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ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ (Κ.Υ.Α. 1597/2010, άρ. 3-5)
Απλοποιούνται οι διαδικασίες αδειοδότησης των τουριστικών γραφείων και μειώνονται τα
δικαιολογητικά για την έκδοση του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας. (Δεν απαιτούνται
πλέον: πιστοποιητικό Γραμματέα Πρωτοδικών από το οποίο να προκύπτει ότι ο
επιχειρηματίας δεν βρίσκεται σε απαγόρευση ή δικαστική συμπαράσταση, επικυρωμένο
αντίγραφο τίτλου σπουδών, επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών ξένης γλώσσας
χώρας Ε.Ε.. Δεν προβλέπεται πλέον η ύπαρξη άλλου υπεύθυνου του τουριστικού
γραφείου εκτός του επιχειρηματία.
Τα περισσότερα από τα πιστοποιητικά που
εξακολουθούν να απαιτούνται (π.χ. αντίγραφο ποινικού μητρώου, πιστοποιητικό μη
πτώχευσης) αναζητούνται υπηρεσιακά, εφ’ όσον εκδίδονται από ημεδαπή αρχή.
Το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας γίνεται αόριστης διάρκειας, γεγονός που οδηγεί στην
κατάργηση των παραβόλων για την ανανέωσή του. Ανακαλείται μόνο σε πολύ
συγκεκριμένες περιπτώσεις.
Καταργείται η διάκριση των τουριστικών γραφείων σε «γενικού τουρισμού» και
«εσωτερικού τουρισμού». Στο εξής, όλα ονομάζονται «Τουριστικά Γραφεία».
Δίνεται εξάμηνη προθεσμία (από τη δημοσίευση της σχετικής Κ.Υ.Α., δηλαδή από την 1η
Φεβρουαρίου 2011) στα τουριστικά γραφεία εσωτερικού τουρισμού να προσαρμόσουν την
εγγυητική τους στα 11.738,81 € και να λάβουν το νέο Ειδικό Σήμα Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.).
Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, τα υφιστάμενα Ε.Σ.Λ. των γραφείων εσωτερικού
τουρισμού παύουν να ισχύουν και ανακαλούνται με απόφαση του Προϊσταμένου της
οικείας ΠΥΤ του ΕΟΤ. Δεν απαιτείται τα γραφεία αυτά να αναπροσαρμόσουν και τα
τετραγωνικά μέτρα του καταστήματός τους από 12 σε 20, προκειμένου να λάβουν το νέο
Ε.Σ.Λ. Αυτή η υποχρέωση θα υφίσταται μόνο αν μεταστεγαστούν κάποια στιγμή, από
δική τους πρωτοβουλία.
Η εγγυητική επιστολή του τουριστικού γραφείου εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα, τα
οποία είναι εγκατεστημένα σε κράτος-μέλος της ΕΕ και τα οποία έχουν άδεια λειτουργίας
σύμφωνα με τον Ν. 3601/2007. Η δυνατότητα παροχής εγγύησης με ομολογίες
κατατιθέμενες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, που προβλεπόταν από τον Ν.
393/1976, καταργείται.
Η εγγυητική επιστολή καταπίπτει πλέον υπέρ του ΕΟΤ, για την κάλυψη διοικητικών
κυρώσεων, και υπέρ τρίτων, για την κάλυψη απαιτήσεων που προέρχονται από
συναλλαγές του τουριστικού γραφείο με τους αποδέκτες των τουριστικών υπηρεσιών του.
Απλοποιείται η διαδικασία για την ίδρυση υποκαταστημάτων. (Δεν προβλέπεται πλέον η
ύπαρξη άλλου υπεύθυνου για το υποκατάστημα, οπότε καταργούνται τα δικαιολογητικά
που τον αφορούσαν.)
Το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας εκδίδεται σε προθεσμία πενήντα (50) ημερών από την πλήρη
υποβολή των προβλεπόμενων δικαιολογητικών. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη,
το Ε.Σ.Λ. τεκμαίρεται ότι έχει δοθεί και ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει τη σχετική
βεβαίωση από την αρμόδια για την έκδοσή του αρχή.
ΣΗΜ.: Έχουν επισημανθεί κενά και προβλήματα στη νέα νομοθεσία και επίκεινται
διορθώσεις.

