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Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονο−
µίας στο πλαίσιο εφαρµογής του ν. 4046/2012 και 
άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ 
Ν. 4046/2012

Άρθρο πρώτο

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α: ∆ΙΑΝΟΜΗ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕ−
ΝΟΥΣ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ∆ΙΑΘΕΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΜΕ−
ΡΙΣΜΑΤΟΣ

1. ∆ιατίθεται ποσό τετρακοσίων πενήντα εκατοµµυ−
ρίων (450.000.000) ευρώ από το Πρωτογενές Πλεόνα−
σµα Γενικής Κυβέρνησης έτους 2013 για την καταβολή 
κοινωνικού µερίσµατος προς στήριξη των πολιτών και 
οικογενειών µε χαµηλό συνολικό ετήσιο εισόδηµα και 
ακίνητη περιουσία µικρής αξίας, µε βάση ειδικά εισοδη−
µατικά και περιουσιακά κριτήρια, τα οποία καθορίζονται 
µε την κοινή υπουργική απόφαση της περίπτωσης 3 
της παρούσας.

2. Το κοινωνικό µέρισµα καταβάλλεται εφάπαξ, είναι 
αφορολόγητο, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, 
δεν κατάσχεται ούτε συµψηφίζεται µε ήδη βεβαιωµένα 
χρέη προς το ∆ηµόσιο ή πιστωτικά ιδρύµατα και δεν 
υπολογίζεται στα εισοδηµατικά όρια για την καταβολή 
του Ε.Κ.Α.Σ. ή οποιασδήποτε άλλης παροχής κοινωνικού 
ή προνοιακού χαρακτήρα. Κάθε δικαιούχος λαµβάνει το 
κοινωνικό µέρισµα από µία και µόνο πηγή.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, καθο−
ρίζονται τα εισοδηµατικά και περιουσιακά κριτήρια για 
την καταβολή του κοινωνικού µερίσµατος, το ακριβές 
ποσό του διανεµόµενου κοινωνικού µερίσµατος ανά 
δικαιούχο, οι κατηγορίες των δικαιούχων, οι προϋπο−
θέσεις, τα δικαιολογητικά, ο φορέας, η διαδικασία, ο 
χρόνος και ο τρόπος καταβολής, ο χρόνος και τρόπος 

ελέγχου των εισοδηµατικών και περιουσιακών κριτηρίων 
για τη χορήγησή του ανά κατηγορία δικαιούχων και 
κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή 
της παρούσας υποπαραγράφου.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.2.: ∆ΡΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ, ΣΙΤΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΤΕΓΟΥΣ

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 29 του ν. 4052/2012 
(Α΄41) αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως εξής:

«3. Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας και του εκάστοτε συναρµόδι−
ου Υπουργού, που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις 
υλοποίησης προγραµµάτων για άστεγους, η έκταση και 
ο χρόνος παροχής κοινωνικής προστασίας. Με όµοι−
ες αποφάσεις καθορίζεται το πλαίσιο προδιαγραφών 
λειτουργίας Κέντρων Ηµέρας Αστέγων, Κοινωνικών 
Ξενώνων ή άλλων δοµών και ειδικότερα οι φορείς υλο−
ποίησης, η στελέχωση, οι κτιριακές προδιαγραφές, η 
διαδικασία αδειοδότησης και ελέγχου, οι φορείς κα−
ταγραφής αστέγων και λοιπά θέµατα εφαρµογής της 
παρούσας.»

2. Στο άρθρο 29 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41) προστίθενται 
οι ακόλουθες παράγραφοι:

«4. ∆ιατίθεται ποσό είκοσι εκατοµµυρίων (20.000.000) 
ευρώ από το Πρωτογενές Πλεόνασµα Γενικής Κυβέρ−
νησης έτους 2013 για τη χρηµατοδότηση των ανωτέρω 
προγραµµάτων ή δράσεων. Οι ανωτέρω πόροι µεταβιβά−
ζονται από το Υπουργείο Οικονοµικών και εγγράφονται 
στον προϋπολογισµό τρέχοντος έτους του Υπουργείου 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (Γενική 
Γραµµατεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων − Ε.Φ. 33−220).

5. Προγράµµατα ή δράσεις, που χρηµατοδοτούνται 
από τους ως άνω πόρους, προκηρύσσονται µε απόφα−
ση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Πρόνοιας µε δυνητικούς δικαιούχους τους πιστοποιηµέ−
νους φορείς παροχής υπηρεσιών στέγασης, σίτισης και 
κοινωνικής φροντίδας στην οµάδα στόχο των αστέγων.

6. Ως επιλέξιµα για χρηµατοδότηση προγράµµατα ή 
δράσεις, κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος, ορί−
ζονται τα προγράµµατα ή δράσεις στέγασης, σίτισης και 
παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας στην οµάδα 
στόχο των αστέγων.

7. Οι προτάσεις που κατατίθενται στο πλαίσιο προ−
γραµµάτων ή δράσεων της ως άνω παραγράφου αξιο−
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7. Η παράγραφος 12.1.1.3 του άρθρου 12 του Κανονισµού 
Τεχνολογίας Σκυροδέµατος − 97, όπως αυτός εγκρίθηκε 
µε την υ.α. ∆14/19164/1997 (Β΄ 315) καταργείται.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.13: ΑΡΣΗ ΕΜΠΟ∆ΙΩΝ ΣΤΟΝ 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΚΛΑ∆Ο ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ− ΤΟΥ−
ΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1.α. Το άρθρο 2 του π.δ. 14/2007 (Α΄ 10) αντικαθίσταται 
ως εξής:

«Η ίδρυση και εγκατάσταση αυτοκινητοδροµίου επι−
τρέπεται σε ενιαίο γήπεδο κείµενο εκτός οικιστικών 
περιοχών, δασικών εκτάσεων, αρχαιολογικών χώρων 
και γενικά προστατευόµενων περιοχών, το οποίο είναι 
προσβάσιµο µε τα µέσα µεταφοράς.»

β. Οι παράγραφοι 1β και 5 του άρθρου 3, το στοιχείο 1α 
της παραγράφου I΄ του άρθρου 4 και το εδάφιο δεύτερο 
του στοιχείου β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του 
π.δ. 14/2007 καταργούνται.

2. Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2.2. και η περί−
πτωση γ΄ της παραγράφου 2.3. του άρθρου 1 της κ.υ.α. 
12061/19.7.2007 «Προδιαγραφές Κέντρων Προπονητικού 
Αθλητικού Τουρισµού (ΚΕΠΑΤ) για την υπαγωγή τους 
στο καθεστώς κινήτρων του ν. 3299/2004» (Β΄ 1393) κα−
ταργούνται.

3. Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2.2 του άρθρου 1 
της κ.υ.α. 2356/1995 «Προδιαγραφές κέντρων θαλασσο−
θεραπείας» (Β΄ 986) καταργείται.

4. α. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν απαιτεί−
ται η προβλεπόµενη στην κ.υ.α. 23908/1991 «Καθορισµός 
προδιαγραφών ανέγερσης για τη δηµιουργία Συνεδρια−
κών Κέντρων για την υπαγωγή τους στο καθεστώς κι−
νήτρων του ν. 1892/1990» (Β΄ 208) έγκριση σκοπιµότητας 
για τη δηµιουργία Συνεδριακού Κέντρου.

β. Τα εδάφια 2.2.3 και 3.1.3 του άρθρου 1 της κ.υ.α. 
23908/1991 καταργούνται.

5. α. Η ίδρυση θεµατικών πάρκων γίνεται είτε αυτοτε−
λώς είτε σε συνδυασµό µε ξενοδοχειακά καταλύµατα, 
υπό την προϋπόθεση ότι η κατασκευή των καταλυµάτων 
επιτρέπεται από τις κείµενες διατάξεις, ιδίως αυτές που 
ισχύουν για την περιοχή, όπως ρυθµίσεις για τη χρήση 
γης, χωροταξικοί, πολεοδοµικοί ή άλλοι περιορισµοί. 
Είναι δυνατόν η συνδυασµένη χρήση να επιτραπεί µε 
κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Περιβάλλο−
ντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Τουρισµού, 
που εκδίδεται µετά από γνωµοδότηση του ΚΣΧΟΠ ή 
της ΕΕ των Οργανισµών ΡΣ στις περιοχές επιρροής 
τους, καθώς και του οικείου Ο.Τ.Α.. Η µεµονωµένη αυτή 
χωροθέτηση εκδίδεται µετά από ΣΜΠΕ και υπό την 
προϋπόθεση ότι η κλίµακα του έργου και η χρήση δεν 
έρχεται σε σύγκρουση µε τα εγκεκριµένα χωρικά σχέ−
δια, µε άλλες προωθούµενες ή επιδιωκόµενες χρήσεις 
και µε την πολιτική περιβαλλοντικής προστασίας της 
περιοχής.

β. Η παράγραφος 5 του άρθρου 1 και οι παράγραφοι 
3 και 7 του άρθρου 3 της κ.υ.α. 16793/2009 «Προδιαγρα−
φές Ψυχαγωγικών Θεµατικών Πάρκων για την υπαγωγή 
τους στο καθεστώς κινήτρων του ν. 3299/2004» (Β΄ 2086) 
καταργούνται.

6. Η έγκριση καταλληλότητας οικοπέδου/γηπέδου, 
που προβλέπεται στην υπ’ αριθ. 530992/1987 απόφαση 
του ΓΓ ΕΟΤ και αφορά τις οργανωµένες τουριστικές 
κατασκηνώσεις (κάµπινγκ), παρέχεται εάν συντρέχουν 

οι περιοριστικά περιγραφόµενες στην ισχύουσα νοµο−
θεσία προϋποθέσεις.

7. Το άρθρο 155 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82) καταργείται.
8. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης Α΄ και το 

τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης Γ΄ της παραγράφου 
1 του άρθρου 1 του π.δ. 43/2002 (Α΄ 43) καταργούται.

9. Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 
της υ.α. Τ/6888/2003 «Καθορισµός προδιαγραφών για 
την ίδρυση Χιονοδροµικών Κέντρων» (Β΄ 959) καταρ−
γείται.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.14: ΑΡΣΗ ΕΜΠΟ∆ΙΩΝ ΣΤΟΝ 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΚΛΑ∆Ο ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ − ΤΟΥ−
ΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

1.α. Το στοιχείο α΄ της περίπτωσης 3 της υποπαρα−
γράφου Η2 του ν. 4093/2012 καταργείται.

β. Το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης 5 
της υποπαραγράφου Η2 του ν. 4093/2012 αντικαθίστα−
νται ως εξής:

«Επιτρέπεται η µεταφορά άνευ κοµίστρου πελατών 
τουριστικών καταλυµάτων, όπως ορίζονται στην παρά−
γραφο 1 του άρθρου 2 του ν. 2160/1993 (Α΄ 118) µε επιβα−
τηγά ιδιωτικής χρήσης οχήµατα, είτε ιδιοκτησίας των 
καταλυµάτων είτε κατόπιν χρηµατοδοτικής µίσθωσης 
κατά τις κείµενες διατάξεις, από τα σηµεία αφίξεως ή 
αναχωρήσεως µέχρι τις εγκαταστάσεις των καταλυµά−
των αυτών και αντίστροφα. Επιτρέπεται στις εταιρείες 
και τους συνεταιρισµούς Επιβατηγών ∆ηµόσιας Χρήσης 
αυτοκινήτων, που έχουν συσταθεί σύµφωνα µε το άρθρο 
6 του ν. 3109/2003 (Α΄ 38) και το άρθρο 87 του ν. 4070/ 
2012 (Α΄ 82) να συνάπτουν συµβάσεις µε ολική ή µερική 
εκµίσθωση των Ε∆Χ αυτοκινήτων, µε οδηγό, µε τουρι−
στικά καταλύµατα, µε κόµιστρο που διαµορφώνεται µε 
συµφωνία των συµβαλλόµενων µερών για τη µεταφορά 
των πελατών των καταλυµάτων από τα σηµεία αφίξεως 
ή αναχωρήσεως µέχρι τις εγκαταστάσεις των καταλυ−
µάτων και αντίστροφα.»

2. Η περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Η2 του ν. 4093/ 
2012 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Επιτρέπεται στα τουριστικά γραφεία και στα γρα−
φεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων, όπως ορίζονται στις 
παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 2 του ν. 2160/1993 (Α΄ 
118), και σε εταιρείες και συνεταιρισµούς Επιβατηγών 
∆ηµόσιας Χρήσης Αυτοκινήτων, που έχουν συσταθεί 
σύµφωνα µε το άρθρο 6 του ν. 3109/2003 (Α΄ 38) και το 
άρθρο 87 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82), η ολική εκµίσθωση 
µε οδηγό µέσω προκρατήσεως µε αντίστοιχη σύµβαση 
ελαχίστου διάρκειας έξι (6) ωρών, Επιβατηγών Ιδιωτι−
κής Χρήσης (ΕΙΧ) Αυτοκινήτων απαγορευοµένης της 
µεταφοράς επιβατών µε κόµιστρο µε τα αυτοκίνητα 
αυτά. Στα ιδιόκτητα µεταφορικά µέσα περιλαµβάνονται 
επίσης τα κάθε είδους τροχοφόρα επιβατηγά οχήµατα 
τύπου mini−bus έως 9 θέσεων.»

3.α. Η παράγραφος ιε΄ του άρθρου µόνου της κ.υ.α. 
537154/188/5.12.1994 «∆ιαδικασίες έκδοσης και χορήγη−
σης του ειδικού σήµατος λειτουργίας σε Επιχειρήσεις 
Εκµίσθωσης δικύκλων µοτοσυκλετών άνω των 50 κ.ε.» 
(Β΄ 899) καταργείται.

β. Η περίπτωση δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 της υ.α. 
16598/2010 τροποποιείται ως εξής:

«δ. Τίτλοι ιδιοκτησίας ή συµφωνητικό µίσθωσης ή πα−
ραχώρησης χρήσης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
επιχειρηµατίας διαθέτει γραφειακή εγκατάσταση.»
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4. Η παράγραφος 2 του άρθρου 2 της υ.α. 16598/2010 
«Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων εκ−
µίσθωσης µοτοσικλετών άνω των 50 κ.ε. άνευ οδηγού» 
(Β΄ 2189) καταργείται.

5.α. Οι επιχειρήσεις εκµίσθωσης µοτοσικλετών άνω 
των 50 κ.ε. άνευ οδηγού δύνανται να εκµισθώνουν τρί−
κυκλα και τετράκυκλα οχήµατα, τα οποία διαθέτουν 
έγκριση τύπου σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 48145/ 
2327/8.8.2003 (Β΄ 1207) κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονοµικών και Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων. 
Με αιτιολογηµένη απόφαση του οικείου δήµου, που 
εκδίδεται εντός τριών (3) µηνών από την έναρξη ισχύ−
ος του παρόντος νόµου, δύναται να ορίζεται ανώτατο 
ποσοστό των οχηµάτων του προηγούµενου εδαφίου 
επί της συνολικής δυναµικότητας της επιχείρησης, που 
δύνανται να εκµισθώνονται από τις επιχειρήσεις εκµί−
σθωσης µοτοσικλετών άνω των 50 κ.ε. άνευ οδηγού, 
ιδίως για λόγους προστασίας του οικιστικού περιβάλ−
λοντος, της ασφάλειας των τουριστών και των τοπικών 
ιδιαιτεροτήτων. Το ως άνω ποσοστό δεν µπορεί να είναι 
κατώτερο από το 20% της συνολικής δυναµικότητας της 
επιχείρησης. Σε περίπτωση που η παραπάνω προθεσµία 
των τριών (3) µηνών παρέλθει άπρακτη, η εκάστοτε 
επιχείρηση ορίζει ελεύθερα τον αριθµό των εκµισθού−
µενων τρίκυκλων και τετράκυκλων οχηµάτων της. Η 
απόφαση του οικείου ∆ήµου δύναται να τροποποιείται 
αιτιολογηµένα ετησίως.

β. Η παράγραφος 3 του άρθρου 2 της µε αριθ. 16598/ 
29.12.2010 (Β΄ 2189) κοινής απόφασης των Υπουργών 
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων και Πολιτισµού και 
Τουρισµού, όπως ισχύει, καταργείται.

γ. Η παρούσα περίπτωση τίθεται σε ισχύ έξι (6) µήνες 
από τη δηµοσίευση του νόµου αυτού.

6. α. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 7 
του ν. 711/1977 (Α΄ 284) αντικαθίσταται ως εξής:

«1.α. Σε κυκλοφορία τίθενται καινούρια και µεταχειρι−
σµένα τουριστικά λεωφορεία δηµόσιας χρήσης, κατά 
τις διατάξεις του άρθρου 4 του παρόντος νόµου. Τα µε−
ταχειρισµένα τουριστικά λεωφορεία δηµόσιας χρήσης 
που τίθενται σε κυκλοφορία πρέπει να είναι προέλευσης 
εσωτερικού ή χώρας µέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. και 
να εµπίπτουν στην κατηγορία εκποµπών ρύπων EURO 
V ή µεταγενέστερη.»

β. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 7 
του ν. 711/1977 καταργείται.

7. α. Η εγγυητική επιστολή της περίπτωσης αγ΄ της 
παραγράφου 1 του άρθρου µόνου της υ.α. 14340/7.11.2011 
(Β΄ 2537) που απαιτείται για τη θέση σε κυκλοφορία ειδι−
κού τουριστικού λεωφορείου δηµόσιας χρήσης, εφόσον 
η αίτηση για την έγκριση θέσης σε κυκλοφορία ειδικού 
τουριστικού λεωφορείου δηµόσιας χρήσης υποβάλλεται 
από Τ.Ε.Ο.Μ., αντικαθίσταται από εγγυητική επιστολή 
ύψους χιλίων (1.000) ευρώ για τα πρώτα δέκα οχήµατα 
της επιχείρησης και εκατό (100) ευρώ για κάθε ένα από 
τα επόµενα πέραν του παραπάνω αριθµού, σύµφωνα µε 
την παράγραφο 2 της απόφασης αυτής.

β. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2α του άρθρου µόνου 
της υ.α. 14340/2011 (Α΄ 284), όπως ισχύει, καταργείται.

γ. Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών 
(ΤΕΟΜ) που έχουν θέσει σε κυκλοφορία έξι (6) ή περισ−
σότερα ειδικά τουριστικά λεωφορεία δηµόσιας χρήσης 
και έχουν καταθέσει εγγυητική επιστολή ύψους 6.000 
ευρώ σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περίπτωση αγ΄ 

της παραγράφου 1 και στην παράγραφο 2 του άρθρου 
µόνου της υ.α. 14340/7.11.2011, όπως ισχύει, υποχρεούνται 
να τη συµπληρώσουν ανάλογα, σύµφωνα µε οριζόµενα 
στην παρούσα υποπαράγραφο εντός προθεσµίας έξι 
(6) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Σε 
αντίθετη περίπτωση, µε την άπρακτη παρέλευση της 
παραπάνω προθεσµίας, η έγκριση θέσης σε κυκλοφο−
ρία των οχηµάτων για τα οποία δεν έχει κατατεθεί 
η προβλεπόµενη εγγυητική επιστολή ανακαλείται µε 
απόφαση του Προϊσταµένου της οικείας Περιφερειακής 
Υπηρεσίας Τουρισµού (ΠΥΤ).

8. α. Η παράγραφος 4 του άρθρου 1 του ν. 711/1977 (Α΄ 
284) αντικαθίσταται εξής:

«4. Το µεταφορικό έργο της παρ. 1 διενεργείται από 
δηµόσιας χρήσης Τουριστικά Λεωφορεία που τίθενται 
σε κυκλοφορία από επιχειρήσεις τουριστικών γραφεί−
ων ή Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών 
(Τ.Ε.Ο.Μ.). Στην περίπτωση που η µεταφορά προσώπων 
σε οργανωµένες εκδροµές και περιηγήσεις εντός και 
εκτός της χώρας, καθώς και η µεταφορά µαθητών για 
πραγµατοποίηση εκδροµών των περιπτώσεων β΄και ζ΄ 
της παρ. 1 του παρόντος πραγµατοποιούνται στο πλαί−
σιο οργανωµένου ταξιδίου της παρ. 1 του άρθρου 2 του 
π.δ. 339/1996, το ανωτέρω περιγραφόµενο έργο διενερ−
γείται από δηµόσιας χρήσης Τουριστικά Λεωφορεία για 
λογαριασµό τουριστικού γραφείου.»

β. Η παράγραφος 5 του άρθρου 1 του ν. 711/1977 αντι−
καθίσταται ως εξής:

«5. Όταν το µεταφορικό έργο της παραγράφου 1 δι−
ενεργείται για λογαριασµό τουριστικού γραφείου από 
δηµόσιας χρήσης Τουριστικά Λεωφορεία που τίθενται 
σε κυκλοφορία από Τ.Ε.Ο.Μ., συνάπτεται ειδική προς 
τούτο έγγραφη σύµβαση, της οποίας ο τύπος έχει απο−
δεικτικό και όχι συστατικό χαρακτήρα και η οποία είναι 
δυνατόν να αφορά µεµονωµένη µεταφορά ή µεταφορές 
ή και µακροχρόνια συνεργασία. Στο πλαίσιο εκτέλεσης 
του συµβατικού έργου έναντι των επιβατών ο µεν νο−
µιµοποιούµενος προς µεταφορά επιχειρηµατίας του 
ειδικού τουριστικού λεωφορείου νοείται ως προστηθείς, 
ο δε επιχειρηµατίας του τουριστικού γραφείου ως ο 
προστήσας».

γ. Η παράγραφος 8 του άρθρου 1 του ν. 711/1977 κα−
ταργείται.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.15: ΑΡΣΗ ΕΜΠΟ∆ΙΩΝ ΣΤΟΝ 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΚΛΑ∆Ο ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ − ΓΝΩΣ−
ΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΚΑΤΑ−
ΛΟΓΩΝ

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 19 του ν. 3498/2006 
(Α΄ 230) καταργείται.

2. Η παράγραφος 2 άρθρου 45 του ν. 3498/2006 κα−
ταργείται.

3. α. Το άρθρο 37 του ν. 3498/2006 και οι κατ’ εξουσιο−
δότηση αυτού εκδοθείσες αποφάσεις, για τις Ελάχιστες 
Τιµές Ενοικιαζόµενων ∆ωµατίων, Ενοικιαζόµενων Επι−
πλωµένων ∆ιαµερισµάτων, Τουριστικών Επιπλωµένων 
Κατοικιών και Επαύλεων, καταργούνται.

β. Η απόφαση Γενικού Γραµµατέα ΕΟΤ 515237/2012 (Β΄ 
1391) «Θεώρηση τιµών Ενοικιαζόµενων ∆ωµατίων, Ενοι−
κιαζόµενων Επιπλωµένων ∆ιαµερισµάτων, Τουριστικών 
Επιπλωµένων Κατοικιών και Επαύλεων» καταργείται.

4. Το άρθρο 8 του π.δ. 33/1979 (Α΄ 10) καταργείται.




