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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
Επί τού σχεδίου Νόμου «περί ίδρύσεως καί λειτουργίας χώρων
ώργανωμένων κατασκηνώσεων (CAMPINGS).
Προς τήν Βουλήν ιών 'Ελλήνων
Ό θεσμός τών χώρων ώργανωμένων κατασκηνώσεων (CA
MPINGS) έχει καθιερωθή άπό μακροϋ'εις τάς προηγμένας
Χώρας τής Δύσεως, ύπήρξε δέ άποτέλεσμα τής έπιθυμιας
«ορισμένων περιηγητών οΐτινες άρχικώς διά λόγους οικονομι
κούς καί άπό άγάπην προς τήν φυσικήν ζωήν έπεθύμουν νά
διέλθουν τάς διακοπές των εις φυσικόν καί υγιεινόν περιβάλ
λον, μακράν τών απαιτήσεων και τής ατμόσφαιρας τής κοσμι
κής ζωής.
Ό θεσμός ούτος μέ τήν παρέλευσιν τ^ών ετών έλαβε διε
θνώς τεραστίαν άνάπτυξιν ήδη δέ καί άτομα υψηλής οικονο
μικής στάθμης προτιμούν νά διέρχωνται τάς διακοπάς των εις
χώρους «οργανωμένων κατασκηνώσεων (CAMPINGS).
To σύνολον σχεδόν τών Χωρών τής Ευρώπης, άλλά καί
αΰταί άκόμη αί Βαλκανικαί Χώραι τοϋ Παραπετάσματος, μηδέ αυτής έτι τής Τουρκίας εξαιρούμενης, διαθέτουσι πλήρως
ώργανουμένους χώρους κατασκηνώσεων (CAMPINGS) οΐτι
νες είναι σύν τοίς άλλοις καί σημαντικαί πηγαί συναλλάγμαΉ ΊΕλ.λάς μέχρις αυτής τής στιγμής διαθέτει μεν καί
αυτή ώρισμένους χώρους ώργχ;ωμένων κατασκηνώσεων (CA
MPINGS) πλήν όμως, δυστυχώς, λόγιμ τής άνυπαρξίας.
ειδικής Νομοθεσίας διεπούσης τά τής ίδρύσεως καί. λειτουρ
γίας χώρων ώργανωμένων κατασκηνώσεων δεν ήδυνήθη μέχρι
τοΰδε έκτος ελάχιστων εξαιρέσεων νά συμβαδίση με τά εις
άλλας Χώρας συμβαίνοντα έμφανίζομένη, έν π,ροκειμένω εις
μειονεκτικήν θέσιν.
Ί ·Έκ διενεργηθείσης έρεύνης διεπιστώθη ότι επί συνόλου
90 περ ίπου λειτουργουσών έν τή Χώρα έπιχειρήσεων χώρων
ώργχ/ωμένων κατασκηνώσεων (CAMPINGS) μόνον τά 35
είχον τύχει προσωρινής άδειας λειτουργίας ύπο τοΰ EOT, τά
δέ λοιπά έλειτούργουν δυνάμει αδειών χορηγηθεισών ύπό άλ
λων ’Αρχών τοΰ Κράτους ύπό τύπον λαϊκών θερέτρων ή άλ
λων κατασκηνώσεων, ούδεμίαν όμως σχέσιν έχουσών μέ τάς
έν τή αλλοδαπή λειτουργούσας έπιχειρήσεις χώρων ώργανω
μένων κατασκηνώσεων (CAMPINGS), μολονότι ύπο τον τί
τλον τούτον διαφημίζονται καί δέχονται άλλοδαπούς πελάτας
μέ προφανή τήν έκ τού γεγονότος τούτου τουριστικήν ζημίαν
τής Χώρας μας.
: Ή σύνταξις τοϋ άνά χεΐρας σχεδίου Νόμου σκοπόν εχει τήν
θεσπισιν τών νομίμων προϋποθέσεων διά τήν συμφώνως προς
τα εν τή αλλοδαπή πρότυπα ίδρυσιν καί λειτουργίαν χώρων
ώργανωμένων κατασκηνώσεων (CAMPINGS) καί έν τή ήμετέρα Χωρά ήτις κατόπιν τούτου θέλει παύσει νά εύρίσκεται
έν καθυστερήσει καί ώς προς τον τομέα τούτον.
Κατόπιν τών ανωτέρω διά τοϋ άρθρου 1 παρέχεται ή έννοιολογική περιγραφή τών χώρων τών ώργανωμένων κατα
σκηνώσεων (CAMPINGS) καί καθορίζεται ή αποκλειστική
άρμοδιότης τοϋ EOT, έπί τής ίδρύσεως καί έν γένει λειτουρ
γίας τών έν λόγω ώργανωμένων χώρων.
Διά τοϋ άρθρου 2 καθορίζονται αί τοποθεσίαι, εις τάς
οποίας δυνχντάι νά ίδρυθώσιν οι χώροι τών ώργανωμένων κατασκηνφσεων, ώς έπίσης καί αί βασικαί προδιαγραφαί ιδρό
σεως αυτών. Διά τοΰ αύτοϋ άρθρου προβλέπεται ή κατάταξις .
τών χώρων ώργανωμένης κατασκηνώσεως εις τάξεις, άναλόγως τής θέσεώς, τής έκτάσεως, τής ύποδομής τών κτιριακών
έγκαταστάσεων καί τής-στάθμης τών παρεχόμενων ύπ* αυτών
ανέσεων. V
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Διά τοϋ άρθρου 3 καθορίζεται ότι, ή άδεια λειτουργίας
χώρων «οργανωμένης κατασκηνώσεως, χορηγείται εις φυσικά
ή νομικά πρόσωπα. Διά τοϋ αύτοϋ άρθρου καθορίζονται αί πε
ριπτώσεις. καθ’ ας απαγορεύεται ή χορήγησις άδειας λει
τουργίας χώρου «οργανωμένης κατασκηνώσεως (αδικήματα
προβλεπόμενα ύπό τής παραγράφου 2 τοϋ άρθρου 9 τοϋ νόμου
431/37 ή παθήσεις, μεταδοτικών νοσημάτων κλπ.).
Διά τοϋ άρθρου 4, είσάγεται διά πρώτην φοράν ό θεσμός
τής άποδεσμεύσεως τής συναρτήσεως τάςεως καί τιμών. Καί
ή μέν τάξις αφορά εις έν έλάχιστον όριον άνεσειον καί καθο
ρίζεται ύπο τοϋ EOT. αί δέ τιμαί καθορίζονται έλευθέρως ύπό
τών επιχειρηματιών, υποκείμενα! εις τον Νόμον τής προσφο
ράς καί τής ζητήσεως.
*
Διά τοΰ άρθρου 5 καί προς τον σκοπόν άναπτύξεως εύγε-'
νούς άμίλλης μεταξύ τών έπιχειρηματιών τών χωρών ώργανωμένης κατασκηνώσεως (CAMPINGS) θεσπίζεται ή δυνατότης τοΰ Γενικού Γραμματέώς τοϋ EOT όπως, άναλόγως τών
προσφερομένων άνέσεων καί τής έν γένει λειτουργικής στά
θμης έπιχειρήσεώς τίνος χώρου ώ,ργανιομένης κατασκηνώ
σεως, άπονέμη εις αυτήν τιμητικήν διάκρισιν ένός, δύο ή
τριών άστέρων, δυναμένην όμως νά άνακληθή, έάν παύσωσι
συντρέχοντες οΐ λόγοι δι’ ούς άπενεμήθη χΰτη.Διά τοϋ τάρθρου 6γθεσπίζεται'ή ύποχρέωσΤς.'τών έπιχειρή
σεων χώρων ώργανωμένης κατασκηνώσεως όπως ύποβάλωσινεις τον EOT, τον διακριτικόν τίτλον αυτών.
.
Διά -τοϋ άρθρου 7, προβλέπεται ή έκδοσις άποφάσεως τοϋ
Διοικητικού Συμβουλίου τοϋ EOT. καθοριζούσης τάς λεπτομέ
ρεια! τών ώς άνω διατάξεων, ώς καί πάσα άλλη λεπτομέρειαίίιά τήν έφαρμογήν;τοϋ Νόμου.,.
. ·
Διά τών άρθρων 8 καί 9, θεσπίζονται αί διοικητικά! καί
ποινικά! κυρώσεις τών παραβατών τών διατάξεων τοϋ προτεινομένου νόμου.
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Διά τοϋ άρθρου 10, θεσπίζεται ή ,άπαγόρευσις έγκαταστάσεως σκηνών, ή στάθμευσις τροχόσπιτων εις αρχαιολογικούς
χώρους, αίγιαλούς, πλατείας, παρυφάς δημοσίων δασών, δα
σών καί έν γένει κοινοχρήστων χώρων.
. Θεσπίζεται ώσαύτως, ή μή έφαρμογή έπί τών χώρων «οργα
νωμένης κατασκηνώσεως τών διατάξεων τοϋ Νόμου 3185/
1955 «περί κέντρων διακοπών καί παραθερισμοϋ αλλοδαπών
έν 'Ελλάδί», ώς έπίσης καί τής ύπ’ άριθ. Γιγ/6800/22.6.66.
'Τγιειονομικής Διατάξεως «περί κατασκηνώσεων καί λαϊκών
θερέτρων».
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-·. Διά τοΰ άρθρου 11, προβλέπονται μεταβατικαί διατάξεις
καθ’ άς άπαντες οι άνά τήν Χώραν λειτουργοΰντες χώροι ώρ
γανωμένων κατασκηνώσεων (CAMPINGS) δέον όπως έντός
δμήνου προθεσμίας ύποβάλωσιν αιτήσεις νέας κατατάξεώς
,των καί χορηγήσεως άδειας λειτουργίας βάσει προδιαγραφών
καθοσιζοαένων δι’ άποφάσεως τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου1
τοϋ Ε.Ο.Τ..
Επειδή, έν τούτοις, λειτουργοΰσιν άνά τήν Χώραν «ορισμέ
νοι χώροι ώργανωμένων κατασκηνώσεων (CAMPINGS) εις
οΰς έχουσι χορηγηθή άδειαι λειτουργίας καί είναι, ενδεχόμε
νον ενιο*. έξ χυτών νά μή καλύπτωσί τάς προδιαγραφάς τής
άποφάσεως τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου τοϋ EOT διά νά τύχωσιν οριστικής άδειας λειτουργίας, λαμβάνεται μέριμνα διά
τήν παράτασιν τής λειτουργίας των μέχρι καί τοϋ έτους 1981
συμπεριλαμβανομένου, ίνα -/.ατά τό διάστημα τούτο καταστή δυ
νατόν νάκαλυφθώσι καί νά άποσβεσθώσιν αί δαπάναι των.
,

Έν Άθήναις τή 6 ’Ιουλίου 1976. .
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