
Έπί τοϋ σχεδίου Νόμου «περί τρο—ο—οιήσεως* τοϋ Ν.Δ.
3430 1955 «περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως καεί
καταργήσεως διατάξεων περί Ελληνικού ’Οργανισμού
Τουρισμού κ.λ.π.» καί άλλων τινών συναφών διατάξεων».

Προς τήν Βουλή·/ των Ελλήνων
1. Διά τοϋ άρθρου 1 τοϋ ττροτεινομένου σχεδίου Νόμου, 

αναπροσαρμόζονται αί προς τό Ξενοδοχειακόν ’Επιμελητή
ριου της Ελλάδος μηνιαΐαι κατά κλίνην εΐσφόραί των μελών 
του ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, λόγω της- έπελθούσης 
μεταβολής τών συνθηκών, κατά την διαρρεύσασαν δεκαετίαν 
άπό τοϋ τελευταίου καθορισμού τών πόρων τούτου διά τοϋ 
Νόμου 4462/1965. 'Η τοιαύτη αύξησες επιβάλλεται καί έκ 
τών λίαν ηύξημένων δαπανών τοϋ ’Επιμελητηρίου προς έκ- 
πλήρωσιν τής άποστολής του καί ιδία διά την καταβολήν 
συντάξεων εις τούς ήσφαλισμένους τοϋ παρ’ αύτώ Ταμείου 
Προνοίας Ξενοδόχων.

2. Διά τοϋ’άρθρου 2 τοϋ αύτοϋ Νομοσχεδίου έρμηνεύεται 
αυθεντικούς ή παράγραφος 3 τοϋ άρθρου 2 τοϋ Νόμου 4171/ 
1961, ώς άντικατεστάθη ύπό της παραγράφου 2 τοϋ άρθρου 
2 τοϋ Ν.Δ. 916/1971. Οΰτω καθορίζεται ότι, τό ύπό στοι
χείου Α'. τής περιπτώσεως δ', τής παραγράφου 1 τοϋ άρθρου 
19 τοϋ Ν.Δ. 3430/1955, ώς άντικατεστάθη διά τοϋ άρθρου 1 
τοϋ Νόμου 4462/1965, προβλεπόμενον υπέρ τοϋ Ξενοδοχεια
κού ’Επιμελητηρίου τής Ελλάδος τέλος, άποτελεϊ «εισφοράν 
•προς άσφαλιστικούς όργανισμούς» καί ότι έπομένως εμπίπτει 
εις την διά τοϋ άρθρου'2 παρ. 3 τοϋ Νόμου 4171/1961, ώς 
άντικατεστάθη δια τής παραγράφου 2 τοϋ άρθρου 2 τοϋ Ν.Δ. 
■916/1971 θεσπιζομένην έξαίρεσιν άπόν τών καθιερουμένων 
•διά τής τελευταίας ταύτης διατάξεως εκτυπώσεων, δοθέντος 
ότι τό Ξενοδοχειακόν Έπιμελητήριον τής Ελλάδος τυγχάνει 
ασφαλιστικός οργανισμός, παρέχων εις τά μέλη του μηνιαίαν 
-παροχήν άμα τή έξόδω των έκ τοϋ έπαγγέλματός.

;;-Ή διά τοϋ άρθρου 2 τού Νομοσχεδίου αυθεντική ερμηνεία 
τής διαληφθείσης διατάξεως καθίσταται άπολύτως άναγκαία 
•διότι,' ένδεχομένης άμφισβητήσεως τοϋ χαρακτήρος τοϋ ώς 
άνω τέλους ώς «εισφοράς προς άσφαλιστικούς οργανισμούς» 
καί έν περίπτώσει τυχόν έπικρατήσεως άντιθέτου άπόψεως, 
κινδυνεύει ή όλη ύπόστασις τοϋ Ξενοδοχειακοΰ Έπιμελητηρί-, 
■ού ώς άσφαλιστικο'ϋ φορέως, καθ’ όσον, πλήν τής άποστε- 
ρησεως τοϋ πόρου τούτου εις τό μέλλον, θά ύποχρεωθή νά 
έπιστρέψη τά επί σειράν ετών είσπραττόμενα, παρά τών 
εις τάς διατάξεις τοϋ Ν. 4171/61 ύπαχθεισών ξενοδοχειακών 
έπιχειρήσεων, σημαντικά ποσά διά την ώς άνω αιτίαν.

3. Παρατίθενται κατωτέρω αί διά τοϋ προτεινομένου
Νομοσχεδίου "τροποποιούμεναι διατάξεις : ί

- α) Άρθρον 19 παράγραφος 1 έδάφ. α'.τοϋ Ν.Δ.3430/1955, 
ώς άντικατεστάθη διά τοϋ άρθρου 1 τοϋ Νόμου 4462/65 : *

«19.—Πόροι-ποΰ Ξενοδοχειακού ’Επιμελητηρίου τής Ελ
λάδος είναι :
γ.·.

α) Μηνιαία εισφορά καταβαλλομένη ύπό πασών τών ξενο
δοχειακών έπιχειρήσεων τής χώρας, όριζομένη ώς έξής : 
1) Διά τά ξενοδοχεία, οικοτροφεία, τουριστικά έν γένει περί
πτερα, ξενώνας κ.λ.π., έφ’ όσον ύπάγονται εις τήν κατηγορίαν 
πολυτελείας εις δραχμάς δέκα πέντε κατά κλίνην, 2) διά τά 
Α' τάξεως εις δραχμάς δώδεκα κατά κλίνην, 3) διά τά Β' 
τάξεως εις δραχμάς δέκα κατά κλίνην καί διά τά Γ“ τάξεως 
είς δραχμάς οκτώ κατά κλίνην καί 4) διά τά Δ' καί Ε' τάξεως 
εις δραχμάς πέντε κατά κλίνην. 'Η εισφορά προκειμένου 
περί ξενοδοχείων λουτροπόλεων καί θερινών διαμονών έπο- 
χιακώς λέιτουργούντων μειοΰται εις τό ήμισυ. Καταβάλλεται 
όμως αΰτη καθ’ όλον τό έτος. Ή εισφορά υπολογίζεται έπί 
τοϋ άριθμοϋ τών κλινών έκάστου ξενοδοχείου, οικοτροφείου 
κ.λ.π., ώς άνωτέρω τοϋ προκύπτοντος έκ τής ύπό τοϋ Ελλη
νικού ’Οργανισμού Τουρισμού έκδιδομένης άδειας λειτουρ
γίας, καταβάλλεται δέ κατά μήνα είς τό Ταμεΐον τοϋ Ξενο
δοχειακού Επιμελητηρίου τής Ελλάδος ή είς τήν δι’ άπο- 
•φάσεως τοϋ Δ. Συμβουλίου αύτοϋ δριζομένην Τράπεζαν. - .

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ'ΈΚΘΈΣΙΣ Ή είσπραξις τής εισφοράς δύναται ν’ άνατίθεται δι’ άπο- 
φάσεως τοϋ Δ. Συμβουλίου τοϋ Ξενοδοχειακού ’Επιμελητη
ρίου καί είς είσπράκτορας άμειβόμένους έπί ποσοστοϊς.

Ξενοδόχοι, διευθυνταί ή διαχειρισταί ξενοδοχείων καθυ- 
στεροΰντες τήν καταβολήν'τής άνωτέρω εισφοράς πέραν τών 
τριών μηνών ύπόκεινται είς τάς ποινάς τοϋ άρθρου 25 τοϋ
Ν.Δ. 3430/1955».(

β) Άρθρον 19 παράγραφος 1, περίπτωσις δ, Στοιχεΐον Α 
τοϋ Ν.Δ. 3430/1955 ώς άντικατεστάθη διά τοϋ άρθρου 1 τοϋ 
Νόμου 4462/1965 :

«Α) Διά τήν άδειαν λειτουργίας παντός νεοανεγειρομένου 
ξενοδοχείου, οικοτροφείου, τουριστικού έν γένει περιπτέρου, 
ξενώνος κλπ., έφ’ όσον ύπάγονται είς τήν κατηγορίαν πολύ-, 
τελείας, τέλος κατά ένοικιαζόμενον δωμάτιον έκ δραχμών 
χιλίων πεντακοσίων διά τά ξενοδοχεία, οικοτροφεία, τουρι-· 
στικά έν γένει περίπτερα, ξενώνας κ.λ.π. α' καί β' τάξεως 
έξ επτακοσίων πεντήκοντα, διά τά γ' τάξεως έκ πεντακοσίων 
καί έκ δραχμίήνΚ;^50«)Λίων διά τά δ' καί ε' τάξεως».

γ) Άρθρον 2 παράγρ. 3 Ν. 4171/1961 ώς άντικατεστάθη 
διά τής παραγράφου 2 τοϋ άρθρου 2 τοϋ Ν.Δ. 916/1971 :

«3. Τά ύφιστάμενα τέλη, αί είσφοραί (πλήν εισφορών είς 
άσφαλιστικούς όργανισμούς), τά δικαιώματα καί αί λοιπαί 
επιβαρύνσεις διά. τάς άδειας σκοπιμότητος, έγκαταστάσεως 
καί λειτουργίας τών μηχανημάτων ή τών έπιχειρήσεων ώς 
έπίσης- διάτ τάς ' τυχόν- άπαιτΟΰμένάς άδειας κατασκευής 
οδών προσπελάσεως καί λιμενικών έργων ή έκτελέσεως παρο
μοίων έργασιών, ορίζονται κατ’ άνώτατον δριον, δι’ έκάστην 
άδειαν, είς δραχμάς όκτώ χιλιάδας διά τό Δημόσιον καί' 
δραχμάς δύο χιλιάδας δι’ έκαστον τρίτον».

. ·■ ' .
, - '(. Υπουργός ·· ·.· .

·. ·;· ·**. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΛΛΗΣ '

-■V -7 ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΓ
■ .Περί τροποποιήσεις τοϋ ΝΑ. 3430/1955 «περί τροτοτοιή- 

- σεως, συμπληρώσεως καί καταργήσεως διατάξεων περί
Ελληνικού ’Οργανισμού Τουρισμού κλπ.)) καί άλλων τινών
συναφών διατάξεων.

• -. - . Άρ-Sf ον 1·. .

Ή περίπτωσις <χ! τής παραγράφου 1ί τού άίρύρου 19 τ-οϋ 
ΝΑ 3430/1955, ώς άντικατεστ-άλη διά τού άρ-Spoo 1 τού 
Νόμου 4462/1965, «περί τρσποποιήσεως καί σκμπληρώσεως 
τών περί Ξενοδοχειακού ’Επιμελητηρίου -κειμένων διατάξεων»%

, άντίκαύίστ-ατχι ώς έξής :
«α) Μηνιαία εισφορά καταβαλλόμενη ύπό’ πασών τών ξε

νοδοχειακών έπιχειρήσεων τής χώρας, όριζομένη ώς έξής :
, 1) Διά τά ξενοδοχεία, οικοτροφεία, τουριστικά έν γένει πε

ρίπτερα, ξενώνας κλπ. έφ’ όσον υπάγονται είς τήν κατηγο
ρίαν πολυτελιείας είς δραχμάς δέκα εννέα κατά κλίνην, 2) 
διά τά Α' Τάξεως είς δραχμάς δέκα πέντε κατά κλίνην, 3)
διά τά Β' Τάξεως είς δραχμάς δέκα τρεις κατά κλίνη·/, 4)
διά τά Γ' Τάξεως είς δραχμάς ένδεκα κατά κλίνην καί 5)
διά τά Δ' καί Ε' Τάξεως εις δραχμάς επτά κατά κλίνην.
Ή εέσφαρά προκειμένου. περί ξενοδοχείων λσυτροπάλεων καί 
-λερινών διαμονών έποχικώς λέιτουργούντων μειοΰται εις τό
ήμισυ. Κατσοδάλλεται όμως'αΰτη κα$’ όλον τό έτος.** - · #

Ή εισφορά υπολογίζεται έπί.τοϋ αριθμού τών κλινών έκα
στου ξενοδοχείου, οικοτροφείου κ,λ,π. ώς άνωτέρω τού προ- 
κυπτοντος έκ τής ύπό τού 'Ελληνικού ’Οργανισμού Τουρισμού 
έκδιδάμένης άδειας λειτουργίας, καπαόάλλεται δέ κατά μήνα 
εις τό Ταμεΐον τού Ξενοδοχειακού ’Επιμελητηρίου τής Έλ-

• λάδος ή είς τήν δι’ άποφάσεως τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου 
αυτού όριζαμενην Τράπεζα*·

Ή είσπραξις τής εισφοράς δύναται ν’ ανατίθεται δι’ άπο-
• φάσεως τού Διοικητικού Συμ δαυλί ου τού Ξενοδοχειακού ’Βπι-


