ΚΟΙΝΗ ΤΠΟΤΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΗ 2974/ 08-04-2009, όπωρ ηποποποιήθηκε με ηην
ςπ’ απιθμό 722/9-6-2010 ΚΤΑ.

ημείωζη : Σο παπόν είναι πποϊόν επεξεπγαζίαρ από ηο ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΣΗ
ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ Α.Ε Ο.Σ.Α., και δεν αποηελεί επίζημο έγγπαθο.
Για ηην επιβεβαίωζη ηος, παπακαλείζθε όπωρ αναηπέσεηε ζηα επίζημα έγγπαθα
(ςπάπσοςν και ζηην ενόηηηα ηηρ ιζηοζελίδαρ μαρ με ηίηλο «θεζμικό πλαίζιο»)

Απιθμ. 2974/09 (ΦΕΚ 670 Β/10-4-2009) : «Πξνζδηνξηζκφο ησλ ιεηηνπξγηθψλ κνξθψλ
θαη θαηεγνξηψλ ησλ ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ θαη ινηπψλ ηνπξηζηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ
εληάζζνληαη ζε πξνγξάκκαηα αξκνδηφηεηαο ηνπ Υπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη
Τξνθίκσλ.»
ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ - ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ
ΑΝΑΠΣΤΞΗ
Έρνληαο ππφςε:
1. Τνπ λ. δ. 131/1974 «πεξί παξνρήο νηθνλνκηθψλ εληζρχζεσλ ζηε γεσξγηθή,
θηελνηξνθηθή, δαζηθή θαη αιηεπηηθή παξαγσγή» (320/Α΄), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνπο λ.
1409/1983 (199/Α΄), 2538/1997 (242/Α΄) θαη 2512/1997 (138/Α΄).
2. Τν π. δ. 402/1988 (Φ.Δ.Κ. 187/Α΄/26.8.1988) «Οξγαληζκφο Υπνπξγείνπ Γεσξγίαο»,
φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
3. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 90 ηνπ «Κψδηθα λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα
Κπβεξλεηηθά φξγαλα» πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ π. δ. 63/2005 «Κσδηθνπνίεζε
ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα θπβεξλεηηθά φξγαλα» (Φ.Δ.Κ. 98/Α΄/22.4.2005).
4. Τν άξζξν 21 παξ. 8 ηνπ λ. 2741/1999 «Δληαίνο Φνξέαο Διέγρνπ Τξνθίκσλ θαη άιιεο
ξπζκίζεηο ηνπ ΥΠ. Αλάπηπμεο» (199/Α΄).
5. Τελ ππ’ αξηζκ. Υ1/2004 απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ «Μεηαβνιή Τίηισλ Υπνπξγείσλ θαη
θαζνξηζκφο ηεο ζεηξάο ηάμεο ησλ Υπνπξγείσλ» (Φ.Δ.Κ. 513/Β΄).
6. Τελ ππ’ αξηζκ. 399570/2001 θνηλή απφθαζε ησλ Υπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο
Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο, Οηθνλνκηθψλ θαη Γεσξγίαο «Σχζηαζε Γηνηθεηηθνχ Τνκέα
Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Δθαξκνγψλ ηνπ Γ΄ Κνηλνηηθνχ Πιαηζίνπ Σηήξημεο θαη ζέζεο Δηδηθνχ
Γξακκαηέα ζην Υπνπξγείν Γεσξγίαο» (Φ.Δ.Κ. 1363/Β΄), φπσο ζπκπιεξψζεθε κε ηηο ππ’
αξηζκ. 222822/2003 (Φ.Δ.Κ. 592/ Β΄) θαη 229920/2002 (Φ.Δ.Κ. 233/Β΄) φκνηεο
απνθάζεηο.
7. Τν π. δ. 4/2009 «Γηνξηζκφο Υπνπξγψλ Αλαπιεξσηή Υπνπξγνχ θαη Υθππνπξγψλ» (Φ.Δ.Κ.
2/Α΄/8.1.2009).
8. Τελ ππ’ αξηζκ. 296/22.1.2009 απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ θαη ηνπ Υπνπξγνχ
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ κε ηελ νπνία δηνξίζηεθε ν Κσλζηαληίλνο Γθιέηζνο ζηε
ζέζε ηνπ Δηδηθνχ Γξακκαηέα ηνπ Υπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ.
9. Τν π. δ. 122/2004 «Αλαζχζηαζε ηνπ Υπνπξγείνπ Τνπξηζκνχ» (Φ.Δ.Κ. 85/Α΄/17.3.2004).
10. Τν λ. 3270/2004 «Αξκνδηφηεηεο Υπνπξγείνπ Τνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο θαη ζέκαηα
ηνπξηζκνχ» (Φ.Δ.Κ. 187/ Α΄/11.10.2004).
11.
Τν π. δ. 206/2007 «Γηνξηζκφο Υπνπξγψλ θαη Υθππνπξγψλ» (Φ.Δ.Κ.
232/Α΄/19.9.2007).
12. Τν λ. 3614/2007 «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα
ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007 – 2013» (Φ.Δ.Κ. 267/Α΄/3.12.2007), φπσο ηζρχεη θάζε
θνξά.
13. Τνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) 1698/2005 ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 20εο Σεπηεκβξίνπ 2005, γηα ηε
ζηήξημε ηεο αγξνηηθήο αλάπηπμεο απφ ην Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Τακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο
(ΔΓΤΑΑ) φπσο ηζρχεη θάζε θνξά.
14. Τνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) 1974/2006 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 15εο Γεθεκβξίνπ 2006, γηα ηε
ζέζπηζε ιεπηνκεξψλ θαλφλσλ εθαξκνγήο ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 1698/2005 ηνπ Σπκβνπιίνπ
γηα ηε ζηήξημε ηεο αγξνηηθήο αλάπηπμεο απφ ην Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Τακείν Αγξνηηθήο
Αλάπηπμεο (ΔΓΤΑΑ) φπσο ηζρχεη θάζε θνξά.
15. Τνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) 1198/2006 ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 27εο Ινπιίνπ 2006, γηα ην
Δπξσπατθφ Τακείν Αιηείαο, φπσο ηζρχεη θάζε θνξά.
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16. Τνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) 498/2007 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 26 εο Μαξηίνπ 2007 γηα «ηε ζέζπηζε
ιεπηνκεξψλ θαλφλσλ εθαξκνγήο ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζκ. 1198/2006 ηνπ Σπκβνπιίνπ
γηα ην Δπξσπατθφ Τακείν Αιηείαο, φπσο ηζρχεη θάζε θνξά.
17. Τελ ππ’ αξηζκ. Δ(2007) 6015/29.11.2007 απφθαζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ
έγθξηζε ηνπ «Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηεο Διιάδαο 2007 - 2013», φπσο απηή
ηζρχεη θάζε θνξά.
18. Τελ ππ’ αξηζκ. Δ(2007) 6402/11.12.2007 απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθψλ
Κνηλνηήησλ γηα ηελ Έγθξηζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ηνπ ηνκέα ηεο Αιηείαο
(CCI:2007GR14FPΟ001) γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007 - 2013 φπσο ηζρχεη θάζε
θνξά.
19. Τν π. δ. 43/2002 γηα ηελ θαηάηαμε ησλ θχξησλ μελνδνρεηαθψλ θαηαιπκάησλ ζε
θαηεγνξίεο κε ζχζηεκα αζηέξσλ θαη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο απηψλ (43/Α΄), φπσο
ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ. 12403/25.7.2007 Απφθαζε Υπνπξγνχ Τνπξηζηηθήο
Αλάπηπμεο (Φ.Δ.Κ. 1441/Β΄).
20. Τν π. δ. 337/2000 γηα ηελ θαηάηαμε ελνηθηαδνκέλσλ δσκαηίσλ θαη ελνηθηαδνκέλσλ
δηακεξηζκάησλ ζε θαηεγνξίεο κε ην ζχζηεκα ησλ θιεηδηψλ (281/Α΄), φπσο ηξνπνπνηήζεθε
κε ηελ ππ’ αξηζκ. 13635/3.11.2006 απφθαζε Υπνπξγνχ Τνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο (Φ.Δ.Κ.
1684/Β΄).
21. Τν π. δ. 33/1979 πεξί ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ εληφο παξαδνζηαθψλ θηηζκάησλ
(10/Α΄), ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ππ’ αξηζκ. 532249/27.7.1994 απφθαζε Γεληθνχ Γξακκαηέα
Δ.Ο.Τ. (Φ.Δ.Κ. 616/Β΄).
22.
Τελ ππ’ αξηζκ. 530992/28.9.1987 απφθ. ηνπ Δ.Ο.Τ. πνπ αθνξά «Τερληθέο
πξνδηαγξαθέο ηνπξηζηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ» (Φ.Δ.Κ. 557/Β΄).
23. Τελ ππ’ αξηζκ. 2647/ΥΠΔΘΟ/538866/ΔΙΓ135/ΔΟΤ19.11.1986 απφθαζε ηνπ
Υθππνπξγνχ Δζληθήο Οηθνλνκίαο «Μέηξα γηα ηελ ειεγρφκελε ηνπξηζηηθή αλάπηπμε θαη ηελ
αλαβάζκηζε ηεο ηνπξηζηηθήο πξνζθνξάο πεξηνρψλ ηεο Φψξαο. Καζνξηζκφο πεξηνρψλ
ειέγρνπ ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ. 7394/14.6.2005
(Φ.Δ.Κ. 854/Β΄) απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Τνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο θαη ηζρχεη.
24. Τν γεγνλφο φηη απφ ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ
Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ, απνθαζίδνπκε:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
Άπθπο 1
Πεδίο εθαπμογήρ
Οη δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο αθνξνχλ ζε δξάζεηο γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ αγξνηηθνχ ηνπξηζκνχ
θαη ηνπ ηνπξηζκνχ κε ηελ επξεία έλλνηα, νη νπνίεο δχλαληαη λα πινπνηεζνχλ ζην πιαίζην
ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ ή θαη εζληθψλ πξνγξακκάησλ αξκνδηφηεηαο ηνπ Υπνπξγείνπ
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
Λειηοςπγικέρ μοπθέρ και καηηγοπίερ ηοςπιζηικών καηαλςμάηων
Άπθπο 2
Α. Μεηαηποπή παπαδοζιακών ή διαηηπηηέων κηιζμάηων ζε ηοςπιζηικά καηαλύμαηα
Δληζρχεηαη ε επηζθεπή, απνθαηάζηαζε παξαδνζηαθψλ ε δηαηεξεηέσλ θηηξίσλ θαη ε
κεηαηξνπή ηνπο ζε ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα, ζε εθαξκνγή αξρηηεθηνληθήο κειέηεο, πνπ
ζπληάζζεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην π. δ. 33/1979 (Φ.Δ.Κ. 10/Α΄/24.1.1979) θαη
ηελ ππ’ αξηζκ. 532249/27.7.1994 (Φ.Δ.Κ. 616/Β΄/9.8.1994) απφθαζε ηνπ Γεληθνχ
Γξακκαηέα ηνπ Δ.Ο.Τ..
Τα αλσηέξσ θηίζκαηα πξέπεη λα είλαη ραξαθηεξηζκέλα σο παξαδνζηαθά ή δηαηεξεηέα απφ
ηηο αξκφδηεο θαηά ηφπνπο Υπεξεζίεο ηνπ Υ.ΠΔ.ΦΩ.Γ.Δ. ή ηνπ ΥΠ.ΠΟ..
Β. Ίδπςζη κύπιων ξενοδοσειακών καηαλςμάηων
Οη ιεηηνπξγηθέο κνξθέο θαη θαηεγνξίεο θχξησλ μελνδνρεηαθψλ θαηαιπκάησλ, ηεο παξ.1Α
ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 2160/1993, πνπ δχλαληαη λα εληζρπζνχλ ζην πιαίζην πξνψζεζεο ηνπ
αγξνηηθνχ ηνπξηζκνχ θαη ηνπ ηνπξηζκνχ κε ηελ επξεία έλλνηα ζχκθσλα κε ην Κεθάιαην Α
ηεο παξνχζαο, είλαη νη αθφινπζεο:
1. Ξελνδνρεία θιαζζηθνχ ηχπνπ, 5, 4 θαη 3 αζηέξσλ: Η ίδξπζή ηνπο γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο
ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο πνπ πξνβιέπνληαη ζην π. δ. 43/2002 (Φ.Δ.Κ. 43/Α΄/2002), φπσο
ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ. 12403/25.7.2007 απφθαζε Υπνπξγνχ Τνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο (Φ.Δ.Κ. 1441/Β΄) θαη ηζρχεη θάζε θνξά.
Διάρηζηε δπλακηθφηεηα 10 δσκάηηα, 20 θιίλεο Μέγηζηε δπλακηθφηεηα: 40 θιίλεο.
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2. Ξελνδνρεία ηχπνπ επηπισκέλσλ δηακεξηζκάησλ 5, 4 θαη 3 αζηέξσλ:
Η ίδξπζή ηνπο γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο θαη δηαδηθαζίεο, πνπ
πξνβιέπνληαη ζην π. δ. 43/2002 (Φ.Δ.Κ. 43/Α΄/2002) φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ’
αξηζκ. 12403/25.7.2007 απφθαζε Υπνπξγνχ Τνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο (Φ.Δ.Κ. 1441/Β΄) θαη
ηζρχεη θάζε θνξά.
Μέγηζηε δπλακηθφηεηα: 40 θιίλεο.
«Διάρηζηε δπλακηθφηεηα : 20 θιίλεο» (Σημείωζη: ηο ζημείο αςηό πποζηέθηκε με ηην
ηποποποίηζη ηηρ παπούζαρ από ηην ςπ’ απιθμό 722/9.6.2010 ΚΥΑ)
3. Οπγανωμένερ Σοςπιζηικέρ καηαζκηνώζειρ Γ΄ ηάξηρ και άνω
Η ίδξπζε νξγαλσκέλσλ ηνπξηζηηθψλ θαηαζθελψζεσλ Γ΄ ηάμεο θαη άλσ, γίλεηαη ζχκθσλα
κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ ππ’ αξηζκ. 530992/1987
(Φ.Δ.Κ. 557/Β΄/1987) απφθαζε ηνπ Δ.Ο.Τ., φπσο ηζρχεη θάζε θνξά. Γ. Ίδξπζε κε θχξησλ
ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ Οη ιεηηνπξγηθέο κνξθέο θαη θαηεγνξίεο κε θχξησλ μελνδνρεηαθψλ
θαηαιπκάησλ, ηεο παξ.1Β ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 2160/1993, πνπ δχλαληαη λα εληζρπζνχλ
ζην πιαίζην πξνψζεζεο ηνπ αγξνηηθνχ ηνπξηζκνχ θαη ηνπ ηνπξηζκνχ κε ηελ επξεία έλλνηα,
ζχκθσλα κε ην Κεθάιαην Α΄ ηεο παξνχζαο, είλαη νη αθφινπζεο:
1. Τνπξηζηηθέο επηπισκέλεο θαηνηθίεο:
«Οη Τνπξηζηηθέο Δπηπισκέλεο θαηνηθίεο είλαη κεκνλσκέλεο ή ζε ζεηξά ή ζε ζπγθξφηεκα
κνλφξνθεο ή δπφξνθεο κνλνθαηνηθίεο πνπ έρνπλ απηνηέιεηα ιεηηνπξγίαο, αλεμάξηεηε
εμσηεξηθή πξνζπέιαζε ε θάζε κία θαη ηδησηηθφηεηα.
Η ίδξπζή ηνπο γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο θαη δηαδηθαζίεο πνπ
πξνβιέπνληαη ζηελ αξηζ. 530992/87 (ΦΔΚ 557/Β’/87) απφθαζε ηνπ ΔΟΤ, φπσο ηζρχεη θάζε
θνξά.
Διάρηζηνο απαηηνχκελνο αξηζκφο θαηνηθηψλ 2.
Διάρηζηνο ζπλνιηθφο αξηζκφο θιηλψλ 10. Ο πεξηνξηζκφο απηφο δελ ηζρχεη γηα ηα λεζηά ηα
νπνία έρνπλ πιεζπζκφ κέρξη 1500 θαηνίθνπο.» (Σημείωζη : ηο ζημείο 1, ανηικαηαζηάθηκε
εξ’ ολοκλήπος με ηην ηποποποίηζη ηηρ παπούζαρ από ηην ςπ’ απιθμό 722/9.6.2010 ΚΥΑ)1
2. Δλνηθηαδφκελα δσκάηηα 4 «θιεηδηψλ», ζε ζπγθξφηεκα κέρξη 10 δσκαηίσλ:
Η ίδξπζή ηνπο γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδνληαη ζην π. δ. 337 (Φ.Δ.Κ.
281/Α΄/28.12.2000), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ. 13635/3.11.2006 απφθαζε
Υπνπξγνχ Τνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο (Φ.Δ.Κ. 1684/ Β΄) θαη ηζρχεη θάζε θνξά.
Διάρηζηε δπλακηθφηεηα: 5 δσκάηηα, 10 θιίλεο.
3. Δλνηθηαδφκελα επηπισκέλα δηακεξίζκαηα 4 «θιεηδηψλ» ζε ζπγθξφηεκα κέρξη 20 δσκαηίσλ
Η ίδξπζή ηνπο γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδνληαη ζην π. δ. 337 (Φ.Δ.Κ.
281/Α΄/28.12.2000), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ. 13635/3.11.2006 απφθαζε
Υπνπξγνχ Τνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο (Φ.Δ.Κ. 1684/ Β΄) θαη ηζρχεη θάζε θνξά. Τν θαζηζηηθφ
ζπλππνινγίδεηαη ζηνλ αξηζκφ ησλ δσκαηίσλ. Διάρηζηε δπλακηθφηεηα: 5 δσκάηηα, 10 θιίλεο.
Άπθπο 3
Επέκηαζη κύπιων και μη κύπιων ξενοδοσειακών καηαλςμάηων
«Δληζρχεηαη ε επέθηαζε θχξησλ θαη κε θχξησλ μελνδνρεηαθψλ θαηαιπκάησλ πνπ
ιεηηνπξγνχλ κε εηδηθφ ζήκα ιεηηνπξγίαο ηνπ ΔΟΤ, εθφζνλ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο
επέλδπζεο ην ζχλνιν ηνπ ηνπξηζηηθνχ θαηαιχκαηνο (αξρηθφ θαηάιπκα ζπλ επέθηαζε)
αλήθεη ζηηο ιεηηνπξγηθέο κνξθέο θαη θαηεγνξίεο ηνπ άξζξνπ 2 ηεο αξηζκ. 2974/8.4.2009
ΚΥΑ θαη κφλνλ ππφ ηνπο φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο ηνπ άξζξνπ 4 απηήο.
Η ζπλνιηθή δπλακηθφηεηα ηνπ ηνπξηζηηθνχ θαηαιχκαηνο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο
επέθηαζεο ζα είλαη ζχκθσλε κε ηα αλαθεξφκελα ζην Άξζξν 2 ηεο αξηζκ. 2974/8.4.2009
ΚΥΑ αλά ιεηηνπξγηθή κνξθή θαη θαηεγνξία ηνπξηζηηθνχ θαηαιχκαηνο» (Σημείωζη : ηο

1

Ππιν ηην ηποποποίηζη ηηρ ΚΥΑ ηο ζημείο 1 ήηαν ωρ εξήρ :
1. Τοςπιζηικέρ επιπλωμένερ καηοικίερ:
Η ίδπςζη ηων ηοςπιζηικών επιπλωμένων καηοικιών γίνεηαι ζύμθωνα με ηιρ ζσεηικέρ πποδιαγπαθέρ και
διαδικαζίερ πος πποβλέπονηαι ζηην ςπ’ απιθμ. 530992/1987 (Φ.Δ.Κ. 557/Β΄/1987) απόθαζη ηος
Δ.Ο.Τ., όπωρ ιζσύει κάθε θοπά.
Οι Τοςπιζηικέρ επιπλωμένερ καηοικίερ πος δύνανηαι να ενιζσςθούν είναι:
α) μονόσωπερ ζςνολικήρ επιθάνειαρ από 40 έωρ και 50 η. μ.,
β) δύο κςπίων σώπων ζςνολικήρ επιθάνειαρ από 60 έωρ και 70 η. μ.
μεμονωμένερ ή ζε ζειπά ή ζε ζςγκπόηημα μονώποθερ ή διώποθερ μονοκαηοικίερ πος έσοςν
αςηοηέλεια λειηοςπγίαρ, ανεξάπηηηη εξωηεπική πποζπέλαζη η κάθε μία και ιδιωηικόηηηα.
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άπθπο 3 επαναδιαηςπώθηκε με ηην ηποποποίηζη ηηρ παπούζαρ από ηην ςπ’ απιθμό
722/9.6.2010 ΚΥΑ)2
Άπθπο 4
Πεπιοπιζμοί ζηη σωποθέηηζη και ηιρ καηηγοπίερ καηάηαξηρ ηων ηοςπιζηικών
καηαλςμάηων
Η ίδξπζε θαη επέθηαζε ησλ ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ ηνπ άξζξνπ 2 ππφθεηηαη ζηνπο
αθφινπζνπο φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο:
α. Η κεηαηξνπή ραξαθηεξηζκέλσλ παξαδνζηαθψλ ή δηαηεξεηέσλ θηηζκάησλ ζε ηνπξηζηηθά
θαηαιχκαηα εληζρχεηαη θαηά πξνηεξαηφηεηα ζηηο πεξηνρέο εθαξκνγήο ησλ πξνγξακκάησλ
ηνπ Κεθαιαίνπ Α ηεο παξνχζαο θαη κε φζα θαζνξίδνληαη ζε απηά ρσξίο θαλέλα επηπιένλ
πεξηνξηζκφ.
β. Γηα φιεο ηηο ινηπέο ιεηηνπξγηθέο κνξθέο θαηαιπκάησλ ηνπ άξζξνπ 2 ηζρχνπλ νη
πεξηνξηζκνί πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ ππ’ αξηζκ. 2647/ΥΠΔΘΟ /538866/ ΔΙΓ135/
ΔΟΤ/19.11.1986 (Φ.Δ.Κ. 797/Β΄/1986) απφθαζε ηνπ Υθππνπξγνχ Δζληθήο Οηθνλνκίαο
«Μέηξα γηα ηελ ειεγρφκελε ηνπξηζηηθή αλάπηπμε θαη ηελ αλαβάζκηζε ηεο ηνπξηζηηθήο
πξνζθνξάο πεξηνρψλ ηεο Φψξαο. Καζνξηζκφο πεξηνρψλ Διέγρνπ Τνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο»,
φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
γ. Σε νηθφπεδα ή γήπεδα επξηζθφκελα ζε απφζηαζε κηθξφηεξε ησλ 3 ρικ. απφ ηηο αθηέο δελ
εληζρχεηαη ε ίδξπζε ελνηθηαδφκελσλ δσκαηίσλ 4 «θιεηδηψλ» θαη ελνηθηαδφκελσλ
επηπισκέλσλ δηακεξηζκάησλ 4 «θιεηδηψλ». Ο πεξηνξηζκφο απηφο δελ ηζρχεη γηα ηηο
λεζησηηθέο πεξηνρέο ηεο Φψξαο πιελ ηεο Νήζνπ Κξήηεο θαη ηεο Νήζνπ Δχβνηαο (Σημείωζη :
η ηελεςηαία ππόηαζη επαναδιαηςπώθηκε με ηην ηποποποίηζη ηηρ παπούζαρ από ηην ςπ’
απιθμό 722/9.6.2010 ΚΥΑ)3
δ. Σε παξαδνζηαθνχο νηθηζκνχο εληζρχεηαη κφλν ε κεηαηξνπή ζε θαηάιπκα παξαδνζηαθψλ ή
δηαηεξεηέσλ θηηξίσλ, θαζψο θαη ε ίδξπζε ηνπξηζηηθψλ επηπισκέλσλ θαηνηθηψλ.
ε. Η ελίζρπζε ίδξπζεο ή επέθηαζεο ελνηθηαδνκέλσλ επηπισκέλσλ δσκαηίσλ θαη
ελνηθηαδφκελσλ επηπισκέλσλ δηακεξηζκάησλ είλαη δπλαηή, ηεξνπκέλσλ ζσξεπηηθά θαη ησλ
πεξηνξηζκψλ ησλ εδαθίσλ β, γ, θαη δ ηνπ παξφληνο άξζξνπ, κφλν ζε νηθφπεδα πνπ
βξίζθνληαη εληφο ζρεδίνπ, εληφο νηθηζκψλ πξνυθηζηάκελσλ ηνπ 1923 ή εληφο
νξηνζεηεκέλσλ νηθηζκψλ κε πιεζπζκφ θάησ ησλ 2.000 θαηνίθσλ.
Άπθπο 5
Ποιοηικόρ Εκζςγσπονιζμόρ κύπιων και μη κύπιων ξενοδοσειακών καηαλςμάηων
1. Δληζρχεηαη ν πνηνηηθφο εθζπγρξνληζκφο θχξησλ θαη κε θχξησλ μελνδνρεηαθψλ θαηαιπκάησλ, πνπ ιεηηνπξγνχλ κε εηδηθφ ζήκα ιεηηνπξγίαο ηνπ Δ.Ο.Τ., αλεμαξηήησο
ιεηηνπξγηθήο κνξθήο θαη ηάμεο θαη ζχκθσλα κε ηπρφλ φξνπο, πεξηνξηζκνχο θαη
πξνυπνζέζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζηα πξνγξάκκαηα ηνπ Κεθαιαίνπ Α ηεο παξνχζαο.
2. Η ρνξήγεζε ηεο ελίζρπζεο είλαη δπλαηή, εθφζνλ, κε ηελ νινθιήξσζε ησλ ζρεηηθψλ
έξγσλ, εξγαζηψλ θαη πξνκεζεηψλ, πνπ ζπληζηνχλ ηνλ πνηνηηθφ εθζπγρξνληζκφ ηα
θαηαιχκαηα θαηαηάζζνληαη ζε ιεηηνπξγηθέο κνξθέο θαη θαηεγνξίεο ηνπ άξζξνπ 2 ηεο
παξνχζαο θαη κφλν. Η απφθαζε ηεο νηθείαο Πεξηθεξεηαθήο Υπεξεζίαο Τνπξηζκνχ ηνπ
Δ.Ο.Τ., κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη ε ηξνπνπνηεηηθή αξρηηεθηνληθή κειέηε γηα ηε κεηαηξνπή ηνπ
θαηαιχκαηνο ζε ιεηηνπξγηθή κνξθή θαη θαηεγνξία πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 2, απνηειεί
απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ ρνξήγεζε ελίζρπζεο ησλ επελδχζεσλ πνηνηηθνχ
εθζπγρξνληζκνχ.
Άπθπο 6
Λοιπέρ Σοςπιζηικέρ Εγκαηαζηάζειρ
Λνηπέο ηνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ
πξνγξακκάησλ ηνπ Κεθαιαίνπ Α ηεο παξνχζαο θαη πεξηγξάθνληαη ζηελ ππ’ αξηζκ.
530992/1987 (Φ.Δ.Κ. 557/Β΄/1987) απφθαζε ηνπ Δ.Ο.Τ. φπσο ηζρχεη θάζε θνξά,

2

Ππιν ηην ηποποποίηζη ηο άπθπο 3 είσε ωρ εξήρ :
Άπθπο 3
Δπέκηαζη κύπιων και μη κύπιων ξενοδοσειακών καηαλςμάηων
Δνιζσύεηαι η επέκηαζη κύπιων και μη κύπιων ξενοδοσειακών καηαλςμάηων πος λειηοςπγούν με ειδικό
ζήμα λειηοςπγίαρ ηος Δ.Ο.Τ., εθόζον ανήκοςν ζηιρ λειηοςπγικέρ μοπθέρ και καηηγοπίερ ηος άπθπος 2
ηηρ παπούζαρ και μόνον ςπό ηοςρ όποςρ και πεπιοπιζμούρ ηος άπθπος 4.
3
Ππιν ηην ηποποποίηζη η ππόηαζη είσε ωρ εξήρ : Ο πεπιοπιζμόρ αςηόρ δεν ιζσύει για ηιρ νηζιωηικέρ
πεπιοσέρ ηηρ Φώπαρ πλην ηηρ Κπήηηρ και ηηρ Δύβοιαρ
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πινπνηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο απφθαζεο απηήο θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο εζληθήο
λνκνζεζίαο.
Κεθάλαιο Γ4
Άπθπο 7
Νόμιμερ εγκπίζειρ και άδειερ
Όιεο νη εληζρχζεηο ησλ πξνεγνπκέλσλ άξζξσλ ηνπ Κεθαιαίνπ απηνχ ρνξεγνχληαη ππφ ηνλ
φξν, φηη έρεη πξνεγεζεί ε ηήξεζε ησλ λφκηκσλ δηαδηθαζηψλ θαη ε ιήςε ησλ λνκίκσλ αδεηψλ
γηα ηελ ίδξπζε, επέθηαζε θαη εθζπγρξνληζκφ ησλ αληίζηνηρσλ θαηαιπκάησλ θαη ινηπψλ
εγθαηαζηάζεσλ απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο.
Η απφθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.
Αζήλα, 8 Απξηιίνπ 2009
ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ
ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ
ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ

ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ
ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΩΣΗΡΘΟ ΥΑΣΖΗΓΑΚΗ

ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟ
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Ππιν ηην ηποποποίηζη αναθεπόηαν λανθαζμένα ωρ Κεθάλαιο Γ.
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