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ΠΕΡΙ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 
 

Ορισμός διάκρισης 
 
Άρθρον1.-1.Τουριστικά Γραφεία κατά την έννοια του παρόντος Νόμου είναι μονίμως 
οργανωμέναι επιχειρήσεις αι οποίαι διά των υπ’αυτών διατιθεμένων μέσων  και 
προσφερόμενων υπηρεσιών αναλαμβάνουν την μεταφοράν ή διακίνησιν ή διαμονήν 
μεμονομένων ατόμων ή ομάδων ατόμων,εντός  και εκτός της Χώρας. 

2.Αι περί ων η προηγούμενη παράγραφος εργασίαι περιλαμβάνουν ιδία: 
 α.Την κατάρτισιν και εκτέλεσιν προγραμμάτων  εκδρομών και περιηγήσεων εντός και 
εκτός της χώρας,δι’ιδιοκτήτου,ή μεμισθωμένου επί τούτω μεταφορικού μέσου ή δημοσίας 
χρήσεως θαλασσίων,αεροπορικών ,ή χερσαίων μέσων. 

β.Την μεσολάβησιν προς διασφάλισιν ή και ενοικίασιν 
καταλύματος,σιτίσεως,αναψυχής,ψυχαγωγίας και μέσων διακινήσεως. 

γ.Την μεσολάβησιν προς έκδοσιν εισιτηρίων παντός μεταφορικού μέσου,πλην των 
προς μετανάστευσιν. 
δ.Την μεσολάβησιν διά την οργάνωσιν πάσης φύσεως συνεδρίων. 

ε.Την παραλαβήν και αποστολήν αποσκευών παντός αιτούντος τούτο αλλοδαπού ή 
ημεδαπού περιηγητού. 

στ.Την διαμεσολάβησιν διά την έκδοσιν διαβατηρίων,πλην των προς μετανάστευσιν. 
ζ.Την παροχήν πάσης ετέρας υπηρεσίας εχούσης ή έμμεσον σχέσιν με τον 
τουρισμόν,ως η προβολή τουριστικών μονάδων,η διάθεσις εισητιρίων καλλιτεχνικών 
εκδηλώσεων διενεργουμένων υπό του Ε.Ο.Τ. ή ετέρων φορέων. 
 
3.Τα τουριστικά Γραφεία διακρίνονται: 
α. Εις τα Τουριστικά Γραφεία Γενικού Τουρισμού.Ταύτα δύνανται να προσφέρουν 

απάσας τας εν παρ.2 του παρόντος άρθρου αναφερομένας υπηρεσίας εντός και εκτός της 
Χώρας εις ημεδαπούς ή αλλοδαπούς. 

β.Εις τα Τουριστικά Γραφεία Εσωτερικού Τουρισμού.Ταύτα δύνανται να προσφέρουν 
εις ημεδαπούς μόνον υπηρεςίας συνησταμένας: 

1)Εις την κατάρτισιν και εκτέλεσιν προγραμμάτων εκδρομών και περιηγήσεων εντός 
της Χώρας δι’ιδιοκτήτου ή μεμισθομένου επί τούτω μεταφορικού μέσου ή τοιουτου 
θαλασσίων,αεροπορικών ή χερσαίων μέσων. 
Κατ’εξαίρεσιν εις τα ούτω καταρτιζόμενα προγράμματα δύνανται να συμμετέχωσιν ατομικώς 
και αλοδαπού εν ουδεμία δε περιπτώσει ωργανωμλεναι ομάδες αλλοδαπών και εφ’όσον ούτοι 
περεπιδημούν εις την πόλιν εις ην έδρα του Γραφείου Εσωτερικού Τουρισμού. 

2)Εις την διαμεσολάβησιν προς διασφάλισιν καταλύματος,σιτίσεως,αναψύχης 
ψυχαγωγίας και μέσων διακινήσεως μόνον έντος της χώρας. 

3)Εις την μεσολάβησιν προς έκδοσιν εισιτηρίων παντός δημοσίας χρήσεως 
μεταφορικού μέσου εντός της χώρας. 

 
Τίτλος 

 
Άρθρον 2.-1.Τα Τουριστικά Γραφεία δύνανται να χρησιμοποιούν διά τας συναλλαγάς αυτών 
διακριτικόν τίτλον. 

2.Ο διακριτικός τίτλος τίθεται υπό την έγκρισιν του Ε.Ο.Τ. Ο Ε.Ο.Τ. Δύναται να 
απορρίψη διακριτικόν τίτλον ως ακατάλληλον ή ανάρμοστον ή προσομοιάζοντα με έτερον 
τοιούτον εις βαθμόν δυνάμενον  να προκαλέσει σύγχυσιν.Απαγορεύεται απολύτως η 
χρησιμοποίησις ή η παρεμβολή του όρου «ΕΘΝΙΚΟΣ». 

3.Παρά τω Ε.Ο.Τ. τηρείται μητρώον καταχωρήσεως των διακριτικών τίτλων. 



4.Η υπό του Έ.Ο.Τ. έγκρισις και η κατα την προηγούμενην παράγραφον 
καταχώρησις,δημιουργούν υπέρ του έχοντος άδεια λειτουργίας Τουριστικού Γραφείου 
δικαίωμα κυριότητος επί του Τίτλου.Το ανωτέρο δικαίωνα κυριότητος απολλύται μετά 
πάροδον διετίας από της διακοπής ασκήσεως του επαγγέλματος υπό του δικαιούχου. 

5.Το δικαίωμα κυριότητος επί του τίτλου είναι μεταβιβαστόν. 
Προς μεταβίβασιν της κυριότητος επί του τίτλου απαιτείται συμφωνία μεταξύ του 

κυρίου και του αποκτώντος ότι μετατίθεται εις τούτον η κυριότης. 
Η συμφωνία είναι έγγραφος,ανακοινούται εντός μηνός από της συνάψεως της εις τον 

Ε.Ο.Τ.και υπόκειται εις την παράγραφον 3 του παρόντος άρθρου καταχώρησιν. 
 

Άδεια λειτουργίας Τουριστικού Γραφείου 
 

Άρθρον 3.-1.Διά την λειτουργίαν  του Τουριστικού Γραφείου απαιτείται ειδική προς τούτο 
άδεια του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού,χορηγούμενη δι’αποφάσεως του Γενικού 
Γραμματέως αυτού. 

2.Η άδεια αυτή χορηγείται εις ημεδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα τη αίτησει τη 
αιτήσει αυτών και υπό τας προυποθέσεις τας οριζόμενας εις το άρθρον 4 του παρόντος. 

3.Όμοια άδεια δύναται να χορηγηθή και εις αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα.Επίσης, εις 
νομικά έχοντα την έδραν των εις το εξωτερικόν,εφ’όσον ταυτά, καταστήσουνειδικόν 
πληρεξούσιον εν Ελλάδι.Η εις τα ανωτέρω φυσικά ή νομικά πρόσωπα άδεια,χορηγείται υπό 
την προυπόθεσιν ότι κατά την νομοθεσίαν της πολιτείας της ιθαγένειας ή της έδρας αυτών 
αναγνωρίζεται το αυτό δικαίωμα και δια τους Έλληνας πολίτας και νομικά πρόσωπα,έχοντα 
την έδραν των εν Ελλάδι. 

4.Εις τα συμφώνως προς την παρ.3 του παρόντος άρθρου λειτουργούνταν 
Γραφεία,παρέχεται το δικαίωμα απασχολήσεως υπ’αυτών μέχρι δύο(2) αλλοδαπών ως 
υπαλλήλων αυτών.Το αυτό δικαίωμα αναγνωρίζεται και διά τα ημεδαπά Γραφεία Γενικού 
Τουρισμού. 

5.Το αυτό φυσικόν ή νομικόν πρόσωπον δύναται να ζητήση την χορήγησιν πλειόνων 
της μίας αδείας,υπό την προυπόθεσιν της καταθέσεως δι’εκάστην άδειαν της εν άρθρω 4 
παράγραφος 1 εδαφ.δ΄ βεβαιώσεως και της εν άρθρω 5 του παρόντος εγγυήσεως. 

 
Όροι και προϋποθέσεις  χορηγήσεως αδείας 

λειτουργίας Τουριστικών Γραφείων  
 
Άρθρον 4.-1.Άδεια λειτουργίας Τουριστικού Γραφειού παρέχεται εφ’όσον ο αιτών την άδεια 
πλήροι τας κάτωθι προϋποθέσεις: 
 

α.Είναι ικανός προς δικαιοπραξίαν. 
β.Δεν έχει καταδικασθή εις ποινήν φυλακίσεως πέραν των τριών μηνλων διά 

κλοπήν,εκβίασιν,απάτην,υπεξαίρεσιν,πλαστογραφίαν,λαθρεμπορίαν,χρήσιν και εμπορίαν 
ναρκωτικών,εγκλημάτων κατά των ηθλων,ή παράβασιν της νομοθεσίας περί προστασίας του 
εθνικού νομίσματος. 

γ.Είναι κάτοχας απολυτηρίου ΣΤ΄τάξεως Γυμνασίου ή ισοτίμου Σχολής της ημεδαπής 
ή αλλοδαπής. 
Διά την χορήγησιν αδείας  Γραφείου Γενικού Τουρισμού απαιτείται και πλήρης γνώση μίας 
ξένης γλώσσης. 
Εις περίπτωσιν καθ’ην ο αιτών την άδειαν είναι φυσικόν πρόσωπον και δεν πληροί τας 
προυποθέσεις του παρόντος εδαφίου,δύναται να ορίση υπεύθυνον του Γραφείου,πληρούντα 
ταύτας,της αδείας εκδιδομένης επ’ονόματι του αιτήσαντος. 

δ.Διαθέτει πλήρη και ανεξάρτητον Γραφειακήν εγκατάστασιν,εμβαδού τουλάχιστον 
20τ.μ.προκειμένου διά Γραφεία Εσωτερικού Τουρισμού και 12τ.μ. προκειμένου προκειμένου 



διά Γραφεία Εσωτερικού Τουρισμού,τούτου αποδεικνυομένου διά βεβαιώσεως της οικείας 
Αστυνομικής Αρχης. 
Η συστέγασις μεθ’ετέρας επιχειρήσεως απαγορεύτεται ,πλην μετά των εχουσών τουριστικούς 
σκοπούς (ξενοδοχεία,επιχειρήσεως ενοικιάσεως Ι.Χ.αυτοκινήτων κ.τ.λ.) 
 

2.Αι κατά την προηγούμενη παράγραφον προυποθέσεις αποεικνύονται διά 
προσαγωγής: 

Α.Πιστοποιητικού γεννήσεως. 
Β.Πιστοποιητικού του Γραμματέως Πρωτοδικών,εξ ου προκύπτει ότι ο αιτων δεν 

ετέθη εις κατάστασιν πτωχεύσεως,απαγορεύσεως ή δικαστικής αντιλήψεως. 
Γ.Πιστοποιητικού ποινικού μητρώου. 
Δ.Κεκυρωμένου αντιγράφου τίτλου σπουδών. 
Ειδικώς η γωώσις της ξένης γλώσσης δύναται να αποδειχθή δι’εξετάσεως του 

αιτούντος υπό υπαλλήλου του Ε.Ο.Τ.οριζομένου υπό του αρμοδίου Διευθυντού του Ε.Ο.Τ. 
Τα υπό στοιχεία β΄και γ΄ δικαιολογιτικά επανυποβάλλονται ανά εκάστην πενταετίαν. 
 
3.Εάν την  χορήγησιν αδείαν λειτουργίας Τουριστικού Γραφείου αιτήται νομικών 

πρόσωπον,τας εν παρ.1 του παρόντος άρθρου προυποθέσεις δέον να πληροί εις των 
εκπροσώπων αυτού,εφαρμοζομένου και εν προκειμένω του δευτέρου εδαφίου της υπό 
στοιχ.γ΄της παρ.1 του παρόντος άρθρου προϋποθέσεως. 

 
4.Αι διατάξεις των παρ.1 και 2 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και προκειμένου 

περί νομικών προσώπων εχόντων την έδρα των εις την αλλοδαπήν των πιστοποιητικών 
εκδιδομένων υπό της Χώρας της ιθαγένειας ή τελευταίας διαμονής των εκπροσώπων αυτών. 

 
5.Κάτοχοι αδείας λειτουργίας Τουριστικών Γραφείων  στερούμενοι των υπό 

στοιχ.α΄και β΄της παρ.1 του παρόντος άρθρου προυποθέσεων,εκπίπτουν αυτοδικαίως της 
αδείας επί τη τελεσιδικία της σχετικής δικαστικής αποφάσεως. 

 
6.Αδεια χορηγηθείσα ισχύει μέχρι ανακλήσεως της. 
 

Εγγύησις 
 

 Άρθρον5.-1. Ο αιτών την χορήγησιν αδείας λειτουργίας Τουριστικού Γραφείου,πλέον των 
κατά την παρ.2 του άρθρου 4 του παρόντως δικαιολογητικών,υποχρεούται να καταθέση εις 
τιν Ε.Ο.Τ.: 
 Α.Βεβαίωσιν της Οικείας  Αστυνομικής Αρχής περί υπάρξεως Γραφειακής 
εγκαταστάσεως ως εν παρ.1 εδαφ.δ΄του άρθρου 4 ορίζεται. 
 Β.Τριπλότυπον Δημοσίου Ταμείου περί καταβολής των κεκανονισμένων τελών 
χαρτοσήμου. 

Γ.Παράβολον: 
1)Υπέρ Ε.Ο.Τ. ύψους τριών χιλιάδων (3.000)δραχμών και  
2)Παράβολον υπέρ του Ταμείου Επικουρικής Ασφαλίσεως Υπαλλήλων Ραδιοφωνίας 

Τουρισμού (ΤΕΑΥΡΤ)διά τον κλάδον συντάξεως ύψους χίλιων(1.000) δραχμών. 
Δ.Εγγύησιν υπέρ Ε.Ο.Τ. ,ανερχομένην: 
Α)Εις δραχμάς 300.000 προκειμένου περί αδείας Τουριστικού Γραφείου Γενικού 

Τουρισμού και 
Β)Εις δραχμάς 100.000 προκειμένου περί αδείας Τουριστικού Γραφείου Εσωτερικού 

Τουρισμού. 
 



2.Η ως άνω εγγύησις δίδεται δι’ομολογιών κατατιθεμένων υπέρ του Ε.Ο.Τ. εις το 
Ταμείον Παρακαταθηκών και Δανείων ή δι’εγγυητικής επιστολής πενταετούς ισχύος μιας 
των εν Ελλάδι ανεγνωρισμένων Τραπεζών. 

 
3.Εν τη ανωτέρω εγγυητική επιστολή δέον να αναφέρεται,ότι η ισχύς αυτής 

παρατείνεται αυτοδικαίως επί εν εισέτι εξάμηνον εαν,προ της λήξεως της ισχύος της,ο αιτών 
την άδειαν,δεν καταθέση ετέραν εγγυητικήν επιστολήν πενταετούς διαρκείας. 

 
4.Η εν  παρ.1 εδ. δ΄ εγγύησις  ανανεούται ανά πενταετίαν. 
 
5.Εις περίπτωσιν μη υποβολής των εν παρ.2 του άρθρου 4 και εν παρ 2 του παρόντος 

άρθρου δικαιολογιτικών υπό του δικαιούχου της αδείας,αυτή ανακαλείται δι’αποφάσεως του 
Γενικού Γραμματέως του Ε.Ο.Τ. 

 
6.Εάν τα ως άνω δικαιολογητικά υποβληθούν εντός μηνός από της ανακλήσεως της 

οικείας αδείας,αυτή επαναχορηγείται. 
 
7.Η εν παρ.1 του παρόντος άρθρου εγγύησις καταπίπτι δι’αποφάσεως του Ε.Ο.Τ. και 

υπέρ αυτού προς κάλυψιν: 
α. Των τυχόν απαιτήσεων του Ε.Ο.Τ. εξ ασφαλιστικών εισφορών βαρυνουσών τα 

Τουριστικά Γραφεία διά την κοινωνικήν ασφάλισιν των ξεναγών. 
Β.Την τυχόν είσπραξιν επιβληθησόμενων υπό του Ε.Ο.Τ. χρηματικών ποινών. 
Γ.Των τυχόν απαιτήσεων τρίτων,προερχομένων αποκλειστικώς και μόνον  εκ 

τουριστικών συναλλαγών. 
 
8.Προ της εκδόσεως της αποφάσεως καταπτώσεως της εν παρ.1 του παρόντος άρθρου 

εγγυήσεως υπέρ του Ε.Ο.Τ.,καλείται  ο υπέρ ου η εγγυήσις όπως παντώς τακτής προθεσμίας 
ουχί μικροτέρας του ενός μηνός δυναμένης να παραταθή ‘απαξ δι’αποφάσεως του Γενικού 
Γραμματέως του Ε.Ο.Τ. τακτοποιήση τας εις βάρος του αναγγελθείσας χρηματικάς 
απαιτ΄γσεως,αποδεικνυομένας εξ επισήμων στοιχείων.   

Παρερχομένης απράκτου της υπό του Ε.Ο.Τ. τασσομένης  προθεσμίας,εκδίδεται η 
οικεία πράξις καταπτώσεως άνευ ετέρας ειδοποιήσεως του ενδιαφερομένου. 

Εις περίπτωσιν υπάρξεως προδικαστικής ή τελεσίδικου αποφάσεως ,η απόφασις του 
Ε.Ο.Τ. Περί καταπτώσεως της εγγυητικής επιστολής εκδίδεται άνευ ετέρας διαδικασίας. 

 
 9.Η απόδοσις του προιόντος της υπέρ του Ε.Ο.Τ. καταπεσούσης εγγυητικής επιστολής 
εις των δικαιούχων λαμβανει χώραν επί τη υποβολή τελεσίδικου  δικαστικής αποφάσεως. 
 
 10.Εις περίπτωσιν, καθ’ ην οι δικαιούχοι είναι πλείονες του ενός και το ποσόν της 
εγγυήσεως δεν καλύπτει το σύνολον των απαιτήσεων ,ικανοποιούνται αι απαιτήσεως του 
Ε.Ο.Τ.κατά προτεραιότητα,το δε εναπομένων ποσόν αποδίδεται συμμέτρως εις τους λοιπους 
δικαιούχους . 
 
 11.Άμα τη καταπτώσεις εγγυήσεως τινος μερικώς ή ολικώς καλείται υπό του Ε.Ο.Τ., 
ο καθ’ου η κατάπτωσις,όπως αποκαταστήση εις το ακέραιον την καταπεσούσαν εγγύησιν 
εντός τακτής προθεσμίας 15 ημερών από της εγγράφου ειδοποιήσεως. 
 
 12.Παρεχομένης απράκτου της εν παραγράφω 11 του παρόντος 15νθήμερου 
προθεσμίας,αναστέλλεται η ισχύς της αδείας λειτουργίας του Τουριστικού Γραφείου  εις 
βάρος του οποίου εγένετο η κατάπτωσις της εγγυήσεως,μετά περέλευσιν δε τριμήνου από της 
αναστολής λειτουργίας  του Τουριστικού Γραφείου εις βάρος του οποίου εγένετο η 
κατάπτωσις της εγγυήσεως,μετά περέλευσιν δε τριμήνου από της αναστολής λειτουργίας του 



Τουριστικού Γραφείου και μη αποκαταστάσεως εις το ακέραιον της καταπεσούσης 
εγγυήσεως,η άδεια ανακαλείται οριστικώς. 
 
 13.Η κατά τα ανωτέρω ανακλειθείσα άδεια δύναται να επαχορηγηθή επί τη καταθέσει 
υπό του ενδιαφερομένου εγγυήσεω ποσού διπλασίου του υπό της παρ.1  του παρόντος 
άρθρου οριζομένου,δια την πρώτην πενταετίαν από της επαναχορηγήσεως . 
 

Υποκαταστήματα 
 

Άρθρον 6.-1. Ο έχων άδεια λειτουργίας Τουριστικού Γραφείου Γενικού Τουρισμού δύναται 
κατόπιν εγκρίσεως του Ε.Ο.Τ. να ιδρύση υποκαταστήματα τόσον εις την έδραν της 
επιχειρήσεως του όσον και εις ολόκληρον την Ελληνικήν Επικράτειαν υπό τας κάτωθι 
προυποθέσεις: 

α. Υποδείξεως προσώπου υπευθύνου του Υποκαταστήματος πληρούντος τας υπό 
στοιχ. α,β και γ προθποθέσεις του άρθρου 4.Η παράγραφος 3 του άρθρου 4 έχει εφαρμογήν 
και και εν προκειμένω. 

β. Διαθέτει πλήρη και ανεξάρτητον γραφειακήν εγκατάστασιν εμβαδού ουχί  
μικροτέρου των 20τ.μ.αποδεικνυομένη διά βεβαιώσεως της οικείας Αστυνομικής Αρχής 
απαγορευομένης της συστεγάσεως μεθ’ετέρων επιχειρήσεων,πλην ομοειδών 
τοιούτων(ξενοδοχείων,επιχειρήσεων ενοικιάσεως Ι.Χ.αυτοκινήτων άνευ οδηγού κ.τ.λ.) 

2.Η κατά το παρόν άρθρον χορηγούμενη άδεια υποκαταστήματος  υπόκειται εις το 
κεκανονισμένον τέλος χαρτοσήμου ως και εις τας υπό στοιχ.γ΄της παρ.1 του άρθρου 5 του 
παρόντος παράβολα. 

 
3.Διά τας τύχον υπό των υπευθύνων των υποκαταστημάτων παραβάσεις των 

διατάξεων του παρόντις Νόμου και των εις εκτέλεσιν τούτου εκδοθησομένων κανονιστικών 
πράξεων του Ε.Ο.Τ.,την ευθύνην έχει ο κάτοχος της άδειας λειτουργίας του Τουριστικού 
Γραφείου. 

 
4.Κατά την διάρκειαν θαλασσίων περιηγήσεων,τα Γραφεία Γενικού 

Τουρισμού,δύνανται,κατά την προσέγγισιν των πλοίων εις λιμένας,εις ους δεν έχωσιν 
υποκαταστήματα,να αναθέτωσιν εκάστοτε,εγγράφως, εις τα τρίτα πρόσωπα,την εξυπηρέτησιν 
των συμμετεχόντων εις θαλάσσιας περιηγήσεις πελατών των.Την ευθύνην όμως για πάσαν 
παράλειψιν ή παράβασιν των διατάξεων του παρόντος Νόμου,επέχει εξ’ολοκλήρου το 
Γραφείον διά λογαριασμών του οποίου διακινούνταο οι περιηγηταί. 

 
Ίδρυσις υποκαταστημάτων Γραφείων Γενικού Τουρισμού εις την αλλοδαπήν 

 
Άρθρον 7. Γραφεία Γενικού Τουρισμού ιδρύοντα υποκαταστήματα εις την 

αλλοδαπήν,δύναται,διά τας δαπάνας της πρώτης γκαταστάσεως αυτών ως και διά την 
κάλυψιν των δαπανών αυτών διά ταξείδια εις την αλλοδαπήν και διαφήμισιν να εξάγουν 
συνάλλαγμα. 

Η έγκρισις εξαγωγής του συναλλάγματος χορηγείται υπό της Νομισματικής 
Επιτροπής κατά τας κείμενας διατάξεις. 

 
Μεταβολαί 

 
Άρθρον 8.-  1.Ο έχων άδειαν Γραφείου Εσωτερικού Τουρισμού δύναται να ζητήσει 

την προαγωγήν της αδείας του εις Γραφείον Γενικού Τουρισμού  εφ’όσον πληροί τας προς 
τούτο προυποθέσεις του παρόντος Νόμου. 

 



2.Τα εκ της προαγωγής δικαιώματα και υποχρεώσεις του αιτούντος άρχονται από της 
εκδόσεως της προς τούτο σχετικής αποφάσεως του Ε.Ο.Τ. 

 
3.Ο έχων άδεια Γραφείου Γενικού Τουρισμού δύναται να ζητήσει τον υποβιβασμόν 

της άδειας του εις Γραφείον Εσωτερικού Τουρισμού . 
Ο υποβιβασμός από Γραφείον Γενικού Τουρισμού εις Γραφείον Εσωτερικού 

Τουρισμού,αποστερεί αυτομάτως το δεύτερον πάντων των πλεονεκτημάτων άτινα εκ του 
Νόμου παρεσχέθησαν αυτώ υπό την πρώτην ιδιότητά του. 

 
4.Η αλλαγή της Γραφειακής εγκαταστάσεως εκάστου Γραφείου γνωστοποιήται 

υποχρεωτικώς εις τον Ε.Ο.Τ. εντος μηός από της επερχόμενης αλλαγής μετά βεβαιώσεως της 
οικείας Αστυνομικής Αρχής περί κατάλληλου γραφειάκης εγκαταστάσεως. Εις περίπτωσιν μη 
γνωστοποιήσεως των ανωτέρω επιβάλλονται διοικητικαί κυρώσεις. 

 
5.Αλλαγή εις την εκπροσώπησιν ή διαχείρησιν νομικού προσώπου κατόχου αδείας 

λειτουργίας Γραφείου Γενικού ή Εσωτερικού Τουρισμού ανακοινούται αμελλήτι εις τον 
Ε.Ο.Τ. και υποβάλλονται εις αυτόν τα εν παραγράφω 1 του άρθρου 4 του παρόντος 
δικαιολογοτικά. 

Εις περίπτωσιν καθ’ην τα  ως άνω δικαιολογητικά δεν υποβληθούν εντός μηνός από 
της επελθούσης μεταβολής ή δεν καλύπτουν τας υπό του παρόντος τιθεμένας 
προυποθεσεις,αναστέλεται η λειτουργία του Γραφείου,μετα περέλευσιν δε δύο μηνών από της 
τοιαύτης αναστολής ανακαλείται η άδεια λειτουρίας αυτού. 

 
Υποχρεώσεις Τουριστικών Γραφείων 

 
Άρθρον 9.- 1.Τα Γραφεία Γενικού ή Εσωτερικού Τουρισμού υποχρεούνται: 
 α.Να διαθέτωσιν  αρτιαν και ευπρεπή Γραφειακήν εγκατάστασιν. 
 β.Τα διά τας συναλλαγάς των προοριζόμενα πάσης φύσεως έντυπα να φέρωσι τα 
διακριτικά του Γραφείου,ήτοι διακριτικόν τίτλον ή μη δηλωθέντως τοιούτου το 
ονοματεπώνυμον του επιχειρηματίου,ως και τον αριθμό της υπό τον Ε.Ο.Τ.,χορηγηθείσης 
αδείας λειτουργίας του Τουριστικού Γραφείου. 
 γ.Διά τας διοργανουμένας ομαδικάς εκδρομάς ημερησίας ή πολυημερούς εξωτερικού 
ή εσωτερικού,υποχρεούται  να καταρτίζουν αναλυτικόν πρόγραμμα της εκδρομής επί 
εντύπου του Γραφείου,εις ο θα αναφέρονται: 
 1)Τον αναλυτικόν και χρονολογικόν πρόγραμμα της εκδρομής. 
 2)Αι προσφερόμεναι υπηρεσίαι λεπτομερώς,ιδία διανυκτερεύσεις,γεύματα κ.τ.λ. 
 3)Τα διανυόμενα χιλιόμετρα καθ’ημέραν. 
 4)Το αντίτιμον της εκδρομής. 
Το πρόγραμμα εκάστης εκδρομής και αι εν γένει λεπτομέρειαι εκτελέσεως αυτού δέον να 
προσυπογράφεται αφ’ενός υπό ττου πελάτου,ότι έλαβε γνώσιν των όρων συμμετοχής του και 
αφ’ετέρου υπό του υπευθύνου του Γραφείου. 
 Διά τα ως άνω προγράμματα δεν απαιτείται η έγκρισις του Ε.Ο.Τ.: 
 
 2.Ωσαύτως δεν απαιτείτυαι η έγκρισις του Ε.Ο.Τ.: 
 α.Διά τας υπό των ανεγνωρισμένων εκδρομικών οργανώσεων και σωματείων 
επιδιωκόντων αποκλειστικούς σκοπούς εκδρομικούς και εν γένει φισιολατρικούς  
διοργανουμένας εκδρομάς εντός της χώρας υπό την προυπόθεσιν ότι εις ταύτας θα 
συμμετέχωσιν αποκλειστικώς  τα μέλη των ειρημένων οργανώσεων και σωματίων και αι 
οικογένειαι αυτών. 
 Εν αντιθέσει αι υπό των ως άνω οργανώσεων και σωματίων οργανούμεναι εκδρομαί 
εις τη αλλοδαπήν υπόκεινται εις την έγκρισιν του Ε.Ο.Τ.,εις ταύατας δε θα συμμετέχωσιν 
αποκλειστικώς τα μέλη και αι οικογένειαι αυτών. 



 Εις περίπτωσιν καθήν κατά την εκτέλεσιν εκδρομή συπό οργανώσεως ή σωματίου 
διαπιστώθη παράβασις ως προς τη συμμετοχήν εκδρομέων ως ανωτέρω 
καθορίζεται,επιβάλλονται αι υπό του άρθρου 12 του παρόωτος προβλεπόμενες κυρώσεις. 
 β. Διά τας υπό των πάσης φύσεως εκπαιδευικών ιδρυμάτων οργανουμένας εκδρομάς 
εντός και εκτός της χώρας αποκλειστικώς διά το διδάσκον προσωπικόν,τους διδασκομένους 
ως και τυχόν μέλη των οικογρνειών αυτών. 
 

Έλεγχος 
 

Άρθρον 10.- 1.Ο έλεγχος και η εποπτεία των Τουριστικών Γραφείων ασκείται υπό του 
Ε.Ο.Τ.,είτε υπό της Τουριστικής Αστυνομίας κατόπιν εγγράφου παραγγέλιας του Ε.Ο.Τ. 
 
 2.Εν αρνήσει ή δυστροπία του διευθύνοντος το ελεγχόμενον Γραφείον όπως παράσχη 
πληροφορίας εις τον δοενεργούντα τον έλεγχο επιβάλλονται αι κατά το άρθρον 11 του 
παρόντος κυρώσεις.  
 
 3.Ο ενεργών τον έλεγχον υποχρεούται άμα τω πέρατι αυτού όπως υποβάλλη σχετικήν 
έκθεσιν περί των τύχον επιβαλλομένων βελτιώσεων εις την εν γενει λειτουργίαν και 
εμφαάνισιν του υπ’αυτού ελεγχθέντος Γραφείου ως και των τύχον διαπιστωθεισών 
παραβάσεων. 
 

Κυρώσεις 
 

Άρθρον 11.-1.Εις τους παραβάτας των διατάξεων του παρόντος νόμου και των εις εκτέλεσιν 
τούτων εκδιδομένων κανονιστικών πράξεων επιβάλλοντι δι’αποφάσεως του αρμοδίου 
Διευθυντού του Ε.Ο.Τ. αι κάτωθι διοικητικαί κυρώσεις : 
 α.Επιπλήξεις  
 β.Πρόστιμον από πέντε χιλιάδων (5.000)εως πεντήκοντα χιλιάδων (50.000)δραχμών 
,όπερ κατατίθεται εις το Ταμείον του Ε.Ο.Τ. και αποτελεί έσοδον αυτού. 
 γ.Προσωρινή αφαίρεσις της αδείας διά χρονικόν διάστημα μέχρις εξ μηνών,και 
εφ’όσον έχουσιν επιβλήθη τρεις τουλάχιστον ποιναί προστίμου εντός του αυτού έτους. 
 Η προσωρινή αφαίρεσις της αδείας εκτελείται δύπ μήνας από της εκδόσεως της 
αποφάσεως περί επιβολής της ποινής. 
 Ανάκλησις της αδείας εφ’όσον έχει επιβληθήη κατά το προηγούμενον εδάφιον 
κύρωσις δις εντός διετίας. 
 
 2.Αι ως άνω διοικητικαί κυρώσεις επιβάλλονται κατόπιν κλήσεως του παραβάτου 
προς παροχήν εξηγήσεων εντός προθεσμίας δέκα πέντε (15)ημερών. 
 
 3.Κατά των επιβαλλούσων τας διοικητικάς  κυρώσεις πράξεων του Διευθυντού του 
Ε.Ο.Τ. επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον τριμέλούς επιτροπής απαρτιζομένης εκ του Γενικού 
Γραμματέως του Ε.Ο.Τ., ως Προέδρου,εξ ενός υπαλλήλου του Υποργείου Προεδρίας επί 
βαθμώ 2ω και ενός αντιπροσώπου του Συνδέσμου των εν Ελλάδι  Τουριστικών και 
Ταξιδιωτικών Γραφείων επιλεγομένων δι’αποφάσεως του Υπουργου Προεδριας της 
Κυβερνήσεως. 
 Η ως άνω προσφύγη υποβάλλετα εντός προθεσμίας ενός μηνός από της 
κοινοποιήσεως της πράξεως και αναστέλλει την εκτέλειν της επιβληθείσης κυρώσεως . 

 
Προστασία Επαγγέλματος 

 
Άρθρον 12.-1.Ο παρέχων τας εν άρθρω 1 υπηρεσίας άνευ της κατά άρθρον 4 αδείας 
τιμωρείται διά φυλακίσεως μέχρι τριών μηνών και χρηματικής ποινής μέχρι 20.000 



δραχμών.Εάν ο παρέχων τας ανωτέρω υπηρεσίας είναι εκπρόσωπος νομικού ποσώπου,η 
ποινή επαυξάνεται εις φυλάκισιν μέχρις ενός έτους και χρηματική ποινή μέχρι 50.000 
δραχμών. 
 
 2.Τα εν τη προηγουμένη παράγραφω αδικήματα δικάζονται κατά τη διαδικασίαν την 
ακολουθουμένην διά τα επ’αυτοφώρω καταλαμβανομένα πλημμελήματα. 
 
 Άρθρον 13.-1. Αι προ της θέσεως εν ισχύι του παρόντος νόμου,χορηγηθείσαι υπό του 
Ε.Ο.Τ. άδειαι λειτουργίας Γραφείων Εσωτερικού ή Γενικού Τουρισμού ισχύπυσι μέχρι της 
λήξεώς των,οι δε κάτοχοι αυτών δύναται να ζητήσουν την χορήγησιν νέας αδείας επί τη 
συνδρομή των υπό στοιχεία α,β και δ της παρ.1 του άρθρου 4 ,ως και του άρθρου 5 του 
παρόντος νόμου προυποθέσεων . 
 
 2. Συνεταιρισμοί ή λοιποί μεταφορικοί οργανισμοί (ΚΤΕΛ-ΕΚΤΕΛ κ.τ.λ.)έχοντες 
άδειαν λειτουργίας Γραφείου Γενικού ή Εσωτερικού Τουρισμού,δύνανται να ζητήσουν την 
χορήγησιν νέας αδείας ,υπό την προυπόθεσιν διαχωροσμού αφ’ενός του Τουριστικού 
Γραφείου εκ των λοιπών δραστηριοτήτων αυτών,αφ’ετέρου της υπάρξεως ανεξαρτήτου 
γραφειακής εγκαταστάσεως υπό τας προυποθέσεις  της παραγράφου 1 του άρθρ.4. 
 
 3. Γραφεία Ταξιδίων λειτουργούνταν δυνάμει αδείας λειτουργίας του Ε.Ο.Τ. 
συνεχίζουν την λειτουργίαν των επί τριετίαν από της ισχ΄ύος του παρόντος νόμου. 
 Μετά την λήξιν της τριετίας είτε διαρκούσης ταύτης οι κάτοχοι αδειώνΓραφείων 
Ταξιδίων,δύνανται να ζητήσουν την χορήγησιν λειτουργίας Γραφείων Εσωτερικού ή Γενικού 
Τουρισμού,εφ’όσον πληρούν τας προυποθέσεις τας υπό στοιχ.α΄,β΄και δ΄της παρ.1 του 
άρθρου 4 ως και του άρθρου 5 του παρόντος νόμου. 
 

Κατάργησις διατάξεων 
 

Άρθρον 14.- Καταργούνται αι διατάξεις τουΑ.Ν.864/1937,ως ούτος ετροποποιήθη και 
συνεπληρώθη μεταγενεστέρως, πλην των διατάξεων των άρθρων 15 παρ.1,2,3,4 και 
6,19,20,21 και 22 αυτού και άρθρου 3 παρ.1β΄,2,3,4 και 5 και άρθρου 13 παρ.4 μόνον εις ό,τι 
αφορά τα Γραφεία Μεταναστεύσεως και τους κατά τόπους αντιπροσώπους αυτών. 
 

(Π.Δ.288/1997 ΦΕΚ Α 284) 
 

Τροποποίηση των διατάξεων του Ν.393 της 27/31.7.1976 «περί ιδρύσεως και 
λειτουργίας Τουριστικών Γραφείων» σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 82/470 ΕΟΚ 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ  
Έχοντας υπόψη: 

1.α)Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.1338/83 «εφαρμογή  του Κοινοτικού 
Δικαίου»(ΦΕΚ 34/Α΄/83),όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του Ν.1440/84(ΦΕΚ 70/84) 
«συμμετοχή της Ελλάδας στο Κεφάλαιο,στο αποθεματικό και στις προβλέψεις της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος  και Χάλυβος  και τον οργανισμό Εφοδιασμού 
«ΕΥΡΑΤΟΜ»(ΦΕΚ 70/Α΄/21.5.84). 

β)Το άρθρο 7 του Ν.1775/88). 
γ)Το άρθρο 65 του Ν.1892/90 για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες 

διατάξεις (ΦΕΚ 101/Α΄/31.7.90). 
δ)Τον Ν.393/76 «περί ιδρύσεως και λειτουργίας Τουριστικών Γραφείων»(ΦΕΚ 

199/Α΄). 
ε)Την αριθ.Υ.1250/15.1.1991 απόφαση του Πρωθυπουργού «συμπλήρωση της 

υπ’αριθ.Υ.1201/5.10.90 αποφάσεως του Πρωθυπουργού»(ΦΕΚ 10/Β΄) 



 
2.Την παράγραφο 10 του άρθρου 5 του ν.δ.4109/60 «περί τροποποιήσεως  και 

συμπληρώσεως της περί ΕΟΤ νομοθεσίας και άλλων τινών διατάξεων»(ΦΕΚ 
153/Α΄/29.9.60). 

 
3.Τον Ν.1835/1989(ΦΕΚ 70/Α΄/89) ίδρυση Υπουργείου Τουρισμού και ρύθμιση 

θεμάτων δημοσίας διοίκησης  και τις διατάξεις του π.δ.200/1990 περί διορισμού Υπουργών 
(ΦΕΚ 77/Α΄/90). 

 
4.Την απόφαση αρ.805/19.12.90 του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΤ. 
 
5.Την αριθ.336/1991 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας μετά από πρόταση 

του Υπουργού Τουρισμού και του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής 
Οικονομίας,αποφασίζουμε: 

 
Άρθρο 2 

 Το άρθρο 3 του ανωτέρω Νόμου αντικαθίσταται και έχει ως ακολούθως: 
 

Άρθρο 3.Άδεια λειτουργίας Τουριστικού Γραφείου 
 

1.Για τη λειτουργία του Τουριστικού Γραφείου απαιτείται ειδική προς τούτο άδεια 
του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού,χορηγούμενη με απόφαση του Γενικού Γραμματέως 
αυτού. 

 
 2.Η άδεια αυτή χορηγείται σε ημεδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν την 
ιθαγένεια κράτους –μέλους των ΕΚ καθώς και σε νομικά πρόσωπα  που έχουν συσταθεί 
σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτος –μέλους και τα οποία έχουν την καταστατική τους 
έδρα,την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια κατάστασή τους εντός της Κοινότητας ,κατόπιν 
αιτήσεως τους και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 του παρόντος Νόμου. 
 
 3.Όμοια άδεια δύναται να χορηγηθεί και σε φυσικά πρόσωπα υπηκόους  τρίτων 
χωρών,επίσης σε νομικά πρόσωπα που έχουν την έδρα τους σε Τρίτη χώρα εφόσον αυτά 
καταστήσουν ειδικό πληρεξούσιο στην Ελλάδα.Η ανωτέρω άδεια χορηγείται υπό την 
προϋπόθεση ότι κατά τη νομοθεσία της πολιτείας της ιθαγένειας ή της έδρας αυτών 
αναγνωρίζεται το αυτό δικαίωμα και για τους Έλληνες πολίτες και τα νομικά πρόσωπα που 
έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα. 
 
 4.Στα γραφεία τα οποία λειτουργούν σύμφωνα με τις παρ.2 και 3 του παρόντος 
άρθρου παρέχεται το δικαίωμα απασχολήσεως από αυτά μέχρι δύο αλλοδαπών,ηπηκόων 
τρίτων χωρών ως υπαλλήλων αυτών.Το δικαίωμα αναγνωρίζεται και στα ημεδαπά Γραφεία 
Τουρισμού. 
 
 5.Το αυτό νομικό ή φυσικό πρόσωπο δύναται να ζητήσει τη χορήγηση πλειόνων της 
μίας αδείας της βεβαιώσεως του άρθρου 4 παράγραφος 1 εδαφ.δ’ και της εγγυήσεως του 
άρθρου 5 του παρόντος άρθρου. 
 

Άρθρο 3 
Το άρθρο 3 του ανωτέρου Νόμου αντικαθίσταται και έχει ως ακολούθως: 
 
 
 



Άρθρο 4.Όροι και προϋποθέσεις  χορηγήσεως άδειας λειτουργίας Τουριστικού 
Γραφείου. 

 
 1.Άδεια λειτουργίας Τουριστικού Γραφείου παρέχεται εφόσον ο αιτών την άδεια πληρεί  τις 
παρακάτω προϋποθέσεις . 
 α)Είναι ικανός προς δικαιοπραξία 
 β)Δεν έχει καταδικαστεί σε ποινή φυλακίσεως πέραν των τριών μηνών για 
κλοπή,εκβίαση,απάτη,υπεξαίρεση,πλαστογραφία,λαθρεμπορία χρ΄ση και εμπορία 
ναρκωτικών,εγκλήματα κατά των ηθών ή παραβίαση της νομοθεσίας περί προστασίας του 
εθνικού νομίσματος. 
 Γ)Είναι κάτοχος απολυτηρίου Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή αναγνωρισμένης 
ισότιμης Σχολής της αλλοδαπής. 
 Εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν είναι κάτοχος απολυτηρίου σύμφωνα με το 
προηγούμενο εδάφιο ,οφείλει να προσκομίσει βεβαίωση που εκδίδεται από αρμόδια αρχή ή 
οργανισμό του κράτους –μέλους καταγωγής ή προελεύσεως και με την οποία πιστοποιείται 
ότι ήσκησε τη δεδομένη δραστηριότητα : 
 αα)Είτε επί έξι συνεχή έτη υπό την ιδιότητα ανεξάρτητου επαγγελματία ή διευθυντή 
επιχειρήσεως. 
 ββ)Είτε: 
 -επί τρία συνεχή έτη υπό την ιδιότητα ανεξάρτητου επαγγελματία ή διευθυντή 
επιχειρήσεως ,όταν ο δικαιούχος μπορεί να αποδείξει ,για την εν λόγω δραστηριότητα 
,προηγούμενη κατάρτιση τουλάχιστον τριών ετών ,η οποία βεβαιώνεται από πιστοποιητικό 
αναγνωρισμένο από τι Κράτος ή που κρίνεται απόλυτα ικανοποιητική από έναν  αρμόδιο 
επαγγελματικό οργανισμό,είτε 
 -επί τέσσερα συνεχή έτη υπό την ιδιότητα ανεξάρτητου επαγγελματία ή διευθυντή 
επιχειρήσεως,όταν ο δικαιούχος μπορεί να αποδείξει,για την εν λόγω 
δραστηριότητα,προήγούμενη κατάρτιση τουλάχιστον δύο ετών που βεβαιώνεται από 
πιστοποιητικό αναγνωρισμένο από το Κράτος ή που κρίνεται ως απόλυτα ικανοποιητική από 
έναν αρμόδιο επαγγελματικό οργανισμό. 
 γγ)Είτε επί τρία συνεχή έτη υπό την ιδιότητα ανεξάρτητου επαγγελματία ή διευθυντή  
επιχειρήσεως όταν ο δικαιούχος μπορεί αν αποδείξει ότι άσκησε ως υπάλληλος την εν λόγω 
δραστηριότητα επί τουλάχιστον πέντε έτη. 
 δδ)Είτε 
 -επί πέντε συνεχή έτη υπό την ιδιότήτα του υπαλλήλου ,όταν ο δικαιούχος μπορεί να 
αποδείξει για την εν λόγω δραστηριότητα,ποηγούμενη κατάρτιση τουλάχιστον τριών ετών 
που βεβαιώνεται από πιστοποιητικό αναγνωρισμένο από το Κράτος ή που κρίνεται ως 
απόλυτα ικανοποιητική από έναν αρμόδιο επαγγελματικό οργανισμό,είτε 
 -επί έξι συνεχή έτη  υπό την ιδιότητα υπαλλήλου ,όταν ο δικαιούχος μπορεί να 
αποδείξει για την εν λόγω δραστηριότητα ,προηγούμενη κατάρτιση που βεβαιώνεται από 
πιστοποιητικό αναγνωρισμένο από το κράτος –μέλος ή που κρίνεται απόλυτα ικανοποιητική 
από αρμόδιο επαγγελματικό οργανισμό. 
 Θεωρείται ότι ασκεί δραστηριότητα επιχειρήσεως υπό την έννοια των εδαφίων αα) 
ββ) γγ) κάθε πρόσωπο που έχει ασκήσει σε κατάστημα του αντίστοιχου κλάδου: 
 α)είτε τα καθήκοντα προϊσταμένου επιχειρήσεως . 
 β)είτε τα καθήκοντα αναπληρωτού του επιχειρηματία ή του προϊσταμένου 
επιχειρήσεως ή του προισταμένου υποκαταστήματος  αν τα καθήκοντα. 


