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Διαδικασία Α.Ε.Π.Ο.α.
Για ξενοδοχεία περιβαλλοντικής 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:

• 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 της πολεοδομικής άδειας και 
 των αντίστοιχων σχεδίων θεωρημένων
2. Βεβαίωση αρμόδιου πολεοδομικού 
 γραφείου ότι το κτίσμα πληροί τις γενικές 
 και ειδικές πολεοδομικές διατάξεις  
 της περιοχής 

3. Άδεια δόμησης ή οικοδομική άδεια  
 και τα αντίστοιχα σχέδια, θεωρημένα  
 από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης
4. 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
5. Εφόσον υπάρχει αυθαίρετη οικοδομή  
 ή αυθαίρετο τμήμα αυτής, προσκομίζονται 
 η δήλωση νομιμοποίησης και αντίγραφα  
 θεωρημένων σχεδίων από την 
 πολεοδομία 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ
ΜΟΝΑΔΩΝ

 
στάδιο1ο

Έκδοση απόφασης 
έγκρισης 
περιβαλλοντικών 
όρων (ΑΕΠΟ)

Για έργα περιβαλλοντικής υποκατηγορίας Α1, η ΑΕΠΟ εκδίδεται 
από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ενώ για όσα 
εμπίπτουν στην περιβαλλοντική υποκατηγορία Α2 από την οικεία 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Κατά το στάδιο αυτό ο αρμόδιος φορέας, 
Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ) ή για ξενοδοχεία 
4 ή 5 αστέρων δυναμικότητας άνω των 300 κλινών η Ειδική 
Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης (ΕΥΠΑΤΕ) του Υπουργείου 
Τουρισμού, γνωμοδοτεί για την καταλληλότητα του γηπέδου/
οικοπέδου του ξενοδοχείου και η ΑΕΠΟ επέχει θέση έγκρισης 
καταλληλότητας.

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

Κατατίθεται αίτηση της εταιρείας και συνημμένος φάκελος δικαιολογητικών που διαβιβάζεται  
στην Υπηρεσία Δόμησης (ΥΔΟΜ) του οικείου Δήμου. Μετά την χορήγηση της έγκρισης δόμησης  
από την ΥΔΟΜ του οικείου Δήμου, η ΕΥΠΑΤΕ χορηγεί την άδεια δόμησης του καταλύματος μέσω  
του αρμόδιου Πολεοδομικού Γραφείου  του άρθρου 12 του ν. 4002/2011.

Δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει ο επενδυτής για την έναρξη της διαδικασίας 
« Έγκριση και Άδεια Δόμησης»:

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

 
στάδιο2ο

Έγκριση και 
Άδεια Δόμησης

 
στάδιο

Διαδικασία Έναρξης 
Λειτουργίας 
(ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ)

3ο Όταν η επένδυση είναι έτοιμη να ξεκινήσει τη δραστηριότητα της, και πριν την έναρξη λειτουργίας,  
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.
 

• Αίτηση

• Φωτοαντίγραφο του εγγράφου της Έγκρισης Καταλληλότητας Οικοπέδου Γηπέδου

• Έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής 

• Λοιπά έγγραφα από συναρμόδιους φορείς

• Εγκεκριμένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)

β.
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στάδιο1ο

Έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) Έγκρισης 
Δημιουργίας Σύνθετου Τουριστικού Καταλύματος

Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει στο Τμήμα Υποστήριξης Επενδυτών της ΕΥΠΑΤΕ, 
του άρθρου 12 του ν. 4002/2011, αίτηση συνοδευόμενη από τα εξής δικαιολογητικά:

•  Σχέδιο γενικής διάταξης κλίμακας 1:5000, 
επί του οποίου θα αποτυπώνεται η γενική 
διάταξη των κτιρίων και εγκαταστάσεων

•  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)

•  Γνωμοδότηση Προκαταρκτικού 
Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών 
Απαιτήσεων (ΠΠΠΑ), εφόσον υπάρχει

•  Φάκελο Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων με συνοδευτικά έγγραφα και 
σχέδια τεκμηρίωσης

α. Με τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες 
(οι οποίες έχουν ελάχιστη επιφάνεια 100 τ.μ.)

Σύνθετα Τουριστικά Καταλύματα (ΣΤΚ) χαρακτηρίζονται τα ξενοδοχειακά 
καταλύματα πέντε (5) αστέρων που ανεγείρονται σε γήπεδα ίσα ή μεγαλύτερα 
των 150.000 τ.μ. σε συνδυασμό:

Με εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής, οι οποίες αποτελούν συστατικό 
στοιχείο των σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων

β.

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).

Σε συνέχεια της διαβίβασης 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. 
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στάδιο2ο

Έγκριση και 
Άδεια Δόμησης

Αρμόδια Υπηρεσία: ΕΥΠΑΤΕ - Πολεοδομικό Γραφείο

Για την έκδοση της άδειας δόμησης ΣΤΚ απαιτείται προηγούμενη χορήγηση έγκρισης δόμησης 
από την Υπηρεσία Δόμησης του οικείου Δήμου (ΦΕΚ 237/Α/05.12.2012, άρθρο 19).

 
στάδιο4ο

Διαδικασία Έναρξης 
Λειτουργίας 
(ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ)

 
στάδιο3ο

Σύσταση Οριζοντίων 
ή Καθέτων 
Συνιδιοκτησιών 
και Έκδοσης της 
Υπουργικής Απόφασης 
(ΥΑ) Κανονισμού 
Συνιδιοκτησίας 
και Λειτουργίας 
Σύνθετου Τουριστικού 
Καταλύματος

Αρμόδια Υπηρεσία: Τμήμα Υποστήριξης Επενδυτών της ΕΥΠΑΤΕ

Ο επενδυτής υποβάλει συμβολαιογραφική πράξη σύστασης οριζοντίων ή καθέτων 
συνιδιοκτησιών και κανονισμό συνιδιοκτησίας και λειτουργίας Σ.Τ.Κ. σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του ν. 4002/2011 και της Υ.Α. 125 ΦΕΚ 195/Β/2012.

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.
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Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Ε Σ 

Α Δ Ε Ι Ο Δ Ο Τ Η Σ Η Σ  

Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ω Ν 
Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ 

Τ Ο Υ Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Η Σ 
Υ Π Ο Δ Ο Μ Η Σ

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 300 κλινών ή που εντάσσονται 
σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα.

Διαδικασία Α.Ε.Π.Ο.

Διαδικασία ΠΠΔ

α.

β.

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

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

 
στάδιο1ο

Έκδοση απόφασης 
έγκρισης 
περιβαλλοντικών 
όρων (ΑΕΠΟ)

Για έργα περιβαλλοντικής υποκατηγορίας Α1, η ΑΕΠΟ εκδίδεται από 
το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), ενώ για όσα 
εμπίπτουν στη περιβαλλοντική 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.

ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΠΠΔ)
Στο στάδιο της Έγκρισης Δόμησης μαζί με το φάκελο δικαιολογητικών 
κατατίθεται και υπαγωγή σε ΠΠΔ.
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στάδιο2ο

Έγκριση και 
Άδεια Δόμησης

Κατατίθεται αίτηση της εταιρείας και συνημμένος φάκελος δικαιολογητικών που διαβιβάζεται στην 
Υπηρεσία Δόμησης (ΥΔΟΜ) του οικείου Δήμου. Μετά την χορήγηση της έγκρισης δόμησης από την 
ΥΔΟΜ του οικείου Δήμου, η ΕΥΠΑΤΕ χορηγεί την άδεια δόμησης της εγκατάστασης ειδικής τουριστικής 
υποδομής μέσω του  αρμόδιου Πολεοδομικού Γραφείου  του άρθρου 12 του ν. 4002/2011.

 
στάδιο3ο

Χορήγηση Ειδικού 
Σήματος Λειτουργίας 
(ΕΣΛ)

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

Δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει ο επενδυτής για τη Χορήγηση Ειδικού Σήματος 
Λειτουργίας:

•  Αίτηση και Υπεύθυνη Δήλωση 
•  Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής 

χρήσης
•  Συμφωνητικό μίσθωσης, εφόσον 

πρόκειται για μη ιδιόκτητη επιχείρηση
•  Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών 

Όρων (ΑΕΠΟ) 

•  Πιστοποιητικό πυρασφάλειας το οποίο 
εκδίδεται από την οικεία Πυροσβεστική 
Υπηρεσία

•  Βεβαίωση καλής λειτουργίας του 
αποχετευτικού συστήματος 

•  Κανονισμός λειτουργίας της επιχείρησης  
•  Παράβολα

Σημαντική Σημείωση: Έχει ληφθεί μέριμνα ώστε οι πληροφορίες που περιέχονται στον παρόντα οδηγό να είναι ακριβείς. Ο παρών 
οδηγός προορίζεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αποσκοπεί στην παροχή νομικών συμβουλών. Οι πληροφορίες 
που περιέχονται σε αυτόν δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.
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www.enterprisegreece.gov.gr
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