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          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
      EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA 
ΞENOΔOXEIAKO EΠIMEΛHTHPIO THΣ EΛΛAΔOΣ  Aθήνα 31 Μαΐου 2013 
  Ν.Π.Δ.Δ. 
                     ΛOΓIΣTHPIO    Aριθ. Πρωτ.: 6790 
  
Tαχ. Δ/νση  : Σταδίου 24 - 105 64 Aθήνα 
Πληροφορίες :     
Τηλέφωνο : 213 216 9900    
FAX : 21 - 032 25 449  
e – mail : info@grhotels.gr  
URL : www.grhotels.gr 
 
 

ΘEMA:  Ρύθμιση των μέχρι 31/12/2012 προς το Ξ.Ε.Ε. εισφορών των 
 ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ξ.Ε.Ε. 

 
 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τον Γενικό Κανονισμό λειτουργίας του Ξ.Ε.Ε. 
2. Την παρ. Γ ΧΙΙ του άρθρου 6 του Ν. 3766/2009 (ΦΕΚ 102Α'/2009) και 
3. Την με αριθ. 25/5/22-5-2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ξ.Ε.Ε. 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 
 

1. Οι καθυστερούμενες μέχρι 31/12/2012 εισφορές, προς το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο 

 της Ελλάδος των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων μαζί με τις πρόσθετες επιβαρύνσεις,  

 μπορούν να εξοφληθούν ως εξής: 

 α) Εφάπαξ με έκπτωση ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) επί των πρόσθετων επι- 

  βαρύνσεων. 

 β) Με προκαταβολή 30% της συνολικής οφειλής (εισφορές και επιβαρύνσεις) μετά 

  την έκπτωση κατά πενήντα τοις εκατό (50%) επί των πρόσθετων επιβαρύνσεων 

  και εξόφληση του υπολοίπου σε 24 το πολύ μηνιαίες δόσεις. 

 γ) Με προκαταβολή 10% της συνολικής οφειλής (εισφορές και επιβαρύνσεις) μετά 

  την έκπτωση κατά τριάντα τοις εκατό (30%) επί των πρόσθετων επιβαρύνσεων 

  και εξόφληση σε 24 το πολύ μηνιαίες δόσεις. 

 δ) Κάθε δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 100 €. 

2. Για την υπαγωγή στη ρύθμιση αυτή πρέπει να υποβληθεί αίτηση μέχρι τις 

 30/09/2013. 
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3. Δίνεται η δυνατότητα εκπρόθεσμης καταβολής μέχρι το πολύ πέντε (5) δόσεων καθ' 

 όλη τη διάρκεια της ρύθμισης. 

4. Η μη εμπρόθεσμη εξόφληση των εκάστοτε τρεχουσών εισφορών καθώς και η εκπρό-

 θεσμη καταβολή πέραν των πέντε (5) δόσεων επιφέρει απώλεια της ρύθμισης. 

5. Σε κάθε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής κάποιας δόσης το ποσό αυτής 

προσαυξά- νεται με τις νόμιμες επιβαρύνσεις. 

6. Σε περίπτωση απώλειας της ρύθμισης επανέρχονται οι διαγραφείσες επιβαρύνσεις και 

 η εξόφληση όλου του ποσού καθίσταται άμεσα απαιτητή, σύμφωνα με τις υφιστάμε-

 νες σχετικές διατάξεις. 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 

Γεώργιος Αλέξ. Τσακίρης 


