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Άρθρο 1
Τουριστικές επιχειρήσεις

1. Ως τουριστικές επιχειρήσεις ορίζονται οι επιχειρή−
σεις που δραστηριοποιούνται στον τοµέα του τουρι−
σµού και είναι οι εξής:

α. Τουριστικά καταλύµατα
β. Εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδοµής
γ. Τουριστικά γραφεία
δ. Γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων
ε. Επιχειρήσεις εκµίσθωσης Μοτοσικλετών, Τρίτροχων 

και Τετράτροχων οχηµάτων άνω των 50 κ.εκ.
στ. Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών 

(Τ.Ε.Ο.Μ.)
ζ. Ναυλοµεσιτικά Γραφεία.
2. Τουριστικά καταλύµατα
Τουριστικά καταλύµατα είναι οι τουριστικές επιχει−

ρήσεις που υποδέχονται τουρίστες και παρέχουν σε 
αυτούς διαµονή και άλλες συναφείς προς τη διαµονή 
υπηρεσίες, όπως εστίαση, ψυχαγωγία, αναψυχή, άθληση. 
∆ιακρίνονται ως εξής:

α. Κύρια ξενοδοχειακά καταλύµατα
αα. Ξενοδοχεία: Τα ξενοδοχεία είναι εγκαταστάσεις 

διαµονής που διαθέτουν χώρους διανυκτέρευσης σε 
δωµάτια ή σε διαµερίσµατα ενός ή δύο ή περισσότερων 
χώρων µε λουτρό, κοινόχρηστους χώρους υποδοχής, 
παραµονής των πελατών και αίθουσα παροχής τουλά−
χιστον πρωινού γεύµατος.

ββ. Οργανωµένες τουριστικές κατασκηνώσεις 
(camping): Οι οργανωµένες τουριστικές κατασκηνώ−
σεις είναι κύρια ξενοδοχειακά καταλύµατα, υπαίθρια, 

µε ή χωρίς οικίσκους, στα οποία παρέχεται η δυνατό−
τητα διαµονής, εστίασης και αναψυχής τουριστών που 
διαθέτουν ή όχι ίδια κατασκηνωτικά και µεταφορικά 
µέσα, όπως συρόµενα ή αυτοκινούµενα τροχόσπιτα, 
ρυµουλκούµενα ή ηµιρυµουλκούµενα τροχόσπιτα, σκη−
νές, τροχοσκηνές ή σκηνές επί της οροφής οχηµάτων, 
τουριστικά λεωφορεία διαµορφωµένα µε κοιτώνες (hotel 
bus) και τουριστικά λεωφορεία µε συρόµενα οχήµατα 
διαµορφωµένα µε κοιτώνες (rotel hotel). Για την ίδρυση 
και λειτουργία των οργανωµένων τουριστικών κατα−
σκηνώσεων εκδίδεται εντός τριών µηνών από τη δηµο−
σίευση του παρόντος σχετική απόφαση του Υπουργού 
Τουρισµού καθορίζοντας τις τεχνικές και λειτουργικές 
προδιαγραφές αυτών.

γγ. Ξενώνες φιλοξενίας νέων: Ξενώνες φιλοξενίας 
νέων είναι κύρια ξενοδοχειακά καταλύµατα τα οποία 
ευρίσκονται εντός εγκεκριµένων σχεδίων πόλεων και 
οικισµών. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισµού που 
εκδίδεται εντός δύο µηνών από τη δηµοσίευση του 
παρόντος καθορίζονται οι τεχνικές και λειτουργικές 
προδιαγραφές των ξενώνων φιλοξενίας νέων, οι όροι 
και οι προϋποθέσεις λειτουργίας τους, τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά και οι οικονοµικές επιβαρύνσεις για τη 
νόµιµη λειτουργία τους, το ύψος του ποσού των παρα−
βόλων για την κατάθεση αίτησης χορήγησης Ειδικού 
Σήµατος Λειτουργίας, οι διοικητικές κυρώσεις για πα−
ράβαση των παραπάνω όρων και προϋποθέσεων, τα 
κριτήρια και η διαδικασία κατάταξής τους και κάθε άλλο 
σχετικό θέµα για την ίδρυση και λειτουργία αυτών.

Επιτρέπεται η µετατροπή υφιστάµενων ξενοδοχεια−
κών καταλυµάτων της υποπερίπτωσης αα΄ της περίπτω−
σης α΄ της παραγράφου 1 ή πολυώροφων οικοδοµών σε

 ξενώνες φιλοξενίας νέων, εφόσον πληρούν τις τεχνι−
κές και λειτουργικές προδιαγραφές του προηγούµενου 
εδαφίου. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισµού κα−
θορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία µετατροπής των 
καταλυµάτων αυτών ή των πολυώροφων οικοδοµών σε 
ξενώνες φιλοξενίας νέων.

δδ. Σύνθετα τουριστικά καταλύµατα: Σύνθετα τουρι−
στικά καταλύµατα είναι τα ξενοδοχειακά καταλύµατα 
της υποπερίπτωσης αα΄ της περίπτωσης α΄ της πα−
ραγράφου 2 που ανεγείρονται σε συνδυασµό: α) µε 
τουριστικές επιπλωµένες κατοικίες της υποπερίπτωσης 
ββ΄ της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 και β) µε 
εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδοµής. Για την 
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προϋποθέσεις, καθώς και η µορφή και το περιεχόµενο 
του εντύπου της διαδικασίας χορήγησης Ειδικού Σή−
µατος Λειτουργίας, προκειµένου αυτή να ενταχθεί στο 
σύστηµα διεκπεραίωσης µέσω Κέντρου Εξυπηρέτησης 
Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο Εξυ−
πηρέτησης (Ε.Κ.Ε.).

3. Η αρµόδια υπηρεσία τουρισµού χορηγεί Ε.Σ.Λ. εντός 
πενήντα (50) ηµερών από την προσήκουσα υποβολή των 
δικαιολογητικών της παραγράφου 1. Αν παρέλθει άπρακτη 
η ανωτέρω προθεσµία τεκµαίρεται η χορήγηση του Ε.Σ.Λ., 
σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 3844/2010 
(Α΄ 63) και ο αιτών µπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση 
από την αρµόδια για τη χορήγηση του Ε.Σ.Λ. αρχή.

4. Κατά τη διάρκεια της πλήρους λειτουργίας των 
καταλυµάτων (θερινή περίοδος) οι αρµόδιες Υπηρεσίες 
Περιβαλλοντικής Υγιεινής (∆/νσεις ∆ηµόσιας Υγείας και 
Κοινωνικής Μέριµνας ή ∆/νσεις Περιβαλλοντικής Υγιει−
νής και Υγειονοµικού Ελέγχου) των οικείων Περιφερεια−
κών Ενοτήτων διενεργούν δειγµατοληπτικούς ελέγχους 
προκειµένου να διαπιστωθεί ότι από τη λειτουργία του 
αποχετευτικού συστήµατος του τουριστικού καταλύµα−
τος δεν δηµιουργούνται κίνδυνοι για τη δηµόσια υγεία. 
Η έκθεση αυτοψίας αποστέλλεται στην αρµόδια υπη−
ρεσία τουρισµού και σε περίπτωση που διαπιστωθούν 
και βεβαιωθούν κίνδυνοι για τη δηµόσια υγεία µπορεί 
να ανακληθεί το Ειδικό Σήµα Λειτουργίας.

5. Στα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος και 
στα λοιπά καταστήµατα των οποίων η λειτουργία έχει 
προβλεφθεί εντός του τουριστικού καταλύµατος χορη−
γείται από την αρµόδια κατά τόπο υπηρεσία τουρισµού 
βεβαίωση συνδροµής νοµίµων προϋποθέσεων για τη 
λειτουργία τους µε την προϋπόθεση της προηγούµενης 
υποβολής των κατά περίπτωση προβλεπόµενων από την 
κείµενη νοµοθεσία δικαιολογητικών. Η βεβαίωση συν−
δροµής νοµίµων προϋποθέσεων χορηγείται το αργότερο 
εντός πενήντα (50) ηµερών από την προσήκουσα υποβο−
λή των δικαιολογητικών. Η αρµόδια υπηρεσία τουρισµού 
αναζητεί υπηρεσιακά από την αρµόδια υγειονοµική υπη−
ρεσία τη σχετική γνωµοδότηση που επιβεβαιώνει ότι το 
υπό αδειοδότηση ΚΥΕ πληροί τους όρους της απόφασης 
µε αριθµό Υ1γ/ΓΠ/οικ. 96967 (Β΄ 2718). Αν παρέλθει άπρα−
κτη η ανωτέρω προθεσµία τεκµαίρεται η χορήγηση της 
βεβαίωσης συνδροµής νοµίµων προϋποθέσεων.

6. Το Ε.Σ.Λ. είναι αόριστης διάρκειας. Τα δικαιολογητι−
κά των οποίων η ισχύς λήγει αντικαθίστανται υποχρε−
ωτικά προ της λήξης τους, άλλως το Ε.Σ.Λ. ανακαλείται 
µε απόφαση του Προϊσταµένου της αρµόδιας για τη 
χορήγησή του αρχής. Οποιαδήποτε αλλαγή στο φυσικό 
ή νοµικό πρόσωπο που εκµεταλλεύεται το τουριστικό 
κατάλυµα συνεπάγεται έκδοση Ε.Σ.Λ. µε µόνη την υπο−
βολή των δικαιολογητικών α΄ και η΄ της παραγράφου 1 
του παρόντος άρθρου, καθώς και απόδειξη κατάθεσης 
παραβόλου ίσου µε το 20% του ποσού που καθορίζεται 
στην περίπτωση ε΄ της παραγράφου 1.

7. Ειδικά για τις κολυµβητικές δεξαµενές υποβάλλο−
νται τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στη διάταξη 
της παρ. 2 του άρθρου 154 του ν. 4070/2012.

Άρθρο 5
Κατάταξη τουριστικών καταλυµάτων

1. Τα ξενοδοχεία κατατάσσονται σε πέντε (5) κατη−
γορίες αστέρων. Με προεδρικό διάταγµα ύστερα από 
πρόταση του Υπουργού Τουρισµού καθορίζονται οι 

τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές των κύριων 
ξενοδοχειακών καταλυµάτων, ο τρόπος και η διαδικασία 
κατάταξής τους, τα βαθµολογούµενα κριτήρια και κάθε 
άλλο σχετικό ζήτηµα.

2. Τα ενοικιαζόµενα επιπλωµένα δωµάτια−διαµερίσµα−
τα κατατάσσονται σε κατηγορίες κλειδιών. Με απόφα−
ση του Υπουργού Τουρισµού καθορίζονται ο αριθµός 
των κατηγοριών κλειδιών, οι τεχνικές και λειτουργικές 
προδιαγραφές των ενοικιαζόµενων επιπλωµένων δωµα− 
τίων − διαµερισµάτων, ο τρόπος και η διαδικασία κατά−
ταξής τους, τα βαθµολογούµενα κριτήρια και κάθε άλλη 
σχετική λεπτοµέρεια.

Άρθρο 6
∆ιαδικασία κατάταξης τουριστικών καταλυµάτων

1. Αρµόδιος φορέας για την κατάταξη των κύριων 
ξενοδοχειακών καταλυµάτων και των ενοικιαζόµενων 
επιπλωµένων δωµατίων − διαµερισµάτων, όπου θα τηρεί 
και µητρώο διακριτικών τίτλων, ορίζεται το Ξενοδοχει−
ακό Επιµελητήριο Ελλάδος (Ξ.Ε.Ε.) το οποίο εκδίδει το 
οικείο πιστοποιητικό κατάταξης ύστερα από αίτηση της 
επιχείρησης η οποία υποβάλλεται το αργότερο εντός 
δέκα (10) ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής αίτησης 
χορήγησης Ε.Σ.Λ. στην αρµόδια υπηρεσία τουρισµού.

2. Το Ξ.Ε.Ε. εντός πενήντα (50) ηµερών από την υποβο−
λή της αίτησης για την κατάταξη του τουριστικού κα−
ταλύµατος εκδίδει πιστοποιητικό κατάταξης του κατα−
λύµατος σε κατηγορία αστέρων ή κλειδιών αντίστοιχα. 
Το πιστοποιητικό κατατίθεται στην αρµόδια υπηρεσία 
τουρισµού το αργότερο εντός είκοσι (20) ηµερών από 
την έκδοσή του αλλιώς το Ε.Σ.Λ. ανακαλείται.

Η προβλεπόµενη στο άρθρο αυτό διαδικασία έκδο−
σης πιστοποιητικού κατάταξης πραγµατοποιείται είτε 
από την κεντρική υπηρεσία του Ξ.Ε.Ε. είτε από τα πε−
ριφερειακά του γραφεία, που έχουν συσταθεί ή θα 
συσταθούν µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
σύµφωνα µε τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 48 του 
ν. 3905/2010 (Α΄ 219).

3. Το πιστοποιητικό κατάταξης έχει διάρκεια πέντε (5) 
έτη. Μετά τη λήξη της πενταετίας από την κατάταξη 
των κύριων ξενοδοχειακών καταλυµάτων και των ενοι−
κιαζόµενων επιπλωµένων δωµατίων − διαµερισµάτων 
σε κατηγορίες, σύµφωνα µε το παρόν άρθρο, οι επι−
χειρηµατίες υποχρεούνται να υποβάλουν στις αρµόδι−
ες υπηρεσίες τουρισµού πιστοποιητικό ανανέωσης της 
κατάταξής τους, σύµφωνα µε τις ισχύουσες τεχνικές και 
λειτουργικές προδιαγραφές.

4. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισµού δύνανται 
να προβαίνουν οποτεδήποτε σε έλεγχο για να διαπιστώ−
νουν αν η κατάταξη έγινε, σύµφωνα µε τις ισχύουσες τε−
χνικές και λειτουργικές προδιαγραφές. Αν διαπιστωθεί 
ότι η κατάταξη έγινε σε ανώτερη κατηγορία, το Ε.Σ.Λ. 
ανακαλείται έως την προσκόµιση νέου πιστοποιητικού 
κατάταξης από τον αρµόδιο φορέα.

5. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισµού καθορίζο−
νται ο τύπος και το περιεχόµενο του πιστοποιητικού 
κατάταξης που χορηγεί το Ξ.Ε.Ε., ο τρόπος τήρησης 
του µητρώου της παραγράφου 1, καθώς και κάθε άλλη 
αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της ανωτέρω 
διάταξης. Με όµοια απόφαση καθορίζεται το ανώτα−
το ύψος της αµοιβής που καταβάλλουν οι αιτούντες 
για τη χορήγηση του πιστοποιητικού κατάταξης στο 
Ξ.Ε.Ε., αναλόγως του αριθµού των δωµατίων των προς 
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ανακατάταξη κύριων και µη ξενοδοχειακών καταλυµά−
των και κάθε άλλο σχετικό ζήτηµα για την εφαρµογή 
της ανωτέρω διάταξης.

Άρθρο 7
Ελεγκτική διαδικασία – κυρώσεις

1. Υπάλληλοι των αρµόδιων υπηρεσιών τουρισµού δι−
ενεργούν ελέγχους στις τουριστικές επιχειρήσεις του 
άρθρου 1 οπουδήποτε εντός της χώρας.

Με απόφαση του Υπουργού Τουρισµού ορίζεται το 
είδος και το περιεχόµενο των παραπάνω ελέγχων, οι 
επιχειρήσεις και τα καταστήµατα, η εκπαίδευση των 
ελεγκτικών οργάνων του Υπουργείου Τουρισµού και 
κάθε άλλο σχετικό ζήτηµα.

2. Στο φορέα επιχείρησης που εκµεταλλεύεται τουρι−
στικό κατάλυµα οποιασδήποτε κατηγορίας και λειτουρ−
γικής µορφής, που λειτουργεί χωρίς το προβλεπόµε−
νο από τις οικείες διατάξεις Ε.Σ.Λ., λόγω ανάκλησης ή 
αφαίρεσής του ή λόγω του γεγονότος ότι ουδέποτε του 
χορηγήθηκε Ε.Σ.Λ. επιβάλλεται πρόστιµο ύψους διακοσί−
ων (200) ευρώ ανά κλίνη. Εξαιρετικά στις οργανωµένες 
τουριστικές κατασκηνώσεις (camping), µε ή χωρίς οικί−
σκους, που λειτουργούν χωρίς το προβλεπόµενο από τις 
οικείες διατάξεις Ε.Σ.Λ., λόγω ανάκλησης ή αφαίρεσής 
του ή λόγω του γεγονότος ότι ουδέποτε του χορηγή−
θηκε Ε.Σ.Λ. επιβάλλεται πρόστιµο ύψους διακοσίων (200) 
ευρώ ανά θέση και ανά οικίσκο.

3. Στις επιχειρήσεις που εκµεταλλεύονται οργανωµέ−
νες τουριστικές κατασκηνώσεις, οι οποίες παραβαίνουν 
τις οικείες διατάξεις περί οργανωµένων τουριστικών 
κατασκηνώσεων, επιβάλλεται πρόστιµο ύψους πέντε 
χιλιάδων (5.000) ευρώ και προσωρινή αφαίρεση του 
Ε.Σ.Λ. για χρονικό διάστηµα µέχρι έξι (6) µηνών. Οριστι−
κή αφαίρεση της άδειας επιβάλλεται εφόσον µέσα σε 
διάστηµα δεκαοκτώ (18) συνεχών µηνών έχουν επιβλη−
θεί τρεις τουλάχιστον ποινές προστίµου ή εφόσον έχει 
επιβληθεί εντός της προηγούµενης τριετίας προσωρινή 
αφαίρεση του Ε.Σ.Λ..

4. Επιπλέον των διοικητικών κυρώσεων που περιγρά−
φονται στην παράγραφο 2, σε τουριστικό κατάλυµα, 
οποιασδήποτε κατηγορίας και λειτουργικής µορφής, 
που λειτουργεί χωρίς το προβλεπόµενο από τις οικεί−
ες διατάξεις Ε.Σ.Λ., λόγω ανάκλησης ή αφαίρεσής του 
ή λόγω του γεγονότος ότι ουδέποτε του χορηγήθηκε 
Ε.Σ.Λ. επιβάλλεται συνδυαστικά µε τις διοικητικές κυρώ−
σεις και το διοικητικό µέτρο της σφράγισης µε απόφαση 
της αρµόδιας υπηρεσίας τουρισµού από τα όργανά της 
και µε τη συνδροµή της αστυνοµικής αρχής.

5. Παραβίαση των σφραγίδων τιµωρείται, σύµφωνα µε 
τη διάταξη του άρθρου 178 του Ποινικού Κώδικα.

6. Σε επιχειρήσεις που εκµεταλλεύονται εγκαταστά−
σεις ειδικής τουριστικής υποδοµής, τουριστικά γρα−
φεία, γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων, επιχειρήσεις 
εκµίσθωσης µοτοσικλετών, τρίτροχων και τετράτροχων 
οχηµάτων άνω των 50 κ.εκ. χωρίς οδηγό, τουριστικές 
επιχειρήσεις οδικών µεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.) και ναυλοµε−
σιτικά γραφεία που λειτουργούν χωρίς βεβαίωση συν−
δροµής νοµίµων προϋποθέσεων, επιβάλλεται πρόστιµο 
δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ.

7. Σε τουριστικά γραφεία που αποστέλλουν τουριστική 
πελατεία σε καταλύµατα που λειτουργούν χωρίς βεβαί−
ωση συνδροµής νοµίµων προϋποθέσεων επιβάλλεται 
πρόστιµο ύψους δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ.

8. Πρόστιµο ύψους χιλίων (1.000) ευρώ επιβάλλεται 
σε επιχείρηση κύριων ή µη κύριων ξενοδοχειακών κα−
ταλυµάτων που λόγω ελλείψεως ή βλαβών στο δίκτυο 
ύδρευσης ή στο αποχετευτικό δίκτυο ή στις εγκατα−
στάσεις γενικά του καταλύµατος ρυπαίνεται ο χώρος 
παροχής υπηρεσιών ή ο περιβάλλων χώρος ξενοδο−
χείου και κάθε είδους καταλύµατος. Σε περίπτωση µη 
συµµορφώσεως του υπόχρεου, µέσα σε τριάντα (30) 
ηµέρες από την επίδοση της απόφασης, µπορεί να 
επιβάλλεται ως µέτρο η σφράγιση του ξενοδοχείου 
ή καταλύµατος αµέσως, µε απόφαση του Υπουργού 
Τουρισµού, µέχρι να εξαλειφθεί η ρύπανση και να απο−
κατασταθεί το περιβάλλον. Στην περίπτωση αυτή η 
άσκηση οποιουδήποτε ένδικου µέσου ή βοηθήµατος 
δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσµα. Το µέτρο αίρεται 
µε όµοια απόφαση µετά από αίτηση του ενδιαφερό−
µενου και αφού διαπιστωθεί ότι εξέλιπαν οι λόγοι που 
το προκάλεσαν.

9. Σε τουριστική επιχείρηση, κάθε κατηγορίας, επι−
βάλλεται πρόστιµο ύψους χιλίων (1.000) ευρώ για κάθε 
παράβαση, εξαιτίας της οποίας τουρίστας στερήθηκε 
των υπηρεσιών του ξενοδοχείου λόγω εκµίσθωσης κλι−
νών περισσότερων από τη δυναµικότητα των κλινών του 
ξενοδοχείου. Το πρόστιµο του προηγούµενου εδαφίου 
δεν επιβάλλεται αν η επιχείρηση εξασφάλισε έγκαιρα 
τη στέγαση του τουρίστα σε ξενοδοχείο της περιοχής 
του της ίδιας τουλάχιστον κατηγορίας.

10. Σε τουριστική επιχείρηση, κάθε κατηγορίας, που 
παραλείπει να προσφέρει στην πελατεία της τις υπη−
ρεσίες που υποσχέθηκε ή διαφήµισε ή αν οι υπηρεσίες, 
ανέσεις ή αγαθά που προσέφερε είναι προδήλως κατώ−
τερης κατηγορίας ή ποιότητας, επιβάλλεται πρόστιµο 
ύψους πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.

11. Τα διοικητικά πρόστιµα, που προβλέπονται στον 
παρόντα νόµο, καθώς και τα πρόστιµα των παραγρά−
φων 1 και 2 του άρθρου 2 του ν. 642/1977 (Α΄ 200), του 
άρθρου 11 του ν. 393/1976 (Α΄ 199) και του άρθρου 15 του 
ν. 711/1977 (Α΄ 284) µπορούν να αναπροσαρµόζονται µε 
απόφαση του Υπουργού Τουρισµού που δηµοσιεύεται 
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

12. Τα πρόστιµα που προβλέπονται στο παρόν, καθώς 
και οι κυρώσεις επιβάλλονται από την αρµόδια υπηρεσία 
τουρισµού. Τα διοικητικά πρόστιµα επιβάλλονται υπέρ 
του Ελληνικού ∆ηµοσίου, βεβαιώνονται στην αρµόδια 
κατά περίπτωση ∆.Ο.Υ. και εισπράττονται, σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του Κ.Ε.∆.Ε..

13. Σε περίπτωση υποτροπής οποιασδήποτε παράβα−
σης του παρόντος άρθρου το επιβληθέν πρόστιµο δι−
πλασιάζεται και σε περίπτωση δεύτερης υποτροπής το 
προβλεπόµενο ανώτατο όριο προστίµου τριπλασιάζεται.

14. Οι διοικητικές κυρώσεις, που προβλέπονται από τις 
διατάξεις του παρόντος άρθρου, επιβάλλονται πέραν 
και ανεξαρτήτως των κυρώσεων, που τυχόν προβλέπο−
νται από άλλες διατάξεις.

15. Όποιος διαφηµίζει τουριστικές υπηρεσίες χωρίς να 
του έχει χορηγηθεί προηγουµένως Ε.Σ.Λ. ή βεβαίωση 
συνδροµής νοµίµων προϋποθέσεων υπόκειται σε πρό−
στιµο ύψους πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.

16. Προ της επιβολής οποιασδήποτε διοικητικής κύρω−
σης, ο υπόχρεος της παράβασης καλείται µε απόδειξη 
να δώσει εξηγήσεις και σχετικές διευκρινίσεις µέσα σε 
δεκαπέντε (15) ηµέρες από την παραλαβή της σχετικής 
κλήσης. Ειδικά, προ της επιβολής διοικητικών κυρώσε−


