
ΕΙΣΗ ΓΙΙΤίΚΗ ΕΚ(->ΕΣΙΣ
Έπί σχεδίου Νόμου «περί επιβολή ς ύπέρ δήμων καί κοινο

τήτων τέλους διαμονής παρεπιδημούντων, επί των έκδι-
δομένων λογαριασμών καί έπί των λουσμένων εις φυσικά;
ιαματικά; πηγάς».

77οός π;>’ Βουλήν ιών 'Ελλήνων

1. Διά των διατάξεων τοϋ άρθρου 7 τοϋ Ν. 127/1075 (ΨΕΚ 
175 22.8.1975) άντικατεστάθη τό έδάφιον 1 τής παραγράφου 
1 τοϋ άρθρου 24 τοϋ άπό 24/9-20/10/195ίτ> Β. Δ'τος, ως 
τοϋτο είχε τροποποιηθή δια των διατάσεων τοϋ άρθρου 35 
τοϋ Ν.Δ. 4260/1962 καί έπεβλ.ήθη τέλος διαμονής παρεπι- 
δημούντων καί επί των έκδιδομένων λογαριασμών και εις 
δήμους καί κοινότητας, οΐτινες έχουν ή ήθελον χαρακτηρισθή 
ώς τουριστικοί τόποι ή τόποι θερινής διαμονής.

2. Διά τής έπιβολ.ής τών ανωτέρω τελών έπεδιώχθη η 
δυνατότης άντιμετωπίσεως υπό τών δήμων καί κοινοτήτων 
τών προσθέτων δαπανών τών προκαλουμένων εις βάρος αυτών 
(καθαριότητος, φωτισμού, έκτελέσεως έργων τινών κ.λ,π.) 
έκ. τής ηύξημένης τουριστικής κινήσεως εις την περιοχήν των.

3. Έκ τής εφαρμογής τής διατάξειος ταύτης έδημιουργή-
θησαν έντονα παράπονα τών τε μονίμων κατοίκων καί τών 
υποχρεών προς εΐσπραξιν τών τελών ξενοδόχων καί καταστη
ματαρχών πολλών δήμων καί κοινοτήτων, οΐτινες δεν παρου
σιάζουν ηΰξημένην τουριστικήν κίνησιν πλ,ήν όμως δι’ άλλους 
λόγους έχουν χαρακτηρισθή ώς τουριστικοί τόποι ή τόποι 
θερινής διαμονής. ,ν

4. Δοθέντος ότι τό γράμμα τοϋ νόμου ύπερηκόντισε τον 
σκοπόν, προς, θεραπείαν τής δημιουργηθείσης καταστάσεως,' 
συνετάγη τό προτεινόμενον σχέδιον νόμου διά τοϋ οποίου τά 
περί ών πρόκειται τέλη προκειμένου περί δήμων καί κοινοτή
των, οΐτινες έχουν ή ήθελον χαρακτηρισθή ώς τουριστικοί 
τόποι ή τόποι θερινής διαμονής δεν επιβάλλονται έκ τοϋ νόμου, 
άλλά δύνανται νά έπιβάλλωνται μόνον κατόπιν άποφάσεως 
τοϋ οικείου συμβουλίου ΰποκειμένης εις την έγκρισιν τοϋ 
νομάρχου καί μόνον έφ’ όσον συνεπεία τής ηύξημένης τουρι
στικής κινήσεως θά δημιουργοϋνται εις βάρος τοϋ δήμου ή 
τής κοινότητος δαπάναι καθαριότητος καί φωτισμοϋ ή 
εκτελέσεως έργων πρός άντιμετώπισιν τών έκ τής αιτίας ταύ
της δημιουργουμένων προβλημάτων (άρθρον 2 παρ. 1 περ. α').

ΑΙ λοιπαί διατάξεις τοϋ σχεδίου, αΐτινες ισχύουν νϋν έπα- 
ναλαμβάνονται ώς έχουν.

Τό έν λόγω σχέδιον Νόμου τίθεται ύπό την κρίσιν υμών 
πρός συζήτησιν καί ψήφισιν έφ’ άπαξ, κατ’ αρχήν, κατ’ άρ
θρον καί εις τό σύνολον.

Έν Άθήναις τή 20 Μαρτίου 1976 
Οί 'Υπουργοί

Εσωτερικών Οικονομικών
Κ. ΣΤ ΕΨΛΝ Ο Π ΟΥΔΟΣ ΕΥΑΓΓ. ΔΕΒΑΕΤΟΓΑΟΥ

Π I Ν Α Ξ
ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

"Αρθρον 24 Β.Δ. άπό 24-9/20-10-1958 -
("Αρθρον 24 Β.Δ. 19/12/55)

1. Επιβάλλεται τέλ.ος ύπερ τών δήμων καί κοινοτήτων 
τών περιφερειών τής τέως διοτκήσεως πρωτευούσης καί 
τοϋ τέως δήμου Θεσσαλ.ονίκης πλ.ήν δήμων ’Αθηναίων, 
Πειραιώς καί Θεσσαλ.ονίκης ώς καί υπέρ τών δήμων καί 
κοινοτήτων, αΐτινες έχουν χαρακτηρισθή ώς λουτροπόλ,εις 
η ώργανωμένοι άρχαιολ,ογικοί τόποι. ~
• α) διαμονής παρεπιδημούντο^, έφ’ όσον ή διαμονή διαρ- 
κεΐ έλ.αττον τοϋ εξαμήνου, όριζόμενον εις πέντε τοϊς εκατόν 
επί τοϋ καταβαλλ.ομένου μισθώματος (κλίνης, δωματίου, 
διαμερίσματος ή χώρου). Τό τέλ.ος βαρύνει τον μισθωτήν 
είσπράττεται δέ ύποχρεωτικώς ύπό τοϋ έκμισθωτοϋ, εύθυ- 
νομενου άτομικώς έναντι τοϋ δήμου ή τής κοινότητος.

β) έπί τών έκδιδομένων λογαριασμών ύπό τών ξενοδο
χείων ύπνου τών άπό β' τάξεως καί άνω ώς καί τών άνη- 
κόντων εις τάς αύτάς τάξεις εστιατορίων, κυλικείων, οινο
μαγειρείων πολ.υτελ.είας καί κέντρων διασκεδάσεως. όριζό
μενον εις πέντε τοΐς εκατόν έπί τοϋ ποσοϋ έκάστου λ,ογα- 
ριασμοϋ. Τό τέλ.ος ύπολ.ογιζύμενον έπί τοϋ αντιτίμου τής 
χρήσεως τής κλ.ίνης καί τών παρεχομένων εις τον πελάτην 
φαγητών, τροφίμων καί ποτών, βαρύνει τον εις έξόφλησιν 
τοϋ λογαριασμοϋ ύπόχρεον, είσπράττεται δέ ύποχρεωτικώς 
ύπό τοϋ έκδίδοντος τον λογαριασμόν καί ύπ’ εύθύνην του.

γ) έπί τών λουσμένων εις φυσικά; ΐαματικας ττηγάς, 
όριζόμενον εις δέκα τοΐς εκατόν έπί τοϋ άντιτίμου έκάστης 
λοϋσεως, βαρύνει δέ τον λουόμενον.

. 2. Τών τελ.ών απαλλάσσονται οί δαπάναις τοϋ Κράτους 
ύποβαλλόμενοι εις λουτροθεραπείαν άνάπηροι πολ,έμου.

Τοϋ τέλους παρεπιδημούντων άπαλλάσσονΤαι :
α) Οί μέχρι τρίτου βαθμοϋ έξ αίματος ή άγχιστείας 

συγγενείς τοϋ ιδιοκτήτου ή τοϋ ένοικιαστοϋ τής οικίας ή 
τοϋ χώρου ένθα ή διαμονή.

β) Οί φιλοξενούμενοι διά χρονικόν διάστημα βραχύτε- 
ρον τών δέκα ημερών.

γ) Οί νοσηλευόμενοι εις κλινικάς, νοσοκομεία ή σανατό
ρια, καί

δ) αί παιδικαί κατασκηνώσεις τών φιλανθρωπικών οργα
νώσεων.---------- ---— -------------- ------------------------------- ------

Άρθρον 35 Ν.Δ.· 4260/1962
1. Τό πρώτον έδάφιον τής παραγράφου I τοϋ άρθρου 24 

τοϋ αύτοϋ Β.Δ. (άρθρον 24 ν.δ. 3033/54 ώς άντικατεστάθη 
καί έτροποποιήθη διά τών παραγράφων 1 καί 2 τοϋ άρθρου 
6 τοϋ ν. 3238/1955) άντλαθίσταται ώς εξής :

«1. Επιβάλλεται τέλος υπέρ τών δήμων καί κοινοτήτων:
1. Οΐτινες έχουν ή ήθελον χαρακτηρισθή, κατά τάς κει- 

μένας διατάξεις, ώς λ,ουτροπόλεις ή ώργανωμένοι άρχαιο- 
λογικοί τόποι.

II. -Εντός τών διοικητικών ορίων τών οποίων υπάρχουν 
αύτοτελ.εϊς συνοικισμοί λ.ουτροπόλεων (ξενοδοχεία, έστια-' 
TOpta, μπάρ, κατοικίαι κ.λπ.) διαρκοϋς ή έποχιακής λει
τουργίας, πρός έξυπηρέτησιν τής έκμεταλλεύσεως καί λει
τουργίας έν γένει ιαματικών πηγών, άνεγνωρισμένων κατά 
νόμον ώς τοιούτων εΐτε τουριστικοϋ εΐτε τοπτκοϋ ενδια
φέροντος.

III. 'Υπέρ τών Δήμων ’Αμαρουσίου, Γλ.υφάδας, Κηφισιάς, 
Παλ.αιοϋ Φαλήρου, Χαϊδαρίου, Καλλιθέας, Χαλ.ανδρίου, τών 
Κοινοτήτων Βούλ.ας, Βουλιαγμένης, Έκάλης, Έλληνικοΰ, 
Καλ.αμακίου, Λ υκόβρυσης, Μελισσίων, Μεταμορφώσεως, 
Νέας Ερυθραίας, Νέας Πεντέλης, Πεντέλης Πεύκης καί Φιλο
θέης τής περιφέρειας τής πρώην διοικήσεως πρωτευούσης καί 
τοϋ Δ. Καλαμαριάς, τής περιφέρειας τοϋ πρώην Δήμου 
Θεσσαλ.ονίκης, έξαιρουμένων τών έν ταΐς περιφερείαις ταύ- 
ταις (πρώην Διοικήσεως Πρωτευούσης καί πρώην Δήμου 
Θεσσαλονίκης) λοιπών δήμων καί κοινοτήτων.

2. Εις την περίπτωσιν β’ τής παραγράφου 1 τοϋ αύτοϋ 
άρθρου 24 ή φράσις «άπό β' τάξεως καί άνω» αντικαθί
σταται διά τής φράσε.ως «άπό α' τάξεως καί άνω». Εις τό 
τέλ.ος δέ τής αύτής περιπτώσεως β' προστίθεται έδάφιον 
έχον οΰτω : «Τό κατά την περίπτωσιν β' τέλος έπιτρέπεται 
νά έπιβάλλεται, δι’ άποφάσεως τοϋ δημοτικοϋ ή κοινοτικοϋ 
συμβουλίου καί έπί τών ξενοδοχείων ύπνου β' τάξεως, ώς 
καί έπί τών άνηκόντων εις την αύτήν κατηγορίαν εστιατο
ρίων, κυλικείων, οινομαγειρείων καί κέντρων διασκεδά- 
σεως».

'Η ισχύς τοϋ παεόντος άρθρου άρχεται άπό 1ης ’Ιανουά
ριου 1963.

Άρθρον 7 Νόμου 127/1975
Ή διάταξι; τοϋ έδαφίου 1 τής παρ. 1 τοϋ άρθρου 24 τοϋ 

Β.Δ. τής 24-9/20.10.1958, ώς τροποποιηθεϊσα ισχύει νϋν, 
αντικαθίσταται ώς κάτωθι:

«I. Οΐτινες έχουν ή ήθελ.ον χαρακτηρισθή κατά τάς κει- 
μένας διατάξεις ώς λ,ουτροπόλεις ή ώργανωμένοι άρχαιολ,ο- 
γικοί τόποι ή τουριστικοί τόροι ή τόποι θερινής διαμονή;»


