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Τίτλος: Προϋποθέσεις έκδοσης - χορήγησης ειδικού σήματος λειτουργίας σε επιχειρήσεις 
γηπέδων γκολφ.  

Προοίμιο 
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Εχοντας υπόψη: α) Το Ν. 1624/51 περί τροποποιήσεως και 
συμπληρώσεως του Α.Ν.1565/50 περί ΕΟΤ, όπως ισχύει σήμερα. β) Τους Α. Ν. 431/37 
και 1108/38, ιδίως το άρθρο 6 του τελευταίου, καθώς και τα Δ/γματα που εκδόθηκαν 
κατ' εξουσιοδότηση των νόμων αυτών. γ) Το Π.Δ. 884/76 περί Κανονισμού 
Διαρθρώσεως των Υπηρεσιών και κατάστασης του προσωπικού του ΕΟΤ. δ) Το Ν. 
6427/77 περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της τουρ/κής, νομοθεσίας. ε) Το Ν. 
2160/93 περί ρυθμίσεων για τον τουρισμό και άλλων διατάξεων, ιδίως τις παραγράφους 
3 και 8 του άρθρου 2 και τα άρθρα 3 και 4 αυτού. στ) Τις διατάξεις του Π.Δ. 27/96 (ΦΕΚ 
19/Α/1.2.96) περί συγχώνευσης των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας - Ενέργειας 
και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης. ζ) Τις διατάξεις του Π.Δ. 29/96 
(ΦΕΚ 20/Α/12.2.96) περί διορισμού Υπουργού Ανάπτυξης και Υφυπουργών. η) Την 
520010/6/12.1.94 (ΦΕΚ 42/8/26.1.94) Απόφαση Υπουργού Τουρισμού περί καθορισμού 
τεχνικών προδιαγραφών γηπέδων Γκόλφ. θ) Την υπ' αριθμ. 211/12/2.7.96 απόφαση του 
Δ.Σ. του ΕΟΤ. ι) Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:  

 
Αρθρο 

Ημ/νία: 20.09.1996 

Ημ/νία Ισχύος: 20.09.1996 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΓΗΠΕΔΑ ΓΚΟΛΦ 

 

Λήμματα 
Απαραίτητα δικαιολογητικά και προϋποθέσεις έκδοσης ειδικού σήματος λειτουργίας 
επιχειρήσεων γκολφ  

Κείμενο Αρθρου 

1. Η νόμιμη λειτουργία των εγκαταστάσεων γηπέδων γκόλφ αρχίζει από λήψεως του 
ειδικού σήματος λειτουργίας της παρ. 3 του άρθρου 3 του Ν. 2160/93.  

Ειδικό σήμα λειτουργίας χορηγείται εφ' άπαξ στις επιχειρήσεις γκολφ, εφόσον έχει 
υλοποιηθεί η εγκεκριμένη απ' τον ΕΟΤ σχετική αρχιτεκτονική μελέτη και υποβληθούν 
στη Δ/νση ΣΤ τα ακόλουθα δικαιολογητικά:  

α) Αίτηση του επιχειρηματία για χορήγηση του ειδικού σήματος και έγκριση διακριτικού 
τίτλου. Προκειμένου για επιχειρήσεις που η εκμετάλλευσή τους ασκείται από νομικά 
πρόσωπα, το ειδικό σήμα εκδίδεται στο νομικό πρόσωπο και τα δικαιολογητικά 
υποβάλλονται από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτού.  

β) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 2160/93 σύμφωνα με το 
συνημμένο υπόδειγμα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.  



γ) Συμφωνητικό μίσθωσης εφόσον πρόκειται για μισθωμένη επιχείρηση.  

δ) Πιστοποιητικό πυρασφάλειας.  

ε) Εγκριση περιβαλλοντικών όρων.  

στ) Βεβαίωση της αρμόδιας Νομαρχίας (Τμήμα Υγιεινής) για την καλή λειτουργία του 
αποχετευτικού συστήματος της μονάδας και για το πόσιμο του νερού.  

ζ) Αντίγραφο ποινικού μητρώου τύπου Β του επιχειρηματία ή του νομίμου εκπροσώπου 
της εταιρείας, εάν πρόκειται για νομικό πρόσωπο.  

η) Πιστοποιητικό υγείας του επιχειρηματία ή του νομίμου εκπροσώπου, εάν πρόκειται για 
νομικό πρόσωπο.  

θ) Αίτηση της επιχειρηματία όπου θα προτείνεται η έγκριση υπεύθυνου διευθυντή, 
συνοδευόμενη από τ' απαιτούμενα δικαιολογητικά (τίτλοι γνώσης ξένης γλώσσας και 
ανώτερης τουριστικής εκπαίδευσης, ποινικό μητρώο, πιστοποιητικό υγείας, αποδοχή της 
θέσης).  

ι) Πρόσφατο αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας της επιχείρησης.  

ια) Παράβολα:  

-υπέρ ΕΟΤ ποσού 5.000 δρχ./οπή κατατιθέμενο ανά πενταετία στο ταμείο του ΕΟΤ ή στο 
λογ/σμό 26180/ΕΟΤ στην Τράπεζα Ελλάδος.  

-υπέρ ΤΕΑΠΠΕΡΤ ποσού 500 δρχ./οπή, κατατιθέμενο ανά πενταετία στο λογαριασμό 
546025/54 στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδος.  

-υπέρ ΕΟΤ ποσού 10.000 δρχ. κατ' έτος, για την έγκριση των επιθυμητών τιμών της 
επιχείρησης, κατατιθέμενο ως άνω.  

ιβ) Κανονισμός λειτουργίας της επιχείρησης, που θα υποβάλλεται για έγκριση στη Δ/νση 
ΣΤ'. Κάθε μελλοντική τροποποίηση του Κανονισμού θα υποβάλλεται εκ των προτέρων 
για έγκριση στον ΕΟΤ.  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  

-Τα ανωτέρω δικαιολογητικά με στοιχεία δ, στ, ζ, η, ι και ια υποβάλλονται ανά πενταετία 
από τη χορήγηση του σήματος.  

Διαφορετικά αφαιρείται το ειδικό σήμα λειτουργίας.  

-Στις περιπτώσεις οριστικής αφαίρεσης του σήματος ή αλλαγής επιχειρηματία, για την 
επαναχορήγηση του σήματος υποβάλλεται το σύνολο των δικαιολογητικών.  

2. Σε περίπτωση που το γήπεδο γκολφ συνοδεύεται από ξενοδοχειακή εγκατάσταση και 
λειτουργεί ως ενιαία με αυτή επιχείρηση, όλα τα δικαιολογητικά, υποχρεωτικά θα πρέπει 
να καλύπτουν το σύνολο των εγκαταστάσεων, για το ξενοδοχείο δε, θα υποβάλλονται τα 
επιπλέον δικαιολογητικά που προβλέπονται στην υπ'αριθ. 530266/94 (ΦΕΚ 268 Β') 
απόφαση Γ.Γ.ΕΟΤ, συμπεριλαμβανομένων και των ανάλογων παραβόλων που 
προβλέπονται για ξενοδοχεία.  



3. Ο τακτικός και έκτακτος έλεγχος (λειτουργικός και κτιριακός) των γηπέδων γκολφ 
διενεργείται από μηχανικό της Δ/νσης Β' ή Γ' και από επιθεωρητή της Δ/νσης θ'.  

4. Οι επιχειρήσεις γηπέδων γκολφ υπόκεινται στις διατάξεις της τουριστικής νομοθεσίας 
(άρθρο 6 του Α.Ν. 1108/38).  

5. Οι λειτουργούσες επιχειρήσεις γηπέδων γκολφ, εφόσον διαθέτουν γήπεδο 9 ή 18 
οπών, θα πρέπει εντός εννέα (9) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας ν' 
ακολουθήσουν την εξής διαδικασία προκειμένου να τους χορηγηθεί το ειδικό σήμα 
λειτουργίας:  

α) ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: Για την 
έγκριση υπάρχουσας κατάστασης γηπέδων Γκολφ, ακολουθείται η διαδικασία που 
περιγράφεται στην παράγραφο 3 της 520010/6/12.1.94 Υπουργικής Απόφασης (Τεχν. 
προδιαγραφές γηπέδων Γκολφ), και υποβάλλονται:  

- τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παρ. 4.2 (από την 4.2.1 μέχρι και την 4.2.8)  

- καθώς επίσης και τα προβλεπόμενα στην παρ. 6 (από την 6.1 μέχρι και την 6.4)  

- Τεχνική έκθεση.  

- Οικοδομικές άδειες και πλήρης σειρά αρχιτεκτονικών σχεδίων όλων των υφισταμένων 
κτισμάτων, αρμόδια θεωρημένα.  

Παράβολα υπέρ ΕΟΤ: 50.000 δρχ. για καταλληλότητα οικοπέδου και 100.000 δρχ. για 
την έγκριση της αρχιτεκτονικής μελέτης, σύμφωνα με την 537332/22.11.95 (ΦΕΚ 957 
Β') Απόφαση ΕΟΤ.  

ΣΗΜ: Για τυχόν υφιστάμενα κτίρια μη νομίμως ανεγερθέντα θα πρέπει να προηγηθεί των 
ως άνω εγκρίσεων η διαδικασία νομιμοποιήσεώς τους απ'την αρμόδια Πολεοδομική 
Αρχή.  

β) Υποβολή του συνόλου των δικαιολογητικών της παρούσας για χορήγηση του ειδικού 
σήματος λειτουργίας.  

Μετά το πέρας τους ως άνω χρονικού διαστήματος η λειτουργία των γηπέδων γκολφ που 
στερούνται του σήματος λειτουργίας, θεωρείται παράνομη και επισύρει την επιβολή 
προστίμου μέχρι 5.000.000 δρχ. (παρ. 40 του άρθρου 4, Ν. 2160/93).  

Ειδικά τα υφιστάμενα γήπεδα γκολφ που αποτελούν τμήμα ενιαίας, νομίμως 
λειτουργούσας ξενοδοχειακής επιχείρησης, εντός τους ως άνω εννεαμήνου θα πρέπει να 
ολοκληρώσουν την εξής διαδικασία:  

-υποβολή όλων των απαιτούμενων βάσει της παρούσας απόφασης δικαιολογητικών 
(σχέδια υπάρχουσας κατάστασης κλπ.), πλην των υποβληθέντων παραβόλων για το 
ξενοδοχείο, προκειμένου να τροποποιηθεί η απόφαση χορήγησης του σήματος 
λειτουργίας στην ξενοδοχειακή μονάδα, ώστε να συμπεριληφθεί σ' αυτή και η 
εγκατάσταση του γηπέδου γκολφ. Σε περίπτωση παρέλευσης απράκτου της ως άνω 
προθεσμίας με απόφαση του Γ.Γ. ΕΟΤ αφαιρείται το σήμα λειτουργίας της ξενοδοχειακής 
μονάδας και η μονάδα σφραγίζεται.  

6. Η ισχύς της παρούσας άρχεται από της δημοσιεύσεώς της στην Εφημερίδα της 



Κυβέρνησης.  

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  
 


