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ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 

Ν.4276/2014 (ΦΕΚ 155/Α/2014) «Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων 
και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα  

N. 4531/2018 (ΦΕΚ 62/Α/2018)  «ΙΙΙ) Άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης, 

Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και λοιπές διατάξεις» ΑΡΘΡΟ 39 Τουριστικά καταλύματα 

σε κτίρια αρχιτεκτονικής κληρονομιάς 
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Υπ. Απόφαση Αρ.216/2015 (ΦΕΚ 10/Β/2015) «Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών 
προδιαγραφών και βαθμολογούμενων κριτηρίων για τα ξενοδοχεία και κατάταξη αυτών σε 
κατηγορίες αστέρων»  

Υπ. Απόφαση Αρ. 19102/2016 (ΦΕΚ 3387/Β/2016) «Τροποποίηση της υπ' αρ. 216/2015»  
 

Υπ. Απόφαση Αρ. 21654/2017 (ΦΕΚ 4242/Β/2017) «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 216/2015» 

Υπ. Απόφαση Αρ. 17352 (ΦΕΚ 4822/Β/2018) «Τροποποίηση της αριθμ. 216/08-01-2015 απόφασης 
Υπουργού Τουρισμού «Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και 
βαθμολογούμενων κριτηρίων για τα ξενοδοχεία και κατάταξη αυτών σε κατηγορίες αστέρων» (Β' 
10) όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 19102/10-10-2016 (Β' 3387) και 21654/22-11-2017 (Β' 
4242) όμοιες αποφάσεις» 

Υπ. Απόφαση Αρ. 4418 (ΦΕΚ 972/Β/2019) «Έκδοση πιστοποιητικού κατάταξης σε ξενοδοχεία, 
οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις καθώς και σε ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια–
διαμερίσματα (ΕΕΔΔ) σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών αντίστοιχα» 

N.4442/2016 (ΦΕΚ 230/Α/2016) «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής  δραστηριότητας 
και άλλες διατάξεις»  

Υπ. Απόφαση Αρ.8592/2017 (ΦΕΚ 1750/Β/2017) «Απλούστευση της διαδικασίας έναρξης 
λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων»  

Ν. 4582/2018 (ΦΕΚ 208/Α/2018)  «Θεματικός τουρισμός – Ειδικές μορφές τουρισμού – Ρυθμίσεις για 
τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου στον τομέα του τουρισμού και της τουριστικής 
εκπαίδευσης – Στήριξη τουριστικής επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις» Αρ. 30, Αρ.31, Αρ.33, 
Αρ.63, Αρ.67, Αρ.68, Αρ.75 

 

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ 

Ν.4276/2014 (ΦΕΚ 155/Α/2014) «Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων 
και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα 
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Υπ. Απόφαση Αρ.14129/2015 (ΦΕΚ 1476/Β/2015) «Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών 
προδιαγραφών των Οργανωμένων Τουριστικών Κατασκηνώσεων» 
 

Υπ. Απόφαση Αρ. 21654/2017 (ΦΕΚ 4242/Β/2017)«Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 14129/2015» 
 

Υπ. Απόφαση Αρ. 4418 (ΦΕΚ 972/Β/2019) «Έκδοση πιστοποιητικού κατάταξης σε ξενοδοχεία, 
οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις καθώς και σε ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια–
διαμερίσματα (ΕΕΔΔ) σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών αντίστοιχα» 

N.4442/2016 (ΦΕΚ 230/Α/2016) «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής  δραστηριότητας 
και άλλες διατάξεις»  

Υπ. Απόφαση Αρ.8592/2017  (ΦΕΚ 1750/Β/2017) «Απλούστευση της διαδικασίας έναρξης 
λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων»  

Ν. 4582/2018 (ΦΕΚ 208/Α/2018)  «Θεματικός τουρισμός – Ειδικές μορφές τουρισμού – Ρυθμίσεις για 
τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου στον τομέα του τουρισμού και της τουριστικής 
εκπαίδευσης – Στήριξη τουριστικής επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις»  Αρ.30, Αρ.31, Αρ.33, 
Αρ.75 
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ΞΕΝΩΝΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΝΕΩΝ 

Ν.4276/2014 (ΦΕΚ 155/Α/2014) «Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων 
και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα 
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Υπ. Απόφαση Αρ.26036 (ΦΕΚ 3510/Β/2014) «Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών 
προδιαγραφών και λοιπών όρων και προϋποθέσεων για την ίδρυση και λειτουργία των 
Ξενώνων Φιλοξενίας Νέων» 
 

N.4442/2016 (ΦΕΚ 230/Α/2016) «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής  δραστηριότητας 
και άλλες διατάξεις» 

Υπ. Απόφαση Αρ.8592/2017  (ΦΕΚ 1750/Β/2017) «Απλούστευση της διαδικασίας έναρξης 
λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων»  

Ν. 4582/2018 (ΦΕΚ 208/Α/2018)  «Θεματικός τουρισμός – Ειδικές μορφές τουρισμού – Ρυθμίσεις για 
τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου στον τομέα του τουρισμού και της τουριστικής 
εκπαίδευσης – Στήριξη τουριστικής επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις» Αρ.31, Αρ.33, Αρ.75 

 
ΜΗ ΚΥΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ – ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 

Ν.4276/2014 (ΦΕΚ 155/Α/2014) «Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων 
και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα 

N. 4531/2018 (ΦΕΚ 62/Α/2018)  «ΙΙΙ) Άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης, 
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και λοιπές διατάξεις» ΑΡΘΡΟ 39 Τουριστικά καταλύματα 
σε κτίρια αρχιτεκτονικής κληρονομιάς 
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Υπ. Απόφαση Αρ.12868/2018 (ΦΕΚ 3119/Β/2018) «Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών 
προδιαγραφών Ενοικιαζόμενων Επιπλωμένων Δωματίων - Διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ) και κατάταξη σε 

κατηγορίες με σύστημα κλειδιών – διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ)» 

Υπ.Απόφαση Αρ. 4415 (ΦΕΚ 1011/Β/2019) «Τροποποίηση της 12868/24-7-2018 απόφασης 
Υπουργού Τουρισμού «Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών Ενοικιαζόμενων 

Επιπλωμένων Δωματίων - Διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ) και κατάταξη σε κατηγορίες με σύστημα κλειδιών – 
διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ)» 

Υπ. Απόφαση Αρ.15200/2016 (ΦΕΚ 2877/Β/2016) «Κατάργηση της υπ’αριθμ. 2647 ΥΠΕΘΟ 
538866/ΕΙΔ.135/ΕΟΤ/14-11-1986 (Β’/797)» 

N.4442/2016 (ΦΕΚ 230/Α/2016) Άρθρο 45 

Υπ. Απόφαση Αρ. 4418 (ΦΕΚ 972/Β/2019) «Έκδοση πιστοποιητικού κατάταξης σε ξενοδοχεία, 
οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις καθώς και σε ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια–
διαμερίσματα (ΕΕΔΔ) σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών αντίστοιχα» 

N.4442/2016 (ΦΕΚ 230/Α/2016) «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής  δραστηριότητας 
και άλλες διατάξεις» 

Υπ. Απόφαση Αρ.8592/2017 (ΦΕΚ 1750/Β/2017) «Απλούστευση της διαδικασίας έναρξης 
λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων» 

Ν. 4582/2018 (ΦΕΚ 208/Α/2018)  «Θεματικός τουρισμός – Ειδικές μορφές τουρισμού – Ρυθμίσεις για 
τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου στον τομέα του τουρισμού και της τουριστικής 
εκπαίδευσης – Στήριξη τουριστικής επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις» Αρ.31, Αρ. 32, Αρ.33, 
Αρ.75 

 

ΑΥΤΟΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΥΛΕΙΣ 

Ν.4276/2014 (ΦΕΚ 155/Α/2014) «Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων 
και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα 
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ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ  

Υπ. Απόφαση Αρ.16228 (ΦΕΚ 1723/Β/2017) «Απλούστευση και προτυποποίηση των διοικητικών 
διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρων και 
Κινηματογράφων»  

ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ  

Υπ. Απόφαση Αρ. Αριθμ. 7888 (3) (ΦΕΚ 1654/Β/2017) «Απλούστευση πλαισίου λειτουργίας και χρήσης 
κολυμβητικών δεξαμενών»  

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ 

Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων & δραστηριοτήτων ρύθμιση 
αυθαιρέτων δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις» [ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α] 

Υπ. Απόφαση 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β/2012) «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και 
δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 
4014/21.09.2011 (Φ.Ε.Κ. 209/Α/2011)» Παράρτημα VI - Ομάδα 6η: Τουριστικές εγκαταστάσεις και 
έργα αστικής ανάπτυξης, κτιριακού τομέα, αθλητισμού και αναψυχής 

Υπ. Απόφαση περ. 20741/2012 (ΦΕΚ 1565/Β/2012) Τροποποίηση της Υ.Α.1958/13.1.2012  

Υπ. Απόφαση οικ.167563/ΕΥΠΕ/15.4.2013 (ΦΕΚ 964/Β/2013) «Εξειδίκευση των διαδικασιών και των 
ειδικότερων κριτηρίων περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και δραστηριοτήτων των άρθρων 3, 
4, 5, 6 και 7 του Ν. 4014/2011, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παράγραφος 13 αυτού, των 
ειδικών εντύπων των ανωτέρω διαδικασιών, καθώς και κάθε άλλου σχετικού με τις διαδικασίες αυτές 
θέματος» 

Υπ. Απόφαση 2307/2018 (ΦΕΚ 439/Β/2018) «Τροποποίηση της υπ' αριθ. ΔΙΠΑ/οικ 37674/ 27-7-2016 
ΦΕΚ: 2471/Β/10-8-2016) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 
«Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, 
σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του ν.4014/21.09.2011 (Α΄ 209)» 

Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) 

Κ.Υ.Α. 59845/2012 (ΦΕΚ 3438/Β/2012) «Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) για έργα και 
δραστηριότητες της Κατηγορίας Β της 6ης Ομάδας «Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής 
ανάπτυξης, κτιριακού τομέα, αθλητισμού και αναψυχής» του Παραρτήματος VI της υπ’ αριθμ. 
1958/2012 (ΦΕΚ 21Β) υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα για τα 
έργα και τις δραστηριότητες με α/α 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 13 και 18» 

Αριθμ. 52983/1952 (ΦΕΚ 2436/Β/2013) «Προδιαγραφές της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης για έργα 
και δραστηριότητες της κατηγορίας Β του άρθρου 10 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄ 209) «Περιβαλλοντική 
αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία 
περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής» 
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Υπ. Απόφαση Αρ.27715/2013 (ΦΕΚ 3118/B/2013) «Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών 
προδιαγραφών και λοιπών όρων και προϋποθέσεων για την αδειοδότηση αυτοεξυπηρετούμενων 
καταλυμάτων» 

Ν.4179/2013 (ΦΕΚ 175/Α/2013) «Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της 
επιχειρηματικότητας στον τουρισμό, αναδιάρθρωση του Ε.Ο.Τ. και λοιπές διατάξεις»  Άρθρα 27 & 
46 

Ν.4276/2014 (ΦΕΚ 155/Α/2014) (περίπτ. α.α. της υποπαραγρ. β της παρ. 2 του Άρθρου 1) 

N.4442/2016 (ΦΕΚ 230/Α/2016) «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής  δραστηριότητας 
και άλλες διατάξεις» 

Υπ. Απόφαση Αρ.8592/2017  (ΦΕΚ 1750/Β/2017) «Απλούστευση της διαδικασίας έναρξης 
λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων»  

Ν. 4582/2018 (ΦΕΚ 208/Α/2018)  «Θεματικός τουρισμός – Ειδικές μορφές τουρισμού – Ρυθμίσεις για 

τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου στον τομέα του τουρισμού και της τουριστικής 

εκπαίδευσης – Στήριξη τουριστικής επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις» Αρ.31, Αρ.33, Αρ.75 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEsrjP0JAlxBXdtvSoClrL8i2n7ZC8E30m4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQf5m9A7xfMOzaN_ZAfqT9LTE7eVm_ErkuCnHhkOqlTu
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEsrjP0JAlxBXdtvSoClrL8i2n7ZC8E30m4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQf5m9A7xfMOzaN_ZAfqT9LTE7eVm_ErkuCnHhkOqlTu
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEsrjP0JAlxBXdtvSoClrL8q9xsRI7tQcZ_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtYYdp_uVNZX59uOl9CfJ0kQXC4P5F4qsTmz5Nf1mfUkr
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEsrjP0JAlxBXdtvSoClrL8q9xsRI7tQcZ_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtYYdp_uVNZX59uOl9CfJ0kQXC4P5F4qsTmz5Nf1mfUkr
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFYAFdDx4L2G3dtvSoClrL8_xWC9HhzIh55MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuUn8G36XlZ9mzxq3GEIdnaekEkpCeWZUClCyo1TYcI9y
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFYAFdDx4L2G3dtvSoClrL8_xWC9HhzIh55MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuUn8G36XlZ9mzxq3GEIdnaekEkpCeWZUClCyo1TYcI9y
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEbA_BZxkczbHdtvSoClrL8Iqk9pJn1S_jtIl9LGdkF52dKwsMi1xmmyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijIUvZ1LpurFjUk73atW7kTrTU-EbCd7dKazINtlp5VLo
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEbA_BZxkczbHdtvSoClrL8Iqk9pJn1S_jtIl9LGdkF52dKwsMi1xmmyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijIUvZ1LpurFjUk73atW7kTrTU-EbCd7dKazINtlp5VLo
http://fotiszervas.gr/data/documents/Parartema-VI.jpg
http://fotiszervas.gr/data/documents/Parartema-VI.jpg
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEbA_BZxkczbHdtvSoClrL8oegNlWStPL8liYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtYSlaTgXGvW-yZGoZA7lkmwtBT5G9U9v8B2JsvHtyO60
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEbA_BZxkczbHdtvSoClrL8oegNlWStPL8liYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtYSlaTgXGvW-yZGoZA7lkmwtBT5G9U9v8B2JsvHtyO60
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEaosRGzKxO6XdtvSoClrL8DobtAt3wLCx5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuekKWdkWoF4bRlIsrgKCvOV4PxFY9fOKFBs7l2-77ofd
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEaosRGzKxO6XdtvSoClrL8DobtAt3wLCx5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuekKWdkWoF4bRlIsrgKCvOV4PxFY9fOKFBs7l2-77ofd
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wG3UHk-ZeQumndtvSoClrL8zzTotvtoreZ5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIucWnj0AV-YPCUxl8jIe1bOx8lYQ9ph-hLwc5VhX_BFbZ
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wG3UHk-ZeQumndtvSoClrL8zzTotvtoreZ5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIucWnj0AV-YPCUxl8jIe1bOx8lYQ9ph-hLwc5VhX_BFbZ
http://fotiszervas.gr/data/documents/Parartema-VI.jpg
http://fotiszervas.gr/data/documents/Parartema-VI.jpg
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEbA_BZxkczbHdtvSoClrL8UsAeWDY0SAbuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcK129AhtrKvgLmUSxUIqOdqDFd_2yiWZTRS_dEOslfI
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEbA_BZxkczbHdtvSoClrL8UsAeWDY0SAbuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcK129AhtrKvgLmUSxUIqOdqDFd_2yiWZTRS_dEOslfI
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEaosRGzKxO6XdtvSoClrL88wJO3U0cWHMfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtd0ljnMA8LzC2r2wNXBRf-QseKYIO2M6LnRJFOjUKovG
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEaosRGzKxO6XdtvSoClrL88wJO3U0cWHMfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtd0ljnMA8LzC2r2wNXBRf-QseKYIO2M6LnRJFOjUKovG
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEaosRGzKxO6XdtvSoClrL8obvBd5I1pcLuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcrS1zc_D8TMASyKdRI2QoCHxjVxdw0gRzMRfRGM775S
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEaosRGzKxO6XdtvSoClrL8obvBd5I1pcLuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcrS1zc_D8TMASyKdRI2QoCHxjVxdw0gRzMRfRGM775S
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEaosRGzKxO6XdtvSoClrL8r_t-tPq24FR5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuZeTpg8wv5EwN5JntAoQl7d1pQQDDPANPNzV-hc-UHMD
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEaosRGzKxO6XdtvSoClrL8r_t-tPq24FR5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuZeTpg8wv5EwN5JntAoQl7d1pQQDDPANPNzV-hc-UHMD
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEc63YDhn5AeXdtvSoClrL8vQU7OEDJhqR5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuQJsW3h5u_6-dOw5sORLabkh5nMQGWDt6XY461lXhACX
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEc63YDhn5AeXdtvSoClrL8vQU7OEDJhqR5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuQJsW3h5u_6-dOw5sORLabkh5nMQGWDt6XY461lXhACX
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFHp_31M9ESQXdtvSoClrL8zS83ZvoDVVR5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuYyTw7uBOnJmDpKz6KIHBKsJWjxKqPHe4FP9w9-Jqm4m
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFHp_31M9ESQXdtvSoClrL8zS83ZvoDVVR5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuYyTw7uBOnJmDpKz6KIHBKsJWjxKqPHe4FP9w9-Jqm4m
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEsrjP0JAlxBXdtvSoClrL8r_t-tPq24FTNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQimlnMTIVAinexP28QtIlM2XZPcUtyUNA7279JhkJlJ
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEsrjP0JAlxBXdtvSoClrL8r_t-tPq24FTNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQimlnMTIVAinexP28QtIlM2XZPcUtyUNA7279JhkJlJ
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wG3UHk-ZeQumndtvSoClrL8A9d-yAUcKEJ5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuTjs1iNf2b-MblBSLPyQ7cVVmSmKLhYaOyYbI0IbTI7n
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wG3UHk-ZeQumndtvSoClrL8A9d-yAUcKEJ5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuTjs1iNf2b-MblBSLPyQ7cVVmSmKLhYaOyYbI0IbTI7n


Τελευταία ενημέρωση 3 Μαρτίου 2019 
 
 

Η γνωστοποίηση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά µέσω της ιστοσελίδας 
https://notifybusiness.gov.gr 
 

Εγχειρίδιο χρήσης οικονομικών φορέων 
https://notifybusiness.gov.gr/assets/open/pdfs/UsersManual.pdf 
 
 
Για την υποβολή γνωστοποίησης, καταβάλλονται τα παράβολα (e-paravolo)που προβλέπονται στα 
άρθρα 3 και 4 του ν. Ν.4276/2014 : 
 

• ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ  

 
Ξενοδοχείο 

 
Ποσό ανά δωμάτιο 

 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ 

Κατηγορίας 5* €10,00/δωμάτιο 5976 

Κατηγορίας 4* €8,00/δωμάτιο 5977 

Κατηγορίας 3* €6,00/δωμάτιο 5978 

Κατηγορίας 2* €4,00/δωμάτιο 5979 

Κατηγορίας 1* €4,00/δωμάτιο 5980 

• ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ-ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 
(ανεξαρτήτως τάξης) 
10,00€/δωμάτιο – όπου μισθώνεται κλίνη (κωδικός παραβόλου 6272) 

• ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 
10,00€/δωμάτιο (κωδικός παραβόλου 7832) 

• ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΕΠΑΥΛΕΩΝ 
10,00€/δωμάτιο (κωδικός παραβόλου 7833) 

• ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ 

 5,00€/ανά θέση (κωδικός παραβόλου 5726) 

 10,00€/ οικίσκο (κωδικός παραβόλου 5727) 

• ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΝΕΩΝ 

3€/ανά κλίνη 

• ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ  

(ανεξαρτήτως τάξης) 

10,00€/ανά δωμάτιο 

• ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 

100,00€ για τη γνωστοποίηση (κωδικός παραβόλου 8382) 

❖ Δεν απαιτείται κατάθεση παραβόλου για τη γνωστοποίηση μεταβολής στοιχείων εκτός αν η 

μεταβολή συνίσταται α) σε αύξηση δυναμικότητας καταλύματος, οπότε κατατίθεται παράβολο 

ίσο με την προκύπτουσα διαφορά, β) σε μεταγενέστερη της αρχικής λειτουργίας του 

τουριστικού καταλύματος προσθήκη κολυμβητικής δεξαμενής, οπότε κατατίθενται τα 

παράβολα που προβλέπονται στην με αριθμ. 7888/8.5.2017 κοινή απόφαση των Υπουργών 

Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Τουρισμού «Απλούστευση πλαισίου λειτουργίας 

και χρήσης κολυμβητικών δεξαμενών». Δεν απαιτείται κατάθεση παραβόλου για τη 

γνωστοποίηση διακοπής λειτουργίας του τουριστικού καταλύματος. 

❖ Για την γνωστοποίηση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός τουριστικών 

καταλυμάτων δεν απαιτούνται παράβολα 

https://notifybusiness.gov.gr/
https://notifybusiness.gov.gr/
https://notifybusiness.gov.gr/assets/open/pdfs/UsersManual.pdf
https://notifybusiness.gov.gr/assets/open/pdfs/UsersManual.pdf
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEc63YDhn5AeXdtvSoClrL8vQU7OEDJhqR5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuQJsW3h5u_6-dOw5sORLabkh5nMQGWDt6XY461lXhACX
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEc63YDhn5AeXdtvSoClrL8vQU7OEDJhqR5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuQJsW3h5u_6-dOw5sORLabkh5nMQGWDt6XY461lXhACX

