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Τίτλος: Προϋποθέσεις χορήγησης ειδικού σήματος λειτουργίας σε επιχειρήσεις 
Συνεδριακών Κέντρων  

Προοίμιο 
Εχοντας υπόψη: 1. Τον Α Ν. 1565/50 "περί ΕΟΤ", όπως κυρώθηκε με τον Α.Ν. 1624/51, 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν.Δ 4109/60 (ΦΕΚ 153/Α και 201/74 (ΦΕΚ 
362/Α) και τους Ν. 2160/93 (ΦΕΚ 118/Α) και 2206/94 (ΦΕΚ 62/Α). 2. Τους Α.Ν 431/37 
"περί διατάξεων αφορωσών εις τον έλεγχον των ξενοδοχείων και την προστασίαν της 
πελατείας αυτών" και 1108/38 (ΦΕΚ 77/Α) "περί συμπληρώσεως και τροποποιήσεως του 
Α.Ν 431/37 κ.α διατάξεις" καθώς και τα Διατάγματα που εκδόθηκαν κατ' εξουσιοδότηση 
αυτών. 3. Το Β.Δ. της 25 Νοεμ./7 Δεκ. 1937 "περί τίτλων ξενοδοχείων", όπως ισχύει. 4. 
Τον Ν. 642/77 (ΦΕΚ 200/Α) "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της τουριστικής 
νομοθεσίας", όπως τροποποιήθηκε με το άρθ. 4 παρ. 10 του Ν.2160/93. 5. Το ΠΔ 884/76 
(ΦΕΚ 325/Α) "περί Κανονισμού Διαρθρώσεως των Υπηρεσιών και κατάστασης του 
προσωπικού του ΕΟΤ", όπως ισχύει. 6. Το άρθ. 29Α του Ν.1558/85 (ΦΕΚ 137/Α), όπως 
αυτό προσετέθη με το άρθ. 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154/Α) και αντικαταστάθηκε με το 
άρθ. 1 παρ. 2α του Ν. 2469/97 (ΦΕΚ 38/Α). 7. Τον Ν. 2160/93 (ΦΕΚ 118/Α) "περί 
ρυθμίσεων για τον Τουρισμό κ.α. διατάξεις" άρθ . 2, παρ . 3 και 8, άρθ. 3 και άρθ. 4. 8. 
Το Π.Δ. 27/96 (ΦΕΚ 19/Α) "περί συγχώνευσης των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας - 
Ενέργειας - Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης". 9. Το Π.Δ 33/99 (ΦΕΚ 
36/Α) "Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών". 10. Την 
23908/1.2.91(ΦΕΚ 208/Β και 298/8) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, 
Τουρισμού, και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων, "περί καθορισμού 
προδιαγραφών ανέγερσης για τη δημιουργία Συνεδριακών Κέντρων" 11. Την υπ' αριθμ. 
295/22.11.99 γνώμη του Γενικού Γραμματέα ΕΟΤ. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:  
 
 
Αρθρο: 0 
 

 

 

Σχόλια 
- Η εντός " " παρ. 8.1 προστέθηκε με την ΥΑ Τ/2738/2001 (Β 530) και ισχύει από 
9.5.2001.  

Κείμενο Αρθρου 

1. Στα Συνεδριακά Κέντρα τα οποία σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθ. 

2 του Ν. 2160/93 είναι "Τουριστικές επιχειρήσεις" εφαρμόζεται η εκάστοτε ισχύουσα 
τουριστική νομοθεσία. Η λειτουργία τους θεωρείται νόμιμη από της χορήγησης σ' αυτά 
του ειδικού σήματος λειτουργίας του άρθ. 3 παρ. 3 του Ν. 

2160/93. 



2. Το ειδικό σήμα χορηγείται από τον ΕΟΤ εφάπαξ, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) έχει εφαρμοσθεί η εγκεκριμένη από τον ΕΟΤ αρχιτεκτονική μελέτη βάσει των 
τεχνικών προδιαγραφών της 23908/91(ΦΕΚ 208/8/91 και 298/Β/91), και  

β) υποβληθούν τα εξής δικαιολογητικά : 

β1) Αίτηση του επιχειρηματία για χορήγηση του σήματος και την έγκριση διακριτικού 
τίτλου κατ' αναλογίαν των ισχυόντων προκειμένου περί διακριτικών τίτλων ξενοδοχείων. 

β2) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 2 του άρθ. 3 του Ν. 2160/93, σύμφωνα με το 
συνημμένο υπόδειγμα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. β3) 
Συμφωνητικό μίσθωσης, εφόσον η επιχείρηση ασκείται σε μισθωμένο ακίνητο β4) 
Πιστοποιητικό πυρασφάλειας. 

β5) Βεβαίωση της οικείας Νομαρχίας (Δ/νσης Υγιεινής) για την καλή λειτουργία του 
αποχετευτικού συστήματος και για το πόσιμο του νερού. 

β6) Αντίγραφο ποινικού μητρώου τύπου Β' 

β7) Αίτηση του επιχειρηματία για διορισμό υπεύθυνου διευθυντή. Σε περίπτωση νομικού 
προσώπου η αίτηση εκτός από τα παρακάτω δικαιολογητικά θα συνοδεύεται και από 
πρακτικό του Δ.Σ. για την υπόδειξη του προσώπου που θα ασκεί καθήκοντα υπεύθυνου 
διευθυντή. Δικαιολογητικά υποψήφιου διευθυντή: 

- Αντίγραφο ποινικού μητρώου 

- Πιστοποιητικό υγείας 

-Υπεύθυνη δήλωση περί αποδοχής της θέσης 

- Πτυχίο Ανώτερης ή Ανώτατης Σχολής και πιστοποιητικό ικανοποιητικής γνώσης δύο 
ξένων γλωσσών. 

β8) Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας της επιχείρησης και του νομίμου 
εκπροσώπου. 

β9) Εγκεκριμένη μελέτη περιβαλλοντικών όρων σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις. β10) 
Εγκεκριμένη μελέτη ηχομόνωσης - ηχοπροστασίας και ακουστικής των αιθουσών και του 
πρωτοκόλλου μετρήσεων από ειδικευμένα συνεργεία (σύμφωνα με τον εν ισχύι 
κτιριοδομικό κανονισμό). 

β11) Παράβολα: υπέρ ΕΟΤ δρχ 500 (πεντακόσιες) ανά εγκεκριμένη θέση συνέδρου υπέρ 
ΤΕΑΠΠΕΡΤ δρχ. 100 (εκατό) ανά εγκεκριμένη θέση συνέδρου. 

3. Οταν η επιχείρηση ασκείται από νομικό πρόσωπο τα ανωτέρω δικαιολογητικά 
υποβάλλονται από τον νόμιμο εκπρόσωπο. Επίσης υποβάλλονται τα συστατικά έγγραφα 
του νομικού προσώπου (καταστατικά με το αντίστοιχο ΦΕΚ, εταιρικό κλπ). Το σήμα στην 
περίπτωση αυτή εκδίδεται επ' ονόματι του νομικού προσώπου. 

4. Τα υπό στοιχ. β2, β3, β4, β5, β6, β8 και β11 δικαιολογητικά υποβάλλονται ανά 
πενταετία Η πρώτη πενταετία αρχίζει από τη χορήγηση του σήματος. Σε περίπτωση μη 
υποβολής τους, με σχετική απόφαση ΕΟΤ, αφαιρείται το ειδικό σήμα. 



5. Νέο σήμα χορηγείται υποχρεωτικά σε περίπτωση αλλαγής του επιχειρηματία και σε 
περίπτωση αφαίρεσης του προηγούμενου, εφόσον αρθεί ο λόγος για τον οποίο 
αφαιρέθηκε. Στις περιπτώσεις αυτές υποβάλλονται εκ νέου όλα τα δικαιολογητικά. 

6. Διαδικασία έγκρισης τίτλου. 

α) Ο διακριτικός τίτλος εγκρίνεται με απόφαση ΕΟΤ, κατ' ανάλογη εφαρμογή του από 25 
Νοεμ./7Δεκ. 1937 Β.Δ/τος. 

Ο αιτούμενος τίτλος θα συνοδεύεται από το διακριτικό "συνεδριακό κέντρο" με το οποίο 
θα υποδηλώνεται υποχρεωτικά το είδος της τουριστικής επιχείρησης. Σε περίπτωση, που 
το συνεδριακό κέντρο βρίσκεται ή ανεγείρεται εντός ξεν/κής μονάδας, ο επιχειρηματίας 
μπορεί να χρησιμοποιεί, μετά από σχετική έγκριση του ΕΟΤ, τον τίτλο της ξεν/κής 
μονάδας, ή να ζητήσει την έγκριση νέου. Στην περίπτωση αυτή στα κάθε είδους έντυπα 
και συναλλαγές ο τίτλος της ξεν/κής επιχείρησης θα χρησιμοποιείται παράλληλα με τον 
τίτλο του συνεδριακού κέντρου.  

β) Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση τίτλου που έχει ήδη χορηγηθεί σε ξενοδοχείο, ή σε 
άλλη τουριστική επιχείρηση, στον ίδιο νομό (με εξαίρεση την περίπτωση που ο 
χορηγηθείς διακριτικός τίτλος ανήκει στον ίδιο επιχειρηματία, δηλαδή στο ίδιο φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο). 

γ) Ο τίτλος εγκρίνεται στην Ελληνική γλώσσα και σε μετάφραση σε μια γλώσσα της 
επιλογής του αιτούντα. 

δ) Οι κατά τα ανωτέρω εγκρινόμενοι τίτλοι καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο, της αρμόδιας 
υπηρεσίας του ΕΟΤ, κατά χρονολογική σειρά έγκρισης. Μετά την καταχώρηση, ο 
δικαιούχος αποκτά δικαιώματα αποκλειστικής κυριότητας και χρήσης του τίτλου, 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρ. 2 του Β.Δ/τος 25 Νοεμβ/7 Δεκεμβ.1937. 

ε) Κατά τα λοιπά ισχύουν οι αναφερόμενοι στο ανωτέρω Β.Δ περιορισμοί. 

7. Το κατά τα ανωτέρω χορηγούμενο σήμα λειτουργίας καταχωρείται σε ειδικό βιβλίο, 
της αρμόδιας υπηρεσίας του ΕΟΤ, περιλαμβάνει δε τα εξής στοιχεία: Αύξοντα αριθμό 
βιβλίου καταχώρησης, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου της επιχείρησης, νομική μορφή 
της επιχείρησης και πλήρη στοιχεία αυτής (επωνυμία, δ/νση, τηλέφωνο, φαξ κ.λ.π.), 
πλήρη στοιχεία της περιοχής όπου βρίσκεται το Σ.Κ. (Περιφέρεια, νομός, ΟΤΑ, οδός, 
αριθμός, Ταχ. Κ.) και διακριτικό τίτλο του συνεδριακού κέντρου και της ξεν/κής 
μονάδας, σε περίπτωση που αυτό βρίσκεται εντός ξεν/κής μονάδας. 

8. Διαδικασία χορήγησης σήματος στα λειτουργούντα ή ανεγειρόμενα Συνεδριακά 
Κέντρα: 

Τα ήδη λειτουργούντα ή υπό ανέγερση Σ.Κ υποχρεούνται να υποβάλουν στον ΕΟΤ για τη 
χορήγηση του σήματος: 

Α) Οσα έχουν ανεγερθεί σύμφωνα με εγκεκριμένη από τον ΕΟΤ αρχιτεκτονική μελέτη, 
βάσει των τεχνικών προδιαγραφών της ΚΥΑ 23908/91 (ΦΕΚ 208/Β ) όπως διορθώθηκε 
(ΦΕΚ 298/Β) και ισχύει, εντός προθεσμίας εννέα (9) μηνών, θα υποβάλουν τα 
αναφερόμενα στην παρ. 2β της παρούσας απόφασης δικαιολογητικά. Β) Οσα έχουν 
ανεγερθεί χωρίς έγκριση της αρχιτεκτονικής μελέτης τους από τον ΕΟΤ οφείλουν να 
ακολουθήσουν την εξής διαδικασία: 

α) Εντός προθεσμίας πέντε (5) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας θα υποβάλουν: 



α.1.-Πλήρη σειρά, νομίμως χαρτοσημασμένη (σε τρία αντίγραφα) των αρχιτεκτονικών 
σχεδίων υπάρχουσας κατάστασης, τα οποία θα ελεγχθούν από την Δ/νση Β' Εφαρμογής 
Προγραμμάτων και Χωροταξίας, ώστε να λάβουν έγκριση της υπάρχουσας κατάστασης. 
Η ελέγχουσα υπηρεσία του ΕΟΤ νομιμοποιείται να επιφέρει τροποποιήσεις, ώστε τα 
υφιστάμενα Σ.Κ. να καταστούν λειτουργικά και να εξασφαλισθεί, ότι θα διαθέτουν τους 
απαιτούμενους χώρους (κύριους και βοηθητικούς) έστω και με αποκλίσεις ως προς τις 
τεχνικές προδιαγραφές της κατά τα ανωτέρω 8.Α. ΚΥΑ. Δεν είναι υποχρεωτική η τήρηση 
προδιαγραφών για άτομα με ειδικές ανάγκες καθώς και του απαιτούμενου αριθμού 
χώρων υγιεινής, πλην όμως, στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να πληρούνται οι 
ελάχιστες απαιτήσεις των εκάστοτε ισχυουσών υγειονομικών διατάξεων για χώρους 
συνάθροισης κοινού. Οσον αφορά στην κύρια συνεδριακή αίθουσα, ο αριθμός των 
συνέδρων προκύπτει, ως το πηλίκο του καθαρού εμβαδού της δια του συντελεστή 1,20. 
Η εν λόγω αίθουσα θα πρέπει να έχει συνυπολογιστεί στο συντελεστή δόμησης του 
οικοπέδου. Κατά τα λοιπά θα εφαρμόζονται οι οικείες προδιαγραφές του ΕΟΤ για 
συνεδριακό κέντρα. α.2.-Παράβολο υπέρ ΕΟΤ δρχ. 250 (διακόσιες πενήντα) ανά θέση 
συνέδρου.  

β) Μετά την έγκριση της υπάρχουσας κατάστασης και εντός προθεσμίας τεσσάρων (4) 
μηνών από αυτήν, οι ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες λειτουργούντων ή ανεγειρόμενων 
συνεδριακών κέντρων θα υποβάλουν όλα τα αναφερόμενα στην παρούσα ανωτ. παρ.2β 
δικαιολογητικά. Το παράβολο υπέρ ΕΟΤ στην περίπτωση αυτή θα είναι ίσο με δρχ 250 
(διακόσιες πενήντα) ανά σύνεδρο. 

Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας, η λειτουργία των Σ.Κ. χωρίς το ειδικό σήμα 
είναι παράνομη και δύναται να επιβληθεί σε βάρος της επιχείρησης πρόστιμο μέχρι πέντε 
εκατομμύρια (5.000.000) δρχ., σύμφωνα με την διάταξη του άρθ. 4 παρ. 4α του Ν. 
2160/93, καθώς και οι λοιπές προβλεπόμενες στον ίδιο νόμο κυρώσεις. 

"8.1. Για Συνεδριακά Κέντρα χωρητικότητας το πολύ έως 200 συνέδρων , που 
δημιουργούνται αποκλειστικά με ίδια κεφάλαια, εφαρμόζονται πιστά οι προδιαγραφές της 
υπ' αριθ. 23908/91 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Τουρισμού και 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, με εξαίρεση την παράγραφο 2.2.3, 
για την εφαρμογή της οποίας είναι δυνατό να λαμβάνεται υπόψη η ύπαρξη σε απόσταση 
15 χλμ. από το Σ.Κ. διπλάσιου αριθμού ξενοδοχειακών κλινών από εκείνο της 
δυναμικότητας του Σ.Κ. όχι μόνο των τάξεων ΑΑ' και Α', αλλά 

συμπληρωματικά και των τάξεων Β' και Γ . Για την χορήγηση του Ειδικού Σήματος 
λειτουργίας στις εν λόγω επιχειρήσεις υποβάλλονται όλα τα δικαιολογητικά που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2β της παρούσας Απόφασης". 

9. Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

10. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  
 


