ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 43/2002 ΦΕΚ: Α 43 20020307
Τίτλος
Κατάταξη των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων σε κατηγορίες με σύστημα αστέρων
και τεχνικές προδιαγραφές αυτών.
Προοίμιο
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 2, των παραγράφων 1, 2, 3 και 5 του
άρθρου 3 και των παρ. 4 και 5 του άρθρου 6 του Ν. 2160/93 (Α' 118) "Ρυθμίσεις για τον
τουρισμό και άλλες διατάξεις". 2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 5 του Π. Δ/τος
459/1993 (Α' 193) "Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων του". 3. Τις διατάξεις της παρ. 2 του Π.Δ/τος 27/96 (Α' 19) "περί
συγχωνεύσεως των Υπουργείων Τουρισμού - Βιομηχανίας - Ενέργειας και Τεχνολογίας
και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης", σε συνδυασμό με το Π.Δ. 365/97 (Α' 241)
"Διατήρηση Εποπτείας Ν.Π.Δ.Δ. από το Υπουργείο Ανάπτυξης". 4. Το Π.Δ. 313/25-92001 "Μεταφορά αρμοδιοτήτων από τον Ε.Ο.Τ. στο Υπουργείο Ανάπτυξης και στις
Περιφέρειες, σύσταση υπηρεσιών και θέσεων προσωπικού στη Γενική Γραμματεία
Τουρισμού και στις Περιφέρειες, μεταφορά πόρων και ρύθμιση των αναγκαίων
λεπτομερειών" (Α'211) και το Π.Δ. 343/2001 "Οργανισμός Διάρθρωσης Υπηρεσιών του
ΕΟΤ" (Α'231). 5. Την με αριθμό 485/31-10-2001 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού
και του Υπουργού Ανάπτυξης με θέμα "Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς
Ανάπτυξης Αλέξανδρο Καλαφάτη, Χρήστο Θεοδώρου και Δημήτριο Γεωργακόπουλο" (Β'
1484). 6. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 (Α'137) προστεθέντος δια του
άρθρου 27 του Ν. 2081/92, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ.2α του Ν.
2469/97 (Α'38). 7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 8. Την ανάγκη εισαγωγής ενός νέου
συστήματος κατάταξης των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων (ξενοδοχείων),
αναλόγου με εκείνο των άλλων ευρωπαϊκών τουριστικών προορισμών, το οποίο να μην
συνίσταται μόνον σε τεχνικές προδιαγραφές, αλλά και σε λειτουργικές προδιαγραφές και
κριτήρια, ώστε να καθίσταται "αναγνωρίσιμη" από πλευράς καταναλωτή η προσφερόμενη
ποιότητα, όχι μόνον των εγκαταστάσεων και χώρων, αλλά των παρεχόμενων υπηρεσιών
συνολικά. 9. Την υπ' αριθ. 678/2001 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας
μετά από πρόταση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, αποφασίζουμε:
Θέματα
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ, ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΤΕΡΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Σχόλια
- Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 3105/2003 (Α΄29/10.2.2003), όπου
στα παραρτήματα Α', Β' και Γ του παρόντος πδ αναφέρεται ο Ε.Ο.Τ. ως αρμόδιος για την
έκδοση αποφάσεων, γνωμοδοτήσεων και λοιπών διοικητικών πράξεων σχετικών με την
κατάταξη των ξενοδοχειακών καταλυμάτων με το σύστημα των αστέρων, αντικαθίσταται
από την αρμόδια κατά περίπτωση Διεύθυνση Τουρισμού της οικείας Περιφέρειας. Τα
προβλεπόμενα στα ίδια παραρτήματα παράβολα υπέρ Ε.Ο.Τ. κατατίθενται υπέρ
Ελληνικού Δημοσίου. Η ισχύς της παρούσας διάταξης ανατρέχει από την ημερομηνία
δημοσιεύσεως του παρόντος πδ (7.3.2002). - Σύμφωνα με την περ. α) της παρ. 3 του
άρθρου 16 του ν. 3190/2003 (Α΄ 249/30.10.2003), από 1.1.2006 η κατάταξη των
κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων, καθώς και των ενοικιαζόμενων δωματίων και των
ενοικιαζόμενων επιπλωμένων διαμερισμάτων, σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών
αντίστοιχα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν προεδρικό διάταγμα, γίνεται από
φορείς διαπιστευμένους από την εταιρεία «Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε.». Προς το
σκοπό αυτόν οι επιχειρηματίες υποβάλλουν στις αρμόδιες Διευθύνσεις Τουρισμού των
Περιφερειών πιστοποιητικό φορέα διαπιστευμένου από την εταιρεία «Εθνικό Σύστημα
Διαπίστευσης Α.Ε»., σύμφωνα με το Ν. 3066/2002 (ΦΕΚ252 Α'), στο οποίο θα
διαπιστώνεται η κατάταξη αυτών σε κατηγορία αστέρων ή κλειδιών αντίστοιχα, σύμφωνα
με τις προδιαγραφές και τα κριτήρια του παραπάνω προεδρικού διατάγματος. Μετά την
υποβολή του πιστοποιητικού αυτού οι αρμόδιες υπηρεσίες χορηγούν το σήμα
λειτουργίας. ==================== *** Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου

20 του ν. 3335/2005 (Α΄ 95/20.4.2005), στις τουριστικές επιχειρήσεις του εδ. Α' της
παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2160/1993 (βλ. οικεία σχόλια), οι οποίες λειτουργούσαν,
κατά τη δημοσίευση του ν. 3335/2005 (20.4.2005), χ ω ρ ί ς το προβλεπόμενο ειδικό
σήμα λειτουργίας, λόγω μη χορηγήσεως, λήξης της ισχύος, ανάκλησης ή αφαίρεσης
αυτού για οποιονδήποτε λόγο, δ ε ν επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τις ισχύουσες
διατάξεις διοικητικής φύσεως κυρώσεις, αρμοδιότητας Υπουργείου Τουριστικής
Ανάπτυξης και Ε.Ο.Τ. μέχρι της υπαγωγής των ως άνω επιχειρήσεων στις διατάξεις του π
α ρ ό ν τ ο ς πδ και σε κάθε περίπτωση το αργότερο μέχρι την 31.1.2006, υπό την π ρ ο
ϋ π ό θ ε σ η, ότι οι κατά νόμο υπόχρεοι έχουν υποβάλει ή θα υποβάλουν εντός τριάντα
(30) ημερών από τη δημοσίευση του ν. 3335/2005 (μέχρι δηλαδή 20.5.2005) αίτηση
χορήγησης του ειδικού σήματος λειτουργίας, πιστοποιητικό πυρασφάλειας του άρθρου
18 παρ. 1 περ. α' του Ν. 2919/2001 (Α΄ 128/βλ. οικεία σχόλια), ως και υπεύθυνη
δήλωση για τη συνδρομή των προϋποθέσεων των περιπτώσεων β' και γ' της παρ. 1 του
ως άνω άρθρου. Σύμφωνα, τέλος, με την παρ. 2 του ανωτέρω άρθρου 20, με απόφαση
του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης, η προηγούμενη προθεσμία δ ύ ν α τ α ι να
παραταθεί ε φ ά π α ξ μέχρι 31.12.2006.
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Κείμενο Αρθρου
1. Τα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα (ξενοδοχεία) του άρθρου 2 παρ. 1 περίπτ. Α' του
Ν. 2160/93 κατατάσσονται, ανάλογα με τη λειτουργική του μορφή, σε πέντε (5) το πολύ
κατηγορίες αστέρων, δηλαδή σε κατηγορία πέντε αστέρων (5*), τεσσάρων αστέρων
(4*), τριών αστέρων (3*), δύο αστέρων (2*) και ενός αστέρος (1*), βάσει συστήματος
υποχρεωτικών προδιαγραφών και βαθμολογούμενων κριτηρίων. Οι ως άνω λειτουργικές
μορφές ορίζονται ως ακολούθως:
Α. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ:
Είναι ξενοδοχείο, που περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους υποδοχής, παραμονής,
εστίασης και αναψυχής πελατών, υπνοδωμάτια (τουλάχιστον δέκα) απλά ή με ιδιαίτερα
λουτρά και βοηθητικούς χώρους.
Τα ξενοδοχεία κλασσικού τύπου ιδρύονται, εφ' όσον η σχετική χρήση επιτρέπεται από τις
κείμενες διατάξεις, εντός σχεδίου πόλης, εντός πόλεων ή οικισμών με εγκριμένο σχέδιο,
εντός οριοθετημένων οικισμών χωρίς σχέδιο, εκτός σχεδίου αλλά εντός ΖΟΕ ή εκτός
σχεδίου. Διατάσσονται σε ένα κτίριο ή περισσότερα κτίρια ή συγκροτήματα που
αποτελούν, όμως ενιαίο σύνολο μέσα σε ενιαίο οικόπεδο. Τα ξενοδοχεία κλασσικού
τύπου κατατάσσονται σε πέντε κατηγορίες αστέρων: πέντε αστέρων (5*), τεσσάρων
αστέρων (4*), τριών αστέρων (3*), δύο αστέρων (2*), ενός αστέρος (1*). Στην
κατηγορία ενός αστέρος (1 *) κατατάσσονται μόνο ξενοδοχεία προερχόμενα από
μετατροπές υφισταμένων κτιρίων και όχι ξενοδοχεία τα οποία ανεγείρονται εξ υπ' αρχής.
Εάν υφιστάμενο κτίριο μετατραπεί σε ξενοδοχείο κλασσικού τύπου κατηγορίας ενός
αστέρος (1*) δεν μπορεί να επεκταθεί με προσθήκη δωματίων και κλινών, μπορεί όμως
να υποστεί προσθήκες, που αποβλέπουν στη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών

(προσθήκη λουτρών σε απλά δωμάτια, αύξηση κοινοχρήστων χώρων κ.λ.π.)
Β. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΜΟΤΕL
Είναι ξενοδοχείο που περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους υποδοχής, παραμονής,
εστίασης και αναψυχής πελατών, υπνοδωμάτια (τουλάχιστον δέκα) με ιδιαίτερα λουτρά
και βοηθητικούς χώρους.
Τα ξενοδοχεία τύπου ΜΟΤΕL ιδρύονται, εφ' όσον η σχετική χρήση επιτρέπεται από τις
κείμενες διατάξεις, εκτός σχεδίου αλλά εντός ΖΟΕ ή εκτός σχεδίου, εκτός οικισμών και
γενικά εκτός κατοικημένων περιοχών ή στις παρυφές τέτοιων περιοχών, αλλά
απαραιτήτως επί οδικών αρτηριών μεγάλης κυκλοφορίας, που ενώνουν μεγάλα αστικά ή
τουριστικά κέντρα και εμφανίζουν σημαντική κίνηση αυτοκινήτων (εθνικό - επαρχιακό
δίκτυο). Διατάσσονται σε ένα κτίριο ή περισσότερα κτίρια ή συγκροτήματα που
αποτελούν, όμως, ενιαίο σύνολο μέσα σε ενιαίο οικόπεδο, και αποβλέπουν κατά κύριο
λόγο στην εξυπηρέτηση όσων διακινούνται με αυτοκίνητο. Υποχρεωτικά διαθέτει
εκτεταμένο χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων, δηλαδή μία θέση αυτοκινήτου ανά δωμάτιο,
και επί πλέον χώρο για στάθμευση τουριστικών λεωφορείων . Επίσης μπορεί να
διαθέτουν εκτεταμένο χώρο εστίασης και αναψυχής, που απευθύνεται και σε
διερχόμενους πελάτες. Επιτρέπεται επίσης να διαθέτουν σταθμό βενζίνης.
Τα ξενοδοχεία τύπου μοτέλ κατατάσσονται σε δύο (2) κατηγορίες:τεσσάρων αστέρων
(4*) και τριών αστέρων (3*).
Γ. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ:
Είναι ξενοδοχείο που διαθέτει κοινόχρηστους χώρους υποδοχής και παραμονής πελατών,
βοηθητικούς χώρους και περιλαμβάνει διαμερίσματα ενός, δύο ή περισσοτέρων κύριων
χώρων με πλήρες λουτρό και μικρό μαγειρείο. Τα ξενοδοχεία τύπου Επιπλωμένων
Διαμερισμάτων ιδρύονται, εφ' όσον η σχετική χρήση επιτρέπεται από τις κείμενες
διατάξεις, σε περιοχές εντός σχεδίου πόλης, (εντός πόλεων ή οικισμών με εγκριμένο
σχέδιο), εντός οριοθετημένων οικισμών χωρίς σχέδιο, εκτός σχεδίου αλλά εντός ΖΟΕ ή
εκτός σχεδίου. Διατάσσονται σε ένα κτίριο ή περισσότερα κτίρια ή συγκρότημα κτιρίων,
που αποτελούν, όμως, ενιαίο σύνολο μέσα σε ενιαίο οικόπεδο.
Τα ξενοδοχεία τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων κατατάσσονται σε πέντε (5)
κατηγορίες αστέρων, πέντε αστέρων (5*), τεσσάρων αστέρων (4*), τριών αστέρων
(3*), δύο αστέρων (2*), ενός αστέρος (1*). Στην κατηγορία ενός αστέρος (1*)
κατατάσσονται μόνο ξενοδοχεία επιπλωμένων διαμερισμάτων προερχόμενα από
μετατροπές υφισταμένων κτιρίων και όχι ξενοδοχεία τα οποία ανεγείρονται εξ υπ αρχής.
Εάν υφιστάμενο κτίριο μετατραπεί σε ξενοδοχείο τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων
κατηγορίας 1* δεν μπορεί να επεκταθεί με προσθήκη διαμερισμάτων και κλινών, μπορεί
όμως να υποστεί προσθήκες, που αποβλέπουν στη βελτίωση των παρεχομένων
υπηρεσιών (αύξηση κοινοχρήστων χώρων κ.λ.π.)
Δ. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
(ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ)
Το ξενοδοχείο κλασσικού τύπου και τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων (ξενοδοχείο
μικτού τύπου) διαθέτει κοινόχρηστους χώρους υποδοχής, παραμονής, εστίασης και
αναψυχής πελατών, καταστήματα για την εξυπηρέτηση των πελατών, βοηθητικούς
χώρους καθώς και χώρους διανυκτέρευσης σε δωμάτια με λουτρό ή διαμερίσματα ενός,
δύο ή περισσοτέρων κυρίων χώρων με πλήρες λουτρό και μικρό μαγειρείο. Κύριο
χαρακτηριστικό της λειτουργικής αυτής μορφής ξενοδοχείου είναι το ελάχιστο μέγεθος,

που δεν μπορεί να είναι μικρότερο των τριακοσίων (300) κλινών.
Τα ξενοδοχεία μικτού τύπου ιδρύονται, εφ' όσον η σχετική χρήση επιτρέπεται από τις
κείμενες διατάξεις, εκτός σχεδίου πόλης αλλά εντός ΖΟΕ ή εκτός σχεδίου. Διατάσσονται
υποχρεωτικά σε πολλά κτίρια ή συγκροτήματα κτιρίων, που αποτελούν, όμως ενιαίο
σύνολο μέσα σε ενιαίο γήπεδο
Τα ξενοδοχεία μικτού τύπου κατατάσσονται στις κατηγορίες πέντε αστέρων (5*) και
τεσσάρων αστέρων (4*).
2. Οι προδιαγραφές του παρόντος διατάγματος διακρίνονται σε τεχνικές και λειτουργικές
και είναι υποχρεωτικές, ενώ τα βαθμολογούμενα κριτήρια είναι προαιρετικά, αλλά
συμμετέχουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του παρόντος διατάγματος, στην
τελική κατάταξη των ξενοδοχείων. Οι τεχνικές προδιαγραφές, οι λειτουργικές
προδιαγραφές και τα βαθμολογούμενα κριτήρια των ξενοδοχείων κλασσικού τύπου
καθώς και των ξενοδοχείων τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων διαφέρουν ανάλογα με
το κατά πόσον το προς κατάταξη ξενοδοχείο είναι «ξενοδοχείο πόλης» ή «ξενοδοχείο
παραθερισμού» σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του παρόντος.
3. Οι τεχνικές προδιαγραφές ορίζονται ανά λειτουργική μορφή (δηλαδή χωριστά για τα
ξενοδοχεία κλασσικού τύπου, για τα ξενοδοχεία τύπου μοτέλ, για ξενοδοχεία τύπου
επιπλωμένων διαμερισμάτων και για τα ξενοδοχεία μικτού τύπου) και κατηγορία
αστέρων και είναι υποχρεωτικές για τη λειτουργική μορφή και την κατηγορία αστέρων,
στην οποία πρόκειται να καταταγεί το κατάλυμα, με εξαίρεση την περίπτωση της
παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος.
4. Οι λειτουργικές προδιαγραφές ορίζονται ανά λειτουργική μορφή και κατηγορία και
είναι υποχρεωτικές για την λειτουργική μορφή και την κατηγορία, στην οποία πρόκειται
να καταταγεί το κατάλυμα.
5. Τα βαθμολογούμενα κριτήρια ορίζονται ανά λειτουργική μορφή και κατηγορία και
βαθμολογούνται με αριθμό μορίων οριζόμενο ανά κριτήριο, είναι δε υποχρεωτικό το
προς κατάταξη κατάλυμα να πληροί τουλάχιστον τον συνολικό αριθμό μορίων, που
συνιστά την κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 4 του παρόντος «βάση» της κατηγορίας,
στην οποία πρόκειται να καταταγεί.
6. Για την ανέγερση νέων και τον εκσυγχρονισμό ή την επέκταση υπαρχόντων κυρίων
ξενοδοχειακών καταλυμάτων εφαρμόζονται οι διατάξεις της κοινής υπουργικής
αποφάσεως 69269/5387/1990 (Β' 678), όπως εκάστοτε ισχύει. Ειδικά, για την ανέγερση
ξενοδοχειακών καταλυμάτων εκτός σχεδίου πόλεως, εφαρμόζονται και οι διατάξεις του
άρθρου 8 του Π.Δ. της 6/17.10.1978 (Δ' 538).
Αρθρο: 2
Ημ/νία: 07.03.2002
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ
Τίτλος Αρθρου
Υποχρεωτικές τεχνικές προδιαγραφές
Λήμματα
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ, ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΤΕΡΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Κείμενο Αρθρου

1. Οι υποχρεωτικές τεχνικές προδιαγραφές αποτελούνται από:
α. Μέγιστες επιτρεπόμενες δυναμικότητες ανά λειτουργική μορφή και κατηγορία.
β. Προδιαγραφές καταλληλότητας οικοπέδου (1) για οικόπεδα εντός σχεδίου ή εντός
οικισμού και (2) για οικόπεδα εκτός σχεδίου.
γ. Κτιριοδομικές Προδιαγραφές ανά λειτουργική μορφή και κατηγορία.
2. Οι κατά την προηγούμενη παράγραφο τεχνικές προδιαγραφές ορίζονται σε
αντίστοιχους πίνακες στο Παράρτημα Α του παρόντος Διατάγματος.
Αρθρο: 3
Ημ/νία: 07.03.2002
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ
Τίτλος Αρθρου
Υποχρεωτικές λειτουργικές προδιαγραφές
Λήμματα
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ, ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΤΕΡΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Κείμενο Αρθρου
Οι υποχρεωτικές λειτουργικές προδιαγραφές των ξενοδοχείων ορίζονται ανά λειτουργική
μορφή και κατηγορία στο Παράρτημα Β του παρόντος Διατάγματος.
Αρθρο: 4
Ημ/νία: 07.03.2002
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ
Τίτλος Αρθρου
Βαθμολογούμενα κριτήρια - Βάση μορίων ανά κατηγορία
Λήμματα
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ, ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΤΕΡΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Κείμενο Αρθρου
1. Τα βαθμολογούμενα κριτήρια των ξενοδοχείων και τα αντιστοιχούντα σε καθένα εξ
αυτών μόρια ορίζονται ανά λειτουργική μορφή και κατηγορία στο Παράρτημα Γ του
παρόντος Διατάγματος.
2. Το προς κατάταξη ξενοδοχείο θα πρέπει από την εφαρμογή των βαθμολογούμενων
κριτηρίων να συγκεντρώνει ένα ελάχιστο αριθμό μορίων, που αποτελεί τη «βάση» της
κατηγορίας, στην οποία πρόκειται να καταταγεί. Η βάση ορίζεται ανά λειτουργική μορφή
(χωριστά για τα ξενοδοχεία πόλης και τα παραθεριστικά όπου αυτό απαιτείται) και ανά
κατηγορία στο Παράρτημα Δ του παρόντος.
3. Η επιλογή των κριτηρίων, που εξασφαλίζουν την κάλυψη της βάσης, από το σύνολο
των βαθμολογούμενων κριτηρίων ανήκει στον επιχειρηματία ξενοδόχο.
4. Οι δια του παρόντος οριζόμενες τιμές των μορίων των βαθμολογούμενων κριτηρίων
καθώς και οι βάσεις ανά λειτουργική μορφή και κατηγορία είναι δυνατός να

αυξομειώνονται σε ποσοστό όχι μεγαλύτερο του 10%, με απόφαση του Υπουργού
Ανάπτυξης.

Αρθρο: 5
Ημ/νία: 09.08.2007
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ
Τίτλος Αρθρου
Τρόπος κατάταξης
Λήμματα
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Σχόλια
-Οι εντός "" λέξεις στο τέλος του εδ. α της παρ. 2 προστέθηκαν με την ΥΑ 12403 (ΦΕΚ
Β΄ 1441/9.8.2007).
Κείμενο Αρθρου
1. Η κατάταξη ξενοδοχείου σε συγκεκριμένη λειτουργική μορφή και κατηγορία αστέρων
πραγματοποιείται εφόσον:
α) πληρούνται οι τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές της αντίστοιχης λειτουργικής
μορφής και κατηγορίας των άρθρων 2 και 3 του παρόντος, σύμφωνα με τα αντίστοιχα
Παραρτήματα, και
β) το ξενοδοχείο συγκεντρώνει τον ελάχιστο αριθμό μορίων, που αποτελεί τη «βάση»
της κατηγορίας αυτής προκειμένου για τη συγκεκριμένη λειτουργική μορφή, από τα
βαθμολογούμενα κριτήρια του άρθρου 4 του παρόντος.
Σε περίπτωση, που ξενοδοχείο πληροί μεν τις τεχνικές και τις λειτουργικές προδιαγραφές
της κατηγορίας, στην οποία ζητείται η κατάταξη, αλλά δεν καλύπτει τη βάση των
βαθμολογούμενων κριτηρίων της κατηγορίας αυτής, τότε κατατάσσεται στην κατηγορία,
στην οποία αντιστοιχεί ο αριθμός μορίων, που συγκεντρώνει από τα βαθμολογούμενα
κριτήρια.
2. Κατ' εξαίρεση, εάν υποβληθεί αίτηση για κατάταξη ξενοδοχείου σε κατηγορία, της
οποίας δεν πληροί το σύνολο των τεχνικών προδιαγραφών κατά το εδάφιο α) της
προηγούμενης παραγράφου, επιτρέπεται η κατάταξή του στην κατηγορία αυτή υπό τις
ακόλουθες, σωρευτικά τηρούμενες, προϋποθέσεις:
α. Να πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές της κατηγορίας, στην οποία ζητείται η
κατάταξη, σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους "με εξαίρεση το πλάτος των
κλιμακοστασίων, των διαδρόμων, των ανελκυστήρων, των δωματίων καθώς και τα
δωμάτια Α.Μ.Κ. εφόσον δεν μπορούν να τοποθετηθούν στο ισόγειο".
β. Να πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές των υπνοδωματίων ή διαμερισμάτων της
κατηγορίας, στην οποία ζητείται η κατάταξη, τουλάχιστον σε ποσοστό 50% της
συνολικής δυναμικότητας του ξενοδοχείου.
γ. Να πληρούνται οι λειτουργικές προδιαγραφές της κατηγορίας, στην οποία ζητείται η
κατάταξη.
δ. Να καλύπτεται η βάση των βαθμολογούμενων κριτηρίων της αμέσως ανώτερης
κατηγορίας, από την κατηγορία, στην οποία ζητείται η κατάταξη. Εάν η κατάταξη ζητείται

σε κατηγορία πέντε αστέρων (5*), ή προκειμένου για τα ξενοδοχεία τύπου μοτέλ σε
κατηγορία τεσσάρων αστέρων (4*), δηλαδή στην ανώτερη προβλεπόμενη κατηγορία της
συγκεκριμένης λειτουργικής μορφής, τότε πρέπει το προς κατάταξη ξενοδοχείο να
καλύπτει τη βάση της κατηγορίας αυτής προσαυξημένη κατά 20%.
3. α) Προαγωγή ξενοδοχείου σε ανώτερη κατηγορία είναι δυνατή οποτεδήποτε, μόνον
εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, και
πραγματοποιείται κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερόμενου επιχειρηματία. Επίσης, είναι
δυνατή η υποβολή εκ μέρους του επιχειρηματία ξενοδόχου προσφυγής για την
επανεξέταση της συνδρομής των νομίμων προδιαγραφών και κριτηρίων και τον
επανέλεγχο της αντικειμενικότητας της κατάταξης.
β) Οι προσφυγές κρίνονται από πενταμελή Επιτροπή που συστήνεται με απόφαση του
Υπουργού Ανάπτυξης και αποτελείται από δύο (2) υπαλλήλους του Ε.Ο.Τ., ενός (1)
εκπροσώπου του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ξ.Ε.Ε.), ενός (1) υπαλλήλου
του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και ενός (1)
υπαλλήλου της Γενικής Γραμματείας Τουρισμού.
γ) Οι προσφυγές υποβάλλονται στην ανωτέρω Επιτροπή εντός 30 ημερών από την
κοινοποίηση της απόφασης κατάταξης.
δ) Η Επιτροπή αποφαίνεται επί των προσφυγών το αργότερο σε δύο μήνες από την
υποβολή τους.
4. Ξενοδοχεία πόλης είναι τα ευρισκόμενα σε περιοχή εντός σχεδίου πόλης ή εντός
ορίων οικισμού (που χαρακτηρίζεται ως «περιοχή Ι» στους αντίστοιχους πίνακες των
τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και των βαθμολογούμενων κριτηρίων), ενώ
ξενοδοχεία παραθερισμού είναι τα ευρισκόμενα σε περιοχή εκτός σχεδίου πόλης (που
χαρακτηρίζεται ως «περιοχή ΙΙ» στους αντίστοιχους πίνακες). Επιτρέπεται ξενοδοχείο
ευρισκόμενο εντός σχεδίου πόλης ή εντός ορίων οικισμού, να θεωρηθεί, μετά από αίτηση
του επιχειρηματία - ξενοδόχου, ως παραθεριστικό και να καταταγεί σύμφωνα με τις
προδιαγραφές και τα κριτήρια των ξενοδοχείων παραθερισμού.
Αρθρο: 6
Ημ/νία: 07.03.2002
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ
Τίτλος Αρθρου
Διαδικασία κατάταξης και χορήγηση ειδικών σημάτων
Λήμματα
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ, ΕΙΔΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ
Κείμενο Αρθρου
Η κατάταξη των ξενοδοχείων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διαδικασίες, που
προβλέπουν οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3 και 5 του άρθρου 3 του Ν.
2160/93. Η έκδοση και ανανέωση ειδικών σημάτων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις.
Αρθρο: 7
Ημ/νία: 30.10.2003
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

Τίτλος Αρθρου
Μεταβατικές διατάξεις για τα υφιστάμενα ξενοδοχεία
Λήμματα
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Σχόλια
- Σύμφωνα με το άρθρο 45 του ν. 3105/2003 (Α΄29/10.2.2003), η προθεσμία της
παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου παρατείνεται μέχρι 31.3.2004.- Οι παρ. 2 και 3
τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3190/2003 (Α΄
249).
Κείμενο Αρθρου
1. Τα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα, που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος
λειτουργούν με ειδικό σήμα ΕΟΤ υποχρεούνται, με ποινή ανάκλησης του ειδικού σήματος
ΕΟΤ, όπως, μέχρι 30.04.2002 υποβάλουν αίτηση ανακατάταξης, προκειμένου να
ανακαταταγούν σε κατηγορίες αστέρων και να λάβουν εις αντικατάσταση του ισχύοντος,
νέο ειδικό σήμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Οι επιχειρηματίες οφείλουν να
υποβάλουν, εφόσον τους ζητηθούν, τυχόν ελλείποντα από τον φάκελο του ξενοδοχείου
τους δικαιολογητικά και στοιχεία.
«2. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος και μέχρι τις 30.4.2004 η πρόταση για
κατάταξη σε κατηγορία αστέρων των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων, που
λειτουργούν με ειδικό σήμα λειτουργίας, γίνεται από τον επιχειρηματία, ο οποίος
υποβάλλει στη Διεύθυνση Τουρισμού της οικείας Περιφέρειας ή στον Ε.Ο.Τ.,
προκειμένου για την Αττική, υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 3 παράγραφος 2 του Ν.
2160/1993 (ΦΕΚ 118 Α'), που συνοδεύεται από πίνακες αξιολόγησης, σύμφωνα με
εγκύκλιο εφαρμογής του Υπουργού Ανάπτυξης, στους οποίους περιγράφονται
αναλυτικά: α) οι λειτουργικές προδιαγραφές του κύριου ξενοδοχειακού καταλύματος,
σύμφωνα με το παράρτημα Β' του άρθρου 9 του παρόντος, β) τα βαθμολογούμενα
κριτήρια του κύριου ξενοδοχειακού καταλύματος, σύμφωνα με το παράρτημα Γ του
άρθρου 9 του παρόντος και γ) η κατηγορία αστέρων στην οποία προτείνει να καταταγεί
σύμφωνα με το παράρτημα Δ' του άρθρου 9 του παρόντος. Η υπεύθυνη δήλωση και οι
πίνακες που τη συνοδεύουν υπογράφονται και από έναν διπλωματούχο μηχανικό ή
αρχιτέκτονα.
3. Οι Διευθύνσεις Τουρισμού των Περιφερειών ή ο Ε.Ο.Τ., προκειμένου για την
Περιφέρεια Αττικής, κατατάσσουν τα ξενοδοχειακά καταλύματα αυτά σε κατηγορίες
αστέρων, σύμφωνα με τις παραγράφους 5 και 6 του παρόντος άρθρου, με βάση τους
πίνακες αξιολόγησης της προηγούμενης παραγράφου και χορηγούν τα νέα ειδικά σήματα
λειτουργίας του άρθρου 3 του Ν. 2160/1993 σε αντικατάσταση των παλαιών. Οι
Διευθύνσεις Τουρισμού και ο Ε.Ο.Τ. ελέγχουν οποτεδήποτε τη ν ακρίβεια των
δηλωθέντων με την υπεύθυνη δήλωση και τους πίνακες της προηγούμενης παραγράφου.
Επίσης, οι υπηρεσίες αυτές διενεργούν δειγματοληπτικούς ελέγχους ή και ελέγχους που
να καλύπτουν το σύνολο ή μεγάλο ποσοστό των κατατασσόμενων κατά τα ανωτέρω
κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων. Σε περίπτωση που δηλωθούν ψευδή στοιχεία με
αποτέλεσμα την κατάταξη του κύριου ξενοδοχειακού καταλύματος σε ανώτερη
κατηγορία αστέρων από αυτή που έπρεπε κατά νόμο, πλην των ποινικών κυρώσεων,
επιβάλλεται ως διοικητική ποινή η ανάκληση του σήματος λειτουργίας και πρόστιμο 500
μέχρι 1.000 ευρώ ανά δωμάτιο».
4. Όλα τα ειδικά σήματα ΕΟΤ, τα οποία έχουν εκδοθεί επί τη βάσει του ισχύσαντος μέχρι
την έναρξη ισχύος του παρόντος συστήματος κατάταξης ξενοδοχείων σε τάξεις (Μ έως
και Ε ανάλογα με τη λειτουργική μορφή του ξενοδοχείου), παύουν αυτοδίκαια να
ισχύουν την 30.09.2003. Μέχρι την ημερομηνία αυτή, όλα τα υφιστάμενα ξενοδοχεία θα
πρέπει να διαθέτουν ειδικό σήμα ΕΟΤ, που να έχει εκδοθεί σύμφωνα με το σύστημα

κατάταξης του παρόντος Διατάγματος.
5. Κατά την ανακατάταξη των υφισταμένων ξενοδοχείων γίνεται αυτοδίκαια αποδεκτό,
ότι τα ξενοδοχεία διαθέτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της κατηγορίας αστέρων, που
αντιστοιχεί στην τάξη, στην οποία έχουν καταταγεί επί τη βάσει του ειδικού σήματός
τους: δηλαδή ότι τα ξενοδοχεία ΑΑ τάξης διαθέτουν τις τεχνικές προδιαγραφές των
πέντε αστέρων (5*), τα ξενοδοχεία της Α τάξης τις τεχνικές προδιαγραφές των
τεσσάρων αστέρων (4*), τα ξενοδοχεία Β τάξης τις τεχνικές προδιαγραφές των τριών
αστέρων (3*), τα ξενοδοχεία Γ τάξης τις τεχνικές προδιαγραφές των δύο αστέρων (2*)
και τα ξενοδοχεία Δ και Ε τάξης τις τεχνικές προδιαγραφές του ενός αστέρος (1*). Κατά
συνέπεια, κατά την ανακατάταξη δεν ελέγχεται η συνδρομή των τεχνικών
προδιαγραφών του παρόντος, αλλά μόνον η συνδρομή των λειτουργικών προδιαγραφών
και των βαθμολογούμενων κριτηρίων, επί τη βάσει των οποίων πραγματοποιείται η
τελική κατάταξη. Κατ' εφαρμογή της παραγράφου αυτής, είναι δυνατό ξενοδοχείο να
μην καταταγεί τελικά σε κατηγορία αστέρων αντίστοιχη της τάξης, στην οποία είχε
καταταγεί σύμφωνα με το ειδικό σήμα ΕΟΤ, εφόσον δεν πληρούνται οι λειτουργικές
προδιαγραφές ή δεν καλύπτεται η βάση των βαθμολογούμενων κριτηρίων της
αντίστοιχης κατηγορίας.
6. Στην περίπτωση που υφιστάμενο ξενοδοχείο τύπου μοτέλ ή κλασσικού τύπου και
επιπλωμένων διαμερισμάτων (μικτού τύπου), δεν πληροί τις λειτουργικές προδιαγραφές
ή / και τη βάση των βαθμολογούμενων κριτηρίων της κατώτερης κατηγορίας της
αντίστοιχης λειτουργικής μορφής, δηλαδή της κατηγορίας τριών αστέρων (3*)
προκειμένου για τα ξενοδοχεία τύπου μοτέλ και της κατηγορίας τεσσάρων αστέρων (4*)
προκειμένου για τα ξενοδοχεία μικτού τύπου, επιτρέπεται να καταταγεί σε κατώτερη
κατηγορία αστέρων, με αναλογική εφαρμογή των λειτουργικών προδιαγραφών και
κριτηρίων, που ισχύουν για τις κατώτερες κατηγορίες ξενοδοχείων των άλλων
λειτουργικών μορφών.
Αρθρο: 8
Ημ/νία: 07.03.2002
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ
Λήμματα
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΕΝΤΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ
Κείμενο Αρθρου
Τα τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων του Π.Δ/τος 33/79 (Α' 10)
«Περί τουριστικών καταλυμάτων εντός παραδοσιακών κτισμάτων» εξαιρούνται των
διατάξεων του παρόντος Διατάγματος.
Αρθρο: 9
Ημ/νία: 07.03.2002
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ
Σχόλια
- Σχετικά με τις τροποποιήσεις στις περ. 22 και 17 του πίνακα που ακολουθεί τα εδάφια
Α.Ι.1.γ και Β.Ι.1.β.ε. αντιστοίχως του Δευτέρου κεφαλαίου (Α΄Στάδιο) του
Α΄παραρτήματος του παρόντος άρ. (διαφραγή λέξεων), που έγιναν με την παρ. 3 του
άρ. 13 του ν. 3044/2002 περί μεταφοράς συντελεστή δόμησης και ρυθμίσεων άλλων
θεμάτων, βλ. οικείο ΦΕΚ
(Α΄197/27.8.2002).================================*** προσοχή:
σύμφωνα με την περ. ι) της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 3431/2006 (Α΄ 13/3.2.2006),

οι περ. 27 τηςπαρ. Α.Ι.1.γ. και 22 της παρ. Β.Ι.1.β.ε. του δευτέρου κεφαλαίου Α'
παραρτήματος του παρόντος πδ κ α τ α ρ γ ο ύ ν τ α ι. ***Τα παραρτήματα του
παρόντος ΠΔ τροποποιήθηκαν με την ΥΑ 12403 (ΦΕΚ Β΄ 1441/9.8.2007), βλέπε την
σχετ. ΥΑ και το ΦΕΚ δημοσίευσής της.
Κείμενο Αρθρου
Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος Διατάγματος τα
ακόλουθα τέσσερα Παραρτήματα.
(Τα εν λόγω παραρτήματα*** τα οποία προσδιορίζουν τις ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ, παραλείπονται λόγω πολύ μεγάλου όγκου, βλ. οικείο ΦΕΚ. )
Αρθρο: 10
Ημ/νία: 07.03.2002
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ
Κείμενο Αρθρου
Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεώς του στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος
διατάγματος.

