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ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΞΕΝΩΝΑ 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ) 
 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΞΕΝΩΝΑ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΞΕΝΩΝΑ  

 
Α ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ  

 

1 Χώρος Εισόδου - υποδοχής  

 

α Λειτουργία με φυσική παρουσία τουλάχιστον οκτώ (8) 
ώρες και παροχή υπηρεσίας μετά από κλήση (on-call) 
σε περίπτωση προσέλευσης (check-in) νέου πελάτη 
κατά τις βραδινές ώρες ανάπαυσης. 

ΝΑΙ ΥΠΑΡΧΕΙ 

β Παροχή πληροφοριακού υλικού για τον προορισμό και 
την ευρύτερη περιοχή. 

ΝΑΙ ΥΠΑΡΧΕΙ 

γ Φαρμακείο με είδη πρώτης ανάγκης, κουτί πρώτων 
βοηθειών 

ΝΑΙ ΥΠΑΡΧΕΙ 

 

2 Καθιστικό - Χώρος Τραπεζαρίας για φαγητό και άλλες 
δραστηριότητες 

 

 

α Καναπές, πολυθρόνες, τραπεζάκια   ΝΑΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ 

β Τραπεζοκαθίσματα ΝΑΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ 

γ Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές ΝΑΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ 

 

3 Χώρος κοινόχρηστης κουζίνας  

 

α Εστίες μαγειρέματος  ΝΑΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ 

β Φούρνος ΝΑΙ ΥΠΑΡΧΕΙ 

γ Πάγκος εργασίας ΝΑΙ ΥΠΑΡΧΕΙ 

δ Αποθηκευτικός χώρος (συρταριέρες/ντουλάπια) ΝΑΙ ΥΠΑΡΧΕΙ 

ε Τοστιέρα και καπηριέρα. ΝΑΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ 

στ Ηλεκτρικό ψυγείο εφοδιασμένο με παγάκια ΝΑΙ ΥΠΑΡΧΕΙ 

ζ νεροχύτης ΝΑΙ ΥΠΑΡΧΕΙ 

η Ψύκτης παροχής κρύου και ζεστού πόσιμου νερού ΝΑΙ ΥΠΑΡΧΕΙ 

θ Φούρνος μικροκυμάτων ΝΑΙ ΥΠΑΡΧΕΙ 

ι Βραστήρας νερού ΝΑΙ ΥΠΑΡΧΕΙ 

ια Καφετιέρα ΝΑΙ ΥΠΑΡΧΕΙ 

ιβ Κάδος απορριμμάτων (20L) και κάδοι ανακύκλωσης 
(χαρτί, γυαλί και PMD) 

ΝΑΙ ΥΠΑΡΧΕΙ 

ιγ Πλήρη σερβίτσια φαγητού και ποτού για το 100% των 
κλινών. 

ΝΑΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ 

ιδ Μαγειρικά σκεύη ΝΑΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ 

ιε Στιγμιαίος καφές, ζάχαρη και τσάι. ΝΑΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ 

ιστ Είδη καθαρισμού (υγρό πιάτων, σφουγγάρι κ.α.) ΝΑΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ 

ιζ Δοχεία φύλαξης τροφίμων που κλείνουν αεροστεγώς ΝΑΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ 

 

B ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΑ  

 

α Ένα (1) ερμάρι ανά κλίνη ελάχιστων διαστάσεων 0,60 
μ. × 0,60 μ. × 1,00 μ. με κλειδαριά 

ΝΑΙ ΥΠΑΡΧΕΙ 

β Ένα (1) ατομικό φωτιστικό ανά κλίνη ή στο κεφαλάρι ΝΑΙ ΥΠΑΡΧΕΙ 

γ Τέσσερις (4) ηλεκτροδότες ανά κλίνη ΝΑΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ 

δ Κάλαθοι απορριμμάτων. ΝΑΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ 
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ε Κουρτίνες αδιαφανείς αν δεν υπάρχουν 
παραθυρόφυλλα 

ΝΑΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ 

στ Παροχή ιματισμού (δύο σεντόνια, μία κουβέρτα, ένα 
πάπλωμα, δύο μαξιλάρια, δύο μαξιλαροθήκες, μια 
πετσέτα προσώπου και μία πετσέτα σώματος) ανά 
κλίνη 

ΝΑΙ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ 

ζ Αλλαγή ιματισμού σε κάθε άφιξη ΝΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ 

η Αλλαγή ιματισμού τουλάχιστον κάθε τρεις (3) μέρες ΝΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ 

θ Μία (1) καρέκλα ανά δύο (2) κλίνες ΝΑΙ ΥΠΑΡΧΕΙ 

ι Ένα (1) κομοδίνο ανά δύο (2) κλίνες ΝΑΙ ΥΠΑΡΧΕΙ 

 

Γ ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ  

 

α Υγρό σαπούνι χεριών, μέσα στέγνωσης χεριών και 
χαρτί υγείας 

ΝΑΙ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ 

β Στεγνωτήρας μαλλιών ΝΑΙ ΥΠΑΡΧΕΙ 

γ Εξαερισμός φυσικός ή τεχνητός. ΝΑΙ ΥΠΑΡΧΕΙ 

δ Κρεμάστρες ΝΑΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ 

 

Δ ΚΤΙΡΙΟ  

 

α Θερμοκρασία τουλάχιστον 20°C σε όλους τους 
κοινόχρηστους χώρους και στα υπνοδωμάτια 

ΝΑΙ 

β Επαρκής φυσικός ή τεχνητός φωτισμός και αερισμός 
σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους και στα 
υπνοδωμάτια 

ΝΑΙ ΥΠΑΡΧΕΙ 

γ Κλιματισμός ή/και ανεμιστήρας οροφής σε όλους τους 
κοινόχρηστους χώρους και στα υπνοδωμάτια 

ΝΑΙ ΥΠΑΡΧΕΙ 

δ Παροχή ζεστού νερού επί εικοσιτετραώρου βάσεως ΝΑΙ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ 

ε Παροχή εμφιαλωμένου νερού στην περίπτωση κατά 
την οποία το νερό της βρύσης δεν είναι πόσιμο 

ΝΑΙ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ 

στ Δωρεάν παροχή πρόσβασης στο διαδίκτυο (Wi-Fi) 
υψηλής ταχύτητας στους κοινόχρηστους χώρους και 
στα υπνοδωμάτια και ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής 
κοινής χρήσης κατ’ ελάχιστον 

ΝΑΙ ΥΠΑΡΧΕΙ 

ζ Καθημερινή συλλογή απορριμμάτων από τους 
κοινόχρηστους χώρους και τα υπνοδωμάτια 

ΝΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ 

η Καθημερινός καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων και 
υπνοδωματίων 

ΝΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ 

θ Επαρκής φωτισμός διαδρόμων τη νύχτα και σήμανση 
εξόδων κινδύνου 

ΝΑΙ ΥΠΑΡΧΕΙ 

ι Χώρος φύλαξης ειδικού εξοπλισμού πελατών 
(ποδήλατα, εξοπλισμός αναρρίχησης, καθώς και 
εξοπλισμός για άλλες δραστηριότητες) 

ΝΑΙ ΥΠΑΡΧΕΙ 

 
Δηλώνω υπεύθυνα ότι, οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν έγγραφο 
για σκοπούς εξασφάλισης άδειας λειτουργίας ξενώνα είναι πλήρεις και ακριβείς. 
 

Υπογραφή ιδιοκτήτη/ διαχειριστή ξενώνα (Σε 
περίπτωση εταιρείας η υπογραφή να συνοδεύεται 
με τη σφραγίδα της εταιρείας) 
 

 

Όνομα Ιδιοκτήτη/ Διαχειριστή Ξενώνα  
 

 Ημερομηνία  
 
 

 


