
Αριθµ. 2974 

 

Προσδιορισµός των λειτουργικών µορφών και κατηγοριών των τουριστικών καταλυµάτων και λοιπών 

τουριστικών εγκαταστάσεων που εντάσσονται σε προγράµµατα αρµοδιότητας του Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. 

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ − ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Του ν.δ. 131/1974 «περί παροχής οικονοµικών ενισχύσεων στη γεωργική, κτηνοτροφική, δασική και 

αλιευτική παραγωγή» (320/Α΄), όπως τροποποιήθηκε µε τους ν. 1409/1983 (199/Α΄), 2538/1997 (242/Α΄) και 

2512/1997 (138/Α΄). 

2. Το π.δ. 402/1988 (Φ.Ε.Κ. 187/Α΄/26.8.1988) «Οργανισµός Υπουργείου Γεωργίας», όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει. 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που 

κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 

κυβερνητικά όργανα» (Φ.Ε.Κ. 98/Α΄/22.4.2005). 

4. Το άρθρο 21 παρ. 8 του ν. 2741/1999 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων και άλλες ρυθµίσεις του ΥΠ. 

Ανάπτυξης» (199/Α΄). 

5. Την υπ’ αριθµ. Υ1/2004 απόφαση του Πρωθυπουργού «Μεταβολή Τίτλων Υπουργείων και καθορισµός της 

σειράς τάξης των Υπουργείων» (Φ.Ε.Κ. 513/Β΄). 

6. Την υπ’ αριθµ. 399570/2001 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 

Αποκέντρωσης, Οικονοµικών και Γεωργίας «Σύσταση ∆ιοικητικού Τοµέα Προγραµµατισµού και Εφαρµογών 

του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και θέσης Ειδικού Γραµµατέα στο Υπουργείο Γεωργίας» (Φ.Ε.Κ. 

1363/Β΄), όπως συµπληρώθηκε µε τις υπ’ αριθµ. 222822/2003 (Φ.Ε.Κ. 592/ Β΄) και 229920/2002 (Φ.Ε.Κ. 

233/Β΄) όµοιες αποφάσεις. 

7. Το π.δ. 4/2009 «∆ιορισµός Υπουργών Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Φ.Ε.Κ. 2/Α΄/8.1.2009). 

8. Την υπ’ αριθµ. 296/22.1.2009 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίµων µε την οποία διορίστηκε ο Κωνσταντίνος Γκλέτσος στη θέση του Ειδικού Γραµµατέα του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. 

9. Το π.δ. 122/2004 «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισµού» (Φ.Ε.Κ. 85/Α΄/17.3.2004). 

10. Το ν. 3270/2004 «Αρµοδιότητες Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέµατα τουρισµού» (Φ.Ε.Κ. 187/ 

Α΄/11.10.2004). 

11. Το π.δ. 206/2007 «∆ιορισµός Υπουργών και Υφυπουργών» (Φ.Ε.Κ. 232/Α΄/19.9.2007). 

12. Το ν. 3614/2007 «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική 

περίοδο 2007 – 2013» (Φ.Ε.Κ. 267/Α΄/3.12.2007), όπως ισχύει κάθε φορά. 

13. Τον Κανονισµό (ΕΚ) 1698/2005 του Συµβουλίου της 20ης Σεπτεµβρίου 2005, για τη στήριξη της αγροτικής 

ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) όπως ισχύει κάθε φορά. 

14. Τον Κανονισµό (ΕΚ) 1974/2006 της Επιτροπής της 15ης ∆εκεµβρίου 2006, για τη θέσπιση λεπτοµερών 

κανόνων εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΚ) 1698/2005 του Συµβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής 

ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) όπως ισχύει κάθε φορά. 

15. Τον Κανονισµό (ΕΚ) 1198/2006 του Συµβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006, για το Ευρωπαϊκό Ταµείο 

Αλιείας, όπως ισχύει κάθε φορά. 

16. Τον Κανονισµό (ΕΚ) 498/2007 της Επιτροπής της 26ης Μαρτίου 2007 για «τη θέσπιση λεπτοµερών 

κανόνων εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 1198/2006 του Συµβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταµείο 

Αλιείας, όπως ισχύει κάθε φορά. 

17. Την υπ’ αριθµ. Ε(2007) 6015/29.11.2007 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του 

«Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 − 2013», όπως αυτή ισχύει κάθε φορά. 



18. Την υπ’ αριθµ. Ε(2007) 6402/11.12.2007 απόφαση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την 

Έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος του τοµέα της Αλιείας (CCI:2007GR14FPΟ001) για την 

προγραµµατική περίοδο 2007 − 2013 όπως ισχύει κάθε φορά. 

19. Το π.δ. 43/2002 για την κατάταξη των κύριων ξενοδοχειακών καταλυµάτων σε κατηγορίες µε σύστηµα 

αστέρων και τεχνικές προδιαγραφές αυτών (43/Α΄), όπως τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 12403/25.7.2007 

Απόφαση Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης (Φ.Ε.Κ. 1441/Β΄). 

20. Το π.δ. 337/2000 για την κατάταξη ενοικιαζοµένων δωµατίων και ενοικιαζοµένων διαµερισµάτων σε 

κατηγορίες µε το σύστηµα των κλειδιών (281/Α΄), όπως τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 13635/3.11.2006 

απόφαση Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης (Φ.Ε.Κ. 1684/Β΄). 

21. Το π.δ. 33/1979 περί τουριστικών καταλυµάτων εντός παραδοσιακών κτισµάτων (10/Α΄), σε συνδυασµό µε 

την υπ’ αριθµ. 532249/27.7.1994 απόφαση Γενικού Γραµµατέα Ε.Ο.Τ. (Φ.Ε.Κ. 616/Β΄). 

22. Την υπ’ αριθµ. 530992/28.9.1987 απόφ. του Ε.Ο.Τ. που αφορά «Τεχνικές προδιαγραφές τουριστικών 

εγκαταστάσεων» (Φ.Ε.Κ. 557/Β΄). 

23. Την υπ’ αριθµ. 2647/ΥΠΕΘΟ/538866/ΕΙ∆135/ΕΟΤ19.11.1986 απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής 

Οικονοµίας «Μέτρα για την ελεγχόµενη τουριστική ανάπτυξη και την αναβάθµιση της τουριστικής προσφοράς 

περιοχών της Χώρας. Καθορισµός περιοχών ελέγχου τουριστικής ανάπτυξης», όπως τροποποιήθηκε µε την υπ’ 

αριθµ. 7394/14.6.2005 (Φ.Ε.Κ. 854/Β΄) απόφαση του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης και ισχύει. 

24. Το γεγονός ότι από την εφαρµογή της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 

Προϋπολογισµού, αποφασίζουµε: 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 

Άρθρο 1 

Πεδίο εφαρµογής 

Οι διατάξεις της παρούσας αφορούν σε δράσεις για την προώθηση του αγροτικού τουρισµού και του τουρισµού 

µε την ευρεία έννοια, οι οποίες δύνανται να υλοποιηθούν στο πλαίσιο συγχρηµατοδοτούµενων ή και εθνικών 

προγραµµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 

Λειτουργικές µορφές και κατηγορίες τουριστικών καταλυµάτων 

Άρθρο 2 

Α. Μετατροπή παραδοσιακών ή διατηρητέων κτισµάτων σε τουριστικά καταλύµατα.  

Ενισχύεται η επισκευή, αποκατάσταση παραδοσιακών η διατηρητέων κτιρίων και η µετατροπή τους σε 

τουριστικά καταλύµατα, σε εφαρµογή αρχιτεκτονικής µελέτης, που συντάσσεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 

π.δ. 33/1979 (Φ.Ε.Κ. 10/Α΄/24.1.1979) και την υπ’ αριθµ. 532249/27.7.1994 (Φ.Ε.Κ. 616/Β΄/9.8.1994) 

απόφαση του Γενικού Γραµµατέα του Ε.Ο.Τ.. 

Τα ανωτέρω κτίσµατα πρέπει να είναι χαρακτηρισµένα ως παραδοσιακά ή διατηρητέα από τις αρµόδιες κατά 

τόπους Υπηρεσίες του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. ή του ΥΠ.ΠΟ.. 

Β. Ίδρυση κύριων ξενοδοχειακών καταλυµάτων 

Οι λειτουργικές µορφές και κατηγορίες κύριων ξενοδοχειακών καταλυµάτων, της παρ.1Α του άρθρου 2 του ν. 

2160/1993, που δύνανται να ενισχυθούν στο πλαίσιο προώθησης του αγροτικού τουρισµού και του τουρισµού 

µε την ευρεία έννοια σύµφωνα µε το Κεφάλαιο Α της παρούσας, είναι οι ακόλουθες: 

1. Ξενοδοχεία κλασσικού τύπου, 5, 4 και 3 αστέρων: 

Η ίδρυσή τους γίνεται σύµφωνα µε τις σχετικές προδιαγραφές που προβλέπονται στο π.δ. 43/2002 (Φ.Ε.Κ. 

43/Α΄/2002), όπως τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 12403/25.7.2007 απόφαση Υπουργού Τουριστικής 

Ανάπτυξης (Φ.Ε.Κ. 1441/Β΄) και ισχύει κάθε φορά. 

Ελάχιστη δυναµικότητα 10 δωµάτια, 20 κλίνες 

Μέγιστη δυναµικότητα: 40 κλίνες. 



2. Ξενοδοχεία τύπου επιπλωµένων διαµερισµάτων 5, 4 και 3 αστέρων: 

Η ίδρυσή τους γίνεται σύµφωνα µε τις σχετικές προδιαγραφές και διαδικασίες, που προβλέπονται στο π.δ. 

43/2002 (Φ.Ε.Κ. 43/Α΄/2002) όπως τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 12403/25.7.2007 απόφαση Υπουργού 

Τουριστικής Ανάπτυξης (Φ.Ε.Κ. 1441/Β΄) και ισχύει κάθε φορά. 

Μέγιστη δυναµικότητα: 40 κλίνες. 

3. Οργανωµένες Τουριστικές κατασκηνώσεις Γ΄ τάξης και άνω 

Η ίδρυση οργανωµένων τουριστικών κατασκηνώσεων Γ΄ τάξης και άνω, γίνεται σύµφωνα µε τις προδιαγραφές 

και διαδικασίες που προβλέπονται στην υπ’ αριθµ. 530992/1987 (Φ.Ε.Κ. 557/Β΄/1987) απόφαση του Ε.Ο.Τ., 

όπως ισχύει κάθε φορά. 

Γ. Ίδρυση µη κύριων τουριστικών καταλυµάτων 

Οι λειτουργικές µορφές και κατηγορίες µη κύριων ξενοδοχειακών καταλυµάτων, της παρ.1Β του άρθρου 2 του 

ν. 2160/1993, που δύνανται να ενισχυθούν στο πλαίσιο προώθησης του αγροτικού τουρισµού και του 

τουρισµού µε την ευρεία έννοια, σύµφωνα µε το Κεφάλαιο Α΄ της παρούσας, είναι οι ακόλουθες: 

1. Τουριστικές επιπλωµένες κατοικίες: 

Η ίδρυση των τουριστικών επιπλωµένων κατοικιών γίνεται σύµφωνα µε τις σχετικές προδιαγραφές και 

διαδικασίες που προβλέπονται στην υπ’ αριθµ. 530992/1987 (Φ.Ε.Κ. 557/Β΄/1987) απόφαση του Ε.Ο.Τ., όπως 

ισχύει κάθε φορά. 

Οι Τουριστικές επιπλωµένες κατοικίες που δύνανται να ενισχυθούν είναι: 

α) µονόχωρες συνολικής επιφάνειας από 40 έως και 50 τ.µ., 

β) δύο κυρίων χώρων συνολικής επιφάνειας από 60 έως και 70 τ.µ. µεµονωµένες ή σε σειρά ή σε συγκρότηµα 

µονόροφες ή δυόροφες µονοκατοικίες που έχουν αυτοτέλεια λειτουργίας, ανεξάρτητη εξωτερική προσπέλαση η 

κάθε µία και ιδιωτικότητα. 

2. Ενοικιαζόµενα δωµάτια 4 «κλειδιών», σε συγκρότηµα µέχρι 10 δωµατίων: 

Η ίδρυσή τους γίνεται σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που ορίζονται στο π.δ. 337 (Φ.Ε.Κ. 281/Α΄/28.12.2000), 

όπως τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 13635/3.11.2006 απόφαση Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης (Φ.Ε.Κ. 

1684/Β΄) και ισχύει κάθε φορά. Ελάχιστη δυναµικότητα: 5 δωµάτια, 10 κλίνες. 

3. Ενοικιαζόµενα επιπλωµένα διαµερίσµατα 4 «κλειδιών» σε συγκρότηµα µέχρι 20 δωµατίων 

Η ίδρυσή τους γίνεται σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που ορίζονται στο π.δ. 337 (Φ.Ε.Κ. 281/Α΄/28.12.2000), 

όπως τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 13635/3.11.2006 απόφαση Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης (Φ.Ε.Κ. 

1684/Β΄) και ισχύει κάθε φορά. Το καθιστικό συνυπολογίζεται στον αριθµό των δωµατίων. 

Ελάχιστη δυναµικότητα: 5 δωµάτια, 10 κλίνες. 
 

Άρθρο 3 

Επέκταση κύριων και µη κύριων ξενοδοχειακών καταλυµάτων 

Ενισχύεται η επέκταση κύριων και µη κύριων ξενοδοχειακών καταλυµάτων που λειτουργούν µε ειδικό σήµα 

λειτουργίας του Ε.Ο.Τ., εφόσον ανήκουν στις λειτουργικές µορφές και κατηγορίες του άρθρου 2 της παρούσας 

και µόνον υπό τους όρους και περιορισµούς του άρθρου 4. 

 

Άρθρο 4 

Περιορισµοί στη χωροθέτηση και τις κατηγορίες κατάταξης των τουριστικών καταλυµάτων 

Η ίδρυση και επέκταση των τουριστικών καταλυµάτων του άρθρου 2 υπόκειται στους ακόλουθους όρους και 

περιορισµούς: 

α. Η µετατροπή χαρακτηρισµένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτισµάτων σε τουριστικά καταλύµατα 

ενισχύεται κατά προτεραιότητα στις περιοχές εφαρµογής των προγραµµάτων του Κεφαλαίου Α της παρούσας 

και µε όσα καθορίζονται σε αυτά χωρίς κανένα επιπλέον περιορισµό. 

β. Για όλες τις λοιπές λειτουργικές µορφές καταλυµάτων του άρθρου 2 ισχύουν οι περιορισµοί που 

προβλέπονται στην υπ’ αριθµ. 2647/ΥΠΕΘΟ /538866/ΕΙ∆135/ ΕΟΤ/19.11.1986 (Φ.Ε.Κ. 797/Β΄/1986) 



απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Οικονοµίας «Μέτρα για την ελεγχόµενη τουριστική ανάπτυξη και την 

αναβάθµιση της τουριστικής προσφοράς περιοχών της Χώρας. Καθορισµός περιοχών Ελέγχου Τουριστικής 

Ανάπτυξης», όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει. 

γ. Σε οικόπεδα ή γήπεδα ευρισκόµενα σε απόσταση µικρότερη των 3 χλµ. από τις ακτές δεν ενισχύεται η 

ίδρυση ενοικιαζόµενων δωµατίων 4 «κλειδιών» και ενοικιαζόµενων επιπλωµένων διαµερισµάτων 4 

«κλειδιών». Ο περιορισµός αυτός δεν ισχύει για τις νησιωτικές περιοχές της Χώρας πλην της Κρήτης και της 

Εύβοιας. 

δ. Σε παραδοσιακούς οικισµούς ενισχύεται µόνο η µετατροπή σε κατάλυµα παραδοσιακών ή διατηρητέων 

κτιρίων, καθώς και η ίδρυση τουριστικών επιπλωµένων κατοικιών. 

ε. Η ενίσχυση ίδρυσης ή επέκτασης ενοικιαζοµένων επιπλωµένων δωµατίων και ενοικιαζόµενων επιπλωµένων 

διαµερισµάτων είναι δυνατή, τηρουµένων σωρευτικά και των περιορισµών των εδαφίων β, γ, και δ του 

παρόντος άρθρου, µόνο σε οικόπεδα που βρίσκονται εντός σχεδίου, εντός οικισµών προϋφιστάµενων του 1923 

ή εντός οριοθετηµένων οικισµών µε πληθυσµό κάτω των 2.000 κατοίκων. 
 

Άρθρο 5 

Ποιοτικός Εκσυγχρονισµός κύριων και µη κύριων ξενοδοχειακών καταλυµάτων 

1. Ενισχύεται ο ποιοτικός εκσυγχρονισµός κύριων και µη κύριων ξενοδοχειακών καταλυµάτων, που 

λειτουργούν µε ειδικό σήµα λειτουργίας του Ε.Ο.Τ., ανεξαρτήτως λειτουργικής µορφής και τάξης και σύµφωνα 

µε τυχόν όρους, περιορισµούς και προϋποθέσεις που καθορίζονται στα προγράµµατα του Κεφαλαίου Α της 

παρούσας. 

2. Η χορήγηση της ενίσχυσης είναι δυνατή, εφόσον, µε την ολοκλήρωση των σχετικών έργων, εργασιών και 

προµηθειών, που συνιστούν τον ποιοτικό εκσυγχρονισµό τα καταλύµατα κατατάσσονται σε λειτουργικές 

µορφές και κατηγορίες του άρθρου 2 της παρούσας και µόνο. Η απόφαση της οικείας Περιφερειακής 

Υπηρεσίας Τουρισµού του Ε.Ο.Τ., µε την οποία εγκρίνεται η τροποποιητική αρχιτεκτονική µελέτη για τη 

µετατροπή του καταλύµατος σε λειτουργική µορφή και κατηγορία που προβλέπεται στο άρθρο 2, αποτελεί 

απαραίτητη προϋπόθεση για την χορήγηση ενίσχυσης των επενδύσεων ποιοτικού εκσυγχρονισµού. 

 

Άρθρο 6 

Λοιπές Τουριστικές Εγκαταστάσεις 

Λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις που περιλαµβάνονται στο πεδίο εφαρµογής των προγραµµάτων του 

Κεφαλαίου Α της παρούσας και περιγράφονται στην υπ’ αριθµ. 530992/1987 (Φ.Ε.Κ. 557/Β΄/1987) απόφαση 

του Ε.Ο.Τ. όπως ισχύει κάθε φορά, υλοποιούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις 

διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας.  
 

Κεφάλαιο ∆ 

Άρθρο 7 

Νόµιµες εγκρίσεις και άδειες 

Όλες οι ενισχύσεις των προηγουµένων άρθρων του Κεφαλαίου αυτού χορηγούνται υπό τον όρο, ότι έχει 

προηγηθεί η τήρηση των νόµιµων διαδικασιών και η λήψη των νοµίµων αδειών για την ίδρυση, επέκταση και 

εκσυγχρονισµό των αντίστοιχων καταλυµάτων και λοιπών εγκαταστάσεων από τους αρµόδιους φορείς. Η 

απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 


