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ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΞΕΝΩΝΑ  
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) 

 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΞΕΝΩΝΑ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΞΕΝΩΝΑ  

 
 
Α ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ 

 

1 Χώρος εισόδου - υποδοχής με εσωτερική και 
εξωτερική τηλεφωνική πρόσβαση επί 
εικοσιτετραώρου βάσεως. 

ΝΑΙ ΥΠΑΡΧΕΙ 
 

2 Καθιστικό - χώρος τραπεζαρίας για φαγητό και άλλες 
δραστηριότητες με εύκολη πρόσβαση προς την 
κοινόχρηση κουζίνα, εξοπλισμένος με καναπέδες, 
καρέκλες για τουλάχιστον το 30% της δυναμικότητας 
του καταλύματος, τραπεζάκια, τηλεόραση και σημεία 
φόρτισης κινητών συσκευών.  

ΝΑΙ ΥΠΑΡΧΕΙ 
 

3 Χώρος κοινόχρηστης κουζίνας τουλάχιστον 15 τ.μ. ΝΑΙ ΥΠΑΡΧΕΙ 
 

4 Κοινόχρηστοι χώροι υγιεινής (τουαλέτες) ανά φύλο με 
νιπτήρες και μέσα στέγνωσης χεριών και καθρέφτες σε 
αναλογία ένας (1) ανά φύλο για κάθε είκοσι πέντε (25) 
κλίνες. 

ΝΑΙ ΥΠΑΡΧΕΙ 
 

 

Β ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ 

 

1 Χώρος πλυντηρίου, στεγνωτηρίου, σιδερωτηρίου και 
καθαρισμού για χρήση από τους πελάτες, στον οποίο 
διατίθεται πλυντήριο, στεγνωτήριο, σίδερο με 
σιδερώστρα για κάθε δέκα (10) κλίνες.  

ΝΑΙ ΥΠΑΡΧΕΙ 
 

2 Χώρος με ατομικές θυρίδες φύλαξης αποσκευών με 
πρόσβαση στον χώρο της υποδοχής. 

ΝΑΙ ΥΠΑΡΧΕΙ 
 

3 Χώρος καθαρισμού στον οποίο περιλαμβάνονται είδη 
καθαρισμού και συνεχής παροχή ζεστού και κρύου 
νερού για καθαριότητα με αντίστοιχο νεροχύτη. 

ΝΑΙ ΥΠΑΡΧΕΙ 
 

4 Αποθηκευτικός χώρος εξοπλισμού/ επίπλων/ λινών/ 
ιματισμού.  

ΝΑΙ ΥΠΑΡΧΕΙ 
 

5 Γραφείο.  ΝΑΙ ΥΠΑΡΧΕΙ 
 

 

Γ ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΑ  

 

1 Η δυναμικότητα των υπνοδωματίων ορίζεται από μία 
(1) έως δώδεκα (12) κλίνες σε οριζόντια διάταξη ή σε 
κουκέτες. Τα υπνοδωμάτια δύναται να περιλαμβάνουν 
ιδιαίτερους χώρους υγιεινής και κουζίνας. 

ΝΑΙ 
 

2 Κάθε υπνοδωμάτιο διαθέτει άμεση πρόσβαση προς 
τους κοινόχρηστους χώρους (διαδρόμους, 
κλιμακοστάσιο). 

ΝΑΙ ΥΠΑΡΧΕΙ 
 

3 Ελάχιστη απόσταση μεταξύ των ελεύθερων πλευρών 
των κλινών: 0,90 μ. 

ΝΑΙ ΥΠΑΡΧΕΙ 
 

4 Ελάχιστες διαστάσεις μονού κρεβατιού: 0.85 μ. × 1.90 
μ. 

ΝΑΙ 
 

5 Ελάχιστες διαστάσεις διπλού κρεβατιού: 1.50 μ. × 1.90 
μ. 

ΝΑΙ ΔΕ 
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6 Ελάχιστο εμβαδόν μονόκλινου δωματίου: 8,00 τ.μ. ΝΑΙ ΔΕ 

7 Ελάχιστο εμβαδόν δίκλινου δωματίου: 10,00 τ.μ. ΝΑΙ ΔΕ 

8 Ελάχιστο εμβαδόν τρίκλινου δωματίου: 13,00 τ.μ. ΝΑΙ ΔΕ 

9 Ελάχιστη διάσταση υπνοδωματίων (μήκος και 
πλάτος): 2,50 μ. 

ΝΑΙ 
 

10 Για υπνοδωμάτια τεσσάρων έως δώδεκα (4−12) 
κλινών, ελάχιστο εμβαδόν κοιτώνα ανά κλίνη: 3,00 τ.μ. 

ΝΑΙ 
 

 

Δ ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΩΝ   

 

 Κατ’ ελάχιστον μία (1) ντουζιέρα/μπανιέρα και μία (1) 
τουαλέτα με νιπτήρα και καθρέφτη ανά οκτώ (8) κλίνες.  

ΝΑΙ ΥΠΑΡΧΕΙ 
 

 

Ε ΧΩΡΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ   

 

1 Εντός του ξενώνα δύναται να υπάρχει ένα (1) δωμάτιο 
του ιδιοκτήτη ή/και του διαχειριστή με ιδιαίτερο λουτρό 
μέχρι 50 τ.μ. 

ΝΑΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΕ 

2 Χώρος υγιεινής προσωπικού, ο οποίος περιλαμβάνει 
προθάλαμο με νιπτήρα, χώρο αποδυτηρίων, τουαλέτα 
και ντουζιέρα.  

ΝΑΙ ΥΠΑΡΧΕΙ 
 

Στους ξενώνες όπου εργοδοτούνται πέραν των πέντε 
(5) ατόμων, λειτουργούν ξεχωριστοί χώροι υγιεινής 
ανά φύλο. 

ΝΑΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΕ 

 

 Αριθμός ατόμων που εργοδοτούνται στον ξενώνα  
 

  

 
Σημείωση: Όπου ΔΕ (Δεν Εφαρμόζεται) σημαίνει ότι δεν προσφέρεται στον 
ξενώνα 
 
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  
 
 

 


