άρθρου 13 του ν. 3409/2005 (Α΄ 273) και ΕΕ-
ΑΧ, οι πάροχοι καταδυτικών υπηρεσιών αναψυχής υπο-
χρεούνται να ενηµερώνουν εγγράφως, έντυπα ή ηλε-
κτρονικά, τον φορέα διαχείρισης µε αναφορά και του
χρόνου και της διάρκειας της κατάδυσης. 

2. Για τη φωτογράφιση ή κινηµατογράφηση στους επι-
σκέψιµους ενάλιους, µεσοποτάµιους ή ενδολιµναίους
αρχαιολογικούς χώρους ή ιστορικούς τόπους και σε ναυ-
άγια εφαρµόζονται οι σχετικές διατάξεις του
ν. 3028/2002 (Α΄ 153). Η φωτογράφιση ή κινηµατογρά-
φηση στους χώρους του προηγούµενου εδαφίου, η ο-
ποία διενεργείται για µη εµπορικούς σκοπούς, πραγµα-
τοποιείται ατελώς. 

Άρθρο 10
Κίνητρα για την ίδρυση και λειτουργία 

καταδυτικών αξιοθέατων 

1. Η χωροθέτηση, η αδειοδότηση, η κατασκευή και η
λειτουργία ΕΕΑΧ, καταδυτικών πάρκων και ελεύθερων
τεχνητών υποβρύχιων αξιοθέατων θεωρούνται επενδύ-
σεις αναπτυξιακού, τουριστικού, πολιτιστικού και περι-
βαλλοντικού χαρακτήρα και µπορούν να επιδοτούνται α-
πό εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή χρηµατοδοτικά προ-
γράµµατα. 

2. Για χορηγίες από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα προς
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα για τη χωροθέτηση, αδειοδό-
τηση, ίδρυση, κατασκευή και λειτουργία ΕΕΑΧ, καταδυ-
τικών πάρκων και ελεύθερων τεχνητών υποβρύχιων α-
ξιοθέατων, δεν επιβάλλεται φόρος δωρεάς, εκτός αν οι
χορηγίες υπερβαίνουν το ύψος της αντιπαροχής, και ι-
σχύει γι’ αυτές οποιαδήποτε άλλη απαλλαγή ή ευνοϊκή
διάταξη της ισχύουσας για τις χορηγίες νοµοθεσίας. 

3. Οι δαπάνες της παρ. 2, που πραγµατοποιούνται από
φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηµατική δραστηριό-
τητα, καθώς και από νοµικά πρόσωπα και νοµικές οντό-
τητες, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά τους µόνο
µετά την ολοκλήρωση της κατασκευής και κατά τον χρό-
νο έναρξης της λειτουργίας του επιχορηγούµενου κατα-
δυτικού αξιοθέατου, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέ-
σεις του άρθρου 22 του ν. 4172/2013 (A΄ 167).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Άρθρο 11
Τροποποιήσεις σε διατάξεις καταδύσεων αναψυχής

1. Το άρθρο 1 του ν. 3409/2005 (Α΄ 273) αντικαθίστα-
ται ως εξής:

«Η άσκηση υποβρύχιας δραστηριότητας ή δραστηριό-
τητας περιήγησης επιφανείας µε µάσκα και αναπνευστή-
ρα (snorkelling) στη θάλασσα και στις λοιπές περιοχές
αρµοδιότητας του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής, µε αναπνευστικές συσκευές ή άλλα υποθα-
λάσσια µέσα, χάριν αναψυχής ή αθλητικών σκοπών, η

εκπαίδευση εκπαιδευτών αυτοδυτών και ερασιτεχνών
αυτοδυτών υπάγεται στην εποπτεία και στον έλεγχο του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.» 

2. Το άρθρο 2 του ν. 3409/2005 αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

«Στις καταδύσεις αναψυχής και στις περιηγήσεις επι-
φανείας µε µάσκα και αναπνευστήρα (snorkelling), οπου-
δήποτε και αν διενεργούνται, εφαρµόζονται τα εκάστοτε
σε ισχύ Εθνικά Πρότυπα Καταδύσεων Αναψυχής, που α-
φορούν στις ελάχιστες απαιτήσεις ασφαλείας για την
εκπαίδευση ερασιτεχνών αυτοδυτών και την εκπαίδευση
εκπαιδευτών αυτοδυτών, στις ελάχιστες απαιτήσεις α-
σφαλείας για την εκπαίδευση των συµµετεχόντων σε
περιήγηση επιφανείας µε µάσκα και αναπνευστήρα
(snorkelling), στις απαιτήσεις για τους παρόχους υπηρε-
σιών ερασιτεχνικής κατάδυσης, καθώς και στα εξαρτή-
µατα κατάδυσης και αναπνευστικού εξοπλισµού.»

3. Η περ. α΄ του άρθρου 3 του ν. 3409/2005 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«α) Καταρτίζει πρόγραµµα εκπαίδευσης για καταδύ-
σεις αναψυχής και πρόγραµµα εκπαίδευσης για περιήγη-
ση επιφανείας µε µάσκα και αναπνευστήρα (snorkelling),
το οποίο παρέχει για εφαρµογή σε παρόχους καταδυτι-
κών υπηρεσιών αναψυχής, οι οποίοι αναγνωρίζονται από
αυτόν ως ικανοί να παρέχουν τέτοιες υπηρεσίες, σύµ-
φωνα µε το πιστοποιηµένο σχήµα εκπαίδευσης που δια-
θέτει και εφαρµόζει.»

4. Η περ. γ΄ του άρθρου 3 του ν. 3409/2005 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«γ) Εκδίδει πιστοποιητικά εκπαίδευσης στους εκπαι-
δευόµενους ερασιτέχνες και εκπαιδευτές αυτοδύτες
που έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευση αυτόνοµης κα-
τάδυσης, πιστοποιητικά εκπαίδευσης στους εκπαιδευό-
µενους συµµετέχοντες σε περιήγηση επιφανείας µε µά-
σκα και αναπνευστήρα (snorkelling), σύµφωνα µε το πι-
στοποιηµένο πρόγραµµά του και τηρεί σχετικούς κατα-
λόγους των αναγνωριζόµενων από αυτόν παρόχων και
των προσώπων στα οποία χορηγήθηκαν πιστοποιητικά
εκπαίδευσης.» 

5. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3409/2005
προστίθενται οι εξής περιπτώσεις:

«δ) περιήγησης επιφανείας µε µάσκα και αναπνευστή-
ρα (snorkelling),
ε) εκµίσθωσης εξοπλισµού περιήγησης επιφανείας µε

µάσκα και αναπνευστήρα (snorkelling).»
6. Στην παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 3409/2005 προστί-

θεται περ. γ΄ ως εξής: 
«γ) Περιήγηση επιφανείας µε µάσκα και αναπνευστή-

ρα (snorkelling), είναι η υπηρεσία µεταφοράς, συνοδείας,
επιτήρησης και υποστήριξης σε περίπτωση έκτακτης α-
νάγκης, που αφορά σε κολυµβητική δραστηριότητα µε
χρήση µάσκας, αναπνευστήρα και θαλασσίων πέδιλων,
κατά την οποία οι συµµετέχοντες παραµένουν στην επι-
φάνεια της θάλασσας ή πραγµατοποιούν περιστασιακές
καταδύσεις µόνο µε την αναπνοή τους. Κατά τη διάρκειά
της, οι συµµετέχοντες δύνανται επίσης να χρησιµοποι-
ούν συσκευές ή εξοπλισµό ρύθµισης πλευστότητας, για
να υποστηρίζονται στην επιφάνεια, ανάλογα µε τις συν-
θήκες που επικρατούν και τις ικανότητές τους. Η υπηρε-
σία αυτή προσφέρεται από πάροχο καταδυτικών υπηρε-
σιών αναψυχής, σύµφωνα µε το πιστοποιηµένο πρό-
γραµµα εκπαίδευσης του οργανισµού από τον οποίο έχει
εξουσιοδοτηθεί.»
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7. Στην περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 7 του
ν. 3409/2005 προστίθεται υποπερίπτωση δδ) ως εξής:

«δδ) Για υπηρεσίες περιήγησης επιφανείας σύµφωνα
µε τις απαιτήσεις του οργανισµού από τον οποίο έχουν
πιστοποιηθεί».

8. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 3409/2005
προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Για το εκπαιδευτικό προσωπικό του παρόχου καταδυ-
τικών υπηρεσιών αναψυχής δεν απαιτείται γνώση της
ελληνικής, εφόσον κατά τον χρόνο πού εκπαιδεύει ή συ-
νοδεύει αλλοδαπούς είναι δυνατή η άµεση επικοινωνία
του µε ελληνόφωνο στέλεχος της επιχείρησης του πα-
ρόχου.»

Άρθρο 12
Διατάξεις για πλοία αναψυχής

Η παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 3409/2005 (Α΄ 273) α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«1. (α) Κάτοχοι επί δύο (2) τουλάχιστον χρόνια άδειας
χειριστή ταχύπλοου σκάφους ή άδειας διακυβέρνησης ι-
διωτικού πλοίου αναψυχής επιτρέπεται να κυβερνούν ε-
πιβατικά πλοία ή µικρά σκάφη, ολικού µήκους µέχρι δέκα
(10) µέτρων, αποκλειστικά για τη µεταφορά αυτοδυτών,
δυτών ελεύθερης κατάδυσης και συµµετεχόντων σε ορ-
γανωµένη συνοδευόµενη περιήγηση επιφανείας µε µά-
σκα και αναπνευστήρα (snorkelling), καθώς και εξοπλι-
σµού καταδύσεων, εφόσον δεν αποµακρύνονται από τις
ακτές σε απόσταση µεγαλύτερη των έξι (6) ναυτικών µι-
λίων. Περιορισµός απόστασης από το σηµείο εκκίνησης
δεν υφίσταται, αρκεί το σκάφος να µην υπερβαίνει την α-
πόσταση των έξι (6) ναυτικών µιλίων από οποιαδήποτε
ξηρά και εφόσον διαθέτει: (i) ποµποδέκτη ραδιοτηλεφω-
νίας πολύ υψηλών συχνοτήτων (VHF) και άδεια εγκατά-
στασης σταθµού σύµφωνα µε τον εκάστοτε ισχύοντα
κανονισµό ραδιοτηλεπικοινωνιών και (ii) κλειστό κατά-
στρωµα ή στεγανούς χώρους που να τις κρατούν στην ε-
πιφάνεια της θάλασσας µετά την κατάκλιση των ανοι-
χτών χώρων. Στα σκάφη, που χρησιµοποιούνται από
τους παρόχους καταδυτικών υπηρεσιών για τη µεταφο-
ρά των ως άνω προσώπων – πελατών τους, επιτρέπεται
να µεταφέρονται, χωρίς αντίτιµο για τη µεταφορά, και ε-
πιβάτες που συνοδεύουν τους ανωτέρω, πελάτες των
παρόχων και οι οποίοι πρέπει να είναι ασφαλισµένοι από
τον πάροχο σύµφωνα µε το άρθρο 12. Κατά την κατάδυ-
ση αυτοδυτών, δυτών ελεύθερης κατάδυσης και συµµε-
τεχόντων σε οργανωµένη ή συνοδευόµενη περιήγηση ε-
πιφανείας µε µάσκα και αναπνευστήρα (snorkelling), που
παρέχονται από παρόχους καταδυτικών υπηρεσιών ανα-
ψυχής, πρέπει να παραµένει στο σκάφος και συνοδός
των επιβατών που δεν συµµετέχουν στην κατάδυση. 

(β) Τα χρησιµοποιούµενα για καταδύσεις αναψυχής
σκάφη επιτρέπεται να φέρουν και να χρησιµοποιούν και
κατά την διάρκεια των πλόων σε κατάλληλα διαµορφω-
µένο χωριστό τµήµα τους εγκαταστάσεις πλήρωσης φια-
λών καταδύσεων και φύλαξης του καταδυτικού εξοπλι-
σµού τηρώντας τις διατάξεις ασφαλείας, που ισχύουν
και για την αντίστοιχη χερσαία δραστηριότητα. Επίσης,
πρέπει να διαθέτουν:

(i) τα προβλεπόµενα για την κατηγορία τους εφόδια,
φαρµακείο µε το απαραίτητο φαρµακευτικό και επιδεσµι-
κό υλικό,

(ii) υποχρεωτικά µία φιάλη παροχής ιατρικού οξυγόνου

µε µάσκα και ένα πτυσσόµενο φορείο για τη µεταφορά
τυχών τραυµατιών, 

(iii) πλατφόρµα ή κλίµακα ανόδου των αυτοδυτών από
τη θάλασσα και

(iv) κατάλληλους χώρους ασφαλούς τοποθέτησης του
µεταφερόµενου καταδυτικού εξοπλισµού, χωρίς να επη-
ρεάζεται η ευστάθεια του σκάφους.

Άρθρο 13
Τροποποίηση διατάξεων περί καταδυτικών πάρκων

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν.
3409/2005 (Α΄ 273) αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«Με κοινή απόφαση των αρµοδίων οργάνων των Υ-
πουργείων Οικονοµικών και Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας, έπειτα από εισήγηση των αρµόδιων υπηρεσιών των
Υπουργείων Εθνικής Άµυνας, Πολιτισµού και Αθλητι-
σµού, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Αγροτικής Α-
νάπτυξης και Τροφίµων και Τουρισµού είναι δυνατόν θα-
λάσσια έκταση µαζί µε τον αντίστοιχο πυθµένα, να χα-
ρακτηρίζεται ως καταδυτικό πάρκο. Σε περίπτωση που ε-
ντός του καταδυτικού πάρκου περιλαµβάνονται ναυάγια
κυριότητας του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας ή του Υ-
πουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, απαιτεί-
ται προηγούµενη σύµφωνη γνώµη του αντίστοιχου Υ-
πουργείου. Σε περίπτωση που εντός του καταδυτικού
πάρκου περιλαµβάνονται ΕΕΑΧ ή µνηµεία ή ιστορικοί τό-
ποι απαιτείται προηγούµενη σύµφωνη γνώµη του Υπουρ-
γείου Πολισµού και Αθλητισµού µετά από γνώµη του αρ-
µόδιου κεντρικού συµβουλίου.» 

2. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 13 του
ν. 3409/2005 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«Πέριξ του χώρου του καταδυτικού πάρκου µπορεί να
προβλέπεται ζώνη ασφαλείας πλάτους πενήντα (50) µέ-
τρων όπου απαγορεύονται η αλιεία και η ναυσιπλοΐα, και
πέραν αυτής ζώνη ελεγχόµενης ήπιας αλιείας πλάτους
διακοσίων πενήντα (250) µέτρων, όπου η αλιεία  ασκείται
µόνον µε ερασιτεχνικά και επαγγελµατικά παράκτια αλι-
ευτικά σκάφη.»

3. Η παρ. 4 του άρθρου 13 του ν. 3409/2005 αντικαθί-
σταται ως ακολούθως: 

«4. Το συνολικό εµβαδόν της επιφάνειας καταδυτικού
πάρκου δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερο από δύο (2) τε-
τραγωνικά χιλιόµετρα και µπορεί να αποτελείται από έ-
ως και τρία (3) χωριστά τµήµατα θαλάσσιου χώρου µε
µέγιστη απόσταση εκατόν πενήντα (150) µέτρων µεταξύ
τους.»

4. Το δεύτερο εδάφιο της περ. α΄ της παρ. 5 του άρ-
θρου 13 του ν. 3409/2005 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«Πάσης φύσεως σκάφη εντός των καταδυτικών πάρ-
κων τηρούν τις διατάξεις των Διεθνών Κανονισµών Απο-
φυγής Συγκρούσεων (Δ.Κ.Α.Σ.), σύµφωνα µε το
ν.δ. 93/1974 (Α΄ 293). Ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις
ασφαλούς ναυσιπλοΐας για τα σκάφη αυτά, δύνανται να
καθορίζονται µε την απόφαση παραχώρησης ως µέρος
του Κανονισµού Λειτουργίας του καταδυτικού πάρκου.
Σε συντρέχουσα περίπτωση αντιµετώπισης ή ρύθµισης
ζητηµάτων έκτακτης ή ειδικής φύσης, τα οποία έχουν
σχέση µε την τήρηση της τάξης και της ασφάλειας πέριξ
των καταδυτικών πάρκων, εφαρµόζονται οι σχετικές δια-
τάξεις του Γενικού Κανονισµού Λιµένα κάθε λιµενικής
αρχής.»

5. Η περ. β΄ της παρ. 5 του άρθρου 13 του ν. 3409/2005
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αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«β. Απαγορεύεται η αγκυροβολία. H πρόσδεση των

σκαφών και των πλωτών µέσων γίνεται αποκλειστικά σε
ειδικά ναύδετα που φέρουν κατάλληλη σήµανση σύµφω-
να µε τις υποδείξεις της Υδρογραφικής Υπηρεσίας και
της Υπηρεσίας Φάρων και των οποίων η πόντιση γίνεται
µε την ελάχιστη δυνατή όχληση προς το υποβρύχιο πε-
ριβάλλον».

6. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 13 του
ν. 3409/2005 αντικαθίσταται ως εξής: 

«7. Ο κατά την παρ. 1 χαρακτηρισµός είναι δυνατόν να
περιλαµβάνει ή να αναφέρεται σε θαλάσσια περιοχή που
έχει ενταχθεί στο δίκτυο Natura 2000 κατά τα οριζόµενα
στον ν. 3937/2011 και τις λοιπές σχετικές διατάξεις ή σε
Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο ή άλλη προστατευόµενη θαλάσ-
σια περιοχή ή σε τµήµατα τέτοιων περιοχών. Ο χαρακτη-
ρισµός, κατά την παρ. 1, είναι δυνατόν να περιλαµβάνει
και θαλάσσιες περιοχές όπου έχουν χωροθετηθεί και
λειτουργούν θαλάσσιες υδατοκαλλιέργειες για τον σκο-
πό της αναψυχής µε ταυτόχρονη ανάδειξη της ελληνι-
κής υδατοκαλλιέργειας και του προϊόντος της ως κατα-
δυτικού. Στον χώρο των καταδυτικών πάρκων µπορούν
να περιλαµβάνονται ναυάγια και ΕΕΑΧ. Καταδυτικά πάρ-
κα δύναται να χωροθετηθούν σε περιοχή οριοθετηµένου
ενάλιου αρχαιολογικού χώρου µε απόφαση του αρµοδί-
ου οργάνου του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού.
Με όµοια απόφαση τα καταδυτικά πάρκα επιτρέπεται να
περιλαµβάνουν στον θαλάσσιο χώρο τους και κηρυγµέ-
νους ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους, στους οποίους
απαγορεύονται η είσοδος και οι καταδύσεις, καθώς και
ΕΕΑΧ, εφόσον η λειτουργία αυτών των χώρων διέπεται
από ειδικό κανονισµό σύµφωνο µε τις προβλέψεις της εν
λόγω διάταξης.»

7. Προστίθεται υποπερ. δδ΄. στην περ. γ΄ της παρ. 8
του άρθρου 13 του ν. 3409/2005 ως εξής:

«δδ. Στις διαστάσεις και τη θέση των ναυδέτων σύµ-
φωνα µε τη µελέτη αγκύρωσης και τοπογραφικά δια-
γράµµατα της περ. στ΄.»

8. Το έβδοµο εδάφιο της παρ. 11 του άρθρου 13 του
ν. 3409/2005 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Η παραχώρηση έχει διάρκεια είκοσι (20) ετών και εί-
ναι δυνατόν να ανανεώνεται για δέκα (10) έτη κάθε φο-
ρά µε κοινή απόφαση των αρµόδιων οργάνων των Υ-
πουργείων Οικονοµικών και Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας, έπειτα από εισήγηση των αρµόδιων Υπηρεσιών των
Υπουργείων της παρ. 1, συνοδευόµενη από τα δικαιολο-
γητικά των περ. α΄ , β΄ και ζ΄ της παρ. 8. Ο φορέας υπο-
χρεούται να διαθέτει περιβαλλοντική αδειοδότηση σε ι-
σχύ (ΑΕΠΟ ή υπαγωγή σε ΠΠΔ) σύµφωνα µε τις προβλέ-
ψεις του ν. 4014/2011. Το ετήσιο αντάλλαγµα (µίσθωµα)
για την παραχώρηση αµιγώς του θαλάσσιου χώρου του
καταδυτικού πάρκου διαµορφώνεται κλιµακωτά, σε συ-
σχέτιση µε τη µέση τιµή παραχώρησης απλής χρήσης αι-
γιαλού ανά δήµο, ως εξής:
α. για µέση τιµή παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού

έως 30 ευρώ/τ.µ.: από 5 έως 10 ευρώ/στρέµµα παραχώ-
ρησης θαλάσσιου χώρου,
β. για µέση τιµή παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού

31 - 80 ευρώ/τ.µ.: από 7,5 έως 15 ευρώ/στρέµµα παρα-
χώρησης θαλάσσιου χώρου,
γ. για µέση τιµή παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού

από 81 ευρώ/τ.µ. και άνω: από 10 έως 20 ευρώ/στρέµµα
παραχώρησης θαλάσσιου χώρου.
Για την καταβολή του µισθώµατος δίδεται περίοδος

χάριτος ενός έτους από την παραχώρηση, για την οποία
δεν καταβάλλεται µίσθωµα.
Σε περίπτωση, που εντός του Καταδυτικού Πάρκου

βρίσκονται ναυάγια και ή ναυαγήµατα, που, σύµφωνα µε
το άρθρο 4 του ν.δ. 2648/1953 (Α΄ 295), αποτελούν κυ-
ριότητα του Μετοχικού Ταµείου Ναυτικού (Μ.Τ.Ν.), ο Φο-
ρέας Διαχείρισης υποχρεούται να καταβάλλει προς το
Μ.Τ.Ν. το δέκα τοις εκατό (10%) του ετήσιου ανταλλάγ-
µατος (µισθώµατος) για την παραχώρηση των δικαιωµά-
των διαχείρισης του Πάρκου.»

9. Οι παρ. 12 και 13 του άρθρου 13 του ν. 3409/2005 α-
ντικαθίστανται ως εξής: 

«12. Σε περίπτωση µη εκπλήρωσης ή πληµµελούς εκ-
πλήρωσης του σκοπού της παραχώρησης εκ µέρους του
φορέα διαχείρισης, καθώς και για λόγους δηµοσίου συµ-
φέροντος είναι δυνατή η άρση του κατά την παρ. 1 χα-
ρακτηρισµού της σχετικής θαλάσσιας περιοχής ως κατα-
δυτικού πάρκου µε κοινή απόφαση των αρµόδιων οργά-
νων των Υπουργείων Οικονοµικών και Περιβάλλοντος
και Ενέργειας. Η άρση του χαρακτηρισµού της σχετικής
θαλάσσιας περιοχής ως καταδυτικού πάρκου επιφέρει
και τη λήξη της παραχώρησης της χρήσης και της διαχεί-
ρισης του πάρκου από τον φορέα διαχείρισης αυτού. 

13. Η από οποιαδήποτε αιτία λήξη της παραχώρησης
καταδυτικού πάρκου στον φορέα διαχείρισης αυτού αί-
ρει τον κατά την παρ. 1 χαρακτηρισµό της σχετικής θα-
λάσσιας περιοχής ως καταδυτικού πάρκου. Για την άρση
εκδίδεται σχετική διαπιστωτική απόφαση των αρµόδιων
οργάνων των Υπουργείων Οικονοµικών και Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας, έπειτα από εισήγηση των αρµόδιων
υπηρεσιών των Υπουργείων Εθνικής Άµυνας, Πολιτι-
σµού και Αθλητισµού, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτι-
κής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και Τουρισµού.»

10. Η παρ. 14 του άρθρου 13 του ν. 3409/2005 αντικα-
θίσταται ως εξής: 

«14. Ο φορέας διαχείρισης του καταδυτικού πάρκου α-
σκεί αποκλειστικά και µόνο τη διαχείριση, οργάνωση, ε-
πίβλεψη, προστασία και εκµετάλλευση του πάρκου, ως
επισκέψιµου υποβρύχιου χώρου αναψυχής και δεν παρέ-
χει υπηρεσίες καταδύσεων αναψυχής, που παρέχονται
αποκλειστικά από τους παρόχους καταδυτικών υπηρε-
σιών του παρόντος νόµου. Ο φορέας διαχείρισης του κα-
ταδυτικού πάρκου επιτρέπεται να παράγει και να εµπο-
ρεύεται σχετικό µε το πάρκο ενηµερωτικό, διδακτικό,
πληροφοριακό και τουριστικό υλικό, σε έντυπη, φωτο-
γραφική, ηλεκτρονική ή άλλη µορφή, καθώς και να ει-
σπράττει ανταλλάγµατα για την παραχώρηση δικαιωµά-
των επαγγελµατικής φωτογράφισης ή κινηµατογράφι-
σης εντός του χώρου του πάρκου ή δηµόσιας χρήσης
του ονόµατος, των διακριτικών σηµάτων και εν γένει
στοιχείων του πάρκου εντός και εκτός αυτού σε συνδυα-
σµό µε το όνοµα και τα εν γένει χαρακτηριστικά των α-
ποδεκτών της υπηρεσίας αυτής.»

11. Στο τέλος της παρ. 16 του άρθρου 13 του
ν. 3409/2005 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Κατ’ εξαίρεση, ο φορέας διαχείρισης µπορεί να απα-
γορεύει προσωρινά ή µόνιµα την είσοδο στο πάρκο σε
συγκεκριµένο πάροχο καταδυτικών υπηρεσιών αναψυ-
χής ή επισκέπτη, σε περίπτωση επανειληµµένης παρα-
βίασης του νόµου, της απόφασης παραχώρησης και των
κανονισµών λειτουργίας και ασφαλείας του πάρκου.»

12. Η παρ. 20 του άρθρου 13 του ν. 3409/2005 αντικα-
θίσταται ως εξής:

«20. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών
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και Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι δυνατή η συ-
µπλήρωση και εξειδίκευση των δικαιολογητικών της παρ.
8 και των διαδικασιών του παρόντος, καθώς και η ρύθµι-
ση κάθε ειδικότερου, τεχνικού ή λεπτοµερειακού ζητή-
µατος σχετικού µε τα προβλεπόµενα στο παρόν, χωρίς
να επιβάλλονται περισσότερες υποχρεώσεις ή περιορι-
σµοί.»

Άρθρο 14
Κυρώσεις

1. Η παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 3409/2005 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«3. Ανεξάρτητα από τις κυρώσεις των προηγούµενων
παραγράφων, στους οργανισµούς, στους παρόχους κα-
ταδυτικών υπηρεσιών αναψυχής, στους αυτοδύτες και
σε οποιουσδήποτε άλλους, που παραβαίνουν τις διατά-
ξεις του νόµου αυτού ή των κανονιστικών πράξεων που
εκδίδονται µε εξουσιοδότησή του, επιβάλλονται και οι
διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 157 του Κώδικα Δηµο-
σίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε µε το άρθρο µό-
νον του ν.δ. 187/1973 (ΦΕΚ 261 Α΄), και κατά τη διαδικα-
σία που προβλέπεται σε αυτόν.»

2. α) Στους παρόχους καταδυτικών υπηρεσιών αναψυ-
χής ή και σε µέλη του προσωπικού τους, που παραβαί-
νουν τις διατάξεις του ν. 3028/2002 (Α΄ 153) για τις αρ-
χαιότητες ή τα άρθρα 6, 7, 8 και 9 του παρόντος νόµου ή
της απόφασης χαρακτηρισµού ή του κανονισµού λει-
τουργίας του ΕΕΑΧ, πέρα από τις άλλες κυρώσεις, µπο-
ρεί, µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου του Υπουργείου
Πολιτισµού και Αθλητισµού, να επιβάλλεται απαγόρευση
εισόδου σε συγκεκριµένο ή συγκεκριµένους ΕΕΑΧ ή η
κατάδυση σε συγκεκριµένο ή συγκεκριµένα ναυάγια για
χρονικό διάστηµα από δέκα (10) ηµέρες µέχρι ένα (1) έ-
τος ανάλογα µε τη βαρύτητα της παράβασης ή τυχόν υ-
ποτροπής.
β) Σε περίπτωση υποτροπής εντός του ίδιου έτους επι-

βάλλεται στον παραβάτη πάροχο ή και µέλος του προ-
σωπικού αυτού µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου του
Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού απαγόρευση ει-
σόδου σε συγκεκριµένο ή συγκεκριµένους ή και όλους
τους ΕΕΑΧ ή κατάδυσης σε συγκεκριµένο ή συγκεκριµέ-
να ή και σε όλα τα ναυάγια για χρονικό διάστηµα από έ-
να (1) µέχρι πέντε (5) έτη. Σε περίπτωση επανειληµµέ-
νης τέλεσης της πράξης ή διάπραξης αρχαιοκαπηλίας ή
σκόπιµης καταστροφής αρχαίων επιβάλλεται στον παρα-
βάτη πάροχο ή και µέλος του προσωπικού αυτού οριστι-
κή απαγόρευση εισόδου σε συγκεκριµένο ή συγκεκριµέ-
νους ή και όλους τους ΕΕΑΧ ή κατάδυσης σε συγκεκρι-
µένο ή συγκεκριµένα ή και σε όλα τα ναυάγια µε απόφα-
ση του αρµοδίου οργάνου του Υπουργείου Πολιτισµού
και Αθλητισµού.

3. α) Ανεξάρτητα από τις κυρώσεις, που προβλέπονται
στις παρ. 1 και 2, ειδικά στους παραβάτες του άρθρου 13
του ν. 3409/2005 και των όρων της κατά την παρ. 1 του ί-
διου άρθρου απόφασης χαρακτηρισµού καταδυτικού
πάρκου ή του κανονισµού λειτουργίας καταδυτικού πάρ-
κου επιβάλλονται κατά περίπτωση οι κυρώσεις των άρ-
θρων 28, 29 και 30 του ν. 1650/1986 (Α΄ 160) και των άρ-
θρων 27 και 29 του ν. 2971/2001 (Α΄ 285). 
β) Ειδικά στους παρόχους καταδυτικών υπηρεσιών α-

ναψυχής ή και σε µέλη του προσωπικού τους, οι οποίοι
παραβαίνουν τις διατάξεις του άρθρου 13 του

ν. 3409/2005 ή της απόφασης χαρακτηρισµού ή του κα-
νονισµού λειτουργίας καταδυτικού πάρκου, πέρα από τις
άλλες κυρώσεις, οι οποίες προβλέπονται στον
ν. 3409/2005, µπορεί, µε απόφαση του προϊσταµένου της
αρµόδιας λιµενικής αρχής, να επιβάλλεται απαγόρευση
εισόδου σε καταδυτικό πάρκο για χρονικό διάστηµα από
δέκα (10) ηµέρες µέχρι ένα (1) έτος ανάλογα µε τη βα-
ρύτητα της παράβασης.
γ) Σε περίπτωση υποτροπής εντός του ίδιου έτους ή

διάπραξης αλιείας εντός του καταδυτικού πάρκου επι-
βάλλεται στον παραβάτη πάροχο ή και µέλος του προ-
σωπικού αυτού µε απόφαση του προϊσταµένου της αρ-
µόδιας λιµενικής αρχής απαγόρευση εισόδου σε κατα-
δυτικό πάρκο για χρονικό διάστηµα από ένα (1) έως δύο
(2) έτη. Σε περίπτωση υποτροπής εντός ενός (1) έτους
από την άρση απαγόρευσης εισόδου του προηγούµενου
εδαφίου, επιβάλλεται στον παραβάτη πάροχο ή και µέ-
λος του προσωπικού αυτού οριστική απαγόρευση εισό-
δου σε καταδυτικό πάρκο µε απόφαση του Προϊσταµέ-
νου της αρµόδιας λιµενικής αρχής.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Άρθρο 15
Εναρµόνιση του πλαισίου σχετικά µε τις προϋποθέσεις
για την έγκριση µεταβολής των ορίων των Π.Ο.Τ.Α.
προς το αντίστοιχο πλαίσιο των ΕΣΧΑΔΑ/ΕΣΧΑΣΕ 

Η περ. β΄ της παρ. 4 του άρθρου 29 του ν. 2545/1997
(Α΄ 254) αντικαθίσταται ως εξής:

«β. Η µεταβολή της έκτασης και των ορίων της
Π.Ο.Τ.Α. επιτρέπεται µόνον εφόσον τηρηθούν οι διαδι-
κασίες που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρό-
ντος νόµου για την ίδρυσή της. Με κοινές αποφάσεις
των συναρµοδίων οργάνων των Υπουργείων Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας και Τουρισµού,  επιτρέπονται, µετά
την έκδοση του προεδρικού διατάγµατος, µεταβολές της
έκτασης και των ορίων της Π.Ο.Τ.Α., χωρίς µεταβολή
των προβλεπόµενων συνολικών χρήσεων ή της µέγιστης
ανά χρήση εκµετάλλευσης, εφόσον συντρέχουν σωρευ-
τικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 
αα. η προκύπτουσα, λόγω της µεταβολής των ορίων,

µετά την έκδοση του προεδρικού διατάγµατος χαρακτη-
ρισµού και οριοθέτησης, µείωση ή αύξηση της έκτασης
της Π.Ο.Τ.Α. δεν υπερβαίνει αθροιστικά το 15% της αρχι-
κώς οριοθετηθείσας έκτασης και 
ββ. δεν περιλαµβάνονται στην περιοχή επέκτασης της

Π.Ο.Τ.Α. εκτάσεις υπαγόµενες σε ειδικά νοµικά καθε-
στώτα ή εκτάσεις για τις οποίες έχουν καθοριστεί µη
συµβατές µε την Π.Ο.Τ.Α. χρήσεις γης. 
Δεν θεωρείται µεταβολή χρήσεως η αντικατάσταση

µέρους της επιτρεπόµενης εντός Π.Ο.Τ.Α. συνολικής δυ-
ναµικότητας κύριων ξενοδοχειακών καταλυµάτων µε
τουριστικές επιπλωµένες κατοικίες της υποπερ. ββ΄ της
περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4276/2014 µε
σκοπό τη δηµιουργία σύνθετων τουριστικών καταλυµά-
των».
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Άρθρο 16
Μεταβολή του φορέα ίδρυσης και εκµετάλλευσης 
Περιοχής Ολοκληρωµένης Τουριστικής Ανάπτυξης

(Π.Ο.Τ.Α.) 

Στην παρ. 4 του άρθρου 29 του ν. 2545/1997 (Α΄ 254)
προστίθεται περ. δ΄ ως εξής:

«δ. Η µεταβολή του φορέα ίδρυσης και εκµετάλλευ-
σης Π.Ο.Τ.Α. επιτρέπεται µε απόφαση του αρµοδίου ορ-
γάνου του Υπουργείου Τουρισµού, η οποία εκδίδεται κα-
τόπιν κοινού αιτήµατος του ήδη εγκριθέντος φορέα ί-
δρυσης και εκµετάλλευσης Π.Ο.Τ.Α. και του προτεινόµε-
νου νέου φορέα, µετά από αξιολόγηση από την αρµόδια
υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισµού της καταλληλότη-
τας και επιχειρηµατικής επάρκειας του νέου φορέα, χω-
ρίς να απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας του άρθρου 2
της υπ’ αριθµ. 339/13.2.2012 κοινής απόφασης των Υ-
πουργών Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλ-
λαγής και Πολιτισµού και Τουρισµού (Β΄ 1209). Για την
έγκριση της µεταβολής του φορέα ίδρυσης και εκµετάλ-
λευσης υποβάλλονται προς την αρµόδια υπηρεσία τα δι-
καιολογητικά των περ. β΄ και ια΄ του άρθρου 1 της υπ’ α-
ριθµ. 339/13.2.2012 κοινής απόφασης των Υπουργών
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και
Πολιτισµού και Τουρισµού. Με την απόφαση του πρώτου
εδαφίου µπορεί να χορηγείται προθεσµία έως έξι (6) µή-
νες για τη µεταβίβαση του συνόλου των εκτάσεων της
Π.Ο.Τ.Α. στο νέο φορέα. Σε περίπτωση που δεν καταστεί
δυνατή, εντός της παραπάνω προθεσµίας, η κατά τα άνω
µεταβίβαση, η απόφαση του πρώτου εδαφίου ανακαλεί-
ται και φορέας ίδρυσης και εκµετάλλευσης της Π.Ο.Τ.Α.
παραµένει ο φορέας που έχει ήδη καθορισθεί µε την
πράξη χαρακτηρισµού και οριοθέτησης της Π.Ο.Τ.Α.. Για
τη διαπίστωση της µεταβίβασης των εκτάσεων της
Π.Ο.Τ.Α. στο νέο φορέα εκδίδεται διαπιστωτική πράξη
του Προϊσταµένου της Ειδικής Υπηρεσίας Προώθησης
και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων του άρθρου
12 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180). Σε περίπτωση µεταβολής
του Φορέα ίδρυσης και εκµετάλλευσης σύµφωνα µε τα
προηγούµενα εδάφια ισχύουν τα οριζόµενα στις παρ. 1
και 2 του άρθρου 15 του νόµου αυτού, τα δικαιώµατα δε
που απολαµβάνει ο αρχικός Φορέας, καθώς και οι υπο-
χρεώσεις που τον βαρύνουν συνεχίζονται στο πρόσωπο
του νέου Φορέα.»

Άρθρο 17
Απόσπαση τµήµατος ή τµηµάτων ήδη οριοθετηµένης
Π.Ο.Τ.Α. και οριοθέτησης αυτού/ών ως αυτοτελούς

Π.Ο.Τ.Α.

Στην παρ. 4 του άρθρου 29 του ν. 2545/1997 (Α΄ 254)
προστίθεται περ. ε΄ ως εξής:

«ε. Ένα ή περισσότερα τµήµατα ήδη εγκεκριµένης
Π.Ο.Τ.Α., που έχει οριοθετηθεί και χαρακτηρισθεί µε βά-
ση τις διατάξεις και τις διαδικασίες της παρ. 3, µπορούν
να αποσπώνται, να χαρακτηρίζονται και να οριοθετού-
νται ως νέα αυτοτελής Π.Ο.Τ.Α., εφόσον πληρούνται οι
προϋποθέσεις της περ. α΄ της παρ. 1 και εφόσον τόσο
στα αποσπώµενα όσο και στα αποµένοντα τµήµατα της
αρχικώς χαρακτηρισθείσας και οριοθετηθείσας Π.Ο.Τ.Α.
αποµένουν ενιαίες εκτάσεις µε ελάχιστη επιφάνεια ο-
κτακοσίων (800) στρεµµάτων.

Για την απόσπαση τµήµατος ή τµηµάτων οριοθετηθεί-
σας Π.Ο.Τ.Α. και τον χαρακτηρισµό και οριοθέτηση αυ-
τού/αυτών ως νέας αυτοτελούς Π.Ο.Τ.Α. υποβάλλεται
στην αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισµού αίτη-
µα από το φορέα ίδρυσης και εκµετάλλευσης της
Π.Ο.Τ.Α., συνοδευόµενο από τα δικαιολογητικά των Ο-
µάδων Β και Γ της υπ’ αριθµ. 339/13.2.2012 κοινής από-
φασης των Υπουργών Περιβάλλοντος Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής και Πολιτισµού και Τουρισµού (Β΄
1209), καθώς και τα στοιχεία του τυχόν προτεινόµενου
νέου φορέα του αποσπώµενου τµήµατος ή των αποσπώ-
µενων τµηµάτων Π.Ο.Τ.Α.. Για την απόσπαση τµήµατος ή
τµηµάτων οριοθετηθείσας Π.Ο.Τ.Α. και τον χαρακτηρι-
σµό και την οριοθέτηση αυτού ή αυτών ως νέας αυτοτε-
λούς Π.Ο.Τ.Α. εκδίδεται προεδρικό διάταγµα ύστερα α-
πό έγκριση ενιαίας Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντι-
κών Επιπτώσεων κατά τα οριζόµενα στην παρ. 3. Εφό-
σον µε το προεδρικό διάταγµα του προηγούµενου εδα-
φίου καθορίζεται διαφορετικός φορέας ίδρυσης και εκ-
µετάλλευσης της νέας αυτοτελούς Π.Ο.Τ.Α. παρέχεται
προθεσµία µέχρι έξι (6) µήνες για τη µεταβίβαση των ε-
κτάσεων του αποσπώµενου τµήµατος ή των αποσπώµε-
νων τµηµάτων στον νέο φορέα. Σε περίπτωση που η κα-
τά τα άνω µεταβίβαση δεν καταστεί δυνατή εντός της
παραπάνω προθεσµίας, φορέας ίδρυσης και εκµετάλ-
λευσης της νέας αυτοτελούς Π.Ο.Τ.Α. παραµένει ο φο-
ρέας που έχει ήδη καθορισθεί µε την πράξη χαρακτηρι-
σµού και οριοθέτησης της αρχικής Π.Ο.Τ.Α.. Για τη διαπί-
στωση της µεταβίβασης των παραπάνω εκτάσεων στο
νέο φορέα εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Προϊστα-
µένου της Ειδικής Υπηρεσίας Προώθησης και Αδειοδό-
τησης Τουριστικών Επενδύσεων του άρθρου 12 του ν.
4002/2011 (Α΄ 180). Σε περίπτωση απόσπασης τµήµατος
ή τµηµάτων οριοθετηθείσας Π.Ο.Τ.Α. και χαρακτηρισµού
και οριοθέτησης αυτού/αυτών ως νέας αυτοτελούς
Π.Ο.Τ.Α., σύµφωνα µε τα προηγούµενα εδάφια ισχύουν
τα οριζόµενα στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 15, τα δικαιώ-
µατα δε που απολαµβάνει ο φορέας της αρχικής
Π.Ο.Τ.Α., καθώς και οι υποχρεώσεις που τον βαρύνουν
συνεχίζονται στο πρόσωπο του φορέα της νέας απο-
σπώµενης Π.Ο.Τ.Α..»

Άρθρο 18
Κατηγορίες και περιεχόµενο χρήσεων γης Π.Ο.Τ.Α.

Το πρώτο εδάφιο της περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 29
του ν. 2545/1997 (Α΄ 254) αντικαθίσταται ως εξής:

«Στις Π.Ο.Τ.Α. επιτρέπεται να περιλαµβάνονται όλες
οι κατηγορίες και το περιεχόµενο των χρήσεων γης της
κατηγορίας τουρισµός - αναψυχή, που ορίζονται στο ε-
κάστοτε ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο, κατά την ηµεροµη-
νία έκδοσης του προεδρικού διατάγµατος χαρακτηρι-
σµού και οριοθέτησης της Π.Ο.Τ.Α..»

Άρθρο 19
Εναρµόνιση των Π.Ο.Τ.Α. προς το σύστηµα χωρικού

σχεδιασµού του ν. 4447/2016

1. Στο τέλος της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 29 του
ν. 2545/1997 (Α΄ 254) προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

«Οι Π.Ο.Τ.Α. αποτελούν Ειδικό Χωρικό Σχέδιο του άρ-
θρου 8 του ν. 4447/2016 (Α΄ 241). Για τη χωρική οργάνω-
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σή τους εφαρµόζονται οι διατάξεις του παρόντος άρ-
θρου, καθώς και η διαδικασία της παρ. 5 του άρθρου 8
του ν. 4447/2016.»

2. Η περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 2545/1997
καταργείται και η περ. γ΄ της ιδίας παρ. αναριθµείται σε
περ. β΄.

Άρθρο 20
Εναρµόνιση της διαδικασίας έγκρισης πολεοδόµησης

των Π.Ο.Τ.Α. προς την αντίστοιχη διαδικασία 
των ΕΣΧΑΔΑ/ΕΣΧΑΣΕ

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 29 του ν.
2545/1997 (Α΄ 254) αντικαθίσταται ως εξής:

«Στην περίπτωση που η Π.Ο.Τ.Α. ή τµήµα της Π.Ο.Τ.Α.
πολεοδοµείται, η πολεοδόµηση εγκρίνεται, µετά την έκ-
δοση του προεδρικού διατάγµατος οριοθέτησης και χα-
ρακτηρισµού της παρ. 3, µε κοινή απόφαση των αρµό-
διων οργάνων των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ε-
νέργειας και Τουρισµού, ύστερα από τη σύνταξη κοινού
πρακτικού µεταξύ των αρµόδιων υπηρεσιών του Υπουρ-
γείου Τουρισµού και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας. Με την απόφαση του προηγούµενου εδαφίου
µπορεί επιπλέον να εγκρίνονται και οι περιβαλλοντικοί
όροι των έργων και δραστηριοτήτων που θα πραγµατο-
ποιηθούν στην υπό πολεοδόµηση περιοχή ή τµήµα, συ-
µπεριλαµβανοµένων και των κοινόχρηστων έργων υπο-
δοµής, ύστερα από την υποβολή ενιαίας µελέτης περι-
βαλλοντικών επιπτώσεων για το σύνολο των υπό πραγ-
µατοποίηση έργων.»

2. Η διάταξη της παρ. 1 εφαρµόζεται στις περιπτώσεις
που το προεδρικό διάταγµα οριοθέτησης και χαρακτηρι-
σµού της παρ. 3 εκδίδεται µετά από τη δηµοσίευση του
παρόντος νόµου.

Άρθρο 21
Εναρµόνιση των διατάξεων για τη µετατόπιση ή 
κατάργηση µε ενσωµάτωση οδών στις εκτάσεις 
των Π.Ο.Τ.Α. προς τις αντίστοιχες των άλλων 

οργανωµένων υποδοχέων τουριστικών 
δραστηριοτήτων

Τα δύο τελευταία εδάφια της περ. γ΄ της παρ. 1 του
άρθρου 29 του ν. 2545/1997 (Α΄ 254) αντικαθίστανται ως
εξής: 

«Με το ίδιο προεδρικό διάταγµα, το οποίο στην περί-
πτωση αυτή προτείνεται και από τον Υπουργό Υποδοµών
και Μεταφορών, οδοί που διασχίζουν τις Π.Ο.Τ.Α. µπο-
ρούν να µετατοπίζονται κατά το σχήµα, την έκταση και
τη θέση τους για την καλύτερη λειτουργική εξυπηρέτη-
ση της Π.Ο.Τ.Α. και εξασφάλιση της συνέχειας των εκτά-
σεών της, καθώς και να καθορίζονται τα απαραίτητα έρ-
γα για την εξασφάλιση της πρόσβασης τρίτων ιδιοκτη-
τών και άλλων χρηστών που εξυπηρετούνταν από τις µε-
τατοπιζόµενες οδούς. Με το ίδιο προεδρικό διάταγµα,
τα εντός των ορίων της Π.Ο.Τ.Α. τµήµατα των οδών αυ-
τών, εφόσον κρίνεται από τις αρµόδιες υπηρεσίες ότι η
διατήρησή τους δεν είναι αναγκαία για την εξυπηρέτηση
του κοινού ή τρίτων, µπορούν να καταργούνται και να εν-
σωµατώνονται στην έκταση της Π.Ο.Τ.Α.. Η απόκτηση
της κυριότητας των τµηµάτων των καταργούµενων οδών
από τον φορέα της Π.Ο.Τ.Α. θεωρείται δηµόσιας ωφέλει-
ας και για την ιδιοκτησιακή ενσωµάτωσή τους στην έκτα-

ση της Π.Ο.Τ.Α. εφαρµόζονται οι διατάξεις περί αναγκα-
στικών απαλλοτριώσεων. 

Άρθρο 22
Εναρµόνιση του υφιστάµενου πλαισίου των Π.Ο.Τ.Α.

για τις ελάχιστες αποστάσεις των µη συµβατών 
χρήσεων προς το πλαίσιο των Περιοχών Οργανωµένης

Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων
(Π.Ο.Α.Π.Δ.) για τον καθορισµό ειδικών ζωνών 

προστασίας περιµετρικά των ορίων τους

Στην περ. α΄ της παρ. 4 του άρθρου 29 του
ν. 2545/1997 (Α΄ 254) προστίθεται νέα υποπερ. δδ΄ ως ε-
ξής: «δδ. Ειδικές ζώνες προστασίας περιµετρικά της ο-
ριοθετούµενης Π.Ο.Τ.Α., στις οποίες µπορεί να καθορί-
ζονται ειδικοί όροι και περιορισµοί στις χρήσεις γης,
στους όρους δόµησης και στην εν γένει άσκηση δραστη-
ριοτήτων και λειτουργιών.» 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ 
ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Άρθρο 23
Δηµιουργία τουριστικών λιµένων

Η περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 2160/1993
(Α΄ 118), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 9 του
ν. 4276/2014 (Α΄ 155), αντικαθίσταται ως εξής:

«β. Για τη χωροθέτηση µαρινών εφαρµόζονται οι δια-
τάξεις του άρθρου αυτού και του άρθρου 29. Ειδικώς, η
χωροθέτηση µαρινών, οι οποίες εµπίπτουν εντός αρχαιο-
λογικών χώρων, ιστορικών τόπων ή παραδοσιακών οικι-
σµών ή εντός περιοχών του άρθρου 19 του ν. 1650/1986
(Α΄160), όπως ισχύει, ή βρίσκονται εντός της παραλια-
κής ζώνης της Αττικής, η οποία ρυθµίζεται από τις διατά-
ξεις του από 1/3.5.2004 προεδρικού διατάγµατος «Καθο-
ρισµός ζωνών προστασίας, χρήσεων γης και όρων και
περιορισµών δόµησης στην παραλιακή ζώνη της Αττικής
από τον Φαληρικό Όρµο µέχρι την Αγία Μαρίνα Κρω-
πίας» (Δ΄ 254), ή έχουν χερσαία ζώνη που υπερβαίνει τα
80.000 τ.µ., περιλαµβάνει δύο στάδια, σύµφωνα µε τα ο-
ριζόµενα στις επόµενες περιπτώσεις της παρούσας πα-
ραγράφου.
Αιτήσεις για τις οποίες έχει ήδη υποβληθεί φάκελος

Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και
εκκρεµούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, ολο-
κληρώνονται ως προς την αξιολόγησή τους και εκδίδο-
νται αντίστοιχα προεδρικά διατάγµατα, σύµφωνα µε τις
προϊσχύουσες διατάξεις.» 

Άρθρο 24
Διαδικασία ανεύρεσης αναδόχου µέσω διαγωνιστικής

διαδικασίας µετά την πάροδο άπρακτης περιόδου

Το τρίτο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 31 του
ν. 2160/1993 (Α΄ 118) όπως ισχύει αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

«Εάν παρέλθει άπρακτη η πιο πάνω προθεσµία, το αρ-
µόδιο όργανο του Υπουργείου Τουρισµού δύναται να
προχωρήσει στη διαδικασία ανεύρεσης αναδόχου µέσω
διαγωνιστικής διαδικασίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις
της παρ. 6 του άρθρου 31 του ν. 2160/1993.»
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Άρθρο 25
Διαγωνιστική διαδικασία για την παραχώρηση 
της χρήσης και εκµετάλλευσης της ίδιας ζώνης 

αγκυροβολίου ή καταφυγίου τουριστικών σκαφών

Μετά την περ. α΄ της παρ. 4 του άρθρου 34 του
ν. 2160/1993 (Α΄118) προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

«Μετά την απόφαση ανάκλησης παραχώρησης και ε-
φόσον η εγκεκριµένη χωροθέτηση του καταφυγίου δια-
τηρείται, το αρµόδιο όργανο του Υπουργείου Τουρισµού
δύναται να προχωρήσει σε διαγωνιστική διαδικασία που
διενεργείται µε ανάλογη εφαρµογή της παρ. 6 του άρ-
θρου 31 του ν. 2160/1993 για την παραχώρηση της χρή-
σης και εκµετάλλευσης της ίδιας ζώνης αγκυροβολίου ή
του ίδιου καταφυγίου τουριστικών σκαφών.»

Άρθρο 26
Το Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. ως αρχή σχεδιασµού για τουριστικούς

λιµένες που αξιοποιούνται αυτοτελώς από αυτό 

Μετά το ακροτελεύτιο εδάφιο της περ. δ΄ της παρ. 1
του άρθρου 31 του ν. 2160/1993 (Α΄118) προστίθενται
δύο εδάφια ως εξής:

«Το Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δη-
µοσίου (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.) ενεργεί ως «Αρχή Σχεδιασµού» για
τους τουριστικούς λιµένες που αξιοποιούνται αυτοτε-
λώς από αυτό. Το ίδιο ισχύει, µέχρι την αξιοποίηση από
το Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ., και για τον κατά νόµο φορέα διαχείρισής
τους, υπό την προϋπόθεση της σύµφωνης γνώµης του
Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ..»

Άρθρο 27
Ρύθµιση για προβλήτες έµπροσθεν 

τουριστικών εγκαταστάσεων

Στο άρθρο 5 του ν. 4179/2013 (Α΄ 175) προστίθεται
παρ. 5Α ως εξής:

«5Α. Στις περιπτώσεις αβαθών θαλάσσιων χώρων,
προβλήτες επί πασσάλων της παρ. 5, που κατασκευάζο-
νται ή µετασκευάζονται σύµφωνα µε τους όρους και τη
διαδικασία των παρ. 5 και 6Α του παρόντος για την επιβί-
βαση και αποβίβαση πελατών του τουριστικού καταλύµα-
τος, µπορούν να έχουν και µήκος µεγαλύτερο των τριά-
ντα (30) µέτρων, αλλά πάντως µικρότερο των ογδόντα
(80) µέτρων, ώστε να φθάνουν έως ενάµιση (1,5) µέτρα
βάθος στο σηµείο απόληξής τους. Τίθεται ελάχιστη από-
σταση εκατό (100) µέτρα ανάµεσα σε προβλήτες που το
µήκος τους κυµαίνεται από τριάντα (30) έως ογδόντα
(80) µέτρα.» 

Άρθρο 28
Διάγραµµα εµπορικού τουριστικού λιµένα 

Τούρλου Μυκόνου

Το διάγραµµα του εµπορικού τουριστικού λιµένα του
Τούρλου Μυκόνου, το οποίο προσαρτήθηκε στην παρ. 2
του άρθρου 41 του ν. 2160/1993 (Α΄118), αντικαθίσταται
µε το προσαρτώµενο στον παρόντα νόµο διάγραµµα, το
οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα διάταξη (Παράρτηµα
Ι) και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος αυτής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Άρθρο 29
Πολεοδοµική ενοποίηση ακινήτων 
σε τουριστικές εγκαταστάσεις

1. Οδικά δίκτυα, καθώς και ρέµατα που διατρέχουν ε-
κτάσεις που χρησιµοποιούνται για τη δηµιουργία οργα-
νωµένων υποδοχέων τουριστικών δραστηριοτήτων του
άρθρου 1 του ν. 4179/2013 (Α΄ 175), σύνθετων τουριστι-
κών καταλυµάτων της υποπερ. δδ΄ της περ. α΄ της παρ.
2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014, (Α΄155), ξενοδοχείων
4 και 5 αστέρων και εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής
υποδοµής που ανεγείρονται σε γήπεδα µε συνολική έ-
κταση τουλάχιστον πενήντα (50) στρεµµάτων και σε πε-
ριοχές εκτός εγκεκριµένων σχεδίων πόλεων και εκτός
ορίων οικισµών προϋφισταµένων του 1923 και εκτός ο-
ρίων οικισµών κάτω των δύο χιλιάδων (2.000) κατοίκων,
δεν συνιστούν κατάτµηση αυτών και δεν προσµετρώνται
για τον υπολογισµό του ελάχιστου εµβαδού των ιδιοκτη-
σιών.

2. Για τον υπολογισµό της µέγιστης επιτρεπόµενης
δόµησης και εκµετάλλευσης, καθώς και της πυκνότητας
κλινών ανά στρέµµα, η έκταση του ακινήτου νοείται ως
ενιαίο σύνολο. Οι απαιτούµενες άδειες δόµησης και οι
λοιπές προβλεπόµενες κατά περίπτωση εγκρίσεις εκδί-
δονται από τις αρµόδιες υπηρεσίες για το σύνολο της έ-
κτασης, η δε υλοποιούµενη δόµηση µπορεί να τοποθε-
τείται σε οποιοδήποτε τµήµα του ακινήτου, εφόσον τη-
ρούνται οι υπόλοιποι όροι και περιορισµοί δόµησης, κα-
θώς και οι διατάξεις περί προστασίας αιγιαλού, παραλίας
και ρεµάτων.

3. Για τη διατήρηση του ενιαίου της έκτασης και εφό-
σον φυσικό ή τεχνητό εµπόδιο παρουσιάζει στοιχεία επι-
κινδυνότητας (ενδεικτικά ποταµοί, χείµαρροι) πρέπει να
διασφαλίζεται η λειτουργική ενοποίηση των επιµέρους
τµηµάτων του ακινήτου µέσω κατάλληλων τεχνικών έρ-
γων. Η ενοποίηση του ακινήτου µπορεί να υλοποιείται
και µε υπέργεια ή και υπόγεια ζεύξη εφαρµοζόµενης α-
ναλογικά της παρ. 5 του άρθρου 20 του ν. 4067/2012 (Α΄
79). 

Άρθρο 30
Λειτουργία οργανωµένων τουριστικών 

κατασκηνώσεων σε συνδυασµό µε ξενοδοχεία

Επιτρέπεται η λειτουργική ενοποίηση οργανωµένων
τουριστικών κατασκηνώσεων µε ή χωρίς οικίσκους
(camping) και ξενοδοχείων, υπό τις προϋποθέσεις ότι: α)
έχουν αδειοδοτηθεί τόσο οι οργανωµένες τουριστικές
κατασκηνώσεις µε ή χωρίς οικίσκους (camping) όσο και
τα ξενοδοχεία, σύµφωνα µε τις επιτρεπόµενες χρήσεις
και περιορισµούς δόµησης και έχουν καταταγεί σύµφω-
να µε την κείµενη νοµοθεσία, β) το ελάχιστο εµβαδόν
του ενοποιηµένου γηπέδου είναι µεγαλύτερο από δεκα-
οκτώ (18) στρέµµατα, γ) το ένα τουλάχιστον από τα επί
µέρους γήπεδα έχει πρόσωπο σε δρόµο. Με απόφαση
του Υπουργού Τουρισµού δύνανται να ορίζονται επιµέ-
ρους όροι και προϋποθέσεις για τη λειτουργική ενοποίη-
ση του προηγούµενου εδαφίου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Άρθρο 31
Επεµβάσεις για τη δηµιουργία άλλων 

τουριστικών εγκαταστάσεων

1. Στο τέλος της περ. δ΄ της παρ. 4 του άρθρου 49 του
ν. 998/1979, όπως ισχύει, προστίθεται  εδάφιο ως εξής:

«Για την εξυπηρέτηση της δηµιουργίας διόδιων δια-
δροµών γκολφ της παρ.1, οι απολύτως αναγκαίες κτιρια-
κές υποδοµές έχουν συντελεστή δόµησης 0,05 εφαρµο-
ζόµενου επί του 10% της έκτασης για την οποία εγκρίνε-
ται η επέµβαση.»

Άρθρο 32
Υπολογισµός ανταλλάγµατος και υποχρέωση 
αναδάσωσης για επεµβάσεις σε δάση, δασικές 
εκτάσεις και δηµόσιες χορτολιβαδικές εκτάσεις 

1. To πρώτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 45 του
ν. 998/1979 (Α΄ 289), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

«8. Κάθε επιτρεπτή επέµβαση σε δάσος, δασική έκτα-
ση ή στις δηµόσιες εκτάσεις των περ. α΄ και β΄ της παρ.
5 του άρθρου 3, που προβλέπεται κατά τις διατάξεις του
παρόντος Κεφαλαίου, ενεργείται κατόπιν καταβολής α-
νταλλάγµατος χρήσης, υπολογιζόµενου επί του συνό-
λου της έκτασης και υποχρεωτικής αναδάσωσης ή δά-
σωσης έκτασης ίδιου εµβαδού µε εκείνης στην οποία ε-
γκρίθηκε η εκχέρσωση για την πραγµατοποίηση της ε-
πέµβασης.» 

2. Στο τέλος του έκτου εδαφίου της παρ. 8 του άρθρου
45 του ν. 998/1979, όπως ισχύει, προστίθεται νέο εδάφιο
ως εξής:

«Αν δεν πραγµατοποιηθούν ή δεν πραγµατοποιηθούν
προσηκόντως οι δασοκοµικές εργασίες και τα ειδικά δα-
σοτεχνικά έργα από τον υπόχρεο, καταβάλλεται από αυ-
τόν ποσό ίσο µε το διπλάσιο της µέσης τιµής αναδάσω-
σης ανά στρέµµα της έκτασης της οποίας ενεκρίθη η εκ-
χέρσωση για την πραγµατοποίηση της επέµβασης. Το ως
άνω ποσό υπολογίζεται από την οικεία Δασική Υπηρε-
σία, κατατίθεται σε ειδικό κωδικό του Ειδικού Φορέα Δα-
σών του Πράσινου Ταµείου και διατίθεται αποκλειστικά
για την αναδάσωση ή δάσωση εκτάσεων ή για την εκτέ-
λεση ειδικών δασοτεχνικών έργων, απαγορευοµένης α-
πολύτως της διάθεσής του για άλλο σκοπό.»  

3. To ένατο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 45 του
ν. 998/1979, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«Το ως άνω ποσό διατίθεται αποκλειστικά για την ανα-
δάσωση ή δάσωση εκτάσεων, κατά προτεραιότητα δε για
την αναδάσωση ή δάσωση έκτασης σε αντικατάσταση ε-
κείνης, της οποίας ενεκρίθη η εκχέρσωση για την πραγ-
µατοποίηση της επέµβασης ή για την εκτέλεση ειδικών
δασοτεχνικών έργων, απαγορευοµένης απολύτως της
διάθεσής του για άλλο σκοπό.» 

4. Το δέκατο πέµπτο και δέκατο έκτο εδάφιο της παρ.
8 του άρθρου 45 του ν. 998/1979, όπως αυτά προστέθη-
καν µε την παρ. 7 του άρθρου 41 του ν. 4409/2016
(Α΄136),  καταργούνται.

Άρθρο 33
Υπαγωγή γηπέδων γκολφ 9 οπών σε κίνητρα

αναπτυξιακής νοµοθεσίας

Η επενδυτική δαπάνη για τη δηµιουργία γηπέδων
γκολφ εννέα (9) οπών επιτρέπεται να υπάγεται στα κίνη-
τρα της αναπτυξιακής νοµοθεσίας. Η διάταξη του προη-
γούµενου εδαφίου εφαρµόζεται και για επενδυτικά σχέ-
δια δηµιουργίας γκολφ δεκαοκτώ (18) οπών που έχουν
ήδη υπαχθεί σε διατάξεις αναπτυξιακού νόµου, για τα ο-
ποία υποβάλλεται αίτηµα τροποποίησης φυσικού αντικεί-
µενου λόγω µείωσης της δυναµικότητας.

Άρθρο 34
Ρυθµίσεις για τις µεταβιβάσεις και µακροχρόνιες 

µισθώσεις διηρηµένων ιδιοκτησιών στα ξενοδοχεία 
συνιδιοκτησίας (condo hotels)

Στο άρθρο 18 του ν. 4276/2014 (Α΄ 155), όπως αντικα-
ταστάθηκε από το άρθρο 63 του ν. 4582/2018 (Α΄ 208)
προστίθενται παρ. 11 και 12 ως εξής:

«11. H µεταβίβαση της κυριότητας ή η εκµίσθωση των
αυτοτελών διηρηµένων ιδιοκτησιών του ξενοδοχείου
συνιδιοκτησίας επιτρέπεται µόνο µετά: α) την ολοκλή-
ρωση της κατασκευής του ξενοδοχειακού καταλύµατος
και των κοινόχρηστων χώρων και εγκαταστάσεων που
καλύπτουν µε βάση τις ισχύουσες προδιαγραφές τις α-
παιτήσεις για την εξυπηρέτηση της συνολικής δυναµικό-
τητας του ξενοδοχείου συνιδιοκτησίας, συµπεριλαµβα-
νοµένης και της δυναµικότητας των προς µεταβίβαση ή
µακροχρόνια εκµίσθωση τµηµάτων και β) τη γνωστοποί-
ηση λειτουργίας του ξενοδοχείου συνιδιοκτησίας κατά
τις διατάξεις του ν. 4442/2016 (Α΄ 230).

12. Οι προς πώληση ή µακροχρόνια µίσθωση διηρηµέ-
νες ιδιοκτησίες του ξενοδοχείου συνιδιοκτησίας προ-
σµετρώνται στη δυναµικότητα του ξενοδοχείου συνιδιο-
κτησίας. Τα προς πώληση ή µακροχρόνια εκµίσθωση δω-
µάτια και διαµερίσµατα του ξενοδοχείου συνιδιοκτησίας
µπορούν να χρησιµοποιούνται από το ξενοδοχείο συνι-
διοκτησίας µε τη µορφή που έχουν (ως δωµάτια ή διαµε-
ρίσµατα) και µε την εγκεκριµένη δυναµικότητα. Η χρήση
µε τη µορφή αυτή µπορεί να συνεχιστεί µε συµβατικούς
όρους και µετά τη µεταβίβαση ή µακροχρόνια εκµίσθωση
σε τρίτους µέσω του φορέα του ξενοδοχείου συνιδιο-
κτησίας.»

Άρθρο 35
Προϋποθέσεις µεταβιβάσεων και µακροχρόνιων 

µισθώσεων διηρηµένων ιδιοκτησιών στα σύνθετα 
τουριστικά καταλύµατα

Η παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180), όπως
αντικαταστάθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 17 του
ν. 4276/2014 (Α΄ 155), αντικαθίσταται ως εξής: 

«5. Η µεταβίβαση κατά κυριότητα ή η εκµίσθωση των
αυτοτελών διηρηµένων ιδιοκτησιών, που προβλέπονται
στην παρ. 2 είναι δυνατή µόνο µετά: α) την ολοκλήρωση
της κατασκευής και τη γνωστοποίηση λειτουργίας του
ξενοδοχειακού καταλύµατος και της ειδικής τουριστικής
υποδοµής και β) την έκδοση της οικοδοµικής άδειας της
τουριστικής επιπλωµένης κατοικίας, που αποτελεί αντι-
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κείµενο µεταβίβασης ή µακροχρόνιας εκµίσθωσης. Η
λειτουργία Σύνθετου Τουριστικού Καταλύµατος γνωστο-
ποιείται µόνο µετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του
ξενοδοχειακού καταλύµατος, της ειδικής τουριστικής υ-
ποδοµής, καθώς και τουλάχιστον µίας τουριστικής επι-
πλωµένης κατοικίας και τη σύνδεση του σύνθετου τουρι-
στικού καταλύµατος µε τα δίκτυα των Οργανισµών Κοι-
νής Ωφέλειας. Οι τουριστικές επιπλωµένες κατοικίες
µπορούν να κατασκευάζονται σταδιακά και να ενσωµα-
τώνονται στη γνωστοποίηση λειτουργίας, εντασσόµενες
σταδιακά στη δυναµικότητα του σύνθετου τουριστικού
καταλύµατος µε βάση τις οικείες προδιαγραφές και τις
εκδιδόµενες οικοδοµικές και λοιπές άδειες και εγκρί-
σεις.» 

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΣΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ GLAMPING

Άρθρο 36
Πιστοποίηση τουριστικών καταλυµάτων

µε Σήµα Glamping

1. Με τον όρο «glamping» νοείται η εµπειρία πολυτε-
λούς διαµονής στη φύση, σε τουριστικά καταλύµατα
στην ύπαιθρο που ανεγείρονται σε εκτός σχεδίου περιο-
χές και περιλαµβάνουν διαφοροποιηµένους τύπους δια-
µονής σε δοµές ήπια εναρµονισµένες στο φυσικό περι-
βάλλον, συνδυάζοντας υψηλή αισθητική και παροχή ανα-
βαθµισµένων υπηρεσιών. 

2. Θεσπίζεται Σήµα Glamping, το οποίο αποτελεί σήµα
πιστοποίησης πενταετούς διάρκειας, µε ειδικό λογότυπο
και χορηγείται από το Υπουργείο Τουρισµού σε νοµίµως
αδειοδοτηµένες επιχειρήσεις των υποπερ. αα΄και ββ΄
της περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014
(Α΄ 155), ήτοι στα ξενοδοχεία και τις οργανωµένες του-
ριστικές κατασκηνώσεις (camping), που πληρούν τα ποι-
οτικά κριτήρια της παρ. 3 και τις λειτουργικές προδια-
γραφές glamping του άρθρου 39. Όταν το glamping λει-
τουργεί σε συνδυασµό µε ξενοδοχείο, απαιτείται να βρί-
σκεται σε διακριτή θέση του γηπέδου.

3. Τα ποιοτικά κριτήρια glamping είναι τα εξής:
α) διαµονή σε άρτια και ποιοτικά εξοπλισµένα διαφό-

ρων τύπων και µεγεθών κατασκηνωτικά µέσα ή ηµιµόνι-
µες δοµές υψηλής αισθητικής σε κελύφη ιδιαίτερου αρ-
χιτεκτονικού σχεδιασµού που δύνανται να συναρµολο-
γούνται και να αποσυναρµολογούνται ή να µεταφέρο-
νται, όπως ενδεικτικά θολωτές δοµές (domes), γιούρτες
(yurts), πασαλοκαλύβες. Στις επιτρεπόµενες εγκαταστά-
σεις συµπεριλαµβάνονται υπεδάφια δίκτυα υποδοµών
και συστηµάτων ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτροδότη-
σης, καθώς και έργα πρόσβασης και κυκλοφορίας,
β) εναρµόνιση των κατασκηνωτικών µέσων και ηµιµό-

νιµων δοµών µε το φυσικό περιβάλλον µε τη µικρότερη
δυνατή επέµβαση σε αυτό,
γ) χρήση υλικών στο σύνολο της εγκατάστασης φιλι-

κών προς το φυσικό περιβάλλον, 
δ) προώθηση δραστηριοτήτων θεµατικού τουρισµού –

ειδικών µορφών τουρισµού, όπως περιγράφονται στον ν.
4582/2018 (Α΄ 208).

Άρθρο 37
Διαδικασία χορήγησης Σήµατος Glamping

To Σήµα Glamping χορηγείται ως ακολούθως:
1. Τουριστικό κατάλυµα κατηγορίας τουλάχιστον

τριών αστέρων (3*) υποβάλλει στο Υπουργείο Τουρισµού
φάκελο που περιλαµβάνει τα κάτωθι:
α) Αίτηση - δήλωση, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης

δήλωσης σύµφωνα µε το άρθρο 8 του ν. 1599/1986
(Α΄ 75), στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του αι-
τούντος φυσικού ή νοµικού προσώπου, ο Αριθµός Φορο-
λογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και η Δηµόσια Οικονοµική υ-
πηρεσία (Δ.Ο.Υ.) στην οποία ανήκει. Για τα νοµικά πρό-
σωπα η αίτηση υποβάλλεται από τον κατά περίπτωση νό-
µιµο εκπρόσωπο και συνοδεύεται από τα έγγραφα που
αποδεικνύουν τη νόµιµη σύσταση και λειτουργία τους.
β) Μελέτη που παρουσιάζει µε µορφή κειµένου και µε

οπτικό υλικό (φωτογραφίες, τρισδιάστατες φωτορεαλι-
στικές απεικονίσεις):

i) το αρχιτεκτονικό πλάνο, το είδος ή τα είδη (ενδεικτι-
κά, τύπος κατασκηνωτικού µέσου), το µέγεθος (πλήθος,
επιφάνεια) και τις παροχές (ενδεικτικά, ειδική µορφή
τουρισµού που προωθείται, προσφερόµενες υπηρεσίες), 

ii) τα υλικά των ηµιµόνιµων δοµών, τα συστήµατα δια-
χείρισης νερού και αποβλήτων, τον τρόπο ηλεκτροδότη-
σης,

iii) την τήρηση των πολεοδοµικών διατάξεων και ρυθµί-
σεων που ισχύουν στην περιοχή,

iv) τον αντίκτυπο στο περιβάλλον, την τοπική κοινωνία
και οικονοµία (ενδεικτικά, συνέπειες στο φυσικό περι-
βάλλον, νέες θέσεις εργασίας, επισκεψιµότητα περιο-
χής, ζητήµατα προσβασιµότητας).
γ) Απόδειξη κατάθεσης παραβόλου ύψους εκατό (100)

ευρώ υπέρ του Ελληνικού Δηµοσίου (ΑΛΕ 1450189001).
δ) Έκθεση Ελέγχου από εξουσιοδοτηµένο από το Ξε-

νοδοχειακό Επιµελητήριο Ελλάδoς για τον σκοπό αυτό
φορέα πιστοποίησης. Ειδικότερα, το τουριστικό κατάλυ-
µα ελέγχεται ως προς την πλήρωση των ποιοτικών κρι-
τηρίων και των λειτουργικών προδιαγραφών glamping
κατόπιν διενέργειας επιτόπιου ελέγχου από επιθεωρητή
του φορέα πιστοποίησης και σχετικής έγκρισης που απο-
τυπώνεται σε Έκθεση Ελέγχου. 

2. Ειδικό συλλογικό όργανο που συγκροτείται µε από-
φαση του Υπουργού Τουρισµού, ελέγχει την αίτηση για
τη διαπίστωση της πλήρωσης των ποιοτικών κριτηρίων
και λειτουργικών προδιαγραφών glamping και γνωµοδο-
τεί για την έγκριση ή την απόρριψη της χορήγησης του
Σήµατος Glamping. Το όργανο του προηγούµενου εδαφί-
ου 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, ειδικότητας
µηχανικού περιβάλλοντος,
γ) έναν-µία (1) αρχιτέκτονα µηχανικό, µέλος της Πα-

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

λητηρίου Ελλάδας. 
3. Το Σήµα Glamping χορηγείται µε απόφαση του αρ-

µόδιου οργάνου του Υπουργείου Τουρισµού. Το ειδικό
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συλλογικό όργανο ελέγχου της παρ. 2 δύναται να πραγ-
µατοποιεί ελέγχους µε ή χωρίς προειδοποίηση καθ’ όλη
τη διάρκεια ισχύος της χορηγηθείσας πιστοποίησης.

4. Το Υπουργείο Τουρισµού έχει το αποκλειστικό δικαί-
ωµα χρήσης του Σήµατος Glamping και εποµένως η χρή-
ση του επιτρέπεται να γίνεται µόνο κατόπιν της καθορι-
σµένης διαδικασίας χορήγησης. 

5. Η τήρηση των ποιοτικών κριτηρίων και των λειτουρ-
γικών προδιαγραφών glamping από τα τουριστικά κατα-
λύµατα που έχουν πιστοποιηθεί και λειτουργούν είναι υ-
ποχρεωτική για µια πενταετία. Σε περίπτωση οποιασδή-
ποτε µεταβολής των ποιοτικών κριτηρίων και λειτουργι-
κών προδιαγραφών glamping, όπως ενδεικτικά τροποποί-
ηση του πλήθους ή του τύπου διαµονής, το πιστοποιηµέ-
νο µε Σήµα Glamping τουριστικό κατάλυµα υποχρεούται
να ενηµερώνει εγγράφως το Υπουργείο Τουρισµού, το
Ξενοδοχειακό Επιµελητήριο Ελλάδος  και τον αντισυµ-
βαλλόµενο φορέα πιστοποίησης, προκειµένου να επανα-
ληφθεί η καθορισθείσα διαδικασία µε κόστος που βαρύ-
νει το τουριστικό κατάλυµα.

6. Τα τουριστικά καταλύµατα στα οποία χορηγείται Σή-
µα Glamping καταχωρίζονται στο Μητρώο Τουριστικών
Επιχειρήσεων (ΜΗ.Τ.Ε.) της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν.
4276/2014 (Α΄ 155) του Υπουργείου Τουρισµού.

Άρθρο 38
Πρότυπο λειτουργικών προδιαγραφών glamping 

και φορείς πιστοποίησης

1. Το Ξενοδοχειακό Επιµελητήριο Ελλάδος (ΞΕΕ) ανα-
πτύσσει πρότυπο λειτουργικών προδιαγραφών glamping
που περιλαµβάνει επιπρόσθετες λειτουργικές προδια-
γραφές από τις κατά περίπτωση ισχύουσες, βάσει του ο-
ποίου διαπιστεύονται οι φορείς πιστοποίησης από το Ε-
θνικό Σύστηµα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) για τη διενέργεια
ελέγχων στα τουριστικά καταλύµατα. Οι λειτουργικές
προδιαγραφές glamping, όπως αυτές εκπονούνται από
το ΞΕΕ, εγκρίνονται µε απόφαση του Υπουργού Τουρι-
σµού.

2. Το ΞΕΕ εξουσιοδοτεί τους διαπιστευµένους φορείς
πιστοποίησης για τη διενέργεια ελέγχων στα τουριστικά
καταλύµατα και καταρτίζει κατάλογο εξουσιοδοτηµένων
προς τούτο φορέων.

3. Το Υπουργείο Τουρισµού και το ΞΕΕ υποχρεούνται
να διατηρούν αναρτηµένο στις επίσηµες ιστοσελίδες
τους επικαιροποιηµένο κατάλογο όλων των διαπιστευ-
µένων φορέων για τη διενέργεια επιτόπιων ελέγχων στα
τουριστικά καταλύµατα, προκειµένου να χορηγηθεί Σήµα
Glamping.

Άρθρο 39
Μεταβατική περίοδος χορήγησης 
προσωρινού Σήµατος Glamping

1. Μέχρι την έκδοση των λειτουργικών προδιαγραφών
glamping και την ανάρτηση του καταλόγου των εξουσιο-
δοτηµένων από το ΞΕΕ φορέων πιστοποίησης για τη διε-
νέργεια ελέγχων, τον επιτόπιο έλεγχο ασκεί το ειδικό
συλλογικό όργανο της παρ. 2 του άρθρου 38, το οποίο
γνωµοδοτεί για την έγκριση ή την απόρριψη της χορήγη-
σης προσωρινού Σήµατος Glamping υποβάλλοντας αιτιο-
λογηµένη Έκθεση Επιτόπιου Ελέγχου.

2. Το ειδικό συλλογικό όργανο ελέγχει την αίτηση για
τη διαπίστωση της πλήρωσης των ποιοτικών κριτηρίων,

διενεργώντας, κατόπιν συνεννόησης µε την αιτούσα επι-
χείρηση, επιτόπιο έλεγχο. 

3. Το ειδικό συλλογικό όργανο ελέγχου δύναται να
πραγµατοποιεί ελέγχους µε ή χωρίς προειδοποίηση καθ’
όλη τη διάρκεια ισχύος της χορηγηθείσας πιστοποίησης. 

4. Το προσωρινό Σήµα Glamping χορηγείται µε απόφα-
ση του αρµόδιου οργάνου του Υπουργείου Τουρισµού. 

5. Τα τουριστικά καταλύµατα που έχουν πιστοποιηθεί,
σύµφωνα µε το παρόν άρθρο, οφείλουν να πιστοποιη-
θούν εκ νέου µετά την έκδοση της απόφασης της παρ. 1
του άρθρου 43 και µόνο ως προς τις λειτουργικές προ-
διαγραφές glamping µέσω διενέργειας επιτόπιου ελέγ-
χου από τους εξουσιοδοτηµένους από το ΞΕΕ προς τού-
το φορείς. 

Άρθρο 40
Ανάκληση Σήµατος Glamping και επιβολή κυρώσεων

1. Το Σήµα Glamping ανακαλείται µε απόφαση του αρ-
µόδιου οργάνου του Υπουργείου Τουρισµού:
α) αν παύσει η λειτουργία του τουριστικού καταλύµα-

τος για οποιονδήποτε λόγο, 
β) αν διαπιστωθεί, κατά τη διενέργεια ελέγχου, ότι δεν

πληρούνται τα ποιοτικά κριτήρια και οι λειτουργικές προ-
διαγραφές glamping, 
γ) αν παρέλθει η πενταετία από τη χορήγησή του, χω-

ρίς να έχει αιτηθεί εκ νέου η επιχείρηση την ανανέωση
της πιστοποίησής της. 

2. Αν το τουριστικό κατάλυµα συνεχίσει τη χρήση του
Σήµατος Glamping, το οποίο έχει ανακληθεί σύµφωνα µε
τις περιπτώσεις της παρ. 1, επιβάλλεται πρόστιµο ύψους
δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ. Στα τουριστικά καταλύµατα
που διαφηµίζονται µε τον όρο «glamping», χωρίς να δια-
θέτουν τη σχετική πιστοποίηση, επιβάλλεται πρόστιµο ύ-
ψους δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ. Σε περίπτωση που δια-
πιστωθεί κατά τη διενέργεια ελέγχου σε πιστοποιηµένο
κατάλυµα ότι ο φορέας πιστοποίησης έχει υποβάλει ε-
γκριτική Έκθεση Επιτόπιου Ελέγχου που δεν αντιστοιχεί
στις λειτουργικές προδιαγραφές glamping, επιβάλλεται
στον φορέα πιστοποίησης πρόστιµο ύψους δύο χιλιάδων
(2.000) ευρώ. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κατά τη διε-
νέργεια ελέγχου σε πιστοποιηµένο κατάλυµα ότι ο ίδιος
φορέας πιστοποίησης σε χρονικό διάστηµα τριών ετών
έχει υποβάλει περισσότερες από µία εγκριτικές Εκθέ-
σεις Επιτόπιου Ελέγχου που δεν αντιστοιχούν στις λει-
τουργικές προδιαγραφές glamping, βάσει των οποίων πι-
στοποιήθηκε το τουριστικό κατάλυµα, επιβάλλεται πρό-
στιµο στον φορέα πιστοποίησης ύψους πέντε χιλιάδων
(5.000) ευρώ, ανακαλείται η σχετική εξουσιοδότηση και
ο φορέας διαγράφεται από τον κατάλογο των εξουσιο-
δοτηµένων από το ΞΕΕ φορέων.

3. Τα ανωτέρω πρόστιµα επιβάλλονται µε απόφαση
του αρµόδιου οργάνου του Υπουργείου Τουρισµού υπέρ
του Ελληνικού Δηµοσίου, βεβαιώνονται στην αρµόδια
κατά περίπτωση Δ.Ο.Υ. και εισπράττονται, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων.

Άρθρο 41
Άλλα θέµατα χορήγησης Σήµατος Glamping 

1. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισµού καθορίζο-
νται η µορφή και ο τύπος του Σήµατος Glamping, η µορ-
φή της Έκθεσης Επιτόπιου Ελέγχου και κάθε άλλη σχε-
τική λεπτοµέρεια. Με όµοια απόφαση δύνανται να προσ-
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διορίζονται και επιµέρους τεχνικά ή άλλα χαρακτηριστι-
κά ή παρεχόµενες υπηρεσίες glamping για την πιστοποί-
ηση των τουριστικών καταλυµάτων. 

2. Με απόφαση του αρµόδιου οργάνου του Υπουργεί-
ου Τουρισµού, µετά από γνωµοδότηση του ειδικού συλ-
λογικού οργάνου της παρ. 2 του άρθρου 42, δύναται να
χορηγείται Σήµα Glamping σε επιχειρήσεις, που κατά πα-
ρέκκλιση των κατά περίπτωση ισχυουσών τεχνικών και
λειτουργικών προδιαγραφών, θα υλοποιήσουν έργα σε
προστατευόµενες περιοχές του ν. 3937/2011 (Α΄ 60), ό-
που επιτρέπεται κατά περίπτωση. Για προστατευόµενες
περιοχές του δικτύου Natura απαιτείται προηγούµενη
περιβαλλοντική αδειοδότηση του άρθρου 10 του
ν. 4014/2011 (Α΄ 209), βάσει σχετικής απόφασης της αρ-
µόδιας Αρχής, που εκδίδεται κατόπιν υποβολής Ειδικής
Οικολογικής Αξιολόγησης και δήλωσης υπαγωγής σε
Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσµεύσεις (ΠΠΔ). Σε περί-
πτωση που η διαχείριση της προστατευόµενης περιοχής
εµπίπτει στην αρµοδιότητα εξειδικευµένου Φορέα Δια-
χείρισης, απαιτείται προηγουµένως σύµφωνη γνώµη αυ-
τού. Για περιοχές εντός Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου α-
παιτείται σύµφωνη γνώµη του Κεντρικού Συµβουλίου
Πολεοδοµικών Θεµάτων και Αµφισβητήσεων. 

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ

Άρθρο 42
Καθορισµός του εµβαδού παραχώρησης της απλής

χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης 
και παρόχθιας ζώνης

1. Τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 4 του άρθρου 13
του ν. 2971/2001 (Α΄ 285) αντικαθίστανται και η παρ. 4
διαµορφώνεται ως εξής:

«4. Είναι δυνατή η παραχώρηση της απλής χρήσης αι-
γιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης, υδάτινου
στοιχείου θάλασσας, λιµνοθάλασσας, λίµνης και πλεύσι-
µου ποταµού, για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυ-
πηρετούν τους λουόµενους ή την αναψυχή του κοινού, ι-
δίως για εκµίσθωση θαλάσσιων µέσων αναψυχής, ξα-
πλωστρών, οµπρελών, λειτουργία αυτοκινούµενου ή ρυ-
µουλκούµενου τροχήλατου αναψυκτηρίου, καθώς και
τραπεζοκαθισµάτων, εφόσον εξασφαλίζεται η ελεύθερη
διέλευση του κοινού και ανάλογα µε τη σύσταση του ε-
δάφους του αιγιαλού, µε τη διαδικασία και τους όρους
των παρ. 2 και 3. Το εµβαδόν κάθε παραχώρησης δεν
µπορεί να υπερβαίνει τα πεντακόσια (500) τετραγωνικά
µέτρα. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να παραµένει ελεύθε-
ρη έκταση αιγιαλού σε ποσοστό τουλάχιστον πενήντα
τοις εκατό (50%) του συνολικού εµβαδού του, ανάλογα
µε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του αιγιαλού, µη υπολογι-
ζόµενου του χώρου που είναι δυσπρόσιτος και µη αξιο-
ποιήσιµος και µε τους περιορισµούς, ως προς το ποσο-
στό κάλυψης του αιγιαλού, που ορίζονται στην απόφαση
παραχώρησης».

2. Στην περ. α΄ της παρ. 5 του άρθρου 13 του
ν. 2971/2001 (Α΄ 285) προστίθεται εδάφιο και η παρ. 5
διαµορφώνεται ως εξής: 

«5. α) Στα όµορα προς τον αιγιαλό, παραλία, λιµνοθά-
λασσα, λίµνη ή πλεύσιµο ποταµό κύρια ξενοδοχειακά
καταλύµατα, οργανωµένες τουριστικές κατασκηνώσεις

(camping), κέντρα αναψυχής, ναυταθλητικά σωµατεία α-
ναγνωρισµένα από τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού,
καθώς και σε επιχειρήσεις θαλάσσιων µέσων αναψυχής,
που δραστηριοποιούνται σε χώρο όµορο του κοινοχρή-
στου και λειτουργούν νόµιµα, και εφόσον πληρούνται οι
προϋποθέσεις του Γενικού Κανονισµού Λιµένα µε αριθµ.
20 (Β΄ 444/1999), µπορεί να παραχωρείται µε αντάλλαγ-
µα η απλή χρήση αιγιαλού, παραλίας, όχθης ή παρόχθιας
ζώνης, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παρ. 3, χω-
ρίς δηµοπρασία, για χρονικό διάστηµα µέχρι τρία (3) έτη
και για τους σκοπούς που αναφέρονται στο πρώτο εδά-
φιο της παρ. 4. Ο περιορισµός του εµβαδού κάθε παρα-
χώρησης της απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης ή
παρόχθιας ζώνης, σε πεντακόσια (500) τετραγωνικά µέ-
τρα, που προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 4,
δεν ισχύει για τις παραχωρήσεις σε όµορα του κοινοχρή-
στου χώρου ξενοδοχεία, οργανωµένες τουριστικές κα-
τασκηνώσεις (camping) και σύνθετα τουριστικά καταλύ-
µατα των υποπερ. αα΄, ββ΄ και δδ΄ της περ. α΄ της παρ.
2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α΄155), που λειτουρ-
γούν νόµιµα. Σε περίπτωση ύπαρξης συνεχόµενων όµο-
ρων επιχειρήσεων του πρώτου εδαφίου της παρούσας,
καταλείπεται από τις προβολές των ορίων κάθε επιχείρη-
σης ελεύθερη ζώνη τουλάχιστον δύο (2) µέτρων εκατέ-
ρωθεν των ορίων τους. Αν η πρόσοψη της επιχείρησης
είναι µικρότερη των έξι (6) µέτρων, η ελεύθερη ζώνη µει-
ώνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%) εκατέρωθεν των
ορίων της. Αν µεταξύ των χώρων που ασκείται η δραστη-
ριότητα της επιχείρησης και των κοινόχρηστων χώρων
του πρώτου εδαφίου της παρούσας παρεµβάλλεται δη-
µοτική οδός, η ιδιότητα του όµορου διατηρείται. Το ίδιο ι-
σχύει και όταν µεταξύ της επιχείρησης και των ανωτέρω
κοινοχρήστων χώρων παρεµβάλλεται πλατεία. Αν υπάρ-
χουν περισσότερες από µία επιχειρήσεις που δραστηριο-
ποιούνται µε πρόσοψη σε πλατεία όµορη των ανωτέρω
κοινόχρηστων χώρων, διενεργείται δηµοπρασία για την
παραχώρηση τµηµάτων αυτών, η οποία µπορεί να διεξα-
χθεί και ηλεκτρονικά, µε τιµή εκκίνησης το αντάλλαγµα
που ορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 16Α. Αν µεταξύ των
χώρων στους οποίους ασκείται η δραστηριότητα της επι-
χείρησης και των κοινόχρηστων χώρων µεσολαβεί ιδιω-
τικό ακίνητο ή ακίνητο που ανήκει στην ιδιωτική περιου-
σία του Δηµοσίου ή της εταιρείας µε την επωνυµία «Ε-
ταιρεία Ακινήτων Δηµοσίου Α.Ε.», της ανωτέρω παρα-
χώρησης απαιτείται να προηγηθεί η απόκτηση εµπράγ-
µατου ή ενοχικού δικαιώµατος επί του ακινήτου αυτού
και η επέκταση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας και
επ’ αυτού, προκειµένου να αποκτηθεί η ιδιότητα του όµο-
ρου. Το αντάλλαγµα για την παραχώρηση της παρούσας
καθορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 16Α.»

Άρθρο 43
Τοποθέτηση ειδικών κατασκευών για εκδηλώσεις 
σχετικά µε την ασφάλεια του κοινού στη θάλασσα

Στην παρ. 7 του άρθρου 13Α του ν. 2971/2001 (Α΄ 285)
προστίθεται δεύτερο εδάφιο και η παρ. 7 του άρθρου
13Α του ν. 2971/2001 (Α΄ 285) διαµορφώνεται ως εξής:

«7. Επιτρέπεται µε απόφαση του Προϊσταµένου της
αρµόδιας Κτηµατικής Υπηρεσίας, η οποία κοινοποιείται
στην αρµόδια Λιµενική Αρχή, η παραχώρηση, άνευ α-
νταλλάγµατος, τµηµάτων του αιγιαλού και της παραλίας
προς Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού, ύστερα από αίτηση του οικείου
Δήµου, για την εκτέλεση έργων επ’ αυτών, µη µονίµως
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πακτωµένων στο έδαφος, τα οποία διευκολύνουν απο-
κλειστικά την πρόσβαση ατόµων µε ειδικές ανάγκες, ή ε-
πιβάλλονται για λόγους δηµόσιας τάξης ή ασφάλειας
του κοινού. Με την ίδια διαδικασία επιτρέπεται η παρα-
χώρηση, άνευ ανταλλάγµατος, της απλής χρήσης τµη-
µάτων του αιγιαλού και της παραλίας προς Ο.Τ.Α. α΄
βαθµού, ύστερα από αίτηση του οικείου Δήµου, για την
τοποθέτηση επ’ αυτών µη µονίµως πακτωµένων στο έδα-
φος και µέγιστου εµβαδού 10 τ.µ. ειδικών κατασκευών,
οι οποίες προορίζονται για τη διεξαγωγή ενηµερωτικών -
εκπαιδευτικών εκδηλώσεων, σχετικά µε την ασφάλεια
του κοινού και την πρόληψη ατυχηµάτων στη θάλασσα.
Κάθε Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού οφείλει να εξασφαλίζει την πρό-
σβαση σε άτοµα µε ειδικές ανάγκες σε τουλάχιστον µία
παραλία της χωρικής του αρµοδιότητας. Στην περίπτωση
αυτή δεν απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας των παρ. 6
έως 10 του άρθρου 14. Ο φορέας διαχείρισης του έργου
ενηµερώνει την αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Πολι-
τισµού και Αθλητισµού ώστε, αν αυτό βρίσκεται εντός
κηρυγµένου αρχαιολογικού χώρου, να χορηγηθεί έγκρι-
ση και να παρακολουθείται η εκτέλεση του έργου.»

Άρθρο 44
Καθορισµός του ύψους της εγγυητικής επιστολής 

καλής εκτέλεσης του έργου

Η περ. στ ΄ της παρ. 6 του άρθρου 14 του ν. 2971/2001
(Α΄ 285) αντικαθίσταται ως εξής:

«στ) εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του έργου,
το ύψος της οποίας ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκα-
τό 5% επί του ανταλλάγµατος της παραχώρησης».

Άρθρο 45
Εξορθολογισµός επιβαλλόµενων κυρώσεων σε 
περίπτωση βραχυχρόνιας κατάληψης αιγιαλού, 

παραλίας, όχθης, παράλιας όχθης 
και παρόχθιας ζώνης

1. Το ενδέκατο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 27 του
ν. 2971/2001 (Α΄ 285) αντικαθίσταται και η παρ. 3 δια-
µορφώνεται ως εξής:

«3. Σε περίπτωση βραχυχρόνιας κατάληψης για επο-
χιακή χρήση, ιδίως για τις περιπτώσεις των άρθρων 13
και 13Α, κατά παρέκκλιση της παρ. 1, δεν εκδίδεται
Π.Δ.Α., αλλά Πράξη Άµεσης Αποµάκρυνσης των αυθαί-
ρετων κατασκευών/πραγµάτων του Προϊσταµένου της
αρµόδιας Κτηµατικής Υπηρεσίας, η οποία κοινοποιείται
µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από την έκδοσή της
στον καθ’ ου η Πράξη και στον οικείο Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού.
Κατά της Πράξης Άµεσης Αποµάκρυνσης επιτρέπεται η
άσκηση ανακοπής ενώπιον του Προέδρου Πρωτοδικών
του αρµοδίου κατά τόπο Μονοµελούς Πρωτοδικείου, µέ-
σα σε ανατρεπτική προθεσµία πέντε (5) ηµερών από την
κοινοποίηση της πράξης, η οποία δεν µπορεί να παρατα-
θεί. Μέσα στην ίδια προθεσµία πρέπει η ανακοπή να κοι-
νοποιηθεί στον Προϊστάµενο της αρµόδιας Κτηµατικής
Υπηρεσίας. Η ανακοπή συζητείται µε τη διαδικασία των
ασφαλιστικών µέτρων εντός πέντε (5) ηµερών από την
κατάθεσή της, η δε απόφαση εκδίδεται εντός τριών (3)
ηµερών από τη συζήτησή της. Κατά της απόφασης αυτής
δεν χωρεί ένδικο µέσο. Η απόφαση κοινοποιείται µε επι-
µέλεια του ανακόπτοντος στον Προϊστάµενο της αρµό-
διας Κτηµατικής Υπηρεσίας και στον οικείο Δήµο. Μέσα

σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από την έκδοση της από-
φασης επί της ανακοπής του προηγούµενου εδαφίου ή
την πάροδο άπρακτης της προθεσµίας για την άσκηση
της ανακοπής εναντίον της Πράξης Άµεσης Αποµάκρυν-
σης, ο καθ’ ου η Πράξη οφείλει να αποµακρύνει τις κατα-
σκευές/πράγµατα, µε τα οποία έχει γίνει η κατάληψη. Ο
οικείος Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού διαπιστώνει την εµπρόθεσµη α-
ποµάκρυνσή τους. Αν αυτά δεν αποµακρυνθούν εµπρό-
θεσµα, ο οικείος Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού υποχρεούται να τα α-
ποµακρύνει µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από
την πάροδο της προθεσµίας εντός της οποίας ο καθ’ ου
όφειλε να ενεργήσει για την αποµάκρυνση. Επίσης, εκδί-
δεται πρωτόκολλο καθορισµού αποζηµίωσης αυθαίρετης
χρήσης (Π.Κ.Α.Α.Χ.), µε το οποίο επιβάλλεται αποζηµίω-
ση και πρόστιµο που καθορίζονται στο διπλάσιο των υπο-
λογιζοµένων σύµφωνα µε την παρ. 2. Επιπλέον, ο υπό-
τροπος αυθαίρετος κάτοχος και ο/η σύζυγός του, καθώς
και οµόρρυθµες ή ετερόρρυθµες εταιρείες ή ιδιωτικές
κεφαλαιουχικές εταιρείες, στις οποίες τα ανωτέρω πρό-
σωπα είναι εταίροι, αποκλείονται από οποιαδήποτε πα-
ραχώρηση αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης,
υδάτινου στοιχείου, πυθµένα και υπεδάφους του βυθού
της θάλασσας, λιµνοθάλασσας, λίµνης και της κοίτης
πλεύσιµου ποταµού για χρονικό διάστηµα ενός (1) έ-
τους. Θεωρείται υπότροπος το πρόσωπο κατά του οποί-
ου εκδίδεται Πράξη Άµεσης Αποµάκρυνσης, στη περί-
πτωση που έχει ήδη εκδοθεί προγενέστερα κατά του ιδί-
ου προσώπου τέτοια Πράξη, η οποία οριστικοποιήθηκε
είτε µε την πάροδο άπρακτης της προθεσµίας άσκησης
ανακοπής είτε µε την έκδοση οριστικής δικαστικής από-
φασης που απορρίπτει το σχετικό ένδικο βοήθηµα.
Υπότροπος επίσης θεωρείται, υπό τις ως άνω προϋπο-

θέσεις, και το πρόσωπο σε βάρος του οποίου εκδόθηκε
για πρώτη φορά Πράξη Άµεσης Αποµάκρυνσης, στην πε-
ρίπτωση που έχει ήδη εκδοθεί µία τέτοια Πράξη Άµεσης
Αποµάκρυνσης και κατά του/της συζύγου του. Οι ρυθµί-
σεις της παρούσας εφαρµόζονται και για όσους επεκτεί-
νονται αυθαίρετα σε χώρο πέραν αυτού που τους έχει
παραχωρηθεί νοµίµως.»

2. Οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 27 του
ν. 2971/2001 (Α΄ 285), όπως διαµορφώνεται έπειτα από
την τροποποίησή της µε την παρ. 1 του παρόντος, ισχύ-
ουν αναδροµικά από τις 24 Απριλίου 2019.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 46
Ρυθµίσεις για κολυµβητικές δεξαµενές εντός 

τουριστικών καταλυµάτων

1. Στην έννοια των κολυµβητικών δεξαµενών περιλαµ-
βάνονται και τα συστήµατα υδροµάλαξης ή και µηχανι-
σµού παραγωγής κυµάτων που διαθέτουν συστήµατα α-
νακυκλοφορίας, φίλτρανσης και χηµικής επεξεργασίας
(jacuzzi).

2. Υπεύθυνος λειτουργίας της κολυµβητικής δεξαµε-
νής είναι το φυσικό πρόσωπο στο όνοµα του οποίου
γνωστοποιείται η λειτουργία της κολυµβητικής δεξαµε-
νής. Στο προσωπικό που οφείλουν, κατά τις κείµενες υ-
γειονοµικές διατάξεις, να απασχολούν τα τουριστικά κα-
ταλύµατα, στα οποία λειτουργούν κολυµβητικές δεξαµε-
νές, περιλαµβάνεται υποχρεωτικά και ένας τουλάχιστον
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απόφοιτος σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, εφο-
διασµένος µε βεβαίωση, σε ισχύ, επιτυχούς συµµετοχής
στις εξετάσεις ναυαγοσώστη πισίνας ή άδεια ναυαγοσώ-
στη από λιµενική αρχή. 

3. α. Για τα καταλύµατα µε περισσότερες από πενήντα
(50) κλίνες και µε βάθος µίας τουλάχιστον κολυµβητικής
δεξαµενής µεγαλύτερο από 1,5 µέτρο, ο ναυαγοσώστης
πισίνας, οφείλει, κατά τις ώρες λειτουργίας της πισίνας,
να βρίσκεται σε ετοιµότητα, µε ένδυµα κολύµβησης, καθ’
όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας του, καθήµενος επί του υ-
πάρχοντος βάθρου ναυαγοσώστη ή να περιπολεί πεζός
στον χώρο ευθύνης του και να µην εκτελεί άλλη υπηρε-
σία. 
β. Για τα καταλύµατα µε λιγότερες από πενήντα (50)

κλίνες ή µε βάθος κολυµβητικής δεξαµενής µικρότερο α-
πό 1,5 µέτρο, ο ναυαγοσώστης πισίνας οφείλει, κατά τις
ώρες λειτουργίας της κολυµβητικής δεξαµενής, να βρί-
σκεται σε ετοιµότητα εντός του τουριστικού καταλύµα-
τος, καθ’ όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας του.

4. Δεν απαιτείται ο ορισµός ναυαγοσώστη πισίνας ή
άλλου εξειδικευµένου προσωπικού, στην περίπτωση κο-
λυµβητικής δεξαµενής ή συστήµατος υδροµάλαξης, τα
οποία εξυπηρετούν ενοίκους-πελάτες ενός δωµατίου ή
διαµερίσµατος κύριου ή µη κύριου καταλύµατος. Στην
περίπτωση αυτή, το τουριστικό κατάλυµα αναρτά, σε εµ-
φανές σηµείο πλησίον εκάστης δεξαµενής, κείµενο που
ενηµερώνει τον πελάτη για τους κανόνες υγιεινής και α-
σφάλειας κατά την κολύµβηση, σύµφωνα µε τις κείµενες
υγειονοµικές διατάξεις για τις κολυµβητικές δεξαµενές
και προσαρτά τους ανωτέρω κανόνες αναλυτικά στα ι-
διωτικά συµφωνητικά που καταρτίζει µε τους πελάτες
του. 

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Τουρι-
σµού καθορίζονται η εκπαίδευση του ναυαγοσώστη πισί-
νας, η διαδικασία εξέτασης των υποψηφίων ναυαγοσω-
στών πισίνας, η συγκρότηση της επιτροπής εξετάσεων,
οι υποχρεώσεις φορέων διαχείρισης καταλυµάτων, περι-
λαµβανοµένου του περιεχοµένου του φαρµακείου που
οφείλουν να διαθέτουν, οι κυρώσεις και κάθε άλλο σχε-
τικό θέµα. 

Άρθρο 47
Χρονική περίοδος δραστηριοποίησης ναυαγοσωστών

Λόγω των έκτακτων µέτρων για τον περιορισµό της
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, για το έτος 2020,
η υποχρέωση πρόσληψης ναυαγοσώστη σε οργανωµέ-
νες ή µη παραλίες, σύµφωνα µε την περ. γ΄ της παρ. 11
του άρθρου 15 του ν. 2743/1999 (Α΄ 211), όπως τροπο-
ποιήθηκε µε το άρθρο 16 του ν. 4676/2020 (Α΄ 67), ισχύ-
ει για τη χρονική περίοδο από την 1η Ιουλίου 2020 έως
και την 30ή Σεπτεµβρίου 2020, από ώρες 10:00 έως
18:00, κατ’ ελάχιστον. Η ελάχιστη χρονική περίοδος και
το ελάχιστο εύρος των ωρών του προηγούµενου εδαφί-
ου µπορούν να µεταβάλλονται µε απόφαση του Υπουρ-
γού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, για την περιφέ-
ρεια δικαιοδοσίας όλων των Λιµενικών Αρχών της Χώ-
ρας για το 2020. Κατ’ εξαίρεση, η υποχρέωση του εδαφί-
ου α΄ αρχίζει και πριν την 1η.7.2020, µε την ολοκλήρωση
των διαδικασιών παραχώρησης απλής χρήσης χώρων αι-
γιαλού-παραλίας (λουτρική εγκατάσταση) και της ανάθε-
σης ναυαγοσωστικής κάλυψης των χώρων σε νοµίµως
λειτουργούσες σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης.

Άρθρο 48
Προθεσµία κατάταξης ενοικιαζόµενων επιπλωµένων 

δωµατίων διαµερισµάτων (ΕΕΔΔ)

Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4276/2014
(Α΄ 155), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 32 του
ν. 4582/2018 (Α΄ 208) και εν συνεχεία όπως συµπληρώ-
θηκε µε το άρθρο 20 του ν. 4638/2019 (Α΄ 181), προστί-
θεται περίπτωση γ΄ως εξής:

«γ. Η προθεσµία κατάταξης των καταλυµάτων της υ-
ποπερ. γγ΄ της περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 1, τα ο-
ποία λειτουργούν µε βάση προϊσχύουσες τεχνικές και
λειτουργικές προδιαγραφές, παρατείνεται από τη λήξη
της έως τις 31.05.2022. Μετά την πάροδο της ανωτέρω
προθεσµίας, η εγκατάσταση σφραγίζεται µε απόφαση
του Προϊσταµένου της οικείας Περιφερειακής Υπηρε-
σίας Τουρισµού του Υπουργείου Τουρισµού µέχρι την
προσκόµιση 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 31.05.2021, η
διάρκεια ισχύος του θα είναι πέντε (5) έτη. Εάν το πιστο-
ποιητικό κατάταξης των ως άνω καταλυµάτων εκδοθεί α-
πό την 1η.6.2021 έως τις 31.5.2022, 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 49
Κατευθυνόµενες αγορές

Στο άρθρο 7 του ν. 4276/2014 (Α΄ 155) προστίθεται
παρ. 21, ως εξής:

«21. Απαγορεύεται η υπόδειξη καταστηµάτων παντός
τύπου στο πλαίσιο πραγµατοποίησης εκδροµών ή περιη-
γήσεων από τουριστικά γραφεία, επί ποινή προστίµου
εύρους από 1.000 (χίλια) ευρώ έως 2.000 (δύο χιλιάδες)
ευρώ, το οποίο επιβάλλεται τόσο στον υπεύθυνο του
τουριστικού γραφείου, όσο και στο πρόσωπο που προέ-
βη στην εν λόγω πράξη. Σε περίπτωση υποτροπής το
πρόστιµο διπλασιάζεται και σε περίπτωση δεύτερης και
κάθε επόµενης υποτροπής το πρόστιµο τριπλασιάζεται.
Με το ίδιο πρόστιµο τιµωρείται και η στάση σε µεµονω-
µένα και πάντοτε ίδια καταστήµατα.»

Άρθρο 50
Πρεσβευτής του Ελληνικού Τουρισµού

1. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισµού απονέµεται
ο τίτλος του/της «Πρεσβευτή του Ελληνικού Τουρισµού»
σε φυσικά και νοµικά πρόσωπα εγνωσµένου κύρους ή µε
δυνατότητα άσκησης επιρροής στο ευρύτερο κοινό αγο-
ρών προέλευσης επισκεπτών της χώρας µας, σε ευρύ
κοινό νέων αγορών, τις οποίες αποσκοπεί να προσελκύ-
σει η χώρα µας (αγορές-στόχοι) ή σε ειδικότερα τµήµατα
των αγορών αυτών µέσω του διαδικτύου και των µέσων
κοινωνικής δικτύωσης ή µέσω της επαγγελµατικής και
προσωπικής δικτύωσής τους.

2. Ο τίτλος του/της «Πρεσβευτή του Ελληνικού Τουρι-
σµού» είναι τιµητικός και δεν καταβάλλεται αµοιβή στα
φέροντα τον τίτλο αυτό φυσικά ή νοµικά πρόσωπα. 
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3. Με την απονοµή του τίτλου δύναται να προσδιορίζε-
ται κατά περίπτωση πλαίσιο συνεργασίας, το οποίο απο-
τελείται από στόχους-υποχρεώσεις και οφέλη του /της
Πρεσβευτή του ελληνικού τουρισµού. Για την παρακο-
λούθηση υλοποίησης του πλαισίου συνεργασίας αρµό-
δια είναι η Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασµού του Υ-
πουργείου Τουρισµού.

4. Ο τιµητικός τίτλος απονέµεται για χρονικό διάστηµα
δύο (2) ετών µε δυνατότητα ανανέωσης και δύναται να
αρθεί µε απόφαση του Υπουργού Τουρισµού οποτεδήπο-
τε εντός της διετούς διάρκειάς του.

Άρθρο 51
Αρµοδιότητες Ειδικής Υπηρεσίας Προώθησης 
και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων

1. Στην περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 12 του
ν. 4002/2011 (Α ΄180), η φράση «άνω των 300 κλινών» α-
ντικαθίσταται µε τη φράση «άνω των 100 κλινών». 

2. Στο τέλος της περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 12 του
ν. 4002/2011 προστίθεται η φράση: «Σε κάθε περίπτωση,
πρέπει να τηρούνται όλες οι διατάξεις της κείµενης πο-
λεοδοµικής νοµοθεσίας».

3. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της περ. β της παρ.
2 του άρθρου 12 του ν. 4002/2011 προστίθεται νέο εδά-
φιο ως εξής: «Συγκεκριµένα για την περιοχή Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης και ειδικότερα για τις τουριστι-
κές περιοχές Καβάλας και Ν. Θάσου, η ΕΥΠΑΤΕ είναι αρ-
µόδια για τουριστικά καταλύµατα άνω των πενήντα (50)
κλινών για θέµατα που εµπίπτουν στη διαδικασία έκδο-
σης και ελέγχου οικοδοµικών αδειών, για χρονική περίο-
δο ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος του παρό-
ντος.»

Άρθρο 52
Οργανωτικά θέµατα Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού

1. Η υποπερ. ζζ΄ της περ. δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 9
του π.δ. 72/2018 (Α΄141) αντικαθίσταται ως εξής:

«ζζ. Την ανάπτυξη σχέσεων και συνεργασιών µε ευ-
ρωπαϊκές και άλλες τράπεζες πληροφοριών και στατι-
στικές αρχές και την καταβολή συνδροµών σε αυτές, ό-
που απαιτείται, καθώς και τη συµµετοχή σε διεθνή fora
και οργανισµούς.» 

2. Η υποπερ. εε ΄της περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 10
του π.δ. 72/2018 αντικαθίσταται ως εξής:

«εε. Την ανάπτυξη σχέσεων και συνεργασιών µε διε-
θνείς οργανισµούς, πανεπιστηµιακές κοινότητες, εξειδι-
κευµένους φορείς και οµάδες κοινού ειδικού ενδιαφέρο-
ντος, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και την κα-
ταβολή συνδροµών όπου απαιτείται κατά περίπτωση από
την Κεντρική Υπηρεσία ή και τις Υπηρεσίες ΕΟΤ Εξωτε-
ρικού.»

3. Προστίθεται υποπερ. ιδιδ΄ στην περ. β΄ της παρ. 2
του άρθρου 11 του π.δ. 72/2018 ως εξής:

«ιδιδ. Τη φροντίδα για την καταστροφή του άχρηστου
υλικού των Υπηρεσιών Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού». 

4. Η υποπερ. εε΄ της περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 12
του π.δ. 72/2018 αντικαθίσταται ως εξής:

«εε. Την κατάρτιση των προδιαγραφών, όρων και απαι-
τήσεων για την ανάθεση των υπηρεσιών φύλαξης, ασφά-
λειας και καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων
του Οργανισµού στην Ελλάδα και την προώθησή τους
στο Τµήµα Προµηθειών για τη διενέργεια διαγωνισµών

και τη σύναψη των σχετικών συµβάσεων».
5. Η υποπερ. ιστιστ΄ της περ. β ΄ της παρ. 2 του άρ-

θρου 12 του π.δ. 72/2018 αντικαθίσταται ως εξής:
«ιστιστ. Την παρακολούθηση των αναλώσεων και την

καταγραφή των αναγκών ανανέωσης των αποθεµάτων
της αποθήκης στο εσωτερικό.»

6. Η παρ. 3 του άρθρου 26 του π.δ. 72/2018 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«3. Συντάσσουν και υποβάλλουν για έγκριση στη Γενι-
κή Διεύθυνση και τις αρµόδιες Διευθύνσεις της Κεντρι-
κής Υπηρεσίας (Διεύθυνση Τουριστικής Προβολής και Δι-
εύθυνση Δηµοσίων Σχέσεων) ετήσια Προγράµµατα Δρά-
σης. Τα Προγράµµατα περιλαµβάνουν δράσεις προβολής
και προώθησης του ελληνικού τουρισµού στις περιοχές
αρµοδιότητάς τους, όπως κάθε είδους διαφήµιση σε έ-
ντυπα, ηλεκτρονικά και άλλα µέσα, οργάνωση συνε-
δρίων, ηµερίδων και άλλου είδους εκδηλώσεων, διοργά-
νωση ταξιδίων εξοικείωσης για εκπροσώπους των ΜΜΕ
και της τουριστικής αγοράς αρµοδιότητάς τους, καθώς
και κάθε άλλη δράση προβολής.»

7. Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 28 του π.δ. 72/2018 αντι-
καθίστανται ως εξής:

«1. Οι αριθµός των θέσεων τακτικού προσωπικού, των
Υπηρεσιών Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού ανέρχεται σε είκοσι πέ-
ντε (25) και κατανέµονται ως εξής:
α. Μία (1) θέση Προϊσταµένου κατηγορίας εκπαίδευ-

σης/εκπαιδευτικής βαθµίδας ΠΕ ή ΤΕ, ανεξαρτήτως κλά-
δου ή ειδικότητας, µε βαθµό τουλάχιστον Β΄ σε όλες τις
Υπηρεσίες.
β. Μία (1) θέση Αναπληρωτή Προϊσταµένου κατηγο-

ρίας εκπαίδευσης/εκπαιδευτικής βαθµίδας ΠΕ ή ΤΕ, ανε-
ξαρτήτως κλάδου ή ειδικότητας, µε βαθµό τουλάχιστον
Β΄ σε καθεµία από τις Υπηρεσίες: Ηνωµένου Βασιλείου
και Ιρλανδίας, Αµερικής, Γερµανίας, Γαλλίας, Ρωσίας,
Κάτω Χωρών, Σκανδιναβίας και Κίνας.

2. Ο αριθµός των θέσεων επιτόπιου προσωπικού των
Υπηρεσιών Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού ανέρχεται σε σαράντα ε-
πτά (47) και κατανέµονται ανάλογα µε τις ανάγκες και
την προβλεπόµενη εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία.
α. Τέσσερις (4) θέσεις σε καθεµία από τις Υπηρεσίες

Ηνωµένου Βασιλείου και Ιρλανδίας, Αµερικής, Γερµανίας
και Ρωσίας που κατανέµονται ανάλογα µε τις ανάγκες
και την προβλεπόµενη εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία.
β. Τρεις (3) θέσεις σε καθεµία από τις Υπηρεσίες Αυ-

στρίας, Κάτω Χωρών, Ιταλίας, Γαλλίας, Σκανδιναβίας,
Ρουµανίας και Κίνας που κατανέµονται ανάλογα µε τις
ανάγκες και την προβλεπόµενη εκάστοτε ισχύουσα νο-
µοθεσία.
γ. Δυο (2) θέσεις σε καθεµία από τις Υπηρεσίες Ισπα-

νίας, Κύπρου, Πολωνίας και Σερβίας που κατανέµονται
ανάλογα µε τις ανάγκες και την προβλεπόµενη εκάστοτε
ισχύουσα νοµοθεσία.
δ. Μια (1) θέση σε καθεµία από τις Υπηρεσίες Τουρκίας

και Ισραήλ, µε βάση τις ανάγκες της Υπηρεσίας και την
προβλεπόµενη εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία.»

Άρθρο 53
Υπηρεσιακές µεταβολές υπαλλήλων 
Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού

Το άρθρο 29 του π.δ. 343/2001 (Α΄ 231), όπως αντικα-
ταστάθηκε µε το άρθρο 57 του ν. 4582/2018, αντικαθί-
σταται ως εξής:
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«Άρθρο 29
Μεταθέσεις - αποσπάσεις

1. Η µετάθεση των υπαλλήλων του άρθρου 29 του
π.δ. 72/2018 (Α΄ 141) διενεργείται µε απόφαση του Γενι-
κού Γραµµατέα του Ε.Ο.Τ., ύστερα από γνώµη του υπη-
ρεσιακού συµβουλίου.
Με το έγγραφο που ανακοινώνεται στον υπάλληλο η

µετάθεσή του, τάσσεται η αναγκαία προθεσµία για τη µε-
τάβαση στη νέα θέση του, προθεσµία η οποία δεν µπορεί
να υπερβεί τους δύο (2) κατ’  ανώτατο όριο µήνες. Σε έ-
κτακτες περιπτώσεις και µε την έγγραφη σύµφωνη γνώ-
µη του υπό µετάθεση υπαλλήλου, η µετάβαση στη νέα
θέση του µπορεί να είναι άµεση.

2. Η διάρκεια της µετάθεσης είναι τρία (3) έτη. Η πα-
ράταση της µετάθεσης επιτρέπεται έως τρία (3) επιπλέ-
ον έτη µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα του Ε.Ο.Τ.,
ύστερα από γνώµη του υπηρεσιακού συµβουλίου, εφό-
σον ο υπάλληλος υποβάλει σχετική αίτηση στη Διεύθυν-
ση Διοικητικών Υπηρεσιών του Ε.Ο.Τ. έξι (6) µήνες πριν
από τη λήξη της. Για την παράταση της µετάθεσης, το υ-
πηρεσιακό συµβούλιο εκτιµά τις ανάγκες της υπηρεσίας
και λαµβάνει υπόψη τις ετήσιες εκθέσεις αξιολόγησης
του υπαλλήλου και τη γενικότερη απόδοσή του.

3. Η µετάθεση παύει αυτοδίκαια όταν λήξει το χρονικό
όριο της παρ. 2.. Ο υπάλληλος, µετά τη λήξη της µετάθε-
σης, επανέρχεται στην Κεντρική Υπηρεσία του Ε.Ο.Τ..

4. Η απόσπαση των υπαλλήλων του άρθρου 29 του
π.δ. 72/2018 διενεργείται µε απόφαση του αρµοδίου ορ-
γάνου του Υπουργείου Τουρισµού, ύστερα από γνώµη
του υπηρεσιακού συµβουλίου του Ε.Ο.Τ. και του οικείου
υπηρεσιακού συµβουλίου. Με το έγγραφο µε το οποίο α-
νακοινώνεται στον υπάλληλο η απόσπασή του, τάσσεται
η αναγκαία προθεσµία για τη µετάβαση στη νέα θέση
του, προθεσµία η οποία δεν µπορεί να υπερβεί τους δύο
(2) κατ’ ανώτατο όριο µήνες. Σε έκτακτες περιπτώσεις
και µε την έγγραφη σύµφωνη γνώµη του υπό απόσπαση
υπαλλήλου, η µετάβαση στη νέα θέση του µπορεί να εί-
ναι άµεση.

5. Η διάρκεια της απόσπασης είναι τρία (3) έτη. Επι-
τρέπεται η παράταση της απόσπασης έως τρία (3) επι-
πλέον έτη µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου του Υ-
πουργείου Τουρισµού, ύστερα από γνώµη του υπηρεσια-
κού συµβουλίου του Ε.Ο.Τ. και του οικείου υπηρεσιακού
συµβουλίου, εφόσον ο υπάλληλος υποβάλει σχετική αί-
τηση στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών του Ε.Ο.Τ.
έξι (6) µήνες πριν από τη λήξη της. Για την παράταση της
απόσπασης, το υπηρεσιακό συµβούλιο του Ε.Ο.Τ. εκτιµά
τις ανάγκες της υπηρεσίας και λαµβάνει υπόψη τις ετή-
σιες εκθέσεις αξιολόγησης του υπαλλήλου και τη γενι-
κότερη απόδοσή του.

6. Η απόσπαση παύει αυτοδίκαια όταν λήξει το χρονι-
κό όριο της παρ. 5. Ο υπάλληλος, µετά από τη λήξη της
απόσπασης, επανέρχεται στην υπηρεσία προέλευσης. Υ-
πάλληλος που ήδη υπηρέτησε για µία (1) ή περισσότερες
θητείες στο εξωτερικό και έχει επανέλθει στην Κεντρική
Υπηρεσία του Ε.Ο.Τ. ή του Υπουργείου Τουρισµού, σύµ-
φωνα µε όσα ορίζονται ανωτέρω, µπορεί να συµµετά-
σχει, ύστερα από σχετική προκήρυξη, στις κρίσεις για
την εκ νέου µετάθεση ή απόσπασή του στην ίδια ή σε άλ-
λη υπηρεσία Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού.

7. Εξαιρούνται των περιπτώσεων των παρ. 2 και 6 οι ή-

δη υπηρετούντες σε Υπηρεσίες Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού Προϊ-
στάµενοι ή Αναπληρωτές Προϊστάµενοι, για τους οποί-
ους έχει ήδη εγκριθεί συνολικός χρόνος παράτασης θη-
τείας έξι (6) ετών.»

Άρθρο 54
Δυνατότητα λειτουργίας συστηµάτων τηλεϊατρικής

στα Ιατρεία Μονάδων Ιαµατικής Θεραπείας, 
Κέντρων Ιαµατικού Τουρισµού - Θερµαλισµού 

και Κέντρων Θαλασσοθεραπείας

Στην παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 4582/2018 (Α΄ 208),
µε το οποίο αντικαταστάθηκε το άρθρο 31 του
ν. 4238/2014 (Α΄ 38), όπως αυτό αντικαταστάθηκε µε την
παρ. 2 του άρθρου 40 του ν. 4272/2014 (Α΄ 145), προστί-
θενται εδάφια ως εξής:

«Στα ιατρεία των παραπάνω περιπτώσεων είναι δυνα-
τόν να λειτουργούν πιστοποιηµένα συστήµατα (α) τηλε-
ϊατρικής, µε τα οποία να καθίσταται δυνατή η τηλεµετρία
για παθήσεις, όπως καρδιαγγειακές, µεταβολικές, δερ-
µατικές, αναπνευστικές, ουρολογικές, ρευµατολογικές
και (β) αποµακρυσµένης διασύνδεσης, τηλεγνωµάτευ-
σης και τηλεσυνεδρίας µε ιατρικό και ειδικό προσωπικό
υγείας µέσω κινητής τεχνολογίας. Στην περίπτωση του
ιατρείου ιαµατικού τουρισµού η διαχείριση των ανωτέρω
συστηµάτων πραγµατοποιείται από τον επιστηµονικά υ-
πεύθυνο ιατρό που στελεχώνει το ιατρείο ιαµατικού του-
ρισµού, λαµβάνοντας υπόψη τις εκάστοτε ισχύουσες
διατάξεις σχετικά µε την άσκηση του ιατρικού επαγγέλ-
µατος. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης και Τουρισµού εξειδικεύονται οι
απαιτούµενες προδιαγραφές ασφάλειας και λειτουργίας
των συστηµάτων τηλεϊατρικής του προηγούµενου εδα-
φίου, προσδιορίζονται οι ελάχιστες αναγκαίες τεχνολο-
γικές απαιτήσεις για την ασφαλή και σύµφωνη µε τη νο-
µοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδοµένων λει-
τουργία τους, καθορίζεται ο ελάχιστος αναγκαίος συνο-
δός τεχνολογικός εξοπλισµός για τη λειτουργία των α-
ναφερόµενων ιατρείων και την παροχή υπηρεσιών τηλε-
ϊατρικής στους ανωτέρω τοµείς, καθώς και κάθε συνα-
φής προς τα ανωτέρω λεπτοµέρεια.»

Άρθρο 55
Τροποποίηση του Οργανισµού 
του Υπουργείου Τουρισµού

Το π.δ. 127/2017 (Α΄ 157) τροποποιείται ως εξής:
1. Η υποπερ. γγ΄ της περ. β΄ της παρ. 4 του άρθρου 2

του π.δ. 127/2017 αντικαθίσταται ως εξής:
«γγ) Οι Σχολές Ξεναγών Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Κέρ-

κυρας, Κρήτης και Ρόδου, οι οποίες αποτελούν Διευθύν-
σεις χωρίς εσωτερική διάρθρωση υπαγόµενες στη Γενική
Διεύθυνση Οικονοµικών και Διοικητικών Υπηρεσιών.»

2. Η περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 7 του π.δ. 127/2017
αντικαθίσταται ως εξής:

«γ) Την έκδοση των προβλεποµένων από την υφιστά-
µενη νοµοθεσία αποφάσεων που αφορούν στον τρόπο
λειτουργίας, τα όργανα διοίκησης, την οργάνωση, τη
στελέχωση, τη διαχείριση και γενικά τον έλεγχο πράξε-
ων των οργάνων και υπηρεσιών των εποπτευόµενων νο-
µικών προσώπων και φορέων, πλην της έγκρισης αποφά-
σεων των προγραµµάτων τουριστικής προβολής που
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λαµβάνονται από το Διοικητικό Συµβούλιο του Ε.Ο.Τ.»
3. Στην παρ. 1  του άρθρου 15 του π.δ. 127/2017 προ-

στίθεται περίπτωση ια΄ ως εξής:
«ια) Την έγκριση των αποφάσεων των προγραµµάτων

τουριστικής προβολής που λαµβάνονται από το Διοικητι-
κό Συµβούλιο του Ε.Ο.Τ..»

4. Το πρώτο εδάφιο της υποπερ. ββ΄ της περ. γ΄ της
παρ. 1 του άρθρου 24 του π.δ. 127/2017 αντικαθίσταται
ως εξής:

«ββ) Θέσεις µόνιµου και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου εκπαιδευτικού προσωπικού
που υπηρετούν στα Ι.Ε.Κ. ή την κεντρική υπηρεσία του
Υπουργείου Τουρισµού ως εξής:».

5. Στην παρ. 3 του άρθρου 30 του π.δ. 127/2017 η περ.
β΄ αντικαθίσταται ως εξής:

«β. Στο Τµήµα Πληρωµής Δαπανών και Εποπτευόµε-
νων Φορέων προΐσταται υπάλληλος κλάδου /ειδικότητας
ΠΕ Διοικητικού – Οικονοµικού ή ΤΕ Τουριστικών Επιχει-
ρήσεων.»

6. Στην παρ. 3 του άρθρου 30 του π.δ. 127/2017 η περ.
η΄ αντικαθίσταται ως εξής:

«η. Στο Τµήµα Γραµµατείας και Ενηµέρωσης του Πολί-
τη προΐσταται υπάλληλος κλάδων / ειδικοτήτων ΠΕ Διοι-
κητικού - Οικονοµικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή
ΤΕ Τουριστικών Επιχειρήσεων.»

7. Στην παρ. 3 του άρθρου 30 του π.δ. 127/2017 η περ.
θ΄ αντικαθίσταται ως εξής:

«θ. Στο Τµήµα Σχεδιασµού Τουριστικής Εκπαίδευσης
προΐσταται υπάλληλος κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Διοικητι-
κού – Οικονοµικού ή εκπαιδευτικό προσωπικό - µε εµπει-
ρία σε θέση ευθύνης µε διοικητικά καθήκοντα τουλάχι-
στον δώδεκα (12) µηνών - ΠΕ 09 Οικονοµολόγων ή ΠΕ
18 Τουριστικών Επιχειρήσεων.»

8. Στην παρ. 3 του άρθρου 30 του π.δ. 127/2017 η περ.
ι΄ αντικαθίσταται ως εξής:

«ι. Στο Τµήµα Υποστήριξης Εκπαιδευτικών Μονάδων
προΐσταται υπάλληλος κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Διοικητι-
κού - Οικονοµικού ή εκπαιδευτικό προσωπικό - µε εµπει-
ρία σε θέση ευθύνης µε διοικητικά καθήκοντα τουλάχι-
στον δώδεκα (12) µηνών - ΠΕ 09 Οικονοµολόγων ή ΠΕ
18 Τουριστικών Επιχειρήσεων.»

Άρθρο 56
Κανονισµός σχέσεων παρόχων τουριστικού 

καταλύµατος και πελατών

Με απόφαση του Υπουργού Τουρισµού καταρτίζεται
κανονισµός σχέσεων παρόχων τουριστικού καταλύµα-
τος και πελατών. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται τα
δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των παρόχων τουριστι-
κού καταλύµατος και των πελατών τους, καθώς επίσης
οι κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης του κανονισµού
και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια. Από την έκδοση του
ανωτέρω κανονισµού παύει η ισχύς του κανονισµού σχέ-
σεων ξενοδόχων και πελατών που κυρώθηκε µε το άρ-
θρο 8 του ν. 1652/1986 (Α΄ 167).

Άρθρο 57
Ρυθµίσεις τουριστικών γραφείων

1. Η περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 393/1976
(Α΄ 199) αντικαθίσταται ως εξής: 

«1.β. Τα νοµίµως λειτουργούντα τουριστικά γραφεία
στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών οργανωµένου ταξιδιού,
µπορεί να πωλούν, κατ’ επιλογή εκδροµές στις οµάδες
των ταξιδιωτών τους στα ξενοδοχεία µε τα οποία αυτά
συνεργάζονται, µέσω των υπαλλήλων τους. Για την πα-
ροχή των υπηρεσιών αυτών, τα τουριστικά γραφεία δεν
απαιτείται να διαθέτουν υποκατάστηµα στον τόπο στον
οποίο βρίσκονται τα ξενοδοχεία. Για την παροχή των α-
νωτέρω υπηρεσιών τα τουριστικά γραφεία οφείλουν να
δηλώνουν µέσα στο πρώτο δίµηνο κάθε έτους τα ξενο-
δοχεία µε τα οποία συνεργάζονται, στην οικεία Περιφε-
ρειακή Υπηρεσία Τουρισµού (Π.Υ.Τ.) του τόπου στον ο-
ποίο βρίσκονται τα ξενοδοχεία.»

Άρθρο 58
ΙΕΚ αρµοδιότητας του Υπουργείου Τουρισµού

1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 44 του
ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως ισχύει, τροποποιείται ως α-
κολούθως: 

«Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρη-
σκευµάτων και Τουρισµού εγκρίνεται ο Κανονισµός Λει-
τουργίας των Ινστιτούτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης
(ΙΕΚ) αρµοδιότητας Υπουργείου Τουρισµού, µε τον ο-
ποίο ρυθµίζονται θέµατα οργάνωσης και λειτουργίας
των ΙΕΚ, και ιδίως θέµατα που αφορούν την οργάνωση
της σπουδαστικής ζωής, την έναρξη και λήξη του έτους
κατάρτισης, τον τρόπο και τη διαδικασία εγγραφών και
µετεγγραφών, τον τρόπο και τη διαδικασία των εξετάσε-
ων, τον τρόπο βαθµολογίας, τα όρια των απουσιών, τους
χορηγούµενους τίτλους, τα τηρούµενα έντυπα, τις επι-
βαλλόµενες κυρώσεις, καθώς και κάθε άλλο θέµα που α-
φορά την φοίτηση στα ΙΕΚ αρµοδιότητας Υπουργείου
Τουρισµού. Με όµοια απόφαση ρυθµίζονται οι όροι, οι
προϋποθέσεις και η διαδικασία για την εισαγωγή καταρ-
τιζοµένων στα ΙΕΚ αρµοδιότητας Υπουργείου Τουρι-
σµού. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και
Θρησκευµάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
και Τουρισµού ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε την υλο-
ποίηση της πρακτικής άσκησης σπουδαστών και καταρτι-
ζοµένων των Σχολών αρµοδιότητας του Υπουργείου
Τουρισµού και ιδίως τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις
των πρακτικά ασκουµένων και των εργοδοτών, οι όροι α-
πασχόλησης, η διαδικασία τοποθέτησής τους σε επιχει-
ρήσεις, η διαδικασία εποπτείας, καθώς και κάθε άλλη
σχετική λεπτοµέρεια σχετικά µε την πρακτική άσκηση
των σπουδαστών και καταρτιζοµένων των Σχολών αρµο-
διότητας του Υπουργείου Τουρισµού.»

2. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 44 του
ν. 4186/2013 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως: «Μέχρι
την έκδοση των κανονιστικών πράξεων για τις οποίες
χορηγείται εξουσιοδότηση µε τις διατάξεις της παρού-
σας, εξακολουθούν να ισχύουν οι υφιστάµενες κανονι-
στικές πράξεις, που έχουν εκδοθεί σύµφωνα µε την κεί-
µενη νοµοθεσία.»

Άρθρο 59
Τακτοποίηση οφειλής σε εκτέλεση 

δικαστικής απόφασης

Δαπάνες του Υπουργείου Τουρισµού, που αναλήφθη-
καν και δεν πληρώθηκαν εντός του οικονοµικού έτους
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2018 δυνάµει τακτοποίησης οφειλής σε εκτέλεση δικα-
στικής απόφασης, για τις οποίες δεν εκδόθηκε η σχετική
ανακλητική απόφαση έως τη λήξη του ιδίου ως άνω έ-
τους, δύνανται να αναληφθούν και να πληρωθούν σε βά-
ρος των πιστώσεων του τρέχοντος οικονοµικού έτους ε-
ντός των ορίων δαπανών του προϋπολογισµού του Υ-
πουργείου Τουρισµού, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή
ειδικής διάταξης.

Άρθρο 60
Υγειονοµικά πρωτόκολλα τουριστικών επιχειρήσεων

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Τουρι-
σµού και του κατά περίπτωση συναρµόδιου Υπουργού, η
οποία εκδίδεται µετά από γνώµη της Εθνικής Επιτροπής
Προστασίας της Δηµόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού
COVID-19, για το καθοριζόµενο ως αναγκαίο χρονικό
διάστηµα, εκδίδονται ειδικά πρωτόκολλα υγειονοµικού
περιεχοµένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουρι-
στικές επιχειρήσεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του
ν. 4276/2014 (Α΄ 155) κατά παρέκκλιση των ισχυόντων
όρων λειτουργίας τους. Εντός της κοινής απόφασης του
προηγούµενου εδαφίου ορίζονται οι ειδικοί όροι λει-
τουργίας των τουριστικών επιχειρήσεων βάσει των ειδι-
κών πρωτοκόλλων υγειονοµικού περιεχοµένου, το χρο-
νικό διάστηµα ισχύος των όρων των ειδικών πρωτοκόλ-
λων υγειονοµικού περιεχοµένου, καθώς και το πεδίο ε-
φαρµογής των ειδικών πρωτοκόλλων υγειονοµικού πε-
ριεχοµένου. 

2. Στα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που παραβιάζουν
τους όρους των ειδικών πρωτοκόλλων υγειονοµικού πε-
ριεχοµένου της παρ. 1 επιβάλλεται, για κάθε παράβαση,
µε αιτιολογηµένη πράξη της αρµόδιας αρχής, διοικητικό
πρόστιµο από πεντακόσια (500) ευρώ έως πέντε χιλιά-
δες (5.000) ευρώ, καθώς και αναστολή λειτουργίας της
τουριστικής επιχείρησης για χρονικό διάστηµα από δε-
καπέντε (15) έως ενενήντα (90) ηµέρες.

3. Αρµόδιες αρχές για τη διασφάλιση της εφαρµογής
των µέτρων της παρ. 1 και τη διαπίστωση των παραβάσε-
ων είναι οι κατά τόπο αρµόδιες Περιφερειακές Υπηρε-
σίες Τουρισµού, οι αρµόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας,
η Ελληνική Αστυνοµία, η Δηµοτική Αστυνοµία και οι Λι-
µενικές Αρχές στην περιοχή ευθύνης τους, καθώς και η
Εθνική Αρχή Διαφάνειας του άρθρου 82 του
ν. 4622/2019 (Α΄ 133). Αρµόδιες αρχές για την επιβολή
του διοικητικού προστίµου, καθώς του διοικητικού µέ-
τρου της αναστολής λειτουργίας είναι οι κατά τόπο αρ-
µόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισµού. 

4. Με την απόφαση της παρ. 1 εξειδικεύονται το διοι-
κητικό πρόστιµο της παρ. 2, αναλόγως του βαθµού δια-
κινδύνευσης της δηµόσιας υγείας, η εφαρµοστέα διαδι-
κασία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την ε-
φαρµογή του παρόντος. 

5. Αστική ευθύνη των τουριστικών επιχειρήσεων, ένα-
ντι οιουδήποτε προσώπου, σχετιζόµενη αµέσως ή εµµέ-
σως µε τον κορωνοϊό COVID-19, δεν προκύπτει, σε περί-
πτωση κατά την οποία, οι τουριστικές επιχειρήσεις ε-
φαρµόζουν τους όρους των ειδικών πρωτοκόλλων υγει-
ονοµικού περιεχοµένου του παρόντος. Ο ζηµιωθείς φέ-
ρει το βάρος αποδείξεως της ζηµίας που υπέστη και της
αιτιώδους συνάφειας µεταξύ της µη προσήκουσας εφαρ-
µογής των όρων των ειδικών πρωτοκόλλων υγειονοµι-
κού περιεχοµένου του παρόντος και της ζηµίας.

Άρθρο 61
Τελικές - Μεταβατικές διατάξεις

1. Αποφάσεις χαρακτηρισµού ΕΕΑΧ ή καταδυτικών
πάρκων, που έχουν εκδοθεί µέχρι την ισχύ του παρόντος
νόµου παραµένουν σε ισχύ µε εφεξής εφαρµογή του πα-
ρόντος νόµου.  

2. Στο τέλος του άρθρου 10 του ν. 4582/2018 (Α΄ 208)
προστίθεται παρ. 6 ως εξής: «6. Το παρόν άρθρο δεν ε-
φαρµόζεται για τις συνοδευόµενες ελεύθερες ή αυτόνο-
µες καταδύσεις αναψυχής και την οργανωµένη συνο-
δευόµενη από παρόχους καταδυτικών υπηρεσιών θα-
λάσσιας περιήγησης επιφανείας µε µάσκα και αναπνευ-
στήρα (snorkelling).»

3. Σε υφιστάµενα τουριστικά καταλύµατα που κατά την
ηµεροµηνία δηµοσίευσης του παρόντος διαθέτουν κο-
λυµβητικές δεξαµενές, ως ηµεροµηνία έναρξης ισχύος
της υποχρέωσης ύπαρξης ναυαγοσώστη πισίνας ορίζε-
ται η 1η.5.2021.

Άρθρο 62
Καταργούµενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:
α) Τα εδάφια πρώτο, τρίτο και τέταρτο της παρ. 1 και η

παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 3409/2005 (Α΄ 273).
β) Η παρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 4582/2018 (Α΄ 208).
γ) Η περ. στ) της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 3766/2009

(Α΄ 102), µε την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 63.
δ) Η παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4049/2012 (Α΄ 35).
ε) Κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του

παρόντος ή ρυθµίζει διαφορετικά τα θέµατα που αποτε-
λούν αντικείµενό του.

Άρθρο 63
Επιστηµονικό Συµβούλιο Διασφάλισης Ποιότητας της

Τουριστικής Εκπαίδευσης

Η παρ. 8 του άρθρου 4 του ν. 4109/2013 (Α΄ 16) αντι-
καθίσταται ως εξής:

«Συνιστάται στο Υπουργείο Τουρισµού εννεαµελές Ε-
πιστηµονικό Συµβούλιο Διασφάλισης Ποιότητας της Του-
ριστικής Εκπαίδευσης, το οποίο υπάγεται στον Υπουργό.
Η θητεία των µελών του Συµβουλίου είναι τριετής. Το Ε-
πιστηµονικό Συµβούλιο συγκροτείται από τους δύο (2)
Διευθυντές των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαί-
δευσης (ΑΣΤΕΡ και ΑΣΤΕΚ), δυο (2) καθηγητές οποιασ-
δήποτε βαθµίδας Τµηµάτων Τουριστικών Σπουδών των
Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (ΑΕΙ) της ηµεδα-
πής και πέντε (5) επιστήµονες κατόχους τουλάχιστον
µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.
Με απόφαση του Υπουργού Τουρισµού ορίζονται ο

Πρόεδρος του Επιστηµονικού Συµβουλίου Διασφάλισης
Ποιότητας της Τουριστικής Εκπαίδευσης και ο αναπλη-
ρωτής του, τα µέλη µε τους αναπληρωτές τους, καθώς
και γραµµατέας µε τον αναπληρωτή του, οι οποίοι επιλέ-
γονται από τους υπαλλήλους του Υπουργείου Τουρι-
σµού.
Το Συµβούλιο είναι αρµόδιο:
α) για τον σχεδιασµό και την υλοποίηση της εκπαιδευ-

τικής πολιτικής που αφορά στην τουριστική εκπαίδευση
και κατάρτιση,
β) τη συστηµική αξιολόγηση των δοµών, των διαδικα-

σιών, του προγράµµατος και του εκπαιδευτικού προσωπι-
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κού των σχολών τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτι-
σης.
Η συµµετοχή στο Συµβούλιο είναι µη αµειβόµενη, δύ-

νανται όµως να καταβάλλονται στους συµµετέχοντες
δαπάνες µετακίνησης σύµφωνα µε τις διατάξεις της υ-
ποπαρ. Δ9 της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄
94).»

Άρθρο 64
Παράταση συµβάσεων παροχής υπηρεσιών φύλαξης

Παρατείνεται η διάρκεια ισχύος των συµβάσεων παρο-
χής υπηρεσιών φύλαξης του προσωπικού ασφαλείας µε
σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισµένου Χρόνου
(ΙΔΟΧ), το οποίο απασχολείται στο Υπουργείο Τουρι-
σµού και στη Σχολή Ξεναγών Αθήνας του Υπουργείου
Τουρισµού, έως την ολοκλήρωση του διαγωνισµού για
την ανάδειξη αναδόχου υπηρεσιών φύλαξης, και πάντως
όχι πέραν της 30ής Σεπτεµβρίου 2020. Το χρονικό διά-
στηµα της παράτασης των συµβάσεων παροχής υπηρε-
σιών φύλαξης του προηγούµενου εδαφίου δεν προσµε-
τράται στη χρονική διάρκεια των συµβάσεών τους.

Άρθρο 65
Ρυθµίσεις για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων σε

κοινοχρήστους χώρους από καταστήµατα 
υγειονοµικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ)

1. Έως τις 30.11.2020, µε απόφαση της υπηρεσίας του
οικείου δήµου που είναι αρµόδια για τη διαχείριση χρή-
σης κοινοχρήστου χώρου, υπό την επιφύλαξη του ν.
3028/2002 (Α΄ 153) και κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διά-
ταξης, δύναται να παραχωρείται ατελώς, πέραν του ανα-
λογούντος και προβλεποµένου στην άδεια χρήσης κοι-
νοχρήστου χώρου, πρόσθετος κοινόχρηστος χώρος για
ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων, ο οποίος µπορεί να εκτεί-
νεται σε κοινόχρηστο χώρο, συνεχόµενο ή µη της υφι-
στάµενης παραχώρησης, ύστερα από αίτηση του ενδια-
φερόµενου και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται δι-
καιώµατα έτερων δικαιούµενων της χρήσης αυτού. Ο πα-
ραχωρούµενος χώρος µπορεί να εκτείνεται µέχρι του δι-
πλάσιου του χώρου της αρχικής παραχώρησης ή να είναι
ικανός για την ανάπτυξη του ίδιου αριθµού τραπεζοκαθι-
σµάτων που προβλέπονται στην ήδη κατεχόµενη άδεια
χρήσης, και πάντως δεν µπορεί να είναι τριπλάσιος από
την αρχική παραχώρηση. Η αίτηση µπορεί να υποβάλλε-
ται ηλεκτρονικά. Προκειµένου περί πλατειών, στις οποί-
ες προβάλλονται καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέρο-
ντος, η πρόσθετη παραχώρηση χώρου γίνεται κατ’ εφαρ-
µογή των προβλεποµένων στην παρ. 5 του άρθρου 13
του 24.9/20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος (Α΄ 171).
Προκειµένου περί οδών, η παραχώρηση χρήσης τους
λαµβάνει χώρα ύστερα από γνώµη της αρµόδιας Αστυ-
νοµικής Αρχής και αφορά το τµήµα προ των καταστηµά-
των ή στην προβολή αυτών. Για τους λοιπούς κοινόχρη-
στους χώρους ισχύει αναλόγως το άρθρο 13 του ως άνω
βασιλικού διατάγµατος. Δεν είναι δυνατή η ανάπτυξη
µόνιµων ή προσωρινών σταθερών κατασκευών, καθώς
και η εγκατάσταση ηχείων, στον χώρο που παραχωρείται
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου αυτού.

2. Υπό την επιφύλαξη της παρ. 7 του άρθρου 13 του
24.9/20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, για τη χορήγη-
ση της αδείας χρήσης πρόσθετου χώρου λαµβάνονται υ-

πόψη, ιδίως, η ακώλυτη διέλευση πεζών και οχηµάτων,
καθώς και η προστασία των διαβάσεων των ατόµων µε α-
ναπηρία και εµποδιζόµενων ατόµων (ΑµεΑ), βάσει των
διατάξεων της υπ’ αριθµ. 52907/2009 απόφασης του Υ-
πουργού Περιβάλλοντος και Κλιµατικής Αλλαγής
(Β΄ 2621). Σε κάθε περίπτωση, κατά την ανάπτυξη των
τραπεζοκαθισµάτων, καθώς και οποιωνδήποτε κινητών
κατασκευών σκίασης σε κοινόχρηστους χώρους, πρέπει
να εξασφαλίζεται και κατά την ανάπτυξη των τραπεζο-
καθισµάτων η λωρίδα ελεύθερης όδευσης πεζών τουλά-
χιστον ενός µέτρου και πενήντα εκατοστών (1,50 µ.).
Δεν επιτρέπεται ο παραχωρηµένος επιπρόσθετος χώρος
που καταλαµβάνουν τα τραπεζοκαθίσµατα να επικαλύ-
πτει τυχόν κατασκευασµένο, σύµφωνα µε τις διατάξεις
της υπ’ αριθµ. 52907/2009 απόφασης του Υπουργού Πε-
ριβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, οδηγό
όδευσης τυφλών. Επιπλέον, λαµβάνεται µέριµνα για την
απρόσκοπτη πρόσβαση και λειτουργία εγκαταστάσεων
των Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας. Σε καµία περίπτωση
οι προσωρινές διαµορφώσεις δεν εµποδίζουν τις εισό-
δους/εξόδους των παρόδιων κτιρίων, των χώρων στάθ-
µευσης των παρακείµενων χρήσεων, τις απορροές των
οµβρίων και τη διέλευση οχηµάτων έκτακτης ανάγκης ό-
πως προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία.

3. Στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η κατά την
παρ. 1 παραχώρηση πρόσθετου χώρου, µε απόφαση της
οικείας οικονοµικής επιτροπής επέρχεται µείωση των τε-
λών χρήσης αναλογικά προς την επιβαλλόµενη µείωση
του αριθµού των τραπεζοκαθισµάτων και πάντως όχι ά-
νω του πενήντα τοις εκατό (50%). Εφόσον δεν είχε χο-
ρηγηθεί αρχικά άδεια χρήσης κοινοχρήστου χώρου, είναι
δυνατή η χορήγηση κατά τις διατάξεις του άρθρου αυ-
τού, άδειας για την ανάπτυξη αριθµού τραπεζοκαθισµά-
των ίσου µε την επιβαλλόµενη µείωση στον εσωτερικό ή
αύλιο χώρο ή στο προκήπιο του καταστήµατος.

4. Με απόφαση του οικείου Δηµάρχου είναι δυνατή η
συγκρότηση συνεργείων ελέγχου για την τήρηση των
διατάξεων της νοµοθεσίας για τη λειτουργία των ΚΥΕ,
συµπεριλαµβανοµένου του ελέγχου για τα µέγιστα επι-
τρεπόµενα όρια ηχοστάθµης από τη χρήση µουσικής, τα
οποία αποτελούνται από δηµοτικούς υπαλλήλους και
προσωπικό της Δηµοτικής Αστυνοµίας, εφόσον λειτουρ-
γεί Υπηρεσία Δηµοτικής Αστυνοµίας στον οικείο δήµο.
Ελεγκτικές αρµοδιότητες άλλων Υπηρεσιών και Φορέων
δεν θίγονται από τις διατάξεις του παρόντος. Με όµοια
απόφαση συγκροτούνται συνεργεία από υπαλλήλους
του οικείου δήµου για την αφαίρεση και περισυλλογή α-
ντικειµένων πάσης φύσεως επί του αυθαιρέτως καταλη-
φθέντος κοινόχρηστου χώρου. Στο προσωπικό των συ-
νεργείων της παρούσας καταβάλλεται αποζηµίωση υπε-
ρωριακής απασχόλησης και απασχόλησης κατά τη νύχτα
και κατά τις εξαιρέσιµες ηµέρες, σύµφωνα µε τα ισχύο-
ντα στο άρθρο 20 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176).

5. Σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης πέραν των µε την
παρ. 1 παραχωρηθέντων κοινόχρηστων χώρων, επιβάλ-
λεται, µε απόφαση του οικείου Δηµάρχου, σε βάρος του
παραβάτη πρόστιµο ίσο µε το τέλος που αναλογεί στην
παράνοµη χρήση. Με µέριµνα του οικείου δήµου αποµα-
κρύνονται αµέσως τα επιπλέον τραπεζοκαθίσµατα ή τυ-
χόν άλλα αντικείµενα. Εφόσον βεβαιωθεί δεύτερη παρά-
βαση εντός τριών (3) µηνών, αφαιρείται η άδεια χρήσης
κοινοχρήστου χώρου και επιβάλλεται προσωρινή διακο-
πή λειτουργίας του καταστήµατος για τρεις (3) µήνες.
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6. Κατά το διάστηµα προσωρινής διακοπής λειτουρ-
γίας ΚΥΕ για λόγους αναγόµενους σε παραβάσεις της
κείµενης νοµοθεσίας, δεν είναι δυνατή η ίδρυση και έ-
ναρξη λειτουργίας άλλου καταστήµατος υγειονοµικού
ενδιαφέροντος στην ίδια τοποθεσία.

7. Για επιτακτικούς λόγους αντιµετώπισης σοβαρού
κινδύνου δηµόσιας υγείας που συνίσταται στη µείωση
του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, επι-
βάλλονται ως µέτρα πρόληψης και για το απολύτως ανα-
γκαίο χρονικό διάστηµα, προσωρινά κυκλοφοριακά µέ-
τρα και ρυθµίσεις αύξησης του χώρου για την εξυπηρέ-
τηση των πεζών και των µετακινούµενων µε ήπιες µορ-
φές µετακίνησης. Με απόφαση της Επιτροπής Ποιότη-
τας Ζωής του οικείου δήµου ή της οικείας περιφέρειας, η
οποία εκδίδεται κατά παρέκκλιση του άρθρου 52 του Κώ-
δικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999, Α΄ 57) και του
άρθρου 225 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), και ύστερα από µε-
λέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας, είναι δυνατή η απαγόρευ-
ση κυκλοφορίας οχηµάτων σε οδούς αρµοδιότητάς
τους, είτε για ορισµένες ώρες της ηµέρας είτε για το σύ-
νολο της ηµέρας, καθώς και η προσωρινή απαγόρευση
στάσης και στάθµευσης, υπό την προϋπόθεση ακώλυτης
διέλευσης οχηµάτων άµεσης ανάγκης και
διέλευσης/στάσης/στάθµευσης οχηµάτων µονίµων κα-
τοίκων και ΑµεΑ. Με όµοια απόφαση είναι δυνατή η δη-
µιουργία προσωρινών διαδρόµων κίνησης πεζών, προσω-
ρινών διαδρόµων κίνησης ποδηλάτου και προσωρινή δη-
µιουργία περιοχών ήπιας κυκλοφορίας ή δρόµων ήπιας
κυκλοφορίας µε µείωση του ορίου ταχύτητας στα τριά-
ντα (30) χλµ/ώρα, σε τοπικές οδούς ή σε περιοχές κατοι-
κίας. Οι αποφάσεις της περίπτωσης αυτής ισχύουν µέχρι
30.11.2020.

Άρθρο 66
Ρύθµιση για την ολοκλήρωση εργασιών 

σε Υ/Β του Πολεµικού Ναυτικού

Στην παρ. 5 του άρθρου 26 του ν. 4258/2014 (Α΄ 94),
προστίθενται εδάφια δωδέκατο και δέκατο τρίτο ως ε-
ξής:

«Επιπλέον ποσό µέχρι είκοσι εκατοµµύρια εκατό χι-
λιάδες (20.100.000) ευρώ, διατίθεται από πιστώσεις του
Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων (Εθνικό Σκέλος)
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, για την ολοκλήρωση
πρόσθετων εργασιών για την πλήρη επιχειρησιακή από-
δοση των Υ/Β, την αντιµετώπιση βλαβών που προκύ-
πτουν από τις εν εξελίξει δοκιµές, καθώς και για τη συ-
ντήρηση των συνοδών πλοίων που απαιτούνται για την
ολοκλήρωση των δοκιµών των Υ/Β, κατ’ εφαρµογή των
αναγραφόµενων διαδικασιών στις παρ. 3 και 4. Επί των
εγκριθεισών µε το άρθρο 61 του ν. 4557/2018 (Α΄ 139),
το άρθρο 22 του ν. 4618/2019 (Α΄ 89) και το άρθρο 215
του ν. 4635/2019 (Α΄ 167) πιστώσεων, χορηγείται παρά-
ταση ανάληψης νοµικών δεσµεύσεων δαπανών έως και
τον Σεπτέµβριο 2020.»

Άρθρο 67
Ρύθµιση για τη ναυπήγηση δύο ΤΠΚ 

του Πολεµικού Ναυτικού

Στo στοιχείο Α΄ του άρθρου 32 του ν. 4361/2016
(Α΄ 10) προστίθεται νέα παρ. 10 ως εξής:

«10. Επιπλέον ποσό µέχρι τρία εκατοµµύρια τριακό-
σιες εβδοµήντα πέντε χιλιάδες (3.375.000) ευρώ διατί-
θεται από πιστώσεις του Προγράµµατος Δηµοσίων Επεν-
δύσεων (Εθνικό Σκέλος) του Υπουργείου Εθνικής Άµυ-
νας  για την οµαλή εξέλιξη ναυπήγησης των Ταχέων Πε-
ριπολικών Κατευθυνόµενων Βληµάτων (ΤΠΚ) υπ’ αριθµ.
6 και 7. Λόγω επιτακτικών επιχειρησιακών αναγκών, το
ΤΠΚ υπ’ αριθµ. 6 θα παραδοθεί από την ανάδοχο εται-
ρεία στο ΠΝ έως την 1η Ιουνίου 2020, µε το σύνολο των
υλικών/συσκευών/συστηµάτων του και θα παραληφθεί α-
πό το ΠΝ στην κατάσταση που θα είναι την ηµέρα της
παράδοσης. Σε περίπτωση µη παράδοσης του ΤΠΚ υπ’ α-
ριθµ. 6 από την ανάδοχο εταιρεία µέχρι την ως άνω προ-
θεσµία, το ΠΝ θα παραλάβει άµεσα το ΤΠΚ υπ’ αριθµ. 6,
στο πλαίσιο του συµφωνηθέντος µε την τριµερή συµφω-
νία συντονισµού του έργου ολοκλήρωσης της ναυπήγη-
σης των πλοίων από το ΠΝ. Σε κάθε περίπτωση, θα συ-
νταχθεί σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής του ΤΠΚ υπ’ α-
ριθµ. 6, έστω και µόνο από το ΠΝ, προκειµένου στη συ-
νέχεια να συνεχιστούν και να ολοκληρωθούν οι απαιτού-
µενες εργασίες. Για το ΤΠΚ υπ’ αριθµ. 7, θα συνεχιστεί
το ναυπηγικό έργο, ώστε να αποδοθεί το συντοµότερο
στο ΠΝ για πλήρη επιχειρησιακή εκµετάλλευση. Τα ποσά
που θα διατεθούν από τις ανωτέρω χρηµατοδοτήσεις και
αφορούν στη συµβασιοποίηση προµήθειας υλικών και α-
νάθεσης εργασιών-παροχής υπηρεσιών, που εκκρεµούν
και αφορούν σε υλικά και υπηρεσίες για τη συνέχιση
ναυπήγησης των ανωτέρω ΤΠΚ και στην πληρωµή της
µισθοδοσίας, των λογαριασµών κοινής ωφελείας (ΔΕΗ,
ΕΥΔΑΠ) και των υπηρεσιών µετακίνησης προσωπικού,
θα καταλογιστούν στη ΝΒΕΕ Α.Ε.. Η καταβολή από το
ΠΝ των µηνιαίων αµοιβών των εργαζοµένων παρατείνε-
ται εκ νέου για χρονικό διάστηµα τριών (3) µηνών από
την 1η Απριλίου 2020, όσο και το χρονικό διάστηµα πα-
ράτασης του προγράµµατος ναυπήγησης. Η ισχύς των υ-
πογραφεισών/συναφθεισών ατοµικών δηλώσεων αποδο-
χής ενασχόλησης µεταξύ του Πολεµικού Ναυτικού και
των εργαζοµένων της ΝΒΕΕ Α.Ε., παρατείνεται έως την
30ή Ιουνίου 2020. Το Ελληνικό Δηµόσιο επιφυλάσσεται
παντός νοµίµου ή συµβατικού δικαιώµατός του, είτε αυ-
τό απορρέει από τη σύµβαση 001Β/2000, είτε από την
κυρωθείσα τριµερή συµφωνία, η οποία παρατείνεται έως
την 30ή Ιουνίου 2020. Επί των εγκριθεισών µε το άρθρο
62 του ν. 4557/2018 (Α΄ 139), το άρθρο 23 του
ν. 4618/2019 (Α΄ 89) και το άρθρο 216 του ν. 4635/2019
(Α΄ 167) πιστώσεων, χορηγείται παράταση ανάληψης
νοµικών δεσµεύσεων δαπανών έως και τον Ιούνιο
2020.»

Άρθρο 68

Στην παρ. 1 του άρθρου 75 του ν. 4582/2018 (Α΄ 208) η
ηµεροµηνία «31.12.2019» αντικαθίσταται από τότε που ί-
σχυσε από την ηµεροµηνία «31.12.2020».

Άρθρο 69
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µε την επιφύλαξη
της παρ. 3 του άρθρου 61.
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Αθήνα,                                                                2020
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