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Τίτλος: Διαδικασίες έκδοσης - χορήγησης ειδικού σήματος λειτουργίας στους Ξενώνες 
Νεότητας.  
Προοίμιο 
Έχοντας υπόψη: α) Το Ν. 1624/51 περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Ν. 
1565/50 περί ΕΟΤ, όπως ισχύει σήμερα. β) Το Π.Δ. 459/93 περί επανασύστασης του Υ-
πουργείου Τουρισμού. γ) Τους Α.Ν. 431 /37 και 1108/83 καθώς και τα Δ/γματα που εκ-
δόθηκαν κατ' εξουσιοδότηση αυτών. δ) Το Ν. 642/77 περί επιβολής κυρώσεων στις ξε-
νοδοχειακές επιχειρήσεις. ε) Τις τεχνικές προδιαγραφές των τουριστικών καταλυμάτων 
(ΦΕΚ 557/Β/23.10.87). στ) Το Ν. 2160/93 περί ρυθμίσεων για τον τουρισμό και άλλων 
διατάξεων, ιδίως τα άρθρα 2 και 3 αυτού. ζ) Την ανάγκη εξυπηρέτησης των σκοπών του 
ξενωνισμού στην Ελλάδα. η) Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν συνεπάγεται οικονομι-
κή επιβάρυνση, αποφασίζουμε:  

 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ  

 
 
Αρθρο: 0 

Ημ/νία: 03.05.1995 

 

Κείμενο Αρθρου 

2. Οι Ξενώνες Νεότητας (Ξ.Ν.) είναι τουριστικά καταλύματα που ανήκουν σε νομικά 
πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ιδρύονται σύμφωνα με τις σχετικές τεχνικές 
προδιαγραφές του ΕΟΤ που δημοσιεύονται στο ΦΕΚ 557/Β/ 23.10.87 και εξυπηρετούν 
πρόσωπα, εφοδιασμένα με την ειδική κάρτα που εκδίδουν Ενώσεις ή Σωματεία, μέλη Δι-
εθνών Ομοσπονδιών, απαγορευομένης της εξυπηρέτησης ατόμων που στερούνται αυτής. 

3. Οι Ξ.Ν. λειτουργούν βάσει του εγκεκριμένου με την παρούσα Κανονισμού Λειτουργίας 
και κατά τα Διεθνή πρότυπα, ως τουριστικές δε επιχειρήσεις υπόκεινται στις διατάξεις της 
ξενοδοχειακής νομοθεσίας. 

Η νομιμότητα της λειτουργίας τους άρχεται από τη χορήγηση του ειδικού σήματος από 
τον ΕΟΤ, Ξ.Ν. που λειτουργούν χωρίς το προβλεπόμενο σήμα λειτουργίας, σύμφωνα με 
την παρ. 4β σε συνδυασμό με την παρ. 8 του άρθρου 4 του Ν. 2160/93, σφραγίζονται 
σύμφωνα με την υπ' αριθ. 532613/95 απόφαση του Γ.Γ. του ΕΟΤ, επιπλέον ο υπεύθυνος 
της επιχείρησης τιμωρείται με τις διατάξεις του άρθρου 458 του Π.Κ, 

4. Οι κατά νόμο υπεύθυνοι των Ξ.Ν. κατ' έτος υποβάλλουν στον ΕΟΤ για έγκριση τις ε-
πιθυμητές τιμές, που υποχρεούνται να εισπράττουν και που δεν θα υπερβαίνουν τα αντί-
στοιχα κατώτερα όρια του απλού μονόκλινου δωματίου της Ε' τάξης των ξενοδοχείων 
κλασσικού τύπου της χαμηλής περιόδου, όπως κατ' έτος ορίζονται με απόφαση Γ.Γ./ΕΟΤ. 

Η εγκριθείσα τιμή εισπράττεται για κάθε κρεββάτι του κοιτώνα. Κατά τα λοιπά εφαρμόζο-
νται οι διατάξεις της κατ' έτος εκδιδόμενης σχετικής Απόφασης του Γ.Γ. ΕΟΤ. 

5. Για την ίδρυση Ξ.Ν. απαιτείται η έγκριση σχετικής αρχιτεκτονικής μελέτης σύμφωνη 
με τις τεχνικές προδιαγραφές του ΕΟΤ (ΦΕΚ 557/Β/87). 

6. Μετά την εφαρμογή της ως άνω εγκεκριμένης αρχιτεκτονικής μελέτης και της πλή-
ρους ετοιμότητας για λειτουργία της μονάδας, που πιστοποιείται μετά από ειδικό προς 
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τούτο έλεγχο από αρμόδιο όργανο του ΕΟΤ, χορηγείται το ειδικό σήμα λειτουργίας. 

Το ειδικό σήμα λειτουργίας των ξενώνων νεότητας εκδίδεται επ' ονόματι του νομικού 
προσώπου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που λειτουργεί κατάλυμα αυτής της μορφής, 
για δε τη χορήγηση του, απαιτείται η υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών: 

α) Αίτηση του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου (μη κερδοσκοπικού χαρα-
κτήρα) που λειτουργεί τον Ξ.Ν., για τη χορήγηση του ειδικού σήματος λειτουργίας, 

β) Σε περίπτωση μίσθωσης του κτιρίου σχετικό μισθωτήριο συμβόλαιο.  

γ) θεωρημένο καταστατικό του νομικού προσώπου καθώς και το ΦΕΚ όπου δημοσιεύε-
ται. 

δ) Υπόδειξη προσώπου για τη θέση του υπευθύνου του καταλύματος με επισυναπτόμενα 
δικαιολογητικά αυτού: πιστοποιητικό υγείας, αντίγραφο ποινικού μητρώου, τίτλους γνώ-
σης μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας, απολυτήριο Λυκείου και υπεύθυνη δήλωση του 
νόμου περί αποδοχής της θέσης του υπευθύνου.  

ε) Πρόταση διακριτικού τίτλου της επιχείρησης για έγκριση από τον ΕΟΤ. Ο προτεινόμε-
νος τίτλος δεν επιτρέπεται να προσομοιάζει με ήδη εγκεκριμένο τίτλο άλλης ξενοδοχεια-
κής επιχείρησης οποιασδήποτε μορφής και κατηγορίας, του ίδιου νομού. 

στ) Υπεύθυνη δήλωση του παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 2160/93 όπως ορίσθηκε το περι-
εχόμενο της με την 530265/14.4.94 απόφαση Γ.Γ. ΕΟΤ, 

ζ) Πιστοποιητικό πυρασφάλειας 

η) Έγκριση περιβαλλοντικών όρων όπου απαιτείται 

θ) Βεβαίωση της Δ/νσης Υγιεινής της Νομαρχίας για το πόσιμο του νερού και ότι το απο-
χευτικό σύστημα του ξενώνα δεν δημιουργεί προβλήματα στη δημόσια υγεία.  

ι) Παράβολα υπέρ ΕΟΤ: (λογ. 26180 Τράπεζα Ελλάδας) 300 δρχ. ανά δωμάτιο και 80 
δρχ. ανά δωμάτιο κατ' έτος για τιμοκαταλόγους. 

Παράβολο υπέρ ΤΕΑΠΠΕΡΤ (Λογ. 546025 Εθνική Τράπεζας) 30 δρχ. ανά δωμάτιο (εφά-
παξ καταβολή). 

Τα δικαιολογητικά δ, ζ, η, θ και ι επανυποβάλλονται ανά διετία, άλλως αφαιρείται το σή-
μα λειτουργίας. 

7. Οι Ξ.Ν. που λειτουργούσαν πριν τη δημοσίευση του Ν. 2160/93, μπορούν να επιλέ-
ξουν, απαραιτήτως μέχρι 19.7.1995 τη συνέχιση της λειτουργίας τους ως Ξ.Ν., ή την έ-
νταξη τους σε άλλη μορφή καταλύματος της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 2160/93. 

Εντός εννέα μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί 
η διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών και έγκρισης για τη χορήγηση του σήματος λει-
τουργίας. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης εφαρμόζεται η Απόφαση Γ.Γ. ΕΟΤ της παρ. 3 
της παρούσας. 

Και στις δύο περιπτώσεις θα πρέπει να υποβάλουν στον ΕΟΤ πέραν των προαναφερομέ-
νων δικαιολογητικών και τα ακόλουθα: 
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α) Βεβαίωση Ένωσης ή Σωματείου Ξ.Ν. ότι λειτουργούσαν στο παρελθόν. (5) Δήλωση 
ενάρξεως ασκήσεως επιτηδεύματος στην οικεία ΔΟΥ. 

γ) Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για έγκριση αρχιτεκτονικών σχεδίων (1ο και 2ο 
στάδιο) όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ 557/8/23.10,87, ή τα δικαιολογητικά που προβλέ-
πονται στη σχετική απόφαση Γ.Γ. ΕΟΤ σε περίπτωση που επιλέξουν την ένταξη τους σε 
ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια ή ενοικιαζόμενα επιπλωμένα διαμερίσματα. 

ΣΗΜ: (ι) ΣΕ περίπτωση μη έγκρισης των υποβληθέντων αρχιτεκτονικών σχεδίων από τη 
Δ/νση Β' διαβιβάζονται τα δικαιολογητικά στη Δ/νση ΣΤ', η οποία διενεργεί την ένταξη 
στην αιτούμενη μορφή καταλύματος με βάση την 5471 14.4.94 Υπουργική απόφαση, 
εφόσον καταβληθεί υπέρ του ΕΟΤ και η προβλεπόμενη στην απόφαση οικονομική επιβά-
ρυνση. 

(ιι) Όλα τα δικαιολογητικά για χορήγηση σήματος λειτουργίας στους Ξ.Ν. υποβάλλονται 
στη Δ/νση Α' (τμήμα Α2) προκειμένου να ελεγχθεί ο μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας του 
νομικού προσώπου στο οποίο ανήκουν και στη συνέχεια διαβιβάζονται στις συναρμόδιες 
Δ/νσεις. 

8. Με την παρούσα Απόφαση εγκρίνεται ο συνημμένος Κανονισμός Λειτουργίας των Ξε-
νώνων Νεότητας, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της. 

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 522808 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΞΕΝΩΝΩΝ ΝΕΟΤΗΤΑΣ 

1. Οι Ξενώνες Νεότητας (Ξ,Ν.) ανήκουν σε νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρα-
κτήρα και εξυπηρετούν πρόσωπα εφοδιασμένα με την ειδική κάρτα που εκδίδουν Ενώ-
σεις ή Σωματεία μέλη Διεθνών Ομοσπονδιών, με σκοπό τη διάδοση και γνώση των πολι-
τιστικών μας αξιών και την ανάπτυξη σχέσεων φιλίας με όλους τους λαούς. 

2. Οι Ξ.Ν. ως τουριστικά καταλύματα υποχρεούνται να πληρούν τις ελάχιστες από τον 
ΕΟΤ καθορισμένες τεχνικές προδιαγραφές (ΦΕΚ/Β/23.10.87) και να εφαρμόζουν τις δια-
τάξεις της ξενοδοχειακής νομοθεσίας (τήρηση κανόνων λειτουργίας, υγιεινής, ασφάλειας 
κ.λπ.), σε περίπτωση δε παράβασης τους επιβάλλονται οι νόμιμες κυρώσεις, όπως εκά-
στοτε προβλέπονται. 

3. Οι Ξ.Ν. δεν πρέπει να εξυπηρετούν καμμίας Μορφής προσηλυτισμό (πολιτικό, θρη-
σκευτικό ή άλλου είδους). 

Επιβάλλεται να επιδιώκουν την κατάρτιση και εφαρμογή προγραμμάτων επιστημονικού, 
επιμορφωτικού, πολιτιστικού, λαογραφικού περιεχομένου και τη συμμετοχή των ενδια-
φερομένων σ' αυτά, την εθνική και διεθνική συνεργασία με αντίστοιχους φορείς, τη δη-
μιουργία δανειστικής βιβλιοθήκης κ.λπ. Υποχρεούνται να παρέχουν κάθε είδους πληρο-
φορία σχετικά με τις εξυπηρετήσεις και τις δυνατότητες της περιοχής, να διαθέτουν ενη-
μερωτικά φυλλάδια κ,λπ. 

4. Επιβάλλεται η διάθεση ΞΕΧΩΡΙΣΤΩΝ κοιτώνων και ιδιαίτερων χώρων υγιεινής για τα 
δύο φύλα. 

5. Στην τιμή ανά κλίνη περιλαμβάνεται η παροχή λευκού ιματισμού (σεντόνια, μαξιλαρο-
θήκη, πετσέτα), ο οποίος αλλάζεται κάθε τρίτη ημέρα. Είναι δυνατόν να μην επιβάλλεται 
η διάθεση λευκού ιματισμού εφόσον ο χρήστης φέρει μαζί του και επιθυμεί τη χρήση των 
προσωπικών του ειδών. Στην περίπτωση αυτή μειώνεται κατά 20% η τιμή του κρεβατιού. 
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Δεν επιτρέπεται η παραμονή πέρα των 10 ατόμων (του ιδίου φύλου) ανά κοιτώνα. 

6. Οι τιμοκατάλογοι με τις εγκεκριμένες τιμές του Ξ.Ν. επιβάλλεται να αναρτώνται όπι-
σθεν της πόρτας εκάστου κοιτώνα. 

7. Οι Ξ.Ν. παραμένουν ανοικτοί καθ' όλο το 24ωρο με ευθύνη του υπευθύνου της μονά-
δας. 

8. Τις πρωινές ώρες 10 - 12 οι κοιτώνες πρέπει να μένουν ελεύθεροι για αερισμό, καθα-
ριότητα κ.λπ. 

9. Δεν επιτρέπεται η είσοδος - παραμονή σε άτομα που: 

α) στερούνται της ειδικής κάρτας μέλους 

β) βρίσκονται σε κατάσταση μέθης 

γ) είναι ρυπαρά 

δ) είναι εμφανώς ασθενή (ειδοποιούνται οι πρώτες βοήθειες απ' τον υπεύθυνο)  

ε) στην περίπτωση που σημειωθεί κρούσμα λοιμώδους νόσου με ευθύνη της Δ/νσης του 
Ξ.Ν. ειδοποιείται η οικεία Δ/νση Υγιεινής για τα περαιτέρω. 

10. Απαγορεύεται στους χώρους του Ξ.Ν. 

α) η χρήση οινοπνευματωδών ποτών 

β) το κάπνισμα, εκτός αν διατίθεται αποκλειστικός χώρος (καπνιστήριο)  

γ) η χρήση μουσικής σε υψηλή ένταση. 

δ) η παρασκευή φαγητών, αφεψημάτων ή το πλύσιμο ρούχων εντός των κοιτώνων.  

ε) η τοποθέτηση στους διαδρόμους του Ξ.Ν. παντός είδους αποσκευών. 

11. Τα μέλη με την άφιξη τους οφείλουν να παραδίδουν την ειδική κάρτα τους, να κατα-
βάλουν το αντίτιμο της διανυκτέρευσης λαμβάνοντας τη σχετική απόδειξη, να συμπλη-
ρώνουν τα στοιχεία που τους ζητούνται. 

12. Προσωπικά αντικείμενα αξίας ή χρήματα παραδίδονται έναντι αποδείξεως στη Δ/νση 
του Ξ.Ν.. Σε αντίθετη περίπτωση η Δ/νση δεν ευθύνεται για τυχόν απώλεια αυτών, 

13. Οι ένοικοι στους Ξ.Ν. υποχρεούνται να τηρούν τους στοιχειώδεις κανόνες υγιεινής, 
τάξης, καθαριότητας σε όλους τους χώρους της μονάδας και να συμμορφώνονται στις 
διατάξεις του παρόντος που τους αφορούν, καθώς και στις υποδείξεις των υπευθύνων 
του Ξ.Ν.. Σε διαφορετική περίπτωση ο υπεύθυνος του Ξ.Ν. υποχρεούται να μην 

επιτρέψει την περαιτέρω διαμονή τους, φροντίζοντας να παρακρατήσει τις κάρτες τους 
και να τις διαβιβάσει με έγγραφες παρατηρήσεις στην Ένωση ή στο Σωματείο ή στην Ο-
μοσπονδία που τις εξέδωσαν. 

14. Ο παρών Κανονισμός λειτουργίας αναρτάται σε εμφανές σημείο της εισόδου της επι-
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χείρησης στην Ελληνική και στην Αγγλική ή στην Γαλλική γλώσσα,  

15. Η παράβαση των διατάξεων του παρόντος από πλευράς της επιχείρησης επισύρει τις 
προβλεπόμενες ποινές της ξενοδοχειακής νομοθεσίας. 

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  

 
 


