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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Aθήνα 25 Νοεμβρίου 2013
Αριθ. Πρωτ.: 16017
ΠPOΣ : Όλα τα Κάμπινγκ της
Χώρας

ΘΕΜΑ: Τιμές Κάμπινγκ έτους 2014.

ΑΠΟΦΑΣΗ
του Διοικητικού Συμβουλίου
του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος
--------------------------

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Τον ν. 2160/93 (ΦΕΚ 118/Α') όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και ειδικότερα το
άρθρο 2 παρ. 1 και το άρθρο 4 παρ. 7 αυτού.
β) Την υπ' αριθ. 530992/87 (ΦΕΚ 557/Β) Υπουργική Απόφαση «Τεχνικές Προδιαγραφές
Τουριστικών Εγκαταστάσεων».
2. Το άρθρο 35 και την παρ.2 του άρθρου 45 του Ν. 3498/2006 σύμφωνα με την οποία όλες οι
ξενοδοχειακές επιχ/σεις της παρ. 1Α του άρθρου 2 του Ν. 2160/1993 υποχρεούνται να
γνωστοποιούν τις τιμές τους στο Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδος το οποίο τις θεωρεί
και επιμελείται όλων των διαδικασιών έγκρισης και αποστολής τους στα ξενοδοχεία και
Κάμπινγκ.
3. Την με αριθ. 1597/28-1-2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ 108/Β/2011).
4. Τη σχετική απόφαση του Δ.Σ. του Ξ.Ε.Ε. που ελήφθη κατά τη με αριθ. 32/22-11-2013
συνεδρίασή του.
5. Την ανάγκη καθορισμού των εισπραττομένων από τις οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις
(Κάμπινγκ) τιμών για το χρονικό διάστημα από 1/1/2014 – 31/12/2014 με γνώμονα τη
διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη διατήρηση της τιμολογιακής
ανταγωνιστικότητας της χώρας.
Καθορίζουμε τη διαδικασία υποβολής, ελέγχου και έγκρισης από το Ξ.Ε.Ε. των τιμών
των οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων (Κάμπινγκ) όλης της Χώρας για το
2014 ως κατωτέρω:
Α. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΙΜΩΝ
1. Η υποβολή των τιμών πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτυακού κόμβου
του Ξ.Ε.Ε. www.grhotels.gr με αυτόματη διαδικασία, την οποία σας προτρέπουμε να
χρησιμοποιήσετε προς διευκόλυνσή σας. Για να μπορέσετε να στείλετε ηλεκτρονικά τις
τιμές σας πρέπει να είστε κατ΄αρχήν εγγεγραμμένος χρήστης.
α) Εάν έχετε κάνει εγγραφή, τότε εισέλθετε στο σύστημα βάζοντας το όνομα χρήστη και τον
κωδικό πρόσβασης που καταχωρήσατε κατά την εγγραφή σας και μεταβείτε στην περιοχή
Υπηρεσίες σε μέλη, επιλέξτε Υποβολή Τιμών, συμπλήρωση δήλωσης.
Εάν πέρυσι
είχατε δηλώσεις τις τιμές σας ηλεκτρονικά θα δείτε ότι οι περσινές τιμές και οι περίοδοι
αντιγράφονται στην φετινή δήλωση διευκολύνοντάς σας. Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία
επιλέξτε υποβολή δήλωσης προς έγκριση. Εντός των επομένων 2 ημερών θα λάβετε
στο e-mail σας την δήλωση τιμών εγκεκριμένη ή μπορείτε να κάνετε ανάκτησή
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της μεταβαίνοντας στην συγκεκριμένη διεύθυνση οποιαδήποτε στιγμή.
β) Εάν δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης, τότε πρέπει πρώτα να μεταβείτε στη διεύθυνση
www.grhotels.gr και να κάνετε εγγραφή, σύμφωνα με τις οδηγίες του συστήματος.
Απαραίτητη προϋπόθεση γι’ αυτό είναι να μας γνωρίσετε πρώτα το
e-mail σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση webmaster@grhotels.gr. Σε εύλογο χρονικό
διάστημα μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής σας στο σύστημα, θα λάβετε σχετικό
μήνυμα για την ενεργοποίηση του λογαριασμού σας. Μετά την ενεργοποίηση του
λογαριασμού σας θα ακολουθήσετε τα βήματα που περιγράφουμε στην παραπάνω
παράγραφο (α) για να υποβάλλετε τις τιμές σας ηλεκτρονικά.
Οι τιμές τις οποίες θα δηλώσετε θα ισχύουν από 1/1/2014 μέχρι 31/12/2014 και θα
περιλαμβάνουν όλες τις επιβαρύνσεις (Δημ. τέλη και Φ.Π.Α.).
Οι τιμές για τις πρόσθετες παροχές: 1) Χρήση πρίζας 42 Volt, 2) Χρήση ηλεκτρικής εστίας, 3)
Χρήση ηλεκτρικού σιδήρου ανά ημίωρο, 4) Χρήση πισίνας μόνο για τους επισκέπτες των
πελατών του Κάμπινγκ, 5) Διανυκτέρευση παιδιών μέχρι 4 ετών, 6) Ποδήλατο, καθώς και κάθε
άλλη πρόσθετη παροχή, που προσφέρονται νομίμως, οφείλουν να δηλωθούν και δεσμεύουν
τους επιχειρηματίες ως προς την τήρησή τους. Το ίδιο ισχύει και για: α) την παραμονή μόνιμου
κατασκηνωτικού μέσου κενού ατόμων, β) την διημέρευση και γ) το ποσοστό έκπτωσης το
οποίο επιθυμούν οι επιχειρηματίες να κάνουν επί των εγκεκριμένων τιμών.
Η τιμή μονίμου κατασκηνωτή πρέπει να δηλωθεί και περιλαμβάνει: 2 ενήλικες, 2 παιδιά, ένα
μεταφορικό και ένα κατασκηνωτικό μέσο. Μόνιμος κατασκηνωτής θεωρείται όποιος παραμένει
σε κατασκήνωση άνω των 60 ημερών (δύο μήνες).
Η κάθε επιχείρηση μπορεί να καθορίσει τιμές για δύο χρονικές περιόδους (χαμηλή - υψηλή). Τα
χρονικά διαστήματα της χαμηλής ή υψηλής περιόδου καθορίζονται ελεύθερα από τους
επιχειρηματίες ανάλογα με τις ειδικές συνθήκες της κάθε περιοχής.
Όσα κάμπινγκ δεν έχουν τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής των τιμών, μπορούν να
συμπληρώσουν το σχετικό έντυπο και μαζί με μία φωτοτυπία του Ειδικού σήματος λειτουργίας
να τα αποστείλουν ταχυδρομικά, όπως κάθε χρόνο στο Ξ.Ε.Ε.
Η προθεσμία ηλεκτρονικής ή ταχυδρομικής υποβολής των τιμών είναι για μεν τα
συνεχούς λειτουργίας κάμπινγκ μέχρι 31-12-2013, για δε τα εποχικά πριν την
έναρξη λειτουργίας τους.
Τα κάμπινγκ μπορούν να διατηρήσουν και το 2014 τις τιμές της τελευταίας θεωρημένης από το
Ξ.Ε.Ε δήλωσης τιμών, πρέπει όμως εντός της ίδιας προθεσμίας να το γνωστοποιήσουν στο
Ξ.Ε.Ε. αποστέλλοντας υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 και μία φωτοτυπία της τελευταίας
θεωρημένης δήλωσης τιμών ή την εγκεκριμένη πινακίδα τιμών 2013.
Το Ξ.Ε.Ε. αφού ελέγξει τις δηλώσεις τιμών θα τις θεωρήσει και στη συνέχεια θ’ αποστείλει ένα
αντίγραφο στην αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία του Ε.Ο.Τ. καθώς και ένα αντίγραφο σε κάθε
κάμπινγκ, μαζί με την συμπληρωμένη και σφραγισμένη πινακίδα τιμών, που οι επιχειρηματίες
οφείλουν να έχουν αναρτημένη σε εμφανές σημείο του χώρου υποδοχής του κάμπινγκ. Οι τιμές
που θα δηλωθούν από κάθε κάμπινγκ μετά την θεώρηση και έγκριση τους από το Ξ.Ε.Ε. είναι
σταθερές και δεσμευτικές. Οποιαδήποτε μεταβολή των τιμών αυτών (εκτός των εκπτώσεων
που επιτρέπονται) υποβάλλεται για μία και μοναδική φορά για θεώρηση στο Ξ.Ε.Ε., διαφορετικά
αποτελεί παράβαση κατά τις διατάξεις του Ν. 2160/93 και επισύρει την επιβολή των
προβλεπόμενων κυρώσεων από τον Ε.Ο.Τ. (Άρθρο 2 της ΚΥΑ 1597/2011). Οι νέες τιμές θα
ισχύουν από την ημερομηνία έγκρισής τους από το Ξ.Ε.Ε.
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