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Πρέβεζα 17/05/2022 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Με τροπολογία έως 31.12.2025 το πρόγραμμα "Τουρισμός για όλους" - Ρυθμίσεις για τη 

διατήρηση του ειδικού σήματος λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) των ξενοδοχειακών καταλυμάτων.  

 

Το Επιμελητήριο Πρέβεζας ενημερώνει τις επιχειρήσεις μέλη του ότι με τροπολογία που 

κατατέθηκε στο νομοσχέδιο "Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία (ΕΕ) 

2019/2161 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019 για την 

τροποποίηση της Οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των Οδηγιών 98/6/ΕΚ, 2005/29/ΕΚ και 

2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά στην καλύτερη 

επιβολή και τον εκσυγχρονισμό των κανόνων της Ένωσης για την προστασία των καταναλωτών 

και άλλες διατάξεις"  προβλέπονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: 

1. Προβλέπεται η δυνατότητα εκπόνησης από το Υπουργείο Τουρισμού, έως τις 31.12.2025, 

ετήσιων προγραμμάτων για την ενίσχυση της ζήτησης του εγχώριου τουρισμού, με τίτλο 

«Τουρισμός για όλους», τα οποία χρηματοδοτούνται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. [Το 

εν λόγω μέτρο εφαρμόσθηκε τα έτη 2020 και 2021 (άρθρο 83 ν.4690/2020)]. 

2. α. Διατηρούν το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) τους τα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα της 

παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014, ακόμα και αν από το σύνολο των δικαιολογητικών που 

προβλέπονται για τη χορήγηση του Ε.Σ.Α. και έχουν καταθέσει στην αρμόδια υπηρεσία, 

ελλείπει η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (Α.Ε.Π.Ο.), υπό τις οριζόμενες 

προϋποθέσεις, β. Επαναχορηγείται το ανακληθέν Ε.Σ.Λ. σε κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα, 



που διέθεταν Ε.Σ.Λ., το οποίο έχει ανακληθεί λόγω έλλειψης Α.Ε.Π.Ο., υπό τις οριζόμενες 

προϋποθέσεις. 

Οι προτεινόμενες διατάξεις : 

Άρθρο 1 

Πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» 

1. Το Υπουργείο Τουρισμού δύναται να εκπονεί, έως τις 31.12.2025, ετήσια προγράμματα για την 

ενίσχυση της ζήτησης του εγχώριου τουρισμού, με τίτλο «Τουρισμός για όλους», τα οποία 

χρηματοδοτούνται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. 

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης και Τουρισμού καθορίζονται οι δικαιούχοι, οι όροι και οι προϋποθέσεις 

συμμετοχής, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και κάθε ηλεκτρονική διαδικασία που σχετίζεται 

με την υλοποίηση του προγράμματος ο χρόνος υλοποίησης, ο φορέας υλοποίησης του 

προγράμματος, κάθε άλλο ζήτημα σχετικό με τη χρηματοδότηση, διαχείριση, παρακολούθηση, 

ή άλλη συναφή ενέργεια για τη λειτουργία και την εκτέλεση των προγραμμάτων, καθώς και κάθε 

άλλο αναγκαίο τεχνικό ή λειτουργικό ζήτημα για την εφαρμογή του παρόντος. 

Άρθρο 2 

Προθεσμία περιβαλλοντικής αδειοδότησης κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων 

1. Τα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α' 155), που 

είναι αδειοδοτημένα κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, διατηρούν το Ειδικό Σήμα 

Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.), ακόμα και αν από το σύνολο των δικαιολογητικών που προβλέπονται για 

τη χορήγηση του Ε.Σ.Λ. και έχουν καταθέσει στην αρμόδια υπηρεσία, ελλείπει η απόφαση 

έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (Α.Ε.Π.Ο.), υπό την προϋπόθεση ότι έχει κατατεθεί το σχετικό 

αίτημα για την έκδοσή της στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή ή ότι αυτό θα κατατεθεί εντός 



τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Για την προσκόμιση της Α.Ε.Π.Ο. 

στην υπηρεσία, η οποία χορηγεί το Ε.Σ.Λ., τίθεται προθεσμία δύο (2) ετών από την έναρξη 

ισχύος του παρόντος. 

2. Σε κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα, που διέθεταν Ε.Σ.Λ., το οποίο έχει ανακληθεί λόγω 

έλλειψης Α.Ε.Π.Ο., επαναχορηγείται το Ε.Σ.Λ. που ανακλήθηκε, υπό την προϋπόθεση της 

υποβολής σχετικού αιτήματος στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή, εντός τεσσάρων (4) μηνών 

από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Στις επιχειρήσεις του πρώτου εδαφίου, για την 

προσκόμιση της Α.Ε.Π.Ο. στην υπηρεσία, η οποία χορηγεί το Ε.Σ.Λ., τίθεται προθεσμία δύο (2) 

ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. 

3. Μετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας του δεύτερου εδαφίου των παρ. 1 και 2, με 

απόφαση της αρμόδιας υπηρεσίας, ανακαλείται το Ε.Σ.Λ., σύμφωνα με τον ν. 4442/2016 (Α' 

230). 

     

 


