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Νέο Κανονιστικό Πλαίσιο



Νόµος- Κανονισµοί

• Ο περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας

Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμος

2019

• Οι περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας

Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Γενικοί)

Κανονισμοί του 2019

• Ημερομηνία δημοσίευσης 15.03.2019

• Ν. 34(Ι)/2019

• Κ.Δ.Π. 90/2019



Στόχοι του Νέου Νόμου

• Ελαστικότητα και Ευελιξία - δημιουργία ξενοδοχειακών 

επιχειρήσεων βάσει διαφορετικών φιλοσοφιών ώστε να 

ικανοποιούνται πιο αποτελεσματικά οι ανάγκες των 

στοχευμένων αγορών. 

( Aldiana concept, Sunprime concept, Sensatory concept)

- οικογένειες - ζευγάρια - οικογένειες 

• Απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης των

ξενοδοχειακών επιχειρήσεων



Κύριες αλλαγές …

• Κατάργηση έκδοσης πιστοποιητικού καταλληλότητας γηπέδου 

• Κατάργηση έγκρισης αρχιτεκτονικών σχεδίων (από το Υφυπουργείο)

• Κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής τιμών δωματίων για έγκριση

• Η άδεια λειτουργίας εκδίδεται με την υποβολή πιστοποιητικών/ αδειών 

• Η άδεια λειτουργίας καλύπτει και τα κέντρα που λειτουργούν στην μονάδα

• Η άδεια λειτουργίας και η κατάταξη έχουν τριετή ισχύ

• Η κατάταξη πραγματοποιείται με βάση κριτήρια τα οποία στοχεύουν στην 
ποιότητα, την εξυπηρέτηση και στην διαφοροποίηση του προϊόντος  

• Εισάγονται νέοι χαρακτηρισμοί -“Boutique Hotels” και “Suite Hotels”.

• Θεσμοθετείται το Αστικό Ξενοδοχείο (City hotel)

• Εισάγεται ο θεσμός του μυστικού επισκέπτη για αξιολόγηση του επιπέδου 
των παρεχομένων υπηρεσιών στα ξενοδοχεία (1-5*)



Νέοι ορισµοί…

� “Αστικό ξενοδοχείο” σημαίνει ξενοδοχείο που χωροθετείται 

εντός Αστικού Κέντρου ή Κεντρικής Εμπορικής Περιοχής 

(ΚΕΠ), όπως αυτά ορίζονται στο σχέδιο ανάπτυξης.

� “Suites”. Κάθε ξενοδοχείο δύναται να λάβει τη διάκριση 

“suites” νοουμένου ότι το 80% των δωματίων του έχει 

εμβαδό τουλάχιστο 40 τετραγωνικά μέτρα. 



Νέοι ορισµοί…

“Βoutique Hotel” - Σε περίπτωση αστικού ξενοδοχείου ο αριθμός των δωματίων του 

δεν υπερβαίνει τα εκατό (100) και στα υπόλοιπα ξενοδοχεία ο αριθμός των δωματίων 

δεν υπερβαίνει τα ογδόντα (80) και

Ικανοποιεί τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα 3 κριτήρια:

α) Διαθέτει ιδιαίτερο θέμα ή χαρακτήρα διακόσμησης ή/και αρχιτεκτονικής στο 

σύνολο της επιχείρησης

β) Διαθέτει διαφορετική θεματική διακόσμηση σε κάθε δωμάτιο 

γ) Προσδιορίζει συγκεκριμένο διακοσμητικό θέμα για το κάθε κοινόχρηστο δωμάτιο



∆ιαδικασία αδειοδότησης και κατάταξης

Άδεια

Κατάταξη

Μυστική 
Επίσκεψη



∆ιαδικασία αδειοδότησης και κατάταξης



Αδειοδότηση Ξενοδοχείου

Η άδεια λειτουργίας του ξενοδοχείου εκδίδεται από το Υφυπουργείο 

Τουρισμού εντός 2 μηνών  από την ημερομηνία υποβολής πλήρους 

αίτησης (Αρ.6(1))  ισχύει για 3 χρόνια από την ημερομηνία έκδοσης της 

και ανανεώνεται αυτόματα με την καταβολή των τελών για την επόμενη 

τριετία(Αρ.6(3)), νοουμένου ότι  προσκομιστούν τα εν ισχύ πιστοποιητικά 

που προβλέπονται στον Καν.3(3).



Α̟αιτούµενα ̟ιστο̟οιητικά για έκδοση άδειας λειτουργίας 

• Αίτηση για έκδοση άδειας λειτουργίας  ξενοδοχειακής επιχείρησης

• Υγειονομικό πιστοποιητικό

• Υγειονομική Βεβαίωση Κολυμβητικής Δεξαμενής

• Πιστοποιητικό Καταλληλότητας Κολυμβητικής Δεξαμενής

• Έκθεση  Ελέγχου Ανελκυστήρα

• Άδεια Αποθήκευσης Πετρελαιοειδών

• Αντίγραφο έκθεσης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας

• Επιστολή Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας για την ύπαρξη Γραπτής Εκτίμησης 

Κινδύνων (ΓΕΚ)

• Αντίγραφο της άδεια οικοδομής - Έλεγχος χρήσης της οικοδομής (ξενοδοχείο), συνοδευόμενοι 

όροι έκδοσης της άδειας οικοδομής, μαζί με μια πλήρης σειρά αρχιτεκτονικών σχεδίων της άδειας 

οικοδομής. 



∆ιαδικασία αδειοδότησης

�Αξιολόγηση της υποβληθείσας αίτησης για αδειοδότηση

�Έλεγχος σχεδίων άδειας οικοδομής

-Ετοιμασία της “Τεχνικής ‘Έκθεσης”

�Έκδοση Άδεια Λειτουργίας 

-Έλεγχος Πιστοποιητικών 

-Δεδομένα που προκύπτουν από την “Τεχνική Έκθεση”

--Έκδοση Άδειας Λειτουργίας 



Κατάταξη Ξενοδοχειακών Ε̟ιχειρήσεων

Τα κυρίως ξενοδοχεία και τα συγκροτήματα μικρών κατοικιών 

κατατάσσονται σε τάξεις - άνευ αστέρα μέχρι 5 αστέρων, ενώ 

τα ξενοδοχεία εντός παραδοσιακών οικοδομών δεν 

ταξινομούνται



∆ιαδικασία Κατάταξης

Η κατάταξη των ξενοδοχείων διενεργείται από το Υφυπουργείο Τουρισμού 

εντός 2 εβδομάδων από την έκδοση της άδειας (Αρ. 7(1))

�Επιθεώρηση Κατάταξης

-Με Βάση το Τρίτο Παράρτημα Κριτηρίων Κατάταξης Καν.4(1) 

�Αξιολόγηση της έκθεσης κατάταξης από την ΚΥ

�Ενημέρωση Επιχειρηματία

�Η κατάταξη ανανεώνεται ανά τριετία. Ο επιχειρηματίας υποβάλει αίτηση για 

ανανέωση της κατάταξης τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν τη λήξη της 

υφιστάμενης κατάταξης - Αρ. 7(5β)



Πίνακας   υποχρεωτ ικών κρ ι τηρ ίων  κατάταξης  
ξενοδοχε ίων   ( 1 )

14

5* 4* 3* 2* 1*

2

Ελάχιστο εμβαδόν χώρου  
υποδοχής 
συμπεριλαμβανομένου και 
του καθιστικού για ξ/χ για 
κάθε 100 κλίνες (τ.μ.)

60  τ.μ. 50 τ.μ. 40 τ.μ. 30  τ.μ. 25 τ.μ.

3

Ελάχιστο εμβαδόν 

εσωτερικών κοινόχρηστων 

χώρων

4 τ.μ.

ανά δωμάτιο 

3 τ.μ. ανά 

δωμάτιο

1.15 τ.μ. ανά 

δωμάτιο

1 τ.μ. ανά 

δωμάτιο

0.75 τ.μ. ανά 

δωμάτιο

4 Κεντρικό Χρηματοκιβώτιο Υ Υ Υ Υ Υ

5

Ελεύθερη πρόσβαση στο 

διαδίκτυο για όλους τους 

χώρους

Υ Υ Υ Υ Υ

6

Κοινόχρηστες τουαλέτες 

επισκεπτών (WC)

α. για ξ/χ 1−100 κλινών

β. για ξ/χ >100 κλινών

(ανά φύλο)

Y

Τουλάχιστον

3

Τουλάχιστον

5

Y

Τουλάχιστον

3

Τουλάχιστον

5

Y

Τουλάχιστον

2

Τουλάχιστον

4

Y

Τουλάχιστον

2

Τουλάχιστον

4

Y

Τουλάχιστον

2

Τουλάχιστον

4

9
Ελάχιστο εμβαδόν

δίκλινου δωματίου (τ.μ.)
25 τ.μ. 21,5 τ.μ. 19,5 τ.μ. 16,5 τ.μ. 13,5 τ.μ.



ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΆ ΚΡΙΤΉΡΙΑ ΚΑΤΆΤΑΞΗς (ΔΕΝ ΔΊΔΟΝΤΑΙ ΒΑΘΜΟΊ)

Πινάκας  υποχρεωτ ικών κριτηρίων  κατάταξης  
ξενοδοχε ίων   ( 2 )

15

Λουτρό

5* 4* 3* 2* 1*

17

Μπανιέρα ή 

ντουζιέρα στο 

σύνολο των 

δωματίων /

διαμερισμάτων με τα 

λοιπά είδη υγιεινής 

και

εξοπλισμό μπάνιου

και παροχή χαρτιού

υγείας, σαπουνιού,

σαμπουάν

Υ Υ Υ Υ Υ -

18

Αντιολισθητική 

επιφάνεια στη 

μπανιέρα ή ντουζιέρα 

ή αντιολισθητικό 

χαλάκι

Υ Υ Υ Υ Υ -

19 Καθρέπτης Υ Υ Υ Υ Υ -

Προσωπικό

20

Χορήγηση 

εγχειριδίου 

λειτουργίας του 

ξενοδοχείου στο 

προσωπικό

Υ Υ Υ Υ Υ -



ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΆ  ΚΡΙΤΉΡΙΑ ΚΑΤΆΤΑΞΗς

Π ίνακας  προα ιρε τ ι κών κρ ι τηρ ίων  κατάταξης  ξ ενοδοχε ίων   ( 3 )

16

Υποδοχή – Κοινόχρηστοι χώροι

Βαθμοί 5* 4* 3* 2* 1*

2.1

Προσαύξηση του υποχρεωτικού
εμβαδού χώρου υποδοχής
α. κατά 30%
β. κατά 40%
γ. κατά 50%

100
200
300

ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ

2.2
Υπηρεσία για γρήγορη άφιξη / 
αναχώρηση (Express check in / 
out service)

80 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ -

2.3
Υπηρεσία μεταφοράς
αποσκευών

50 Υ Υ ΠΡ ΠΡ ΠΡ -

2.4
Θυρωρός (concierge) ή / και
Guest Services 

50 Υ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ -

2.5 Εξωτερικός θυρωρός (Doorman) 50 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ -

2.6
Ελεύθερη πρόσβαση στο 
διαδίκτυο

150 Υ Υ Υ ΠΡ ΠΡ

2.7
Βοηθός υποδοχής (Groom − 
pageboy)

50 Y ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ -

2.8
Υπηρεσία φύλαξης αποσκευών 
σε διακριτό χώρο

100 Υ Υ ΠΡ ΠΡ ΠΡ -



ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΆ  ΚΡΙΤΉΡΙΑ ΚΑΤΆΤΑΞΗς

Πίνακας  προαιρετ ικών κριτήριων  κατάταξης  
ξενοδοχε ίων   ( 4 )

17

Βαθμοί 5* 4* 3* 2* 1*

6.4
Εξοπλισμός υδρομασάζ στην

Κολυμβητική δεξαμενή
100 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ

6.5 Κολυμβητική δεξαμενή παιδική 100 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ

6.6

Κολυμβητική δεξαμενή

κοινόχρηστη κλειστή

θερμαινόμενη τουλάχιστον 50 τ.μ.

150 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ

6.7

Εξωτερική κοινόχρηστη θερμαινόμενη 

κολυμβητική δεξαμενή τουλάχιστον 50 

τ.μ.

100 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ

6.8

Ιδιωτικές κολυμβητικές δεξαμενές

Α. στο 20% των δωματίων

Β. άνω του 20% των δωματίων

100

150
ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ

6.9

Κέντρα αναζωογόνησης που 

περιλαμβάνουν τουλάχιστον δύο

από τα Sauna, Steam Bath, Jacuzzi

και δύο είδη θεραπειών ή μασάζ

200 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ



Εφόσον ένα ξενοδοχείο ικανοποιεί τα υποχρεωτικά κριτήρια για 

κατάταξη του σε μια τάξη (π.χ. 2 αστέρων) απαιτείται παράλληλα να  

ικανοποιεί και την ελάχιστη βαθμολογία των προαιρετικών κριτηρίων 

κατάταξης των 2 αστέρων, για να είναι δυνατό να καταταγεί στους 2 

αστέρες. 

Πινάκας  κριτηρίων  κατάταξης  ξενοδοχε ίων   (5 )

18

ΤΑΞΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ 5* 4* 3* 2* 1* ΧΩΡΙΣ 
*

Ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία 
βάσει προαιρετικών 

βαθμολογούμενων κριτηρίων

5000 4000 3000 2000 1000 >



Αδειοδότηση Τουριστικών Καταλυµάτων

Η άδεια λειτουργίας των Τουριστικών Καταλυμάτων εκδίδεται από το 

Υφυπουργείο Τουρισμού εντός 2 μηνών  από την ημερομηνία υποβολής 

πλήρους αίτησης (Αρ.6(1)),  ισχύει για 3 χρόνια από την ημερομηνία 

έκδοσης της και ανανεώνεται αυτόματα με την καταβολή των τελών για 

την επόμενη τριετία(Αρ.6(3).



Α̟αιτούµενα ̟ιστο̟οιητικά για έκδοση άδειας λειτουργίας

• Αίτηση για έκδοση άδειας λειτουργίας  ξενοδοχειακής επιχείρησης

• Υγειονομικό πιστοποιητικό

• Υγειονομική Βεβαίωση Κολυμβητικής Δεξαμενής

• Πιστοποιητικό Καταλληλότητας Κολυμβητικής Δεξαμενής

• Έκθεση  Ελέγχου Ανελκυστήρα

• Άδεια Αποθήκευσης Πετρελαιοειδών

• Αντίγραφο έκθεσης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας

• Επιστολή Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας για την ύπαρξη 

Γραπτής Εκτίμησης Κινδύνων (ΓΕΚ)

• Αντίγραφο της άδεια οικοδομής - Έλεγχος χρήσης της οικοδομής  ( π.χ Οργανωμένα 

Διαμερίσματα) συνοδευόμενοι όροι έκδοσης της άδειας οικοδομής, μαζί με μια πλήρης σειρά 

αρχιτεκτονικών σχεδίων της άδειας οικοδομής. 



∆ιαδικασία αδειοδότησης

�Αξιολόγηση της υποβληθείσας αίτησης για αδειοδότηση

�Έλεγχος σχεδίων άδειας οικοδομής

-Ετοιμασία της “Τεχνικής ‘Έκθεσης” 

�Έκδοση Άδεια Λειτουργίας

-Έλεγχος Πιστοποιητικών 

-Δεδομένα που προκύπτουν από την “Τεχνική Έκθεση”

--Έκδοση Άδειας Λειτουργίας



Κατάταξη Ξενοδοχειακών Ε̟ιχειρήσεων
(Τουριστικά Καταλύµατα)

Τα Τουριστικά Καταλύματα κατατάσσονται σε:

• Τουριστικές Κατασκηνώσεις – Αρ. 12(α)

• Οργανωμένα Διαμερίσματα – Πολυτελείας, Α, Β και άνευ τάξης- Αρ. 12(β)

• Τουριστικά Χωριά - Πολυτελείας, Α, Β και άνευ τάξης – Αρ. 12(γ)

• Τουριστικές Επαύλεις  - Αρ. 12(δ)

• Παραδοσιακές Οικοδομές – Αρ. 12(ε)



∆ιαδικασία Κατάταξης (1)

Η κατάταξη των τουριστικών καταλυμάτων διενεργείται από το Υφυπουργείο 

Τουρισμού εντός 2 εβδομάδων από την έκδοση της άδειας (Αρ. 15(1))

�Επιθεώρηση Κατάταξης – Με βάση τα παραρτήματα Κριτηρίων Κατάταξης 1-4 

Αρ. 12(α) , (β), (γ), (δ) και (ε) ανάλογα της περίπτωσης και ετοιμασία της 

σχετικής  “έκθεσης κατάταξης”

�Αξιολόγηση της έκθεσης κατάταξης από την ΚΥ

�Ενημέρωση Επιχειρηματία 



∆ιαδικασία Κατάταξης (2)

-Η κατάταξη ανανεώνεται ανά τριετία κατά την καθορισμένη διαδικασία Αρ. 15(5).

-Σε περίπτωση διαπίστωσης, κατά τον καθορισμένο τρόπο, απουσίας των στοιχείων 

που λήφθηκαν υπόψη κατά την κατάταξη, γίνεται ανακατάταξη στην αρμόζουσα 

κατώτερη τάξη ή σε σοβαρές περιπτώσεις, αυτή δεν χορηγείται (Αρ. 15(6)).

-Νοείται ότι, το υφυπουργείο τουρισμού οφείλει όπως, πριν προβεί σε οποιαδήποτε 

ανακατάταξη ή απόφαση, θέσει εύλογη προθεσμία προς αναπλήρωση των 

διαπιστωθεισών ελλείψεων ή παραβάσεων



Πίνακες κατάταξης τουριστικών 
καταλυμάτων

Πρώτο Παράρτημα- Προδιαγραφές Τουριστικών Κατασκηνώσεων

Δεύτερο Παράρτημα- Προδιαγραφές Τουριστικών Επαύλεων

Τρίτο Παράρτημα- Προδιαγραφές Παραδοσιακών Οικοδομών

Τέταρτο Παράρτημα- Πίνακας Κριτηρίων Οργανωμένων Διαμερισμάτων

Τέταρτο Παράρτημα- Πίνακας Κριτηρίων Τουριστικών  Χωριών



Πρώτο  παράρτημα - προδιαγραφές  τουριστ ικών
κατασκηνώσεων

26

1.1 Ανεξάρτητο και αυτοτελές οικόπεδο και εγκαταστάσεις επιχείρησης 
1.2 Εγκατάσταση εκτός κατοικημένης περιοχής  
1.3 Κοινόχρηστα μαγειρεία και πλυντήρια 
1.4 Χώρος εστίασης / αναψυκτήριο  
1.5 Χώροι υγιεινής  
1.6 Τηλέφωνο 
1.7 Χώρος παροχής πρώτων βοηθειών 
1.8 Χάρτης διάταξης χώρου με σήμανση για πυροσβεστήρες και λοιπές εγκαταστάσεις  
1.9 Γραφείο διεύθυνσης και διαχείρισης το οποίο θα λειτουργεί χώρος παροχής πρώτων βοηθειών, ο οποίος να διαθέτει τα 

αναγκαία είδη πρώτων βοηθειών, χώρος φύλακα με κλίνη, ιδιαίτερο αποχωρητήριο και ντους, όπου απαιτείται, και θα 
διαθέτει τηλέφωνο 

1.10 Στις εγκαταστάσεις θα πρέπει να παρέχεται ηλεκτροδότηση/φωτισμός, υδροδότηση και διάθεση λυμάτων. 
 



Δεύτερο  παράρτημα  - προδιαγραφές  τουριστ ικών  
επαύλεων

27

1.1 Ανεξάρτητο και αυτοτελές οικόπεδο και εγκαταστάσεις επιχείρησης

1.2 Oi χώροι τους να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την επιχείρηση  

1.3 Τηλεφωνική σύνδεση με το εξωτερικό δίκτυο όλο το εικοσιτετράωρο και τηλεφωνικές συσκευές σε 
όλες τις επαύλεις 

1.4 Κλιματισμός ψύξης 

1.5 Κλιματισμός θέρμανσης ή σύστημα κεντρικής θέρμανσης σε κάθε έπαυλη και δωμάτιο

2. Επαύλεις

2.1 Σαλόνι 

2.2 Τραπεζαρία 

2.3 Κουζίνα 

2.4 Ιδιαίτερο λουτρό και εγκαταστάσεις υγιεινής 



Τρίτο  παράρτημα  - προδιαγραφές  παραδοσιακών  
οικοδομών  (τουριστ ικό  κατάλυμα )
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1.1 Η επιχείρηση αποτελείται από μεμονωμένες οικοδομές ή μέρος οικοδομής ή από 

ομάδα αυτοτελών οικοδομών συγκροτημένων σε ενιαίο σύνολο 

1.2 Χώροι υγιεινής - λουτρό (ντουζιέρα ή μπανιέρα, αποχωρητήριο και νιπτήρα) σε κάθε 

οικοδομή

1.3 Τηλεφωνική εγκατάσταση σε κάθε οικοδομή

Επίπλωση

2.1 Σκεύη παρασκευής, σερβιρίσματος και κατανάλωσης εδεσμάτων και ποτών

2.2 Μαγειρική συσκευή με τουλάχιστον δύο (2) εστίες

2.3 ψυγείο

2.4 Ντουλάπια για φύλαξη τροφίμων και ντουλάπια για φύλαξη σκευών

2.5 Τραπέζι ή πάγκο σερβιρίσματος με τα ανάλογα καθίσματα



Τέταρτο  παράρτημα - πίνακας  κρ ι τηρ ίων  οργανωμένων  
δ ιαμερ ισμάτων  κα ι  τουρ ιστ ικών  χωρίων  ( 1 )
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Πολυτελείας Α’ Β’

2.5 Θερμαινόμενη κολυμβητική 
δεξαμενή 

100 (για 
Πολυτελείας)

200 (για Α 
τάξης)

250 (για Β 
τάξης)

ΠΡ ΠΡ ΠΡ

-

1. Κοινόχρηστοι χώροι

3.1 Προθάλαμος 

προσέλευσης και 

υποδοχή

-

Υ Υ Υ

-

3.2 Κοινόχρηστη αίθουσα 

παραμονής (σαλόνι) και 

μπαρ

50 ΠΡ ΠΡ ΠΡ

-

3.3 Αίθουσα εστίασης 

(εστιατόριο / καφετέρια) 

100
ΠΡ ΠΡ ΠΡ

-

3.4 Αίθουσα πολλαπλής 

χρήσης

150
ΠΡ ΠΡ ΠΡ

-

3.6 Κοινόχρηστοι χώροι 

υγιεινής 

50
Υ Υ ΠΡ

-

5.       Διαμερίσματα

5.33 Ελάχιστη επιφάνεια δαπέδου 
υπνοδωματίου 14 τ.μ. 100 Υ ΠΡ ΠΡ

5.34 Ελάχιστη επιφάνεια δαπέδου 
υπνοδωματίου 13 τ.μ. 50 - Υ ΠΡ

5.35 Ελάχιστη επιφάνεια δαπέδου 
υπνοδωματίου 12 τ.μ. - - - Υ



Τέταρτο  παράρτημα - πίνακας  κρ ι τηρ ίων  οργανωμένων  

δ ιαμερ ισμάτων  κα ι  τουρ ιστ ικών  χωρίων  ( 2 )
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ΤΑΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ Πολυτελείας Α’ Β’ Άνευ Τάξης

Ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία βάσει   
προαιρετικών βαθμολογούμενων κριτηρίων

2200 1500 900 >

Εφόσον η επιχείρηση ικανοποιεί τα υποχρεωτικά κριτήρια για κατάταξη της σε 

μια τάξη (π.χ. Α τάξη) απαιτείται παράλληλα να  ικανοποιεί και την ελάχιστη 

βαθμολογία των προαιρετικών κριτηρίων κατάταξης της Α’ τάξης, για να είναι 

δυνατό να καταταγεί  στην τάξη Α’.



Προκαταρκτική Κατάταξη

Η προκαταρκτική κατάταξη δύναται να δοθεί από το Υφυπουργείο

Τουρισμού στη βάση της Άδειας Οικοδομής σε ότι αφορά των αριθμών

των υπνοδωματίων/ διαμερισμάτων και κατόπιν προσκόμισης

ενυπόγραφης βεβαίωσης από τον επιχειρηματία αναφορικά με τα

ποιοτικά χαρακτηριστικά του ξενοδοχείου και ισχύει μέχρι και την

υποχρεωτική έκδοση της τελικής κατάταξης Αρ.7(1) και Αρ. 15(1)



(ex) Τουριστικά ∆ιαµερίσµατα

Τα υφιστάμενα εγγεγραμμένα τουριστικά διαμερίσματα τα 

οποία είχαν εγγραφεί σύμφωνα με τους περί Ξενοδοχείων 

και Τουριστικών Καταλυμάτων (Τουριστικών Διαμερισμάτων) 

Κανονισμών του 1985 έως 2005, με την έναρξη ισχύος του 

παρόντος Νόμου, ενσωματώνονται ως έχουν στην κατηγορία 

Οργανωμένα Διαμερίσματα (Αρ. 12Β)



Έλεγχος

Το Υφυπουργείο Τουρισμού δύναται οποτεδήποτε να διεξάγει 

αυτεπάγγελτα έλεγχο σε ξενοδοχείο ή τουριστικό κατάλυμα, 

για τη διακρίβωση της ύπαρξης άδειας λειτουργίας καθώς και 

της τήρησης, από τον επιχειρηματία, των όρων της άδειας 

λειτουργίας του ξενοδοχείου ή του τουριστικού καταλύματος

(Αρ.21)



Ειδικές διατάξεις

Κάθε πρόσωπο που κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος 

του παρόντος Νόμου, λειτουργεί ξενοδοχείο ή τουριστικό 

κατάλυμα άνευ άδειας λειτουργίας, υποχρεούται εντός πέντε 

(5) ετών να εξασφαλίσει άδεια λειτουργίας ξενοδοχείου ή 

τουριστικού καταλύματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

παρόντος Νόμου (Αρ.18) 



Μεταβατικές διατάξεις

Οποιαδήποτε άδεια λειτουργίας ξενοδοχείου ή τουριστικού 

καταλύματος που εκδόθηκε δυνάμει των  νόμων που 

καταργούνται και που ήταν έγκυρη κατά την έναρξη της 

ισχύος του παρόντος Νόμου, θα συνεχίσει να είναι έγκυρη 

και ισχυρή έως ότου συμπληρωθούν τρία (3) έτη από την 

ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος νόμου. Αρ.26(2)



Μυστική Ε̟ίσκεψη



Μυστική Ε̟ίσκεψη

�Μεταξύ 12-28 μηνών από την κατάταξη του ξενοδοχείου,

πραγματοποιείται (από εξωτερικούς συνεργάτες) μυστική

επίσκεψη με στόχο την αξιολόγηση του επιπέδου

υπηρεσιών του ξενοδοχείου

�Ξενοδοχεία 1*- 5*



Πλαίσιο Αξιολόγησης Μυστικών Επισκέψεων 

Κατηγορία Υποκατηγορίες Βαθμοί 

(απώλεια) 

1. Κρατήσεις - 100

2.      Υποδοχή – Εξυπηρέτηση 2.1. Υποδοχή 100

2.2. Θυρωρός 100

2.3. Εξυπηρέτηση πελατών 200

2.4. Rooming 200

3.       Διαμονή 3.1. Κλήση αφύπνισης 100

3.2. Καθαριότητα 500

3.3. Υπηρεσίες Turndown 500

3.4. Εξυπηρέτηση (servicing) 250

3.5. Υπηρεσίες καθαριστηρίου 100

4.       Εστίαση 4.1. Πρόγευμα 150

4.2. Εστιατόριο 150

4.3. Μπουφέ 150

4.4. Ελαφριά γεύματα 150

4.5. Ποτά 150

4.6. Γεύμα στο δωμάτιο 150



Μυστική Ε̟ίσκεψη

• Ενημερώνεται η βάση δεδομένων για  τα αποτελέσματα της 

μυστικής επίσκεψης .

• Σε περίπτωση που η επιχείρηση αξιολογηθεί ως «μη 

ικανοποιητική» σε ποσοστό πέραν του 15% των κριτηρίων 

κάθε υποκατηγορίας του πλαισίου της μυστικής επίσκεψης, 

τότε η επιχείρηση υπόκειται σε απώλεια των αντίστοιχων 

βαθμών κατάταξης. 



Μυστική Ε̟ίσκεψη

• Σε περίπτωση που τα αποτελέσματα της μυστικής επίσκεψης οδηγήσουν στην απώλεια 

βαθμών στον βαθμό που η απώλεια βαθμών από τη συνολική βαθμολογία δύναται να 

επιφέρει πτώση τάξης του ξενοδοχείου πραγματοποιείται δεύτερη μυστική επίσκεψη το 

αργότερο τρεις (3) μήνες πριν την λήξη της κατάταξης. 

• Σε περίπτωση που κατά τη 2η μυστική επίσκεψη διαπιστωθεί ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί 

οι βελτιώσεις,  τα αποτελέσματα της δεύτερης μυστικής επίσκεψης λαμβάνονται υπόψη 

κατά τη διενέργεια της επόμενης κατάταξης, με αποτέλεσμα την απώλεια βαθμών από τη 

συνολική βαθμολογία που θα λάβει το ξενοδοχείο βάσει των κριτηρίων. 

Η απώλεια βαθμών από τη συνολική βαθμολογία δύναται να επιφέρει πτώση τάξης κατά 

την αμέσως επόμενη κατάταξη του ξενοδοχείου.



Έντυ̟α - Αιτήσεις

• Αίτηση για έκδοση άδειας λειτουργίας ξενοδοχειακής επιχείρησης

• Αίτηση κατάταξης/ανανέωση κατάταξης ξενοδοχειακής επιχείρησης

• Στοιχεία διευθυντή ξενοδοχειακής επιχείρησης

• Αλλαγή ονομασίας ξενοδοχειακής επιχείρησης

• Αίτηση για εξασφάλιση της διάκρισης ξενοδοχείου “Boutique”

• Αίτηση για εξασφάλιση της διάκρισης ξενοδοχείου “Suite”

• Αίτηση για προκαταρτική κατάταξη ξενοδοχειακής επιχείρησης

• Στοιχεία διαχειριστή ξενοδοχειακής επιχείρησης



Σενάριο για κατάταξη ξενοδοχείου τάξης 4 αστέρων 
δυναµικότητας 50 υπνοδωµατίων/100 κλινών

Με βάση την υπό συζήτηση πρόταση διατάγματος η ελάχιστη συνολική 
βαθμολογία για ξενοδοχείο τάξης 4 αστέρων πρέπει να ισούται με 4000 
βαθμούς.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

� Υποδοχή ανοικτή επί 24 ώρες

� Χώρος υποδοχής 50 τ.μ. (καθαρές διαστάσεις, χωρίς τοίχους)

� Ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο για όλους τους  χώρους

� Κοινόχρηστοι χώροι 150 τ.μ

� Κοινόχρηστα αποχωρητήρια 3 ανά φύλο

� Εμβαδό δίκλινου υπνοδωματίου μαζί με λουτρό, ερμάρι, διάδρομο και εσωτερικούς 
τοίχους  21,5 τ.μ. (Μέχρι σήμερα απαιτούνταν 25 τ.μ.)

� Ελάχιστες διαστάσεις διπλών κρεβατιών (1,60m X1,90m)

� Δυνατότητα πλήρους συσκότισης

� Διαμορφωμένος χώρος για κρέμασμα ρούχων

� Χορήγηση εγχειριδίου λειτουργίας του ξενοδοχείου στο προσωπικό

� Καθημερινή καθαριότητα δωματίων και κοινόχρηστων χώρων

� Αλλαγή κλινοσκεπασμάτων και ιματισμού μπάνιου κάθε 2 μέρες

� Τήρηση διαδικασιών απεντόμωσης και μυοκτονίας



‘
Σενάριο για κατάταξη ξενοδοχείου τάξης 4 αστέρων  

δυναμικότητας 50 υπνοδωματίων/100 κλινών

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

� Το 50% των υπνοδωματίων διαθέτουν 
μπαλκόνι

� Υπηρεσία αφύπνισης

� Στεγνωτήρας μαλλιών

� Είδη κοσμητικής στο μπάνιο (βαμβάκι, 
ξυραφάκι κλπ)

� Παροχή πρωινού σε καθορισμένη αίθουσα

� Κατάστημα μαζικής εστίασης (εστιατόριο)

� Κυλικείο /μπαρ

� Δυνατότητα σερβιρίσματος πρωινού στα 
υπνοδωμάτια

� Υπηρεσία υπνοδωματίων για 12 ώρες

� Κολυμβητική δεξαμενή

� Προσόντα διευθυντή – Δίπλωμα από 
ανώτερη / ανώτατη σχολή (Δεν 
καθορίζεται ειδικότητα)

� Επαγγελματίας μάγειρας

� Υπηρεσία μεταφοράς αποσκευών

� Κεντρικό χρηματοκιβώτιο 

� Υπηρεσία φύλαξης αποσκευών

� Τηλεόραση τουλάχιστον 28”

� Ψυγείο/ mini bar στα δωμάτια

� Χρηματοκιβώτιο δωματίου

� Dry cleaning

� Ατομικές εξυπηρετήσεις (γραφική ύλη, 
υλικά για ράψιμο κλπ) 

� Οδηγός υπηρεσιών ξενοδοχείου

� Αυτόνομη ρύθμιση θερμοκρασίας 

� Καθαρισμός στρωμάτων σε ετήσια βάση

� Κρεμάστρες διαφόρων τύπων –
τουλάχιστο δέκα



Σενάριο για κατάταξη ξενοδοχείου τάξης 4 αστέρων  
δυναµικότητας 50 υπνοδωµατίων/100 κλινών

Προαιρετικά κριτήρια κατάταξης

Υποδοχή – Κοινόχρηστοι χώροι

� Express check in/out 150

� Guest Services 100

� Pageboy                                                  50

� Computer Facilities- fax, copy, print           50

� Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων 100

Υποσύνολο                                                     450



Σενάριο για κατάταξη ξενοδοχείου τάξης 4 αστέρων  
δυναµικότητας 50 υπνοδωµατίων/100 κλινών

� Υπνοδωμάτιο

� 4 Σουίτες 200

� Διαστάσεις κρεβατιών μεγαλύτερες από τις ελάχιστες

� πάνω από το 25% των υπνοδωματίων 150

� Τηλεοράσεις νέας τεχνολογίας κατ’ ελάχιστον 32’’ 100

� Pay TV 50

� Δυνατότητα ασφαλούς κλειδώματος                     50

� Κλειδαριά ασφαλείας μπαλκονόπορτας                 50

� Σύστημα ελέγχου κλιματισμού μπαλκονόπορτας  100

� Δυνατότητα για Extra Bed 50

� Βραστήρα νερού                                                      50

� Σίδερο και σανίδα σιδερώματος                                   50

� Επιλογή μαξιλαριών 100

� Ένα κάθισμα ανά κλίνη                                            25

� Τραπεζάκι                                                                50



Σενάριο για κατάταξη ξενοδοχείου τάξης 4 αστέρων  
δυναµικότητας 50 υπνοδωµατίων/100 κλινών

Υπνοδωμάτιο (συνέχεια)

� Κομοδίνο                                                                  50

� Φωτισμός ανάγνωσης 50

� Κεντρικός διακόπτης φωτισμού στην είσοδο 25

� Κεντρικός διακόπτης φωτισμού στο κρεβάτι 50

� Πάγκος αποσκευών 50

� Υπηρεσία αφύπνισης 25

� Χειρολαβή ασφαλείας στην μπανιέρα 25

� Μεγεθυντικός καθρέφτης 50

� Στεγνωτήρας μαλλιών 25

� Μπουρνούζι και παντόφλες 100

� Πετσέτες πισίνας/ θαλάσσης 25

� Υποσύνολο 1500



Σενάριο για κατάταξη ξενοδοχείου τάξης 4 αστέρων  
δυναµικότητας 50 υπνοδωµατίων/100 κλινών

Εστίαση

� Δεύτερο  χώρο εστίασης 100

� Διάρκεια πρωινού μέχρι τις 11:30 100

� Room Service 12 hrs 100

� Early breakfast service 50

� Παροχή φαγητού σε ειδικές συσκευασίες 50

� Εξωτερικό μπαρ 100

Υποσύνολο 500

Διασκέδαση- ‘Άθληση- Ψυχαγωγία

� Αίθουσα ψυχαγωγίας 100

� Οργανωμένος Παιδότοπος 100

� Κολυμβητική δεξαμενή 150

� Παιδική Κολυμβητική δεξαμενή 100

� Εσωτερική θερμαινόμενη κολυμβητική δεξαμενή 100

� Sauna, Steam Bath, Jacuzzi 150

� Γυμναστήριο 150

� Γήπεδο τένις 100

� Animation 100

Υποσύνολο 1050



Σενάριο για κατάταξη ξενοδοχείου τάξης 4 αστέρων  
δυναµικότητας 50 υπνοδωµατίων/100 κλινών

Υπηρεσίες 

� Security 24 hrs 100

� Babysitting 50

� Ημερήσιες εφημερίδες 25

� Καταστήματα εντός ξενοδοχείου 50

Υποσύνολο 225

Πιστοποιήσεις

� ISO 9001:2008 50

� ISO 22000 50

� HACCP 50

� Διαχείριση παραπόνων 50

Υποσύνολο 200



Σενάριο για κατάταξη ξενοδοχείου τάξης 4 αστέρων  
δυναµικότητας 50 υπνοδωµατίων/100 κλινών

Προσωπικό

� Συμμετοχή τουλάχιστον 10% του προσωπικού 

σε επιμορφωτικό πρόγραμμα σχετικά με τον τουρισμό 100

� Γνώση ελληνικής γλώσσας (75% Προσωπικού πρώτης γραμμής) 100

� Γνώση ξένης γλώσσας (50% Προσωπικού) 75

� Απόφοιτοι Τουριστικών σχολών (30% Προσωπικού) 40

� Αναλογία προσωπικού/ανά κλίνη 1/6 150

� Μάγειρας 100

Υποσύνολο 565

Υποδοχή – Κοινόχρηστοι χώροι 450

Υπνοδωμάτιο 1500

Εστίαση 500

Διασκέδαση- ‘Αθληση- Ψυχαγωγία 1050

Υπηρεσίες 225

Πιστοποιήσεις 200

Προσωπικό 565

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: 4490



Σχέσεις µε ̟ελάτες - Παρά̟ονα

• Οι αρμόδιες αρχές οι οποίες επιλαμβάνονται παράπονα 

πελατών αναφορικά με ξενοδοχειακές επιχειρήσεις 

οφείλουν να ενημερώνουν το Υφυπουργείο Τουρισμού για 

οποιαδήποτε καταγγελία γίνει αναφορικά με οποιαδήποτε 

ξενοδοχειακή επιχείρηση.



Στοιχεία και στατιστικές ̟ελατών

• Στατιστικά στοιχεία συνολικά για τους πελάτες του 

ξενοδοχείου και χωριστά για άτομα με αναπηρία (όνομα, 

διεύθυνση, εθνικότητα, επάγγελμα, ημέρα άφιξης και 

αναχώρησης)



52


