
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΤΟΜΕΑΣ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ



Για ξενοδοχεία κατηγορίας Α (Ν. 4014/2011, Υ.Α 1958/13.01.2012) απαιτείται Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών 
Όρων (ΑΕΠΟ). Στην περίπτωση αυτή για την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, 
απαιτείται η ακόλουθη διαδικασία:

Α  |  Διαδικασία Α.Ε.Π.Ο. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

1.α. ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ (ΑΕΠΟ)

Για έργα υποκατηγορίας Α1, η Α.Ε.Π.Ο. εκδίδεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
ενώ για όσα εμπίπτουν στην υποκατηγορία Α2 από την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση.
 
Κατά το στάδιο αυτό ο αρμόδιος φορέας, οι Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ) ή για ξενοδοχεία 
4 ή 5 αστέρων δυναμικότητας άνω των  100 κλινών η Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης 
(ΕΥΠΑΤΕ), γνωμοδοτεί για την καταλληλότητα του γηπέδου/οικοπέδου του ξενοδοχείου και η ΑΕΠΟ 
επέχει θέση έγκρισης καταλληλότητας.

1ο 
ΣΤΑΔΙΟ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ/ΙΔΡΥΣΗ 
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ 

ΔΟΜΗΣΗ

Δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει ο επενδυτής για την Έγκριση Καταλληλότητας 
Γηπέδου/Οικοπέδου, στο πλαίσιο έκδοσης ΑΕΠΟ. 

Ο επενδυτής υποβάλλει:

• Αίτηση
• Γενικό τοπογραφικό της ευρύτερης περιοχής
• Τοπογραφικό διάγραμμα του οικοπέδου/γηπέδου και 

φωτογραφίες
• Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 

του φορέα εκμετάλλευσης 
• Τεχνική Έκθεση
• Λοιπές βεβαιώσεις από συναρμόδιους φορείς (π.χ. 

αρχαιολογία, αρμόδια υπηρεσία ύδρευσης κλπ.)
• Σε περίπτωση μετατροπής υπάρχουσας ή υπό 

ανέγερση οικοδομής σε ξενοδοχείο, προσκομίζονται 
εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών τα εξής:

1. Αντίγραφα άδειας δόμησης ή οικοδομικής άδειας 
και των αντίστοιχων σχεδίων, θεωρημένα από την 
αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης

2. Βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας Δόμησης για την 
κατασκευή του υπάρχοντος ή του υπό ανέγερση 
κτίσματος σύμφωνα με τις γενικές και ειδικές για την 
περιοχή πολεοδομικές διατάξεις, για τη δυνατότητα 
αλλαγής της αρχικής χρήσης σε τουριστική και για τη 
στατική επάρκεια του κτίσματος όσον αφορά τη νέα 
χρήση

3. Εφόσον υπάρχει αυθαίρετη οικοδομή ή αυθαίρετο 
τμήμα αυτής προσκομίζονται η δήλωση 
νομιμοποίησης και αντίγραφα θεωρημένων σχεδίων 
από την πολεοδομία.



Για τα ξενοδοχεία κατηγορίας Β (Ν. 4014/2011, Υ.Α 1958/13.01.2012) δεν απαιτείται 
έκδοση ΑΕΠΟ, υπάγονται αυτοδίκαια σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ). 

Β  |  Διαδικασία ΠΠΔ

2ο 
ΣΤΑΔΙΟ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

(ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ)

1.β. ΈΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ
 
Κατατίθεται αίτηση της εταιρείας και συνημμένος φάκελος δικαιολογητικών στην ΕΥΠΑΤΕ. Η αίτηση 
προεγκρίνεται από το αρμόδιο Πολεοδομικό Γραφείο  του άρθρου 12 του ν. 4002/2011 της ΕΥΠΑΤΕ 
και στη συνέχεια μέσω της πλατφόρμας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) προωθείται στην 
αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης για την προέγκριση της άδειας δόμησης. Εφόσον προεγκριθεί από την ΥΔΟΜ, 
υπογράφων μηχανικός εκδίδει την άδεια δόμησης.    

Δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει ο επενδυτής για την έναρξη της διαδικασίας 
«Έγκριση και  Άδεια Δόμησης». 
 
• Αίτηση
• Φωτοαντίγραφο του εγγράφου της Έγκρισης Καταλληλότητας Οικοπέδου/Γηπέδου
• Έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής.
• Λοιπά έγγραφα από συναρμόδιους φορείς
• Εγκεκριμένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)

Όταν η επένδυση είναι έτοιμη να ξεκινήσει τη δραστηριότητα της, και πριν την έναρξη λειτουργίας της, 
ο φορέας της επένδυσης υποβάλλει γνωστοποίηση αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του ηλεκτρονικού 
συστήματος που υποστηρίζει τη διαδικασία (https://www.notifybusiness.gov.gr), προς την αρμόδια 
υπηρεσία τουρισμού.

Κάθε γνωστοποίηση που υποβάλλεται λαμβάνει μοναδικό ηλεκτρονικό αριθμό, ο οποίος εκδίδεται μέσω 
του συστήματος. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ξεκινήσει τη 
λειτουργία της επένδυσης.



Με βάση την ανωτέρω διαδικασία αδειοδότησης ξενοδοχειακής μονάδας, ένας 
επενδυτής μπορεί να συστήσει Ξενοδοχείο Συνιδιοκτησίας. Τα Ξενοδοχεία 
συνιδιοκτησίας (condo-hotels) είναι ξενοδοχειακά καταλύματα κατηγορίας τριών (3) 
ή τεσσάρων (4) ή πέντε (5) αστέρων.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
(CONDO-HOTELS)

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

1. Βρίσκονται εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και εντός ορίων οικισμών πριν από το έτος 1923 ή κάτω 
των δύο χιλιάδων (2.000) κατοίκων.

2. Στα ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας επιτρέπεται (με τη μορφή δωματίων ή διαμερισμάτων) η σύσταση 
οριζόντιων και κάθετων ιδιοκτησιών και η σύσταση ή μεταβίβαση ενοχικών και εμπραγμάτων δικαιωμάτων 
σε τρίτους. Η μακροχρόνια μίσθωση συνομολογείται για χρονικό διάστημα δέκα (10) τουλάχιστον ετών. 

3. Το ποσοστό των τμημάτων των ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας, που μπορεί να πωληθούν ή εκμισθωθούν 
μακροχρόνια, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το σαράντα τοις εκατό (40%) της συνολικώς δομούμενης ή 
δομημένης επιφάνειας του ξενοδοχείου συνιδιοκτησίας.

4. Επιτρέπεται, μεταξύ άλλων, η δημιουργία ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας και με μετατροπή υφιστάμενων 
ξενοδοχείων στις ανωτέρω περιοχές εφόσον έχουν κατασκευαστεί νόμιμα ή οποιεσδήποτε αυθαίρετες 
κατασκευές σε αυτά έχουν τακτοποιηθεί και εφόσον διαθέτουν σε ισχύ ή διέθεταν Ειδικό Σήμα Λειτουργίας 
(Ε.Σ.Λ.) και έχουν παύσει τη λειτουργία τους.

5. Διέπονται από κανονισμό συνιδιοκτησίας και λειτουργίας που καταρτίζεται με συμβολαιογραφική πράξη, από 
τον ιδιοκτήτη του ακινήτου, ύστερα από έγκριση του Κανονισμού από τον Υπουργό Τουρισμού.

6. Οι προς πώληση ή μακροχρόνια μίσθωση διηρημένες ιδιοκτησίες του ξενοδοχείου συνιδιοκτησίας 
προσμετρώνται στη δυναμικότητα του ξενοδοχείου συνιδιοκτησίας, μπορούν να χρησιμοποιούνται από το 
ξενοδοχείο συνιδιοκτησίας ακόμα και μετά τη μεταβίβαση ή μακροχρόνια εκμίσθωση σε τρίτους μέσω του 
φορέα του ξενοδοχείου συνιδιοκτησίας με συμβατικούς όρους. 



Δεδομένου ότι τα ξενοδοχεία 
συνιδιοκτησίας αποτελούν τουριστικά 
καταλύματα εντασσόμενα στην κατηγορία 
των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων 
και, συγκεκριμένα, στην υποκατηγορία των 
ξενοδοχείων ως προς τη διαδικασία 
δημιουργίας τους ακολουθείται η ίδια 
διαδικασία με αυτή των ξενοδοχείων, 
δηλαδή κατασκευάζονται σύμφωνα με τις 
επιτρεπόμενες χρήσεις και τους όρους και 
περιορισμούς δόμησης που καθορίζονται 
για την περιοχή από τις ισχύουσες γενικές 
και ειδικές πολεοδομικές και 
κτηριοδομικές διατάξεις. 

Ομοίως, κατά την ίδια ισχύουσα διαδικασία 
για τα ξενοδοχεία ακολουθείται, στη 
συνέχεια, η διαδικασία έναρξης λειτουργίας 
(γνωστοποίηση), κατά την οποία, 
επιπροσθέτως, γνωστοποιείται για τα 
ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας 
συμβολαιογραφική πράξη σύστασης 
οριζόντιων και καθέτων ιδιοκτησιών και  
κανονισμός συνιδιοκτησίας και λειτουργίας.

1ο 
ΣΤΑΔΙΟ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ/ΙΔΡΥΣΗ 
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ

ΔΟΜΗΣΗ

2ο 
ΣΤΑΔΙΟ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 



Οι Ξενώνες Φιλοξενίας Νέων (Youth Hostels) αποτελούν κύρια 
ξενοδοχειακά καταλύματα, τα οποία ευρίσκονται εντός εγκεκριμένων 
σχεδίων πόλεων και οικισμών. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΞΕΝΩΝΕΣ
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΝΕΩΝ
(YOUTH HOSTELS)

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΞΕΝΩΝΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΝΕΩΝ (Ξ.Φ.Ν.)

1. Συνάπτουν συμβάσεις μίσθωσης ανά κλίνη με νέους έως 26 ετών, καθώς και με κατόχους 
κάρτας που εκδίδεται από τη Διεθνή Ομοσπονδία Ξενώνων Νεότητας (Hostelling International) ή 
αναγνωρισμένες εθνικές ενώσεις ξενώνων νεότητας.

2. Η ίδρυσή τους επιτρέπεται επί ενιαίου οικοπέδου που ανήκει σε έναν ή σε περισσότερους 
κυρίους εξ αδιαιρέτου και βρίσκεται εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου οικισμού ή 
σχεδίου πόλεως, σε υφιστάμενα ή νέα κτίρια σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς δόμησης 
και τις επιτρεπόμενες χρήσεις που καθορίζονται για την περιοχή από τις ισχύουσες γενικές και 
ειδικές πολεοδομικές διατάξεις, καθώς και σε εκτός λειτουργίας παλαιούς σιδηροδρομικούς 
σταθμούς με χρήση των εγκαταστάσεων του σταθμού, σε κελύφη εκτός λειτουργίας 
σιδηροδρομικών βαγονιών, τα οποία βρίσκονται πάνω στις σιδηροδρομικές γραμμές (ράγες).

3. Εκτός συγκεκριμένων προϋποθέσεων αναφορικά με τη λειτουργία εμπορικών και 
καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος το κτίριο στο οποίο λειτουργεί ο Ξ.Φ.Ν. πρέπει να 
έχει αμιγή χρήση Ξ.Φ.Ν., επιτρεπόμενης μόνο της ύπαρξης ενός (1) δωματίου που θα 
χρησιμοποιείται από τον ιδιοκτήτη ή πρόσωπο που εκμεταλλεύεται την επιχείρηση. 

4. Οι Ξ.Φ.Ν. πληρούν συγκεκριμένες τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές, οι οποίες 
καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού. Για τη λειτουργία των Ξ.Φ.Ν. εκδίδεται 
ειδικός Κανονισμός Λειτουργίας.

5. Επιτρέπεται η μετατροπή υφιστάμενων ξενοδοχειακών καταλυμάτων – ξενοδοχείων ή 
πολυώροφων οικοδομών σε Ξ.Φ.Ν. 



Ειδικότερα, δεδομένου ότι οι Ξ.Φ.Ν. αποτελούν τουριστικά καταλύματα εντασσόμενα 
στην κατηγορία των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων ως προς τη διαδικασία 
δημιουργίας/ίδρυσής τους ακολουθείται η ίδια διαδικασία με αυτή των ξενοδοχείων, 
δηλαδή κατασκευάζονται σύμφωνα με τις επιτρεπόμενες χρήσεις και τους όρους και 
περιορισμούς δόμησης που καθορίζονται για την περιοχή από τις ισχύουσες γενικές και 
ειδικές πολεοδομικές και κτηριοδομικές διατάξεις. 

Ομοίως, κατά την ίδια ισχύουσα διαδικασία για τα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα 
ακολουθείται, στη συνέχεια, η διαδικασία έναρξης λειτουργίας τους (γνωστοποίηση).

1ο 
ΣΤΑΔΙΟ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ/ΙΔΡΥΣΗ 
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ

ΔΟΜΗΣΗ

2ο 
ΣΤΑΔΙΟ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 



ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ

ΥΠΟΔΟΜΗΣ

Για τις εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής που εμπίπτουν στην 
κατηγορία Α (Ν. 4014/2011, Υ.Α 1958/13.01.2012), απαιτείται διεξαγωγή 
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και έκδοση Απόφασης Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.). Στην περίπτωση αυτή για την έγκριση 
των τεχνικών προδιαγραφών, απαιτείται η ακόλουθη διαδικασία:

1ο 
ΣΤΑΔΙΟ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ/ΙΔΡΥΣΗ 
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ 

ΔΟΜΗΣΗ

Αρμόδιος φορέας για την 
αδειοδότηση των 

εγκαταστάσεων ειδικής 
τουριστικής υποδομής 

(Ν. 4276/2014 άρθρο 1 παρ.3), 
είναι η ΕΥΠΑΤΕ του Υπουργείου 

Τουρισμού. 
Επίσης, η ίδια υπηρεσία 

(ΕΥΠΑΤΕ) είναι αρμόδια και σε 
περίπτωση που συνοδεύουν 

ξενοδοχεία 4 ή 5 αστέρων 
δυναμικότητας άνω των 100 

κλινών ή που εντάσσονται σε 
σύνθετα τουριστικά 

καταλύματα ή μικτά τουριστικά 
καταλύματα μικρής κλίμακας.

1.α. ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ (ΑΕΠΟ)

Για έργα υποκατηγορίας Α1, η Α.Ε.Π.Ο. εκδίδεται από το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), ενώ για όσα εμπίπτουν στην 
υποκατηγορία Α2 από την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Κατά το στάδιο αυτό η αρμόδια Υπηρεσία 
του Υπουργείου Τουρισμού (ΕΥΠΑΤΕ) 
γνωμοδοτεί για την καταλληλότητα του 
γηπέδου ή οικοπέδου της ειδικής 
τουριστικής υποδομής και η ΑΕΠΟ επέχει 
θέση έγκρισης καταλληλότητας.

Α  |  Διαδικασία Α.Ε.Π.Ο. 



Κατατίθεται φάκελος με αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά στην ΕΥΠΑΤΕ για χορήγηση 
έγκρισης λειτουργίας.

Δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει ο επενδυτής για τη χορήγηση έγκρισης 
λειτουργίας. Ο επενδυτής υποβάλλει, αναλόγως της ειδικής τουριστικής υποδομής, ενδεικτικά:

• Αίτηση και Υπεύθυνη Δήλωση 
• Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης
• Τίτλος κτήσης ή Συμφωνητικό μίσθωσης, εφόσον πρόκειται για μη ιδιόκτητη επιχείρηση
• Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) (εφόσον έχει εκδοθεί)
• Πιστοποιητικό πυρασφάλειας το οποίο εκδίδεται από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία. 
• Βεβαίωση καλής λειτουργίας του αποχετευτικού συστήματος 
• Κανονισμός λειτουργίας της επιχείρησης  
• Παράβολα

2ο 
ΣΤΑΔΙΟ 
ΧΟΡΗΓΗΣΗ 

ΕΓΚΡΙΣΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Για τις εγκαταστάσεις τουριστικής υποδομής κατηγορίας Β (Ν. 4014/2011, Υ.Α 1958/13.01.2012) δεν 
απαιτείται έκδοση Α.Ε.Π.Ο., υπάγονται αυτοδίκαια σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις 
(Π.Π.Δ.). Στην περίπτωση αυτή  απαιτείται η ακόλουθη διαδικασία:

ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.)
Στο στάδιο της Έγκρισης Δόμησης μαζί με το φάκελο δικαιολογητικών που κατατίθεται ενώπιον της 
ΕΥΠΑΤΕ, υποβάλλεται και δήλωση υπαγωγής σε Π.Π.Δ. 

1.β. ΈΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ
 
Κατατίθεται αίτηση της εταιρείας και συνημμένος φάκελος δικαιολογητικών στην ΕΥΠΑΤΕ. Η αίτηση 
προεγκρίνεται από το αρμόδιο Πολεοδομικό Γραφείο  του άρθρου 12 του ν. 4002/2011 της ΕΥΠΑΤΕ 
και στη συνέχεια μέσω της πλατφόρμας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) προωθείται 
στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης για την προέγκριση της άδειας δόμησης. Εφόσον προεγκριθεί από 
την ΥΔΟΜ, υπογράφων μηχανικός εκδίδει την άδεια δόμησης.    

Β  |  Διαδικασία ΠΠΔ



ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΣΥΝΘΕΤΑ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ

ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

1.α. ΕΚΔΟΣΗ ΚΥΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ Σ.Τ.Κ.

Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει στο Τμήμα Υποστήριξης Επενδυτών της ΕΥΠΑΤΕ, του άρθρου 12 
του ν. 4002/2011 αίτηση συνοδευόμενη από τα εξής δικαιολογητικά:
 
α) σχέδιο γενικής διάταξης κλίμακας 1:5000, επί του οποίου θα αποτυπώνεται η γενική διάταξη 

των κτιρίων και εγκαταστάσεων
β)τα δικαιολογητικά καταλληλότητας γηπέδου για τη δημιουργία σύνθετου τουριστικού 

καταλύματος και τυχόν πρόσθετα δικαιολογητικά καταλληλότητας γηπέδου ανάλογα προς το 
είδος της ειδικής τουριστικής υποδομής της ΥΑ 177/1.2.2012 (ΦΕΚ 319/Β/14.2.2012) όπως 
τροποποιήθηκε ΥΑ 9347/23.4.2014 (ΦΕΚ 1013 Β). 

γ) γνωμοδότηση Προκαταρκτικού Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (ΠΠΠΑ), 
εφόσον υπάρχει.

δ) φάκελο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων με συνοδευτικά έγγραφα και σχέδια 
τεκμηρίωσης.

1ο 
ΣΤΑΔΙΟ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ/ΙΔΡΥΣΗ 
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ 

ΔΟΜΗΣΗ

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Σ.Τ.Κ.

1. Επί των τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών που περιλαμβάνονται στα σύνθετα τουριστικά καταλύματα επιτρέπεται 
    η σύσταση οριζοντίων και καθέτων ιδιοκτησιών.
2. Το ποσοστό των δυνάμενων να πωληθούν ή εκμισθωθούν μακροχρονίως τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών 
     δεν μπορεί να υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικώς δομούμενης επιφάνειας του Σ.Τ.Κ.. Η μακροχρόνια 
     μίσθωση συνομολογείται για χρονικό διάστημα δέκα (10) τουλάχιστον ετών.
3. Τα ξενοδοχεία που συμπεριλαμβάνονται σε Σ.Τ.Κ. κατατάσσονται στην κατηγορία των πέντε αστέρων.

Ως Σύνθετα Τουριστικά Καταλύματα (Σ.Τ.Κ.) χαρακτηρίζονται τα ξενοδοχειακά καταλύματα που 
ανεγείρονται σε γήπεδα ίσα ή μεγαλύτερα των 150.000 τ.μ. σε συνδυασμό:
(α)  με τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες (οι οποίες έχουν ελάχιστη επιφάνεια 100 τ.μ.)
(β)  με εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής, οι οποίες αποτελούν συστατικό στοιχείο 
        των  σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων.



Το Τμήμα Υποστήριξης Επενδυτών της ΕΥΠΑΤΕ ελέγχει την πληρότητα του φακέλου καταλληλότητας και 
φροντίζει για τη συμπλήρωση των αναγκαίων δικαιολογητικών από τον ενδιαφερόμενο επενδυτή. Στη συνέχεια 
διαβιβάζει το φάκελο ΜΠΕ στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή, προκειμένου να ακολουθηθεί περαιτέρω η 
διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν. 4014/2011).

Μετά τη διαβίβαση της γνωμοδότησης για την καταλληλότητα η ΕΥΠΑΤΕ μεριμνά για την έκδοση της  Κοινής 
Απόφασης των Υπουργών Τουρισμού και Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την οποία εγκρίνεται η δημιουργία 
του συγκεκριμένου ΣΤΚ και καθορίζονται τα τεχνικά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά του. 

1.β. ΈΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ
 
Αρμόδια Υπηρεσία ΕΥΠΑΤΕ- Πολεοδομικό Γραφείο.

Κατατίθεται αίτηση της εταιρείας και συνημμένος φάκελος δικαιολογητικών στην ΕΥΠΑΤΕ. Η αίτηση προεγκρίνεται 
από το αρμόδιο Πολεοδομικό Γραφείο  του άρθρου 12 του ν. 4002/2011 της ΕΥΠΑΤΕ και στη συνέχεια μέσω της 
πλατφόρμας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) προωθείται στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης για την 
προέγκριση της άδειας δόμησης. Εφόσον προεγκριθεί από την ΥΔΟΜ, υπογράφων μηχανικός εκδίδει την άδεια 
δόμησης.  

1.γ. ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ή ΚΑΘΕΤΩΝ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ Υ.Α. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 
ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ

Αρμόδια Υπηρεσία: Τμήμα Υποστήριξης Επενδυτών της ΕΥΠΑΤΕ

Ο επενδυτής υποβάλει συμβολαιογραφική πράξη σύστασης οριζοντίων ή καθέτων συνιδιοκτησιών και κανονισμό 
συνιδιοκτησίας και λειτουργίας ΣΤΚ σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του ν. 4002/2011 
και της Υ.Α. 125 ΦΕΚ 195/Β/2012.  Ο Κανονισμός Συνιδιοκτησίας και Λειτουργίας του ΣΤΚ εγκρίνεται με απόφαση 
του Υπουργού Τουρισμού.
   



ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ)

Όταν η επένδυση είναι έτοιμη να ξεκινήσει τη δραστηριότητα της, και πριν 
την έναρξη λειτουργίας της, ο φορέας της επένδυσης υποβάλλει 
γνωστοποίηση αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του ηλεκτρονικού 
συστήματος που υποστηρίζει τη διαδικασία 
(https://www.notifybusiness.gov.gr), προς την αρμόδια υπηρεσία 
τουρισμού.

Κάθε γνωστοποίηση που υποβάλλεται λαμβάνει μοναδικό ηλεκτρονικό 
αριθμό, ο οποίος εκδίδεται μέσω του συστήματος. Μετά την ολοκλήρωση 
της διαδικασίας ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ξεκινήσει τη λειτουργία της 
επένδυσης. Η λειτουργία Σ.Τ.Κ. γνωστοποιείται μόνο μετά την ολοκλήρωση 
της κατασκευής του ξενοδοχειακού καταλύματος, της ειδικής τουριστικής 
υποδομής, καθώς και τουλάχιστον μίας τουριστικής επιπλωμένης κατοικίας 
και τη σύνδεση του σύνθετου τουριστικού καταλύματος με τα δίκτυα των 
Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας.

2ο 
ΣΤΑΔΙΟ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

(ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ)



ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΜΙΚΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

ΜΙΚΡΗΣ
ΚΛΙΜΑΚΑΣ

Ως Μικτά Τουριστικά Καταλύματα Μικρής Κλίμακας (Μ.Τ.Κ.Μ.Κ.) χαρακτηρίζονται τα ξενοδοχειακά 
καταλύματα που ανεγείρονται σε γήπεδα  ίσα ή μεγαλύτερα των πενήντα χιλιάδων (50.000) τ.μ. 
και μέχρι εκατό πενήντα χιλιάδες (150.000) τ.μ. σε συνδυασμό  με τουριστικές επιπλωμένες 
κατοικίες (οι οποίες έχουν ελάχιστη επιφάνεια 40,00 τ.μ.).

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Μ.Τ.Κ.Μ.Κ.:

1. Το ποσοστό των δυναμένων να πωληθούν ή εκμισθωθούν μακροχρονίως τουριστικών επιπλωμένων 
κατοικιών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% της συνολικώς δομούμενης επιφάνειας του τουριστικού 
καταλύματος. 

2 Επί των Μ.Τ.Κ.Μ.Κ. επιτρέπεται  σύσταση διηρημένων ιδιοκτησιών, οριζοντίων και καθέτων.

ΣΥΣΤΑΣΗ Μ.Τ.Κ.Μ.Κ.

Ως προς τα στάδια δημιουργίας, δόμησης και λειτουργίας των Μ.Τ.Κ.Μ.Κ. ακολουθείται η διαδικασία που 
προβλέπεται για τη δημιουργία Σύνθετων Τουριστικών Καταλυμάτων.



ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΠΕΡΙΟΧΩΝ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

(Π.Ο.Τ.Α.)

Ως Π.Ο.Τ.Α. χαρακτηρίζονται δημόσιες ή ιδιωτικές εκτάσεις εκτός εγκεκριμένων σχεδίων 
πόλεων, εκτός ορίων οικισμών προϋφιστάμενων του 1923 και εκτός ορίων οικισμών κάτω 
των 2.000 κατοίκων, όπου δημιουργείται ένα σύνολο τουριστικών εγκαταστάσεων 
αποτελούμενο από ξενοδοχεία διαφόρων λειτουργικών μορφών, εγκαταστάσεις ειδικής 
τουριστικής υποδομής καθώς και συμπληρωματικές εγκαταστάσεις αναψυχής, άθλησης και 
γενικά υπηρεσιών διάθεσης του ελεύθερου χρόνου των τουριστών.

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Π.Ο.Τ.Α.:

• Οι Π.Ο.Τ.Α. αναπτύσσονται από τον ίδιο φορέα ίδρυσης και εκμετάλλευσης σε ένα ή περισσότερα τμήματα εντός της ίδιας 
Περιφερειακής Ενότητας. 

• Η έκταση στην οποία αναπτύσσεται η Π.Ο.Τ.Α. ή σε περίπτωση που αποτελείται από περισσότερα τμήματα το μεγαλύτερο 
τμήμα αυτής, πρέπει να έχει επιφάνεια τουλάχιστον 800 στρέμματα και να είναι ιδιόκτητο κατά 80% τουλάχιστον.

• Οι εκτάσεις που χαρακτηρίζονται ως Π.Ο.Τ.Α. μπορεί να πολεοδομούνται, στο σύνολο ή σε τμήμα τους. 
• Στην περίπτωση που η έκταση της Π.Ο.Τ.Α. δεν πολεοδομείται, επιτρέπεται, υπό προϋποθέσεις, i) η σύσταση διηρημένων 

ιδιοκτησιών επί των τυχόν εγκρινόμενων μη αμιγώς τουριστικών εγκαταστάσεων, ii) η σύσταση μόνο κάθετων 
ιδιοκτησιών επί των τουριστικών εγκαταστάσεων, καθώς και iii) η δια συμβάσεων, καταρτιζόμενων μεταξύ του φορέα 
της Π.Ο.Τ.Α. και τρίτων, παραχώρηση σε τρίτους ενοχικών και εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί αυτών. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ/ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Π.Ο.Τ.Α.

Η δημιουργία των Π.Ο.Τ.Α. προϋποθέτει την κατάρτιση και χωροθέτηση του σχετικού Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου, η 
κίνηση της διαδικασίας του οποίου γίνεται από το ΥΠΕΝ ή από τον οικείο Δήμο ή την οικεία Περιφέρεια ή από τον φορέα 
υλοποίησης του σχεδίου, έργου ή προγράμματος. 

Η αίτηση των ενδιαφερομένων κατατίθεται στην ΕΥΠΑΤΕ, συνοδευόμενη
από τα κατωτέρω δικαιολογητικά:

α) Στοιχεία του ιδιοκτήτη/ιδιοκτητών των εδαφικών εκτάσεων που προορίζονται 
για την ίδρυση Π.Ο.Τ.Α., συνοδευόμενα από πλήρη σειρά όλων των τίτλων 
ιδιοκτησίας,

β) Παρουσίαση του φορέα ίδρυσης και εκμετάλλευσης της Π.Ο.Τ.Α., με προσκόμιση 
πλήρους σειράς νομιμοποιητικών εγγράφων και υπόδειξη νόμιμου εκπροσώπου 
και εκπροσώπου επικοινωνίας – αντικλήτου,

γ) Γενικό τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:25.000 με συντεταγμένες κορυφών, 
δ) Τοπογραφικό διάγραμμα της εκτάσεως/εκτάσεων επί των οποίων προτείνεται η 

δημιουργία Π.Ο.Τ.Α. σε κλίμακα 1:5.000 με συντεταγμένες κορυφών, 
ε) Κτηματολογικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:1.000 ή 1:500, συνοδευόμενο από 

σχετικούς κτηματολογικούς πίνακες και έκθεση σχετικά με το ιδιοκτησιακό 
καθεστώς των διαφόρων τμημάτων και τον τρόπο απόκτησης των τμημάτων 
που δεν ανήκουν στον φορέα ή στην αιτούμενη την ίδρυση της Π.Ο.Τ.Α. ομάδα 
ιδιοκτητών.

στ) Σχέδιο γενικής διάταξης σε κλίμακα 1:2.000 - 1:5.000, με αποτύπωση της θέσης 
των κτιρίων και εγκαταστάσεων, καθώς και των ακαλύπτων χώρων του 
προτεινόμενου προγράμματος δημιουργίας Π.Ο.Τ.Α.

ζ) Φωτογραφίες ολόκληρου του γηπέδου από διαφορετικά σημεία λήψης,
η) Έκθεση χωρικών χαρακτηριστικών της ευρύτερης περιοχής και της 

προτεινόμενης προς δημιουργία Π.Ο.Τ.Α. έκτασης,
θ) Παρουσίαση και τεκμηρίωση του προτεινόμενου προγράμματος δημιουργίας 

Π.Ο.Τ.Α.,
ι) Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στην ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/ οικ. 107017/28.8.2006 (Κ.Υ.Α.),
ια) Χρηματοοικονομική έκθεση για την πραγματοποίηση του επενδυτικού σχεδίου 

της Π.Ο.Τ.Α.



Ο χαρακτηρισμός και η οριοθέτηση των Π.Ο.Τ.Α. γίνεται μετά από αίτηση φυσικών ή νομικών 
προσώπων του ιδιωτικού ή και του δημόσιου τομέα με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με 
πρόταση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Πολιτισμού και Τουρισμού ύστερα από 
γνώμη του οικείου περιφερειακού συμβουλίου, η οποία πρέπει να παρασχεθεί το αργότερο 
εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του σχετικού φακέλου. Παρερχομένης απράκτου 
της προθεσμίας αυτής, το ως άνω προεδρικό διάταγμα εκδίδεται χωρίς τη γνώμη του 
περιφερειακού συμβουλίου. 

1ο 
ΣΤΑΔΙΟ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ 
ΚΑΙ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ 

ΤΩΝ Π.Ο.Τ.Α. 
(ΕΚΔΟΣΗ ΠΔ)

Η αίτηση των ενδιαφερομένων κατατίθεται στην ΕΥΠΑΤΕ, συνοδευόμενη
από τα κατωτέρω δικαιολογητικά:

α) Στοιχεία του ιδιοκτήτη/ιδιοκτητών των εδαφικών εκτάσεων που προορίζονται 
για την ίδρυση Π.Ο.Τ.Α., συνοδευόμενα από πλήρη σειρά όλων των τίτλων 
ιδιοκτησίας,

β) Παρουσίαση του φορέα ίδρυσης και εκμετάλλευσης της Π.Ο.Τ.Α., με προσκόμιση 
πλήρους σειράς νομιμοποιητικών εγγράφων και υπόδειξη νόμιμου εκπροσώπου 
και εκπροσώπου επικοινωνίας – αντικλήτου,

γ) Γενικό τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:25.000 με συντεταγμένες κορυφών, 
δ) Τοπογραφικό διάγραμμα της εκτάσεως/εκτάσεων επί των οποίων προτείνεται η 

δημιουργία Π.Ο.Τ.Α. σε κλίμακα 1:5.000 με συντεταγμένες κορυφών, 
ε) Κτηματολογικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:1.000 ή 1:500, συνοδευόμενο από 

σχετικούς κτηματολογικούς πίνακες και έκθεση σχετικά με το ιδιοκτησιακό 
καθεστώς των διαφόρων τμημάτων και τον τρόπο απόκτησης των τμημάτων 
που δεν ανήκουν στον φορέα ή στην αιτούμενη την ίδρυση της Π.Ο.Τ.Α. ομάδα 
ιδιοκτητών.

στ) Σχέδιο γενικής διάταξης σε κλίμακα 1:2.000 - 1:5.000, με αποτύπωση της θέσης 
των κτιρίων και εγκαταστάσεων, καθώς και των ακαλύπτων χώρων του 
προτεινόμενου προγράμματος δημιουργίας Π.Ο.Τ.Α.

ζ) Φωτογραφίες ολόκληρου του γηπέδου από διαφορετικά σημεία λήψης,
η) Έκθεση χωρικών χαρακτηριστικών της ευρύτερης περιοχής και της 

προτεινόμενης προς δημιουργία Π.Ο.Τ.Α. έκτασης,
θ) Παρουσίαση και τεκμηρίωση του προτεινόμενου προγράμματος δημιουργίας 

Π.Ο.Τ.Α.,
ι) Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στην ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/ οικ. 107017/28.8.2006 (Κ.Υ.Α.),
ια) Χρηματοοικονομική έκθεση για την πραγματοποίηση του επενδυτικού σχεδίου 

της Π.Ο.Τ.Α.



Η αίτηση των ενδιαφερομένων κατατίθεται στην ΕΥΠΑΤΕ, συνοδευόμενη
από τα κατωτέρω δικαιολογητικά:

α) Στοιχεία του ιδιοκτήτη/ιδιοκτητών των εδαφικών εκτάσεων που προορίζονται 
για την ίδρυση Π.Ο.Τ.Α., συνοδευόμενα από πλήρη σειρά όλων των τίτλων 
ιδιοκτησίας,

β) Παρουσίαση του φορέα ίδρυσης και εκμετάλλευσης της Π.Ο.Τ.Α., με προσκόμιση 
πλήρους σειράς νομιμοποιητικών εγγράφων και υπόδειξη νόμιμου εκπροσώπου 
και εκπροσώπου επικοινωνίας – αντικλήτου,

γ) Γενικό τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:25.000 με συντεταγμένες κορυφών, 
δ) Τοπογραφικό διάγραμμα της εκτάσεως/εκτάσεων επί των οποίων προτείνεται η 
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Η ΕΥΠΑΤΕ ελέγχει την πληρότητα του φακέλου, φροντίζει για τη συμπλήρωση των αναγκαίων 
δικαιολογητικών από τον ενδιαφερόμενο και τον διαβιβάζει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, ενώ, επίσης, ενεργώντας ως αρχή σχεδιασμού, υποβάλλει αίτηση στην Αρμόδια αρχή, 
συνοδευόμενη από τον φάκελο Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) 
(εφόσον δεν υφίσταται Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση στον υπερκείμενο σχεδιασμό όπου 
εντάσσεται η Π.Ο.Τ.Α.) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθ. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/ οικ.107017/28.8.2006 
Κ.Υ.Α., ώστε να ακολουθήσει παράλληλα η διαδικασία εκπόνησης και έκδοσης Σ.Μ.Π.Ε.

Στη συνέχεια, η ΕΥΠΑΤΕ και το ΥΠΕN εξετάζουν την ουσιαστική πληρότητα του φακέλου και 
ελέγχουν τη συμβατότητα της αίτησης ως προς τα δεδομένα του χωροταξικού σχεδιασμού.  

ζ) Φωτογραφίες ολόκληρου του γηπέδου από διαφορετικά σημεία λήψης,
η) Έκθεση χωρικών χαρακτηριστικών της ευρύτερης περιοχής και της 

προτεινόμενης προς δημιουργία Π.Ο.Τ.Α. έκτασης,
θ) Παρουσίαση και τεκμηρίωση του προτεινόμενου προγράμματος δημιουργίας 

Π.Ο.Τ.Α.,
ι) Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στην ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/ οικ. 107017/28.8.2006 (Κ.Υ.Α.),
ια) Χρηματοοικονομική έκθεση για την πραγματοποίηση του επενδυτικού σχεδίου 

της Π.Ο.Τ.Α.

Τέλος, ακολουθεί η έκδοση ΠΔ κατόπιν της ανωτέρω πρότασης των Υπουργών Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας  και Πολιτισμού και Τουρισμού ύστερα από τη ως άνω γνώμη του οικείου 
Περιφερειακού Συμβουλίου.

Με το παραπάνω ΠΔ καθορίζονται και εγκρίνονται:

• Oι επιτρεπόμενες χρήσεις γης και η μέγιστη ανά χρήση εκμετάλλευση, καθώς και 
οι τυχόν πρόσθετοι περιορισμοί που αποσκοπούν στον έλεγχο της έντασης κάθε 
χρήσης,

• H γενική διάταξη των προβλεπόμενων εγκαταστάσεων, με ένδειξη των τμημάτων 
της Π.Ο.Τ.Α. που τυχόν θα πολεοδομηθούν και της μέγιστης ανά χρήση 
εκμετάλλευσης στα τμήματα της Π.Ο.Τ.Α. που δεν πολεοδομούνται, 

• Οι ειδικές ζώνες προστασίας περιμετρικά της οριοθετούμενης Π.Ο.Τ.Α., στις 
οποίες μπορεί να καθορίζονται ειδικοί όροι και περιορισμοί στις χρήσεις γης, 
στους όρους δόμησης και στην εν γένει άσκηση δραστηριοτήτων και 
λειτουργιών.
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