
 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ τ/11754/2003 ΦΕΚ: Β 1536 20031017 

 

 

 

 

Αρμόδιος Φορέας: Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 

 

Τίτλος: Προϋποθέσεις έκδοσης-χορήγησης ειδικού σήματος λειτουργίας σε επιχειρήσεις 
Χιονοδρομικών Κέντρων.  

Προοίμιο 
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/85(ΦΕΚ 
137/Α) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», όπως προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 
2081/92 (ΦΕΚ154/Α) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 2469/97. 2. Τον 
Α.Ν. 1565/50 «περί EOT», όπως κυρώθηκε με τον Ν.1624/51, τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε με τα Ν.Δ. 4109/60 (ΦΕΚ 153/Α) και 201/74 (ΦΕΚ362/Α) και τους Ν. 
2160/93 (ΦΕΚ 118/Α) και 2206/94 (ΦΕΚ62/Α). 3. Τον Α.Ν. 431/37 «περί διατάξεων 
αφορωσών εις τον έλεγχο των ξενοδοχείων και την προστασία της πελατείας αυτών» 
όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον ΑΝ 1108/38, καθώς και τα διατάγματα 
που εκδόθηκαν κατ' εξουσιοδότηση αυτών. 4. Τον Ν. 642/77(ΦΕΚ 200/Α) «περί 
τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της τουριστικής νομοθεσίας. 5. Το Π.Δ. 
142/12.6.2001 (ΦΕΚ 123/20.6.2001) «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Τουρισμού στο 
Υπουργείο Ανάπτυξης». 6. Το Ν.2160/93 «Ρυθμίσεις για τον τουρισμό και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 118/Α/19.7.93). 7. Το Π.Δ. 313/2001 άρθρο 14 παρ. 1 περ. 5β 
«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» 
(ΦΕΚ211/Α/25.9.2001). 8. Το Π.Δ. 343/2001 (ΦΕΚ 231/Α/11.10.2001) «Οργανισμός 
Διάρθρωσης Υπηρεσιών του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.)» 9. Τις διατάξεις 
του Π.Δ. 27/96 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας-Ενέργειας-
Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 19/Α/96). 10. Το Π.Δ. 
388/24.10.2001 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 
254/Α/24. 10.2001). 11. Την 485/31.10.2001 απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού 
Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης Αλέξ. Καλαφάτη, 
Χρήστο Θεοδώρου και Δημ. Γεωργακόπουλο» (ΦΕΚ 1484/31.10.2001). 12. Την κοινή 
υπουργική απόφαση 69269/5387/90 (ΦΕΚ 678/Β/90) και την κοινή υπουργική απόφαση 
661/94 (ΦΕΚ 786/Β/94) όπως κάθε φορά ισχύουν. 13. Την 
10004/1.10.2002(ΦΕΚ1339/Β/16.10.2002) Απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης. 14. Την 
Τ/6888/4.7.2003(ΦΕΚ 959/11.7.2003) Απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης περί 
καθορισμού προδιαγραφών για την ίδρυση Χιονοδρομικών Κέντρων. 15. Το γεγονός ότι 
από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό 
προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:  
 
Αρθρο: 0 
Ημ/νία: 31.01.2006 

 

Σχόλια 
Η παρούσα απόφαση τροποποιήθηκε στις παραγρ. 5 όπου συμπληρώθηκαν στοιχεία ιστ' 
και ιζ', η παράγραφος 6.3 μετατρέπεται σε 7, η παράγραφος 7 σε 8 και η παράγραφος 8 
σε 9 και προστέθηκαν παραγρ. 10 και 11 με την Υ.Α. 610/2006, ΦΕΚ Β' 95/2006. 
***ΒΛ. οικεία απόφαση  



Κείμενο Αρθρου 

***βλ. σχόλια ανωτέρω 

1. Τα Χιονοδρομικά Κέντρα αποτελούν Εγκαταστάσεις Ειδικής Τουριστικής Υποδομής' 
κατά την έννοια της διάταξης της παρ/φου 3 του άρθρου 2 του Ν.2160/93 και 
εφαρμόζεται η εκάστοτε ισχύουσα τουριστική νομοθεσία. 

2. Τα Χιονοδρομικά Κέντρα ιδρύονται και λειτουργούν σύμφωνα με τις προδιαγραφές και 
λοιπές προϋποθέσεις και διαδικασίες των 10004/02(ΦΕΚ 1339/Β/ 16.10.2002) και 
Τ/6888/4.7.2003 (ΦΕΚ959/1.7.2003) Αποφάσεων Υφυπουργού Ανάπτυξης. 

3. Η νόμιμη λειτουργία των Χιονοδρομικών Κέντρων αρχίζει από τη λήψη του Ειδικού 
Σήματος λειτουργίας. 

4. Το Ειδικό Σήμα λειτουργίας χορηγείται εφ' άπαξ στις επιχειρήσεις Χιονοδρομικών 
Κέντρων εφόσον διαπιστώνεται από ειδικό έλεγχο του Ε.Ο.Τ η τήρηση των 
προδιαγραφών και λοιπών προϋποθέσεων των αποφάσεων της παρ/φου 2. 

5. Για την χορήγηση του Ειδικού Σήματος λειτουργίας υποβάλλονται στον EOT Δ/νση 
Τουριστικών Εγκαταστάσεων τα παρακάτω δικαιολογητικά: Α) Αίτηση του 
επιχειρηματία.(φυσικό ή νομικό πρόσωπο). 

Β) Εγκεκριμένο Ειδικό Κανονισμό Εκμετάλλευσης του άρθρου 26 της απόφασης 
Τ/10004/16-10-2002 και τα μητρώα του άρθρου 9 της ιδίας απόφασης. Γ) Συμφωνητικό 
Μίσθωσης εφόσον πρόκειται για μισθωμένη επιχείρηση. Δ) Καταστατικό εταιρείας εφόσον 
την εκμετάλλευση ασκεί νομικό πρόσωπο. Ε) Αντίγραφο ποινικού μητρώου τύπου Β' και 
πιστοποιητικό υγείας του επιχειρηματία ή σε περίπτωση νομικού προσώπου του νομίμου 
εκπροσώπου. ΣΤ) Βεβαίωση της οικείας Νομαρχίας (Τμήμα Υγιεινής) για την καλή 
λειτουργία του αποχετευτικού συστήματος της Μονάδας και για το πόσιμο του νερού. 
"ΙΣΤ): αίτηση επιχειρηματία για την έγκριση διακριτικού τίτλου της επιχείρησης" "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)." Ζ) Πιστοποιητικό 
πυρασφάλειας για τις κτιριακές εγκαταστάσεις του κέντρου. Η) Έγκριση περιβαλλοντικών 
όρων. 

Θ) Αντίγραφο σχεδιαγράμματος του άρθρου 1 παράρτημα Β της αριθμ. Τ/10004/1-10-
02(ΦΕΚ 1339/Β/16.10.2002) υπουργικής απόφασης. 

Ι) Αντίγραφο εγκεκριμένου σχεδίου διάσωσης επιβατών στους εναέριους αναβατήρες. 
Παράρτημα Α 1.1 της αριθμ Τ/1004/16-10-2002 υπουργικής απόφασης. Ια) Παράβολα 

1. Υπέρ EOT ποσού 800 Ευρώ κατατιθέμενου ανά πενταετία στο ταμείο του EOT ή στο 
λογαριασμό του EOT αρ.26180 στην Τράπεζα Ελλάδος. 

2. Υπέρ ΤΕΑΠΠΕΡΤΤ ποσού 700 Ευρώ κατατιθέμενο ανά πενταετία στον Λογαριασμό 
546025-54 στην Εθνική Τράπεζα. 

Ιβ) Αίτηση με την οποία ο επιχειρηματίας θα υποδεικνύει τον Προϊστάμενο 
Εκμετάλλευσης αναβατήρων ο οποίος με δήλωση του θα αποδέχεται την θέση αυτή και 
θα υποβάλλει στον EOT τα εξής δικαιολογητικά: 



1. Δίπλωμα Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου ή Μηχανολόγου -Ηλεκτρολόγου μέλους του 
TEE τουλάχιστον 5 έτη. 

2. Πτυχίο ΤΕΙ της παραπάνω αναφερόμενης ειδικότητας ,χρόνο κτήσης πτυχίου 
τουλάχιστον 10 έτη και τριετή εμπειρία σε χιονοδρομικές εγκαταστάσεις. Η εμπειρία θα 
αποδεικνύεται με βεβαίωση του εργοδότη και βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή από 
αποδεικτικά παροχής υπηρεσιών. 

3. Αντίγραφο ποινικού μητρώου τύπου Β. 

4. Πιστοποιητικό υγείας. 

ιγ) Άδεια κυκλοφορίας ασθενοφόρου όταν πρόκειται για ιδιόκτητο ή βεβαίωση διάθεσης 
ασθενοφόρου από το πλησιέστερο στην Μονάδα Κέντρο Υγείας ή Νοσοκομείο της 
περιοχής. 

ιδ) Σύμβαση απασχόλησης Ιατρού κατά την διάρκεια λειτουργίας του Χιονοδρομικού 
Κέντρου ή βεβαίωση νοσοκομείου ή κέντρου υγείας για την ιατρική κάλυψη στις 
εγκαταστάσεις του κέντρου. 

ιε) Υποβολή προς έγκριση καταλόγου τιμών ο οποίος θα υποβάλλεται προ της έναρξης 
λειτουργίας του Χιονοδρομικού Κέντρου με κατάθεση παραβόλου υπέρ EOT 200 Ευρώ 
και υπέρ ΤΕΑΠΠΕΡΤΤ 300 Ευρώ. 

6. Για τα Χιονοδρομικά Κέντρα που λειτουργούσαν κατά την έναρξη ισχύος της Τ/6888 
(ΦΕΚ 959/Β/11. 7.2003) 

απόφασης, για την χορήγηση του ειδικού σήματος λειτουργίας θα πρέπει πλέον των 
ανωτέρω δικαιολογητικών να υποβληθούν και: Σχέδια υφιστάμενης κατάστασης:  

1. Τοπογραφικό 1: 5000 (σε υπόβαθρο Γ.Υ.Σ.αν υπάρχει) με αποτύπωση των 
αναβατήρων και των εγκαταστάσεων. 

2. Σχέδια υφιστάμενων κτιρίων κατόψεις όψεως τομές σε κατάλληλη κλίμακα (1:50 ή 
1:100). 

"7." Μέχρι 11.7.2005, θα πρέπει οι επιχειρηματίες των κέντρων αυτών να 
εναρμονισθούν με τις διατάξεις των άρθρων 4 & 5 της υπ' αρ. Τ/6888/ΦΕΚ 
959/Β/11.7.2003) Απόφασης (προδιαγραφές εγκ/σεων χιονοδρομίας και προδιαγραφές 
ηλεκτρομηχανολογικών εγκ/σεων και εξοπλισμού), άλλως θ' ανακαλείται το ειδικό σήμα 
λειτουργίας. 

Μέσα στο ίδιο διάστημα θα πρέπει να υποβληθεί και το υπό στοιχείο Η δικαιολογητικό. 

"8." Σε περίπτωση οριστικής αφαίρεσης του Ειδικού Σήματος λειτουργίας ή αλλαγής του 
επιχειρηματία, επαναχορηγείται μόνο μετά την υποβολή του συνόλου των 
δικαιολογητικών. 

"9." Τα υπό στοιχεία ΣΤ, Ια δικαιολογητικά υποβάλλονται ανά πενταετία από τη 
χορήγηση του σήματος, το υπό στοιχεία Ζ ανανεώνεται μετά τη λήξη του, τα δε 
υπόλοιπα δικαιολογητικά κάθε φορά που τροποποιούνται. 

"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." 

"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."  
 


