
’Επί τοϋ σχεδίου Νομού «περί τοοπο—οιήσεως καί συμπλη-
ρώσεως διατάξεων τινων τής «περί Ξενοδοχείων Νομο
θεσίας».

Προς τήν Βουλήν των ‘Ελλήνων

1. Δεδομένου ότι αί προδιαγραφαί τοϋ Ε.Ο.Τ. διά τήν 
άνέγερσιν Ξενοδοχείων προβλέπουν καί διά τά Γ' τάζεως 
τοιαΰτα δυνατότητας δημιουργίας μαγειρείων καί παρα
σκευαστηρίων μετά των άντιστοίχων χώρων παροχής πρωι
νού καί γευμάτων, έκρίθη σκόπιμον όπως έπεκταθή καί εις 
τάς Ξενοδοχεία τής τάξεως ταύτης ή μέχρι τοϋδε παρεχο- 
μένη ευχέρεια όπως δΓ άποφάσεως τοϋ Γενικού Γραμμα- 
τέως τοϋ Ε.Ο.Τ. καθίσταται υποχρεωτική διά τον πελάτην 
ή λήψις πρωινοϋ καί τοϋ ένός τούλάχιστον έκ των δύο φα
γητών έν τω έστιατορίω τοϋ Ξενοδοχείου ώς τοϋτο ισχύει 
μέχρι τοϋδε μόνον διά τά Ξενοδοχεία τά άνήκοντα εις τας 
τάξεις Πολυτελείας, Α' καί Β'.

2. Διά τοϋ άρθρου 2 προβλέπεται ή τροποποίησης τής 
μέχρι τοϋδε ΐσχυούσης Νομοθεσίας εις ο,τι άφορα την δυνα
τότητα επιβολής διοικητικών κυρώσεων εις τάς Ξενοδοχεια- 
κάς Επιχειρήσεις αίτινες δεν έκπληροϋσι τούς υπό τών Νό
μων, διαταγμάτων καί εγκυκλίων διαταγών καθοριζομέ- 
νους όρους καί κανονισμούς ή παραβαίνουσι τάς περί υγιει
νής, καθαριότητος καί λοιπάς διατάξεις.

3. Ή δυνάμει τής ΐσχυούσης Νομοθεσίας παρεχομένη 
εις τήν 'Υπηρεσίαν ευχέρεια επιβολής διοικητικών κυρώ
σεων περιορίζεται εις τον υποβιβασμόν ή τήν άρσιν άδειας 
λειτουργίας τών Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων.

Αί’ διοικητικά! έν τούτοις αύται κυρώσεις, σήμερον, 0τε 
ό Τουρισμός έν Έλλάδι έχει λάβει μεγίστην άνάπτυξιν δεν 
είναι άποτελεσματικαί, διότι είναι άδύνατον έν έποχή αιχμής 
νά άρθή ή άδεια λειτουργίας ξενοδοχειακής τίνος μονάδος 
έπίσης δέ καί ό υποβιβασμός δημιουργεί πλεϊστα προβλή
ματα ώς ή έπιστροφή δοθεισών προκαταβολών, ή ανάγκη 
άναθεωρήσεως ύπογραφεισών συμφωνιών μετά ξένων Τα- 
ξειδιωτικών ’Οργανισμών κ.λίπ. ■

4. Διά τοϋ άρθρου 2 τοϋ άνά χείρας σχεδίου Νόμου προ- 
βλέπεται ή κλ.ιμάκωσις τών διοικητικών κυρώσεων διά τής 
έπιβολής κλιμακωτών προστίμων, ώστε οΰτω νά προει
δοποιούνται τρόπον τινα, αί ’Επιχειρήσεις προ της έπιβο
λής τών προαναφερθεισών βαρύτερων κυρώσεων τοϋ ύπο- 
βιβασμοϋ ή τής άρσεως λειτουργίας.
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ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ
Περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως διατάξεων τινων τής 

«εερϊ Ξενοδοχείων Νομοδεσίας»..

. Άρδρον 1.
Τό άρδρον 23 τοϋ Ν.Δ. 3430/1955 «περί τροποποιήσεως, 

συμπληρώσεως χάί χαταργήαεως διατάξεων «εερί τοΰ Έλληνι- 
νιχοϋ ’Οργανισμού Τουρισμού καί άλλων τινων διατάξεων» 
άντιχαδίστατχι ώς άκολούδως:

«Άρδρον 23.
Εις ξενοδοχεία λοοτροεόλεων, δερινών διαμονών καί άνε- 

γνωρισμένων τουριστικών πόλεων καί εεριοχών έν οίς λει
τουργούν εστιατόρια, δύναται δι’ αποφάσεων τοϋ Γενικού Γραμ- 
ματέως τοΰ Ε.Ο.Τ. νά κατχστή ύεοχρεωτική διά τον πελάτην 
ή λήψις πρωινού καί τού ένός τουλάχιστον έκ τών δύο φα
γητών (μεσημβρινού ή βραδυνοϋ) έν τώ έστιατορίω τοΰ ξε
νοδοχείου, έφ’ όσον τούτο άνήκει είς κατηγορίαν πολυτελείας 
η Α η Β η Γ ταξεως».

Πέραν τών ύπό τού άρδρου 17 παρ. 2 τού Α.Ν. 431/1937 
«περί διατάξεων άφορωσών εις τον έλεγχον τών ξενοδοχείων 
καί τής πελατείας αυτών», τού άρδρου 2 παρ. 7 τού Α.Ν. 
1108/1938 «περί τροποποιήσεως 'και συμπληρώσεως τού Α. 
Ν* 431/1937 καί άλλων τινών διατάξεων», τών άρδρ. 2 
παρ. 8, άρδρ. 4 παρ. 6 καί άρδρ. 6 παρ. 4 τού Ν. 3185/55 
«περί κέντρων διακοπών καί πχραδερισμού άλλοδαπών έν Έλ- 
λάδ'ΐ, προβλεπομένων ποινών, εις τους ίδισκτητας, τους επι
χειρηματίας ξενοδοχειακών επιχειρήσεων τών κέντρων παρα- 
δφρισμοϋ άλλοδαπών καί τούς ΰπευδύνους Διευδυντάς αύτών, 
τούς μή συμμορφθυμένους προς τάς μνησδείσιας διατάξεις καί 
τήν έν γένει «περί ξενοδοχείων καί κέντρων παραδερισμοϋ 
Νομοδεσίαν», τά Διατάγματα καί Ύπουργικάς "Αποφάσεις ή 
προς τάς διατάξεις ίσχυόντων Κανονισμών ή τάς έντολάς 
τών αρμοδίων ’Αρχών, επιβάλλονται αί κάτωδί διοικητικά! 
κυρώσεις:

1. Δι’ άποφάσεως τού αρμοδίου Διευδυντοϋ τού Ελληνικού 
'Οργανισμού Τουρισμού:

α) Έπίπληξις. ^ ' , '
β) Πρόστιμον άπό πέντε χιλιάδων (5.000) μέχρις είκοσι 

χιλιάδων (20.OQ0) δρχ., τ° όποιον χατατίδεται είς τό Τα- 
μείον τού Ε.Ο.Τ. καί αποτελεί έσοδον αύτοϋ.

2. Δι’ άποφάσεως τού Γενικού Γραμματέως:
α) Πρόστιμον άπό είκοσι χιλιάδων (20.000) δρχ. μέχρι 

διακοσίων χιλιάδων δραχμών (200.000), τό οποίον κατατί- 
δεται είς τό Ταμείον τού Ε.Ο.Τ. καί αποτελεί έσοδον αύτοϋ.

β) 'Υποβιβασμός τοΰ ξενοδοχείου είς τήν αμέσως κατωτέ- 
ρ·αν τάξιν, μετά τήν επιβολήν 3 προστίμων εντός ένός έτους.

γ) Προσωρινή άφαίρεσις τής άδειας διά χρονικόν διάστη
μα μέχρις εξ μηνών, καί έφ’ όσον έχουσιν έπιβληδή τρείς 
τούλάχιστον ποιναί προστίμου εντός ένός έτους άπό τής επι
βολής τής πρώτης.

Ή άπόφασις δι’ ής επιβάλλεται προσωρινή άφαίρεσις τής 
άδειας έκτελείται δύο μήνας άπό τής έκδοτε ως τής άποφά
σεως τής ύπό τής παρ. 2 τού παρόντος άρδρου προβλιεπομένης 
πενταμελούς Επιτροπής. · »·,-·■.·

δ) 'Οριστική άνάκλησις τής άδειας έφ’ όσον έχει έπιβλη- 
δή ή κατά τό προηγούμενων έδάφιον κύρωσις δίς εντός διετίας.

ε) Προσωρινή τρίμηνος ονάκλησις τής έγκρίσεως διορι
σμού τού ύπεοδύνοο Διευδυντού, έν υποτροπή δέ εντός ‘τοϋ αυ
τού έτους, έξάμηνος τοιαύτη.

3. Κοιτά τών πράξεων τών έπιβαλλουσών τάς ά/ωτέρω κυ
ρώσεις, επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον πενταμελούς επιτροπής 
απαρτιζόμενης έκ τριών μελών τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου 
τού Ε.Ο.Τ., όριζομένων έκάστοτε δι’ εν (1) έτος διά σχετι
κής άποφάσεως του, καί δύο (2) μελών τού Ξενοδοχειακού 
Επιμελητηρίου 'Ελλάδος, όριζομένων ομοίως δι’ εν (1) έτος 
ύπό τού Δ.Σ. αΰτυΰ.

Ή έν λόγω ’Επιτροπή εύρίσκεται έν απαρτία παρόντων 
τριών (3) έκ τών μελών αυτής.

'Η ώς άνω προσφυγή υποβάλλεται εντός προδεσμίχς ένός 
(1) μηνός άπό τής κοινοποιήσεως τής πράξεως καί άναστέλ- 
λει τήν έκτέλεσιν τής έπιβληδείσης κυρώσεως, μέχρι τής 
έκδικάσεώς της, ΰποχρεουμένης τής ’Επιτροπής όπως έκδώ- 
ση τήν άπέφασίν της εντός τριών (3) μηνών άπό τής άσκή- 
σεως τής προσφυγής.

'Άρδρον 3.
Πάσα έτέρα διάταξις Νόμου άντικειμένη προς τάς δια

τάξεις τού παρόντος καταργείται.

Άρδρον 4.
'Η ισχύς τού παρόντος άρχεται άπό τής δημοσιεόσεώς του 

διά τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως.

Έν Άδήναις τή 13 Μαίου 1977 .

Οι Υπουργοί
Προεδρίας Κυβερνήσεως Δικαιοσύνης

Γ. ΡΑΛΑ,ΝΣ Κ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ

Άρδρον' 2. Μ.α.%


