
  
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 12403/2007 ΦΕΚ: Β 1441 20070809 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 

Τίτλος 
Τροποποίηση του π.δ. 43/2002 (ΦΕΚ 43/Α/7.3.2002) «Κατάταξη ξενοδοχειακών 
καταλυμάτων σε κατηγορίες με σύστημα αστέρων και τεχνικές προδιαγραφές αυτών.  

Προοίμιο 
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 
36 παρ.3 του ν. 3498/2006 (ΦΕΚ 230/Α/24.10.2006) «Ανάπτυξη Ιαματικού Τουρισμού 
και λοιπές διατάξεις». 2 Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 2160/1993 (ΦΕΚ 
118/Α/19.7.1993) «Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις». 3. Το ν. 
3270/2004 (ΦΕΚ 187/Α/11.10.2004) «Αρμοδιότητες Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης 
και θέματα τουρισμού». 4. Το π.δ. 43/2002 (ΦΕΚ 43/Α/7.3.2002) «Κατάταξη των 
κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων σε κατηγορίες με σύστημα αστέρων και τεχνικές 
προδιαγραφές αυτών». 5. Το π.δ 122/2004 (ΦΕΚ 85/Α/17.3.2004) «Ανασύσταση του 
Υπουργείου Τουρισμού». 6. Το π.δ. 33/2006 (ΦΕΚ 35/Α/15.Ε2006) «Διορισμός Μελών 
της Κυβέρνησης και Υφυπουργών». 7. Το π.δ. 149/2005 (ΦΕΚ 
211/Α/22.8.2005)«Οργανισμός του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης». 8. Την υπ' 
αριθμ. 13225/2.11.2005 απόφαση συγκρότησης επιτροπής για την αναμόρφωση του 
συστήματος κατάταξης των τουριστικών καταλυμάτων σε αστέρια-κλειδιά. 9. Τα από 
22.2.2006, 8.5.2006 και 28.2.2007 Πρακτικά της Επιτροπής, που αναφέρονται στην 
αναμόρφωση του π.δ. 43/2002, ως προς τις λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές 
αντίστοιχα, των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων. 10. Το γεγονός ότι από την 
έκδοση της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:  
 
Αρθρο: 0 

Ημ/νία: 09.08.2007 

 

Κείμενο Αρθρου 

1. Την τροποποίηση των τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών του π.δ. 43/2002 
(ΦΕΚ 43/Α/7.3.2002) για την κατάταξη των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων σε 
κατηγορίες με σύστημα αστέρων ως ακολούθως: Στο εδ. α της παρ 2 του άρθρου 5 μετά 
τις λέξεις «σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους» προστίθενται λέξεις.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ  

Στον πίνακα του εδ. γ της παρ.11 του υποκεφαλαίου Α στο τμήμα με χαρακτηριστικό 
στοιχείο 1 και στη στήλη των παρατηρήσεων μετά από τις λέξεις «δεν διέρχεται μπροστά 
από το οικόπεδο» προστίθενται οι λέξεις «Η απόσταση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 
50.00μ..»  

Στον πίνακα του εδ. γ της παρ.11 του υποκεφαλαίου Α στο τμήμα με χαρακτηριστικό 
στοιχείο 1 και μετά από τις λέξεις «σε απόσταση από τα όρια του οικοπέδου<100,00 μ.» 
διαγράφεται ολόκληρη η γραμμή «ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ εν επαφή με τα όρια του οικοπέδου ή 
απέναντι» καθώς και το ενδεικτικό ΟΧΙ αντίστοιχα από τις παραπλεύρως στήλες 
5*,4*,3*,2*,1*.  

Στον πίνακα του εδ. γ της παρ.11 του υποκεφαλαίου Α στο τμήμα με χαρακτηριστικό 
στοιχείο 6 και στη στήλη των παρατηρήσεων μετά από τις λέξεις «Δεν έχει εφαρμογή για 
ξενοδοχεία αεροδρομίων» προστίθενται οι λέξεις «Η απόσταση μπορεί να μειωθεί μετά 
από προσκόμιση μελέτης ηχοπροστασίας εγκεκριμένη από την αρμόδια κατά περίπτωση 



υπηρεσία.»  

Στον πίνακα του εδ. γ της παρ.11 του υποκεφαλαίου Α στο τμήμα με χαρακτηριστικό 
στοιχείο 8 και στη στήλη των παρατηρήσεων προστίθενται οι λέξεις «Η απόσταση μπορεί 
να μειωθεί, εφόσον αποδεικνύεται από τη μελέτη ηχομόνωσης των κτιρίων η οποία θα 
εγκριθεί από την αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία, ότι η όχληση από θόρυβο και 
κραδασμό είναι στα επιτρεπόμενα επίπεδα.»  

Στον πίνακα του εδ. γ της παρ.11 του υποκεφαλαίου Α στο τμήμα με χαρακτηριστικό 
στοιχείο 9 και στη στήλη των παρατηρήσεων οι λέξεις «Διεύθυνση ΠΕ.ΧΩ.» 
αντικαθίστανται από τις λέξεις «κατά περίπτωση υπηρεσία.»  

Στον πίνακα του εδ. γ της παρ.11 του υποκεφαλαίου Α στο τμήμα με χαρακτηριστικό 
στοιχείο 10 και στη στήλη των παρατηρήσεων οι λέξεις «Διεύθυνση ΠΕ.ΧΩ.» 
αντικαθίστανται από τις λέξεις «κατά περίπτωση υπηρεσία».  

Στον πίνακα του εδ. γ της παρ.Ι1 του υποκεφαλαίου Α στο τμήμα με χαρακτηριστικό 
στοιχείο 15 και στη στήλη των παρατηρήσεων οι λέξεις «Διεύθυνση ΠΕ.ΧΩ.» 
αντικαθίστανται από τις λέξεις «κατά περίπτωση υπηρεσία».  

Στον πίνακα του εδ. γ της παρ.11 του υποκεφαλαίου Α στη γραμμή με χαρακτηριστικό 
στοιχείο 22 και στη στήλη των παρατηρήσεων οι λέξεις «Διεύθυνση ΠΕ.ΧΩ.» 
αντικαθίστανται από τις λέξεις «κατά περίπτωση υπηρεσία».  

Στον πίνακα του εδ. γ της παρ.11 του υποκεφαλαίου Α στη γραμμή με χαρακτηριστικό 
στοιχείο 25 και στη στήλη των παρατηρήσεων προστίθενται οι λέξεις «Εξετάζεται κατά 
περίπτωση σε συνάρτηση με το μέγεθος του βιολογικού καθαρισμού και του ανάγλυφου 
του εδάφους, με την υποβολή εγκεκριμένης μελέτης για απόσμωση από την αρμόδια 
κατά περίπτωση υπηρεσία ».  

Στον πίνακα του εδ. γ της παρ.11 του υποκεφαλαίου Α αντικαθίσται η γραμμή 
«27.ΚΕΡΑΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ» και στην παραπλεύρως στήλη η πρόταση «ΝΑΙ σε 
απόσταση > 500,00 μ από τα όρια του οικοπέδου» από τις προτάσεις «27.Χ.Υ.Τ.Υ-
Σταθμός Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων (Χ.Υ.Τ.Υ: Χώρος Υγειονομικής ταφής 
υπολειμμάτων μετά από ανακύκλωση)» και στην παραπλεύρως στήλη «Όχι σε απόσταση 
μικρότερη των 1000.00μ.».  

Στο εδ. β της παραγράφου 1.2. οι προτάσεις «Σε περίπτωση που το γήπεδο γειτνιάζει με 
ρέμα................η κατασκευή του έργου με δαπάνες του ιδιοκτήτη» αντικαθίσταται από 
την πρόταση «Σε περίπτωση που το γήπεδο διασχίζεται από ρέμα η διακόπτεται η 
συνέχεια του από άλλο φυσικό ή τεχνητό εμπόδιο διαιρώντας το σε διακεκριμένες 
ιδιοκτησίες θα πρέπει, προκειμένου να επιτευχθεί το ενιαίο του οικοπέδου και να 
χορηγηθεί έγκριση καταλληλότητας για τη δημιουργία ξενοδοχείου να εξασφαλίζεται η 
δυνατότητα γεφύρωσης του ρέματος ή του φυσικού ή τεχνητού εμποδίου, με κατασκευή 
ανάλογου τεχνικού έργου και να προσκομίζεται βεβαίωση των τεχνικών υπηρεσιών της 
αρμόδιας κατά περίπτωση υπηρεσίας ότι θα εγκριθεί η κατασκευή του σχετικού έργου με 
δαπάνη του επιχειρηματία».  

Στο εδ. α της παραγράφου 1.3. οι προτάσεις «Η προσπέλαση στα ξενοδοχεία πρέπει να 
γίνεται .....συσταθεί με συμβολαιογραφικές πράξεις και μεταγραφεί.» αντικαθίστανται 
από την πρόταση «Η προσπέλαση στα ξενοδοχεία πρέπει να γίνεται από 
ασφαλτοστρωμένο ή πλακοστρωμένο δρόμο, καλής βατότητας, πλάτους τουλάχιστον 
5.50 μ. σε όλο του το μήκος μέχρι την συμβολή του με την κύρια ασφαλτοστρωμένη 
οδική αρτηρία με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία το μήκος του δρόμου είναι 
μικρότερο των 50.00 μ. Στην περίπτωση αυτή το πλάτος του δρόμου πρέπει να είναι 



μεγαλύτερο των 3.50μ.»  

Στο εδ. γ3 της παραγράφου 115 μετά την πρόταση «Να αναγράφεται σε κάθε περίπτωση 
η διαθέσιμη ημερησίως ποσότητα νερού.» προστίθεται η πρόταση «σε περίπτωση που 
δεν εξασφαλίζεται η απαιτούμενη ποσότητα πόσιμου νερού ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να 
την εξασφαλίζει με δωρεάν χορήγηση αντίστοιχης ποσότητας εμφιαλωμένου νερού.»  

Στο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ (1) - ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ οι λέξεις «ΠΡΟΣ: Τον 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Δ/ΝΣΗ Β' Τμήμα Β5 (γραφ. 260) Αμερικής 2β, 
ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 105 64» αντικαθίστανται από τις λέξεις «ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ»  

Στο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ (1') - ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ - 
ΕΠΕΚΤΑΣΗ οι λέξεις «ΠΡΟΣ: Τον ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Δ/ΝΣΗ Β' Τμήμα 
Β5 (γραφ. 260) Αμερικής 2β, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 105 64» αντικαθίστανται από τις λέξεις 
«ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ»  

Στο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ (2) - ΒΕΒΑΙΩΣΗ μετά από τις λέξεις «Επαρχειακός ή Αγροτικός» 
προστίθενται οι λέξεις «κ.λπ.) είναι ασφαλτοστρωμένος ή πλακοστρωμένος»  

Στο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ (3) - ΒΕΒΑΙΩΣΗ οι λέξεις «ΠΡΟΣ: Τον ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Δ/ΝΣΗ Β' Τμήμα Β5 (γραφ. 260) Αμερικής 2β, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 105 64» 
αντικαθίστανται από τις λέξεις «ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ»  

Στο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ (4) - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ από την πρόταση με χαρακτηριστικό στοιχείο 
2) αφαιρούνται οι λέξεις «είναι ενιαία και»  

Στο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ (5) -ΔΗΛΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ στη στήλη ΑΠΕΧΕΙ ΑΠΟ η γραμμή «28. 
Κεραίες κινητής τηλεφωνίας» αντικαθίσταται με τη γραμμή «28. Χ.Υ.Τ.Α.»  

Στο εδ. β) της παρ.ΙΙβ του υποκεφαλαίου Β οι λέξεις «απαιτείται προέγκριση 
χωροθέτησης» αντικαθίστανται από τις λέξεις «απαιτείται Προκαταρτική Περιβαλλοντική 
Εκτίμηση και Αξιολόγηση.»  

Στο εδ. β) της παρ.ΙΙβ του υποκεφαλαίου Β οι λέξεις «έγκριση προέγκριση 
χωροθέτησης» αντικαθίστανται από τις λέξεις «έγκριση Προκαταρτικής Περιβαλλοντικής 
Εκτίμησης και Αξιολόγησης.»  

Στον πίνακα του εδ. ε) της παρ.11 του υποκεφαλαίου Β στη γραμμή με χαρακτηριστικό 
στοιχείο 1 και στη στήλη των παρατηρήσεων μετά από τις λέξεις «αυτή με την 
προσπέλαση του ξενοδοχείου» προστίθεται η πρόταση «Δεν μπορεί όμως η απόσταση να 
είναι μικρότερη από 250.00μ.»  

Στον πίνακα του εδ. ε) της παρ.11 του υποκεφαλαίου Β στη γραμμή με χαρακτηριστικό 
στοιχείο 3 στην στήλη των παρατηρήσεων προστίθεται πρόταση «Είναι δυνατόν να 
μειωθεί η απόσταση μόνο εφόσον το νοσοκομείο δεν είναι ορατό και η απόσταση δεν 
είναι μικρότερη από 200μ.»  

Στον πίνακα του εδ. ε) της παρ.11 του υποκεφαλαίου Β στη γραμμή με χαρακτηριστικό 
στοιχείο 4 η λέξη «ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ» αντικαθίσταται από τη λέξη «ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ»  

Στον πίνακα του εδ. ε) της παρ.11 του υποκεφαλαίου Β στη γραμμή με χαρακτηριστικό 
στοιχείο 4 στην στήλη των παρατηρήσεων προστίθεται πρόταση «Είναι δυνατόν να 
μειωθεί η απόσταση μόνο εφόσον το νοσοκομείο δεν είναι ορατό και η απόσταση δεν 



είναι μικρότερη από 200μ.»  

Στον πίνακα του εδ. ε) της παρ.11 του υποκεφαλαίου Β στη γραμμή με χαρακτηριστικό 
στοιχείο 5 στην στήλη των παρατηρήσεων προστίθενται οι λέξεις «και κατόπιν 
προσκομίσεως μελέτης ηχοπροστασίας από την αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία.» 
Στον πίνακα του εδ. ε) της παρ.11 του υποκεφαλαίου Β στη γραμμή με χαρακτηριστικό 
στοιχείο 6 στην στήλη των παρατηρήσεων προστίθενται οι λέξεις «και κατόπιν 
προσκομίσεως μελέτης ηχοπροστασίας από την αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία.»  

Στον πίνακα του εδ. ε) της παρ.Ι1 του υποκεφαλαίου Β στη γραμμή με χαρακτηριστικό 
στοιχείο 7 που εκ παραδρομής έμεινε κενή, μεταφέρεται η χωρίς χαρακτηριστικό 
στοιχείο γραμμή η ευρισκόμενη μετά τη γραμμή 20 «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ» στη στήλη των παρατηρήσεων προστίθεται πρόταση «Εξετάζεται κατά 
περίπτωση σε συνάρτηση με το μέγεθος του βιολογικού καθαρισμού και του ανάγλυφου 
του εδάφους και με την έγκριση μελέτης απόσμωσης από το αρμόδια κατά περίπτωση 
υπηρεσία.»  

Στον πίνακα του εδ. ε) της παρ.11 του υποκεφαλαίου Β στη γραμμή με χαρακτηριστικό 
στοιχείο 8 οι λέξεις «Διεύθυνση ΠΕ.ΧΩ.» αντικαθίστανται από τις λέξεις «κατά περίπτωση 
υπηρεσία.»  

Στον πίνακα του εδ. ε) της παρ.Ι1 του υποκεφαλαίου Β στη γραμμή με χαρακτηριστικό 
στοιχείο 11 οι λέξεις «Διεύθυνση ΠΕ.ΧΩ.» αντικαθίστανται από τις λέξεις «κατά 
περίπτωση υπηρεσία.»  

Στον πίνακα του εδ. ε) της παρ.11 του υποκεφαλαίου Β στη γραμμή με χαρακτηριστικό 
στοιχείο 17 μετά τη λέξη «ΕΛΟΣ» διαγράφονται οι λέξεις «ΒΙΟΤΟΠΟΣ-ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA 
κλπ.»  

Στον πίνακα του εδ. ε) της παρ.11 του υποκεφαλαίου Β στη γραμμή με χαρακτηριστικό 
στοιχείο 18 στη στήλη των παρατηρήσεων προστίθενται οι λέξεις «και εφόσον υπάρχουν 
καθορισμένες αποστάσεις οι οποίες είναι μεγαλύτερες από 500 μ. ισχύουν αυτές.»  

Στον πίνακα του εδ. ε) της παρ.11 του υποκεφαλαίου Β αντικαθίσται η γραμμή 
«27.ΚΕΡΑΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ» και στην παραπλεύρως στήλη η πρόταση «ΝΑΙ σε 
απόσταση > 500,00 μ από τα όρια του οικοπέδου» από τις προτάσεις «27.Χ.Υ.Τ.Υ-
Σταθμός Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων (Χ.Υ.Τ.Υ: Χώρος Υγειονομικής ταφής 
υπολειμμάτων μετά από ανακύκλωση)» και στην παραπλεύρως στήλη «Όχι σε απόσταση 
μικρότερη των 1000.00μ.»  

Στο εδ. β της παραγράφου 1.2. του υποκεφαλαίου Β οι προτάσεις «Σε περίπτωση που το 
γήπεδο γειτνιάζει με ρέμα................η κατασκευή του έργου με δαπάνες του ιδιοκτήτη» 
αντικαθίσταται από την πρόταση «Σε περίπτωση που το γήπεδο διασχίζεται από ρέμα η 
διακόπτεται η συνέχεια του από άλλο φυσικό ή τεχνητό εμπόδιο διαιρώντας το σε 
διακεκριμένες ιδιοκτησίες θα πρέπει, προκειμένου να επιτευχθεί το ενιαίο του οικοπέδου 
και να χορηγηθεί έγκριση καταλληλότητας για τη δημιουργία ξενοδοχείου να 
εξασφαλίζεται η δυνατότητα γεφύρωσης του ρέματος ή του φυσικού ή τεχνητού 
εμποδίου, με κατασκευή ανάλογου τεχνικού έργου και να προσκομίζεται βεβαίωση των 
τεχνικών υπηρεσιών της αρμόδιας κατά περίπτωση υπηρεσίας ότι θα εγκριθεί η 
κατασκευή του σχετικού έργου με δαπάνη του επιχειρηματία»  

Στο εδ. γ της παραγράφου 1.2 του υποκεφαλαίου Β και στη γραμμή «ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ 
ΤΥΠΟΥ» της οποίας οι αντίστοιχες στήλες 5*,4*,3*,2*, έμειναν εκ παραδρομής κενές, 
συμπληρώνονται αντίστοιχα με τους αριθμούς «10,12,14,15»  



Στο εδ. α της παραγράφου Ι.3. του υποκεφαλαίου Β οι προτάσεις «Η προσπέλαση στα 
ξενοδοχεία πρέπει να γίνεται..... συσταθεί με συμβολαιογραφικές πράξεις και 
μεταγραφεί.» αντικαθίστανται από την πρόταση «Η προσπέλαση στα ξενοδοχεία πρέπει 
να γίνεται από ασφαλτοστρωμένο ή πλακοστρωμένο δρόμο, καλής βατότητας, πλάτους 
τουλάχιστον 5.50 μ. σε όλο του το μήκος μέχρι την συμβολή του με την κύρια 
ασφαλτοστρωμένη οδική αρτηρία με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία το μήκος 
του δρόμου είναι μικρότερο των 50.00μ..Στην περίπτωση αυτή το πλάτος του δρόμου 
πρέπει να είναι μεγαλύτερο των 3.50μ.» Στην παράγραφο 11.1 του υποκεφαλαίου Β οι 
προτάσεις «Προέγκριση χωροθέτησης.......από την ίδια Δ/νση) αντικαθίστανται από τις 
προτάσεις «Προκαταρτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση από την αρμόδια 
κατά περίπτωση υπηρεσία (με το φάκελο που την συνοδεύει). Σε περίπτωση που δεν 
απαιτείται έγκριση Προκαταρτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης, θα 
προσκομίζεται σχετική βεβαίωση από την ίδια υπηρεσία  

Στο εδ. γ1 της παραγράφου 11.5 του υποκεφαλαίου Β μετά τη λέξη «χαρακτηρισμός» 
αφαιρούνται οι λέξεις «(εθνικός, επαρχιακός, δημοτικός, κοινοτικός, αγροτικός)»  

Στο εδ. γ3 της παραγράφου 115 του υποκεφαλαίου Β μετά την πρόταση «Σε κάθε 
περίπτωση θα αναγράφεται η ημερήσια ποσότητα νερού» προστίθεται πρόταση «Σε 
περίπτωση που δεν εξασφαλίζεται η απαιτούμενη ποσότητα πόσιμου νερού ο ιδιοκτήτης 
υποχρεούται να την εξασφαλίζει με δωρεάν χορήγηση αντίστοιχης ποσότητας 
εμφιαλωμένου νερού.»  

Στο εδ. 1) της παραγράφου ΙΙ.6 του υποκεφαλαίου Β μετά τη λέξη «οικόπεδο» 
αφαιρούνται οι λέξεις «αποτελεί ενιαία έκταση που» και μετά της λέξη «σύνολο» η λέξη 
«της» αντικαθίσταται από τη λέξη «του»  

Στο εδ. γ της παραγράφου ΙΙ.8 του υποκεφαλαίου Β μετά οι λέξεις «προέγκριση 
χωροθέτησης από την αρμόδια Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.» αντικαθίστανται από τις λέξεις 
«Προκαταρτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση από την αρμόδια κατά 
περίπτωση υπηρεσία.»  

Στην παραγράφου III του υποκεφαλαίου Β μετά την λέξη «Αν η», μετά τις λέξεις 
«προϋποθέτει νέα», στο εδ. γ) μετά τις λέξεις «απαιτείται νέα» και μετά τις λέξεις «και 
δεν απαιτείται, ούτε νέα» η λέξεις «προέγκριση χωροθέτησης» αντικαθίστανται με τις 
λέξεις «Προκαταρτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση »  

Στο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ (1) - ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ οι λέξεις «ΠΡΟΣ: Τον 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Δ/ΝΣΗ Β' Τμήμα Β5 (γραφ. 260) Αμερικής 2β, 
ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 105 64» αντικαθίστανται από τις λέξεις «ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ»  

Στο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ (1) μετά τις λέξεις «Ι.Έγγραφο» οι λέξεις «προέγκρισης χωροθέτησης» 
αντικαθίστανται από τις λέξεις «Προκαταρτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και 
Αξιολόγησης»  

Στο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ (1') - ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ - 
ΕΠΕΚΤΑΣΗ οι λέξεις «ΠΡΟΣ: Τον ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Δ/ΝΣΗ Β' Τμήμα 
Β5 (γραφ. 260) Αμερικής 2β, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 105 64» αντικαθίστανται από τις λέξεις 
«ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ»  

Στο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ (1') μετά τις λέξεις «7. Έγγραφο» οι λέξεις «προέγκρισης 
χωροθέτησης» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Προκαταρτικής Περιβαλλοντικής 
Εκτίμησης και Αξιολόγησης»  



Στο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ (2) - ΒΕΒΑΙΩΣΗ μετά από τις λέξεις «Επαρχιακός ή Αγροτικός» 
προστίθενται οι λέξεις «κ.λπ.) είναι ασφαλτοστρωμένος ή πλακοστρωμένος»  

Στο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ (3) - ΒΕΒΑΙΩΣΗ οι λέξεις «ΠΡΟΣ: Τον ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Δ/ΝΣΗ Β' Τμήμα Β5 (γραφ. 260) Αμερικής 2β, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 105 64» 
αντικαθίστανται από τις λέξεις «ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ»  

Στο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ (4) - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ από την πρόταση με χαρακτηριστικό στοιχείο 
2) αφαιρούνται οι λέξεις «είναι ενιαία και » Στο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ (5) -ΔΗΛΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 
στη στήλη ΑΠΕΧΕΙ ΑΠΟ η γραμμή «28. Κεραίες κινητής τηλεφωνίας» αντικαθίσταται με 
τη γραμμή «28. Χ.Υ.Τ.Υ.»  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ  

Στο υποκεφάλαιο Α στην παρ. 1 μετά το «πόρτα διαμέτρου 2.00 μ.» προστίθενται οι 
λέξεις «ή Αεροκουρτίνα»  

Στο υποκεφάλαιο Α στην παρ. 4 μετά το «301 και άνω» προστίθενται οι λέξεις «(μπορεί 
να είναι και στο υπόγειο με άμεση πρόσβαση στη RECEPTION)»  

Στο υποκεφάλαιο Α στην παρ. 10 εδ.α μετά το «α.» προστίθεται «Για δυναμικότητα μέχρι 
20 δωματίων»  

Στο υποκεφάλαιο Α στην παρ. 10 εδ.α μετά το «βρίσκεται στην στάθμη της εισόδου 
προστίθενται οι λέξεις «ή με διαφορά μιας στάθμης αν εξυπηρετείται με ανελκυστήρα 
ΑΜΚ»  

Στο υποκεφάλαιο Α στην παρ. 10 εδ.α στις παραπλεύρως στήλες 5* Ι, 5* II, 4* Ι, 4*ΙΙ, 
συμπληρώνεται η λέξη «ΝΑΙ» αντίστοιχα  

Στο υποκεφάλαιο Α στην παρ. 10 εδ.β μετά το «β.» προστίθενται οι λέξεις «Για 
δυναμικότητα άνω των 20 δωματίων»  

Στο υποκεφάλαιο Α στην παρ. 10 εδ.β μετά το «βρίσκεται στην στάθμη της εισόδου 
προστίθενται οι λέξεις «ή με διαφορά μιας στάθμης αν εξυπηρετείται με ανελκυστήρα 
ΑΜΚ»  

Στο υποκεφάλαιο Α στην παρ. 10 εδ.β στις παραπλεύρως στήλες 5* Ι, 5* II, 4* Ι, 4*ΙΙ, 
συμπληρώνεται η λέξη «ΝΑΙ» αντίστοιχα  

Στο υποκεφάλαιο Β στην παρ. 14 μετά το «θα προβλέπονται 2 ανελκυστήρες» 
προστίθενται οι λέξεις«- Οι ανελκυστήρες θα είναι των 5 ατόμων κατά ΓΟΚ - Ο ένας 
τουλάχιστον ανελκυστήρας θα έχει τις προδιαγραφές που αναφέρθηκαν παραπάνω όταν 
εξυπηρετεί ΑΜΚ»  

Στο υποκεφάλαιο Β στην παρ. 14 μετά το «επιπλέον ανελκυστήρας /200 κλίνες» 
προστίθενται οι λέξεις«- Οι ανελκυστήρες θα είναι των 5 ατόμων κατά ΓΟΚ - Ο ένας 
τουλάχιστον ανελκυστήρας θα έχει τις προδιαγραφές που αναφέρθηκαν παραπάνω»  

Στο υποκεφάλαιο Γ στην παρ. 15 στην στήλη 5* παραπλεύρως του «Ελάχιστο εμβαδόν 
ανεξάρτητα των κλινών σε μ2, ο αριθμός 50,00 αντικαθίσταται από τον αριθμό 60,00 
Στην στήλη 3* παραπλεύρως του «Ελάχιστο εμβαδόν ανεξάρτητα των κλινών σε μ2, ο 
αριθμός 50,00 αντικαθίσταται από τον αριθμό 40,00 Στην στήλη 4* παραπλεύρως του 
«Ελάχιστου εμβαδού κλειστού χώρου που» ο αριθμός 1,50/κλίνη αντικαθίσταται από τον 



αριθμό 1,30/κλίνη Στην στήλη 4* παραπλεύρως του «Ελάχιστο εμβαδόν σε μ2 κλειστού 
χώρου που περιλαμβάνει» ο αριθμός 150,00 + 1,50/κλίνη αντικαθίσταται από τον 
αριθμό «130,00 + 1,20/κλίνη»  

Στην στήλη 4* παραπλεύρως του «301 και άνω κλίνες» ο αριθμός 390,00 αντικαθίσταται 
από τον αριθμό «370,00»  

Στο υποκεφάλαιο Δ Η πρόταση «είναι προαιρετική για όλες τις τάξεις με ελάχιστο 
εμβαδόν 200,00 μ2 εκτός από τα ξενοδοχεία 5*» αντικαθίσταται από τις προτάσεις 
«Ελάχιστο εμβαδόν 200,00 μ2 για τα ξενοδοχεία 5* της περιοχής Ι. Είναι προαιρετική 
για όλες τις τάξεις με ελάχιστο εμβαδόν 50,00 μΖ»  

Στο υποκεφάλαιο Ε και στη παρ. 24 στη πρόταση «Ελάχιστο εμβαδόν το 70% της 
αντίστοιχης αίθουσας» ο αριθμός 70% αντικαθίσταται με τον αριθμό «50%.  

Στο υποκεφάλαιο Ζ παρ α 3κλινών. Στη στήλη 5*1 και παραπλεύρως της πρότασης 
«Ελάχιστο εμβαδόν σε μ2» ο αριθμός 18,00 αντικαθίσταται από τον αριθμό «20,00» Στη 
στήλη 5*ΙΙ και παραπλεύρως της πρότασης «Ελάχιστο εμβαδόν σε μ2» ο αριθμός 18,00 
αντικαθίσταται με τον αριθμό 20,00  

Στο υποκεφάλαιο Ζ παρ β 2κλινών. Στη στήλη 5*1 και παραπλεύρως της πρότασης 
«ελάχιστη διάσταση σε μ.» ο αριθμός 3,40 αντικαθίσταται απο τον αριθμό 3,20 Στη 
στήλη 5*1 και παραπλεύρως της πρότασης «ελάχιστο εμβαδόν σε μ2» ο αριθμός 15,00 
αντικαθίσταται από τον αριθμό 16,00 Στη στήλη 5*ΙΙ και παραπλεύρως της πρότασης 
«ελάχιστο εμβαδόν σε μ2» ο αριθμός 16,00 αντικαθίσταται από τον αριθμό 18,00  

Στο υποκεφάλαιο Ζ παρ γ Ικλίνης Στη στήλη 5*1 και παραπλεύρως της πρότασης 
«ελάχιστο εμβαδόν σε μ2» ο αριθμός 11,00 αντικαθίσταται από τον αριθμό 12,00 Στη 
στήλη 5*ΙΙ και παραπλεύρως της πρότασης «ελάχιστο εμβαδόν σε μ2» ο αριθμός 16,00 
αντικαθίσταται από τον αριθμό 18,00  

Στο υποκεφάλαιο Ζ παρ δ Σουίτα Διαγράφεται η πρόταση «Μέγιστο ποσοστό επί του 
συνολικού αριθμού υπνοδωματίων 25%» Μετά το «ή δύο υπνοδωματίων των παραπάνω 
παραγράφων α,β,γ.» προστίθεται νέα πρόταση «Ελάχιστο ποσοστό σουιτών επί του 
συνολικού αριθμού δωματίων 10%» Στη στήλη 5*1 παραπλεύρως της νέας πρότασης 
«Ελάχιστο ποσοστό σουιτών επί του συνολικού αριθμού δωματίων 10%» προστίθεται η 
λέξη ΝΑΙ Στη στήλη 5*ΙΙ παραπλεύρως της νέας πρότασης «Ελάχιστο ποσοστό σουιτών 
επί του συνολικού αριθμού δωματίων 10%» προστίθεται η λέξη ΝΑΙ Μετά την πρόταση 
«Ελάχιστο ποσοστό σουιτών επί του συνολικού αριθμού δωματίων 10%» προστίθεται 
νέα πρόταση «Μέγιστο ποσοστό σουιτών επί του συνολικού αριθμού δωματίων***» Στη 
στήλη 5*1 παραπλεύρως της νέας πρότασης «Μέγιστο ποσοστό σουιτών επί του 
συνολικού αριθμού δωματίων***» προστίθεται ο αριθμός 70% Στη στήλη 5*ΙΙ 
παραπλεύρως της νέας πρότασης «Μέγιστο ποσοστό σουιτών επί του συνολικού αριθμού 
δωματίων***» προστίθεται ο αριθμός 70% Στη στήλη 4*1 παραπλεύρως της νέας 
πρότασης «Μέγιστο ποσοστό σουιτών επί του συνολικού αριθμού δωματίων***» 
προστίθεται ο αριθμός 70% Στη στήλη 4*ΙΙ παραπλεύρως της νέας πρότασης «Μέγιστο 
ποσοστό σουιτών επί του συνολικού αριθμού δωματίων***» προστίθεται ο αριθμός 70% 
Στη στήλη 3*1 παραπλεύρως της νέας πρότασης «Μέγιστο ποσοστό σουιτών επί του 
συνολικού αριθμού δωματίων***» προστίθεται ο αριθμός 50% Στη στήλη 3*ΙΙ 
παραπλεύρως της νέας πρότασης «Μέγιστο ποσοστό σουιτών επί του συνολικού αριθμού 
δωματίων***» προστίθεται ο αριθμός 50% Στη στήλη 2*1 παραπλεύρως της νέας 
πρότασης «Μέγιστο ποσοστό σουιτών επί του συνολικού αριθμού δωματίων***» 
προστίθεται ο αριθμός 25% Στη στήλη 2*ΙΙ παραπλεύρως της νέας πρότασης «Μέγιστο 
ποσοστό σουιτών επί του συνολικού αριθμού δωματίων***» προστίθεται ο αριθμός 25% 
Στη στήλη 1* παραπλεύρως της νέας πρότασης «Μέγιστο ποσοστό σουιτών επί του 



συνολικού αριθμού δωματίων***» προστίθεται ο αριθμός 25% Στην παράγραφο 
«ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ» προστίθεται πρόταση «*** Σε μικρής δυναμικότητας ξενοδοχεία 5* και 
4* εξετάζεται κατά περίπτωση η δημιουργία σουιτών στο 100% των δωματίων.»  

Στο υποκεφάλαιο Ζ παρ ζ από την πρόταση «Υπαρξη πόρτας μεταξύ προθαλάμου..» 
διαγράφεται η λέξη «υποχρεωτική» Στη στήλη 5*1 παραπλεύρως της πρότασης «ύπαρξη 
πόρτας μεταξύ προθαλάμου....» ο συμβολισμός ΝΑΙ αντικαθίσταται από τον συμβολισμό 
ΠΡ Στη στήλη 5*ΙΙ παραπλεύρως της πρότασης «ύπαρξη πόρτας μεταξύ προθαλάμου....» 
ο συμβολισμός ΝΑΙ αντικαθίσταται από τον συμβολισμό ΠΡ  

Στο υποκεφάλαιο Ζ μετά την παρ. η και στην πρόταση «Προβλεπόμενο ποσοστό ειδικών 
δωματίων για ξενοδοχεία άνω των 20 δωματίων με μέγιστο αριθμό τα δέκα (10) 
δωμάτια» οι λέξεις «αριθμό τα δέκα (10) δωμάτια» αντικαθίστανται από τις λέξεις 
«αριθμό τα πέντε (5) δωμάτια μέχρι 300 κλινών και δέκα (10) δωμάτια πάνω από τις 
300 κλίνες.»  

Στο υποκεφάλαιο Ζ παρ μετά την παρ. η και παραπλεύρως της πρόταση «Προβλεπόμενο 
ποσοστό ειδικών δωματίων για ξενοδοχεία άνω των 20 δωματίων με μέγιστο αριθμό 
...»και στη στήλη 5* ο αριθμός 10% αντικαθίστανται από τον αριθμό 5%  

Στο υποκεφάλαιο Ζ παρ μετά την παρ. η και παραπλεύρως της πρόταση «Προβλεπόμενο 
ποσοστό ειδικών δωματίων για ξενοδοχεία άνω των 20 δωματίων με μέγιστο αριθμό 
...»και στη στήλη 4* ο αριθμός 10% αντικαθίστανται από τον αριθμό 5%  

Στο υποκεφάλαιο Ζ παρ μετά την παρ. η και παραπλεύρως της πρόταση «Προβλεπόμενο 
ποσοστό ειδικών δωματίων για ξενοδοχεία άνω των 20 δωματίων με μέγιστο αριθμό 
...»και στη στήλη 3* ο αριθμός 10% αντικαθίστανται από τον αριθμό 5%  

Στο υποκεφάλαιο Μ παρ. 8 Στη στήλη 5*1 παραπλεύρως της πρότασης «ΚΟΥΡΕΙΟ 
ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ» ο συμβολισμός ΝΑΙ αντικαθίσταται από το συμβολισμό ΠΡ  

Στο υποκεφάλαιο Ν στη στήλη 4*11 παραπλεύρως της πρότασης «καλλυντικά» ο 
συμβολισμός ΝΑΙ αντικαθίσταται από το συμβολισμό ΠΡ  

Στο υποκεφάλαιο Ν μετά την πρόταση «Γραφείο ταξιδιών: Υποχρεωτικό για ξενοδοχεία 
άνω των 300 κλινών» προστίθεται πρόταση «Εμβαδόν καταστήματος 10,00 μ2»  

Στο υποκεφάλαιο Ν μετά την πρόταση «Μικρά αμιγή ή μικτά καταστήματα............ 
Α1β/3659/27.4.82 (ΦΕΚ 297/26.5.83) υγειονομική διάταξη» αφαιρούνται οι λέξεις «και 
εφόσον στα ξενοδοχεία δεν παρέχεται πλήρης διατροφή και στην περιοχή που 
βρίσκονται δεν υπάρχουν παρόμοια καταστήματα σε απόσταση περίπου 2 χλμ (σε 
πλησιέστερο οικισμό) από τα οποία θα μπορούσαν να εξυπηρετηθούν οι πελάτες τους (η 
απόσταση θα βεβαιώνεται από το μηχανικό)» Στο υποκεφάλαιο Ξ στην παρ. 
«ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ» ο δείκτης του εδαφίου «Σε κάθε λουτρό κοντά στο 
λουτήρα__και στη RECEPTION» από ε μετατρέπεται σε ε1 Στο υποκεφάλαιο Ξ στην 
πρόταση «-Συσκευή τηλεόρασης στους κοινόχρηστους χώρους» προστίθενται οι λέξεις 
«έγχρωμη (Εκτός αν προβλέπεται ειδική αίθουσα για τηλεόραση) Στην στήλη 5*1 
παραπλεύρως της πρότασης «Συσκευή τηλεόρασης στους κοινόχρηστους....» το 
σύμβολο ΟΧΙ αντικαθίσταται από το σύμβολο ΝΑΙ Στην στήλη 5*ΙΙ παραπλεύρως της 
πρότασης «Συσκευή τηλεόρασης στους κοινόχρηστους....» το σύμβολο ΟΧΙ 
αντικαθίσταται από το σύμβολο ΝΑΙ Στην στήλη 4*1 παραπλεύρως της πρότασης 
«Συσκευή τηλεόρασης στους κοινόχρηστους....» το σύμβολο ΟΧΙ αντικαθίσταται από το 
σύμβολο ΝΑΙ Στην στήλη 4*ΙΙ παραπλεύρως της πρότασης «Συσκευή τηλεόρασης στους 
κοινόχρηστους....» το σύμβολο ΟΧΙ αντικαθίσταται από το σύμβολο ΝΑΙ Στην στήλη 4*1 
παραπλεύρως της πρότασης «MINI BAR στα δωμάτια για το 100% αυτών.» το σύμβολο 



ΟΧΙ αντικαθίσταται από το σύμβολο ΝΑΙ Στην στήλη 4*ΙΙ παραπλεύρως της πρότασης 
«MINI BAR στα δωμάτια για το 100% αυτών.» το σύμβολο ΟΧΙ αντικαθίσταται από το 
σύμβολο ΝΑΙ Στην στήλη 3*1 παραπλεύρως της πρότασης «MINI BAR στα δωμάτια για 
το 30% αυτών.» το σύμβολο ΟΧΙ αντικαθίσταται από το σύμβολο ΝΑΙ Στην στήλη 3*ΙΙ 
παραπλεύρως της πρότασης «MINI BAR στα δωμάτια για το 30% αυτών.» το σύμβολο 
ΟΧΙ αντικαθίσταται από το σύμβολο ΝΑΙ Στο υποκεφαλαίου «ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ -
ΥΛΙΚΑ» εδά-φιο.α)α, της παρ. 1 οι προτάσεις «Οι βαθμίδες θα πρέπει......� βαθμίδων 
γίνεται από αντιολισθηρό υλικό.» αντικαθίσταται από τις προτάσεις «Οι βαθμίδες θα 
πρέπει να έχουν σε κάθε πάτημα 2 τουλάχιστον λωρίδες πλάτους τουλάχιστον 2 εκ. 
(αθροιστικά) αντιολισθητικές .Οι λωρίδες (ή λωρίδα) μπορούν ακόμη να είναι έτοιμο 
υλικό (της βιομηχανίας) και να επικολλούνται πάνω στις βαθμίδες.»  

Στο υποκεφάλαιο «ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ» στην παράγραφο β και μετά τις 
λέξεις «φορμάικας αρίστης ποιότητας»,προστίθενται οι λέξεις «ή άλλου υλικού 
εφάμιλλης ποιότητας και εμφάνισης».  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ  

Στο υποκεφάλαιο Α στην παρ. 1 μετά τις λέξεις «πόρτα διαμέτρου 2.00 μ.» προστίθενται 
οι λέξεις «ή Αεροκουρτίνα»  

Στο υποκεφάλαιο Α στην παρ. 4 μετά το «7,00 μ2» προστίθενται οι λέξεις «(μπορεί να 
είναι και στο υπόγειο με άμεση πρόσβαση στη RECEPTION)» οι λέξεις Στο υποκεφάλαιο 
Α στην παρ. 10 εδ.α μετά το «α.» προστίθενται «Για δυναμικότητα μέχρι 20 δωματίων» 
οι λέξεις  

Στο υποκεφάλαιο Α στην παρ. 10 εδ.α μετά τις λέξεις «βρίσκεται στην στάθμη της 
εισόδου» προστίθενται «ή με διαφορά μιας στάθμης αν εξυπηρετείται με ανελκυστήρα 
ΑΜΚ»  

Στο υποκεφάλαιο Α στην παρ. 10 εδ.α στις παραπλεύρως στήλες 4*ΙΙ, συμπληρώνεται η 
λέξη «ΝΑΙ» αντίστοιχα  

Στο υποκεφάλαιο Α στην παρ. 10 εδ.β μετά το «α.» προστίθενται οι λέξεις «Για 
δυναμικότητα άνω των 20 δωματίων»  

Στο υποκεφάλαιο Α στην παρ. 10 εδ.β μετά τις λέξεις «βρίσκεται στην στάθμη της 
εισόδου προστίθενται οι λέξεις «ή με διαφορά μιας στάθμης αν εξυπηρετείται με 
ανελκυστήρα ΑΜΚ»  

Στο υποκεφάλαιο Α στην παρ. 10 εδ.β στις παραπλεύρως στήλες 4*ΙΙ, συμπληρώνεται η 
λέξη «ΝΑΙ» αντίστοιχα  

Στο υποκεφάλαιο Β στην παρ. 14 μετά τις λέξεις «θα προβλέπονται 2 ανελκυστήρες» 
προστίθενται «- Οι ανελκυστήρες θα είναι των 5 ατόμων κατά ΓΟΚ  

- Ο ένας τουλάχιστον ανελκυστήρας θα έχει τις προδιαγραφές που αναφέρθηκαν 
παραπάνω όταν εξυπηρετεί ΑΜΚ»  

Στο υποκεφάλαιο Δ στη πρόταση «είναι προαιρετική για όλες τις τάξεις με ελάχιστο 
εμβαδόν 200,00 μ2 *» ο αριθμός «200,00» αντικαθίσταται από τον αριθμό «50,00»  

Στο υποκεφάλαιο Ε και στη παρ. 24 στη πρόταση «Ελάχιστο εμβαδόν το 70% της 



αντίστοιχης αίθουσας» ο αριθμός 70% αντικαθίσταται με τον αριθμό «50%»  

Στο υποκεφάλαιο Ζ παρ δ Σουίτα Διαγράφεται η πρόταση «Μέγιστο ποσοστό επί του 
συνολικού αριθμού υπνοδωματίων 25%»  

Στο υποκεφάλαιο Ζ παρ μετά την παρ. η και παραπλεύρως της πρόταση «Προβλεπόμενο 
ποσοστό ειδικών δωματίων για ξενοδοχεία άνω των 20 δωματίων με μέγιστο αριθμό 
...»και στη στήλη 4* ο αριθμός 10% αντικαθίστανται από τον αριθμό 5%  

Στο υποκεφάλαιο Ζ παρ μετά την παρ. η και παραπλεύρως της πρόταση «Προβλεπόμενο 
ποσοστό ειδικών δωματίων για ξενοδοχεία άνω των 20 δωματίων με μέγιστο αριθμό 
...»και στη στήλη 3* ο αριθμός 10% αντικαθίστανται από τον αριθμό 5%  

Στο υποκεφάλαιο Ν στη στήλη 4*ΙΙ παραπλεύρως της πρότασης «καλλυντικά» ο 
συμβολισμός ΝΑΙ αντικαθίσταται από το συμβολισμό ΠΡ  

Στο υποκεφάλαιο Ν μετά την πρόταση «Μικρά αμιγή ή μικτά καταστήματα............ Α1 
β/3659/27.4.82 (ΦΕΚ 297/26.5.83) υγειονομική διάταξη» αφαιρούνται οι λέξεις «και 
εφόσον στα ξενοδοχεία δεν παρέχεται πλήρης διατροφή και στην περιοχή που 
βρίσκονται δεν υπάρχουν παρόμοια καταστήματα σε απόσταση περίπου 2 χλμ (σε 
πλησιέστερο οικισμό) από τα οποία θα μπορούσαν να εξυπηρετηθούν οι πελάτες τους (η 
απόσταση θα βεβαιώνεται από το μηχανικό)»  

Στο υποκεφάλαιο Ξ στην παρ. «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ» ο δείκτης του εδαφίου 
«Σε κάθε λουτρό κοντά στο λουτήρα......και στη RECEPTION» από ε μετατρέπεται σε ε1  

Στο υποκεφαλαίου «ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ -ΥΛΙΚΑ» εδάφιο.α)α, της παρ. 1 οι προτάσεις 
«Οι βαθμίδες θα πρέπει........βαθμίδων γίνεται από αντιολισθηρό υλικό.» αντικαθίσταται 
από τις προτάσεις «Οι βαθμίδες θα πρέπει να έχουν σε κάθε πάτημα 2 τουλάχιστον 
λωρίδες πλάτους τουλάχιστον 2 εκ. (αθροιστικά) αντιολισθητικές .Οι λωρίδες (ή λωρίδα) 
μπορούν ακόμη να είναι έτοιμο υλικό (της βιομηχανίας) και να επικολλούνται πάνω στις 
βαθμίδες.» Στο υποκεφάλαιο «ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ» στην παράγραφο β και 
μετά τις λέξεις «φορμάικας αρίστης ποιότητας»,προστίθενται οι λέξεις «ή άλλου υλικού 
εφάμιλλης ποιότητας και εμφάνισης».  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ  

Στο υποκεφάλαιο Α στην παρ. 1 μετά τις λέξεις «πόρτα διαμέτρου 2.00 μ.» προστίθενται 
οι λέξεις «ή Αεροκουρτίνα»  

Στο υποκεφάλαιο Α στην παρ. 4 μετά τις λέξεις «301 και άνω» προστίθενται «(μπορεί να 
είναι και στο υπόγειο με άμεση πρόσβαση στη RECEPTION)»  

Στο υποκεφάλαιο Α στην παρ. 10 εδ.α μετά το «α.» προστίθεται «Για δυναμικότητα μέχρι 
20 δωματίων»  

Στο υποκεφάλαιο Α στην παρ. 10 εδ.α μετά τις λέξεις «βρίσκεται στην στάθμη της 
εισόδου προστίθεται «ή με διαφορά μιας στάθμης αν εξυπηρετείται με ανελκυστήρα 
ΑΜΚ»  

Στο υποκεφάλαιο Α στην παρ. 10 εδ.β μετά το «β.» προστίθεται «Για δυναμικότητα μέχρι 
20 δωματίων»  

Στο υποκεφάλαιο Α στην παρ. 10 εδ.β μετά το «βρίσκεται στην στάθμη της εισόδου 



προστίθεται «ή με διαφορά μιας στάθμης αν εξυπηρετείται με ανελκυστήρα ΑΜΚ»  

Στο υποκεφάλαιο Α στην παρ. 10 εδ.α στις παραπλεύρως στήλες 5* Ι, 5* II, 4* Ι, 4*ΙΙ, 
συμπληρώνεται η λέξη «ΝΑΙ» αντίστοιχα  

Στο υποκεφάλαιο Β στην παρ. 14 μετά τις λέξεις «θα προβλέπονται 2 ανελκυστήρες» 
προστίθενται «των 5 ατόμων κατά ΓΟΚ - Ο ένας τουλάχιστον ανελκυστήρας θα έχει τις 
προδιαγραφές που αναφέρθηκαν παραπάνω όταν εξυπηρετεί ΑΜΚ»  

Στο υποκεφάλαιο Β στην παρ. 14 μετά τις λέξεις «επιπλέον ανελκυστήρας /200 κλίνες» 
προστίθενται «Ο ένας τουλάχιστον ανελκυστήρας θα έχει τις προδιαγραφές που 
αναφέρθηκαν παραπάνω όταν εξυπηρετεί ΑΜΚ»  

Στο υποκεφάλαιο Γ στην παρ. 15 στην στήλη 5* παραπλεύρως του «Ελάχιστο εμβαδόν 
ανεξάρτητα των κλινών σε μ2 » ο αριθμός «50,00» αντικαθίσταται από τον αριθμό 
«60,00» Στην στήλη 3* παραπλεύρως του «Ελάχιστο εμβαδόν ανεξάρτητα των κλινών 
σε μ2», ο αριθμός «50,00» αντικαθίσταται από τον αριθμό «40,00» Στην στήλη 4* 
παραπλεύρως του «Ελάχιστου εμβαδού κλειστού χώρου που» ο αριθμός «1,50/κλίνη» 
αντικαθίσταται από τον αριθμό 1,30/κλίνη Στην στήλη 4* παραπλεύρως του «Ελάχιστο 
εμβαδόν σε μ2 κλειστού χώρου που περιλαμβάνει» ο αριθμός «150,00 + 1,50/κλίνη» 
αντικαθίσταται από τον αριθμό «130,00 + 1,20/κλίνη» Στην στήλη 4* παραπλεύρως του 
«301 και άνω κλίνες» ο αριθμός «390,00» αντικαθίσταται από τον αριθμό «370,00»  

Στο υποκεφάλαιο Δ Η πρόταση «είναι προαιρετική για όλες τις τάξεις με ελάχιστο 
εμβαδόν 200,00 μ2 εκτός από τα ξενοδοχεία 5*» αντικαθίσταται από τις προτάσεις 
«Ελάχιστο εμβαδόν 200,00 μ2 για τα ξενοδοχεία 5* της περιοχής Ι. Είναι προαιρετική 
για όλες τις τάξεις με ελάχιστο εμβαδόν 50,00 μ2.»  

Στο υποκεφάλαιο Ε και στη παρ. 23 στη πρόταση «Ελάχιστο εμβαδόν το 70% της 
αντίστοιχης αίθουσας» ο αριθμός 70% αντικαθίσταται με τον αριθμό «50%»  

Στο υποκεφάλαιο ΣΤ παρ 1 εδ. α STUDIO. Στη στήλη 3*1 και παραπλεύρως της 
πρότασης «Ελάχιστη διάσταση» ο αριθμός «3,00» αντικαθίσταται από τον αριθμό «3,50»  

Στο υποκεφάλαιο ΣΤ παρ 1 εδ. α STUDIO στη στήλη 3*ΙΙ και παραπλεύρως της 
πρότασης «Ελάχιστη διάσταση» ο αριθμός 3,00 αντικαθίσταται από τον αριθμό «3,50»  

Στο υποκεφάλαιο ΣΤ παρ 2 εδ. γ STUDIO. Στη στήλη 3*1 και παραπλεύρως της 
πρότασης «Ελάχιστη διάσταση» ο αριθμός 3,00 αντικαθίσταται από τον αριθμό «3,50»  

Στο υποκεφάλαιο ΣΤ παρ 2 εδ. g STUDIO στη στήλη 3*ΙΙ και παραπλεύρως της 
πρότασης «Ελάχιστη διάσταση» ο αριθμός 3,00 αντικαθίσταται από τον αριθμό «3,50»  

Στο υποκεφάλαιο ΣΤ παρ 2 εδ. γ STUDIO. Στη στήλη 2*1 και παραπλεύρως της 
πρότασης «ελάχιστη διάσταση σε μ.» ο αριθμός 2,70 αντικαθίσταται απο τον αριθμό 
«3,00»  

Στο υποκεφάλαιο ΣΤ παρ 2 εδ. γ STUDIO. Στη στήλη 2*ΙΙ και παραπλεύρως της 
πρότασης «ελάχιστη διάσταση σε μ.» ο αριθμός 2,70 αντικαθίσταται από τον αριθμό 
«3,00»  

Στο υποκεφάλαιο ΣΤ παρ 2 εδ. γ STUDIO. Στη στήλη 1*11 και παραπλεύρως της 
πρότασης «ελάχιστη διάσταση σε μ.» ο αριθμός 2,20 αντικαθίσταται από τον αριθμό 



«2,50»  

Στο υποκεφάλαιο ΣΤ παρ 3 εδ. στ από την πρόταση «Ύπαρξη πόρτας μεταξύ 
προθαλάμου-» διαγράφεται η λέξη «υποχρεωτική» Στη στήλη 5* παραπλεύρως της 
πρότασης «ύπαρξη πόρτας μεταξύ προθαλάμου....» ο συμβολισμός ΝΑΙ αντικαθίσταται 
από τον συμβολισμό ΠΡ Στη στήλη 4* παραπλεύρως της πρότασης «ύπαρξη πόρτας 
μεταξύ προθαλάμου....» ο συμβολισμός ΝΑΙ αντικαθίσταται από τον συμβολισμό ΠΡ  

Στο υποκεφάλαιο ΣΤ παρ2 μετά την παρ. η και παραπλεύρως της πρόταση 
«Προβλεπόμενο ποσοστό ειδικών δωματίων για ξενοδοχεία άνω των 20 δωματίων με 
μέγιστο αριθμό ...»και στη στήλη 5* ο αριθμός 10% αντικαθίστανται από τον αριθμό 5%  

Στο υποκεφάλαιο ΣΤ παρ 2 μετά την παρ. η και παραπλεύρως της πρόταση 
«Προβλεπόμενο ποσοστό ειδικών δωματίων για ξενοδοχεία άνω των 20 δωματίων με 
μέγιστο αριθμό ...»και στη στήλη 4* ο αριθμός 10% αντικαθίστανται από τον αριθμό 5%  

Στο υποκεφάλαιο ΣΤ παρ 2 στις ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ μετά την παρ. η και παραπλεύρως της 
πρόταση «Προβλεπόμενο ποσοστό ειδικών δωματίων για ξενοδοχεία άνω των 20 
δωματίων με μέγιστο αριθμό ...»και στη στήλη 3* ο αριθμός 10% αντικαθίστανται από 
τον αριθμό 5%  

Στο υποκεφάλαιο ΣΤ παρ 2 στις ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ μετά την παρ. η και μετά τις λέξεις «και 
θα δημιουργούνται στο ισόγειο ή στον Α' όροφο μόνο» προστίθενται οι λέξεις «(εφόσον 
εξυπηρετούνται με ανελκυστήρα για Α.Μ.Κ.)»  

Στο υποκεφάλαιο Ν στη στήλη 5*1 παραπλεύρως της πρότασης «ΚΟΥΡΕΙΟ 
ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ» ο συμβολισμός ΝΑΙ αντικαθίσταται από το συμβολισμό ΠΡ  

Στο υποκεφάλαιο Ν στη στήλη 4*ΙΙ παραπλεύρως της πρότασης «φωτογραφικά είδη» ο 
συμβολισμός ΝΑΙ αντικαθίσταται από το συμβολισμό ΠΡ  

Στο υποκεφάλαιο Ν στις στήλες 5*ΙΙ και 4*ΙΙ παραπλεύρως της πρότασης «καλλυντικά» 
ο συμβολισμός ΝΑΙ αντικαθίσταται από το συμβολισμό ΠΡ  

Στο υποκεφάλαιο Ν μετά την πρόταση «Γραφείο ταξιδιών: Υποχρεωτικό για ξενοδοχεία 
άνω των 300 κλινών» προστίθεται πρόταση «Εμβαδόν καταστήματος 10,00 μ2»  

Στο υποκεφάλαιο Ν μετά την πρόταση «Μικρά αμιγή ή μικτά καταστήματα............ Α1 
β/3659/27.4.82 (ΦΕΚ 297/26.5.83) υγειονομική διάταξη» αφαιρούνται οι λέξεις «και 
εφόσον στα ξενοδοχεία δεν παρέχεται πλήρης διατροφή και στην περιοχή που 
βρίσκονται δεν υπάρχουν παρόμοια καταστήματα σε απόσταση περίπου 2 χλμ (σε 
πλησιέστερο οικισμό) από τα οποία θα μπορούσαν να εξυπηρετηθούν οι πελάτες τους (η 
απόσταση θα βεβαιώνεται από το μηχανικό)»  

Στο υποκεφάλαιο Ξ στην παρ. «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ» ο δείκτης του εδαφίου 
«Σε κάθε λουτρό κοντά στο λουτήρα......και στη RECEPTION» από ε μετατρέπεται σε ε1  

Στο υποκεφάλαιο Ξ στις στήλες 3*1 και 3*ΙΙ παραπλεύρως της πρότασης «Συσκευή 
τηλεόρασης στα διαμερίσματα για 50% αυτών » το σύμβολο ΠΡ αντικαθίσταται από το 
σύμβολο ΝΑΙ  

Στο υποκεφάλαιο Ξ μετά τις λέξεις «στους κοινόχρηστους όρους έγχρωμη» διαγράφονται 
οι λέξεις «ή ασπρόμαυρη» Στις στήλες 4*1 και 4*ΙΙ παραπλεύρως της πρότασης 
«Συσκευή τηλεόρασης στους κοινόχρηστους....» το σύμβολο ΠΡ αντικαθίσταται από το 



σύμβολο ΝΑΙ  

Στο υποκεφάλαιο Ξ μετά τις λέξεις «στους κοινόχρηστους όρους έγχρωμη» διαγράφονται 
οι λέξεις «ή ασπρόμαυρη» Στις στήλες 5*1 και 5*ΙΙ παραπλεύρως της πρότασης 
«Συσκευή τηλεόρασης στους κοινόχρηστους....» το σύμβολο ΠΡ αντικαθίσταται από το 
σύμβολο ΝΑΙ  

Στο υποκεφαλαίου «ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ -ΥΛΙΚΑ» εδά-φιο.α)α, της παρ. 1 οι 
προτάσεις «Οι βαθμίδες θα πρέπει........βαθμίδων γίνεται από αντιολισθηρό υλικό.» 
αντκαθίσταται από τις προτάσεις «Οι βαθμίδες θα πρέπει να έχουν σε κάθε πάτημα 2 
τουλάχιστον λωρίδες πλάτους τουλάχιστον 2 εκ. (αθροιστικά) αντιολισθητικές .Οι 
λωρίδες (ή λωρίδα) μπορούν ακόμη να είναι έτοιμο υλικό (της βιομηχανίας) και να 
επικολλούνται πάνω στις βαθμίδες.»  

Στο υποκεφάλαιο «ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ» στην παράγραφο β και μετά τις 
λέξεις «φορμάικας αρίστης ποιότητας»,προστίθενται οι λέξεις «ή άλλου υλικού 
εφάμιλλης ποιότητας και εμφάνισης».  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ  

Στο υποκεφάλαιο Α στην παρ. 1 μετά το «πόρτα διαμέτρου 2.00 μ.» προστίθεται ή 
Αεροκουρτίνα  

Στο υποκεφάλαιο Α στην παρ. 4 προστίθεται η πρόταση «από 301 και άνω κλίνες, μπορεί 
να είναι και στο υπόγειο με άμεση πρόσβαση στη RECEPTION»  

Στο υποκεφάλαιο Α στην παρ. 10 μετά τις λέξεις «βρίσκεται στιην στάθμη της εισόδου 
προστίθεται «ή με διαφορά μιας στάθμης αν εξυπηρετείται με ανελκυστήρα ΑΜΚ»  

Στο υποκεφάλαιο Β στην παρ. 14 μετά το «θα προβλέπονται 2 ανελκυστήρες» 
προστίθεται «Ο ένας τουλάχιστον ανελκυστήρας θα έχει τις προδιαγραφές που 
αναφέρθηκαν παραπάνω όταν εξυπηρετεί ΑΜΚ»  

Στο υποκεφάλαιο Β στην παρ. 14 μετά το «επιπλέον ανελκυστήρας /200 κλίνες» 
προστίθεται «Ο ένας τουλάχιστον ανελκυστήρας θα έχει τις προδιαγραφές που 
αναφέρθηκαν παραπάνω όταν εξυπηρετεί ΑΜΚ»  

Στο υποκεφάλαιο Δ Η πρόταση «είναι προαιρετική για όλες τις τάξεις με ελάχιστο 
εμβαδόν 200,00 μ2 » αντικαθίσταται ο αριθμός 200,00 με τον αριθμό «50,00»  

Στο υποκεφάλαιο Ζ στις ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ μετά την παρ. η και παραπλεύρως της πρότασης 
«Προβλεπόμενα ποσοστά ειδικών δωματίων για ξενοδοχεία άνω των 20 δωματίων και 
διαμερισμάτων με μέγιστο αριθμό ...»και στη στήλη 5* ο αριθμός 10% αντικαθίστανται 
από τον αριθμό 5%  

Στο υποκεφάλαιο Ζ στις ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ μετά την παρ. η και παραπλεύρως της πρότασης 
«Προβλεπόμενα ποσοστά ειδικών δωματίων για ξενοδοχεία άνω των 20 δωματίων και 
διαμερισμάτων με μέγιστο αριθμό ...»και στη στήλη 4* ο αριθμός 10% αντικαθίστανται 
από τον αριθμό 5%  

Στο υποκεφάλαιο Ν μετά την πρόταση «Μικρά αμιγή ή μικτά καταστήματα............ 
Α1β/3659/27.4.82 (ΦΕΚ 297/26.5.83) υγειονομική διάταξη» αφαιρούνται οι λέξεις «και 
εφόσον στα ξενοδοχεία δεν παρέχεται πλήρης διατροφή και στην περιοχή που 
βρίσκονται δεν υπάρχουν παρόμοια καταστήματα σε απόσταση περίπου 2 χλμ (σε 
πλησιέστερο οικισμό) από τα οποία θα μπορούσαν να εξυπηρετηθούν οι πελάτες τους (η 



απόσταση θα βεβαιώνεται από το μηχανικό)»  

Στο υποκεφάλαιο Ξ στην παρ. «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ» ο δείκτης του εδαφίου 
«Σε κάθε λουτρό κοντά στο λουτήρα......και στη RECEPTION» από ε μετατρέπεται σε ε1  

Στο υποκεφάλαιο Ξ μετά τις λέξεις «-Συσκευή τηλεόρασης στα δωμάτια και στα 
διαμερίσματα» προστίθεται η λέξη «έγχρωμη»  

Στο υποκεφάλαιο Ξ μετά τις λέξεις «στους κοινόχρηστους όρους έγχρωμη» διαγράφονται 
οι λέξεις «ή ασπρόμαυρη»  

Στο υποκεφαλαίου «ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ -ΥΛΙΚΑ» εδάφιο, α) α, της παρ. 1 οι 
προτάσεις «Οι βαθμίδες θα πρέπει..__βαθμίδων γίνεται από αντιολισθηρό υλικό.» 
αντικαθίσταται από τις προτάσεις «Οι βαθμίδες θα πρέπει να έχουν σε κάθε πάτημα 2 
τουλάχιστον λωρίδες πλάτους τουλάχιστον 2 εκ. (αθροιστικά) αντιολισθητικές. Οι 
λωρίδες (ή λωρίδα) μπορούν ακόμη να είναι έτοιμο υλικό (της βιομηχανίας) και να 
επικολλούνται πάνω στις βαθμίδες.»  

Στο υποκεφάλαιο «ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ» στην παράγραφο β και μετά τις 
λέξεις «φορμάικας αρίστης ποιότητας»,προστίθενται οι λέξεις «ή άλλου υλικού 
εφάμιλλης ποιότητας και εμφάνισης». Οι πίνακες του παραρτήματος Γ 
«ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ» αντικαθίστανται από τους ακόλουθους 
νέους πίνακες:  

Βλέπε πίνακες οικείου ΦΕΚ.  

Γενικές Διευκρινήσεις  

1. «ΝΑΙ» σημαίνει ότι το κριτήριο είναι βαθμολογούμενο για τη συγκεκριμένη κατηγορία 
ανεξαρτήτως δυναμικότητας.  

2. Απουσία του συμβόλου «ΝΑΙ» σημαίνει :  

α) ότι το κριτήριο είναι υποχρεωτικό ανεξαρτήτως δυναμικότητας, για όλες τις 
κατηγορίες κριτηρίων πλην της κατηγορίας αριθ. 14 - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ή β) ότι δεν 
επιτρέπεται από τις Τεχνικές Προδιαγραφές και κατά συνέπεια δεν βαθμολογείται  

3. Όπου αναφέρεται η λέξη «δωμάτιο» εννοείται το δωμάτιο ξενοδοχειακού τύπου και 
όχι τα δωμάτια επιπλ. διαμερισμάτων.  

4. Τα βαθμολογούμενα κριτήρια πρέπει να εξασφαλίζονται για το σύνολο των δωματίων 
και διαμερισμάτων εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στους ανωτέρω πίνακες.  

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύει από τη 
δημοσίευση της.  
 


