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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Γνωστοποίηση ίδρυσης και λειτουργίας τουριστικού γραφείου
Αρ. Γνωστοποίησης (1) …………………..
Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (του άρθρου 251 του ν. 4442/2016)
Τουριστικού Γραφείου
Υποκαταστήματος Τουριστ. Γραφείου
Διαδικτυακoύ τουριστικού γραφείου
Μεταβολή γνωστοποίησης λόγω αλλαγής
εγκατάστασης

Στοιχεία τουριστικού γραφείου στο οποίο ανήκει το υποκατάστημα:
Αρ. γνωστ./βεβαίωση συνδρομής νομίμων προϋπ. / ΕΣΛ
/άδεια: ……………………..

Μεταβολή γνωστοποίησης λόγω
χορήγησης/αλλαγής διακριτικού τίτλου
Ανανέωση εγγυητικής επιστολής

Αρχική (νέα) γνωστοποίηση: (2)
νέα δραστηριότητα ή

υφιστάμενη δραστηριότητα (με βεβαίωση συνδρομής νομίμων προϋποθ.)

Είδος επιχείρησης:
1. Ονομ/μο φυσικού
προσώπου/νόμιμου/ων εκπροσώπου/ων
2. Α.Δ.Τ ταυτότητας ή άλλο έγγραφο
ταυτοπροσωπίας./ Ημερομηνία έκδοσης

Φυσικό πρόσωπο

Μεταβολή
(3)

Διακοπή
(4)

Νομικό πρόσωπο

1.………………………………………………………………………………………………………………………
….

3. όνομα πατρός, μητρός,

2.………………………………………………………………………………………………………………………
….

4. ημερομηνία γέννησης,
δήμος ή κοινότητα γέννησης

3.………………………………………………………………………………………………………………………
….

5. Δ/νση κατοικίας φ.π ή νομίμου εκπρ.

4.………………………………………………………………………………………………………………………
….
5.………………………………………………………………………………………………………………………

ΑΦΜ: ……………………

Αρ. ΓΕΜΗ: ……………………….

Τηλ.: …………………………

E-mail: ………………………………………

ΔΟΥ: ……………………..
Τηλέφωνο …………

Email………………..

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
Επωνυμία……..

Αρ. και έτος ΦΕΚ/ΤΑΠΕΤ
(για ΑΕ και ΕΠΕ) ή αριθμός
και
ημερομηνία καταχώρισης
στα βιβλία εταιρειών του

ΑΦΜ -ΔΟΥ

ΕΔΡΑ:
οδός …..αριθμός
ΓΕΜΗ

Δήμος ----Περιφερ. Ενοτητα
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Πρωτοδικείου της έδρας
(για ΟΕ και ΕΕ) ή αριθμός
ΓΕΜΗ
Β. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Περιφερ. Ενότητα: ………………………………………

Δήμος / ΔΔ: ……………………………….. Θέση (5): ……………………………………………

Περιφέρεια
Ταχ. Δ/νση: οδός: …………………………………………………………………………………. αριθμός:……………………. ΤΚ: ………………………………
Αριθμός υποβολής δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας στην ΑΑΔΕ (αριθμός και
ημερομηνία υποβολής και ημερομηνίας λήξης ισχύος της μίσθωσης) …………………………………………..

Γεωγρ. Συντεταγμένες (6): γεωγρ. πλάτος ………………………………………

γεωγρ. μήκος ………………………………....

(Αποδεκτές τιμές: από 34.* έως 41.*)

(Αποδεκτές τιμές: από 19.* έως 29.*)

Γ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Κωδικός αριθμός δραστηριότητας: ………………………
Αρ.
ΜΗ.Τ.Ε.: …………………………..(εάν
υπάρχει)

…………………………

………………………

……………………………

Διακριτικός τίτλος (εφόσον έχει
εγκριθεί): ………………………………………………………………………………………………

ΜΗ.Τ.Ε: Κεντρικού
γραφείου …………………………..(εάν
υπάρχει)

Αρ. γνωστοποίησης Κεντρικού
γραφείου (εάν
υπάρχει)……………………

Αριθμός πρωτ. κατάθεσης
εγγυητικής επιστολής ή
εγγυοδοτικής
παρακαταθήκης στην
αρμόδια αρχή του άρθρου 2

Ημερομηνία υποβολής
(ηη.μμ.εεεε)

Ημερομηνία
έναρξης

………

Φορέας έκδοσης (συμπληρώνεται ανάλογα)

Ημερομηνία Λήξης
(μόνο για
εγγυητικές
επιστολές
εκδοθείσες από
χρηματοπιστωτικά
ιδρύματα)

……….

Χρηματοπιστωτικό ίδρυμα

…………………………………..

Ταμείο
Παρακαταθηκών και
Δανείων
……………….

Ο φορέας της δραστηριότητας
(για νομικό πρόσωπο ο νόμιμος εκπρόσωπος)

(ονοματεπώνυμο – υπογραφή)
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Ή ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕ ΕΔΡΑ
ΟΙΚΙΑ
Αρ. πρωτ. (όπου είναι
διαθέσιμος)/ημερομηνία έκδοσης και λήξης
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ
√
δικαιολογητικών (όπου απαιτείται)
1. Αποδεικτικό υποβολής γνωστοποίησης
2. Αποδεικτικό κατάθεσης εγγυητικής επιστολής ύψους
5.000 €. Η εγγυητική επιστολή Ανανεώνεται ανά πέντε
έτη (7)
3. Αποδεικτικό καταβολής του αντιτίμου του παραβόλου
4. Τίτλοι ιδιοκτησίας ή μισθωτήριο συμβόλαιο γραφειακής
εγκατάστασης.
Έναρξη επιτηδεύματος Δ.Ο.Υ (σε περίπτωση διαδικτυακού
τουριστικού γραφείου)
5. Νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία προκύπτει η
νόμιμη σύσταση νομικών προσώπων και η
εκπροσώπησή τους
6. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης.
Ανανεώνεται αυτεπάγγελτα από την αρμόδια αρχή του
άρθρου 2 ανά πέντε έτη .
7. Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας (Σε περίπτωση
νομικού προσώπου αφορά όλους τους νόμιμους
εκπροσώπους και το ίδιο το νομικό πρόσωπο)
Ανανεώνεται αυτεπάγγελτα από την αρμόδια αρχή του
άρθρου 2 ανά πέντε έτη .
8. Απόφαση έγκρισης διακριτικού τίτλου, από την αρμόδια
αρχή του άρθρου 2, εφόσον υπάρχει.

(1) Ο μοναδικός αριθμός γνωστοποίησης δίνεται από το σύστημα κατά την υποβολή αρχικής γνωστοποίησης και
συμπληρώνεται από τον φορέα της δραστηριότητας, μόνο όταν πρόκειται για μεταβολή ή διακοπή λειτουργίας.
(2) Αρχική (νέα) γνωστοποίηση υποβάλλεται για την πρώτη εγκατάσταση και λειτουργία τουριστικού γραφείου ή
υποκαταστήματος τουριστικού γραφείου στη συγκεκριμένη θέση («νέα δραστηριότητα»). Επίσης αρχική (νέα)
γνωστοποίηση («υφιστάμενη δραστηριότητα») υποβάλλεται και για τουριστικό γραφείο ή υποκατάστημα
τουριστικού γραφείου, που λειτουργεί με βεβαίωση συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων ή ειδικό σήμα λειτουργίας
και πρόκειται να μεταβάλει στοιχεία της βεβαίωσης συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων ή του ειδικού σήματος
λειτουργίας. Στην τελευταία περίπτωση ο φορέας της δραστηριότητας υποβάλλει πρώτα αρχική (νέα) γνωστοποίηση
με τα στοιχεία που υπάρχουν στη βεβαίωση συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων ή στο ειδικό σήμα λειτουργίας και
στη συνέχεια υποβάλλει μεταβολή γνωστοποίησης.
(3) Οποιαδήποτε μεταβολή των στοιχείων της γνωστοποίησης, εκτός από μεταβολή του τόπου άσκησης της
δραστηριότητας για την οποία απαιτείται νέα γνωστοποίηση.
(4) Αφορά την οριστική διακοπή λειτουργίας του τουριστικού γραφείου ή του υποκαταστήματος τουριστικού
γραφείου. στη συγκεκριμένη θέση.
(5) Συμπληρώνεται υποχρεωτικά, αν δεν υπάρχει σαφής ταχυδρομική διεύθυνση.
(6) Συμπληρώνονται οι συντεταγμένες από GOOGLEMAPS ή παρόμοιο απεικονιστικό σύστημα για ένα σημείο εντός
της εγκατάστασης.
(7) Η εγγυητική επιστολή κατατίθεται από τον φορέα της δραστηριότητας στην αρμόδια αρχή του άρθρου 2 της
παρούσας πριν την υποβολή της γνωστοποίησης και στο Παράρτημα της γνωστοποίησης, στην τελευταία στήλη ο
φορέας δηλώνει τα στοιχεία της και τον αριθμό κατάθεσης που έλαβε.
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Αριθμός οχημάτων/ ειδικών διαδρομών

Ο φορέας δραστηριότητας διαθέτει είτε ιδιόκτητα είτε κατόπιν
χρηματοδοτικής μίσθωσης κατά τις κείμενες διατάξεις, επιβατηγά
ιδιωτικής χρήσης οχήματα
Ο φορέας δραστηριότητας διαθέτει είτε ιδιόκτητα είτε κατόπιν
χρηματοδοτικής μίσθωσης κατά τις κείμενες διατάξεις,
Δημόσιας Χρήσης Τουριστικά Λεωφορεία
Στο όνομα του φορέα δραστηριότητας έχει/ουν εκδοθεί και
βρίσκεται/ονται σε ισχύ Απόφαση/εις έγκρισης ειδικής
διαδρομής Τουριστικού Λεωφορείου ανοικτού τύπου
Στο όνομα του φορέα δραστηριότητας έχει/ουν εκδοθεί και
βρίσκεται/ονται σε ισχύ Απόφαση/εις έγκρισης ειδικής
διαδρομής Τουριστικού τρένου
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΥΠΕΡ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ........................................................

1.

Με

την

παρούσα

εγγυόμαστε

ανεπιφύλακτα

και

ανέκκλητα

υπέρ

του

Τουριστικού

Γραφείου ..........................................................................................................................................................
............................................που
εδρεύει …………………………. ……..........................................................................................................................
........ και για ποσό πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000 €), για την ίδρυση και λειτουργία του σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν. 393/1976 και των άρθρων 249-258 του ν. 4811/2021. Η παρούσα καλύπτει τις
υποχρεώσεις του τουριστικού γραφείου που απορρέουν από κάθε συναλλαγή του με αποδέκτες
υπηρεσιών στο πλαίσιο διενέργειας του έργου του, σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις.

2.

Η

ισχύς

της

παρούσας

αρχίζει

από………………………………………………

και

λήγει

την.............................................................................................. Ισχύει για πέντε (5) έτη ή σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία και η διάρκειά της παρατείνεται αυτοδίκαια για ένα ακόμη
εξάμηνο α) από την ημερομηνία γνωστοποίησης διακοπής λειτουργίας του τουριστικού γραφείου ή
ανάκλησης για οποιοδήποτε λόγο της Βεβαίωσης Συνδρομής των Νομίμων Προϋποθέσεων για τη
λειτουργία της επιχείρησης όπου αυτή ισχύει ακόμα και β) από την ημερομηνία λήξης της, αν δεν
κατατεθεί άλλη εγγυητική επιστολή πενταετούς διάρκειας.

3. Το ανωτέρω ποσό τηρείται στη διάθεση σας και δηλώνουμε ότι σε περίπτωση που θα ζητηθεί η
καταβολή μέρους ή όλου του ποσού αυτού, υποσχόμαστε και υποχρεούμαστε να το καταβάλουμε σε εσάς
ή σε αυτόν που θα μας υποδείξετε το αργότερο σε τρεις (3) ημέρες από τη σχετική απλή πρόσκληση σας,
χωρίς να αιτιολογήσετε την πράξη σας αυτή και χωρίς να διερευνηθεί η νομιμότητα ή βασιμότητα του
αιτήματος σας, παραιτούμενοι ρητά και ανεπιφύλακτα από το δικαίωμα διαιρέσεως και την ένσταση
διζήσεως καθώς και από κάθε άλλο ευεργέτημα ή ένσταση.
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4.Η τυχόν επιστροφή σε οποιονδήποτε χρόνο θα γίνεται μόνο με έγγραφό σας.

5.Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν εκδοθεί από την Τράπεζα μας
προς το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογιζομένου και του ποσού της παρούσας, δεν υπερβαίνει το
όριο εγγυήσεων που δικαιούμαστε να εκδίδουμε.

