Νόµος 393/1976 «Περί ιδρύσεως και λειτουργίας Τουριστικών Γραφείων»(ΦΕΚ Α' 199
27/31.7.1976)

Άρθρον 1
Ορισµός - διάκρισις
1. Τουριστικά Γραφεία κατά την έννοιαν του παρόντος Νόµου είναι µονίµως οργανωµέναι
επιχειρήσεις αι οποίαι δια των υπ' αυτών διατιθεµένων µέσων και προσφεροµένων
υπηρεσιών αναλαµβάνουν την µεταφοράν ή διακίνησιν ή διαµονήν µεµονωµένων ατόµων ή
οµάδων ατόµων, εντός και εκτός της Χώρας.
2. Αι περί ων η προηγουµένη παράγραφος εργασίαι περιλαµβάνουν ιδία:
α. Την κατάρτισιν και εκτέλεσιν προγραµµάτων εκδροµών και περιηγήσεων εντός ή εκτός της
χώρας, δι' ιδιοκτήτου, ή µεµισθωµένου επί τούτω µεταφορικού µέσου ή δηµοσίας χρήσεως
θαλασσίων, αεροπορικών, ή χερσαίων µέσων.
β. Την µεσολάβησιν προς διασφάλισιν ή και ενοικίασιν καταλύµατος, σιτίσεως, αναψυχής,
ψυχαγωγίας και µέσων διακινήσεως.
γ. Την µεσολάβησιν προς έκδοσιν εισιτηρίων παντός µεταφορικού µέσου, πλην των προς
µετανάστευσιν.
δ. Την διαµεσολάβησιν δια την οργάνωσιν πάσης φύσεως συνεδρίων.
ε. Την παραλαβήν και αποστολήν αποσκευών παντός αιτούντος τούτο αλλοδαπού ή
ηµεδαπού περιηγητού.
στ. Την διαµεσολάβησιν δια την έκδοσιν διαβατηρίων, πλην των προς µετανάστευσιν.
ζ. Την παροχήν πάσης ετέρας υπηρεσίας εχούσης άµεσον ή έµεσσον σχέσιν µε τον
τουρισµόν, ως η προβολή τουριστικών µονάδων, η διάθεσις εισιτηρίων καλλιτεχνών
εκδηλώσεων διενεργουµένων υπό του Ε.Ο.Τ. ή ετέρων φορέων.
3. Τα Τουριστικά Γραφεία διακρίνονται:
α. Εις Τουριστικά Γραφεία Γενικού Τουρισµού. Ταύτα δύναται να προσφέρουν απάσας τας εν
παρ. 2 του παρόντος άρθρου αναφεροµένας υπηρεσίας εντός και εκτός της Χώρας εις
ηµεδαπούς και αλλοδαπούς.
β. Εις τα Τουριστικά Γραφεία Εσωτερικού Τουρισµού. Ταύτα δύναται να προσφέρουν εις
ηµεδαπούς µόνον υπηρεσίας συνισταµένας:
1) Εις την κατάρτισιν και εκτέλεσιν προγραµµάτων εκδροµών και περιηγήσεων εντός της
Χώρας δι' ιδιοκτήτου ή µεµισθωµένου επί τούτω µεταφορικού µέσου ή τοιούτου θαλασσίων,
αεροπορικών ή χερσαίων µέσων.
Κατ' εξαίρεσιν εις τα ούτω καταρτιζόµενα προγράµµατα δύναται να συµµετέχωσιν ατοµικώς
και αλλοδαποί εν ουδεµία δε περιπτώσει οργανωµέναι οµάδες αλλοδαπών και εφόσον ούτοι
παρεπιδηµούν εις την πόλιν εις ην η έδρα του Γραφείου Εσωτερικού Τουρισµού.
2) Εις την διαµεσολάβησιν προς εξασφάλισιν καταλύµατος, σιτίσεως, αναψυχής, ψυχαγωγίας
και µέσων διακινήσεως µόνον εντός της χώρας.
3) Εις την µεσολάβησιν προς έκδοσιν εισιτηρίων παντός δηµοσίας χρήσεως µεταφορικού
µέσου εντός της χώρας.

Άρθρον 2
Τίτλος
1. Τα Τουριστικά Γραφεία δύναται να χρησιµοποιούν δια τας συναλλαγάς αυτών διακριτικόν
τίτλον.
2. Ο διακριτικός τίτλος τίθεται υπό την έγκρισιν του Ε.Ο.Τ. Ο Ε.Ο.Τ. δύναται να απορρίψη
διακριτικόν τίτλον ως ακατάλληλον ή ανάρµοστον ή προσοµοιάζοντα µε έτερον τοιούτον εις
βαθµόν δυνάµενον να προκαλέση σύγχυσιν. Απαγορεύεται απολύτως η χρησιµοποιήσις ή η
παρεµβολή του όρου « ΕΘΝΙΚΟΣ» .
3. Παρά τω Ε.Ο.Τ τηρείται µητρώον καταχωρήσεως των διακριτικών τίτλων.
4. Η υπό του Ε.Ο.Τ έγκρισις και η κατά την προηγουµένην παράγραφον καταχώρησις,
δηµιουργούν υπέρ του έχοντος άδειαν λειτουργίας Τουριστικού Γραφείου δικαίωµα
κυριότητος επί του τίτλου. Το ανωτέρω δικαίωµα κυριότητος απόλλυται µετά πάροδον διετίας
από της διακοπής της ασκήσεως του επαγγέλµατος υπό του δικαιούχου.

5. Το δικαίωµα κυριότητος επί του τίτλου είναι µεταβατικόν. Προς µεταβίβασιν της κυριότητος
επί του τίτλου απαιτείται µεταξύ του κυρίου και του αποκτώντος ότι µετατίθεται εις τούτον η
κυριότης.
Η συµφωνία είναι έγγραφος, ανακοινούται εντός µηνός από της συνάψεως της εις τον Ε.Ο.Τ.
και υπόκεινται εις την κατά την παράγραφον 3 του παρόντος άρθρου καταχώρησιν.

Άρθρον 3
Άδεια λειτουργίας Τουριστικού Γραφείου
1. Για τη λειτουργία του Τουριστικού Γραφείου απαιτείται ειδική προς τούτο άδεια του
Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού, χορηγούµενη µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέως
αυτού.
2. Η άδεια αυτή χορηγείται σε ηµεδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα και σε φυσικά πρόσωπα
που έχουν την ιθαγένεια κράτους - µέλους των ΕΚ καθώς και σε νοµικά πρόσωπα που έχουν
συσταθεί σύµφωνα µε τη νοµοθεσία κράτους - µέλους και τα οποία έχουν την καταστατική
τους έδρα, την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους εντός της Κοινότητας,
κατόπιν αιτήσεώς τους και σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 του παρόντος
Νόµου.
3. Όµοια άδεια δύναται να χορηγηθεί και σε φυσικά πρόσωπα υπηκόους τρίτων χωρών,
επίσης σε νοµικά πρόσωπα που έχουν την έδρα τους σε τρίτη χώρα εφόσον αυτά
καταστήσουν ειδικό πληρεξούσιο στην Ελλάδα. Η ανωτέρω άδεια χορηγείται υπό την
προϋπόθεση ότι κατά την νοµοθεσία της πολιτείας της ιθαγένειας ή της έδρας αυτών
αναγνωρίζεται το αυτό δικαίωµα και για τους Έλληνες πολίτες και τα νοµικά πρόσωπα που
έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα.
4. Στα γραφεία τα οποία λειτουργούν σύµφωνα µε τις παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου
παρέχεται το δικαίωµα απασχολήσεως από αυτά µέχρι δύο αλλοδαπών, υπηκόων τρίτων
χωρών ως υπαλλήλων αυτών. Το δικαίωµα αναγνωρίζεται και στα ηµεδαπά Γραφεία Γενικού
Τουρισµού.
5. Το αυτό φυσικό ή νοµικό πρόσωπο δύναται να ζητήσει τη χορήγηση πλειόνων της µιας
άδειας, υπό την προϋπόθεση της καταθέσεως για κάθε άδεια της βεβαιώσεως του άρθρου 4
παράγραφος 1 εδαφ. δ' και της εγγυήσεως του άρθρου 5 του παρόντος νόµου» .
[Το άρθρο 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθ. 2 του Π.∆. 288/ 1991 (ΦΕΚ Α' 102)]

Άρθρον 4
Όροι και προϋποθέσεις χορηγήσεως άδειας λειτουργίας Τουριστικού Γραφείου
1. Άδεια λειτουργίας Τουριστικού Γραφείου παρέχεται εφόσον ο αιτών την άδεια πληροί τις
κάτωθι προϋποθέσεις:
α) Είναι ικανός προς δικαιοπραξία.
β) ∆εν έχει καταδικασθεί σε ποινή φυλακίσεως πέρα των τριών µηνών για κλοπή, εκβίαση,
απάτη, υπεξαίρεση, πλαστογραφία, λαθρεµπορία, χρήση και εµπορία ναρκωτικών, εγκλήµατα
κατά των ηθών ή παραβίαση της νοµοθεσίας περί προστασίας του εθνικού νοµίσµατος.
γ) Είναι κάτοχος απολυτηρίου Λυκείου ή εξατάξιου Γυµνασίου ή αναγνωρισµένης ισότιµης
Σχολής της αλλοδαπής. Εφόσον ο ενδιαφερόµενος δεν είναι κάτοχος απολυτηρίου σύµφωνα
µε το προηγούµενο εδάφιο, οφείλει να προσκοµίσει βεβαίωση που εκδίδεται από αρµόδια
αρχή ή οργανισµό του κράτους - µέλους καταγωγής ή προελεύσεως και µε την οποία
πιστοποιείται ότι ήσκησε τη δεδοµένη δραστηριότητα.
αα) Είτε επί έξι συνεχή έτη υπό την ιδιότητα ανεξάρτητου επαγγελµατία ή διευθυντή
επιχειρήσεως.
ββ) Είτε: - επί τρία συνεχή έτη υπό την ιδιότητα ανεξάρτητου επαγγελµατία ή διευθυντή
επιχειρήσεως, όταν ο δικαιούχος µπορεί να αποδείξει, για την εν λόγω δραστηριότητα,
προηγούµενη κατάρτιση τουλάχιστον τριών ετών, η οποία βεβαιώνεται από πιστοποιητικό
αναγνωρισµένο από το Κράτος ή που κρίνεται απόλυτα ικανοποιητική από έναν αρµόδιο
επαγγελµατικό οργανισµό, είτε - επί τέσσερα συνεχή έτη υπό την ιδιότητα ανεξάρτητου
επαγγελµατία ή διευθυντή επιχειρήσεως, όταν ο δικαιούχος µπορεί να αποδείξει, για την εν
λόγω δραστηριότητα, προηγούµενη κατάρτιση τουλάχιστον δύο ετών που βεβαιώνεται από
πιστοποιητικό αναγνωρισµένο από το Κράτος ή που κρίνεται ως απόλυτα ικανοποιητική από
έναν αρµόδιο επαγγελµατικό οργανισµό.

γγ) Είτε επί τρία συνεχή έτη υπό την ιδιότητα ανεξάρτητου επαγγελµατία ή διευθυντή
επιχειρήσεως όταν ο δικαιούχος µπορεί να αποδείξει ότι ήσκησε ως υπάλληλος την εν λόγω
δραστηριότητα επί τουλάχιστον πέντε έτη.
δδ) Είτε - επί πέντε συνεχή έτη από την ιδιότητα του υπαλλήλου, όταν ο δικαιούχος µπορεί να
αποδείξει για την εν λόγω δραστηριότητα, προηγούµενη κατάρτιση τουλάχιστον τριών ετών
που βεβαιώνεται από πιστοποιητικό αναγνωρισµένο από το Κράτος ή που κρίνεται ως
απόλυτα ικανοποιητική από ένα αρµόδιο επαγγελµατικό οργανισµό, είτε - επί έξι συνεχή έτη
υπό την ιδιότητα του υπαλλήλου, όταν ο δικαιούχος µπορεί να αποδείξει για την εν λόγω
δραστηριότητα, προηγούµενη κατάρτιση που βεβαιώνεται από πιστοποιητικό αναγνωρισµένο
από το κράτος - µέλος ή που κρίνεται απόλυτα ικανοποιητική από αρµόδιο επαγγελµατικό
οργανισµό. Θεωρείται ότι ασκεί δραστηριότητα επιχειρήσεως υπό την έννοια των εδαφίων αα)
ββ) γγ) κάθε πρόσωπο που έχει ασκήσει σε κατάστηµα του αντίστοιχου επαγγελµατικού
κλάδου:
α) είτε τα καθήκοντα προϊσταµένου επιχειρήσεως:
β) είτε τα καθήκοντα αναπληρωτού του επιχειρηµατία ή του προϊσταµένου επιχειρήσεως ή
του προϊσταµένου υποκαταστήµατος αν τα καθήκοντα αυτά συνεπάγονται ευθύνη αντίστοιχη
µε την ευθύνη του αντιπροσωπευόµενου επιχειρηµατία ή του προϊσταµένου επιχειρήσεως.
γ) είτε τα καθήκοντα ανωτέρου στελέχους επιφορτισµένου µε εµπορικής φύσεως
αρµοδιότητες και υπευθύνου τουλάχιστον ενός τµήµατος της επιχειρήσεως. Η απόδειξη ότι
πληρούνται οι όροι που ορίζονται ανωτέρω προκύπτει από βεβαίωση που εκδίδεται από την
αρµόδια πηγή ή οργανισµό του κράτους - µέλους καταγωγής ή προελεύσεως την οποία ο
ενδιαφερόµενος πρέπει να υποβάλει προς υποστήριξη της αιτήσεώς του για άδεια ασκήσεώς
της ή των εν λόγω δραστηριοτήτων στην Ελλάδα. Κατέχει επαρκείς γνώσεις της Ελληνικής
γλώσσας και µιας τουλάχιστον από τις γλώσσες των κρατών - µελών των Ε.Κ. Η γνώση της
Ελληνικής γλώσσας από αλλοδαπούς ή της Κοινοτικής από Έλληνες αποδεικνύεται µε
εξέταση του ενδιαφεροµένου από υπάλληλο του Ε.Ο.Τ. που ορίζεται από τον αρµόδιο
∆ιευθυντή του Ε.Ο.Τ. . Σε περίπτωση που ο αιτών την άδεια είναι φυσικό πρόσωπο και δεν
πληροί τις προϋποθέσεις του παρόντος εδαφίου, δύναται να ορίσει υπεύθυνο του Γραφείου
άτοµο, το οποίο τις πληροί, της αδείας εκδιδοµένης επ' ονόµατι του αιτήσαντος.
δ) ∆ιαθέτει πλήρη και ανεξάρτητη Γραφειακή εγκατάσταση εµβαδού τουλάχιστον 20 τ.µ.
προκειµένου για Γραφεία Γενικού Τουρισµού και 12 τ.µ. προκειµένου για Γραφεία Εσωτερικού
Τουρισµού, τούτου αποδεικνυόµενου µε βεβαίωση από την οικεία Αστυνοµική Αρχή. Η
συστέγαση µε άλλη επιχείρηση απαγορεύεται εκτός από αυτές που έχουν τουριστικούς
σκοπούς (ξενοδοχεία, επιχειρήσεις ενοικιάσεως Ι.Χ. αυτοκινήτων κ.λπ.).
2. Οι κατά την προηγούµενη παράγραφο προϋποθέσεις αποδεικνύονται µε προσαγωγή:
α) Πιστοποιητικού γεννήσεως.
β) Πιστοποιητικού του Γραµµατέως Πρωτοδικών, από το οποίο προκύπτει ότι ο αιτών δεν έχει
κηρυχθεί σε πτώχευση. Ελλείψει αυτού ενός ισότιµου πιστοποιητικού εκδοθέντος από µια
αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας προέλευσης ή καταγωγής του
ενδιαφεροµένου ή ελλείψει αυτού ένορκη δήλωση ή υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου
ενώπιον αρµοδίου δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή ενώπιον συµβολαιογράφου της χώρας
προέλευσης ή καταγωγής.
γ) Πιστοποιητικού ποινικού µητρώου ή ελλείψει αυτού ενός ισοτίµου πιστοποιητικού ή
δηλώσεως κατά τα οριζόµενα στην περίπτωση (β). Τα πιστοποιητικά των αναφεροµένων στα
εδάφια β και γ του παρόντος άρθρου 45 είναι δυνατόν να υποβληθούν µετά την πάροδο
τριών µηνών από την ηµεροµηνία εκδόσεώς τους.
δ) Κεκυρωµένο αντίγραφο τίτλων σπουδών, εφόσον συντρέχει η περίπτωση γ πρώτο εδάφιο
της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του παρόντος. Τα δικαιολογητικά των στοιχείων β και γ
επανυποβάλλονται κάθε πενταετία.
3. Εάν την χορήγηση αδείας λειτουργίας Τουριστικού γραφείου αιτείται νοµικό πρόσωπο τις
προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου πρέπει να πληροί ένας από τους
εκπροσώπους αυτού, εφαρµοζοµένης και εν προκειµένω της προϋποθέσεως του δευτέρου
εδαφίου του στοιχ. γ' της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.
4. Οι διατάξεις των παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται και προκειµένου περί
νοµικών προσώπων τα οποία έχουν την έδρα τους σε χώρα µη κράτος - µέλος των Ε.Κ. Στην
περίπτωση αυτή τα σχετικά πιστοποιητικά εκδίδονται από τη χώρα της ιθαγένειας ή της
τελευταίας διαµονής των εκπροσώπων αυτών.
5. Κάτοχοι αδείας λειτουργίας Τουριστικών Γραφείων στερούµενοι των προϋποθέσεων των
στοιχείων α' και β' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, εκπίπτουν αυτοδικαίως της
αδείας τους, αµέσως µόλις η δικαστική απόφαση καταστεί τελεσίδικος.

6. Άδεια χορηγηθείσα ισχύει µέχρι ανακλήσεώς της.
[Το άρθρο 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθ. 3 του Π.∆. 288/ 1991 (ΦΕΚ Α' 102)]

Άρθρον 5
Εγγυήσεις
1. Ο αιτών την χορήγησιν αδείας λειτουργίας Τουριστικού Γραφείου, πλέον των κατά την παρ.
2 του άρθρου 4 του παρόντος δικαιολογητικών, υποχρεούται να καταθέση εις τον Ε.Ο.Τ.:
α. Βεβαίωσιν της Οικείας Αστυνοµικής Αρχής περί υπάρξεως Γραφειακής εγκαταστάσεως ως
εν παρ. 1 εδαφ. δ' του 'άρθρου 4 ορίζεται.
β. Τριπλότυπον ∆ηµοσίου Ταµείου περί καταβολής των κεκανονισµένων τελών χαρτοσήµου.
γ. Παράβολον:
1) Υπέρ Ε.Ο.Τ. ύψους τριών χιλιάδων (3.000) δραχµών και
2) Παράβολον υπέρ του Ταµείου Επικουρικής Ασφαλίσεως Υπαλλήλων Ραδιοφωνίας
Τουρισµού (ΤΕΑΥΡΤ) δια τον κλάδον συντάξεων ύψους χιλίων (1.000) δραχµών.
δ. Εγγύησιν υπέρ Ε.Ο.Τ. ανερχοµένην:
α) Εις δραχµάς 300.000 προκειµένου περί αδείας Τουριστικού Γραφείου Γενικού Τουρισµού
και
β) Εις δραχµάς 100.000 προκειµένου περί αδείας Τουριστικού Γραφείου Εσωτερικού
Τουρισµού.
2. Η ως άνω εγγύησις δίδεται δι' οµολογιών κατατιθεµένων υπέρ του Ε.Ο.Τ εις το Ταµείον
Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή δι' εγγυητικής επιστολής πενταετούς ισχύος µιας των εν
Ελλάδι ανεγνωρισµένων Τραπεζών.
3. Εν τη ανωτέρω εγγυητική επιστολή δέον να αναφέρεται ότι η ισχύς αυτής παρατείνεται
αυτοδικαίως επί εν εισέτι εξάµηνον εάν, προ της λήξεως της ισχύος της, ο αιτών την άδειαν,
δεν καταθέση ετέραν εγγυητικήν επιστολήν πενταετούς διαρκείας.
4. Η εν παρ. 1 εδ. δ' εγγύησις ανανεούται ανά πενταετίαν.
5. Εις περίπτωσιν µη υποβολής των εν παρ. 2 του άρθρου 4 και εν παρ. 2 του παρόντος
άρθρου δικαιολογητικών υπό του δικαιούχου της αδείας, αύτη ανακαλείται δι' αποφάσεως του
Γενικού Γραµµατέως του Ε.Ο.Τ.
6. Εάν τα ως άνω δικαιολογητικά υποβληθούν εντός µηνός από της ανακλήσεως της οικείας
αδείας, αύτη επαναχορηγείται.
7. Η εν παρ. 1. του παρόντος άρθρου εγγύησις καταπίπτεται δι' αποφάσεως του Ε.ΟΤ και
υπέρ αυτού προς κάλυψιν:
α. Των τυχόν απαιτήσεων του Ε.Ο.Τ. εξ ασφαλιστικών εισφορών βαρυνουσών τα Τουριστικά
Γραφεία δια την κοινωνικήν ασφάλισιν των ξεναγών.
β. Την τυχόν είσπραξιν επιβληθησοµένων υπό του Ε.Ο.Τ. χρηµατικών ποινών.
γ. Των τυχόν απαιτήσεων τρίτων, προερχοµένων αποκλειστικώς και µόνον εκ τουριστικών
συναλλαγών.
8. Προ της εκδόσεως τρίτων, προερχοµένων της εν παρ. 1. του παρόντος άρθρου εγγυήσεως
υπέρ του Ε.Ο.Τ., καλείται ο υπέρ ου η εγγύησις όπως εντός τακτής προθεσµίας ουχί
µικροτέρας του ενός µηνός δυναµένης να παραταθή άπαξ δι' αποφάσεως του Γενικού
Γραµµατέως του Ε.Ο.Τ. τακτοποιήση τας εις βάρος του βάρος του αναγγελθείσας χρηµατικάς
απαιτήσεις, αποδεικνυοµένας εξ επισήµων στοιχείων.
Παρερχοµένης απράκτου της υπό του Ε.Ο.Τ. τασσοµένης προθεσµίας, εκδίδεται η οικεία
πράξις καταπτώσεως άνευ ετέρας ειδοποιήσεως του ενδιαφεροµένου.
Εις περίπτωσιν υπάρξεως προδικαστικής ή τελεσιδίκου αποφάσεως, η απόφασις του Ε.Ο.Τ.
περί καταπτώσεως της εγγυητικής επιστολής εκδίδεται άνευ ετέρας διαδικασίας.
9. Η απόδοσις του προϊόντος της υπέρ του Ε.Ο.Τ. καταπεσούσης εγγυητικής επιστολής εις
τον δικαιούχον λαµβάνει χώραν επί τη υποβολή τελεσιδίκου δικαστικής αποφάσεως.
10. Εις περίπτωσιν, καθ' ην οι δικαιούχοι είναι πλείονες του ενός και το ποσόν της εγγυήσεως
δεν καλύπτει το σύνολον των απαιτήσεων, ικανοποιούνται αι απαιτήσεις του Ε.Ο.Τ. κατά
προτεραιότητα, το δε εναποµένον ποσόν αποδίδεται συµµέτρως εις τους λοιπούς
δικαιούχους.
11. Άµα τη καταπτώσει εγγυήσεως τινός µερικώς ή ολικώς καλείται υπό του Ε.Ο.Τ. ο καθ' ου
η κατάπτωσιν όπως αποκαταστήση εις το ακέραιον την καταπετούσαν εγγύησιν εντός τακτής
προθεσµίας 15 ηµερών από της εγγράφου ειδοποιήσεως.
12. Παρερχοµένης απράκτου της εν παραγράφω 11 του παρόντος 15νθηµέρου προθεσµίας,
αναστέλλεται η ισχύς της αδείας λειτουργίας του Τουριστικού Γραφείου εις βάρος του οποίου

εγένετο η κατάπτωσις της εγγυήσεως µετά παρέλευσιν δε τριµήνου από της αναστολής
λειτουργίας του Τουριστικού Γραφείου και µη αποκαταστάσεως εις το ακέραιον της
καταπεσούσης εγγυήσεως, η άδεια ανακαλείται οριστικώς.
13. Η κατά τα ανωτέρω ανακληθείσα άδεια δύναται να επαναχορηγηθή επι τη καταθέσει υπό
του ενδιαφεροµένου εγγυήσεως ποσού διπλασίου του υπό της παρ. 1 του παρόντος άρθρου
οριζοµένου, δια την πρώτην πενταετίαν από της επαναχορηγήσεως.

Άρθρον 6
Υποκαταστήµατα
1. Ο έχων άδειαν λειτουργίας Τουριστικού Γραφείου Γενικού Τουρισµού δύναται κατόπιν
εγκρίσεως του Ε.Ο.Τ. να ιδρύση υποκαταστήµατα τόσον εις την έδραν της επιχειρήσεως του
όσον και εις ολόκληρον της Ελληνικήν Επικράτειαν υπο τας κάτωθι προϋποθέσεις:
α. Υποδείξεως προσώπου υπευθύνου του Υποκαταστήµατος πληρούντος τας υπό στοιχ. α,
β, και γ προϋποθέσεις του άρθρου
4. Η παράγραφος 3 του άρθρου 4 έχει εφαρµογήν και εν προκειµένω.
β. ∆ιαθέτει πλήρη και ανεξάρτητον γραφειακήν εγκατάστασιν εµβαδού ουχι µικροτέρου των
20 τµ. αποδεικνυοµένης δια βεβαιώσεως της οικείας Αστυνοµικής Αρχής, απαγορευοµένης
της συστεγάσεως µεθ' ετέρων επιχειρήσεων, πλην οµοειδών τοιούτων (ξενοδοχείων,
επιχειρήσεων ενοικιάσεως Ι.Χ. αυτοκινήτων άνευ οδηγού κλπ).
2. Η κατά το παρόν άρθρον χορηγούµενη άδεια υποκαταστήµατος υπόκεινται εις το
κεκανονισµένον τέλος χαρτοσήµου ως και εις τας υπό στοιχ. γ' της παρ. 1 του άρθρου 5 του
παρόντος παράβολα.
3. ∆ια τας τυχόν υπό των υπευθύνων των υποκαταστηµάτων παραβάσεις των διατάξεων του
παρόντος Νόµου και των εις εκτέλεσιν τούτου εκδοθησοµένων κανονιστικών πράξεων του
Ε.Ο.Τ. την ευθύνην έχει ο κάτοχος της αδείας λειτουργίας του Τουριστικού Γραφείου.
4. Κατά την διάρκειαν θαλασσίων περιηγήσεων, τα Γραφεία γενικού Τουρισµού, δύναται,κατά
την προσέγγισιν των πλοίων εις λιµένας, εις ους δεν έχωσιν υποκαταστήµατα, να αναθέτωσιν
εκάστοτε, εγγράφως, εις τρίτα πρόσωπα, την εξυπηρέτησιν των συµµετόχων εις θαλασσίας
περιηγήσεις πελατών των. Την ευθύνην όµως δια πάσαν παράλειψιν ή παράβασιν των
διατάξεων του παρόντος Νόµου, επέχει εξ ολοκλήρου το Γραφείον δια λογαριασµόν του
οποίου διακινούνται οι περιηγηταί.

Άρθρον 7
Ίδρυσις υποκαταστηµάτων Γραφείων Γενικού Τουρισµού εις την αλλοδαπήν
Γραφεία Γενικού Τουρισµού ιδρύοντα υποκαταστήµατα εις την αλλοδαπήν, δύναται, δια τας
δαπάνας της πρώτης εγκασταστάσεως αυτών ως και δια την κάλυψιν των δαπανών αυτών
δια ταξείδια εις την αλλοδαπήν και διαφήµισιν να εξάγουν συνάλλαγµα.
Η έγκρισις εξαγωγής του συναλλάγµατος χορηγείται υπό της Νοµισµατικής Επιτροπής κατά
τας κειµένας διατάξεις.

Άρθρον 8
Μεταβολαί
.
1. Ο έχων άδειαν Γραφείου Εσωτερικού Τουρισµού δύναται να ζητήση την προαγωγήν της
αδείας του εις Γραφείον Γενικού Τουρισµού εφόσον πληροί τας προς τούτο προϋποθέσεις
του παρόντος Νόµου.
2. Τα εκ της προαγωγής δικαιώµατα και υποχρεώσεις του αιτούντος άρχονται από της
εκδόσεως της προς τούτο σχετικής αποφάσεως του Ε.Ο.Τ.
3. Ο έχων άδειαν Γραφείου Γενικού Τουρισµού δύναται να ζητήση τον υποβιβασµόν της
αδείας του εις Γραφείον Εσωτερικού Τουρισµού.
Ο υποβιβασµός από Γραφείον Γενικού Τουρισµού εις Γραφείον Εσωτερικού Τουρισµού,
αποστερεί αυτοµάτως το δεύτερον πάντων των πλεονεκτηµάτων άτινα εκ του Νόµου
παρεσχέθησαν αυτώ υπό την πρώτην ιδιότητα του.

4. Η αλλαγή της γραφειακής εγκαταστάσεως εκάστου Γραφείου γνωστοποιείται
υποχρεωτικώς εις τον Ε.Ο.Τ. εντός µηνός από της επερχοµένης αλλαγής µετά βεβαιώσεως
της οικείας Αστυνοµικής Αρχής περί καταλλήλου γραφειακής εγκαταστάσεως.
Εις περίπτωσιν µη γνωστοποιήσεως των ανωτέρω επιβάλλονται διοικητικαί κυρώσεις.
5. Αλλαγή εις την εκπροσώπησιν ή διαχείρησιν νοµικού προσώπου κατόχου αδείας
λειτουργίας Γραφείου Γενικού ή Εσωτερικού Τουρισµού ανακοινούται αµελλητί εις τον Ε.Ο.Τ.
και υποβάλλονται εις αυτόν τα εν παραγράφω 1 του άρθρου 4 του παρόντος δικαιολογητικά.
Εις περίπτωσιν καθ' ην τα ως άνω δικαιολογητικά δεν υποβληθούν εντός µηνός από της
επελθούσης µεταβολής ή δεν καλύπτουν τας υπό του παρόντος τιθεµένας προϋποθέσεις,
αναστέλλεται η λειτουργία του Γραφείου, µετά παρέλευσιν δε δύο µηνών από της τοιαύτης
αναστολής ανακαλείται η άδεια λειτουργίας αυτού.

Άρθρον 9
Υποχρεώσεις Τουριστικών Γραφείων
.
1. Τα Γραφεία Γενικού ή Εσωτερικού Τουρισµού υποχρεούνται:
α. Να διαθέτωσιν αρτίαν και ευπρεπή Γραφειακήν εγκατάστασιν.
β. Τα δια τας συναλλαγάς των προοριζόµενα πάσης φύσεως έντυπα να φέρωσι τα διακριτικά
του Γραφείου, ήτοι διακριτικόν τίτλον ή µη δηλωθέντος τοιούτου το ονοµατεπώνυµον του
επιχειρηµατίου, ως και τον αριθµόν της υπό του Ε.Ο.Τ. χορηγηθείσης αδείας λειτουργίας του
Τουριστικού Γραφείου.
γ. ∆ια τας διοργανουµένας οµαδικάς εκδροµάς ηµερησίας ή πολυηµέρους εξωτερικού ή
εσωτερικού, υποχρεούται να καταρτίζουν αναλυτικόν πρόγραµµα της εκδροµής επί εντύπου
του Γραφείου εις ο θα αναφέρωνται:
1) Το αναλυτικόν και χρονολογικόν πρόγραµµα της εκδροµής.
2) Αι προσφερόµεναι υπηρεσίαι λεπτοµερώς ιδία διανυκτερεύσεως γεύµατα κ.λ.π.
3) Τα διανυόµενα χιλιόµετρα καθ' ηµέραν.
4) Το αντίτιµον της εκδροµής.
Το πρόγραµµα εκάστης εκδροµής και αι εν γένει λεπτοµέρειαι εκτελέσεως αυτού δέον να
προσυπογράφεται αφ' ενός υπό του πελάτου ότι έλαβε γνώσιν των όρων συµµετοχής του και
αφ' ετέρου υπό του υπευθύνου του Γραφείου.
∆ια τα ως άνω προγράµµατα δεν απαιτείται η έγκρισις του Ε.Ο.Τ.
2. Ωσαύτως δεν απαιτείται η έγκρισις του Ε.Ο.Τ:
α. ∆ια τας υπό των ανεγνωρισµένων εκδροµικών οργανώσεων και σωµατείων επιδιωκόντων
αποκλειστικώς σκοπούς εκδροµικούς και εν γένει φυσιολατρικούς διοργανουµένας εκδροµάς
της χώρας υπό την προϋπόθεσιν ότι εις ταύτας θα συµµετέχωσιν αποκλειστικώς τα µέλη των
ειρηµένων οργανώσεων και σωµατείων και αι οικογένειαι αυτών.
Εν αντιθέσει αι υπό των ως άνω οργανώσεων και σωµατείων οργανούµεναι εκδροµαί εις την
αλλοδαπήν υπόκεινται εις ην έγκρισιν του Ε.Ο.Τ. εις ταύτας δε θα συµµετέχωσιν
αποκλειστικώς τα µέλη και αι οικογένειαι αυτών.
Εις περίπτωσιν καθ'ην κατά την εκτέλεσιν εκδροµής υπό οργανώσεως ή σωµατείου
διαπιστωθή παράβασιν ως προς την συµµετοχήν εκδροµέων ως ανωτέρω καθορίζεται,
επιβάλλονται αι υπό του άρθρου 12 του παρόντος προβλεπόµεναι κυρώσεις.
β. ∆ια τας υπό των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών ιδρυµάτων οργανουµένας εκδροµάς εντός
και εκτός της χώρας αποκλειστικώς δια το διδάσκον προσωπικόν, τους διδασκοµένους ως και
τυχόν µέλη των οικογενειών αυτών.

Άρθρον 10
Έλεγχος
1. Ο έλεγχος και η εποπτεία των Τουριστικών Γραφείων ασκείται υπό του Ε.Ο.Τ., είτε υπό της
Τουριστικής Αστυνοµίας κατόπιν εγγράφου παραγγελίας του Ε.Ο.Τ.
2. Εν αρνήσει ή δυστροπία του διευθύνοντος το ελεγχόµενον Γραφείον όπως παράσχη
πληροφορίας εις τον διενεργούντα τον έλεγχον, επιβάλονται κατά το άρθρον 11 του παρόντος
κυρώσεις.
3. Ο ενεργών τον έλεγχον υποχρεούται άµα τω πέρατι αυτού όπως υποβάλη σχετικήν έκθεσιν
περί των τυχόν επιβαλλοµένων βελτιώσεων εις την εν γένει λειτουργίαν και εµφάνισιν του υπ'
αυτού ελεχθέντος γραφείου ως και των τυχόν διαπιστωθεισών παραβάσεων.

Άρθρον 11
Κυρώσεις
1. Εις τους παραβάτας των διατάξεων του παρόντος νόµου και των εις εκτέλεσιν τούτων
εκδιδοµένων κανονιστικών πράξεων επιβάλλονται δι' αποφάσεως του αρµοδίου ∆ιευθυντού
του Ε.Ο.Τ. αι κάτωθι διοικητικαί κυρώσεις:
α. Επίπληξις.
β. Πρόστιµον από 29,35 Εύρω έως 880,40 Ευρώ σε 500,00 Ευρώ έως 5.000,00 Ευρώ, όπερ
κατατίθεται εις το Ταµείον του Ε.Ο.Τ. και αποτελεί έσοδον αυτού.
[Τα άνω ποσά τίθενται όπως αναπροσαρµόσθηκαν µε το άρθρο µόνο της υπ' αριθµ.
Τ/480/2003 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης, (ΦΕΚ Β΄ 156)]
γ. Προσωρινή αφαίρεσις της αδείας δια χρονικόν διάστηµα µέχρις εξ µηνών, και εφόσον
έχουσιν επιβληθή τρεις τουλάχιστον ποιναί προστίµου εντός του αυτού έτους.
Η προσωρινή αφαίρεσις της αδείας εκτελείται δύο µήνας από της εκδόσεως της αποφάσεως
περί επιβολής της ποινής.
δ. Ανάκλησις της αδείας εφόσον έχει επιβληθή η κατά το προηγούµενον εδάφιον κύρωσις δις
εντός διετίας.
2. Αι ως άνω διοικητικαί κυρώσεις επιβάλλονται κατόπιν κλήσεως του παραβάτου προς
παροχήν εξηγήσεων εντός προθεσµίας δέκα πέντε (15) ηµερών.
3. Κατά των πράξεων του προϊσταµένου της ∆ιεύθυνσης Τουρισµού της
Περιφέρειας, µε τις οποίες επιβλήθηκαν διοικητικές κυρώσεις, επιτρέπεται προσφυγή εντός
προθεσµίας ενός (1) µηνός, ενώπιον τριµελούς Επιτροπής, τα µέλη της οποίας ορίζονται µε
τους αναπληρωτές τους µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και η οποία αποφαίνεται επί
των ενστάσεων που έχουν επιβληθεί. Η επιτροπή απαρτίζεται από τον Γενικό Γραµµατέα της
Περιφέρειας, ως Πρόεδρο, έναν ανώτερο υπάλληλο της ∆ιεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής
της Γενικής Γραµµατείας Τουρισµού και έναν αντιπρόσωπο του Συνδέσµου των εν Ελλάδι
Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων, ως µέλη.
[Η παρ.3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 4 άρθ. 52 Ν. 3105/2003, (ΦΕΚ Α΄ 29)]

Άρθρον 12
Προστασία επαγγέλµατος
1. Ο παρέχων τας εν άρθρω 1 υπηρεσίας άνευ της κατά το άρθρον 4 αδείας τιµωρείται δια
φυλακίσεως µέχρι τριών µηνών και χρηµατικής ποινής µέχρι 20.000 δραχµών. Εάν ο
παρέχων τας ανωτέρω υπηρεσίας είναι εκπρόσωπος νοµικού προσώπου, η ποινή
επαυξάνεται εις φυλάκισιν µέχρις ενός έτους και χρηµατικήν ποινήν µέχρι 50.000 δραχµών.
2. Τα εν τη προηγουµένη παραγράφου αδικήµατα δικάζονται κατά την διαδικασίαν την
ακολουθουµένην δια τα επ' αυτοφώρω καταλαµβανόµενα πληµµελήµατα.

Άρθρον 13
Μεταβατικαί διατάξεις
1. Αι προ της θέσεως εν ισχύι του παρόντος νόµου, χορηγηθείσαι υπο του Ε.Ο.Τ. άδειαι,
λειτουργίας Γραφείων Εσωτερικού ή Γενικού Τουρισµού ισχύουσαι µέχρι της λήξεως των, οι
δε κάτοχοι αυτών δύναται να ζητήσουν την χορήγησιν νέας αδείας επί τη συνδροµή των υπό
στοιχεία α, β, και δ της παρ. 1 του άρθρου 4, ως και του άρθρου 5 του παρόντος νόµο
προϋποθέσεων.
2. Συνεταιρισµοί ή λοιποί µεταφορικοί οργανισµοί (ΚΤΕΛ - ΕΚΤΕΛ κλπ) έχοντες άδειαν
λειτουργίας Γραφείου Γενικού ή Εσωτερικού Τουρισµού, δύναται να ζητήσουν την χορήγησιν
νέας αδείας, υπό την προϋπόθεσιν διαχωρισµού αφενός του Τουριστικού Γραφείου εκ των
λοιπών δραστηριοτήτων αυτών, αφετέρου της υπάρξεως ανεξαρτήτου γραφειακής
εγκαταστάσεως υπό τας προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 4.
3. Γραφεία Ταξειδίων λειτουργούντα δυνάµει αδείας λειτουργίας του Ε.Ο.Τ. συνεχίζουν την
λειτουργίαν των επί τριετίαν από της ισχύος του παρόντος νόµου. Μετά την λήξιν της τριετίας
είτε διαρκούσης ταύτης οι κάτοχοι αδειών Γραφείων Ταξειδίων , δύναται να ζητήσουν την
χορήγησιν λειτουργίας Γραφείων Εσωτερικού ή Γενικού Τουρισµού, εφ' όσον πληρούν τας

προϋποθέσεις τας υπό στοιχ. α', β' και δ' της παρ. 1 του άρθρου 4 ως και του άρθρου 5 του
παρόντος νόµου.

Άρθρον 14
Κατάργησις διατάξεων
Καταργούνται αι διατάξεις του Α.Ν. 864/1937, ως ούτος ετροποποιήθη και συνεπληρώθη
µεταγενεστέρως, πλην των διατάξεων των άρθρων 15 παρ. 1,2,3,4 και 6,19,20,21, και 22
αυτού και άρθρου εις ότι αφορά τα Γραφεία Μεταναστεύσεως και τους κατά τόπους
αντιπροσώπους αυτών.

