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Τίτλος: Συμπλήρωση - Τροποποίηση της υπ' αριθμ. Τ/11754/ 6.10.2003 (ΦΕΚ 
1536/Β/17.10.2003) απόφασης Υφυπουργού Ανάπτυξης περί« Προϋποθέσεων έκδοσης - 
χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε επιχειρήσεις Χιονοδρομικών Κέντρων».  

Προοίμιο 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη : α. Τις διατάξεις του π.δ. 
63/2005 (ΦΕΚ 98Α/22.4.2005 « Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά Όργανα» αρ. 50 «Γενικοί Γραμματείς» και αρ. 54 « Μεταβίβαση 
αρμοδιοτήτων». β. Τις διατάξεις του Ν. 1624/1951 (ΦΕΚ 7/Α/8.1.1951) και του Ν. 
2160/1993 «Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 118/Α/19.7.1993). 
γ. Τις διατάξεις του ν. 2636/1998 «Σύσταση εταιρειών κ.λ.π. και τροποποίηση της 
Νομοθεσίας για τον Τουρισμό» (ΦΕΚ 198/Α/27.8.1998). δ. Τον ν. 2919/2001 «Σύνδεση 
έρευνας τεχνολογίας με την παραγωγή και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 128/Α/25.6.2001) 
άρθρο 24 παρ. 4. ε. Τον ν. 1835/1989 (ΦΕΚ 76/Α/1989) «Σύσταση Υπουργείου 
Τουρισμού κ.λ.π.). στ. Τις διατάξεις του ν. 3270/2004 (Αρμοδιότητες του Υπουργείου 
Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού» (ΦΕΚ 187/Α/11.10.2004). ζ. Τις διατάξεις 
του π.δ. 122/2004 «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού» (ΦΕΚ 85 Α). η. Τις 
διατάξεις του π.δ. 123/18.3.2004 «Διορισμός Υπουργού, Αναπληρωτή Υπουργού και 
Υφυπουργών». θ. Την υπ' αριθμ. Υ165/16.6.05 (ΦΕΚ 150/Γ/22.6.05) απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης με την οποία διορίζεται ο 
Βασίλειος Ρίζας του Κων/νου στη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου 
Τουριστικής Ανάπτυξης. ι. Τις διατάξεις του π.δ. 313/2001 (ΦΕΚ 211/Α/25.9.2001) 
«Μεταφορά αρμοδιοτήτων από τον EOT στο Υπουργείο Ανάπτυξης και στις Περιφέρειες, 
σύσταση Υπηρεσιών και θέσεων προσωπικού στη Γενική Γραμματεία Τουρισμού και στις 
Περιφέρειες, μεταφορά πόρων και ρύθμιση των αναγκαίων λεπτομερειών». ια. Τις 
διατάξεις του π.δ. 343/2001 «Οργανισμός Διάρθρωσης Υπηρεσιών του EOT» (ΦΕΚ 
231/Α/11.10.2001). ιβ. Την υπ' αριθμ. Τ/10004/1.10.2002 (ΦΕΚ 1339/Β/16.10.2002) 
απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης περί «Έγκρισης κανονισμού λειτουργίας τουριστικών 
αναβατήρων και των παραρτημάτων που αφορούν διάσωση επιβατών και λειτουργία 
Χιονοδρομικών κέντρων». ιγ. Την υπ' αριθμ. Τ/6888/4.7.2003 (ΦΕΚ 959/Β/11.72003) 
απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης περί «Καθορισμού προδιαγραφών για την ίδρυση 
Χιονοδρομικών Κέντρων». ιδ. Την υπ' αριθμ. Τ/11754/6.10.2003 (ΦΕΚ 
1536/Β/17.10.2003) απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης περί «Προϋποθέσεων έκδοσης - 
χορήγησης ειδικού σήματος λειτουργίας σε επιχειρήσεις Χιονοδρομικών Κέντρων». ιε. Το 
π.δ. 12/9.1.2004 (ΦΕΚ 7/Α/16.1.2004) περί «Εγκαταστάσεων με συρματόσχοινα για την 
μεταφορά προσώπων: Εναρμόνιση της οδηγίας 2000/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 2ης Μαρτίου (L 106/3.5.2000 της Επίσημης 
Εφημερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων)». ιστ. Τα υπ' αριθμ. 501648/6.12.2005 και 
501649/6.12.2005 έγγραφα του Προέδρου του EOT. ιζ. Την ανάγκη συμπλήρωσης - 
τροποποίησης της Τ/ 11754/6.10.2003 (ΦΕΚ 1536/Β/17.10.2003) απόφασης 
Υφυπουργού Ανάπτυξης περί «Προϋποθέσεων έκδοσης - χορήγησης ειδικού σήματος 
λειτουργίας σε επιχειρήσεις Χιονοδρομικών Κέντρων», με την προσθήκη σ' αυτήν δύο 
επιπλέον δικαιολογητικών στα υπάρχοντα, της μετατροπής της παραγράφου 6.3 σε 
παράγραφο 7, της παραγράφου 7 σε 8, της παραγράφου 8 σε 9., και της συμπλήρωσης 
με δύο επιπλέον παραγράφους 10 και 11, ώστε να υπάρξει περισσότερο εύρυθμη 
λειτουργία των εγκαταστάσεων αυτών και να αποφευχθούν ενδεχόμενες παρερμηνείες 
κατά την εφαρμογή της εν λόγω απόφασης. ιη. Την ανάγκη α) παράτασης εκ νέου της 



προθεσμίας εφαρμογής της υπ' αριθμ. Τ/11754/6.10.2003 (ΦΕΚ 1536/ Β/17.10.2003) 
απόφασης Υφυπουργού Ανάπτυξης περί «Προϋποθέσεων έκδοσης - χορήγησης ειδικού 
σήματος λειτουργίας σε επιχειρήσεις Χιονοδρομικών Κέντρων», (η οποία είχε παραταθεί 
μέχρι 31.5.2005 με την υπ' αριθμ. 11448/2004, ΦΕΚ 1954/Β/30.12.2004. απόφαση 
Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης) και β) παράτασης της προθεσμίας εναρμόνισης των 
υφισταμένων χιονοδρομικών κέντρων με τις ισχύουσες προδιαγραφές για την ίδρυση 
των Χιονοδρομικών Κέντρων, (που καθόριζε η πιο πάνω απόφαση του Υφυπουργού 
Ανάπτυξης μέχρι 11.7.2005), ώστε να υπάρξει αφενός μεν χρονικό διάστημα για να 
συμμορφωθούν τα χιονοδρομικά κέντρα ώστε να αποκτήσουν το Ειδικό Σήμα 
Λειτουργίας και να μπορέσουν να λειτουργήσουν νόμιμα την παρούσα χειμερινή περίοδο, 
και αφετέρου να μπορέσουν να εναρμονισθούν με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές, 
αποφασίζουμε:  

 
Αρθρο: 0 

Ημ/νία: 31.01.2006 

 

Κείμενο Αρθρου 

1. Συμπληρώνουμε - τροποποιούμε την υπ' αριθμ. Τ/ 11754/6.10.2003 (ΦΕΚ 
1536/Β/17.10.2003) απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης περί «Προϋποθέσεων έκδοσης - 
χορήγησης ειδικού σήματος λειτουργίας σε επιχειρήσεις Χιονοδρομικών Κέντρων», ως 
κατωτέρω: 

- Στην παράγραφο 5 συμπληρώνεται ως ιστ): αίτηση επιχειρηματία για την έγκριση 
διακριτικού τίτλου της επιχείρησης και ως ιζ): αίτηση του επιχειρηματία όπου θα 
προτείνεται η έγκριση υπευθύνου Προϊσταμένου Λειτουργίας Χιονοδρομικού Κέντρου 
συνοδευομένη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (τίτλοι γνώσης ξένης γλώσσας και 
τουριστικής εκπαίδευσης, αντίγραφο ποινικού μητρώου και πιστοποιητικό υγείας, 
αποδοχή εκ μέρους του της συγκεκριμένης θέσης και αποδεδειγμένη προϋπηρεσία 
σχετική με το αντικείμενο). 

- Η παράγραφος 6.3 μετατρέπεται σε 7, η παράγραφος 7 σε 8 και η παράγραφος 8 σε 9. 

- παράγραφος 10 : Η λειτουργία των επιχειρήσεων των Χιονοδρομικών Κέντρων χωρίς 
Ειδικό Σήμα Λειτουργίας θεωρείται παράνομη και επισύρει την επιβολή προστίμου μέχρι 
14.680 ευρώ ( παρ.4α του άρθρου 4 Ν. 2160/93) καθώς και τις λοιπές προβλεπόμενες 
στον ίδιο νόμο κυρώσεις. 

- Παράγραφος 11 : Ειδικά για τα Χιονοδρομικά Κέντρα που λειτουργούν σε συνδυασμό 
με ξενοδοχεία κλασσικού τύπου πέντε τεσσάρων ή τριών αστέρων, ή ξενοδοχείο τύπου 
επιπλωμένων διαμερισμάτων τεσσάρων ή τριών αστέρων ή ξενοδοχεία μικτής 
λειτουργικής μορφής ή αντίστοιχους τύπους ξενοδοχειακών μονάδων κατηγορίας άνω 
των δύο αστέρων και υπό την προϋπόθεση ότι οι ξενοδοχειακές κλίνες ανεγείρονται με 
βάση τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές ή έχουν ανεγερθεί στο παρελθόν με τις τότε 
ισχύουσες για την δυναμικότητα και την τάξη τους τεχνικές προδιαγραφές, πρέπει να 
υποβάλουν όλα τα απαιτούμενα βάσει της παρούσης απόφασης δικαιολογητικά (πλην 
των υποβληθέντων παραβόλων για το ξενοδοχείο), προκειμένου να τροποποιηθεί η 
απόφαση χορήγησης του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας, στην ξενοδοχειακή μονάδα, ώστε 
να συμπεριληφθεί και η εγκατάσταση του Χιονοδρομικού κέντρου. 

2. Παρατείνουμε εκ νέου την προθεσμία εφαρμογής της υπ' αριθμ. 
Τ/11754/6.10.03/ΦΕΚ1536/17.10.2003 απόφασης Υφυπουργού Ανάπτυξης περί 
«Προϋποθέσεων έκδοσης - χορήγησης Ειδικού Σήματος λειτουργίας σε επιχειρήσεις 
Χιονοδρομικών Κέντρων», (η οποία είχε παραταθεί μέχρι 31.5.2005 με την υπ' αριθμ. 
11448/2004, ΦΕΚ 1954/Β/30.12.2004 - απόφαση Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης), 



μέχρι 31.10.06, για τις περιπτώσεις εξ αυτών που έχουν υποβάλει φάκελο στον EOT με: 

- Κανονισμό Λειτουργίας Αναβατήρων (προς έγκριση), 

- Πιστοποιητικό πυρασφαλείας ή μελέτη και αρ. πρωτ. υποβολής της στην αρμόδια 
Πυροσβεστική Υπηρεσία. 

- Εγκεκριμένη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ ), ή μελέτη και αρ. πρωτ. 
υποβολής της στην αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ. 

- Υπεύθυνη Δήλωση για τις αποκλίσεις της εγκατάστασης του Χιονοδρομικού Κέντρου, 
από τις ισχύουσες προδιαγραφές (αναλυτική περιγραφή), το ποσοστό απόκλισης και τον 
βαθμό δυσκολίας ως προς την εναρμόνιση σ' αυτές. 

3. Παρατείνουμε την προθεσμία για την εναρμόνιση των επιχειρήσεων των υφισταμένων 
Χιονοδρομικών Κέντρων με τις ισχύουσες προδιαγραφές « για την ίδρυση των 
Χιονοδρομικών Κέντρων», ( που όριζε 11.7.2005 η ίδια πιο πάνω απόφαση του 
Υφυπουργού Ανάπτυξης) 

μέχρι 31.10.2007. 

4. Ο EOT εξουσιοδοτείται για την έκδοση αποφάσεων, σχετικών με τις ανωτέρω 
παρατάσεις, για κάθε μία επιχείρηση Χιονοδρομικού Κέντρου ξεχωριστά, εφόσον 
πληρούνται οι τεθείσες στην προηγουμένη παράγραφο προϋποθέσεις, κατόπιν αίτησης 
των ενδιαφερομένων. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  
 


