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  ΠΡΟΣ : Όλες τις Υπηρεσίες του Σώματος 
 
  ΚΟΙΝ.:   Υπουργείο Τουρισμού 
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                 105 57 ΑΘΗΝΑ 
                 

             
 

 
ΘΕΜΑ: «Δημοσίευση Νόμου αναφορικά με τη λειτουργική αδειοδότηση τουριστικών 
καταλυμάτων και τη δημιουργία και λειτουργία τουριστικών λιμένων» 
 
ΣΧΕΤ.: α. Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ Α΄ 82) 
  β. Ν. 3498/2006 (ΦΕΚ Α΄ 230) 
  γ. 2089 Φ.701.2/13-1-2005 Διαταγή Α.Π.Σ. 
  δ. Π.Δ. 71/1988 (ΦΕΚ Α΄32) 
 
1. Στο ΦΕΚ Α΄ 82/2012, δημοσιεύθηκε ο Ν. 4070/2012 που μεταξύ άλλων πραγματεύεται τη 
λειτουργική αδειοδότηση τουριστικών καταλυμάτων και τη δημιουργία και λειτουργία τουριστικών 
λιμένων. 
 
2. Σε ότι αφορά τα τουριστικά καταλύματα, διευκρινίζονται τα εξής: 
 
  α. Στην παρ. 1δ του άρθρου 150 του εν λόγω Νόμου προβλέπεται η χορήγηση πιστοποιητικού 
πυρασφάλειας για το σύνολο της εγκατάστασης που εκδίδεται από την οικεία Πυροσβεστική 
Υπηρεσία, για τα τουριστικά καταλύματα δυναμικότητας τουλάχιστον είκοσι (20) κλινών, καθώς 
και ότι στο εν λόγω πιστοποιητικό μνημονεύονται όλες οι εγκαταστάσεις και λειτουργίες του 
τουριστικού καταλύματος.  
 
  β. Συνεπακόλουθα, στις περιπτώσεις υποβολής αιτημάτων χορήγησης πιστοποιητικών 
(ενεργητικής) πυροπροστασίας τουριστικών καταλυμάτων δυναμικότητας μέχρι και δεκαεννέα  
(19) κλινών δεν θα προβαίνετε στη χορήγηση του αιτηθέντος εγγράφου. Επισημαίνεται ότι στην 
έννοια του τουριστικού καταλύματος περιλαμβάνονται και συναφείς προς τη διαμονή 
δραστηριότητες όπως εστίαση, ψυχαγωγία, αναψυχή και άθληση που παρέχονται στους 
τουρίστες. Επίσης, οι διατάξεις του (δ) σχετικού, προβλέπουν την σε κάθε περίπτωση σύνταξη 
έκθεσης επιθεώρησης ή υποβολή μελέτης πυροπροστασίας ανεξαρτήτως δυναμικότητας 
κλινών. Επιπροσθέτως, στις συντρέχουσες περιπτώσεις τουριστικών καταλυμάτων 
δυναμικότητας μέχρι και δεκαεννέα  (19) κλινών που απαιτείται σύνταξη έκθεσης επιθεώρησης, 
δύναται ο μηχανικός να υποδείξει τα κατάλληλα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας επί των 
κατόψεων των σχεδίων, τα οποία ύστερα από έλεγχο των υπευθύνων των γραφείων 
Πυρασφαλείας γίνονται αποδεκτά και εγκρίνονται χωρίς την διενέργεια αυτοψίας από την 
Υπηρεσία μας, κατά το πνεύμα της παρ. 4 της 33455 Φ.701.2/1-7-2009 Εγκυκλίου μας. 
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  γ. Σε ότι αφορά τον τύπο του πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας ισχύουν τα 
διαλαμβανόμενα στη (γ) σχετική.  
 
  δ. Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 152, το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας τουριστικού 
καταλύματος με τα παραρτήματά του επέχει θέση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων 
υγειονομικού ενδιαφέροντος του άρθρου 80 του ν. 3463/2006 (Α΄ 114) και επιπλέον, το Ειδικό 
Σήμα Λειτουργίας και τα παραρτήματά του αναρτώνται στο διαδίκτυο σύμφωνα με όσα ορίζονται 
στις διατάξεις του ν. 3861/2010 (Α΄ 112).  
Ως εκ τούτου, απαιτείται η συνεργασία σας με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Ε.Ο.Τ. σε ότι αφορά 
τη χορήγηση ειδικού σήματος λειτουργίας σε τουριστικά καταλύματα δυναμικότητας μέχρι και 
δεκαεννέα (19) κλινών, προς εξακρίβωση της ύπαρξης έκθεσης επιθεώρησης ή εγκεκριμένης 
μελέτης πυροπροστασίας, καθώς και τη διενέργεια μελλοντικών εκτάκτων ελέγχων για 
διαπίστωση της τήρησης ή μη των διαλαμβανόμενων στην ισχύουσα νομοθεσία 
πυροπροστασίας. Οι παραβάτες των διατάξεων πυροπροστασίας διώκονται και τιμωρούνται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα. 
 
3. Σε ότι αφορά τους τουριστικούς λιμένες σκαφών αναψυχής, διευκρινίζονται τα εξής: 
 
 α. Σύμφωνα με την παρ. 10.1 του άρθρου 31 του Ν. 2160/1993 που αντικαταστάθηκε ως το 
άρθρο 160 του (α) σχετικού, ο φορέας διαχείρισης του τουριστικού λιμένα οφείλει μέσα σε δύο 
(2) μήνες από την ολοκλήρωση του συνόλου των έργων να υποβάλλει αίτηση για την έκδοση 
άδειας λειτουργίας στη Γενική Γραμματεία Τουρισμού στην οποία θα επισυνάπτεται μεταξύ 
άλλων, βεβαίωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την υποβολή μελετών ενεργητικής και 
παθητικής πυροπροστασίας για την έκδοση πιστοποιητικού πυρασφάλειας. 
 
 β. Η μελέτη (ενεργητικής) πυροπροστασίας υποβάλλεται στην Πυροσβεστική Αρχή προκειμένου 
να ελεγχθεί αν είναι συνταγμένη σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία 
πυροπροστασίας, ώστε μετά την έγκρισή της να υλοποιηθούν τα προβλεπόμενα σε αυτήν μέτρα 
και μέσα πυροπροστασίας. 
 
 γ. Συνεπακόλουθα και αφού ληφθεί υπόψη η ολοκλήρωση του συνόλου των έργων του 
τουριστικού λιμένα σκαφών αναψυχής που προαναφέρθηκε, στις συντρέχουσες περιπτώσεις θα 
προβαίνετε στη χορήγηση πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας, σύμφωνα με την 
προβλεπόμενη στις κείμενες διατάξεις - εγκυκλίους διαδικασία. 
 
4. Τέλος, επειδή στο άρθρο 167 του (α) σχετικού καταργείται το άρθρο 34 του (β) όμοιου, από 
λήψης της παρούσας, καταργείται κάθε σχετιζόμενη με το εν λόγω άρθρο προηγούμενη  
εγκύκλιος μας ή μέρος αυτής.        
            

    Ο Αρχηγός 
 
 
 

Παναγιώτης Α. Μπονάτσος 
Αντιστράτηγος ΠΣ 
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