
 
 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΔΙΑΖΩΜΑ» 
 

Τρίτη  29 Ιουνίου 2021 
 

Σήμερα, Τρίτη 29 Ιουνίου  2021, έγινε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου 

«ΔΙΑΖΩΜΑ» μέσω τηλεδιάσκεψης λόγω των ειδικών συνθηκών που διανύει η χώρα μας εξαιτίας 

του κορωνοϊού, όπως προβλέπεται και στο άρθρο 15 του Καταστατικού του Σωματείου. 
 
Συμμετείχαν οι κ.κ.: 
 
Σταύρος Μπένος, πρόεδρος,  
Πέτρος Θέμελης, αντιπρόεδρος, 
Βασίλης Λαμπρινουδάκης, γενικός γραμματέας, 
Γιώργος Κουρουπός, μέλος, 
Κωνσταντίνος Μπολέτης, μέλος, 
Γεωργία Μανωλοπούλου, μέλος, 
Πρόδρομος Τσιαβός, μέλος, 
Άρτεμις Τσολάκη, μέλος. 
 
Συμμετείχαν, επίσης, τα αναπληρωματικά μέλη, κ. Δώρα Πρασίνου και Νίκος Ορφανός. 
 
Επίσης, την τηλεδιάσκεψη παρακολούθησαν οι κ.κ. Ζέτα και Τζούλια Κουράφα ως εκπρόσωποι 
του γραφείου πολιτιστικού τουρισμού, Somewhere we know και η κ. Δάφνη Μάρτιν, υποψήφια 

διδάκτωρ στο Πανεπιστήμιο του Cambridge και αρωγό μέλος του Διαζώματος.  
 
Τέλος, στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν οι εργαζόμενοι στο Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. 

Ευδόκιμος Φρέγκογλου, υπεύθυνος προγραμμάτων και επικεφαλής της θερμοκοιτίδας «D-HUB», 
κ. Μαρία Κουρασάνη, αρχαιολόγος και υπεύθυνη για την παραγωγή περιεχομένου, και κ. 

Κατερίνα Αβραμοπούλου, οικονομολόγος, υπεύθυνη Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και 

γραμματειακής υποστήριξης.  
 
1) Ενημέρωση για τις ενέργειες προετοιμασίας της 14ης Γενικής Συνέλευσης του 

Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» τον Οκτώβριο του 2021.  

Ο πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρος Μπένος υπενθύμισε στα μέλη πως η 14η 
Γενική Συνέλευση του Διαζώματος θα πραγματοποιηθεί το διάστημα από 1 έως 3 Οκτωβρίου 2021 

στην Καλαμάτα και την Αρχαία Μεσσήνη, σε συνδιοργάνωση  με το Ίδρυμα «Καπετάν Βασίλη 

και Κάρμεν Κωνσταντακοπούλου», που προσέφερε στο σωματείο χορηγία ύψους 40.000 ευρώ. 



 
 

Αμέσως μετά έδωσε το λόγο στην κ. Κατερίνα Αβραμοπούλου, οικονομολόγο, υπεύθυνη 

Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και γραμματειακής υποστήριξης στο σωματείο. 

Η κ. Αβραμοπούλου,  ως αρμόδια για το συντονισμό των εργασιών της 14ης Γενικής Συνέλευσης 
του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», ενημέρωσε τα μέλη για την πορεία των προετοιμασιών, λέγοντας 

περίπου τα εξής: 

«Λόγω της ιδιαίτερης κατάστασης που επικρατεί στη χώρα με την πανδημία του κορωνοϊού, η 

Συνέλευση θα είναι διαφοροποιημένη και προσαρμοσμένη στα υγειονομικά πρωτόκολλα που θα 

ισχύουν το φθινόπωρο. Για το λόγο αυτό έγιναν ήδη κάποιες ενέργειες για την προστασία των μελών, 

όπως η σύσταση ειδικής Επιτροπής που θα  ελέγχει καθημερινά την τήρηση των απαραίτητων μέτρων 

για τις ανάγκες της 14ης Γενικής Συνέλευσης. Η Επιτροπή απαρτίζεται από την κ. Δήμητρα Ψαρούλη, 

πρόεδρο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Καλαμάτας και τον κ. Ευθύμιο Τσάμη, γιατρό, Πρόεδρο 

του Ιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας και αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Σωματείου. Επίσης, θα συμμετέχουν αυστηρά μόνο τα μέλη που έχουν εμβολιαστεί πλήρως, δηλαδή 

και με τις δύο δόσεις του εμβολίου και το ίδιο θα ισχύει και για τους συνοδούς των μελών. Στη  

Γενική μας Συνέλευση θα συμμετέχουν με φυσική παρουσία όσα μέλη θα επιτρέπονται σύμφωνα με 

τους κανονισμούς που θα ορίσει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας την περίοδο εκείνη και 

τα υπόλοιπα μέλη θα συμμετέχουν μέσω τηλεδιάσκεψης. Για όλα αυτά τα ζητήματα τα μέλη θα 

ενημερωθούν αναλυτικά μέσω επιστολής του Προέδρου».  

Στο σημείο αυτό η κ. Αβραμοπούλου ανάγνωσε στα μέλη το σχέδιο επιστολής του Προέδρου του 

Διαζώματος (Συν. 1). 

Ακολούθησε ενημέρωση από την κα Ζέτα Κουράφα, εκπρόσωπο του γραφείου πολιτιστικού 

τουρισμού “Somewhere we know”, η οποία έχει αναλάβει το οργανωτικό μέρος της Γενικής 

Συνέλευσης. Η κ. Κουράφα, είπε περίπου τα εξής: 

«Για το σχεδιασμό των γευμάτων θα επιλέξουμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο σύμφωνα με τα 

δεδομένα που θα ισχύουν τον Οκτώβριο. Πάντως, ως προς τη διαμονή έχει γίνει κράτηση ήδη για 

230 κλίνες  και είναι σημαντικό να έχουμε μια εικόνα της συμμετοχής των μελών μέχρι την επόμενη 

συνεδρίαση στο τέλος Ιουλίου, ώστε να υπάρξει εκ νέου επικοινωνία με τους ξενοδόχους. Οπότε, 

είναι πολύ σημαντικό να καταγραφεί ως τότε  η πρόθεση συμμετοχής μετά την αποστολή της 

επιστολής του προέδρου, ώστε να προχωρήσουμε». 

Στο σημείο αυτό ο πρόεδρος του Διαζώματος, κ. Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη για το 

πρόγραμμα της εκδήλωσης.  

Αρχικά, ο πρόεδρος ανέφερε στα μέλη ότι τον κεντρικό απολογισμό του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», 

καθώς και τον προγραμματισμό των δράσεων για το νέο έτος θα τον παρουσιάσει ο ίδιος. Εν 

συνεχεία, θα ακολουθήσει ομιλία του Ομότιμου Καθηγητή Αρχαιολογίας, κ. Πέτρου Θέμελη, με 

τίτλο «Το πνευματικό και βιωματικό μου ταξίδι στην Αρχαία Μεσσήνη». Αμέσως μετά, ο κ. 

Παναγιώτης Νταής, ως ταμίας του ΔΣ., θα παρουσιάσει στα μέλη της συνέλευσης τους 

οικονομικούς και διαχειριστικούς απολογισμούς του Σωματείου, καθώς και τον προϋπολογισμό 

για το νέο έτος.  

Έπειτα, ο πρόεδρος πρόσθεσε ότι θα ακολουθήσει η παρουσίαση της έκθεσης της Ελεγκτικής 

Επιτροπής για το έτος 2020 από την πρόεδρο της Ελεγκτικής Επιτροπής, κα Μαίρη Μπελογιάννη.  

Ο πρόεδρος, υπενθύμισε, επίσης, στα μέλη ότι στη συνέχεια θα τεθεί προς ψήφιση από τα μέλη η 

τροποποίηση των άρθρων 5 και 18 του καταστατικού του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ». 



 
 

Τέλος, μετά τη λήξη των εργασιών ο πρόεδρος πρόσθεσε, πως τα μέλη θα μεταβούν στον 

Αρχαιολογικό Χώρο της Αρχαίας Μεσσήνης για να παρακολουθήσουν δύο πρωτότυπα συμφωνικά 

έργα, του κ. Γιώργου Κουρουπού και του κ. Στάθη Γυφτάκη, ειδικά γραμμένα προς τιμήν της 

Αρχαίας Μεσσήνης και του Πέτρου Θέμελη. 

Στο σημείο αυτό ο πρόεδρος έθεσε υπ’ όψιν των μελών του Συμβουλίου ένα σχέδιο προγράμματος 

των εργασιών της 14ης Γενικής Συνέλευσης, επισημαίνοντας πως θα επανεξεταστεί στη 

συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου, ώστε να εκτιμηθούν τα νέα υγειονομικά δεδομένα (Συν. 2). 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από διεξοδική συζήτηση, συμφώνησαν ομόφωνα με 

την εισήγηση του προέδρου του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και ενέκριναν κατ’ αρχήν το πρόγραμμα 

των εργασιών της 14ης Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», το οποίο θα εξεταστεί 

στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σεπτεμβρίου του 2021 και θα διαμορφωθεί οριστικά ανάλογα με 

τις συνθήκες της περιόδου εκείνης.  

2) Ενημέρωση από τον πρόεδρο του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρο Μπένο 
για τη δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Τουρισμού που αφορά 
στους Οργανισμούς Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού – D.M.O.  
 
Ο πρόεδρος του Διαζώματος, κ. Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη πως στις  12 Ιουνίου 2021 

εισήχθη σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Τουρισμού με τον τίτλο 

«Οργανισμοί Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού, Ιαματικές Πηγές Ελλάδας, Ναυάγιο 

Ζακύνθου, διατάξεις για τα τουριστικά γραφεία, τις τουριστικές επιχειρήσεις και τα τουριστικά 

καταλύματα και άλλες ρυθμίσεις για την τουριστική ανάπτυξη» (Συν. 3).  Ο κ. Μπένος είπε περίπου 

τα εξής:  
 
«Πρόκειται για μια σημαντική στιγμή για το σωματείο. Το νομοσχέδιο προτείνει οι Φορείς 

Διαχείρισης Προορισμού, οι D.M.O., να είναι στην αγκαλιά της αυτοδιοίκησης. Με το νομοσχέδιο 

ανοίγεται ένας νέος δρόμος, με νέα όπλα για τα ολιστικά προγράμματα πολιτιστικού τουρισμού, 

καθώς δίνεται η δυνατότητα σε Δήμους και Περιφέρειες να δημιουργούν το δικό τους Φορέα 

Διαχείρισης Τουριστικού Προορισμού – D.M.O., καθώς και το δικό τους Cluster 

επιχειρηματικότητας, τα οποία θα έχουν πλέον θεσμικά χαρακτηριστικά. Οι δυο αυτοί θεσμοί θα 

συμβάλλουν δραστικά  στην υλοποίηση και τη σωστή λειτουργία των προγραμμάτων. Ήδη σε Δήμους 

και Περιφέρειες της χώρας έχουν ξεκινήσει ενέργειες για σύσταση Αναπτυξιακών Οργανισμών.  
 
Επίσης, στη διαμόρφωση του παραπάνω νομοσχεδίου συμμετείχε ενεργά η θερμοκοιτίδα “D-HUB”, 
καθώς έλαβε μέρος σε αλλεπάλληλες διαβουλεύσεις με τον Υπουργείο Τουρισμού. 
 
Το “ΔΙΑΖΩΜΑ” συμμετείχε στη δημόσια διαβούλευση που ολοκληρώθηκε στις 26 Ιουνίου 2021, με 

την συνδρομή της κας Μπέττυς Χατζηνικολάου, που ετοίμασε την πρόταση και την οποία 

ευχαριστούμε θερμά. Επίσης, το Υπουργείο Τουρισμού κάλεσε το “ΔΙΑΖΩΜΑ”  τιμητικά, να 

συμμετάσχει στην Επιτροπή Ακροάσεων, που θα προγραμματιστεί το επόμενο διάστημα» (Συν 4 α, 

β). 
 
Τα μέλη εξέφρασαν την ευαρέσκειά τους για την παραπάνω εξέλιξη, σημειώνοντας πως η   

παραπάνω πρωτοβουλία του Υπουργείου Τουρισμού φαίνεται να είναι η αρχή για τη δημιουργία 

προγραμμάτων εθνικών διαστάσεων, που θα διαμορφώσουν μια νέα φιλοσοφία για τη 

διαμόρφωση του αναπτυξιακού μοντέλου της χώρας. 

http://www.opengov.gr/tourism/wp-content/uploads/downloads/2021/06/%CE%A3%CE%A7%CE%95%CE%94%CE%99%CE%9F-%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%9F%CE%A5.pdf


 
 

 
3) Ενημέρωση από τον κ. Ευδόκιμο Φρέγκογλου για την πορεία του προγράμματος 

«Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (ΟΧΕ) για την Αξιοποίηση των Λιμνών Δυτικής 

Μακεδονίας».  

Αρχικά, ο πρόεδρος του Διαζώματος κ. Σταύρος Μπένος, ενημέρωσε τα μέλη ότι το σωματείο 

στηρίζει με όλες τους δυνάμεις την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, η οποία έχει να διαχειριστεί 

την μεγάλη πρόκληση της απολιγνιτοποίησης.  

Πρόσθεσε ακόμα, πως η θερμοκοιτίδα «D-HUB» ετοίμασε έναν οδικό χάρτη που συμπυκνώνει 

όλες τις δράσεις που πρέπει να δρομολογηθούν το επόμενο διάστημα από τον Περιφερειάρχη 

Δυτικής Μακεδονίας, κ. Γιώργο Κασαπίδη,  για τον βέλτιστο σχεδιασμό του Προγράμματος 

«Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (ΟΧΕ) για την Αξιοποίηση των Λιμνών Δυτικής Μακεδονίας». 
Ο οδικός αυτός χάρτης απεστάλη στον Περιφερειάρχη, με τον οποίο υπάρχει ουσιαστική 

επικοινωνία, όπως πρόσθεσε. (Συν. 5).  

Στο σημείο αυτό, ο πρόεδρος,  έδωσε το λόγο στον κ. Ευδόκιμο Φρέγκογλου, υπεύθυνο 

προγραμμάτων του Διαζώματος και συντονιστή της θερμοκοιτίδας «D-HUB». 

Ο κ. Φρέγκογλου, αμέσως μετά, ενημέρωσε τα μέλη για την πορεία του προγράμματος 

«Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (ΟΧΕ) για την Αξιοποίηση των Λιμνών Δυτικής Μακεδονίας», 
περίπου ως εξής: 

«H Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, αν και έχει σπάνιο πολιτιστικό και φυσικό πλούτο, δεν είναι 

τόσο αναπτυγμένη και προσπαθούμε στα δυο αυτά χρόνια που απομένουν από το τρέχον Ε.Σ.Π.Α. 
2014-2020, να εντάξουμε έργα και δράσεις.  

Είναι σημαντικό αυτή τη στιγμή, να γίνει τροποποίηση του Στρατηγικού Σχεδιασμού του 

Προγράμματος “Ο.Χ.Ε. ΛΙΜΝΩΝ” για την ένταξη των δράσεων επιχειρηματικότητας και ψηφιακών 

εφαρμογών με τον ανάλογο προϋπολογισμό τους στο Πρόγραμμα, καθώς και να γίνει η Σύγκλιση 

Εταιρικού Σχήματος για το Πρόγραμμα, όπως αντίστοιχα έγινε για το πρόγραμμα “Πολιτιστική 

Διαδρομή των Αρχαίων Θέατρων της Ηπείρου” και στο “ΟΙΔΙΠΟΥΣ”.  

Επίσης, όπως περιγράφεται και στο κείμενο – οδικό χάρτη πρέπει να δρομολογηθούν έργα και 

δράσεις για την επιχειρηματικότητα και το marketing του προγράμματος. Ήδη είναι σε εξέλιξη η 

εκπόνηση μελέτης από τον καθηγητή κ. Δημήτρη Κούτουλα. Αυτή η μελέτη θα μας τροφοδοτήσει με 

δράσεις για το marketing και τις ψηφιακές εφαρμογές.  

Για τα ψηφιακά απαιτείται η τροποποίηση του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Προγράμματος για την 

ένταξη της δράσης με τον ανάλογο προϋπολογισμό της στο Πρόγραμμα. Μπορεί επίσης, να γίνει 

αξιοποίηση της  μελέτης για την ψηφιακή στρατηγική στον πολιτισμό, που έχει εκπονηθεί από το 

“ΔΙΑΖΩΜΑ”. Είναι βασικό επίσης να γίνει oρισμός του Δικαιούχου του έργου, που θα μπορούσε να 

είναι η Διεύθυνση Πληροφορικής της Περιφέρειας. Η περιγραφή του φυσικού αντικειμένου και η 

εξειδίκευση των δράσεων του Προγράμματος θα γίνει από τη Διαχειριστική Αρχή με τη συνδρομή 

της θερμοκοιτίδας “D-HUB” του Διαζώματος. 

Μετά είναι σημαντικό να ξεκινήσει η συγκρότηση του cluster επιχειρήσεων, και ως προς αυτό μπορεί 

να αξιοποιηθεί όλο το υλικό των μελετών που έχουν εκπονηθεί και η μεθοδολογία που έχουμε για τη 

συγκρότηση των Cluster των Επιχειρήσεων από τις υφιστάμενες Ο.Χ.Ε. της χώρας. Μέχρι τέλος του 

μηνός αναμένεται να έχει επιλεγεί ο πρόεδρος του cluster επιχειρήσεων. 

https://www.diazoma.gr/site-assets/%CE%A8%CE%B7%CF%86%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE-%CE%A3%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C-%CE%A7%CE%99%CE%A9%CE%A4%CE%97%CE%A3-%CE%95%CE%93%CE%9D%CE%91%CE%A4%CE%99%CE%91-2021-compressed.pdf


 
 

Έχουμε στείλει, λοιπόν, ένα μελετημένο χρονοδιάγραμμα στον Περιφερειάρχη και θα είμαστε στη 

διάθεσή του ως θερμοκοιτίδα για να συμβάλουμε, όπου μας ζητηθεί». 

Τα μέλη ευχαρίστησαν τον κ. Φρέγκογλου για την παρουσίαση και εξέφρασαν την ευαρέσκειά 

τους για την υποστήριξη που παρέχει η θερμοκοιτίδα «D-HUB» στο σχεδιασμό του σπουδαίου 

αυτού  προγράμματος που εξελίσσεται στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. 

4) Ενημέρωση από την κ. Μαρία Κουρασάνη για την εξέλιξη του προγράμματος «Δίκτυο 
Αρωγών μελών του Διαζώματος».  
 
Αρχικά, ο πρόεδρος του Διαζώματος κ. Σταύρος Μπένος, ενημέρωσε τα μέλη ότι το σωματείο έχει 

θέσει στόχο την ενδυνάμωση του δικτύου των αρωγών του μελών και για το σκοπό αυτό είναι σε 

εξέλιξη το τελευταίο διάστημα το πρόγραμμα «Δίκτυο Αρωγών μελών του Διαζώματος», που 

συντονίζει η κα Μαρία Κουρασάνη, αρχαιολόγος του Διαζώματος. 
 
Στο σημείο αυτό, ο πρόεδρος, έδωσε το λόγο στην κα Κουρασάνη για να ενημερώσει τα μέλη, η 

οποία είπε περίπου τα εξής:  
 

«Σε συνέχεια της ενημέρωσης που σας είχαμε κάνει τον περασμένο Οκτώβριο σχετικά με την 

προσπάθεια οργανωμένης προσέγγισης των αρωγών μελών του Διαζώματος, θα ήθελα να σας 

πληροφορήσω για την πορεία του εγχειρήματος.  Θεωρήσαμε  πως το “ΔΙΑΖΩΜΑ” οφείλει να έχει 

αντίληψη των αναγκών που θα πρέπει να καλύψουν οι εθελοντές και να συμβάλει στην προσέγγιση 

αλλά και την ενσωμάτωσή τους, επιδιώκοντας παράλληλα το ταίριασμα των αναγκών τους με τις 

ανάγκες του σωματείου. Αυτό πιστεύουμε πως είναι σημαντικό, ώστε να επιτυγχάνεται πιο 

αποτελεσματικά και η προώθηση της αξίας του ενεργού εθελοντισμού.  
 
Τον περασμένο Απρίλιο λοιπόν, απεστάλη σε όλα τα αρωγά μέλη επιστολή του προέδρου μας, μέσα 

από την οποία τα μέλη ενημερώθηκαν για όλα τα προγράμματα και τις δράσεις που είναι σε εξέλιξη. 
Επιπλέον, η επιστολή είχε στόχο να τους παρακινήσει σε συμμετοχή και να μπορέσουν να “δουν” 
τον εαυτό τους μέσα σε αυτές τις δράσεις». 
 
Στο σημείο αυτό η κ. Κουρασάνη έθεσε υπόψη των μελών το κείμενο παρουσίασης ρόλων και 

δράσεων που επισυναπτόταν στην επιστολή που απεστάλη στα αρωγά μέλη του Διαζώματος:  
 

«Προτεινόμενοι ρόλοι και δράσεις»  

- Οι «Φρουροί»  των Αρχαίων Θεάτρων 

Ο σύγχρονος «Φρουρός» του Αρχαίου Θεάτρου έχει διαρκή ενημέρωση για όποια εξέλιξη 

υπάρχει στο αρχαίο θέατρο της περιοχής του και συμβάλλει καίρια στην ανάδειξή του. Φροντίζει 

σαν άγρυπνος φρουρός για την προστασία του και ενημερώνει ανάλογα με το θέμα που προκύπτει 

τους αρμόδιους θεσμούς και το «ΔΙΑΖΩΜΑ» και μέσω αυτού σε όλους τους πολίτες (π.χ. θέματα 

που αφορούν την ανάδειξη του μνημείου, ειδησιογραφία, εκδηλώσεις κ.α.). 

➢ Ενημερωθείτε για τα Αρχαία Θέατρα της Ελλάδας στα οποία δραστηριοποιείται το 

«ΔΙΑΖΩΜΑ», εδώ.   

➢ Ο Γιώργος Αδαμόπουλος είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα Φρουρού. Μπορείτε να 

παρακολουθήσετε την ομιλία του στην 4η Συνάντηση του Άνω Διαζώματος, εδώ.  

https://www.diazoma.gr/theaters/?type=list
https://www.youtube.com/watch?v=b6qjnRGulgU&feature=emb_logo


 
 

- «Υιοθεσία Αρχαίων Θεάτρων»  

Η «Υιοθεσία ενός Αρχαίου Θεάτρου» είναι η ανάληψη της ατομικής σου ευθύνης ως πολίτης να 

συμβάλεις στο έργο της πολιτείας για τη φροντίδα και ανάδειξη του αρχαίου θεάτρου. Η δράση 

περιλαμβάνει ευέλικτους τρόπους συμμετοχής και δραστηριότητες προσωπικής εμπλοκής, ενώ 

δεν προϋποθέτει τη συστηματική ενασχόληση με ένα μνημείο. Μπορεί να επιτευχθεί ακόμη και 

με τη έκτακτη συμβολή σου στον «κουμπαρά» του θεάτρου, μέσα από τον οποίο θα 

χρηματοδοτηθούν μελέτες, εργασίες ή εκδηλώσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.  

➢ Ενημερωθείτε για τη δράση, εδώ. 

➢ Ενημερωθείτε για τη δράση στο πλαίσιο της Generation D, εδώ.  

- «Υιοθεσία Πολιτιστικών Διαδρομών & Πάρκων»   

Η «Υιοθεσία Πολιτιστικών Διαδρομών & Πάρκων» περιλαμβάνει ευέλικτους τρόπους 

συμμετοχής και δραστηριότητες προσωπικής εμπλοκής και στα τέσσερα στάδια σχεδιασμού μιας 

Πολιτιστικής Διαδρομής ή ενός Αρχαιολογικού Πάρκου. Μπορείς να δεις ιδέες και προτάσεις 

συμμετοχής εδώ, αλλά και να ενημερωθείς για τα προγράμματα και τα στάδια οικοδόμησής τους 

στη σελίδα του ιστότοπου, εδώ.   

- H «Πράσινη Χάρτα» του Διαζώματος 

Μέσα από αυτή την ενότητα επιχειρείται ο προβληματισμός και η αναζήτηση καλών πρακτικών 

σε σχέση με το περιβάλλον που θα μπορούσαν να ενσωματωθούν στα προγράμματα πολιτιστικής 

– περιβαλλοντικής ανάπτυξης που σχεδιάζονται στη χώρα με τη συμβολή του Διαζώματος. Οι 

επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στα μνημεία και η αντιμετώπιση της απολιγνιτοποίησης ως 

ευκαιρίας για αλλαγή του αναπτυξιακού μοντέλου στην Ελλάδα είναι μέρος της παραπάνω 

προβληματικής.  

➢ Ενημερωθείτε για την «Πράσινη Χάρτα του Διαζώματος», εδώ. Αν σας ενδιαφέρει η 

δράση μπορείτε να συνεργαστείτε με την ομάδα Ενέργειας & Περιβάλλοντος του 

Διαζώματος.  

- Το Πρόγραμμα «ΠΟΛΙΣ» 

Το Πρόγραμμα «ΠΟΛΙΣ» είναι η πρόταση υιοθεσίας του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» για τις 

ελληνικές πόλεις με ιστορικό υπόβαθρο. Στόχος του προγράμματος είναι ο «εμβολιασμός» των 

πόλεων αυτών με την αξία των συνεργειών και τη μαγεία των ολοκληρωμένων προγραμμάτων 

βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. Πρόκειται για μια Υιοθεσία από το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» 

πόλεων της Ελλάδας με ιστορικό και αρχαιολογικό υπόβαθρο. 

➢ Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα «ΠΟΛΙΣ», εδώ.  

- Το Πρόγραμμα «Λεωφόροι Φύσης και Πολιτισμού» 

Το Πρόγραμμα «Λεωφόροι Φύσης και Πολιτισμού» είναι η νέα πρόταση του Σωματείου 

«ΔΙΑΖΩΜΑ» για την ανάδειξη των μνημείων και την ένταξή τους στο κέντρο της ζωής και της 

βιώσιμης ανάπτυξης, έχοντας σαν «όχημα» τους αυτοκινητόδρομους της χώρας. Μέσα από το 

πρόγραμμα και αξιοποιώντας τη δυναμική των συνεργειών, οι αυτοκινητόδρομοι γίνονται οι 

«καταλύτες» για την πρόσβαση, την ανάδειξη και τη διαρκή φροντίδα των μνημείων που τους 

περιβάλλουν. Με τον τρόπο αυτό αναβαθμίζεται ο ρόλος των αυτοκινητόδρομων, ώστε πέρα 

https://www.diazoma.gr/deposits/
https://www.diazoma.gr/%cf%85%ce%b9%ce%bf%ce%b8%ce%ad%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b5-%ce%ad%ce%bd%ce%b1-%ce%b1%cf%81%cf%87%ce%b1%ce%af%ce%bf-%ce%b8%ce%ad%ce%b1%cf%84%cf%81%ce%bf/
https://www.diazoma.gr/generationd/#/tag/-Kdjo68ytCV9JF1Q7pOR
https://www.diazoma.gr/site-assets/ΥΙΟΘΕΤΗΣΤΕ-ΜΙΑ-Π.Δ..pdf
https://www.diazoma.gr/routes/
https://www.diazoma.gr/site-assets/Πράσινη-χάρτα-εισαγωγή.pdf
https://www.diazoma.gr/site-assets/Πρόγραμμα-ΠΟΛΙΣ.pdf


 
 

από τη βασική τους αποστολή, τη μεταφορά ανθρώπων και εμπορευμάτων, να αποτελέσουν 

συγχρόνως και λεωφόρους «πολιτισμού» και «ιδεών». 

➢ Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα «Λεωφόροι Φύσης και Πολιτισμού», εδώ.  

-Ακαδημαϊκή έρευνα 

Η συμβολή στην ακαδημαϊκή έρευνα προσφέρει πολύτιμο πνευματικό κεφάλαιο για τη χώρα. 

Στην προσωπική και απαιτητική αυτή διαδρομή του νέου ερευνητή το «ΔΙΑΖΩΜΑ» στέκεται 

δίπλα του προσφέροντάς πρόσβαση στο αρχείο και τη βιβλιοθήκη του.   

➢ Σύντομα στην ιστοσελίδα του Διαζώματος θα είναι διαθέσιμο το αποθετήριο 

ακαδημαϊκής έρευνας.   

Διεθνές Δίκτυο Αρχαίων Θεάτρων 

Το «Διεθνές Δίκτυο των Αρχαίων Θεάτρων» στοχεύει στο σχεδιασμό ενός «πρότυπου» μοντέλου 

συνεργασίας, με διεθνή χαρακτήρα, με αντικείμενο την επιστημονική τεκμηρίωση, διαχείριση, 

προστασία και ανάδειξη των αρχαίων χώρων θέασης και ακρόασης. Πρώτο βήμα της 

συνεργασίας είναι η καταγραφή και διαρκής επιστημονική τεκμηρίωση των αρχαίων θεάτρων 

που εντοπίζονται στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή της λεκάνης της Μεσογείου. Για την 

αποτελεσματική διάχυση της γνώσης που θα προκύπτει από αυτήν στους πολίτες του κόσμου, 

είναι σε εξέλιξη η δημιουργία διαδικτυακής πλατφόρμας, η οποία θα φιλοξενεί και θα προβάλει 

το επιστημονικό υλικό που θα παράγεται. 

➢ Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα «Διεθνές Δίκτυο των Αρχαίων Θεάτρων» μέσα από την 

ιστοσελίδα του Διαζώματος, εδώ.  

-Οι «Πρεσβευτές» των Αρχαίων Θεάτρων στο εξωτερικό  

Οι «Πρεσβευτές» των Αρχαίων Θεάτρων αναλαμβάνουν μέσα από το σχεδιασμό ενός 

συγκεκριμένου πλάνου δράσεων την προβολή και ανάδειξη ενός αρχαίου θεάτρου στο εξωτερικό 

και λειτουργούν σαν αγωγός επικοινωνίας και ενημέρωσης, τόσο στο εκπαιδευτικό, όσο και στο 

χορηγικό κομμάτι. 

➢ Η Δάφνη Μάρτιν είναι χαρακτηριστικό πρότυπο Πρέσβειρας Αρχαίου Θεάτρου. 

Ενημερωθείτε σχετικά με τη δράση της, εδώ.  

- «Οι παρέες του Διαζώματος στις πόλεις του κόσμου» 

Η προτεινόμενη δράση αφορά στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός μικρής έκτασης δικτύου για 

την προώθηση των σκοπών του Διαζώματος σε πόλεις εκτός Ελλάδας. Οι ομάδες θα μπορούν 

να προτείνουν projects που επιθυμούν να υλοποιήσουν και τα οποία θα είναι συμβατά με τους 

σκοπούς και τις δράσεις του Διαζώματος (βλ. καταστατικό) ή και να μεταφέρουν ιδέες και 

προτάσεις που να συμβάλουν στην πρόοδο του σωματείου, π.χ. νέες μορφές χρηματοδότησης 

στον πολιτισμό, προτάσεις σε θέματα διοίκησης D.M.O. κ.α. 

➢ Δημιουργήστε μια πρόταση προς το «ΔΙΑΖΩΜΑ» και επικοινωνήστε μαζί μας για να την 

υλοποιήσουμε.  

- Επικοινωνία & Πολιτιστικές Εκδηλώσεις 

https://www.diazoma.gr/site-assets/Πρόγραμμα-ΛΕΩΦΟΡΟΙ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ.pdf
https://www.diazoma.gr/category/diethnes-diktyo/
https://www.diazoma.gr/dimosievmata/sparti-ethelontiko-programma-agkaliazoume-ta-mnimeia-sti-sparti/
https://www.diazoma.gr/katastatiko/


 
 

Η προτεινόμενη δράση αφορά τη συμμετοχή στο οργανωτικό μέρος των μεγάλων ή έκτακτων 

εκδηλώσεων του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», καθώς και στη συμμετοχή στη συλλογή και 

δημιουργία περιεχομένου για την ιστοσελίδα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. 

φωτογραφικό υλικό, θεματολογία, μεταφράσεις κ.α.) σε συνεργασία με την υπεύθυνη ομάδα για 

την επικοινωνιακή στρατηγική του σωματείου. 

➢ Δείτε το ετήσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», εδώ και 

ενημερώστε μας για τη διαθεσιμότητά σας. » 

H κ. Κουρασάνη συνέχισε ως εξής: 
 
«Από τον Απρίλη μέχρι σήμερά έχουν ενεργοποιηθεί τουλάχιστον επτά αρωγά μέλη, που σχεδιάζουν 

ήδη δράσεις. Οι περισσότερες από αυτές έχουν ξεκινήσει να υλοποιούνται. Μάλιστα στις 06 Ιουνίου 

πραγματοποιήσαμε σχετική τηλεδιάσκεψη μαζί με τα αρωγά μέλη που εκπονούν δράσεις, 
προκειμένου να τους προσφέρουμε βοήθεια και να συζητήσουμε σε βάθος τις ανάγκες τους.  

- Η κ. Ιωάννα Γεωργοπούλου, η οποία είναι Αρχαιολόγος και ολοκληρώνει τις μεταπτυχιακές της 

σπουδές στον  Ψηφιακό Πολιτισμό, έχει ξεκινήσει να υλοποιεί το project με τίτλο “Ψηφιακή 

πολιτιστική έκθεση με θέμα τους Πύργους της Μάνης- Εικονικό Μουσείο Μάνης” και  θα 

συνεργαστεί μετά από πρωτοβουλία του Διαζώματος με το Πολιτιστικό Σωματείο “ΝΑΡΤΟΥΡΑ”. 

- H κ. Ιωάννα Παπαδοπούλου, είναι τελειόφοιτος στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας στο Τμήμα 

Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών, και θα σχεδιάσει μια Τοπική 

Διαδρομή στο πλαίσιο της Πολιτιστικής Διαδρομής “ΟΙΔΙΠΟΥΣ”, με τον τίτλο “Πολιτιστική 

διαδρομή στην ιστορία του 1821” με θέμα τοπόσημα του 1821, η οποία μπορεί να ενσωματωθεί στην 

ιστοσελίδα του προγράμματος “ΟΙΔΙΠΟΥΣ”. 

-Ο Φοίβος Αργυρόπουλος, που είναι Φοιτητής στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Τμήμα 

Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου, θα κάνει project για τα οινοποιεία της 

Πολιτιστικής Διαδρομής “ΟΙΔΙΠΟΥΣ”, και θα μπει το υλικό στην ιστοσελίδα “ΟΙΔΙΠΟΥΣ”, σε νέα 

θεματική ενότητα που θα έχει πληροφορίες για τα οινοποιεία και τις τοπικές ιστορίες τους. 

- Το τακτικό μέλος και καθηγήτρια γαλλικής γλώσσας, η κ. Κάρολ Μόλτερ είναι επικεφαλής μιας 

νέας ομάδας εθελοντών που έχουν αναλάβει τη μετάφραση του θεατρικού κειμένου με τίτλο “Le 
Gouffre de Kassope” του Γάλλου συγγραφέα Frédéric Lenormand. Το έργο είναι σε διαδικασία 

μετάφρασης μετά από επικοινωνία που είχαμε με τον συγγραφέα, ο οποίος με ενθουσιασμό έδωσε 

την άδειά του σε αυτό. Το έργο ήρθε στο “ΔΙΑΖΩΜΑ”, μέσω του προέδρου του Cluster της 

Πολιτιστικής Διαδρομής της Ηπείρου, του κ. Ν. Καράμπελα. Έχει μεταφραστεί περίπου στο 70% και 

πιστεύουμε ότι τα επόμενα χρόνια θα μπορούσε να παρουσιαστεί στο κοινό. Μόλις ολοκληρωθεί η 

μετάφραση είναι σημαντικό να το διαβάσει ο κ. Νίκος Ορφανός, που είναι πολύπειρος και να μας 

συμβουλεύσει σχετικά. 

Τέλος, ενδιαφέρον υπήρξε από μέλη και για τη συμμετοχή στη διοργάνωση εκδηλώσεων, με 

χαρακτηριστικό παράδειγμα, τον κ. Ορέστη Μικελάκη, μαθητή Λυκείου του Κολεγίου Ψυχικού, που 

επιθυμεί  να βοηθήσει στη διοργάνωση της εκδήλωσης του Άνω Διαζώματος». 

Τα μέλη εξέφρασαν την ευαρέσκειά τους για την πορεία εξέλιξης του Δικτύου Αρωγών μελών, 

που αποτελεί, όπως τόνισαν,  τη νέα γενιά των ενεργών εθελοντών του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ».  

https://www.diazoma.gr/site-assets/PROGRAM-2021-01.jpg


 
 

5) Ενημέρωση από την αρχαιολόγο, αρωγό μέλος του Διαζώματος και πρέσβειρα του 

Αρχαίου Θέατρου Σπάρτης, κ. Δάφνη Μάρτιν για τη δημιουργία ημερολογίου εργασιών 

αποκατάστασης του αρχαίου θέατρου.  

Ο πρόεδρος του Διαζώματος, κ. Σταύρος Μπένος, έδωσε το λόγο στην κ. Δάφνη Μάρτιν, 

υποψήφια διδάκτωρ στο Πανεπιστήμιο του Cambridge και αρωγό μέλος του Διαζώματος, η οποία 

με επιτυχία τα προηγούμενα χρόνια υλοποίησε το εκπαιδευτικό εθελοντικό πρόγραμμα 

«Αγκαλιάζουμε τα Μνημεία μας στη Σπάρτη» (“Embracing Our Monuments in Sparta”) ως 

πρέσβειρα του Διαζώματος για το Αρχαίο Θέατρο της Σπάρτης. Η κ. Μάρτιν είπε περίπου  τα εξής: 

«Καλημέρα σε όλους σας. Θα ήθελα αρχικά να ευχαριστήσω τoν κύριο Μπένο και τα άλλα 

στελέχη του “ Σωματείου ΔΙΑΖΩΜΑ” για την πρόσκληση. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη που 

συνεχίζονται με ενέργεια και δυναμισμό οι εργασίες στο αρχαίο θέατρο της Σπάρτης, για το 

οποίο έχω την τιμή να είμαι Πρέσβειρα για το “ΔΙΑΖΩΜΑ στο εξωτερικό. Σας μιλώ από το 

Πανεπιστήμιο του Cambridge όπου ετοιμάζω την διδακτορική μου διατριβή στη κλασσική 

αρχαιολογία και στην Ιστορία της Τέχνης με αναφορά στην αρχαϊκή Σπάρτη. Στο Cambridge 
ολοκλήρωσα και το Master, ενώ έλαβα  το πρώτο πτυχίο στις Κλασσικές σπουδές από το  

Πανεπιστήμιο Yale. Ενώ σπούδαζα στο Yale σχεδίασα και πραγματοποίησα το εθελοντικό 

θερινό πρόγραμμα για φοιτητές του Yale “Αγκαλιάζουμε τα Μνημεία μας στη Σπάρτη” με την 

υποστήριξη και του σωματείου “ΔΙΑΖΩΜΑ”. 

 Όπως ίσως  γνωρίζετε οι εργασιες  για την αποκατάσταση του αρχαίου θεάτρου της Σπάρτης 

και την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς του χώρου έχουν 

ήδη ξεκινήσει υπό την επίβλεψη του αρχιτέκτονα Γουλιέλμου Ορεστίδη και της αρχαιολόγου 

Χαράς Γιανακκάκη, με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ και το Πρόγραμμα της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου και με προϋπολογισμό 1.6 εκατ. Ευρώ.  

Μια ερώτηση που παραμένει, όμως, είναι πως μπορούμε να μοιραστούμε αυτή την μοναδική 

εργασία αποκατάστασης με το ευρύτερο κοινό, τους κατοίκους της πόλης, τους επισκέπτες, όλους 

όσους ενδιαφέρονται, και ιδιαίτερα με τους νέους; Πως αυτή η διαδικασία αποκατάστασης 

μπορεί να γίνει ευκαιρία ώστε να αγκαλιαστεί το μνημείο από όλους και ιδιαίτερα από τους 

νέους;  

Με την πρόσκληση αυτή μου δίνεται η ευκαιρία να προτείνω  να δημιουργήσουμε  ένα 

ηλεκτρονικό παρατηρητήριο, ένα ψηφιακό ημερολόγιο των εργασιών, που θα αναδείξει την 

διαδικασία της αποκατάστασης του θεάτρου με χρήση σύγχρονων μέσων επικοινωνίας. Μια 

ομάδα νέων από την Ελλάδα αλλά και από άλλες χώρες που σπουδάζουν αρχαιολογία και 

ιστορία της τέχνης, ή διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς και εφαρμογές νέων τεχνολογιών, 

θα σχεδιάζει και θα υλοποιεί τεκμηριωμένα μηνύματα σε διάφορες μορφές που θα 

παρουσιάζονται σε όλη την διάρκεια του έργου αποκατάστασης και ανάδειξης σε πραγματικό 

χρόνο in real time (i.e. live). Eτσι θα προσκαλέσουμε το κοινό να συμμετάσχει σε μια ψηφιακή 

αρχαιολογία, μέσω της οποίας θα ανοίξουμε, κυριολεκτικά, το ᾽μαύρο κουτί᾽ της επιστημονικής 

διαδικασίας αποκατάστασης και ανάδειξης του μνημείου και του χώρου. Θα εντάξουμε με 

δημιουργικό τρόπο στοιχεία της ιστορίας των ανασκαφών του μνημείου, και του περιβάλλοντος, 

ακόμη και τις μνήμες που έχουν οι σύγχρονοι Σπαρτιάτες για το θέατρο (εκδρομές, φωτογραφίες 

και άλλα). Ο Γουλιέλμος και η Χαρά, και η ομάδα με τους τεχνίτες, θα μας μιλήσουν και θα μας 

δείξουν τα μυστικά των εργασιών με zoom στις λεπτομέρειες και την καθημερινή τους δουλειά 

στο χώρο.  



 
 

Ως κύρια πλατφόρμα για το ηλεκτρονικό μας ημερολόγιο θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε 

το Ιnstagram και το TikTok, που είναι γνωστό κυρίως για μικρά βίντεο που γίνονται ‘viral’ μέσα 

σε ένα 24ωρο.  Είναι ένα μέσο που την δυναμική του αναγνωρίζουν μεγάλα μουσεία και 

ιστορικές πόλεις για να αγγίξουν ένα μεγάλο κοινό. Βοήθησε πρόσφατα το Μουσείο Uffizi στην 

Φλορεντία να αποκτήσει 35-40% αυξημένη επισκεψιμότητα στις ηλικίες κάτω από 25 ετών. Η 

ιδέα μας, λοιπόν, είναι να δημιουργήσουμε ΤikTok για το αρχαίο θέατρο της Σπάρτης, όπου θα 

παρουσιάζουμε τις μεθόδους και διαδικασίες της αποκατάστασης του έργου  και ανάδειξης του 

φυσικού περιβάλλοντος με τρόπο που προβάλλει τον δυναμικό και συνεχές χαρακτήρα. Η 

παρουσίαση θα είναι δίγλωσση (στα αγγλικά και στα ελληνικά) ώστε να αγγίξει το μέγιστο 

δυνατόν κοινό. To τελικό προϊόν θα είναι το ψηφιακό ημερολόγιο που θα τεκμηριώσει την 

αποκατάσταση αυτού του σημαντικού θεάτρου και την ανάδειξη του περιβάλλοντος χώρου.  

Με την ομάδα του σωματείου “ΔΙΑΖΩΜΑ” θα εξετάσουμε τις λεπτομέρειες υλοποίησης.  

Ως σπαρτιάτισσα θα ήθελα να ευχαριστήσω  το σωματείο “ΔΙΑΖΟΜΑ”  για ότι έχει κάνει μέχρι 

σήμερα για το Θέατρο. Ανυπομονώ να αγκαλιάσουμε το μνημείο αυτό μαζί με πολλούς νέους 

και νέες, και μέσα από το βλέμμα μας να το εντάξουμε σε μια σύγχρονη πραγματικότητα,  ώστε 

να εκτιμηθεί, και να ξαναζωντανέψει, ως κεντρικός πόλος της πόλης της Σπάρτης. 

Τα μέλη ευχαρίστησαν την κα Δάφνη Μάρτιν για την παρουσίασή της και εξέφρασαν την 

ευαρέσκειά τους για τη νέα δράση που θα υλοποιήσει στο πλαίσιο του Δικτύου Αρωγών μελών 

του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και η οποία θα ενισχύσει τους δεσμούς του αρχαίου θεάτρου με τη 

νεότερη γενιά. Επεσήμαναν τέλος, ότι η παραπάνω δράση θα πρέπει να υλοποιηθεί σε συνεργασία 

και με την καθοδήγηση της αρμόδιας Εφορείας Αρχαιοτήτων Λακωνίας. 

6) Αποδοχή της χορηγίας της εταιρείας ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.  προς το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ», 

ύψους 3.000 ευρώ, ως ετήσιας συνδρομής Εταιρικού Μέλους για το 2021.  
 
Ο κ. Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι η εταιρεία ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., Εταιρικό Μέλος του 

Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κατέθεσε την ετήσια συνδρομή της προς το Σωματείο, ύψους 3.000 
ευρώ, για το έτος 2021. 
 
Εν συνεχεία, ο κ. Μπένος εισηγήθηκε την αποδοχή της χορηγίας, ύψους 3.000 ευρώ της εταιρείας 

ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. ως ετήσιας συνδρομής Εταιρικού Μέλους για το έτος 2021. 
 
Τα μέλη του συμβουλίου ευχαρίστησαν θερμά την εταιρεία ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., για τη συμβολή της 

στην ενίσχυση των σκοπών του σωματείου και εξουσιοδότησαν τον πρόεδρο να προβεί σε όλες 

τις απαραίτητες ενέργειες για την αποδοχή της χορηγίας. 
 
7) Αποδοχή της χορηγίας της εταιρείας ΤΙΤΑΝ Α.Ε. προς το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ», 

ύψους 12.400 ευρώ, ως ετήσιας συνδρομής Εταιρικού Μέλους για το 2021. 

Ο κ. Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι η εταιρεία ΤΙΤΑΝ Α.Ε., Εταιρικό Μέλος του 

Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κατέθεσε την ετήσια συνδρομή της προς το Σωματείο, ύψους 12.400 
ευρώ, για το έτος 2021. 

Εν συνεχεία, ο κ. Μπένος εισηγήθηκε την αποδοχή της χορηγίας, ύψους 12.400 ευρώ της εταιρείας 

ΤΙΤΑΝ Α.Ε. ως ετήσιας συνδρομής Εταιρικού Μέλους για το έτος 2021. 



 
 

Τα μέλη του συμβουλίου ευχαρίστησαν θερμά την εταιρεία ΤΙΤΑΝ Α.Ε. για τη συμβολή της στην 

ενίσχυση των σκοπών του σωματείου και εξουσιοδότησαν τον πρόεδρο να προβεί σε όλες τις 

απαραίτητες ενέργειες για την αποδοχή της χορηγίας. 

8) Αποδοχή της χορηγίας της εταιρείας ΦΟΥΡΛΗΣ Α.Ε. προς το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ», 

ύψους 5.000 ευρώ, ως ετήσιας συνδρομής Εταιρικού Μέλους για το 2021. 
 
Ο κ. Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι η εταιρεία ΦΟΥΡΛΗΣ Α.Ε., Εταιρικό Μέλος του 

Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κατέθεσε την ετήσια συνδρομή της προς το Σωματείο, ύψους 5.000 
ευρώ, για το έτος 2021. 
 
Εν συνεχεία, ο κ. Μπένος εισηγήθηκε την αποδοχή της χορηγίας, ύψους 5.000 ευρώ της εταιρείας 

ΦΟΥΡΛΗΣ Α.Ε. ως ετήσιας συνδρομής Εταιρικού Μέλους για το έτος 2021. 
 
Τα μέλη του συμβουλίου ευχαρίστησαν θερμά την εταιρεία ΦΟΥΡΛΗΣ Α.Ε., για τη συμβολή της 

στην ενίσχυση των σκοπών του σωματείου και εξουσιοδότησαν τον πρόεδρο να προβεί σε όλες 

τις απαραίτητες ενέργειες για την αποδοχή της χορηγίας. 
 
9) Αποδοχή της χορηγίας του Ιδρύματος Μποδοσάκη προς το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ», 

ύψους 5.000 ευρώ, ως ετήσιας συνδρομής Εταιρικού Μέλους για το 2021.  

Ο κ. Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι το Ίδρυμα Μποδοσάκη, Εταιρικό Μέλος του 

Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κατέθεσε την ετήσια συνδρομή του προς το Σωματείο, ύψους 5.000 

ευρώ, για το έτος 2021. 

Εν συνεχεία, ο κ. Μπένος εισηγήθηκε την αποδοχή της χορηγίας, ύψους 5.000 ευρώ του Ιδρύματος 

Μποδοσάκη ως ετήσιας συνδρομής Εταιρικού Μέλους για το έτος 2021. 

Τα μέλη του συμβουλίου ευχαρίστησαν θερμά το Ίδρυμα Μποδοσάκη για τη συμβολή του στην 

ενίσχυση των σκοπών του σωματείου και εξουσιοδότησαν τον πρόεδρο να προβεί σε όλες τις 

απαραίτητες ενέργειες για την αποδοχή της χορηγίας. 

10) Αποδοχή της χορηγίας του Κοινωφελoύς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση προς το Σωματείο 

«ΔΙΑΖΩΜΑ», ύψους 10.000 ευρώ για την υποστήριξη του έργου της θερμοκοιτίδας “D-
Hub”.  

Ο κ. Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, διέθεσε 

χορηγία, ύψους 10.000 ευρώ, προς το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ», για την ενίσχυση της δράσης της 

θερμοκοιτίδας “D-Hub” του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ».  

Εν συνεχεία, ο κος Μπένος εισηγήθηκε την αποδοχή της χορηγίας του Κοινωφελούς Ιδρύματος 

Ιωάννη Σ. Λάτση, ύψους 10.000 ευρώ, προς το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ», για την ενίσχυση της 

δράσης της θερμοκοιτίδας “D-Hub” του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ».  

Τα μέλη του συμβουλίου ευχαρίστησαν θερμά το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση για τη 

συμβολή του στην ενίσχυση της δράσης της θερμοκοιτίδας “D-Hub” και εξουσιοδότησαν τον 

πρόεδρο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αποδοχή της παραπάνω χορηγίας. 

 

 



 
 

11) Αποδοχή νέων  μελών: 
 
Ο πρόεδρος, κ. Σταύρος Μπένος εισηγήθηκε στα μέλη την έγκριση της αίτησης των παρακάτω 

φυσικών προσώπων για την εγγραφή τους στο «ΔΙΑΖΩΜΑ»: 
 
• Χρήστος Χιώτης, σχεδιαστής οπτικής επικοινωνίας, ως τακτικό μέλος 
• Kωνσταντίνος Σαχλάς, δικηγόρος, ως αρωγό μέλος 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση έκανε ομόφωνα δεκτή την εισήγηση του προέδρου. 
 
 
12) Έγκριση του Οικονομικού και Διαχειριστικού Απολογισμού του Σωματείου έως και 31 
Μαΐου 2021.  
 
Ο πρόεδρος, κ. Σταύρος Μπένος εισηγήθηκε στα μέλη την έγκριση του οικονομικού και 

διαχειριστικού απολογισμού του Σωματείου έως την 31 Μαΐου 2021 (Συν. 6).  
 
Τα μέλη του συμβουλίου ενέκριναν ομόφωνα τον οικονομικό και διαχειριστικό απολογισμό έως 

την 31η Μαΐου 2021. 
 
13) Άλλα θέματα που θα προταθούν.  
 

- Ενημέρωση για ειδική εκδήλωση για τη βράβευση των φοιτητών του Οικονομικού 

Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) στην Ελευσίνα στο πλαίσιο της ετήσιας καινοτόμου 

δράσης «Εκπαίδευση, Επιχειρηματικότητα και Πολιτισμός»  

Η κ. Γεωργία Μανωλοπούλου ενημέρωσε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πως  
ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης των εργασιών των φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 

2020-2021 στο πλαίσιο της ετήσιας καινοτόμου δράσης «Εκπαίδευση, Επιχειρηματικότητα και 

Πολιτισμός» που διοργανώνεται από το Πρόγραμμα Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της 

Εκπαίδευσης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) σε συνεργασία με το Σωματείο 

«ΔΙΑΖΩΜΑ», το Κέντρο Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας του ΟΠΑ, και το οικονομικό 

εκπαιδευτικό περιοδικό «ΞΕΝΟΦΩΝ», λέγοντας περίπου τα εξής: 

 «Το πρόγραμμα και φέτος έχει σαν θεματική την “Τριλογία της Αττικής”. Οι φοιτητές/τριες του 

Προγράμματος έχουν δημιουργήσει ένα σημαντικό πνευματικό απόθεμα για την μελέτη των 

διαφορετικών όψεων της πόλης της Ελευσίνας ως πολιτιστικής πρωτεύουσας το 2023. Κατόπιν 

αξιολόγησης όλων των εργασιών από ειδική πενταμελή επιστημονική επιτροπή, στην οποία 

συμμετέχω και που απαρτίζεται από εκπροσώπους του Διαζώματος, όπως η κα Μαίρη Μπελογιάννη 

και ο κ. Τάκης Μαστραντώνης,  του Οικονομικού Πανεπιστημίου, του Κέντρου Επιχειρηματικότητας 

και Καινοτομίας και του περιοδικού “ΞΕΝΟΦΩΝ”, όπως κάθε χρόνο διακρίθηκε ως άριστη μια 

ομάδα φοιτητών/τριών διακρίνεται κάθε χρονιά στο πλαίσιο της δράσης. 

Επίσης, φέτος για πρώτη φόρα, η κα Μπρίνια ήρθε σε επαφή με το Δήμο Ελευσίνας και πρόκειται να 

γίνει μια ειδική για το πρόγραμμα εκδήλωση βράβευσης των τριών εργασιών που διακρίθηκαν κατά 

τα τελευταία τρία ακαδημαϊκά έτη.  Η εκδήλωση θα γίνει το Σάββατο 10/7/21 και ώρα 20:30 στον 

χώρο του Παλαιού Ελαιουργείου Ελευσίνας, και συνδιοργανώνεται από τον Δήμο Ελευσίνας, την 

Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Ελευσίνας και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με την 



 
 

υποστήριξη του Πολιτιστικού Οργανισμού “Ελευσίνα – Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης το 

2023”. 

Σκοπός της εκδήλωσης είναι η παρουσίαση και διάχυση των επιχειρηματικών ιδεών των τριών 

βραβευμένων ομάδων σε φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, της οικονομικής, πολιτιστικής και 

εκπαιδευτικής ζωής της πόλης της Ελευσίνας για την αειφόρο και βιώσιμη ανάπτυξή της πέραν του 

2023». 

Τα μέλη εξέφρασαν την ευαρέσκειά τους τόσο για την επιτυχή συνεργασία που έχει αναπτύξει το 

Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» με το Πρόγραμμα Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της 

Εκπαίδευσης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ), όσο και για την διοργάνωση της 

ειδικής εκδήλωσης που θα δώσει την ευκαιρία να παρουσιαστούν οι εργασίες των φοιτητών σε 

φορείς της Δημοτικής Αρχής.  

Συντάκτρια πρακτικού: 

Μαρία Κουρασάνη 

 

 Ο   Ο Πρόεδρος    Ο Γενικός Γραμματέας 

 

 

 

 

                Σταύρος Μπένος Βασίλης Λαμπρινουδάκης 

 



Αθήνα, .. Ιουνίου 2021 

 

 

Αγαπητά μας μέλη, 

Θα ήθελα να σας ενημερώσω, ότι ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η 14η 

Γενική Συνέλευση του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 1 έως 

την Κυριακή 3 Οκτωβρίου 2021 στην Καλαμάτα και την Αρχαία Μεσσήνη. 

Φέτος, η Γενική μας Συνέλευση συνδιοργανώνεται με το Ίδρυμα «Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν 

Κωνσταντακοπούλου», το οποίο ευχαριστούμε θερμά για τη διαρκή του στήριξη και αγάπη 

προς το Σωματείο μας. 

Λόγω της ιδιαίτερης κατάστασης που επικρατεί με την πανδημία του κορωνοϊου, η Γενική 

μας Συνέλευση τον ερχόμενο Οκτώβριο θα είναι διαφοροποιημένη και προσαρμοσμένη στα 

υγειονομικά πρωτόκολλα που θα ισχύουν εκείνη την περίοδο. Στο πλαίσιο αυτό το 

«ΔΙΑΖΩΜΑ» έχει προχωρήσει σε συγκεκριμένες ενέργειες και αποφάσεις για την προστασία 

των μελών του.  

Πιο συγκεκριμένα: 

1. Έχει συσταθεί ήδη στο Σωματείο ειδική Επιτροπή για τις ανάγκες της 14ης Γενικής 

Συνέλευσης, η οποία απαρτίζεται από τους κ. Δήμητρα Ψαρούλη, πρόεδρο του 

Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Καλαμάτας και κ. Ευθύμιο Τσάμη, ιατρό και 

αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου.  Αποστολή της 

Επιτροπής είναι να ελέγχει καθημερινά την τήρηση των απαραίτητων μέτρων.  

2. Στη Γενική Συνέλευση θα συμμετέχουν αυστηρά μόνο τα μέλη που έχουν εμβολιαστεί 

πλήρως, δηλαδή και με τις δύο δόσεις του εμβολίου. 

3. Η συμμετοχή των μελών θα επιβεβαιώνεται με την προσκόμιση του πιστοποιητικού 

εμβολιασμού. 

4. Στη Γενική Συνέλευση θα συμμετέχουν με φυσική παρουσία τόσα άτομα όσα θα 

επιτρέπονται σύμφωνα με τους κανονισμούς που θα ορίσει η Γενική Γραμματεία 

Πολιτικής Προστασίας την περίοδο εκείνη και τα υπόλοιπα μέλη θα συμμετέχουν 

μέσω τηλεδιάσκεψης. Για το σκοπό αυτό το «ΔΙΑΖΩΜΑ» θα φροντίσει για τον 

σχεδιασμό ειδικής διαδικτυακής πλατφόρμας.  

Όπως, καταλαβαίνετε, η διοργάνωση της Γενικής Συνέλευσης απαιτεί περισσότερο από κάθε 

άλλη φορά, έναν δύσκολο προγραμματισμό και μία ακόμα πιο προσεκτική προσέγγιση, 

καθώς είναι απαραίτητο να εξασφαλίσουμε, ότι τηρούνται στο έπακρο όλα τα μέτρα για την 

ασφάλεια όλων μας. 

Με την παρούσα επιστολή θα ήθελα να σας παρακαλέσω θερμά να μας δηλώσετε το 
«ενδιαφέρον» για τη συμμετοχή σας ή μη στη Γενική μας Συνέλευση, κάνοντας «κλικ» 
στο παρακάτω στο πεδίο «ΘΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΩ» ή «ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΩ». 
 
Είναι πολύ σημαντικό να μας ενημερώσετε εγκαίρως, καθώς  ο αριθμός των 
συμμετεχόντων θα αποτελέσει το κριτήριο για το σχεδιασμό της διοργάνωσης και 
επιπλέον θα μας βοηθήσει προκειμένου να κάνουμε τον βέλτιστο προγραμματισμό του 
τριημέρου.  
 



Πιο συγκεκριμένα, η ανταπόκρισή σας θα καθορίσει επιλογές που αφορούν την κράτηση 
των απαραίτητων δωματίων στα ξενοδοχεία της Καλαμάτας, την επιλογή για τον τρόπο 
μετακίνησης των μελών  (με πούλμαν ή με ιδιωτικά μέσα), την πραγματοποίηση ή μη των 
ξεναγήσεων στην Αρχαία Μεσσήνη και την Καλαμάτα και την οργάνωση εκδηλώσεων 
(έκθεση, συναυλία κ.α.).  
 

 

Οι τελικές αποφάσεις που αφορούν τον παραπάνω προγραμματισμό θα οριστικοποιηθούν 

την 1 Σεπτεμβρίου 2021 και θα συμβαδίζουν με τα υγειονομικά πρωτόκολλα που θα ορίσει 

η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας το φθινόπωρο,  όπου και θα σας ενημερώσουμε 

έγκαιρα για τα νέα δεδομένα. 

Επιπλέον, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι πέρα από τα καθιερωμένα θέματα που 

προβλέπονται από το καταστατικό του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», θα προτείνουμε και την εκ 

νέου τροποποίησή του και συγκεκριμένα του Άρθρου 5 - «Επικοινωνία του Σωματείου» 

προσθέτοντας μία επιπλέον παράγραφο, προκειμένου να ενσωματωθεί σε αυτό η 

καθιέρωση των τηλεδιασκέψεων για τις λειτουργικές και καταστατικές δράσεις του 

Σωματείου, καθώς και του Άρθρου 18 - «Διάλυση του Σωματείου», για τη διευκόλυνση  της 

διαδικασίας απόδοσης δωρεάς από ιδρύματα και φορείς από τις Η.Π.Α. 

Η τροποποίηση, λοιπόν, θα γίνει με την προσθήκη των ακολούθων ως προς τον τίτλο και το 

περιεχόμενο: 

Άρθρο 5 - «Επικοινωνία του Σωματείου και τρόπος λήψης αποφάσεων από τα συλλογικά 
του Όργανα» 
 

«Είναι έγκυρη η συνεδρίαση των συλλογικών οργάνων (Διοικητικό Συμβούλιο, Γενική 
Συνέλευση, Συνάντηση Εταιρικών Μελών, Άνω Διάζωμα, Επιτροπές κλπ) του Σωματείου, 
για το σύνολο ή για κάποια μέλη του, µε ηλεκτρονικά µέσα επικοινωνίας, όπως 
τηλεδιάσκεψη κλπ. Τα συλλογικά όργανα δύνανται να λαμβάνουν αποφάσεις και µε 
ηλεκτρονικά µέσα επικοινωνίας (τηλεδιάσκεψη, διαδίκτυο, τηλεφωνία µε ανοικτή 
ακρόαση κλπ) ή κάποια µέλη τους να συµµετέχουν σε παρόµοια διαδικασία, χωρίς να 
είναι απαραίτητη η φυσική τους παρουσία στον χώρο συνεδρίασης των υπολοίπων 
µελών του εκάστοτε συλλογικού οργάνου. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα 
μέλη του εκάστοτε συλλογικού οργάνου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και 
τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση. Η πρόσκληση θα πρέπει να 
καθορίζει ιδίως την πλατφόρμα τηλεπικοινωνίας μέσω της οποίας θα διεξαχθεί η 
συνεδρίαση, τον τρόπο ταυτοποίησης των παρόντων, τον τρόπο ψηφοφορίας καθώς και 
κάθε άλλη απαραίτητη πληροφορία για τη διενέργειά της με ηλεκτρονικά μέσα”. 
 

 

Άρθρο 18 - «Διάλυση Σωματείου», Παράγραφος 2: 
 

«Σε περίπτωση διάλυσης του Διαζώματος, η τελευταία Γενική Συνέλευση αποφασίζει για 
τη διάθεση της περιουσίας του σε ένα μη κερδοσκοπικό φορέα για κοινωφελείς  
σκοπούς, οι οποίοι είναι ίδιοι ή παρεμφερείς προς τους σκοπούς του Διαζώματος».  
 

 

 



Η παρουσία σας στη φετινή μας Γενική Συνέλευση, είτε φυσική είτε διαδικτυακή, είναι 

ιδιαίτερα σημαντική, καθώς για να πραγματοποιηθεί η παραπάνω τροποποίηση του 

καταστατικού χρειάζεται η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου για την οποία 

απαιτείται η παρουσία του 1/2 των ταμειακά εντάξει τακτικών μελών του Σωματείου και η 

πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 99 του Α.Κ. 

Τέλος, σας επισυνάπτουμε το πρόγραμμα της 14ης  Γενικής μας Συνέλευσης, όπως έχει 

διαμορφωθεί μέχρι σήμερα. 

Η κα Κατερίνα Αβραμοπούλου θα είναι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες και 

διευκρινίσεις (τηλ. 210-8254256).  

Φιλικά, 

Σταύρος Μπένος 

 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

ΙΔ΄ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΔΙΑΖΩΜΑ» 
 

Παρασκευή 1 Οκτωβρίου έως Κυριακή 3 Οκτωβρίου 2021 
 

Καλαμάτα – Αρχαία Μεσσήνη 
 
 

Παρασκευή 1 Οκτωβρίου 

10:00 π.μ. Αναχώρηση από τα γραφεία του Διαζώματος (Μπουμπουλίνας 

30, Εξάρχεια). 

13:00 μ.μ. Άφιξη στην Καλαμάτα, εγκατάσταση στα ξενοδοχεία – 

Ελεύθερος χρόνος. 

19:00 μ.μ.  Εγκαίνια της έκθεσης «ΑΕΝΑΩΣ» στο Μέγαρο Χορού 

Καλαμάτας και Χορευτικό Δρώμενο από τη Σχολή Χορού 

Καλαμάτας. 

 

Σάββατο 2 Οκτωβρίου 

 

10:00 π.μ. – 14:00 μ.μ. Τελετουργικό και εργασίες της ΙΔ΄ Γενικής Συνέλευσης στο    

  Μέγαρο Χορού Καλαμάτας: 

 

10:00π.μ. – 10:15π.μ.  Καλωσόρισμα του Προέδρου του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ.    

Σταύρου Μπένου. 

 

10:15π.μ. – 10:45π.μ.  Χαιρετισμοί: 

• Δήμαρχος Καλαμάτας, κ. Θανάσης Βασιλόπουλος. 

• Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, κ. Παναγιώτης Νίκας. 

• Γενικός Διευθυντής του  Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη και 

Κάρμεν Κωνσταντακοπούλου, κ. Ξενοφών Κάππας. 

• Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας, κ. 

Ευαγγελία Κεχαγιά - Μηλίτση. 

 

10:45π.μ.- 11:00π.μ. Διαπίστωση απαρτίας και εκλογή προεδρείου 

 



11:00π.μ. – 11:30π.μ. Απολογισμός δράσης του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 

2021 και Προγραμματισμός δράσεων για το έτος 2022. 

Εισηγητής: πρόεδρος Δ.Σ., κ. Σταύρος Μπένος. 

 

11:30π.μ. – 12:00μ.μ. Ομιλία του Ομότιμου Καθηγητή Αρχαιολογίας, κ. Πέτρου 

Θέμελη, «Το πνευματικό και βιωματικό μου ταξίδι στην Αρχαία 

Μεσσήνη». 

 

12:00μ.μ. – 12:15μ.μ. α) Οικονομικός και διαχειριστικός απολογισμός από 1 

Ιανουαρίου έως την 31 Αυγούστου του 2021. 

β) Οικονομικός και διαχειριστικός απολογισμός από 1 

Ιανουαρίου έως την 31 Δεκεμβρίου του 2020. 

γ) Προϋπολογισμός για το έτος 2022. 

Εισηγητής: ταμίας Δ.Σ., κ. Παναγιώτης Νταής. 

 

12:15μ.μ.-12:30μ.μ. Έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής για το έτος 2020. 

Εισηγητής: πρόεδρος Ελεγκτικής Επιτροπής,  

κα Μαίρη Μπελογιάννη. 

                                     

12:30μ.μ. – 12:45μ.μ. Τροποποίηση του καταστατικού του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» 

σύμφωνα με το Άρθρο 17: 

                                    α) του Άρθρου 5 - «Επικοινωνία του Σωματείου» προσθέτοντας 

μία επιπλέον παράγραφο, για την καθιέρωση τηλεδιασκέψεων 

για όλες τις λειτουργικές και καταστατικές δράσεις του 

Σωματείου (Γενική Συνέλευση, Συνεδριάσεις Διοικητικού 

Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής, Μνημόνια 

Συνεργασίας, Επιτροπές κ.ο.κ.)  

                                    β) της δεύτερης παραγράφου  του Άρθρου 18 - «Διάλυση του 

Σωματείου» για τη διευκόλυνση  της διαδικασίας απόδοσης 

δωρεάς από ιδρύματα και φορείς από τις Η.Π.Α. 

 Εισηγητής: μέλος του Δ.Σ., κ. Πρόδρομος Τσιαβός. 

 



12:45μ.μ. – 13:45μ.μ. Άνοιγμα του καταλόγου των ομιλητών για τα μέλη και διάλογος 

μέσω δομημένων ερωτήσεων. 

 

13:45μ.μ. -14:00μ.μ. Ψηφοφορίες για: 

 

1. Έγκριση του απολογισμού δράσης του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 

2021. 

2. Έγκριση του οικονομικού και διαχειριστικού απολογισμού από 1 Ιανουαρίου 

έως την 31 Αυγούστου του 2021. 

3. Έγκριση του οικονομικού και διαχειριστικού απολογισμού από 1 Ιανουαρίου 

έως την 31 Δεκεμβρίου του 2020. 

4. Έγκριση του προγραμματισμού δράσεων για το έτος 2022. 

5. Έγκριση του προϋπολογισμού για το έτος 2022. 

6. Έγκριση της Έκθεσης της Ελεγκτικής Επιτροπής για το έτος 2020. 

 

14:00 μ.μ.  Πέρας της  ΙΔ΄ Γενικής Συνέλευσης . 

14:00 μ.μ.-19:00 μ.μ. Ελεύθερος χρόνος. 

 

19:00 μ.μ. Αναχώρηση για τον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Μεσσήνης. 

20:00 μ.μ.  Άφιξη στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Μεσσήνης. 

20:00 μ.μ.-21:00 μ.μ.  Η Ορχήστρα του Δημοτικού Ωδείου Καλαμάτας, παρουσιάζει 

δύο πρωτότυπα έργα, του Γιώργου Κουρουπού και του Στάθη 

Γυφτάκη, ειδικά γραμμένα προς τιμήν της Αρχαίας Μεσσήνης 

και του Πέτρου Θέμελη. 

21:00μ.μ. Αναχώρηση για την Καλαμάτα. 

22:00μ.μ. Άφιξη στην Καλαμάτα. 

 

 

Κυριακή 3 Οκτωβρίου  

10:00π.μ.  Αναχώρηση για τον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Μεσσήνης 

11:00μ.μ. Άφιξη στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Μεσσήνης. 

11:00π.μ. – 13:00μ.μ. Ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Μεσσήνης, από 

τον Καθηγητή Αρχαιολογίας και αντιπρόεδρο του Διαζώματος, 

κ. Πέτρο Θέμελη. 



13:00μ.μ.  Αναχώρηση για Αθήνα 

16:00μ.μ.  Άφιξη στην Αθήνα 



ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ 

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  

«Οργανισμοί Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού, Ιαματικές Πηγές Ελλάδας, 

Ναυάγιο Ζακύνθου, διατάξεις για τα τουριστικά γραφεία, τις τουριστικές επιχειρήσεις και 

τα τουριστικά καταλύματα και άλλες ρυθμίσεις για την τουριστική ανάπτυξη» 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

ΜΕΡΟΣ Α’ ΠΡΟΤΥΠΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ – 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ 

Άρθρο 1:  Σκοπός του Μέρους Α 

Άρθρο 2:  Αντικείμενο του Μέρους Α 

Άρθρο 3:  Πρότυποι Τουριστικοί Προορισμοί Ολοκληρωμένης Διαχείρισης 

Άρθρο 4:  Αρμοδιότητες Οργανισμού Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού και κατ’ 

εξαίρεση σύσταση μονομετοχικού Οργανισμού Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού 

Άρθρο 5:  Ετήσιο Σχέδιο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης 

Άρθρο 6:  Απόδοση δημοτικών τελών 

Άρθρο 7:  Έκθεση 

Άρθρο 8:  Παρατηρητήριο Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης 

Άρθρο 9:  Αρμοδιότητα του τοπικού ή περιφερειακού Παρατηρητηρίου Βιώσιμης 

Τουριστικής Ανάπτυξης 

Άρθρο 10:  Ετήσιος απολογισμός-Έκθεση πεπραγμένων του τοπικού ή περιφερειακού 

Παρατηρητηρίου Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης 

Άρθρο 11:  Εξουσιοδοτική διάταξη Μέρους Α΄ 

ΜΕΡΟΣ Β’  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» 

Άρθρο 12:  Σκοπός 

Άρθρο 13:  Αντικείμενο 

Άρθρο 14:  Σύσταση – επωνυμία - σκοπός – λειτουργία- διάρκεια 

Άρθρο 15:  Μεταβίβαση και διαδοχή στην Ι.Π.Ε. 

Άρθρο 16:  Ανεξαρτησία και λειτουργία της Ι.Π.Ε. 

Άρθρο 17:  Μετοχικό κεφάλαιο 

Άρθρο 18:  Εσωτερικός Κανονισμός 

Άρθρο 19:  Διοικητικό Συμβούλιο Ι.Π.Ε. 

Άρθρο 20:  Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων (Σ.Ε.) 

Άρθρο 21:  Καταστατικό 

Άρθρο 22:  Θέματα προσωπικού 

Άρθρο 23:  Έσοδα 

ΜΕΡΟΣ Γ’ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ «ΝΑΥΑΓΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Α.Ε.», ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ, ΚΥΡΩΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Άρθρο 24: Σκοπός του Μέρους Γ’ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

Άρθρο 25: Χρόνος απόσυρσης κυκλοφορίας και διαφήμιση επί των ειδικών τουριστικών 

λεωφορείων δημόσιας χρήσης ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης πόλεων – Τροποποίηση 

του άρθρου 36 του ν. 3710/2008 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 

Άρθρο 26: Παραστατικά Βεβαίωσης Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων λειτουργίας 

τουριστικού γραφείου – Τροποποίηση του τίτλου και των παρ. 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 4 

του ν. 393/1976 

Άρθρο 27: Εγγυήσεις για τη λειτουργία τουριστικού γραφείου – Τροποποίηση της παρ. 

1 του άρθρου 5 του ν. 393/1976 

Άρθρο 28: Δραστηριότητες των τουριστικών γραφείων – Προσθήκη περ. α΄ στην παρ. 2 

του άρθρου 1 του ν. 393/1976 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Άρθρο 29: Παράταση προθεσμιών κατάταξης τουριστικών καταλυμάτων – 

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΚΥΡΩΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Άρθρο 30: Κύρωση Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Τουρισμού, του 

Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας και της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την 

επωνυμία «HOTELS FOR - ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ 

Άρθρο 31: Μικτά τουριστικά καταλύματα μικρής κλίμακας – Προσθήκη άρθρου 18Α 

στον ν. 4276/2014 

Άρθρο 32: Λειτουργική ενοποίηση κύριων ή μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων – 

Αντικατάσταση του άρθρου 24 του ν. 4179/2013 

Άρθρο 33: Προϋποθέσεις λειτουργίας σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων – 

Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 4002/2011 

Άρθρο 34: Όροι δόμησης σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων – Τροποποίηση της παρ. 

3 του άρθρου 9 του ν. 4002/2011 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΞΕΝΑΓΟΥΣ 

Άρθρο 35: Διοικητική εποπτεία ξεναγών – Επιβολή κυρώσεων – Αντικατάσταση των 

άρθρων 4 και 12 του ν. 710/1977 
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ΜΕΡΟΣ Α’ 
ΠΡΟΤΥΠΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ – ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ 
Άρθρο 1 

Σκοπός του Μέρους Α 
Σκοπός του Μέρους Α είναι η αντιμετώπιση των σύνθετων αναπτυξιακών προκλήσεων στον 
τομέα του τουρισμού μέσω της συνεργασίας οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και 
κεντρικής κυβέρνησης για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση σημαντικών και 
αλληλοσυνδεόμενων τουριστικών δράσεων. 

Άρθρο 2 
Αντικείμενο του Μέρους Α 

Για την επίτευξη του σκοπού του, το Μέρος Α εισάγει τρείς αλληλένδετες οργανωτικές δομές: 
α) τη Διυπουργική Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Πρότυπων Τουριστικών Προορισμών 
Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, β) τους Οργανισμούς Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού, 
και γ) το Τοπικό/Περιφερειακό Παρατηρητήριο Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης. 

Άρθρο 3 
Πρότυποι Τουριστικοί Προορισμοί Ολοκληρωμένης Διαχείρισης 

1. Οι Πρότυποι Τουριστικοί Προορισμοί Ολοκληρωμένης Διαχείρισης είναι περιοχές οι οποίες 
συμβάλλουν ιδιαίτερα στην ενίσχυση της τουριστικής εικόνας της Ελλάδας, με βάση την 
αναγνωρισιμότητα της ταυτότητας της περιοχής (brandawareness) σε διεθνές επίπεδο, τα 
μοναδικά φυσικά χαρακτηριστικά της περιοχής, όπως το φυσικό και γεωμορφολογικό 
περιβάλλον, το πολιτιστικό περιβάλλον, τη δυναμική της τοπικής κοινωνίας – οικονομίας του 
προορισμού, τον βαθμό επάρκειας σε τουριστικές υποδομές, καθώς και το εύρος της 
τουριστικής περιόδου και για τον λόγο αυτό χρήζουν ιδιαίτερης διαχείρισης.  
2. Για τον χαρακτηρισμό μιας περιοχής ως Πρότυπου Τουριστικού Προορισμού 
Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, ο οικείος Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) 
καταθέτει αίτηση χαρακτηρισμού στη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού του Υπουργείου 
Τουρισμού, η οποία διατυπώνει εισήγηση προς τον Υπουργό Τουρισμού. Ειδικά για τις 
μητροπολιτικές περιοχές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, για τον χαρακτηρισμό μιας 
περιοχής ως Πρότυπου Τουριστικού Προορισμού Ολοκληρωμένης Διαχείρισης απαιτείται και 
η σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Μητροπολιτικού Σχεδιασμού, έπειτα από εισήγηση της 
Διεύθυνσης Μητροπολιτικού Σχεδιασμού Μητροπολιτικών, Αστικών και Περιαστικών 
Περιοχών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.  
3. Ο Υπουργός Τουρισμού, λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά του τουριστικού 
προορισμού και την εισήγηση της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού του Υπουργείου του, 
μπορεί να εκδώσει απόφαση χαρακτηρισμού της περιοχής ως Πρότυπου Τουριστικού 
Προορισμού Ολοκληρωμένης Διαχείρισης. 
4. Μετά από εισήγηση του Υπουργού Τουρισμού, συστήνεται Διυπουργική Επιτροπή 
Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Πρότυπων Τουριστικών Προορισμών Ολοκληρωμένης 
Διαχείρισης, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4622/2019 (Α` 133). 

Άρθρο 4 

Αρμοδιότητες Οργανισμού Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού και κατ’ εξαίρεση 
σύσταση μονομετοχικού Οργανισμού Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού 

1. Oι υφιστάμενοι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης του άρθρου 2 του ν. 
4674/2020 (Α’ 53) ή οι υφιστάμενες αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες Ο.Τ.Α. δύνανται να 
λειτουργήσουν ως Οργανισμοί Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού μετά από απόφαση 
του οικείου Συμβουλίου και τροποποίηση του καταστατικού τους σκοπού.  
2. Πλέον της περίπτωσης της παρ. 1, δύνανται, με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισμού 
και Εσωτερικών, να συστήνονται μονομετοχικοί Οργανισμοί Διαχείρισης και Προώθησης 



Προορισμού σε περιφέρειες και δήμους με πληθυσμό κάτω των πενήντα χιλιάδων (50.000) 
κατοίκων με βάση τα στοιχεία της τελευταίας απογραφής, με εισφορά από αυτούς του 
συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου. Για τη σύσταση της ως άνω κατηγορίας Οργανισμών 
Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού, ο ενδιαφερόμενος Ο.Τ.Α. πρέπει να έχει 
προηγουμένως εξαντλήσει τις δυνατότητες που παρέχει η παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 
4674/2020 και να υποβάλει αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου προς το 
Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Τουρισμού, με την οποία θα εισηγείται την 
αναγκαιότητα σύστασης του Οργανισμού. 
3. Οι αρμοδιότητες του Οργανισμού Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού είναι: 
α) η επιστημονική, συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη του οικείου Ο.Τ.Α. για θέματα 
προβολής και προώθησης ενός προορισμού στις τουριστικές αγορές,  
β) η προώθηση και η αντικειμενική πληροφόρηση του οικείου Ο.Τ.Α. για το σύνολο του 
τουριστικού προϊόντος για τον εκάστοτε προορισμό,  
γ) η δημιουργία, υποστήριξη και εφαρμογή της αναπτυξιακής και τουριστικής πολιτικής του 
προορισμού, 
δ) η μελέτη και παρακολούθηση της αναβάθμισης και του εκσυγχρονισμού των υποδομών 
και υπηρεσιών κοινής ωφέλειας,  
ε) η εκπόνηση και υλοποίηση στρατηγικού σχεδίου βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης και 
διαχείρισης του προορισμού, 
στ) η σύναψη συμβάσεων με φορείς του ιδιωτικού τομέα με σκοπό την τουριστική προβολή 
του προορισμού, 
ζ) η εκπόνηση μελετών για τη δημιουργία προτύπων για την ανάδειξη της ταυτότητας του 
προορισμού,  
η) ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της στρατηγικής μάρκετινγκ και τουριστικής προβολής, 
θ) η δημιουργία και η διαχείριση τοπικών σημάτων ποιότητας,  
ι) η ανάπτυξη ερευνητικού έργου σε σημαντικά θέματα του τουρισμού, όπως η ανάλυση της 
αγοράς, η ωρίμανση έργων υποδομής και η υλοποίηση πολιτικών κοινωνικής συνοχής, 
ψηφιακής σύγκλισης και αειφόρου ανάπτυξης.  
4. Για την εκπλήρωση του έργου του, ο Οργανισμός Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού 
μπορεί κατ’ αναλογική εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3270/2004 (Α’ 187) να 
συμπράττει, μέσω σύναψης συμφώνων ποιότητας και μνημονίων συνεργασίας, με 
επαγγελματικές ενώσεις προσώπων, επιχειρήσεις και φορείς του ιδιωτικού τομέα, καθώς και 
με συνεργατικούς σχηματισμούς επιχειρήσεων (cluster), με στόχο τη διασφάλιση της 
ποιότητας του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος μέσω της συνδιαφήμισης, 
χρηματοδότησης μελετών, διαχείρισης και προβολής του προορισμού εγχώρια και διεθνώς. 
Ο Οργανισμός Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού μπορεί ειδικότερα κατ’ αναλογική 
εφαρμογή των περ. γ΄ και δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3270/2004, να συνεργάζεται με 
εξειδικευμένους τουριστικούς οργανισμούς, τουριστικούς πράκτορες (tour operators) και 
αεροπορικές εταιρίες για την υλοποίηση προγραμμάτων συνδιαφήμισης σε τοπικό επίπεδο. 
Οι διαδικασίες συνδιαφήμισης του προηγούμενου εδαφίου χρηματοδοτούνται μέχρι 
ποσοστού 50% από τον Οργανισμό Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού ή από τον οικείο 
Ο.Τ.Α. και κατά το υπόλοιπο ποσοστό από επαγγελματικές ενώσεις προσώπων ή επιχειρήσεις 
και φορείς του ιδιωτικού τομέα. Οι Οργανισμοί Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού 
δύνανται επίσης να σχεδιάζουν και να εκτελούν δράσεις εθελοντισμού και κοινωνικής 
ευθύνης σχετικά με τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και τη διατήρηση του οικιστικού και 
φυσικού περιβάλλοντος του προορισμού και να παρέχουν κίνητρα για την προώθηση και τη 
διαχείριση τοπικών σημάτων ποιότητας. 
5. Σε περίπτωση χαρακτηρισμού ενός προορισμού ως Πρότυπου Τουριστικού Προορισμού 
Ολοκληρωμένης Διαχείρισης με την απόφαση του Υπουργού Τουρισμού του άρθρου 3, ο 
οικείος Ο.Τ.Α. οφείλει, εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της ως άνω 



απόφασης, να προβεί στη διαδικασία που περιγράφεται στις παρ. 1 και 2. Σε αντίθετη 
περίπτωση ο Υπουργός Τουρισμού δύναται να ανακαλέσει την απόφαση χαρακτηρισμού.  

Άρθρο 5 
Ετήσιο Σχέδιο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης 

1. Ο Οργανισμός Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού ενός Πρότυπου Τουριστικού 
Προορισμού Ολοκληρωμένης Διαχείρισης υποχρεούται να συντάσσει ετήσιο Σχέδιο 
Ολοκληρωμένης Διαχείρισης προς την Επιτροπή που προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 3, 
με αναλυτική αναφορά για την πραγματική κατάσταση του Πρότυπου Τουριστικού 
Προορισμού Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, το όραμά του, την αναπτυξιακή στρατηγική του 
με αναφορά σε ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες με σκοπό την αποσυμφόρηση του 
Πρότυπου Τουριστικού Προορισμού Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, καθώς και να προτείνει 
παρεμβάσεις βελτίωσης της συνολικής εικόνας του, λαμβάνοντας υπόψη τη φέρουσα 
ικανότητα του Προορισμού και τις αρχές και κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας για την επίτευξη των στόχων Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης και τις καλές 
πρακτικές συναφών ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών, όπως το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Προορισμών 
Αριστείας για τον Βιώσιμο Τουρισμό (EDEN).  
2. Το πρώτο σχέδιο προς την Επιτροπή κατατίθεται μέσα στο πρώτο εξάμηνο από την 
καταχώριση στο οικείο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.ΕΜ.Η.) της Γενικής Γραμματείας 
Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων της 
τροποποίησης του καταστατικού υφισταμένου Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης ή υφισταμένης αναπτυξιακής ανώνυμης εταιρείας Ο.Τ.Α. για τη λειτουργία 
της ως Οργανισμού Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού ή από τη σύσταση του 
Οργανισμού Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού κατά την παρ. 2 του άρθρου 4.  
3. Σε προστατευόμενες περιοχές του Δικτύου Natura 2000, το ετήσιο Σχέδιο Ολοκληρωμένης 
Διαχείρισης λαμβάνει υπόψη το Σχέδιο Διαχείρισης της Προστατευόμενης Περιοχής.   

 
Άρθρο 6 

Απόδοση δημοτικών τελών 
Στην περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 4, ο Ο.Τ.Α., που διαχειρίζεται τον Πρότυπο Τουριστικό 
Προορισμό Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, υποχρεούται να αποδίδει ποσοστό τουλάχιστον 1% 
των δημοτικών τελών που εισπράττει ετησίως στον οικείο Οργανισμό Διαχείρισης και 
Προώθησης Προορισμού, κατά παρέκκλιση του άρθρου 2 του ν. 4674/2020 (Α’ 53) περί 
Αναπτυξιακών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
 

Άρθρο 7 
Έκθεση 

Οι Οργανισμοί Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού οφείλουν να υποβάλλουν προς τη 
Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Τουρισμού, ανά δύο (2) έτη, έκθεση με 
αναλυτική αναφορά για την πραγματική κατάσταση του προορισμού και την αναπτυξιακή 
στρατηγική του. Η πρώτη έκθεση του πρώτου εδαφίου κατατίθεται μέσα στο πρώτο εξάμηνο 
από την καταχώριση στο οικείο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.ΕΜ.Η.) της Γενικής Γραμματείας 
Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων της 
τροποποίησης του καταστατικού υφισταμένου Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης ή υφισταμένης αναπτυξιακής ανώνυμης εταιρείας Ο.Τ.Α. για τη λειτουργία 
της ως Οργανισμού Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού ή από τη σύσταση του 
Οργανισμού Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού κατά την παρ. 2 του άρθρου 4.  

Άρθρο 8 

Παρατηρητήριο Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης 
1. Κάθε Οργανισμός Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού δύναται να συστήσει τοπικό ή 
περιφερειακό Παρατηρητήριο Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης, κατά το πρότυπο του 



Παρατηρητηρίου Τουρισμού του Υπουργείου Τουρισμού του άρθρου 18 του ν. 4179/2013 (Α΄ 
175). Ο Οργανισμός Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού δύναται να διασυνδεθεί με 
τοπικό ή περιφερειακό Παρατηρητήριο που ήδη έχει συσταθεί από τον οικείο Ο.Τ.Α..   
2. Η σύσταση του τοπικού ή περιφερειακού Παρατηρητηρίου Βιώσιμης Τουριστικής 
Ανάπτυξης είναι υποχρεωτική για τους Οργανισμούς Διαχείρισης και Προώθησης 
Προορισμού στις περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού 
ως Πρότυποι Τουριστικοί Προορισμοί Ολοκληρωμένης Διαχείρισης. Στις περιοχές του 
πρώτου εδαφίου, εφόσον υφίσταται ήδη τοπικό ή περιφερειακό Παρατηρητήριο στον οικείο 
Ο.Τ.Α., είναι υποχρεωτική η διασύνδεσή του με τον Οργανισμό Διαχείρισης και Προώθησης 
Προορισμού.  
3. Κάθε τοπικό ή περιφερειακό Παρατηρητήριο Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης δύναται να 
ενταχθεί στο Δίκτυο των Παρατηρητηρίων Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης (International 
Network of Sustainable Tourism Observatories) του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού, 
σύμφωνα με την προβλεπόμενη από αυτόν διαδικασία.  
 

Άρθρο 9 
Αρμοδιότητα του τοπικού ή περιφερειακού Παρατηρητηρίου Βιώσιμης Τουριστικής 

Ανάπτυξης 
Αρμοδιότητα του τοπικού ή περιφερειακού Παρατηρητηρίου Βιώσιμης Τουριστικής 
Ανάπτυξης είναι η μελέτη της τουριστικής αγοράς και η υποστήριξη τεκμηριωμένων 
δημόσιων πολιτικών για τη λήψη στοχευμένων μέτρων αναπτυξιακού χαρακτήρα στον τομέα 
του τουρισμού, καθώς και η ανάδειξη των θεματικών ενοτήτων του εγχώριου τουριστικού 
προϊόντος. Το τοπικό ή περιφερειακό Παρατηρητήριο Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης 
παρακολουθεί τους δείκτες βιώσιμης ανάπτυξης και συντάσσει ετήσια έκθεση. Οι δείκτες 
βιώσιμης ανάπτυξης ταξινομούνται ιδίως σε τρεις πυλώνες: α) οικονομία, β) κοινωνία και γ) 
περιβάλλον.  

Άρθρο 10 
Ετήσιος απολογισμός – Έκθεση πεπραγμένων του τοπικού ή περιφερειακού 

Παρατηρητηρίου Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης 
Κάθε τοπικό ή περιφερειακό Παρατηρητήριο Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης έχει την 
υποχρέωση να εκδίδει ετήσιο απολογισμό - έκθεση πεπραγμένων με το στρατηγικό πλαίσιο, 
τη στοχοθεσία, το ετήσιο πρόγραμμα δράσης και τα αποτελέσματα λειτουργίας με βάση 
συγκεκριμένους δείκτες απόδοσης, καθώς και να κάνει προτάσεις βελτίωσης σε σημαντικά 
θέματα του τουρισμού, όπως η ανάλυση της αγοράς και τα έργα υποδομής. 
 

Άρθρο 11 
 Εξουσιοδοτική διάταξη Μέρους Α΄ 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισμού και Περιβάλλοντος και Ενέργειας ορίζονται τα 
στοιχεία της παρ. 1 του άρθρου 3, ως ελάχιστες ποσοτικές και ποιοτικές προϋποθέσεις, για 
τον χαρακτηρισμό μίας περιοχής ως Πρότυπου Τουριστικού Προορισμού Ολοκληρωμένης 
Διαχείρισης. 
 

 

ΜΕΡΟΣ Β’ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» 

Άρθρο 12 
Σκοπός 

Σκοπός του Mέρους Β΄ είναι η διασφάλιση μιας συνολικής, ομοιογενούς και αποδοτικής 
διοίκησης, διαχείρισης, εκμετάλλευσης και εν γένει αξιοποίησης των φυσικών ιαματικών 
πόρων και πηγών της χώρας, ως μέρους της περιουσίας του Eλληνικού Δημοσίου. 



Άρθρο 13 
Αντικείμενο 

Για την επίτευξη του σκοπού του, το Μέρος Β΄ προβλέπει τη σύσταση ανώνυμης εταιρείας 
του Δημοσίου με κύριο έργο τη διασφάλιση και χρήση τεχνογνωσίας για την αναγνώριση, 
εκμετάλλευση ή παραχώρηση των ιαματικών πόρων και πηγών της Χώρας και τη δημιουργία 
επενδυτικών φακέλων για τη βέλτιστη αξιοποίησή τους.  

Άρθρο 14 

Σύσταση – επωνυμία - σκοπός – λειτουργία -  διάρκεια   
1.  Συστήνεται ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Ιαματικές Πηγές Ελλάδας» (Ι.Π.Ε.).  
2. Η Ι.Π.Ε. έχει σκοπό τη διοίκηση, διαχείριση, εκμετάλλευση, και αξιοποίηση των φυσικών 
ιαματικών πόρων και πηγών, καθώς και των εγκαταστάσεών τους και του περιβάλλοντος των 
ιαματικών πηγών χώρου σε ακτίνα πεντακοσίων μέτρων, η οποία ανήκει στη διαχείριση του 
Ε.Ο.Τ. και περιλαμβάνεται στην προστατευτική περιοχή γύρω από την πηγή, όπως αυτή 
ορίζεται στο άρθρο 1 του ν. 4844/1930 (Α’ 268) και τα οποία αποτελούν περιουσία του 
Δημοσίου ή Ο.Τ.Α. Σε κάθε περίπτωση εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4602/2019 (Α’ 45) 
περί αξιοποίησης του γεωθερμικού δυναμικού. Η αξιοποίηση των ανωτέρω εκτάσεων από 
την Ι.Π.Ε. γίνεται σύμφωνα με τις προβλέψεις της ισχύουσας πολεοδομικής νομοθεσίας. 
3. Η Ι.Π.Ε. αποκτά νομική προσωπικότητα με την καταχώριση του Καταστατικού της στο 
Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας του 
Καταναλωτή. 
4. Η Ι.Π.Ε. λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος κατά τους κανόνες της ιδιωτικής 
οικονομίας, σύμφωνα με τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς και με εγγυήσεις πλήρους 
διαφάνειας. Διέπεται από τις διατάξεις του ν. 3429/2005 (Α΄ 314). 
5. Εποπτεία της  Ι.Π.Ε. ασκεί ο Υπουργός Τουρισμού. 
6. Η διάρκεια της Ι.Π.Ε. είναι πενήντα (50) έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος.  Η 
διάρκειά της μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.  
7. Η Ι.Π.Ε. εδρεύει σε δήμο εντός της περιφέρειας Αττικής, ο οποίος ορίζεται με το 
Καταστατικό της. 

Άρθρο 15 

 Μεταβίβαση και διαδοχή στην  Ι.Π.Ε. 
1.α) Στην Ι.Π.Ε. μπορούν να μεταβιβάζονται, περιέρχονται και παραχωρούνται η χρήση, η 
διοίκηση, η διαχείριση και η εκμετάλλευση των φυσικών ιαματικών πόρων και πηγών, των 
εγκαταστάσεων που λειτουργικά συνέχονται με τους πόρους και τις πηγές, καθώς και του 
περιβάλλοντος των ιαματικών πηγών χώρου σε ακτίνα πεντακοσίων μέτρων και κάθε 
φύσεως δικαιώματα και κεκτημένα οικονομικά συμφέροντα που αφορούν τους φυσικούς 
ιαματικούς πόρους και τις πηγές, με σκοπό τη βέλτιστη αξιοποίησή τους για την ανάπτυξη 
του ιαματικού τουρισμού. Η παραχώρηση των ανωτέρω περιουσιακών δικαιωμάτων, που 
αποτελούν περιουσία του Δημοσίου ή Ο.Τ.Α., στην Ι.Π.Ε. γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην παρ. 3 του άρθρου 17.  
β) Στην Ι.Π.Ε. μπορούν να μεταβιβάζονται, περιέρχονται και παραχωρούνται και περιουσιακά 
στοιχεία και δικαιώματα ιδιωτών ευρισκόμενα και σε απόσταση μεγαλύτερη της ακτίνας των 
πεντακοσίων μέτρων της παρ. 2 του άρθρου 15. Η παραχώρηση στην περίπτωση αυτή γίνεται 
με σύμβαση που καταρτίζεται μεταξύ της Ι.Π.Ε. και του φορέα των δικαιωμάτων, η οποία 
ορίζει και τους ειδικότερους όρους της παραχώρησης. 
γ) Στην Ι.Π.Ε. μπορούν να μεταβιβάζονται, περιέρχονται και παραχωρούνται και περιουσιακά 
δικαιώματα των Ο.Τ.Α. ευρισκόμενα και σε απόσταση μεγαλύτερη της ακτίνας των 
πεντακοσίων μέτρων της παρ. 2 του άρθρου 15, μόνο κατόπιν σύμφωνης γνώμης του οικείου 



Ο.Τ.Α.. Η παραχώρηση των ανωτέρω περιουσιακών δικαιωμάτων στην Ι.Π.Ε. γίνεται 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στις περ. α) και δ) της παρ. 3 του άρθρου 17. 
2. Η παραχώρηση της χρήσης, διοίκησης, διαχείρισης, εκμετάλλευσης και αξιοποίησης των 
ανωτέρω περιουσιακών στοιχείων στην Ι.Π.Ε. απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά, 
αμοιβή ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου, συμπεριλαμβανομένου του 
φόρου εισοδήματος για το κάθε μορφής εισόδημα που προκύπτει από τη δραστηριότητα της 
Ι.Π.Ε., του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου, του φόρου έναρξης δραστηριότητας, τέλους, 
εισφοράς ή δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε Ν.Π.Δ.Δ., ασφαλιστικών 
οργανισμών ή τρίτων, δικαιωμάτων συμβολαιογράφων, δικηγόρων, δικαστικών επιμελητών 
και αμοιβών ή ανταποδοτικών τελών υποθηκοφυλάκων, τελών κτηματογράφησης και πάσης 
φύσης ανταποδοτικών τελών, πλην του φόρου μεταβίβασης ακινήτων, δωρεάς και 
κληρονομιάς. Σε ό,τι αφορά τον ΦΠΑ εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 
2859/2000, Α’ 248). 
3. α) Υφιστάμενες διοικητικές πράξεις ή συμβάσεις μίσθωσης, υπομίσθωσης, παραχώρησης 
ή άλλες συμβάσεις διοίκησης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης επί των φυσικών ιαματικών 
πόρων και πηγών, καθώς και των εγκαταστάσεών τους, για τις οποίες έχει εκδοθεί ειδικό 
σήμα λειτουργίας, και του περιβάλλοντος των ιαματικών πόρων χώρου σε ακτίνα 
πεντακοσίων μέτρων, που αφορούν ή έχουν ως αντισυμβαλλόμενο ιδιώτη, φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο πλην της περ. γ), μετά την έκδοση της απόφασης της παρ. 3 του άρθρου 17, 
εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τη λήξη τους. Στη θέση του εκμισθωτή ή του 
παραχωρήσαντος, από την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, υπεισέρχεται αυτοδικαίως η 
Ι.Π.Ε. ως προς το σύνολο των συμβατικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, χωρίς να 
απαιτείται η συναίνεση των αντισυμβαλλομένων και ανεξάρτητα από την ύπαρξη 
συμβατικών όρων που αποκλείουν ή περιορίζουν την υπεισέλευση αυτή. Για το αντιτάξιμο 
της υπεισέλευσης αυτής έναντι τρίτων, δεν απαιτείται αναγγελία προς αυτούς ή συναίνεσή 
τους. 
β) Υφιστάμενες διοικητικές πράξεις ή συμβάσεις μίσθωσης, υπομίσθωσης, παραχώρησης ή 
άλλες συμβάσεις διοίκησης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης επί των φυσικών ιαματικών 
πόρων και πηγών, καθώς και των εγκαταστάσεών τους, για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί ειδικό 
σήμα λειτουργίας, και του περιβάλλοντος των ιαματικών πόρων χώρου σε ακτίνα 
πεντακοσίων μέτρων, που αφορούν ή έχουν ως αντισυμβαλλόμενο ιδιώτη, φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο πλην της περ. γ), μετά την έκδοση της απόφασης της παρ. 3 του άρθρου 17, 
εξακολουθούν να ισχύουν για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την έκδοση της ανωτέρω 
απόφασης. Στο διάστημα αυτό οι φορείς των ανωτέρω δικαιωμάτων οφείλουν να προβούν 
σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την έκδοση και χορήγηση σ’ αυτούς του ειδικού σήματος 
λειτουργίας. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της ως άνω αναφερόμενης προθεσμίας, οι 
υφιστάμενες διοικητικές πράξεις ανακαλούνται αυτοδικαίως, οι συμβάσεις παύουν 
αυτοδικαίως να ισχύουν και τα περιουσιακά στοιχεία και δικαιώματα που τους είχαν 
παραχωρηθεί περιέρχονται αυτοδικαίως στην Ι.Π.Ε.. Για την αυτοδίκαιη αυτή περιέλευση 
των ανωτέρω περιουσιακών στοιχείων και δικαιωμάτων στην Ι.Π.Ε. εκδίδεται σχετική 
διαπιστωτική πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ι.Π.Ε. και οι κάτοχοι αποβάλλονται από 
τους χώρους και τις εγκαταστάσεις τους.  
γ) Υφιστάμενες διοικητικές πράξεις ή συμβάσεις μίσθωσης, υπομίσθωσης, παραχώρησης ή 
άλλες συμβάσεις διοίκησης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης επί των φυσικών ιαματικών 
πόρων και πηγών, καθώς και των εγκαταστάσεών τους και του περιβάλλοντος των ιαματικών 
πόρων χώρου σε ακτίνα πεντακοσίων μέτρων, με τις οποίες παραχωρήθηκαν ή μισθώθηκαν 
ιαματικές πηγές, οι εγκαταστάσεις τους και ο περιβάλλων αυτές χώρος, σε Ο.Τ.Α. ή 
αναπτυξιακές εταιρείες αυτών, εξακολουθούν να ισχύουν υπό τους όρους και τις 
προϋποθέσεις που ορίζονται στην περ. γ) της παρ. 3 του άρθρου 17. Στην περίπτωση 
άπρακτης παρέλευσης των αναφερόμενων στην περ. γ) της παρ. 3 του άρθρου 17 
προθεσμιών, μετά την έκδοση της απόφασης της παρ. 3 του ίδιου άρθρου, οι  υφιστάμενες 



διοικητικές πράξεις ανακαλούνται αυτοδικαίως. Οι συμβάσεις παύουν αυτοδικαίως να 
ισχύουν και τα περιουσιακά στοιχεία και δικαιώματα που είχαν παραχωρηθεί στους 
ανωτέρω φορείς περιέρχονται αυτοδικαίως στην Ι.Π.Ε. Για την αυτοδίκαιη αυτή περιέλευση 
των ανωτέρω περιουσιακών στοιχείων και δικαιωμάτων στην Ι.Π.Ε. εκδίδεται σχετική 
διαπιστωτική πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ι.Π.Ε. και οι κάτοχοι αποβάλλονται από 
τους χώρους και τις εγκαταστάσεις τους.  
 

Άρθρο 16 
Ανεξαρτησία και λειτουργία της Ι.Π.Ε. 

 1. Για την εκπλήρωση του σκοπού της, η Ι.Π.Ε. ενεργεί με τρόπο ανεξάρτητο και 
επιχειρηματικό με μακροπρόθεσμη προοπτική στην επίτευξη των αποτελεσμάτων της, 
σύμφωνα με τον Εσωτερικό της Κανονισμό, με εγγυήσεις πλήρους διαφάνειας και με σκοπό 
την επαύξηση της αξίας και τη βελτίωση της απόδοσης των παραπάνω περιουσιακών 
στοιχείων, καθώς και τη δημιουργία εσόδων, τα οποία κατανέμονται σύμφωνα με το άρθρο 
24.  
2. Η Ι.Π.Ε. μπορεί να προβαίνει σε κάθε ενέργεια, προκειμένου να εκπληρώνει τον σκοπό της 
εντός του πλαισίου που τίθεται από τις διατάξεις του παρόντος και ιδίως μπορεί να: 
α) απογράφει, να προβαίνει στη χαρτογράφηση και κτηματογράφηση και να συγκεντρώνει 
τους τίτλους ιδιοκτησίας των ως άνω φυσικών ιαματικών πόρων και πηγών, ακινήτων και 
εγκαταστάσεων εντός αυτών ή εντός του περιβάλλοντος χώρου αυτών σε ακτίνα 
πεντακοσίων μέτρων, με σκοπό τη δημιουργία ενημερωμένου αρχείου, λαμβάνοντας υπόψη 
και συναφή στοιχεία του Συνδέσμου Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας, 
β) προβαίνει στην αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων και των επιχειρηματικών 
μονάδων με την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας από την ίδια, όπως και στην 
εκμίσθωσή τους, καθώς και σε κάθε αναγκαία διαχειριστική ενέργεια και πράξη αξιοποίησης 
κατά τα προβλεπόμενα στον ν. 4413/2016 (Α’ 148), 
γ) αποδέχεται ή να αποποιείται δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, χορηγίες και άλλες 
χαριστικές παροχές από οποιαδήποτε πηγή, στο όνομά της, 
δ) εκπονεί μελέτες για την ανοικοδόμηση, επισκευή, συντήρηση ή ανακαίνιση των ως άνω 
περιουσιακών στοιχείων και να ανοικοδομεί, επισκευάζει και ανακαινίζει αυτά ή να αναθέτει 
τις παραπάνω εργασίες σε τρίτους,  
ε) προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την πολεοδομική τακτοποίηση αυθαιρέτων 
κατασκευών ή εγκαταστάσεων, όπως να αιτείται την υπαγωγή τους στη νομοθεσία περί 
διατήρησης, ενεργώντας προς τούτο κάθε  αναγκαία  πράξη, συμπεριλαμβανομένης και της 
χορήγησης εντολής και εξουσιοδότησης σε μηχανικό και απαλλασσόμενη από την καταβολή 
τελών και προστίμων διατήρησης. Η πολεοδομική τακτοποίηση των ανωτέρω αυθαίρετων 
κατασκευών ή εγκαταστάσεων γίνεται κατόπιν υποβολής αίτησης, τοπογραφικού 
διαγράμματος και τεχνικής έκθεσης μηχανικού, με αναλυτική περιγραφή των αυθαίρετων 
κατασκευών ή χρήσεων,  
στ) προβαίνει στην προμήθεια και εγκατάσταση του κάθε φύσης εξοπλισμού που είναι 
απαραίτητος για την αξιοποίηση και την εκμετάλλευση των περιουσιακών στοιχείων, 
ζ) ενάγει και να ενάγεται και γενικά να διεξάγει στο όνομά της κάθε δίκη και να επιχειρεί 
κάθε μέτρο εκτέλεσης που αφορά στα περιουσιακά στοιχεία των οποίων της έχουν ανατεθεί 
η διοίκηση και η διαχείριση, με σκοπό την επιδίωξη της ικανοποίησης κάθε αξίωσης ή 
απαίτησης που απορρέει από τη φύση των δικαιωμάτων που της παραχωρούνται με το 
παρόν, 
η) διενεργεί διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης δημόσιων συμβάσεων έργων, μελετών, 
προμηθειών, υπηρεσιών και έργων τεχνικής βοήθειας προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραμμάτων ή 
ταμείων και προγραμμάτων και έργων που χρηματοδοτούνται από το εθνικό σκέλος του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). 



 
3. α) Η διοίκηση, η χρήση, η διαχείριση και η εκμετάλλευση των παραπάνω περιουσιακών 
στοιχείων, ανατίθεται κάθε φορά στην  Ι.Π.Ε. με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισμού 
και Οικονομικών ή/και Εσωτερικών, με εξαίρεση αυτά της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 16. 
Η απόφαση του πρώτου εδαφίου εκδίδεται μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου 
της Ι.Π.Ε.  
β) Η επιλογή των προς ανάθεση της διαχείρισης και εκμετάλλευσης περιουσιακών στοιχείων 
γίνεται με κριτήρια το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η αναγνώριση του φυσικού πόρου ως 
ιαματικού, τον βαθμό αξιοποίησης του αναγνωρισθέντος φυσικού πόρου ως ιαματικού, το 
στάδιο ολοκλήρωσης των κατασκευών και εγκαταστάσεων προς αξιοποίηση και διάθεση του 
ιαματικού πόρου και το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η διαδικασία της χορήγησης ειδικού 
σήματος λειτουργίας των ιαματικών εγκαταστάσεων.  
γ) Στην περίπτωση που ο προς ανάθεση της διαχείρισης και εκμετάλλευσης ιαματικός 
φυσικός πόρος και οι εγκαταστάσεις που συνέχονται μ’ αυτόν έχουν λάβει ειδικό σήμα 
λειτουργίας, για την έκδοση της απόφασης του πρώτου εδαφίου απαιτείται σύμφωνη γνώμη 
του οικείου ΟΤΑ, στα διοικητικά όρια του οποίου βρίσκονται τα παραπάνω περιουσιακά 
στοιχεία. Σε κάθε άλλη περίπτωση, ο οικείος ΟΤΑ δύναται, μέσα σε προθεσμία τριών (3) 
μηνών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος, να εκδώσει απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
περί της αξιοποίησης του ιαματικού φυσικού πόρου και των εγκαταστάσεων που συνέχονται 
μ’ αυτόν. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της ανωτέρω προθεσμίας ή έκδοσης 
αρνητικής απόφασης επί της αξιοποίησης, τεκμαίρεται σύμφωνη γνώμη του ΟΤΑ για την 
έκδοση της απόφασης του πρώτου εδαφίου. Σε περίπτωση έκδοσης απόφασης του 
Δημοτικού Συμβουλίου περί της αξιοποίησης, ο οικείος ΟΤΑ ή η αναπτυξιακή εταιρεία αυτού 
υποβάλει στην Ι.Π.Ε., εντός τριών (3) ετών από την έκδοση της απόφασης αυτής, 
οικονομοτεχνική μελέτη επενδυτικού σχεδίου του ιαματικού φυσικού πόρου, στην οποία 
περιγράφεται αναλυτικά το πρόγραμμα της επένδυσης, δίνονται στοιχεία για την τουριστική 
κίνηση της περιοχής και παρατίθενται οι προοπτικές βιωσιμότητας της επένδυσης. Η 
οικονομοτεχνική μελέτη εγκρίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ι.Π.Ε., μετά 
από σχετική εισήγηση του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων της τελευταίας. Τα έργα 
αξιοποίησης ολοκληρώνονται μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ετών από την έκδοση της ως άνω 
αναφερόμενης απόφασης. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης των ως άνω αναφερομένων 
προθεσμιών, η απόφαση του πρώτου εδαφίου εκδίδεται χωρίς να προηγηθεί σύμφωνη 
γνώμη του οικείου Ο.Τ.Α., στα διοικητικά όρια του οποίου βρίσκονται τα παραπάνω 
περιουσιακά στοιχεία. 
δ) Η απόφαση της περ. α) ορίζει και τη διάρκεια ισχύος της ανάθεσης, καθώς και το ποσοστό 
επί του τιμήματος ή επί των κάθε είδους αποδόσεων, τα οποία θα εισπράττει η Ι.Π.Ε. από την 
αξιοποίηση των παραπάνω περιουσιακών στοιχείων και θα αποδίδει στον οικείο Δήμο ή στον 
φορέα του Δημοσίου ή στη δημόσια επιχείρηση, τους οποίους βαρύνει η διαχείριση του 
περιουσιακού στοιχείου. Για τον καθορισμό του ποσοστού αυτού λαμβάνεται υπ’ όψιν ο 
βαθμός ωρίμανσης του κάθε έργου των ανατιθέμενων περιουσιακών στοιχείων.  

Άρθρο 17 

Μετοχικό κεφάλαιο 
1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Ι.Π.Ε. ανέρχεται σε πέντε εκατομμύρια (5.000.000) ευρώ 
και διαιρείται σε πενήντα χιλιάδες (50.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό 
(100) ευρώ η κάθε μία. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας καλύπτεται κατά 80% από 
το ελληνικό Δημόσιο και κατά 20% από την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.). Το 
μετοχικό κεφάλαιο καταβάλλεται σε τρεις (3) δόσεις. Η πρώτη δόση, ποσού ενός 
εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων (1.500.000) ευρώ καταβάλλεται σε μετρητά μέσα σε 
έναν (1) μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος. 
2. Οι μετοχές της Ι.Π.Ε. είναι μη μεταβιβάσιμες.  



3. Το ελληνικό Δημόσιο εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ι.Π.Ε. από τον 
Υπουργό Τουρισμού ή από πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από αυτόν. 
4. Το ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου της Ι.Π.Ε. που καλύπτεται από το ελληνικό Δημόσιο 
κατατίθεται από το Υπουργείο Τουρισμού σε λογαριασμό που τηρείται στην Τράπεζα της 
Ελλάδος στο όνομα της Ι.Π.Ε..  
5. Η συμμετοχή του ελληνικού Δημοσίου στην Ι.Π.Ε. δεν μπορεί να είναι κατώτερη σε 
ποσοστό από το 50% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου πλέον μιας ακόμη μετοχής. 

Άρθρο 18 

Εσωτερικός Κανονισμός 
1. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ι.Π.Ε. εγκρίνεται ο Εσωτερικός Κανονισμός 

που ρυθμίζει τη λειτουργία της Ι.Π.Ε. 
2. Στον Εσωτερικό Κανονισμό περιλαμβάνονται ιδίως τα ακόλουθα θέματα: 
α) Η οργάνωση, λειτουργία και διάρθρωση των υπηρεσιών της Ι.Π.Ε., 
β) η κατανομή αρμοδιοτήτων στις υπηρεσίες, 
γ) ο αριθμός των θέσεων προσωπικού, τα προσόντα, οι όροι πρόσληψης και εργασίας, το 
Σύστημα Διαχείρισης της Απόδοσης, ο καθορισμός διαδικασιών για την κατάρτιση ατομικού 
Προγράμματος Ανάπτυξης και Υλοποίησης, 
δ) οι αποδοχές του προσωπικού 
ε) το πειθαρχικό δίκαιο του προσωπικού, 
στ) ο Κανονισμός αναθέσεων και προμηθειών,  
ζ) η πολιτική μερισμάτων.  

Άρθρο 19 

 Διοικητικό Συμβούλιο Ι.Π.Ε. 
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της Ι.Π.Ε. είναι επταμελές και ορίζεται με κοινή απόφαση 
των Υπουργών Τουρισμού και Οικονομικών για θητεία τριών (3) ετών, που δύναται να 
ανανεώνεται για ίσο χρονικό διάστημα, υπό τις προϋποθέσεις που θέτει το καταστατικό της. 
2. Στο Διοικητικό Συμβούλιο ορίζονται πρόσωπα εγνωσμένου κύρους, επιστημονικής 
κατάρτισης και επαγγελματικής επάρκειας και αξιοπιστίας, με υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας 
ή μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση, αναδιοργάνωση και αναδιάρθρωση επιχειρήσεων, ή σε 
δραστηριότητες του χρηματοπιστωτικού τομέα, ή σε δραστηριότητες του τουριστικού τομέα 
ή στην ανάπτυξη και διαχείριση ακίνητης περιουσίας. Στο Διοικητικό Συμβούλιο 
συμμετέχουν υποχρεωτικά ως μέλη ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής 
Ένωσης Δήμων Ελλάδος και ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Δήμων 
Ιαματικών Πηγών Ελλάδας. 
 

 
 

Άρθρο 20 
Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων (Σ.Ε.) 

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

Άρθρο 21 
Καταστατικό 



Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία εγκρίνεται από τον Υπουργό  
Τουρισμού, καταρτίζεται το καταστατικό της Ι.Π.Ε.. Με το καταστατικό ρυθμίζονται τα 
θέματα που αφορούν στην έδρα, το μετοχικό κεφάλαιο, την αύξηση και τη μείωση του 
μετοχικού κεφαλαίου, την έκδοση των μετοχών, τα δικαιώματα των μετόχων, τη σύγκληση, 
τη συγκρότηση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης, του Διοικητικού 
Συμβουλίου, του Προέδρου, του Διευθύνοντος Συμβούλου, την εταιρική χρήση, τη διανομή 
κερδών, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τη λύση και την εκκαθάρισή της, την πρώτη 
εταιρική χρήση, το πρώτο διοικητικό συμβούλιο, τους πρώτους, τακτικούς και 
αναπληρωματικούς, ελεγκτές, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα που προβλέπεται από την 
νομοθεσία για τις ανώνυμες εταιρείες.   

Άρθρο 22 

Θέματα προσωπικού 
1. Η Ι.Π.Ε. προσλαμβάνει το πάσης φύσεως προσωπικό της, με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου ή αορίστου χρόνου, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.  
2. Η κάλυψη των αναγκών της Ι.Π.Ε. σε προσωπικό μπορεί να γίνεται και με μεταφορά και 
ένταξη στο προσωπικό εργαζομένων σε εταιρείες των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει 
εξ ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα, στην Ι.Π.Ε. ή των οποίων περιουσιακά στοιχεία 
μεταβιβάζονται ή περιέρχονται στην Ι.Π.Ε.. Η μεταφορά πραγματοποιείται μέσω σύμβασης 
δανεισμού εργαζομένου, σύμφωνα με την παρ. 3. 
3. Η κάλυψη των αναγκών της Ι.Π.Ε. σε προσωπικό μπορεί να γίνεται και με τη σύναψη 
συμβάσεων δανεισμού των υπηρεσιών μισθωτών του ιδιωτικού τομέα, για χρονικό διάστημα 
τριών (3) ετών, που μπορεί να ανανεώνεται. Οι προβλεπόμενες στο πρώτο εδάφιο συμβάσεις 
δανεισμού προσωπικού δεν λύουν την εργασιακή σχέση με τον αρχικό εργοδότη, ο οποίος 
εξακολουθεί να ευθύνεται για την καταβολή των αποδοχών των εργαζομένων και την 
ασφάλισή τους. Η Ι.Π.Ε. ασκεί εργοδοτική εξουσία κατά τον χρόνο που διαρκεί ο δανεισμός 
και υποχρεούται σε καταβολή των πάσης φύσεως αποδοχών και ασφαλιστικών εισφορών 
για εργασία πέραν της συμβατικής ή νόμιμης. 
4. Για την αντιμετώπιση των αναγκών στελέχωσης της εταιρείας, είναι δυνατό να 
αποσπώνται ή να μετατάσσονται στην εταιρεία μόνιμοι ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι του δημόσιου τομέα από όλους τους φορείς της γενικής 
κυβέρνησης με βάση την ισχύουσα νομοθεσία. Ειδικά για τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της 
Ι.Π.Ε. και προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι άμεσες ανάγκες στελέχωσής της, είναι δυνατή 
η απόσπαση έως και δεκαπέντε (15)  υπαλλήλων του πρώτου εδαφίου κατά παρέκκλιση της 
νομοθεσίας για την κινητικότητα των δημοσίων υπαλλήλων, με κοινή απόφαση των 
αρμοδίων οργάνων του Υπουργείου Τουρισμού και του φορέα προέλευσης του υπαλλήλου, 
κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ι.Π.Ε. Είναι δυνατή η παράταση 
της απόσπασης των υπαλλήλων του προηγούμενου εδαφίου, με  κοινή απόφαση των 
αρμοδίων οργάνων του Υπουργείου Τουρισμού και του φορέα προέλευσης του υπαλλήλου, 
κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ι.Π.Ε. αποκλειστικά για ένα (1) 
ακόμα έτος. 

Άρθρο 23 

 Έσοδα 
1. Τα έσοδα της Ι.Π.Ε. αποτελούνται από: α) το τίμημα από την αξιοποίηση των περιουσιακών 
στοιχείων που περιέρχονται σ’ αυτή, β) τους τόκους, τα μερίσματα και τις κάθε είδους 
αποδόσεις των παραπάνω περιουσιακών στοιχείων και των χρηματικών διαθεσίμων της, γ) 
τις επιχορηγήσεις από το Δημόσιο, ανάλογα με το πρόγραμμα αξιοποίησης και τις ανάγκες 
της και δ) τα έσοδα που προκύπτουν από κάθε άλλη νόμιμη αιτία. 



2. Η Ι.Π.Ε. απολαμβάνει όλων των διοικητικών, οικονομικών, φορολογικών, δικαστικών, 
ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου, προνομίων και ατελειών του Δημοσίου, πλην αυτών 
που αφορούν την απαλλαγή από τους φόρους μεταβίβασης ακινήτων, δωρεάς, κληρονομιάς 
και από τον ΕΝΦΙΑ και τον ΦΠΑ. 
3. Το τίμημα που εισπράττει η Ι.Π.Ε. από την αξιοποίηση και παραχώρηση των περιουσιακών 
της στοιχείων και οι κάθε είδους αποδόσεις των περιουσιακών στοιχείων ιαματικών πόρων 
και των εντός αυτών ή εντός του περιβάλλοντος χώρου αυτών εγκαταστάσεων σε ακτίνα 
πεντακοσίων μέτρων, αφού αφαιρεθούν τα αναλογούντα λειτουργικά έξοδα και οι 
διοικητικές δαπάνες της Ι.Π.Ε. για την αξιοποίηση του περιουσιακού στοιχείου, 
συμπεριλαμβανομένου στα έξοδα και του ποσού που αποδίδεται στον οικείο δήμο ή στον 
φορέα του Δημοσίου ή τη δημόσια επιχείρηση όπου ανήκει το περιουσιακό στοιχείο, 
κατανέμονται στους μετόχους της με βάση το ποσοστό συμμετοχής εκάστου στο μετοχικό 
κεφάλαιο.   
 

 

ΜΕΡΟΣ Γ’ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ «ΝΑΥΑΓΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Α.Ε.», ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ, ΚΥΡΩΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

 

Άρθρο 24 

Σκοπός του Μέρους Γ’ 

 

Σκοπός του Μέρους Γ΄ είναι: α) η αντιμετώπιση πολλαπλών ζητημάτων στην περιοχή 

Ναυαγίου Ζακύνθου μέσω της ίδρυσης φορέα διαχείρισης και αξιοποίησής του, β) η 

εξειδικευμένη προσέγγιση του θεμάτων του τουρισμού κρουαζιέρας μέσω της σύστασης 

Συμβουλίου Ανάπτυξης Τουρισμού Κρουαζιέρας και γ) η νομοθετική ρύθμιση σειράς 

ζητημάτων λειτουργίας των τουριστικών επιχειρήσεων, όπως και η ρύθμιση θεμάτων 

οργάνωσης και λειτουργίας του Υπουργείου Τουρισμού. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 

Άρθρο 25 

Χρόνος απόσυρσης κυκλοφορίας και διαφήμιση επί των ειδικών τουριστικών 

λεωφορείων δημόσιας χρήσης ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης πόλεων – 

Τροποποίηση του άρθρου 36 του ν. 3710/2008 

 

Στο άρθρο 36 του ν. 3710/2008 (Α’ 216), περί της κυκλοφορίας ειδικών τουριστικών 

λεωφορείων δημόσιας χρήσης ανοικτού τύπου για την αστική περιήγηση πόλεων, 

τροποποιείται το πρώτο εδάφιο και προστίθενται δεύτερο και τρίτο εδάφιο στην παρ. 2, 

προστίθεται παρ. 5 και το άρθρο 36 διαμορφώνεται ως εξής: 

 

«Άρθρο 36 

 



1. Επιτρέπεται η θέση σε κυκλοφορία ειδικών τουριστικών λεωφορείων, δημόσιας χρήσης, 

ανοικτού τύπου, αστικής περιήγησης πόλεων.  

2. Τα ειδικά τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης 

πόλεων, όταν τίθενται σε κυκλοφορία στο πλαίσιο αρχικής έγκρισης θέσης σε κυκλοφορία 

από την οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού (Π.Υ.Τ.) του Υπουργείου Τουρισμού, 

σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην απόφαση της παρ. 4, πρέπει να είναι καινούργια, ή 

μεταχειρισμένα με προέλευση από κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του 

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), και η ηλικία τους να μην υπερβαίνει τα οκτώ (8) 

έτη από το έτος κατασκευής του πλαισίου, του έτους αυτού μη συμπεριλαμβανομένου. Τα 

εν λόγω λεωφορεία αποσύρονται από την κυκλοφορία μετά από τη συμπλήρωση είκοσι επτά 

(27) ετών από το έτος κατασκευής του πλαισίου, του έτους αυτού μη συμπεριλαμβανομένου. 

Mε κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισμού και Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύναται να 

ορίζονται κίνητρα για τη χρήση ηλεκτρικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης ανοιχτού τύπου 

αστικής περιήγησης πόλεων. 

3. Η διάταξη της παραγράφου 2 δεν εφαρμόζεται για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας 

λεωφορείων για τα οποία κατά τη δημοσίευση του παρόντος έχει ήδη εκδοθεί πιστοποιητικό 

ταξινόμησης. 

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισμού και Υποδομών και Μεταφορών 

καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, το μεταφορικό έργο, τα δικαιούμενα πρόσωπα, η 

ειδική διαδρομή και το συνολικό μήκος αυτής, οι διοικητικές κυρώσεις, καθώς και κάθε άλλο 

θέμα σχετικό με τη λειτουργία της ειδικής αυτής κατηγορίας οχημάτων.  

5. Στα ειδικά τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης 

πόλεων επιτρέπονται η τοποθέτηση εμπορικών διαφημίσεων και η εκμετάλλευση των 

διαφημίσεων από τον ιδιοκτήτη των οχημάτων, με την προϋπόθεση καταβολής τέλους 

διαφήμισης υπέρ του οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) στα διοικητικά όρια του 

οποίου εδρεύει η επιχείρηση που εκμεταλλεύεται τα ανωτέρω οχήματα. Με κοινή απόφαση 

των Υπουργών Τουρισμού, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών και Υποδομών και 

Μεταφορών καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις, το περιεχόμενο, το είδος και ο τρόπος 

της διαφήμισης, τα σημεία, εξωτερικά και εσωτερικά, όπου επιτρέπεται η αναγραφή των 

διαφημίσεων, το ύψος του τέλους υπέρ Ο.Τ.Α., καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.». 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 

 

Άρθρο 26 

Παραστατικά Βεβαίωσης Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων λειτουργίας τουριστικού 

γραφείου – Τροποποίηση του τίτλου και των παρ. 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 4 του ν. 

393/1976 

 

Στον τίτλο και στο κείμενο του άρθρου 4 του ν. 393/1976 (Α’ 199) περί παραστατικών 

χορήγησης βεβαίωσης συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων οι λέξεις «ειδικό σήμα 

λειτουργίας» και το αρκτικόλεξο «Ε.Σ.Λ.» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Βεβαίωση 

Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων», ο τίτλος και οι παρ. 1, 2, 3, 4 και 5 τροποποιούνται και 

το άρθρο 4 διαμορφώνεται ως εξής:  

 



«Άρθρο 4 

Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης Βεβαίωσης Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων 

λειτουργίας Τουριστικού Γραφείου 

 

1. Για τη χορήγηση της Βεβαίωσης Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων, ο αιτών υποβάλλει 

στην οικεία Περιφερειακή υπηρεσία Τουρισμού (Π.Υ.Τ.) του Υπουργείου Τουρισμού τα 

ακόλουθα δικαιολογητικά: 

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 αιτούντος φυσικού ή νομικού 

προσώπου, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και η Δημόσια Οικονομική υπηρεσία 

(Δ.Ο.Υ.) στην οποία ανήκει, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι. Στην ίδια αίτηση 

δηλώνεται και ο εγκεκριμένος διακριτικός τίτλος εφόσον έχει ήδη εγκριθεί ή ο προς έγκριση 

διακριτικός τίτλος (προαιρετικά). Για τα νομικά πρόσωπα η αίτηση υποβάλλεται από τον κατά 

περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο και συνοδεύεται από τα έγγραφα που αποδεικνύουν τη 

νόμιμη σύσταση και λειτουργία τους. 

β. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, έκδοσης τελευταίου τριμήνου, από το οποίο 

να προκύπτει ότι ο αιτών δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα ή για κάποιο 

από τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, 

παραχάραξης, βαριάς σωματικής βλάβης, παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή των 

διατάξεων που αναφέρονται στα ήθη. Το ανωτέρω δικαιολογητικό αναζητείται υπηρεσιακά 

εφόσον εκδίδεται από ημεδαπή αρχή. 

γ. Πιστοποιητικό Γραμματέα Πρωτοδικών έκδοσης τελευταίου τριμήνου από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο αιτών δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση. Το ανωτέρω δικαιολογητικό 

αναζητείται υπηρεσιακά εφόσον εκδίδεται από ημεδαπή αρχή. Φυσικά πρόσωπα που έχουν 

την ιθαγένεια άλλου κράτους - μέλους της Ε.Ε. ή νομικά πρόσωπα που έχουν την έδρα τους 

σε άλλο κράτος - μέλος της Ε.Ε., υποβάλλουν ισοδύναμα έγγραφα που έχουν εκδοθεί από 

αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους – μέλους, με τα οποία βεβαιώνεται η μη 

καταδίκη για τα ανωτέρω αδικήματα και η μη κήρυξη σε πτώχευση. Αν στη χώρα καταγωγής 

ή προέλευσης δεν προβλέπεται η έκδοση εγγράφου ισοδύναμου προς το πιστοποιητικό μη 

κήρυξης σε πτώχευση ή το απόσπασμα ποινικού μητρώου, τούτο είναι δυνατόν να 

αντικατασταθεί από ένορκη βεβαίωση ή για τα κράτη όπου δεν υφίσταται τέτοια, από 

υπεύθυνη δήλωση, η οποία υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο ενώπιον της αρμόδιας 

δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου της χώρας 

καταγωγής ή προέλευσης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της ένορκης 

βεβαίωσης ή της υπεύθυνης δήλωσης. Η δήλωση περί μη κήρυξης σε πτώχευση μπορεί 

επίσης να δοθεί ενώπιον αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού. Τα έγγραφα που 

εκδίδονται σύμφωνα με τα ανωτέρω δεν είναι δυνατό να υποβληθούν μετά την πάροδο 

τριών μηνών από την ημερομηνία έκδοσής τους. 

δ. Τίτλοι ιδιοκτησίας ή συμφωνητικό μίσθωσης ή παραχώρησης χρήσης, από το οποίο 

προκύπτει ότι ο επιχειρηματίας διαθέτει εγκατάσταση γραφείων. 

ε. Απόδειξη κατάθεσης παραβόλου ποσού τριακοσίων ευρώ (300,00 €) υπέρ Ελληνικού 

Δημοσίου, το οποίο κατατίθεται σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ., στον κωδικό 3741. 

στ. Εγγυητική επιστολή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5. 

2. Τα δικαιολογητικά των περ. β) και γ) της παρ. 1 υποβάλλονται στην οικεία Π.Υ.Τ. κάθε πέντε 

(5) έτη, ενώ η εγγυητική επιστολή της περ. στ) της ιδίας παραγράφου ανανεώνεται πριν από 



τη λήξη της. Σε περίπτωση μη υποβολής των δικαιολογητικών αυτών, η Βεβαίωση Συνδρομής 

Νόμιμων Προϋποθέσεων ανακαλείται με απόφαση του Προϊσταμένου της οικείας Π.Υ.Τ.. 

3. Οποιαδήποτε μεταβολή των στοιχείων της επιχείρησης, με βάση τα οποία εκδόθηκε η 

Βεβαίωση Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων, δηλώνεται στην οικεία Π.Υ.Τ. και 

προσκομίζονται τα αντίστοιχα για κάθε περίπτωση δικαιολογητικά για την προσήκουσα 

τροποποίηση της Βεβαίωσης Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων. 

4. Η Βεβαίωση Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων εκδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία σε 

προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την πλήρη υποβολή των δικαιολογητικών που 

προβλέπονται ανωτέρω. Για κάθε αίτηση χορήγησης Βεβαίωσης Συνδρομής Νόμιμων 

Προϋποθέσεων χορηγείται βεβαίωση υποβολής αιτήματος στην οποία αναγράφονται τα 

στοιχεία της παρ. 5 του άρθρου 14 του ν. 3844/2010 (Α’ 63). Σε περίπτωση άπρακτης 

παρέλευσης της ανωτέρω προθεσμίας τεκμαίρεται ότι η Βεβαίωση Συνδρομής Νόμιμων 

Προϋποθέσεων έχει εκδοθεί σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 3844/2010 και ο 

ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια για τη χορήγηση της 

Βεβαίωσης Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων αρχή. 

5. Επιτρέπεται η λειτουργία τουριστικών γραφείων τα οποία μπορούν να παρέχουν 

αποκλειστικά και μόνο μέσω διαδικτύου τις υπηρεσίες που προβλέπονται στην παρ. 2 του 

άρθρου 1 του ν. 393/1976 (Α΄ 199). Τα τουριστικά αυτά γραφεία οφείλουν στον διακριτικό 

τίτλο τους να περιέχουν τον όρο «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες» (e-service). Για τη χορήγηση 

Βεβαίωσης Συνδρομής Νόμιμων προϋποθέσεων για τη λειτουργία τουριστικού γραφείου 

απαιτείται η ύπαρξη εγκατάστασης γραφείων, η οποία γνωστοποιείται στην αρμόδια ΔΟΥ 

και στην κατά τόπο αρμόδια Π.Υ.Τ. του Υπουργείου Τουρισμού και υποβάλλονται τα 

δικαιολογητικά της παρ. 1 του παρόντος. Ειδικά για τη ρυθμιζόμενη περίπτωση, στη θέση 

του δικαιολογητικού της περ. δ) της παρ. 1 υποβάλλεται αντίγραφο της έναρξης 

επιτηδεύματος από την οικεία Δ.Ο.Υ. 

Σε περίπτωση μετατροπής υφιστάμενου τουριστικού γραφείου σε τουριστικό γραφείο που 

παρέχει αποκλειστικά και μόνο μέσω διαδικτύου υπηρεσίες, και αντίστροφα, εκδίδεται νέα 

Βεβαίωση Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων σε αντικατάσταση της υφισταμένης και 

εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 3.» 

 

Άρθρο 27 

Εγγυήσεις για τη λειτουργία τουριστικού γραφείου – Αντικατάσταση της παρ. 1 του 

άρθρου 5 του ν. 393/1976 

  

Η παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 393/1976 (Α’ 199), περί των εγγυήσεων για τη λειτουργία 

τουριστικών γραφείων, αντικαθίσταται ως εξής: 

 

«1. Η εγγυητική επιστολή της περ. στ) της παρ. 1 του άρθρου 4, ύψους πέντε χιλιάδων (5.000) 

ευρώ, εκδίδεται υπέρ του ελληνικού Δημοσίου από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 

εγκατεστημένα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.). Επίσης, 

ο ενδιαφερόμενος μπορεί να καταθέτει ισόποσες εγγυοδοτικές παρακαταθήκες, οι οποίες 

εκδίδονται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Στην εγγυητική επιστολή, η οποία 

έχει πενταετή τουλάχιστον διάρκεια, αναφέρεται ότι η ισχύς της παρατείνεται αυτοδίκαια 

για ένα επιπλέον εξάμηνο μετά από την ημερομηνία ανάκλησης της Βεβαίωσης Συνδρομής 



Νόμιμων Προϋποθέσεων για οποιονδήποτε λόγο, καθώς, επίσης, εάν πριν από τη λήξη της 

ισχύος της, δεν κατατεθεί άλλη εγγυητική επιστολή πενταετούς τουλάχιστον ισχύος.». 

 

Άρθρο 28 

Δραστηριότητες των τουριστικών γραφείων – Προσθήκη περ. α΄ στην παρ. 2 του άρθρου 

1 του ν. 393/1976 

Στην περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 393/1976 (Α’ 199), περί των δραστηριοτήτων των 

τουριστικών γραφείων, προστίθεται δεύτερο εδάφιο και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής: 

 

«2. Αι περί ων η προηγουμένη παράγραφος εργασίαι περιλαμβάνουν ιδία: 

α. Την κατάρτιση και εκτέλεση προγραμμάτων εκδρομών και περιηγήσεων που 

διοργανώνονται αποκλειστικά από τουριστικά γραφεία εντός ή εκτός χώρας με ιδιόκτητα ή 

μισθωμένα θαλάσσια, χερσαία ή αεροπορικά μεταφορικά μέσα. Η κατάρτιση και εκτέλεση 

προγραμμάτων εκδρομών και περιηγήσεων εντός ή εκτός χώρας, όταν εκτελείται με 

ιδιόκτητα ή μισθωμένα χερσαία οδικά μεταφορικά μέσα δέκα (10) θέσεων και άνω, 

διενεργείται αποκλειστικά με ειδικά τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης. 

β. Την μεσολάβησιν προς διασφάλισιν ή και ενοικίασιν καταλύματος, σιτίσεως, αναψυχής, 

ψυχαγωγίας και μέσων διακινήσεως. 

γ. Την μεσολάβησιν προς έκδοσιν εισιτηρίων παντός μεταφορικού μέσου, πλην των προς 

μετανάστευσιν. 

δ. Την διαμεσολάβησιν δια την οργάνωσιν πάσης φύσεως συνεδρίων. 

ε. Την παραλαβήν και αποστολήν αποσκευών παντός αιτούντος τούτο αλλοδαπού ή 

ημεδαπού περιηγητού. 

στ. Την διαμεσολάβησιν δια την έκδοσιν διαβατηρίων, πλην των προς μετανάστευσιν. 

ζ. Την παροχήν πάσης ετέρας υπηρεσίας εχούσης άμεσον ή έμμεσον σχέσιν με τον 

τουρισμόν, ως η προβολή τουριστικών μονάδων, η διάθεσις εισιτηρίων καλλιτεχνών 

εκδηλώσεων διενεργουμένων υπό του Ε.Ο.Τ. ή ετέρων φορέων. 

η. Την παροχή υπηρεσιών και διοργάνωση δραστηριοτήτων θεματικού τουριστικού 

χαρακτήρα. 

θ. Τη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών τουριστικού συνοδού, με την επιφύλαξη των 

διατάξεων του ν. 710/1977 (Α΄ 283). Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του 

Υπουργού Τουρισμού, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την άσκηση του 

επαγγέλματος τουριστικού συνοδού. Τα εισιτήρια εκδίδονται και διατίθενται είτε εντός της 

γραφειακής εγκατάστασης του τουριστικού γραφείου, είτε ηλεκτρονικά, είτε από εκδοτήρια 

εισιτηρίων που λειτουργεί το τουριστικό γραφείο, όπου αυτό προβλέπεται από ειδικότερη 

νομοθεσία. Ειδικά και για το χρονικό διάστημα μέχρι τις 31.5.2019, τα εισιτήρια ειδικών 

τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης και 

τουριστικών τρένων μπορεί να διατίθενται από τουριστικά γραφεία και από σημεία πώλησης 

που έχουν καθοριστεί με σύμβαση μεταξύ του φορέα έκδοσης ή διάθεσης των εισιτηρίων 

και του τουριστικού γραφείου.». 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

 

Άρθρο 29 



Παράταση προθεσμιών κατάταξης τουριστικών καταλυμάτων – Τροποποίηση της παρ. 3 

του άρθρου 6 του ν. 4276/2014 

Η περ. β’ και η περ. γ’ της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4276/2014 (Α’ 155), περί  της προθεσμίας 

κατάταξης των τουριστικών καταλυμάτων σε κατηγορίες, τροποποιούνται ως προς την 

καταληκτική ημερομηνία κατάταξης των καταλυμάτων και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής: 

 

«3. α. Το πιστοποιητικό κατάταξης έχει διάρκεια πέντε (5) έτη. Μετά τη λήξη της πενταετίας 

από την κατάταξη των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων σε κατηγορίες αστέρων, ο 

φορέας εκμετάλλευσης της επιχείρησης υποχρεούται να τηρεί στο αρχείο της επιχείρησης 

πιστοποιητικό ανανέωσης της κατάταξης, σύμφωνα με τις ισχύουσες λειτουργικές 

προδιαγραφές και για τις οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις, σύμφωνα με τις τεχνικές 

και λειτουργικές προδιαγραφές που ίσχυαν κατά την αρχική κατάταξή τους. 

β. Η προθεσμία κατάταξης των καταλυμάτων των υποπερ. αα) και ββ) της περ. α) της παρ. 2 

του άρθρου 1, τα οποία λειτουργούν με βάση προϊσχύουσες τεχνικές και λειτουργικές 

προδιαγραφές, παρατείνεται από τη λήξη της έως 31.12.2022. Μετά από την πάροδο της 

ανωτέρω προθεσμίας, η εγκατάσταση σφραγίζεται με απόφαση του Προϊσταμένου της 

οικείας Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού του Υπουργείου Τουρισμού μέχρι την 

προσκόμιση πιστοποιητικού κατάταξης από τον φορέα διαχείρισης του καταλύματος κατά 

τις κείμενες διατάξεις. Εάν το πιστοποιητικό κατάταξης των ως άνω καταλυμάτων έχει 

εκδοθεί έως 31.12.2020, η διάρκεια ισχύος του είναι πέντε (5) έτη. Εάν το πιστοποιητικό 

κατάταξης των ως άνω καταλυμάτων εκδοθεί από 1.1.2021 έως 31.12.2022, η διάρκεια 

ισχύος του 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. 

γ. Η προθεσμία κατάταξης των καταλυμάτων της υποπερ. γγ) της περ. β) της παρ. 2 του 

άρθρου 1, τα οποία λειτουργούν με βάση προϊσχύουσες τεχνικές και λειτουργικές 

προδιαγραφές, παρατείνεται από τη λήξη της έως 31.12.2022. Μετά από την πάροδο της 

ανωτέρω προθεσμίας, η εγκατάσταση σφραγίζεται με απόφαση του Προϊσταμένου της 

οικείας Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού του Υπουργείου Τουρισμού μέχρι την 

προσκόμιση πιστοποιητικού κατάταξης ή γνωστοποίησης λειτουργίας καταλύματος χωρίς 

κατηγορία κλειδιών, από τον φορέα διαχείρισης του καταλύματος κατά τις κείμενες 

διατάξεις. Εάν το πιστοποιητικό κατάταξης των ως άνω καταλυμάτων εκδοθεί έως τις 

31.5.2021, η διάρκεια ισχύος του είναι πέντε (5) έτη. Εάν το πιστοποιητικό κατάταξης των ως 

άνω καταλυμάτων εκδοθεί από 1.6.2021 έως 31.12.2022, η διάρκεια ισχύος του 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.». 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

ΚΥΡΩΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Άρθρο 30 

Κύρωση Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Τουρισμού, του 

Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας και της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με 

την επωνυμία «HOTELS FOR - ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 



 

1. Κυρώνεται το από 13 Νοεμβρίου 2020 Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου 

Τουρισμού, του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος (Ξ.Ε.Ε.) και της αστικής μη 

κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία «HOTELS FOR - ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «HOTELS FOR», που αποδίδονται και με την αγγλική 

μετάφραση της επωνυμίας «HOTELS FOR – NON PROFIT CIVIL SOCIETY». 

2. Το καταστατικό της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία «HOTELS FOR -

ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «HOTELS FOR», που 

αποδίδονται και με την αγγλική μετάφραση της επωνυμίας «HOTELS FOR – NON PROFIT CIVIL 

SOCIETY», η οποία συστήθηκε από το Ξ.Ε.Ε. (κατά ποσοστό 99%) και το Ινστιτούτο 

Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων (Ι.Τ.Ε.Π.) (κατά ποσοστό 1%), προσαρτάται στο 

Πρωτόκολλο Συνεργασίας της παρ. 1 ως Σχέδιο Καταστατικού.  

3. H αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία «HOTELS FOR - ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ 

ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «HOTELS FOR», που αποδίδονται και με 

την αγγλική μετάφραση της επωνυμίας «HOTELS FOR – NON PROFIT CIVIL SOCIETY», δεν 

περιλαμβάνεται στον δημόσιο τομέα, δεν υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του ν. 3429/2005 

(Α΄ 314), περί δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών, του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), περί 

δημόσιου λογιστικού και κάθε ισχύουσας διάταξης, και των διατάξεων για την εκπόνηση 

μελετών, την παροχή υπηρεσιών, την εκτέλεση έργων και τη διενέργεια προμηθειών, 

λειτουργεί ως φορέας ιδιωτικού δικαίου κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και 

διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος, το καταστατικό της και συμπληρωματικώς από τα 

άρθρα 741 έως 784 του Αστικού Κώδικα, περί εταιρειών.  

4. Για την εφαρμογή και εκτέλεση του κυρούμενου με το παρόν Πρωτοκόλλου Συνεργασίας 

δεν ισχύουν οι διατάξεις περί δημοσίου λογιστικού και προμηθειών αναφορικά με τις 

δημόσιες προμήθειες, τα δημόσια έργα και τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών, 

συμπεριλαμβανομένων των μελετών, που συνάπτει η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία. 

5. Κάθε είδους δωρεές, επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις, χορηγίες, χρηματικές παροχές ή 

παροχές σε είδος που δίδονται υπέρ της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας, από 

οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, είτε κατά τη σύσταση, είτε κατά τη λειτουργία του, 

απαλλάσσονται από κάθε είδους φόρο, τέλος ή χαρτόσημο, δικαίωμα ή εισφορά υπέρ του 

ελληνικού Δημοσίου ή οποιονδήποτε τρίτο με εξαίρεση τον φόρο προστιθέμενης αξίας 

(Φ.Π.Α.) και τον φόρο δωρεάς. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ 

 

Άρθρο 31 

Μικτά τουριστικά καταλύματα μικρής κλίμακας – Προσθήκη άρθρου 18Α στον ν. 

4276/2014 

 

Στον ν. 4276/2014 (Α’ 155) προστίθεται άρθρο 18Α ως εξής: 

 

«Άρθρο 18Α 

Μικτά τουριστικά καταλύματα μικρής κλίμακας – Εξουσιοδοτική διάταξη 

 



1. Οι φορείς διαχείρισης των μικτών τουριστικών καταλυμάτων μικρής κλίμακας οφείλουν να 

διατηρούν το σύνολο των κοινόχρηστων χώρων και εγκαταστάσεων του ξενοδοχείου, που 

απαιτούνται σύμφωνα με τις προδιαγραφές για την εξυπηρέτηση των προς πώληση ή προς 

μακροχρόνια εκμίσθωση τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών, σε λειτουργική ετοιμότητα σε 

όλη τη διάρκεια του έτους. 

2. Τα μικτά τουριστικά καταλύματα μικρής κλίμακας διέπονται από κανονισμό 

συνιδιοκτησίας και λειτουργίας που καταρτίζεται με συμβολαιογραφική πράξη από τον 

ιδιοκτήτη του ακινήτου και εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού. Με τον 

κανονισμό αυτόν, ο οποίος μεταγράφεται μαζί με την πράξη σύστασης οριζόντιων και 

καθέτων ιδιοκτησιών, καθορίζονται ιδίως: 

α) Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των ιδιοκτητών ή των μισθωτών των τουριστικών 

επιπλωμένων κατοικιών, οι περιορισμοί των δικαιωμάτων τους, καθώς και των λοιπών 

χρηστών που έλκουν από αυτούς δικαιώματα, 

β) τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις επί των κοινόκτητων και κοινόχρηστων χώρων, 

κτισμάτων, εγκαταστάσεων και υπηρεσιών, καθώς και οι περιορισμοί τους, 

γ) ο φορέας διαχείρισης και λειτουργίας και τα θέματα που αφορούν στη διοίκηση του 

ξενοδοχείου, καθώς και την εποπτεία και την άσκηση ελέγχου επί των επιμέρους τουριστικών 

επιπλωμένων κατοικιών, 

δ) οι ελάχιστες παρεχόμενες ξενοδοχειακές και τουριστικές υπηρεσίες προς τους ιδιοκτήτες 

ή τους μισθωτές των τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών σε ετήσια βάση, οι κοινές δαπάνες 

και ο τρόπος υπολογισμού και κατανομής τους στους ιδιοκτήτες ή τους μισθωτές των 

τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών, καθώς και ο τρόπος και το είδος εκμετάλλευσης των 

κοινόκτητων χώρων, έργων και υπηρεσιών και κάθε άλλο σχετικό θέμα. 

3. Οι ιδιοκτήτες ή οι μισθωτές των τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών δεν μπορεί να 

εκμισθώνουν ή να υπομισθώνουν τα ακίνητα σε τρίτους, παρά μόνο σύμφωνα με τους όρους 

και τους περιορισμούς που καθορίζονται στον οικείο κανονισμό. 

4. Για τη γνωστοποίηση του μικτού τουριστικού καταλύματος μικρής κλίμακας, τηρούνται 

στο αρχείο της επιχείρησης, πέραν των προβλεπόμενων δικαιολογητικών, η 

συμβολαιογραφική πράξη σύστασης οριζόντιων και καθέτων ιδιοκτησιών και ο κανονισμός 

συνιδιοκτησίας και λειτουργίας της παρ. 6. 

5. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού εγκρίνεται πρότυπος κανονισμός λειτουργίας και 

καθορίζεται το ελάχιστο περιεχόμενό του. Ο εγκεκριμένος κατά τα ανωτέρω κανονισμός 

λειτουργίας προσαρτάται σε κάθε δικαιοπραξία με αντικείμενο τη σύσταση, την αλλοίωση, 

τη μετάθεση ή τη μεταβίβαση εμπράγματων ή ενοχικών δικαιωμάτων επί των τουριστικών 

επιπλωμένων κατοικιών και δεσμεύει όλους.  

6. Τα εμπράγματα δικαιώματα και τα δικαιώματα μακροχρόνιας μίσθωσης που αποκτώνται 

επί των τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών σημειώνονται στο περιθώριο των οικείων 

βιβλίων μεταγραφών των αρμόδιων υποθηκοφυλακείων ή κτηματολογικών γραφείων. 

Σημειωτέα πράξη αποτελούν τα συμβόλαια μακροχρόνιας μίσθωσης ή μεταβίβασης 

οριζόντιων ιδιοκτησιών. 

7. Οι παρ. 6 και 7 του άρθρου 9 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180), περί της προστασίας των 

δικαιωμάτων των συνιδιοκτητών σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων και περί της 

αναλογικής εφαρμογής διατάξεων σε μακροχρόνιες μισθώσεις τουριστικών επιπλωμένων 

κατοικιών, εφαρμόζονται και για τα μικτά τουριστικά καταλύματα. 



8. H μεταβίβαση της κυριότητας ή η εκμίσθωση των τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών 

επιτρέπεται μόνο μετά από: α) την ολοκλήρωση της κατασκευής του ξενοδοχειακού 

καταλύματος και των κοινόχρηστων χώρων και εγκαταστάσεων που καλύπτουν, με βάση τις 

προβλεπόμενες προδιαγραφές, τις απαιτήσεις για την εξυπηρέτηση της συνολικής 

δυναμικότητας του μικτού τουριστικού καταλύματος μικρής κλίμακας, 

συμπεριλαμβανομένης και της δυναμικότητας των προς μεταβίβαση ή μακροχρόνια 

εκμίσθωση τμημάτων και β) τη γνωστοποίηση λειτουργίας του τουριστικού καταλύματος 

σύμφωνα με τον ν. 4442/2016 (Α’ 230). 

9. Οι προς πώληση ή μακροχρόνια μίσθωση τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες 

προσμετρώνται στη δυναμικότητα του μικτού τουριστικού καταλύματος μικρής κλίμακας.». 

 

Άρθρο 32 

Λειτουργική ενοποίηση κύριων ή μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων – 

Αντικατάσταση του άρθρου 24 του ν. 4179/2013 

Ο τίτλος και το περιεχόμενο του άρθρου 24 του ν. 4179/2013 (Α’ 175), περί ειδικών 

ρυθμίσεων για γήπεδα και οικόπεδα τουριστικών καταλυμάτων, αντικαθίστανται ως εξής: 

 

«Άρθρο 24 

Λειτουργική ενοποίηση κύριων ή μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων 

 

1. Επιτρέπεται η λειτουργική ενοποίηση υφιστάμενων κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων 

ή μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων της υποπερ. γγ) της περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 

1 του ν. 4276/2014 (Α’ 155), με τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) Τα συνενούμενα ξενοδοχειακά καταλύματα είναι της ίδιας μορφής. 

β) Τα γήπεδα ή οικόπεδα επί των οποίων έχουν ανεγερθεί τα ξενοδοχειακά καταλύματα είναι 

όμορα ή τέμνονται από φυσικό ή τεχνητό εμπόδιο. Σε περίπτωση ύπαρξης φυσικού ή 

τεχνητού εμποδίου, εξασφαλίζεται η δυνατότητα ενοποίησης του/των γηπέδου/ων ή 

οικοπέδου/ων μέσω κατάλληλων τεχνικών έργων. Σε κάθε περίπτωση, τηρείται στην 

επιχείρηση βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας περί της δυνατότητας κατασκευής του 

σχετικού έργου, η οποία προσκομίζεται αμελλητί στην αρμόδια Υπηρεσία Τουρισμού κατά 

τον έλεγχο των δικαιολογητικών καταλληλότητας οικοπέδου/γηπέδου. 

γ) Τα ξενοδοχειακά καταλύματα είτε ανήκουν ιδιοκτησιακά είτε είναι μισθωμένα στο ίδιο 

φυσικό ή νομικό πρόσωπο. 

δ) Η λειτουργική ενοποίηση γνωστοποιείται σύμφωνα με τον ν. 4442/2016 (Α’ 230), ενώ με 

ευθύνη του φορέα διαχείρισης του συνενούμενου καταλύματος ακυρώνονται προηγούμενες 

γνωστοποιήσεις των επιμέρους καταλυμάτων ή ανακαλούνται τα εκδοθέντα Ειδικά Σήματα 

Λειτουργίας των επιμέρους καταλυμάτων.  

ε) Τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 6 της υπ’ αρ. 8592/17.5.2017 κοινής 

απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Τουρισμού (Β’ 1750), περί 

απλούστευσης της διαδικασίας έναρξης λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων, τηρούνται 

στον φάκελο της επιχείρησης για κάθε ένα εκ των συνενούμενων καταλυμάτων. Σε 

περίπτωση αύξησης του συνολικού αριθμού των κλινών ή τροποποίησης των κοινόχρηστων 

χώρων και εγκαταστάσεων, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 6 της κοινής 

απόφασης του πρώτου εδαφίου εκδίδονται για το σύνολο της εγκατάστασης. 



στ) Ο διακριτικός τίτλος του ξενοδοχειακού καταλύματος, εφόσον προβλέπεται, εκδίδεται 

για το σύνολο της εγκατάστασης.  

ζ) Το πιστοποιητικό κατάταξης εκδίδεται για το σύνολο της εγκατάστασης, σύμφωνα με τις 

κατ’ ελάχιστον απαιτούμενες τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές της κατηγορίας 

αστέρων ή κλειδιών. 

2. Επιτρέπεται η συνένωση υφιστάμενων κτιρίων εντός όμορων γηπέδων ή οικοπέδων με 

σκοπό τη δημιουργία ενιαίου ξενοδοχειακού καταλύματος, με τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) Το ενιαίο ξενοδοχειακό κατάλυμα αναπτύσσεται σε όμορα γήπεδα ή οικόπεδα. Σε 

περίπτωση ύπαρξης φυσικού ή τεχνητού εμποδίου εξασφαλίζεται η δυνατότητα ενοποίησης 

του γηπέδου ή των γηπέδων ή του οικοπέδου ή των οικοπέδων μέσω κατάλληλων τεχνικών 

έργων. Σε κάθε περίπτωση, τηρείται στην επιχείρηση βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας περί 

δυνατότητας κατασκευής του σχετικού έργου, η οποία προσκομίζεται αμελλητί στην αρμόδια 

Υπηρεσία Τουρισμού κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών καταλληλότητας 

οικοπέδου/γηπέδου. 

β) Τα γήπεδα ή οικόπεδα στα οποία αναπτύσσεται το ενιαίο ξενοδοχειακό κατάλυμα είτε 

ανήκουν είτε είναι μισθωμένα στον φορέα διαχείρισης του ενιαίου ξενοδοχειακού 

καταλύματος. 

γ) Τα υφιστάμενα κτίρια εντός όμορων γηπέδων ή οικοπέδων μετατρέπονται σε ενιαίο 

ξενοδοχειακό κατάλυμα σύμφωνα με τις κατ’ ελάχιστον απαιτούμενες τεχνικές και 

λειτουργικές προδιαγραφές της κατηγορίας αστέρων ή κλειδιών αντιστοίχως. 

δ) Η έναρξη λειτουργίας του ενιαίου ξενοδοχειακού καταλύματος γνωστοποιείται σύμφωνα 

με τον ν. 4442/2016. Τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 6 της υπ’ αρ. 

8592/17.5.2017 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Τουρισμού 

(Β’ 1750), περί απλούστευσης της διαδικασίας έναρξης λειτουργίας τουριστικών 

καταλυμάτων, τηρούνται στον φάκελο της επιχείρησης για το ενιαίο ξενοδοχειακό κατάλυμα. 

ε) Ο διακριτικός τίτλος του ξενοδοχειακού καταλύματος, εφόσον προβλέπεται, εκδίδεται για 

το σύνολο της εγκατάστασης.  

στ) Το πιστοποιητικό κατάταξης εκδίδεται για το ενιαίο ξενοδοχειακό κατάλυμα, σύμφωνα 

με τις κατ’ ελάχιστον απαιτούμενες τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές της κατηγορίας 

αστέρων ή κλειδιών. 

3. Επιτρέπονται σε οικόπεδα ή γήπεδα, τα οποία βρίσκονται σε απόσταση έως διακόσια (200) 

μέτρα από υφιστάμενο κύριο ή μη κύριο ξενοδοχειακό κατάλυμα, η κατασκευή 

κολυμβητικών δεξαμενών, γηπέδων αθλοπαιδιών, μπαρ, σνακ μπαρ, συγκροτημάτων 

αποδυτηρίων και αποθηκών και γενικά βοηθητικών εγκαταστάσεων για τη λειτουργία του 

ξενοδοχειακού καταλύματος και η λειτουργική ενοποίησή τους με το ξενοδοχειακό 

κατάλυμα υπό την προϋπόθεση να επιτυγχάνεται η ασφαλής και απρόσκοπτη διακίνηση 

προσωπικού, επισκεπτών και μέσων, μεταξύ του καταλύματος και των εγκαταστάσεων. Η 

γνωστοποίηση λειτουργίας της βοηθητικής εγκατάστασης, εφόσον απαιτείται, γίνεται από 

τον φορέα διαχείρισης του καταλύματος ταυτόχρονα με τη γνωστοποίηση της λειτουργικής 

ενοποίησής τους. Σε κάθε περίπτωση, τηρείται στην επιχείρηση σχετική υπεύθυνη δήλωση 

μηχανικού, μαζί με τοπογραφικό διάγραμμα, από τα οποία προκύπτει η απόσταση της 

βοηθητικής εγκατάστασης. 

4. Με την επιφύλαξη του άρθρου 29 του ν. 4688/2020 (Α’ 101), περί πολεοδομικής 

ενοποίησης ακινήτων σε τουριστικές εγκαταστάσεις, γήπεδα ή οικόπεδα, που ανήκουν στον 

ίδιο ιδιοκτήτη ή έχουν μισθωθεί με μακροχρόνια μίσθωση από τον ίδιο μισθωτή και 



τέμνονται από αγροτικό ή δημοτικό ή επαρχιακό δρόμο και στα οποία, τουλάχιστον σε ένα 

από αυτά, έχουν ανεγερθεί ή πρόκειται να ανεγερθούν κύρια ή μη κύρια ξενοδοχειακά 

καταλύματα, εφόσον τα εκατέρωθεν της οδού γήπεδα ή οικόπεδα αυτά είναι αυτοτελώς 

άρτια και οικοδομήσιμα, θεωρούνται ενιαία έκταση, εφαρμόζονται οι ισχύοντες στην 

περιοχή όροι δόμησης για τις τουριστικές εγκαταστάσεις, για το σύνολο της έκτασης, και 

εκδίδονται όλες οι απαιτούμενες άδειες και οι προβλεπόμενες κατά περίπτωση εγκρίσεις 

από τις αρμόδιες υπηρεσίες για το σύνολο της έκτασης αυτής, επιμερίζοντας σε κάθε τμήμα 

του γηπέδου ή οικοπέδου το μέρος του συντελεστή δόμησης που του αναλογεί. Σε 

περίπτωση που στα οικόπεδα της παρούσας επιτρέπονται ξενοδοχειακά καταλύματα, των 

οποίων η δυναμικότητα ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 23.2.1987 π.δ. (Δ’ 166), 

περί των περιοχών γενικής κατοικίας, ή το άρθρο 3 του π.δ. 59/2018 (Α’ 114), περί των 

περιοχών πολεοδομικού κέντρου, η αθροιστική δυναμικότητα που αντιστοιχεί στα δύο 

οικόπεδα ή γήπεδα κατανέμεται χωρίς περιορισμό μεταξύ των δύο οικοπέδων ή γηπέδων 

χωρίς υπέρβαση της αθροιστικής δυναμικότητας, υπό τον όρο ότι εφαρμόζονται οι ισχύοντες 

όροι δόμησης και τα καταλύματα συνενώνονται. Σε περίπτωση ύπαρξης φυσικού ή τεχνητού 

εμποδίου εξασφαλίζεται η δυνατότητα ενοποίησης του/των γηπέδου/ων ή οικοπέδου/ων 

μέσω κατάλληλων τεχνικών έργων. Τηρείται στην επιχείρηση βεβαίωση της αρμόδιας 

υπηρεσίας περί δυνατότητας κατασκευής του σχετικού έργου, η οποία προσκομίζεται 

αμελλητί στην αρμόδια Υπηρεσία Τουρισμού κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών 

καταλληλότητας οικοπέδου/γηπέδου. Η έναρξη λειτουργίας του ενιαίου ξενοδοχειακού 

καταλύματος γνωστοποιείται σύμφωνα με τον ν. 4442/2016. Τα δικαιολογητικά που 

προβλέπονται στο άρθρο 6 της υπ’ αρ. 8592/17.5.2017 κοινής απόφασης των Υπουργών 

Οικονομίας και Ανάπτυξης και Τουρισμού (Β’ 1750), περί απλούστευσης της διαδικασίας 

έναρξης λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων, τηρούνται στον φάκελο της επιχείρησης για 

το ενιαίο ξενοδοχειακό κατάλυμα. 

5. Εάν κύρια ή μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα ανεγείρονται ή επεκτείνονται επί 

γηπέδων που έχουν συνενωθεί και διέπονται από διαφορετικούς όρους δόμησης, η συνολική 

επιφάνεια δόμησης και κάλυψης των συνενωθέντων γηπέδων μπορεί να κατανεμηθεί στο 

σύνολο του γηπέδου. 

6. Σε περιπτώσεις που επενδυτικά σχέδια, που περιλαμβάνουν εξ ολοκλήρου ή τμήματα των 

ενοποιούμενων μονάδων, έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των εκάστοτε αναπτυξιακών νόμων 

και τα οποία δεν έχουν ολοκληρωθεί, η ενοποίηση επιτρέπεται εφόσον οι φορείς των 

επενδυτικών σχεδίων υποβάλλουν στους αρμόδιους φορείς υπαγωγής, αίτημα 

τροποποίησης της οικείας απόφασης υπαγωγής των, ώστε να διακρίνεται το φυσικό και 

οικονομικό αντικείμενο του επενδυτικού σχεδίου που περιλαμβάνεται στην απόφαση 

υπαγωγής. Σε περίπτωση μη υποβολής αιτήματος τροποποίησης ή μη αποδοχής του από τις 

αρμόδιες υπηρεσίες λόγω μη διακριτότητας του αντικειμένου των επενδυτικών σχεδίων, η 

απόφαση υπαγωγής αυτοδίκαια ανακαλείται με τη γνωστοποίηση της ενοποίησης.». 

 

Άρθρο 33 

Προϋποθέσεις λειτουργίας σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων – Τροποποίηση της παρ. 

2 του άρθρου 8 του ν. 4002/2011 

 



Η υποπερ. δδ) της περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180), περί των 

προϋποθέσεων δημιουργίας σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων, αντικαθίσταται και η παρ. 

2 διαμορφώνεται ως εξής: 

 

«2.α. Επί των τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών που περιλαμβάνονται στα σύνθετα 

τουριστικά καταλύματα της προηγούμενης παραγράφου επιτρέπεται η σύσταση διηρημένων 

ιδιοκτησιών, οριζοντίων και καθέτων, κατά τις κείμενες διατάξεις, και η σύσταση ή 

μεταβίβαση σε τρίτους ενοχικών και εμπραγμάτων δικαιωμάτων επ` αυτών. Το ποσοστό των 

δυνάμενων να πωληθούν ή εκμισθωθούν μακροχρονίως τουριστικών επιπλωμένων 

κατοικιών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% της συνολικώς δομούμενης επιφάνειας του 

σύνθετου τουριστικού καταλύματος. Η μακροχρόνια μίσθωση συνομολογείται για χρονικό 

διάστημα δέκα (10) τουλάχιστον ετών. 

β. Η περίπτωση α` εφαρμόζεται μόνον εφόσον συντρέχουν σωρευτικώς οι ακόλουθες 

προϋποθέσεις: 

αα. τα σύνθετα τουριστικά καταλύματα αναπτύσσονται σε γήπεδα ίσα ή μεγαλύτερα των 

150.000 τ.μ., 

ββ. τα ξενοδοχεία που συμπεριλαμβάνονται σε αυτά κατατάσσονται στην κατηγορία των 

πέντε αστέρων, 

γγ. Έχουν υποβληθεί στην αρμόδια υπηρεσία τα αρχιτεκτονικά σχέδια για το σύνολο του 

σύνθετου τουριστικού καταλύματος, σύμφωνα με τα οποία οι κοινόχρηστοι χώροι και 

εγκαταστάσεις καλύπτουν, με βάση τις ισχύουσες προδιαγραφές, τις απαιτήσεις για την 

εξυπηρέτηση της συνολικής δυναμικότητας του σύνθετου τουριστικού καταλύματος στα 

οποία συμπεριλαμβάνονται και οι τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες.» 

δδ. Οι φορείς διαχείρισης του σύνθετου τουριστικού καταλύματος διατηρούν το σύνολο των 

κοινοχρήστων χώρων και εγκαταστάσεων του σύνθετου τουριστικού καταλύματος, που 

απαιτούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές για την εξυπηρέτηση των τουριστικών 

επιπλωμένων κατοικιών, σε λειτουργική ετοιμότητα καθ` όλη τη διάρκεια του έτους. 

γ. Για τη σύσταση διηρημένων ιδιοκτησιών επί των σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων δεν 

έχει εφαρμογή η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του ν.δ. 1024/1971 (Α΄ 232).». 

 

Άρθρο 34 

Όροι δόμησης σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων – Τροποποίηση της παρ. 3 του 

άρθρου 9 του ν. 4002/2011 

 

Η περ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180), περί των όρων δόμησης των 

σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων αντικαθίσταται και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:  

 

«3. α) Τα σύνθετα τουριστικά καταλύματα υπόκεινται στους όρους και περιορισμούς της 

εκτός σχεδίου δόμησης τουριστικών εγκαταστάσεων του από 20.1.1988 προεδρικού 

διατάγματος (Δ΄ 61). Ο συντελεστής δόμησης είναι ενιαίος για το σύνολο του σύνθετου 

τουριστικού καταλύματος και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 0,2 και ειδικώς για τα 

κατοικημένα νησιά, πλην των νήσων Κρήτης, Κέρκυρας, Εύβοιας και Ρόδου, το 0,12. Για τον 

υπολογισμό της μέγιστης εκμετάλλευσης και των λοιπών όρων και περιορισμών δόμησης, η 

έκταση στην οποία αναπτύσσεται το σύνθετο τουριστικό κατάλυμα νοείται ως ενιαίο σύνολο. 



β) Εφόσον ο υλοποιούμενος συντελεστής δόμησης δεν υπερβαίνει το 0,12, το ποσοστό των 

δυνάμενων να πωληθούν ή εκμισθωθούν μακροχρονίως τουριστικών επιπλωμένων 

κατοικιών, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 8, καθορίζεται σε σαράντα τοις εκατό 

(40%) της συνολικώς δομούμενης επιφάνειας του σύνθετου τουριστικού καταλύματος. Το 

ποσοστό αυτό προσαυξάνεται σε εξήντα τοις εκατό (60%) όταν ο υλοποιούμενος 

συντελεστής δόμησης είναι ίσος ή μικρότερος του 0,07.  

βα) Εάν στα σύνθετα τουριστικά καταλύματα περιλαμβάνεται γήπεδο γκολφ δεκαοκτώ (18) 

τουλάχιστον οπών, το ποσοστό των δυνάμενων να πωληθούν ή εκμισθωθούν μακροχρονίως 

τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών προσαυξάνεται σε:  

i) πενήντα πέντε τοις εκατό (55%) της συνολικώς δομούμενης επιφάνειας του σύνθετου 

τουριστικού καταλύματος, εφόσον ο συντελεστής δόμησης που πραγματοποιείται δεν 

υπερβαίνει το 0,12,  

ii) εβδομήντα τοις εκατό (70%) της συνολικώς δομούμενης επιφάνειας του σύνθετου 

τουριστικού καταλύματος, εφόσον ο συντελεστής δόμησης δεν υπερβαίνει το 0,07. Αν, 

κατόπιν αυτοψίας, διαπιστωθεί με πράξη του Προϊσταμένου της κατά τόπον αρμόδιας 

Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού η μόνιμη διακοπή λειτουργίας του γηπέδου γκολφ, η 

Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων ανακαλεί το Ειδικό 

Σήμα Λειτουργίας του σύνθετου τουριστικού καταλύματος και επιστρέφεται εντόκως από της 

έκδοσης της σχετικής διαπιστωτικής πράξης τυχόν επιδότηση για την κατασκευή του 

ξενοδοχειακού καταλύματος και του γηπέδου γκολφ. 

ββ) Αν στα σύνθετα τουριστικά καταλύματα περιλαμβάνεται γήπεδο γκολφ εννέα (9) οπών, 

το ποσοστό των δυνάμενων να πωληθούν ή εκμισθωθούν μακροχρονίως τουριστικών 

επιπλωμένων κατοικιών προσαυξάνεται σε:  

i) σαράντα επτά τοις εκατό (47%) της συνολικώς δομούμενης επιφάνειας του σύνθετου 

τουριστικού καταλύματος, εφόσον ο συντελεστής δόμησης που πραγματοποιείται δεν 

υπερβαίνει το 0,12,  

ii) σε εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) της συνολικώς δομούμενης επιφάνειας του σύνθετου 

τουριστικού καταλύματος, εφόσον ο συντελεστής δόμησης δεν υπερβαίνει το 0,07. Αν, 

κατόπιν αυτοψίας, διαπιστωθεί με πράξη του Προϊσταμένου της κατά τόπον αρμόδιας 

Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού η μόνιμη διακοπή λειτουργίας του γηπέδου γκολφ, η 

Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων ανακαλεί το Ειδικό 

Σήμα Λειτουργίας του σύνθετου τουριστικού καταλύματος και επιστρέφεται εντόκως από της 

έκδοσης της σχετικής διαπιστωτικής πράξης τυχόν επιδότηση για την κατασκευή του 

ξενοδοχειακού καταλύματος και του γηπέδου γκολφ. 

γ) Η υπαγωγή σε μία εκ των περ. α) ή β) είναι δεσμευτική και για κάθε μεταγενέστερη 

αναθεώρηση ή τροποποίηση της οικοδομικής αδείας του σύνθετου τουριστικού 

καταλύματος. 

δ) Ειδικότερες διατάξεις με τις οποίες έχουν καθορισθεί μικρότεροι συντελεστές δόμησης ή 

και αυστηρότεροι όροι και περιορισμοί δόμησης για την τουριστική αξιοποίηση 

συγκεκριμένων γηπέδων, διατηρούνται σε ισχύ. 

ε) Το ελάχιστο απαιτούμενο εμβαδόν των τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών ορίζεται σε 

εβδομήντα (70) τ.μ. ανά αυτοτελή διηρημένη ιδιοκτησία. Για τις κατασκευές τουριστικών 

επιπλωμένων κατοικιών ισχύουν οι όροι δόμησης του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού του ν. 

4067/2012 (Α` 79). Οι όροι αυτοί δεν εφαρμόζονται για υφιστάμενα διαμερίσματα - δωμάτια, 

που μετατρέπονται σε τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες, σύμφωνα με την παρ. 6 του 



άρθρου 8 του παρόντος, για τις οποίες ισχύουν οι υφιστάμενες κατά τον χρόνο έκδοσης της 

οικοδομικής αδείας διατάξεις. 

στ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Τουρισμού 

καθορίζονται ειδικές ενεργειακές προδιαγραφές για τα σύνθετα τουριστικά καταλύματα και 

τα Μικτά Τουριστικά Καταλύματα Μικρής Κλίμακας, ιδίως όσον αφορά την εξοικονόμηση 

νερού, τη διαχείριση των αποβλήτων και την εν γένει ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και 

εγκαταστάσεων που περιλαμβάνονται σε αυτά.». 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΞΕΝΑΓΟΥΣ 

 

Άρθρο 35 

Διοικητική εποπτεία ξεναγών – Επιβολή κυρώσεων – Αντικατάσταση των άρθρων 4 και 

12 του ν. 710/1977 

  

1. Το άρθρο 4 του ν. 710/1977 (Α’ 283), περί των βασικών υποχρεώσεων των ξεναγών, 

αντικαθίσταται ως εξής: 

 

«Άρθρο 4 

Βασικές υποχρεώσεις ξεναγών 

 

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

κοσμιότητας.». 

2. Στο άρθρο 12 του ν. 710/1977, περί άσκησης εποπτείας στο έργο των ξεναγών και περί 

επιβολής κυρώσεων, τίθεται τίτλος και το περιεχόμενό του αντικαθίσταται ως εξής: 

 

«Άρθρο 12 

Εποπτεία επί των ξεναγών – Κυρώσεις – Εξουσιοδοτική διάταξη 

1. Το Υπουργείο Τουρισμού ασκεί εποπτεία στο έργο των ξεναγών. 

2. Η εποπτεία συνίσταται στη διενέργεια ελέγχων και την επιβολή κυρώσεων για τις 

περιπτώσεις παράβασης του παρόντος νόμου. 

3. Σε όποιον ασκεί το επάγγελμα του ξεναγού, χωρίς να πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις 

για την άσκησή του, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 2, επιβάλλεται πρόστιμο χιλίων (1.000) 

ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής εντός έτους, επιβάλλεται πρόστιμο δυο χιλιάδων (2.000) 

ευρώ, ενώ σε κάθε επόμενη υποτροπή επιβάλλεται πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. 

4. Σε τουριστικές επιχειρήσεις, οι οποίες στο πλαίσιο άσκησης των δραστηριοτήτων τους 

συνεργάζονται με πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες ξεναγού, χωρίς να πληρούνται οι νόμιμες 

προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του ξεναγού, επιβάλλεται πρόστιμο δυο 

χιλιάδων (2.000) ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής εντός του έτους, επιβάλλεται πρόστιμο 

τεσσάρων (4.000) χιλιάδων ευρώ, ενώ σε κάθε επόμενη υποτροπή ανακαλείται η Βεβαίωση 

Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων (Β.Σ.Ν.Π.) της τουριστικής επιχείρησης για χρονικό 

διάστημα μέχρι έξι (6) μηνών.  

Σε όποιον διαφημίζει σε ιστοσελίδες, μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έντυπο υλικό, ή με 

οποιοδήποτε άλλο τρόπο την παροχή υπηρεσιών ξενάγησης του άρθρου 1, χωρίς να πληροί 

τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του ξεναγού, επιβάλλεται 



πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής εντός έτους, επιβάλλεται πρόστιμο 

δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ, ενώ σε κάθε επόμενη υποτροπή επιβάλλεται πρόστιμο πέντε 

χιλιάδων (5.000) ευρώ. Οι τουριστικές επιχειρήσεις, οι οποίες στο πλαίσιο άσκησης του 

έργου τους, διαφημίζουν την παροχή υπηρεσιών ξενάγησης από πρόσωπο που δεν έχει τις 

νόμιμες προς τούτο προϋποθέσεις, υπόκεινται σε πρόστιμο δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ. Σε 

περίπτωση υποτροπής εντός του έτους, επιβάλλεται πρόστιμο τεσσάρων χιλιάδων (4.000) 

ευρώ, ενώ σε κάθε επόμενη υποτροπή ανακαλείται η Β.Σ.Ν.Π. για χρονικό διάστημα μέχρι έξι 

(6) μηνών. 

6. Για παραβάσεις του άρθρου 4, που διαπιστώνονται από όργανα της Ελληνικής Αστυνομίας 

ή από εντεταλμένους υπαλλήλους – ελεγκτές των κατά τόπο αρμόδιων Περιφερειακών 

Υπηρεσιών Τουρισμού του Υπουργείου Τουρισμού, επιβάλλεται η ποινή της επίπληξης και σε 

περίπτωση υποτροπής πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ. Σε περίπτωση νέας υποτροπής 

εντός έτους, επιβάλλεται πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ, ενώ για κάθε επόμενη υποτροπή 

εντός έτους αφαιρείται το δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του ξεναγού για διάστημα 

έως τριών (3) μηνών. 

7. Τα πρόστιμα των παρ. 2, 3, 4, 5 και 6 επιβάλλονται υπέρ του ελληνικού Δημοσίου με 

απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Τουρισμού. 

8. Κατά της απόφασης της παρ. 7 επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής 

της περ. δ) της παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 3270/2004 (Α’ 187). Η προσφυγή υποβάλλεται στο 

Υπουργείο Τουρισμού εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της 

σχετικής απόφασης. Με την άσκηση της προσφυγής και για το διάστημα της προς άσκηση 

αυτής προθεσμίας αναστέλλεται η εκτέλεση της προσβαλλόμενης απόφασης. 

9. Τα πρόστιμα βεβαιώνονται στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) της 

κατοικίας ή της έδρας του υπόχρεου και εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα 

Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε., ν.δ. 356/1974, Α’ 90).». 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ' 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥΣ ΛΙΜΕΝΕΣ 

 

Άρθρο 36 

Αποχωροθέτηση του τουριστικού λιμένα Ηρακλείου Κρήτης – Τροποποίηση της παρ. 5 

του άρθρου 30 και του Παραρτήματος ΙΙ του άρθρου 41 του ν. 2160/1993 

 

Η περ. ε΄ «ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ» της παρ. 5 του άρθρου 30 και η περ ε΄ «ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

ΚΡΗΤΗΣ» του Παραρτήματος ΙΙ - ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ 

του άρθρου 41 του ν. 2160/1993 (Α’ 118) καταργούνται.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’ 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 

Άρθρο 37 



Μετακινήσεις υπαλλήλων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Τουρισμού του Υπουργείου 

Τουρισμού εκτός έδρας για διενέργεια ελέγχων  – Τροποποίηση του άρθρου 10 του ν. 

4336/2015 

 

Στο άρθρο 10 της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94) προστίθεται 

παρ. 1α ως εξής:  

 

«1α. Τα χιλιομετρικά όρια για την αναγνώριση εξόδων διανυκτέρευσης της παρ. 1 δεν 

εφαρμόζονται για τις μετακινήσεις των υπαλλήλων των Περιφερειακών Υπηρεσιών 

Τουρισμού του Υπουργείου Τουρισμού που διενεργούν ή συμμετέχουν σε ελέγχους στις 

τουριστικές επιχειρήσεις του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α’ 155), με σκοπό τη διαπίστωση 

τήρησης της υπ’ αρ. 1881/29.5.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Τουρισμού, 

Οικονομικών και Υγείας (Β’ 2084), περί των ειδικών πρωτοκόλλων υγειονομικού 

περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της 

λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊού COVID-19, και καθ’ όλη τη διάρκεια υποχρέωσης 

εφαρμογής της από τις τουριστικές επιχειρήσεις.  

Για τους ως άνω μετακινουμένους, η διανυκτέρευση εκτός έδρας επιτρέπεται όταν η 

απόσταση από την έδρα τους είναι μεγαλύτερη:  

α) από εκατόν είκοσι (120) χιλιόμετρα, εφόσον κινούνται με ιδιωτικής χρήσης ή υπηρεσιακό 

όχημα, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης κατά την οποία η μετακίνηση 

περιλαμβάνει ενδιάμεσους διαδοχικούς προορισμούς για εκτέλεση υπηρεσιακού έργου, 

οπότε και η εν λόγω απόσταση υπολογίζεται αθροιστικά, ως σύνολο των επιμέρους 

αποστάσεων των ενδιάμεσων διαδοχικών προορισμών, 

β) από ογδόντα (80) χιλιόμετρα, εφόσον κινούνται με συγκοινωνιακό μέσο και 

γ) από είκοσι (20) ναυτικά μίλια για μετακινήσεις στη νησιωτική Ελλάδα.». 

 

Άρθρο 38 

Δαπάνες κατασκηνώσεων για τα τέκνα των υπαλλήλων του Υπουργείου Τουρισμού – 

Εξουσιοδοτική διάταξη 

 

1. Δαπάνες κατασκηνώσεων, ειδικών προγραμμάτων υπαίθριων δραστηριοτήτων, 

προγραμμάτων δημιουργικής απασχόλησης για τα ανήλικα τέκνα των υπαλλήλων του 

Υπουργείου Τουρισμού βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό του φορέα. 

2. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού καθορίζεται το ετήσιο ύψος της δαπάνης ανά 

δικαιούμενο τέκνο, καθώς και κάθε άλλο σχετικό με την εφαρμογή της παρ. 1 θέμα. 

  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’ 

 «ΝΑΥΑΓΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Α.Ε.» 

 

Άρθρο 39 

Σύσταση ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΝΑΥΑΓΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Α.Ε.» 

 

1. Συστήνεται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΝΑΥΑΓΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Α.Ε.» (στο εξής η 

«Εταιρεία»), με διάρκεια ενενήντα εννέα (99) έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Η 

διάρκειά της μπορεί να παραταθεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων. Η 



Εταιρεία εδρεύει σε δήμο εντός της Περιφέρειας Αττικής, ο οποίος ορίζεται με το 

Καταστατικό της, και διατηρεί υποκατάστημα εντός της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου. 

2. α) Η Εταιρεία λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος κατά τους κανόνες της 

ιδιωτικής οικονομίας, σύμφωνα με τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς και με εγγυήσεις 

πλήρους διαφάνειας και εποπτεύεται από τον Υπουργό Τουρισμού. 

β) Η Εταιρεία διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου και, για τα θέματα που δεν 

ρυθμίζονται ρητά από τον παρόντα, από τις διατάξεις του ν. 3429/2005 (Α΄ 314). 

3. Σκοπός της Εταιρείας είναι:  

α) η διοίκηση, η διαχείριση και η εν γένει αξιοποίηση της οριοθετημένης ζώνης αιγιαλού στο 

πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας του αιγιαλού (Αρ. Απ. 146665/22.8.2018 

ΦΕΚ 298/22.8.2018 Οριστικοποίηση προκαταρκτικής γραμμής αιγιαλού Π.Ο.Α. στην Π.Ε. 

Ζακύνθου), όπως προσδιορίζεται σε αυτή, καθώς και της παραλίας και ειδικότερα από το 

σημείο Α (με συντεταγμένες Χ=202945,5 Υ=4194509,5) μέχρι το σημείο Β (με συντεταγμένες 

Χ=203412,0 Υ=4196503) μετά των εντός αυτής επικείμενων κινητών πραγμάτων (ναυάγιο) 

και ακινήτων, κατασκευών και εγκαταστάσεων με τα παραρτήματα και τα συστατικά τους, 

θεωρούμενα εφεξής ως νομίμως υφιστάμενα, κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί αιγιαλού 

και της δασικής νομοθεσίας (στο εξής «Υπό Αξιοποίηση Περιοχή»), για λόγους μείζονος 

σημασίας δημοσίου συμφέροντος, και δη της εξασφάλισης της διάρκειας ζωής, 

βιωσιμότητας και προστασίας του εντός της υπό Αξιοποίηση Περιοχής τουριστικού 

εκθέματος και της ασφάλειας της προσβασιμότητας σε αυτό. Για τους ως άνω επιτακτικούς 

λόγους δημοσίου συμφέροντος είναι δυνατή η απαλλοτρίωση του κινητού (ναυαγίου) εντός 

της Υπό Αξιοποίηση Περιοχής υπέρ της Εταιρείας. 

β) η διαχείριση και διαρκής λειτουργία ή ετοιμότητα σε λειτουργία όλων των χώρων, 

υποδομών και εξοπλισμού εντός της Υπό Αξιοποίηση Περιοχής, συμπεριλαμβανομένων 

ενδεικτικά, της τακτικής και έκτακτης συντήρησης αυτών, της καθαριότητας, της λήψης 

μέτρων για απρόσκοπτη πρόσβαση σε αυτήν, της φύλαξης και κάθε άλλης σχετικής 

υπηρεσίας.  

γ) η αποκλειστική είσπραξη και διαχείριση οποιωνδήποτε ανταποδοτικών τελών και 

ανάλογου χαρακτήρα χρεώσεων. 

4. Στην Εταιρεία περιέρχονται και παραχωρούνται κατά χρήση και κατοχή, χωρίς 

αντάλλαγμα, η στην παρ. 3 ειδικώς προσδιορισθείσα Υπό Αξιοποίηση Περιοχή, καθώς και το 

δικαίωμα διοίκησης, διαχείρισης, εκμετάλλευσης και αξιοποίησης των εντός αυτής κινητών 

(ναυάγιο) και ακινήτων με κοινή απόφαση των αρμόδιων κατά το άρθρο 109 του ν. 

4622/2019 (Α’ 133) οργάνων των Υπουργείων Οικονομικών και Τουρισμού. Με την έκδοση 

της ως άνω κοινής απόφασης, η Εταιρεία δικαιούται να ενεργεί κάθε σχετική πράξη 

διαχείρισης, αξιοποίησης και εκμετάλλευσης σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό της για 

δικό της λογαριασμό και στο όνομά της και σύμφωνα με τις προβλέψεις της ισχύουσας 

πολεοδομικής νομοθεσίας. 

5. Οι ως άνω παραχωρήσεις απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά, αμοιβή ή 

δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου, συμπεριλαμβανομένου του φόρου 

εισοδήματος για το κάθε μορφής εισόδημα που προκύπτει από τη δραστηριότητα της 

Εταιρείας, του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου, του φόρου έναρξης δραστηριότητας, 

τέλους εισφοράς ή δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε Ν.Π.Δ.Δ., ασφαλιστικών 

οργανισμών ή τρίτων, δικαιωμάτων συμβολαιογράφων, δικηγόρων, δικαστικών επιμελητών 



και αμοιβών ή ανταποδοτικών τελών υποθηκοφυλάκων, τελών κτηματογράφησης και πάσης 

φύσεως ανταποδοτικών τελών.  

6. Η Εταιρεία για την εξυπηρέτηση του σκοπού της, ενεργεί με τρόπο ανεξάρτητο και 

επιχειρηματικό, δικαιούμενη να προβαίνει σε κάθε πράξη διαχείρισης, εκμετάλλευσης και εν 

γένει αξιοποίησης των περιουσιακών στοιχείων κατά τα προβλεπόμενα στο ν. 4413/2016 (Α' 

148). Ενδεικτικά δύναται α) να συνιστά φορέα υλοποίησης σχεδίου, έργου ή προγράμματος 

που δικαιούται να κινήσει τη διαδικασία Σύνταξης Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου σύμφωνα 

με την παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 4759/2020 (Α’ 245), β) να αποδέχεται δωρεές κατ' 

εφαρμογή του άρθρου 3Α του ν. 4182/2013 (Α’ 185) και του άρθρου 55 του ν. 4557/2018 (Α΄ 

139), κληρονομιές, κληροδοσίες, χορηγίες και άλλες χαριστικές παροχές από οποιαδήποτε 

πηγή στο όνομά της, γ) να αποκτά ενοχικά δικαιώματα σε άλλα ακίνητα που βρίσκονται 

πλησίον της έκτασης της Υπό Αξιοποίησης Περιοχής, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, δ) 

να διενεργεί διαδικασίες ανάθεσης, εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων έργου, μελετών, 

προμηθειών, υπηρεσιών και έργων τεχνικής βοήθειας, καθώς και την υλοποίηση αυτών, 

σχετικών με τη διαχείριση και ανάδειξη της Υπό Αξιοποίηση Περιοχής, χρηματοδοτούμενων 

από προγράμματα του ΕΣΠΑ, του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή άλλων 

ενωσιακών ή διεθνών προγραμμάτων ή ταμείων και προγραμμάτων και έργων που 

χρηματοδοτούνται από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), 

ε) να συνάπτει συμβάσεις σύμπραξης με νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα για την 

εκτέλεση έργων ή και την παροχή υπηρεσιών (Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα) 

σύμφωνα με όσα ορίζονται στον ν. 3389/2005 (Α' 232) και συμπληρωματικά στον ν. 

4413/2016 (Α' 148), στ) να συνάπτει και να εκτελεί προγραμματικές συμβάσεις του άρθρου 

100 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), με την προβλεπόμενη σε αυτό διαδικασία, ζ) να προβαίνει με 

απόφαση του διοικητικού συμβουλίου κατά τα τρία (3) πρώτα χρόνια λειτουργίας της σε όλες 

τις αναγκαίες ενέργειες για την αντιμετώπιση επιτακτικών ή έκτακτων αναγκών για την 

ασφάλεια του τουριστικού εκθέματος και της προσβασιμότητας στην περιοχή, όπως τις 

μελέτες και τα έργα που αφορούν ζα) στην αναπαλαίωση, υποστήλωση, υποστήριξη, 

αντιοξείδωση και προστασία από τη διάβρωση της μεταλλικής κατασκευής του καραβιού, με 

τοποθέτηση ικριωμάτων ασφαλείας για τους επισκέπτες, ζβ) στην τοποθέτηση στη θάλασσα, 

κατά τις διατάξεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, χωρίς επέμβαση στον αιγιαλό, πλωτής 

εξέδρας για την εξασφάλιση προστατευμένης πρόσβασης των λουόμενων και πρόσδεσης 

/έδρασης σκαφών και ζγ) στην υποστήριξη, αντιστήριξη και σταθεροποίηση των πρανών, των 

επισφαλών οριζόντιων στρωμάτων και στοιχείων της Υπό Αξιοποίηση Περιοχής κατόπιν 

άδειας από τις αρμόδιες αρχές με απευθείας ανάθεση μελετών σε νομικά πρόσωπα 

δημοσίου δικαίου, πανεπιστημιακά ιδρύματα ή άλλους φορείς του Δημοσίου και σε 

απευθείας ανάθεση έργου ή εργασιών σε τρίτους που έχουν αποδεδειγμένα εξειδικευμένη 

και συναφή εμπειρία, κατά παρέκκλιση της κείμενης εθνικής νομοθεσίας περί δημοσίων 

συμβάσεων και δημοσίων έργων. 

7. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων 

(250.000) ευρώ, διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες πεντακόσιες (2.500) ονομαστικές μετοχές, 

ονομαστικής αξίας της καθεμιάς εκατό (100) ευρώ, αναλαμβάνεται εξ ολοκλήρου από το 

ελληνικό Δημόσιο και καταβάλλεται το αργότερο μέσα σε έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος 

του παρόντος, κατατιθέμενο σε λογαριασμό που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος στο 

όνομα της «ΝΑΥΑΓΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Α.Ε.». Οι μετοχές της Εταιρείας είναι μη μεταβιβάσιμες. 



8. Η Εταιρεία αποκτά νομική προσωπικότητα με την καταχώριση του Καταστατικού της στο 

Γ.Ε.ΜΗ. της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή του Υπουργείου 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Τα δικαιώματα του μετόχου ελληνικού Δημοσίου (ΕΔ) ασκούνται 

από τον Υπουργό Οικονομικών. Το καταστατικό της Εταιρείας μπορεί να εγκρίνεται, να 

τροποποιείται και να κωδικοποιείται με απόφαση της γενικής συνέλευσης του μετόχου της 

Εταιρείας, πλην των διατάξεων που προβλέπονται με τον παρόντα νόμο. 

9. Τα έσοδα της Εταιρείας αποτελούνται από: α) την αποκλειστική είσπραξη και διαχείριση 

οποιωνδήποτε ανταποδοτικών τελών και ανάλογων χρεώσεων, β) τους τόκους, τα μερίσματα 

και τις κάθε είδους αποδόσεις των παραπάνω περιουσιακών στοιχείων και των χρηματικών 

διαθεσίμων της, γ) τις επιχορηγήσεις από το Δημόσιο, ανάλογα με το πρόγραμμα 

αξιοποίησης και τις ανάγκες της και δ) τα έσοδα που προκύπτουν από κάθε άλλη νόμιμη 

αιτία. Η Εταιρεία απολαμβάνει όλων των διοικητικών, οικονομικών, φορολογικών, 

δικαστικών, ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου προνομίων και ατελειών του Δημοσίου. 

 10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισμού και Οικονομικών, η Εταιρεία μπορεί να 

επιχορηγείται για την πραγματοποίηση του σκοπού της από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, 

στον βαθμό που επιτρέπεται από τις δημοσιονομικές συνθήκες.  

11. Η σύσταση και η λειτουργία της Εταιρείας δεν παραβλάπτει δικαιώματα Ο.Τ.Α. 

 

Άρθρο 40 

Διοικητικό συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία 

«ΝΑΥΑΓΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Α.Ε.» 

1. Η Εταιρεία διοικείται από επταμελές διοικητικό συμβούλιο, το οποίο συγκροτείται με 

κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισμού και Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και απαρτίζεται από δύο (2) μέλη ως Πρόεδρο και Διευθύνοντα 

Σύμβουλο, τα οποία ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού, ένα μέλος που 

ορίζεται από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, ένα (1) μέλος που υποδεικνύεται από τους 

υφιστάμενους τοπικούς συλλόγους ξενοδόχων, ένα (1) μέλος που υποδεικνύεται από το 

Επαγγελματικό Επιμελητήριο Ζακύνθου, ένα (1) μέλος που ορίζεται από τον Δήμο Ζακύνθου, 

για λογαριασμό του ΟΤΑ α' βαθμού στην περιφέρεια του οποίου κείται η Υπό Αξιοποίηση 

Περιοχή και έναν (1) υπάλληλο του Υπουργείου Τουρισμού, ως μέλος, που ορίζεται με 

απόφαση του Υπουργού Τουρισμού. 

2. Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου είναι πενταετής και δύναται να 

ανανεώνεται. Σε περίπτωση κένωσης θέσης των μελών του Δ.Σ. προ της λήξης της θητείας 

τους, η θέση πληρούται για τον υπόλοιπο χρόνο κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1. 

 3. Τα υποδεικνυόμενα μέλη του διοικητικού συμβουλίου γνωστοποιούνται στον Υπουργό 

Τουρισμού από τους υποδεικνύοντες φορείς εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση 

σε αυτούς σχετικής έγγραφης πρόσκλησης. Σε περίπτωση παράλειψης ή άρνησης ορισμού 

μελών εντός της προθεσμίας, ο Υπουργός Τουρισμού δύνανται να ορίσει πρόσωπο 

εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας σχετικής με τον σκοπό της Εταιρείας, με απόφασή του που 

δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως . 

 4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι αμοιβές του Προέδρου και του 

Διευθύνοντος Συμβούλου και οι αποζημιώσεις που καταβάλλονται στα υπόλοιπα μέλη του 

διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας. 

 

Άρθρο 41 



Κανονισμός λειτουργίας της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία 

«ΝΑΥΑΓΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Α.Ε.» 

1. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του 

διοικητικού συμβουλίου, εγκρίνεται ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας της Εταιρείας, με 

τον οποίο καθορίζονται η διοικητική και υπηρεσιακή διάρθρωση της Εταιρείας, θέματα 

συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου και ειδικότερα θέματα απαρτίας, λήψης 

απόφασης, απουσίας ή κωλύματος, αναπλήρωσης μελών, κωλυμάτων, ασυμβιβάστων, 

έκπτωσης και ευθύνης, οι θέσεις προσωπικού, τα αναγκαία προσόντα για την κάλυψη των 

θέσεων προσωπικού, οι αποδοχές του προσωπικού και κάθε άλλο σχετικό θέμα.  

2. Η Εταιρεία, για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών, όπως αυτές προσδιορίζονται στον 

Κανονισμό Λειτουργίας της, δύναται να προβαίνει στη σύναψη συμβάσεων εργασίας 

αορίστου και ορισμένου χρόνου, με έμμισθη εντολή, καθώς και σε συμβάσεις έργου, για την 

πρόσληψη προσωπικού, το οποίο κατέχει τα προσόντα που ορίζονται στον Κανονισμό 

Λειτουργίας της, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.  

3. Για την αντιμετώπιση των αναγκών στελέχωσης της εταιρείας, είναι δυνατό να 

αποσπώνται ή να μετατάσσονται στην εταιρεία μόνιμοι ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι του δημόσιου τομέα από φορείς της γενικής 

κυβέρνησης, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία. Ειδικά για τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της 

Εταιρείας και προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι άμεσες ανάγκες στελέχωσής της, είναι 

δυνατή η απόσπαση έως και δεκαπέντε (15) υπαλλήλων του πρώτου εδαφίου κατά 

παρέκκλιση της νομοθεσίας για την κινητικότητα των δημοσίων υπαλλήλων, με κοινή 

απόφαση των αρμοδίων οργάνων του Υπουργείου Τουρισμού και του φορέα προέλευσης 

του υπαλλήλου, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της. Είναι δυνατή 

η παράταση της απόσπασης των υπαλλήλων του προηγούμενου εδαφίου, με  κοινή 

απόφαση των αρμοδίων οργάνων του Υπουργείου Τουρισμού και του φορέα προέλευσης 

του υπαλλήλου, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, 

αποκλειστικά για ένα (1) ακόμα έτος. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ 

 

Άρθρο 42 

Σύσταση Συμβουλίου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό Κρουαζιέρας 

1. Συστήνεται Συμβούλιο Ανάπτυξης για τον Τουρισμό Κρουαζιέρας (Σ.Α.Τ.Κ.), το οποίο 

αποτελεί συμβουλευτικό όργανο του Υπουργείου Τουρισμού και έχει ως σκοπό την 

ενημέρωση του Υπουργού Τουρισμού για ζητήματα σχετικά με την προώθηση και προβολή 

των προορισμών κρουαζιέρας της Χώρας, σε εναρμόνιση με τις υγειονομικές, 

περιβαλλοντικές, τεχνολογικές, αναπτυξιακές και άλλες στρατηγικές στο πλαίσιο υλοποίησης 

της Εθνικής Στρατηγικής Ανάπτυξης για τον Τουρισμό. Το Σ.Α.Τ.Κ. εδρεύει στο Υπουργείο 

Τουρισμού και αναφέρεται απευθείας στον Υπουργό Τουρισμού.  

2. Το Σ.Α.Τ.Κ. αποτελείται από:  

α) δύο (2) εμπειρογνώμονες με αναγνωρισμένη γνώση και εμπειρία σε θέματα που άπτονται 

της ανάπτυξης της κρουαζιέρας, οι οποίοι επιλέγονται από τον Υπουργό Τουρισμού, 



β) τον Γενικό Γραμματέα Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του Υπουργείου Τουρισμού, 

γ) τον Γενικό Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του 

Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, 

δ) τον Γενικό Γραμματέα Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και 

ε) τον Γενικό Γραμματέα Εσωτερικών και Οργάνωσης του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Στο Σ.Α.Τ.Κ. δύνανται να μετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου Γενικοί Γραμματείς και άλλων 

Υπουργείων, εφόσον συζητούνται θέματα της αρμοδιότητάς τους.  

3. Το Σ.Α.Τ.Κ. έχει τριετή θητεία και συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού, 

στην οποία ορίζονται ο Πρόεδρος και τα μέλη με τους αναπληρωτές τους. 

4. Στις συνεδριάσεις του Σ.Α.Τ.Κ. δύνανται να συμμετέχουν, μετά από πρόσκληση, 

εκπρόσωποι φορέων και εμπειρογνώμονες κατά περίπτωση.  

5. Το Σ.Α.Τ.Κ. υποστηρίζεται από Γραμματεία που αποτελείται από δύο (2) υπαλλήλους της 

Γενικής Διεύθυνσης Τουριστικής Πολιτικής του Υπουργείου Τουρισμού.  

6. Για τη συμμετοχή του Προέδρου των μελών του Σ.Α.Τ.Κ. στις συνεδριάσεις και σε άλλες 

δράσεις και συναντήσεις στο εσωτερικό ή εξωτερικό δεν καταβάλλεται οποιαδήποτε αμοιβή 

ή αποζημίωση.  

 

Άρθρο 43 

Αρμοδιότητες του Συμβουλίου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό Κρουαζιέρας 

Οι αρμοδιότητες του Σ.Α.Τ.Κ. είναι οι εξής:  

α) Εισηγείται στρατηγικές για την ανάπτυξη του κλάδου τουρισμού κρουαζιέρας, με βάση τις 

τρέχουσες και μελλοντικές εξελίξεις, καθώς και τις τρέχουσες υγειονομικές, κοινωνικές, 

οικονομικές ή άλλες συνθήκες, 

β) ενημερώνει και συμβουλεύει τον Υπουργό Τουρισμού για τις ενδεδειγμένες νομοθετικές 

πρωτοβουλίες και δράσεις στο πλαίσιο της τουριστικής ανάπτυξης του κλάδου της 

κρουαζιέρας, 

γ) συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού και άλλων 

υπουργείων, για τον καλύτερο άμεσο συντονισμό στην αντιμετώπιση θεμάτων και την 

επίτευξη της ανάπτυξης του τουρισμού κρουαζιέρας, όπως και με την Εθνική Συντονιστική 

Επιτροπή Κρουαζιέρας (Ε.Σ.Ε.Κ) και την υποβοηθά στο έργο της, 

δ) συνεργάζεται με τις περιφέρειες και τους δήμους για τη διαμόρφωση δράσεων για την 

υλοποίηση, σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, της τουριστικής ανάπτυξης της 

κρουαζιέρας και την αύξηση της επίδρασης του κλάδου στην εθνική και τοπική οικονομία,  

ε) συνεργάζεται με αντίστοιχες υπηρεσίες και φορείς άλλων κρατών και με ευρωπαϊκούς και 

διεθνείς οργανισμούς για την ανταλλαγή δεδομένων και καλών πρακτικών, την υλοποίηση 

προγραμμάτων και τη διοργάνωση κοινών ενημερωτικών δράσεων,  

στ) προτείνει και πραγματοποιεί δράσεις για την προβολή της κρουαζιέρας, σε συνεργασία 

με τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.), τα αντίστοιχα γραφεία Ε.Ο.Τ. του εξωτερικού 

και άλλους φορείς και συμμετέχει σε συνέδρια, συναντήσεις και εκθέσεις του κλάδου, 

ζ) παρακολουθεί την πορεία της ανάπτυξης της κρουαζιέρας και εισηγείται βελτιωτικές 

παρεμβάσεις και διορθωτικές στρατηγικές για τον τουρισμό, αναλόγως με τις εξελίξεις του 

κλάδου σε εθνικό ή παγκόσμιο επίπεδο, 

η) συντάσσει και υποβάλλει, σε τακτά χρονικά διαστήματα, προς τον Υπουργό Τουρισμού, σε 

συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού, περιοδική έκθεση 

στρατηγικής ανάλυσης για τον τουρισμό της κρουαζιέρας.  



 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄ 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 

Άρθρο 44 

Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών 

Επενδύσεων – Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4002/2011 

 

Η περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180), περί των αρμοδιοτήτων της 

Ειδικής Υπηρεσίας Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων του Υπουργείου 

Τουρισμού, αντικαθίσταται και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής: 

 

«2. Η ανωτέρω υπηρεσία έχει τις εξής αρμοδιότητες: 

α. Ενημερώνει τους επενδυτές για το θεσμικό, νομοθετικό, φορολογικό και 

χρηματοοικονομικό πλαίσιο των τουριστικών επενδύσεων, καθώς και για τις ενέργειες που 

απαιτούνται για την αδειοδότηση των δραστηριοτήτων αυτών και την ένταξή τους σε 

υφιστάμενα επενδυτικά προγράμματα ή σχεδιασμούς που αφορούν την προώθηση των 

τουριστικών επενδύσεων. 

 β. Λειτουργεί ως υπηρεσία μιας στάσης για όλα τα στάδια αδειοδότησης, καθώς και για την 

έκδοση και την αναθεώρηση των απαραίτητων αδειών δόμησης νέων ή υφιστάμενων κύριων 

ξενοδοχειακών καταλυμάτων τεσσάρων (4) ή πέντε (5) αστέρων, δυναμικότητας άνω των 

εκατό (100) κλινών, εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής, που λειτουργούν 

αυτοτελώς ή εντός τουριστικών καταλυμάτων των παραπάνω κατηγοριών ή σε σύνθετο 

τουριστικό κατάλυμα ή εντός Περιοχής Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης, καθώς και 

των σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων που προβλέπονται στο άρθρο 8 και των Περιοχών 

Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης που προβλέπονται στο άρθρο 29 του ν. 2545/1997 

(Α’ 254). Για τον σκοπό αυτό, παραλαμβάνει τον φάκελο της κατά περίπτωση αιτούμενης 

αδειοδότησης, ελέγχει την πληρότητά του, φροντίζει για τη συμπλήρωση των αναγκαίων 

δικαιολογητικών από τον ενδιαφερόμενο και τον διαβιβάζει στους κατά περίπτωση 

αρμόδιους φορείς, οι οποίοι υποχρεούνται να προβαίνουν κατά προτεραιότητα στις 

επιβαλλόμενες για τον σκοπό αυτό ενέργειες, σύμφωνα με τις οικείες αρμοδιότητές τους. Οι 

φορείς αυτοί υποχρεούνται να παρέχουν στην Ειδική Υπηρεσία κάθε αναγκαία ενημέρωση, 

έγγραφη ή και προφορική, για το στάδιο, στο οποίο βρίσκονται οι σχετικές διαδικασίες, τις 

τυχόν ελλείψεις του φακέλου και τον τρόπο συμπλήρωσής τους, καθώς και για τους λόγους 

της καθυστέρησης ή της αδυναμίας παροχής των αιτουμένων αδειών ή εγκρίσεων. 

Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να τηρούνται όλες οι διατάξεις της κείμενης πολεοδομικής 

νομοθεσίας, καθώς και της νομοθεσίας περί αιγιαλού και παραλίας. 

γ. Διατυπώνει προτάσεις και υποδεικνύει λύσεις για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των 

διοικητικών δυσχερειών και προβλημάτων τα οποία προκύπτουν κατά την αδειοδοτική ή 

άλλη συναφή διαδικασία που αφορά σε τουριστικές επενδύσεις. 

δ. Επεξεργάζεται σχέδια γενικών οδηγιών, εγκυκλίων και αποφάσεων για τη διευκόλυνση της 

αδειοδότησης των τουριστικών επενδύσεων.». 

 

Άρθρο 45 



Προθεσμία προσκόμισης απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων χιονοδρομικών 

κέντρων  

Η προθεσμία των δύο (2) ετών για την προσκόμιση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών 
όρων χιονοδρομικών κέντρων, όπως τίθεται στην περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 
4179/2013 (Α’ 175) παρατείνεται για ένα (1) έτος ακόμα από τη δημοσίευση του παρόντος. 

 

Άρθρο 46 

Προδιαγραφές εγκαταστάσεων μονάδων ιαματικής θεραπείας και κέντρων ιαματικού 

τουρισμού θερμαλισμού, θαλασσοθεραπείας και αναζωογόνησης – Τροποποίηση του 

άρθρου 16 του ν. 3498/2006 

 

Το πρώτο και το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 3498/2006 (Α΄ 230), περί 

της ανέγερσης ή μετατροπής ή επέκτασης των εγκαταστάσεων μονάδων ιαματικής 

θεραπείας και των κέντρων ιαματικού τουρισμού - θερμαλισμού, θαλασσοθεραπείας και 

αναζωογόνησης αντικαθίστανται και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής: 

 

«2. Για την έκδοση άδειας δόμησης υποβάλλεται σχετικός φάκελος στο Πολεοδομικό 

Γραφείο της Ε.Υ.Π.Α.Τ.Ε.. Στην περίπτωση που η έκδοση άδειας για οικοδομικές εργασίες 

αναφέρεται σε ακίνητο που απέχει μέχρι εκατό (100) μέτρα από την ακτογραμμή, απαιτείται 

να γίνει, με ποινή ακυρότητας της πράξης αυτής, ο καθορισμός του αιγιαλού και της 

παραλίας στην περιοχή αυτή σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 2971/2001. 

Η διαδικασία ελέγχου, τα σχετικά δικαιολογητικά και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την 

εφαρμογή της διάταξης της παρούσας καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού, 

που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως». 

 

Άρθρο 47 

Ειδικό σήμα λειτουργίας μονάδων ιαματικής θεραπείας και κέντρων ιαματικού 

τουρισμού θερμαλισμού, θαλασσοθεραπείας και αναζωογόνησης – Τροποποίηση του 

άρθρου 17 του ν. 3498/2006 

 

Το άρθρο 17 του ν. 3498/2006 (Α΄ 230) τροποποιείται ως προς τα αρμόδια όργανα και 

διαμορφώνεται ως εξής: 

 

«Άρθρο 17 

Ειδικό σήμα λειτουργίας 

1. Μονάδες ιαματικής θεραπείας, κέντρα ιαματικού τουρισμού - θερμαλισμού, κέντρα 

θαλασσοθεραπείας και κέντρα αναζωογόνησης, όταν η λειτουργία των τελευταίων 

συνδυάζεται με κύρια τουριστικά καταλύματα ή με εγκαταστάσεις ιαματικού τουρισμού ή με 

σύνθετα τουριστικά καταλύματα ή με Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης, 

λειτουργούν με ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο εκδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία του 

Υπουργείου Τουρισμού και αναρτάται σε εμφανές κοινόχρηστο σημείο της επιχείρησης 

προσιτό στο κοινό, στο χώρο υποδοχής ή της κυρίας εισόδου. 

2. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως, ορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι οικονομικές επιβαρύνσεις, η 



διαδικασία, τα απαραίτητα δικαιολογητικά και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την 

απόκτηση του ειδικού σήματος λειτουργίας από τις επιχειρήσεις της παρ. 1. 

3. Οι υφιστάμενες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος επιχειρήσεις της παρ. 1 

υποχρεούνται να υποβάλουν στην Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης 

Τουριστικών Επενδύσεων του άρθρου 12 του ν. 4002/2011 (Α’ 180), αίτηση με τα 

καθορισμένα δικαιολογητικά, προκειμένου να εκδοθεί για αυτές το Ειδικό Σήμα 

Λειτουργίας.». 

 

Άρθρο 48 

Υφιστάμενες εγκαταστάσεις ιαματικής θεραπείας – Τροποποίηση του άρθρου 23 του ν. 

3498/2006 

 

1. Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 23 του ν. 3498/2006 (Α΄ 230), περί των υφιστάμενων 

εγκαταστάσεων ιαματικής θεραπείας, καθώς και πάσης φύσεως εγκαταστάσεων στις οποίες 

γίνεται χρήση ιαματικών φυσικών πόρων, αντικαθίστανται ως εξής: 

 

«1. Τα πρόσωπα που διοικούν ή διαχειρίζονται ή έχουν αναλάβει τη λειτουργία 

εγκαταστάσεων ιαματικής θεραπείας, καθώς και πάσης φύσεως εγκαταστάσεων στις οποίες 

γίνεται χρήση ιαματικών φυσικών πόρων και οι οποίες υφίστανται κατά τη δημοσίευση του 

παρόντος, υποχρεούνται να προσαρμόζονται στις διατάξεις του νόμου αυτού και των κατ’ 

εξουσιοδότηση αυτού κανονιστικών πράξεων. 

 

2. Εγκαταστάσεις για τις οποίες δεν έχει γίνει προσαρμογή στις διατάξεις του παρόντος 

θεωρείται ότι δεν έχουν άδεια λειτουργίας. Η λειτουργία τους επιτρέπεται μόνο αν 

διαπιστωθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού ότι τηρούνται οι 

ισχύουσες διατάξεις και εκδοθεί το ειδικό σήμα λειτουργίας.» 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄ 

ΑΠΟΝΟΜΗ ΣΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

 

Άρθρο 49 

Σήμα Επισκέψιμου Ζυθοποιείου – Προσθήκη άρθρου 25Α στον ν. 4276/2014 

 

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

 

«Άρθρο 25Α 

Σήμα Επισκέψιμου Ζυθοποιείου – Εξουσιοδοτική διάταξη 

 

1. Θεσπίζεται Σήμα Επισκέψιμου Ζυθοποιείου με σκοπό την προαγωγή της παροχής 

υπηρεσιών υποδοχής, ξενάγησης, φιλοξενίας και εστίασης-γευσιγνωσίας σε χώρους όπου 

λειτουργούν ζυθοποιεία, τα οποία παράγουν ελληνική μπύρα υψηλής ποιότητας και 

διαθέτουν χώρους και εγκαταστάσεις ειδικών προδιαγραφών που διασφαλίζουν την 

επισκεψιμότητα.  



2. Το Σήμα Επισκέψιμου Ζυθοποιείου είναι σήμα με ειδικό λογότυπο που χορηγείται από το 

Υπουργείο Τουρισμού, με το οποίο πιστοποιείται ότι ένα ζυθοποιείο πληροί τις 

προϋποθέσεις της παρ. 1.  

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

καθορίζονται οι προδιαγραφές για τις παρεχόμενες υπηρεσίες και οι τεχνικές και 

λειτουργικές προδιαγραφές των εγκαταστάσεων της παρ. 1, η μορφή και ο τύπος του 

Σήματος Επισκέψιμου Ζυθοποιείου, η διάρκεια ισχύος του, οι ειδικές προδιαγραφές 

επισκεψιμότητας και κάθε άλλο σχετικό θέμα.». 

 

Άρθρο 50 

Σήμα Επισκέψιμου Ελαιοτριβείου – Προσθήκη άρθρου 25Β στον ν. 4276/2014 

 

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

 

«Άρθρο 25Β 

Σήμα Επισκέψιμου Ελαιοτριβείου – Εξουσιοδοτική διάταξη 

 

«1. Θεσπίζεται Σήμα Επισκέψιμου Ελαιοτριβείου με σκοπό την προαγωγή της παροχής 

υπηρεσιών υποδοχής, ξενάγησης, φιλοξενίας και εστίασης-γευσιγνωσίας σε χώρους όπου 

λειτουργούν ελαιοτριβεία, τα οποία παράγουν ελληνικό ελαιόλαδο εξαιρετικής ποιότητας 

και διαθέτουν χώρους και εγκαταστάσεις ειδικών προδιαγραφών που διασφαλίζουν την 

επισκεψιμότητα.  

2. Το Σήμα Επισκέψιμου Ελαιοτριβείου είναι σήμα με ειδικό λογότυπο που χορηγείται από 

το Υπουργείο Τουρισμού, με το οποίο πιστοποιείται ότι ένα ελαιοτριβείο πληροί τις 

προϋποθέσεις της παρ. 1.  

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

καθορίζονται οι προδιαγραφές για τις παρεχόμενες υπηρεσίες και οι τεχνικές και 

λειτουργικές προδιαγραφές των εγκαταστάσεων της παρ. 1, η μορφή και ο τύπος του 

Σήματος Επισκέψιμου Ελαιοτριβείου, η διάρκεια ισχύος του, οι ειδικές προδιαγραφές 

επισκεψιμότητας και κάθε άλλο σχετικό θέμα.». 

 

Άρθρο 51 

Σήμα Επισκέψιμου Τυροκομείου – Προσθήκη άρθρου 25Γ στον ν. 4276/2014 

 

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

 

«Άρθρο 25Γ 

Σήμα Επισκέψιμου Τυροκομείου – Εξουσιοδοτική διάταξη 

 

«1. Θεσπίζεται Σήμα Επισκέψιμου Τυροκομείου με σκοπό την προαγωγή της παροχής 

υπηρεσιών υποδοχής, ξενάγησης, φιλοξενίας και εστίασης-γευσιγνωσίας σε χώρους όπου 

λειτουργούν τυροκομεία, τα οποία παράγουν τυροκομικά και γαλακτοκομικά προϊόντα και 

διαθέτουν χώρους και εγκαταστάσεις ειδικών προδιαγραφών που διασφαλίζουν την 

επισκεψιμότητα.  



2. Το Σήμα Επισκέψιμου Τυροκομείου είναι σήμα με ειδικό λογότυπο που χορηγείται από το 

Υπουργείο Τουρισμού, με το οποίο πιστοποιείται ότι ένα τυροκομείο πληροί τις 

προϋποθέσεις της παρ. 1.  

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

καθορίζονται οι προδιαγραφές για τις παρεχόμενες υπηρεσίες και οι τεχνικές και 

λειτουργικές προδιαγραφές των εγκαταστάσεων της παρ. 1, η μορφή και ο τύπος του 

Σήματος Επισκέψιμου Τυροκομείου, η διάρκεια ισχύος του, οι ειδικές προδιαγραφές 

επισκεψιμότητας και κάθε άλλο σχετικό θέμα.». 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ΄ 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 

Άρθρο 52 

Μη μισθολογικές παροχές υπαλλήλων του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού – 

Τροποποίηση του άρθρου 43 του ν. 4484/2017 

 

Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 43 του ν. 4484/2017 (Α΄ 110) προστίθενται τέσσερα νέα  

εδάφια και η παράγραφος τροποποιείται ως εξής: 

 

«5. Παροχές από φορείς γενικής κυβέρνησης που αφορούν σε κάθε είδους Ασφαλιστήρια 

Συμβόλαια ή Προγράμματα Ιατροφαρμακευτικής Κάλυψης των εργαζομένων, καθώς και σε 

μειωμένα εισιτήρια, δωρεάν Κάρτες Διαδρομών καταργούνται. Από τη ρύθμιση αυτή 

εξαιρούνται οι παροχές που αφορούν την προβλεπόμενη από την παρ. 5 του άρθρου 5 του 

ν. 2194/1994 (Α΄ 34) ασφάλιση του προσωπικού του ΕΚΑΒ και των Μονάδων 

Μεταμοσχεύσεων κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας με τα μέσα μεταφοράς 

(ελικόπτερα, αεροπλάνα, αεροσκάφη, ειδικές κινητές μονάδες, ασθενοφόρα, πλωτά μέσα) 

επειγόντων περιστατικών. Από τη ρύθμιση αυτήν εξαιρούνται επίσης οι παροχές που 

αφορούν στην ασφάλιση του προσωπικού της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας Α.Ε. 

(Ε.Α.Β. Α.Ε.) κατά την άσκηση ή εξ αφορμής της υπηρεσίας του. Κατ΄ εξαίρεση, στους 

υπαλλήλους του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) και του Υπουργείου Τουρισμού 

που μετατίθενται ή αποσπώνται σε Υπηρεσίες Εξωτερικού Ε.Ο.Τ. που εδρεύουν σε χώρες 

εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), στις οποίες δεν υφίσταται σύστημα δημόσιας υγείας και 

περίθαλψης, ή/και σε χώρες με τις οποίες δεν υφίστανται διμερείς διακρατικές συμφωνίες 

με την Ελλάδα που να ρυθμίζουν το ζήτημα της ιατροφαρμακευτικής κάλυψης, καθώς και 

στα μέλη της οικογενείας τους (σύζυγο, τέκνα) που κατοικούν μαζί τους στο εξωτερικό, 

παρέχεται, ως οικειοθελής μισθολογική παροχή, ιδιωτική ιατροφαρμακευτική και 

νοσοκομειακή ασφάλιση. Η δαπάνη για την παροχή των προγραμμάτων 

ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής ασφάλισης από ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία 

βαρύνει τον Προϋπολογισμό Διοίκησης και Λειτουργίας οικονομικού έτους, των Υπηρεσιών 

Εξωτερικού Ε.Ο.Τ. που εμπίπτουν στη ρύθμιση. Οιαδήποτε ιατροφαρμακευτική ή και 

νοσοκομειακή κάλυψη στις χώρες, όπου μετατίθενται ή αποσπώνται, για όλο το διάστημα 

της παραμονής τους, παρέχεται αποκλειστικά μέσω της ιδιωτικής ασφάλισης ως ανωτέρω. 

Κατά τα λοιπά, οι διατάξεις περί υποχρεωτικής ασφάλισης δημοσίων υπαλλήλων και 



λειτουργών και υπαλλήλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, στην Ελλάδα, 

εξακολουθούν να ισχύουν.». 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔ’ 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 

 

Άρθρο 53 

Ρύθμιση θεμάτων τουριστικής προβολής της χώρας – Τροποποίηση του άρθρου 4 του ν. 

3270/2004 

 

1. Η παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3270/2004 (Α' 187), περί των αρμοδιοτήτων του Ελληνικού 

Οργανισμού Τουρισμού αναφορικά με την προώθηση της τουριστικής πολιτικής και την 

προβολή της χώρας, αντικαθίσταται ως εξής: 

 

«1. Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) έχει ως αρμοδιότητα την προώθηση της 

τουριστικής πολιτικής της Κυβέρνησης και την προβολή της χώρας. Για τον σκοπό αυτό ο 

Ε.Ο.Τ., ιδίως: 

α) Υποβάλλει προτάσεις στο Υπουργείο Τουρισμού για τη χάραξη τουριστικής πολιτικής στα 

θέματα αρμοδιότητάς του και την εφαρμόζει εντός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων του.  

Προς τούτο ο Ε.Ο.Τ. ερευνά την τουριστική αγορά και τον διεθνή ανταγωνισμό, μελετά την 

ανταγωνιστικότητα του τουρισμού, συντάσσει μελέτες για θέματα της αρμοδιότητάς του και 

καταρτίζει προγράμματα διαφήμισης, δημοσίων σχέσεων και τουριστικών εκδηλώσεων στην 

Ελλάδα και στο εξωτερικό. 

β) Εκτελεί τα προγράμματα τουριστικής προβολής της χώρας στο εσωτερικό και στο 

εξωτερικό και μεριμνά για την προώθηση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος και την 

ενίσχυση της εικόνας της χώρας, μέσω συμμετοχής σε διεθνείς εκθέσεις, συνέδρια και λοιπές 

εκδηλώσεις, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ειδικότερα: 

αα) Συμβάσεις για μίσθωση χώρου και χρόνου σε πάσης φύσεως μέσα μαζικής επικοινωνίας, 

έντυπης, διαδικτυακής, ή και κάθε άλλης μορφής (όπως έντυπα, τηλεόραση, ραδιόφωνο, 

διαδίκτυο, διαφήμιση σε ψηφιακά μέσα, διαφημιστικές πλατφόρμες προγραμματικού 

μάρκετινγκ, εξωτερική, σταθερή και κινητή διαφήμιση), για την εν γένει τουριστική προβολή 

της Ελλάδας στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, με διαφημιστικό υλικό που παρέχει ο Ε.Ο.Τ., 

συνάπτονται απευθείας με το μέσο ή τον εκπρόσωπό του ή τον αντιπρόσωπό του ή με 

εταιρείες αγοράς μέσων (media shops) ανεξαρτήτως ποσού, με απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Ε.Ο.Τ. και με την επιφύλαξη της περ. β) της παρ. 7. Με κοινή απόφαση των 

Υπουργών Οικονομικών και Τουρισμού καθορίζονται θέματα που αφορούν στη διαδικασία, 

τα δικαιολογητικά πληρωμής των σχετικών δαπανών, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. 

ββ) Σε τρίτες χώρες, οι προμήθειες αγαθών, η ανάθεση υπηρεσιών και εργασιών που 

απαιτούνται για την τουριστική προβολή της Ελλάδας (δράσεις προβολής, διαφήμισης, 

δημοσίων σχέσεων, εκθέσεις και πάσης φύσεως εκδηλώσεις) διενεργούνται απευθείας από 

τα Γραφεία Εξωτερικού του Ε.Ο.Τ., κατ` εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 168 του ν. 

3566/2007 (Α’ 117), μετά από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Τ.. Τα ανωτέρω 

ισχύουν και για τις χώρες στις οποίες δεν υπάρχουν Γραφεία του Ε.Ο.Τ., οπότε η ανάθεση 



γίνεται από την Κεντρική Υπηρεσία του Ε.Ο.Τ. και σε συνεργασία με τις κατά τόπους αρμόδιες 

ελληνικές διπλωματικές και προξενικές αρχές, όπου κριθεί ότι απαιτείται. 

γγ) Οι πάσης φύσεως δράσεις προώθησης και προβολής της χώρας και του ελληνικού 

τουρισμού που εντάσσονται σε προγράμματα επικοινωνίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό 

και αφορούν σε πάσης φύσεως διοργανώσεις, συνέδρια, εκδηλώσεις, θεματικές 

παρουσιάσεις-εκπαιδευτικά σεμινάρια (workshops, roadshows, webinars), ταξίδια 

εξοικείωσης για τουριστικούς πράκτορες, δημοσιογράφους, bloggers, κινηματογραφικά και 

τηλεοπτικά συνεργεία, σημαντικές προσωπικότητες της διεθνούς αγοράς και εν γένει 

προσωπικότητες κύρους με επιρροή στην κοινή γνώμη, καθώς και σε κάθε άλλη δράση ή 

ενέργεια, προμήθεια ή υπηρεσία που αποβλέπει στην προώθηση του ελληνικού τουρισμού 

και την ενίσχυση της εικόνας της χώρας, για συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω των ορίων 

των περ. γ) και δ) του άρθρου 5 του ν. 4412/2016 (Α’ 147), ανατίθενται και εκτελούνται κατά 

παρέκκλιση του ν. 4412/2016, κατ’ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων περί απευθείας 

ανάθεσης και των κατά περίπτωση αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του E.O.T., 

τηρούμενων των διατάξεων περί δημοσίου λογιστικού και υπό την επιφύλαξη της 

καταχώρισης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) των 

τυχόν προκηρύξεων και διακηρύξεων, των αποφάσεων κατακύρωσης ή ανάθεσης, των 

συμφωνητικών και των εντολών πληρωμής. Σε κάθε περίπτωση κατά την ανάθεση των 

συμβάσεων πρέπει να τηρούνται οι αρχές της διαφάνειας, της αναλογικότητας και της ίσης 

μεταχείρισης των οικονομικών φορέων.  

Ως «ταξίδι εξοικείωσης» ορίζεται το σύνολο των υπηρεσιών, σχετικών με την προμήθεια 

αεροπορικών και ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, μεταφορών και μετακινήσεων εντός της χώρας, 

διαμονής, γευμάτων, δείπνων και ξεναγήσεων του E.O.T. για την προβολή και προώθηση της 

χώρας στο εξωτερικό. 

γ) Αναλαμβάνει κάθε άλλη δραστηριότητα ή ενέργεια που αποβλέπει στην οργάνωση, 

ανάπτυξη και προώθηση του τουρισμού και της εικόνας της χώρας και ιδίως: 

αα) Συνεργάζεται με τις συλλογικές οργανώσεις των τουριστικών επιχειρήσεων, πανελλήνιας 

και τοπικής κλίμακας, τους φορείς που αυτοί συστήνουν, τους οργανισμούς τοπικής 

αυτοδιοίκησης και τους οργανισμούς του Δημοσίου, για την επεξεργασία, σχεδίαση και 

εφαρμογή κοινών και συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων διαφημιστικής προβολής της 

χώρας, τουριστικών περιοχών, κλάδων τουριστικών επιχειρήσεων και σύγχρονων μορφών 

τουρισμού, όπως οικολογικός, πολιτιστικός, ιατρικός και αθλητικός τουρισμός, καθώς και 

κάθε άλλη ειδική μορφή τουρισμού.  

ββ) Επιχορηγεί εκδηλώσεις τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων στο εξωτερικό και στην 

Ελλάδα με κριτήριο την προβολή της Ελλάδας και την προώθηση του ελληνικού τουρισμού 

διεθνώς. 

γγ) Διοργανώνει ταξίδια εξοικείωσης για δημοσιογράφους, τουριστικούς πράκτορες και 

προσωπικότητες κύρους. Δύναται να μισθώνει παντός είδους μεταφορικά, με ή χωρίς οδηγό, 

μέσα, για τις ανάγκες φιλοξενίας προσκεκλημένων προσωπικοτήτων, δημοσιογράφων, 

κινηματογραφικών - τηλεοπτικών συνεργείων και ομάδων προσκεκλημένων, που 

περιηγούνται τη χώρα σε ταξίδια εξοικείωσης, ανεξαρτήτως ποσού, τόσο στην Ελλάδα, όσο 

και στο εξωτερικό. 

δδ) Διοργανώνει ειδικές εκδηλώσεις, θεματικές παρουσιάσεις και εκπαιδευτικά σεμινάρια 

(workshops) για την Ελλάδα και συμμετέχει σε συναφείς δράσεις και διοργανώσεις τρίτων 

φορέων, για την προβολή και προώθηση τουριστικών περιοχών, προϊόντων και υπηρεσιών, 



με παροχή αιγίδας, επιστολών υποστήριξης και ευαρέσκειας, πληροφοριακού και 

προωθητικού υλικού και διευκολύνσεων ή και ανάληψη μέρους του κόστους διοργάνωσης, 

έναντι αντισταθμιστικών παροχών. 

εε) Διοργανώνει διαδικτυακά σεμινάρια σε συνεργασία με τρίτους (ταξιδιωτικούς 

οργανισμούς – tour operators, εκδοτικά συγκροτήματα, κλαδικές εκδόσεις) και συνάπτει 

μνημόνια συνεργασίας με δημόσια και ιδιωτικά ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά 

ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού, προκειμένου να απασχολούνται στον Ε.Ο.Τ. 

φοιτητές για πρακτική απασχόληση, μέχρι έξι (6) μήνες. 

δ) Καταρτίζει και εκτελεί προγράμματα προβολής, διαφήμισης, δημόσιων σχέσεων και 

τουριστικών εκδηλώσεων στην ημεδαπή και αλλοδαπή, είτε μόνος, είτε από κοινού με άλλα 

ημεδαπά ή αλλοδαπά νομικά ή φυσικά πρόσωπα που εξυπηρετούν τους σκοπούς του. Με τα 

πρόσωπα αυτά ο Ε.Ο.Τ. μπορεί να συμβάλλεται είτε με απευθείας συμφωνίες, είτε και 

κατόπιν επιλογής τους, μετά από σχετική πρόσκληση, είτε δια του τύπου, είτε μέσω της 

διαδικτυακής πύλης του Ε.Ο.Τ.. Με τις ίδιες συμφωνίες ορίζονται το αντικείμενο, οι 

προϋποθέσεις, καθώς και οι οικονομικοί και λοιποί όροι συνεργασίας του Ε.Ο.Τ. με τα ως 

άνω πρόσωπα και ο τρόπος πραγματοποίησής τους. Η συνεργασία αυτή μπορεί ενδεικτικά 

να περιλαμβάνει: 

αα) Την οικονομική συμμετοχή των παραπάνω φορέων ή προσώπων στο σύνολο ή και σε 

μέρος της σχετικής δαπάνης υλοποίησης των παραπάνω διαφημιστικών ενεργειών και 

λοιπών δραστηριοτήτων που υλοποιούνται από τις υπηρεσίες του Ε.Ο.Τ.. Οι φορείς και τα 

πρόσωπα αυτά μπορούν να αναφέρονται, όπου και όπως προβλέπεται και εφόσον το 

επιθυμούν, ως επιμέρους χορηγοί από κοινού με τον Ε.Ο.Τ. στα παραπάνω διαφημιστικά 

προγράμματα και λοιπές δραστηριότητες, ή και ως αποκλειστικοί χορηγοί στον χώρο που 

δραστηριοποιούνται, εφόσον καλύπτουν πλήρως το σύνολο της δαπάνης υλοποίησης, χωρίς 

καμία επιβάρυνση του Ε.Ο.Τ.. 

ββ) Τη με κάθε τρόπο συμμετοχή του Ε.Ο.Τ. στην υλοποίηση διαφημιστικών προγραμμάτων 

και λοιπών ενεργειών που εκτελούνται από τα συμβαλλόμενα με τον Ε.Ο.Τ. πρόσωπα ή τη 

συγχρηματοδότηση στην υλοποίηση αυτών, καθώς και την προβολή τους. Τα προγράμματα 

αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν τη χρήση καινοτόμων εργαλείων της σύγχρονης 

τεχνολογίας (διαδίκτυο, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εφαρμογές κινητής τηλεφωνίας κ.ο.κ.), 

δράσεις δημοσίων σχέσεων και λοιπές προωθητικές δράσεις, όπως συμμετοχή σε διεθνείς 

εκθέσεις τουρισμού, διεθνή συνέδρια, διεθνείς οργανισμούς και ευρωπαϊκά προγράμματα 

δικτύωσης, αγορά χορηγικών πακέτων σε πάσης φύσεως εκδηλώσεις, ημερίδες, διοργάνωση 

και συμμετοχή σε κινηματογραφικές παραγωγές, τουριστικές, καλλιτεχνικές, αθλητικές και 

λοιπές εκδηλώσεις, καθώς και σε προγράμματα συμπαραγωγής και συνδιαφήμισης διεθνώς, 

είτε αναλαμβάνοντας στο ακέραιο την υλοποίηση των δράσεων, είτε από κοινού, σε 

συνεργασία με άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα. 

γγ) Την παραγωγή των δράσεων και εργαλείων της υποπερ. ββ), την εκμίσθωση ή 

παραχώρηση, με ή χωρίς αντάλλαγμα, ψηφιακού χώρου στις διαδικτυακές πλατφόρμες του 

Ε.Ο.Τ. σε ημεδαπά ή αλλοδαπά νομικά ή φυσικά πρόσωπα ή οργανισμούς μη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα με σκοπό την προώθηση και την προβολή της χώρας στη διεθνή τουριστική 

αγορά. Με τα πρόσωπα αυτά ο Ε.Ο.Τ. συμβάλλεται είτε κατόπιν επιλογής τους, μετά από 

σχετική πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος, είτε δια του τύπου, είτε μέσω της 

διαδικτυακής πύλης του, και με βάση τις πλέον συμφέρουσες προτάσεις, που υποβάλλονται 

από τους ενδιαφερομένους, είτε και με απευθείας συμφωνίες, εφόσον καλύπτεται πλήρως 



η σχετική δαπάνη δημιουργίας της όποιας δράσης και εργαλείου και χορηγούνται τα 

αποκλειστικά δικαιώματα χρήσης αυτών στον Ε.Ο.Τ., χωρίς καμία επιβάρυνσή του. Το 

αντισταθμιστικό όφελος για τα πρόσωπα αυτά, εφόσον το επιθυμούν, μπορεί να είναι η άνευ 

ανταλλάγματος προβολή τους στη δράση που χρηματοδότησαν, ως οι αποκλειστικοί χορηγοί 

στον χώρο που δραστηριοποιούνται αυτά και τυχόν συνεργάτες τους (προϊόντα ή και 

φορείς). 

δδ) Η διαδικασία υλοποίησης των συμφωνιών για τα προγράμματα συμπαραγωγής και 

συνδιαφήμισης του E.O.T. άρχεται είτε με πρωτοβουλία και πρόσκληση του Ε.Ο.Τ., είτε με 

πρωτοβουλία και πρόσκληση του αντισυμβαλλομένου, φυσικού ή νομικού προσώπου, το 

οποίο υλοποιεί τη συγκεκριμένη ενέργεια προβολής και προώθησης του ελληνικού 

τουρισμού, για την υλοποίηση της οποίας ο Ε.Ο.Τ. συμπράττει καλύπτοντας μέρος του 

συνολικού κόστους μετά από την ολοκλήρωση των συμφωνηθέντων ενεργειών. Οι 

προϋποθέσεις και οι ειδικότεροι όροι υλοποίησης των προγραμμάτων των ως άνω 

συμφωνιών διαμορφώνονται από τους αντισυμβαλλόμενους σε συνεργασία με τον Ε.Ο.Τ.. 

Για την σύναψη αυτών των συμφωνιών απαιτείται αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Ε.Ο.Τ.. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Τουρισμού 

καθορίζονται τα θέματα σχετικά με τη διαδικασία, τα δικαιολογητικά πληρωμής των 

σχετικών δαπανών, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. 

ε) Ο Ε.Ο.Τ. κατά τη συμμετοχή του σε διεθνείς εκθέσεις τουρισμού, συνέδρια και λοιπές 

εκδηλώσεις δημοσιότητας στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή μπορεί να εκμισθώνει ή να 

παραχωρεί μετά ή άνευ ανταλλάγματος ή στο πλαίσιο συμφωνίας εκατέρωθεν ανταλλαγής 

υπηρεσιών, εκθεσιακό χώρο ή χώρο προώθησης σε ημεδαπά ή αλλοδαπά νομικά ή φυσικά 

πρόσωπα, με σκοπό την προώθηση του ελληνικού τουρισμού και προβολή της χώρας 

διεθνώς, ως εξής: 

αα) Το ύψος του μισθώματος, το αντικείμενο ανταλλαγής υπηρεσιών και οι λοιπές 

λεπτομέρειες των χρηματοδοτήσεων, εκμισθώσεων ή παραχωρήσεων που αναφέρονται 

ανωτέρω ρυθμίζονται με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Ε.Ο.Τ. και βάσει σχετικών 

συμβάσεων μέσω των οποίων καθορίζονται οι όροι της συνεργασίας, τα εκατέρωθεν 

δικαιώματα και υποχρεώσεις, τα αντισταθμιστικά οφέλη κ.λπ.. Αρμόδια υπηρεσία για την 

παρακολούθηση των συνεργασιών και την υλοποίηση των ως άνω δράσεων είναι η 

Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων του Ε.Ο.Τ.. 

ββ) Για τη διοργάνωση της συμμετοχής του Ε.Ο.Τ. σε διεθνείς εκθέσεις τουρισμού και σε 

παρεμφερείς εκδηλώσεις, ο Ε.Ο.Τ. δύναται, όταν αυτό τίθεται ως προϋπόθεση από τους 

διοργανωτές, να προκαταβάλει το ενοίκιο των εκθεσιακών και άλλων χώρων, καθώς και το 

κόστος του τιμήματος της κατασκευής περιπτέρου και λοιπών λειτουργικών δαπανών και 

δαπανών προβολής, χωρίς την υποβολή από πλευράς του αναδόχου ισόποσης έντοκης 

εγγυητικής επιστολής, αλλά με την προσκόμιση προς τον Ε.Ο.Τ. προτιμολογίου (proforma 

invoice) ή τιμολογίου.». 

 

Άρθρο 54 

Προγράμματα τουριστικής προβολής και συνδιαφήμισης των Περιφερειών 

με τον ιδιωτικό τομέα 

 

1. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης δεύτερου βαθμού καταρτίζουν και εκτελούν 

προγράμματα προβολής, διαφήμισης, δημόσιων σχέσεων και τουριστικών εκδηλώσεων στην 



ημεδαπή και αλλοδαπή, μετά από σχετική έγκριση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού 

(Ε.Ο.Τ), είτε μόνοι τους είτε από κοινού με άλλα ημεδαπά ή αλλοδαπά νομικά ή φυσικά 

πρόσωπα. Με τα πρόσωπα αυτά οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης δεύτερου βαθμού 

συμβάλλονται είτε με απευθείας συμφωνίες είτε κατόπιν επιλογής τους μετά από σχετική 

πρόσκληση είτε δια του τύπου είτε μέσω των διαδικτυακών πυλών τους, για εκδήλωση 

ενδιαφέροντος και με βάση τις πλέον συμφέρουσες για τους οργανισμούς  προτάσεις, που 

υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους. Με τις ίδιες συμφωνίες ορίζονται το αντικείμενο, 

οι προϋποθέσεις, καθώς και οι οικονομικοί και λοιποί όροι συνεργασίας των οργανισμών 

τοπικής αυτοδιοίκησης δεύτερου βαθμού με τα ως άνω πρόσωπα και ο τρόπος 

πραγματοποίησής της. Η συνεργασία αυτή μπορεί να περιλαμβάνει: 

α) την οικονομική συμμετοχή των παραπάνω φορέων ή προσώπων στο σύνολο ή και σε 

μέρος της σχετικής δαπάνης υλοποίησης των παραπάνω διαφημιστικών ενεργειών και 

λοιπών δραστηριοτήτων που γίνονται από τις υπηρεσίες των οργανισμών τοπικής 

αυτοδιοίκησης δεύτερου βαθμού. Οι φορείς και τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναφέρονται, 

όπου και όπως προβλέπεται και εφόσον το επιθυμούν, ως επιμέρους χορηγοί από κοινού με 

τον εκάστοτε οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης δεύτερου βαθμού στα παραπάνω 

διαφημιστικά προγράμματα και λοιπές δραστηριότητες. 

β) τη συμμετοχή τους στην υλοποίηση διαφημιστικών προγραμμάτων και λοιπών ενεργειών 

που θα εκτελούνται από τα συμβαλλόμενα με τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης 

δεύτερου βαθμού πρόσωπα ή τη συγχρηματοδότηση στην υλοποίηση αυτών, καθώς και την 

προβολή τους. Τα προγράμματα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν τη χρήση καινοτόμων 

εργαλείων της σύγχρονης τεχνολογίας (όπως ενδεικτικά διαδίκτυο, μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης, εφαρμογές κινητής τηλεφωνίας), δράσεις δημοσίων σχέσεων και λοιπές 

προωθητικές δράσεις όπως, συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις τουρισμού, συμμετοχή σε 

διεθνή συνέδρια, συμμετοχή σε διεθνείς οργανισμούς και ευρωπαϊκά προγράμματα 

δικτύωσης, αγορά χορηγικών πακέτων σε πάσης φύσεως εκδηλώσεις, ημερίδες, διοργάνωση 

και συμμετοχή σε κινηματογραφικές παραγωγές, τουριστικές, καλλιτεχνικές, αθλητικές και 

λοιπές εκδηλώσεις, καθώς και σε προγράμματα συμπαραγωγής και συνδιαφήμισης διεθνώς, 

είτε αναλαμβάνοντας στο ακέραιο την υλοποίηση των δράσεων είτε από κοινού σε 

συνεργασία με άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα. 

2. Η διαδικασία υλοποίησης των συμφωνιών για τα προγράμματα συμπαραγωγής και 

συνδιαφήμισης των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης δεύτερου βαθμού άρχεται με 

πρωτοβουλία και πρόσκληση του αντισυμβαλλομένου των οργανισμών τοπικής 

αυτοδιοίκησης δεύτερου βαθμού, φυσικού ή νομικού προσώπου, το οποίο υλοποιεί με δικά 

του μέσα και χρήματα συγκεκριμένη προωθητική ενέργεια και προσκαλεί τον οργανισμό 

τοπικής αυτοδιοίκησης δεύτερου βαθμού να συμπράξει στην παραγωγή του προωθητικού 

προϊόντος για την προβολή του ελληνικού τουρισμού, καλύπτοντας μέρος του κόστους 

υλοποίησης. 

3. Οι προϋποθέσεις και οι ειδικότεροι όροι υλοποίησης του προγράμματος προωθητικών 

ενεργειών, όπως αυτοί διατυπώνονται στις σχετικές συμφωνίες, διαμορφώνονται από τον 

αντισυμβαλλόμενο σε συνεργασία με τον οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης δεύτερου 

βαθμού. 

4. Για τη συμμετοχή του οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης δεύτερου βαθμού στις 

συμφωνίες αυτές απαιτείται αιτιολογημένη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, η 

οποία εγκρίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Ε.Ο.Τ.. 



5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισμού, Οικονομικών και Εσωτερικών καθορίζονται 

λεπτομέρειες ως προς την υλοποίηση των συμφωνιών του παρόντος. 

 

Άρθρο 55 

Ενέργειες προβολής και προώθησης Περιφερειών 

λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID 19 

 

Με γνώμονα την αντιμετώπιση των έκτακτων συνθηκών που επήλθαν στην τουριστική αγορά 

από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 και με σκοπό την ενίσχυση της προσπάθειας 

ανάκαμψης του ελληνικού τουρισμού, με κοινή απόφαση των αρμόδιων κατά το άρθρο 109 

του ν. 4622/2019 (Α’ 133) οργάνων του Υπουργείου Τουρισμού και του Υπουργείου 

Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του οικείου Περιφερειάρχη, οι 

Περιφέρειες δύνανται, έως τις 30.9.2021, να προχωρούν, στη διαδικασία της απευθείας 

ανάθεσης για τη σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μέχρι του συνολικού ποσού των 

διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ, χωρίς ΦΠΑ, με αντικείμενο την υλοποίηση ενεργειών 

προβολής και προώθησης του τουριστικού προϊόντος της εδαφικής τους αρμοδιότητας στο 

εξωτερικό, αλλά και την ανάπτυξη των εργαλείων εφαρμογής των εν λόγω ενεργειών, υπό 

την επιφύλαξη του άρθρου 30 του ν. 3498/2006 (Α’ 230) περί διαφημιστικής προβολής της 

χώρας ή περιφερειών της. Η υλοποίηση των ενεργειών αυτών πρέπει να έχει ολοκληρωθεί 

έως τις 31.12.2021. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ΄ 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 

Άρθρο 56 

Πράξεις οργάνων των δικαιούχων χρηματοδότησης φορέων του Υπουργείου Τουρισμού 

 

Οι γενόμενες στο πλαίσιο διαδικασιών ανάθεσης ενέργειες και η ανάληψη συμβατικών 

δεσμεύσεων από όργανα των ορισμένων ως δικαιούχων χρηματοδότησης από το 

συγχρηματοδοτούμενο ή το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του 

Υπουργείου Τουρισμού μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, είναι, ανεξαρτήτως του ορισμού 

τους ως αποφαινόμενων οργάνων, ισχυρές και παράγουν έννομες συνέπειες, εφόσον οι 

προβλεπόμενες στην κείμενη νομοθεσία πράξεις και τα στοιχεία δημοσίων συμβάσεων 

έχουν καταχωρισθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων και έχουν 

τηρηθεί οι οριζόμενες στον ν. 4412/2016 (Α΄ 147) διαγωνιστικές διαδικασίες. 

 

Άρθρο 57 

Προγράμματα επιμόρφωσης και κατάρτισης του Υπουργείου Τουρισμού 

 
1. Το Υπουργείο Τουρισμού δύναται να σχεδιάζει και να διοργανώνει προγράμματα 
επαγγελματικής επιμόρφωσης ή κατάρτισης, σε θέματα του τουριστικού τομέα και σε ειδικές 
μορφές τουρισμού. 
2. Οι ειδικότητες, τα θεματικά αντικείμενα,  η τοπική εμβέλεια εφαρμογής, το πρόγραμμα 
σπουδών, η διάρκεια των προγραμμάτων σε ώρες, ο αριθμός, τα κριτήρια και η επιλογή 
επιμορφούμενων-καταρτιζόμενων, οι τυχόν συνεργαζόμενοι φορείς, οι τυχόν οικονομικές 
ενισχύσεις σε επιμορφούμενους-καταρτιζόμενους, ο τρόπος υλοποίησης και διδασκαλίας, 



καθώς και οι όροι παρακολούθησης, αξιολόγησης και επιτυχούς ολοκλήρωσης, οι δομές 
υλοποίησης καθώς και οι όροι και η διαδικασία επιλογής αυτών, τα θέματα διδασκόντων, η 
ανάλογη εφαρμογή για τα προγράμματα αυτά διατάξεων του κεφαλαίου Β' του ν. 1077/1980 
(Α' 225) και της παρ. 3 του άρθρου 33 του ν. 3105/2003 (Α' 29), όπως και κάθε άλλη αναγκαία 
λεπτομέρεια, ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού. 
3. Η ολοκλήρωση των ως άνω προγραμμάτων, οδηγεί στη χορήγηση τίτλου πιστοποιητικού ή 
βεβαίωσης παρακολούθησης.  
4. Τα προγράμματα επιμόρφωσης και κατάρτισης υλοποιούνται από εκπαιδευτικές μονάδες 
ή εκπαιδευτικές δομές του Υπουργείου Τουρισμού ή και από άλλες δομές, δημόσιες ή 
ιδιωτικές, με τις οποίες συνάπτονται σχετικές συμβάσεις ή μνημόνια συνεργασίας που 
ρυθμίζουν τους όρους αυτής. Όταν τα προγράμματα αυτά υλοποιούνται από Κέντρα Δια Βίου 
Μάθησης, δύνανται να πιστοποιούνται από τον ΕΟΠΠΕΠ κατά ανάλογη εφαρμογή της 
διαδικασίας του άρθρου 57 του ν. 4763/2020 (Α’ 254). Με κοινή απόφαση των Υπουργών 
Παιδείας και Θρησκευμάτων και Τουρισμού ρυθμίζονται η διαδικασία, οι όροι και κάθε 
αναγκαίο ζήτημα για την πιστοποίηση αυτή. 
5. Το Υπουργείο Τουρισμού δύναται να προβαίνει σε προγραμματισμένες ή έκτακτες 
επιθεωρήσεις των όρων και της ποιότητας, παροχής μάθησης, στις δομές υλοποίησης των 
προγραμμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις προηγούμενες παραγράφους.6. Η 
χρηματοδότηση των προγραμμάτων του παρόντος μπορεί να γίνει από εθνικούς, 
ευρωπαϊκούς ή διεθνείς πόρους ή προγράμματα, καθώς και από το Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων του Υπουργείου Τουρισμού. 
7. Με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Τουρισμού δύναται να 
προσλαμβάνεται για κάθε πρόγραμμα επιμόρφωσης και κατάρτισης ωρομίσθιο 
εκπαιδευτικό προσωπικό για τη διδασκαλία των προβλεπόμενων μαθημάτων. Η πρόσληψη 
του προσωπικού αυτού γίνεται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. 
Με όμοια απόφαση δύναται να προσλαμβάνεται, για μερική ή πλήρη απασχόληση, το 
αναγκαίο για την υποστήριξη των ανωτέρω προγραμμάτων διοικητικό προσωπικό με 
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. 
8. Κάθε έτος το Τμήμα Σχεδιασμού Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού 
διαμορφώνει την ετήσια στρατηγική προγραμματισμού των προγραμμάτων αυτών. 
9. Τα προγράμματα της παρ. 1 δύνανται να σχεδιάζονται και να διοργανώνεται σε 
συνεργασία του Υπουργείου Τουρισμού με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα που είναι αναγκαία για την εφαρμογή του 
παρόντος, συμπεριλαμβανομένων και των ειδικότερων ζητημάτων ως προς την αναλογική 
εφαρμογή του άρθρου 16 του ν. 1077/1980 (Α’ 225). 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΣΤ’ 

ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΜΗ ΚΥΡΙΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ 

 

Άρθρο 58 

Μητρώο Διακριτικών Τίτλων μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων – Αντικατάσταση 

των παρ. 5 και 6 του άρθρου 6 του ν. 4276/2014 

 

Οι παρ. 5 και 6 του άρθρου 6 του ν. 4276/2014 (Α’ 155), περί του διακριτικού τίτλου των μη 

κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων, αντικαθίστανται ως εξής: 

 

«5. Στο Υπουργείο Τουρισμού τηρείται Μητρώο Διακριτικών Τίτλων μη κύριων 

ξενοδοχειακών καταλυμάτων. Η έγκριση διακριτικού τίτλου γίνεται με απόφαση της 



Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού, η οποία εκδίδεται ύστερα από αίτηση των ως άνω 

επιχειρήσεων σ΄ αυτήν.  Η έγκριση διακριτικού τίτλου δημιουργεί δικαίωμα κυριότητος επί 

του τίτλου. Το ανωτέρω δικαίωμα κυριότητος χάνεται μετά πάροδο διετίας από τη διακοπή 

λειτουργίας της επιχείρησης. Το δικαίωμα κυριότητος επί του τίτλου μεταβιβάζεται. 

6. Το Μητρώο Επωνυμιών και διακριτικών τίτλων του Γ.Ε.ΜΗ. οφείλει να γνωστοποιήσει με 

κάθε πρόσφορο μέσο στο Υπουργείο Τουρισμού, το σύνολο των διακριτικών τίτλων που έχει 

χορηγήσει, μέχρι τις 30.9.2021, σε επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων.». 

 

ΜΕΡΟΣ Δ’ 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Άρθρο 59 

Καταργούμενες διατάξεις 

 

1. Η παρ. 1 του άρθρου 75 του ν. 4582/2018, περί της υποχρέωσης δήλωσης του διακριτικού 

τίτλου των επιχειρήσεων ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων διαμερισμάτων, 

καταργείται από 1ης.10.2021.  

2. Το άρθρο 39 του ν. 3734/2009 (Α’ 8), περί της λειτουργικής ενοποίησης όμορων κύριων 

ξενοδοχειακών συγκροτημάτων, καταργείται.  

3. Η παρ. 3 του άρθρου 165 του ν. 4070/2012 (Α’ 82), περί της υποχρεωτικής αναγραφής του 

αριθμού μητρώου επιχειρήσεων (ΜΗΤ.Ε.) σε όλες τις διαφημιστικές καταχωρήσεις των 

τουριστικών επιχειρήσεων, καταργείται. 

4. Η παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 3498/2006 (Α’ 230), περί της διενέργειας αυτοψίας από τον 

Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού πριν από τη χορήγηση του ειδικού σήματος λειτουργίας των 

μονάδων ιαματικής θεραπείας, κέντρων ιαματικού τουρισμού - θερμαλισμού, κέντρων 

θαλασσοθεραπείας και κέντρων αναζωογόνησης, καταργείται. 

5. Η παρ. 4 του άρθρου 23 του ν. 3498/2006 (Α’ 230), περί της ισχύος των αδειών λειτουργίας 

που έχουν χορηγηθεί σε υφιστάμενες κατά τον χρόνο δημοσίευσης του νόμου αυτού 

εγκαταστάσεις ιαματικής θεραπείας, καθώς και σε πάσης φύσεως εγκαταστάσεις στις οποίες 

γίνεται χρήση ιαματικών φυσικών πόρων, καταργείται.  

 

Άρθρο 60 

Έναρξη ισχύος 

 

1. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  

2. Η ισχύς του άρθρου 58, με το οποίο αντικαθίστανται οι παρ. 5 και 6 του άρθρου 6 του ν. 

4276/2014 (Α’ 155), αρχίζει την 1η.10.2021. 

 

 



 

Σωματείο ΔΙΑΖΩΜΑ 
Μπουμπουλίνας 30 (1ος όροφος), Τ.Κ.: 106 82, Αθήνα, 
Τηλ.: 210.82.54.256, Fax: 210.82.54.258 
Διάζωμα - Web: www.diazoma.gr, E-mail: info@diazoma.gr  

 

Αθήνα, 23 Ιουνίου 2021 

Προς: 

Υπουργό Τουρισμού 

κ. Χάρη Θεοχάρη 

 

Κοινοποίηση: 

κ. Παύλο Κουρή 

Διευθυντή Γραφείου του 

Υπουργού Τουρισμού 

 

Αγαπητέ Υπουργέ, 

Αναφορικά με το νομοσχέδιο «Οργανισμοί Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού, 

Ιαματικές Πηγές Ελλάδας, Ναυάγιο Ζακύνθου, διατάξεις για τα τουριστικά γραφεία, τις 

τουριστικές επιχειρήσεις και τα τουριστικά καταλύματα και άλλες ρυθμίσεις για την 

τουριστική ανάπτυξη», που έχει τεθεί σε διαβούλευση, θα ήθελα να σας μεταφέρω την 

πεποίθησή μας, από την εμπειρία που το «ΔΙΑΖΩΜΑ» έχει αποκομίσει προωθώντας από το 

2012 επώνυμα τουριστικά προϊόντα/εμπειρίες με τη μορφή των πολιτιστικών διαδρομών και 

αρχαιολογικών πάρκων, ότι μια ολοκληρωμένη παρέμβαση στο χώρο του Τουρισμού 

προϋποθέτει την ύπαρξη δομής διαχείρισης προορισμού. Ως εκ τούτου, είμαστε ένθερμοι 

υποστηρικτές της δημιουργίας των DMOs, που το νομοσχέδιο εισάγει. 

Η επιτυχία του θεσμού DMOs εξαρτάται, κατά τη γνώμη μας, από δύο παραμέτρους: 

α) την οικονομική αυτοτέλεια και β) την εξειδίκευση των στελεχών των DMOs. 

Αν και το νομοσχέδιο περιλαμβάνει μέριμνες για την οικονομική επιβίωση των DMOs (π.χ. 

απευθείας διαχείριση κοινοτικών και εθνικών πόρων, που επιτυγχάνεται εφόσον ο DMO 

προκύψει με τροποποίηση του Καταστατικού Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης, 1% των ετήσιων δημοτικών τελών), θα ήταν ίσως πιο αποτελεσματικό να 

προβλεφθεί ένας σταθερός πόρος ικανός να καλύψει τα λειτουργικά έξοδα και τις δαπάνες 

του μάρκετινγκ των προορισμών, δεδομένου ότι το 1% των δημοτικών τελών δεν φαίνεται να 

επαρκεί και δεν είναι βέβαιο, ότι οι δομές, που σήμερα διαχειρίζονται τα κονδύλια του 

μάρκετινγκ των ΟΤΑ και κυρίως των ΠΕΠ, θα τα διαθέσουν στους DMOs για την επίτευξη των 

στόχων τους. Όσο για την εξειδίκευση των στελεχών των DMOs σε θέματα τουρισμού και 

κυρίως στη διαχείριση προορισμών, αποτελεί ίσως την σημαντικότερη προϋπόθεση 
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επιτυχημένης λειτουργίας τους, που μόνο με συγκεκριμένη ρύθμιση (συμπλήρωση στο 

νομοσχέδιο) μπορεί να εξασφαλιστεί. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι ΟΤΑ (ακόμη και οι 

Περιφέρειες) δεν διαθέτουν πάντα στελέχη εξειδικευμένα στον Τουρισμό, ενώ και οι DMOs 

κινδυνεύουν να στελεχωθούν από μη εξειδικευμένα άτομα. Θεωρούμε, λοιπόν, αναγκαία τη 

ρύθμιση, με προσθήκη στα περί DMOs, η οποία να καθιστά υποχρεωτική την επιλογή 

στελεχών με γνώσεις και εμπειρία σε θέματα τουριστικού μάρκετινγκ, διαμόρφωσης 

θεματικών προϊόντων και γενικά διαχείρισης προορισμών, που να προκύπτει από σχετικούς 

τίτλους (π.χ. μεταπτυχιακούς) ή σχετικά προγράμματα, τα οποία έχουν φέρει εις πέρας. 

Ένα επίσης σημαντικό θέμα που περιλαμβάνεται στο Νομοσχέδιο είναι η ενθάρρυνση για τη 

δημιουργία συνεργατικών σχηματισμών επιχειρήσεων (cluster). 

Στην παράγρ.3 του άρθρ.4 εδάφ.θ΄ προβλέπεται, ως αρμοδιότητα των DMOs «η δημιουργία 

και η διαχείριση τοπικών σημάτων ποιότητας», ενώ στην παράγρ.4 προβλέπεται ότι ο DMO 

«μπορεί κατ’ αναλογική εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3270/2004 (Α’ 187) να 

συμπράττει, μέσω σύναψης συμφώνων ποιότητας και μνημονίων συνεργασίας, με 

επαγγελματικές ενώσεις προσώπων, επιχειρήσεις και φορείς του ιδιωτικού τομέα, καθώς και 

με συνεργατικούς σχηματισμούς επιχειρήσεων (cluster), με στόχο τη διασφάλιση της 

ποιότητας του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος μέσω της συνδιαφήμισης, 

χρηματοδότησης μελετών, διαχείρισης και προβολής του προορισμού εγχώρια και διεθνώς». 

Από το συνδυασμό των συγκεκριμένων ρυθμίσεων προκύπτει εξ αντιδιαστολής ότι στην 

αρμοδιότητα του DMO δεν ανήκει η παροχή στήριξης και τεχνικής βοήθειας σε υφιστάμενα 

clusters, που δεν τα έχει δημιουργήσει ο ίδιος, ή σε clusters, που δημιουργούνται «από τα 

κάτω» από την τοπική επιχειρηματική κοινότητα, εφόσον βέβαια εξασφαλίζουν ποιοτικά 

κριτήρια. Για αυτό προτείνουμε η παράγρ.3 θ΄ να αναδιατυπωθεί ως ακολούθως : 

θ) η δημιουργία, διαχείριση ή και υποστήριξη τοπικών συστημάτων ποιότητας και η τεχνική 

βοήθεια και κάθε μορφής υποστήριξη σε συστάδες επιχειρήσεων (clusters), οι οποίες 

παράγουν και προβάλλουν προϊόντα και υπηρεσίες συνδεόμενα με το τουριστικό προϊόν και 

τις θεματικές εμπειρίες της περιοχής τους. 

Κλείνοντας, θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι είμαστε στη διάθεση του Υπουργείου σας 

να εκθέσουμε τα πολύτιμα συμπεράσματα της εμπειρίας μας στην προώθηση 

ολοκληρωμένων αναπτυξιακών προγραμμάτων και θεματικών εμπειριών σχεδόν σε 

ολόκληρη τη χώρα, μιας εμπειρίας που συνιστά μια πορεία, που συνεχίζεται και όλο 

επεκτείνεται και σε νέες περιοχές. 

Με εκτίμηση, 

Ο πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» 

 

Σταύρος Μπένος  

 



ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

«Οργανισμοί Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού, Ιαματικές Πηγές Ελλάδας, Ναυάγιο 

Ζακύνθου, διατάξεις για τα τουριστικά γραφεία, τις τουριστικές επιχειρήσεις και τα τουριστικά 

καταλύματα και άλλες ρυθμίσεις για την τουριστική ανάπτυξη» 

ΜΕΡΟΣ Α’ ΠΡΟΤΥΠΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ – ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ 

Άρθρο 4 

Αρμοδιότητες Οργανισμού Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού και κατ’ εξαίρεση σύσταση 

μονομετοχικού Οργανισμού Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού  

1. Oι υφιστάμενοι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης του άρθρου 2 του ν. 4674/2020 (Α’ 53) ή 

οι υφιστάμενες αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες Ο.Τ.Α. δύνανται να λειτουργήσουν ως Οργανισμοί 

Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού μετά από απόφαση του οικείου Συμβουλίου και τροποποίηση του 

καταστατικού τους σκοπού.  

2. Πλέον της περίπτωσης της παρ. 1, δύνανται, με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισμού και Εσωτερικών, 

να συστήνονται μονομετοχικοί Οργανισμοί Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού σε περιφέρειες και 

δήμους με πληθυσμό κάτω των πενήντα χιλιάδων (50.000) κατοίκων με βάση τα στοιχεία της τελευταίας 

απογραφής, με εισφορά από αυτούς του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου. Για τη σύσταση της ως άνω 

κατηγορίας Οργανισμών Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού, ο ενδιαφερόμενος Ο.Τ.Α. πρέπει να έχει 

προηγουμένως εξαντλήσει τις δυνατότητες που παρέχει η παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4674/2020 και να 

υποβάλει αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου προς το Υπουργείο Εσωτερικών και το 

Υπουργείο Τουρισμού, με την οποία θα εισηγείται την αναγκαιότητα σύστασης του Οργανισμού. 

 3. Οι αρμοδιότητες του Οργανισμού Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού είναι: α) η επιστημονική, 

συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη του οικείου Ο.Τ.Α. για θέματα προβολής και προώθησης ενός 

προορισμού στις τουριστικές αγορές, β) η προώθηση και η αντικειμενική πληροφόρηση του οικείου Ο.Τ.Α. για 

το σύνολο του τουριστικού προϊόντος για τον εκάστοτε προορισμό, γ) η δημιουργία, υποστήριξη και 

εφαρμογή της αναπτυξιακής και τουριστικής πολιτικής του προορισμού, δ) η μελέτη και παρακολούθηση της 

αναβάθμισης και του εκσυγχρονισμού των υποδομών και υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, ε) η εκπόνηση και 

υλοποίηση στρατηγικού σχεδίου βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης και διαχείρισης του προορισμού, στ) η 

σύναψη συμβάσεων με φορείς του ιδιωτικού τομέα με σκοπό την τουριστική προβολή του προορισμού, ζ) η 

εκπόνηση μελετών για τη δημιουργία προτύπων για την ανάδειξη της ταυτότητας του προορισμού, η) ο 

σχεδιασμός και η υλοποίηση της στρατηγικής μάρκετινγκ και τουριστικής προβολής, θ) η δημιουργία και η 

διαχείριση τοπικών σημάτων ποιότητας, ι) η ανάπτυξη ερευνητικού έργου σε σημαντικά θέματα του 

τουρισμού, όπως η ανάλυση της αγοράς, η ωρίμανση έργων υποδομής και η υλοποίηση πολιτικών κοινωνικής 

συνοχής, ψηφιακής σύγκλισης και αειφόρου ανάπτυξης.  

4. Για την εκπλήρωση του έργου του, ο Οργανισμός Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού μπορεί κατ’ 

αναλογική εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3270/2004 (Α’ 187) να συμπράττει, μέσω σύναψης 

συμφώνων ποιότητας και μνημονίων συνεργασίας, με επαγγελματικές ενώσεις προσώπων, επιχειρήσεις και 

φορείς του ιδιωτικού τομέα, καθώς και με συνεργατικούς σχηματισμούς επιχειρήσεων (cluster), με στόχο τη 

διασφάλιση της ποιότητας του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος μέσω της συνδιαφήμισης, 

χρηματοδότησης μελετών, διαχείρισης και προβολής του προορισμού εγχώρια και διεθνώς. Ο Οργανισμός 

Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού μπορεί ειδικότερα κατ’ αναλογική εφαρμογή των περ. γ΄ και δ΄ της 

παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3270/2004, να συνεργάζεται με εξειδικευμένους τουριστικούς οργανισμούς, 

τουριστικούς πράκτορες (tour operators) και αεροπορικές εταιρίες για την υλοποίηση προγραμμάτων 

https://www.kodiko.gr/nomothesia/document/606825/nomos-4674-2020


συνδιαφήμισης σε τοπικό επίπεδο. Οι διαδικασίες συνδιαφήμισης του προηγούμενου εδαφίου 

χρηματοδοτούνται μέχρι ποσοστού 50% από τον Οργανισμό Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού ή από 

τον οικείο Ο.Τ.Α. και κατά το υπόλοιπο ποσοστό από επαγγελματικές ενώσεις προσώπων ή επιχειρήσεις και 

φορείς του ιδιωτικού τομέα. Οι Οργανισμοί Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού δύνανται επίσης να 

σχεδιάζουν και να εκτελούν δράσεις εθελοντισμού και κοινωνικής ευθύνης σχετικά με τη βιώσιμη τουριστική 

ανάπτυξη και τη διατήρηση του οικιστικού και φυσικού περιβάλλοντος του προορισμού και να παρέχουν 

κίνητρα για την προώθηση και τη διαχείριση τοπικών σημάτων ποιότητας.  

5. Σε περίπτωση χαρακτηρισμού ενός προορισμού ως Πρότυπου Τουριστικού Προορισμού Ολοκληρωμένης 

Διαχείρισης με την απόφαση του Υπουργού Τουρισμού του άρθρου 3, ο οικείος Ο.Τ.Α. οφείλει, εντός τριών 

(3) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της ως άνω απόφασης, να προβεί στη διαδικασία που περιγράφεται 

στις παρ. 1 και 2. Σε αντίθετη περίπτωση ο Υπουργός Τουρισμού δύναται να ανακαλέσει την απόφαση 

χαρακτηρισμού. 

 

Πηγή:http://www.opengov.gr/tourism/wp-

content/uploads/downloads/2021/06/%CE%A3%CE%A7%CE%95%CE%94%CE%99%CE%9F-

%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%9F%CE%A5.pdf 

 

http://www.opengov.gr/tourism/wp-content/uploads/downloads/2021/06/%CE%A3%CE%A7%CE%95%CE%94%CE%99%CE%9F-%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%9F%CE%A5.pdf
http://www.opengov.gr/tourism/wp-content/uploads/downloads/2021/06/%CE%A3%CE%A7%CE%95%CE%94%CE%99%CE%9F-%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%9F%CE%A5.pdf
http://www.opengov.gr/tourism/wp-content/uploads/downloads/2021/06/%CE%A3%CE%A7%CE%95%CE%94%CE%99%CE%9F-%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%9F%CE%A5.pdf
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ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΠΙΕΣ (SOFT) ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ «Ο.Χ.Ε. ΛΙΜΝΩΝ» 

 

Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΤΗΣ «Ο.Χ.Ε. ΛΙΜΝΩΝ» ΩΣ ΟΛΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

➢ Τροποποίηση του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Προγράμματος «Ο.Χ.Ε. 

ΛΙΜΝΩΝ» για την ένταξη των δράσεων επιχειρηματικότητας και ψηφιακών 

εφαρμογών με τον ανάλογο προϋπολογισμό τους στο Πρόγραμμα. 
➢ Σύγκλιση Εταιρικού Σχήματος για το Πρόγραμμα «Ο.Χ.Ε. ΛΙΜΝΩΝ».  

  

Β. ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ (SOFT) ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Ο.Χ.Ε. 

ΛΙΜΝΩΝ» 

Όλες οι soft δράσεις ακολουθούν τον παρακάτω «δεκάλογο» - στάδια υλοποίησης που 

έχει δημιουργήσει θερμοκοιτίδα D-HUB του Διαζώματος: 

 

           Β.1. MARKETING  

 
29/3/2021:  Ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών στον τομέα 

του μάρκετινγκ» μετά από ανάθεση του Διαζώματος στον κ. 

Δημήτρη Κούτουλα.  
 

25/5/2021:  Τροποποίηση της σύμβασης. Η σύμβαση τροποποιήθηκε ως 

προς το χρονοδιάγραμμα,  βλ. εδώ.    
 

31/07/2021:   Ολοκλήρωση του πρώτου παραδοτέου της μελέτης. 
 

31/10/2021:  Ολοκλήρωση του δεύτερου παραδοτέου της μελέτης που 

περιλαμβάνει το λογότυπο.  
 

31/12/2021:  Ολοκλήρωση των διαδικασιών παραλαβής της μελέτης  (Συν. 

1). 

https://www.diazoma.gr/site-assets/%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%99%CE%97%CE%A3%CE%97-%CE%A3%CE%A5%CE%9C%CE%92%CE%91%CE%A3%CE%97%CE%A3-%CE%9A%CE%A5%CE%A1%CE%99%CE%9F%CE%A5-%CE%9A%CE%9F%CE%A5%CE%A4%CE%9F%CE%A5%CE%9B%CE%91-signed.pdf
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31/03/2022:  Δημοσίευση της Πρόσκλησης για το Marketing από τη 

Διαχειριστική Αρχή.  
 
 

Απαραίτητες ενέργειες για να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα: 
 

➢ Οριστικοποίηση του προϋπολογισμού για το Marketing από τη Διαχειριστική 

Αρχή, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η δράση στην τρέχουσα 

προγραμματική περίοδο. 
➢ Ενεργοποίηση των διαδικασιών Παρακολούθησης και Παραλαβής της μελέτης. 
➢ Ορισμός της Διεύθυνσης Τουρισμού της Περιφέρειας ως Δικαιούχου του 

έργου. 
➢ Περιγραφή του Φυσικού Αντικειμένου και Εξειδίκευση των δράσεων του 

Προγράμματος από τη Διαχειριστική Αρχή με τη συνδρομή της θερμοκοιτίδας 
D-HUB του Διαζώματος. 

 

Β.2. ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ/CLUSTER  

 

31/06/2021:  Ορισμός από τον Περιφερειάρχη του Προέδρου του Cluster του 

Προγράμματος.  

30/09/2021:          Συγκρότηση Εταιρικού Σχήματος - Κανονισμός Εταιρικού 

Συμφώνου (Συν. 2) 

30/09/2021:                Εντοπισμός πιθανών συμμετεχόντων/επιχειρήσεων/οργανισμών 

για την αρχική συγκρότηση του Cluster  

30/09/2021:                Ολοκλήρωση Ψηφιακού Συστήματος Αέναης Διακρίβωσης των 

επιχειρήσεων στο Cluster. 

20/10/2021:       Διοργάνωση παρουσιάσεων με στόχο την εμπεριστατωμένη 

ενημέρωση των επιχειρήσεων που θα συγκροτήσουν την αρχική 

μορφή του Cluster. 

31/10/2021:          Σύγκλιση Εταιρικού Σχήματος για το Πρόγραμμα «Ο.Χ.Ε. 

ΛΙΜΝΩΝ» 

31/11/2021:            Ολοκλήρωση συμπλήρωσης ηλεκτρονικής καρτέλας από κάθε 

επιχείρηση. 

31/03/2022:  Δημοσίευση της Πρόσκλησης για το Σύμφωνο Ποιότητας από 

τη Διαχειριστική Αρχή.  
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Απαραίτητες ενέργειες για να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα: 

 

➢ Τροποποίηση του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Προγράμματος «Ο.Χ.Ε. 

Λιμνών»  για την ένταξη της δράσης με τον ανάλογο προϋπολογισμό της στο 

Πρόγραμμα. 
➢ Αξιοποίηση των  μελετών και της μεθοδολογίας τους που έχουν εκπονηθεί για 

τη συγκρότηση των Cluster των Επιχειρήσεων των υφιστάμενων Ο.Χ.Ε. της 

χώρας. Οι μελέτες αυτές περιγράφουν την οργάνωση της συμμετοχής της 

τοπικής οικονομίας στην πολιτιστική διαδρομή, καθώς και τα κριτήρια 

συμμετοχής ένταξης επιχειρήσεων στο Cluster μέσα από τη δημιουργία 

Τοπικών Συμφώνων Ποιότητας (Συν. 3). 
➢ Ορισμός του Δικαιούχου του έργου. Προτείνεται να είναι ο D.M.O. του 

Προγράμματος. 
➢ Περιγραφή του Φυσικού Αντικειμένου και Εξειδίκευση των δράσεων του 

Προγράμματος από τη Διαχειριστική Αρχή με τη συνδρομή της θερμοκοιτίδας 

D-HUB του Διαζώματος. 
 
 

Β.3. ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
 
31/06/2021: Επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα της Περιφέρειας για την 

προσαρμογή της μελέτης του Διαζώματος για την ψηφιακή 

στρατηγική των προγραμμάτων στις ανάγκες του προγράμματος 

«Ο.Χ.Ε. Λιμνών».  
 
28/02/2022: Δημοσίευση της Πρόσκλησης για το Ψηφιακά της «Ο.Χ.Ε. 

Λιμνών» από τη Διαχειριστική Αρχή. 
 
Απαραίτητες ενέργειες για να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα: 
 

➢ Τροποποίηση του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Προγράμματος «Ο.Χ.Ε. 

ΛΙΜΝΩΝ» για την ένταξη της δράσης με τον ανάλογο προϋπολογισμό της στο 

Πρόγραμμα. 
➢ Αξιοποίηση της  μελέτης για την ψηφιακή στρατηγική στον πολιτισμό, που έχει 

εκπονηθεί από το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ». 
➢ Ορισμός του Δικαιούχου του έργου. Προτείνεται να είναι η Δ/νση 

Πληροφορικής της Περιφέρειας. 
➢ Περιγραφή του Φυσικού Αντικειμένου και Εξειδίκευση των δράσεων του 

Προγράμματος από τη Διαχειριστική Αρχή με τη συνδρομή της θερμοκοιτίδας 

D-HUB του Διαζώματος. 

 

 

https://www.diazoma.gr/site-assets/meleti-politistiki-diadromi-archaion-theatron-ireiroutopiki-economia-pdf.pdf
https://www.diazoma.gr/site-assets/%CE%A8%CE%B7%CF%86%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE-%CE%A3%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C-%CE%A7%CE%99%CE%A9%CE%A4%CE%97%CE%A3-%CE%95%CE%93%CE%9D%CE%91%CE%A4%CE%99%CE%91-2021-compressed.pdf
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  Γ. ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ / D.M.O. 

31/06/2021: Επιλογή D.M.O. για τις ανάγκες του προγράμματος «Ο.Χ.Ε. 

Λιμνών» σύμφωνα με τη νομοθετική ρύθμιση που προωθείται 

από το Υπουργείο Τουρισμού.  
 

 

Δ. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΕΩΝ 
 
Δράση Μήνας 
Έλεγχος του υπάρχοντος Στρατηγικού 

Σχεδιασμού  
 
Προσδιορισμός D.M.O.  
 
Ορισμός Προέδρου του Cluster από 

τον Περιφερειάρχη 
 
Επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα της 

Περιφέρειας για δρομολόγηση 

Ψηφιακών Eφαρμογών 
 

Ιούνιος 2021 

 
Εντοπισμός των Επιχειρήσεων για 

συγκρότηση Cluster 
 
Ολοκλήρωση Ψηφιακού Συστήματος 

Αέναης Διακρίβωσης των 

επιχειρήσεων στο Cluster 
 
 

Σεπτέμβριος 2021 

Ολοκλήρωση και παράδοση μελέτης 

Marketing 
 
Συγκρότηση - Σύγκλιση Εταιρικού 

Σχήματος - Κανονισμός Εταιρικού 

Συμφώνου 
 
Εγγραφή των πρώτων 50 επιχειρήσεων 

στην πλατφόρμα 
 
Διοργάνωση παρουσιάσεων με στόχο 

την εμπεριστατωμένη ενημέρωση των 

Οκτώβριος 2021 

http://www.opengov.gr/tourism/?p=2043
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επιχειρήσεων που θα συγκροτήσουν 

την αρχική μορφή του Cluster 
 
 
Αποδοχή της μελέτης Marketing από 

την Περιφέρεια 
 
Ολοκλήρωση συμπλήρωσης 

ηλεκτρονικής καρτέλας από κάθε 

επιχείρηση. 
 
 

Νοέμβριος 2021 

Τροποποίηση του Στρατηγικού 

Σχεδιασμού της «Ο.Χ.Ε ΛΙΜΝΩΝ». 
 
Ολοκλήρωση των διαδικασιών 

παραλαβής της μελέτης Marketing  

Δεκέμβριος 2021 

Δημοσίευση της Πρόσκλησης για τις 
Ψηφιακές Εφαρμογές της «Ο.Χ.Ε. 

Λιμνών» από τη Διαχειριστική Αρχή. 
 

Φεβρουάριος 2022 

Δημοσίευση της Πρόσκλησης για το 
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Εσοδα  ΧΡ 2008-20 ΧΡΗΣΗ 2021 31/5/2021 Έξοδα ΧΡ 2008-20 ΧΡΗΣΗ 2021 31/5/2021

Τακτικές Εισφορές Μελών 483.781,64 € 17.350,00 € 501.131,64 € Έξοδα Ίδρυσης 139,02 0,00 139,02

Εισφορές Τακτικών Μελών 483.781,64 € 17.350,00 € 501.131,64 € Έξοδα Ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης 139,02 139,02

0,00 €

Μια Δωρεά για το ΔΙΑΖΩΜΑ 62.252,93 € 214,00 € 62.466,93 €

Δωρεές Μελών-Φίλων 62.252,93 € 214,00 € 62.466,93 €

Δωρεές Μελών-Φίλων του μήνα Πάγια 19.026,69 848,59 19.875,28

0,00 € Η/Υ και Εξοπλισμός 17.708,69 848,59 18.557,28

0,00 € Σύστημα ηλεκτρονικών καταχωρήσεων 1.318,00 1.318,00

0,00 € Έξοδα μίσθωσης ακινήτων 99.817,08 3.476,54 103.293,62

0,00 € Μίσθωση ακινήτων (έδρα )

0,00 € Ενοίκια 89.072,20 3.000,00 92.072,20

Εσοδα από Ετήσια Συνδρομή  Εταιρικών Μελών-Χορηγίες 2.034.576,31 € 95.100,00 € 2.129.676,31 € Κοινόχρηστα 9.243,88 476,54 9.720,42

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΟΡΗΓΙΕΣ 353.642,95 € 353.642,95 € Εγγυήσεις (Ενοικίων-ΔΕΗ κλπ) 1.501,00 1.501,00

ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΗ 102.150,00 € 102.150,00 €

ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ 58.085,36 € 58.085,36 € 'Εξοδα λειτουργίας 292.036,52 6.707,53 298.744,05

ELPEN A.E ΤΡΥΦΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 111.500,00 € 5.000,00 € 116.500,00 € Εξοδα λειτουργίας 

ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ  Α.Ε. 49.600,00 € 12.400,00 € 62.000,00 € Δ.Ε.Η 20.155,00 693,00 20.848,00

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ 89.600,00 € 12.400,00 € 102.000,00 € Ο.Τ.Ε 31.058,52 859,50 31.918,02

ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΤΙΤΑΝ ΑΕ 82.400,00 € 82.400,00 € COSMOTE 5.883,31 296,61 6.179,92

ΤΕΜΕS-COSTA NAVARINO  Α.Ε. 65.000,00 € 65.000,00 € Ε.Υ.Δ.Α.Π 627,00 14,00 641,00

FOURLIS A.E 55.000,00 € 55.000,00 € Επισκευές Συντήρησεις 29.187,85 210,80 29.398,65

ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ 42.280,00 € 42.280,00 € ΄Εξοδα Υποδοχής και φιλοξενείας 16.644,92 22,61 16.667,53

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ  Α.Ε. 10.000,00 € 5.000,00 € 15.000,00 € Γραφική Ύλη- Αναλώσιμα, χαρτικά, υλικά 29.032,54 104,48 29.137,02

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ  Α.Ε. 37.150,00 € 37.150,00 € Έντυπα -Φωτοαντίγραφα-βιβλία-Φωτογραφίες 29.292,54 356,13 29.648,67

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 55.740,00 € 55.740,00 € Ταχυδρομικά -Μεταφορικά 27.614,93 585,84 28.200,77

ΚΟΣΜΟΤΕ 108.000,00 € 18.600,00 € 126.600,00 € Διάφορα Εξοδα λειτουργίας 13.643,36 1.069,87 14.713,23

ΒΙΚΟΣ Α.Ε 40.000,00 € 5.000,00 € 45.000,00 € Λογιστικά προγράμματα-ετήσια συνδρομή 5.326,99 300,08 5.627,07

ZARA  Α.Ε. 40.000,00 € 40.000,00 € Παρακρατούμενοι φόροι - τέλη 66.773,08 1.832,56 68.605,64

ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ  Α.Ε. 44.000,00 € 5.000,00 € 49.000,00 € Συνδρομές σε συλλόγους 12.284,95 12.284,95

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ  Α.Ε. 49.000,00 € 5.000,00 € 54.000,00 € Νομικές Υπηρεσίες-Εγγυητικές Επιστολές 4.511,53 4.511,53

ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. 30.400,00 € 3.000,00 € 33.400,00 € Έξοδα κληρονομιάς 60,00 60,00

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 55.800,00 € 5.000,00 € 60.800,00 € Εκ παραδρομής χρέωση Τραπεζικού Λογαριασμού 302,05 302,05

INTERAMERICAN  Α.Ε. 24.000,00 € 3.000,00 € 27.000,00 €  Αμοιβές Συνεργατών & Τρίτων 895.921,82 39.368,29 935.290,11

ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. 44.840,00 € 44.840,00 € Κόστος μισθοδοσίας 659.186,49 25.659,73 684.846,22

ΑΤΡΕΥΣ ΕΠΕ 60.000,00 € 60.000,00 € Ασφαλιστικά Ταμεία (ΕΦΚΑ) 236.735,33 13.708,56 250.443,89

ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΗ ΛΑΤΣΗ 40.000,00 € 40.000,00 € 0,00 0,00

ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ 35.000,00 € 35.000,00 €  Φ.Π.Α. 87.672,87 24.073,54 111.746,41

Σ.Ε.Β. 25.000,00 € 25.000,00 € Φ.Π.Α. 24.073,54 24.073,54

ΣΑΝΗ Α.Ε. 15.000,00 € 15.000,00 € 0,00

APIVITA ΑΕΒΕ 12.000,00 € 3.000,00 € 15.000,00 € Καταθέσεις Διαζώματος σε κουμπαράδες Αρχαίων Θεάτρων 99.180,00 0,00 99.180,00

ΣΕΤΕ 15.000,00 € 3.000,00 € 18.000,00 € Καταθέσεις Διαζώματος σε κουμπαράδες Αρχαίων Θεάτρων 99.180,00 99.180,00

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ  Α.Ε. 12.000,00 € 2.000,00 € 14.000,00 €

ΜΟΡΕΑΣ ΑΕ 43.400,00 € 6.200,00 € 49.600,00 € Μεταβιβαστικές πληρωμές 897.410,27 62.147,40 959.557,67

ΗΠΕΙΡΟΣ  ΑΕΒΕ 15.804,00 € 15.804,00 € Μεταβιβαστικές πληρωμές 751.063,84 751.063,84

ΟΠΤΙΜΑ ΑΕΒΕ 15.842,00 € 15.842,00 € Εθνική Τράπεζα,Πολιτιστική Διαδρομή Εγνατίας Οδού 43.400,00 43.400,00

ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ 15.842,00 € 15.842,00 € Ίδρυμα Μποδοσάκη,μελέτες Πολιτιστικής Διαδρομής Εγνατίας 11.160,00 11.160,00

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑ 18.000,00 € 1.500,00 € 19.500,00 € Νέα Οδός,Ψηφιακές εφαρμογές Τριλογίας της Αττικής 9.407,40 9.407,40

ΟΜΙΛΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΕΛΒΑΛ Α.Ε. 32.800,00 € 32.800,00 € Unisystems A.E.,χορηγία κάλυψης εξόδων θερμοκοιτίδας 12.400,00 12.400,00

ΚΤΗΜΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 12.400,00 € 12.400,00 € Εθνική Τράπεζα,χορηγία κάλυψης εξόδων θερμοκοιτίδας 0,00

EUROBANK  ERGASIAS 21.200,00 € 21.200,00 € Κεντρική Οδός,Δράσεις στη Πολιτιστική Διαδρομή Στ.Ελλάδας 15.508,44 1.000,00 16.508,44

ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ  Α.Ε. 14.500,00 € 14.500,00 € Ίδρυμα ι.Λάτσης για κάλυψη εξόδων θερμοκοιτίδας 30.000,00 15.000,00 45.000,00

ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 12.000,00 € 12.000,00 € Ίδρυμα Π@Α Κανελλόπουλου για το Αρχαίο Θέατρο Νικόπολης 19.977,99 19.977,99

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ  Α.Ε. 23.600,00 € 23.600,00 € Ίδρυμα Μποδοσάκη,για κάλυψη εξόδων Θερμοκοιτίδας 7.500,00 7.500,00

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. 6.000,00 € 6.000,00 € Τσιμέντα Τιτάν Α.Ε.,για το Πρόγραμμα 'Η Τριλογία της Αττικής' 6.400,00 6.000,00 12.400,00

ΟΜΙΛΟΣ QUEST 20.000,00 € 20.000,00 € Αεροπορία Αιγαίου,Marketing Πολιτιστικής Διαδρομής Νάξου 14.000,00 14.000,00

ΓΣΕΒΕΕ 12.000,00 € 12.000,00 € Ίδρυμα j m Kaplan,Πρόγραμμα ΄΄Τριλογία της Αττικής 16.740,00 16.740,00

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 3.000,00 € 3.000,00 € 0,00

SYMBEEOSIS  AE 6.000,00 € 6.000,00 € Οδοιπορικά αντιπροσωπειών του Διαζώματος 90.738,22 0,00 90.738,22

0,00 € Οδοιπορικά ομάδων εργασίας Διαζώματος 0,00

0,00 € 0,00 0,00

0,00 € Εξοδα προβολής & διαφήμισης 32.677,96 804,03 33.481,99

Μεταβιβαστικές εισροές 995.270,59 € 133.065,99 € 1.128.336,58 € Διαδραστικές εφαρμογές 0,00

Μεταβιβαστικές εισροές 829.370,59 € 829.370,59 € Ανάπτυξη Ιστοσελίδας 0,00

ΕθνικήΤράπεζα,χορηγία για τη κάλυψη εξόδων θερμοκοιτίδας 24.800,00 € 24.800,00 € Προβολή Διαζώματος 804,03 804,03

Κεντρική Οδός,Δράσεις για τη Πολιτιστική Διαδρομή Στ.Ελλάδας 18.600,00 € 18.600,00 € 0,00

Νέα Οδός,Ψηφιακά Τριλογίας της Αττικής 24.800,00 € 24.800,00 € 0,00 0,00

Εθνική Τράπεζα,Πρόγραμμα Πολιτ. Διαδρομής Εγνατίας Οδού      24.800,00 € 24.800,00 € 0,00 0,00

Ίδρυμα j m Kaplan,Πρόγραμμα ΄΄Τριλογία της Αττικής΄΄ 81.665,99 € 81.665,99 € ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ 456.995,49 300,00 457.295,49

Unisystems A.E.(Χορηγία για τη θερμοκοιτίδα του Διαζώματος) 12.400,00 € 12.400,00 € Γενικές Συνελεύσεις εως και 2020 456.995,49 456.995,49

Ίδρυμα Ι.Λάτσης,για κάλυψη εξόδων θερμοκοιτίδας 30.000,00 € 15.000,00 € 45.000,00 € ΙΓ΄Γεν.Συνέλευση στην Αρχαία Μεσσήνη 300,00 300,00

Ιδρυμα Π@Α Κανελλόπουλου για το Αρχαίο Θέατρο Νικόπολης 23.000,00 € 23.000,00 €

Τσιμέντα Τιτάν Α.Ε.,για το πρόγραμμα "Η Τριλογία της Αττικής' 12.400,00 € 12.400,00 € Παραγωγικές Δράσεις-ντοκιμαντέρ-εκδόσεις-μεταφράσεις 306.193,73 24.591,49 330.785,22

Ίδρυμα Μποδοσάκη,για κάλυψη εξόδων της θερμοκοιτίδας 7.500,00 € 7.500,00 € Παραγωγικές Δράσεις- ντοκιμαντέρ - εκδόσεις -μεταφράσεις 189.670,44 189.670,44

Αεροπορία Αιγαίου Α.Ε.,Μάρκετινκ Πολ.Διαδρομής Νάξου 14.000,00 € 14.000,00 € 1.Εκδηλώσεις για τη προώθηση των Πολιτιστικών Διαδρομών 28.418,53 28.418,53

Αιγέας ΑΜΚΕ,Μελέτη Marketing Τριλογίας Αττικής 10.000,00 € 10.000,00 € 2.Εκδόσεις Διαζώματος 78.662,84 78.662,84

Διάφορα έσοδα 6.276,75 € 1,26 € 6.278,01 € 3.Μεταφράσεις κειμένων 2.735,45 1.037,17 3.772,62

Τόκοι καταθέσεων 1,26 € 1,26 € 4.Πολιτιστική Διαδρομή Εγνατίας,Επίσκεψη Θεσσαλονίκη 1.770,59 1.770,59

0,00 € 5.Πολιτιστική Διαδρομή Μίνωος,Επίσκεψη Κρήτη 761,97 761,97

Επιστροφές διαθεσίμων 25.578,85 € 324,53 € 25.903,38 € 6.Ημερίδα στη Καλαμάτα,πρόγραμμα Μορέας 184,22 184,22

324,53 € 324,53 € 7.Ημερίδα στη Λαμία,Πρόγραμμα Οιδίπους 366,10 366,10

0,00 € 8.Μελέτη  ΟΧΕ Λιμνών Δυτικής Μακεδονίας 3.120,00 3.120,00

Σύνολο Εσόδων 3.607.737,07 € 246.055,78 € 3.853.792,85 € 9.Δημιουργία ψηφιακών εργαλείων της Πολ.Διαδρομής  Ηπείρου 2.480,00 2.480,00

Χρηματικά Διαθέσιμα Υπόλοιπο 295,94 € 10,Μισθοδοσία προσωπικού Θερμοκοιτίδας 1.143,59 14.034,32 15.177,91

Ταμείο στο Διάζωμα 295,94 € 11.Μελέτη Φύση και Πολιτισμός 4.960,00 4.960,00

Λογαριασμοί Καταθέσεων 0,00 € 234.643,00 € 12.Master Plan Τριλογίας της Αττικής 1.440,00 1.440,00

Τράπεζα ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ 0,00

ΑLPHA BANK               22.005,52 € 22.005,52 € Λοιπές Εκδηλώσεις 158.789,61 12.493,20 171.282,81

Eurobank Ergasias         16.989,38 € 16.989,38 € Εκδηλώσεις 158.789,61 158.789,61

Εθνική Τράπεζα              41.288,53 € 41.288,53 € Έβδομη συνάντηση του Διαζώματος με τα Eταιρικά του Μέλη 12.493,20 12.493,20

Τράπεζα Αττικής           14.137,05 € 14.137,05 € Έκτη συνάντηση Άνω Διαζώματος 0,00

Τράπεζα Πειραιώς          139.936,67 € 139.936,67 € Διάφορα Έξοδα 7.151,96 292,06 7.444,02

PAY PAL 285,85 € 285,85 € Φόροι Πιστωτικών τόκων-τραπεζικά έξοδα 292,06 292,06

0,00 € Επιστροφή αχρεωστήτων καταβληθέντων ποσών 0,00 0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ  234.938,94 € Σύνολο Εξόδων 3.443.751,24 175.102,67 3.618.853,91

To μεταφερόμενο διαθέσιμο υπόλοιπο της 31/12/2019 ανέρχεται στο ποσό των  ευρώ . 98.142,50 €

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ  ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΌ 01/09/2008 ΕΩΣ 31/5/2021



Μελέτες Αδιάθετο

Ύψος κατάθεσης Εξοδα Θεάτρων Υπόλοιπο

1 Αρχαίο Θέατρο Σικυώνος 13.000,00 € 12.914,40 85,60
2 Αρχαίο Θέατρο Αρκαδικού Ορχομενού 49.278,76 € 49.133,85 144,91
3 Αρχαίο Θέατρο Δήλου 105.492,28 € 96.745,39 8.746,89
4 Αρχαίο Θέατρο Δελφών 106.004,79 € 104.861,15 1.143,64
5 Αρχαίο Θέατρο Κασσώπης 22.905,56 € 21.796,88 1.108,68
6 Αρχαίο Θέατρο Αβδήρων 780,00 € 550,00 230,00
7 Αρχαίο Θέατρο Σπάρτης 101.469,61 € 99.894,23 1.575,38
8 Αρχαίο Θέατρο Καρθαίας Κέας 17.350,00 € 16.824,61 525,39
9 Αρχαίο Θέατρο Χερσονήσου 200,00 € 200,00

10 Αρχαίο Θέατρο Γόρτυνας 1.464,90 € 0,00 1.464,90
11 Αρχαίο Θέατρο Απτέρας 700,00 € 700,00
12 Αρχαίο Θέατρο Βεργίνας 420,00 € 420,00
13 Αρχαίο Θέατρο Μακύνειας 22.360,00 € 21.156,97 1.203,03
14 Αρχαίο Θέατρο Καλυδώνας 19.580,00 € 19.495,91 84,09
15 Αρχαίο Θέατρο Νέας Πλευρώνας 350,00 € 350,00
16 Αρχαίο Θέατρο Οινιάδων 400,00 € 400,00
17 Αρχαίο Θέατρο Στράτου 346,00 € 346,00
18 Αρχαίο Θέατρο Αμφιλοχικού Άργους 320,00 € 320,00
19 Ωδείο Ηρώδου του Αττικού 102,00 € 102,00
20 Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου 100,00 € 100,00
21 Ρωμαϊκό Ωδείο Επιδαύρου 2.500,00 € 2.470,32 29,68
22 Αρχαίο Θέατρο Φθιωτίδων Θηβών 8.350,00 € 6.416,00 1.934,00
23 Αρχαίο Θέατρο Γιτάνων 3.070,00 € 2.460,00 610,00
24 Αρχαίο Θέατρο στο Κουφονήσι / Λεύκης 200,00 € 200,00
25 Αρχαίο Θέατρο Μυτιλήνης 885,00 € 885,00
26 Αρχαίο Θέατρο Αχαρνών 27.098,60 € 21.467,93 5.630,67
27 Αρχαίο Θέατρο Μεγαλόπολης 1.400,00 € 1.400,00
28 Αρχαίο Θέατρο Θήρας 400,00 € 400,00
29 Αρχαίο Θέατρο Ορχομενού Βοιωτίας 198.767,75 € 198.710,62 57,13
30 Αρχαίο Θέατρο Θορικού 715,00 € 715,00
31 Αρχαίο Θέατρο Μεσσήνης 21.890,80 € 21.564,19 326,61
32 Αρχαίο Θέατρο Αιγείρας 230,00 € 230,00
33 Αρχαίο Θέατρο Τραχωνων 1.370,00 € 1.370,00
34 Ελληνιστικό Θέατρο Αργους 3.293,00 € 2.640,40 652,60
35 Αρχαίο Θέατρο Μήλου 3.000,00 € 2.152,50 847,50
36 Αρχαίο Θέατρο Φερών 3.110,00 € 3.110,00
37 Αρχαίο Θέατρο Ερέτριας 33.780,00 € 33.751,00 29,00
38 Αρχαίο Θέατρο Νικοπόλης 26.218,60 € 23.608,60 2.610,00
39 Αρχαίο Θέατρο Αμφιαρείου 1.270,10 € 1.270,10
40 Αρχαίο Θέατρο Δωδώνης 1.160,00 € 1.160,00
41 Αρχαίο Θέατρο Διονύσου 4.890,61 € 300,00 4.590,61
42 Αρχαίο Θέατρο Λευκάδας 200,00 € 200,00
43 Αρχαίο Θέατρο Αμφίπολης 6.210,00 € 5.842,53 367,47
44 Αρχαίο Θέατρο Ικαρίας Αττικής 5.364,69 € 2.406,67 2.958,02
45 Αρχαίο Θέατρο Πλατιάνας 4.500,00 € 4.500,00
46 Αρχαίο Θέατρο Μιεζας 350,00 € 350,00
47 Αρχαίο Θέατρο Λίνδου 350,00 € 350,00
48 Αρχαίο Θέατρο Καβιρείου 3.690,00 € 3.690,00
49 Αρχαίο Θέατρο Γυθείου 550,00 € 550,00
50 Αρχαίο Θέατρο Σάμου 400,00 € 400,00
51 Αρχαίο Θέατρο  Ιεράπετρας 100,00 € 100,00
52 Αρχαίο Θέατρο  Λάρισας (Μικρό). 100,00 € 100,00
53 Αρχαίο Θέατρο Σαμοθράκης 5.365,00 € 4.982,00 383,00
54 Μικρό Θέατρο Αμβρακίας 100,00 € 100,00
55 Αρχαίο Θέατρο Λάρισας Α΄ 54.097,10 € 53.977,40 119,70
56 Aρχαίο Θέατρο Δημητριάδος 1.340,00 € 1.109,00 231,00
57 Αρχαίο Θέατρο Ασκληπιείου Επιδαύρου 49.600,00 € 15.148,68 34.451,32
58 Τελεστήριο Ελευσίνας 188,00 € 188,00
59 Αρχαίο Ωδείο Πάτρας 100,00 € 100,00
60 Αρχαίο Ωδείο Κορίνθου 125,00 € 125,00
61 Αρχαίο θέατρο Μαρώνειας 1.000,00 € 1.000,00
62 Αρχαίο θέατρο Τανάγρας 150,00 € 150,00
63 Αρχαίο θέατρο Λεωντίου 100,00 € 100,00

Τόκοι καταθέσεων-φόρος,τραπεζικά έξοδα 5.996,43 € 5.410,64 585,79
Αδιευκρίνιστες καταθέσεις 789,00 € 760,00 29,00

0,00
0,00

ΣΥΝΟΛΟ 946.988,58 € 848.551,87 98.436,71
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΣΥΝΟΛΑ

ALPHA BANK 6.559,82 6.559,82
ΤΡΑΠΕΖΑ   ΑΤΤΙΚΗΣ 11.648,94 11.648,94
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 28.634,65 28.634,65
EUROBANK 8.913,83 8.913,83
ΤΡΑΠΕΖΑ   ΠΕΙΡΑΙΩΣ 42.679,47 42.679,47

0,00

ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΔΡΑΣΗ ΥΕΑΘ 98.436,71 0,00 98.436,71

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ  ΓΙΑ ΤH ΔΡΑΣΗ Υ.Ε.Α.Θ ΤΗΝ  31/5/2021


