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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
19 Σεπτεμβρίου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Καθορισμός της διαδικασίας αδειοδότησης και
των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την διοργάνωση αθλητικών, κολυμβητικών και ναυταθλητικών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του
ν. 4582/2018 (A΄ 208).

2

Καθορισμός ημερομηνίας έναρξης αξιολόγησης
για την αξιολογική περίοδο 2018, σύμφωνα με
το άρθρο 26 παρ. 2 περ. ε΄ της αριθμ. ΔΔΑΔ Ε
1191816 ΕΞ 2018/28.12.2018 (Β΄6225) απόφασης
του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων με θέμα: «Καθορισμός των οργάνων, των
κριτηρίων και της διαδικασίας Διαχείρισης Απόδοσης των υπαλλήλων της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων, σύμφωνα με το άρθρο 28 του
ν. 4389/2016 (Α΄ 94)».

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 16795
(1)
Καθορισμός της διαδικασίας αδειοδότησης και
των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την διοργάνωση αθλητικών, κολυμβητικών και ναυταθλητικών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του
ν. 4582/2018 (A΄ 208).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του ν. 4582/2018 «Θεματικός τουρισμός-Ειδικές
μορφές τουρισμού-Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό
του θεσμικού πλαισίου στον τομέα του τουρισμού και
της τουριστικής εκπαίδευσης - Στήριξη τουριστικής επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 208) και ειδικά
της παρ. 1 του άρθρου 10.
β. Του ν. 4276/2014 «Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών
υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις» (Α΄ 155).
γ. Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-
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νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο, "Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις"»
(Α΄ 112).
δ. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
ε. Του π.δ. 127/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού» (Α΄ 157).
στ. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121)
ζ. Του Γενικού Κανονισμού Λιμένος που εγκρίθηκε με
το άρθρο πρώτο της 2133.1/39328/2018 απόφασης του
Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Β΄ 1929).
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με την αριθμ. 1918/13-09-2019 εισήγηση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής - Ορισμοί
1.1. Πεδίο εφαρμογής
Με την παρούσα θεσμοθετείται η διαδικασία αδειοδότησης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και κάθε άλλο
συναφές θέμα με την διοργάνωση αθλητικών, κολυμβητικών και ναυταθλητικών δραστηριοτήτων στον αιγιαλό,
στην παραλία, στη χερσαία ζώνη λιμένων, στην θαλάσσια ζώνη λιμένων και στον θαλάσσιο χώρο, στο πλαίσιο
περί αθλητικού τουρισμού της παρ. 1 του άρθρου 10 του
ν. 4582/2018 (Α΄ 208).
1.2 Ορισμός
Ως διοργάνωση αθλητικών, κολυμβητικών και ναυταθλητικών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο περί αθλητικού
τουρισμού του ν. 4582/2018 ορίζεται κάθε δραστηριότητα η οποία πραγματοποιείται σε αιγιαλό, σε παραλία,
σε χερσαία ζώνη λιμένα, σε θαλάσσια ζώνη λιμένα και
σε θαλάσσια περιοχή, από φυσικά ή νομικά πρόσωπα,
που ασκούν επιχειρηματικά δραστηριότητες αθλητικού
τουρισμού, καθώς και από ενώσεις προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εφόσον οι εν λόγω δραστηριότητες περιλαμβάνονται στον καταστατικό σκοπό
τους, και συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
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α) η διοργάνωση αφορά ψυχαγωγούμενους πολίτες/
επισκέπτες-τουρίστες και β) η διοργάνωση έχει σκοπό
την αθλητική αναψυχή και δεν εντάσσεται στα πλαίσια
του αγωνιστικού αθλητισμού ή Προγραμμάτων Άθλησης
για Όλους (ΠΑγΟ).
Άρθρο 2
Διαδικασία αδειοδότησης και απαιτούμενα
δικαιολογητικά
Κάθε διοργάνωση αθλητικής, κολυμβητικής και ναυταθλητικής δραστηριότητας που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 1 της παρούσας αδειοδοτείται από
την οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού (Π.Υ.Τ.)
του Υπουργείου Τουρισμού. Για την αδειοδότηση απαιτείται η υποβολή από τον ενδιαφερόμενο φορέα των
ακόλουθων δικαιολογητικών:
1. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναγράφεται ότι:
α) σκοπός της διοργάνωσης είναι η αθλητική αναψυχή
των συμμετεχόντων και όχι η αγωνιστική διάκριση των
συμμετεχόντων,
β) ο αγώνας διεξάγεται με αποκλειστική ευθύνη του
ενδιαφερόμενου φορέα,
γ) πριν την έναρξη των αγώνων θα υποβληθεί στην
οικεία Π.Υ.Τ. ονομαστική κατάσταση των συμμετεχόντων.
Σε περίπτωση αλλαγής στην ονομαστική κατάσταση
των συμμετεχόντων, η κατάσταση αυτή υποβάλλεται
εκ νέου με κάθε πρόσφορο μέσο (όπως τηλεομοιοτυπία,
ηλεκτρονική αλληλογραφία) και οπωσδήποτε σε χρόνο
προγενέστερο της διεξαγωγής της διοργάνωσης,
δ) η ναυαγοσωστική κάλυψη της δραστηριότητας
γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του
π.δ. 31/2018 (Α΄ 61), όπως ισχύει,
ε) υπάρχει ένα συνοδό σκάφος ανά 50 συμμετέχοντες,
για τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στη θαλάσσια ζώνη λιμένα ή στον θαλάσσιο χώρο,
στ) υπάρχει ασθενοφόρο, καθώς και διαθέσιμος ιατρός
με δηλωμένα τα προσωπικά του στοιχεία, για την παροχή
πρώτων βοηθειών εφόσον απαιτηθεί,
ζ) με μέριμνα του οργανωτή θα σημαίνεται η περιοχή
της θαλάσσιας ζώνης λιμένα ή του θαλάσσιου χώρου
που θα χρησιμοποιηθεί για τη διεξαγωγή της διοργάνωσης,
η) κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης θα ληφθούν
όλα τα αναγκαία μέτρα για την αποφυγή προβλημάτων στη ναυσιπλοΐα, στο θαλάσσιο οικοσύστημα και
την ασφάλεια των αθλούμενων, των θεατών και των
λουομένων,
θ) θα ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για την αποτροπή προβλημάτων που θα απορρέουν από την γειτνίαση
της αθλητικής εγκατάστασης με άλλες χερσαίες ή θαλάσσιες χρήσεις της περιοχής,
ι) θα τηρείται συνεχής ραδιοφωνική επικοινωνία τόσο
των διοργανωτών όσο και του πλωτού μέσου, εφόσον χρησιμοποιηθεί, με την αρμόδια Λιμενική Αρχή
μέσω VHF αλλά και με οποιοδήποτε άλλο τηλεπικοινωνιακό μέσο,
ια) θα ενημερώνεται άμεσα η αρμόδια Λιμενική Αρχή
για την παροχή συνδρομής σε περίπτωση ανάγκης,
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ιβ) τηρούνται οι διατάξεις του Γενικού Κανονισμού
Λιμένος αριθμ. 20 (Β΄ 444/1999), όπως ισχύει.
2. Για τα νομικά πρόσωπα και τις ενώσεις προσώπων
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, απαιτείται η προσκόμιση
απλού φωτοαντίγραφου του καταστατικού τους στο
οποίο θα αναγράφεται ότι ασκούν επιχειρηματικές δραστηριότητες αθλητικού τουρισμού.
3. Σύμφωνη γνώμη του οικείου Δήμου ή άδεια από τον
αρμόδιο φορέα διαχείρισης και λειτουργίας του λιμένα
(εφόσον χρησιμοποιείται χώρος επί της ξηράς ή/και παραλίας ή/και χερσαίας ή/και θαλάσσιας ζώνης λιμένα).
4. Σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής,
στην περίπτωση που οι δραστηριότητες λάβουν χώρα
εντός χερσαίας ζώνης λιμένα, θαλάσσιας ζώνης λιμένα
και θαλάσσιας περιοχής. Στην περίπτωση που οι δραστηριότητες λάβουν χώρα σε περιοχές αρμοδιότητας
πέραν της μίας Λιμενικής Αρχής, τότε οι διοργανωτές θα
πρέπει να εφοδιάζονται με τη σύμφωνη γνώμη και των
συναρμόδιων Λιμενικών Αρχών.
5. Εάν πρόκειται για αγώνα ταχύπλοων σκαφών απαιτούνται επιπλέον α) κατάσταση συμμετοχής όλων των
αγωνιζόμενων συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση
των χειριστών ότι αγωνίζονται με δική τους ευθύνη και
ότι θα τηρούν τις σχετικές διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Λιμένα αριθμ. 20 (Β΄ 444/1999) όπως ισχύει, καθώς
και τους διεθνείς κανονισμούς ασφάλειας της ναυσιπλοΐας, β) αντίγραφα ασφαλιστηρίων συμβολαίων των σκαφών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4256/2014 (Α΄ 92),
όπως ισχύει.
6. Απόδειξη κατάθεσης παραβόλου ύψους €150,00
υπέρ Ελληνικού Δημοσίου (ΑΛΕ 1450189001).
Η αρμόδια Π.Υ.Τ. χορηγεί τη σχετική άδεια εντός δέκα
(10) ημερών από την προσήκουσα υποβολή των παραπάνω δικαιολογητικών.
Σε περίπτωση που η αθλητική, κολυμβητική ή ναυταθλητική δραστηριότητα πρόκειται να πραγματοποιηθεί
σε περιοχές αρμοδιότητας περισσότερων από μία Π.Υ.Τ.,
τότε η άδεια θα χορηγείται από την Π.Υ.Τ. αφετηρίας,
αφού πρώτα συγκεντρωθούν οι σύμφωνες γνώμες των
υπόλοιπων Π.Υ.Τ.
Άρθρο 3
Κυρώσεις
1. Σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της ισχύουσας νομοθεσίας επιβάλλεται από τον Προϊστάμενο της
κατά τόπο αρμόδιας Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού χρηματικό πρόστιμο ύψους από 500,00 ευρώ έως
2.000,00 ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης,
την ύπαρξη ή μη δόλου στην τέλεσή της καθώς και το
επίπεδο συνεργασίας του διοργανωτή των αγώνων με
την Π.Υ.Τ. κατά την διάρκεια του ελέγχου.
2. Κατά τον έλεγχο της τήρησης όσων προβλέπει αυτή
η απόφαση, η οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού
δύναται να ζητήσει τη συνδρομή συναρμόδιων φορέων,
όπως οικεία Λιμενική Αρχή.
3. Κατά των αποφάσεων επιβολής χρηματικού προστίμου χωρεί προσφυγή ενώπιον της Επιτροπής Προσφυγών της παραγράφου 6 του άρθρου 4 του ν. 3270/2004
(Α΄ 187), όπως ισχύει.
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Άρθρο 4
Τελικές διατάξεις
Διατάξεις κανονιστικών πράξεων που είναι αντίθετες,
ρητά ή κατά το περιεχόμενό τους, με διατάξεις της απόφασης αυτής καταργούνται από την έναρξη ισχύος της
παρούσας.
Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2019
Ο Υπουργός
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
I

Αριθμ. ΔΔΑΔ Ε 1126703 ΕΞ 2019
(2)
Καθορισμός ημερομηνίας έναρξης αξιολόγησης
για την αξιολογική περίοδο 2018, σύμφωνα με
το άρθρο 26 παρ. 2 περ. ε΄ της αριθμ. ΔΔΑΔ Ε
1191816 ΕΞ 2018/28.12.2018 (Β΄6225) απόφασης
του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων με θέμα: «Καθορισμός των οργάνων, των
κριτηρίων και της διαδικασίας Διαχείρισης Απόδοσης των υπαλλήλων της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων, σύμφωνα με το άρθρο 28 του
ν. 4389/2016 (Α΄ 94)».
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις:
α) του ν. 4389/2016 (Α΄94) «Επείγουσες διατάξεις για
την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων
και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις»
και κυρίως του άρθρου 28.
β) του ν. 3528/2007 (Α΄ 26) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων
και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει.
2. Τις αποφάσεις με αριθμό:
α) Δ.ΟΡΓ.Α 1036960/10.03.2017 (Β΄ 968 και 1238) του
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
«Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε
και ισχύει.
β) Δ.ΟΡΓ.Α 1180286 ΕΞ 2016/12.12.2016 (Β΄ 4009) του
Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων
Εσόδων «Τροποποίηση της Δ.ΟΡΓ.Α 1147691ΕΞ2014/
06.11.2014 (Β΄3017) απόφασης της Γενικής Γραμματέως
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Κατανομή
των οργανικών θέσεων προσωπικού, μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατά κατηγορία, κλάδο
και ειδικότητα, μεταξύ των Γενικών Διευθύνσεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου
Οικονομικών και των Υπηρεσιών που υπάγονται απευ-
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θείας στον Γενικό Γραμματέα αυτής, καθώς και μεταξύ
των Υπηρεσιών που υπάγονται στις Γενικές Διευθύνσεις»,
όπως ισχύει.
γ) 2/77928/0004/27-9-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 507) του Υπουργού Οικονομικών «Διορισμός μελών του Συμβουλίου
Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».
δ) 2/77929/0004/27-9-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 507) απόφαση
του Υπουργού Οικονομικών «Ορισμός Εμπειρογνώμονα
για την παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών στο Συμβούλιο Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων».
ε) Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 (Β΄ 130 και Β΄
372) του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού
Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων
του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε,
συμπληρώθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις
της υποπαραγράφου α΄ της παρ. 3 του άρθρου 41 του
ν. 4389/2016.
3. Την αριθμ. 1 της 20-1-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του
Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων
του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις
διατάξεις του εδαφίου α΄ της παρ. 10 του άρθρου 41
του ν. 4389/2016 και την 39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689)
απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων».
4.Το αριθμ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.4/154/45929,44947/27-12-2018
έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
σύμφωνα με τα οποία διατυπώθηκε η γνώμη του, επί του
αντικείμενου του θέματος της παρούσης, σε συνέχεια
του με αριθμ. ΔΔΑΔ Ε 1177147/29-11-2018 εγγράφου
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
5. Τη σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Διοίκησης της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, που διατυπώθηκε στις από 27 Νοεμβρίου 2018 και 28 Δεκεμβρίου
2018 συνεδριάσεις του, επί της παρούσας απόφασης
του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων,
κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων της υποπαραγράφου α΄
της παραγράφου 3 του άρθρου 9, καθώς και της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του ν. 4389/2016, όπως προκύπτει από τις αριθμ. 56/30.11.2018 και 70/28.12.2018
βεβαιώσεις.
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
7. Την ΔΔΑΔ Ε 1176065 ΕΞ 2017/24.11.2017 (ΦΕΚ 4162/
Β΄/29-11-2017) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Καθορισμός των
οργάνων, των κριτηρίων και της διαδικασίας ελέγχου
καταλληλότητας και επάρκειας των υπαλλήλων της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σύμφωνα με το
άρθρο 28 παράγραφος 1 και άρθρο 38, παράγραφος 5,
του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) και κατάταξης σε Περιγράμματα
Θέσεων Εργασίας».
8. Την ΔΔΑΔ Ε 1191816 ΕΞ 2018/28.12.2018 (Β΄6225)
απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημο-
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σίων Εσόδων με θέμα: «Καθορισμός της οργάνων, των
κριτηρίων και της διαδικασίας Διαχείρισης Απόδοσης
των υπαλλήλων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4389/2016
(Α΄ 94)» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 26
παρ. 2 περ. ε΄, αποφασίζουμε:
Ορίζουμε ως ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας
Αξιολόγησης έτους 2018 των υπαλλήλων της Ανεξάρ-

Τεύχος B’ 3512/19.09.2019

τητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων την 30η Σεπτεμβρίου
2019.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 2019
Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
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