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1. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ  
 

Οι Επιθεωρητές του Φορέα πριν από την επιτόπια επιθεώρηση του Τουριστικού Καταλύματος, θα 
πρέπει να έχουν ενημερωθεί ενδελεχώς από τον φάκελο του έργου, για τα εξής:  
 Το Συμπληρωμένο Ερωτηματολόγιο Κατάταξης από τον Πελάτη, για την Επιθυμητή 

Κατηγορία Κλειδιών  , 
 Τα Σχέδια και Κατόψεις του Κτηριακού Εξοπλισμού και με την συνδρομή του Επικεφαλής 

Επιθεωρητή για όπου απαιτείται,  
 Τα Πιστοποιητικά, τις Βεβαιώσεις, Καταστάσεις ή άλλα έγγραφα που αποδεικνύουν την 

πλήρωση κριτηρίων κατάταξης.  
 

Ο Φορέας με αυτόν τον τρόπο περιορίζει την πιθανότητα σφάλματος, αβλεψίας, ή παράληψης από τους 
Επιθεωρητές, δημιουργεί σχέσεις εμπιστοσύνης με τον πελάτη και προβαίνει σε αποτελεσματική 
εφαρμογή της διενέργειας της επιθεώρησης.  
 

Κατά την επιτόπια επίσκεψη στα καταλύματα του πελάτη, οι επιθεωρητές θα πρέπει να χρησιμοποιούν 
και να συμπληρώνουν με σαφήνεια τα ενιαία έντυπα, για το σκοπό της κατάταξης που έχουν διατεθεί 
από το Υπουργείο Τουρισμού και τις αρμόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (Π.Υ.Τ.) όπως τα 
ερωτηματολόγια ελέγχου, η φόρμα τεχνικής έκθεσης κλπ.  
 

Οι οδηγίες για την επιθεώρηση των Καταλυμάτων που ακολουθούνται από τους Επιθεωρητές του 
Φορέα περιγράφονται εκτενώς παρακάτω:  

 Οπτικός Έλεγχος των Εγκαταστάσεων και Χώρων του Καταλύματος,  
 Φωτογραφίσεις των Εγκαταστάσεων και Χώρων του Καταλύματος,  
 Μετρήσεις Αποστάσεων και Χώρου του Καταλύματος,  
 Έλεγχος των Πιστοποιητικών, των Βεβαιώσεων, των Καταστάσεων,  
 Ορθή Συμπλήρωση των Ερωτηματολογίων Κατάταξης,  
 Υποχρεώσεις Επιθεωρητών προς την Π.Υ.Τ. κατά τη διάρκεια ή το πέρας της Επιθεώρησης,  
 Σοβαρότητα και Επαγγελματισμός των Επιθεωρητών  

 

Οι κατηγορίες των Κριτηρίων των Ερωτηματολόγιων   (Check Lists) που ελέγχονται από τους 
Επιθεωρητές για τα Ε.Ε.Δ.Δ   διαχωρίζονται:  
 Σε Τεχνικές Προδιαγραφές - Υποδομές  
 Στις Εγκαταστάσεις – Χώρους  
 Στον Εξοπλισμό  
 Στην Παροχή Υπηρεσιών  
 Στις Πιστοποιήσεις  
 Στους Ανθρώπινους Πόρους  
 Στην Υγιεινή  
 Στις Λοιπές Κατηγορίες  

 

Επίσης, θα αποστέλλεται από τους επιθεωρητές η τεχνική έκθεση ελέγχου με όλα τα ευρήματα της 
επιθεώρησης στην επιχείρηση που ανήκει το Ε.Ε.Δ.Δ 
 

Η τεχνική έκθεση μαζί με τα ευρήματα και σχετικό check list στο οποίο περιγράφονται τα σχετικά 
κριτήρια της νομοθεσίας για την βαθμολόγηση θα πρέπει να είναι ηλεκτρονικά διαθέσιμα και να 
αποστέλλονται τη στιγμή της ολοκλήρωσης του ελέγχου στο κατάλυμα., με λεπτομερή αναφορά στην 
ημερομηνία της επιθεώρησης, στα σημεία και στις εγκαταστάσεις που επιθεωρήθηκαν, στους 
συγκεκριμένους αριθμούς των δωματίων που επιθεωρήθηκαν, στη διάρκεια της επιθεώρησης και στις μη 
συμμορφώσεις που καταγράφηκαν.  
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Επιπροσθέτως, οι επιθεωρητές κατά την επιτόπια επίσκεψη στα καταλύματα του πελάτη του θα 
λαμβάνουν το φωτογραφικό υλικό το οποίο και θα περιλαμβάνει φωτογράφηση εγκαταστάσεων του 
προς επιθεώρηση καταλύματος και των μη συμμορφούμενων σημείων. Η φωτογράφηση θα 
περιλαμβάνει ακόμη και φωτογραφίες των επιθεωρητών του φορέα με το προς επιθεώρηση κατάλυμα.  
 

Ο Φορέας υποχρεώνει τους επιθεωρητές να είναι εκπαιδευμένοι στα συστήματα διαχείρισης και τις 
τεχνικές επιθεώρησης συστημάτων, σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 και ΕΛΟΤ ΕΝ 
ISO 19011 αντιστοίχως, και εφαρμόζει τη διαδικασία C18: ”Προτυποποίηση Μέτρησης Χώρου”. 
Επίσης, όλοι οι επιθεωρητές της συμμόρφωσης είναι εκπαιδευμένοι σχετικά στις απαιτήσεις της 
πιστοποίηση και στις τεχνικές επιθεώρησης που εφαρμόζονται στα κριτήρια κατάταξης (ΞΕΕ, 
υποχρεωτικά και βαθμολογούμενα) που περιγράφονται στη σχετική νομοθεσία.  
 

Οι απαιτήσεις της Νομοθεσίας για την πιστοποίησης των Τουριστικών Καταλυμάτων περιγράφονται 
παρακάτω:  
 
Η νομοθεσία που αφορά την κατάταξη των Ε.Ε.Δ.Δ σε κατηγορίες κλειδιών, προσαρτάται στο 
παράρτημα 2 του παρόντος παρακολουθείται και ανανεώνεται όποτε προκύψει νέα νομοθεσία , 
ελέγχεται δε ανά τρίμηνο  . 

 
 

Οι σύνδεσμοι παρακολούθησης της νομοθεσίας είναι οι παρακάτω: 
 
http://www.grhotels.gr 
http://www.mintour.gov.gr 
 http://www.gnto.gov.gr 
http://www.setke.gr 
https://www.e-nomothesia.gr 
https://www.elinyae.gr 
https://fede.gr  
 

 
 

Ιδιοκτήτης του σχήματος κατάταξης των Επιχειρήσεων Ενοικιαζομένων Δωματίων – Διαμερισμάτων 
(ΕΕΔΔ) είναι η αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού (Π.Υ.Τ) και καθορίζεται από τον 
επικείμενο κανονισμό 
 
Αρχικός Έλεγχος Καταλύματος 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 Οι επιχειρήσεις ΕΕΔΔ αναπτύσσονται σε συγκροτήματα έως τριάντα (30) δωματίων και 

κατατάσσονται σε πέντε (5) κατηγορίες κλειδιών, με ανώτατη την κατηγορία των πέντε (5) κλειδιών 
και κατώτατη την κατηγορία του ενός (1) κλειδιού, βάσει υποχρεωτικών τεχνικών και λειτουργικών 
προδιαγραφών τις οποίες πρέπει να πληροί η επιχείρηση καθώς και βαθμολογούμενων κριτηρίων, 
από την εφαρμογή των οποίων η επιχείρηση υποχρεούται να συγκεντρώσει τουλάχιστον τον αριθμό 
μορίων που αποτελεί τη «βάση» της κατηγορίας, στην οποία πρόκειται να καταταγεί. 

 Το κτήριο στο οποίο αναπτύσσεται το κατάλυμα πρέπει να έχει αμιγή χρήση ΕΕΔΔ, επιτρεπόμενης 
της ύπαρξης μίας (1) κατοικίας που χρησιμοποιείται από τον ιδιοκτήτη ή πρόσωπο που 
εκμεταλλεύεται την επιχείρηση. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η λειτουργία εμπορικών καταστημάτων 
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και καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, εφόσον εξασφαλίζεται για κάθε μια εκ των 
επιχειρήσεων, ανεξάρτητη, εξωτερική πρόσβαση/είσοδος. 

 Δεν επιτρέπεται η λειτουργία επιχείρησης ΕΕΔΔ σε μεμονωμένο κτήριο ποσοστού εξ αδιαιρέτου 
ιδιοκτησίας, εκτός αν έχει την προς τούτο συναίνεση του συνόλου των συνιδιοκτητών. Ομοίως ισχύει 
και σε περιπτώσεις μίσθωσης του ακινήτου. 

 Σε περίπτωση, που η προσπέλαση στο γήπεδο γίνεται μόνο από τη θάλασσα, πρέπει να 
κατασκευαστεί το απαραίτητο λιμενικό έργο για τη θαλάσσια προσπέλαση, σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία. 

 Σε περίπτωση κτιρίων, στα οποία έχει συσταθεί κάθετη ιδιοκτησία επιτρέπεται η δημιουργία 
επιχείρησης ΕΕΔΔ, εφόσον αυτό δεν απαγορεύεται από τη σχετική πράξη σύστασης ή τον 
κανονισμό συνιδιοκτητών ακινήτου. 

 Απαγορεύεται η λειτουργία ΕΕΔΔ σε κτήρια, στα οποία δεν έχουν εκτελεσθεί πλήρως οι εξωτερικές 
οικοδομικές εργασίες (επιχρίσματα, χρωματισμοί τοίχων, κουφώματα και κιγκλιδώματα, 
πλακοστρώσεις κλπ). 

 Οι επιχειρήσεις ΕΕΔΔ κατηγορίας πέντε (5) κλειδιών, δυναμικότητας άνω των 20 δωματίων, 
υποχρεούνται να διαθέτουν κατ΄ελάχιστον ένα δωμάτιο – τουλάχιστον δύο κλινών – για Άτομα με 
Αναπηρία (ΑμεΑ). 

 
 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ  
 
Σε κάθε περίπτωση και πριν την διεξαγωγή της επιθεώρησης ο φορέας θα πρέπει να έχει στην διάθεση 
του τουλάχιστον τα παρακάτω έγγραφα:   
1. To Ειδικό Σήμα Λειτουργίας εν ισχύ (νέα και υφιστάμενα) (Χωρίς Ειδικό Σήμα Λειτουργίας 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 .  
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.  
 
Σημαντική Σημείωση : 
Οι κατόψεις αποτελούν προαπαιτούμενο στοιχείο κανονιστικής συμμόρφωσης και θα πρέπει να είναι 
προέρχονται από την τεκμηρίωση συμμόρφωσης με τις πολεοδομικές διατάξεις, αναλυτικότερα: 

i. Θα πρέπει να φέρουν σφραγίδα πολεοδομίας ήτοι να είναι αντίγραφα πολεοδομικής άδειας. 
ii. Σε περίπτωση που έχει εκδοθεί άδεια οικοδομής με το ηλεκτρονικό σύστημα e-adeies, (με την 

εφαρμογή του νόμο 4495/2017) για οικοδομικές άδειες από το 2018 αναζητούμε την σήμανση 
επικύρωσης όπως φαίνεται παρακάτω: 

 
 
 
 
 
 

iii. Σε περιπτώσεις όπου τα σχέδια συνοδεύουν τις πολεοδομικές διατάξεις περί τακτοποιήσεις 
αυθαίρετων κτισμάτων τότε θα πρέπει στο σχέδιο να υπάρχει η ΥΔ του αρμόδιου μηχανικού 
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ώστε να βεβαιώνεται ότι το σχέδιο συνάδει με την υποβολή στο ηλεκτρονικό σύστημα του 
ΤΕΕ. (Ιδιαίτερη μνεία θα πρέπει να γίνει στον νόμο Ν. 3766/2009 (ΦΕΚ 102/Α` 1.7.2009) 
διότι δεν περιλαμβάνει τα ΕΕΔΔ  

Θα πρέπει να τονισθεί ότι είναι στρατηγική απόφαση του φορέα οι επιθεωρητές να είναι κατά 
πλειοψηφία  μηχανικοί ώστε να αναπτυχθεί υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης επί του θέματος.  
Στην περίπτωση όπου δημιουργούνται αμφιβολίες στα παραπάνω ή σε άλλο θέμα επί των προ 
απαιτούμενων, ο φορέας ενημερώνει αρμοδίως και δεν προχωράει σε έλεγχο μέχρι και την άρση τους.  
 
 
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. 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.  
5. Πρέπει να υπάρχει νόμιμη διαδικασία σύμβασης μεταξύ φορέα 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 
7. Τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος σε ΕΕΔΔ συνάδουν είτε με την αποκαλούμενη παλιά 
υγειονομική διάταξη Υπουργική Απόφαση Αριθμό. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967 2012 «Υγειονομικοί όροι και 
προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών και άλλες διατάξεις.» είτε με την Αριθμ. 
Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829 2017 Υγειονομική διάταξη «Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας 
επιχειρήσεων τροφίμων / ποτών και άλλες διατάξεις.» η οποία και καταργεί την «παλιά». Σε κάθε 
περίπτωση θα πρέπει να φέρουν άδεια λειτουργίας και να είναι εμφανή στις προαναφερθείσες κατόψεις.  
Να διευκρινίσουμε ότι θα πρέπει να μας επιδειχθεί γνωστοποίηση ή για τις προγενέστερες της 
διαδικασίες γνωστοποίησης άδεια από η οποία συνήθως φέρει φωτογραφία το αγορανομικού υπευθύνου.  
Σημεία ελέγχου: 
Εάν ο αγορανομικός υπεύθυνος είναι άλλος από το ιδιοκτήτη διασταυρώνεται ότι ο αγορανομικός 
υπεύθυνος έχει σχέση εργασίας ή συνεργασίας με το ΕΔΔΔ, αναζητάμε τεκμήριο, (πχ ιδιωτικό 
συμφωνητικό) 
Ελέγχεται ότι είναι σε ισχύ (σε ορισμένες περιπτώσεις σε παλιές άδειες αναγράφετε ημερομηνία ισχύς). 
Σημειώνεται ότι στις παραπάνω περιπτώσεις υποδεικνύουμε την μη συμμόρφωση και δεν προσμετρά το 
ΚΥΕ στην βαθμολογία.  
 
 
Ορισμός και Κατάταξη Ε.Ε.Δ.Δ. 
 
Τα ΕΕΔΔ, τα οποία ορίζονται ως εγκαταστάσεις διαμονής που διαθέτουν χώρους διανυκτέρευσης σε 
δωμάτια ή και σε διαμερίσματα ενός ή περισσοτέρων χώρων με λουτρό, αποτελούν μη κύρια 
ξενοδοχειακά καταλύματα της υποπερίπτωσης γγ της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 1 
του ν. 4276/2014. Αναπτύσσονται σε συγκροτήματα μέχρι 30 δωματίων ή και διαμερισμάτων, 
λαμβανομένων υπόψη στον υπολογισμό υπνοδωματίων και των καθιστικών εφόσον σε αυτά 
εκμισθώνονται κλίνες σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία.  
Υ.Α 12868 _ΦΕΚ 3119/31.07.2018 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Ε.Ε.Δ.Δ  
 

1. Τα ΕΕΔΔ κατατάσσονται σε πέντε (5) κατηγορίες κλειδιών, με ανώτατη την κατηγορία των 
πέντε (5) κλειδιών και κατώτατη την κατηγορία του ενός (1) κλειδιών, βάσει υποχρεωτικών 
τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών τις οποίες πρέπει να πληροί η επιχείρηση και 
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βάσει των βαθμολογούμενων κριτηρίων, από την εφαρμογή των οποίων η επιχείρηση 
υποχρεούται να συγκεντρώσει τουλάχιστον τον αριθμό μορίων, που αποτελεί τη «βάση» της 
κατηγορίας, στην οποία πρόκειται να καταταγεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  

2. Οι υποχρεωτικές τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές και τα βαθμολογούμενα κριτήρια 
για κάθε κατηγορία των ΕΕΔΔ παρουσιάζονται στο έντυπο Ε-02.3 “ Έντυπο Ελέγχου 
Κατάταξης Επιχειρήσεων Ενοικιαζομένων Δωματίων σε κλειδιά”.  

3. Η επιλογή των κριτηρίων, που εξασφαλίζουν την κάλυψη της βάσης των βαθμολογούμενων 
κριτηρίων ανήκει στην επιχείρηση.  

4. Οι βάσεις για κάθε κατηγορία κλειδιών ορίζονται σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί: 
(§7.1.2 ISO/IEC 17065)  

 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΕΙΔΙΩΝ 5 

ΚΛΕΙΔΙΑ 
4 
ΚΛΕΙΔΙΑ 

3 
ΚΛΕΙΔΙΑ 

2 
ΚΛΕΙΔΙΑ 

1 
ΚΛΕΙΔΙ 

Ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός 
μορίων βάσει προαιρετικών 
βαθμολογουμένων κριτηρίων 

 
5000  

 
4000 

 
3000 

 
2000 

 
1500 

 
 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΚΛΙΜΑΚΩΤΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΑΙ ΝΕΑ 
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ 

 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: (ΓΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ) 
 
 
 
 
Κατηγορία 
κλειδιών 
1κλειδι, 2 
κλειδιά, 3 
κλειδιά, 4 
κλειδιά, 5 
κλειδιά 

 
Αριθμός 

Δωματίων: (Δ) 
 

 
 

Από 1-10 

 
Για τα επόμενα 

11-20 

 
Για τα επόμενα 

21/40 

 
Για τα επόμενα 

41-60 

 
Ελεγχόμενο 

δείγμα:(δ) ≥ 
 

 
(δ) =0,25Δ 

 

(δ)= 0,20Δ 

 

(δ) =0,15 Δ 

 

(δ) =0,13 Δ 

 
Το δείγμα θα διατηρεί την αναλογία των μονόκλινων, δίκλινων κλπ δωματίων και σε όλες τις πτέρυγες. 

 
 
 
 
 Ε.Ε.Δ.Δ. διαθέτει 20 δωμάτια και είναι 3 ΚΛΕΙΔΙΩΝ: Από τον Πίνακα 1 προκύπτει ότι o 

αριθμός δείγματος των δωματίων πού προκύπτει για την επιθεώρηση του ξενοδοχείου είναι:  
ΑΠΟ 1-10 δωμάτια (δ) = 0,25Χ10 (δωμάτια) = 2,5  
ΑΠΟ 11-20 δωμάτια (δ) = 0,20Χ10 (δωμάτια) = 2 

Συν: (δ) = 2,5+2 = 4,5 δωμάτια = συνολο 5 δωμάτια 
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2. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 
 

Κατηγορία 
ΚΛΕΙΔΙΩΝ 

1*(ΚΛΕΙΔΙ) 2*(ΚΛΕΙΔΙΑ) 3*( ΚΛΕΙΔΙΑ) 4*( ΚΛΕΙΔΙΑ) 5*( ΚΛΕΙΔΙΑ) 

Δείγμα (δ) δ δ δ δ δ 
Συντελεστής 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ 

0,48 Χ δ 0,55 Χ δ 0,62 Χ δ 0,69 Χ δ 0,76 Χ δ 

Συντελεστής 
ΝΕΩΝ 

0,42 Χ δ 0,48 Χ δ 0,54 Χ δ 0,60 Χ δ 0,66 Χ δ 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
-Ο ελάχιστος χρόνος επιτόπιας επιθεώρησης είναι 4 ώρες 
-Σε κάθε περίπτωση προστίθενται επιπλέον πάγιος χρόνος διαχείρισης 4 ωρών 
-Επιπλέον χρόνος 4 ωρών προστίθεται για τα νέα καταλύματα 
-Κατά την διάρκεια των ελάχιστων απαιτούμενων ημερών της επιθεώρησης θα 
επιθεωρούνται όλοι οι τύποι των δωματίων σε όλες τις πτέρυγες των καταλυμάτων. 
 
3. ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 
Η διαδικασία άρσης των μη συμμορφώσεων στις περιπτώσεις όπου είναι δυνατόν και της ανασκόπησης 
του εντύπου της επιθεώρησης, η τελική έκθεση μαζί με την Βεβαίωση θα πρέπει να ολοκληρώνεται 
εντός χρονικού ορίου που προσδιορίζεται από την Νομοθεσία.  
Προσοχή χρειάζεται στην εφαρμογή της νομοθεσίας, σχετικά με την συμπλήρωση των 
ερωτηματολογίων των καταλυμάτων.. Στη συνέχεια δίνουμε έναν ενδεικτικό πίνακα, που θα αποτελεί το 
μέσο ανασκόπησης του φακέλου για τα τουριστικά καταλύματα. 
α/α ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ Ν Ο Δ/Α ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1Ο ΣΤΑΔΙΟ- ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ (συλλεγόμενα στο γραφείο) 
1 Αίτηση     
2 Προσφορά     
3 Σύμβαση     
4 Αυτοαξιολόγηση – Αυτοκατάταξη     
5 Ειδικό Σήμα Λειτουργίας ή Γνωστοποίηση Λειτουργίας 

Τουρ. Καταλύματος 
    

6 Πολεοδομική Άδεια     
7 Κατόψεις – Τοπογραφικό – Διάγραμμα Δόμησης/Κά-

λυψης: 
Α) Θεωρημένα και σφραγισμένα από αρμόδιο πολεοδο-
μικό γραφείο. 
Β) Εγκεκριμένα και σφραγισμένα από την αρμόδια ΠΥΤ 
Γ) Έλεγχος βεβαίωσης περαίωσης διαδικασίας υπαγωγής 
στοΝ.4178/2013 

    

8 Πιστοποιητικά Συστημάτων ISO κ.ά     
9 Πιστοποιητικά Ξένων γλωσσών     
10 Αποδείξεις / Παραστατικά Υπηρεσιών     
11 Συμφωνητικά / Συμβάσεις με τρίτους     



 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: Ο-02.4 

ΟΔΗΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Ε.Ε.Δ.Δ. 
 

Α/Α ΕΚΔΟΣΗΣ: 02                              ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05/09/2021                                         σελ. 7 / 8 
, 
 

12 Άδειες για κολυμβητικές δεξαμενές     
13 Άδειες- Βεβαιώσεις Συνδρομής Προϋποθέσεων για 

Καταστήματα υγειονομικού Ενδιαφέροντος 
    

14 Καρτέλες Προσωπικού     
15 Κατάσταση προσωπικού (ΣΕΠΕ)     
16 Έλεγχος του SITE- HOTEL DIRECTORY – 

BOOKING COM- ΦΥΛΛΑΔΙΑ κλπ (Print screen) 
    

17 Δειγματοληψία – Ανθρωποημέρες     
18 Ανάθεση Επιθεώρησης     
19 Διαθεσιμότητα Εξοπλισμού     
20 Πλάνο Επιθεώρησης     

2ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΚΑΤΑΛΥΜΑ 
21 Συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο αξιολόγησης καταλύμα-

τος, πάνω στο οποίο θα γίνονται: 
Α) Αναλυτική καταγραφή όλων των μετρούμενων 
μεγεθών (εμβαδά, διαστάσεις κ.ά) 
Β) Αναφορά πάντα στις μετρήσεις του αριθμού του 
δωματίου  

    

22 Τεχνική έκθεση και σημειώσεις επιθεωρητή     
23 Φωτογραφικό υλικό     

3ο ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 
24 Ανασκόπηση Φακέλου από Τεχνικό διευθυντή     
25 Οριστικοποίηση της τεχνικής έκθεσης      
26 Βεβαίωση Συνδρομής ή αιτιολόγηση μη χορήγησης 

βεβαίωσης 
    

 
 
Συνοπτικά η διαδικασία βάσει νομοθεσίας είναι: 
 η επιχείρηση ΕΕΔΔ υποβάλλει αίτηση προς την οικεία ΠΥΤ για την έκδοση πιστοποιητικού 

κατάταξης σε κατηγορία κλειδιών και καταβάλλει παράβολο ύψους 2 ευρώ ανά δωμάτιο  
 Προχωράει σε συμφωνία με επιλεγμένο φορέα και υπογράφεται σχετική σύμβαση για τον 

έλεγχο του καταλύματος σας    
 
Στην περίπτωση συμφωνίας με τον φορέα μας : 
 Εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης στην Π.Υ.Τ.,πραγματοποιείται 

επίσκεψη του επιθεωρητή μας για την αυτοψία του καταλύματος κατα την οποία λαμβάνεται 
φωτογραφικό υλικό απο δείγμα δωματίων και κοινόχρηστους χώρους και συγκεντρώνονται και 
τα απαραίτητα έγγραφα απο το check  list 

 Έπειτα ο φορέας συντάσσει την απαιτούμενη Τεχνική Εκθεση στην οποία καταγράφονται οι 
υποχρεωτικές προδιαγραφές και τα βαθμολογούμενα κριτήρια που πληρούνται από την 
επιχείρηση και ο αριθμός των μορίων που συγκεντρώνει η επιχείρηση από την εφαρμογή τους, 
και βεβαιώνεται η συνδρομή των προϋποθέσεων για την κατάταξη της επιχείρησης ΕΕΔΔ σε 
συγκεκριμένη κατηγορία κλειδιών. 
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Ο φορέας μετά την επιτόπια επιθεώρηση παραδίδει στον καταλύματά φάκελο με τα:  
 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  
 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΦΟΡΕΑ   
 ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡΕΑ   
 ΕΣΛ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ή ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

 
Εντός είκοσι (20) ημερών ο παραπάνω φάκελος  κατατίθεται στην οικεία ΠΥΤ με ευθύνη της 
επιχείρησης η οικεία ΠΥΤ εκδίδει το πιστοποιητικό κατάταξης του καταλύματος.   
 
 
4. ΧΡΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ   
 
Για την διεξαγωγή της επιθεώρησης απαιτούνται τα ακόλουθα όργανα : 
 

 Ηλεκτρονικό αποστασιόμετρο laser  
 Μετροταινία 

 
Τα οποία αναφέρονται στο   Cert1-C90-C1 Κατάλογος Εξοπλισμού  υπό Έλεγχο  και παραδίδονται 
στον εκάστοτε επιθεωρητή για την εκτέλεση των μετρήσεων κατά την διάρκεια της επιθεώρησης και 
επιστρέφονται στα γραφεία μετά το πέρας αυτής . 
 
 
5. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
 

Διαχειριστής ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΠΟΥΓΑΤΣΟΣ 
 

Τεχνικός Διευθυντής ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΠΟΥΓΑΤΣΟΣ 
 

Διευθυντής Ποιότητας ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ 
 

 
Για τη σύνταξη της Διαδικασίας: Για τη έγκριση της Διαδικασίας: 
Παναγιωτης  Παντελαίος 
 
 
 

Διονύσης Μπουγάτσος 

Ημερομηνία 05/09/2021 Ημερομηνία 05/09/2021 
 


