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Έ-Ι τού σχεδίου Νόμου «περί τροποποιήσεως καί συμπληρώ-
σεως των «περί τού Ξενοδοχειακού ’Επιμελητηρίου κει
μένων διατάξεων».

Προς την Βουλήν των 'Ελλήνων

’Επί τοΰ άρθρου 1 τοΰ Σχεδίου

1. Διά τοΰ άρθρου i τοΰ προτεινομένου σχεδίου Νόμου, 
αναπροσαρμόζονται αί προς τό Ξενοδοχειακόν Έπιμελητή- 
ειον της Ελλάδος μηνιαϊαι κατά κλίνην είσφοραί των μελών 

ξένο δοχειανών έπιχ: ρήσεων. λόγω τής έπελθούσης 
ιιεταθολής των συνθηκών, κατά την διαρρεύσασαν δεκατριε- 
σίαν άπό τοΰ τελευταίου καθορισμού των πόρων τούτου διά 
τοΰ-Νόμου 4462/65.

' Ή τοιαύτη αύξησις επιβάλλεται καί έκ των λίαν ηύξημέ- 
νων δαπανών τοΰ ’Επιμελητηρίου προς έκπλήρωσιν της 
αποστολής του καί ιδία διά την καταβολήν συντάξεων είς 
τούς ήσφαλισμένους τοΰ παρ’ αύτώ Ταμείου Προνοίας 
Ξενοδόχων.

2'; Ή διάταξις καθ’ ήν, κατόπιν άποφάσεως τοΰ Δ.Σ. 
τοΰ ’Επιμελητηρίου, ύποκειμένης εις την εγκρισιν τοΰ Υπουρ
γού. Προεδρίας Κυβ/σεως δύναται να αύξομειοϋται ή ώς άνω 
καθοριζομένη μηνιαία εισφορά, κρίνεται άναγκαία δι’ εύνοή- 
τους λόγους καί ώς έκ τούτου παρέλκει εΐδικωτέρα άνάπτυ- 
ξις τούτων.

8. Ή διάταξις τής παραγράφου 2 είναι ένδεδειγμένη 
κατ’, επιταγήν τής αρχής ή όποια διέπει τό ασφαλιστικόν 
δίκαιον, συμφώνως μέ τήν όποιαν ή αντιπαροχή πρέπει νά 
τελή εις αναλογίαν μέ τήν παροχήν. Είδικώτερον συμφώ
νως προς τό άρθρυν 35 τοΰ Γενικού Κανονισμού Λειτουρ
γίας' τοΰ Ξενοδοχειακού ’Επιμελητηρίου (πού προσετέθη 
μέ τήν ύπ’ άριθμ. 423/Τ/1979) Υπουργικήν Άπόφασιν - 
ΦΕΚ 172/1959 τευχ. Β'.) «κατά τον καθορισμόν τής μηνιαίας 
παροχής ούδέποτε ό άριθμός τών κλινών λαμβάνεται μικρό
τερος τών είκοσι (20)». ’Επομένως εύλογος είναι δ καθο
ρισμός τής αντιστοίχου αντιπαροχής (μηνιαίας εισφοράς) 
ύπολογιζομένης εις άριθμόν κλινών ούχί μικρότερον τών 20.

4. Διά τής διατάξεως τής παραγράφου 3 άναπροσαρμό- 
ζονται τα τέλη τα καταβαλλόμενα εις τό Έπιμελητήριον έν 
περιπτώσει μεταβιβάσεως τής ξενοδοχειακής έπιχειρήσεως 
καί άτινα σήμερον άνέρχονται εις δραχμάς 100 κατά ένοικιά- 
σιμον δωμάτιον,

’Επί τοΰ άρθρου 2 τοΰ Σχεδίου
1. Διά τής παραγράφου 1 τοΰ άρθρου τούτου καθορί-

ζοντα οί πόροι τοΰ Ταμείου Προνοίας Ξενοδόχων, τό όποιον 
αποτελεί τμήμα τοΰ Ξενοδοχειακού ’Επιμελητηρίου τής 
Ελλάδος. ·

2. Διά τής διατάξεως τού εδαφίου α τής παραγράφου 1 
τοΰ έν λόγω άρθρου καθορίζεται κατά τρόπον σαφή ό πόρος 
ό άναφερόμενος είς τό άρθρον 5 τού Ν.Δ. 688/1948.

3. Διά τής διατάξεως τοΰ έδαφίου β τό υπέρ τοΰ ’Επιμελη
τηρίου τέλος κατά τήν διάταξιν τής περιπτώσεως α' τού 
έδαφίου δ τής παραγρ. 1 τού άρθρου 19 τού Ν.Δ. 3430/55, 
ώς άντικατεστάθη διά τού άρθρου 1 τοΰ Νόμου 4462/1965, 
καθορίζεται ώς άσφαλιστική εισφορά καί περιέρχεται άπο- 
κλεισπκώς είς τό Ταμεϊον Προνοίας Ξενοδόχων. . . _

4. 'Η διάταξις τής παραγράφου 3 τοΰ άρθρου 2 τοΰ Σχε
δίου είναι άπολύτως άναγκαία διά τήν άποσόβησιν οικονομι
κής καταρρεύσεως τού ’Οργανισμού συνεπεία άσκηθεισών 
κατ’ αύτοΰ αγωγών άπό ξενοδοχειακών έπιχειρήσεων ύπα- 
χθεισών εις τάς διατάξεις τού Νόμου 4171/1961 περί έπι- 
στροφής τού άμέσως άνωτέρω μνημονευόμενου τέλους, 
άνερχομένου έν συνόλω διά τάς έπιχειρήσεις τής κατηγορίας 
αυτής εις δεκάδες εκατομμυρίων.

Έν Άθήναις τη 10 Μαίου 1978 

*0 'Υπουργός
Προεδρίας τής Κυβερνήσεως 
ΚΩΝ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΔΟΣ

Περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως τών «περί τοΰ Ξενο
δοχειακού Επιμελητηρίου κειμένων διατάξεων».

Άρθφον 1.
1. Ή περίπτωσις α>' τής παραγράφου 1 τοΰ άεθρου )9 

τοΰ Ν.Δ. 3430/1955, ώς άντικατεστάθη διά τοΰ άρθρου 1 
τού Ν. 4462/1965 «περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως 
τών «περί Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου κειμένων διατά
ξεων», αντικαθίσταται ώς έξής:

<(ί) Πόρο: τοΰ Ξενοδοχειακού ’Επιμελητηρίου τής Ελλά
δος είναι:

α) Μηνιαία εισφορά καταβ-αλλομένη υπό πασών τών ξενο- 
δεητειακών επιχειρήσεων τής χώρας, οριζόμενη ώς εξής:

1) Διά ξενοδοχεία, οικοτροφεία, τουριστικά έν γένει περί
πτερα, ξενώνας ν,λπ., έφ’ όσο·; 'υπάγονται εις τήν κατηγορίαν 
πολυτελείας είς δραχμάς είκοσι δύο κατά κλίνην. Ύ διά τα 
Α' τάξεως είς δραχμάς δέκα οκτώ κατά κλίνην, 3) διά τά 
Β' τάξεως εις δραχμάς δέκα έξ κατά κλίνην, 4V διά τά 
Γ τάξεως είς δραχμάς δέκα τέσσαρας κατά κλίνην καί 5) 
διά τά Δ' καί Ε' τάξεως είς δραχμάς δέκα κατά κλίνην, 
Ή εισφορά προκειμένου περί ξενοδοχείων λουτροπόλεων καί 
•S-ιρινών διαμονών έποχικώς λειτουργουντων, μειούται είς τό 
ήμισυ, καταβάλλεται δέ αυτή καθ’ όλον τό έτος.

Ή εισφορά υπολογίζεται έπί τού αριθμού τών κλινών έκα
στου ξενοδοχείου, οικοτροφείου κλπ., ώς ανωτέρω τού προ- 
κύπτοντος έκ τής Οπό τού Ελληνικού ’Οργανισμού Τουρισμού 
έκδιδομένης άδειας λειτουργίας, καταβάλλεται δέ κατά μήνα 
είς τό Ταμείο ν τού Ξενοδοχειακού ’Επιμελητηρίου ή είς τήν, 
δι’ άποφάσεως τού Διοικητικού Συμβουλίου αυτού, όριζομενη; 
Τράπεζαν. .

Ή είσπραξις τής εισφοράς δύναται νά ανατίθεται δι’ 
άποφάσεως τού Διοικητικού Συμβουλίου τού Ξενοδοχειακού- 
Επιμελητηρίου της Ελλάδος και είς είσπράκτορας άμειβο- 
μενους έπί ποσοστοίς. _

Ξενοδόχοι, διευθυνται ή διαχειρισταί ξενοδοχείων, καθύ- 
στεροΰντες τήν καταβολήν τής άνωτέρω είσφοιάς πέραν τών 
τριών μηνών ύπόκεινταε εις τάς ποινάς τοΰ άρθρου 25 τού
Ν.Δ. 3430/1955».

Δι’ άποφάσεως τού Διοικητικού Συμβουλίου τού Ξενοδο
χειακού Επιμελητηρίου τής 'Ελλάδος έγκρινομσ-ης υπό τού 
'Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως δύνιανται νά αύξομβιώ- 
νωνται τά ώς άνω, δι’ έκαστη; τάξιν ξενοδόχε ίων κλπ., κα
θοριζόμενα ποσά τής άνωτέοω μηνιαίας είφοράς, οσάκις άνα- 
προσαρμόζωνται αί τιμαί τών ξενοδοχείων.

2. Τό έλάχιστον όρια; μηνιαίας εισφοράς δι’ έκάστην τά
ξιν ξενοδοχείων κλπ., ώς άνωτέρω καθορίζεται αΰτη. ούδέ
ποτε δύναται νά άντιστοιχή είς αριθμόν κλινών μικρότερον 
τών είκοσι (20).

3. Ή παράγραφος 1 τοΰ άεθρου 5 τού Α.Ν-. 1108/1938 
«περί τοοποποιήσεως καί συμπληρώσεως τού Α.Ν. 431/1937 
καί άλλον; τινών διατάξεων αντικαθίσταται ώς έξής:

'Αρθρον 5. 1. Προκειμένου περί πωλήσεως ή μεταδιβά- 
σεως και έν γένει μεταβολής έπερχομένης εις τό πρόσωπον 
τού έκμεταλλευτού λειτουργού ντοκ; ξενοδοχείο)*;, οικοτρο
φείων κλπ., ίνα χορηγηθή άδεια λειτουργίας απαιτείται, 
πλή; τών λοιπών κατά νόμον στοιχείο*;, βεβαιωσις τού Ξενο
δοχειακού ’Επιμελητηρίου Ελλάδος ότι κατεβλήθηοαν είς 
αύτό προκειμένου περί ξενοδοχείο*;, οικοτροφείων κλπ. υπα
γόμενων εις τήν κατηγορίαν πολυτελείας δραχμαι: τριακό
σια: κατά ένοικιάσιμον δωμάτιον. είς τήν Α' καί Β' τάξιν 
δοαχμαί διακόσια: πεντήκοντα κατά ένοικιάσιμον δωμάτιον, 
εις την Γ' τάξιν δραχμαί διακόσιαι κατά ένο'κιάσινα; δωμά- 
τιον καί είς τήν Α' καί Ε* τάξιν δραχμαι εκατόν πεντή
κοντα κατά ένοικιάσιμον δωμάτιον».

'Αρθρον 2.

1. Ώς πόροι τού Ταμείου Προνοίας Ξενοδόχων καθορί
ζονται: . .....

ΣΔΕΔΙΟΝ J.Mv


