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Κατάταξη Κύριων και Μη Κύριων Καταλυμάτων Κατάταξη Κύριων και Μη Κύριων Καταλυμάτων 
σε κατηγορίες ΑΣΤΕΡΩΝ και ΚΛΕΙΔΙΩΝσε κατηγορίες ΑΣΤΕΡΩΝ και ΚΛΕΙΔΙΩΝ
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Θεανώ Μπάκα Θεανώ Μπάκα | Head of Tourism Inspections and Certification Department

Χίος, 03/07/2019



ΝΟΜΙΚΟ, ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ &ΝΟΜΙΚΟ, ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ & ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

 Y.A. αρ. 216 (ΦΕΚ 10/Β/09.01.2015) Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών 
προδιαγραφών και βαθμολογούμενων κριτηρίων για τα ΞΕΝ/ΧΕΙΑ και κατάταξη αυτών 
σε κατηγορίες αστέρων

 12868/2018, ΦΕΚ Αριθμ. 3119/31.7.2018, Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών 
προδιαγραφών Ενοικιαζόμενων Επιπλωμένων Δωματίων - Διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ) και 
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προδιαγραφών Ενοικιαζόμενων Επιπλωμένων Δωματίων - Διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ) και 
κατάταξη σε κατηγορίες με σύστημα κλειδιών

 ΥΑ 14129/2015, ΦΕΚ Αριθμ.1476/14-7-2015, Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών 
προδιαγραφών των Οργανωμένων Τουριστικών Κατασκηνώσεων (OTK)

 ΥΑ 4418/2019 ΦΕΚ Αριθμ. 972/21.3.2019, Έκδοση Πιστοποιητικού Κατάταξης σε 
ξενοδοχεία, οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις καθώς και σε ενοικιαζόμενα 
επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα (ΕΕΔΔ) σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών 
αντίστοιχα.



ΝΟΜΙΚΟ, ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ &ΝΟΜΙΚΟ, ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ & ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΦΕΚ 3387/20.10.2016 και ΦΕΚ 4822Β 2018 ) Τροποποίηση της υπ’ αρ. 216/08.01.2015 απόφασης 
Υπουργού Τουρισμού (τροποποίηση κριτηρίων) και ΦΕΚ 4822Β/30.10.2018 - Τροποποίηση τεχνικών και 
λειτουργικών προδιαγραφών (και ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ)

• ΑΠΟΦΑΣΗ (ΦΕΚ 4110/21.12.2016) Κατάργηση του ΦΕΚ 1739/15.06.2016

• ΑΠΟΦΑΣΗ (ΦΕΚ 1596/10.05.2017) Τροποποίηση του 219/8.1.2015 (ενσωμάτωση τουριστικών κατασκηνώσεων)

• ΑΠΟΦΑΣΗ (ΦΕΚ 4242/5.12.2017) Τροποποίηση του 216/08.01.2015 (παράταση)
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• ΑΠΟΦΑΣΗ (ΦΕΚ 4756/29.12.2017

• Τροποποίηση του 21185/13.10.2014 (παράταση)
 Y.A. αρ. 219 (ΦΕΚ 14/Β/12.01.2015) Έκδοση Πιστοποιητικού Κατάταξης των ΞΕΝ/ΧΕΙΩΝ και ΕΕΔΔ σε 

κατηγορίες αστέρων και κλειδιών αντίστοιχα

 Y.A. αρ. 21185 (ΦΕΚ 2840/Β/22.10.2014)
Κατάταξη σε κατηγορίες με σύστημα κλειδιών και καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών των ΕΕΔΔ

 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΦΕΚ 69/Β/16.01.2015)
Κατάταξη σε κατηγορίες με σύστημα κλειδιών και καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών των ΕΕΔΔ 

(πρόσθετα κριτήρια)
κ.α.   …



NOMONOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. Σ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4442 (ΦΕΚ 230/7.12.2016)4442 (ΦΕΚ 230/7.12.2016)
«Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής 
δραστηριότητας και άλλες διατάξεις.»

Επίσης…Επίσης…

Ενδεικτικά αναφέρονται τα κάτωθι: 

Άρθρο 40: το «Ειδικό Σήμα Λειτουργίας» μετονομάζεται σε «γνωστοποίηση». Η 

ΝΟΜΙΚΟ, ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ &ΝΟΜΙΚΟ, ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ & ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
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Άρθρο 40: το «Ειδικό Σήμα Λειτουργίας» μετονομάζεται σε «γνωστοποίηση». Η 
γνωστοποίηση θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου 
Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριότητας και Ελέγχου (ΟΠΣ-ΑΔΕ) του 
άρθρου 14.

Άρθρο 41: η «Άδεια Λειτουργίας Κολυμβητικών Δεξαμενών μετονομάζεται σε 
«γνωστοποίηση». Η γνωστοποίηση θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του 
Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριότητας και Ελέγχου 
(ΟΠΣ-ΑΔΕ) του άρθρου 14.



Άρθρο 42: καταργείται η απαίτηση για υποβολή των δικαιολογητικών αρχιτεκτονικής 
μελέτης και απλοποιούνται τα δικαιολογητικά περιβαλλοντικών όρων σε όποιες 
περιπτώσεις απαιτούνταν. 

Άρθρο 43: Το Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας θα απαιτείται για το σύνολο της 
τουριστικής εγκατάστασης δυναμικότητας 51 κλινών και άνω (αντί για 20 που ίσχυε 

ΝΟΜΙΚΟ, ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ &ΝΟΜΙΚΟ, ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ & ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
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τουριστικής εγκατάστασης δυναμικότητας 51 κλινών και άνω (αντί για 20 που ίσχυε 
στο παρελθόν).

Άρθρο 44: Μέχρι τις 30/9/2017 το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας θα χορηγείται εντός 28 
ημερών (αντί 50 που ήταν στο παρελθόν). Από 1/10/2017 και μετά τα τουριστικά 
καταλύματα θα υπάγονται στο καθεστώς γνωστοποίησης.



Απόφαση 8592_ 19 Μαΐου  2017 (Αρ. Φύλλου 1750) 
«Απλούστευση της διαδικασίας έναρξης λειτουργίας των τουριστικών καταλυμάτων» 

Και…Και…

Ενδεικτικά αναφέρονται τα κάτωθι: 

Άρθρο 3: γίνεται αναφορά στα περιεχόμενα της γνωστοποίησης και επισυνάπτεται και υπόδειγμα αυτής.

Άρθρο 4: διαδικασία γνωστοποίησης για την έναρξη λειτουργίας τουριστικού καταλύματος (συμπεριλαμβανομένων 
των κολυμβητικών δεξαμενών). Η αρμόδια αρχή κοινοποιεί την γνωστοποίηση στο ΞΕΕ προκειμένου να 
λάβει γνώση και να δύναται να ασκήσει τους κατά τους νόμους προβλεπόμενους ελέγχους.

ΝΟΜΙΚΟ, ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ &ΝΟΜΙΚΟ, ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ & ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
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λάβει γνώση και να δύναται να ασκήσει τους κατά τους νόμους προβλεπόμενους ελέγχους.

Άρθρο 5: παράβολο το οποίο υποβάλλεται στην έναρξη λειτουργίας, σε αύξηση δυναμικότητας και προσθήκη 
κολυμβητικής δεξαμενής

Άρθρο 6: περιεχόμενο του φακέλου που πρέπει να τηρείται από τον φορέα (κατάλυμα)

Άρθρο 7: διαδικασία γνωστοποίησης στην περίπτωση μεταβολής των στοιχείων του καταλύματος, διακοπής 
λειτουργίας, αλλαγής εκμεταλλευτή κτλ. Ομοίως πραγματοποιούνται από την αρμόδια υπηρεσία τουρισμού 
σχετικές κοινοποιήσεις στις αρμόδιες αρχές προκειμένου να ασκηθούν οι κατά τους νόμους προβλεπόμενοι 
έλεγχοι. ! Notifybusiness

Άρθρο 8: κυρωτικά μέτρα και ύψος και υπολογισμός των προβλεπόμενων προστίμων.



Επιπλέον:Επιπλέον:

 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΕΔΔ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΙΩΝ

 Ε.ΣΥ.ΔΕ.ΣΥ.Δ.. (ko_hotels_2_7_2015(ko_hotels_2_7_2015))

ΝΟΜΙΚΟ, ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ &ΝΟΜΙΚΟ, ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ & ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

7tourism@tuv.at |  www.tuv.at © TÜV AUSTRIA

 Ε.ΣΥ.ΔΕ.ΣΥ.Δ.. (ko_hotels_2_7_2015(ko_hotels_2_7_2015))

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ISO 17065:2012 ΣΧΕΤΙΚΑ 
ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΞΕΝ/ΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΕΔΔ ΣΕ ΑΣΤΕΡΙΑ 
ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΙΑ

Αναθεώρηση…



ΝΟΜΙΚΟ, ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ &ΝΟΜΙΚΟ, ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ & ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4276ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4276
Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών 
υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις

Επίσης...Επίσης...

Ορισμοί

Τουριστικά καταλύματα είναι οι τουριστικές επιχειρήσεις που υποδέχονται τουρίστες και παρέχουν
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Τουριστικά καταλύματα είναι οι τουριστικές επιχειρήσεις που υποδέχονται τουρίστες και παρέχουν
σε αυτούς διαμονή και άλλες συναφείς προς τη διαμονή υπηρεσίες, όπως εστίαση, ψυχαγωγία,
αναψυχή, άθληση.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ είναι εγκαταστάσεις διαμονής που διαθέτουν χώρους διανυκτέρευσης σε δωμάτια ή σε
διαμερίσματα ενός ή δύο ή περισσοτέρων χώρων με λουτρό, κοινόχρηστους χώρους υποδοχής,
παραμονής των πελατών και αίθουσα παροχής τουλάχιστον πρωινού γεύματος.

ΕΕΔΔ ορίζονται οι εγκαταστάσεις διαμονής που διαθέτουν χώρους διανυκτέρευσης σε δωμάτια ή και
διαμερίσματα ενός ή δύο ή περισσοτέρων χώρων με λουτρό



Στον νόμο περιγράφεται:

α) η διαδικασία χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας Ξενοδοχείων

β) η διαδικασία χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας ΕΕΔΔ

γ) η διαδικασία κατάταξης τουριστικών καταλυμάτων

δ) η ακολουθούμενη ελεγκτική διαδικασία - ΚΥΡΩΣΕΙΣ για τα καταλύματα (πρόστιμα,

ΝΟΜΙΚΟ, ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ &ΝΟΜΙΚΟ, ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ & ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
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δ) η ακολουθούμενη ελεγκτική διαδικασία - ΚΥΡΩΣΕΙΣ για τα καταλύματα (πρόστιμα,
σφράγιση)

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (υπηρεσίες και μέσω ΚΕΠ που λειτουργεί ως ΕΚΕ)

 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΞΕΕ)ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΞΕΕ)

 ΦΟΡΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΦΠΦΟΡΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΦΠ))

Προσοχή! Για τα ΕΕΔΔ εμπλεκόμενος φορέας είναι η ΠΥΤΠροσοχή! Για τα ΕΕΔΔ εμπλεκόμενος φορέας είναι η ΠΥΤ

Εμπλεκόμενοι φορείς:Εμπλεκόμενοι φορείς:



ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Για τα ξενοδοχεία και τις ΟΤΚΓια τα ξενοδοχεία και τις ΟΤΚ

ΦΠ TAHΦΠ TAH
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ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Υπ. Τουρισμού ΕΣΛ/Γνωστοποίηση

ΞΕΕ Πιστοποιητικό Κατάταξης

ΦΔΕΕ Τεχνική Έκθεση και Βεβαίωση Συνδρομής



ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Για ΕΕΔΔΓια ΕΕΔΔ

ΦΠ TAHΦΠ TAH
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ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Υπ. Τουρισμού ΕΣΛ/Γνωστοποίηση

ΞΕΕ Πιστοποιητικό Κατάταξης

ΦΔΕΕ/Μηχανικοί Τεχνική Έκθεση και Βεβαίωση Συνδρομής

ΠΥΤ



ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΣΤΟ ΞΕΕΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΣΤΟ ΞΕΕ
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Για ΕΕΔΔ 2Για ΕΕΔΔ 2€€/δωμάτιο με ελάχιστο κόστος 40/δωμάτιο με ελάχιστο κόστος 40€€



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Διάρκεια Ισχύος: 5 έτηΔιάρκεια Ισχύος: 5 έτη

ΟΧΙ ΕπιτήρησηΟΧΙ Επιτήρηση

Ανανέωση/Ανακατάταξη: Ανανέωση/Ανακατάταξη: 
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Ανανέωση/Ανακατάταξη: Ανανέωση/Ανακατάταξη: 
επανάληψη διαδικασίαςεπανάληψη διαδικασίας

Μη εμπρόθεσμη κατάθεση στην αρμόδια Υπηρεσία Μη εμπρόθεσμη κατάθεση στην αρμόδια Υπηρεσία 
Τουρισμού             Τουρισμού             Ανάκληση Ανάκληση Ε.Σ.ΛΕ.Σ.Λ./Γνωστοποίησης         ./Γνωστοποίησης         



ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

ΟιΟι διακριτικοίδιακριτικοί τίτλοιτίτλοι τωντων ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ/ΟΤΚΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ/ΟΤΚ εγκρίνονταιεγκρίνονται απόαπό τοτο ΞΕΕΞΕΕ

ΟιΟι διακριτικοίδιακριτικοί τίτλοιτίτλοι τωντων ΕΕΔΔ,ΕΕΔΔ, εγκρίνονταιεγκρίνονται απόαπό τιςτις κατάκατά τόπουςτόπους οικείεςοικείες
ΠΥΤΠΥΤ
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ΟιΟι εγκεκριμένοιεγκεκριμένοι διακριτικοίδιακριτικοί τίτλοιτίτλοι καταχωρούνταικαταχωρούνται σεσε ΜητρώοΜητρώο ΔιακριτικώνΔιακριτικών
ΤίτλωνΤίτλων ΞενοδοχειακώνΞενοδοχειακών ΚαταλυμάτωνΚαταλυμάτων..



Κάθε κατάλυμα κατατάσσεται σε μία από τις πέντε κατηγορίες εφ’ 
όσον πληροί τις υποχρεωτικές προδιαγραφές και συγκεντρώνει 
τον ελάχιστο αριθμό μορίων που απαιτείται για την κατάταξη στην 
κατηγορία αυτή βάσει επιλεγομένων από την επιχείρηση 
προαιρετικών βαθμολογούμενων κριτηρίων

ΚΑΝΟΝΑΣΚΑΝΟΝΑΣ
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προαιρετικών βαθμολογούμενων κριτηρίων



Y.AY.A. αρ. 216 (ΦΕΚ 10/Β/09.01.2015). αρ. 216 (ΦΕΚ 10/Β/09.01.2015)
Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και βαθμολογούμενων 
κριτηρίων για τα ΞΕΝ/ΧΕΙΑ και κατάταξη αυτών σε κατηγορίες αστέρων

Άρθρο 2 και 3:Άρθρο 2 και 3:

Ορισμός ελάχιστων κριτηρίων καταλληλότητας οικοπέδου/γηπέδου για την 
ανέγερση ξενοδοχείου με βάση τις γενικές και ειδικές πολεοδομικές και 
κτιριοδομικές διατάξεις
Προσπέλαση στα ξενοδοχεία
Δικαιολογητικά καταλληλότητας οικοπέδου/γηπέδου
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Τα ξενοδοχεία κατατάσσονται υποχρεωτικά σε πέντε (5) κατηγορίες 
αστέρων, με ανώτατη την κατηγορία των 5      και κατώτατη την κατηγορία 
του 1     .
Ο ελάχιστος αριθμός μορίων βάσει προαιρετικών βαθμολογούμενων 
κριτηρίων για την κατάταξη σε κάθε κατηγορία ως ακολούθως:

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΚΑΤΑΤΑΞΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ



Κατηγορία αστέρων 5***** 4**** 3*** 2** 1*
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Ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός
μορίων βάσει προαιρετικών
Βαθμολογούμενων κριτηρίων

5500 4000 3200 2200 1500

Για παραδοσιακά 4800 3500 2800 1800 1100



Ρυθμίσεις για άτομα με αναπηρία ή εμποδιζόμενα άτομαΡυθμίσεις για άτομα με αναπηρία ή εμποδιζόμενα άτομα

Ο ελάχιστος αριθμός δωματίων για άτομα μειωμένης κινητικότητας 
(Α.Μ.Κ.)  ορίζεται σε ποσοστό 5% επί της συνολικής 
δυναμικότητας του καταλύματος. Η εφαρμογή του ανωτέρω 
ποσοστού είναι υποχρεωτικήυποχρεωτική μέχρι του αριθμού των πέντε (5) (5) 
συνολικά δωματίων για Α.Μ.Κ.συνολικά δωματίων για Α.Μ.Κ.
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Διαμόρφωση χώρων για την εξυπηρέτηση Α.Μ.Κ.:Διαμόρφωση χώρων για την εξυπηρέτηση Α.Μ.Κ.: άρθρο 26 Ν. άρθρο 26 Ν. 
4067/2012, εγκύκλιος 9 με Α.Π. οικ. 29467/134067/2012, εγκύκλιος 9 με Α.Π. οικ. 29467/13--66--2012 2012 



Διαμόρφωση χώρων για την εξυπηρέτηση Α.Μ.Κ.Διαμόρφωση χώρων για την εξυπηρέτηση Α.Μ.Κ.

Σύμφωνα με τις Οδηγίες Σχεδιασμού του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Σύμφωνα με τις Οδηγίες Σχεδιασμού του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 
“Σχεδιάζοντας για όλους” “Σχεδιάζοντας για όλους” -- ολοκλήρωση ολοκλήρωση 20202020

Οριζόντια και κατακόρυφη αυτόνομη και ασφαλής προσπέλαση σε όλους τους εσωτερικούς και Οριζόντια και κατακόρυφη αυτόνομη και ασφαλής προσπέλαση σε όλους τους εσωτερικούς και 
εξωτερικούς χώρους μέσω εξωτερικούς χώρους μέσω προσβάσιμωνπροσβάσιμων οδεύσεων (από τη στάθμη του πεζοδρομίου έως την οδεύσεων (από τη στάθμη του πεζοδρομίου έως την 
πόρτα του ανελκυστήρα) πόρτα του ανελκυστήρα) –– ράμπες, αναβατόρια, ανελκυστήρες, προστατευμένοι & ράμπες, αναβατόρια, ανελκυστήρες, προστατευμένοι & προσβάσιμοιπροσβάσιμοι
χώροι αναμονής σε κάθε όροφο (1θέση χώροι αναμονής σε κάθε όροφο (1θέση αμαξιδίουαμαξιδίου σε όροφο <200 άτομα, 2 θέσεις για >200 άτομα)σε όροφο <200 άτομα, 2 θέσεις για >200 άτομα)
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Τουλάχιστον ένας χώρος υγιεινής (μικτής χρήσης)Τουλάχιστον ένας χώρος υγιεινής (μικτής χρήσης)

5% των χώρων στάθμευσης (ή τουλάχιστον ένας για χρήση αναπηρικού αυτοκινήτου)5% των χώρων στάθμευσης (ή τουλάχιστον ένας για χρήση αναπηρικού αυτοκινήτου)

Κατάλληλη μορφολογία υπαίθριων χώρωνΚατάλληλη μορφολογία υπαίθριων χώρων

Διαστάσεις ανελκυστήρων (ΕΛΟΤΔιαστάσεις ανελκυστήρων (ΕΛΟΤ--ΕΝ 81ΕΝ 81--70, Μέρος 70)70, Μέρος 70)



Τα Ε.Σ.Λ. παύουν αυτόματα να 
ισχύουν στις 31/10/2019 
(31/12/2019 για παραδοσιακά)

Μεταβατικές ΔιατάξειςΜεταβατικές Διατάξεις

ΥποχρέωσηΥποχρέωση

για Πιστοποιητικό Κατάταξης

ΕλέγχονταιΕλέγχονται::
Υποχρεωτικές Λειτουργικές Προδιαγραφές (ΥΛΠ)
Υποχρεωτικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΥΤΠ)
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Υποχρεωτικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΥΤΠ)
Βαθμολογούμενα Κριτήρια (ΒΚ)

Πότε δεν ελέγχονται οι  ΥΤΠΠότε δεν ελέγχονται οι  ΥΤΠ::
Ε.Σ.Λ. εν ισχύ
Ξενοδοχεία με έγκριση αρχιτεκτονικών σχεδίων πριν τις 9/1/2015 (σύμφωνα με 
Π.Δ. 43/2002)
Σημείωση: ο φορέας εκμετάλλευσης δύναται να ζητήσει την κατάταξη του ξενοδοχείου σύμφωνα με το σύνολο των 
τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και βαθμολογούμενων κριτηρίων που καθορίζονται στο Παράρτημα της 
παρούσας, χωρίς προηγούμενη έγκριση των τροποποιημένων αρχιτεκτονικών σχεδίων (π.χ. στην περίπτωση που 
ζητείται προσαύξηση εμβαδού).



Οι ΥΤΠ, ΥΛΠ και τα ΒΚ αφορούν σε:

1. ΚΤΙΡΙΟ

2. ΥΠΟΔΟΧΗ – ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ

3-4. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ/ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

5. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

6. ΛΟΥΤΡΟ
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6. ΛΟΥΤΡΟ

7. ΕΣΤΙΑΣΗ

8. ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ – ΑΘΛΗΣΗ – ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

9. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (security, transfer)

10. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
11. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

12. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ – ΥΓΙΕΙΝΗ

13. ΔΙΑΦΟΡΑ (website, περιβαλλοντική ενημέρωση)



 ΦΕΚ 3387/20.10.2016) – τροποποίηση της 216/08.01.2015
Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και βαθμολογούμενων 

κριτηρίων για τα ΞΕΝ/ΧΕΙΑ και κατάταξη αυτών σε κατηγορίες αστέρων

Γενικά:

 Εστιάζεται σε γενικές προβλέψεις για κτίρια ή 
εγκαταστάσεις ξενοδοχείων και σε συμπλήρωση, 
αντικατάσταση, πρόσθεση ή 
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αντικατάσταση, πρόσθεση ή 
τροποποίηση/αναδιατύπωση κριτηρίων, 
βαθμολογούμενων ή μη, βελτιώνοντας την κατανόηση 
του κειμένου μέσω αναδιατυπώσεων.

 Σε κάποιες περιπτώσεις αφορούν και σε αύξηση της 
μοριοδότησης.



 Εξάλειψη του προβλήματος κατάταξης υφιστάμενων Ξενοδοχείου τύπου επιπλωμένων 
διαμερισμάτων τα οποία δεν διέθεταν αίθουσα πρωινού

 Αφαίρεση της απαίτησης όσον αφορά στα κουφώματα και τζάμια να καλύπτονται οι απαιτήσεις 
σύμφωνα με τον κώδικα ΚΕΝΑΚ

 Διευκρίνιση σχετικά με την αναφορά των συγκεκριμένων ειδικοτήτων προσωπικού στον Πίνακα 
Προσωπικού με δυνατότητα υπεύθυνης δήλωσης από τους εκμεταλλευτές των καταλυμάτων καθώς 
και δυνατότητα outsourcing.

 Διευκρίνηση της ασάφειας σχετικά με την απαίτηση μεγέθους τηλεόρασης στα καταλύματα 

Ενδεικτικά αναφέρεται:
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 Διευκρίνηση της ασάφειας σχετικά με την απαίτηση μεγέθους τηλεόρασης στα καταλύματα 
κατηγορίας 3 αστέρων και τροποποίηση των προδιαγραφών

 Διευκρίνηση σχετικά με τη μη μοριοδότηση της ύπαρξης σουιτών στα ξενοδοχεία κατηγορίας 1,2 και 
3 αστέρων.

 Επίλυση του προβλήματος κατάταξης υφιστάμενων ξενοδοχείων με κοινόχρηστα λουτρά
 Διευκρίνιση σχετικά με τη δυνατότητα ύπαρξης προσβάσιμη πρίζας στο λουτρό και εκτός αυτού, 

έξω από την πόρτα, σε σημείο που την καθιστά εύκολα προσβάσιμη.
 Απαλοιφή της λέξης «παρακείμενο» στο κριτήριο που αφορά στη συνεργασία με κατάστημα 

εστίασης (πλέον του υποχρεωτικού)
 Αύξηση μοριοδότησης στα κριτήρια που αφορούν σε Ελληνικό πρωινό και ειδικό σήμα ποιότητας 

ελληνικής κουζίνας/τοπικής κουζίνας)

….. κτλ.



ΦΕΚ 4242/05.12.2017) – τροποποίηση της 216/08.01.2015

• Επιτρέπεται η ανέγερση ξενοδοχείων σε οικόπεδα στα οποία έχει συσταθεί κάθετη ιδιοκτησία, εφόσον αυτό δεν 
απαγορεύεται από τη σχετική πράξη σύστασης ή τον κανονισμό συνιδιοκτητών ακινήτου. (παράγραφοι 1 και 3) 

• Νομίμως υφιστάμενα κτίρια εντός σχεδίου πόλεως, συνολικού εμβαδού τουλάχιστον 5.000 τ.μ. με βάση την 
οικοδομική τους αδεία, η οποία έχει εκδοθεί έως τις 8-1-2015, μπορούν να δεσμεύονται και εν μέρει για τη 
λειτουργία ξενοδοχείου και ειδικότερα σε ποσοστό τουλάχιστον 50% της υφιστάμενης δόμησης. (παράγραφος
2) 

• Γίνεται αναφορά σε ελάχιστα εμβαδά οι αποκλίσεις δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν του 2% και όπου 
στο Παράρτημα γίνεται αναφορά σε ελάχιστες διαστάσεις κρεβατιών οι αποκλίσεις δεν επιτρέπεται να 
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στο Παράρτημα γίνεται αναφορά σε ελάχιστες διαστάσεις κρεβατιών οι αποκλίσεις δεν επιτρέπεται να 
υπερβαίνουν το 4%Τα υφιστάμενα στις 9-1-2015 ξενοδοχεία ενός αστέρος, που δεν διαθέτουν αίθουσα 
παροχής πρωινού, θεωρείται ότι πληρούν τα κριτήρια με α/α 7.1 και 7.5 του πίνακα 7 ΕΣΤΙΑΣΗ του 
Παραρτήματος του άρθρου 7. (παράγραφος 5) 

• Εξαιρούνται ως προς το σύστημα ψύξης, τα καταλύματα που βρίσκονται σε ορεινές περιοχές με 
υψόμετρο 600μ. υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται θερμοκρασία 20 βαθμών C. (παράγραφος 7) 

• . (παράγραφος 4) 
• Οι χώροι υποδοχής μπορεί να είναι ενοποιημένοι ή χωρισμένοι ανάλογα με τη χρήση τους 

(παράγραφος 8) 
• Για τις αίθουσες πολλαπλών χρήσεων τα μόρια πολλαπλασιάζονται επί το πλήθος των αιθουσών 

(παράγραφος 8)



ΦΕΚ 4822Β/30.10.2018 - Τροποποίηση τεχνικών και 
λειτουργικών προδιαγραφών (και ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ)

Ενδεικτικά αναφέρεται:
Δόθηκε παράταση έως 31/10/2019

Ενσωματώθηκαν κριτήρια για ΑΜΚ

Ενσωματώθηκαν κριτήρια και προδιαγραφές για 
καταλύματα εντός παραδοσιακών οικημάτων
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καταλύματα εντός παραδοσιακών οικημάτων

! Ενσωματώθηκε απόδοση 100 μορίων στο 10.3 για 
«γ) εγκαταστάσεις και εξοπλισμού για την εκμίσθωση μέσων 
αναψυχής» (βλ. water sports certified quality)

Τροποποιήθηκε προς τα κάτω η βάση μορίων για την 
απόδοση κατηγοριών αστέρων σε παραδοσιακά καταλύματα

Διευκρινίστηκαν θέματα π.χ. υποχρεωτικότητα 
εστίασης



ΥΑ 14129/2015, ΦΕΚ Αριθμ.1476/14-7-2015 Καθορισμός τεχνικών και 
λειτουργικών προδιαγραφών των Οργανωμένων Τουριστικών 
Κατασκηνώσεων

Οι οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις κατατάσσονται 
υποχρεωτικά σε πέντε (5) κατηγορίες αστέρων, με ανώτατη την 
κατηγορία των 5      και κατώτατη την κατηγορία του 1     .

Ο ελάχιστος αριθμός μορίων βάσει προαιρετικών βαθμολογούμενων 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ
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Ο ελάχιστος αριθμός μορίων βάσει προαιρετικών βαθμολογούμενων 
κριτηρίων για την κατάταξη σε κάθε κατηγορία ως ακολούθως:

Κατηγορία αστέρων 5 αστέρια 4 αστέρια 3 αστέρια 2 αστέρια 1 αστέρια

Ελάχιστος αριθμός 
μορίων (με οικίσκους)

5000 4000 3000 2200 1500

Ελάχιστος αριθμός 
μορίων (χωρίς 
οικίσκους)

4000 3000 2300 1600 1000



ΝΟΜΙΚΟ, ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ &ΝΟΜΙΚΟ, ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ & ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Α΄ Τάξης  4 αστέρων

Β΄ Τάξης  3 αστέρων
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Β΄ Τάξης  3 αστέρων

Γ΄ Τάξης  2 αστέρων

Δ΄ Τάξης  1 αστέρος



ΝΟΜΙΚΟ, ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ &ΝΟΜΙΚΟ, ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ & ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Ρυθμίσεις για άτομα με αναπηρία ή εμποδιζόμενα άτομαΡυθμίσεις για άτομα με αναπηρία ή εμποδιζόμενα άτομα

Ο ελάχιστος αριθμός τουαλετών και ντους για άτομα μειωμένης κινητικότητας 
(Α.Μ.Κ.)  ορίζεται σε ποσοστό 5% επί του αριθμού των τουαλετών και ντους. 
Η εφαρμογή του ανωτέρω ποσοστού είναι υποχρεωτικήυποχρεωτική μέχρι του αριθμού 
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Η εφαρμογή του ανωτέρω ποσοστού είναι υποχρεωτικήυποχρεωτική μέχρι του αριθμού 
των πέντε (2) (2) συνολικά συνολικά τουαλετών και ντους τουαλετών και ντους για Α.Μ.Κ.για Α.Μ.Κ.
Διαμόρφωση χώρων για την εξυπηρέτηση Α.Μ.Κ.:Διαμόρφωση χώρων για την εξυπηρέτηση Α.Μ.Κ.: άρθρο 26 Ν. 4067/2012, άρθρο 26 Ν. 4067/2012, 
εγκύκλιος 9 με Α.Π. οικ. 29467/13εγκύκλιος 9 με Α.Π. οικ. 29467/13--66--2012 2012 



ΝΟΜΙΚΟ, ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ &ΝΟΜΙΚΟ, ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ & ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Οι ΥΤΠ, ΥΛΠ και τα ΒΚ αφορούν σε:

1. ΓΗΠΕΔΟ
2. ΥΠΟΔΟΧΗ – ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ
3. ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
4. ΘΕΣΕΙΣ – ΟΙΚΙΣΚΟΙ
5. ΧΩΡΟΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
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5. ΧΩΡΟΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
6. ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ – ΑΘΛΗΣΗ – ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
7. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
8. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
9. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ – ΥΓΙΕΙΝΗ
10. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ10. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
11. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
12. ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ



Τα Ε.Σ.Λ. παύουν αυτόματα να 
ισχύουν στις 31/12/2019

Μεταβατικές ΔιατάξειςΜεταβατικές Διατάξεις

ΥποχρέωσηΥποχρέωση

για Πιστοποιητικό Κατάταξης
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ΕλέγχονταιΕλέγχονται::
Υποχρεωτικές Λειτουργικές Προδιαγραφές (ΥΛΠ)
Υποχρεωτικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΥΤΠ)
Βαθμολογούμενα Κριτήρια (ΒΚ)



ΥΑ 12868/2018, ΦΕΚ Αριθμ. 3119/31.7.2018, Καθορισμός τεχνικών και 
λειτουργικών προδιαγραφών ΕΕΔΔ)και κατάταξη σε κατηγορίες με σύστημα 
κλειδιών

Μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα
Συγκροτήματα έως 30* δωματίων ή/και διαμερισμάτων *τροποποίηση 29.12.2017

(και καθιστικά κατά περίπτωση)

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΕΔΔΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΕΔΔ
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Τα ΕΕΔΔ κατατάσσονται σε πέντε (5) κατηγορίες κλειδιών, 
με ανώτατη την κατηγορία των τεσσάρων (5) κλειδιών και κατώτατη την 
κατηγορία του ενός (1) κλειδιού (όσα έχουν τον ελάχιστο αριθμό μορίων), 
ως ακολούθως:



Κατηγορίες κλειδιών
5 κλειδιά 4 κλειδιά 3 κλειδιά 2  κλειδιά 1 κλειδί
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Βάση βαθμολογούμενων

κριτηρίων ανά κατηγορία 
κλειδιών

5000 4000 3000 2000 1500

Προαιρετικότητα…
Οι επιχειρήσεις ΕΕΔΔ που επιλέγουν να μην κατατάσσονται σε κατηγορίες 
κλειδιών, υποχρεούνται να πληρούν τα προβλεπόμενα της ΥΑ  και τις ΥΠ 
για την κατηγορία του ενός κλειδιού



Τα Ε.Σ.Λ. παύουν αυτόματα να 
ισχύουν στις 31/12/2019

Μεταβατικές ΔιατάξειςΜεταβατικές Διατάξεις

ΥποχρέωσηΥποχρέωση

για Πιστοποιητικό Κατάταξης

ΕλέγχονταιΕλέγχονται::
Υποχρεωτικές Λειτουργικές Προδιαγραφές (ΥΛΠ)
Υποχρεωτικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΥΤΠ)
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Υποχρεωτικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΥΤΠ)
Βαθμολογούμενα Κριτήρια (ΒΚ)

Ισχύουν τα Πιστοποιητικά Κατάταξης που έχουν εκδοθεί με Ισχύουν τα Πιστοποιητικά Κατάταξης που έχουν εκδοθεί με 
βάσει το ισχύσαν νομοθετικό πλαίσιοβάσει το ισχύσαν νομοθετικό πλαίσιο



Περίπτωση ξενοδοχείων με περισσότερα του ενός Περίπτωση ξενοδοχείων με περισσότερα του ενός 
ΕΣΛ ΕΣΛ -- Λειτουργική Ενοποίηση Όμορων Κύριων Λειτουργική Ενοποίηση Όμορων Κύριων 
Ξενοδοχειακών ΣυγκροτημάτωνΞενοδοχειακών Συγκροτημάτων

ΣτηνΣτην περίπτωσηπερίπτωση πουπου υπάρχειυπάρχει έναένα ιδιοκτησιακόιδιοκτησιακό καθεστώςκαθεστώς μεμε ίδιοίδιο ΑΦΜΑΦΜ
καικαι συστεγαζόμενασυστεγαζόμενα ξενοδοχείαξενοδοχεία πουπου φέρουνφέρουν διαφορετικόδιαφορετικό ΕΣΛ,ΕΣΛ, ηη
κατάταξηκατάταξη θαθα διενεργηθείδιενεργηθεί ανάανά ΕΣΛΕΣΛ.. ΌσονΌσον αφοράαφορά τουςτους κοινόχρηστουςκοινόχρηστους
χώρουςχώρους ππ..χχ.. ReceptionReception θαθα βαθμολογείταιβαθμολογείται τοτο κατάλυμακατάλυμα στοστο οποίοοποίο
ανήκειανήκει.. ΣτηνΣτην περίπτωση,περίπτωση, πουπου οο κοινόχρηστοςκοινόχρηστος χώροςχώρος ανήκειανήκει σταστα
υποχρεωτικάυποχρεωτικά κριτήριακριτήρια θαθα πρέπειπρέπει νανα υφίσταταιυφίσταται γιαγια όλαόλα τατα καταλύματακαταλύματα..
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υποχρεωτικάυποχρεωτικά κριτήριακριτήρια θαθα πρέπειπρέπει νανα υφίσταταιυφίσταται γιαγια όλαόλα τατα καταλύματακαταλύματα..

11.. ΕπιτρέπεταιΕπιτρέπεται ηη χορήγησηχορήγηση ΕνιαίουΕνιαίου ΕιδικούΕιδικού ΣήματοςΣήματος ΛειτουργίαςΛειτουργίας εξεξ
υπαρχήςυπαρχής μεταξύμεταξύ κύριωνκύριων ήή μεταξύμεταξύ μημη κύριωνκύριων ξενοδοχειακώνξενοδοχειακών
καταλυμάτων,καταλυμάτων, χωρίςχωρίς νανα είναιείναι απαραίτητοαπαραίτητο προηγουμένωςπροηγουμένως τοτο καθένακαθένα εκεκ
τωντων συνενούμενωνσυνενούμενων καταλυμάτωνκαταλυμάτων νανα έχουνέχουν λάβειλάβει ΕιδικόΕιδικό ΣήμαΣήμα
Λειτουργίας,Λειτουργίας, μεμε τιςτις ακόλουθεςακόλουθες προϋποθέσειςπροϋποθέσεις::



αα.. ΤαΤα συνενούμενασυνενούμενα κύριακύρια ξενοδοχειακάξενοδοχειακά καταλύματα,καταλύματα, υφιστάμεναυφιστάμενα ήή
ανεγερθησόμεναανεγερθησόμενα,, νανα είναιείναι τηςτης ίδιαςίδιας μορφήςμορφής καικαι κατάταξηςκατάταξης σεσε αστέρια,αστέρια, τατα δεδε
συνενούμενασυνενούμενα μημη κύριακύρια ξενοδοχειακάξενοδοχειακά καταλύματα,καταλύματα, υφιστάμεναυφιστάμενα ήή
ανεγερθησόμεναανεγερθησόμενα,, νανα είναιείναι τηςτης ίδιαςίδιας μορφήςμορφής καικαι κατάταξηςκατάταξης σεσε κλειδιάκλειδιά..

ββ.. ΤαΤα γήπεδαγήπεδα επίεπί τωντων οποίωνοποίων ανεγείρονταιανεγείρονται ήή έχουνέχουν ανεγερθείανεγερθεί τατα συνενούμενασυνενούμενα
τουριστικάτουριστικά καταλύματακαταλύματα νανα είναιείναι όμοραόμορα ήή νανα τέμνονταιτέμνονται απόαπό φυσικόφυσικό ήή τεχνητότεχνητό

Περίπτωση ξενοδοχείων με περισσότερα του ενός Περίπτωση ξενοδοχείων με περισσότερα του ενός 
ΕΣΛ ΕΣΛ -- Λειτουργική Ενοποίηση Όμορων Κύριων Λειτουργική Ενοποίηση Όμορων Κύριων 
Ξενοδοχειακών ΣυγκροτημάτωνΞενοδοχειακών Συγκροτημάτων
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τουριστικάτουριστικά καταλύματακαταλύματα νανα είναιείναι όμοραόμορα ήή νανα τέμνονταιτέμνονται απόαπό φυσικόφυσικό ήή τεχνητότεχνητό
εμπόδιοεμπόδιο.. ΣτηνΣτην περίπτωσηπερίπτωση ύπαρξηςύπαρξης φυσικούφυσικού ήή τεχνητούτεχνητού εμποδίουεμποδίου πρέπειπρέπει νανα
εξασφαλίζεταιεξασφαλίζεται ηη δυνατότηταδυνατότητα γεφύρωσηςγεφύρωσης τουτου ρέματοςρέματος ήή τουτου δρόμουδρόμου ήή
ενοποίησηςενοποίησης του/του/ τωντων γηπέδου/ωνγηπέδου/ων μεμε τεχνικότεχνικό έργοέργο καικαι νανα προσκομίζεταιπροσκομίζεται
βεβαίωσηβεβαίωση τηςτης αρμόδιαςαρμόδιας υπηρεσίαςυπηρεσίας περίπερί εγκρίσεωςεγκρίσεως κατασκευήςκατασκευής τουτου σχετικούσχετικού
έργου,έργου, εφόσονεφόσον πραγματοποιείταιπραγματοποιείται μεμε δαπάνηδαπάνη τουτου ιδιοκτήτηιδιοκτήτη..

γγ.. ΤαΤα τουριστικάτουριστικά καταλύματακαταλύματα είτεείτε νανα ανήκουνανήκουν ιδιοκτησιακάιδιοκτησιακά είτεείτε νανα είναιείναι
μισθωμέναμισθωμένα στοστο ίδιοίδιο φυσικόφυσικό ήή νομικόνομικό πρόσωποπρόσωπο..



Περίπτωση ξενοδοχείων με περισσότερα του ενός Περίπτωση ξενοδοχείων με περισσότερα του ενός 
ΕΣΛ ΕΣΛ -- Λειτουργική Ενοποίηση Όμορων Κύριων Λειτουργική Ενοποίηση Όμορων Κύριων 
Ξενοδοχειακών ΣυγκροτημάτωνΞενοδοχειακών Συγκροτημάτων

δδ.. ΝαΝα έχουνέχουν εκδοθείεκδοθεί καικαι υλοποιηθείυλοποιηθεί οιοι κατάκατά τηντην υφιστάμενηυφιστάμενη νομοθεσίανομοθεσία
απαραίτητεςαπαραίτητες άδειεςάδειες δόμησηςδόμησης..
εε.. ΚατάΚατά τητη λειτουργίαλειτουργία τουςτους δενδεν θαθα πραγματοποιηθείπραγματοποιηθεί καμίακαμία τροποποίησητροποποίηση
(επαύξηση(επαύξηση ήή μείωση)μείωση) τουτου συντελεστήσυντελεστή δόμησηςδόμησης ήή κάλυψηςκάλυψης εκάστουεκάστου τωντων
συνενούμενωνσυνενούμενων τουριστικώντουριστικών καταλυμάτωνκαταλυμάτων..
22.. ΟιΟι υποχρεωτικώςυποχρεωτικώς απαιτούμενοιαπαιτούμενοι κοινόχρηστοικοινόχρηστοι χώροιχώροι καικαι
εγκαταστάσεις,εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένωνσυμπεριλαμβανομένων τωντων χώρωνχώρων εισόδου,εισόδου, υποδοχήςυποδοχής
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εγκαταστάσεις,εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένωνσυμπεριλαμβανομένων τωντων χώρωνχώρων εισόδου,εισόδου, υποδοχήςυποδοχής
καικαι εστίασης,εστίασης, μπορείμπορεί νανα ευρίσκονταιευρίσκονται ήή νανα κατασκευάζονταικατασκευάζονται μόνομόνο στοστο έναένα
κατάλυμακατάλυμα υπόυπό τηντην προϋπόθεσηπροϋπόθεση ότιότι καλύπτεταικαλύπτεται τοτο σύνολοσύνολο τηςτης
δυναμικότηταςδυναμικότητας τωντων κλινώνκλινών τωντων συνενωμένωνσυνενωμένων τουριστικώντουριστικών καταλυμάτων,καταλυμάτων,
τοτο οποίοοποίο καικαι θαθα λαμβάνεταιλαμβάνεται υπόψηυπόψη κατάκατά τοτο στάδιοστάδιο τηςτης αρχικήςαρχικής έγκρισηςέγκρισης
ήή τροποποίησηςτροποποίησης τωντων αρχιτεκτονικώναρχιτεκτονικών σχεδίωνσχεδίων καικαι κατάκατά τητη διαδικασίαδιαδικασία
κατάταξηςκατάταξης..
33.. ΣταΣτα υφιστάμεναυφιστάμενα συνενωμένασυνενωμένα τουριστικάτουριστικά καταλύματακαταλύματα δενδεν επιτρέπεταιεπιτρέπεται
επαύξησηεπαύξηση τουτου συνολικούσυνολικού αριθμούαριθμού τωντων κλινώνκλινών τωντων συνενωμένωνσυνενωμένων
τουριστικώντουριστικών καταλυμάτωνκαταλυμάτων..



ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ ΚΑΤΑ ISO 17065:2012 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ ΚΑΤΑ ISO 17065:2012 
ko_hotels_2_7_2015ko_hotels_2_7_2015

“Το Ε.ΣΥ.Δ. κατά την διάρκεια ισχύος της Διαπίστευσης και 
των αξιολογήσεων που πραγματοποιεί λαμβάνει υπόψη του 
ευρήματα από κρατικούς ή μη φορείς (π.χ Ξενοδοχειακά 
Επιμελητήρια, κρατικές υπηρεσίες και καταναλωτές) με 
σκοπό την διασφάλιση της αξιοπιστίας της Διαπίστευσης.
Τα θέματα ασφαλείας και γενικότερης νομιμότητας 
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Τα θέματα ασφαλείας και γενικότερης νομιμότητας 
καλύπτονται από το ειδικό σήμα λειτουργίας και δεν 
αποτελούν αντικείμενο της παρούσης επιθεώρησης.”

Στην ΚΟ του ΕΣΥΔ, Στην ΚΟ του ΕΣΥΔ, θίγονται θέματα θίγονται θέματα 
εμπιστευτικότητας και αμεροληψίας εμπιστευτικότητας και αμεροληψίας 
((αδειοδότησηαδειοδότηση, , κατάταξη)κατάταξη)



ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ ΚΑΤΑ ISO 17065:2012 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ ΚΑΤΑ ISO 17065:2012 
ko_hotels_2_7_2015ko_hotels_2_7_2015

Είδη ΚαταλυμάτωνΕίδη Καταλυμάτων::

«Υφιστάμενα καταλύματα»:
Υφιστάμενα καταλύματα είναι εκείνα τα καταλύματα τα οποία διαθέτουν το Ειδικό Σήμα 
Λειτουργίας (προσωρινό ή μόνιμο)
«Νέα καταλύματα» :
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Νέα καταλύματα είναι εκείνα τα καταλύματα τα οποία τα οποία δεν διαθέτουν το Ειδικό 
Σήμα Λειτουργίας και πρόκειται να ταξινομηθούν για πρώτη φορά. 
«Προς αναβάθμιση καταλύματα» :
Προς αναβάθμιση καταλύματα είναι εκείνα τα καταλύματα τα οποία πρόκειται να 
αλλάξουν κατηγορία. 



ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ ΚΑΤΑ ISO 17065:2012 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ ΚΑΤΑ ISO 17065:2012 
ko_hotels_2_7_2015ko_hotels_2_7_2015

ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΦΔΕΕΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΦΔΕΕ

Εφοδιασμός με απαραίτητο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (tablet/laptop, 
αποστασιόμετρα, 3G)

Ενημέρωση πελατών για τροποποίηση νομοθεσίας
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Φωτογραφικό υλικό (εγκαταστάσεις, μη συμμορφούμενα σημεία, δωμάτια, 
χώροι εστίασης ,υποδοχής , parking, επιθεωρητές στο κατάλυμα)

Ανάρτηση Τιμοκαταλόγου



ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ ΚΑΤΑ ISO 17065:2012 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ ΚΑΤΑ ISO 17065:2012 
ko_hotels_2_7_2015ko_hotels_2_7_2015

ΚΛΙΜΑΚΩΤΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΚΛΙΜΑΚΩΤΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΑΙ ΝΕΑ 
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

α/Στην αναβάθμιση καταλυμάτων επιθεωρείται το 50% της δειγματοληψίας που
προκύπτει από τον Πίνακα δειγματοληψίας εφόσον έχει ελεγχτεί με την
συγκεκριμένη Οδηγία του Ε.ΣΥ.Δ .
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συγκεκριμένη Οδηγία του Ε.ΣΥ.Δ .

β/ Στο παραπάνω ποσοστό επιθεωρούμενων δωματίων περιλαμβάνονται έλεγχοι
για όλους τους τύπους των δωματίων και σε όλες τις πτέρυγες του καταλύματος σε
αναλογία με τον παραπάνω τύπο.



ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ ΚΑΤΑ ISO 17065:2012 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ ΚΑΤΑ ISO 17065:2012 
ko_hotels_2_7_2015ko_hotels_2_7_2015

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ::
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ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ::



ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ ΚΑΤΑ ISO 17065:2012 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ ΚΑΤΑ ISO 17065:2012 
ko_hotels_2_7_2015ko_hotels_2_7_2015

AH:AH:
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AH:AH:



ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ ΚΑΤΑ ISO 17065:2012 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ ΚΑΤΑ ISO 17065:2012 
ko_hotels_2_7_2015ko_hotels_2_7_2015

Για τα ΕΕΔΔ Για τα ΕΕΔΔ ::
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Για τα ΕΕΔΔ Για τα ΕΕΔΔ ::



ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ ΚΑΤΑ ISO 17065:2012 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ ΚΑΤΑ ISO 17065:2012 
ko_hotels_2_7_2015ko_hotels_2_7_2015
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ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ ΚΑΤΑ ISO 17065:2012 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ ΚΑΤΑ ISO 17065:2012 
ko_hotels_2_7_2015ko_hotels_2_7_2015

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΠΦΠ

1. To Ειδικό Σήμα Λειτουργίας/Γνωστοποίηση εν ισχύ (νέα και υφιστάμενα) (Χωρίς Ειδικό
Σήμα Λειτουργίας/Γνωστοποίηση δεν διενεργείται επιθεώρηση και κατάταξη).
2. Το ερωτηματολόγιο το οποίο προκύπτει από την εφαρμογή των κριτηρίων της
νομοθεσίας συμπληρωμένο από τον ιδιοκτήτη του καταλύματος για την κατάταξη του
καταλύματος σε συγκεκριμένη κατηγορία αστέρων ή κλειδιών .
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καταλύματος σε συγκεκριμένη κατηγορία αστέρων ή κλειδιών .
3. Το σύνολο των τελικών κατόψεων εγκεκριμένο από αρμόδια αρχή στις
οποίες αποτυπώνονται π.χ. όλα τα καταστήματα υγειονομικού
ενδιαφέροντος, οι κολυμβητικές δεξαμενές, καθώς και οποιοσδήποτε
άλλος χώρος αποτελεί κριτήριο κατάταξης.
Σε περιπτώσεις όπου δεν είναι δυνατή η αποστολή του συνόλου των
τελικών κατόψεων αυτά μπορούν να είναι διαθέσιμα και επιτόπου.
4. Πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, έγγραφα που να αποδεικνύουν την πλήρωση κριτηρίων
κατάταξης όπως περιγράφονται στις παρατηρήσεις για το κάθε κριτήριο κατάταξης στις
αντίστοιχες Υ.Α ή ερμηνευτικές εγκυκλίους.



ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ ΚΑΤΑ ISO 17065:2012 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ ΚΑΤΑ ISO 17065:2012 
ko_hotels_2_7_2015ko_hotels_2_7_2015

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΠΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΠ

Τα πιστοποιητικά εφόσον αντιστοιχούν σε Ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα 
πρέπει να τα έχουν εκδώσει φορείς διαπιστευμένοι από το Ε.ΣΥ.Δ. ή άλλους 
ομότιμους προς το Ε.ΣΥ.Δ. φορείς πού να ανήκουν στις Συμφωνίες αμοιβαίας 
αναγνώρισης της ΕΑ.
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5. Πρέπει να υπάρχει νόμιμη διαδικασία σύμβασης μεταξύ Φ.Π και ιδιοκτήτη 
καταλύματος.
6. Τα πιστοποιητικά που θα εκδοθούν με βάση το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 
17065:2012 θα έχουν 5ετή διάρκεια.
Δύναται η δυνατότητα στον ιδιοκτήτη των καταλυμάτων να ζητήσει
έκτακτη επιθεώρηση σε περίπτωση σημαντικών αλλαγών.



ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΞΕΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΞΕΕ –– ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ

ΟΟ ρρ ιι σσ μμ οο ίί
Φορέας Διενέργειας Ελέγχων και Επιθεωρήσεων (ΦΔΕΕ): ο οριζόμενος από το Ε.ΣΥ.Δ.
φορέας πιστοποίησης, που διαθέτει διαπίστευση σύμφωνα με ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17065, ώστε
να διεξάγει ελέγχους και επιθεωρήσεις για την κατάταξη καταλυμάτων σε κατηγορίες αστέρων
και κλειδιών

Ελεγχόμενος: ΦΔΕΕ και εκμεταλλευτές τουριστικών καταλυμάτων που έχουν ενταχθεί στο
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Ελεγχόμενος: ΦΔΕΕ και εκμεταλλευτές τουριστικών καταλυμάτων που έχουν ενταχθεί στο
σύστημα ελέγχου και επιθεωρήσεων και που εφαρμόζουν τις διατάξεις περί κατάταξης
τουριστικών καταλυμάτων σε αστέρια και κλειδιά

Συμβεβλημένες Επιχειρήσεις ορίζονται οι επιχειρήσεις που υποχρεούνται να συμμορφώνονται
με τις διατάξεις για την κατάταξη. Υπογράφουν σύμβαση με το ΦΔΕΕ, όπου εμπεριέχεται
ειδικός όρος - εξουσιοδότηση στον ΦΔΕΕ, όπως υποβάλει αυτός στο ΞΕΕ τον οικείο
φάκελο.

Διαδικτυακός τόπος κατάταξης: τόπος ειδικού σκοπού του ΞΕΕ για ηλεκτρονική διαδικασία
έκδοσης του Πιστοποιητικού Κατάταξης.



 Ανεξαρτησία Ανεξαρτησία -- ΑμεροληψίαΑμεροληψία
Μη εμπλοκή με οποιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία αδειοδότησης του 
καταλύματος και να απέχουν από κάθε δραστηριότητα που υποκρύπτει 
σύγκρουση συμφερόντων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΞΕΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΞΕΕ –– ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ
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 ΕμπιστευτικότηταΕμπιστευτικότητα
Μη μετάδοση πληροφοριών σε τρίτους χωρίς προηγούμενη συμφωνία της 
επιχείρησης (εξαιρούνται ΥΤ και ΞΕΕ), Διατήρηση ιστορικού για έξι έτη

http://cert.grhotels.gr



49tourism@tuv.at |  www.tuv.at © TÜV AUSTRIA



50tourism@tuv.at |  www.tuv.at © TÜV AUSTRIA



Σημείωση:

Το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης στο 
cert.grhotels.gr είναι κοινοί με αυτούς που διαθέτει το
κατάλυμα για την πρόσβαση του στο services.grhotels.gr.
Συνεπώς, οι εκμεταλλευτές που διαθέτουν ήδη κωδικούς δεν 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΞΕΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΞΕΕ –– ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ
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Συνεπώς, οι εκμεταλλευτές που διαθέτουν ήδη κωδικούς δεν 
απαιτείται να πραγματοποιήσουν εγγραφή.

E-services:

Oφειλές & Hλεκτρονικές Πληρωμές
Αιτήσεις Αλλαγής Στοιχείων Μητρώου
Βεβαιώσεις
Στοιχεία Οδηγού



username
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username
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username
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΞΕΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΞΕΕ –– ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ

Απαιτήσεις Απαιτήσεις σχετικές με την σχετικές με την επιθεώρηση επιθεώρηση Ο ΦΔΔΕ οφείλει:

– Εφαρμογή Κανονισμού ΞΕΕ (παρακολούθηση αλλαγών)
– Δήλωση Επιθεωρητών στο Μητρώο ΞΕΕ (ενημέρωση για 

προσθήκες/μεταβολές)
– Ορισμός Επιθεωρητή ανά επιθεώρηση κατάταξης (καταχώρηση κριτηρίων)
– Τεχνολογικός εξοπλισμός για διενέργεια επιθεωρήσεων και σύνδεση με το 
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– Τεχνολογικός εξοπλισμός για διενέργεια επιθεωρήσεων και σύνδεση με το 
ΞΕΕ

– Προγραμματισμός επιθεωρήσεων (2 ημερών, εκπρόσωπος ΞΕΕ)
–– Καταχώρηση ψηφιοποιημένου φακέλουΚαταχώρηση ψηφιοποιημένου φακέλου (προαπαιτούμενα πιστοποίησης, 

Τεχνική Έκθεση και Βεβαίωση Συνδρομής Προϋποθέσεων Κατάταξης)
– Τήρηση αρχείου: 6 έτη
– Μέριμνα για επιβεβαίωση στοιχείων επικοινωνίας καταλύματος
– Παρακολούθηση ενημερώσεων και αλλαγών από ΞΕΕ
– Εφαρμογή αποδεκτών τρόπων λήψης δείγματος



ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΞΕΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΞΕΕ –– ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ

 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (ΤΕ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (ΤΕ) –– ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (ΒΣ)ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (ΒΣ)

– Συμπλήρωση με πληρότητα του Εντύπου Ελέγχου Κατάταξης, ηλεκτρονικής 
φόρμας κριτηρίων

– Επαρκής ανάλυση και τεκμηρίωση ΜΣ (απόδειξη ΜΣ)

– Αποδεκτοί τρόποι λήψης δείγματος                        Ε.ΣΥ.Δ.
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– Αποδεκτοί τρόποι λήψης δείγματος                        Ε.ΣΥ.Δ.

– ΤΕ ηλεκτρονικά διαθέσιμη στο ΞΕΕ τη στιγμή ολοκλήρωσης της επιθεώρησης

– Πλήρης ΤΕ (και φωτογραφίες) εντός 30 ημερών από την υποβολή αίτησης 
κατάταξης

– Πριν την έκδοση ΒΣ ... κλείσιμο ΜΣ, ανασκόπηση Εντύπου Ελέγχου Κατάταξης, 
επίλυση διαφορών, παραπόνων & ενστάσεων



ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΞΕΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΞΕΕ –– ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ

Διαδικτυακή Διαδικασία από Διαδικτυακή Διαδικασία από 
Εκμεταλλευτή Εκμεταλλευτή Κύριου Τουριστικού Κύριου Τουριστικού Καταλύματος και ΦΔΕΕΚαταλύματος και ΦΔΕΕ

Κωδικοί πρόσβασης ΦΔΕΕ
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Κωδικοί πρόσβασης ΦΔΕΕ

Ενημέρωση Μητρώου 
Επιθεωρητών 

Ξεχωριστοί κωδικοί ανά 
προφίλ επιθεωρητή



ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΞΕΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΞΕΕ –– ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ

Η διαδικασία ξεκινά αμέσως μετά την υποβολή του σχετικού φακέλου Η διαδικασία ξεκινά αμέσως μετά την υποβολή του σχετικού φακέλου 
στην οικεία Π.Υ.Τ. και την έκδοση του Ε.Σ.Λ.στην οικεία Π.Υ.Τ. και την έκδοση του Ε.Σ.Λ.

Εγγραφή με αποστολή του Ε.Σ.Λ. στο Εγγραφή με αποστολή του Ε.Σ.Λ. στο ee--mail mail protokolo@grhotels.grprotokolo@grhotels.gr
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…Username & Password



Συμπλήρωση φόρμας 
κριτηρίων κατάταξης

από εκμεταλλευτή

Ενημέρωση εκμεταλλευτή από ΞΕΕ
για απαιτούμενα δικαιολογητικά 
που θα προσκομίσει στο ΦΔΕΕ

Σύμβαση με ΦΔΕΕ

Ηλεκτρονική Αίτηση 
από εκμεταλλευτή 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΞΕΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΞΕΕ –– ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ
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Σύμβαση με ΦΔΕΕ
από εκμεταλλευτή 

(με ΕΣΛ/Γνωστοποίση 
και σύμβαση με ΦΔΕΕ)

Ενημέρωση ΦΔΕΕ από σύστημα
για αίτηση που του έχει ανατεθεί

ΦΔΕΕ: ορισμός 
ημ/νίας και
επιθεωρητή

Η αίτηση περιέχει 
και αυτοκατάταξη
του εκμεταλλευτή



ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΞΕΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΞΕΕ –– ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ

Επιθεωρητής: 
μεταφόρτωση 

Κριτηρίων καταλύματος

Επιθεωρητής: 
Μεταφόρτωση δικαιολογητικών 
κριτηρίων κατά την επιθεώρηση 

ολοκλήρωση αυτοψίας εντός 5 ημερών

Επιθεωρητής: Σύνταξη 
Τεχνικής Έκθεσης

Μεταφόρτωση 
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Καταχώρηση φυσικής τοποθεσίας μεταφόρτωσης Καταχώρηση φυσικής τοποθεσίας μεταφόρτωσης 
από τόπο αυτοψίαςαπό τόπο αυτοψίας

Ολοκλήρωση μεταφόρτωση μόνο με μοναδικούς Ολοκλήρωση μεταφόρτωση μόνο με μοναδικούς 
κωδικούς κωδικούς επιθεωρητή/εκμεταλλευτήεπιθεωρητή/εκμεταλλευτή ((ee--signaturesignature))

Δυνατότητα για ενημέρωση εξέλιξης διαδικασίας Δυνατότητα για ενημέρωση εξέλιξης διαδικασίας καθ΄καθ΄
όλη τη διάρκειαόλη τη διάρκεια

Τεχνικής Έκθεσης
/

(ολοκλήρωση αυτοψίας)

Μεταφόρτωση 
Τεχνικής Έκθεσης και 
Βεβαίωσης Συνδρομής

Έλεγχος από ΞΕΕ
ΕΚΔΟΣΗ ΕΚΔΟΣΗ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 
ΚΑΤΑΤΑΞΗΣΚΑΤΑΤΑΞΗΣ



ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙΕΠΙΒΕΒΑΙΩΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ
Με ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση
Βάση εκτίμησης κινδύνου
Χωρίς περιορισμό ως προς τη συχνότητα και την ένταση
Προληπτικού χαρακτήρα ή κατόπιν καταγγελίας
Ασκείται από:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΞΕΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΞΕΕ –– ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ
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Ανακρίβειες 
συνταχθείσας 

Έκθεσης από ΦΔΕΕ

Εξηγήσεις από ΦΔΕΕ πριν τη Εξηγήσεις από ΦΔΕΕ πριν τη 
διεκπεραίωση από το ΝΟΜΟδιεκπεραίωση από το ΝΟΜΟ

 Προσωπικό ΞΕΕ
 Ανεξάρτητους εξωτερικούς επιθεωρητές
 Διαπιστευμένο φορέας ISO 17065/2012 (μη συμετοχή στη διαδικασία κατάταξης, 
δεν λειτουργεί ανταγωνιστικά, επιτελεί δεσμευτικά μόνο αυτή τη δραστηριότητα)



ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ –– ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΠΑΡΑΠΟΝΑ -- ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ

Επίλυση από διοικητικά όργανα του ΞΕΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΞΕΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΞΕΕ –– ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ
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Ηλεκτρονική υποβολή ενστάσεων μέσω ιστοσελίδας 
(πληροφορίες, υποβολή, διαχείριση)

Ζητήματα εκτός κανονισμού ρυθμίζονται με αποφάσεις 
αρμοδίων οργάνων



Ο ΦΔΕΕ περιορίζεται στα κριτήρια που αναφέρονται στο σχετικό 
νομοθετικό πλαίσιο

ΜΣ                              συμμόρφωση εντός ορισμένου χρονικού 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΞΕΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΞΕΕ –– ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ
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ΜΣ                              συμμόρφωση εντός ορισμένου χρονικού 
διαστήματος

Συναίνεση υπευθύνου καταλύματος για την κατάθεση της ΤΕ στο 
ΞΕΕ από τον ΦΔΕΕ (διευκόλυνση διαδικασίας έκδοσης 
Πιστοποιητικού Κατάταξης) 
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ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ (ενδεικτικά)ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ (ενδεικτικά)
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ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ (ενδεικτικά)ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ (ενδεικτικά)
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ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ (ενδεικτικά)ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ (ενδεικτικά)

69tourism@tuv.at |  www.tuv.at © TÜV AUSTRIA



ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ (ενδεικτικά)ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ (ενδεικτικά)
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ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ (ενδεικτικά)ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ (ενδεικτικά)
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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (ενδεικτικά)ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (ενδεικτικά)
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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (ενδεικτικά)ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (ενδεικτικά)

Εγκεκριμένα από αρμόδιες αρχές σχέδια των ξενοδοχειακών μονάδων (κατόψεις όλων των ορόφων, 
ισογείου και υπογείων – αν υπάρχουν - καθώς και τοπογραφικό διάγραμμα ή διάγραμμα δόμησης), ήτοι 
από πολεοδομία ή τακτοποιημένα βάσει νομοθετικού πλαισίου τακτοποίησης αυθαιρέτων

Έγγραφα Αδειοδότησης όλων των καταστημάτων που λειτουργούν εντός των ξενοδοχείων (π.χ. 
εστίασης πλήρους ή πρόχειρου γεύματος, αναψυχής κτλ).

Πίνακες προσωπικού κατά τις περιόδους με μέγιστο και ελάχιστο αριθμό εργαζομένων (της αμέσως 
προηγούμενης περιόδου)

Τίτλοι σπουδών και πιστοποιητικά γλωσσομάθειας του προσωπικού
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Τίτλοι σπουδών και πιστοποιητικά γλωσσομάθειας του προσωπικού

Άδειες Κολυμβητικών Δεξαμενών

Ιδιωτικά Συμφωνητικά και παραστατικά που να αποδεικνύουν συνεργασία με υπεργολάβους (π.χ. για 
στεγνό καθάρισμα, security)

Βεβαιώσεις Απεντόμωσης-Μυοκτονίας

Παραστατικά προμηθευτών

Ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης

Προγράμματα Καθαριότητας Δωματίων/Κοινόχρηστων χώρων

Κατάλογος υπηρεσιών (hotel directory)



ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΞΕΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΞΕΕ –– ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ

Εγκεκριμένα σχέδια…

 για μεν αδειοδοτημένο (με ΕΣΛ) μέχρι την έκδοση του ν. 4276/2014
κατάλυμα, τα εγκεκριμένα από τις αρμόδιες Περιφερειακές
Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ) σχέδια, όπως και ενδεχόμενες
σχετικές βεβαιωτικές πράξεις υπαγωγής του καταλύματος σε ρύθμιση
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σχετικές βεβαιωτικές πράξεις υπαγωγής του καταλύματος σε ρύθμιση
πολεοδομικής τακτοποίησης /νομιμοποίησης (ενδεικτικά αναφέρονται
ν. 2160/93, ν. 3766/09, ν. 3843/10, ν. 4014/11, ν. 4178/13), που
συνοδεύουν το Ε.Σ.Λ./Γνωστοποίηση

για δε νέο κατάλυμα (δηλαδή αδειοδοτημένο με ΕΣΛ/Γνωστοποίηση
μετά την έκδοση του ν. 4276/2014) τα αντίγραφα σχεδίων που
συνοδεύουν την άδεια οικοδομής ή την άδεια δόμησης.



ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΞΕΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΞΕΕ –– ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ

«Βεβαίως, αν κατά την διαδικασία της 
επιθεώρησης διαπιστώσουν υπερβάσεις, 
αναντιστοιχίες ή οιασδήποτε μορφής 
παραβάσεις που αφορούν το προς 

Διευκρίνιση Υπουργείου Τουρισμού:Διευκρίνιση Υπουργείου Τουρισμού:
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παραβάσεις που αφορούν το προς 
πιστοποίηση τουριστικό κατάλυμα, αφ’ 
ενός δεν προχωρούν στην πιστοποίησή 
του και αφ’ ετέρου καταγγέλλουν στις 
αρμόδιες αρχές τα ευρήματα της 
επιθεώρησης/ελέγχου που κατά την 
άποψή τους συνιστούν παράβαση.»
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Η αιωνιότητα, είναι Η αιωνιότητα, είναι ποιότηταποιότητα, δεν είναι ποσότητα, , δεν είναι ποσότητα, 
αυτό είναι το μεγάλο, πολύ απλό μυστικό…αυτό είναι το μεγάλο, πολύ απλό μυστικό…

Νίκος Καζαντζάκης 1883Νίκος Καζαντζάκης 1883--1957, Ελλ. Συγγραφέας1957, Ελλ. Συγγραφέας

Η πιστοποίηση είναι πολιτισμόςΗ πιστοποίηση είναι πολιτισμός
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Νίκος Καζαντζάκης 1883Νίκος Καζαντζάκης 1883--1957, Ελλ. Συγγραφέας1957, Ελλ. Συγγραφέας

www.tuvaustriahellas.gr | www.tuvaustria.academy

««ό,τιό,τι αξίζει να κάνεις, αξίζει να το κάνεις καλά!αξίζει να κάνεις, αξίζει να το κάνεις καλά!»»


