ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ Γ.Ε.ΜΗ.
Βάσει το άρθρο 32 του Ν.4582/2018 οι επιχειρήσεις ενοικιαζόμενων επιπλωμένων
δωματίων – διαμερισμάτων υποχρεούνται να καταχωρίζουν το διακριτικό τίτλο τους, και σε
περίπτωση περισσοτέρων, το σύνολο αυτών στις Υπηρεσίες Μιας Στάσης (ΥΜΣ) ή στις
περιπτώσεις Γ.Ε.ΜΗ. κατά περίπτωση.
Ο διακριτικός τίτλος των επιχειρήσεων ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων διαμερισμάτων εγκρίνεται από τις Υπηρεσίες Μιας Στάσης (ΥΜΣ) ή τις Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. κατά
περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 3419/2005 (Α΄297) και 4441/2016 (Α΄27). Η
επιχείρηση υποχρεούται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την έγκριση του διακριτικού τίτλου να
ενημερώσει την οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Κεντρικής Μακεδονίας του
Υπουργείου Τουρισμού. Σε περίπτωση μη τήρησης των ως άνω υποχρεώσεων,
επιβάλλεται πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000) ευρώ.
Επιπλέον σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.4582/2018 κάθε επιχείρηση ενοικιαζόμενων
επιπλωμένων δωματίων- διαμερισμάτων υποχρεούται να δηλώσει το διακριτικό τίτλο της στις
Υπηρεσίες Μιας Στάσης (ΥΜΣ) ή τις Υπηρεσίες ΓΕΜΗ, κατά περίπτωση, έως τις 31.5.2019.
Έλεγχος και διαδικασία καταχώρισης του διακριτικού τίτλου στο Γ.Ε.ΜΗ.
1. Για την καταχώριση διακριτικού τίτλου ενοικιαζομένων δωματίων θα πρέπει να
υποβληθεί αίτηση προέγκρισης διακριτικού τίτλου στην υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του
Επιμελητηρίου Χαλκιδικής.
2. Η Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. θα προβεί σε έλεγχο στο μητρώο του Γ.Ε.ΜΗ. και θα απαντήσει αν ο
επιθυμητός διακριτικός τίτλος είναι διαθέσιμος ή όχι.
3. Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης θα πρέπει να υποβληθεί εκ νέου αίτηση
προέγκρισης κατά τα ανωτέρω για διαφορετικό διακριτικό τίτλο.
4. Σε περίπτωση θετικής απάντησης τότε:
Α) αν πρόκειται για εταιρία οποιασδήποτε νομικής μορφής, η καταχώριση του διακριτικού
σας τίτλου πραγματοποιείται με την υποβολή της αίτησης τροποποίησης του
καταστατικού της εταιρίας στο Γ.Ε.ΜΗ. και την έκδοση της σχετικής ανακοίνωσης.
Β) αν πρόκειται για ατομική επιχείρηση, τότε η καταχώριση του διακριτικού τίτλου
πραγματοποιείται με την υποβολή αίτησης για την καταχώρηση διακριτικού τίτλου στο
Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με τις αναλυτικές οδηγίες και έκδοση σχετικής ανακοίνωσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Η επιχείρηση υποχρεούται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την έγκριση του
διακριτικού τίτλου να ενημερώσει την οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία
Τουρισμού. Σε περίπτωση μη τήρησης των ως άνω υποχρεώσεων, επιβάλλεται
πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000) ευρώ.
Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις καλέστε στα Γραφεία του Επιμελητηρίου
Χαλκιδικής, τηλ. 2371024200-2371024300.

