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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. Φύλλου 14

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

12 Ιανουαρίου 2015

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 219
Έκδοση πιστοποιητικού κατάταξης των ξενοδοχείων
και των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων−δι−
αμερισμάτων σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών
αντίστοιχα.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του Ν. 4276/2014 (Α΄ 155) και ειδικότερα των άρθρων
5, 6 και 48 παρ. 4 αυτού
β. του Ν. 3270/2004 «Αρμοδιότητες του Υπουργείου
Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού» (Α΄ 187)
και ιδίως του άρθρου 2 αυτού
γ. του Κεφαλαίου Β΄ του Ν. 3066/2002 (252 Α΄), όπως
ισχύει
δ. του άρθρου 6 του Ν. 4109/2013 (16 Α΄), όπως ισχύει
ε. του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98)
στ. του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνη−
τικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο δια−
δίκτυο, ‘Πρόγραμμα Διαύγεια’ και άλλες διατάξεις» (Α΄ 112)
ζ. του Π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουρ−
γείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141),
όπως ισχύει
η. του Π.δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 141)
θ. του Π.δ. 112/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρι−
σμού» (Α΄ 179).
2. Την υπ’ αριθμ. 216/08−01−2015 απόφαση Υπουργού
Τουρισμού «Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προ−
διαγραφών και βαθμολογούμενων κριτηρίων για τα ξε−
νοδοχεία και κατάταξη αυτών σε κατηγορίες αστέρων».
3. Την υπ’ αριθμ. 21185/13−10−2014 απόφαση Υπουργού
Τουρισμού (Β΄ 2840) «Κατάταξη σε κατηγορίες με σύ−
στημα κλειδιών και καθορισμός τεχνικών και λειτουρ−
γικών προδιαγραφών των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων
δωματίων−διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ)».

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
Οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται για την κα−
τάταξη των ξενοδοχείων της υποπαραγράφου αα της
παραγράφου α και των ενοικιαζομένων επιπλωμένων
δωματίων − διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ) της υποπαραγράφου
γγ της παραγράφου β του άρθρου 1 του Ν. 4276/2014 (Α΄
155) σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών αντίστοιχα.
Άρθρο 2
Φορέας έκδοσης πιστοποιητικού κατάταξης
ξενοδοχείων και ΕΕΔΔ
1. Αρμόδιος φορέας για την έκδοση των πιστοποιη−
τικών κατάταξης των ξενοδοχείων και των ΕΕΔΔ σε
κατηγορίες αστέρων και κλειδιών αντίστοιχα είναι το
Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΞΕΕ).
2. Τα πιστοποιητικά κατάταξης εκδίδονται από το ΞΕΕ
βάσει τεχνικής έκθεσης που συντάσσεται από φορείς
διαπιστευμένους από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης
(ΕΣΥΔ) του Εθνικού Συστήματος Υποδομών Ποιότητας
(ΕΣΥΠ) για τη διενέργεια ελέγχων και επιθεωρήσεων
για την κατάταξη ξενοδοχείων και ΕΕΔΔ σε κατηγορίες
αστέρων και κλειδιών αντίστοιχα.
3. Το ΞΕΕ υποχρεούται να διατηρεί αναρτημένο στην
επίσημη ιστοσελίδα του και να γνωστοποιεί με οποιον−
δήποτε πρόσφορο τρόπο σε κάθε ενδιαφερόμενο επι−
καιροποιημένο κατάλογο όλων των διαπιστευμένων
κατά την προηγούμενη παράγραφο φορέων.
Άρθρο 3
Διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικού κατάταξης
ξενοδοχείων και ΕΕΔΔ
1. Εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή αίτησης
χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (ΕΣΛ) στην
αρμόδια υπηρεσία τουρισμού, η επιχείρηση ξενοδοχείου
ή ΕΕΔΔ υποβάλλει αίτηση προς το ΞΕΕ για την έκδοση
πιστοποιητικού κατάταξης σε κατηγορία αστέρων ή
κλειδιών αντίστοιχα και καταβάλλει παράβολο σύμφωνα
με τον ακόλουθο πίνακα:
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ΚΑΤΑΛΥΜΑ

ΠΟΣΟ ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ ή
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ή ΣΟΥΙΤΑ

την ημερομηνία έκδοσής του, άλλως ανακαλείται το
ΕΣΛ της επιχείρησης.

Ξενοδοχείο Κατηγορίας 5 *

5 ευρώ/δωμάτιο

Ξενοδοχείο Κατηγορίας 4 *

4 ευρώ/δωμάτιο

Άρθρο 4
Διάρκεια ισχύος και ανανέωση πιστοποιητικού
κατάταξης ξενοδοχείων και ΕΕΔΔ – Ανακατάταξη

Ξενοδοχείο Κατηγορίας 3 *

3 ευρώ/δωμάτιο

Ξενοδοχείο Κατηγορίας 2 *

2 ευρώ/δωμάτιο

Ξενοδοχείο Κατηγορίας 1*

2 ευρώ/δωμάτιο

Επιχειρήσεις ενοικιαζομέ−
νων δωματίων–διαμερισμά−
των (ΕΕΔΔ) Κατηγορίας 2,
3, 4 κλειδιών

2 ευρώ/δωμάτιο

Σε κάθε περίπτωση το ποσό του παραβόλου που κα−
τατίθεται στο ΞΕΕ για την έκδοση πιστοποιητικού κατά−
ταξης σε κατηγορία αστέρων ή κλειδιών δεν μπορεί να
είναι κατώτερο των σαράντα (40) ευρώ ανά κατάλυμα.
Η υποβολή της αίτησης και η πληρωμή του παραβόλου
δύνανται να διεκπεραιώνονται ηλεκτρονικά μέσω της
διαδικτυακής εφαρμογής του ΞΕΕ.
2. Εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της
αίτησης, ο διαπιστευμένος φορέας που επιλέγεται από
την επιχείρηση ξενοδοχείου ή ΕΕΔΔ συντάσσει, έναντι
αμοιβής που συμφωνείται με την επιχείρηση ξενοδοχεί−
ου ή ΕΕΔΔ, τεχνική έκθεση στην οποία καταγράφονται
οι υποχρεωτικές προδιαγραφές και τα βαθμολογούμε−
να 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
ξενοδοχείου ή ΕΕΔΔ σε συγκεκριμένη κατηγορία αστέ−
ρων ή κλειδιών αντίστοιχα.
3. Εντός είκοσι (20) ημερών από την έκδοση της τεχνι−
κής έκθεσης της προηγούμενης παραγράφου, η οποία
κατατίθεται στο ΞΕΕ με ευθύνη της επιχείρησης ξενο−
δοχείου ή ΕΕΔΔ, η αρμόδια υπηρεσία του ΞΕΕ εκδίδει
το πιστοποιητικό κατάταξης του καταλύματος σύμφωνα
με το υπόδειγμα του Παραρτήματος της απόφασης
αυτής. Η επιχείρηση ξενοδοχείου ή ΕΕΔΔ καταθέτει
το πιστοποιητικό κατάταξης στην αρμόδια υπηρεσία
τουρισμού το αργότερο εντός είκοσι (20) ημερών από

1. Το πιστοποιητικό κατάταξης ξενοδοχείων και ΕΕΔΔ
σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών αντίστοιχα ισχύει
για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία έκδοσής του. Κατά
τη λήξη της πενταετίας η επιχείρηση υποβάλλει στην
αρμόδια υπηρεσία τουρισμού πιστοποιητικό ανανέωσης
της κατάταξης του καταλύματος.
2. Για την ανανέωση της κατάταξης των ξενοδοχείων
και ΕΕΔΔ καθώς και για την ανακατάταξη αυτών για
οποιονδήποτε λόγο, υποβάλλεται αίτηση και καταβάλ−
λεται το παράβολο της παραγράφου 1 του άρθρου 3
και ακολουθείται η διαδικασία των παραγράφων 2 και
3 του ίδιου άρθρου.
Άρθρο 5
Μητρώο διακριτικών τίτλων ξενοδοχείων και ΕΕΔΔ
1. Το ΞΕΕ εγκρίνει τους διακριτικούς τίτλους των ξενοδο−
χείων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθε−
σία. Εφ’ όσον οι επιχειρήσεις ΕΕΔΔ επιθυμούν να φέρουν
διακριτικό τίτλο, υποβάλλουν σχετική αίτηση στο ΞΕΕ το
οποίο εκδίδει απόφαση έγκρισης διακριτικού τίτλου ΕΕΔΔ.
2. Οι κατά την παράγραφο 1 εγκεκριμένοι διακριτι−
κοί τίτλοι των ξενοδοχείων και των ΕΕΔΔ της χώρας
καταχωρούνται στο Μητρώο Διακριτικών Τίτλων Ξενο−
δοχειακών Καταλυμάτων που τηρεί το ΞΕΕ. Επιχειρή−
σεις ΕΕΔΔ που κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας
φέρουν διακριτικούς τίτλους εγκεκριμένους από το
κατά περίπτωση αρμόδιο επιμελητήριο υποχρεούνται
να δηλώσουν τον κατά τα ανωτέρω διακριτικό τους
τίτλο στην αίτηση έκδοσης πιστοποιητικού κατάταξης,
ώστε να καταχωρείται στο Μητρώο Διακριτικών Τίτλων
Ξενοδοχειακών Καταλυμάτων του ΞΕΕ.
Άρθρο 6
Παράρτημα
Το Υπόδειγμα Πιστοποιητικού Κατάταξης Ξενοδοχεια−
κού Καταλύματος προσαρτάται στην παρούσα απόφαση
ως Παράρτημα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 8 Ιανουαρίου 2015
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 €
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*02000141201150004*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004

