
ΥΑ 532//1994 532144/ειδ. αριθ. 116/Β591/1994: Κατάταξη των "ΚΕΝΤΡΩΝ 
ΔΙΑΚΟΠΩΝ & ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ" σύμφωνα με το Ν.2160/93 περί 
Τουρισμού στα κύρια ή μη κύρια τουριστικά καταλύματα. 
     
    
                            Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
 
      Εχοντας υπόψη: 
 
      1. Το Ν. 1624/51 "περί ΕΟΤ" όπως ισχύει σήμερα και το Ν.Δ. 4109/60 
    "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της νομοθεσίας περί Ελληνικού 
    Τουρισμού". 
 
      2. Το ΦΕΚ 557/Β/87 "περί τεχνικών προδιαγραφών κυρίως τουριστικών 
    καταλυμάτων". 
 
      3. Το Ν. 392/76 "περί ιδρύσεως και λειτουργίας χώρων οργανωμένης 
    κατασκήνωσης (Campings)". 
 
      4. Το Ν. 3185/55 περί "Κέντρων Διακοπών και Παραθερισμού Αλλοδαπών" 
    στην Ελλάδα και την απόφαοη 423814/20.5.77 περί τιμών αυτών. 
 
      5. Το Ν. 2160/93 (ΦΕΚ 118/Α/93) περί τροποποιήσεως της νομοθεσίας ΕΟΤ 
    και άλλες διατάξεις. 
 
      6. Τις αριθμ. 530264/530266/5.4.94 αποφάσεις Γεν. Γραμ. ΕΟΤ περί 
    διαδικασίας χορήγησης ειδικού σήματος λειτουργίας των τουριστικών 
    καταλυμάτων. 
 
      7. Την αριθμ. 519523/100/29.5.92 απόφαση Υπουργού Εθν. Οικονομίας 
    περί χορήγησης ή ανανέωσης αδείας λειτουργίας των Κέντρων Διακοπών και 
    Παραθερισμού Αλλοδαπών. 
 
      β. Τις δηλώσεις των επιχ/τιών των αναφερομένων καταλυμάτων περί 
    ένταξής τους στις εν λόγω μορφές, ήτοι δ) και α) όπως αυτές 
    αναγράφονται στο άρθρο 2 του Ν. 2160/93. 
 
      9. Την ανάγκη ρύθμισης των διαδικασιών στα εν λόγω καταλύματα σύμφωνα 
    με τις διατάξεις του Ν. 2160/93, αποφασίζουμε: 
 
      Α. Ρυθμίζουμε υποχρεωτικά την κατάταξη των ήδη λειτουργούντων Κέντρων 
    Διακοπών και Παραθερισμού Αλλοδαπών σε μορφές καταλυμάτων του αρθρου 2 
    παράγραφος 1 του Ν. 2160/93 στα κύρια τουριστικά καταλύματα (ξενοδοχεία 
    κλασσικού τύπου και επιπλωμένων διαμερισμάτων) ή μη κύρια τουριστικά 
    καταλύματα (χώροι οργανωμένης κατασκήνωσης με ή χωρίς οικίσκους - 
    Campings) με τις κατωτέρω διαδικασίες: 
 
      1. Με αίτηση Δήλωση Ν. 1599/86 του Επιχειρηματία περί κατάταξης στη 
    μία από τις ανωτέρω δύο μορφές ανάλογα με την υπάρχουσα κατάσταση. 
 
      2. Με έκθεση επιθεώρησης επιτροπής υπαλλήλων του ΕΟΤ, από την οποία 
    θα προτείνεται η έγκριση της ζητουμένης μιάς ή της άλλης μορφής. 
 
      3. Ως δικαιολογητικά χορήγησης του ειδικού σήματος ορίζονται τα 
    ισχύοντα για τη μορφή του αντίστοιχου καταλύματος κατά τις σχετικές 
    αποφάσεις περί σήματος. 
 



      4. Η τάξη και μέχρι εφαρμογής των κριτηρίων σε αστέρες, θα προταθεί 
    από την Επιτροπή που θα συνιστάται από την αρμόδια Δ/νση ΣΤ του ΕΟΤ για 
    την κατάταξη στη μορφή. 
 
      Β. Η απόφαση αυτή δεν συνεπάγεται δημοσιοοικονομική επιβάρυνση. 
 
      Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
                          Αθήνα, 18 Ιουλίου 1994 
 
                               Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 
                               Δ. ΛΙΒΑΝΟΣ 
 


