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Τίτλος: Τροποποίηση του π.δ. 337/2000 (ΦΕΚ 281/Α/28.12.2000) «Κατάταξη των 
ενοικιαζομένων δωματίων και ενοικιαζομένων επιπλωμένων διαμερισμάτων σε 
κατηγορίες με το σύστημα των κλειδιών».  

Προοίμιο 
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του 
άρθρου 6 του ν. 2160/1993 (ΦΕΚ 118 Α) «Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες 
διατάξεις», σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2 του π.δ. 459/1993 
(τ.Α' 193). 2. Το π.δ. 337/2000 (ΦΕΚ 281/Α/28.12.2000) «Κατάταξη των 
ενοικιαζομένων δωματίων και ενοικιαζομένων επιπλωμένων διαμερισμάτων σε 
κατηγορίες με το σύστημα των κλειδιών». 3. Το π.δ. 122/2004 «Ανασύσταση του 
Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 85/Α/7.3.2004). 4. Τις διατάξεις του ν. 
3270/2004 «Αρμοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα 
Τουρισμού», (ΦΕΚ 187/Α/11.10.2004). 5. Το π.δ. 149/2005 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 211/Α/22.8.2005). 6. Το π.δ. 33/2006 
«Διορισμός Μελών της Κυβέρνησης και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 35/Α/15.2.2006). 7. Την 
υπ' αριθμ 13225/2.11.2005 απόφαση συγκρότησης επιτροπής για την αναμόρφωση του 
συστήματος κατάταξης των τουριστικών καταλυμάτων σε αστέρια - κλειδιά. 8. Τα από 
16.6.2006 πρακτικά με την απόφαση της επιτροπής. 9. Τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 
3 του ν. 3498/2006 «Ανάπτυξη Ιαματικού Τουρισμού και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 230 
Α/24.10.2006). 10. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:  
 
 

 

 

Σχόλια 
Η παραγρ. 6 καταργείται και η παραγρ. 7 αναριθμείται σε 6 με την Υ.Α. 16820, ΦΕΚ Β' 
1726/2008.  

 

Την τροποποίηση του π.δ. 337/2000 (ΦΕΚ 281/Α/ 28.12.2000) για την κατάταξη των 
ενοικιαζομένων δωματίων και ενοικιαζομένων επιπλωμένων διαμερισμάτων σε 
κατηγορίες με το σύστημα των κλειδιών ως εξής:  

1. Στο άρθρο 2 παρ 2γ του π.δ. 337/2000 στα βαθμολογούμενα κριτήρια αξιολόγησης 
κατάταξης των ενοικιαζομένων δωματίων στον πίνακα ΣΤ' Πρόσθετες Προσφερόμενες 
Υπηρεσίας προστίθεται το στοιχείο (8):  

«Η παροχή συνδέσεων με νέες τεχνολογίες (internet, δορυφορική Τηλεόραση κλπ.) θα 
πριμοδοτείται με 140 μόρια.»  

2. Στο άρθρο 2 παρ 3γ του π.δ. 337/2000 στα βαθμολογούμενα κριτήρια αξιολόγησης 
κατάταξης των ενοικιαζομένων επιπλωμένων διαμερισμάτων στον πίνακα ΣΤ' Πρόσθετες 
Προσφερόμενες Υπηρεσίας προστίθεται το στοιχείο (6): «Η παροχή συνδέσεων με νέες 
τεχνολογίες (internet, δορυφορική Τηλεόραση κλπ.) θα πριμοδοτείται με 140 μόρια.»  



3. Στο άρθρο 2 παρ 2γ του π.δ. 337/2000 στα βαθμολογούμενα κριτήρια αξιολόγησης 
κατάταξης των ενοικιαζομένων δωματίων στον πίνακα «ΣΤ' Πρόσθετες Προσφερόμενες 
Υπηρεσίας» το στοιχείο 1 όπου αναφέρεται η φράση: Υποχρεωτικής τοποθέτησης 
ψυγείου με ψυγειοθυρίδες (μα ανά δωμάτιο) αντικαθίσταται ως εξής: «Υποχρεωτική 
τοποθέτηση ατομικού ψυγείου (ένα ανά δωμάτιο)»  

4. Στην παράγραφο 3γ βαθμολογούμενα κριτήρια αξιολόγησης κατάταξης των 
ενοικιαζομένων επιπλωμένων διαμερισμάτων το στοιχείο (5) του πίνακα ΣΤ' Πρόσθετες 
Προσφερόμενες Υπηρεσίας αντικαθίσταται με την φράση: «Παροχή πρωινού σε ειδική 
αίθουσα ή στα δωμάτια.»  

5. Στο άρθρο 4 του π.δ. 337/2000 «Διαδικασίες Κατάταξης»: 5α. Οι παράγραφοι 2 α, 
2β, 2ε 2στ καταργούνται δεδομένου ότι συμπεριλαμβάνονται στην οικοδομική άδεια.  

5β. Η παράγραφος 2δ του εν λόγω άρθρου αντικαθίσταται.  

"6." Σε ότι αφορά στην καθαριότητα των εν λόγω τουριστικών καταλυμάτων: «Να 
γίνεται καθημερινός καθαρισμός στις επιχειρήσεις με 4 κλειδιά καθώς και αλλαγή στις 
πετσέτες και τα σεντόνια κάθε δύο μέρες.  

Στις υπόλοιπες κατηγορίες κλειδιών θα γίνεται αλλαγή σεντονιών και πετσετών και οι 
εργασίες καθαρισμού κάθε δύο μέρες.»  

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  
 


