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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η πτυχιακή µας αφορά τον Τουρισµό και τις Προδιαγραφές Οργάνωσης και 

Λειτουργίας των Επιχειρήσεων Φιλοξενίας στην χώρα µας. Όπως όλοι γνωρίζουµε, η 

Ελληνική Οικονοµία στηρίζεται κατά ένα µεγάλο ποσοστό στον τουρισµό. Στον διεθνή 

χώρο η Ελλάδα καταλαµβάνει µία σηµαντική θέση, η οποία την καθιστά ανταγωνιστική 

ως προς τους άλλους µεγάλους τουριστικούς προορισµούς.  

 Στόχος µας, είναι να παρουσιάσουµε την υφιστάµενη κατάσταση της 

οργάνωσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων φιλοξενίας στην Ελλάδα δίνοντας ως 

παράδειγµα, µία νεοαναγειρόµενη ξενοδοχειακή µονάδα. Θα αναλυθούν διεξοδικά οι 

προϋποθέσεις και διαδικασίες ίδρυσης του τουριστικού καταλύµατος. Κατά την άποψή 

µας, ένα από τα πιο σηµαντικά κοµµάτια µιας ξενοδοχειακής επένδυσης, είναι ο 

προϋπολογισµός, τον οποίο λόγω της δυσκολίας ανάλυσης του, θα προσεγγίσουµε 

θεωρητικά. Στο κοµµάτι αυτό, περιγράφονται όλα τα τµήµατα και ο απαραίτητος 

εξοπλισµός τους. ∆ίνεται έµφαση, στα επισιτιστικά τµήµατα, επειδή είναι οι κύριες 

πηγές εσόδων και εξυπηρέτησης των πελατών.  

 Θα ήταν αδύνατο να παραληφθεί, ο τοµέας του προσωπικού µιας ξενοδοχειακής 

µονάδας. Σ’ αυτό το σηµείο, γίνεται αναλυτική παρουσίαση του προσωπικού που 

απασχολείται στα επιµέρους τµήµατα µε οργανογράµµατα και περιγραφές εργασιών 

(Job Descriptions).  

 Επίσης, αναφέρονται οι προτάσεις που κατατέθηκαν στα Περιφερειακά 

Επιχειρησιακά Προγράµµατα από τις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις, καθώς και διάφοροι 

στατιστικοί πίνακες µε το Ξενοδοχειακό ∆υναµικό της Ευρώπης και της Ελλάδος. 

 Ακόµη διατυπώνεται η ξενοδοχειακή απασχόληση µέσα από µελέτες και 

έρευνες και δίνεται έµφαση στην κατανοµή της απασχόλησης και στα ποσοστά των 

εργαζοµένων στον Ξενοδοχειακό Κλάδο.  

 Τέλος, το Marketing και τα κυριότερα στάδιά του, θεωρούνται αναγκαία για την 

σωστή οργάνωση και λειτουργία µιας επιχείρησης.  
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Κεφάλαιο 1  
Τουρισµός & Ελληνική Οικονοµία 
 

1.1 Ο Τουρισµός και οι Προοπτικές του  
Την τελευταία δεκαετία, 1995-2004, οι τουριστικές εισπράξεις από το εξωτερικό 

παρουσίασαν εντυπωσιακή άνοδο στην Ελλάδα, αφού αυξήθηκαν σωρευτικά κατά 

134,4% πάνω από τον πληθωρισµό, έναντι 44% αντίστοιχης αύξησης της εγχώριας 

οικονοµικής δραστηριότητας (ή ΑΕΠ). Ως αποτέλεσµα, οι τουριστικές εισπράξεις από 

το εξωτερικό έφτασαν το 2004 στο 6,2%  του ΑΕΠ από 3,5% το 1995, ενώ ο λόγος των 

εισπράξεων από ξένους τουρίστες στην Ελλάδα προς τα αντίστοιχα έξοδα των Ελλήνων 

τουριστών στο εξωτερικό αυξήθηκε από 3,1 το 1995 στο 4,5 το 2004. Οι κάτοικοι 

εξωτερικού ξοδεύουν στην χώρα µας υπερτετραπλάσια ποσά από αυτά που ξοδεύουν οι 

κάτοικοι της Ελλάδας στο εξωτερικό. Όλα τα παραπάνω αποτελούν στοιχείο 

αισιοδοξίας για την συνέχιση της δυναµικής πορείας του τουρισµού στην χώρα µας και 

ότι ο τουρισµός είναι αγαθό πολυτελείας, που σηµαίνει ότι όσο το παγκόσµιο επίπεδο 

αυξάνεται, οι τουριστικές δαπάνες αυξάνονται µε ακόµα µεγαλύτερους ρυθµούς. Στην 

δεκαετία του 1980 οι εισπράξεις των χωρών της υφηλίου από τον εισερχόµενο 

τουρισµό αποτελούσαν το 1% της παγκόσµιας οικονοµικής δραστηριότητας και 

σήµερα, που το παγκόσµιο βιοτικό επίπεδο είναι πολύ υψηλότερο, αποτελούν το 1,5%. 

Στην Ελλάδα παρατηρείται το ίδιο φαινόµενο: Στοιχεία από την πρόσφατη Έρευνα 

Οικογενειακών Προϋπολογισµών του 2004-2005, τα οποία δηµοσιεύονται για πρώτη 

φορά, δείχνουν ότι για κάθε ποσοστιαία µονάδα αύξησης του συνολικού εισοδήµατος 
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των ελληνικών νοικοκυριών, οι δαπάνες τουρισµού - αναψυχής αυξάνονται πάνω από 

µία ποσοστιαία µονάδα, κατά 1,6%. Κατά συνέπεια, µε την διαρκή αύξηση του 

ελληνικού και του παγκόσµιου βιοτικού επιπέδου, ο εγχώριος και δυνητικά 

εισαγόµενος τουρισµός θα αποκτά όλο και µεγαλύτερο ειδικό βάρος στην ελληνική 

οικονοµία. 

Η συνέχιση της προηγουµένης δυναµικής πορείας των τουριστικών εισπράξεων 

δεν είναι, όµως δεδοµένη. ∆εν αρκεί µόνο η εξωγενής αύξηση της παγκόσµιας ζήτησης 

για τουριστικές υπηρεσίες. Απαιτείται και η ανάλογη βελτίωση των προσφερόµενων 

τουριστικών υπηρεσιών. Σήµερα ο ανταγωνισµός από αναδυόµενους µεσογειακούς 

προορισµούς είναι έντονος, ιδιαίτερα σε επίπεδο τιµών. Ως αποτέλεσµα, το παγκόσµιο 

µερίδιο της Ελλάδας στις αφίξεις τουριστών έχει µειωθεί τα τελευταία δύο χρόνια, παρά 

την αίγλη που απέκτησε η χώρα µας λόγω των Ολυµπιακών Αγώνων και τα υπέρογκα 

έξοδα µε τα οποία οι Αγώνες επιβάρυναν τον κρατικό προϋπολογισµό και που 

βελτίωσαν τις τουριστικές υποδοµές µας. Το παγκόσµιο µερίδιο στις αφίξεις µειώθηκε 

από 1,9% το 2003 πριν τους Ολυµπιακούς Αγώνες, σε 1,6% το 2005. Όµως, το µερίδιο 

στις εισπράξεις την ίδια περίοδο, από το 2003 στο 2005, έχει παραµείνει σταθερό, 

περίπου στο 2%, γεγονός που δείχνει ότι οι Αγώνες είχαν ως αποτέλεσµα την αύξηση 

της παροχής λιγότερων µεν αλλά ποιοτικότερων τουριστικών υπηρεσιών. Άλλωστε, η 

αύξηση λίγο πριν τους Ολυµπιακούς Αγώνες του αριθµού των κλινών σε ξενοδοχειακές 

µονάδες 5 αστέρων ήταν µεγάλη. Μάλιστα φέτος, το 2006, η θερινή τουριστική 

περίοδος για τα ξενοδοχεία 4 ή 5 αστέρων επιµηκύνθηκε και οι εισπράξεις αναµένονται 

ιδιαίτερα αυξηµένες. Παραµένει να διαπιστωθεί αν η αύξηση αυτή είναι αποτέλεσµα 

της προσωρινούς αδυναµίας των γειτόνων µας ή της δικής µας σταθερής βελτίωσης του 

τουριστικού προϊόντος µας. Τίθεται ταυτόχρονα και το κύριο ερώτηµα για την Ελλάδα 

για το αν θα συνεχίσει να προσφέρει τις διαρκώς αναβαθµιζόµενες ποιοτικές 

τουριστικές υπηρεσίες που απαιτούνται στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον ώστε 

να προσελκύει ένα σταθερό ή και αυξανόµενο µερίδιο της διαρκώς διογκούµενης 

παγκόσµιας τουριστικής κοινότητας. Για παράδειγµα, σήµερα ο ξενοδοχειακός κλάδος 

στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από υπέρ-προσφορά και χαµηλό βαθµό χρήσης των 

κλινών. Στην χώρα µας αντιστοιχούν 6.169 ξενοδοχειακές κλίνες ανά 100 χιλιάδες 

κατοίκους, δυο περίπου φορές περισσότερες απ’ ότι στην Ιταλία, τρεις φορές απ’ ότι 

στην Πορτογαλία και δέκα φορές απ’ ότι στην Τουρκία. Μάλιστα, ο ετήσιος βαθµός 

 10



χρήσης των κλινών αυτών έχει µειωθεί από το 21% το 2000 στο 16% το 2005. Η 

έντονη εποχικότητα του σηµερινού τουρισµού στην Ελλάδα και η χαµηλή χρήση των 

ξενοδοχειακών κλινών αφήνουν περιθώρια σηµαντικής µεγέθυνσης του τουρισµού. 

Όµως, για να γίνει κάτι τέτοιο απαιτείται συντονισµένη προσπάθεια από όλους τους 

φορείς, επέκταση του τουριστικού προϊόντος εκτός από το κλασσικό «ήλιος, θάλασσα», 

καθώς και µακρόχρονη στρατηγική από την Πολιτεία. 

 

1.2 Τουριστική δραστηριότητα και ανάπτυξη  
Εδώ επιχειρείται µια σύγκριση της Ελλάδας ως χώρα προορισµού µε άλλες χώρες και 

σκιαγραφούνται τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα του ελληνικού 

τουρισµού. Επίσης «Η τουριστική δραστηριότητα των ελληνικών νοικοκυριών», 

όπου περιγράφεται µε λεπτοµέρεια η τουριστική δραστηριότητα των ελληνικών 

νοικοκυριών για την περίοδο Φεβρουάριος 2004 έως Ιανουάριος 2005, µε βάση τα 

δεδοµένα  της Έρευνας Οικονοµικών Προϋπολογισµών (ΕΟΠ 2004/2005) της Εθνικής 

Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδας. Συνεπώς επικεντρωνόµαστε στον κάτοικο της 

Ελλάδας και όχι στον κάτοικο του εξωτερικού, και περιέχεται σηµαντική πρωτογενής 

πληροφόρηση για το ποια ελληνικά νοικοκυριά κάνουν ταξίδια αναψυχής, πόσα ταξίδια 

κάνουν, σε ποια περιοχή τα κάνουν, τα εισοδήµατά τους, πόσα χρήµατα ξοδεύουν και 

για ποια δραστηριότητα αναψυχής. 

Ωστόσο, ο προβληµατισµός για το µέλλον του τουρισµού στην χώρα µας δεν 

σταµατά. Στις 2 Νοεµβρίου 2006 υπό την αιγίδα της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών 

Μελετών και Προβλέψεων της Eurobank EFG πραγµατοποιήθηκε συνέδριο µε τίτλο: 

«Ανταγωνισµός και Καινοτοµία στη ∆ιεθνή Τουριστική Βιοµηχανία: 

∆ιαµορφώνοντας τις Ελληνικές Προτεραιότητες». Οι ειδικοί σε θέµατα τουρισµού, 

προσκεκληµένοι από το εξωτερικό παρουσίασαν τις απόψεις τους για θέµατα 

παγκόσµιας, µεσογειακής και ελληνικής ανάπτυξης της τουριστικής οικονοµίας, θέµατα 

στρατηγικής τόσο του κράτους όσο και των επιχειρήσεων, καθώς και θέµατα 

ανταγωνισµού και διάρθρωσης της τουριστικής αγοράς. Στο ίδιο συνέδριο 

παρουσιάστηκαν και τα αποτελέσµατα πανελλαδικής ξενοδοχειακής έρευνας που έγινε 

στην διάρκεια Αυγούστου - Οκτωβρίου 2006 µε την επιστηµονική εποπτεία της 

∆ιεύθυνσης Οικονοµικών µελετών και Προβλέψεων της Eurobank EFG, τα οποία 

φωτίζουν πτυχές του ξενοδοχειακού ανταγωνισµού, της σχέσης των ξενοδοχείων µε 
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τους Tour Operators, των υπηρεσιών που προσφέρουν, της τιµολόγησης των υπηρεσιών 

αυτών, καθώς και των επενδυτικών τους δραστηριοτήτων. Και φυσικά συµπεραίνει 

κανείς ότι η Ελλάδα διαθέτει συγκριτικά πλεονεκτήµατα από την γεωγραφική και 

ιστορική θέση της, τα οποία πρέπει να εκµεταλλευτεί για να µπορέσει να ανεβάσει το 

σχετικό βιοτικό επίπεδο των κατοίκων της. Η φετινή ραγδαία επιδείνωση του 

ελλείµµατος τρεχουσών συναλλαγών κρούει τον κώδωνα του κινδύνου σε θέµατα 

ανταγωνιστικότητας. Στον χώρο του τουρισµού, υπάρχουν οι προϋποθέσεις για 

βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. 

 

1.3 Ο ελληνικός τουρισµός στα πλαίσια του διεθνούς ανταγωνισµού      
Από τα µέσα της δεκαετίας του 60, ο τουρισµός εξελίσσεται σε έναν από τους 

σηµαντικότερους κλάδους της ελληνικής οικονοµίας και σε κύρια πηγή ανάπτυξης. 

Ξεκινώντας µε λιγότερες από 2 εκατοµµύρια αφίξεις το 1970, τρεις δεκαετίες αργότερα 

περισσότερα από 12 εκατοµµύρια αλλοδαποί (δεν υπολογίζονται οι είσοδοι από 

Αλβανία) περνούν ετησίως τα σύνορα της χώρας, στη συντριπτική τους πλειοψηφία για 

τουρισµό. Οι εισπράξεις από την παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών σε αυτούς τους 

επισκέπτες έφτασαν το 2005 τα 11 δισεκατοµµύρια ευρώ ή περίπου το 6% του ΑΕΠ. 

Συνολικά η τουριστική βιοµηχανία συνεισφέρει στην οικονοµική δραστηριότητα 

(ΑΕΠ) το 15- 20%. 

Η εξέλιξη αυτή συµβαδίζει µε τις παγκόσµιες εξελίξεις στον τοµέα του 

τουρισµού. Το 1980 καταγράφηκαν περίπου 100 εκατοµµύρια διασυνοριακές αφίξεις 

παγκοσµίως. Το 2005 το νούµερο αυτό ξεπέρασε τα 680 εκατοµµύρια. Οι επιπτώσεις  

στους τοµείς των µεταφορών και της τουριστικής βιοµηχανίας ήταν δραµατικές. Η 

παγκόσµια αυτή άνθηση των ταξιδιών, κυρίως για επαγγελµατικούς λόγους και 

αναψυχή συνοδεύτηκε από αύξηση του εισοδήµατος και της απασχόλησης στις χώρες - 

προορισµούς αλλά και από σηµαντικά προβλήµατα. Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις, η 

εξάρτηση από µία µόνο πηγή εισοδήµατος και η εποχικότητα της δηµιουργουµένης 

απασχόλησης είναι µερικά από αυτά. 

Ο ανταγωνισµός για την προσέλκυση τουριστών και την αύξηση των εσόδων 

εντείνεται σε παγκόσµιο επίπεδο, καθώς νέοι τουριστικοί προορισµοί εισέρχονται στη 

διεθνή αγορά. Η διεθνής βιβλιογραφία προσδιορίζει έναν κύκλο ζωής  για τους 

τουριστικούς προορισµούς. Η αρχική φάση είναι αυτή της εισαγωγής στην τουριστική 
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αγορά. Ακολουθεί η φάση της ανάπτυξης, που χαρακτηρίζεται από υψηλούς ρυθµούς 

αύξησης τόσο των αφίξεων, όσο και των εισπράξεων και από την πολλές φορές άναρχη 

ανάπτυξη των απαραίτητων υποδοµών. Στην συνέχεια έρχεται η φάση της ωριµότητας 

και ο κορεσµός. Ο αριθµός των επισκεπτών δεν µπορεί να αυξάνεται επ’ αόριστον µε 

υψηλούς βαθµούς. Βεβαίως, η πορεία προς την φάση της ωριµότητας διαφέρει ως προς 

τους ρυθµούς ανάπτυξης και την µορφή του τουρισµού ανάλογα µε τον προορισµό. 

Η αναπτυξιακή στρατηγική που ακολουθείται επηρεάζει την εξέλιξη του 

προορισµού µετά την ωρίµανσή του. Η άναρχη ανάπτυξη των υποδοµών συνήθως έχει 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις και συνεπάγεται στην καταστροφή των χαρακτηριστικών 

που κάνουν έναν προορισµό ελκυστικό. Υποδοµές χαµηλών ποιοτικών 

χαρακτηριστικών προσελκύουν φθηνό τουρισµό, ενώ συνεπάγονται χαµηλή 

κερδοφορία των επιχειρήσεων και δυσκολία πραγµατοποίησης επενδύσεων, που µε την 

σειρά της οδηγεί σε αδυναµία ποιοτικής αναβάθµισης ή έστω διατήρησης του ποιοτικού 

επιπέδου. Με την κατάλληλη πολιτική, η είσοδος σε αυτό τον φαύλο κύκλο µπορεί να 

αποφευχθεί µε την δηµιουργία ποιοτικών υποδοµών και τον εµπλουτισµό του 

τουριστικού προϊόντος µε εναλλακτικές µορφές τουρισµού, ώστε η πιθανή κάµψη των 

ρυθµών αύξησης των αφίξεων να µην συνδυαστεί µε µείωση των εσόδων. 

Η Ελλάδα είναι πλέον ένας ώριµος τουριστικός προορισµός. Η τουριστική 

ανάπτυξη στην Ελλάδα στηρίχθηκε στην προσφορά του κλασσικού τουριστικού 

προϊόντος, ήλιος και θάλασσα, και ουσιαστικά δεν έχει διαφοροποιηθεί. Εξαρτάται σε 

µεγάλο βαθµό από τις παραδοσιακές χώρες προέλευσης της Βορειοδυτικής Ευρώπης 

και αδυνατεί να αξιοποιήσει αποτελεσµατικά νέες πηγές τουριστικής ζήτησης. Τέλος, 

τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των υποδοµών θεωρούνται χαµηλού επιπέδου από τους 

ίδιους τους παράγοντες του χώρου. Η έλλειψη χωροταξικού σχεδιασµού για τις 

τουριστικές επενδύσεις και η έλλειψη µιας εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής για τον 

τουρισµό δυσχεραίνουν την υλοποίηση των απαραίτητων επενδύσεων για την βελτίωση 

της ποιότητας των τουριστικών υποδοµών. 

Το ελληνικό τουριστικό προϊόν αντιµετωπίζει έντονο ανταγωνισµό από 

µεσογειακούς τουριστικούς προορισµούς µε παρόµοια χαρακτηριστικά. Ο 

ανταγωνισµός δεν προέρχεται πλέον µόνο από παραδοσιακούς προορισµούς, όπως η 

Ισπανία, αλλά και από νέους αναδυόµενους προορισµούς, όπως η Τουρκία και από 

κάποιους οι οποίοι επανέρχονται δυναµικά στην παγκόσµια τουριστική αγορά, όπως η 
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Κροατία. Πολιτικές εντάσεις, τροµοκρατικά χτυπήµατα και  πολεµικές συρράξεις 

ανακόπτουν την ανοδική πορεία ορισµένων από τους ανταγωνιστές, αλλά δεν 

αποτελούν παρά βραχυχρόνιες «ανάσες» για τον ελληνικό τουρισµό. 

Η πρόκληση που αντιµετωπίζει η ελληνική τουριστική αγορά είναι η διατήρηση 

της ανταγωνιστικότητάς της. Η διεθνής εµπειρία έχει αναδείξει δύο διαφορετικές 

προσεγγίσεις για την διατήρηση της ανταγωνιστικότητας. Σύµφωνα µε την πρώτη, η 

προσπάθεια διατήρησης υψηλών ρυθµών αύξησης της ζήτησης ή έστω διατήρησης του 

αριθµού των επισκεπτών σε υψηλά επίπεδα επικεντρώνεται στην προσφορά χαµηλών 

τιµών. Αυτή η επιλογή προσθέτει ένα επιπλέον στοιχείο στον φαύλο κύκλο που 

προκαλούν οι ποιοτικά ανεπαρκείς υποδοµές, καθώς οι χαµηλές τιµές δυσκολεύουν την 

επίτευξη κερδοφορίας, την πραγµατοποίηση επενδύσεων και την βελτίωση ή έστω 

διατήρηση του ποιοτικού επιπέδου των προσφερόµενων υπηρεσιών. Αν και ένας 

προορισµός οφείλει να διατηρεί την ανταγωνιστικότητά του στις τιµές, αυτή δεν είναι 

από µόνη της ικανή συνθήκη για την διατήρηση ή την βελτίωση της θέσης του. 

Άλλωστε οι σχετικοί δείκτες για την ανταγωνιστικότητα των τουριστικών προορισµών 

ως προς το κόστος, αποδεικνύουν την δυσκολία της ελληνικής τουριστικής αγορά να 

ακολουθήσει έναν πόλεµο τιµών. Η ελληνική τουριστική αγορά υστερεί συγκριτικά µε 

όλους τους ανερχόµενους µεσογειακούς τουριστικούς προορισµούς στην σχετική 

κατάταξη. 

Σύµφωνα µε την δεύτερη προσέγγιση, η ανταγωνιστικότητα βελτιώνεται όταν η 

ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών αυξάνεται περισσότερο από το κόστος (value 

for money). Η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών παίζει σηµαντικό 

ρόλο στην διατήρηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος. Η ποιότητα άλλωστε είναι αυτή 

που µπορεί να διατηρήσει υψηλά επίπεδα ζήτησης για έναν προορισµό παρά τον 

εντεινόµενο ανταγωνισµό, όπως αποδεικνύει η περίπτωση των Βαλεαρίδων Νήσων. Η 

ποιοτική αναβάθµιση και διαφοροποίηση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος είναι 

πλέον επιτακτική ανάγκη και αποτελεί µόνιµη επιδίωξη, των τελευταίων τουλάχιστον 

20 ετών, όλων όσων εµπλέκονται µε τον τουρισµό στην Ελλάδα.  

Η ποιοτική αναβάθµιση των υποδοµών αφορά κατά κύριο λόγο τον τοµέα των 

µεταφορών και το ξενοδοχειακό δυναµικό. Ο τουρισµός αποτελεί µέρος µόνο των 

παραγόντων που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τον σχεδιασµό των απαραίτητων 

 14



επενδύσεων στον τοµέα των µεταφορών. Αντίθετα το ξενοδοχειακό δυναµικό αποτελεί 

προτεραιότητα στην ποιοτική αναβάθµιση των τουριστικών υπηρεσιών. 

Η διαφοροποίηση του προϊόντος µπορεί να επιτευχθεί µε την ανάπτυξη νέων 

εναλλακτικών µορφών τουρισµού, όπως ο αγροτουρισµός, την ανάπτυξη µορφών 

τουρισµού γνωστών σε άλλες τουριστικές αγορές, νέων για την Ελλάδα, όπως ο 

τουρισµός πόλεων (city break), εκµεταλλευόµενοι και την επιτυχία διεξαγωγής των 

Ολυµπιακών Αγώνων 2004. Χαρακτηριστικό της αδυναµίας εκµετάλλευσης των 

δυνατοτήτων είναι η ανεπαρκής αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς της χώρας.  

Παρακάτω, παρουσιάζονται στοιχεία για την πορεία του παγκόσµιου και του ελληνικού 

τουρισµού, η σηµασίας τους για την οικονοµία και τα κύρια χαρακτηριστικά του 

ελληνικού τουριστικού προϊόντος. Ακολουθεί, η παρουσίαση του ανταγωνισµού που 

αντιµετωπίζει ο ελληνικός τουρισµός και της θέσης της Ελλάδας στην παγκόσµια 

τουριστική αγορά. Ακόµα, αναλύονται οι εισπράξεις ανά άφιξη της Ελλάδας και των 

ανταγωνιστών της και η σηµασία της ποιότητας για την διατήρηση της 

ανταγωνιστικότητας της τουριστικής οικονοµίας. Ύστερα, εξετάζονται τα κυριότερα 

ποιοτικά χαρακτηριστικά του ελληνικού ξενοδοχειακού δυναµικού και επιχειρείται 

σύγκριση µε τους κυριότερους ανταγωνιστές. Στην συνέχεια, παρουσιάζονται τα έσοδα 

των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων από τον εισερχόµενο τουρισµό. Τέλος, στα 

συµπεράσµατα, συνοψίζονται τα κύρια ευρήµατα της ανάλυσης και περιγράφονται 

ζητήµατα που χρήζουν περαιτέρω διερεύνηση1. 

 

1.4 Η σπουδαιότητα του τουρισµού για την παγκόσµια και ελληνική 

οικονοµία 

Ο τουρισµός έχει εξελιχθεί παγκοσµίως σε µία από τις σηµαντικότερες βιοµηχανίες, 

αποτελώντας σηµαντικό παράγοντα ανάπτυξης και πηγή απασχόλησης. Η σηµασία του 

τουρισµού για την ελληνική οικονοµία είναι µεγαλύτερη από ότι για το σύνολο της 

παγκόσµιας οικονοµίας. 

Η εντεινόµενη παγκοσµιοποίηση δεν έχει αυξήσει δραµατικά µόνο τις 

διασυνοριακές κινήσεις αγαθών και κεφαλαίων, αλλά και τις µετακινήσεις ανθρώπων, 

είτε αυτοί ταξιδεύουν για λόγους επαγγελµατικούς είτε αναψυχής. (βλέπε διάγραµµα). 

Το 2005 οι διεθνείς αφίξεις έφτασαν τον αριθµό ρεκόρ των 681,5 εκατοµµύρια έπειτα 
                                                 
1 Βλ. Eurobank Research «Οικονοµία και Αγορές», Τεύχος 8, 25/10/2006, σελ. 2-5   
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από µια συνεχή άνοδο 21 ετών, µε εξαίρεση το 2001 (τροµοκρατικές επιθέσεις 11/9) 

και το 1998 (Ασιατική κρίση του 1997 και Ρωσική κρίση). Ο Παγκόσµιος Οργανισµός 

Τουρισµού -  United Nations World Tourism Organization (UNWTO) προβλέπει ότι 

έως το 2020 οι αφίξεις θα ξεπεράσουν το 1,5 δισεκατοµµύρια. 

Τα οφέλη για την παγκόσµια οικονοµία από τον τουρισµό ήταν και 

εξακολουθούν να είναι σηµαντικά. Είναι όµως δύσκολο να εκτιµηθούν ποσοτικά λόγω 

έλλειψης στοιχείων. Ο Παγκόσµιος Οργανισµός Τουρισµού και ο ΟΟΣΑ έχουν 

αναπτύξει την µεθοδολογία για την δηµιουργία ενός συστήµατος Εθνικών ∆ορυφόρων 

Λογαριασµών για τον Τουρισµό (Tourism Satellite Accounts).  Η µεθοδολογία αυτή 

παρέχει µία εκτίµηση τόσο των πρωτογενών, όσο και των δευτερογενών επιδράσεων 

του εξωτερικού και του εσωτερικού τουρισµού στην οικονοµία. Ελλείψει ΤSA µπορεί 

κάποιος να σχηµατίσει µια εικόνα χρησιµοποιώντας τα στοιχεία για τις τουριστικές 

εισπράξεις από τον εισερχόµενο τουρισµό, που αποτελούν ένα κλάσµα του συνολικού 

οφέλους της οικονοµίας, όπως αυτά δίνονται από Τα Ισοζύγια ∆ιεθνών Συναλλαγών 

κάθε χώρας. Οι τουριστικές εισπράξεις ανέρχονται στο 1,5% του παγκοσµίου ΑΕΠ το 

2005 (βλέπε διάγραµµα 1). 

 
∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 1  

Πηγή: UNWTO 

µβάνουν τις κρουαζιέρες. 

d Tourism & Travel Council (WTTC), το 

2006 η τουριστική οικονοµία αναµένεται να παράγει όχι απλώς το 1,5% του ανώτερου 

* Οι αφίξεις δεν περιλα

Σύµφωνα µε τους υπολογισµούς του Worl
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διαγράµµατος, αλλά και το 10,3% του παγκόσµιου ΑΕΠ και να απασχολήσει 234,3 

εκατοµµύρια εργαζοµένους (8,7 της συνολικής απασχόλησης). Τα αντίστοιχα νούµερα 

για την Ελλάδα είναι 15,1% του ΑΕΠ και 699.000 θέσεις εργασίας (15,9% της 

συνολικής απασχόλησης). Η σχετική σηµασία του τουρισµού για την ελληνική 

οικονοµία είναι µεγαλύτερη. 

Η Ελλάδα από την δεκαετία του 1980 έχει µετατραπεί σε έναν από τους 

σηµαντικότερους τουριστικούς προορισµούς παγκοσµίως. Οι αφίξεις αλλοδαπών 

σηµείω

α

οµία είναι ότι η Ελλάδα πλήρωσε για εισαγωγές πετρελαίου το 2005 το 

4,9% τ

 συγκέντρωσης των στοιχείων για τις εισπράξεις. 

σαν αλµατώδη αύξηση τις δεκαετίες του 1980 και του 1990 (βλέπε διάγραµµα 

2). Οι εισπράξεις πό τον εισερχόµενο τουρισµό αυξήθηκαν τα τελευταία 2 χρόνια σε 

τρέχουσες και πραγµατικές (αποπληθωρισµένες) τιµές. Όµως, ως ποσοστό του ΑΕΠ 

έχουν µείνει σταθερές και έχουν µειωθεί στο 6,1% του ΑΕΠ το 2005 από το 7,9% του 

ΑΕΠ το 2000. 

Χαρακτηριστικό της σπουδαιότητας των τουριστικών εισπράξεων για την 

ελληνική οικον

ου ΑΕΠ ενώ οι εισπράξεις από τις τουριστικές υπηρεσίες έφτασαν το 6,1% ή 11 

δισεκατοµµύρια ευρώ. 
∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 2  

Πηγή: ΕΣΥΕ, Τράπεζα της Ελλάδος 

* Οι αφίξεις δεν συµπεριλαµβάνουν τις κρουαζιέρες. 

** Το 2998 & 2002 αλλαγές στη µεθοδολογία

 

 17



1.5  Η Ελλάδα σε ένα περιβάλλον εντεινόµενου ανταγωνισµού 
Στην ενότητα αυτή γίνεται συνοπτική παρουσίαση των κυριότερων χαρακτηριστικών 

της ελληνικής τουριστικής αγοράς και στην συνέχεια περιγράφεται το ανταγωνιστικό 

προκει  δυνατότητες

 

(προσφορά) 

ουσιαστικά τα  20 

ζήτησης παραµένει έντονη, µε το 50% των 

 

την  -  

•  πλειοψηφία των τουριστών έρχονται στην Ελλάδα για τον 

ήλιο και την θάλασσα. Μορφές τουρισµού όπως ο συνεδριακός ή ο 

 εποχικότ

•  παραµένει το αεροπλάνο. Πάνω από 80% 

και

• προέλευσης παραµένουν οι ίδιες τα τελευταία 

τουρισ

• των 

κλινών), ∆ωδεκάνησα (17%), Ιόνια Νησιά( 12%), Αττική (9%), Χαλκιδική 

(6,5%) και Κυκλάδες (6%). 

περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί ο ελληνικός τουρισµός. Η ανάλυση κρίνεται 

απαραίτητη µένου να αναγνωριστούν οι αδυναµίες και οι  παραπέρα 

ανάπτυξης του ελληνικού τουριστικού προϊόντος.  

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά του ελληνικού τουριστικού προϊόντος 

και των ξένων τουριστών στην Ελλάδα (ζήτηση) δεν έχουν µεταβληθεί 

 τελευταία χρόνια: 

•   Η εποχικότητα της 

τουριστών να έρχεται στην Ελλάδα το τρίµηνο Ιουλίου - Σεπτεµβρίου, ενώ 

 περίοδο Μάιο Σεπτέµβριο έρχεται στην χώρα περίπου το 70% των 

τουριστών. Η Ελλάδα παραµένει πάντοτε προορισµός καλοκαιρινών 

διακοπών. 

Η συντριπτική

αγροτουρισµός δεν έχουν σηµαντικά µερίδια αγοράς, εντείνοντας το 

πρόβληµα της ητας. 

Το κυριότερο µέσο ταξιδίου

των τουριστών φτάνει στην Ελλάδα αεροπορικώς, οδικώς περίπου το 14% 

 δια θαλάσσης το 4,5%. 

Οι σηµαντικότερες χώρες 

χρόνια, κατά σειρά το Ηνωµένο Βασίλειο (το 21,2% του εισερχόµενου 

µού το 2005), η Γερµανία (17,5%), η Ιταλία (8,8%), η Γαλλία 

(5,3%), η Ολλανδία (5,2%) και οι Σκανδιναβικές χώρες (7,5%). Τα µερίδια 

των χωρών, όπως οι ΗΠΑ αι η Ιαπωνία παραµένουν εξαιρετικά χαµηλά 

ενώ οι χώρες προέλευσης από την πρώην ΕΣΣ∆ παραµένουν ουσιαστικά 

αναξιοποίητες. Αντίθετα, στην Τουρκία οι χώρες της πρώην ΕΣΣ∆ 

αποτελούν την δεύτερη µεγαλύτερη πηγή προέλευσης των αφίξεων. 

Η προσφορά είναι γεωγραφικά συγκεντρωµένη σε Κρήτη (21% 
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• Το επενδυτικό περιβάλλον είναι κάθε άλλο παρά ιδανικό, όπως φαίνεται 

και από τους σχετικούς δείκτες των µελετών ανταγωνιστικότητας, 

σύµφωνα µε τους οποίους η Ελλάδα βρίσκεται πάντα στις χαµηλότερες 

• τ

 έχουν επεκταθεί και στους τοµείς των µεταφορών 

•

Η ελληνική ς ώριµος τουριστικός προορισµός. 

Ένας δείκτη

είναι ο πληθ ης αυτός 

θέσεις της κατάταξης. 

 Οι ουριστικές αγορές στις χώρες προέλευσης κυριαρχούνται από λίγες 

µεγάλες πολυεθνικές εταιρείες – τουριστικούς πράκτορες (Tour Operators, 

T.O.), οι οποίοι πλέον

και της διαµονής. Η ολιγοπωλιακή δύναµη των εταιρειών αυτών, 

ενισχύθηκε σηµαντικά και από τις συνεχείς εξαγορές και συγχωνεύσεις 

στον κλάδο τα τελευταία χρόνια. Η εξάρτηση του ελληνικού τουρισµού 

από τον µαζικό τουρισµό, που οι Τ.Ο. ελέγχουν, κάνουν τις σχέσεις  των 

ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων µε αυτές κρίσιµο σηµείο προς 

διερεύνηση. Εκµεταλλευόµενοι την µεγάλη διαπραγµατευτική τους 

δύναµη οι Τ.Ο. πιέζουν για µειώσεις τιµών αλλά και για περισσότερες και 

καλύτερες υπηρεσίες, δυσκολεύοντας έτσι την επικερδή λειτουργία των 

ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων. 

 Τέλος, όπως και σε όλους σχεδόν τους τοµείς της ελληνικής οικονοµίας, 

υπάρχει µεγάλη καθυστέρηση στην εισαγωγή νέων τεχνολογιών. 

τουριστική αγορά θεωρείται πλέον ένα

ς που χρησιµοποιείται ευρέως για τον ορισµό ενός προορισµού ως ώριµου 

υσµός του προορισµού προς τις διεθνείς αφίξεις. Όσο ο δείκτ

µειώνεται προς την µονάδα τόσο πιο ώριµος µπορεί να χαρακτηριστεί ένα προορισµός. 

Η Ελλάδα όπως φαίνεται στον Πίνακα 1 ανήκει σαφώς στους ώριµους τουριστικούς 

προορισµούς. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1  

ΕΓΧΩΡΙΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ / ΑΦΙΞΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ 

 Ελλάδα Τουρκία Κροατία Ιταλία Ισπανία Πορτ/λία Αίγυπτος 

1999 0,95 9,62 1,20 1,58 0,86 0,87 13,76 

2005 0,86 3,39 0,52 1,49 0,75 0,86 8,45 

Πηγή: World Bank, UNWTO, ΕΣΥΕ, ΕΟΤ, ΙΤΕΠ 
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Η Ελλάδα δ αγωνίζεται πλέο ο πρ ούς,  η Ιτα αι η Ι . 

Τα τελευταία χρόνια νέοι τουριστικοί προορισµοί, όπως η Τουρκία και η Κροατία, 

ροσφέρουν πλέον το ίδιο προϊόν µε την Ελλάδα (ήλιος και θάλασσα), διεκδικώντας 

, α

 1999 - 2005 οι αφίξεις στην Τουρκία 

αυξάνο

κτη µείωση των ρυθµών αύξησης 

της ζήτ η έ .  ό λ

ό

ατικό ,  

προορισµούς, µε βάση ένα δείκτη 

εν αντ ν µόν οορισµ όπως λία κ σπανία

π

κατά κύριο λόγο µερίδιο από τις ίδιες τουριστικές αγορές που απευθύνεται και το 

ελληνικό τουριστικό προϊόν διεκδικώντας κατά κύριο λόγο µερίδιο από τις ίδιες 

τουριστικές αγορές που απευθύνεται και το ελληνικό τουριστικό προϊόν. Απευθύνονται 

κυρίως σε τουρίστες από τις χώρες της Β.∆. Ευρώπης και προσπαθούν να 

προσελκύσουν µαζικό τουρισµό. Κύριο ανταγωνιστικό τους πλεονέκτηµα είναι το 

χαµηλό κόστος των παρεχόµενων υπηρεσιών.  

Η πορεία των χωρών, όπως η Τουρκία  µε την µεγάλη νάπτυξη τουριστικών 

υποδοµών τα τελευταία 10 χρόνια, είναι σε κάποια σηµεία παρόµοια µε αυτή της 

Ελλάδας την δεκαετία του 1980. Το διάστηµα

νται κατά µέσο όρο 29,5% ετησίως. Με αυτούς τους ρυθµούς αύξησης των 

αφίξεων και µε τους σηµερινούς ρυθµούς πληθυσµιακής αύξησης, ο δείκτης το 2010 

αναµένεται να µειωθεί στο 1,44. Αν ληφθεί υπόψη ότι η τουριστική ανάπτυξη στην 

∆υτική Τουρκία, η τιµή του δείκτη δεν χρειάζεται καν να προσεγγίσει το 1 για να 

χαρακτηριστεί ώριµη η τουρκική τουριστική αγορά.  

Η είσοδος της Τουρκίας και των υπόλοιπων αγορών στους ώριµους 

προορισµούς είναι ένα κρίσιµο σηµείο για την πορεία του ελληνικού τουρισµού. Το 

πώς θα αντιδράσει η τουρκική αγορά στην αναπόφευ

ησ ς είναι να κρίσιµο ερώτηµα Μία αντίδραση πως αυτή της ε ληνικής 

αγοράς την δεκαετία του ’80 µε µείωση τιµών προκειµένου να διατηρηθούν οι ρυθµοί 

αυτοί, ενδέχεται να µειώσει τις επενδύσεις και την ποιότητα των υπηρεσιών 

επιτυγχάνοντας την είσοδο σε έναν γνωστό στην ελληνική τουριστική αγορά φαύλο 

κύκλο. Το ελληνικό τουριστικό προϊόν οφείλει να διαφοροποιηθεί από τον 

ανταγωνισµό προσφέροντας ποιοτικ τερες υπηρεσίες υψηλότερης αξίας, ώστε να µην 

επηρεαστεί από ένα πιθανό πόλεµο τιµών, καθώς θα απευθύνεται πλέον σε ανώτερο 

εισοδηµ  κοµµάτι της αγοράς  το οποίο θα αναζητά ποιότητα και δεν θα 

επηρεάζεται τόσο από τις µεταβολές στις τιµές. 

Το επίπεδο τιµών των τουριστικών υπηρεσιών στην Ελλάδα σε σχέση µε τους 

ανταγωνιστές της είναι ιδιαίτερα κρίσιµο. Στον Πίνακα 2 η Ελλάδα συγκρίνεται µε τους 

κυριότερους ανταγωνιστικούς µεσογειακούς 
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ανταγω

στος, παρά µόνο µε βάση την ποιότητα των προσφερόµενων υπηρεσιών. Η 

πτώση 

ότητα στο 

συνολικ

νιστικότητας ως προς τις τιµές των τουριστικών υπηρεσιών, που δηµοσιεύει ο 

WTTC.  

Η Ελλάδα βρίσκεται στην 8η θέση, πίσω από όλους τους αναδυόµενους 

µεσογειακούς τουριστικούς προορισµούς. Συνεπώς δεν µπορεί να ανταγωνιστεί µε 

βάση το κό

στο µερίδιο αγοράς τα τελευταία χρόνια, όσον αγορά τις αφίξεις, όπως και στον 

απόλυτο αριθµό επισκεπτών µέχρι πέρυσι αποδίδεται εν µέρει στον ανταγωνισµό από 

χώρες µε χαµηλότερες τιµές και παρόµοια ποιότητα τουριστικού προϊόντος. 

Από το 1996 µέχρι το 2001 τόσο ο συνολικός αριθµός αφίξεων όσο και το 

µερίδιο της ελληνικής τουριστικής αγοράς (ως % του συνόλου των παγκόσµιων 

αφίξεων) αυξάνεται συνεχώς. Από το 2001 παρουσιάζεται µια στασιµ

ό αριθµό αφίξεων και µια πτώση στο µερίδιο αγοράς. Η αύξηση στον αριθµό 

αφίξεων που σηµειώθηκε το 2005 επανέφερε την Ελλάδα στα επίπεδα του 2001, αλλά 

ταυτόχρονα τα τελευταία δύο χρόνια το µερίδιο της ελληνικής αγοράς µειώθηκε (βλέπε 

διάγραµµα 3). Σύµφωνα µε τις τελευταίες εκτιµήσεις, το 2006 θα σηµειωθεί περαιτέρω 

αύξηση των αφίξεων 8% έως 10%. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2  

∆ΕΙΚΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΙΜΩΝ ΣΤΙΣ  

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

2004 

Χώρες Tourism Price Competitiveness Index 

Τυνησία 90,68 

Αίγυπτος 87,09 

Τουρκία 84,77 

Κροατία 84,17 

Μάλτα 74,90 

Κύπρος 71,51 

Πορτογαλία 59,65 

Ελλάδα 54,41 

Ισπανία 54,28 

Γαλλία 51,34 

Ιταλία 47,06 

Πηγή: World Travel and Tourism Council, 2004. Competitiveness Monitor. 
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 3  

 

 Ελλάδας τα τελευταία χρόνια είναι παρόµοια µε αυτή 

ορτογαλία και η Ισπανία. Αντίθετα, 

ώρες όπως η Κροατία, η Αίγυπτος και η Τουρκία, παρουσιάζουν σηµαντική αύξηση, 

υ των αφίξεων, χαρακτηριστικό ισοδύναµο µε αύξηση των εισπράξεων ανά 

άφιξη σ

αγορών (βλέπε διάγραµµα 5) αυξάνεται τα 

τελευτα

 
                                                

 

Πηγή: UNWTO, ΕΟΤ, ΕΣΥΕ, ΙΤΕΠ 

*Αφίξεις χωρίς εισόδους από Αλβανία και κρουαζιέρες. 

Η πτώση του µεριδίου αγοράς της

άλλων ώριµων τουριστικών όπως η Ιταλία, η Π

χ

καθώς είναι αναπτυσσόµενοι τουριστικοί προορισµοί, όπως η Ελλάδα την δεκαετία του 

1980. 

Η εικόνα όµως των εισπράξεων είναι καλύτερη (βλέπε διάγραµµα 4). Το µερίδιο 

της Ελλάδας στις εισπράξεις µένει σταθερό τα τελευταία χρόνια, παρά την µείωση του 

µεριδίο

την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. 

Τα στοιχεία για τις τουριστικές εισπράξεις στην Ελλάδα την περίοδο Ιανουαρίου 

- Ιουλίου 2006 δείχνουν µία αύξηση 8,8% έναντι της ίδιας περιόδου το 2005. Το 

µερίδιο των αναδυόµενων µεσογειακών 

ία χρόνια, σηµάδι του εντεινόµενου ανταγωνισµού2. 

 

 
2 Βλ. Eurobank Research «Οικονοµία και Αγορές», Τεύχος 8, 25/10/2006, σελ. 6-10  
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 4  

 

Πηγή: UNWTO, ΕΟΤ, ΕΣΥΕ 

 
∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 5  

 
 

Πηγή: UNWTO, ΕΟΤ, ΕΣΥΕ, ΙΤΕΠ 
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ουριστική ανάπτυξη – Θερινές διακοπές    

2.1 Ο τουρισµός ως ο σπουδαιότερος παραγωγικός κλάδος  
 τουρισµός είναι ένας από τους σπουδαιότερους παραγωγικούς κλάδους  στον οποίο η 

λλάδα διαθέτει αναµφισβήτητα συγκριτικά πλεονεκτήµατα. Μαζί µε την ναυτιλία 

ντάσσονται στον τοµέα των διεθνώς εµπορεύσιµων υπηρεσιών και χαρακτηρίζονται 

πό µία δυναµική αναπτυξιακή πορεία σε ολόκληρη την µεταπολεµική περίοδο. 

νισχύουν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας και επηρεάζουν την διάρθρωσή της 

αι την αναπτυξιακή δυναµική όλων των κλάδων. Επίσης, η ανταγωνιστικότητα και η 

ναπτυξιακή δυναµική του τουρισµού και της ναυτιλίας επηρεάζουν την διάρθρωση 

υ ισοζυγίου των εξωτερικών συναλλαγών της χώρας, που διακρίνεται από µεγάλο 

γιο των υπηρεσιών που, µαζί µε το πλεόνασµα στο ισοζύγιο των 

κεφαλαιακών µεταβιβάσεων, αντισταθµίζουν το µεγάλο έλλειµµα 

Τα φυσικά πλεονεκτήµατα της χώρας προσδιορίζονται από το εντυπωσιακό 

παρέχουν µεγάλες 

Κεφάλαιο 2  
Τ
 

Ο

Ε

ε

α

Ε

κ

α

το

πλεόνασµα στο ισοζύ

εισοδηµατικών και 

του εµπορικού ισοζυγίου. 

µεσογειακό της τοπίο και τις ήπιες κλιµατολογικές συνθήκες που 

δυνατότητες για την ανάπτυξη του τουρισµού σε όλη την διάρκεια του έτους. Τα 

πολυάριθµα νησιωτικά της συµπλέγµατα και οι τεράστιες σε µήκος και ποικιλία 
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πεντακάθαρες ακτές (το 2006 η Ελλάδα είχε 404 παραλίες βραβευµένες µε «Γαλάζια 

Σηµαία», καταλαµβάνοντας τη 2η θέση ανάµεσα σε 40 χώρες από όλο τον κόσµο) 

συµπληρώνονται µε ιδανικό τρόπο από αναρίθµητα ηπειρωτικά φυσικά συγκροτήµατα, 

τουριστικά θέρετρα και καταφύγια. Αυτά δε, συνδυάζονται ιδανικά µε την πλούσια 

πολιτιστική και ιστορική κληρονοµιά της Ελλάδος, που αποτελεί από µόνη της πόλο 

έλξεως ενός µεγάλου αριθµού επισκεπτών. Επιπλέον, η αναβάθµιση της οικονοµικής, 

τουριστικής και κοινωνικής υποδοµής της χώρας λόγω των Ολυµπιακών Αγώνων 2004 

και ο υψηλός βαθµός ασφαλείας σε συνδυασµό µε την παραδοσιακή ελληνική 

φιλοξενία, την παιδεία και τον τρόπο ζωής, έχουν αναβαθµίσει ουσιαστικά την Ελλάδα 

ως του

προαναφέρθηκαν. Σήµερα, δύο χρόνια µετά την εντυπωσιακή 

επένδυ

µ µ  

ριστικό προορισµό. Γενικά, η Ελλάδα διαθέτει σε αφθονία σηµαντικές φυσικές, 

ιστορικές και πολιτιστικές πλουτοπαραγωγικές πηγές, των οποίων η αξία αυξάνει µε 

την πάροδο του χρόνου. Οι πηγές αυτές δίδουν την δυνατότητα προσφοράς ενός 

σηµαντικά διαφοροποιηµένου - ελκυστικού τουριστικού προϊόντος υψηλής ποιότητας 

σε δωδεκάµηνη βάση και σε πολύ ανταγωνιστικούς συνδυασµούς ποιότητας - τιµής 

έναντι άλλων χωρών. 

Ο βαθµός αξιοποίησης αυτών των αξιόλογων συγκριτικών πλεονεκτηµάτων 

προσδιορίζεται από την ανταγωνιστικότητα του οικονοµικού περιβάλλοντος στην 

οικονοµία ως σύνολο, καθώς και τον συγκριτικό βαθµό αναπτύξεως της ελληνικής 

τουριστικής επιχειρήσεως σε σχέση µε τα διεθνή δεδοµένα. Το κατά πόσον 

εκµεταλλευόµαστε τα αναµφισβήτητα συγκριτικά πλεονεκτήµατα που διαθέτουµε είναι 

τελικά συνάρτηση και του βαθµού αναπτύξεως της επιχειρηµατικότητας στον τουρισµό 

και σε άλλους κλάδους σε σύγκριση µε άλλες ανταγωνίστριες χώρες. 

Γενικά, η ανάπτυξη του τουρισµού στην µεταπολεµική περίοδο ήταν 

εντυπωσιακή (µέση ετήσια αύξηση των αφίξεων την περίοδο 1991 - 2005, 

εξαιρουµένων αυτών από τις Βαλκανικές χώρες: 2,3%, µέση ετήσια αύξηση των 

εισπράξεων από τον εξωτερικό τουρισµό σε δολάρια την περίοδο 1960-2005 13,3%) 

και µπορεί να εξηγηθεί από την ύπαρξη των αναµφισβήτητων συγκριτικών 

πλεονεκτηµάτων που 

ση που πραγµατοποίησε η χώρα µας σε οικονοµική και τουριστική υποδοµή επ’ 

ευκαιρία των ολυµπιακών Αγώνων και από την αµύθητης αξίας τουριστική προβολή 

της χώρας από την επιτυχή διοργάνωση των Αγώνων, οι προοπτικές είναι άριστες 

καθώς, όπως προκύπτει και από ελέτες διεθνών οργανισ ών, η Ελλάδα δεν έχει ακόµα 
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αξιοποιήσει παρά µόνο ένα µικρό ποσοστό των δυνατοτήτων της στον τοµέα του 

τουρισµού. 

Οι προϋποθέσεις αξιοποιήσεως αυτών των δυνατοτήτων και τα εµπόδια που 

ενδεχοµ  

ι

ι  έ

ν και άλλων χαρακτηριστικών.  ∆ιαπιστώνονται η µεγάλη εποχικότητα του 

ελληνικ

ένως προκύπτουν στην ανάπτυξη του ελληνικού τουρισµού διαπιστώνονται και 

αναλύονται στην παρούσα µελέτη όπου εξετάζονται και ο  αναγκαίες αλλαγές στη 

στρατηγική αναπτύξεως του τοµέα για επιτάχυνση της αναπτύξεως. Ειδικότερα, πριν 

αναφερθούµε στους ειδικούς παράγοντες που επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα της 

τουριστικής επιχε ρήσεως, η οποία αποτελεί το κ ντρο βάρους της ανταγωνιστικότητας 

του τουριστικού προϊόντος και κατ’ επέκταση του κλάδου, πρέπει να αναφερθούµε 

στην θέση και τη συµβολή του τουριστικού τοµέα στην ελληνική οικονοµία και στην 

ανταγωνιστικότητα του περιβάλλοντος από το οποίο ο τοµέας του τουρισµού δέχεται 

αλληλεπιδράσεις και µε το οποίο συµβιώνει. Στη συνέχεια, αναλύονται τα βασικά 

χαρακτηριστικά στα οποία στηρίζεται η ανάπτυξη του ελληνικού τουριστικού τοµέα 

µέχρι σήµερα και οι παράγοντες που συνέβαλαν στην επικράτηση αυτών των 

διαρθρωτικώ

ού τουρισµού και η υπερβολική εξειδίκευσή του στον καλοκαιρινό 

παραθεριστικό τουρισµό. Ως βασικοί παράγοντες, που συµβάλλουν στην διαµόρφωση 

αυτών των χαρακτηριστικών, προσδιορίζονται η έλλειψη σαφούς στρατηγικής για 

ανάπτυξη του τουρισµού σε δωδεκάµηνη βάση, το χαµηλό επίπεδο 

επιχειρηµατικότητας στον κλάδο και ο αργός ρυθµός αναπτύξεως της 

ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονοµίας. Οι παράγοντες αυτοί συµβάλλουν στην 

περιορισµένη ανάπτυξη των εναλλακτικών µορφών τουρισµού, στις οποίες 

συµπεριλαµβάνεται ο τουρισµός των πόλεων και ιδιαίτερα ο συνεδριακός τουρισµός, ο 

ιαµατικός τουρισµός, ο εκπαιδευτικός και ο αθλητικός τουρισµός, ο αγροτουρισµός, 

κ.ά. Σε όλες αυτές τις µορφές τουρισµού η χώρα µας έχει την δυνατότητα να σηµειώσει 

αλµατώδη ανάπτυξη, αλλά µέχρι σήµερα δεν έχει υπάρξει αποτελεσµατική αξιοποίηση 

των πλεονεκτηµάτων της. Στο τελευταίο µέρος του άρθρου παρουσιάζονται τα βασικά 

συµπεράσµατα και οι προτάσεις πολιτικής για την δυναµικότερη ανάπτυξη του 

τουριστικού τοµέα. 
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2.2 Η ανάπτυξη του Τουρι µού κα  η συ βολή του την Ελληνική οικονο ία  
Η άµεση και έµµεση συµβολή του τοµέα του τουρισµού στο ΑΕΠ της χώρας εκτιµάται 

στο 15,1% το 2006, έναντι 15% το 2001, ενώ η απασχόληση στον τουρι µό ως 

ποσοστό της συνολικής απασχολήσεως έχει µειωθεί στο 15,9% το 2006 από 17,4% το 

2001. Η συµβολή του τουρισµού στο ΑΕΠ και την απασχόληση στην Ελλάδα το 2006 

είναι από τις υψηλότερες στις χώρες της ΕΕ-25, µετά την Ισπανία (ΑΕΠ:17,8%, 

Απασχόληση: 19,1%), την Πορτογαλία (ΑΕΠ: 15,5%, Απασχόληση:17,7%), την Κύπρο 

(ΑΕΠ: 23,3%, Απασχόληση:29,7%), την Αυστρία (ΑΕΠ: 16,6%, Απασχόληση: 19,1%), 

και την Κροατία (ΑΕΠ:20,1%, Απασχόληση:23,1%). Ειδικότερα, η συµµετοχή του 

κλάδου των ξενοδοχ

 σ ι µ σ µ

 σ

είων και εστιατορίων στο ΑΕΠ, σύµφωνα µε στοιχεία της ΕΣΥΕ 

µµα 6), έχει αυξητική πορεία τα τελευταία δέκα έτη και διαµορφώνεται στο 

,6% το 2005, από 6,5% το 1995.  

(∆ιάγρα

8
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

 Συµβολή του Τουρισµού στο ΑΕΠ και την Απασχόληση 

 ο τουρισµός ως % του ΑΕΠ Η απασχόληση στον τουρισµό ως 

% της συνολικής απασχόλησης. 

 

Χώρες  2001 2006 2001 2006 

Ελλάδα   15,0%  15,1%  17,4%  15,9% 

Ισπανία  18,4% 17,8% 20,1% 19,1% 

Πορτογαλία 15,4% 15,5% 17,0% 17,7% 

Γερµανία   9,9%   9,3% 10,8% 10,1% 

Γαλλία  12,3% 11,4% 13,9% 13,8% 

Λουξεµβούργο 12,4%   9,4% 14,5% 13,4% 

Ιταλία 11,4% 10,8% 12,2% 11,9% 

Αυστρία  14,9% 16,6% 16,8% 19,1% 

ΗνωµένοΒασίλειο 10,9%   9,4% 10,2%   8,6% 

Βέλγιο 10,3%   9,4% 11,0% 10,6% 

Ολλανδία   9,8%   8,5%   9,7%   8,2% 

∆ανία   8,7%   8,0%   8,8%   8,1% 

Ιρλανδία   8,5%   7,7%   7,7%   7,2% 

Σουηδία   7,5%   7,9%   7,2%   8,0% 

Φινλανδία 11,5%   9,1% 12,0%   9,7% 

Πηγή: World Travel & Tourism Council, 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 29



 30

 

ΡΑΜΜ

 Συµµετοχή του  Ξενοδ και Εστιατορίων  

στο ΑΕΠ – Ελλάδα 

 

Πηγή: ΣΥΕ  

 

Οι εισπράξεις  τη ναυτιλία 

(∆ιάγραµµα 7) διαµορφώνονται  στο ύψος των συνολικών 

ισπρά  

ανοποιητικά τις εξαγωγές όσον αφορά τη σταθερότητα τους και την αναπτυξιακή 

υς δυναµική. Οι εισπράξεις από µεταναστευτικά εµβάσµατα είναι πλέον στάσιµες. 

Οι αφίξεις και οι διανυκτερεύσεις ξένων τουριστών σε ξενοδοχεία 

µµατα 8 και 9) διαµορφώνονται συστηµατικά σε πολύ υψηλότερα επίπεδα από 

υτές των Ελλήνων τουριστών. Αξιοσηµείωτη, πάντως, είναι η πτωτική πορεία των 

φίξεων και των διανυκτερεύσεων ξένων µετά το 2000 και µέχρι το 2004. Η τάση αυτή 

ντικατοπτρίζει τόσο την πτώση των αφίξεων ξένων τουριστών στην Ελλάδα (εκτός 

ν αφίξεων από τις Βαλκανικές χώρες), καθώς και τον έντονο ανταγωνισµό στην 

προσέλκυση τουριστών που υφίστ νοδοχεία από την ανάπτυξη των 

 καταλυµάτων σε επίπεδο οικογενειακής τουριστικής εκµεταλλεύσεως.  

∆ΙΑΓ Α 6 

Κλάδου οχείων 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ε

από τον τουρισµό από το εξωτερικό και οι εισπράξεις από

 συστηµατικά πολύ κοντά

ε ξεων από τις εξαγωγές αγαθών και, το σπουδαιότερο, συναγωνίζονται

ικ

το

(∆ιαγρά

α

α

α

τω

ανται τα ξε

τουριστικών

 

 

 

 



 

Πηγή: ΕΣΥΕ  

Πηγή: Eurostat  

 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 7 

 Εξέλιξη Εισροών Τουρισµού, Ναυτιλίας, Εξαγωγών και Μεταναστευτικών 

Εµβασµάτων (εκατ. $) – Ελλάδα   

 
 
 
 
 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 8 
 Εξέλιξη των Αφίξεων σε Ξενοδοχεία στην Ελλάδα 
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 9 

 Εξέλιξη των ∆ιανυκτερεύσεων σε Ξενοδοχεία στην Ελλάδα  

Πηγή: Eurostat  

 

Από το ∆ιάγραµµα 10 γίνεται εµφ ση των αφίξεων από χώρες εκτός 

των Βαλκαν έπτες από 

αυτές τις χώρες και ιδιαιτέρως από την Αλβανία  θεωρούνται στην συντριπτική τους 

πλειοψηφία ως οικονοµικοί µετανάστες και όχι ως τουρίστες. Επίσης, από τον Πίνακα 4 

προκύπτει η στασιµότητα των αφίξεων από το σύνολο των χωρών εκτός της Αλβανίας 

στην ίδια περίοδο, ιδιαίτερα δε η πτώση των αφίξεων από τις χώρες της Αµερικής για 

λόγους που σχετίζονται κυρίως µε την διεθνή τροµοκρατία. Επιπλέον, από τον  Πίνακα 

5 προκύπτει ότι ο ρυθµός αυξήσεως των αφίξεων ξένων τουριστών στην Ελλάδα τα 

τελευταία χρόνια δεν είναι ικανοποιητικός, συγκριτικά µε τους ανταγωνιστές µας. Η 

πτωτική πορεία των αφίξεων ξένων τουριστών στην περίοδο 2001-2004 έχει συµβάλει 

στην µείωση του µεριδίου της Ελλάδ µια και την ευρωπαϊκή αγορά στο 

,6% και 3,0% αντίστοιχα το 2005, από 1,8% και 3,2% το 2000. 

ανής η µεγάλη πτώ

ίων µετά το 2001, τάση που αντιστρέφεται το 2005. Οι επισκ

ας στην παγκόσ

1
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 10 

 Αφίξεις ξένων τουριστών στην Ελλάδα εξαιρουµένων των Βαλκανικών Χωρών  

Πηγή: ΕΣΥΕ   

 

Πίνακας 4 

 Αφίξεις Αλλοδαπών από το Εξωτερικό στην Ελλάδα* 

 2000 2002 2003 2004 2005

Κράτη Ευρώπης 11.362.948 11.980.772 11.954.366 11.130.038 11.801.232

Κράτη Ασίας 586.569 609.509 574.896 634.771 555.657

Κράτη Αφρικής 60.955 52.800 44.192 49.165 54.686

ΚράτηΑµερικής 300.213 217.369 219.391 236.274 297.189

ΚράτηΩκεανίας 67.597 63.811 57.990 68.445 89.504

Σύνολο 12.378.282 12.924.261 12.850.835 12.118.693 12.798.268

* ∆εν συµπεριλαµβάνονται οι ταξιδιώτες από την Αλβανία. 

Πηγή: ΕΣΥΕ 
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Πίνακας 5 

 Ετήσιο ός Μεταβολής ∆ιεθνώ ίξεων 2001-2005 ς Ρυθµ ν Αφ

 Παγκόσµια Ευρώπη Μέσος Όρος 

Ανταγωνιστών 

Ελλάδα 

2002   2,7%   2,3% 4,4%  -0,7% 

2003  -1,9%  -0,9% 2,1%  -0,6% 

2004 10,7%   5,1% 8,7%  -3,0% 

2005   5,9%   4,6% 8,7%   4,7% 

Μέσος Ετήσιος 

Ρυθµός Μεταβολής 
 

  4,4% 

 

  2,8% 

 

 6,0% 

 

  0,1% 

Πηγή: Σύνδεσµος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ). 

 αποδυνάµωση της αναπτυξιακής δυνα  ελληνικού τουριστικού τοµέα µετά 

το 2001 δεν ας για την 

ανάπτυξη αυτού του τοµέα. Υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι η αποδυνάµωση της 

 του τοµέα που µπορεί να οφείλετ ουθα διαρθρωτικά 

τηριστικά που άζουν δ ς την ανταγωνιστικότητ την 

υξιακή του δυναµ

Η ανάπτυξη του µού φαίν  στηρίζεται λύ περιορι αθµό 

προσέλκυση τουριστών από την  αγορά του συνόλου των 

ύσεων σε ξενοδοχεία το 2001 ήταν διανυκτερεύσεις από ξένους 

υρίστ  µόνο 24%  εσωτερικού µού. Αντιθέτως στις 

αναπτυγµένες τουριστικά χώρες, όπως το Ηνωµένο Βασίλειο, η Γερµανία, η Γαλλία, η 

 πιο σηµαντικό µέρος της 

ραστηριότητας του τουριστικού τοµέα. Αλλά και σε χώρες που βρίσκονται σε 

τ

 τ

 των τουριστικών επιχειρήσεων και στην ανάπτυξη της 

ελληνικής περιφέρειας. Απαιτείται εποµένως από τις τουριστικές επιχειρήσεις πολιτική 

 

Η µικής του

συνάδει µε τις αναµφισβήτητες δυνατότητες της χώρας µ

αναπτύξεως αι στα ακόλ

χαρακ επηρε υσµενώ α και 

αναπτ ική. 

  τουρισ εται να  σε πο σµένο β

στην  εγχώρια . Το 76%

τουριστικών διανυκτερε

(µη κατοίκους) το ες, έναντι του  τουρισ

Ιταλία και η Ισπανία, ο εσωτερικός τουρισµός αποτελεί το

δ

χαµηλότερο επίπεδο αναπτύξεως από την Ελλάδα, όπως η Πορτογαλία και η Τουρκία, 

η τουριστική αγορά βασίζεται σε µεγαλύτερη έκταση στην εγχώρια ζήτηση από ότι 

στην Ελλάδα. Αυτή η σχετικά χαµηλή προσέλκυση τουριστών από την εγχώρια αγορά, 

την στιγµή που η δαπάνη ων κατοίκων για τουρισµό στο εξωτερικό ανέρχεται ήδη στ 

2,5 δισεκατοµµύρια ευρώ το 2005, περιορίζει ην ανάπτυξη του κλάδου και έχει 

επιπτώσεις στη βιωσιµότητα
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προσελκύσεως και των εγχώριων τουριστικών και όχι µόνο των ξένων, ιδιαίτερα µε την 

προσφορά ελκυστικών τουριστικών πακέτων για προορισµούς εντός της χώρας καθ’ 

όλη την διάρκεια του έτους. Για παράδειγµα, η εγχώρια αγορά µπορεί κάλλιστα να 

συµβάλει στην επέκταση της τουριστικής περιόδου σε περιοχές παραθεριστικού 

τουρισµού µε την προσφορά ελκυστικών πακέτων διακοπών, έστω και ολιγοήµερων, 

κατά τους µήνες Απρίλιο - Ιούνιο και Οκτώβριο - Νοέµβριο.  

 Ο ελληνικός τουρισµός χαρακτηρίζεται από έντονη εποχικότητα. Ο µεγάλος 

όγκος των αφίξεων ξένων τουριστών (∆ιάγραµµα 11), το 50% περίπου, 

πραγµατοποιείται κατά το τρίµηνο Ιουλίου - Σεπτεµβρίου, ενώ κατά το τρίµηνο 

Απριλίου - Ιουνίου πραγµατοποιείται το 30% περίπου των αφίξεων. 

 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 11 

 Τριµηνιαία Κατανοµή Αφίξεων στην Ελλάδα, 2000 – 2005  

Πηγή: Σύνδεσµος ν Επιχειρήσεων   

 

Αν υποτεθεί  κάποια 

πολιτική επεκτάσεως της τουριστικής περιόδου, η πολιτική αυτή είχε δυσδιάκριτα 

αποτελέσµατα. Η µικρή µείωση του ποσοστού των αφίξεων της περιόδου Ιουλίου -  

Σεπτεµβρίου κατά 3 ποσοστιαίες µονάδες το 2005 έναντι του 2000 και η ταυτόχρονη 

αύξηση κατά 4 ποσοστιαίες µονάδες του ποσοστού της περιόδου Ιανουαρίου - 

Ελληνικών Τουριστικώ

 ότι κατά την περίοδο 2000 - 2005 εφαρµοζόταν στην Ελλάδα
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Μαρτίου, δεν µπορεί να αντισταθµίσει το γεγονός ότι το 22% µόνο των αφίξεων 

πραγµατοποιείται στους έξι µήνες του τέταρτου και πρώτου µήνα κάθε έτους. 

 Έντονη είναι κα η εποχικότητα της ταξιδιωτικής δαπάνης των µη κατοίκων 

(σύµφωνα µε τον πίνακα 6). Άνω του 55% των συνολικών εισπράξεων 

πραγµατοποιείται στο τρίµηνο Ιουλίου - Σεπτεµβρίου και το 25% στο τρίµηνο Μαρτίου 

- Ιουνίου. Οι εισπράξεις κατά το πρώτο τρίµηνο περιορίζονται στο 6% το 2005 (το 

2000: 14,7%) και στο τέταρτο τρίµηνο στο 11,5% (το 2000: 20,8%). 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6 

 Εκατοστιαία κατανοµή των ταξιδιωτικών εισπράξεων ανά τρίµηνο 

Τρίµ. 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

1ο 11,1 13,0 11,8 14,1 14,4 14,7 17,4 13,6 5,3  6,0     6,0

2ο 29,1 25,3 25,5 23,1 26,2 25,3 23,7 25,8 26,0 24,2 24,3

3ο 41,7 42,4 43,3 43,4 39,1 39,2 39,0 47,0 53,9 55,8 58,2

4ο 18,1 19,3 19,4 19,4 20,3 20,8 19,9 13,6 14,8 14,0 11,5

 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, Έρευνα νόρων για την ταξιδιωτική δαπάνη, µικό ∆ελτίο. 

 
 
Ήδη από πολλές πλευρές παρατηρείται ότι το έντονα εποχικό υπόδειγµα αναπτύξεως 

του ελληνικού τουρισµού µε την εξειδίκευσή του στον παραθεριστικό τουρ

Συ Οικονο

ισµό έχει 

ή

ές, είναι ο βασικός 

όγος που η Ελλάδα βρίσκεται αντιµέτωπη µε µία αυξανόµενη υποβάθµιση της 

ανταγωνιστικής της θέσεως στον τοµ ρινού τουρισµού3. 

 

 όµ  τη χ ητ ιδ ρα
Εξάλλου ντ επ τη τελ ασ παράγοντα  επ ά ν 

αντ ων ότ τω υρ ώ ιχε εω το µό  λ ς 
                                                

εξαντλήσει τα περιθώρια ικανοποιητικής αναπτύξεώς του. «Η εποχή που η Ελλάδα 

πρόσφερε µόνο λιο, θάλασσα και όµορφες παραλίες τους τρεις καλοκαιρινούς µήνες 

έχει περάσει». Η είσοδος στην τουριστική αγορά νέων χωρών της Ανατολικής 

Μεσογείου, της Βαλκανικής και της Βόρειας Αφρικής, οι οποίες προσφέρουν 

παραπλήσιο τουριστικό προϊόν  µε την χώρα µας σε χαµηλότερες τιµ

λ

έα του καλοκαι

2.3 Το φαιν ενο ς επο ικότ ας ε ικότε   
, η έ ονη οχικό τα που απο εί β ικό που ηρε ζει τη

αγ ιστικ ητα ν το ιστικ ν επ ιρήσ ν. Σ  βαθ  που οι ελ ηνικέ
 

3 Βλ. Οικονοµικό ∆ελτίο «ALPHA BANK 2006», Τεύχος 99 σελ. 3 – 26   
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επι ρή δεν υν ρθ ι µ  κ λη µατικές πρωτοβουλίες, 

να επεκτείνουν ο κ ίο  περισσότερους -4 ς ε ς 

 

νταγωνιστεί αποτελεσµατικά τις επιχειρήσεις των ανταγωνιστριών χωρών 

χώρας

 

 

 

η υπάρχουν µε 

µα τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της χώρας: α) Ένα µεγάλο µέρος των 

 να χρησιµοποιηθούν και στις 

 εµπλουτισµένα µε πρόσθετες 

η ότητας

ε α σ

ν  π

φ ς Ε  40% τ

5,7%, Ολλανδία 4,0%, Αυστρία 3,2%, Βέλγιο 2,6%, Σουηδία 1,8%). Από τις χώρες της 

χει σεις  έχο  κατο ώσε ε τις ατάλ λες επιχειρη

 την τ υριστι ή περ δο σε από 3  µήνε , ενώ σ  άλλε

χώρες αυτό έχει επιτευχθεί, οι δυνατότητες της ελληνικής επιχειρήσεως να

α

περιορίζονται. Ως εκ τούτου, καθίσταται αναγκαία η διαφοροποίηση και ο 

εµπλουτισµός του τουριστικού προϊόντος της , ώστε να επιτευχθεί το βέλτιστο 

επίπεδο προσφερόµενης υπηρεσίας και τιµολογήσεως και σηµαντική επέκταση της 

τουριστικής περιόδου. Αυτό µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε την αξιοποίηση των 

συγκριτικών πλεονεκτηµάτων της χώρας για την αναβάθµιση της ποιότητας και της 

ποικιλίας των παρεχόµενων υπηρεσιών περιορίζοντας την επίπτωση από τις 

ανταγωνιστικές τιµές των γειτονικών χωρών. Η Ελλάδα θα πρέπει να αυξήσει την 

συνεισφορά του τουριστικού τοµέα στο ΑΕΠ, προσελκύοντας τουρίστες καθ’ όλη την 

διάρκεια του έτους. ∆υνατότητες αναπτύξεως σε δωδεκάµηνη βάσ

στήριγ

ξενοδοχειακών και άλλων εγκαταστάσεων µπορούν

περιόδους εκτός της καλοκαιρινής, προσφέροντας

υπηρεσίες τουριστικά πακέτα σε σχετικά χαµηλές τιµές. β) Υπάρχουν πολλές περιοχές 

της Ελλάδας οι οποίες είναι ιδανικές για την ανάπτυξη εναλλακτικών µορφών 

τουρισµού σε δωδεκάµηνη βάση, όπως αναλύεται στη συνέχεια. Ο παράγοντας που 

περιορίζει την εκµετάλλευση αυτών των δυνατοτήτων είναι η έλλειψη της αναγκαίας 

επιχειρ µατικ . Η δυνατότητα της τυπικής ελληνικής τουριστικής επιχειρήσεως, 

όπως λειτουργ ί µέχρι σήµερα, γι  προ φορά ελκυστικών τουριστικών πακέτων σε όλη 

την διάρκεια του έτους και σε ικα οποιητικούς συνδυασµούς οιότητας – τιµής καθώς 

και η κατάλληλη προβολή αυτών των πακέτων ή / και η ανάπτυξη των αναγκαίων 

πρωτοβουλιών και ενεργειών για αύξηση της τουριστικής ζητήσεως, είναι 

περιορισµένη.  

 Τέλος, οι ξένοι τουρίστες προέρχονται στην συντριπτική πλειοψηφία από λίγες 

µεγάλες ευρωπαϊκές χώρες. Σύµ ωνα µε µελέτη της Τραπέζη  της λλάδας το ων 

ταξιδιωτικών εισπράξεων της Ελλάδας από ξένους κατοίκους στην τριετία 2003-2005 

προήλθε µόνο από την Γερµανία (21%) και το Ηνωµένο Βασίλειο (19%). Ένα 

πρόσθετο 30% περίπου προήλθε από τις χώρες - µέλη  της ΕΕ-15 (Ιταλία 7,6%, Γαλλία 
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ΕΕ-15 οι ΗΠΑ συνέβαλαν κατά 6,2% το 2005, έναντι 4,5%  το 2003. Υπάρχουν µεγάλα 

περιθώρια αυξήσεως των εισπράξεων από αυτή την πηγή, ιδιαιτέρως µε την ανάπτυξη 

του τουρισµού και εκτός της καλοκαιρινής περιόδου. Η Ελβετία συνέβαλε µε ένα 

ποσοστό της τάξεως του 2% το 2005, από 3,55 το 2003. Οι νέες χώρες της ΕΕ-25 µαζί 

µε την Ρουµανία και την Βουλγαρία συνέβαλαν κατά 9,8% το 2005, από 7,5% το 2004, 

ενώ υπάρχουν µεγάλα περιθώρια αυξήσεως της συµβολής τους κατά τα επόµενα έτη, 

καθώς το επίπεδο και ο ρυθµός αναπτύξεως των οικονοµιών τους αυξάνουν µε γρήγορο 

ρυθµό. Τέλος, η Ρωσία, ο Καναδάς, η Αυστραλία, η Ιαπωνία και η Κίνα συµβάλλουν 

σήµερα ελάχιστα (περίπου 1% η κάθε µία) στις ταξιδιωτικές εισπράξεις της Ελλάδας, 

αλλά η χώρα έχει µεγάλες δυνατότητες να αυξήσει σηµαντικά την προσέλκυση 

τουριστών από αυτές τις χώρες, καθώς και από άλλες χώρες της ΝΑ Ασίας. Γενικά, 

υπάρχουν µεγάλα περιθώρια διευρύνσεως της γοράς στην προσέλκυση τουριστών 

στην Ελλάδα, η

α

 εκµετάλλευση των οποίων µπορεί να γίνει δυνατή µε την προσφορά 

κατάλληλων τουριστικών πακέτων σε συνδυασµό µε τις αναγκαίες διακρατικές 

συµφωνίες (π.χ. για την ανάπτυξη µεταφορικών διασυνδέσεων9 όπου αυτό είναι 

αναγκαίο.  

 

2.4 Τα χαρακτηριστικά του ελληνικού τουρισµού  
∆ιακρίνονται στην έλλειψη χωροταξικού σχεδιασµού και στρατηγικής αναπτύξεως του 

τουρισµού. Η ουσιαστική ανυπαρξία του αναγκαίου χωροταξικού σχεδιασµού και η 

µεγάλη αστάθεια του ισχύοντος πλαισίου χωροθετήσεως των τουριστικών µονάδων, 

καθώς και η αδυναµία συστηµατικής εφαρµογής, µιας καλά σχεδιασµένης στρατηγικής 

αναπτύξεως του τουρισµού, εµποδίζουν την ανάπτυξη στην Ελλάδα σύγχρονων 

τουριστικών εγκαταστάσεων από µεγάλες εξειδικευµένες επιχειρήσεις µε διεθνή 

παρουσία και αναγνωρισιµότητα. Επίσης, οι προσπάθειες οργανώσεως της προσφοράς 

του τουριστικού προϊόντος της χώρας από εξειδικευµένες επιχειρήσεις (οργανωµένες 

παραλίες, οργανωµένες µαρίνες, τουριστικά θέρετρα κ.ά.) που προωθούνται σήµερα µε 

µεγάλη καθυστέρηση αντιµετωπίζουν αντιδράσεις. Όλοι αποδέχονται την ανάγκη 

επεκτάσεως της τουριστικής περιόδου, αλλά αντιδρούν ή παρεµβάλλουν εµπόδια στην 

δηµιουργία µεγάλων τουριστικών επιχειρήσεων και στην οργάνωση του τουριστικού 

προϊόντος, που είναι οι µόνοι µηχανισµοί οι οποίοι µπορούν να αυξήσουν την 

προσφορά ευρείας σειράς  τουριστικών υπηρεσιών και να προσελκύσουν στην Ελλάδα 
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επισκέπτες σε δωδεκάµηνη βάση. Για αυτό τον λόγο, οι επενδύσεις για την προώθηση 

των εναλλακτικών ,µορφών τουρισµού διαµορφώνονται σε σχετικά χαµηλά επίπεδα. 

 Στη στήριξη της αναπτύξεως, κατά κύριο λόγο, της µικροµεσαίας τουριστικής 

πιχειρήσεως οικογενειακού τύπου, µε ταυτόχρονη παρεµβολή εµποδίων έναντι των 

λευταίες εµποδίζονται µε την 

ν 

αταλυ

ε

µεγάλων τουριστικών επενδύσεων και επιχειρήσεων. Οι τε

προβολή του κινδύνου υποβαθµίσεως του φυσικού περιβάλλοντος ή µε την παρεµβολή 

περίπλοκων και χρονοβόρων γραφειοκρατικών διαδικασιών. Αντίθετα, η εµµονή στην 

µονοµερή και αυτόνοµη ανάπτυξη µιας πληθώρας οικογενειακών τουριστικών µονάδων 

µε χαµηλή ή ανύπαρκτη εξειδίκευση στο σύγχρονο επιχειρηµατικό-τουριστικό τοµέα, 

συνεπάγεται εξειδίκευση στην προσέλκυση µόνο παραθεριστών τουριστών τους 

καλοκαιρινούς µήνες και µάλιστα τουριστών σχετικά χαµηλής αγοραστικής δύναµης.  

Όπως τονίστηκε, η δυνατότητα προσφοράς από αυτές τις µονάδες τουριστικών 

υπηρεσιών υψηλότερης προστιθέµενης αξίας και σε περιόδους εκτός της καλοκαιρινής 

παραθεριστικής περιόδου είναι περιορισµένη. Η συνεχής δε ανάπτυξη νέων µονάδων 

αυτού του τύπου δηµιουργεί συνθήκες καταστροφικού ανταγωνισµού σε πολλές 

περιοχές, ενώ η παντελής έλλειψη διαπραγµατευτικής δύναµης τις καθιστά ευάλωτες 

στην εκµετάλλευσή τους από τις µεγάλες διεθνείς επιχειρήσεις διοργανώσεως ταξιδιών 

(tour operators).  

 Στη στήριξη κατά το παρελθόν της ανεγέρσεως ξενοδοχειακών µονάδων µε 

υψηλές επενδυτικές επιχορηγήσεις, µε µη ικανοποιητική διαχείριση αυτών των 

επιχορηγήσεων, και στο πρόβληµα της µαζικής ανεγέρσεως αυθαίρετων τουριστικώ

κ µάτων και ξενοδοχειακών µονάδων σε πολλούς ξενοδοχειακούς προορισµούς, 

τα οποία η πολιτεία αναγκάστηκε στη συνέχεια να νοµιµοποιήσει. Οι πρακτικές 

άναρχης δόµησης που παρατηρούνται σε πολλές τουριστικές περιοχές, χωρίς την 

εξασφάλιση της αναγκαίας υποδοµής, υποβαθµίζουν τις συνθήκες διαβιώσεως στις 

περιοχές αυτές, ιδιαίτερα κατά την περίοδο της τουριστικής αιχµής και δηµιουργούν 

συνθήκες κακοποιήσεως του φυσικού περιβάλλοντος, η διαφύλαξη και η ανάπτυξη του 

οποίου αποτελεί προϋπόθεση για την ανάπτυξη της τουριστικής επιχειρήσεως. 

Χαρακτηριστικά παραδείγµατα αποτελούν η ανεξέλεγκτη δόµηση πλησίον 

αρχαιολογικών χώρων, καθώς και σε προστατευόµενες περιοχές, η εγκατάλειψη ή η 

καταστροφή σηµαντικών µνηµείων της νεώτερης ιστορίας µας, οι βίαιες παρεµβάσεις 

σε περιοχές εξαιρετικού κάλλους έστω και εάν πολλές από αυτές έχουν ενταχθεί στο 
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δίκτυο Νατούρα 2000, οι ελλείψεις σε χώρους υγειονοµικής ταφής απορριµµάτων και 

γενικά η µη ικανοποιητική διαχείριση των απορριµµάτων σε πολλές τουριστικές 

περιοχές, οι ελλείψεις σε οδικούς άξονες και σε χώρους σταθµεύσεως µέσα στις πόλεις, 

κ.ά. Η αξία των ελληνικών συγκριτικών πλεονεκτηµάτων (του φυσικού περιβάλλοντος 

και των ιστορικών µνηµείων) είναι πράγµατι πολύ µεγάλη και µπορεί να αυξάνει µε την 

άροδο

 

ε π  ν

ση πελατών σε επίπεδο επιχειρήσεως. 

π  του χρόνου, υπό την προϋπόθεση, όµως, ότι ο τρόπος εκµεταλλεύσεώς τους δεν 

τα βλάπτει και δεν τα καταστρέφει. Αυτή η προϋπόθεση δεν  φαίνεται να εξασφαλίζεται 

πάντοτε, αφού η ανάπτυξη του τουρισµού πραγµατοποιείται µε τρόπο που σε πολλές 

περιπτώσεις οδηγεί σε ουσιαστική απαξίωση του περιβάλλοντος και σε περιορισµό της 

δυνατότητας περαιτέρω αναπτύξεως.  

 Στην τάση των τουριστικών επιχειρήσεων να µεταθέτουν την κύρια ευθύνη για 

την προώθηση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος στο κράτος. Στη Ελλάδα η 

επιχειρηµατική λειτουργία φαίνεται να περιορίζεται στην ανέγερση των τουριστικών 

εγκαταστάσεων (συνήθως µε κρατική επιχορήγηση), ενώ η πολιτική προσελκύσεως 

τουριστών φαίνεται να θεωρείται από πολλές πλευρές ως κρατική αρµοδιότητα. Έτσι το 

κράτος θεωρήθηκ  ως ο κύριος υ εύθυνος για τη  µη ικανοποιητική ανάπτυξη του 

τουρισµού στη δεκαετία του 2000, παρά το γεγονός ότι κατά την περίοδο αυτή 

πραγµατοποίησε ένα τεράστιο όγκο επενδύσεων σε τουριστικές υποδοµές και 

διοργάνωσε τους πιο επιτυχείς ολυµπιακούς Αγώνες µε τεράστια προβολή του 

ελληνικού τουριστικού προϊόντος στο εξωτερικό. Την επένδυση και την προβολή αυτή 

δεν την εκµεταλλεύτηκαν οι επιχειρήσεις του κλάδου κατά το ολυµπιακό έτος 2004 

λόγω, προφανώς, επιχειρηµατικών αστοχιών. Αντίθετα, προσάρµοσαν την πολιτική 

τους το 2005-2006 µε ικανοποιητικά αποτελέσµατα. Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση 

της επιχειρήσεως για δραστηριοποίηση στον τοµέα του τουρισµού συµπεριλαµβάνει 

και την υποχρέωση προσελκύσεως πελατών και εξασφαλίσεως της βιωσιµότητας και 

της αναπτυξιακής της δυναµικής. Η συνδροµή του κράτους σε αυτή την διαδικασία 

είναι µεν αναγκαία (αφού ο τουρισµός είναι προϊόν µε εθνική σηµασία και σε πολλές 

περιπτώσεις απαιτούνται διακρατικές συµφωνίες και άλλες διευκολύνσεις), αλλά δεν 

µπορεί να υπεισέρχεται στην προσέλκυ

 Συµπερασµατικά, η σχετική περιορισµένη παρουσία της σύγχρονης 

επιχειρηµατικότητας στον ελληνικό τουρισµό στέρησε στη χώρα την δυνατότητα να 

δηµιουργήσει έγκαιρα τις προϋποθέσεις για ανάπτυξη όχι µόνο του εποχιακού 
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καλοκαιρινού τουρισµού αλλά και των εναλλακτικών µορφών τουρισµού, τις οποίες 

έχει κάθε δυνατότητα να αναπτύξει. Αυτές οι εναλλακτικές µορφές τουρισµού µπορεί 

να δώσουν τη δυνατότητα στην Ελλάδα να επεκτείνει ουσιαστικά την τουριστική 

περίοδο και να αυξήσει την αποδοτικότητα των τουριστικών της εκµεταλλεύσεων.  

 Στις µη ικανοποιητικές ε ελίξει  στο γενικότερο ανταγωνιστικό πλαίσιο της 

ελληνικής οικονοµίας. Στην Ελλάδα η σηµασία που δίδεται στην ανταγωνιστικότητα 

των κλάδων που παράγουν διεθνώς εµπορεύσιµα προϊόντα (αγαθά και υπηρεσίες) είναι 

παραδοσιακά περιορισµένη. Παρά την συνεχή αναφορά στη σπουδαιότητα της 

ανταγωνιστικότητας, στην πραγµατικότητα οι προτεραιότητες της οικονοµικής 

πολιτικής την θέτουν σε δεύτερη µοίρα. Η ανταγωνιστικότητα του γενικότερου 

οικονοµικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο του οποίου αναπτύσσεται η δραστηριότητα 

των κλάδων της οικονοµίας που είναι εκτεθειµένοι στο διεθνή ανταγωνισµό, 

προσδιορίζεται από: 

α) την εξέλιξη του κόστους εργασίας ανά µονάδα προϊόντος σε σύγκριση 

µε τις ανταγωνίστριες χώρες,  

  β) την οικονοµική και κοινωνική υποδοµή και  

ξ ς

ι µ

ηλό 

αθµό 

τ

              

γ) την οικονοµ κή πολιτική και το θεσ ικό και οργανωτικό πλαίσιο 

λειτουργίας της οικονοµίας.  

Όσον αφορά τους παράγοντες (β) και (γ), τα τελευταία έτη έχει υπάρξει σηµαντική 

βελτίωση που συµβάλλει στην ανάπτυξη του τουρισµού. Όµως, η ανταγωνιστικότητα 

της οικονοµίας µε βάση το κόστος εργασίας χειροτερεύει και αυτό έχει αρνητικές 

επιπτώσεις στην ανάπτυξη του τουρισµού.  

 Τα ανωτέρω διαρθρωτικά χαρακτηριστικά συµβάλλουν στο σχετικά χαµ

β αναπτύξεως στην Ελλάδα των ειδικών µορφών εναλλακτικού τουρισµού και 

εποµένως στην έντονη εποχικότητα του ελληνικού τουρισµού. Το συµπέρασµα αυτό 

είναι γενικά αποδεκτό παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν ακόµα επίσηµα στοιχεία στην 

Ελλάδα για ταξιδιωτικές εισπράξεις από εναλλακτικές µορφές ουρισµού4. 

 

 

 

 

                                   
4 Βλ. Οικονοµικό ∆ελτίο «ALPHA BANK 2006», Τεύχος 99, σελ. 27 – 56  
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Κεφάλαιο 1  
Επιλογή Θέσης Εγκατάστασης µ ς Ξενοδοχειακής Μονάδας  
 

1.1 Το ξενοδοχείο (Οργάνωση και Λειτουργία)  
Η επιλογή της θέσης εγκατάστασης του ξενοδοχειακού καταλύµατος έγινε µε κύριο 

κοπό την επίτευξη της αναγνωρισιµότητας από τους πολίτες και τους επισκέπτες. 

πως επίσης και την εδραίωση της επιχείρησης στην τοπική τουριστική αγορά 

ποσκοπώντας βέβαια στα µέγιστα δυνατά κέρδη που να µπορεί να αποφέρει µία τέτοια 

πένδυση, εφόσον βέβαια προσφέρει και τις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες που 

παιτούνται για ένα Α’ κατηγορίας τουριστικό κατάλυµα..  

Σύµφωνα µε την απόφαση των δύο µετόχων της επιχείρησης επιλέξαµε το νησί 

ς Ρόδου και πιο συγκεκριµένα το κέντρο της πόλης και τόπο συνάντησης όλων των 

πισκεπτών, 15 χλµ από το αεροδρόµιο «∆ιαγόρας» και 15 χλµ από το γκόλφ Αφάντου. 

 λόγος επιλογής της συγκεκριµένης περιοχής είναι η άριστα διοργανωµένη δοµή της 

εριοχής µε κτίρια αλλά και µε πολλούς τρόπους πρόσβασης στην περιοχή.  

Σύµφωνα µε την αρχιτεκτονική του ξενοδοχείου µας θα αποτελείται από 1 

τίριο. Όπου υπάρχει ρεσεψιόν, οι χώροι διαµονής, εστίασης, υποδοχής, διασκέδασης, 

ναψυχής, γραφείων της ∆ιοίκησης καθώς το µέγεθος και οι τεχνικές εγκαταστάσεις 

ια

σ

Ό

α

ε

α

τη

ε

Ο

π

 

κ

α
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µας δίνουν την δυνατότητα να υπολογίζουµε στην παροχή 300 δωµατίων από τα οποία 

ites και τα 10 Suites. 

 

ι τ

υ οικοπέδου. 

Τα

νται, αποδέχεται αυτόµατα την αυτονόητη 

νάγκη

 λοιπόν την απαίτηση 

ς παραπάνω απόφασης για την έγκριση της καταλληλότητας οικοπέδου ή γηπέδου, 

ατος. Σηµαντικό ρόλο για τη χορήγηση της 

ό

τα 20 είναι Junior Su

 Σε επόµενα µέρη θα αναπτυχθεί εκτενέστερα η τοποθεσία και οι κτιριακές

εγκαταστάσεις µε την παρουσίαση του σχεδίου του ξενοδοχείου. 

 

1.2 Τυπικές / Νοµικές προϋποθέσεις  
Για την υποβολή της µελέτης ανέγερσης ξενοδοχειακού καταλύµατος στην 

πολεοδοµική υπηρεσία, επιβάλλεται µόνο η προηγούµενη έγκριση από τον ΕΟΤ της 

αρχιτεκτονικής µελέτης του κτιρίου της τουριστικής εγκατάστασης  ως προς το 

σύµφωνό της µε τις προδιαγραφές του ΕΟΤ. ∆εδοµένου όµως ότι σε άλλο άρθρο του 

παραπέµπε   στην απόφαση ου Γενικού Γραµµατέα του ΕΟΤ, η οποία προβλέπει και 

καθορίζει τις προϋποθέσεις έγκρισης και καταλληλότητας το

 στάδια λοιπόν που θα εξετάσουµε είναι τα εξής: 

1. την έγκριση καταλληλότητας οικοπέδου µε προηγούµενη χωροθέτηση 

2. την έγκριση της αρχιτεκτονικής µελέτης, εξετάζοντας τις βασικές 

προδιαγραφές που καθορίζονται από την απόφαση για κάθε µια µορφή 

των κύριων ξενοδοχειακών καταλυµάτων και  

3. την χορήγηση καθαυτή του σήµατος λειτουργίας. 

 

1.3 Έγκριση καταλληλότητας οικοπέδου 
Σύµφωνα µε την απόφαση του Γενικού Γραµµατέα του ΕΟΤ για τις τεχνικές 

προδιαγραφές και όσα σ’ αυτή προβλέπο

α  ύπαρξης της σχετικής καταλληλότητας του οικοπέδου ή γηπέδου, στο οποίο 

πρόκειται να ανεγερθεί ξενοδοχειακό κατάλυµα. Θα µελετήσουµε

τη

για την ανέγερση ξενοδοχειακού καταλύµ

έγκρισης αυτής παίζει τόσο η θέση στην οποία βρίσκεται το οικόπεδο, π.χ. απ  την 

άποψη του περιβάλλοντος, όσο και ορισµένα στοιχεία του, π.χ. εάν ανήκει σε έναν ή 

περισσότερους ιδιοκτήτες στην προκειµένη περίπτωση υπάρχουν δύο ιδιοκτήτες. Μια 

επιπρόσθετη απαίτηση είναι αν επιθυµούµε να αναγείρουµε το ξενοδοχείο εντός ή 

εκτός σχεδίου, όπου εδώ είναι η πρώτη περίπτωση δηλαδή εντός. 
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 σχεδίου οικοπέδου µας θα 

χρησιµοπο  

αναφέρουµ

 

1.4 Κριτήρια

1.4.1 Κρι
 θέση του οικοπέδου όπου πρόκειται να δηµιουργηθεί το ξενοδοχείο, ανάλογα µε την 

ουσιάζει ενδιαφέρον από άποψη φυσικού 

ληλότητα της θέσης 

ν ς

.4.2 Στοιχεία οικοπέδου - Ενιαίο οικόπεδο 
νοδοχείου η έκταση του οικοπέδου πρέπει να είναι ενιαία και να ανήκει 

ς εξ αδιαιρέτου (που το σύνολο δηλαδή των 

τή. 

                                                

Για την έγκριση καταλληλότητας του εντός 

ιηθούν τα παρακάτω κριτήρια και απαιτούνται τα δικαιολογητικά που θα

ε στη συνέχεια5. 

 

τήρια θέσης οικοπέδου 
Η

τάξη και τον προορισµό του, θα πρέπει να παρ

και δοµηµένου περιβάλλοντος. Θα πρέπει επίσης να είναι εύκολα προσπελάσιµο από τα 

µέσα µαζικής µεταφοράς. Ακόµη να µην επιβαρύνεται από οχλοούσες εγκαταστάσεις 

και πηγές ηχητικής και περιβαλλοντικής ρύπανσης. 

Επιπλέον η δηµιουργία του ξενοδοχείου δεν θα πρέπει να δηµιουργεί 

προβλήµατα στις χρήσεις που ήδη υφίστανται στην περιοχή.     

Λαµβάνοντας λοιπόν υπόψη όλα τα παραπάνω παρατηρούµε ότι το παρόν 

οικόπεδο: βρίσκεται σε ένα άριστα φυσικά δοµηµένο περιβάλλον, µε εύκολη πρόσβαση 

σε κάθε µέσο µεταφοράς και συγκοινωνίας, χωρίς να επιβαρύνεται από διάφορες 

εγκαταστάσεις και ρυπάνσεις και σίγουρα χωρίς να δηµιουργεί προβλήµατα στην 

περιοχή. 

Σε αυτό το σηµείο πρέπει να αναφέρουµε ότι η καταλ

ελέγχεται από το  ΕΟΤ ανάλογα µε την κατηγορία της τουριστική  εγκατάστασης, την 

τάξη και τον ειδικό κατά περίπτωση προορισµό της6.   

 

1
Για ανέγερση ξε

σε έναν ή περισσότερους ιδιοκτήτε

ποσοστών ιδιοκτησίας να καλύπτει το 100% του οικοπέδου) ή σε νοµικό πρόσωπο ή σε 

∆ήµο ή σε Κοινότητα.  

Όλες οι εγκρίσεις καταλληλότητας και σχεδίων για τα ξενοδοχεία, αλλά και για 

κάθε είδους τουριστική εγκατάσταση εκδίδονται µόνο στο όνοµα του ιδιοκτήτη του 

οικοπέδου και σε καµία περίπτωση στο όνοµα µισθω

 
5 Βλ. Ευθυµιάτου – Πουλάκου Αντωνία, «Τουριστικό ∆ίκαιο», Αθήνα – Κοµοτηνή 1997σελ. 62 – 63  
6 Βλ. Ευθυµιάτου – Πουλάκου Αντωνία, «Τουριστικό ∆ίκαιο», Αθήνα – Κοµοτηνή 1997σελ. 63  
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Για ανέ

φών του ΕΟΤ. 

 

            το ξενοδοχείο µας είναι Α’ τάξης, πολυτελείας και δυναµικότητας 300 

ο υποχώρηση, για τη δηµιουργία 

2. Ύδρευση. Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα παροχής νερού για όλο το 24ωρο 

κάτω πίνακα. 

ά και τηλεφωνικά δίκτυα της περιοχής. 

 γίνεται µε σηπτικούς ή απορροφητικούς βόθρους. Σε 

1.4.3 Έκταση οικοπέδου 
γερση ξενοδοχείο, το οικόπεδο πρέπει να είναι, όπως είναι φυσικό, άρτιο και 

οικοδοµήσιµο. 

Το µέγεθος του να είναι τέτοιο ώστε να µπορεί να δηµιουργηθεί σ’ αυτό η 

µονάδα των δωµατίων  που επιθυµούµε, σε εφαρµογή των όρων δόµησης και των 

προδιαγρα

Επιπλέον, για το ξενοδοχείο µας, που θα είναι Α’ τάξης, απαιτείται 

εξασφαλισµένη απόσταση ελεύθερης θέας τουλάχιστον 6 µέτρων για τους χώρους 

κύριας χρήσης και τα υπνοδωµάτια των πελατών. 

Επειδή

κλινών, θα πρέπει να προβλέπεται στο ισόγει

διαπλάτυνσης – στάσης των τουριστικών λεωφορείων και άλλων αυτοκινήτων χωρίς να 

προβλέπεται χώρος στάθµευσης αυτοκινήτων πελατών (ανοικτός). 

 

1.5 Υποδοµή  
1. Προσπέλαση. Η προσπέλαση στο ξενοδοχείο πρέπει να γίνεται από 

κοινόχρηστο αναγνωρισµένο δρόµο, καλής βατότητας σ’ όλες τις καιρικές 

συνθήκες. 

σύµφωνα µε τον παρα

3. Πρέπει να υπάρχει δυνατότητα άµεσης σύνδεσης µε τα υφιστάµενα 

ηλεκτρικ

4. Αποχέτευση. Το οικόπεδο πρέπει να έχει δυνατότητα σύνδεσης µε το 

αποχετευτικό δίκτυο της περιοχής, εφόσον υπάρχει. Σε αντίθετη περίπτωση η 

διάθεση των λυµάτων

περιοχές ιαµατικών πηγών είναι απαραίτητη η κατασκευή στεγανού βόθρου. Η 

έγκριση του χορηγείται από τον ΕΟΤ ταυτόχρονα µε την έγκριση της 

αρχιτεκτονικής µελέτης. 

5. Τηλεφωνική σύνδεση. 
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6. Περιγραφή παραλίας7. 

 

1.6 ∆ικαιολογητικά - Για νεοαναγειρόµενο ξενοδοχείο 
ται για χορήγηση έγκρισης καταλληλότητας οικοπέδου για δηµιουργία 

οικοπέδ  

στοιχεί

τα παρα ολογητικά: 

µειωµένη µε κόκκινο µελάνι και ο 

 πλάτος του, καθώς και η ακτή 

ν ί ι

έλασης, του οποίου ο χαρακτηρισµός, το πλάτος και η 

τότητας πρέπει να βεβαιώνεται από το δήµαρχο ή τον 

ητας ή το αρµόδιο πολεοδοµικό γραφείο.  

Στο τοπογραφικό πρέπει να σηµειώνονται στοιχεία, όπως 

όµου κ.λπ. Ακόµη να 

 τρεις φωτογραφίες ολόκληρου του οικοπέδου όπου και 

τ

                                                

Όσοι ενδιαφέρον

ου θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση στον ΕΟΤ, που να περιέχει όλα τα 

α των ιδιοκτητών του οικοπέδου. Η αίτηση αυτή θα πρέπει να συνοδεύεται από 

κάτω δικαι

1. Γενικό τοπογραφικό της ευρύτερης περιοχής στο οποίο να φαίνεται η 

θέση του οικοπέδου ση

συσχετισµός του µε δηµόσιους χώρους π.χ. εκκλησία ή πλατεία. 

Επίσης ο δρόµος προσπέλασης και το

αν πρόκειται για παραθαλάσσιο οικόπεδο. 

2. Τοπογραφικό διάγραµµα σε δύο αντίτυπα µε τις διαστάσει του 

οικοπέδου, το εµβαδόν του και τον καθορισµό των ορίων µε 

αναγραφή στις γωνίες των κεφαλαίων γραµµάτων (Α, Β, Γ΄ κ.λπ.). 

Επίσης πρέπει α ορ ζετα  ο προσανατολισµός του οικοπέδου και ο 

δρόµος προσπ

κατάσταση βα

πρόεδρο κοινότ

υψοµετρικές καµπύλες, υψόµετρα του δρ

αναγράφονται ο τίτλος ιδιοκτησίας και οι πρόσφατοι όροι δόµησης 

και γενικά να περιέχεται ένας µεγάλος αριθµός από διάφορα 

στοιχεία. 

3. Τουλάχιστον

πάλι θα πρέπει να φαίνεται ο δρόµος προσπέλασης και να έχει 

σηµειωθεί το περίγραµµα του οικοπέδου µε κόκκινο µελάνι. Εάν ο 

οικόπεδο είναι παραθαλάσσιο πρέπει υποχρεωτικά να υπάρχει 

φωτογραφία της παραλίας όπου εφάπτεται το οικόπεδο. 

 
7 Βλ. Ευθυµιάτου – Πουλάκου Αντωνία, «Τουριστικό ∆ίκαιο», Αθήνα – Κοµοτηνή 1997σελ. 63 – 65  
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4. Υπεύθυνη δήλωση αυτού που κάνει την αίτηση σε ειδικό έντυπο ότι 

είναι ιδιοκτήτης του οικοπέδου, που ορίζεται µε τον τρόπο που 

είπαµε στο τοπογραφικό διάγραµµα. 

Θα πρέπει επίσης να δηλώνεται ότι το οικόπεδο αποτελεί ενιαία 

έκταση που δεσµεύεται στο σύνολο της για τη δηµιουργία του 

ξενοδοχείου. Υπάρχει βέβαια η δυνατότητα να αποδεσµευτεί 

µελλοντικά τµήµα του οικοπέδου ή της έκτασης. 

5.  Τ ο α

)

γ) Έκθεση υπάρχουσας υποδοµής. Τα στοιχεία που 

ς

αµµατισµός 

α ηλεκτροδότησης. Είναι 

δεν υπάρχουν οι 

εται είναι ο 

ονάδα. 

εται 

 της. Αν δε δεν 

σ  

εχνική έκθεση σε δύ  αντίτυπ  που θα περιλαµβάνουν: 

α) Τη θέση του οικοπέδου µε όλα τα σχετικά 

προσδιοριστικά στοιχεία. 

β  Την έκταση του οικοπέδου σε τετραγωνικά µέτρα. 

περιλαµβάνει αυτή η έκθεση είναι: 

γ1.Η προσπέλαση. Πρέπει να αναφέρεται ο 

δρόµος προσπέλασης, ο χαρακτηρισµός του 

(εθνικός) και το πλάτο  του. Επίσης η κατάσταση 

του οδοστρώµατος και τυχόν προγρ

κατασκευής ή βελτίωσης νέου δρόµου και από 

ποιους φορείς. 

γ2.Η δυνατότητ

υποχρεωτικό να αναφέρεται, εάν υπάρχει, 

διερχόµενο ηλεκτρικό δίκτυο χαµηλής τάσης ή σε 

ποια απόσταση βρίσκεται ο πλησιέστερος 

υποσταθµός της ∆ΕΗ. Εάν 

προϋποθέσεις αυτές, αυτό που αναφέρ

τρόπος µε τον οποίο προβλέπεται να 

ηλεκτροδοτηθεί η µ

γ3.Η δυνατότητα ύδρευσης. Πρέπει να αναφέρ

η δυνατότητα ύδρευσης της µονάδας ιδίως µε 

πόσιµο νερό αρκετό για τις ανάγκες

υπάρχουν επιτόπιες προϋποθέ εις, µε ποιο τρόπο 

προβλέπεται να αντιµετωπισθεί αυτό το θέµα. Και 
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στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να εξηγείται το 

πώς θα λυθεί το πρόβληµα αν η µονάδα δεν θα 

υδρεύεται από το δίκτυο της πόλης ή της 

κοινότητας ή αν το νερό δεν είναι αρκετό για όλο 

Ό

ν δ

α ι ε σ

γ

 πρέπει να εξηγείται ο 

µ

 δ) Περι τ

ε) Σύντ

ίδρυση

Υπουργ

στ) Για

υπερβα λινών σε 

σχέδιο  ο

προσκο

θα ανα

ών στο φυσικό και 

δοµηµένο περιβάλλον 

το εικοσιτετράωρο. πως στην προηγούµενη 

περίπτωση πρέπει α σηµειώνεται η ιαθέσιµη 

ηλεκτρική ισχύς. Εδώ θα πρέπει να γίνει το ίδιο 

όσον φορά τη δ αθέσιµη ηµ ρή ια ηλεκτρική 

ισχύς. Εδώ θα πρέπει να ίνει το ίδιο όσον αφορά 

τη διαθέσιµη ηµερήσια ποσότητα νερού. 

γ4.Τις υπάρχουσες δυνατότητες τηλεφωνικής 

σύνδεσης. Αν δεν υπάρχουν

τρόπος µε τον οποίο προβλέπεται να 

αντιµετωπισθεί το θέµα αυτό. 

γ5.Την περιγραφή της παραλίας. Πρέπει να 

αναφέρονται η απόσταση του οικοπέδου από την 

ακτή και ο τρόπος προσπέλασης. Επίσης το εάν 

παρεµβάλλεται ή όχι ξένη ιδιοκτησία µεταξύ 

αυτού και της παραλίας, καθώς και το πλάτος και 

η µορφή της παραλίας (α µώδης, βραχώδης, 

µικτή κ.λπ.).    

γραφή ευρύτερου περιβάλλον ος. 

οµη περιγραφή της µονάδας και της σκοπιµότητας 

ς της σύµφωνα µε τα κριτήρια που καθορίζει η 

ική Απόφαση. 

 τις περιπτώσεις που η προβλεπόµενη µονάδα θα 

ίνει τη δυναµικότητα των τριακοσίων κ

πόλης ή των εκατό κλινών σε οικισµ ύς, πρέπει να 

µίζεται εκτός από τα άλλα και τεχνική έκθεση που 

φέρεται: 

- στην ένταξη των κατασκευ
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- στην βιωσιµότητ  της ονάδας 

- στην αρχιτεκτονική διαµόρφωση του έργου 

- στην οικολογία της περιοχής 

- στην υποδοµή της περιοχής 

ις και έγγραφα από συναρµόδιους φορείς που 

ούν είναι: 

της αρµόδιας υ

α µ

6. Λοιπές βεβαιώσε

πρέπει να υποβληθ

α) Βεβαίωση πηρεσίας για τον τρόπο ύδρευσης 

της µον

 ηµέρα, όσα προβλέπονται στο 

ότητα του νερού από το χηµείο του 

7. Γραµµάτιο κατάθεσης  στην Τράπεζα Ελλάδος 

σε πίστωση του λ α υ αντίστοιχου 

προβλεπόµενου ποσού

 

1.7 Έγκριση αρχιτεκτονικής µελέτης
Για την ανέγερ

κάθε άλλης τουρι  πριν από την υποβολή της µελέτης 

στην πολεοδοµική υπη

µελέτης του κτιρίου µόνον όµως προς το σύµφωνο 

αυτής µε τις προδιαγραφές του Ε

ελέγχου ολοκληρώνονται µέσα σε τ

πλήρους φακέλου δικαιολογητικών. 

των τριών µηνών ο πλήρης φάκ

αποτελείται από το Γενικό Γραµ .Ο.Τ., το ∆ιευθυντή Εφαρµογής 

                                                

άδας και συγκεκριµένα: 

α1. Εφόσον υδρεύεται από το δίκτυο της πόλης ή 

του οικισµού, ότι υπάρχει δυνατότητα παροχής 

λίτρων νερού την

κεφάλαιο των προδιαγραφών για την κατηγορία 

της µονάδας. 

α2. Εφόσον η ύδρευση γίνεται από γεώτρηση 

πρέπει να προσκοµίζεται βεβαίωση για την 

καταλληλ

Κράτους. 

 στο ταµείο του ΕΟΤ ή

ογ ριασµού του ΕΟΤ παράβολου το

 βάσει της απόφασης του Γ.Γ. του ΕΟΤ8. 

 - ∆ιαδικασία  
ση, µετατροπή ή επέκταση ξενοδοχείου, τουριστικού καταλύµατος ή και 

στικής επιχείρησης, απαιτείται

ρεσία, προηγούµενη έγκριση από τον Ε.Ο.Τ. της αρχιτεκτονικής 

της τουριστικής εγκατάστασης, 

.Ο.Τ. όπως ισχύουν κάθε φορά. Οι διαδικασίες 

ρεις µήνες από την υποβολή της αίτησης και του 

Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτου του χρόνου 

ελος παραπέµπεται σε τριµελή επιτροπή που 

µατέα του Ε

 
8 Βλ. Ευθυµιάτου – Πουλάκου Αντωνία, «Τουριστικό ∆ίκαιο», Αθήνα – Κοµοτηνή 1997σελ. 65 – 68  
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Προγραµµάτων και το ∆ιευθυντή Ε

µέσα σε 15 ηµέρες για τη χορήγηση

από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, 

 

1.8 ∆ικαιολο
Για τη χορήγησ

καταλυµάτων υπο

α)Αίτηση. 

ια και λοιπά δικαιολογητικά 

στασης στα ξενοδοχεία 

λασικού τύπου είναι η ενδιαφέρουσα και άρτια αρχιτεκτονική σύνθεση, που θα 

λουθες αρχές: 

Η οργά τιρίου πρέπει να είναι ορθολογική µε στόχο την αποτελεσµατικότητα 

και πρ

συναφώ  

διαφορ ν 

και ηµι κ

                                                

γκαταστάσεων του Ε.Ο.Τ., η οποία αποφασίζει 

 της έγκρισης. Αίτηση, η οποία δεν συνοδεύεται 

θεωρείται απαράδεκτη. 

γητικά 
η των εγκρίσεων των αρχιτεκτονικών µελετών τουριστικών 

βάλλονται στον Ε.Ο.Τ. τα παρακάτω: 

β)Τοπογραφικά διαγράµµατα, αρχιτεκτονικά σχέδ

όπως αυτά ορίζονται και περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές του ΕΟΤ.  

γ)Παράβολο υπέρ του ΕΟΤ όπως ορίζεται κάθε φορά µε απόφαση του Ε.Ο.Τ. 

δ)Αντίγραφο τραπεζικής κατάθεσης της νόµιµης αµοιβής του συντάκτη 

διπλωµατούχου µηχανικού. 

ε)Προέγκριση χωροθέτησης από το ΥΠΕΧΩ∆Ε, όπως απαιτείται. 

στ)Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) όπου απαιτείται. 

Πέρα από αυτά είναι δυνατόν να ζητηθεί η προσκόµιση πρόσθετων δικαιολογητικών, 

λόγω της θέση ή της φύσης της εγκατάστασης, τα οποία µπορεί να προβλέπονται από 

άλλες διατάξεις9. 

 

1.9 Αρχές αρχιτεκτονικής µελέτης 
Κύριο χαρακτηριστικό της µελέτης τουριστικής εγκατά

κ

λαµβάνει υπόψη τις ακό

 

1.10 Λειτουργία 
νωση του κ

ακτικότητα στη λειτουργία της µονάδας. επίσης να υπάρχει οµαδοποίηση 

ν λειτουργιών και να αποφεύγεται η διασταύρωση κυκλοφορίας δύο

ετικών λειτουργιών. Να προβλέπεται λειτουργικά σωστή σχέση των υπαίθριω

υπαίθριων χώρων µε τους αντίστοιχους λειστούς. 

 
9 Βλ. Ευθυµιάτου – Πουλάκου Αντωνία, «Τουριστικό ∆ίκαιο», Αθήνα – Κοµοτηνή 1997σελ. 79 – 80  
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 ργάνωση του 

υπαίθρ ρούν στην 

πει να λαµβάνει υπόψη: 

1. Το ευρύτερο φυσικό και δοµηµένο περιβάλλον. 

 του οικοπέδου. 

ν

.11 Ειδικές απαιτήσεις  
άτια και τους χώρους κύριας χρήσης πελατών απαιτείται 

ι  

όπως είναι φυσικό, ότι θα 

ρέπει 

αφέρονται ενδεικτικά στην απόφαση. ∆εν θα υπεισέλθουµε 

µως σ

1.12 Προδια
Στην συνέχεια   προδιαγραφών 

των µορφών  τ δ

Τα ξενοδοχ πικά ξενοδοχεία, όπως επίσης αναφέρονται 

την απόφαση του γενικού γραµµατέα του ΕΟΤ µε την οποία καθορίζονται οι τεχνικές 

ν εγκαταστάσεων αποτελούν την πιο συνηθισµένη µορφή 

τ ς ι

ς υποδοχής, παραµονής, 

εστίασης, αναψυχής πελατών και χώρους διανυκτέρευσης. Επιπλέον παρέχουν 
                                                

Τέλος, να προβλέπεται στην αρχιτεκτονική µελέτη ορθολογική ο

ιου περιβάλλοντος χώρου µε τους ίδιους στόχους σύνθεσης που αφο

οργάνωση του κτιρίου.  

 Όσον αφορά τη µορφολογία, η αρχιτεκτονική σύνθεση της τουριστικής 

εγκατάστασης πρέ

2. Τη µορφολογία του εδάφους

3. τις τοπικές κλιµατολογικές συνθήκες και το  αρχιτεκτονικό 

χαρακτήρα της περιοχής. 

 

1
Για τα υπνοδωµ

εξασφαλισµένη απόσταση ελεύθερης θέας τους έξι µέτρων. 

 Σε περίπτωση που το άνοιγµα του χώρου κύριας χρήσης βρίσκεται σε δρόµο µε 

πλάτος µ κρότερο από έξη µέτρα, η απαιτούµενη ελεύθερη θέα πρέπει να 

εξασφαλίζεται µε ανάλογη υποχρέωση της οικοδοµής ή τµήµατός της. 

 Εκτός από τα παραπάνω, η απόφαση προβλέπει, 

π να ακολουθούνται οι ελληνικοί κανονισµοί, όσον αφορά τους υπολογισµούς και 

την σχεδίαση των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων. Ορισµένοι από τους 

κανονισµούς αυτούς αν

ό ’ αυτούς διότι αποτελούν στοιχεία τελείως εξειδικευµένα10.   

 

γραφές καταλυµάτων - Έννοια  
 θα µελετήσουµε ορισµένα βασικά σηµεία των τεχνικών

ων ξενο οχείων κλασσικού τύπου. 

εία κλασσικού τύπου ή τυ

σ

προδιαγραφές των τουριστικώ

ξενοδοχειακής εγκατάσ ασης. Περιλαµβάνουν όπω  και ο  υπόλοιπες µορφές 

ξενοδοχείων ρεσεψιόν, διοίκηση, κοινόχρηστους χώρου

 
10 Βλ. Ευθυµιάτου – Πουλάκου Αντωνία, «Τουριστικό ∆ίκαιο», Αθήνα – Κοµοτηνή 1997σελ. 80 – 81  
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εξυπηρετήσεις (service).Τα τυπικά ξενοδοχεία µπορούν να λειτουργούν σε έξι 

κατηγορίες: πολυτελείας ( Α), Α, Β, Γ ∆ και Ε. Το ξενοδοχειακό κατάλ µα που θα 

προσπαθήσουµε να µελετήσουµε είναι πολυτελείας (ΑΑ). 

Α , υ  

ο γία. 

         Παράδειγµα των αρχών που αφορούν την λειτουργία και τις οποίες ήδη 

οργάνωση του χώρου, ώστε να 

 κριτηρίων που θα πρέπει να 

λαµβάν

ε

τ τ

δ) αίθουσα πολλαπλών χρήσεων 

 

ν ο 

 κοντά στην 

ρεσεψιόν, θυρίδες φύλαξης τιµαλφών (θα υπάρχουν ηλεκτρονικά safe σε όλα τα 

 

1.13 Τεχνικές Προδιαγραφές 
Καταρχήν θα πρέπει η µελέτη της εγκατάστασης να έχει ως χαρακτηριστικό την 

ενδιαφέρουσα αρχιτεκτονική σύνθεση, η οποία θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη της µια 

σειρά αρχών, όσον αφορά τόσο την λειτουργία όσο και την µορφ λο

  

αναφέραµε παραπάνω, είναι η ορθολογική 

επιτυγχάνεται αποτελεσµατικότητα και πρακτικότητα στην λειτουργία της µονάδας. 

           Όσον αφορά την µορφολογία, µεταξύ των ποιοτικών

ονται υπόψη είναι το ευρύτερο φυσικό και δοµηµένο περιβάλλον. 

           Αφετέρου οι επί µέρους προδιαγραφές είναι τόσο λεπτοµερειακές που δεν 

υπάρχει δυνατότητα να τις καλύψουµε διεξοδικά. Ενδεικτικά θα αναφερθούµε σε αυτές 

σε γενικές γραµµές. 

           Οι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν τους παρακάτω χώρους ξενοδοχείων: 

α) χώρους προσέλ υσης 

β) χώρους µέσα από ους οποίους εξασφαλίζεται η κυκλοφορία ων 

ατόµων 

γ) χώρους υποδοχής 

ε) χώρους εστίασης

στ) υπνοδωµάτια 

ζ) χώρους υγιεινής υπνοδωµατίων 

η) βοηθητικούς χώρους ορόφων 

θ) συγκρότηµα βοηθητικών χώρων και 

ι) χώρους προσωπικού 

Όσον αφορά τους χώρους προσέλευσης, επιβάλλεται η ύπαρξη ανεµοφράκτη  εφόσο

χώρος κλιµατίζεται, ή αν αυτό επιβάλλεται από κλιµατολογικές συνθήκες, χώρος 

εισόδου- υποδοχής (lobby), ρεσεψιόν, χώρος αποθήκευσης αποσκευών
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δωµάτια), τηλεφωνικό κέντρο, γραφεία και W.C πελατών (µε πρόβλεψη για άτοµα µε 

ειδικές ανάγκες). 

           Οι χώροι κυκλοφορίας περιλαµβάνουν κύρια κλίµακα µε πλατύσκαλο ή 

οδοχής 

(lobby) προς τ  φωτισµό και αερισµό και κλίµακα κινδύνου, 

εφόσον υπάρχουν

Πρέπει επίσης αµβάνουν ανελκυστήρα πελατών και διάδροµο κυκλοφορίας 

στους κύριους ι να υπάρχουν ράµπες ανόδου από την στάθµη του 

δρόµου µέχρι α και µέχρι τους χώρους αναψυχής, 

εστίασης και γ υ κοινού. 

           Οι χώρο  να είναι αναµονή, σαλόνι- bar και χώρος τηλεόρασης. 

Όσο περισσότ τερες είναι οι διαστάσεις των χώρων 

αυτών (πάντα  του ξενοδοχείου). 

           Όσον α πρόκειται για µια ή περισσότερες 

αίθουσες υποχ ξενοδοχεία πολυτελείας που προορίζονται για 

οι αίθουσες, είναι σκόπιµο να υπάρχει δυνατότητα εγκατάστασης 

ς τι πρέπει να περιέχουν όπως και ποιες 

στρογγυλή µε φανάρι, τουλάχιστον 0,60 µέτρα από το χώρο εισόδου και υπ

ους ορόφους µε φυσικό

 δωµάτια σε οριζόντια απόσταση καταρχήν πάνω από 30 µέτρα. 

 να περιλ

 χώρους. Τέλος, πρέπε

την α’ στάση του ανελκυστήρ

ενικά συνάθροισης το

ι υποδοχής µπορεί

ερα είναι τα δωµάτια, τόσο µεγαλύ

βέβαια σε συνάρτηση µε την τάξη

φορά την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων 

ρεωτικές µόνο για τα 

εκδηλώσεις όπως συνέδρια, διαλέξεις, συνεστιάσεις, χώρους, δεξιώσεις κ.λ.π. οι 

αίθουσες µπορούν να χρησιµοποιηθούν και από άτοµα που δεν διαµένουν στο 

ξενοδοχείο. Πρέπει να βρίσκονται σε άµεση σχέση µε το lobby ή να έχουν την δική 

τους ανεξάρτητη είσοδο. Κοντά στην αίθουσα πρέπει να υπάρχει βοηθητικός χώρος 

όπου να φυλάσσεται ο εξοπλισµός για την κάθε είδους περίσταση. Εφόσον προβλεφθεί 

να κλιµατίζονται 

θαλάµου µε µηχανήµατα προβολής στην κατάλληλη θέση. 

           Οι χώροι εστίασης περιλαµβάνουν αίθουσα πρωινού, µε Room Service για τα 

πολυτελείας και Α’ τάξης ξενοδοχεία., αίθουσα πολλαπλών γευµάτων ( Calypso Snack 

Bar, Restaurant Thalassa a la carte), αίθουσα εστιατορίου κλασσικού τύπου( 

Symposium Restaurant) εστίασης ή µπουφέ, παρασκευαστήριο πρωινού, ζεστών και 

κρύων εδεσµάτων, γλυκών, διαφορετικά ψυγεία για όλα τα εδέσµατα  και αποθήκες 

κουζίνας. 

           Για τα υπνοδωµάτια προβλέπει ακριβώ

πρέπει να είναι οι διατάσεις τους ανάλογα µε την κατηγορία του ξενοδοχείου. 

Πρόβλεψη για άτοµα µε ειδικές ανάγκες πρέπει να γίνεται σε όλες τις περιπτώσεις. 
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Καθορίζεται επίσης, τι πρέπει να περιέχουν οι χώροι υγιεινής υπνοδωµατίων, όπως 

επίσης και οι κοινόχρηστοι χώροι υγιεινής.  

Όσον αφορά τους βοηθητικούς χώρους ορόφου, έχουµε τον χώρο καθαρισµού, 

την λινοθήκη, την θέση που τοποθετούνται τα καρότσια, τον χώρο κατακόρυφης 

επικοινωνίας των βοηθητικών χώρων των ορόφων µε τα βοηθητικά του ξενοδοχείου 

και τον ανελκυστήρα υπηρεσίας. Στο συγκρότηµα βοηθητικών χώρων 

συµπεριλαµβάνονται οι χώροι προσωπικού δηλαδή οι χώροι υγιεινής, κοιτώνες και 

εστιατόριο προσωπικού και η είσοδος υπηρεσίας για τους βοηθητικούς χώρους. 

           Στα ξενοδοχεία υπάρχουν και διάφορες άλλες λειτουργίες, ορισµένες από τις 

θ

ν.            

καθαρισµό ρούχων πελατών και υπηρεσία 

συναλλ

ε π ι κ

                                                

οποίες είναι υποχρεωτικές κυρίως για τα ξενοδοχεία πολυτελείας και Α’ τάξης. 

Πρόκειται για το γυµναστήριο (πλήρες µε σάουνα), Spa, κλειστή πισίνα, παιδική 

πισίνα, bar (Mythos Bar - κοντά στο Lobby), παιδική χαρά, υπαίθριο έατρο, 

ναυταθλητισµό (windsurfing, ιστιοπλοΐα), εστιατόριο επιπλέον των υποχρεωτικών 

χώρων εστίασης (Thalassic Restaurant a la carte) και βέβαια χώροι στάθµευσης 

αυτοκινήτω

           Επιπλέον πρέπει να υπάρχουν ορισµένα καταστήµατα και εξυπηρετήσεις 

υποχρεωτικά για τις  τρεις πρώτες κατηγορίες. Πρόκειται για κουρείο- κοµµωτήριο, 

καταστήµατα τουριστικών ειδών και άλλα παρόµοια που δεν συµπεριλαµβάνονται στα 

καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος, γραφεία ταξιδιών, υπηρεσία εφηµερίδων 

και περιοδικών, υπηρεσία για πλύσιµο και 

άγµατος (ανταλλαγής). Επιπλέον, προβλέπεται η προαιρετική ύπαρξη µόνο για 

τα ξενοδοχεία κατηγορίας πολυτελείας και Α’ τάξης, mini markets δηλαδή µικρών 

αµιγών ή µικτών καταστηµάτων τροφίµων για την εξυπηρέτηση των πελατών. Τέλος, 

πρέπ ι να υ άρχει ηχοµόνωση των δωµατίων κα λιµατισµός11. 

 

1.14 Χορήγηση σήµατος λειτουργίας  
Όπως γνωρίζουµε, η φράση condition cine qua non της έναρξης λειτουργίας ενός 

ξενοδοχειακού καταλύµατος, είναι η χορήγηση του σήµατος λειτουργίας. 

 

 

 

 
11 Βλ. Ευθυµιάτου – Πουλάκου Αντωνία, «Τουριστικό ∆ίκαιο», Αθήνα – Κοµοτηνή 1997σελ. 82 – 85  
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1.14.1 Υπεύθυνη δήλωση 
Πριν από την έναρξη λειτουργίας των τουριστικών επιχειρήσεων, πρέπει να υποβληθεί 

2. Αριθµός Φορολογικού Μητρώου της επιχείρησης και αρµόδια ∆.Ο.Υ. 

4. Τοποθεσία (ακριβής διεύθυνση, απόσταση από παραλία και από 

πλησιέστερη πόλη), τύπος καταλύµατος, διακριτικός τίτλος, τάξη, 

αριθµός δωµατίων και αριθµός κλινών. 

του συνηµµένου εντύπου «Τυποποιηµένα σύµβολα 

ρηστους χώρους και τον πάσης φύσεως εξοπλισµό αυτής 

λέφωνα, κλιµατισµός κοινόχρηστων χώρων και 

Σε περίπτωση

αναγράφονται ιπλέον δωµάτια, αλλαγή χώρων, 

κ.λ.π.). 

Η δήλωσ οβάλλεται από το νόµιµο εκπρόσωπο της που έχει οριστεί από 

το ∆.Σ αυτής. Για τον λόγο αυτό συνυποβάλλεται επίσηµο αντίγραφο σχετικού 

στον ΕΟΤ  δήλωση η οποία, χωρίς να είναι καθαυτό υπεύθυνη υπό την τυπική έννοια 

(και κυρίως µορφή) υπέχει εντούτοις θέση υπεύθυνης δήλωσης του νόµου 1599/86, µε 

όλες τις σχετικές συνέπειες. Η δήλωση αυτή, της οποίας το περιεχόµενο έχει καθοριστεί 

µε Υπουργική Απόφαση, αφορά κυρίως την τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών για 

τουριστικές επιχειρήσεις. 

Ειδικότερα τα στοιχεία της είναι: 

1. Λεπτοµερή στοιχεία της ταυτότητας του επιχειρηµατία ή του νόµιµου 

εκπροσώπου της εταιρείας (ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο, διεύθυνση 

κ.λ.π.), και διεύθυνση της επιχείρησης. 

(Ρόδου). 

3. Αριθµός ηµεροµηνίας έκδοσης προσωρινής ή οριστικής άδειας 

λειτουργίας. 

5. Συµπλήρωση 

τουριστικών διευθύνσεων» που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της 

υπεύθυνης δήλωσης. 

6. Ότι έχουν εφαρµοστεί πιστά τα εγκεκριµένα από τον ΕΟΤ αρχιτεκτονικά 

σχέδια της τουριστικής εγκατάστασης (η υπό αριθµό… έγκριση) και ότι 

έχουν τηρηθεί πλήρως οι τεχνικές προδιαγραφές ως προς τα δωµάτια, 

τους κοινόχ

(επίπλωση, ιµατισµός, τη

δωµατίων). 

 µη πιστής εφαρµογής των εγκεκριµένων σχεδίων πρέπει να 

λεπτοµερώς οι τυχόν παρεκκλίσεις (επ

η αυτή υπ

 56



πρακτικού τ η

από τον διαχε ον σκοπό αυτό συνυποβάλλεται και το καταστατικό της 

εταιρείας. 

κοινωνούς, άλ ε

πράγµατος, οπ  δικαστική απόφαση. 

 

1.14.2 Προϋπ
Προκειµένου ν  σήµα λειτουργίας προβλέπεται η υποβολή σειράς 

δικαιολογη ώ

1. 

2. 

3. 

4.  αρµόδιας νοµαρχίας (τµήµα υγιεινής) για την καλή 

 ο ι ι

δίκτυο δήµων και κοινοτήτων ή ανάλογων οργανισµών (ΕΥ∆ΑΠ) πρέπει 

7. Πιστοποιητικό υγείας του επιχειρηµατία ή του νόµιµου εκπροσώπου της 

όσωπο. 

Πρόνοιας Προσωπικού 

ν αίτηση 

ε 

συνεδρίασης ου ∆.Σ. Για τις άλλες µορφές εταιριών  δήλωση υποβάλλεται 

ιριστή. Για τ

Στην περίπτωση κοινωνίας η δήλωση υποβάλλεται από όλους τους 

λως από εκείνον στον οποίο έχει ανατεθ ί η διοίκηση του κοινού 

ότε συνυποβάλλεται το συµφωνητικό ή η

οθέσεις χορήγησης του σήµατος 
α χορηγηθεί το ειδικό

τικ ν, τα οποία συγκεκριµένα είναι τα παρακάτω: 

Αίτηση του επιχειρηµατία για χορήγηση του ειδικού σήµατος και 

έγκριση διακριτικού τίτλου όπου απαιτείται. 

Η υπεύθυνη δήλωση (µε την οποία ασχοληθήκαµε παραπάνω). 

Πιστοποιητικό πυρασφάλειας της αρµόδιας πυροσβεστικής υπηρεσίας. 

Βεβαίωση της

λειτουργία του αποχετευτικού συστήµατος της µ νάδας κα  το πόσ µο 

του νερού. Για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που είναι συνδεµένες µε 

να προσκοµίζεται ή ο λογαριασµός ύδρευσης και αποχέτευσης ή 

βεβαίωση του δήµου ή της κοινότητας για την σχετική σύνδεση της 

επιχείρησης. 

5. Έγκριση περιβαλλοντικών όρων. 

6. Αντίγραφο του ποινικού µητρώου τύπου Β των επιχειρηµατιών ή του 

νόµιµου αντιπροσώπου της εταιρείας, εάν πρόκειται για νοµικό 

πρόσωπο. 

εταιρείας, εάν πρόκειται για νοµικό πρ

8. Απόδειξη είσπραξης του παράβολου υπέρ του ΕΟΤ και υπέρ του 

Ταµείου Επικουρικής Ασφαλίσεως και 

Ελληνικής Ραδιοφωνίας- Τηλεόρασης και Τουρισµού (ΤΕΑΠ- ΠΕΡΤ), 

όπως ισχύουν κάθε φορά. 

9. Βεβαίωση του ΕΟΤ και της αρµόδιας ∆ΥΟ αυτού που κάνει τη

ότι δεν υφίσταται οφειλή από τα οριστικά ποσά που βεβαιώθηκαν σ
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βάρος του ΕΟΤ από επιβολή προστίµων καθώς και από ληξιπρόθεσµες 

οικονοµικές υποχρεώσεις προς τον ΕΟΤ. 

Βεβαίωση του Ξενοδοχειακού Επιµελητηρίου Ελλάδας (ΞΕΕ) περί 

ενηµερότητας των υποχρεώσεων ως προς αυτό. 

Απόδειξη είσπραξης του ποσού που αναλογεί υπέρ του ΞΕΕ όταν 

πρόκειται για καταλύµατα κύρια που λειτουργούν για πρώτη φορά όταν 

µεταβιβάζετα

10. 

11. 

ι η επιχείρηση. 

τητας του επιχειρηµατία. 

Όταν πρόκειτα  ξενοδοχειακά καταλύµατα τα οποία εκµεταλλεύονται νοµικά 

πρόσωπα τ

 Η αίτησ  υποβάλλεται από τον 

υπόχρεο υ

βιβλίο που τη ό τ α

παρακάτω στοι

1. βλίου καταχώρησης, 

3. 

4. 

5. 

7. 

Το ειδικό σή

επιχειρηµατίες ΕΟΤ µε απόδειξη από τους ίδιους ή από 

εξουσιοδοτ

Τα 

κάθε πενταετία  αφαιρείται12. 

                                                

12. Αποδεικτικό φορολογικής ενηµερό

13. Τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τον νόµο για την έγκριση 

διορισµού υπεύθυνου διευθυντή. 

ι για κύρια

ο ειδικό σήµα λειτουργίας εκδίδεται στο όνοµα του νοµικού προσώπου. 

η του ΕΟΤ για την χορήγηση του ειδικού σήµατος

ποβολής της υπεύθυνης δήλωσης. Το σήµα αυτό καταχωρείται σε ειδικό 

ρεί η αρµ δια υπηρεσία ου ΕΟΤ, µε αύξοντ  αριθµό και περιέχει τα 

χεία: 

τον αύξοντα αριθµό του βι

2. τον Αριθµό Φορολογικού Μητρώου, 

την µορφή της τουριστικής επιχείρησης, 

την δυναµικότητα, 

την κατηγορία, 

6. την περιοχή όπου βρίσκεται η επιχείρηση (οδός, αριθµός), 

τον διακριτικό τίτλο, και 

8. τα στοιχεία του επιχειρηµατία. 

µα λειτουργίας ταχυδροµείται µε απόδειξη στους ενδιαφερόµενους 

 ή παραλαµβάνεται από τον 

ηµένο από αυτούς πρόσωπο.  

δικαιολογητικά µε αριθµό 4, 5, 7, 8 και 9, 10, 11, 13 και 14 υποβάλλονται 

 από την χορήγηση του σήµατος, διαφορετικά

 

 

 
12 Βλ. Ευθυµιάτου – Πουλάκου Αντωνία, «Τουριστικό ∆ίκαιο», Αθήνα – Κοµοτηνή 1997σελ. 95 – 97  
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1.14.3 Πότε χορηγείται; 
∆εδοµένου ότι ο νόµος 2160/94 δεν αναφέρεται στο θέµα αυτό και µε βάση αυτά που 

µέχρι τότε προέβλεπε η νοµοθεσία όσον αφορά την χορήγηση της άδεια λειτουργίας, το 

σήµα λειτουργίας θα πρέπει να ζητηθεί από τον ιδιοκτήτη ξενοδοχειακής επιχείρησης 

όταν η επιχ η

 Το ια. Κάθε πέντε χρόνια όµως, ο 

δικαιούχος ό πυρασφάλειας, βεβαίωση για 

την καλή υτικού συστήµατος, αντίγραφο ποινικού µητρώου, 

πιστοποιητ  τικό φορολογικής ενηµερότητας, τα δικαιολογητικά για 

την έγκρισ εκ νέου των 

παραβόλων Αν αυτά δεν υποβληθούν, αιρείται το σήµα 

λειτουργία

ς. Είναι εξάλλου δυνατό να εισαχθούν και να 

εκδικασ

 έχει επίσης 

ρµοδιότητα να επιβάλλει κυρώσεις µετά σύµφωνης γνώµης της αρµόδιας επιτροπής13. 

όδια Επιτροπή, η οποία είναι δυνατό να 

ην εγ

ου. 
                                                

είρ ση λειτουργεί για πρώτη φορά. 

σήµα λειτουργίας έχει αόριστη διάρκε

 του πρέπει να επανυποβάλλει πιστοποιητικ

λειτουργία του αποχετε

ικό υγείας, αποδεικ

η του γενικού διευθυντή, βεβαιώσεις για την καταβολή 

 υπέρ του ΕΟΤ και ΞΕΕ. 

ς.  

 Οι παραβάτες, οποιασδήποτε από τις παρακάτω διατάξεις τιµωρούνται µε 

απόφαση του αρµόδιου Πληµµελειοδικείου µε ποινές που µπορεί να είναι αρκετά 

σοβαρές, κυρίως σε περίπτωση υποτροπή

θούν σύµφωνα µε την διαδικασία των επ’ αυτοφώρω αδικηµάτων.  

 Εκτός από τις παραπάνω ποινές, ο Γενικός Γραµµατέας του ΕΟΤ

α

 

1.14.4 Έγκριση τίτλου 
Η έγκριση του τίτλου υποδεικνύεται µε αίτηση του ιδιοκτήτη. Εάν ιδιοκτήτης είναι 

Ανώνυµη Εταιρία (Α.Ε) απαιτείται και πρακτικό του διοικητικού συµβουλίου της 

σχετικό µε την υπόδειξη του τίτλου.  

 Η αίτηση αυτή εξετάζεται από την Αρµ

µ κρίνει τον τίτλο που θεωρεί ως ανάρµοστο ή ακατάλληλο ή ότι δεν 

ανταποκρίνεται γενικά προς την συγκρότηση και εµφάνιση της επιχείρησης. 

 Οι τίτλοι που εγκρίνονται ανακοινώνονται στο Ξενοδοχειακό Επιµελητήριο, το 

οποίο υποχρεούται να τηρεί Ειδικό Βιβλίο Τίτλων. 

 Η καταχώρηση των τίτλων στο Βιβλίο Τίτλων του Επιµελητηρίου αποτελεί 

απαραίτητη προϋπόθεση της παροχής προστασίας προς αποκλειστική κυριότητα και 

χρήση του τίτλ
 

13 Βλ. Ευθυµιάτου – Πουλάκου Αντωνία, «Τουριστικό ∆ίκαιο», Αθήνα – Κοµοτηνή 1997σελ. 99  
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 Τα δικαιώµατα αυτά κυριότητας και χρήσης του τίτλου αποκτώνται µε την 

έγκριση του τίτλου, και διαρκούν όσο διαρκεί και η εξάσκηση του επαγγέλµατος από 

τον δικαιούχο και επί δυο επιπλέον χρόνια. Μετά την παρέλευση της διετίας αυτής ο 

τίτλος είναι δυνατό να χρησιµοποιηθεί από άλλο ξενοδοχείο, αφού όµως βεβαίως 

ρηθε

πορεί να ζητήσει από τον ΕΟΤ την έγκριση τίτλου. Εφόσον εγκριθεί, αποκτά ο ίδιος 

’ αυτόν το οποίο δεν µεταβιβάζεται στον µισθωτή ξενοδόχο, 

 ξενοδοχείου στην ξένη γλώσσα έχει εγκριθεί 

πό την

ενικά

ότητα εµπορική εταιρία, της οποίας 

 κεφά

για την κατ’ εξοχήν κεφαλαιουχική εταιρία, για την οποία τα 

ό το είδος της επιχείρησης την οποία 

σκεί. 

της Α.Ε. 

µφανί

                                                

τη ί από την αρχή η παραπάνω διαδικασία. 

 Ιδιοκτήτης κτιρίου, το οποίο πρόκειται να χρησιµοποιηθεί ως ξενοδοχείο, 

µ

το δικαίωµα, κυριότητας σ

χωρίς την συγκατάθεση του ιδιοκτήτη του κτιρίου. Ο τυχόν µισθωτής διατηρεί το 

δικαίωµα χρήσης του τίτλου για όλη την διάρκεια της παραµονής του σε αυτό. 

 Η µετάφραση του ονόµατος του

α  Επιτροπή Χορηγήσεως Αδειών Λειτουργίας Ξενοδοχείων14.   

 

1.14.5 Παρουσίαση Ανώνυµης Εταιρίας  
Γ   

Ανώνυµη Εταιρία (Α.Ε) είναι η µε νοµική προσωπικ

το λαιο διατηρείται σε ισότιµα και µεταβιβαστά µερίδια (µετοχές) και της οποίας 

οι εταίροι (µέτοχοι) ευθύνονται µόνον µέχρι του ποσού της εισφοράς τους. 

 Πρόκειται 

πρόσωπα των εταίρων δεν έχουν καµία σηµασία. Αντίθετα, ιδιαίτερη σηµασία έχει το 

κεφάλαιό της, το οποίο διαιρείται σε ίσα µεταξύ τους µερίδια, τις µετοχές.  

 Η Α.Ε. είναι εµπορική εταιρία σύµφωνα µε ειδική διάταξη του νόµου, 

ανεξάρτητα από το εάν ο σκοπός της είναι εµπορικός ή όχι.  

 Η επωνυµία της Α.Ε. σχηµατίζεται απ

α Είναι δυνατόν να συµπεριλαµβάνονται σ’ αυτήν και το όνοµα του φυσικού 

προσώπου ή η επωνυµία άλλης εταιρίας. Πάντως, πρέπει οπωσδήποτε να περιέχονται 

στην επωνυµία οι λέξεις «Ανώνυµη Εταιρία». 

 Ιστορικά η Α.Ε. εµφανίζεται, σε πρωτόγονη µορφή, τον ιε’ και ιστ’ αιώνα στην 

Ιταλία. Οι πρώτες εταιρίες όµως που πλησιάζουν έντονα την σηµερινή µορφή 

ε ζονται τον ιζ’ αιώνα και έχουν ως δραστηριότητα τον αποικισµό και το θαλάσσιο 

εµπόριο, π.χ. η ολλανδική εταιρία των Ανατολικών Ινδιών.  

 
14 Βλ. Ευθυµιάτου – Πουλάκου Αντωνία, «Τουριστικό ∆ίκαιο», Αθήνα – Κοµοτηνή 1997σελ. 102 – 103  
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 Η Α.Ε. διέπεται από διάφορες νοµοθετικές διατάξεις όπως επίσης από τις ειδικές 

 διέπεται από τον υπ’ αριθµ. 2190/1920 

νωνύµων εταιριών» νόµο, όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε από 

 ίδρυ

ο κατ

ία το καταστατικό πρέπει να περιέχει 

ι δήµος ή κοινότητα της 

ν καθώς και η ονοµαστική τους αξία. 

ρέπει επίσης να περιέχονται στο καταστατικό της ΑΕ διατάξεις: 

πή ονοµαστικών µετοχών σε ανώνυµες ή ανωνύµων σε 

9. Για την σύγκληση, τη συγκρότηση, τη λειτουργία και τις αρµοδιότητες των 

10. Για τους ελεγκτές. 

11. Για τα δικαιώµατα των µετόχων. 

διατάξεις του Εµπορικού Νόµου. Κυρίως, όµως

«περί α

µεταγενέστερα νοµοθετήµατα. 

 

1.14.6  Ίδρυση της Α.Ε. 
Η ση της Α.Ε. περνά από τα παρακάτω στάδια: Σύναψη καταστατικού, ανάληψη 

µετοχών, έγκριση καταστατικού και άδεια σύστασης της Α.Ε. από την διοίκηση και 

τέλος δηµοσίευση του καταστατικού. Αναλυτικότερα: 

 

1.14.7 Σύναψη καταστατικού  
Τ αστατικό είναι σύµβαση µεταξύ δύο ή περισσότερων φυσικών ή νοµικών 

προσώπων, των ιδρυτών, που καταρτίζεται οπωσδήποτε µε συµβολαιογραφικό έγγραφο 

και περιέχει τις εταιρικές συµφωνίες. 

 Υπάρχουν ορισµένα στοιχεία τα οπο

οπωσδήποτε. Αυτά είναι: 

1. Η επωνυµία της εταιρίας 

2. Ο σκοπός της  

3. Η έδρα της, που πρέπει υποχρεωτικά να είνα

ελληνικής επικράτειας. 

4. Η διάρκειά της, µια και κατ’ αρχήν, η διάρκεια της είναι περιορισµένη. 

5. Το ύψος και ο τρόπος καταβολής του εταιρικού κεφαλαίου. 

6. Το είδος των µετοχώ

Π

7. Για την µετατρο

ονοµαστικές. 

8. Για την σύγκληση, τη συγκρότηση, τη λειτουργία και τις αρµοδιότητες του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

Γενικών Συνελεύσεων. 
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12. Για τον ισολογισµό και τη διάθεση των κερδών. 

13. Για την λύση της εταιρίας και την εκκαθάριση της περιουσίας της. 

Είναι, τέλος, απαραίτητο να αναφέρονται στο καταστατικό τα ατοµικά στοιχεία των 

ση της εταιρίας. 

τα οποία όπως είπαµε είναι υποχρεωτικά για την 

εγκυρό α ικού, µπορούν να περιέχονται και πολλά άλλα. Τα στοιχεία 

αυτά συνήθως

και εκκαθά

1.14.8
Με τον ρικού κεφαλαίου. 

 ίδρυση), είτε από το 

κοινό 

σηµασία δ δούµε, το κεφάλαιο το οποίο απαιτείται για την ίδρυση της 

εταιρία

 Εκτ ν είναι δυνατόν να δοθεί η άδεια για την σύσταση 

της ετα

 

1.14.9 ατικού και άδεια συστάσεως  
Σύµφω του καταστατικού και η άδεια συστάσεως 

και λειτ  Εµπορίου.  

 ι για τις 

 

ωνα µε τους σχετικούς νόµους. 

προσώπων που το έχουν υπογράψει, καθώς και το συνολικό ποσό των δαπανών που 

απαιτήθηκαν για τη σύστα

Εκτός από τα στοιχεία αυτά, 

τητ  του καταστατ

 αφορούν τα όργανα της εταιρίας, τα δικαιώµατα των µετόχων, την λύση 

ριση της εταιρίας, κ.ά.  

 

 Ανάληψη των µετοχών 
 όρο ανάληψη των µετοχών εννοούµε την κάλυψη του εται

Αυτή µπορεί να γίνει είτε αποκλειστικά από τους ιδρυτές (ενιαία

µε δηµόσια εγγραφή (διαδοχική ίδρυση). Το στοιχείο αυτό έχει ιδιαίτερη 

ιότι, όπως θα 

ς δεν είναι το ίδιο στην µια και στην άλλη περίπτωση. 

ός από αυτό, κατ’ αρχή, δε

ιρίας από την διοίκηση, χωρίς την ανάληψη των µετοχών15. 

 Έγκριση του καταστ
να µε τον νόµο περί Α.Ε. η έγκριση 

ουργίας της Α.Ε. παρέχεται τυπικά µε απόφαση του υπουργού

Ήδη όµως η διάταξη αυτή έχει απλουστευθεί και η άδεια παρέχετα

εταιρίες που έχουν την έδρα τους στην περιφέρεια τέως διοικήσεως πρωτευούσης από 

την διεύθυνση ανωνύµων εταιριών, ενώ για τις υπόλοιπες εταιρίες από τον αρµόδιο 

κατά τόπους νοµάρχη.  

Προϋπόθεση για την άδεια συστάσεως είναι ο έλεγχος της νοµιµότητας του 

καταστατικού. Η διοίκηση δηλαδή δεν προχωρεί σε εξέταση της σκοπιµότητας της 

ιδρύσεως της εταιρίας, αλλά περιορίζεται στον έλεγχο σχετικά µε το εάν το 

καταστατικό έχει καταρτιστεί σύµφ

                                                 
15 Βλ. Ευθυµιάτου – Πουλάκου Αντωνία, «Εµπορικό ∆ίκαιο», Αθήνα – Κοµοτηνή 1996 σελ. 226 – 227  
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 Αντίστοιχη έγκριση της διοίκησης απαιτείται και για κάθε τροποποίηση του 

καταστατικού.  

 

1.14.10 ∆ηµοσίευση του καταστατικού 
Η ολοκλήρωση της διαδικασίας για την ίδρυση µιας ανώνυµης εταιρίας, γίνεται µε τη 

ηµοσι

Η δηµοσιότητα αυτή πραγµατοποιείται σε δύο στάδια, τα εξής: 

εων και στοιχείων που 

γείου 

 καταχώριση στο τεύχος Ανωνύµων Εταιριών και Εταιριών 

είων που υποβάλλονται σε δηµοσιότητα. 

3. το φάκελο της εταιρίας µε όλα τα έγγραφα που καταχωρίζονται στη µερίδα 

 

 

 

 

                                                

δ ότητα πράξεων και στοιχείων. Πρόκειται για ένα νέο σύστηµα που εισήχθη µε το 

π.δ. 409/86 µε βάση την πρώτη κοινοτική οδηγία (άρθρα 7α – 7γ). 

 

Α. Σε πρώτη φάση γίνεται καταχώρηση των πράξ

υποβάλλονται σε δηµοσιότητα σύµφωνα µε τον νόµο, στο Μητρώο 

Ανώνυµων Εταιριών, που τηρείται από την υπηρεσία του Υπουρ

Εµπορίου της Νοµαρχίας όπου έχει την έδρα της η εταιρία. Πριν την 

αρχή που τηρεί το ΜΑΕ. 

Β. Στη συνέχεια γίνεται δηµοσίευση ανακοίνωσης σχετικά µε την 

παραπάνω

Περιορισµένης Ευθύνης της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης. 

 Το Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών αποτελείται τουλάχιστον από: 

1. το βιβλίου µητρώου ανωνύµων εταιριών, όπου καταχωρίζονται µε 

χρονολογική σειρά οι επωνυµίες των Α.Ε. 

2. την µερίδα κάθε εταιρίας για την καταχώρηση των πράξεων και των 

στοιχ

της και 

4. το ευρετήριο των εταιριών, όπου αναγράφονται µε αλφαβητική σειρά η 

επωνυµία κάθε εταιρίας και ο αριθµός µητρώου της16.  

 

 

 
16 Βλ. Ευθυµιάτου – Πουλάκου Αντωνία, «Εµπορικό ∆ίκαιο», Αθήνα – Κοµοτηνή 1996 σελ. 229  
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 1  
Προϋπολογισµός µιας Ξενοδοχειακής Επένδυσης 

.1 Παρουσίαση ξενοδοχείου 

να ξενοδοχείο πολυτελείας, “HOTEL AIRIA”, θα προστεθεί στο δυναµικό των 

νοδοχείων της Ρόδου. Η όλη επένδυση, σε µεγάλο ποσοστό µε ίδια κεφάλαια, 

ναµένεται να ολοκληρωθεί µέσα σε 16 µήνες και ανήκει στην εταιρεία AIRIA A.E.. 

ιοκτήτες της εταιρείας είναι οι κυρίες Ανταλουδάκη Ειρήνη και Μαριέττου Ελευθερία 

ου θα παρακολουθήσουν από κοντά το σχεδιασµό και την  πρόοδο των εργασιών µε 

οναδικό στόχο να παρουσιάσουν, ακόµη και µε υπέρβαση του προϋπολογισµένου 

όστους, ένα πλήρες ξενοδοχειακό συγκρότηµα  πολυτελείας. 

Κοντά σε µία από τις οµορφότερες περιοχές του νησιού το “HOTEL AIRIA” 

 ότι θα κατακτήσει σηµαντική θέση στην ξενοδοχειακή βιοµηχανία όχι µόνο 

 νησιού αλλά ολόκληρης της Ελλάδας. 

Το ξενοδοχείο θα µπορεί να φιλοξενήσει 800 άτοµα σε 300 πολυτελή δωµάτια, 

σουίτες και 10 σουίτες. Το 95% µε θέα την θάλασσα. Ιδιαίτερη προσοχή έχει 

, εκτός από τις σύγχρονες ανέσεις, στον τοµέα της ασφάλειας των 

µενων αφού κάθε δωµάτιο διαθέτει εκτός από την µαγνητική κλειδαριά, 

 

 

 

 

 

 

Κεφάλαιο

 

1

Έ

ξε

α

Ιδ

π

µ

κ

 

πιστεύεται

του

 

20 Junior 

δοθεί

φιλοξενού
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βραδύκαυστες πόρτες ασφαλείας, ανιχνευτές καπνού (smoke detectors), σύστηµα 

σης (sprinklers), ηλεκτρονικές θυρίδες τιµαλφών, καθώς και 

ά που θα χαρίσουν 

τους φιλοξενούµενους µια πραγµατικά ευχάριστη διαµονή όπως: 

posium µε δυνατότητα παρασκευής ορισµένων 

 εξωτερικές πισίνες 

τροπικής εµφάνισης, εσωτερική πισίνα µε ξεχωριστό τζακούζι, πλήρες

 χώροι

άρχει ξεχωριστή πισίνα καθώς και παιδική 

αρά. 

ώ

µο ενώ ταυτόχρονα, 

αυτόµατης πυρόσβε

σύστηµα προτεραιότητας σε επείγουσες κλήσεις.  

 Το ξενοδοχείο θα διαθέτει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικ

σ

 Τρία εστιατόρια, το Sym

εδεσµάτων µπροστά σε πελάτη (σε show kitchen), κατά την διάρκεια, τόσο του 

πρωινού, όσο και του δείπνου, για όσους επιθυµούν να γευµατίσουν a la carte κοντά 

στην πισίνα και το Thalassa για όσους αναζητούν gourmet γεύσεις  λίγα µόλις µέτρα 

από τον ήχο των κυµάτων της παραλίας. 

 Τρία µπαρ µε διαφορετική ατµόσφαιρα το καθένα (To Mythos Bar στο σαλόνι, 

το Oasis Pool Bar πάνω στην πισίνα και το Poseidon Beach Bar στην παραλία.). 

 Για τους λάτρεις των σπόρ, θα υπάρχουν δύο µεγάλες

 γυµναστήριο, 

νέοι  ευεξίας (Spa), ένα γήπεδο τένις, ένα γήπεδο µπάσκετ / βόλεϊ (και τα δύο 

φωτιζόµενα το βράδυ), µίνι γκολφ, beach volley, αίθουσα ηλεκτρονικών παιχνιδιών. 

Ακόµη για τους νεαρούς επισκέπτες θα υπ

χ Η οργάνωση των αθλητικών και ηµερήσιων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων έχει 

ανατεθεί σε µία ενθουσιώδη νεανική οµάδα που τα περισσότερα µέλη της είναι 

απόφοιτοι γυµναστικ ν ακαδηµιών.  

 Η συνεδριακή υποδοµή του ξενοδοχείου θα αποτελείται από µία αίθουσα 

πολλαπλών χρήσεων 400 ατόµων (Academia Hall), εξοπλισµένη µε οπτικοαουστικά 

µέσα τελευταίας τεχνολογίας, καθώς και δύο meeting rooms 100 ατόµων το καθένα 

(Plato και Socrates). 

 Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στον τοµέα της εξυπηρέτησης ατόµων µε ειδικές 

ανάγκες αφού κάθε σηµείο του ξενοδοχείου θα είναι προσπελάσι

υπάρχουν και χώροι ειδικά σχεδιασµένοι για τα άτοµα αυτά, όπως για παράδειγµα 

τουαλέτες. 

 Επίσης µια σειρά από επιλεγµένα καταστήµατα και κοµµωτήριο, θα 

εξασφαλίζουν σε µεγάλο ποσοστό ότι χρειάζεται ένας πελάτης στην διάρκεια των 

διακοπών του. 
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 Το “HOTEL AIRIA” πρόκειται να εγκαταστήσει ότι πιο σύγχρονο τόσο στον 

τοµέα της τεχνολογίας όσο και στον τοµέα του περιβάλλοντος. Αιχµή του δόρατος 

αποτελεί το Βuilding Management System ένα πλήρως µηχανογραφηµένο σύστηµα 

διαχείρισης της ενέργειας, το οποίο διαµέσου ειδικών αισθητήρων ελέγχει και 

προγραµµατίζει κάθε κατανάλωση ενέργειας, ενώ σε συνεργασία µε το ξενοδοχειακό 

software επιτρέπει στην διοίκηση του ξενοδοχείου να επεµβαίνει σε µία σειρά από 

παραµέτρους ενέργειας, αλλά και να δηµιουργεί σενάρια κατανάλωσης ενέργειας 

ανάλογα µε τον αριθµό των φιλοξενούµενων και των κλιµατολογικών συνθηκών. 

για ένα πιο γρήγορο και αποτελεσµατικό σέρβις. Η διάχυση της 

έας τ

ούν και θα λειτουργούν µε επιτυχία ασύρµατες ζώνες ευρυζωνικότητας (wi 

ρ  τ

ριστική είναι η προσοχή στην ποιότητα των υπηρεσιών, αφού στην 

 

ήρων 

 Ιδιαίτερη προσοχή επίσης δόθηκε στην µηχανοργάνωση των διαφόρων 

υπηρεσιών, ούτως ώστε οι λειτουργικές πληροφορίες να είναι πάντα διαθέσιµες χωρίς 

χάσιµο χρόνου, καθώς και οι χρεώσεις των καταναλώσεων να γίνονται αυτόµατα 

(συστήµατα on line) 

ν εχνολογίας φθάνει σε τέτοιο βαθµό ώστε να αντιστοιχεί ένα τερµατικό 

ηλεκτρονικού υπολογιστή σε κάθε τέσσερις εργαζοµένους στο ξενοδοχείο, σε πλήρες 

δίκτυο που καλύπτει τον κάθε χώρο. Στους κοινόχρηστους χώρους του ξενοδοχείου θα 

εγκατασταθ

fi hotspots) προσθέτοντας µε τον τ όπο αυτό µια επιπλέον υπηρεσία στην διάθεση ων 

πελατών µας. 

 Χαρακτη

στελέχωση δόθηκε προτεραιότητα στους απόφοιτους τουριστικών σχολών, µε 

αποτέλεσµα περισσότερο από το 1/3 του συνόλου του προσωπικού να έχει τουριστική / 

ξενοδοχειακή εκπαίδευση, µέσης και ανώτερης βαθµίδας. Επίσης ένα ποσοστό 60% του 

προσωπικού θα παρακολουθήσει δίµηνα εκπαιδευτικά σεµινάρια, πριν από την έναρξη 

λειτουργίας του ξενοδοχείου. 

 Στον τοµέα περιβαλλοντικής διαχείρισης το ξενοδοχείο µας έχει υιοθετήσει 

σύστηµα διαχωρισµού των απορριµµάτων, χρήση υγραερίου σε ποσοστό 90% τόσο 

στην κουζίνα όσο και στην παραγωγή νερού και ατµού, ευρεία χρήση λαµπτ

εξοικονόµησης ενέργειας, συλλογή χρησιµοποιηµένων µπαταριών σε ξεχωριστούς από 

τα λοιπά απορρίµµατα συλλέκτες, συλλογή και ανακύκλωση λαδιών, ενώ ταυτόχρονα 

δίνεται προτεραιότητα στην χρήση ανακυκλώσιµων υλικών και φυσικών προϊόντων. 

Χαρακτηριστικό της περιβαλλοντικής ευαισθησίας είναι ότι δεν χρησιµοποιείται 

πετρέλαιο.     
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1.2 Τεχνικές προδιαγραφές – ∆ιαρρύθµιση εσωτερικών χώρων  

1.2.α. Χώροι Προσέλευσης  
1. Ανεµοφράκτης εφόσον ο χώρος κλιµατίζεται διαστάσεων 2,00 Χ 3,00 = 6µ2 

ή κυκλική πόρτα 2,00µ. 

2. Χώρος εισόδου – υποδοχής LOBBY µε ελάχιστες διαστάσεις σε µέτρα από 

µ

ιµαλφών µε άµεση εποπτεία από την RECEPTION (µόνο 

ς χώρους υγιεινής. Ελάχιστες διαστάσεις W.C. 0,90 Χ 1,30µ. και 

. Η>2,20µ. Τα 

ής θα έχουν άµεση επικοινωνία µε το LOBBY κατά 

Επίσης:  

στάθµη τη των ΑΜΚ 

είναι εξ

έξω ή συρό

11. 

 

1.2.β. 
12. ο ή στρογγυλή µε φανάρι µε 

φους 

101 – 300 κλίνες 10,00µ. για τις κατηγορίες Πολυτελείας και Α΄. 

3. RECEPTION µε ελάχιστο ήκος σε µέτρα 2,00µ. Για ένα τουλάχιστο µέτρο 

µήκους το ύψος του πάγκου θα είναι 0,80µ. για µικρά παιδιά και άτοµα 

µειωµένης κινητικότητας (ΑΜΚ). 

4. Χώρος αποθήκευσης αποσκευών κοντά στη RECEPTION. 

5. Θυρίδες φύλαξης τ

για τις κατηγορίες Πολυτελείας και Α΄). 

6. Χρηµατοκιβώτιο φύλαξης τιµαλφών πελατών για όλες τις κατηγορίες. 

7. Τηλεφωνικό κέντρο στον ίδιο χώρο µε τη RECEPTION. 

8. Τηλεφωνικός θάλαµος. Μία τουλάχιστο συσκευή θα είναι στο ύψος 0,90 για 

ΑΜΚ. 

9. Γραφεία. 

10. W.C. Πελατών συγκρότηµα W.C. ανδρών, γυναικών και καλλωπιστήρια για 

του

Η>2,20µ. Ελάχιστες διαστάσεις προθαλάµου 1,30µ. Χ 1,50µ

συγκροτήµατα υγιειν

προτίµηση ή διαφορά 1ο ορόφου.  

Τα W.C. ΑΜΚ έχουν τη χαρακτηριστική πινακίδα στις πόρτες και είναι στη 

ς εισόδου. Είναι δύο (2) χωριστά ανδρών – γυναικών. Το W.C. 

οπλισµένο µε µία χειρολαβή στήριξης. Οι πόρτες θα είναι ανοιγόµενες προς τα 

µενες εξωτερικά. 

Βεστιάριο. 

Κυκλοφορία 
Κυρίως κλιµακοστάσιο µε πλατύσκαλ

πρόσβαση από το χώρο υποδοχής – εισόδου (LOBBY) προς τους ορό
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και φωτισµό και αερισµό κατά ΓΟΚ. Ελάχιστο πλάτος 1,40 µ. Το 

α µε τις διατάξεις της Πυροσβεστικής µε αυτόµατη επαναφορά. 

ο που είναι τα ειδικά δωµάτια τα φύλλα της πόρτας θα είναι 

θήρας σε ύψος 0,90εκ. έως 1,00µ. Για 

πλάτος κλίµακος άνω του 1,20µ. απαιτούνται χειρολισθήρες και από τις 

 υπάρχουν ράµπες ανόδου για τα άτοµα µε µειωµένη 

πό τη στάθµη του δρόµου µέχρι τους χώρους αναψυχής και 

γενικά χώρους συνάθροισης κοινού. Το πλάτος της ράµπας είναι 0>1,20µ., η δε 

ίνεται από 6% έως 8% ανάλογα µε το µήκος. 

ο

µε 

να φ

 

1.2.γ. Χώ
Περ

16. 

17. Σαλ

18. Χώ

19. Χώ

Σαν αναµονή

κυκλοφορίας (

να είναι χωρισ µένοι ανάλογα µε τη χρήση τους. 

 

2,00µ. και µήκος 1,60µ. / κάθισµα. Ελάχιστο απαιτούµενο µήκος πάγκου 12,00µ.  

πλατύσκαλο κάθε ορόφου θα αποµονώνεται από τους διαδρόµους µε πόρτες 

σύµφων

Στον όροφ

ανοιγόµενα προς διαφορετική κατεύθυνση µε χρόνο καθυστέρησης 30΄΄. 

Α) δεν επιτρέπονται περισσότερα από 15 συνεχόµενα ύψη (ρίχτια) 

Β) το ύψος σε κάθε ρίχτι να είναι 13εκ. µε 17,5εκ. 

Γ) το πάτηµα 28εκ. µε 36εκ. 

∆) απαιτείται πάντα χειρολισ

δύο πλευρές.  

13. Κλίµακα κινδύνου σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του ΓΟΚ.  

14.Ανελκυστήρας πελατών. Είθισται να διαθέτουν όλες οι κατηγορίες 

ανελκυστήρα. Επίσης

κινητικότητα α

κλίση της κυµα

15. ∆ιάδροµ ι κυκλοφορίας στους κυρίους χώρους κλειστούς και ηµιυπαίθριους 

ελάχιστο πλάτος 1,40µ. για τα ξενοδοχεία Πολυτελείας 1,30µ. Όλοι πρέπει 

ωτίζονται και να αερίζονται φυσικά ή τεχνικά.  

ροι Υποδοχής  
ιλαµβάνουν (300 κλίνες): 

Αναµονή 

όνι & Bar  

ρος τηλεόρασης  

ρος παιχνιδιού (Play room) 

 νοούµε το χώρο καθιστικού κοντά στη RECEPTION. Οι χώροι 

διάδροµοι, κλίµακες κ.λπ. δεν υπολογίζονται). Οι χώροι υποδοχής µπορεί 

µένοι ή ενοποιη

Ο πάγκος Bar µόνον αφαιρείται από την επιφάνεια. ∆ιαστάσεις πάγκου Bar 
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1.2.δ. 
Πρόκει

συνεστ

δεν µέν

 

ανεξάρ

από το . Έχει ελάχιστη 

πιφάνεια 200,00 µ2. πρέπει να περιλαµβάνει βοηθητικούς χώρους όπου θα φυλάγεται 

µατα προβολών, καµαρίνια για παραστάσεις κ.λπ. Ο χώρος 

πρέπει 

 

1.2.ε.  
 εναλλακτικές λύσεις ανάλογα µε τη δυναµικότητα της 

οσαύξηση της επιφάνειας π.χ. του χώρου 

ά το 

ήµισυ σε ηµιυπαίθρια εφόσον οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν. Η επιλογή 

 τον ιδιοκτήτη. Πρόβλεψη για ΑΜΚ γίνεται 

ήριο πρωινού µε ψυγείο και αποθήκη. 

Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων  
ται για αίθουσα που προορίζεται για εκδηλώσεις όπως συνέδρια, διαλέξεις, 

ιάσεις, χορούς, δεξιώσεις κ.λπ. Μπορεί να χρησιµοποιείται και για άτοµα που 

ουν στο ξενοδοχείο.  

Πρέπει να βρίσκεται σε άµεση σχέση µε το LOBBY και να έχει δική της 

τητα είσοδο, µε χολ, ανεµοφράκτη, W.C., βεστιάριο, δυνατότητα εξυπηρέτησης 

 µαγειρείο και είναι προαιρετική για όλες τις κατηγορίες

ε

ο εξοπλισµός της µε µηχανή

να κλιµατίζεται.  

Χώροι Εστίασης  
20. Αίθουσα πρωινού µε

µονάδας και φυσικά ανάλογη πρ

σαλονιού – Bar, εάν δεν υπάρχει χωριστός χώρος. Για τα ξενοδοχεία 

Πολυτελείας και Α΄ τάξης είναι υποχρεωτική η παροχή πρωινού στα 

υπνοδωµάτια (Room Service). 

21. Αίθουσα απλών γευµάτων (Snack Bar). 

22. Αίθουσα εστιατορίου κλασικού τύπου. Μπορεί να κατανέµεται κατ

τρόπου λειτουργίας του γίνεται από

υποχρεωτικά στους χώρους υποδοχής και εστίασης. Προβλέπονται θέσεις για 

αναπηρικά τροχήλατα 1/300 άτοµα µε τουλάχιστον 4 θέσεις, η δε πρόσβαση 

γίνεται µε ράµπες.  

Α) Εστίαση – Self service ή Buffet. Προβλέπονται σε όλες τις 

κατηγορίες. Σ’ αυτούς τους χώρους παρέχεται πρωινό, γεύµα ή δείπνο ή 

και τα δύο. Επίσης µπορούν να περιλαµβάνουν και άλλες µορφές χώρων 

εστίασης όπως ταβέρνα, καφενείο υπαίθριο Snack – Bar κ.λπ. 

Απαραίτητη είναι η ύπαρξη W.C.  

23. Παρασκευαστ
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24. Μαγειρεία (απλών γευµάτων και εστιατορίου) µε αποθήκη τροφίµων ηµέρας 

 

στήριο πρωινού βρίσκεται στην ίδια στάθµη µε 

 1 ορόφου. Σ’ αυτή την περίπτωση 

ς, λινοθήκες κ.λπ. 

 

1.2.ζ. Υπνοδω
  α. 2 κλι

Ελάχ

 

τια σε διαστάσεις 1,20 Χ 0,60 µ. 

 

ξη πόρτας µεταξύ υπνοδωµατίου και προθαλάµου 

 

 ια άτοµα µε ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Κ.)  

 ζ. Χώρο

• περ uche – µπανιέρα. Ο χώρος 

αερίζετ

και ψυγείο ηµέρας.  

25. Αποθήκες µαγειρείου επιφάνεια 50% της επιφάνειας του µαγειρείου. 

Περιλαµβάνουν κάβα ποτών, καταψύκτη, γενικές αποθήκες τροφίµων, ψυγείο 

σκουπιδιών, µαγειρείο. 

26. Το µαγειρείο ή παρασκευα

την αίθουσα που εξυπηρετεί ή µε διαφορά

δηµιουργείται OFFICE εστιατορίου ή αίθουσας πρωινού. 

Περιλαµβάνει: 

• Σκάλα επικοινωνίας µε το µαγειρείο 

• Πάγκο για την τοποθέτηση των δίσκων 

• Αναβατόριο µηχανοκίνητο ή ηλεκτροκίνητο ή ανελκυστήρα 

• Σκευοθήκε

• Ψυγείο µε έτοιµα κρύα πιάτα, φρούτα κ.λπ. (στο OFFICE)  

µάτια  
νών (2 µονά κρεβάτια 1,00 Χ 2,00µ.) 

ιστη διάσταση σε 3,40µ. 

Ελάχιστη επιφάνεια σε 15,00µ2 

β. Ντουλάπια  

• για δίκλινα δωµά

γ. Προθάλαµος υπνοδωµατίων  

• ελάχιστη διάσταση 0,90 

• υποχρεωτικώς η ύπαρ

δ. Βεράντες  

ε. ∆υνατότητα σύνδεσης 2 υπνοδωµατίων µε πόρτα που ασφαλίζεται και από τις 

δύο πλευρές.  

στ. Πρόβλεψη γ

ι Υγιεινής Υπνοδωµατίων 

ιλαµβάνουν λουτήρα (νιπτήρα) και do

αι και φωτίζεται µε τεχνικά ή φυσικά µέσα.  
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• Στα ς υγιεινής) 

αλλά απλή κλίση δαπέδου για την αποχέτευση σε σιφώνι. Υπάρχουν επίσης 

ιρολαβές. Οι θύρες ανοίγουν προς τα έξω.  

Περιλαµβ

Α µού, παροχή νερού, θέση για άπλυτα, θέση 

καµαριέρας) 

Β . 1,00 – 2,00 ανάλογα µε 

Γ ση καροτσιών, πρωινού, πάγκος προετοιµασίας, 

λ

α (κατακόρυφη αν πρόκειται για διαφορετικούς χώρους) 

 

 εσίας από το office 

.2.η. ν   
 α

 

 γ

 

 

ριο – σιδερωτήριο – γενική λινοθήκη 

 

1.2.θ. 

ρµάρια χωριστά ανδρών και γυναικών) 

 

 ωπικού  

 υπνοδωµάτια ΑΜΚ δεν υπάρχει ντουζιέρα (δηλαδή το είδο

τουλάχιστον 2 χε

 η. Βοηθητικού Χώροι (OFFICE)  

άνει:  

. χώρο καθαρισµού (είδη καθαρισ

για καροτσάκι 

. λινοθήκη ερµάριο βάθους 0,60µ. και ύψους 2,00µ

την κατηγορία  

. σερβίρισµα πρωινού (θέ

άντζα φύλαξης) 

 ∆. επικοινωνί

Ε. ανελκυστήρας υπηρεσίας µόνο στις κατηγορίες πολυτελείας και Α΄  

Στ. σκάλα υπηρ

 

1 Συγκρότηµα Βοηθητικών Χώρω
. αποθήκη επίπλων 

β. γενικές αποθήκες - γραφείο αποθηκάριου 

. αποθήκη καυσίµων 

δ. εγκατάσταση κεντρικής θέρµανσης  

ε. γραφείο συντήρησης  

 στ. γραφείο συντήρησης  

 η. πλυντή

Χώροι Προσωπικού 
Α. χώρος υγιεινής προσωπικού (µε w.c., douche, νιπτήρα, προθάλαµο, 

αποδυτήρια µε ε

Β. κοιτώνες προσωπικού (προαιρετικά) 

Γ. εστιατόριο προσ

 ∆. είσοδος υπηρεσίας για τους βοηθητικούς χώρους.     
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1.2.ι. Άλλες Λειτουργίες στα Ξενοδοχεία  

• κλειστή ή ανοιχτή στην Κατ. Πολυτελείας 

• ά στις κατηγορίες πολυτελείας και 

•

• η διάσταση 4,00µ.)  

•

• 

• Παιδική χαρά  

• έ

•

• 

• ήτων (κλειστοί ή ανοιχτοί, άλλο για προσωπικό και 

κ. Καταστήµατα και λοιπές εξυπηρετήσεις  

•  συναλλάγµατος  

 

1.2.λ   

• Ηχοµόνωση δωµατίων (σύµφωνα µε τον εκάστοτε ισχύοντα ΓΟΚ). Στους 

διαχωριστικούς τοίχους µεταξύ των δωµατίων και διαδρόµων ή του 

 χώρου πρέπει να υπάρχει η ελάχιστη απαιτούµενη ηχοµονωτική 

ς στα πατώµατα και τις οροφές των υπνοδωµατίων. Βασική 

• Ταβέρνα προαιρετική (Thalassa) 

Πισίνα υποχρεωτική 

Γυµναστήριο πλήρες – σάουνα υποχρεωτικ

Α΄  

 Αποδυτήρια και W.C. πελατών 

 Παιδική πισίνα (ελάχιστ

 (Mythos Bar) 

Αθλοπαιδιές 

• Baby sitting 

 Υπαίθριο θ ατρο  

 Ναυταθλητισµό 

∆άσκαλος κολύµβησης  

 Χώρος στάθµευσης αυτοκιν

άλλο για πελάτες)     

 

1.2.

•   Κοµµωτήριο  

• Τουριστικά Καταστήµατα 

• Υπηρεσία εφηµερίδων και περιοδικών  

• Υπηρεσία για πλύσιµο και καθάρισµα ρούχων πελατών (housekeeping) 

Υπηρεσία

• Mini Market  

. Εγκαταστάσεις

περιβάλλοντος

ικανότητα. Οµοίω
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είναι η σωστή επιλογή των υλικών για καλύτερα αποτελέσµατα τα οποία πρέπει 

Να εξασφαλίζει τον χειµώνα 18o C ανεξάρτητα από τις 

καιρικές συνθήκες που επικρατούν.  

χώρους υποδοχής, εστίασης και 

.  

 

1.2.µ η  
Υποχρ

νίας όλων των δωµατίων και των κοινόχρηστων 

τρο του ξενοδοχείου.  

Β. σύνδεση µε το κέντρο της περιοχής.  

ικοινωνίας µεταξύ των δωµατίων και απευθείας κλίση 

προσωπικού

 ∆ E

Ε

βο n  

Προαιρετικά

 Α

 

Φωτισµ

 εφεδρικές γραµµές και φώτα 

ασφαλείας

  στις κατηγορίες πολυτελείας. 

Γ. ρευµατοδότες σε όλες τις κατηγορίες υποχρεωτικά. 

 να υπάρχει ζεστό – κρύο νερό καθ’ όλο το 24ωρο σε όλα τα δωµάτια 

ης (δεξαµενής νερού που δεν µπορεί να 

ν

 δωµάτια που δεν έχουν λουτρό 

να πληρούν όλες τις προδιαγραφές.  

• Θέρµανση γενική. 

• Κλιµατισµός γενικός. Προτείνεται στους 

κοινόχρηστους χώρους

. Τηλεφωνική Επικοινωνία και Σήµανσ
εωτικά:  

Α. εσωτερικό δίκτυο επικοινω

χώρων µε το κέν

 

Γ. δυνατότητα επ

  

. δυνατότητα σύνδεσης µε τη REC PTION  

. σε κάθε λουτρό κοντά στο λουτήρα κουδούνι κινδύνου µε αντίστοιχο 

µβητή στα office και στη receptio

:  

. αυτόµατο τηλέφωνο  

Β. τηλέφωνο στο λουτρό 

ός κ.λπ.  

Α. στους κοινόχρηστους χώρους προβλέπονται

, σε όλες τις κατηγορίες πολυτελείας 

Β. ηλεκτρογεννήτρια µόνο

 

Παροχή ζεστού και κρύου νερού 

• Πρέπει

(50 – 60οC) λαµβανοµένων υπόψη και των διατάξεων προς εξοικονόµηση 

ενέργειας). 

• Πρόβλεψη εγκατάστασης υδαταποθήκ

είναι µικρότερης χωρητικότητας ανά 24ωρο των 0,10 µ3/ κλί η). 

• Νιπτήρας στα
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• Μουσική στα δωµάτια 

• Γραµµές τηλεόρασης και συσκευή DVD στους κοινόχρηστους χώρους. 

• Mini Bar στα δωµάτια µόνο Πολυτελείας  

ίο εργασίας στα υπνοδωµάτια 

α δωµατίων καρέκλες, σκαµπό, τουαλέτα έπιπλο κ.λπ. 

την κατηγορία.   

1.3 Εξ
Εξοπλι κοµοδίνα, τουαλέτα 

πιπλο, πάγκος αποσκευών, 

ατιοθ

άθι αχρήστων, ζυγαριά. 

Εξοπλισ

 

Εξοπλισ κρεβάτια 2,00 Χ 1,00 µ., 2 κοµοδίνα, 1 τουαλέτα έπιπλο, σκαµνί 

τουαλέτ

(ντουλάπ

Εξοπλισ ς, τραπέζι 

Εξοπλισ λάθι αχρήστων 

Εξοπλισ

 
1.4 Επ
Κατάλλ

πισίνα τ χείου, στην ταράτσα ή δίπλα στις 

θλοπαιδιές. Καθένα απ’ αυτά τα Bars έχει το δικό του χαρακτήρα και όλα έχουν 

η σε όποιο µέρος και αν βρίσκεται. 

 το προσέξει ο πελάτης. Για το λόγο αυτό, 

υψηλότερο επίπεδο, ώστε να 

ύρυθµη λειτουργία της. Εάν αυτό 

• Γραφε

• Άλλα απαραίτητα έπιπλ

ανάλογα µε το χώρο και 

 

οπλισµός Ξενοδοχείου 
σµός δίκλινου δωµατίου: 2 κρεβάτια 2,00 Χ 1,00µ., 2 

έ  σκαµνί τουαλέτας, 2 πολυθρόνες, 1 καρέκλα, 1 τραπέζι, 1 

ιµ ήκη (ντουλάπα), καλάθι αχρήστων.  

Εξοπλισµός λουτρού: σκαµνί, καλ

µός εξώστου: 1 τραπέζι και 2 καθίσµατα.   

µός σουίτας: 2 

ας, 2 πολυθρόνες, 1 καρέκλα, 1 τραπέζι, πάγκος αποσκευών, ιµατιοθήκη 

α), καλάθι αχρήστων.  

µός σαλονιού: καναπές – κρεβάτι, 2 πολυθρόνε

µός λουτρού: σκαµνί, κα

µός εξώστη: 1 τραπέζι, 2 καθίσµατα.  

ιλογή της θέσης του Bar   
ηλοι χώροι για την εγκατάσταση ενός BAR κοντά στο εστιατόριο, δίπλα στην 

ου ξενοδοχείου, στην πισίνα του ξενοδο

α

σκοπό να προσελκύσουν τον πελάτ

 Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στον χώρο εγκατάστασης του Main Bar. Το 

Main Bar πρέπει να βρίσκεται οπωσδήποτε στο κεντρικό κτίριο του ξενοδοχείου και 

µάλιστα σε σηµείο όπου εύκολα µπορεί να

συνήθως βρίσκεται στον ευρύτερο χώρο της υποδοχής, σε 

φαίνεται διακριτικά και να µην εµποδίζει την ε
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συνδυάζεται και µε το εστιατόριο, δηλαδή εάν περιλαµβάνεται στην οπτική γωνία της 

πορείας του πελάτη προς αυτό, τότε θα ήταν ιδανική η θέση του.  

 Για την δηµιουργία του BAR εξετάζονται απ’ την αρχή πολλοί παράγοντες ώστε 

ι:  

 βρίσκεται σε τέτοιο σηµείο, ώστε να 

ο απ’ τους πελάτες. Σε διαφορετική 

περίπτωση, τοποθετούνται πινακίδες στο χώρο της υποδοχής, εάν πρόκειται 

ν το σηµείο που βρίσκεται.  

θα εγκατασταθεί 

τες. 

ικία τους και η 

Μετά από

µε όµορφ

από αυτού

ια όµορφη επιγραφή. 

να δοθεί η τελική του «ταυτότητα». Οι κυριότεροι από αυτούς είνα

• Προσανατολισµός: το BAR πρέπει να

είναι ευδιάκριτο και προσπελάσιµ

για ξενοδοχείο, που δείχνου

• Θέα: Ένας πολύ σηµαντικός παράγοντας για την εγκατάσταση του BAR 

είναι η θέα του. Ο πελάτης, πίνοντας το ποτό του, νοιώθει πιο ευχάριστα 

έχοντας µια όµορφη θέα. 

• Τεχνικές εγκαταστάσεις: Είναι απαραίτητο στο σηµείο που 

το BAR να υπάρχουν οι δυνατότητες για τεχνικές εγκαταστάσεις ύδρευσης, 

ηλεκτρισµού και αποχέτευσης, που θα χρησιµεύουν στη σωστή λειτουργία 

του χώρου.   

• Η δυναµικότητα της επιχείρησης: Είναι σηµαντικός παράγοντας διότι από 

αυτήν εξαρτάται το µέγεθος και η δυνατότητα παραγωγής. Πρέπει να 

σηµειώσουµε εδώ ότι ι παράγων αυτός αποσυνδέεται στις ξενοδοχειακές 

µονάδες που απευθύνονται σε εξω-ξενοδοχειακούς πελά

• Το είδος της πελατείας: Εδώ εξετάζεται αν οι πελάτες θα είναι µεµονωµένοι 

ή πρακτορειακοί, εξετάζεται επίσης η εθνικότητα, η ηλ

αγοραστική τους δύναµη.  

 αυτές τις σκέψεις µελετώνται παράγοντες που θα κάνουν το BARευχάριστο, 

η ατµόσφαιρα, στοιχεία που θα προσελκύσουν τον πελάτη. Οι σηµαντικότεροι 

ς είναι: 

• Η είσοδος το BAR, εφ’ όσον πρόκειται για εξωτερικό χώρο, πρέπει να είναι 

εντυπωσιακή, µε καλό γούστο και να φαίνεται εύκολα απ’ τους πελάτες. Σ’ 

αυτό µπορεί να βοηθήσει µ

• Η επίπλωση του BAR (τραπέζια, καρέκλες, σκαµπό) πρέπει να είναι χαµηλά 

και υψηλής ποιοτικής κατασκευής και να ταιριάζουν µε τη γενική 

διακόσµηση του χώρου. Επίσης πρέπει να είναι ανθεκτική στην καθηµερινή 

χρήση. 
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• Η διακόσµηση του BAR είναι σωστό να χρησιµοποιεί ευχάριστα χρώµατα, 

απαλό φωτισµό, πίνακες καθώς και πολλά φυτά. Το δάπεδο πρέπει να είναι 

επενδυµένο µε µοκέτες, που να ταιριάζουν µε τα χρώµατα των τοίχων και των 

επίπλων. Οι µοκέτες χρησιµεύουν, ώστε ο χώρος να γίνεται πιο ζεστός, αλλά 

• σµός είναι πολύ σηµαντικό στοιχείο για το BAR. 

εί καθαρή ατµόσφαιρα και συνθήκες στους πελάτες να απολαύσουν 

•

 απαλή και διακριτική, 

οτελεί τη σωστότερη λύση σε ένα AMERICAN BAR. 

 

1.4.1 Η 
Ένα κλασ

διαρρυθµ

εγκαταστάσεις

 

1.4.1.1 
α. Ο πάγκ

Είναι η κ ι

το σηµείο

σκαµπό. 

 Τ π  

απ’ τη δυ

στο κάτω

τα πόδια τ

και για να αποφεύγονται οι θόρυβοι από τα βήµατα των πελατών και του 

προσωπικού. 

 Ο κλιµατισµός και εξαερι

Οι περισσότεροι πελάτες σε ένα τέτοιο χώρο καπνίζουν και ο καπνός των 

τσιγάρων δηµιουργεί αποπνικτικό περιβάλλον. Ο σωστός εξαερισµός 

δηµιουργ

το ποτό τους. 

 Η µουσική τέλος του BAR παίζει σηµαντικό ρόλο στη δηµιουργία 

ευχάριστου κλίµατος, µε την προϋπόθεση να είναι

ώστε να είναι δυνατή και η συζήτηση µεταξύ των πελατών. Για το λόγο αυτό, 

πρέπει να υπάρχει µια µελετηµένη στερεοφωνική εγκατάσταση. Για πολλούς 

το πιάνο αποτελεί τη σωστότερη στερεοφωνική εγκατάσταση. Για πολλούς το 

πιάνο απ

διαρρύθµιση του Bar  
ικό BAR στον ευρύτερο χώρο του παρασκευαστηρίου, όπως λέγεται, είναι 

ισµένο από δύο µέρη. Το FRONT BAR και το BACK BAR. Πιο αναλυτικά οι 

 αυτές περιλαµβάνουν. 

Front Bar  
ος σερβιρίσµατος του Bar  

ύρια τεχνική εγκατάσταση κάθε BAR και αυτό φαίνετα  πάνω απ’ όλα. Είναι 

, στο οποίο οι πελάτες σερβίρονται το ποτό τους, καθισµένοι σε ψηλά 

ο ύψος του πάγκου πρέπει να είναι 1,20m ερίπου ενώ το µήκος του εξαρτάται 

ναµικότητα του BAR. Η επιφάνεια του πάγκου είναι περίπου 45 – 60 cm και 

 µέρος του υπάρχουν κιγκλιδώµατα από ξύλο ή σίδερο για να ξεκουράζονται 

ων πελατών. 

 77



 Τα

σκαµπό κ ουµε σκαµπό 

εριστρεφόµενα γύρω από έναν κάθετο άξονα.  

υ πάγκου είναι συνήθως το ξύλο, χωρίς να 

θάριστος. Είναι περιττή η διακόσµησή του µε 

νάγλυφες παραστάσεις και σκαλίσµατα, διότι δηµιουργούν εστίες µικροβίων. 

ν πάγκο δεν πρέπει να βρίσκεται τίποτε άλλο παρά µόνο 

 είναι απαραίτητα για την παρασκευή των ποτών 

από νερό τον κάνουν να φαίνεται βρώµικος. 

 

 

 σκαµπό πρέπει να είναι σταθερά, άνετα και καλής ποιότητας. Το ύψος των 

υµαίνεται στα 80 – 85 cm. Στα περισσότερα BAR βλέπ

π

 Το υλικό κατασκευής το

αποκλείονται και άλλα υλικά, όπως µάρµαρο, γρανίτης κ.λπ. Στην επιφάνεια του δεν 

πρέπει να υπάρχει τζάµι, γιατί είναι επικίνδυνο να σπάσει από την πτώση µιας φιάλης. 

Πρέπει να είναι λείος και ευκολοκα

α

 Πάνω από το

σταχτοδοχεία και τα MENAGES, που

(καλαµάκια, αναδευτήρες, διακοσµητικά, angostura, Tabasco, sauce / anglaise, αλάτι, 

πιπέρι, κανέλλα, κ.λπ.). Πρέπει επίσης να είναι πάντα καθαρός διότι ακόµα και 

σταγόνες 

 Τέλος σηµαντικό ρόλο στην αισθητική του πάγκου παίζει ο φωτισµός, ο οποίος 

πρέπει να είναι απαλός. Αυτό επιτυγχάνεται µε τη βοήθεια µικρών φωτιστικών, που 

βρίσκονται στην οροφή του, ανάλογα µε τη γενική διακόσµηση του χώρου.  
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β γκος εργασίας του Bar 

Ο πάγκος εργασίας του BAR είναι ένα κοµµάτι του Front Bar, ο οποίος βρίσκεται 

ακριβώς πίσω από τον πάγκο σερβιρίσµατος και σε χαµηλότερο επίπεδο. Το

. Ο πά

 µήκος του 

νήθως είναι όσο και το µήκος του πάγκου σερβιρίσµατος. Το πλάτος του κυµαίνεται 

τα 50 -80 cm. Το επίπεδό του είναι χαµηλότερο από τον πάγκο σερβιρίσµατος και 

υτό για να µην είναι µέσα στην οπτική γωνία του πελάτη που κάθεται στη «µπάρα». 

υτό βοηθά και τον Bar- man να αισθάνεται ότι η εργασία του δεν είναι απόλυτα στην 

οινή θέα. Συνήθως ο πάγκος εργασίας του bar είναι το ανοξείδωτο πάνω µέρος των 

υγείων και των άλλων µηχανηµάτων που υπάρχουν για τις ανάγκες λειτουργίας του 

ar όπως καταψύκτες, µηχανή παραγωγής παγοκύβων, πλυντήριο κ.λπ.  

Στην επιφάνεια του πάγκου εργασίας γίνεται όλη η προεργασία για το 

ερβίρισµα του ποτού. Για την ανάµειξη το τραπέζι είναι το «ιερό στην εκκλησία» και 

ι’ αυτό δεν πρέπει να ανακατεύονται άσχετα χέρια. Ο πελάτης που δείχνει ενδιαφέρον 

το να βλέπει τον Bar – man καθώς προετοιµάζει ένα ποτό δεν δυσκολεύεται να το 

άνει.  

Αντίθετα το εσωτερικό µέρος του πάγκου εργασίας καλύπτεται από τον πάγκο 

ερβιρίσµατος και στα σηµεία αυτά ο Bar – man µπορεί να «κρύψει» διάφορα υλικά 

αι σκεύη, που δεν πρέπει να φαίνονται. Τα σκεύη και τα υλικά αυτά πρέπει να 

ρίσκονται πάντα σε ένα συγκεκριµένο σηµείο, ώστε να µην χάνει χρόνο, ψάχνοντας 

συ

σ

α

Α

κ

ψ

b

 

σ

γ

σ

κ

 

σ

κ

β

τα.  

 

1.4.1.2 Back Bar  
α. Εκθετήριο ποτών 

 

 

 

 

 

 

 

Απέναντι από το FRONT BAR βρίσκεται το BACK BAR που ονοµάζεται και 

εκθετήριο ποτών. Συχνά αυτή η εγκατάσταση παίρνει τη µορφή µιας «έκθεσης» που 
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έρχεται σε αρµονία µε την όψη του συνόλου. Το BACK BAR πρέπει να είναι όσο το 

δυνατόν απλό χωρίς πολλές πόρτες και γωνίες. Τα διάφορα ράφια, εάν υπάρχουν, 

πρέπει να απέχουν αρκετά µεταξύ τους. Πολλές φορές, εκεί τοποθετούνται και τα 

 εύκολο να τη βρίσκουµε. Η κίνηση αυτή µε τον καιρό γίνεται µηχανικά. Εξ άλλου 

ποθετούνται τα ποτά έτσι ώστε να δίνουν την εντύπωση τάξης και συµµετρίας. Το 

λαπιού και των φιαλών πρέπει να γίνεται καθηµερινά και οι 

φαίνονται. Όσο για τις φιάλες από τα λικέρ που λερώνονται 

ερισσότερο και συχνά κολλάνε πρέπει να πλένονται µε χλιαρό νερό.  

Να τι είναι καθοριστικό για την αποθήκευση: 

• Τάξη της αποθήκευσης των ποτών που µας ενδιαφέρουν. 

• Οι επιθυµίες των πελατών.  

• Η προσωπική άποψη του ιδιοκτήτη. 

. Προθήκες – Ντουλάπια  

άτω από τη βιτρίνα των ποτών, βρίσκονται προθήκες και ντουλάπια, που χρησιµεύουν 

είων και άλλων 

ποτήρια, κατά τέτοιο τρόπο, ώστε αν τυχόν ένα µπουκάλι ξεφύγει από το χέρι, να µην 

πέσει επάνω τους. Οι φιάλες πρέπει να τοποθετούνται όχι τόσο αισθητικά αλλά 

πρακτικά. Έξω και πιο εύκαιρα πρέπει να βρίσκονται αυτές που έχουν την πιο µεγάλη 

χρήση. Επίσης η κάθε φιάλη πρέπει να βρίσκεται πάντα στην ίδια θέση, έτσι ώστε να 

είναι

το

καθάρισµα του ντου

ετικέτες πρέπει να 

π

 

β

Κ

για διάφορους λόγους. Συνήθως στους χώρους αυτούς τοποθετούνται όλα τα ποτήρια 

που χρησιµοποιούνται στο BAR, διάφορα µηχανήµατα και συσκευές όπως τοστιέρες, 

Blender, Mixer κ.λπ. 

 Τα ποτήρια αυτά πρέπει να είναι καθαρά, γυαλισµένα και στεγνά. Στις 

επιφάνειες των προθηκών τοποθετούνται λινές πετσέτες (ναπερόν), για να µην έρχονται 

σε επαφή τα χείλη των ποτηριών µε το ξύλο ή όποιο άλλο υλικό χρησιµοποιείται για 

την κατασκευή τους. Η τοποθέτηση των γυάλινων σκευών πρέπει να είναι πάντα 

ανάποδα.  

 Στο κάτω µέρος των προθηκών αυτών συνήθως υπάρχουν µικρά ντουλάπια, τα 

οποία χρησιµεύουν στην αποθήκευση ποτών, χυµών, αναψυκτικών, υλικών καθαρισµού 

κ.λπ. 

γ. Office του Bar 

Το OFFICE του BAR βρίσκεται ακριβώς δίπλα απ’ το χώρο εργασίας του Bar – man 

και χρησιµεύει στην αποθήκευση άδειων φιαλών, άδειων σταχτοδοχ
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α µένων, που δεν πρέπει να τα βλέπει ο πελάτης. ντικει Επίσης, τοποθετείται συνήθως το 

πλυντήριο τα µοτέρ των 

ψυγείων.  

 

 επιλ

ar 

του bar και θεωρείται το σπουδαιότερο µηχάνηµά 

του. Κατασκευάζεται από ανοξείδωτο υλικό, για να 

 τα κρασιά. Στο δάπεδο του o Bar – man βάζει τους χυµούς, τα φρούτα, τα 

άλατα και τα παγάκια, µέσα σε σαµπανιέρες. Η θερµοκρασία του ψυγείου ρυθµίζεται, 

 

 

 

 ποτηριών, πιθανόν η µηχανή παραγωγής παγοκύβων και 

1.4.2 Εξοπλισµός Bar 
Ο εξοπλισµός ενός σύγχρονου Bar αποτελείται από: 

• Μηχανήµατα και συσκευές. 

• Σκεύη, όργανα και εργαλεία. 

• Ποτήρια. 

Η ογή και ο αριθµός του εξοπλισµού αυτού εξαρτάται από τη δυναµικότητα, τη 

µορφή του και την οικονοµική δύναµη της επιχείρησης.  

 

1.4.2.1 Μηχανήµατα και συσκευές του Bar 
1. Ψυγείο B

 

Τοποθετείται κάτω απ’ τον πάγκο σερβιρίσµατος 

είναι εύκολος ο καθαρισµός του και αποτελεί µε την 

πάνω επιφάνεια του, τον πάγκο εργασίας του Bar – 

man.  

Μέσα στο ψυγείο υπάρχουν σιδερένιες σχάρες, για να τοποθετούνται τα αναψυκτικά, οι 

µπύρες και

γ

συνήθως από 2 – 4ο C. 
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2. Μηχανή παραγωγής παγοκύβων  

 

Τοποθετείται συνήθως στο χώρο του office ή και κάτω 

από τον πάγκο σερβιρίσµατος

συνολικού block των µηχανηµάτω

τον πάγκο εργασίας.  

 Η επιλογή της µηχανής 

κατανάλωση πάγου, που υπάρ

συγκεκριµένη χρονική περίοδο. Η ή του πάγου 

γάκια συντηρούνται µέχρι τη χρησιµοποίησή τους και όταν 

ειώνονται η µηχανή ξαναλειτουργεί µέχρι να γεµίσει πάλι ο κάδος.      

. Πλυντήριο ποτηριών 

 

 

Κάθε Bar σχετικής δυναµικότητας πρέπει να έχει ένα 

πλυντήριο ποτηριών, που να εξυπηρετεί τις ανάγκες 

Είναι σηµαντικό τα ποτήρια να είναι καθαρά και 

χωρίς οσµές.  

. Μηχανή

η

 σαν µέρος του 

ν που αποτελούν και 

εξαρτάται απ’ την 

χει στο Bar ανά 

 µηχαν

αποτελείται από κυψέλες, στις οποίες εισέρχεται νερό 

το οποίο παγώνει σε µικρό χρονικό διάστηµα και, τα έτοιµα πλέον παγάκια  

αποθηκεύονται σε έναν κάδο. Η κυκλική αυτή εργασία γίνεται συνέχεια, µέχρι να 

γεµίσει ο κάδος. Τα πα

µ

 

3

του. 

 

 

 

 

4  Espresso  

 

Όλες οι µορφές Bar εκτός από αλκοολούχα 

ποτά, προσφέρουν καφέδες και αφεψήµατα. 

Για το λόγο αυτό,  µηχανή Espresso είναι 

απαραίτητη. Συνήθως, η µηχανή αυτή 
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τοποθετείται σε µια άκρη του πάγκου σερβιρίσµατος ή εργασίας.  

 Μια µεσαίας δυναµικότητας µηχανή Espresso αποτελείται από τα εξής 

ξαρτήµατα:  

τήρες για την Παρασκευή Ελληνικού καφέ.  

Β. ∆ύο υποδοχές, στις οποίες µπαίνουν ειδικές λαβές – φίλτρα για τον Espresso. 

Γ. Μια µικρή κάνουλ  µε ζεστό νερό, που χρησιµεύει στην Παρασκευή 

αφεψηµάτων. 

∆. Μια σχάρα στο πάνω

και το ζέσταµα των φλυ

Σήµερα, υπάρχουν σύγχρονες µ o, οι οποίες δουλεύουν ηλεκτρονικά. Με 

την πίεση ενός διακόπτη η µηχανή παράγει την επιθυµητή ποσότητα καφέ. 

 

5. Μηχανή φιλτραρισµένου καφέ

 

Τοποθετείται στον πάγκο εργασίας και είναι 

απαραίτητη για την Παρασκευή φιλτραρισµένου 

λλικού, Αµερικάνικου). Μια µηχανή 

τικής χρήσης αποτελείται από δύο 

 οποίες καταλήγει ο έτοιµος καφές. 

κ ιατηρείται ζεστός, διότι είναι σε εστίες 

ρασία συντήρησης.  

    

ρας ποτών (Drink mixer)  

 

Είναι α

γάλακτ

Βρίσκε ον πάγκο εργασίας.   

 

 

ε

Α. ∆ύο ταχυβρασ

α

 µέρος της µηχανής, για την τοποθέτηση, το στέγνωµα 

τζανιών.  

ηχανές Espress

 

καφέ (Γα

επαγγελµα

καράφες, στις

Ο αφές δ

µε θερµοκ

 

6. Αναταραχτή

παραίτητο µηχάνηµα στο Bar για την παρασκευή κρέµας 

ος, milk shakes, καφέ – φραπέ και ορισµένων αναµείξεων. 

ται συνήθως στ

 

 83



 84

. Blender  

σκευή αναµείξεων 

και φρέσκων χυµών όπως µήλου, µπανάνας, 

αχλαδιού, ροδάκινου κ.λπ. 

 

 

 

8. Αποχυµωτής  

Χρησιµεύει γ

πορτοκαλιού, µοί αυτοί είναι το 

βασικό συστατικό πολλών αναµείξεων. Η πρέσα υπάρχει σε δύο 

τύπους, τη χειροκίνητη και την ηλεκτρική. Παράλληλα το 

οχυµωτή χρησιµεύει για τους ίδιους λόγους µε 

ανάλογα φρούτα.      

παραίτητη συσκευή σε πολλά είδη Bar, όπως Snack Bar, 

each Bar, Pool Bar, Café Bar κ.ά. Η πώληση Toasts, 

, Sandwiches, είναι χαρακτηριστικό 

0. ∆ιανεµητής αναψυκτικών (Post mix) 

οποθετείται στον πάγκο εργασίας του Bar ή σε άλλο 

µείο και χρησιµεύει στο αυτόµατο 

σερβίρισµα όλων των 

Bar (Coca Cola, Sprite

Με την µη

πλεονεκτήµατα: 

7

Χρησιµοποιείται για την Παρα

ια το στύψιµο φρέσκων φρούτων και ιδιαίτερα 

λεµονιού και γκρέιπφρουτ. Οι χυ

µηχάνηµα του απ

 

 

9. Τοστιέρα  

 

Α

B

Hamburgers τους 

γνώρισµα.  

  

 

1

 

Τ

κατάλληλο ση

αναψυκτικών, που υπάρχουν σε ένα 

, πορτοκαλάδα, σόδα, λεµονίτα).  

χανή αυτή έχουµε τα εξής 



• Κερδίζουµε χρόνο, αφού δεν ανοίγουµε µπουκάλια και δεν σκουπίζουµε τις 

φιάλες από την υγρασία. 

• Αποφεύγουµε τα κιβώτια των αναψυκτικών, που βρίσκονται stock στο office 

ar.  

• Αποφεύγουµε τις κενές φιάλες.  

 ψυγείο του Bar, τον οποίο 

πο.  

g drink µπορεί να µην 

οιήσουµε ολόκληρη τη φιάλη του αναψυκτικού. 

• Είναι χρήσιµος ιδιαίτερα σε Bar όπου υπάρχει ανάγκη µεγάλης σε ποσότητας 

αλλά και ταχύτητα, εξυπηρέτηση πελατών (Snack bar, Beach bar, Pool bar, 

Λειτου ό εµ τω

 ίδια πλεονεκτήµατα.  

 

 

 

νή  

γίνει ανά πάσα στιγµή 

κ

και την τεχνολογία 

 

 

του B

• Αποφεύγουµε την κατάληψη µεγάλου χώρου στο

µπορούµε να εκµεταλλευτούµε µε διαφορετικό τρό

• Έχουµε οικονοµία, εφ’ όσον για ένα Lon

χρησιµοπ

κ.λπ.). 

 

11. Σύστηµα draught beer 

 

Τοποθετείται στον πάγκο εργασίας του bar – man και 

χρησιµοποιείται για το σερβίρισµα της µπύρας. 

ργεί πως και ο διαν ητής ν αναψυκτικών  

και παρουσιάζει τα

12. Ταµειακή µηχα

 

Οι σύγχρονες µηχανές έχουν τη δυνατότητα της θεώρησης 

από την εφορία, ώστε να µπορεί να 

έλεγχος εσόδων. Αποτελούνται από αθροιστές και ωδικούς 

προϊόντων, ανάλογα τη δυναµικότητα 

τους.  
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1.4.2.2 Σκεύη – Όργανα και Εργαλεία του Bar 
. Σκεύη  

ικά φλυτζάνια καφέ και άλλων 

π ς  καφετιέρες, γαλατιέρες, 

ων. Τέλος σηµαντικά στοιχεία 

 καθαριότητα του χώρου είναι τα δοχεία 

πορριµµάτων και οι πετσέτες του Bar.    

 

 

 

 

2. Όργανα και εργαλεία  

Είναι µεταξύ άλλων τα εξ

• Σέικερ – Mixing glass  

• Bar spoons. 

• Σιφών σόδας και σαντιγύ. 

• Μεζούρες  

  

• Τιρµπουσόν

• Χειροκίνητος

• Πετσέτες

• Σαµπανιέρες

• Τρίφτης µ

1

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν µια σειρά από διαφορετ

ροφηµάτων καθώς ε ίση  και ανοξείδωτα σκεύη όπως

ζαχαριέρες και δίσκοι διαφορετικών µεγεθών και σχηµάτ

που διευκολύνουν την εργασία και την

α

 

 

 

ής: 

• Αµπούλες σιφών  

• Σουρωτήρι. 

• Κουταλάκια παγωτού 

• Βούρτσα πλυσίµατος ποτηριών  

• Ξύλο και µαχαίρι κοπής φρούτων  

• Λαβίδες πάγου – παγοθήκες

  

 στρίφτης φρούτων. 

 Bar.  

  

οσχοκάρυδου. 
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• Σέσουλες πάγου 

ήρας  

σταµα ποτηριών  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ποτήρια του Bar  

Το BAR, εκτός απ’ τον εξοπλισµό του σε µηχανήµατα, σκεύη και εργαλεία, πρέπει να 

διαθέτει και µια πλήρη σειρά ποτηριών, απαραίτητα για το σωστό σερβίρισµα των 

ποτών και αναµείξεων. Ο αριθµός τους και η ποικιλία τους εξαρτάται από πολλούς 

παράγοντες µεταξύ των οποίων είναι: 

• Σε κάθε κατηγορία ποτών αντιστοιχεί και ένα ποτήρι. Είναι πιθανό 

ορθολογικό ένα ποτήρι να καλύπτει και περισσότερες από µία κατηγορία. 

• Ανακατευτ

• Καµινέτο για ζέ

• Σετ για MENAGES  
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• Τα κολονάτα ποτήρια χρησιµοποιούνται στα κρύα ποτά, που σερβίρονται 

χωρίς πάγο. Έτσι η θερµοκρασία του χεριού δεν τα ζεσταίνει.  

• Αντιθέτως, το balloon ή snifer χρησιµοποιείται στο σερβίρισµα των 

Brandies, ώστε να τα ζεσταίνει η θερµοκρασία του χεριού και να αναδύεται 

το άρωµα του ποτού.  

• Ορισµένα ποτά σερβίρονται αποκλειστικά σε ένα ποτήρι όπως το τύπου 

sherry για τα κρασιά και το cordial για τα liqueurs. 

• Τα ποτήρια τύπου «σωλήνα» δηλαδή Collins ή High Ball χρησιµεύουν στο 

σερβίρισµα long drinks, χυµών κ.λπ.  

• ∆εν πρέπει να υπάρχουν πολλοί τύποι οµοειδών ποτηριών, γιατί αυτό 

προκαλεί σύγχυση στο σερβίρισµα. 

• Όταν πρόκειται για επιλογή ποτηριών σε Beach Bar, αποφεύγουµε τα 

εύθραυστα ποτήρια. 

ίδη ποτηριών:Ε  

 

• Ποτήρι Collins ή High – Ball: Είναι ποτήρι τύπου «σωλήνα» και 

χρησιµοποιείται για το σερβίρισµα των οµώνυµων Long drinks και για τα 

αναψυκτικά. Η περιεκτικότητα του είναι περίπου 250 – 300 γρ.  

 

• Ποτήρι Schnaps ή Shot ή Pony: Ειδικό ποτηράκι για το σερβίρισµα 

ποτών που πίνονται µε τη µέθοδο “Schnaps”, δηλαδή µια και κάτω. 

 

µώνυµη 

ανάµειξη µε βάση το whisky. Είναι περιεκτικότητας 120 – 180 γρ. 

 

 

 

• Ποτήρι Tubler: Χρησιµοποιείται για το σερβίρισµα των Demi Long και 

αναψυκτικών. Είναι περιεκτικότητας 150 – 200 γρ.  

 

 

• Ποτήρι ουίσκι “Old – Fashioned”: Χρησιµοποιείται για το σερβίρισµα

του Whisky και άλλων ποτών µε πάγο (on the rocks). Το µεγαλύτερο σε 

περιεκτικότητα αυτού του τύπου χρησιµοποιείται για την ο
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πύρας µαζί µε το µπουκάλι. Είναι 

ε το ποτήρι 

 

offee”. 

 

α ή 

αναµείξεις που επιδέχονται γαρνιτούρα φρούτων. Είναι περιεκτικότητας 

120 – 130 γρ. 

• Ποτήρι Apperitif: χρησιµοποιείται για ορεκτικά ποτά χωρίς πάγο. Είναι 

περιεκτικότητας 130 – 150 γρ.  

 

 

 

 

ρησιµοποιείται για το σερβίρισµα των 

κόκκινων κρασιών “Clarets”. Η περιεκτικότητα του είναι 120 – 130 γρ. 

 

• Ποτήρι µπύρας “Pilsner”: Χρησιµοποιείται για το 

σερβίρισµα της µ

περιεκτικότητας 290 – 350 γρ. Για το σερβίρισµα της 

µπύρας µε το σύστηµα Draught χρησιµοποιείτ

τύπου “barel glass”.  

 

• Ποτήρι “Irish Coffee”: Ειδικό ποτήρι για την Παρασκευή και το 

σερβίρισµα του “Irish C

 

 

• Ποτήρι “Pousse – cafe”: Ειδικό ποτήρι για το σερβίρισµα των “Pusse – 

cafe”. 

 

 

• Ποτήρι “Cobbler” ή “Sorbet”: Μεγάλο ποτήρι Coupe για σαµπάνι

 

 

• Ποτήρι κόκκινου κρασιού: Χ
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 βίρισµα των 

λ ριεκτικότητα 

 

• Ποτήρι Sherry:Η περιεκτικότητα του είναι 110 γρ. Σ’ αυτό σερβίρονται 

τα κρασιά τύπου sherry όπως το Σάµος τη Μαυροδάφνη και άλλα γλυκά 

 

 Ποτήρι “Flute”: Χρησιµοποιείται για το σερβίρισµα της σαµπάνιας εάν 

εται να λέγεται.  

• Ποτήρι Μπράντυ: Χρησιµοποιείται για το σερβίρισµα του Brandy, 

 χείλη 

του κλείνο υ 

ποτού. Ον  η περιεκτικότητά τους 

είναι για µερίδα 25 γρ. και 40 γρ. αντίστοιχα. Τα µικρά Snifer 

 και για τα Liqueur Fins.  

Είναι περιεκτικότητας 60 -80 γρ. και 

σερβίρονται όλα τα short cocktails, εκτός από αυτά που απαιτούν 

ειδικό τύπο ποτηριού. Το πιο γνωστό από αυτά είναι η σειρά Martini 

απ’ όπου και το όνοµά του. 

 

 

στο σερβίρισµα των Liqueurs. 

• Ποτήρι άσπρου κρασιού: Χρησιµοποιείται για το σερ

κρασιών “Sautern” και όλων των ευκών κρασιών. Η πε

του είναι 120 – 130 γρ.  

 

 

επιδόρπια κρασιά. 

 

•

δεν γίνεται χρήση του ποτηριού Cocktail ή Coupe de champagne, όπως 

συνηθίζ

 

 

και στο µικρότερο µέγεθος του το Cognac και Armagnac. Τα

υν ελαφρά προς τα µέσα για να µην φεύγει το άρωµα το

οµάζεται και Baloon ή Snifer και

χρησιµοποιούνται

 

• Ποτήρι Cocktail ή Martini: 

 

• Ποτήρι Cordial:Η περιεκτικότητα του είναι 25 γρ. και χρησιµοποιείται
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•

ικότητας 120 – 130 γρ.  

 

 

 

  
  
    

 

1.5 Εισαγωγή στις αρχές σχεδιασµού εγκαταστάσεων µαζικής παραγωγής 

φαγητών  
Η αποτελεσµατική

επιχείρησης βασίζεται

ξενοδοχειακού και

λαµβάνουν χώρα οι αντικό

διευκολύνσεις  που απαιτούνται για να παράγουµε και 

να παραδώσουµε το χειροπιαστό προϊόν στον πελάτη και αποτελείται από τα φυσικά 

υλικά δηλαδή τους χώρους, τις εγκαταστάσεις, τα µηχανήµατα, τις συσκευές και τα 

σκεύη που χρησιµ την  

του σερβιρίσµατος

 Επαρκείς 

προϋποθέσεις για την αποτελεσµατική λειτουργία του συστήµατος παραγωγής φαγητών 

και πρέπει να εξετάζονται από το αρχικό στάδιο του σχεδιασµού της επιχείρησης. Όσο 

καλοσχεδιασµένες είναι οι εγκαταστάσεις τόσο διευκολύνεται η επίτευξη των στόχων 

της επισιτιστικής

ανθρώπινων και .   

 Ποτήρι Sour: Χρησιµοποιείται για τα οµώνυµα ανάµεικτα ποτά ή τα 

Crustas και είναι περιεκτ

 

 
 

 

 

 

 λειτουργία µιας ξενοδοχειακής ή ανεξάρτητης επισιτιστικής 

 στην ικανοποιητική λειτουργία όλων των δραστηριοτήτων του 

 / ή επισιτιστικού κύκλου. Οι διευκολύνσεις µέσα στις οποίες 

 δραστηριότητες αποτελούν ένα σηµ  σκέλος του κύκλου. Οι 

 αντιπροσωπεύουν τα µέσα εκείνα

 

οποιούνται κατά  παραγωγική διαδικασία και κατά τη διαδικασία 

 στον πελάτη.  

χώροι και καλοσχεδιασµένες εγκαταστάσεις είναι οι βασικές 

 επιχείρησης που σχετίζονται µε την αποδοτικότερη χρήση των 

 των υλικών πόρων της επιχείρησης
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 Οι βασικές αρχές του σχεδιασµού πρέπει να λαµβάνουν υπόψη: 

• Τη φυσική ροή: τη φυσική κίνηση των πρώτων υλών κατά την 

α οσωπικού. Η ροή των 

πληροφοριών είναι, επίσης, σηµαντική για την απρόσκοπτη λειτουργία 

της επιχείρησης.  

• Τη δυναµικότητα: οι εγκαταστάσεις παρέχουν τα µέσα µε τα οποία οι 

πρώτες ύλες µετατρέπονται σε αγαθά και υπηρεσίες. Οι εγκαταστάσεις 

της κουζίνας µετατρέπουν τα τρόφιµα σε φαγητά, οι εγκαταστάσεις του 

εστιατορίου ευκολύνουν την προσφορά υπηρεσιών εστίασης, η 

υποδοχ  προσφέρει υπηρεσίες κατά την άφιξη – αναχώρηση και διαµονή 

του πελάτη κ.λπ. Η δυναµικότητα εποµένως εξαρτάται από το σχεδιασµό 

και τις εγκαταστάσεις. 

• Αποτελεσµατική χρήσ  αναποτελεσµατική χρησιµοποίηση του χώρου ή 

των χώρων είναι δαπανηρή και αντιπαραγωγική καθώς γίνονται περιττές 

σχεδιάζονται µε τρόπο ώστε να χρησιµοποιείται ο χώρος 

αποτελεσµατικά και να ελαχιστοποιεί τις διαδροµές µεταξύ των 

οι

 π ατικός

 

 πρώτων υλών και φαγητών σύµφωνα µε τους 

- πραγ

παραγωγική διαδικασία. Επίσης, οι διαδικασίες σερβιρίσµατος συχνά 

παιτούν την οµαλή ροή των πελατών και του πρ

 

δι

ή

η:

κινήσεις του προσωπικού και των υλικών. Οι εγκαταστάσεις πρέπει να 

«κέντρων» εργασίας. Με άλλα λόγια,  χώροι και οι εγκαταστάσεις 

πρέπει να είναι εργονοµικά σχεδιασµένοι και να εξασφαλίζεται 

οικονοµία κινήσεων. Ο α οτελεσµ  των χωρών και εγκαταστάσεων 

πρέπει, επίσης, να αριστοποιεί την αξία της επένδυσης σε χώρους, 

µηχανήµατα, συσκευές, σκεύη και εργαλεία, λαµβάνοντας υπόψη τόσο 

τις τρέχουσες λειτουργικές απαιτήσεις της επιχείρησης όσο και πιθανούς 

µελλοντικούς στόχους και ανάγκες. Στην περίπτωση της µαζικής 

παραγωγής φαγητών, αυτή η διαδικασία γίνεται πιο πολύπλοκη, εξαιτίας 

της ανάγκης αποθήκευσης

κανόνες υγιεινής και ασφάλειας. 

• ∆ιακίνηση υλικών: υπάρχουν 3 κύριες πλευρές που πρέπει να ληφθούν 

υπόψη όταν σχεδιάζουµε ένα αποτελεσµατικό σύστηµα διακίνησης 

υλικών: 

φυσική ροή (η µατική κίνηση),  
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- διοίκηση (ο αποτελεσµατικός σχεδιασµός και έλεγχος), 

Οι συγκεκριµ

συστήµατα πα

1.  τρόφιµα και ποτά πρέπει να αποθηκεύονται, αν είναι 

2. 

3. ηση κινούµενων ραφιών επιτρέπει ευελιξία στην 

4. α υ  η ώ ν

5. α α τ

6. 

 

1.6 Σχεδιασµ
Το αρχικό στά

κατανάλωσης κής σηµασίας για τη µακροπρόθεσµη 

επιτυχία τη π

                                                

- τεχνολογία (οι τεχνικές που χρησιµοποιούνται κατά τη µεταφορά 

υλικών, οι µέθοδοι επεξεργασίας και παραγωγής κ.ά.). 

ένοι παράγοντες που επηρεάζουν τη διακίνηση των υλικών στα 

ραγωγής είναι: 

Αποθήκευση – τα

δυνατόν, στο σηµείο που θα χρησιµοποιηθούν και ιδιαίτερα οι ογκώδεις 

προµήθειες. 

Συχνότητα – τα υλικά πρέπει να αποθηκεύονται σύµφωνα µε τη 

συχνότητα που χρησιµοποιούνται. Εξυπακούεται ότι, προµήθειες µε 

µεγάλη συχνότητα χρήσης πρέπει να βρίσκονται κοντά στα σηµεία που 

χρησιµοποιούνται. 

Χώρος – η χρησιµοποί

αποθήκευση και παράλληλα οικονοµία χώρου. Επίσης, ο καλός 

σχεδιασµός των χώρων (π.χ. διαδροµών) ελαττώνει και διευκολύνει την 

εργασία. 

Χειρισµοί – τόσο η ποθήκε ση όσο και  µεταφορά των πρ τω  υλών 

στους χώρους που χρησιµοποιούνται διευκολύνεται µε τη 

χρησιµοποίηση ειδικών µηχανηµάτων µεταφοράς. 

Σύστηµ  – η οµ δοποίηση των υλικών ελαττώνει ο χρόνο που 

απαιτείται για να εντοπίσουµε το είδος που θέλοµε κατά περίπτωση.  

Συντονισµός – η επικοινωνία είναι, επίσης, σηµαντικός παράγοντας. 

Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί ο συντονισµός εστιατορίου και 

κουζίνας17.  

ός χώρων και εγκαταστάσεων µαζικής παραγωγής φαγητών  
διο του σχεδιασµού των χώρων και των εγκαταστάσεων παραγωγής και 

(σερβιρίσµατος) είναι καθοριστι

ς ε ιχείρησης. 

 
17 Βλ. Τζωρακολευθε η ρήσεων», Αθήνα 1999, σελ. 59 – 
62  

ράκ ς Ζαχαρίας «∆ιοίκηση Επισιτιστικών Επιχει
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 Ειδικότερα ο ν χώρων 

µαζικής παραγωγής 

προσδιοριστεί το µέγε θµιση των 

έπει να διασφαλίζουν: 

- 

- της µεταφοράς υλικών µέσω ορθολογικής διαµόρφωσης 

- 

- 

- µιση. 

Πρέπει όµω

παραγωγής είν π

τόσο κατά τη

προϊόντων, όπω

οποιούνται ή

- οιούνται. 

ράδυ) και αδράνεια στα ενδιάµεσα. 

ο πρόβληµα διογκώνεται όταν σε µια επισιτιστική επιχείρηση προσφέρονται 

ση 

Το πρώτο βήµα για τον αποτελεσµατικό σχεδιασµό µιας επισιτιστικής 

επιχείρησης είναι ο προσδιορισµός των στόχων της επιχείρησης και περιλαµβάνει: 

,  προγραµµατισµός σχεδιασµού και διαρρύθµισης τω

φαγητών (της επαγγελµατικής κουζίνας) έχει στόχο να 

θος των απαιτούµενων χώρων ή τη διανοµή και διαρρύ

διαθέσιµων χώρων. Και στις δύο περιπτώσεις, οι παράµετροι που λαµβάνονται υπόψη 

στο στάδιο του σχεδιασµού, πρ

- άριστη ροή της εργασίας και των υλικών, 

αποφυγή διασταυρώσεων, 

διευκόλυνση 

των διαδροµών, 

αποµόνωση των χωρών που προξενούν θορύβους, 

οικονοµική αξιοποίηση των χώρων και  

λειτουργική διαρρύθ

ς να τονίσουµε ότι, ο σχεδιασµός των χώρων και εγκαταστάσεων µαζικής 

αι ιδιαίτερα πολύπλοκος εξαιτίας των ιδιαιτεροτήτων που εµ λέκονται 

ν παραγωγική διαδικασία όσο και κατά τη διαδικασία διάθεσης των 

ς: 

- Η ποικιλία των µεθόδων παραγωγής και σερβιρίσµατος που 

χρησιµ  ενδέχεται να χρησιµοποιηθούν στο µέλλον. 

Η µεγάλη ποικιλία των πρώτων υλών που χρησιµοπ

- Η ευπάθεια του τελικού προϊόντος και η µικρή αποθηκευτική αντοχή 

του. 

- Η αστάθεια της ζήτησης του προϊόντος, µε αποτέλεσµα να 

παρουσιάζονται αιχµές σε συγκεκριµένες ώρες της ηµέρας (π.χ. 

µεσηµέρι – β

Τ

διαφορετικά «προϊόντα» ή ακόµη εφαρµόζονται διαφορετικά συστήµατα παράθε

γευµάτων. Για παράδειγµα, ένα εστιατόριο ξενοδοχειακής επιχείρησης ενδέχεται να 

εφαρµόζει το σύστηµα buffet στο γεύµα και το σύστηµα table d’ hote στο δείπνο ή το 

αντίθετο. 
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• Προσδιορισµό του είδους της πελατείας: ο κύριος στόχος, που θα πρέπει 

να ξεκαθαριστεί από την αρχή, είναι ο προσδιορισµός ου τµήµατος ης 

αγοράς που ενδιαφέρει την επιχείρηση. Όταν προσδιοριστεί η 

«ταυτότητα» της πελατείας που στοχεύουµε, έχουµε τις βάσεις για το 

σχεδιασµό των χώρων και εγκαταστ

 τ τ

άσεων της παραγωγής και της 

 το στάδιο του σχεδιασµού να 

 παράµετροι των διαδικασιών παραγωγής και 

άγκες και προσδοκίες του πελάτη που στοχεύουµε να 

 των χώρων και των 

ητών, προϋποθέτει να ληφθούν 

 σχετίζονται µε το προσφερόµενο menu. Οι 

ιασµό των αναγκαίων χώρων και εγκαταστάσεων. 

ό    

 αρχικό 

οµικό σχεδιασµό των χώρων και του εξοπλισµού παραγωγής. 

στάδιο

ιθµού, µεγέθους και 

δ

 Προσδιορισµό των απαραίτητων τεχνικών 

κατανάλωσης. Είναι πολύ σηµαντικό, από

λαµβάνονται υπόψη όλες οι

σερβιρίσµατος ώστε το τελικό αποτέλεσµα (το προϊόν / υπηρεσία) να 

ικανοποιεί τις αν

εξυπηρετήσουµε. Ο αποτελεσµατικός σχεδιασµός

εγκαταστάσεων µαζικής παραγωγής φαγ

υπόψη οι παράγοντες που

παράγοντες αυτοί – είδος menu, ιδιαιτερότητες πιάτων, σύστηµα και 

τρόπος σερβιρίσµατος, ειδικά εδέσµατα, βαθµός χρησιµοποίησης 

έτοιµων τροφίµων κ.ά., επηρεάζουν, όπως γίνεται αντιληπτό, άµεσα το 

σχεδ

• Έλεγχο του κ στους: Ανεξάρτητα από τον τύπο και το µέγεθος της 

επισιτιστικής επιχείρησης, το κόστος πρέπει να ελέγχεται από το

στάδιο του σχεδιασµού µέχρι το κόστος λειτουργίας 

• ∆ιευκόλυνση παραγωγής και σερβιρίσµατος: Περιλαµβάνει τον 

εργον

Απαραίτητη προϋπόθεση, στο  αυτό είναι να ληφθούν αποφάσεις 

σχετικά µε τα παρακάτω: 

 Προσδιορισµό του είδους, αρ

υναµικότητας των µέσων επεξεργασίας. 

 Προσδιορισµό των αναγκαίων χώρων (διανοµή των 

διατεθειµένων χώρων και διαρρύθµισή τους). 

 ∆ιάταξη των µέσων επεξεργασίας. 

εγκαταστάσεων (ύδρευσης, αποχέτευσης, αερισµού, 

ηλεκτρισµού κ.ά.) 
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• Παραγωγικότητα προσωπικού: Συχνά, η χαµηλή παραγωγικότητα του 

προσωπικού µαζικής παραγωγής οφείλεται και στην έλλειψη 

σχεδιασµού, στην έλλειψη εκπαίδευσης ή ακόµη στη χρησιµοποίηση 

αναποτελεσµατικών µεθόδων εργασίας. Για το λόγο αυτό, από το στάδιο 

του σχεδιασµού, πρέπει να µελετηθούν τα παρακάτω σηµεία, µε στόχο 

την αύξηση της παραγωγικότητας: 

 Μελέτη των απαιτούµενων εργασιών για την κατάρτιση 

προγραµµάτων εργασίας, πλάνων περιγραφής 

καθηκόντων και οργανογράµµατος προσωπικού. 

 Μελέτη για τη σωστή τοποθέτηση των µηχανηµάτων, 

συσκευών, σκευών και εργαλείων, πάγκων εργασίας κ.ά., 

ώστε να επιτυγχάνεται οικονοµία κινήσεων των 

εργαζοµένων. 

 Μελέτη για την ορθολογική αξιοποίηση των 

ενδεδειγµένων ανθρωποµετρικών διαστάσεων στην 

επιλογή του εξοπλισµού (ύψος τραπ

 

εζιών εργασίας, 

• 

ι εκπαίδευσης του 

 

• 

πελάτες όσο και τους εργαζοµένους. Φυσικά 

υπάρχει κ ν

υγειονοµικοί οχρεώσεις της 

επιχείρηση

• Καθαριότητα  πρέπει να 

αγνοηθούν σεις για καθαριότητα 

και συντήρ ι εγκ τάσε ες όπ

και ποιότητα δ

εγκαταστάσεω λετηθούν µε ιδιαίτερη προσοχή. 

ραφιών κ.ά.) 

Εποπτεία και εκπαίδευση προσωπικού: Κατά το στάδιο του σχεδιασµού 

πρέπει να ληφθεί υπόψη και το θέµα εποπτείας κα

προσωπικού, ώστε να εξασφαλιστούν οι απαραίτητοι χώροι και 

εγκαταστάσεις (π.χ. αίθουσες για συναντήσεις και εκπαίδευση). 

Ασφάλεια και υγιεινή: Η πρόβλεψη σχετικά µε την ασφάλεια και την 

υγιεινή αφορά τόσο τους 

αι η σχετική οµοθεσία (κανονισµοί πυρασφάλειας, 

κανονισµοί κ.ά.), που καθορίζει τις υπ

ς. 

και συντήρηση: Κατά το σχεδιασµό, δεν θα

 τα στοιχεία που αφορούν στις απαιτή

ηση των χώρων κα ατασ ων. Παράγοντ ως είδος 

απέδων, επένδυση τοίχων, είδος και λειτουργικότητα των 

ν κ.ά., πρέπει να µε
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• Πρόβλεψη για µελλοντικές αλλαγές: Επίσης, κατά τον προγραµµατισµό 

των αναγκαίων χώρων, θα πρέπει όπως έχει προαναφερθεί, να γίνεται 

πρόβλεψη για µελλοντικές αλλαγές18.  

ρισµός Χώρων Μαζικής Παραγωγής Φαγητών  

– Τµήµατα κουζίνας  

 

1.7 Προσδιο

1.7.1 Χώροι 
Οι χώροι µιας επαγγελµ

Όπως έχει αναφερθεί, η κ να άµ το 

 Κύριοι χώροι χαρακτη ποστολή 

την παραγωγή φαγητών 

ολοκλήρωση του παραγωγικο

 Οι κύριοι χώροι είναι: 

1. Η ζεστή κουζίν

2. Η κρύα κο

3. Το ζαχαροπλα

4. Το κυλικείο ή 

5. Αποθήκη ηµέρ θάλαµοι. 

Οι β

1. 

ν

3. α τ ο κ

4. 

6. 

7. 

                                                

ατικής κουζίνας διακρίνονται σε κύριους και βοηθητικούς. 

ουζίνα πρέπει ενώνεται εσα µε εστιατόριο.

ρίζονται οι χώροι της κουζίνας που έχουν σαν α

και βοηθητικοί χώροι εκείνοι που βοηθούν έµµεσα στην 

ύ έργου. 

α. 

υζίνα. 

στείο. 

µπουφές. 

ας – ψυκτικοί 

οηθητικοί χώροι είναι: 

Χώρος διανοµής: Ειδικά διαρρυθµισµένος χώρος για την ορθολογική 

διακίνηση του προσωπικού σερβιρίσµατος από την κουζί α προς το 

εστιατόριο και το αντίθετο. 

2. Χώρος προσωπικού: Εστιατόριο προσωπικού, βεστιάρια, W.C. και 

χώρος παραµονής. 

Χώρος γι  την οπ θέτηση των ειδών καθαριότητας της ουζίνας. 

Χώρος για την τοποθέτηση των σκευών του εστιατορίου (πιάτα, ποτήρια 

κ.ά.). 

5. Χώρος για το πλύσιµο των µαγειρικών σκευών. 

Χώρος για το πλύσιµο και την προετοιµασία των λαχανικών. 

Χώρος για τις «επιστροφές». 

 
18 Βλ. Τζωρακολευθεράκης Ζαχαρίας «∆ιοίκηση Επισιτιστικών Επιχειρήσεων», Αθήνα 1999, σελ. 62 – 
65  
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Για τις επι ρ

τµήµα της κου

1. για τα απορρίµµατα (ψυγείο 

σκουπιδιών).  

ν σκευών. 

τις ξε

ράγοντες που έχουν αναλυθεί παραπάνω όσο και 

πό το σης, την εξυπηρέτηση άλλων εστιατορίων και / ή 

εκδηλώσεω τ των υλών που χρησιµοποιεί σαν βάση ο αριθµός του 

απαιτούµεν ησιµοποιηθεί σαν βάση ο αριθµός των γευµάτων που 

πρόκειται ν να19. 

 

ΟΥΖΙΝΑΣ  

στ οφές, πρέπει να προβλεφθούν οι κατάλληλοι χώροι, µέσα ή κοντά στο 

ζίνας και ειδικότερα: 

χώρος µε ψυκτική εγκατάσταση 

2. Χώρος για τα κενά συσκευασίας (κιβώτια, φιάλες). 

3. Χώρος για το πλύσιµο τω

 

1.7.2 Καταµερισµός Χώρων  
Σ νοδοχειακές επιχειρήσεις, το 30 – 50% του συνολικού χώρου της τραπεζαρίας 

πρέπει να διατίθεται για την εγκατάσταση της κουζίνας. Αυτό, βέβαια, είναι κατά 

προσέγγιση και εξαρτάται τόσο από πα

α ν τύπο της επιχείρη

ν, η µορφή των πρώ

ου χώρου είναι να χρ

α παράγονται στην κουζί

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ Κ

Αριθµός 

γευµάτων 

200 400 800 1300 

Τετραγωνικά 

µέτρα / γεύµα  

0.5 – 0.6 0.4 – 0.6 0.35 – 0.5 0.20 – 0.35 

Σύνολο 

κουζίνας σε m2  

100 – 60 160 – 240 280 – 400 260 – 455 

Σύνολο 

αποθήκης σ 2ε m   

30 – 48 42 – 62 56 – 80 47 – 84 

 

Ένας πρόσ ων σε χώρους είναι ο 

µέγιστος αριθ ο χρονικό 

διάστηµα. 

                                                

θετος προσδιοριστικός παράγοντας των απαιτήσε

µός γευµάτων που πρέπει να παραχθούν σε ένα δεδοµέν

 
19 Βλ. Τζωρακολευθεράκης Ζαχαρίας «∆ιοίκηση Επισιτιστικών Επιχειρήσεων», Αθήνα 1999, σελ. 67 – 
70  
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 Σε κάθε περίπτωση, οι διαστάσεις της κουζίνας δεν θα πρέπει να είναι 

µικρότερες από την ελάχιστη διάσταση του παραπάνω πίνακα για να είναι δυνατή η 

αποτελεσµ

 Κατά τ ποθέτησης του εξοπλισµού σε σχέση µε το χώρο της 

κουζίνας, ι το 70% για χώρο 

εργασίας ( φαγητών, επιστροφών). Το πλάτος 

ν διαδροµών υπολογίζεται από 0,90 µέχρι 1 µέτρο. Στην περίπτωση που 

γίζουµε 1,35 µέχρι 1,50 µέτρα. Αν τα τρόλεϊ 

π ω

 χώρου.  

 

Κ

ατική και αποδοτική λειτουργία της κουζίνας.  

ο σχεδιασµό το

υπολογίζουµε το 30% του χώρου για εξοπλισµό κα

διακίνηση εργαζοµένων, εµπορευµάτων, 

τω

χρησιµοποιούνται τρόλεϊ υπολο

διασταυρώνονται τότε υπολογίζουµε 1,75 µέχρι 2 µέτρα. 

 Οι υπερβολικά µεγάλοι χώροι δεν διευκολύνουν το έργο της παραγωγής, 

αντίθετα, δαπανάται χρόνος και ενέργεια για τις µετακινήσεις του προσωπικού και τις 

µεταφορές των ρώτ ν υλών και / ή φαγητών σε µεγάλες αποστάσεις. Επιπλέον, οι 

µεγάλες αποστάσεις εµποδίζουν την εποπτεία και έλεγχο της εργασίας κατά τη 

διαδικασία της παραγωγής και δηµιουργείται αυξηµένο κόστος για την καθαριότητα, τη 

θέρµανση, το φωτισµό και τη συντήρηση του

ΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 

Πε ώρων  ριγραφή χ 500 γεύµατα 1000 γεύµατα 2000 γ  εύµατα

Ζε   στή κουζίνα 180 τ.µ. 200 τ.µ. 215 τ.µ. 

Κρύα κουζίνα και 

χώρος προετοιµασίας 

λαχανικών  

32 τ.µ. 40 τ.µ. 60 τ.µ. 

Χώρος ψύξης  6.5 τ.µ. 18.3 τ.µ. 37.8 τ.µ. 

 

Εργονοµικές διαστάσεις χώρων κουζίνας: 

0 – 80 cm  Απαιτούµενος χώρος για έναν εργαζόµενο µπροστά από ένα τραπέζι 

ανατρεπόµενα µηχανήµατα.  

75 cm  Ελάχιστο πλάτος για διαδρόµους εργασίας. 

1.5 µ.  Ελάχιστο πλάτος για διαδρόµους κυκλοφορίας. 

1 – 1.5 µ.  Πλάτος που επιτρέπει να περάσουν 2 άτοµα. 

6

εργασίας, νεροχύτη ή εστία.  

1.20 – 1.40 µ. Απαιτούµενος χώρος µπροστά από µηχανήµατα µε ανοιγόµενες πόρτες ή 
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1.5 – 1.8 µ.  Πλάτος που επιτρέπει να περάσει ένα τρόλεϊ δίπλα από ένα άτοµο. 

1.5 – 1.8 µ.  Πλάτος που επιτρέπει να περάσει ένα τρόλεϊ µεταξύ 2 ατόµων που 

εργάζονται πλάτη µε πλάτη.  

9 Ελάχιστη απόσταση µεταξύ µηχανηµάτων και τραπεζιών εργασίας.  

1 – 1.2 µ.  Ελάχιστη απόσταση µπροστά από µηχανήµατα ψησίµατος, όπου τα 

φαγητά µεταφέρονται µε τρόλεϊ.  

80 – 90 cm Ελάχιστη απόσταση για να κυκλοφορήσει ένα άτ µο κρατώντας δίσκο.  

 

1.7.3 Αποθήκη Ηµέρας – Ψυκτικοί Θάλαµοι Κουζί

0 cm  

ο

νας  
ε τον

- Χώρος για τα υλικά καθαριότητας.  

Σε ότι αναφορά τ ιτείται προσεκτική 

ς πο  µε η κατά ών 

 διαφορ οµάδων τρ και τους µικούς 

ό και µε αποτελεσµατικ ουργία της ε µατικής 

ύλες που χρησιµοποιούνται στη µαζική παραγωγή (κρέατα, ψάρια, 

µικά προϊόντα κ.ά.,), όπως και τα µαγειρεµένα φαγητά απαιτούν 

υς αποθήκευσ τάλληλες συ ρµοκρασίας

Οργανωµένες επαγγελµατικές κουζίνες πρέπει να διαθέτουν: 

τήρηση φρέσκων κρεάτων και πουλερικών.  

- οµικά προϊόντα και αυγά.  

- 

- 

Μ  όρο «αποθήκη ηµέρας» εννοούνται οι αποθηκευτικοί χώροι της κουζίνας στους 

οποίους διατηρείται ένα απόθεµα πρώτων υλών, ικανό να καλύψει τις λειτουργικές 

ανάγκες της κουζίνας για ένα µικρό χρονικό διάστηµα (συνήθως 2 – 3 ηµερών).  

 Οι ανάγκες της κουζίνας σε αποθηκευτικούς χώρους είναι συνήθως:  

- Αποθήκη τροφίµων για τα είδη παντοπωλείου. 

- Κάβα ηµέρας (για τα κρασιά). 

ου ψυκτικούς θαλάµους της κουζίνας απα

οργάνωση για λόγου υ σχετίζονται τόσο  την εξασφάλισ λληλων συνθηκ

συντήρησης των ετικών οφίµων υγειονο

περιορισµούς, σο 

κουζίνας. Οι πρώτες 

λαχανικά, γαλακτοκο

 την ή λειτ παγγελ

ειδικούς χώρο ης και κα νθήκες θε . 

- Ψυκτικό θάλαµο για τη συν

- Ψυκτικό θάλαµο για φρούτα και λαχανικά. 

Ψυκτικό θάλαµο για γαλακτοκ

- Ψυκτικό θάλαµο για τη συντήρηση των εδεσµάτων στις διάφορες φάσεις 

της παραγωγικής διαδικασίας.  

Μικρό ψυκτικό θάλαµο για φρέσκα ψάρια. 

Ψυγείο στο χώρο του µπουφέ. 
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- Κατάψυξη εδεσµάτων (όταν συστηµατικά ή περιστασιακά, η επιχείρηση 

 

πλισµ

φρύ
Εργαλεία της κ

διατηρεί µαγειρεµένα φαγητά στην κατάψυξη).  

1.8 Εξο ός Μαζικής Παραγωγής Φαγητών  

1.8.1 Ελα ς Εξοπλισµός Κουζίνας  
ουζίνας / ατοµικά εργαλεία  

Παρά τη µεγ η εξέλιξη που έχει παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια στους εξοπλισµούςάλ  

αζικής παραγωγής, ένα µεγάλο µέρος των εργασιών της κουζίνας γίνονται µε την 

είναι φτιαγµένα έχουν 

ς των 

τοµικώ

 Τα ικού της κουζίνας είναι 

σχετικά λί   σπουδαιότερα είναι τα µαχαίρια. Το 

προσωπικό έθη µαχαιριών για το κόψιµο των 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

µ

χρησιµοποίηση εργαλείων χεριών. Τα υλικά από τα οποία 

αλλάξει εξαιτίας των εξελίξεων στην τεχνολογία των υλικών.  

 Η επιλογή των εργαλείων είναι θέµα προσωπικής επιλογής του chef και δεν 

υπάρχουν αυστηροί κανόνες που να προσδιορίζουν το καλύτερο σχήµα ή µέγεθο

α ν εργαλείων.  

προσωπικά εργαλεία του chef και του προσωπ

γα σε αριθµό και απ’ αυτά, τα

 της κουζίνας χρειάζεται διάφορα µεγ

λαχανικών, τον τεµαχισµό χονδορτεµαχίων, φιλέτων, ψαριών κ.λπ20.  

 

 

 

 

 

 

 
20 Βλ. Τζωρακολευθεράκης Ζαχαρίας «∆ιοίκηση Επισιτιστικών Επιχειρήσεων», Αθήνα 1999, σελ.  91 – 
93  
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Παρουσίαση Μαχαιριών  

οιπά εργαλεία και σκεύη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λ  

- Ακονιστήρι µαχαιριών από ανοξείδωτο χάλυβα. 

- Ειδικό πιρούνι για το κράτηµα των τεµαχίων κρέατος κατά τον 

τεµαχισµό.  

- Εργαλεία ξεφλουδίσµατος (παρά το γεγονός ότι σε πολλές επιχειρήσεις 

χρησιµοποιούνται ειδικά µηχανήµατα για το ξεφλούδισµα νωπών 

λαχανικών, η χρήση µικρών εργαλείων είναι απαραίτητη). 

- Κόπτης µαϊντανού, και διάφορα άλλα εργαλεία τεµαχισµού λαχανικών, 

µαλακών και σκληρών τυριών, αυγών, µήλων κ.λπ. 

- Σύρµα (φουέ στην ξενοδοχειακή ορολογία), σε διάφορα µεγέθη. 

- Κουτάλες σε διάφορα µεγέθη και σχήµατα (τρυπητές, ξύλινες, βαθιές, 

σερβιρίσµατος κ.λπ.) 
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- Σπάτουλες σε διάφορα µεγέθη και σχήµατα. 

- Ειδικές επιφάνειες τεµαχισµού ή Ξύλα κοπής  

- Επίσης, στα εργαλεία της κουζίνας περιλαµβάνονται ειδικά ψαλίδια, 

bats, κόσκινο, θερµόµετρα, µικρές ζυγαριές, ανοιχτήρια κονσερβών, 

ειδικά εργαλεία για την αφαίρεση των σπόρων από φρούτα και λαχανικά 

κ.ά.  

- Ειδικός εξοπλισµός για το κρέµασµα του κρέατος. 

- Ειδικά δοχεία για τη φύλαξη τροφίµων. 

- Κινητά δοχεία για τη φύλαξη πρώτων υλών. 

αγειρικά σκεύη Μ  

- Κατσαρόλες σε διάφορα µεγέθη και σχήµατα. 

- Τηγάνια σε διάφορα µεγέθη και σχήµατα. 

- Λαµαρίνες και ταψιά φούρνου σε διάφορα µεγέθη και σχήµατα. 

- Σουρωτήρια. 

- Ειδικά σκεύη για την παρασκευή και ψήσιµο γλυκών. 

 

 

 

 

 

 

1.8.2 Βαρύς 
1. Κουζίνα

Η επάνω επιφ  στοιχεία – 4, 6 ή 8 

πλάκες – α άρτητη 

λειτουργία  

φούρνους καθώ

 

 

 

 

 

Εξοπλισµός Κουζίνας  
 (εστία)  

άνεια της κουζίνας (εστίας) αποτελείται από πολλά

νάλογα µε το µέγεθος και τις απαιτήσεις της παραγωγής, και µε ανεξ

 το κάθε στοιχείο. Το κάτω µέρος της κουζίνας αποτελείται από ένα ή δύο 

ς και θερµοθάλαµο. 
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 Κα κ

 Λει υ

 Η κ ζ

ή πλάκες έµµε

 

                 

Κουζίνα αερίου µε έξι εστίες. 

 

κή κουζίνα µε τέσσερις εστίες.  

αστήρας ατµού (marmite)  

 το µηχάνηµα για το γέµισµα του κάδου.  

τασ ευάζεται από ανοξείδωτο χάλυβα. 

το ργεί µε ηλεκτρισµό ή αέριο. 

ου ίνα αερίου αποτελείται από 2, 4 ή 6 ανοικτές εστίες µε ισχυρά φλόγιστρα 

σα θερµαινόµενες.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ηλεκτρι

 

 

 

 

 

 

2. Βραστήρας και βρ

Χρησιµοποιείται για το βράσιµο µεγάλων ποσοτήτων τροφίµων. Αποτελείται από έναν 

κάδο του οποίου ο πυθµένας θερµαίνεται κατά τρόπο άµεσο. Το άδειασµα του υγρού 

πραγµατοποιείται από το κάτω µέρος του µηχανήµατος και η παροχή νερού γίνεται µε 

ένα διακόπτη που υπάρχει πάνω από
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 Ο βραστήρας µπορεί να είναι σταθερός ή ανατρεπόµενος. Η δυναµικότητα του 

ίναι απ  µε ηλεκτρισµό ή αέριο.  

 µε το παραδοσιακό βραστήρα και 

πιπλέον:  

- το πάχος των τοιχωµάτων και ένα του κάδου είναι µεγαλύτερο  

- το σκέπασµά του σκεύους κλείνει ερµητικά. 

- Ο έλεγχος της πίεσης πραγµατοποιείται µε βαλβίδα ασφαλείας. 

- Το µαγείρεµα πραγµατοποιείται πιο γρήγορα. 

 

 

 

 

 

 

Βραστήρας 

 Ανατρεπόµενο τηγάνι 

 ένα απαραίτητο είδος εξοπλισµού για τις ανάγκες της µαζικής παραγωγής. 

µοποιείται όπως το κλασικό τηγάνι και αποτελείται από ένα κάδο µε µικρό 

. Είναι κατασκευασµένο από ανοξείδωτο χάλυβα και λειτουργεί µε ηλεκτρισµό ή 

της θερµοκρασίας, βαλβίδα ασφαλείας, 

ε ό 50 µέχρι 300 λίτρα και λειτουργεί

 Με το βραστήρα ατµού µαγειρεύονται κυρίως µεγάλες ποσότητες λαχανικών. Ο 

βραστήρας ατµού έχει τα ίδια χαρακτηριστικά

ε

 του πυθµ

 

 

 

 

 

               

 

3.

Είναι

Χρησι

βάθος

αέριο. Υπάρχει θερµοστάτης, για τον έλεγχο 

διακόπτης και αυτόµατη ή χειροκίνητη ανατροπή.  
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Ανατρεπόµενο τηγάνι  

 Φούρνος κουζίνας και φούρνος ζαχαροπλαστικής αρτοποιίας  

 φούρνος κουζίνας µπορεί να είναι ανεξάρτητη 

ονάδα ή να αποτελεί το κάτω µέρος της εστίας, 

λειτουργεί µε η ό ή αέριο. 

Ο φούρνος ζαχαροπλαστικής – αρτοποιίας

 παρουσιάζει µεγάλες διαφορές από το φούρνο 

 από έναν ή 

 

 

 

Μονάδα φούρνου  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
4.

Ο

µ

λεκτρισµ

 

δεν

 

της κουζίνας. Αποτελείται

περισσότερους θαλάµους, ανάλογα µε τις

απαιτήσεις της επιχείρησης.  
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5. Φούρνος ατµού / κυκλοθερµικός (steamer)  

ιαθέτει πρόγραµµα µαγειρέµατος: µε θερµό αέρα, µε 

τµό, µε συνδυασµό θερµού αέρα / ατµού, χαµηλό σε 

ερµοκρασία – ατµό για ήπιο ψήσιµο, για αεροστεγώς 

υσκευασµένα τρόφιµα, για ξεπάγωµα και ξαναζέσταµα 

ρο – µαγειρεµένων φαγητών. Λειτουργεί µε ηλεκτρισµό 

 αέριο.   

Φούρνος ατµού (steamer)  

 

ένα ή 

κά τω

υ υ

ή αέριο και η 

ερµοκρασία της ρυθµίζεται µε θερµοστάτη. 

ατασκευάζεται από ανοξείδωτο χάλυβα.  

Φριτούρα  

 

∆

α

θ

σ

π

ή

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Φριτούρα  

Η φριτούρα είναι συσκευή σχετικά σύνθετη 

και εξαιρετικά αποτελεσµατική κατά τη 

χρήση της. Αποτελείται από 

περισσότερα δοχεία µέσα στα οποία 

τοποθετούνται τα ειδικά συρµάτινα καλάθια. 

Στο τω µέρος ν δοχείων υπάρχει ψυχρή 

ζώνη για τη σ λλογή των πολειµµάτων. 

Θερµαίνεται µε ηλεκτρισµό 

θ

Κ
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7. Σαλαµάνδρα  

µικρού µεγέθους και χρησιµοποιείται για 

µοκρασία ακτινοβολεί στην 

τας. 

θετος / συµπληρωµατικός 

οργανωµένης κουζίνας, 

 φούρνους και τους 

συµπληρώνει.  

 

 

               Σαλαµάνδρα  

. Λεία πλάκα  

ίναι αρκετά πρακτική συσκευή στη µαζική 

αραγωγή. Λειτουργεί µε ηλεκτρισµό ή αέριο 

αι χρησιµοποιείται για το ψήσιµο αυγών, 

eaks, hamburgers κ.ά. Αποτελείται από µία ή 

ύο αυτόνοµες επιφάνειες για ψήσιµο µε 

θερµοκρασίες. Στο κάτω µέρος 

Λεία πλάκα  

 

 

Είναι ένα είδος ανοικτού φούρνου, συνήθως 

το ψήσιµο κάθε είδους φαγητού. Η παρεχόµενη υψηλή θερ

επιφάνεια του φαγητού και επιτυγχάνει τη δηµιουργία κρούσ

 Η σαλαµάνδρα, πρόσ

εξοπλισµός µεγάλης και 

τοποθετείται κοντά στους

 

8

Ε

π

κ

st

δ

διαφορετικές 

υπάρχει θερµοθάλαµος.  
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9. Bain – marie  

Ο εξοπλισµός αυτός καταλαµβάνει συνήθως το 

επάνω µέρος µιας θερµοτράπεζας, ή αποτελεί 

αυτοδύναµη µονάδα. Αποτελείται από ένα 

θερµαινόµενο δοχείο µε νερό ή ατµ

οποίο τοποθετούνται ειδικ

διατήρηση των ζεστών φαγητ ε

ποσότητες και τα είδη τ που 

επιθυµούµε να διατηρήσουµε ζεστά, επιλέγουµε 

το κατάλληλο µέγεθος, αρι µό ή βάθος των 

 θερµοκρασία του bain – 

arie ρυθµίζεται µε θερµοστάτη. Η 

χρησιµοποιείται για τη φύλαξη 

Η σχάρα επιτρέπει το ψήσιµο µε την άµεση επαφή. Τα 

ερµαντικά στοιχεία έχουν µια υψηλή θερµοκρασία και 

άνω τους τοποθετείται το τρόφιµο για ψήσιµο. Τα 

 αυτά της επαφής είναι ράβδοι από ειδικό µείγµα 

ετάλλων.  

 Θερµοθάλαµος  

 για ντουλάπια, ύψους µέχρι 1.7 µέτρα, µέσα στα οποία διατηρούνται ζεστά 

 εδέσµατα µέχρι να σερβιριστούν. Είναι αντίστοιχα των θαλάµων – ψυγείων για τη 

 των κρύων παρασκευών.  

 ό, µέσα στο 

ά σκεύη για τη 

ών. Ανάλογα µ  τις 

ων φαγητών 

 

θ

ειδικών δοχείων. Η

m

θερµοτράπεζα 

των πιάτων και άλλων σκευών που πρέπει να 

τοποθετηθούν ζεστά στο τραπέζι κατά το 

σερβίρισµα.  

 

 

10. Σχάρα  

Bain – marie  

θ

π

στοιχεία

µ

 

 

11.

Πρόκειται

τα

διατήρηση
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12. Φούρνος µικροκυµάτων  

τα τελευταία χρόνια, επαναστατική 

έρει τελείως από την παραδοσιακή 

ορφής ενέργειας που χρησιµοποιείται.  

, η θερµότητα διεισδύει στο τρόφιµο 

κ η του. Με τη χρήση µικροκυµάτων, η 

ων, διεισδύει απ’ ευθείας στο κέντρο 

τροφί χιλιοκύκλους ανά δευτερόλεπτο µε 

 στο τρόφιµο να υποβάλλονται σε 

φο ψήσιµό του.  

ύρνοι µικροκυµάτων είναι:  

τ  σε δευτερόλεπτα. 

ελάχιστο χρόνο. 

ς.  

Μ

Καταλαµβάνουν λιγότερο χώρο. 

- Είναι απλοί στη χρήση. 

3. Ψυγεία  

υς της κουζίνας πρέπει να υπάρχουν κατάλληλα σε µέγεθος και αριθµό 

ών και τροφίµων σε όλα τα 

 υπάρχουν:  

 Ψυγείο ηµέρας στο χώρο της κουζίνας (µε χωριστούς χώρους για φρούτα 

και λαχανικά, γαλακτοκοµικά προϊόντα και αυγά, και εδέσµατα) 

- Ψυγείο στο χώρο του µπουφέ. 

ία στο χώρο του ζαχαροπλαστείου είναι πλεονέκτηµα. 

Η χρήση µικροκυµάτων στην κουζίνα αποτελεί, 

εφαρµογή της σύγχρονης τεχνολογίας και διαφ

µέθοδο ψησίµατος, λόγω της διαφορετικής µ

 Με την συνηθισµένη µέθοδο µαγειρέµατος

που ψήνεται απ’ έξω προς το έντρο τ ς µάζας 

ενέργεια, µε τη µορφή ηλεκτροµαγνητικών κυµάτ

της µάζας του µου µε συχνότητα 2.450 

αποτέλεσµα, τα µόρια του νερού που υπάρχουν

παλµική κίνηση και να επιτυγχάνεται το οµοιόµορ

 Τα πλεονεκτήµατα που παρουσιάζουν οι φο

- κατεψυγµένες ροφές αποψύχονται

- Προψήνουν και ψήνουν φαγητά σε 

- Επιταχύνουν το χρόνο εξυπηρέτηση

- ειώνουν το προσωπικό κουζίνας. 

- 

 

1

Στους χώρο

ψυγεία για την άνετη και ασφαλή αποθήκευση των υλικ

στάδια της παραγωγικής διαδικασίας. Ειδικότερα πρέπει να

- ψυγείο και κατάψυξη κρέατος 

- ψυγείο ψαριών. 

-

Επίσης, τοπικά ψυγε
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Ψυκτικός θάλαµος 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 
   

 

 

Ψυγεία     
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Λοιπά είδη εξοπλισµού 

Άλλα απαραίτητα είδη εξοπλισµού κουζίνας είναι: 

- πλυντήριο σκευών εστιατορίου 

- µηχανή παγοκύβων 

- τραπέζια εργασίας 

- πατατοκαθαριστής 

- κορδέλα κοπής κατεψυγµένων κρεάτων – ψαριών  

- µηχανή κοπής κρέατος σε κιµά, φέτες  κύβους  

- µηχανή κοπής λαχανικών  

- µηχανή κοπής αλλαντικών  

- mixer  

- ζυγαριά 

- κινητά δοχεία για την αποθήκευση και µεταφορά διάφορων πρώτων 

υλών. 

- Ειδικά συρτάρια για την τοποθέτηση των µαχαιριών, χωριστά σε κάθε 

τµήµα της κουζίνας. 

- Συρτάρια και σκευοθήκες για τη φύλαξη των µικρών εργαλείων 

- Σκευοθήκες για φύλαξη ποτηριών  και πιατέλων 

- Νεροχύτες (από ανοξείδωτο χάλυβα για το πλύσιµο των λαχανικών, 

κρεάτων, σκευών κ.ά.)  

Επαγγελµατικό πλυντήριο 

 

 και

 , δίσκων, πιάτων
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Πλυντήριο Π

 

    Πλυντήριο Σκευών  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ιάτων  

 

 

 
Παγοµηχανή  
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1.9 Πλυντήρια – Λινοθήκες   

1.9.α. Πλυντήριο 
Το πλυντήριο αποτελείται από τα  µηχανήµατα: 

• 2 πλυντήρια 97 kg      (λειτουργούν µε ατµό) 

• 1 πλυντήριο 260 kg     (λειτουργεί µε ατµό) 

• 1 πλυντήριο 18 kg      (λειτουργεί µε ατµό) 

• 1 κύλινδρος       (λειτουργεί µε λάδι) 

• 1 διπλωτική πετσέτας                 (λειτουργεί µε αέρα) 

• 4 φούρνους (2Χ175kg, 1Χ180kg, 1Χ80kg)                (λειτουργούν µε υγραέριο) 

• 1 πρέσσα       (λειτουργεί µε ατµό) 

• 1 dry clean  

• 1 σίδερο χειρός 

• 1 επαγγελµατικό σίδερο  

Επίσης υπάρχουν: 

• Ζυγαριά ακριβείας 

• Νεροχύτες για το πλύσιµο ν ρούχων των πελατών. 

• Καρότσια µε ανοξείδωτο πλέγµα για να αερίζονται τα ρούχα σωστά  

• Πλαστικά καρότσια για την ν καθαρών ρούχων 

• Υφασµάτινα καρότσια για ν µεταφορά των καθαρών ρούχων  

• Ξύλινο κιβώτιο (µεγάλο) µε τρύπες στο πλάι και κάτω όπου τοποθετούνται  

τα άπλυτα ρούχα.  

• Ράφια για την τοποθέτηση του καθαρού ιµατισµού. 

Ο ιµατισµός πριν πλυθεί ζυγίζεται ώστε ν’ ανταποκρίνεται στην αυτόµατη σωστή 

αναλογία του απορρυπαντικού, σύµφωνα µε το πρόγραµµα πλύσης. Τα λινά βγαίνουν 

από τα πλυντήρια στυµµένα και µεταφέρονται για σίδερο στον κύλινδρο αφού γίνει η 

σωστή προετοιµασία / άνοιγµα στο µεγάλο τραπέζι.  

 Ο κύλινδρος τα βγάζει έτοιµα – διπλωµένα και τακτοποιούνται σε στίβες στα 

άφια για να µεταφερθούν στους ορόφους.  

 Όσο αφορά στα χνουδάτα, αφού βγουν στυµµένα από το πλυντήριο 

εταφέρονται στους φούρνους για στέγνωµα.  

εξής

τω

 µεταφορά τω

τη

 

ρ

 

µ
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  Όταν στεγνώσουν τα περνάµε στη διπλωτική και τακτοποιούνται µε την σειρά 

1.9 . 
Υπ χ τη 

(τρ ό ου και 

ρούχων ντήριο. 

Αφ  ε ί επισ έφετα στον on και 

το τρίτο

   

κατα ετρη γραµµένα στο βιβλίο λινοθήκης.  

  Το βιβλίο αυτό περιέχει:  

 που παραλαµβάνουµε  

µό που δίνουµε σε κίνηση 

• Την απογραφή στο τέλος της κάθε σαιζόν 

Φθαρµένος και κατεστραµµένος ιµατισµό αφαιρείται κατά την διάρκεια του χρόνου 

(αφού µαρκαριστεί  να χρησιµοποιηθεί για 

άλλες χρή

 

1.9. . Πε
Το καρότσι

•  amenities στο πάνω ράφι δεξιά  

• 

ος στα πλαϊνά 

•

τους στα ράφια.  

 

.β Ρούχα Πελατών  
άρ ει έντυπο στα δωµάτια πελατών που συµπληρώνεται από τον πελά

ιπλ τυπο). Ελέγχεται πρώτα από την καµαριέρα για τον σωστό αριθµό δωµατί

, στη συνέχεια ελέγχεται από την προϊσταµένη και πηγαίνουν στο πλυ

ού τοιµαστούν το ένα χαρτ τρ ι πελάτη, το άλλο στην Recepti

 στην Προϊσταµένη.     

Είναι ο χώρος που αποθηκεύουµε τα καινούργια λινά του ξενοδοχείου

µ µένα και 

• Τον ιµατισµό

Τον ιµατισ• 

) και συγκεντρώνεται σε ειδικές αποθήκες για

σεις του ξενοδοχείου.  

γ ριεχόµενο Καροτσιού  
 των καµαριέρων περιέχει τα εξής:  

Ξύλινες θήκες για τα

Σεντόνια στο πάνω ράφι αριστερά 

• Χαρτιά υγείας & φάκελοι (directory) στο δεύτερο ράφι  

• Πετσέτες δωµατίου στο τελευταίο ράφι 

• Σακούλα σκουπιδιών και υφασµάτινος σάκ

 

1.9.δ. Περιεχόµενο Office  

 Τουαλέτα  

• Νεροχύτης 
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•

• Καρότσι καµαριέρας 

 αποθήκευση ιµατισµού 

 

 

 

 

 

 

 

 Ράφια (room service – amenities – χαρτιά υγείας – σακούλες µεγάλες & 

µικρές) 

• Ντουλάπες για την

• Ντουλάπι για την αποθήκευση υλικών καθαρισµού 

• Ράντζα και baby cot  
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Κεφάλαιο 2  
Προσωπικό 
 

2.1 Παρουσίαση Ξενοδοχείου  
Όλες οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις χρειάζονται µια τυπική δοµή για να  φέρουν σε 

έρας την αποστολή και τους στόχους τους. Μια συνηθισµένη µέθοδος παρουσίασης 

ς δοµής των ξενοδοχείων και των σχέσεων µεταξύ των διαφόρων θέσεων εργασίας 

είναι το οργανόγραµµα. Το οργανόγραµµα είναι η σχηµατική παρουσίαση των σχέσεων 

εταξύ των θέσεων σε µία επιχείρηση. ∆είχνει που ταιριάζει κάθε θέση στο σύνολο της 

ιχείρησης, καθώς και που βρίσκονται τα τµήµατα υπευθυνότητας και οι γραµµές 

δικαιοδοσίας. 

Το οργανόγραµµα πρέπει να είναι ευπροσάρµοστο και να αναθεωρείται ετησίως 

 και συχνότερα αν οι εργασιακές συνθήκες αλλάξουν σηµαντικά. Ένα αντίγραφο του 

µµατος πρέπει να διανέµεται σε όλα τα τµήµατα. Επειδή κανένα τουριστικό 

ατάλυµα δεν είναι ίδιο, οι οργανωτικές δοµές πρέπει να προσαρµόζονται στις ανάγκες 

ς κάθε επιχείρησης χωριστά. 

Παρακάτω ακολουθούν οργανογράµµατα που δείχνουν την πιθανή οργάνωση 

ός ξενοδοχείου.  

 

 

π

τη

µ

επ

 

ή

οργανογρά

κ

τη

 

εν

 117



 118 

 
 

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ & 
ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ  

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

ΥΠΟ∆ΟΧΗ  
• ΥΠ. ΒΑΡ∆ΙΑΣ 
• ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
• ΓΚΡΟΥΜ   

GUEST 
LATIONS RE

∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
MARKETING & 
ΥΠ. ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ 
ΤΜΗΜΑΤΩΝ – ΥΠ. 

HACCP  

ΤΜΗΜΑ 
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ 

ΤΜΗ
ΤΙΑΣ
ΜΠΑ

ΜΑ 
ΗΣ & 
Ρ 

ΕΣ

RESTAURA
MANAGE

NT 
R  

ΤΜΗΜΑ 
ΚΟΥΖΙΝΑΣ 

EXECUTIVE 
Chef 

ΤΜΗΜΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΜΗΜ
ΕΛΕΓΧ

Α 
ΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΑΠΟΘΗΚΗ 

ΕΡΓΑΤΗΣ 
ΑΠΟΘΗΚΗΣ  

ΕΛΕΓΚΤΗΣ

ΚΗΠΟΥΡΟΣ  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ 

ΠΡΟΪ
ΣΥΝ

ΠΡΟΪΣΤΑΜ
ΡΟΦΩ

ΕΝΕΣ
Ο Ν 

 ΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΤΗΡΗΣΗΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ 
ΟΡΟΦΩΝ  

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 

ΧΩΡΩΝ  

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ/ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 
ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 
ΛΙΝΟΘΗΚΗΣ  

ΗΛΕ ΛΟΓΟΙΚΤΡΟ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΙ

ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ

Α΄ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

ΒΟΗΘΟΙ 
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

ΓΙΑΤΡΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

ΤΕΧΝΙΚΟΣ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
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2.2 Κα µερισµός των Λειτουργιών του ξενοδοχείου  
Τα τµήµατα ή κλάδοι εκµετάλλευσης ενός ξενοδοχείου µπορούν να ταξινοµηθούν σε 

κερδοφόρα ή υποστήριξης. Ένα κερδοφόρο τµήµα πουλάει αγαθά ή υπηρεσίες στους 

πελάτες και παράγει έσοδα για το ξενοδοχείο. Τυπικά παραδείγµατα κερδοφόρων 

τµηµάτων είναι η Υποδοχή, τα επισιτιστικά, τα καταστήµατα και το Room Service. 

Τα τµήµατα υποστήριξης περιλαµβάνουν το Λογιστήριο, την Συντήρηση, το 

Housekeeping και την ∆ιεύθυνση. Τα παραπάνω τµήµατα δεν δηµιουργούν απευθείας 

έσοδα, αλλά υποστηρίζουν τα κερδοφόρα κέντρα του ξενοδοχείου. 

 Μια άλλη ταξινόµηση των τοµέων προσφοράς υπηρεσιών των κλάδων 

εκµετάλλευσης ενός ξενοδοχείου είναι σε υπηρεσίες άµεσης εξυπηρέτησης και σε 

υπηρεσίες έµµεσης εξυπηρέτησης πελατών. Οι υπηρεσίες άµεσης εξυπηρέτησης είναι 

εκείνες στις οποίες οι υπάλληλοι έχουν διαρκή επαφή µε τον πελάτη, όπως τα 

επισιτιστικά τµήµατα και η Υποδοχή. Στις υπηρεσίες έµµεσης εξυπηρέτησης, το 

προσωπικό δεν έχει απευθείας επαφή µε τον πελάτη, όπως το Λογιστήριο, η 

Συντήρηση, η Κουζίνα, το Πλυντήριο και οι Αποθήκες. 

 

2.2.1 Γενικός ∆ιευθυντής (General Manager) 
Ως ξενοδόχος θεωρείται το πρόσωπο στο όνοµα του οποίου εκδίδεται η άδεια 

λειτουργίας της ξενοδοχειακής επιχείρησης. Ως διευθυντής της ξενοδοχειακής 

επιχείρησης αφετέρου θεωρείται αυτός στο όνοµα του οποίου εκδίδεται η άδεια, ή το 

πρόσωπο που υποδεικνύεται από αυτόν και που στην συνέχεια φέρει και όλες τις 

ευθύνες του ξενοδόχου. Ο ξενοδόχος/ διευθυντής πρέπει να διαθέτει τα εξής 

προσόντα: 

α. Να γράφει και να διαβάζει µε ευχέρεια την ελληνική. 

β. Να είναι πτυχιούχος της Σχολής Τουριστικών Επαγγελµάτων ή άλλης 

Ξενοδοχειακής Σχολής του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή να έχει εργαστεί 

ως ανώτερος υπάλληλος σε ξενοδοχείο επί τουλάχιστον 3 χρόνια. 

γ. Να µην καταδικάστηκε σε εγκληµατική ποινή ή σε επανορθωτική για 

αδικήµατα. 

δ. Να µην πάσχει από µεταδοτικό νόσηµα ή από άλλη πάθηση, η οποία τον 

καθιστά ανίκανο ή ακατάλληλο για την εξάσκηση του επαγγέλµατος του 

ξενοδόχου / διευθυντή, σύµφωνα µε την γνώµη της Επιτροπής που είναι 

αρµόδια για την χορήγηση του σήµατος λειτουργίας των ξενοδοχείων. 

τα
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ε. Όταν πρόκειται για ξενοδοχείο πολυτελείας και Α’ τάξεως να µπορεί να 

συνεννοείται µε ευχέρεια σε µια από τις γλώσσες γαλλική, γερµανική, αγγλική 

ή ιταλική ή να διατηρεί στην υπηρεσία του πρόσωπο ικανό γι’ αυτό. 

Με νέα διάταξη καθορίστηκε ότι όποιος επρόκειτο να ασκήσει το ξενοδοχειακό 

επάγγελµα ως υπεύθυνος διευθυντής της επιχείρησης  για πρώτη φορά, πρέπει να έχει 

την σχετική άδεια του ΕΟΤ. Αυτή µπορεί να χορηγηθεί µόνο εφόσον ο 

επιχειρηµατίας είναι πτυχιούχος της Σχολής Τουριστικών Επαγγελµάτων ή 

παρακολούθησε κανονικά ειδική σειρά µορφωτικών διαλέξεων ή οµιλιών. (Πρόκειται 

για µορφωτικές διαλέξεις και οµιλίες που, από το ίδιο νοµοθετικό διάταγµα, 

προβλέφθηκε να οργανώνονται από την Σχολή Τουριστικών Επαγγελµάτων στις 

αίθουσές της). Οι προϋποθέσεις αυτές καθορίστηκαν εφόσον πρόκειται για  

διεύθυνση επιχείρησης κατηγορίας πολυτελείας, Α’, Β’ και Γ’ τάξεως σε πόλεις µε 

πληθυσµό πάνω από 15.000 κατοίκους. 

 Ο ΕΟΤ στα δικαιολογητικά που ζητάει για την έκδοση άδειας λειτουργίας 

ξενοδοχείου περιλαµβάνει και πτυχίο Ανωτέρας Σχολής Τουριστικών Επαγγελµάτων. 

 Σε περίπτωση που πρόκειται για υπεύθυνο διευθυντή ξενοδοχειακής 

επιχείρησης µε µορφή Α.Ε., εκτός από τα παραπάνω χρειάζεται και απόσπασµα 

πρακτικών συνεδρίασης του ∆.Σ. µε το οποίο πιστοποιείται  ότι έχει ληφθεί απόφαση 

για την πρόσληψη του συγκεκριµένου υπεύθυνου διευθυντή.  

  Οι ξενοδόχοι οι οποίοι ασκούν τα ξενοδοχειακά τους καθήκοντα µε 

διευθυντή, απαλλάσσονται από την υποχρέωση να διαθέτουν τα παραπάνω προσόντα. 

Πρέπει δηλαδή και αυτοί να µην βαρύνονται µε καταδίκες για εγκληµατική ποινή ή 

για τα ειδικά αδικήµατα. Οι διευθυντές, αντίθετα πρέπει να διαθέτουν όλα τα 

παραπάνω προσόντα. 

 Ο διευθυντής εξουσιοδοτείται από τους ιδιοκτήτες  για να εκπροσωπεί τα 

συµφέροντα τους. Τα καθήκοντα του συµπεριλαµβάνουν σχεδιασµό, οργάνωση, 

συντονισµό, εποπτεία προσωπικού, διοίκηση και έλεγχο όλων των τµηµάτων. 

Συµµετέχει επίσης, στο Μάρκετινγκ της µονάδας , µιας και αυτό έχει  να κάνει 

πολλές φορές µε δαπάνες. Εκεί που συµµετέχει ενεργά και σε µεγάλο βαθµό είναι οι 

∆ηµόσιες Σχέσεις, η Τιµολογιακή Πολιτική, η έγκριση δαπανών για µια διαφηµιστική 

καµπάνια. Το Μάνατζµεντ της µονάδας είναι το βασικό του καθήκον. Είναι 

υπεύθυνος για όλες τις λειτουργίες του Μάνατζµεντ, στην συγκέντρωση και 

ενηµέρωση από µέρους του των Προϊσταµένων, στην καλή επικοινωνία µε το 

προσωπικό της µονάδας. Η διαδικασία του Μάνατζµεντ θα είναι πιο αποτελεσµατική, 



εάν ο εκάστοτε Manager, ακολουθήσει την αποκεντρωτική εξουσία. Τέλος, είναι 

αρχείου πελατών. 

 Υπο

άλληλος της υποδοχής είναι 

πεύθυνος για ένα µόνο µέρος της διαµονής του πελάτη , το προσωπικό της 

ίες . Αυτός ο διαχωρισµός των 

ν προϊστάµενο- διευθυντή Υποδοχής (Rooms Division Manager- RDM), ο 

 την κατεύθυνση του 

• 

• 

 φροντίζει για τις αναχωρήσεις των πελατών. 

• 

• 

υπεύθυνος για την τήρηση της επιχειρηµατικής πολιτικής και για την επίτευξη των 

επιχειρηµατικών στόχων. 

 

2.3 Υποδοχή   
Οι λειτουργίες της Υποδοχής συµπεριλαµβάνουν κρατήσεις, αφίξεις, προσδιορισµό 

δωµατίου και τιµής, εξυπηρέτηση πελατών, κατάσταση δωµατίου, χρέωση και 

τακτοποίηση των λογαριασµών πελατών και δηµιουργία ιστορικού 

Η δοχή είναι υπεύθυνη για τον συντονισµό των προσφερόµενων υπηρεσιών προς 

τους πελάτες και την διασφάλιση της ικανοποίησης τους. Για να επιτευχθεί µε τρόπο 

η ικανοποίηση υποδοχής, ειδικότητες και βάρδιες. 

 

2.3.1 Οργάνωση της Υποδοχής 
Στα µεγάλα ξενοδοχεία , η υποδοχή συχνά στελεχώνεται από πολλούς υπαλλήλους ,οι 

οποίοι επιτελούν διαφορετικές λειτουργίες .Αν κάθε υπ

υ

Υποδοχής µπορεί να προσφέρει εξειδικευµένες υπηρεσ

καθηκόντων µπορεί να µην είναι εφικτός στα µικρά ξενοδοχεία όπου είναι σύνηθες 

φαινόµενο ένας ή δύο υπάλληλοι να είναι υπεύθυνοι για όλες τις λειτουργίες της 

Υποδοχής. 

          Η Υποδοχή σε ένα µεγάλο ξενοδοχείο διαθέτει πολλές θέσεις, µε σαφή 

διαχωρισµό των εργασιακών καθηκόντων. Αυτές συνήθως περιλαµβάνουν: 

• Ένα

οποίος είναι υπεύθυνος για την καλή οργάνωση του και

τρόπου εργασίας του τµήµατος αυτού. 

Ένα υπάλληλο υποδοχής (Front desk agent), ο οποίος πραγµατοποιεί τις 

αφίξεις και χειρίζεται το room rack. 

Έναν ταµία (Front office cashier), ο οποίος χειρίζεται τα χρήµατα, καταχωρεί  

χρεώσεις και

Έναν τηλεφωνητή (Switchboard operator), ο οποίος χειρίζεται το τηλεφωνικό 

κέντρο και πραγµατοποιεί τα εγερτήρια. 

 Έναν υπάλληλο κρατήσεων (Reservations agent), ο οποίος καταχωρεί τις 

κρατήσεις και κρατάει αρχεία  γι’ αυτές. 
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• 

τ ο

α

πάλληλοι της Υποδοχής να βελτιώσουν τις 

πορεί τ γ

τι οι ρεσεψιονίστ όταν 

ενος 

Έναν νυχτερινό υπάλληλο (Night auditor), ο οποίος ελέγχει την ορθότητα  των 

καταχωρήσεων της Υποδοχής και συντάσσει καθηµερινά µια περίληψη των 

οικονοµικών στοιχείων του ξενοδοχείου. 

• Ένα γκρουµ(Bell boy), το οποίο οδηγεί τους πελάτες στα δωµάτια και 

µεταφέρει τις αποσκευές τους. 

 

2.4 Στόχοι και Στρα ηγικές της Υποδ χής  
Οι στόχοι και οι στρατηγικές του τµήµατος  της Υποδοχής υπάγονται (και 

υποστηρίζουν) στην αποστολή και τους σκοπούς του ξενοδοχείου. Για παράδειγµα, 

για να βοηθήσει το τµήµα Υποδοχής στην αύξηση του ποσοστού πληρότητας του 

ξενοδοχείου, ένας στόχος της θα µπορούσε να είναι ν  πείσει περισσότερους 

περαστικούς πελάτες να παραµείνουν στην επιχείρηση. Η στρατηγική για την 

επίτευξη αυτού του στόχου είναι οι υ

τεχνικές πωλήσεων τους, µε πληρέστερη και δελεαστικότερη περιγραφή των 

δωµατίων και των προσφερόµενων υπηρεσιών προς τους πελάτες. Άλλοι στόχοι 

µ  να είναι η µείωση ου απαιτούµενου χρόνου ια την εξυπηρέτηση των 

πελατών κατά την άφιξη και η αποφυγή της διάσπασης  της προσοχής των 

υπαλλήλων της Υποδοχής κατά την διάρκεια συνοµιλίας µε τους πελάτες. Η 

στρατηγική για να επιτευχθεί αυτό είναι να εξασφαλιστεί ό

εξυπηρετούν πελάτη δεν θα διακόπτονται από τηλεφωνήµατα. 

  

2.4.1 Προσωπικό της Υποδοχής  
Το προσωπικό που στελεχώνει το τµήµα της Υποδοχής αποτελείται από τις παρακάτω 

ειδικότητες: 

 

2.4.1.α. ∆ιευθυντής / Προϊστάµ Υποδοχής (Rooms Division Manager 

– RDM) 
Συνεργάζεται πολύ στενά µε το front of the house, διακανονίζει το πλάνο των 

κρατήσεων, δίνει δωµάτια (allocation) στους πελάτες. Ο διευθυντής της Υποδοχής 

πρέπει να διαθέτει τα εξής προσόντα: 

α. Να είναι πτυχιούχος της Σχολής Τουριστικών Επαγγελµάτων ή άλλης 

Ξενοδοχειακής Σχολής του εσωτερικού ή του εξωτερικού. 
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β. Να έχει εργαστεί ως ανώτερος υπάλληλος σε ξενοδοχείο επί τουλάχιστον 3 

χρόνια. 

  γ. Να είναι γνώστης ξένων γλωσσών. 

 δ. Να διαθέτει τιµιότητα, µνήµη, εχεµύθεια, εµφάνιση, εξυπνάδα. 

ι τακτ  ικανότητες διπλωµάτη. 

 της Υποδοχής. Συνεργάζεται  

µεσα µε το τµήµα των ορόφων, για την εξακρίβωση ύπαρξης κενών δωµατίων, είτε 

, είναι έτοιµα. Επιπλέον, επιτηρεί το τµήµα των 

ο τα λάθη και να εξασφαλίζεται η άριστη εξυπηρέτηση.  

 πελάτης 

άλλ

 

2.4.1.β k Agent) 
Ο υ λ

ς Τουριστικών Επαγγελµάτων ή άλλης 

είναι σε θέση να 

ι πρόσχαρος  µε ετοιµότητα στις 

           

 

  ε. Να έχε και

Είναι υπεύθυνος για τον συγκεκριµένο τρόπο εργασίας και τον συγκεκριµένο τρόπο 

σκέψης που θα ακολουθήσει το προσωπικό. Κατά κύριο λόγο επιβλέπει και µελετά 

διάφορες περιπτώσεις που µπορεί να αφορούν το τµήµα. Στα δύσκολα περιστατικά, 

που πολύ συχνά τυχαίνουν στο τµήµα αυτό, πρέπει να είναι εκείνος που θα δώσει 

λύσεις. Επίσης, καθορίζει σε συνεργασία µε τον Προϊστάµενο του Προσωπικού το 

πρόγραµµα εργασίας του προσωπικού του τµήµατος

ά

για το εάν τα δωµάτια των αφίξεων

κρατήσεων. Βάσει των κρατήσεων που έχουν γίνει, συµβουλεύεται το πλάνο του και 

δίνει δωµάτια στους πελάτες των οποίων οι αφίξεις είναι προγραµµατισµένες. Όταν 

έρθει η ώρα να εγκαταλείψει την βάρδια του, αφήνει στο τµήµα της Υποδοχής έναν 

κατάλογο µε τα ελεύθερα δωµάτια και µε την ηµεροµηνία µέχρι την οποία αυτά είναι 

ελεύθερα. Επιπροσθέτως, είναι υπεύθυνος για την οργάνωση του τµήµατος µε τρόπο 

τέτοιο, ώστε να διευκολύνεται η δουλειά των υφισταµένων του, για να περιορίζονται 

στο ελάχιστ

  Το τµήµα αυτό έχει άµεση επαφή µε τον πελάτη, γι’ αυτό η συµπεριφορά που 

υιοθετείται πρέπει να είναι φιλική, εξυπηρετική και γεµάτη υποµονή. Ο
21ωστε είναι ο λόγος ύπαρξης µιας ξενοδοχειακής µονάδας .    

. Υπάλληλος Υποδοχής (Front Des
πά ληλος  Υποδοχής πρέπει να έχει τα εξής προσόντα: 

α. Να είναι πτυχιούχος της Σχολή

Ξενοδοχειακής Σχολής του εσωτερικού ή του εξωτερικού. 

β. Να είναι γνώστης ξένων γλωσσών, έτσι ώστε να 

συνεννοείται µε τους πελάτες χωρίς δυσκολία. 

γ. Να είναι ευγενικός, εµφανίσιµος κα

απαντήσεις και τον τρόπο σκέψης. 

                                      
21 Βλ. Λαλούµης – Ρούπας «∆ιοίκηση Προσωπικού Τουριστικών Επιχειρήσεων», Αθήνα 1996, 42 – 46  
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Ο υ λ

ο πελά

επιχείρ ν να µην έχει πληροφορηθεί νέες 

υπη σ

πουλάε  τις υπηρεσίες του ξενοδοχείου, καθώς επίσης 

α τους παρουσιάζει επιλογές και εναλλακτικές λύσεις (π.χ. ειδικές προσφορές) και 

ιµένου να κάνουν την εκλογή τους.   

ε ς

µε την βοήθεια του 

τµήµατος ορόφων. 

ν δωµατίων και τις θυρίδες ασφαλείας. 

Εξυπηρετεί τους πελάτες και τους ενηµερώνει για οποιαδήποτε 

πληροφορία χρειάζονται. 

µίας της Υποδοχής (Front Office Cashier) 
ς Υποδοχής πρέπει να έχει τα εξής προσόντα: 

 

. 

  

πά ληλος υποδοχής είναι συνήθως εκείνος µε τον οποίο έρχεται σε πρώτη επαφή 

της του ξενοδοχείου. Ένας νεόφερτος πελάτης δεν γνωρίζει τι προσφέρει η 

ηση, ενώ ένας τακτικός πελάτης πιθανό

ρε ίες ή επιλογές. Είναι λοιπόν καθήκον του ρεσεψιονίστ να ενηµερώνει και να 

ι στους πελάτες τα δωµάτια και

ν

τέλος, να τους προσφέρει την βοήθειά του, προκε

  Σε γ νικέ  γραµµές ο ρεσεψιονίστ: 

1. Κάνει προετοιµασία των αφίξεων. 

2. Καθορίζει την κατάσταση κρατήσεων των πελατών. 

3. Προσδιορίζει τις απαιτήσεις των πελατών κατά την διάρκεια 

παραµονής τους. 

4. Συµπληρώνει τις κάρτες άφιξης των πελατών (registration). 

5. ∆ίνει τα κατάλληλα δωµάτια, φροντίζοντας να ικανοποιεί τις επιθυµίες 

των πελατών όποτε αυτό είναι εφικτό. 

6. Καθορίζει τις τιµές των δωµατίων και τον τρόπο πληρωµής. 

7. Αποστέλλει πληροφορίες για τους πελάτες και τα δωµάτια στα 

ανάλογα τµήµατα, µέσω του προγράµµατος που χειρίζεται κάθε 

Υποδοχή (π.χ. Fidelio). 

8. Ενηµερώνει την κατάσταση των δωµατίων 

9. Χειρίζεται τα κλειδιά τω

10. ∆ιεκπεραιώνει την αλληλογραφία και τα µηνύµατα των πελατών. 

11. 

 

2.4.1.γ. Τα
Ο ταµίας τη

α. Να είναι πτυχιούχος της Σχολής Τουριστικών Επαγγελµάτων ή άλλης 

Ξενοδοχειακής Σχολής του εσωτερικού ή του εξωτερικού. 

  β. Να  είναι γνώστης ξένων γλωσσών

γ. Να έχει µεγάλη εµπειρία στο αντικείµενο µε το οποίο ασχολείται. 
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Σε πολ

την εξα  των επιταγών. Τα τµήµατα του ξενοδοχείου παραδίδουν τα ταµεία 

τις οχής για καταχώρηση. Στα ξενοδοχεία 

ε εκτρονικούς 

 απευθείας από τα τµήµατα στους 

 τηλεφωνητής, αν και σπανίως έρχεται πρόσωπο µε πρόσωπο µε τους πελάτες του 

οσώπηση του ξενοδοχείου 

ιλικός και ευγενικός τόνος 

φωνής.

  

λατών µέσω του τηλεφωνικού 

τα στους πελάτες. 

4. ∆ίνει πληροφορίες για τις διάφορες υπηρεσίες στους πελάτες. 

λά ξενοδοχεία ο ταµίας είναι επίσης υπεύθυνος για τις θυρίδες ασφαλείας και 

ργύρωση

και  αποδείξεις τους στον Ταµία της Υποδ

που ίναι εξοπλισµένα µε ηλεκτρονικές ταµιακές µηχανές ή ηλ

υπολογιστές οι χρεώσεις µπορούν να µεταφερθούν

λογαριασµούς των πελατών. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ο χρόνος που απαιτείται για την 

καταχώρηση των χρεώσεων ελαχιστοποιείται.   

  Σε γενικές γραµµές ο ταµίας:  

1. Καταχωρεί στους λογαριασµούς των πελατών τις χρεωστικές 

αποδείξεις των τµηµάτων του ξενοδοχείου. 

2. Κάνει εισπράξεις από τις αναχωρήσεις των πελατών. 

3. Συντονίζει µε το Λογιστήριο την διευθέτηση των χρεωστικών 

λογαριασµών των πελατών και αυτών που εξοφλούνται µε πιστωτική 

κάρτα. 

4. Ελέγχει τους λογαριασµούς στο κλείσιµο κάθε βάρδιας. 

5. Έχει την ευθύνη για τα µετρητά που χρησιµοποιούνται στην Υποδοχή. 

 

2.4.1.δ. Τηλεφωνητής (Switchboard Operator) 
Ο τηλεφωνητής της Υποδοχής πρέπει να έχει τα εξής προσόντα: 

  α. Να είναι γνώστης ξένων γλωσσών. 

  β. Να είναι ευγενικός. 

  γ. Να έχει ευχέρεια λόγου και  

  δ. Να έχει ευχάριστο τρόπο επικοινωνίας. 

Ο

ξενοδοχείου, εντούτοις παίζει σηµαντικό ρόλο στην εκπρ

στον πελάτη. Για την θέση αυτή είναι πολύ σηµαντικός ο φ

 

Ο τηλεφωνητής κατά κύριο λόγο: 

1. Απαντά στις εξωτερικές κλήσεις. 

2. Συνδέει τις κλήσεις µε τα δωµάτια των πε

κέντρου. 

3. Λαµβάνει και παραδίδει µηνύµα
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5. Πραγµατοποιεί τα εγερτήρια των πελατών. 

6. Απαντά σε ερωτήσεις σχετικά µε τις εκδηλώσεις του ξενοδοχείου. 

Αν και πολλές επιχειρήσεις διαθέτουν αυτόµατα συστήµατα αφύπνισης πελατών 

(όπως, για παράδειγµα µέσω της τηλεόρασης, της συσκευής του τηλεφώνου, κλπ.), 

εντούτοις µερικά ξενοδοχεία προτιµούν η αφύπνιση να γίνεται από τον τηλεφωνητή, 

διότι θεωρούν ότι η ανθρώπινη επαφή ίσως φαίνεται φιλικότερη στους πελάτες.  

 

2.4. . Υπάλληλος κρατήσεων (Reser1.ε vations Agent) 
Ο υπάλληλ κ οσόντα: 

α. λµάτων ή άλλης 

Ξεν ς  

  β. Να  ν γλωσσών. 

  γ. Ν

Το προσωπικό

αυτό το αντικ άλληλοι κρατήσεων πρέπει να 

ενεργούν ω

  Συν

1. Πα

ταξ αι τα συνεργαζόµενα δίκτυα, που αφορούν 

συν µατος κρατήσεων. 

2. µ µηνία 

3. 

4. Κα

5. Εντοπίζει µελλοντικές διαθεσιµότητες δωµατίων. 

ι πληρότητας. 

εις στους ρεσεψιονίστ. 

ται. 

 

ος ρατήσεων πρέπει να έχει τα εξής πρ

Να είναι πτυχιούχος της Σχολής Τουριστικών Επαγγε

οδοχειακής Σχολή  του εσωτερικού ή του εξωτερικού. 

είναι γνώστης ξένω

α έχει µεγάλη εµπειρία στο αντικείµενο µε το οποίο ασχολείται. 

 των κρατήσεων είναι υπεύθυνο για όλα τα θέµατα που έχουν σχέση µ’ 

είµενο. Όπως και οι ρεσεψιονίστ, οι υπ

ς αντιπρόσωποι πωλήσεων για το ξενοδοχείο. 

ήθως ο υπάλληλος κρατήσεων: 

ρακολουθεί και απαντά καταλλήλως στις επικοινωνίες µε τους πελάτες, 

ιδιωτικούς πράκτορες κ

κρατήσεις µέσω τηλεφώνου, αλληλογραφίας, τέλεξ, φαξ ή κεντρικού 

εργαζόµενου συστή

∆η ιουργεί και διατηρεί αρχεία κρατήσεων, ανάλογα µε την ηµερο

άφιξης και κατ’ αλφαβητική σειρά. 

Ετοιµάζει επιστολές επιβεβαίωσης των κρατήσεων. 

ταχωρεί ακυρώσεις   

6. Εκδίδει προβλέψεις του εισοδήµατος δωµατίων κα

7. Μεταδίδει πληροφορίες σχετικές µε τις κρατήσ

8. Προετοιµάζει λίστες αναµενόµενων αφίξεων για την Υποδοχή. 

9. Βοηθάει στην προετοιµασία των αφίξεων, όταν χρειάζε
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2.4.1.ζ. Νυχτερινός Υπάλληλος Yποδοχής (Night Audior) 
α. Να είναι πτυχιούχος της Σχολής Τουριστικών Επαγγελµάτων ή άλλης 

Ξενοδοχειακής Σχολής του εσωτερικού ή του εξωτερικού. 

  β. Να  είναι γνώστης ξένων γλωσσών. 

  γ. Να έχει µεγάλη εµπειρία στο αντικείµενο µε το οποίο ασχολείται. 

Ο νυχτερινός υπάλληλος ελέγχει την ορθότητα των καταχωρήσεων της Υποδοχής και 

συντάσσει καθηµερινά µια περίληψη των οικονοµικών στοιχείων του ξενοδοχείου. 

κατά το κλείσιµο ηµέρας, στην διάρκεια της 

νυχτερινής ν ν

ονοµάζεται νυ τελεί αυτές τις εργασίες, 

νυχτερινός

  Ο ν

1. 

σµούς των πελατών. 

 καρτών. 

διάφορα τµήµατα του ξενοδοχείου, οι οποίες δεν καταχωρήθηκαν κατά 

 Υποδοχής. 

των λογαριασµών. 

χουσα κατάσταση των εκπτώσεων, 

αρτών και άλλων προγραµµάτων  προώθησης 

 του ξενοδοχείου στην 

των µετρητών, επιταγών και πιστωτικών καρτών. Το Λογιστήριο του 

εδοµένα, καθορίζει το καθηµερινό προφίλ 

της επι µατα στην ∆ιοίκηση. 

 

2.4.1.η. Γ ell Boy) 
Το γκρ  και τους µεταφέρει τις 

αποσκευές

Συνήθως αυτή η εργασία διεξάγεται 

 βάρδιας του ξε οδοχείου. Γι’ αυτόν το  λόγο, η διαδικασία κλεισίµατος 

χτερινό κλείσιµο και ο υπάλληλος που εκ

 υπάλληλος. 

υχτερινός υπάλληλος έχει ως καθήκοντα: 

Να καταχωρεί τις χρεώσεις δωµατίων και τους φόρους στους 

λογαρια

2. Να ταξινοµεί τις αποδείξεις πελατών και των πιστωτικών

3. Να χρεώνει τις αποδείξεις καταναλώσεων των πελατών από τα 

την διάρκεια της ηµέρας από τον ταµία της

4. Να επαληθεύει όλες τις εγγραφές και τα υπόλοιπα 

5. Να παρακολουθεί την τρέ

εκπτωτικών κ

πωλήσεων. 

6. Να αναφέρει τα αποτελέσµατα λειτουργίας

∆ιεύθυνση. 

Ο νυχτερινός υπάλληλος συλλέγει στοιχεία για τα έσοδα δωµατίων, τα ποσοστά 

πληρότητας και άλλες στατιστικές της Υποδοχής και ετοιµάζει µια αναφορά µε την 

κίνηση 

ξενοδοχείου, χρησιµοποιώντας αυτά τα δ

χείρησης και γνωστοποιεί τα αποτελέσ

κρουµ (B
ουµ ή Bell Boy, οδηγεί τους πελάτες στα δωµάτιά τους

 τους. 
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2.5  ∆η
Ο υπεύ  

  - Συνεχής ενηµέρωση για τα Ελληνικά και ∆ιεθνή γεγονότα 

  

  

νάνθρωπο του. 

  

   

   

   

  

κοινό και να πείθει χρησιµοποιώντας 

  στο χαρακτήρα. 

πισης και συνεργασίας 

  

  

  

  - Κουράγιο. 

  - Ευφυΐα. 

µόσιες Σχέσεις (Guest Relations) 
θυνος ∆ηµοσίων Σχέσεων, είναι απαραίτητο να διαθέτει µια µεγάλη ποικιλία

προσόντων και χαρακτηριστικών για να έχει η εργασία του επιθυµητά αποτελέσµατα 

και για να πετύχει σ’ αυτόν τον κλάδο. Τα προσόντα του πρέπει να είναι τα εξής: 

   - ∆ιοικητικά και οργανωτικά προσόντα. 

   - Πλατιά µόρφωση. 

 

   - Άψογη εµφάνιση και πολλές γνωριµίες. 

   - Κοινή, καθαρή νοηµοσύνη. 

 -Εντιµότητα. 

 - Ειλικρίνεια. 

   - Αγάπη και σεβασµό για τον συ

   - Αυτοσεβασµό. 

   - Αυτοπεποίθηση. 

   - Υπευθυνότητα. 

   - Υποµονή. 

   - Επιµονή. 

 - Οργανωτικότητα. 

- Αποφασιστικότητα. 

- ∆ιπλωµατία. 

- Εχεµύθεια. 

 - ∆ιακριτικότητα. 

- Ικανότητα να προσελκύει το 

λογικά επιχειρήµατα. 

 - Συµπαθή και ευχάρι

- Προσαρµοστικότητα και ικανότητα αντιµετώ

µε διαφορετικούς ανθρώπους. 

 - Φαντασία. 

 - ∆ιορατικότητα. 

 - Νέες ιδέες. 

 

 

 128



- Ικανότητα να παρατηρεί, να ψυχολογεί, να ερµηνεύει καθετί 

  

ν ∆ηµοσίων Σχέσεων, εξυπηρετεί και λύνει κάθε πρόβληµα 

πε λωση, είναι υπεύθυνος για την 

Υποδοχή κ ε

επαφή µε όλα Είναι ο, µετά την διεύθυνση, προωθητής 

της ξενοδ ι του 

ξενοδοχείο

 

2.6  ∆ιευθυντ
Επιµελείτα ς 

υψηλότερε ι

συσκέψεις και . m

δηµοσίων σχέ ν τεχνικών πώλησης. Είναι επίσης υπεύθυνος για την 

οργάνωση 

  Ουσιασ υντής επιτελεί τέσσερις λειτουργίες: πωλήσεις, υπηρεσίες 

ν και προσδοκιών 

ων πελατών και της µελλοντικής ζήτησης. Οι πωλήσεις αποσκοπούν στο να 

α προϊόντα του ξενοδοχείου. Η Υποδοχή παίζει 

καινούργιο και να µην παρασύρεται από αυτό. 

 - Γενικές γνώσεις διοίκησης και οικονοµίας. 

   - ∆ηµοσιογραφικές ικανότητες. 

   - Εγκυκλοπαιδικές γνώσεις. 

   - Γνώσεις ψυχολογίας. 

- Γνώσεις του χώρου των Μ.Μ.Ε (π.χ τυπογραφία, ραδιόφωνο, 

τηλεόραση). 

   - Γνωριµίες στον χώρο των Μ.Μ.Ε.    

   - Γνώσεις Η/Υ και γνώση ξένων γλωσσών. 

Επίσης, ο υπεύθυνος τω

των λατών, οργανώνει και επιβλέπει κάθε εκδή

αι ξενάγηση υψηλών προσωπικοτήτων, ενηµερών ται και έχει συνεχή 

τα τµήµατα του ξενοδοχείου. 

οχε ακής µονάδας, προσωποποιηµένη η καλή εικόνα και φήµη 

υ. 

ής Marketing 
ι την ενοικίαση των δωµατίων και έχει στόχο την µέγιστη πληρότητα στι

ς τ µές. Επίσης επιµελείται τις συναλλαγές που αφορούν συνεστιάσεις, 

 συνελεύσεις Ο υπεύθυνος arketing πρέπει να είναι γνώστης των 

σεων και τω

και διεξαγωγή αυτών των εκδηλώσεων. 

τικά, ο διευθ

συνεδρίων, διαφήµιση και δηµόσιες σχέσεις. Πρωταρχικός του στόχος είναι η πώληση 

των προϊόντων και η προσφορά υπηρεσιών από το ξενοδοχείο. Για την επίτευξή τους 

απαιτείται στενή συνεργασία µε τα υπόλοιπα τµήµατα του καταλύµατος και την 

Υποδοχή. Στόχος του Marketing είναι να προσελκύσει πελάτες στην επιχείρηση µέσω 

της έρευνας αγοράς, των ανταγωνιστικών προϊόντων, των αναγκώ

τ

δηµιουργήσουν έσοδα από τ

σηµαντικό ρόλο στις δραστηριότητες που αφορούν την πώληση δωµατίων του 

ξενοδοχείου. 
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2.7 ∆ιευθυντής Επισιτιστικών Τµηµάτων (Food & Beverage Manager - 

F&B) 
Είναι υπεύθυνος για την καλή λειτουργία των επισιτιστικών τµηµάτων, για την καλή 

των τµήµατος αποθήκης και για 

νο ά σχ διάφορα τµήµατα. 

 τα εξής 

: 

ος κάποιας Σχολής Τουριστικών 

λµάτων ή άλλης Ξενοδοχειακής Σχολής του εσωτερικού 

ξωτερικού. 

ος στον τοµέα του και 

ούµενη εµπειρία πάνω στα διάφορα επισιτιστικά 

 κυριότερα εκείνα της αποθήκης και του ελέγχου. 

ι την προηγούµενη εµπειρία σ’ αυτούς τους τοµείς, 

ποτύχει στην επίτευξη κερδών ή στην διατήρηση των 

τικών επιπέδων ή ακόµη χειρότερα να µην µπορέσει να 

ς λόγους µιας αποτυχίας. 

, τεχνικές γνώσεις, γνώσεις µάρκετινγκ, 

ικών, διοίκησης και γνώσεις ξένων γλωσσών. 

ι σ αντι  πλαίσια λειτουργίας των επισιτιστικών τµηµάτων, να 

οπ σει τ δοκίες τριών τοµέων: 

, 

Ο διευθυντής 

ανάγκες των π  µόνο εάν ικανοποιηθούν 

ασ ς αν ν τριών τοµέων µε την κατάλληλη χρησιµοποίηση των 

ένω ξιοτήτων πάνω στα τεχνικά, µάρκετινγκ, οικονοµία 

. Ο ι προσδοκίες διαφέρουν από ξενοδοχείο σε ξενοδοχείο. Η 

νό η επ  απαιτήσεων και αναγκών είναι απαραίτητη 

πό ση γ υχία ενός διευθυντή επισιτιστικών τµηµάτων. Το επόµενο 

βήµα είναι να προσαρµόσει το µείγµα των παραµέτρων που σχετίζονται µε την 

ποιότητα  προµηθειών, την σωστή εργασία του 

οικο µικ έδια που αφορούν τα 

  Επιβάλλεται, λόγω της νευραλγικότητας της θέσεως, να έχει

προσόντα

- Να είναι απόφοιτ

Επαγγε

ή του ε

- Κρίνεται απαραίτητο να είναι ειδικευµέν

µε προηγ

τµήµατα µε

Αν δεν έχε

θα α

ποιο

αναλύσει του

-  Να διαθέτει επίσης

οικονοµ

Είνα ηµ κό, µέσα στα

ικαν οιή ις ανάγκες και προσ

- τους πελάτες, 

- την επιχείρηση

- το προσωπικό. 

των επισιτιστικών τµηµάτων πρέπει να κατανοεί τις διαφορετικές 

αραπάνω τοµέων. Η επιτυχία εξασφαλίζεται

οι β ικέ άγκες και τω

εξειδικευµ ν γνώσεων και δε

και διοίκηση ι ανάγκες κα

κατα ησ οµένως των διαφορετικών

προϋ θε ια την επιτ
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ικανοποίηση των

και ειδικότερ ν παρακάτω ποικίλων 

τή ν κα

 αναγκών των τριών τοµέων (πελατών, επιχείρησης, εργαζοµένων), 

α να είναι ευέλικτος µέσα στο πλαίσιο τω

απαι σεω ι προσδοκιών: 

Πελάτες 

- Καλό φαγητό. 

- Καλή εξυπηρέτηση. 

οιητική σχέση αξίας/ τιµής (value for money). 

- Φιλική εξυπηρέτηση. 

- Ικανοπ

- Ευχάριστο περιβάλλον. 

- Ποικιλία φαγητών και ποτών. 

- Καλή φήµη. 

- Καλές συνθήκες υγιεινής και καθαριότητας. 

- Προσιτότητα. 

- Προσοχή. 

Επιχείρηση 

- Βιωσιµότητα και µακροπρόθεσµα οφέλη. 

- Έλεγχο και άµεσα οφέλη. 

µό των εξόδων. 

. 

- Περιορισ

- Έλεγχο του κόστους στα πλαίσια του προϋπολογισµού. 

- Επαναλαµβανόµενη πελατεία. 

- Καλή φήµη.  

- Θετική δηµοσιότητα. 

- Θετικά σχόλια/ όχι παράπονα

- Ανάπτυξη της επιχείρησης. 

- Υψηλή παραγωγικότητα. 

- Καλές εργασιακές σχέσεις. 

- Συλλογική εργασία και συνεργασία. 

Προσωπικό 

- Ασφάλεια εργασίας. 

- Ικανοποίηση εργασίας. 

- Καλές συνθήκες εργασίας. 

- Ικανοποιητικός µισθός. 

- Προοπτικές εξέλιξης. 

- Καλές σχέσεις. 
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- Εκπαίδευση. 

ριο λόγο οικονοµικές, όσον αφορά τα διάφορα επισιτιστικά τµήµατα. 

ι είτε από µόνος του είτε από 

 ε

τούν. Είναι επίσης πιθανό, λόγω του ότι οι άνθρωποι αυτοί 

απασχολούνται καθη ά τµ ά, 

αξιόλογες προτάσεις 

  Είναι προφανέ ευθυντή επισιτιστικών τµηµάτων δεν µπορεί 

να αξιολογείται µ µ

όπως καταδεικνύεται 

να ικανοποιήσει όλο

δύσκολο εξαιτίας των

 

2.7.1 Τµήµα Εστίασ

2.7.1.1 Restaurant 
Ο maitre d’ hote

εστιατορίου. Τα προσ

   - Ν χ  εµπειρία στον τοµέα των εστιατορίων- µπαρ. 

   - Ν ι άνιση. 

   - Ν ι ι εξυπηρετική συµπεριφορά. 

Συνεργάζεται κυρίως µε τον Γενικό ∆ιευθυντή, προκειµένου να ληφθούν αποφάσεις 

κατά κύ

Επιβλέπει καθηµερινά αυτά τα τµήµατα, συνεργάζεται µε τους προϊσταµένους τους 

και προσπαθεί να επικοινωνεί µε τους εργαζόµενους στα επισιτιστικά τµήµατα. Μέσα 

από αυτήν την επίβλεψη, θα µπορέσει να διαπιστώσε

τους ργαζόµενους προβλήµατα που υπάρχουν και τα οποία µπορούν να 

αντιµετωπισ

µεριν  στα ήµατα αυτ να µπορούν να κάνουν πιθανές 

σχετικά µε την βελτίωση της καθηµερινής λειτουργίας τους.  

ς ότι ο ρόλος του δι

ε οναδικό κριτήριο τα κέρδη που πραγµατοποιούνται. Οφείλει, 

από τα παραπάνω, να εξασφαλίσει ποιότητα υπηρεσιών, δηλαδή 

υς τους ενδιαφερόµενους τοµείς. Όµως το έργο του είναι 

 ιδιαιτεροτήτων του επισιτιστικού τοµέα.  

ης & Μπαρ  

Manager (Maitre d’ hotel) 
l είναι υπεύθυνος  για την καλή λειτουργία και το service του 

όντα του πρέπει να είναι τα εξής: 

   - Να είναι απόφοιτος κάποιας Τουριστικής ή Ξενοδοχειακής σχολής. 

   - Να γνωρίζει ξένες γλώσσες. 

α έ ει προηγούµενη

α δ αθέτει άψογη εµφ

α δ αθέτει φιλική κα

   - Να είναι γνώστης ∆ηµοσίων Σχέσεων. 

Συνεργάζεται  µε τον chef de cuisine, προκειµένου να βγάλουν το Menu. Είναι το 

άτοµο που θα κληθεί να ακούσει κάποια παράπονα ή να δώσει πληροφορίες για 

κάποιο πιάτο. Πρέπει να είναι ιδιαίτερα ικανός ώστε, από την µία πλευρά να 

δηµιουργεί άνετη ατµόσφαιρα για τους πελάτες και από την άλλη να βεβαιώνεται για 

την σωστή συµπεριφορά των σερβιτόρων. Η επίβλεψη τους πριν το άνοιγµα του 

εστιατορίου και κατά την διάρκεια της λειτουργίας του, οδηγεί στην αποφυγή λαθών 
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και στην αντιµετώπιση τυχόν προβληµάτων. Υποδέχεται τους πελάτες και τους 

τοποθετεί σε κάποιο τραπέζι.  

  Τέλος, συνεργάζεται µε το Housekeeping (δηλαδή την Λινοθήκη- Πλυντήριο), 

θαρισµό των χρησιµοποιούµενων λινών του εστιατορίου.    

  Παρακάτω α  οργανόγραµµα και αναλυτικότερα στοιχεία 

για το προσωπικό υ  Bar:  

 

2.7.1.2 Assistan  
Είναι ο βοηθός το  hotel, τον βοηθάει όπου χρειάζεται 

και είναι παρών στ π ίρισµα, στα οποία συνήθως ο Maitre 

απουσιάζει. Οφείλ ν αν µικρότερο βαθµό στην εµπειρία 

ίσως, όπως και τις ναι εκείνος που θα λάβει 

άσεις.  

 

2.7.1.2.a Capta  
Επιβλέπουν έναν αριθ  τους πελάτες όπου δεν προλαβαίνει 

το λοιπό προσωπι ,  προσφερόµενα είδη και οργανώνουν 

τον τοµέα τους απ λ διαδικασιών. 

για τον κα

 θ  παρουσιαστεί ένα

το  Τµήµατος Εστίασης &

RESTAURANT MANAGER  

ASS STANCE 
ES AURANT 
MANAGER  

I
R T

• MAIN RESTAURANT  
• A LA CARTE 
 RESTAURANT  

 RESTAURANT 

ROOM 
ERVICE  S

 

ce Restaurant Manager  
υ Restaurant Manager- Maitre d’

ο ρωινό και µεσηµβρινό σερβ

ει α έχει τα ίδια προσόντα µε έν

 ίδιες αρµοδιότητες, µόνο που ο Maitre εί

κάποιες αποφ

ins  
µό από πόστα, εξυπηρετούν

κό δίνουν διευκρινίσεις για τα

ό π ευράς εξοπλισµού και 

• GOURMET

CAPTAINS  WAITERS  

HOSTESS  

WAITERS  

BARS 
SUPERVISOR  

• MAIN BAR 
• POOL BAR 
• BEACH BAR  

BARMEN  

BAR WAITERS 

BUFFET 
SUPPLIER  
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τ

δ ί

urant Manager, τον 

ssistance Restaurant Manager και τον Captain. Τέλος, φροντίζει για την καλή 

 την έναρξη του service, καθώς επίσης και για 

ι ο ς 

 σε τ ές, τις κρύες παρασκευές και τα γλυκά. 

ι ο υ 

ει  είναι

- υ και του τρόπου 

ι ο µπουφές.  

 

2.7.1.2.β. Hostess 
Είναι υπεύθυνη για την δηµιουργία του πλάνου του εστιατορίου και κατευθύνει τους 

πελάτες στα τραπέζια.  

 

2.7.1.2.γ. Waiter – Σερβιτόρος  
Ο σερβιτόρος εξυπηρετεί τους πελάτες κατά την διάρκεια οποιουδήποτε µενού ης 

µέρας. Τα προσόντα που πρέπει να ιαθέτει ε ναι: 

- Να έχει καλή γνώση του service, του περιεχοµένου και του τρόπου 

παρασκευής των εδεσµάτων που σερβίρει.  

- Να είναι γνώστης κάποιας ξένης γλώσσας.  

- Να έχει άψογη εµφάνιση και εξυπηρετικότητα. 

Επίσης, είναι αυτός που λαµβάνει τις παραγγελίες από τους πελάτες, εάν το σύστηµα 

του εστιατορίου είναι a la carte ή να τους καλωσορίζει και να αρχίζει το σερβίρισµα 

των πιάτων του Table d’ hote. Συνεργάζεται µε τον Resta

A

κατάσταση του εστιατορίου πριν από

την κατάλληλη προετοιµασία των τραπεζιών.  

 

2.7.1.2.δ. Buffet Supplier  
Είνα  εργαζόµενος που είναι υπεύθυνος για το γέµισµα του µπουφέ. Ο µπουφέ

χωρίζεται ρία πόστα, τις ζεστές παρασκευ

Είνα  υπεύθυνος για την επίβλεψη των τριών αυτών πόστων. Τα προσόντα το

πρέπ να  τα εξής:  

Να έχει καλή γνώση του service, του περιεχοµένο

παρασκευής των εδεσµάτων που περιέχε

- Να είναι γνώστης κάποιας ξένης γλώσσας.  

- Να έχει άψογη εµφάνιση και εξυπηρετικότητα. 

Συνεργάζεται µε τον Restaurant Manager, τον Assistance Restaurant Manager και τον 

Captain. Τέλος, φροντίζει για την καλή κατάσταση του µπουφέ πριν από την έναρξη 

του service, καθώς επίσης και για την κατάλληλη προετοιµασία του.  
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2.7.1.2.ε. Room Service – Waiter  
Είναι υπεύθυνος για την τοποθέτηση  δωρεάν προσφορών (φρούτα, νερό, κρασί) στα 

άτι

∆εν χρειάζεται 

ανατεθεί από τους προϊστάµενούς 

ου.  

 

2.7.1.3 Bars Supervisor 
Είναι υπεύθυνος για την καλή λειτουργία όλων των Bars καθώς επίσης και για την 

σωστή εργασία του προσωπικού. Πρέπει να έχει τα εξής προσόντα: 

- Να έχει εµπειρία στα τµήµατα που ηγείται. 

- Να είναι γνώστης ξένων γλωσσών προκειµένου σε συνδυασµό µε 

διπλωµατικότητα, να αντιµετωπίσει οποιοδήποτε δύσκολο 

περιστατικό.  

Συνεργάζεται µε τον F&B Manager, όσον αφορά προβλήµατα που αντιµετωπίζει το 

τµήµα, κατά την ροή εργασίας και προετοιµασίας του. Συνεργάζεται επίσης, µε το 

τµήµα αποθήκης, στο οποίο απευθύνεται για να κάνει κάποιες παραγγελίες. Ακόµη, 

προετοιµάζει τα τµήµατα και τα επιβλέπει κατά την ώρα λειτουργίας τους για 

αποφυγή διαφόρων λαθών και εµποδίων. Τέλος, πρέπει να έχει την ικανότητα να 

επικοινωνεί µε τους υφιστάµενους του, προκειµένου να επιτευχθεί η οµαλή 

 γνώσεις πάνω στο αντικείµενο του.  

- Να έχει γνώσεις ξενόγλωσσες τουλάχιστον πάνω στην ορολογία του 

την µπάρα προκειµένου να εξυπηρετηθεί το καταναλωτικό 

δωµ α  κατά την άφιξη των πελατών. Επίσης δέχεται και φέρνει εις πέρας 

παραγγελίες για φαγητά που θέλουν οι πελάτες στα δωµάτια. 

απαραίτητες γνώσεις, αλλά εµπειρία, εργατικότητα και άψογη συµπεριφορά.  Τέλος, 

είναι πάντα πρόθυµος για οποιαδήποτε δουλειά του 

τ

συνεργασία και λειτουργία των τµηµάτων.  

 

2.7.1.3.α. Barmen  
Ο ρόλος ενός barman είναι να προετοιµάζει τα ποτά του bar και να εξυπηρετεί 

πελάτες και σερβιτόρους. Πρέπει να έχει τα εξής προσόντα: 

- Να έχει

bar.  

Επίσης, προετοιµάζει 

κοινό. Πρέπει να γνωρίζει να  εκδίδει λογαριασµούς για τους πελάτες που κάθονται 

γύρω από το Bar καθώς επίσης και µε τους σερβιτόρους οι οποίοι δίνουν τις 

παραγγελίες τους. 
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2.7.1.3.β. Bar Waiter  
ετεί τους πελάτες που κάθονται γύρω από τον χώρο ενός bar. 

 γνώσεις πάνω στο αντικείµενό του. 

- Να έχει γνώση τουλάχιστον της απαραίτητης ορολογίας σε κάποιες 

ται µε τους barmen ώστε να λάβει 

την παραγγελία

είναι υπεύθυνος α την  άψογη κατάσταση 

του πόστου υ

 

 

 

Ο bar waiter, εξυπηρ

Πρέπει να διαθέτει τα εξής προσόντα: 

- Να έχει τεχνικές

γλώσσες. 

- Να τον διακρίνει εξυπηρετικότητα και προθυµία. 

Ο bar waiter, λαµβάνει την παραγγελία, συνεργάζε

 του και τους λογαριασµούς των πελατών που εξυπηρετεί.  Τέλος, 

 για την καλή διεξαγωγή του service και γι

πο  έχει αναλάβει. 

 

 

 

Στην επόµενη σελίδα, ακολουθεί η ανάλυση του Τµήµατος Κουζίνας µε το αντίστοιχο 

οργανόγραµµα:  
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2.7.2 Τµήµα Κουζίνας   

αση του χώρου της κουζίνας αλλά κυρίως για 

την καλή  εδεσµάτων που 

σερβίροντα τ

 είναι Απόφοιτος κάποιας Σχολής Μαγείρων, πράγµα που 

ν τέχνη του. 

ον αγορά την κατάρτιση του Menu. Συνεργάζεται µε 

ον Maitre, πριν και κατά την διάρκεια των γευµάτων σχετικά µε τον τρόπο 

αρουσίασης των σερβιρούµενων εδεσµάτων. Συµµετέχει επίσης στην διαδικασία του 

αγειρέµατος, όχι όµως σε πολύ µεγάλο βαθµό µιας και ο ρόλος του είναι να 

ποπτεύει και να δοκιµάζει τα πιάτα κατά την διάρκεια της παραγωγής τους. Με 

ση στον τρόπο της παρασκευής. Τέλος, ελέγχει τα ψυγεία του, όσον 

φορά τον τρόπο φύλαξης και την κατάσταση των εκεί φυλαγµένων πρώτων υλών. 

ε τυχόν ελλείψεις των πρώτων υλών που χρειάζεται, κάνει την ανάλογη παραγγελία 

την αποθήκη.  

.7.2.2 Βοηθός Executive Chef  
 ρόλος του είναι να µαγειρεύει, να προετοιµάζει τα εδέσµατα και να επιβλέπει κατά 

εύτερο λόγο, το προσωπικό της κουζίνας. Τα προσόντα του πρέπει να είναι τα εξής: 

- Πρέπει να είναι απόφοιτος κάποιας Σχολής Μαγείρων. 

- Πρέπει να έχει αρκετές γνώσεις στον τοµέα της Μαγειρικής. 

- Πρέπει να έχει απαραίτητα προηγούµενη προϋπηρεσία.  

Ο βοηθός του executive chef, είναι υπεύθυνος για το µαγείρεµα των πιάτων, 

συνεργάζεται µε τους υπόλοιπους µάγειρες, επικοινωνεί και συνεργάζεται µε τον 

Executive Chef, για τυχόν προβλήµατα κατά την διαδικασία παραγωγής των 

εδεσµάτων και τέλος φροντίζει για την πολύ καλή κατάσταση του χώρου της 

κουζίνας.  

 

2.7.2.1 Executive Chef  
Είναι υπεύθυνος για την καλή κατάστ

ποιότητα και για την διαδικασία παραγωγής  των

ι σ ους πελάτες. Τα προσόντα του πρέπει να είναι τα εξής: 

- Να

σηµαίνει ότι έχει γερές βάσεις γύρω από τη

- Πρέπει απαραίτητα να έχει µια αρκετά µεγάλη προϋπηρεσία 

στον χώρο της κουζίνας και να γνωρίζει το κάθε τµήµα αυτής. 

Τα  καθήκοντα του chef de cuisine είναι να συνεργάζεται µε τον Maitre,τον F&B 

Manager και τον ∆ιευθυντή όσ

τ

π

µ

ε

αυτόν τον τρόπο και βάσει των γνώσεών του θα αποφασίσει εάν χρειάζεται κάποια 

αλλαγή ή διόρθω

α

Σ

σ

 

2
Ο

δ
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2.7.2.3 Κρεοκοπτείο / Ψαροκοπτείο  

2.7.2.3.α. Χασάπης  
Προετοιµάζει τα κρέατα, τα ψάρια και τα αλλαντικά προκειµένου να 

χρησιµοποιηθούν σε διάφορες παρασκευές.  ∆εν χρειάζονται απαραίτητες γνώσεις, 

αλλά πρέπει να γνωρίζει την υφή και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε κοµµατιού 

κρέατος και ψαριού, καθώς επίσης και τον τρόπο συντήρησης τους. Συνεργάζεται µε 

τον Executive Chef ή τον βοηθό του, σχετικά µε την ιδιαιτερότητα του Menu, 

εποµένως είναι υπεύθυνος για την ανάλογη προετοιµασία των κατάλληλων 

κοµµατιών κρεάτων, ψαριών και αλλαντικών.  Φροντίζει ακόµη, για την σωστή 

φύλαξη των προαναφερθέντων πρώτων υλών, καθώς επίσης και για την άψογη 

κατάσταση του χώρου και του εξοπλισµού εργασίας του.  

 

2.7.2.4 Κρύα Κουζίνα 

2.7.2.4.α. Μάγειρας   
Είναι αρµόδιος για την παρασκευή κρύων πιάτων, για τις σαλάτες και για το 

σερβίρισµα των τυριών. Τα προσόντα του πρέπει να είναι τα εξής: 

- Πρέπει να είναι απόφοιτος κάποιας Σχολής Μαγείρων. 

- Πρέπει να διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις πάνω στο αντικείµενο του. 

- Πρέπει να έχει την ανάλογη προϋπηρεσία, η οποία είναι και 

απαραίτητη. 

Συνεργάζεται µε τον Executive  Chef, και τον βοηθό του για τυχόν προβλήµατα κατά 

την διαδικασία παραγωγής των κρύων πιάτων ή των σαλάτων.  

 

2.7.2.5 Ζεστή Κουζίνα    

2.7.2.5.α. Μάγειρας  
Είναι αρµόδιος για την προετοιµασία των κρεάτων, των ψαριών και των πουλερικών. 

Στην συνέχεια φροντίζει για το κατάλληλο µαγείρεµά τους που συνήθως, γίνεται µε 

βράσιµο ή µε ψήσιµο. Οργανώνει επίσης, την προετοιµασία και το µαγείρεµα των 

λαχανικών. Τα προσόντα του πρέπει να είναι τα εξής: 

- Πρέπει να είναι απόφοιτος κάποιας Σχολής Μαγείρων. 

- Πρέπει να διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις πάνω στο αντικείµενο 

του. 



- Πρέπει να έχει την ανάλογη προϋπηρεσία, η οποία είναι και 

2.7.2.6 Αρτοποιείο 

2.7.2.6.α. Αρτοποιό
Είναι υπεύθυνος  

απαραίτητη εκπαίδευσ  

 επιδόρπια όλων των γευµάτων της ηµέρας βάσει του καθηµερινού 

enu. Επιπλέον, παραγγέλνει από την Αποθήκη τις πρώτες ύλες, σε περίπτωση 

 τ ι για την σωστή φύλαξή τους στα ψυγεία και 

2.7.2.7 Μ υ

2.7.2.7.α.
Είναι αρµό ο  γεύµατα της 

απαραίτητη. 

Συνεργάζεται µε τον Executive  Chef, και τον βοηθό του για τυχόν προβλήµατα κατά 

την διαδικασία παραγωγής των ζεστών παρασκευών. 

 

/ Ζαχαροπλαστείο  

ς  
για την παραγωγή ζύµης και αρτοσκευασµάτων. ∆εν χρειάζεται 

η, αλλά προηγούµενη εµπειρία. Συνεργάζεται µε τον Executive

Chef και τον βοηθό του για να είναι ενήµερος όσον αφορά, την ποσότητα ζύµης και 

αρτοσκευασµάτων που πρέπει να παραχθούν.  

 

2.7.2.6.β. Ζαχαροπλάστης  
Είναι υπεύθυνος για την παραγωγή επιδορπίων, καθώς επίσης και διάφορων 

γλυκισµάτων για το πρωινό ή για διάφορα άλλα επισιτιστικά τµήµατα. Τα προσόντα 

του πρέπει να είναι τα εξής: 

- Πρέπει να έχει αποφοιτήσει από κάποια Σχολή Ζαχαροπλαστικής. 

- Πρέπει να έχει απαραίτητα προηγούµενη πείρα πάνω στη 

συγκεκριµένη θέση.  

Παρασκευάζει τα

M

έλλειψής ους και παράλληλα φροντίζε

τους χώρους αποθήκευσης.   

 

πο φές 

 Μάγειρας  
δι ς για την  συµπληρωµατική εξυπηρέτηση πάνω στα τρία

ηµέρας όσον αφορά την διεξαγωγή του service. Η θέση αυτή δεν προϋποθέτει κάποια 

συγκεκριµένα καθήκοντα, απλά απαιτεί κάποια καλή γνώση της σηµασίας της και του 

τρόπου διεξαγωγής της. Τέλος, είναι υπεύθυνος για την προετοιµασία των πρωινών 

και των ειδών καφετέριας.   
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2.7.2.8. Λάντζα  

2.7.2.8.α. Λαντζιέρης  
ι κ

κ ω ό

.7.3.1 Υπεύθυνος Προµηθειών   
πρέπει να είναι καλός γνώστης της αγοράς, να γνωρίζει τις 

ανοδικές ή καθοδικές) τα είδη και τις ποικιλίες τους, τους 

 σχολής. 

  - Ν ν

  - Ν χ

  - Ν ι

Είναι επίσης, υ τις αγορές σύµφωνα µε το budget του ξενοδοχείου καθώς 

, την κατάλληλη 

τιγµή, ώστε να µην υπάρχει έλλειψη αγαθών σε πρώτη ζήτηση, αλλά ούτε και 

ζηµιώνει την ξενοδοχειακή µονάδα. ∆ιεξάγει τακτική 

 και έκτακτες µε σκοπό την αναζήτηση ελλειµµάτων ή 

Ο ρόλος το εί να φυλάγονται 

σωστά οι π τ

του πρέπει να ε α εξής: 

            - Να έχει εξειδικευµένες γνώσεις πάνω στο Food & Beverage Management. 

Είναι υπεύθυνος γ α τον καθαρισµό όλων των σκευών, πιάτων, ποτηριών αι 

µαχαιροπίρουνων. Πρέπει να διαθέτει εργατικότητα, διότι η συγκεκριµένη εργασία, 

χαρακτηρίζεται ως σκληρή και κουραστική. 

        Ο λαντζιέρης, κάνει τον προκαταρκτικό καθαρισµό των διαφόρων 

χρησιµοποιούµενων σκευών, πιάτων, ποτηριών ή µαχαιροπίρουνων και στην 

συνέχεια τα τοποθετεί για ολο ληρ τικό καθαρισµ  στο πλυντήριο.  Τέλος, φροντίζει 

να υπάρχει στο πλυντήριο η κατάλληλη ποσότητα απορρυπαντικών.    

 

2.7.3 Τµήµα Προµηθειών  

2
Ο υπεύθυνος προµηθειών 

τιµές και τις τάσεις τους, (

προµηθευτές. Τα προσόντα του πρέπει να είναι τα εξής: 

            - Να είναι απόφοιτος κάποιας Τουριστικής ή Ξενοδοχειακής

α γ ωρίζει ξένες γλώσσες. 

α έ ει προηγούµενη εµπειρία στον τοµέα των προµηθειών. 

α δ αθέτει φιλική και εξυπηρετική συµπεριφορά. 

πεύθυνος για 

και για τον ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο των προϊόντων. Προγραµµατίζει τις αγορές 

σύµφωνα µε τις ανάγκες της κουζίνας και των άλλων τµηµάτων

σ

πλεόνασµα τέτοιο που να 

µηνιαία απογραφή αλλά

πλεονασµάτων και την εξακρίβωση των αιτιών τους, καθώς και την ανάλυσή τους.  

 

2.7.3.2 Κεντρική Αποθήκη  

2.7.3.2.1 Αποθηκάριος   
υ ναι να οργανώνει την αποθήκη και να µεριµνάει ώστε 

ρώ ες ύλες στους αποθηκευτικούς χώρους και τα ψυγεία. Τα προσόντα 

ίναι τ
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            -Να

Επίσης, συνερ κύριο λόγο µε τον F&B Manager αλλά και µε τους 

εκτελεί εργασίες πάνω στην αποθήκευση των πρώτων υλών 

ρχόµενα προϊόντα, να εξυπηρετεί τα 

ιάφορα τµήµατα στις παραγγελίες τους, να φροντίζει για την καλή ταξινόµηση των 

θήκης, να είναι υπεύθυνος για την καθαριότητα των 

2.7.4.1 Ε γκ
Ο ρόλος τ   ς ι  

διάφορα τµήµα α καθήκοντά του πρέπει να είναι τα εξής:  

 εµπειρία στον τοµέα του ελέγχου. 

 - Να διαθέτει φιλική και εξυπηρετική συµπεριφορά. 

ναι γνώστης του τµήµατος Τροφίµων και Ποτών και έµπειρος 

 και στον τρόπο άσκησης αυτής. Καθορίζει τα πρότυπα 

 έχει προηγούµενη προϋπηρεσία. 

γάζεται κατά 

Προϊστάµενους των διαφόρων επισιτιστικών τµηµάτων σχετικά µε τις παραγγελίες 

που θα πρέπει να πραγµατοποιηθούν.   

 

2.7.3.2.2 Εργάτης Αποθήκης   
Ο εργάτης της αποθήκης 

και στην εξυπηρέτηση των υπόλοιπων τµηµάτων του ξενοδοχείου, που 

πραγµατοποιούν διάφορες παραγγελίες.  Πρέπει να έχει γνώσεις και εµπειρία πάνω 

στον τρόπο και τις συνθήκες συντήρησης και αποθήκευσης των προϊόντων. Τα 

καθήκοντά του είναι να αποθηκεύει τα εισε

δ

προϊόντων στον χώρο της απο

χώρων της αποθήκης όπως επίσης και για την ασφάλειά της. 

 

2.7.4 Τµήµα Ελέγχου 

λε τής  
ου είναι να ελέγχει τι καταναλώσε ς και να διενεργεί απογραφές στα 

τα του ξενοδοχείου. Τ

-Να είναι απόφοιτος κάποιας Σχολής Τουριστικών Επαγγελµάτων ή άλλης 

Ξενοδοχειακής Σχολής του εσωτερικού ή του εξωτερικού. 

- Να γνωρίζει ξένες γλώσσες. 

  - Να έχει προηγούµενη

 

Επίσης πρέπει να εί

πάνω στην ειδικότητά του

απόδοσης, καθορίζει µοντέλα για την µέτρηση των αποκλίσεων, µετρά την απόδοση, 

διαπιστώνει αποκλίσεις και όλα αυτά µέσα από έναν συνεχή έλεγχο των τµηµάτων 

και κατά την µελέτη των αποτελεσµάτων των διαφόρων απογραφών.   
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2.8 Τµήµα Οροφοκοµίας  

όφων  

 σχολής µε προηγούµενη εµπειρία πάνω       

έ ν

τ

 εργασία για 

ξοικονόµηση χρόνου, δίνει συµβουλές ακόµα και για τις δύσκολες περιπτώσεις 

α την άψογη συµπεριφορά του προσωπικού της. 

κών τις οποίες έχει την υποχρέωση να επιτηρεί 

που ένα 

άτι ηθεί ή σε περιπτώσεις που ένα δωµάτιο πρέπει 

ή όταν ακόµα 

εί ρηση, κάποιο ξεχασµένο 

 ρόλος της καµαριέρας είναι ο καθαρισµός των δωµατίων. ∆εν χρειάζεται 

 πρόσληψή της, µόνο εργατικότητα και κάποιες 

ρα είναι υπεύθυνη για τον καθαρισµό των δωµατίων, για 

ατος

αφρόλουτρο

ή 

2.8.1 Προϊσταµένες Ορ
Η Προϊσταµένη ορόφων φροντίζει για την άψογη και γρήγορη προετοιµασία των 

δωµατίων. Τα καθήκοντά της πρέπει να είναι τα εξής:  

 - Να είναι απόφοιτος ξενοδοχειακής

στον συγκεκριµένο τοµ α τω  δωµατίων.  

Η Housekeeper φροντίζει για την καλή συνεργασία ου προσωπικού ορόφων µε άλλα 

τµήµατα. Σκοπός της είναι, η επίτευξη όσο το δυνατό µεγαλύτερης αποδοτικότητας 

και παραγωγικότητας του προσωπικού ορόφων. Μεθοδεύει την

ε

καθαρισµού και φροντίζει γι

Προΐσταται επίσης ενός αριθµού γυναι

κατά την διάρκεια, του καθαρισµού των δωµατίων, όχι µόνο για την καλύτερη 

επίτευξη του έργου τους αλλά και για την αντιµετώπιση τυχόν έκτακτων 

προβληµάτων.  

  Συνεργάζεται άµεσα µε το τµήµα της Υποδοχής, σε περιπτώσεις 

δωµ ο δεν είναι έτοιµο για να πουλ

να βγει από την λίστα λόγω σοβαρών βλαβών ή ανακαίνισής του, 

βρεθ σε κάποιο από τα δωµάτια στα οποία έχει γίνει αναχώ

αντικείµενο, το παραδίδει τότε στο τµήµα της Υποδοχής.  Επιπροσθέτως, φροντίζει 

σε συνεργασία µε το τµήµα της Λινοθήκης, ώστε να υπάρχει πάντα επάρκεια σε λινά 

και πετσέτες.  

  Τέλος, συνεργάζεται µε την αποθήκη προκειµένου, να εφοδιάζεται το τµήµα 

µε τα απαραίτητα υλικά καθαρισµού.      

 

2.8.2 Καµαριέρες 
Ο

απαραίτητη εκπαίδευση  για την

τεχνικές γνώσεις. Η καµαριέ

το στρώσιµο των κρεβατιών, για την αλλαγή των λινών και των πετσετών βάσει του 

προγράµµ  εργασίας ή όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο. Προµηθεύει επίσης τα 

δωµάτια µε υλικά τα οποία τελειώνουν (π.χ. σαπούνι, σαµπουάν, ). 

Αναφέρει στην Προϊσταµένη Ορόφων οποιαδήποτε προβλήµατα αντιµετώπισε, 
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οποιεσδήποτε βλάβες, οι οποίες  στη συνέχεια θα δοθούν στο Τµήµα Συντήρησης για 

 Χώρων  
ίναι υπεύθυνη για την καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων. Ούτε εδώ χρειάζεται 

όσληψή της αλλά, χρειάζεται υψηλή εργατικότητα 

 ώ µ

αίτητα να έχει κάποιες 

νώσεις, µόνο προηγούµενη εµπειρία όσον αφορά των χειρισµό των πλυντηρίων και 

άτων καθαρισµού λινών. 

η των 

ακαθάρ

∆εν χρ στον τοµέα αυτό. 

Συνεργ ξενοδοχείου, τα οποία δουλεύουν µε λινά (π.χ. 

τυχ ς, καταγράφουν τα 

αγγελία στο Τµήµα της 

 έχει ανάλογη 

µπειρία στον τοµέα της Κηπουρικής. Καθαρίζει τους χώρους των κήπων, 

εριποιείται τα δέντρα, τα λουλούδια, τα γκαζόν του ξενοδοχειακού καταλύµατος και 

α φυτά των εσωτερικών χώρων.    

την άµεση επίλυσή τους.   

 

2.8.3 Καθαρίστριες Κοινόχρηστων
Ε

απαραίτητη εκπαίδευση για την πρ

λόγω της δύσκολης  φύσεως της εργασίας της. Εκτελεί ένα συγκεκριµένο πρόγραµµα 

καθαρισµού των κοινόχρηστων χ ρων αλλά και είναι υποχρεω ένη να σπεύσει σε 

οποιοδήποτε τµήµα της ζητηθεί.   

 

2.8.4 Χειριστής Πλυντηρίων 
Ο ρόλος του χειριστή πλυντηρίων είναι να ζυγίζει τον ιµατισµό πριν πλυθεί ώστε το 

πλυντήριο να ανταποκρίνεται στην αυτόµατη σωστή αναλογία του απορρυπαντικού, 

σύµφωνα µε το πρόγραµµα πλύσης. ∆εν χρειάζεται απαρ

γ

γενικά όλων των µηχανηµ

 

2.8.5 Υπάλληλος Λινοθήκης  
Φροντίζει για την επάρκεια και άριστη κατάσταση των λινών, την αντικατάστασ

των (σύµφωνα µε την κατάσταση που δίνεται από την Υποδοχή), µε καθαρά. 

ειάζονται απαραίτητες γνώσεις, αλλά εµπειρία πάνω 

άζεται µε όλα τα τµήµατα του 

για όν προβλήµατα ή παράδοση των έτοιµων λινών).  Τέλο

καθαριστικά υλικά που τελειώνουν και αποστέλλουν παρ

Αποθήκης.  

 

2.9 Κηπουρός 
Είναι υπεύθυνος για την φροντίδα οποιασδήποτε φυσικής βλάστησης υπάρχει στον 

χώρο της ξενοδοχειακής µονάδας. Πρέπει να είναι εργατικός και να

ε

π

τ
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2.10 Τµήµα Συντήρησης 

2.10.1 Προϊστάµενος Συντήρησης  

 σ’ αυτόν τον τοµέα. Επιτηρεί 

τις γεν

διακαν ιευθυντή Ανθρώπινου ∆υναµικού- 

 

καταστάσεων και µηχανηµάτων της ξενοδοχειακής µονάδας. Πρέπει 

ς για την πρόσληψη του προσωπικού και σε συνεργασία µε το Τµήµα 

Λ

- Πρέπει να είναι Απόφοιτος Ξενοδοχειακής Σχολής. 

Πρέπει να διαθέτει εµπειρία πάνω στον τοµέα του. 

Είναι προϊστάµενος σε ένα τµήµα το οποίο πρέπει να βρίσκεται πάντα σε ετοιµότητα. 

Πρέπει να διαθέτει τεχνικές γνώσεις και εµπειρία πάνω

ικές εργασίες του τµήµατος, αναθέτει εργασίες στους υφιστάµενους του, 

ονίζει τις ώρες εργασίας τους µε τον ∆

Προσωπάρχη και τέλος µερικές φορές συµµετέχει και ο ίδιος  σε ορισµένες 

επισκευές. Ακόµα είναι υπεύθυνος για την παραγγελία οποιονδήποτε πρώτων υλών 

απουσιάζουν από το τµήµα.  

 

2.10.2 Υπάλληλοι Τµήµατος Συντήρησης  
Οι υπάλληλοι του Τµήµατος Συντήρησης είναι ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, µαραγκοί 

και οικοδόµοι. Επισκευάζουν οποιαδήποτε βλάβη είτε σε δωµάτια εκµετάλλευσης, 

είτε σε κάποιο τµήµα του ξενοδοχείου και είναι υπεύθυνα για την συντήρηση και 

επισκευή των εγ

να είναι εργατικοί και  γνώστες του αντικειµένου στο οποίο εργάζονται. Οποιαδήποτε 

βλάβη παρουσιαστεί και τους κοινοποιηθεί, είναι υποχρεωµένοι να σπεύσουν να την 

επισκευάσουν. Τέλος, είναι υποχρεωµένοι να δίνουν αναφορά στον Προϊστάµενο 

τους για το υλικό ή τον εξοπλισµό που χρησιµοποίησαν.  

 

2.11 ∆ιευθυντής Ανθρώπινου ∆υναµικού – Προσωπάρχης  
Είναι υπεύθυνο

του ογιστηρίου για την µισθοδοσία. Τα καθήκοντά του πρέπει να είναι τα 

ακόλουθα: 

- 

- Πρέπει να είναι γνώστης της Νοµοθεσίας του Ξενοδοχειακού 

Τοµέα.   

- Πρέπει να είναι γνώστης ξένων γλωσσών.  

Ο ∆ιευθυντής Ανθρώπινου ∆υναµικού - Προσωπάρχης, είναι ο αρµόδιος για την 

πρόσληψη προσωπικού και για την διεξαγωγή interview. Κατατοπίζει τα νέα µέλη 

του προσωπικού στον χώρο του ξενοδοχείου και στο συγκεκριµένο χώρο εργασίας 

τους. Επίσης, συνεργάζεται µε το Τµήµα του Λογιστηρίου για την έκδοση του 
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φύλλου µισθοδοσίας των εργαζοµένων. Ακόµη, καταρτίζει το πρόγραµµα εργασίας 

του προσωπικού κάθε τµήµατος σε συνεργασία µε τους προϊσταµένους των τµηµάτων 

µες ηµέρες, ρεπό), καθώς επίσης και τις άδειες και τα επιδόµατα αδειών του 

γράµµατα για το προσωπικό 

.12 Τµήµα Λογιστηρίου 

 

οδοχειακής Λογιστικής.  

- Να έχει προηγούµενη εµπειρία στον τοµέα αυτό. 

ρίνει η τιµιότητα και η παρατηρητικότητα. 

 είναι: 

- Να είναι Απόφοιτος Λογιστικής Σχολής. 

- Να διαθέτει εµπειρία στον τοµέα της ξενοδοχειακής 

οιχεία που µπορεί να του ζητηθούν.  

(εργάσι

προσωπικού και δηµιουργεί εκπαιδευτικά προ

προκειµένου να εξειδικευτεί και να βελτιωθεί το επίπεδο, των παρεχόµενων 

υπηρεσιών. Τέλος, οφείλει να επιβλέπει τα διάφορα τµήµατα εργασίας, προκειµένου 

να του γνωστοποιηθούν κάποια παράπονα ή προβλήµατα από την µεριά του 

προσωπικού.  

 

2

2.12.1 Υπεύθυνος Λογιστηρίου
Στο Τµήµα του Λογιστηρίου γίνονται οι ανάλογες εγγραφές ανοίγµατος ή 

κλεισίµατος των λογαριασµών πελατών και η παρακολούθησή τους. Τα προσόντα 

του Υπεύθυνου Λογιστηρίου πρέπει να διαθέτει τα εξής προσόντα: 

- Να είναι Απόφοιτος  Σχολής Λογιστών. 

- Να έχει άριστη γνώση της ξεν

- Να τον διακ

Επιβλέπει όλες τις εργασίες που πραγµατοποιούνται στο Λογιστήριο, ελέγχει πολύ 

προσεκτικά τις χρεοπιστώσεις των λογαριασµών, για να αποφύγει λάθη τα οποία ίσως 

βλάψουν την καλή φήµη της ξενοδοχειακής µονάδας.  

 

2.12.2 Υπάλληλος Λογιστηρίου 
Ασχολείται µε την µελέτη και καταγραφή της κίνησης του Εστιατορίου. Τα προσόντα 

του πρέπει να

Λογιστικής.  

Καταγράφει καθηµερινά οποιαδήποτε κίνηση έγινε στο Ξενοδοχείο, όπως για 

παράδειγµα, αγορές πρώτων υλών από το ξενοδοχείο, τα έσοδα των τµηµάτων 

εκµετάλλευσης, πληρωµές των προµηθευτών κ.ά.  Είναι πάντα σε θέση να δώσει 

οποιονδήποτε Ισολογισµό ή άλλα στ
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2.13 Γιατρός Εργασίας   
Είναι ιδιωτικός γιατρός που έχει συνάψει συµβόλαιο µε το ξενοδοχείο και 

οδοχείου από αυτούς τους κινδύνους. Στον τοµέα 

υρασφάλειας, εκτός από τα τεχνικά µέτρα προστασίας, µπορεί να υπάρχει και ειδική 

 

 

 

  

 

πληρώνεται από αυτό. Είναι πάντα σε ετοιµότητα για την αντιµετώπιση οποιουδήποτε 

ατυχήµατος των πελατών ή των εργαζοµένων της επιχείρησης.  

 

2.14 Τµήµα Ασφάλειας  
Σε αυτό το τµήµα προσλαµβάνονται υπάλληλοι µε ειδικές ικανότητες, ικανοί να 

αντιµετωπίσουν κάθε εσωτερικό ή εξωτερικό κίνδυνο και είναι αυτοί που µεριµνούν 

για την ασφάλεια του ξεν

π

οµάδα.  
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Κεφάλαιο 3  
Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα 
 

3.1 Προτάσεις που ήσεις  
Σύνολο περίπου 866 π ό τουριστικές 

επιχειρήσεις σε όλες τ ιρετικά 

Π για εκσυγχρονισµό των 

γκαταστάσεών της.  

 προβληµατικούς όρους συµµετοχής στα 

ίνοντας ότι η έλλειψη ενδιαφέροντος των ξενοδόχων οφείλεται 

στους εξής λόγους

1. Πο  π ρ ρ , ό α

κατηγο 50 κλίνες και τα ∆’ και Ε’ ανεξαρτήτως 

4. Αποκλεισµός των µισθωµένων ξενοδοχείων. 

κατατέθηκαν στα ΠΕΠ από ξενοδοχειακές επιχειρ
ροτάσεων υποβλήθηκαν στα πλαίσια των ΠΕΠ απ

ις περιφέρειες της χώρας. Ο αριθµός αυτός κρίνεται εξα

χαµηλός, αν λάβει κανείς υπόψη ότι στην µεταποίηση οι προτάσεις υπερκάλυψαν τον 

προϋπολογισµό και ότι οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις ανάµεναν µε έντονο 

ενδιαφέρον τις προκηρύξεις των µέτρων των ΠΕ

ε

Το Ξ.Ε.Ε. γνωρίζοντας του

προγράµµατα των ΠΕΠ, κατέθεσε συγκεκριµένες προτάσεις στο Υπουργείο 

Οικονοµίας, επισηµα

:  

λύ εριο ισµένος α ιθµός δικαιούχων  αφού µ νο τ  ξενοδοχεία Γ’ 

ρίας µέχρι 

δυναµικότητας έχουν δικαίωµα υπαγωγής.  

2. Ο ελάχιστος αριθµός απασχολουµένων και ο ελάχιστος κύκλος 

εργασιών ήταν υψηλός σε ορισµένες περιφέρειες της χώρας.  

3. Υψηλό ποσοστό ίδιας συµµετοχής (30%). 
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Ο Γενικός Γραµµατέας Επενδύσεων κ. Κώστας Θέος, σε συνάντηση που είχε µε τον 

Γ

προτάσεων από τις 

εριφέρειες. 

 ότι απαιτείται αναµόρφωση των κριτηρίων υπαγωγής 

ΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΘΕΜΑΤΙΚΑ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

πρόεδρο του Ξ.Ε.Ε. κ. .Λ. Φωκά για το θέµα της απορροφητικότητας των 

κονδυλίων των ΠΕΠ, δεσµεύθηκε ότι θα µελετήσει τις προτάσεις και επισηµάνσεις 

του Ξ.Ε.Ε., αφού ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση όλων των 

π

Αναγνώρισε πάντως

προς τις κατευθύνσεις που ανέπτυξε το Ξ.Ε.Ε.  

Η ΞΕΝΙΑ δηµοσίευσε στο τεύχος Φεβρουαρίου αναλυτικά τις θέσεις του 

Ξ.Ε.Ε. για τα προγράµµατα εκσυγχρονισµού των ΠΕΠ22.  

 

ΠΕ

 

 

ΠΕΠ 

Προκηρυσσόµεν

η ∆.∆. ΠΕΠ  

(σε ευρώ) 

Αριθµός 

Επενδυτικών 

Προτάσεων που 

υποβλήθηκαν 

ανά ΠΕΠ 

Επιχορηγούµενος 

Προϋπολογισµός 

Προτάσεων ανά 

ΠΕΠ  

(σε ευρώ) 

Κατ’ εκτίµηση 

∆.∆. προτάσεων 

ανά ΠΕΠ  

(σε ευρώ) 

Ανατολική Μακεδονία – Θράκη  3.651.900,00 35 3.291.868,42 1.481.340,79

Κεντρική Μακεδονία 13.352.500,00 32 5.682.573,62 1.988.900,77

∆υτικ Μακεδονία ή 1.050.000,00 16 1.146.675,10 516.003,80

Ήπειρος  3.704.400,00 45 3.709.079,17 1.669.085,63

Θεσσαλία  5.730.900,00 52 4.578.402,14 1.831.360,86

Ιόνια ησιά Ν 4.298.700,00 173 15.729.234,70 7.078.155,62

∆υτικ Ελλάδα  ή 5.300.000,00 19 1.668.476,80 667.390,72

Στερε Ελλάδα ά 2.758.000,00 51 5.908.347,32 2.363.338,93

Αττική  8.610.700,00 47 5.100.712,80 1.785.249,48

Πελοπόννησος  7.749.000,00 70 6.834.569,05 3.075.556,07

Βόρει Αιγαίο ο 3.338.300,00 71 5.363.474,89 2.413.563,70

Νότιο ίο   Αιγα 5.254.000,00 196 18.117.628,16 8.152.932,67

Κρήτη 5.060.000,00 59 5.625.427,88 2.250.171,15

ΣΥΝΟΛΟ 69.858.400,00 866 88.756.470,05 35.273.050,17

Πηγή: Υπουργείο Οικονοµία και Οικονοµικών 2003 

 
                                                 
22 Βλ. Μηνιαίο Ενηµερωτικό ∆ελτίο – ΞΕΕ, Τεύχος 213 – Απρίλιος / Μάιος 2003, σελ. 41 – 42  
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3.2 Ξενοδοχειακό ∆υναµικό σε Χώρες της Ευρώπης23  
 

Χώρα Αριθµός 
Ξενοδοχείων 

Αριθµός 
κλινών 

Αριθµός 
δωµατίων 

Αριθµός 
ξενοδοχοϋπαλλήλων 

Αυστρία 
Βέλγιο 
Τσεχία 
∆ανία 
Εσθονία 
Φινλανδία 
Γαλλία 
Γερµανία 
Ελλάδα 
Ουγγαρία 
Ιρλανδία 
Ιταλία 
Ολλανδία 
Νορβηγία 
Πορτογαλία 
Ισπανία 
Σουηδία 
Ελβετία 
Ην. Βασίλειο  

19.798
1.699
2.000

559
89

754
18.468
39.364
8.527

718
1.360(5)

31.220
2.900
1.456
1.603

14.835(8)

1.700
5.702

50.000-60.000(11)

550.989
-

79.000
-
-
-

1.200.984
1.601.805

626.914
100.604

-
1.689.348

191.583
143.804
184.226

1.256.088(9)

170.000
260.100
938.695

270.472
58.557

164.000
-

4.500
49.980

600.492
869.124
330.348
42.362

47.685(6)

909.566
91.600
66.428
83.688

661.962(10)

89.000
140.645

-

156.000(1)

16.204
42.000

80.000(2)

2.925
21.000

194.765
276.100

90.000(3)

78.000(4)

57.218(7)

200.000
60.000
27.855
38.668

175.864
28.000

236.000
237.720 

1. & 2. Μαζί µε τους εργαζοµένους στα εστιατόρια.  

3. Μαζί µε τους αυτοαπασχολούµενους στα ξενοδοχεία. 

4. Μόνο οι πλήρους απασχόλησης υπάλληλοι σε ξενοδοχεία που απασχολούν πάνω από 5 
εργαζόµενους.  

5.  863 ξενοδοχεία  497 ξενώ ες. 

6. 42.235 δωµάτια σε ξενοδοχεία και 5.450 σε ξενώνες. 

7. 54.275 εργαζόµενοι σε 

και ν

ξενοδοχεία και 2.943 σε ξενώνες. 

8. 6.804 µ ν

ε  

 καταχωρηµένος στους εθνικούς οργανισµούς τουρισµού είναι 21.234.  

 
 
 
 
 
 
 

                 

 ξενοδοχειακές ονάδες και 1 έως 5 αστέρια και 8.031 πανσιόν και ξε ώνες.  

9. 1.048.364 κλίν ς σε ξενοδοχεία και 207.724 σε ξενώνες και πανσιόν. 

10. 546.723 δωµάτια στα ξενοδοχεία και 115.239 δωµάτια σε πανσιόν και ξενώνες. 

11. Ο αριθµός που είναι

 

                                
ίο Ενηµερωτικό ∆ελτίο – ΞΕΕ, Τεύχος 213 – Απρίλιος / Μά23 Βλ. Μηνια ιος 2003, σελ. 66  
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3.3 Ξενοδοχειακό ∆υναµικό Κρήτης 2005 
 

ΝΟΜΟΣ - ΠΕΡΙΟΧΗ ∆εδοµένα 5***** 4**** 3*** 2** 1* Γενικό άθροισµα 
 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΜΟΝΑ∆ΕΣ 14 110 93 190 103 510 
 ∆ΩΜΑΤΙΑ 4.404 12.826 5.448 6.305 3.034 32.017 

 ΚΛΙΝΕΣ 8.866 24.249 10.376 11.961 5.579  61.031
ΛΑΣΗΘΙ  ΜΟΝΑ∆ΕΣ  13 30 39 110 45  237

 ∆ΩΜΑΤΙΑ 2.416 3.112 1.928 3.383 611  11.450

 ΚΛΙΝΕΣ 4.637 5.980 3.698 6.179 1.120  21.614
ΡΕΘΥΜΝΟ ΜΟΝΑ∆ΕΣ 6 31 68 157 26  288
  ∆ΩΜΑΤΙΑ 1.709 3.987 3.930 4.907 482 15.015

 ΚΛΙΝΕΣ 3.281 7.724 7.391 8.971 921  28.288
ΧΑΝΙΑ ΜΟΝΑ∆ΕΣ 4 29 95 284 59  471
 ∆ΩΜΑΤΙΑ 684 2.240 4.017 9.565 1.298  17.804

 ΚΛΙΝΕΣ 1.425 4.356 7.431 16.937 2.398  32.547
ΣΥΝΟΛΑ ΜΟΝΑ∆ΕΣ 37 200 295 741 233  1.506
 ∆ΩΜΑΤΙΑ 9.213 22.165 15.323 24.160 5.425  76.286

 ΚΛΙΝΕΣ 18.209 42.309 28.896 44.048 10.018  143.480
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3.4 Ξενοδοχειακό ∆υναµικό ∆ωδεκανήσων 2005 
 

ΝΟΜΟΣ -  ΠΕΡΙΟΧΗ ∆εδοµένα 5*****  4****  3***  2**  1*  Γενικό άθροισµα 
ΑΣΤΥΠΑΛΕΑ ΜΟΝΑ∆ΕΣ   1  4  2  7 
 ∆ΩΜΑΤΙΑ   42  51  37  130 
 ΚΛΙΝΕΣ   86  98  60  244 
ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ  1  4  35  1  41 
 ∆ΩΜΑΤΙΑ  10  161  734  14  919 
 ΚΛΙΝΕΣ  20  305  1.388  29  1.742 
ΚΑΡΠΑΘΟΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ  3  19  75  5  102 
 ∆ΩΜΑΤΙΑ  75  796  1.597  57  2.525 
 ΚΛΙΝΕΣ  148  1.500  2.942  93  4.683 
ΚΑΣΣΟΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ     3  3 
 ∆ΩΜΑΤΙΑ     22  22  
 ΚΛΙΝΕΣ     41  41 
ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ ΜΟΝΑ∆ΕΣ     3 3 
 ∆ΩΜΑΤΙΑ     41 41 
 ΚΛΙΝΕΣ     73 73 
ΚΩΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ 2  35  51  152  9  24  9
 ∆ΩΜΑΤΙΑ 593  8.031  3.102  5.915  142  17.783 
 ΚΛΙΝΕΣ 1.236  15.572  5.906  11.033  274  34.021 
ΛΕΙΨΟΙ ΜΟΝΑ∆ΕΣ   1   1  2 
 ∆ΩΜΑΤΙΑ   30   15 45 
 ΚΛΙΝΕΣ   54  28 82 
ΛΕΡΟΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ   1  22 4 27 
 ∆ΩΜΑΤΙΑ   67  543  43 653 
 ΚΛΙΝΕΣ   129  984  84 1.197 
ΝΙΣΥΡΟΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ   1 4  5 
 ∆ΩΜΑΤΙΑ   20 100  120 
 ΚΛΙΝΕΣ   37  196   233 
ΠΑΤΜΟΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ   5  30  5  40 
 ∆ΩΜΑΤΙΑ   224  606  86  916 
 ΚΛΙΝΕΣ   422  1.144  175  1.741 
ΡΟ∆ΟΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ 12  104  122  179  69  486 
 ∆ΩΜΑΤΙΑ 4.675  17.312  7.208  6.799  1.169  37.163 
 ΚΛΙΝΕΣ 8.952  33.003  13.710  12.738  2.243  70.646 
ΣΥΜΗ ΜΟΝΑ∆ΕΣ  4   6 4   14 
 ∆ΩΜΑΤΙΑ  64  103  85   252 
 ΚΛΙΝΕΣ  131  202  156   489 
ΤΗΛΟΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ   2  2  1  5 
 ∆ΩΜΑΤΙΑ   75  35  15  125 
 ΚΛΙΝΕΣ   137  67  30  234 
ΧΑΛΚ  Η ΜΟΝΑ∆ΕΣ   2  1  1 4 
 ∆ΩΜΑΤΙΑ   9  3  8  20 
 ΚΛΙΝΕΣ   24  6  15  45 
ΣΥΝΟ  ΛΑ ΜΟΝΑ∆ΕΣ 14  147  215  514  98  988 
 ∆ΩΜΑΤΙΑ 5.268  25.492  11.837  16.531  1.586  60.714 
 ΚΛΙΝΕΣ 10.188  48.874  22.512  30.866  3.031  115.471 
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Κεφάλαι
ενοδοχειακή Απασχόληση  

.1 Η απασχόληση στα ξενοδοχεία και εστιατόρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση  
 Στατιστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε πρόσφατη έκθεσή της 

ιαπιστώνει ότι η απασχόληση στα ξενοδοχεία και εστιατόρια αντιστοιχεί στο 6% της 

υνολικής απασχόλησης στον τοµέα των υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Από το 1999 έως το 2001, όταν ο ρυθµός αύξησης των θέσεων εργασίας στο 

ύνολο της ευρωπαϊκής οικονοµίας ήταν 3,5%, στον κλάδο των ξενοδοχείων και 

στιατορίων άγγιζε το 5,5%.  

Η αύξηση της απασχόλησης σ’ αυτούς τους κλάδους ήταν ιδιαίτερα υψηλή 

υτή την περίοδο, µε χώρες, όπως η Ιταλία και η Ολλανδία, να σηµειώνουν αυξήσεις 

ης τάξης του 13% και 14% αντιστοίχως. Η απασχόληση των γυναικών 

µφανίζεται περισσότερο αυξηµένη σε σύγκριση µε αυτή των ανδρών, αφού το 2001 

ο εργατικό δυναµικό στα ξενοδοχεία και εστιατόρια αντιστοιχούσε για τις γυναίκες 

το 53% του συνόλου και για τους άνδρες στο 47%.  

Ένα άλλο χαρακτηριστικό του κλάδου είναι η απασχόληση ατόµων 

χετικά νεαρής ηλικίας: οι ηλικιακές οµάδες 15 – 24 ετών και 25 – 34 ετών πολύ 

ιο έντονη παρουσία σε σχέση µε τους υπόλοιπους κλάδους της ευρωπαϊκής 

ικονοµίας. Σε ορισµένες µάλιστα χώρες όπως η ∆ανία, η Ιρλανδία, η Σουηδία, η 
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Φιλανδία και το Ηνωµένο Βασίλειο οι παραπάνω ηλικιακές οµάδες υπερβαίνουν το 

0% του εργατικού δυναµικού στα ξενοδοχεία και εστιατόρια.   

νά  Eurostat επ ίνει  του ός είν  σύ

ετερογενών δραστηριοτήτων και ότι είναι δύσκολο να άρξει φωνία ια 

 κ σ  του εργατικού δυνα ού. Η σχόλη  τουρισµό 

γενικά περιλα α µα πο γάζοντ ε κλάδους  σ έοντα ην 

ιστική β α Η εξάρτ  από τ τουρισ οικίλλ ανάλογ  το 

πεδίο δραστηριοτήτων και τα παραγ α προ

Όσον  πεδίο δραστηριοτήτων, γίνεται ριση µ ταξύ 

πρωτογενών τικ ν δραστηριοτήτων (διαµονή πρακτόρευση, αεροπορική 

µεταφορά κ.λ ο θητικών δραστηριοτήτων,  οποίες  αποτελούν εξ 

ορισµού µέρο ρ ικής βι χανίας, λά γίνο  στην άξη τµ της 

λόγω της ζήτη ε ων προϊόντων: έρον τουριστικά εστιατόρια 

ι µπαρ, οι όταν παρέχουν υπηρεσίες συναλλάγµατος. έπει επίσης να 

συµπεριληφθο ια σειρά απ δραστηριότητες πο συνδέον έµµεσα  τον 

ουρισµό όπω σ ευές τουριστικών καταλυµάτω τοµέα ς τροφοδοσίας 

κ.ο.κ.  

Υπάρχ  τρόποι προσέγγισης για τη  απασχόλησης 

ν τουριστ . Ο ρώτος τρόπος βασ ι στη ζήτηση στις 

τουριστικές δ  οµέας προ διορίζετ ό τα  και ηρεσ ου 

γοράζονται σ και επισκέπτες. Ο τερος ος λειτουργεί σ  

κατευθύνσεις ασ  στη ρά τ σφ  τη αγω ν 

ν και ν που προ ρονται υς τουρίστες και επισκέπτες. Η 

ανάλυση της Eurostat υι θετεί τον ερο τρ  και χ µοποιε   τις 

έρευνες εργα α  ως κύρια πηγή ηροφορ . Η κατανοµή όµ των 

κονοµικών ο ήτων στις έρευνες γατικο δυναµικού επιτρέπει να 

µελετήσει κα   τµήµα της απασχόλησης που αφέρετ  ξενοδοχεία 

 εστιατόρι  είναι ιοριστ παρόλ  οι  οι 

αποτελούν πο ντι στη ες τ ιστ µέα

5

Η α λυση της ισηµα ότι ο ρι µσ αι ένα µπλεγµα 

 υπ συµ για µ

εξαντλητική αταµέτρη η µ κι απα ση στον

µβάνει τ  άτο υ ερ αι σ  που υνδ ι µε τ

τουρ ιοµηχανί . ηση ον µό π ει α µε

 όµεν ϊόντα.  

αφορά στο  διάκ ε

τουρισ ώ  , 

π.) και β η  οι δεν

ς της του ιστ οµη  αλ νται  πρ ήµα 

σης συγκ κριµέν  αναφ ται τα 

κα τράπεζες Πρ

ύν και µ  ό υ ται  µε

τ ς οι κατα κ ν, ο ς τη

ουν δύο πιθανοί ν µέτρηση της

στη ική βιοµηχανία π ίζετα ν  ή 

απάνες. Ο τ σ αι απ αγαθά τις υπ ίες π

α από τουρί τες  δεύ  τρόπ τις ίδιες

, αλλά β ίζεται ν πλευ ης προ οράς ή ς παρ γής τω

αγαθώ υπηρεσιώ  σφέ  στο

ο δεύτ όπο ρησι ί στοιχεία από

τικού δυν µικού  πλ ιών ως 

οι δραστηρι τ  ερ ύ 

νείς, µόνο το  αν αι στα

και α, πράγµα που  περ ικό, ο που δύο αυτοί κλάδ

λύ σηµα κές δρα ριότητ ου τουρ ικού το .  
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4.2 Τα ξενοδοχεία και εστιατόρια απασχολούν το 6% του εργατικού 

υναµικού στον τοµέα των υπηρεσιών στην Ε.Ε.  
να από τα κύρια χαρακτηριστικά των δυτικών οικονοµιών είναι το µεγάλο τµήµα 

ης απασχόλησης που απορροφά ο τοµέας των υπηρεσιών. Από τις σχετικές έρευνες 

αίνεται ότι η συνολική απασχόληση ατόµων 15 – 64 ετών στον τοµέα των 

πηρεσιών κυµαίνεται από 1 θέση εργασίας ως δύο στην Πορτογαλία σε 

ερισσότερες από 3 θέσεις εργασίας στις 4 στο Λουξεµβούργο.  

Στα 15 κράτη – µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο κλάδος των ξενοδοχείων και 

στιατορίων απασχολεί το 6% συνολικού του εργατικού δυναµικού στον τοµέα των 

πηρεσιών, το οποίο όµως ποσοστό σε χώρες όπως η Ισπανία, η Ελλάδα, η 

ρλανδία και η Πορτογαλία ανέρχεται στο 10%.  

Στη Σουηδία ωστόσο και στη ∆ανία τα αντίστοιχα ποσοστά είναι κάτω από το 

 Σουηδία βαίνει συνεχώς αυξανόµενη η απασχόληση στον κλάδο 

 1999 και µετά.  

Πάντως σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση η απασχόληση στα ξενοδοχεία και 
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4%, αλλά ειδικά στη

των ξενοδοχείων και εστιατορίων από το

εστιατόρια αυξήθηκε κατά 5,5% µεταξύ 1999 και 2001, ενώ στους υπόλοιπους 

κλάδους της ευρωπαϊκής οικονοµίας παρατηρήθηκε αύξηση της απασχόλησης κατά 

3,5%. Τρεις χώρες της Ε.Ε. κατέγραψαν ποσοστά αύξησης που υπερβαίνουν το 10%: 

Λουξεµβούργο 39,9%, Ιταλία 14,7% και Ολλανδία 13,1%24.  
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 Απασχόληση σε ξενοδοχεία και 

εστιατόρια (σε χιλιάδες) 

Μερίδιο απασχόλησης του τοµέα των 

υπηρεσιών που αντιστοιχεί στα 

ξενοδοχεία και εστιατόρια 

 1999 2000 2001 1999 2001 

Σύνολο Ε.Ε.  6082.6 6332.4 6419.9 6.0 6.0 

Ευρωζώνη  

Βέλγιο  

∆ανία 

Γερµανία 

Ελλάδα 

Ισπανία 

Γαλλία 

Ιρλανδία 

Ιταλία 

Λουξεµβούργο 

Ολλανδία 

Αυστρία 

Πορτογαλία 

Φινλανδία 

Σουηδία 

Ην. Βασίλειο 

Ισλανδία 

Νορβηγία 

Ελβετία 

4776.1 

125.6 

64.3 

1143.9 

248.6 

895.5 

747.0 

101.2 

724.5 

6.3 

253.5 

205.9 

246.3 

78.0 

110.3 

1131.9 

5.1 

72.2 

109.6 

5031.3 

134.2 

68.0 

1189.0 

248.0 

981.5 

777.0 

107.9 

759.3 

9.1 

286.6 

212.4 

248.6 

77.7 

113.9 

1119.3 

6.7 

75.0 

115.0 

5086.6 

126.8 

64.8 

1184.2 

250.1 

972.4 

793.1 

103.3 

831.3 

8.8 

286.8 

197.4 

250.9 

81.6 

121.3 

1147.1 

6.2 

72.4 

132.4 

6.1 

4.4 

3.4 

5.1 

10.6 

10.0 

4.8 

10.3 

5.7 

4.7 

4.7 

8.8 

10.1 

5.1 

3.8 

5.8 

5.2 

4.5 

4.3 

6.2 

4.3 

3.4 

5.1 

10.6 

10.0 

4.8 

9.6 

6.3 

6.2 

5.0 

8.3 

9.7 

5.1 

3.9 

5.7 

5.9 

4.4 

5.0 

 

4.3 Η κατανοµή της απασχόλησης στον κλάδο των ξενοδοχείων και 

εστιατορίων κατά ηλικιακή οµάδα 
Στην ευρωπαϊκή οικονοµία γενικά η µεγαλύτερη σε πλήθος ηλικιακή οµάδα του 

ργατικού δυναµικού είναι τα άτοµα µεταξύ 35 και 44 ετών, που αντιστοιχούν στο 

8,3% του συνόλου. Αντιθέτως, στα ξενοδοχεία και εστιατόρια η πιο πολυπληθής 

λικιακή οµάδα είναι αυτή µεταξύ 25 και 34 ετών µε ποσοστό 26,4% επί του 

συνόλου. Τα άτοµα ηλικία 15 – 24 ετών είναι η τρίτη κατά σειρά ηλικιακή οµάδα που 

ε

2

η
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απασχολείται στα ξενοδοχεία και εστιατόρια και καλύπτει ποσοστό 22,7%, ενώ στους 

υπόλοιπους κλάδους την τρίτη θέση καταλαµβάνει η ηλικιακή οµάδα ατόµων 45 – 54 

Ι , βούργο κ

ο µεγαλύτερο τµήµα 

του ερ

αζόµενοι ηλικίας 35 – 44 ετών 

συνιστ

Σύµφω

ρες από γυναίκες στα 

ενοδοχεία και εστιατόρια. 

Στις παρακάτω χώρες οι 3 από τις τέσσερις θέσεις εργασίας στον κλάδο των 

ενοδοχείων και εστιατορίων καταλαµβάνονται από γυναίκες: ∆ανία, Γερµανία, 

, Ιρλανδία, Λουξεµβούργο, Ολλανδία, Αυστρία, Φινλανδία, Σουηδία και 

νωµένο Βασίλειο.  

.5 Λιγότερες ώρες εργασίας την εβδοµάδα  
 διαφοροποιήσεις στον χρόνο εβδοµαδιαίας απασχόλησης στα ξενοδοχεία 

αι εστιατόρια των κρατών – µελών της Ε.Ε. λόγω της ισχύουσας εθνικής νοµοθεσίας 

αι των συλλογικών συµβάσεων εργασίας. Στην έρευνα χρησιµοποιούνται δύο τρόποι 

ροσέγγισης: οι συνήθεις ώρες εβδοµαδιαίας εργασίας και η πλήρης εβδοµαδιαία 

πασχόληση. Οι συνήθεις ώρες εργασίας είναι αυτές που υπό κανονικές συνθήκες 

αι ένας εργαζόµενος την εβδοµάδα, ενώ η πλήρης εβδοµαδιαία 

ετών (ποσοστό 23,4%). Γενικά το εργατικό δυναµικό που καλύπτει τις ανάγκες 

των ξενοδοχείων και εστιατορίων ανήκει σε πολύ νεότερες ηλικίες σε σύγκριση 

µε το υπόλοιπο εργατικό δυναµικό.   

Στην Ελλάδα, σπανία, Γαλλία, Ιταλία  Λουξεµ , Αυστρία αι 

Πορτογαλία οι εργαζόµενοι ηλικίας 25 – 34 ετών συνιστούν τ

γατικού δυναµικού στα ξενοδοχεία και εστιατόρια. Στην ∆ανία, Φινλανδία, 

Σουηδία, Ολλανδία, Ιρλανδία και Ηνωµένο Βασίλειο κυριαρχεί η ηλικιακή οµάδα 

ατόµων 15 – 24 ετών.  

Μόνο στη Γερµανία και στο Βέλγιο οι εργ

ούν το µεγαλύτερο τµήµα του εργατικού δυναµικού στους εν λόγω κλάδους.  

 

4.4 Η απασχόληση των γυναικών  
να µε τις σχετικές έρευνες που πραγµατοποιήθηκαν το 2001 οι περισσότερες 

θέσεις εργασίας στα ξενοδοχεία και εστιατόρια καλύπτονται από γυναίκες. 

Μάλιστα στην Φινλανδία το ποσοστό των γυναικών είναι ιδιαίτερα υψηλό, 

αγγίζοντας το 72% όλων των θέσεων εργασίας. Σε τέσσερις χώρες Ελλάδα, Ισπανία, 

Γαλλία και Ιταλία απασχολούνται πολύ περισσότεροι άνδ

ξ

ξ

Γαλλία

Η

 

4
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απασχόληση είναι αυτή που καθορίζεται από τις τυπικές συµβάσεις και διαφέρει από 

ώρα σε χώρα. 

Το 2001 οι οµαδιαίας πιο 

αυξηµένες στον κλάδο των εστιατορίων και ξενοδοχεί  τους 

 κλάδους  οικονο ίας (39,1  έναντι ωρών). Στο ο, 

Ισπ λλ ία, αλία και ξεµβούργο οι ήθεις 

ασαν ώρ εβ  Μόνο λανδία κατέγραψε 26,8 

οµαδιαία σίας είνα  χαµηλότερος χρόνος εβδ ιαίας 

λησης στην

ρατηρή ση 1  περίπου ωρών στις εβδ διαίες 

σίας που ολή οι ά  σχέση ς γυναίκες σ .Ε. Η 

ρη διαφο ιώθ η  Γ  και στο µένο Βασίλε ίπου 

ενώ η µι  στ  πε ,5 ώρες25

χ

συνήθεις ώρες εβδ  εργασίας ήταν πολύ 

ων σε σύγκριση µε

υπόλοιπους  της µ ώρες  37,7  Βέλγι

στην Ελλάδα, ανία, Γα ία, Ιταλ Πορτογ  Λου  συν

ώρες ξεπέρ τις 40 ες την δοµάδα. η Ολ

ώρες εβδ ς εργα , που ι και ο οµαδ

απασχό  Ε.Ε.  

Πα θηκε επί ς το 200 διαφορά  10 οµα

ώρες εργα  απασχ θηκαν νδρες σε  µε τι την Ε

µεγαλύτε ρά σηµε ηκε στ ερµανία  Ηνω ιο (περ

12 ώρες), κρότερη η ∆ανία ρίπου 4 .  
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Απασχόληση ανδρών και γυναικών στα ξενοδοχεία και εστιατόρια το 2001 

 Σύνολο  Γυναίκες  Άνδρες  

 Γυναίκες Άνδρες Υπάλληλοι Άλλοι Υπάλληλοι Άλλοι 

% 

Σύνολο Ε.Ε. 

 

53.4 

 

46.6 

 

79.6 

 

20.4 

 

69.6 

 

30.4 

Ευρωζώνη  

Βέλγιο  

∆ανία 

Γερµανία 

Ελλάδα 

Ισπανία 

Γαλλία 

Ιρλανδία 

Ιταλία 

Λουξεµβούργο 

Ολλανδία 

Αυστρία 

Πορτογαλία 

Φινλανδία 

Σουηδία 

Ην. Βασίλειο  

Ισλανδία 

Νορβηγία 

Ελβετία 

52.4 

51.2 

56.6 

57.8 

46.7 

47.1 

48.5 

58.8 

48.4 

50.0 

52.2 

63.7 

60.8 

71.9 

55.6 

57.5 

59.7 

67.4 

64.1 

47.6 

48.8 

43.4 

42.2 

53.3 

52.9 

51.4 

41.2 

51.6 

48.9 

47.8 

36.2 

39.2 

28.1 

44.4 

42.5 

41.9 

32.7 

35.9 

75.9 

56.4 

93.5 

82.8 

65.6 

73.5 

80.4 

88.3 

60.7 

79.5 

84.3 

84.8 

72.5 

87.7 

89.5 

92.6 

89.2 

94.1 

89.0 

24.1 

43.6 

6.5 

17.2 

34.4 

26.5 

19.6 

11.7 

39.3 

20.5 

15.7 

15.2 

27.5 

12.3 

10.5 

7.4 

10.8 

5.9 

11.0 

66.1 

55.3 

88.3 

68.9 

55.5 

66.1 

74.3 

80.8 

54.1 

69.8 

78.2 

72.3 

60.7 

79.5 

74.0 

85.5 

80.8 

92.0 

82.3 

33.9 

44.7 

11.7 

31.1 

44.5 

33.9 

25.7 

19.2 

45.9 

30.2 

21.8 

27.7 

39.3 

20.5 

26.0 

14.5 

19.2 

8.0 

17.7 
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160 

Απασχόληση ατόµων ηλικίας 15 – 64 ετών σε ξενοδοχεία και εστιατόρια 

15 – 24 ετών  25 – 34 ετών  35 – 44 ετών  45 – 54 ετών  55 – 64 ετών  65 + ετών  

 

 

Όλοι οι 

οικονοµικοί 

κλάδοι 

Ξενοδοχεία 

και 

εστιατόρια 

Όλοι οι 

οικονοµικοί 

κλάδοι 

Ξενοδοχεία 

και 

εστιατόρια 

Όλοι οι 

οικονοµικοί 

κλάδοι 

Ξενοδοχεία 

και 

εστιατόρια 

Όλοι οι 

οικονοµικοί 

κλάδοι 

Ξενοδοχεία 

και 

εστιατόρια 

Όλοι οι 

οικονοµικοί 

κλάδοι 

Ξενοδοχεία 

και 

εστιατόρια 

Όλοι οι 

οικονοµικοί 

κλάδοι 

Ξενοδοχεία 

και 

εστιατόρια 

% 

 

Σύνολο Ε.Ε. 

 

 

11.3 

 

 

22.7 

 

 

25.8 

 

 

26.4 

 

 

28.3 

 

 

24.7 

 

 

23.4 

 

 

17.5 

 

 

10.0 

 

 

7.5 

 

 

1.25 

 

 

1.2 

Ευρωζώνη 

Βέλγιο 

∆ανία 

Γερµανία 

Ελλάδα 

Ισπανία 

Γαλλία 

Ιρλανδία 

Ιταλία 

Λουξεµβούργο 

Ολλανδία 

Αυστρία 

Πορτογαλία 

Φινλανδία 

Σουηδία 

Ην. Βασίλειο 

Ισλανδία 

Νορβηγία 

Ελβετία 

10.7 

8.8 

13.4 

11.3 

8.9 

11.7 

9.0 

18.1 

8.0 

8.7 

16.4 

12.6 

13.1 

12.3 

11.0 

13.8 

17.6 

12.9 

13.5 

18.8 

15.3 

37.1 

18.9 

14.3 

16.8 

17.0 

31.7 

13.3 

13.6 

43.7 

19.4 

17.5 

30.5 

35.2 

37.9 

60.1 

38.0 

21.2 

26.2 

28.2 

24.0 

22.7 

26.0 

30.5 

26.8 

28.2 

28.0 

30.7 

25.8 

27.5 

26.6 

21.2 

22.9 

24.5 

21.6 

24.9 

20.8 

27.7 

27.5 

23.6 

25.0 

30.3 

29.4 

28.1 

27.3 

31.5 

34.2 

19.6 

28.0 

26.6 

23.6 

28.3 

20.9 

14.5 

28.7 

22.8 

28.9 

31.4 

25.2 

29.8 

26.5 

27.5 

29.2 

23.9 

30.3 

32.2 

26.8 

30.6 

23.8 

26.8 

24.4 

26.5 

24.4 

24.9 

28.1 

26.0 

28.7 

17.6 

26.9 

25.4 

26.8 

26.8 

18.3 

26.9 

28.5 

17.2 

27.7 

26.4 

19.7 

19.5 

19.8 

11.0 

16.6 

28.5 

23.7 

24.6 

23.3 

23.8 

23.4 

19.7 

27.5 

18.8 

23.7 

22.5 

22.2 

21.8 

19.7 

28.0 

24.0 

22.1 

20.3 

22.8 

21.4 

18.7 

17.7 

15.0 

19.1 

18.4 

18.6 

21.8 

14.6 

17.5 

19.0 

13.8 

18.5 

19.1 

19.8 

11.1 

13.1 

11.7 

10.4 

15.5 

9.3 

6.5 

12.7 

11.3 

12.6 

9.8 

7.1 

9.1 

8.5 

5.7 

7.9 

6.7 

10.9 

11.0 

16.1 

11.5 

12.3 

13.0 

13.5 

7.7 

9.9 

5.9 

8.7 

9.6 

7.7 

5.5 

6.8 

8.7 

4.7 

5.4 

5.6 

8.5 

6.1 

4.9 

7.0 

2.8 

6.3 

10.1 

 

 

1.2 

0.5 

1.4 

1.0 

2.6 

0.7 

0.4 

1.9 

1.5 

0.0 

0.9 

0.9 

4.5 

0.7 

1.7 

1.5 

3.9 

1.5 

2.6 

1.2 

1.0 

0.7 

1.4 

1.9 

0.7 

0.8 

1.4 

2.1 

0.0 

0.3 

0.8 

1.8 

0.3 

1.0 

1.3 

0.0 

0.0 

1.7 



 161

 

 

αιο 5  
ωση Marketing  

ός του marketing  
 επιχειρη  ο άρκετινγκ» δεν  τίποτα περισσότερο 

ακολουθείται από επιχειρήσ , προκει  αυτές  

 τη διάθεση  αγαθών και υπηρεσιών τους  αγορά   

 χρήστες  κάποιου κέρδους

 υπάρχει  αµφιβολία ότι η  αυ  δίνεται  πάνω  

τινγκ» από µατίες  άλλο παρά σα οκληρω η 

 θεωρηθεί  γιατί ός ότι υσιάζει µένα  κενά  

 εννοιολογικού περιεχοµένου, είναι επίσης και µονόπλευρη. 

Μιλώντας περισσότερο ακαδηµαϊκά θα µπορούσαµε χωρίς άλλο να ορίσουµε 

 µάρκετινγκ σαν ένα ολοκληρωµένο σύστηµα επιχειρηµατικών ενεργειών και 

 που εφαρµόζουν µε κοινωνική υπευθυνότητα οι επιχειρήσεις, 

µένου να διαπιστώσουν τις ανάγκες ή / και επιθυµίες της αγοράς, ώστε στη 

 να προγραµµατίσουν και αναπτύξουν προϊόντα που µπορούν να τις 

 όσο δυνατόν περισσότερο γίνεται, να τιµολογήσουν σωστά τα 

 αυτά και τέλος να προκαλέσουν την κατάλληλη στιγµή µια έντονη ζήτηση 

, που θα διευκολύνει την απρόσκοπτη διάθεσή τους στους καταναλωτές ή 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κεφάλ
Οργάν
 

5.1 Ορισµ
Για πολλούς µατίες όρος «µ σηµαίνει  

από µια διαδικασία που  τις εις µένου  να

επιτύχουν  των   στην , δηλαδή στους

καταναλωτές ή , αντί . 

 ∆εν καµία σηµασία τή που  πιο  στον

όρο «µάρκε  πολλούς επιχειρη  κάθε  ν ολ µέν

µπορεί να και αυτό  εκτ  παρο  ορισ σοβαρά , από

πλευράς

 

το

δραστηριοτήτων

προκει

συνέχεια

ικανοποιήσουν

προϊόντα

τους



 

χρήστες αντί κάποιου κέρδους, που µπορεί να είναι χρηµατικό, υλικό ή και 

ιδεολογικό µα. 

 Υπογραµµίζεται εντελώς ιδιαίτερα η σηµασία του κέρδους, γιατί σε τελευταία 

ανάλυση σε  στοχεύει αποκλειστικά το µάρκετινγκ.  

  η διαπίστωση  

πλευράς εννοιολογικού περιεχοµένου, ορισµού του µάρκετινγκ παρουσιάζει βασικά 

ορισ ικές δ κ σ κ π ω η ι 

αδύνατη   ενός τέτοιου ορισµού, που να σκιαγραφεί έντονα τις 

κυριότερες, τουλάχιστον, επιχειρηµατικές ενέργειες και δραστηριότητες, που 

συνθέτουν

 το µάρκετινγκ θα µπορούσε εντελώς συνοπτικά να οριστεί σαν 

ύσ α παραγωγής και επικερδούς διάθεσης προϊόντων που ζητούνται στην 

Τ κυριότερα στάδια του marketing τουριστικών προϊόντων  
 τουριστικές ι ς ύ α λ ο    ε ν 

 τους την τουριστική αγορά. Η έκταση και ένταση όµως των 

ν του κ ι κ σ τ τ ,  

τόπο α κ  τ  α r 

erator έχει οπωσδήποτε µεγάλα περιθώρια για να αποφασίσει πως θα τιµολογήσει 

 πρ ν τ , καθώς ε σ  τ διανεί ι τ τ ή 

ορά  µια ι 

µένη σε ένα τουριστικό κέντρο, δεν θα είναι σε θέση να προγραµµατίσει το 

µείγ  ανεξάρτητα και αυτό γιατί οι τιµές διάθεσης του προϊόντος 

της  πιθανό ς 

πράκτορες, οι οποίοι ουσιαστικά ελέγχουν τις πωλήσεις της. Οι δυνατότητες που έχει 

κατά έπ  για να τιµολογήσει, διανείµει και προωθήσει το προϊόν της στην 

τουριστική ,  

περιορισµένες, όπως περιορισµένες πρέπει να θεωρούνται και οι δυνατότητες 

εφαρ   συ ιωτι  όπως ρ ε ι λ ώ
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 ακό

 αυτό

Αν και  ενός συνοπτικού και ταυτόχρονα ολοκληρωµένου, από

µένες τεχν

 η διατύπωση

υσ ολίες, δεν πρέπει ε αµία ερίπτ σ  να θεωρηθεί ότι είνα

 το σύστη

Έτσι λοιπόν

µα µάρκετινγκ. 

 

ένα

αγορά

 

5.2. 
Όλες

προϊόντων

δρ

µέγεθος

op

το

αγ

εγκατεστη

 σ τηµ
26. 

α 
οι  επιχε ρήσει  ασχολο ντ ι ίγ  – πολύ µε το µάρκ τινγκ τω

αστηριοτήτω
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 µ
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άρ

ατά
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 διαφέρει
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ηµ

µ

αν
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 ανάλογα

εξάρτησής

 µ
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του
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ς. 

 τύ

Έν

πο
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 το

touαι το

οϊό ου

. Αντίθετα

πί
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 ή 

πώς

µε

 θ

σαίο
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µεγ

µ

υς 

ει 

ξεν

κα

οδο

 προ

χε
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ιακ

θήσει

ή ε

 

πιχε

στη

ίρη

ν 

ση

ου

 που

ρισ

 ε

ικ

ίνα µι έθο

µ

 εί

α του µάρκετινγκ

ναι πολύ  να υπαγορεύεται από τους tour operators και τους τουριστικού

συν εια

 αγορά όπως αυτή θα ήθελε, είναι αν όχι ανύπαρκτες τουλάχιστον

µογής συλλογικού µάρκετινγκ ή µβ κού  χαρακτη ίζ τα  και α λι ς.  

 
26 Βλ. Ηγουµενάκης Νίκ Τ ριστικό Μάρκετινγκ», Αθήνα 199 σελ. 2 0  ος « ου 9, 9 – 3
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Τα κυριότερα στάδια που ακολουθούνται κατά κανόνα από τις τουριστικές 

πιχειρήσεις τόσο στο µάρκετινγκ τουριστικών υπηρεσιών όσο και στο µάρκετινγκ 

ουριστικών αγαθών είναι πέντε (βλέπε διάγραµµα) και συγκεκριµένα τα εξής: 

1. Έρευνα µάρκετινγκ και ανάλυση: στο στάδιο αυτό που είναι το πρώτο 

επιχειρείται µια συνεχής και λεπτοµερής εκτίµηση των ιστορικών και 

προγραµµατισµένων τάσεων στο εξωτερικό επιχειρηµατικό περιβάλλον. 

Επίσης περιλαµβάνει έρευνα αγοραστικής συµπεριφοράς και αξιολόγησης 

προγενέστερων δαπανών για µάρκετινγκ και των αποτελεσµάτων. 

2. Επιχειρηµατική στρατηγική και προγραµµατισµός µάρκετινγκ: στο στάδιο 

αυτό που είναι το δεύτερο, επιχειρείται η ανάπτυξη της έρευνας και 

ανάλυσης σε όλη την έκταση των επιχειρηµατικών στρατηγικών και 

στρατηγικών µάρκετινγκ, καθώς επίσης των επιχειρησιακών προγραµµάτων. 

ριλαµβάνει προγράµµατα προϊόντων και παραγωγικής 

δυνατότητας. 

 και προϋπολογισµός δαπανών: στο στάδιο αυτό 

που είναι το τρίτο, επιχειρείται η κατάρτιση κοστολογηµένων 

µµάτων για να συνδυάσουν σε ενιαίο σύνολο τα 

ών προγραµµάτων εβδοµαδιαίας και 

αι η αξιολόγηση 

 

 

ε

τ

Επίσης πε

3. Προγραµµατισµός καµπάνιας

επιχειρησιακών προγρα

τέσσερα βασικά συστατικά στοιχεία του µείγµατος µάρκετινγκ, δηλαδή  του 

προϊόντος, της τιµής, της προώθησης και της διανοµής.  

4. Κατάρτιση προγραµµάτων δράσης: στο στάδιο αυτό που είναι το τέταρτο, 

επιχειρείται η κατάρτιση λεπτοµερειακ

µηνιαίας δραστηριότητας για όλες τις µορφές προώθησης και διανοµής 

προϊόντων.  

5. Αξιολόγηση αποτελεσµάτων και έρευνα σε επίπεδο αγοραστή: στο στάδιο αυτό 

που είναι το πέµπτο και τελευταίο, επιχειρείται ο έλεγχος κ

των αποτελεσµάτων των δραστηριοτήτων του µάρκετινγκ που έχουν ήδη 

ολοκληρωθεί και γίνεται έρευνα σε επίπεδο αγοραστή, για να διαπιστωθεί αν 

και κατά πόσο ικανοποιήθηκαν συγκεκριµένες ανάγκες ή επιθυµίες του από 

τις αγορές που έκανε και αν άξιζαν αυτές τα χρήµατα που ξόδεψε για να τις 

πραγµατοποιήσει. Επίσης τροφοδοτείται µε στοιχεία ο επόµενος κύκλος της 

διαδικασίας του µάρκετινγκ27. 

 
                                                 
27 Βλ. Ηγουµενάκης Νίκος «Τουριστικό Μάρκετινγκ», Αθήνα 1999, σελ. 95 – 98  
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τερα στάδια του marketing τουριστικών προϊόντων 

φυσικά για τους υπεύθυνους του µάρκετινγκ ενός προορισµού να ελέγξουν τα 

επίσηµα εργαλεία της επικοινωνίας, ουσιαστικά την διαφήµιση, τις δηµόσιες σχέσεις, 

την προώθηση πωλήσεων, την προσωπική πώληση και το έντυπο υλικό. Ο συνδυασµός 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 

Τα κυριό

 

5.3 Επικοινωνία  
Το τελευταίο στοιχείο του µίγµατος µάρκετινγκ είναι η επικοινωνία, το εργαλείο για 

την επίτευξη των στόχων που τόσο συχνά συγχέεται µε το ίδιο το µάρκετινγκ. Μία 

άτυπη επικοινωνία συµβαίνει κάθε στιγµή όπου ένας κάτοικος συναναστρέφεται µε 

έναν τουρίστα µέσω του λόγου και της γλώσσας του σώµατος. Είναι ευκολότερο 
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υτών 

ή, τις 

τακτ

προϋπολ

 

αποστολ

ένα ρόλο 

ν ό ισ ι

σιες σχέσεις. Ένα προσχεδιασµένο πρόγραµµα επικοινωνιών 

Η ε ο

προορισ

συνολικ

τουριστι ς να θέσει πια αποσαφηνισµένες προτεραιότητες28. 

 

5.4 Στρ
Οι στρ

επικοινω

πώληση

υλοποιεί

καθένα «

 

                                              

α των εργαλείων αποτελεί το βασικό µίγµα της επικοινωνίας. Εάν θεωρηθεί 

απαραίτητο µπορούν να σχεδιαστούν ξεχωριστά σχέδια για κάθε ένα από τα εργαλεία 

της επικοινωνίας, καλύπτοντας το κοινό – στόχος, τους στόχους, την στρατηγικ

ικές και την αξιολόγηση και τον έλεγχο, συµπεριλαµβάνοντας και τον 

ογισµό.  

Θα πρέπει να σηµειωθούν εδώ κάποια εισαγωγικά σηµεία σχετικά µε την 

ή της επικοινωνίας για τους τοπικούς προορισµούς: 

• Όλο και περισσότερο οι τοπικοί προορισµοί υιοθετούν 

διευκόλυνσης για τους µεµονωµένους τουρίστες, δια µέσου ενηµερωτικών 

φυλλαδίων, χρησιµοποιώντας ένα λογότυπο του προορισµού.  

• Οι εκστρατείες επικοινωνίας πρέπει να χρησιµοποιούνται ώστε να 

υποστηρίζουν τη δηµοσιότητα της περιοχής για µεγαλύτερο όφελος. Η 

προώθηση των πωλήσεω  ενισχύεται απ  την διαφήµ η κα  η διαφήµιση 

από τις δηµό

είναι αναγκαίο για να µην χαθούν οι ευκαιρίες για τον τουριστικό 

προορισµό. 

• Θα πρέπει να αξιοποιηθούν ευκαιρίες για κοινές καµπάνιες επικοινωνίας 

δηµοσιοποιώντας τα δυνατά σηµεία του τουριστικού προορισµού ή τα 

φυσικά αγαθά που διαθέτει ή τις υπηρεσίες που παρέχει.  

πικ ινωνία οφείλει να δηµοσιοποιεί την πραγµατικότητα των τουριστικών 

µών, την αντικειµενική κατάσταση των υφιστάµενων τουριστικών πόρων, τις 

ές οικονοµικές και κοινωνικές συνθήκες, για να µπορέσει το σχέδιο 

κής ανάπτυξη

ατηγικές Επικοινωνίας  
ατηγικές της επικοινωνίας συνοψίζουν το µίγµα των εργαλείων της 

νίας: διαφήµιση, δηµόσιες σχέσεις, προώθηση πωλήσεων, προσωπική 

, έντυπο υλικό και περιγράφουν τον τρόπο που το κάθε ένα «εργαλείο» 

 το σχέδιο. Για να φτάσουµε σε αυτές τις στρατηγικές πρέπει να εξεταστεί το 

κύριο εργαλείο της επικοινωνίας». 

   
28 Βλ. Καραγιάννης – Έξαρχος «Τουρισµός – Τουριστική Οικονοµία, Ανάπτυξη, Πολιτική», Ηράκλειο 
2006, σελ. 362 – 364  
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5.4.1 ∆ιαφήµιση 
Ορίζεται ω ορισµένο 

χορηγό σε ένα µέσο εµπορικά διαθέσιµο. Σε αυτήν την περίπτωση ο χορηγός είναι ο 

τοπικός τουριστικός προορισµός. Ένα διαφηµιστικό γραφείο προσφέρει µια 

ειδικευµένη δηµιουργική εργασία σε συµφέρουσες τιµές ώστε να αγοραστεί ένας 

χώρος ή χρόνος στα ΜΜΕ. 

Από τον συνολικό προϋπολογισµό τυπικά µόνο το 10-15% δαπανάται στο 

δηµιουργικό και παραγωγικό κόστος, µε το 85-90% να καθορίζεται για την αγορά 

κάποιου χώρου για διαφήµιση στα κατάλληλα µέσα. Η τηλεόραση και ο 

κινηµατογράφος είναι απαγορευτικά µέσα για έναν προορισµό. Εάν ένας προορισµός 

ήταν να εξετάσει την δαπάνη για τη διαφήµισή του, στα πλαίσια της συνολικής 

διαφηµιστικής δαπάνης για το ταξίδι και τον τουρισµό, θα ανακάλυπτε ότι είχε ένα 

µικρό ″µερίδιο φωνής″ στην αγορά. Συνεπώς µόνο µία δηµιουργική διαφήµιση της 

οποίας ελέγχονται τα αποτελέσµατα θα έκανε αυτή την δαπάνη να αξίζει πραγµατικά. 

 
5.4.2 ∆ηµόσιες Σχέσεις 
Ορίζονται ως η σχεδιασµένη και συνεχής προσπάθεια για να καθιερωθεί και να 

διατηρηθεί η καλή θέληση και η αµοιβαία κατανόηση µεταξύ ενός τουριστικού 

προορισµού και του κοινού των επισκεπτών του. Οι δηµόσιες σχέσεις αυξάνουν την 

δηµοτικότητα ενός τουριστικού προορισµού εν µέρει λόγω της ουσιαστικής φύσης 

του τουρισµού που προσαρµόζεται σε ιστορίες άξιες δηµοσίευσης και εν µέρει λόγω 

του αυξανόµενου κόστους της διαφήµισης. Οι δηµόσιες σχέσεις οι οποίες 

αντιµετωπίζονται επαγγελµατικά µπορούν να δηµιουργήσουν την συνειδητοποίηση, 

το ενδιαφέρον, την κατανόηση, και την πληροφόρηση µε ένα µόνο µέρος από το 

κόστος της διαφήµισης. Οι δηµόσιες σχέσεις µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να 

ρύ φάσµα φίλων – επισκεπτών.  

ς ένα απρόσωπο, πληρωµένο µέσο επικοινωνίας από έναν καθ

στοχεύσουν σε ένα ευ

 Ως ένα γενικού ενδιαφέροντος θέµα είναι, ο τουριστικός προορισµός έχει 

πλεονεκτήµατα στην τοποθέτηση του τουριστικού προϊόντος να αναζητεί χορηγία. 

Αντιθέτως, εάν είναι ευάλωτος στα απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα ή σε αυτά που 

προκαλούνται από τον άνθρωπο, τότε κατ’ ανάγκη πρέπει να κάνει καλή διαχείριση 

των κρίσεων.   

 Οι δηµόσιες σχέσεις αναπτύσσουν την αξιοπιστία του τουριστικού 

προορισµού. Ζητήµατα όπως η πιστοποίηση της προστασίας του περιβάλλοντος, η 
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η Πωλήσεων 
ρίζεται

χος. Μιλώντας γενικά, η 

αγορά – ό

τους

Μέσα στ

έχουν άµ

έχουν κα

πωλήσεω ζεται στις εκπτώσεις των τιµών και στην προώθηση που 

βασίζετα

βελτιωµέ

από µια  να αξιολογήσουν 

.4.4 Τουριστικά Έντυπα 
µερωτικά φυλλάδια, ταχυδροµικές κάρτες, 

ά

                                                

ικανοποίηση του πελάτη, η ποιότητα του προϊόντος, αναφέρονται όλα στην 

αξιοπιστία. Η αύξηση της διαφάνειας, µέσω των δηµοσίων σχέσεων, πριν ακόµα 

δηµιουργηθεί η αξιοπιστία, αποτελεί µικρή τοµή στις αυτοεπιβαλλόµενες εκτιµήσεις. 

 

5.4.3 Προώθησ
Ο  ως το οποιοδήποτε προσωρινό βραχυχρόνιο κίνητρο που είναι σχεδιασµένο 

έτσι ώστε να προκαλέσει ένα είδος δράσης στην αγορά – στό

στ χος αποτελείται από: 

• τα τµήµατα της τουριστικής αγοράς  

• τους µεσάζοντες που εξασφαλίζουν τη διανοµή 

•  ντόπιους κατοίκους, τους εργαζόµενους, τις τοπικές επιχειρήσεις 

φιλοξενίας κ.λπ. 

ην τεχνική προώθησης πωλήσεων είναι και οι εκπτώσεις των τιµών που 

εση επίδραση, ενώ κάποιες άλλες δράσεις όπως είναι λ.χ. οι διαγωνισµοί 

θυστερηµένη επίδραση. Θα πρέπει να γίνει διάκριση µεταξύ της προώθησης 

ν που βασί

ι στην προστιθέµενη αξία, γιατί η προστιθέµενη αξία µπορεί να είναι η  

νη πρόταση µε την οποία οι προορισµοί προσπαθούν να αποµακρυνθούν 

σύγκριση των τιµών. Βεβαίως όλοι οι προορισµοί πρέπει

την προώθηση των πωλήσεων στο πλαίσιο της επίδρασης της εικόνας και της θέσης, 

ακόµα κι αν αυτό είναι απίθανο να αναφερθεί ως ένας στόχος και ως εργαλείο της 

επικοινωνίας29.  

 

5
Περιλαµβάνουν µπροσούρες, ενη

επαγγελµατικές κ ρτες, χάρτες, τα χρονοδιαγράµµατα των µέσων µεταφοράς και τα 

εισιτήρια. Όλα είναι χειροπιαστές ενδείξεις που αφορούν την τουριστική εµπειρία και 

σχεδιάζονται για: 

• να δηµιουργήσουν ή να ενισχύσουν την εικόνα ή την θέση του 

προορισµού  

 
29 Βλ. Καραγιάννης – Έξαρχος «Τουρισµός – Τουριστική Οικονοµία, Ανάπτυξη, Πολιτική», Ηράκλειο 
2006, σελ. 365 – 368  



 168

ν πληροφορίες για τον προορισµό 

ό

θησης πωλήσεων  

•

ου κειµένου, το πάχος και η ποιότητα του χαρτιού µεταφέρουν και αισθήµατα του 

• να δώσου

• να συγκεντρώσουν όλα τα ξεχωριστά τουριστικά συστατικά της διαµονής, 

των αξιοθέατων των δραστηριοτήτων, των εκδροµών κ.λπ., σε ένα σταθερό 

και κατανοητ  σχήµα 

• να λειτουργήσουν ως µία τεχνική πώλησης, όπως λ.χ. ένα δελτίο κράτησης 

ή ένα κουπόνι προώ

• να µειώσουν το άγχος της προαγοράς των δυνητικών τουριστών 

παρέχοντας τους µετά την κράτηση την διαβεβαίωση της κράτησης  

 να αλλάξουν την συµπεριφορά των τουριστών µειώνοντας τις αρνητικές 

φυσικές και κοινωνικοπολιτιστικές συνέπειες στον τουριστικό προορισµό 

• να εξοικειώσουν τον τουρίστα µε τον τουριστικό προορισµό, 

παροτρύνοντας τον ακόµα να αυξήσει την διάρκεια παραµονής του.  

Η χρήση του χρώµατος, των φωτογραφιών που χρησιµοποιείται για τον τουριστικό 

προορισµό, τα σχεδιαγράµµατα, οι χαρακτήρες εκτύπωσης, η πυκνότητα και το στυλ 

τ

τουρίστα στον προορισµό.  
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ΛΛHNIKH ∆HMOKPATIA

XEIAKO EΠIMEΛHTHP
                  E            
ΞENO∆O IO THΣ EΛΛA∆OΣ  Aθήνα 22 Μαρτίου 
2006 
    
                         ΠPOΣ:   Όλες τις 
Ξενοδοχειακές
                   
της Xώρας 
Tαχ. ∆/νση
Πληροφορί
Tηλέφωνο 
FAX 
e – mail 
 
ΘEMA:   ισ µ ν 0 /
 

ΣXET.:    

ας γνωρίζουµε ότι µε την αριθ. 3539/21-3-2006 απόφαση της Υπουργού Τουριστικής 
νάπτυξης παρατείνεται µέχρι 31/3/2007 η ισχύς της µε αριθ. 11720/2004 (ΦΕΚ Β/16/2005) 
πουργικής απόφασης περί καθορισµού ελαχίστου τιµών ξενοδοχείων για το χρονικό 

µα 1/4/05 µέχρι 31/3/2006. 
Παραµένουν δηλαδή σε ισχύ µέχρι 31/3/2007 οι τιµές και οι πινακίδες τιµών των 
ξενοδοχείων που δηλώθηκαν και εγκρίθηκαν για τη χρονική περίοδο 1/4/2005 – 
31/3/2006.   
Τα νέα ξενοδοχεία θα υποβάλουν στο Ξ.Ε.Ε. κανονικά δηλώσεις τιµών σύµφωνα µε τις 
οδηγίες που αναγράφονται παρακάτω. Επίσης παρέχεται η δυνατότητα σε παλιά 
ξενοδοχεία να καταθέσουν νέες υπεύθυνες δηλώσεις τιµών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
α) Αν έχει συµβεί οποιαδήποτε µεταβολή στην επιχείρηση για την οποία είναι επι-
 βεβληµένη η υποβολή νέων δηλώσεων τιµών και 
β) Όταν κρίνεται αναγκαία η διαφοροποίηση της τιµολογιακής πολιτικής της 
επιχεί- ρησης. 
Όσοι εντάσσονται στις παραπάνω περιπτώσεις παρακαλούνται να επικοινωνήσουν µε το 
Ξ.Ε.Ε. για την αποστολή όλου του σχετικού υλικού.  Οι υπεύθυνες δηλώσεις τιµών, ο 
τιµοκατάλογος και οδηγίες για την συµπλήρωση και υποβολή τους βρίσκονται στο site του 
Ξ.Ε.Ε. στην διεύθυνση www. grhotels.gr/∆ηλώσεις τιµών 2006. 
Όσον αφορά στις πινακίδες τιµών που τοποθετούνται στα δωµάτια, για λόγους αποφυγής 
τυχόν παρανοήσεων από τους πελάτες, καλό θα ήταν και τα ξενοδοχεία που θα διατηρήσουν 
τις ίδιες τιµές τους έτους 2005/2006 να αναρτήσουν νέες πινακίδες τιµών τις οποίες θα 
µπορούν να προµηθευτούν από την ένωσή τους αρχές Απριλίου. 
Για τη σωστή συµπλήρωση των εντύπων σας γνωρίζουµε τα παρακάτω: 
1. ΧΡΟΝΙΚΑ ∆ΙΑΣΤΗΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΟ∆ΟΙ.

Ν.Π.∆.∆.  Aριθ. Πρωτ.: 1627 
      ΓPAMMATEIA 

 
                              Eπιχειρήσεις 

 : Σταδίου 24 - (T.K. 105 64) 
ες : Χ. Σµέτης 

: 21 - 033 10 022 
: 21 - 032 25 449 
: grhotels@otenet.gr 

Kαθορ µός ελαχίστων τι ών ξε οδοχείων έτους 20 6 (1/4 06 – 31/3/07). 

1.Aπόφαση

της Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης µε αριθ. 3539/21-3-2006. 

 2.Απόφαση του Υφυπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης µε αριθ. 11720/31-12-04 

(ΦΕΚ 16/Β/2005). 
 
Σ
Α
υ
διάστη

Με την απόφαση καθορίζονται κατώτατα όρια τιµών για δύο περιόδους: ΧΑΜΗΛΗ και 
ΥΨΗΛΗ.
Η κάθε περίοδος καθορίζεται ελεύθερα και µπορεί να περιλαµβάνει όσα χρονικά διαστήµατα 
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επιθυµεί ο ξενοδόχος, µε την ίδια ή διαφορετικ µή για το καθένα. 
 

2. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΤΙΜΩΝ.

ή τι

 
α) Οι τιµές που επιθυµεί ο κάθε ξενοδόχο να εισπράττει για το ξενοδοχείο του, είναι 
 ελεύθερες, µε την προϋπόθεση ότι  καµία περίπτωση δεν πρέπει να είναι 
χαµηλότερες των κατωτάτων ορίων ανά περίοδο.  Εάν δηλώσει µία τιµή για  όλη την 
τουριστική περίοδο, αυτή δεν πρέπει να είναι µικρότερη της αντίστοιχης κατώτερης 
τιµής της χαµηλής περιόδου. 
β) Τιµές για δωµάτια χωρίς λουτρό δεν  δηλωθούν, θα εισπράττεται όµως για τα 

δωµάτια αυτά, η τιµή του αντίστοιχου δω  µε λουτρό, µειωµένη κατά 25%. 
γ) Τιµές για τρίκλινα δωµάτια δεν θα δηλωθούν, αλλά θα εισπράττονται οι τιµές των 
 δίκλινων,  προσαυξηµένες κατά 30%. 
δ)  Οι τιµές των διαµερισµάτων των ξενοδοχείων είναι ελεύθερες, πρέπει όµως να 
 δηλωθούν. 
ε)   Ορισµένα δωµάτια ή διαµερίσµατα µπο ύν να χαρακτηριστούν από τον ξενοδόχο ως 
 πλεονεκτικά ή µειονεκτικά και να λωθούν γι’ αυτά αυξηµένες ή µειωµένες 
 αντίστοιχα τιµές. 
στ)  Οι τιµές του πρωινού, του γεύµατος ή είπνου και της τηλεφωνικής µονάδας είναι 
 ελεύθερες, πρέπει όµως να δηλωθούν. 
ζ)  Οι δηλούµενες τιµές δωµατίων, πρωϊνού ή γεύµατος και τηλεφωνικής µονάδος, θα 
 περιλαµβάνουν τις νόµιµες επιβαρύνσε
 
3. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩ

ς 
σε

θα
µατίου

ρο
δη

 δ

ις. 

Ν ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΤΙΜΩΝ. 
' αναγραφούν οι αριθµοί των δωµατίων καιΣ

κ
τους καταλόγους τιµών θ  διαµερισµάτων, ανά 
ατηγορία και οι αντίστοιχες τιµές τους, ανά χρονικό διάστηµα.  Οι τιµές για τα απλά 
ωµάτια και για τα τρίκλινα, θα δηλωθούν στους καταλόγους τιµών και θα υπολογιστούν 
ύµφωνα µε την παραπάνω παράγραφο 2 περίπτωση β & γ. 

. ΥΠΟΒΟΛΗ - ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ 

δ
σ
 
4
ΤΙΜΩΝ. 
α ξενοδοχεία θα υποβάλουν στο Ξ.Ε.Ε. πριν την έναρξη λειτουργίας τους τις υπεύθυνες 
ηλώσεις τιµών σε 4 αντίγραφα (µε µία φωτοτυπία του σήµατος λειτουργίας)  και τους 
αταλόγους τιµών σε 3 αντίγραφα, υπογεγραµµένα από τον νόµιµο εκπρόσωπο της 
πιχείρησης. Το Ξ.Ε.Ε. θα ελέγξει και θα εγκρίνει τις υπεύθυνες δηλώσεις τιµών, ως προς 
α κατώτατα όρια και τους καταλόγους τιµών, για την ορθή συµπλήρωσή τους. 
ετά την θεώρηση και έγκρισή τους, το Ξ.Ε.Ε. θα αποστείλει ένα θεωρηµένο αντίγραφο 
πεύθυνης δήλωσης τιµών και έναν θεωρηµένο κατάλογο τιµών σε κάθε ξενοδοχείο τα οποία 
ποχρεωτικά θα τηρούνται στην υποδοχή και θα επιδεικνύονται σε κάθε ενδιαφερόµενο 
ελάτη.  Επίσης θ' αποστείλει ένα θεωρηµένο αντίγραφο δήλωσης τιµών κάθε ξενοδοχείου 
τις αρµόδιες Υπηρεσίες του Ε.Ο.Τ. 

. ΘEΩPHΣH ΤΩΝ ΠINAKI∆ΩN TIMΩN.

Τ
δ
κ
ε
τ
Μ
υ
υ
π
σ
  
5
Mετά τη λήψη της εγκεκριµένης δήλωσης και του καταλόγου τιµών, οι ξενοδόχοι πρέπει να 
ροµηθευτούν από το Ξ.Ε.Ε. ή από τον τοπικό σύλλογο ξενοδόχων, τις πινακίδες τιµών στις 
ποίες θα µεταφέρουν τις εγκεκριµένες τιµές τους. 
ια την καλύτερη και γρηγορότερη εξυπηρέτησή σας πρέπει ν' απευθύνεστε στις 
οπικές Ενώσεις Ξενοδόχων για την προµήθεια των πινακίδων, ακόµη και εάν δεν είστε 
έλη τους. 
ι πινακίδες τιµών που υποχρεωτικά αναρτώνται στα δωµάτια των ξενοδοχείων, 
πογράφονται ΜΟΝΟ από τον επιχειρηµατία ή τον ∆/ντή του ξενοδοχείου, ο οποίος 
υθύνεται για την ορθή µεταφορά των τιµών από την εγκεκριµένη δήλωση σ’ αυτές, καθώς 
αι για την ακριβή τήρησή τους. 
φιστούµε την προσοχή σας ότι, σε περίπτωση ασυµφωνίας των τιµών των πινακίδων µε τις 

π
ο
Γ
τ
µ
Ο
υ
ε
κ
Ε



αναγραφόµενες στις εγκεκριµένες Υπεύθ. ∆ηλώσεις τιµών, θα επιβάλλονται οι 
 κ του Ν. 2160/93. 

 καλό θα ήταν, προς αποφ ροστριβών µε τους 
τις 

ριµένες τιµές οηγουµένου έτους. 

 της τηλεφωνικής µονάδας.  
είο έχει έγκριση παροχής υποχρεωτικού πρωινού  

αναγράφεται στις πινακίδες τιµών, και να αποστέλλεται η απόφαση έγκρισης 

ΣΕ Σ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ.

προβλεπόµενες υρώσεις 
Νέες πινακίδες τιµών έτους 2006 υγή π
πελάτες τους, ν' αναρτήσουν και όσοι επιχειρηµατίες επιλέξουν να διατηρήσουν 
εγκεκ  του πρ
Στ µών των δωµατίων, πρέπει να αναγράφονται και οι δηλωθείσες τιµές ις καρτέλες τι
πρωϊνού ή γεύµατος και η τιµή
Εάν το ξενοδοχ  ή ηµιδιατροφής, αυτό
πρέπει να 
του Ε.Ο.Τ. στο Ξ.Ε.Ε.  
 
6. ΕΚ ΙΣ - ΜΕΙΩΣΕΙΠΤΩ  

ν έγκρ είναι δεσµευτικές. Αυξοµείωση των εγκεκριµένων τιµών 
έραν των παρακάτω αναφερόµενων περιπτώσεων, αποτελεί παράβαση κατά τις διατάξεις 

 τις αρµόδιες 
πηρεσίες.  

ιµένες σταθερές τιµές µπορούν να µειωθούν στις παρακάτω πε
ιχειρήσεις µπορούν να προβαίνουν σε εκπτώσεις µέχρι 50% επί τ ων 

 παραπάνω έκπτωση 

για τους δικαιούχους των προγραµµάτων Κοινωνικού και Εσωτερικού 
των φοιτητών ή σπουδαστών που για τη στέγασή τους µεσολαβούν το

Υπουργείο Παιδείας ή κρατικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα, οι επιχειρήσεις µπορούν βάσει 

Μετά τη ισή τους οι τιµές 
π
του ν. 2160/93 και επισύρει την επιβολή των προβλεποµένων κυρώσεων από
υ
Οι εγκεκρ ριπτώσεις: 
α)     Οι επ ων εγκεκριµέν

τιµών, µε την προϋπόθεση ότι η τιµή που θα προέρχεται από την
δεν θα είναι κατώτερη από την ελάχιστη τιµή της κατηγορίας αστέρων που ανήκει το 
ξενοδοχείο. 

β)  Κατ’ εξαίρεση 
 Τουρισµού και 
 
 της Σύµβασης που υπογράφεται µεταξύ αυτών και των φορέων του ∆ηµοσίου να 
 προβαίνουν σε εκπτώσεις και µεγαλύτερες του 50% των εγκεκριµένων τιµών, χωρίς 
 την παραπάνω δέσµευση. 
 
7. ΓΕΝΙΚΑ   
α) Το κάθε δωµάτιο ή διαµέρισµα δεν µπορεί να µοιράζεται σε δύο ή περισσότερους πελάτε
β)  Eφόσο

ς.  
ν δίκλινο δωµάτιο ξενοδοχείου Γ’ τάξης και άνω διατεθεί σε ένα άτοµο, θα εισπράττεται  το 80% τ

γ)  Ο πελάτης υποχρεούται να εκκενώσει το δωµάτιο µέχρι και την 12η ώρα. Παραµονή 
πέρα από την ώρα αυτή και µέχρι την 18η ώρα υποχρεώνει τον πελάτη στην καταβολή 
του µισού ενοικίου.  Παραµονή πέρα από την 18η ώρα υποχρεώνει τον πελάτη στην καταβολή ολόκληρου 

ιµένη  τιµή πρδ) Eάν από τον πελάτη ζητηθεί η προσθήκη κλίνης σε δωµάτιο, ή σε διαµέρισµα η  εγκεκρ ο
ε  ελάχιστη σύν εση του πρωινού και του γεύµατος είν) θ αι αυτή που προβλέπεται από 

ις αγορανοµικές διατάξεις και το Π.∆. 43/2002. 
Για διευκρινίσε

Η
τ

ις µπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα: 21 – 032 78 988, 21 – 032 78 
960, 21 – 032 78 979-82, 21 – 032 78 994. 
 
Σας ευχαριστούµε για τη συνεργασία σας και σας ευχόµαστε καλή τουριστική χρονιά. 

 
 
        O ΠPOE∆POΣ TOY ∆.Σ.     H ∆IEYΘYNTHΣ 

 

 

   ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Λ. ΦΩΚΑΣ     AΓNH XPIΣTI∆OY 
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A

ΚΑΤΗ

 
 
 
 
 

ΠINAKAΣ A1 
 TIME N EΛ XIΣTEΣ Σ ∆ΩMATIΩ ΞENO∆OXEIΩN από 01/4/2006 - 31/3/2007 

 
ΓΟΡΙΑ ∆ Ω Μ Α Τ Ι Α 

ΜΙΑΣ ΚΛΙΝΗΣ ∆ΥΟ ΚΛΙΝΩΝ 
ΑΣΤΕΡΙΑ ΤΑΞΗ

ΧΑΜΗΛΗ 
ΠΕΡΙ ΟΣ 

ΥΨΗΛΗ 
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ

ΧΑΜΗΛΗ 
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 

ΥΨΗΛΗ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣΟ∆  

 
 

5 ΑΑ 35,00 45,00 50,00 70,00 
4 Α 28,00 35,00 40,00 55,00 
3 Β 20,00 24,00 24,00 30,00 
2 Γ 14,00 17,00 20,00 25,00 
1 ∆ & Ε 12,00 15,00 15,00 20,00 

 
 

ΠINAKAΣ A2 
EΛAXIΣTEΣ TIMEΣ ΞENO∆OXEIΩN TYΠOY EΠIΠΛΩMENΩN 

∆IAMEPIΣMATΩN ΑΠΟ 1/4/2006 - 31/3/2007 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
 

1 δίκλινο δωµάτιο 1 µονόκλινο & 
1 δίκλινο δωµάτιο 

2 δίκλινα 
δωµάτια 

1 µον
2 δίκλινα

όκλινο & 
 δωµάτια 

ΑΣΤΕΡΙΑ ΤΑΞΗ ΧΑΜΗΛΗ 
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 

ΥΨΗΛΗ 
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 

ΧΑΜΗΛΗ 
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ

ΥΨΗΛΗ 
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ

ΧΑΜΗΛΗ 
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ

ΥΨΗΛΗ 
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 

ΧΑΜΗΛΗ 
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ

ΥΨΗΛΗ 
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ

4 Α 50,00 60,00 70,00 85,00 80,00 95,00 100,00 120,00 
3 Β 45,00 50,00 50,00 65,00 60,00 70,00 70,00 90,00 
2 Γ 28,00 35,00 40,00 50,00 40,00 50,00 50,00 65,00 
1 ∆  Ε & 24,00 30,00 35,00 40,00 35,00 45,00 45,00 55,00 
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 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

ρθρο 16 του Ν. 3190/2003. 

 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΩΝ ΣΕ

ΤΩΝ ΑΣΤΕΡΩΝ 
 
Οι διατάξεις του προεδρικού διατάγµατος 43/7-3-2002 για την κατάταξη των 
υφιστάµενων ξενοδοχείων σε κατηγορίες µε το σύστηµα των αστέρων, όπως αυτό 
ροποποιήθηκε µε το άτ

 
ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ 

ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 43/7.3.2002 (ΦΕΚ 43Α) 
 
Κατάταξη των κύριων ξενοδοχειακών καταλυµάτων σε κατηγορίες µε σύστηµα 

. Τα
ου Ν
ο πο

 (3*), δύο αστέρων (2*) και ενός αστέρος (1*), βάσει 
υστήµατος υποχρεωτικών προδιαγραφών και βαθµολογούµενων κριτηρίων. Οι 

Ε
αι 

εστίασ

επιτρέ χεδίου πόλης, εντός πόλεων ή 

τός σχεδίου. ∆ιατάσσονται σε ένα κτίριο ή 
ερισσότερα κτίρια ή συγκροτήµατα που αποτελούν, όµως ενιαίο σύνολο µέσα σε 

Τα ξενοδοχειακά κλασσικού τύπου κατατάσσονται σε πέντε κατηγορίες 
αστέρων: πέντε αστέρων (5*), τεσσάρων αστέρων (4*), τριών αστέρων (3*), δύο 
ασ
κατατάσσονται  
κτιρίων και όχι ξενοδοχεία τα οποία ανεγείρονται εξ υπ’ αρχής. Εάν υφιστάµενο 
κτίριο µετατραπεί σε ξενοδοχείο κλασσικού τύπου κατηγορίας ενός αστέρος (1*) δεν 
µπ
προσθήκες
λουτρών σε απλά δωµάτια, αύξηση κοινοχρήστων χώρων κ.λπ.).   
 
Β. ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ 
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ (ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ)  
Το ξενοδοχείο κλασσικού τύπου κα τύπου επιπλωµένων διαµερισµάτων 
(ξενοδοχείο µικτού τύπου) διαθέτει κοινόχρηστους χώρους υποδοχής, παραµονής, 

αστέρων και τεχνικές προδιαγραφές αυτών.  
 

Άρθρο 1 
Προδιαγραφές και κριτήρια 

Κατάταξης – Ορισµοί – ∆ιακρίσεις 
 

1  κύρια ξενοδοχειακά καταλύµατα (ξενοδοχεία) του άρθρου 2 παρ. 1 περίπτ. Α΄ 
τ . 2160/93 κατατάσσονται, ανάλογα µε τη λειτουργική τους µορφή, σε πέντε (5) 
τ λύ κατηγορίες αστέρων, δηλαδή σε κατηγορία πέντε αστέρων (5*), τεσσάρων 
αστέρων (4*), τριών αστέρων
σ
ως άνω λειτουργικές µορφές ορίζονται ως ακολούθως:  
 
Α. Ξ ΝΟ∆ΟΧΕΙΟ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ:  
Είν ξενοδοχείο, που περιλαµβάνει κοινόχρηστους χώρους υποδοχής, παραµονής, 

ης και αναψυχής πελατών, υπνοδωµάτιο (τουλάχιστον δέκα) απλά ή µε 
ιδιαίτερα λουτρά και βοηθητικούς χώρους.  

Τα ξενοδοχεία κλασσικού τύπου ιδρύονται, εφ’ όσον η σχετική χρήση 
πεται από τις κείµενες διατάξεις, εντός σ

οικισµών µε εγκριµένο σχέδιο, εντός οριοθετηµένων οικισµών χωρίς σχέδιο, 
εκτός σχεδίου αλλά εντός ΖΟΕ ή εκ
π
ενιαίο οικόπεδο.  

τέρων (2*), ενός αστέρος (1*). Στην κατηγορία ενός αστέρος (1*) 
 µόνο ξενοδοχεία προερχόµενα από µετατροπές υφιστάµενων

ορεί να επεκταθεί µε προσθήκη δωµατίων και κλινών, µπορεί όµως να υποστεί 
, που αποβλέπουν στη βελτίωσ των παρεχοµένων υπηρεσιών (προσθήκη η 

ι 
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εστίασης και αναψυχής πελατών, καταστ µατα για την εξυπηρέτηση των πελατών, 
βοηθητικούς χώρους καθώς και χώρους ιανυκτέρευσης σε δωµάτια µε λουτρό ή 
διαµερίσµατα ενός, δύο ή περισ  χώρων µε πλήρες λουτρό και 

Κύριο χαρακτηριστικό της λειτουρ  αυτής µορφής ξενοδοχείου είναι το 
το µέγεθος, που δεν µπορεί να είναι µικ σίων (300) 

κλινών.  
Τα ξενοδοχεία µικτού τύπου όσον η σχετική χ αι 

από τις κείµενες διατάξεις, εκ υ πό ός σ
∆ιατάσσονται υποχρεωτικά  κ γκρ ιρίω
αποτελούν, όµως ίο σύνολο  ενιαίο .  

Τα ξενοδοχεία µικτού τύ τατάσσο ις κατηγ  αστ
(5*) και τεσσάρων αστέρων (4

 
2. Οι προδιαγραφές του παρ διατάγµα ακρίνοντ τεχνικές
λειτουργικέ  είναι υποχρ ές, ενώ τ µολογού  
προαιρετικά, αλλά συµµετέχουν, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 του 
παρόντος διατάγµατος, στην τελική κατάταξη των ξενοδοχείων. Οι τεχνικές 
προδιαγραφές, οι λειτουργικές προδιαγραφές  βαθµολογούµενα κριτήρια των 
ξενοδοχείων µένων 
διαµερ οχείο 
είναι «ξενοδο ε τη διάταξη 
της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του παρόντος. 
 
3. Οι τεχνικές προδιαγραφές ορίζονται  µ  χωρι

 ξε  κλ τύ  τα χεία οτ νο
τύπου ω σ ι ξε µ ο
ατηγορί ρων ναι υποχρεωτικ  τη ργική ή κ

ν, οποία  ε εξαίρεσ  
την περίπ ης παραγράφου 2 ρθρο  παρ  

 λ γικέ ιαγρ ορίζ ανά ουργ ορφή
κατηγορία και είναι υποχρεωτικές για την λειτουργική µορφή και την κατηγορία, 
τ ν οποία πρόκειται να καταταγεί το κατάλυµα.  

. Τα βαθµολογούµενα κριτήρια ορίζονται ανά λειτουργική µορφή και κατηγορία και 
αθµολογούνται µε αριθµό µορίων οριζόµενο ανά κριτήριο, είναι δε υποχρεωτικό το 
ρος κατάταξη κατάλυµα να πληροί τουλάχιστον τον συνολικό αριθµό µορίων, που 
υνιστά την κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 4 του παρόντος «βάση» της 
ατηγορίας, στην οποία πρόκειται να καταταγεί.  

. Για την ανέγερση νέων και τον εκσυγχρονισµό ή την επέκταση υπαρχόντων 
υρίων ξενοδοχειακών καταλυµάτων εφαρµόζονται οι διατάξεις της κοινής 
πουργικής αποφάσεως 69269/5387/1990 (Β΄678), όπως εκάστοτε ισχύει. Ειδικά, για 
ην ανέγερση ξενοδοχειακών καταλυµάτων εκτός σχεδίου πόλεως, εφαρµόζονται και 
ι διατάξεις, του άρθρου 8 του Π.∆. της 6/17.10.1978 (∆΄538). 

 

ή
 δ

σότερων κυρίων
µικρό µαγειρείο.  

γικής
ελάχισ ρότερο των τριακο

 ιδρύονται, εφ’ ρήση επιτρέπετ
τός σχεδίο

 σε πολλά
λης αλλά εντός
τίρια ή συ

 ΖΟΕ ή εκτ
οτήµατα κτ

χεδίου. 
ν, που 

 ενια  µέσα σε γήπεδο
που κα νται στ ορίες πέντε έρων 
*). 

όντος τος δι αι σε  και 
ς και εωτικ α βαθ µενα κριτήρια είναι 

 και τα
αθώς και των ξενοδοχείων κλασσικού τύπου κ  τύπου επιπλω

ισµάτων διαφέρουν ανάλογα µε το κατά πόσον το προς κατάταξη ξενοδ
χείο πόλης» ή «ξενοδοχείο παραθερισµού» σύµφωνα µ

 ανά λειτουργική ορφή (δηλαδή στά 
για τα νοδοχεία

επιπλωµέν
ασσικού 

ν διαµερι
που, για

µάτων κα
 ξενοδο  τύπου µ

νοδοχεία 
έλ, για ξε
ικτού τύπ

δοχεία 
υ) και για τα 

κ α αστέ  και εί ές για λειτου  µορφ αι την 
κατηγορία αστέρω

τωση τ
 στην  πρόκειται

 του ά
να καταταγεί
υ 5 του

 το κατάλυ
όντος. 

µα, µ η

 
4. Οι ειτουρ ς προδ αφές ονται  λειτ ική µ  και 

σ
 
η

5
β
π
σ
κ
 
6
κ
υ
τ
ο
 

Άρθρο 2 
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Υποχρεωτικές τεχνικές προδιαγραφές 

ες ανά λειτουργική µορφή και 
κατηγορία.  
β. Προδιαγραφές κατ α οικόπεδα εντός σχεδίου ή 
εντός οικισµού
γ. Κτιριοδοµικές Προδιαγραφές ανά λειτουργική µορφή και κατηγορία.  

 τεχνικές προδιαγραφές ορίζονται σε 
ντίστοιχους πίνακες στο Παράρτηµα Α του παρόντος ∆ιατάγµατος.  

 

Υπ ές 
 

. Τα βαθµολογούµενα κριτήρια των ξενοδοχείων και τα αντιστοιχούντα σε καθένα 
ορφή και κατηγορία στο Παράρτηµα Γ 

ό την εφαρµογή των βαθµολογούµενων 
κριτηρ

ν κριτηρίων, που εξασφαλίζουν την κάλυψη της βάσης, από το 
σύνολο

ω θ

Η ιµ ορ

ι ο  

 
1. Οι υποχρεωτικές τεχνικές προδιαγραφές αποτελούνται από:  

α. Μέγιστες επιτρεπόµενες δυναµικότητ

αλληλότητας οικοπέδου (1) γι
 και (2) για οικόπεδα εκτός σχεδίου. 

 
2. Οι κατά την προηγούµενη παράγραφο
α

Άρθρο 3 
οχρεωτικές λειτουργικές προδιαγραφ

Οι υποχρεωτικές λειτουργικές προδιαγραφές των ξενοδοχείων ορίζονται ανά 
λειτουργική µορφή και κατηγορία στο Παράρτηµα Β του παρόντος ∆ιατάγµατος.  
 

Άρθρο 4 
Βαθµολογούµενα κριτήρια – Βάση µορίων ανά κατηγορία 

 
1
εξ αυτών µόρια ορίζονται ανά λειτουργική µ
του παρόντος ∆ιατάγµατος.  
 
2. Το προς κατάταξη ξενοδοχείο θα πρέπει απ

ίων να συγκεντρώνει ένα ελάχιστο βαθµό 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 ∆ του παρόντος.  
 
3. Η επιλογή τω

 των βαθµολογούµενων κριτηρίων ανήκει στον επιχειρηµατία ξενοδόχο.  
 
4. Οι δια του παρόντος οριζόµενες τιµές των µορίων τ ν βα µολογουµένων 
κριτηρίων καθώς και οι βάσεις ανά λειτουργική µορφή και κατηγορία είναι δυνατόν 
να αυξοµειώνονται σε ποσοστό όχι µεγαλύτερο του 10%, µε απόφαση του 
Υπουργού Ανάπτυξης.  
 

Άρθρο 5 
Τρόπος κατάταξης 

 
1. κατάταξη ξενοδοχείου σε συγκεκρ ένη λειτουργική µ φή και κατηγορία 
αστέρων πραγµατοποιείται εφόσον:  
 α) πληρούνται οι τεχνικές κα  λειτ υργικές προδιαγραφές της αντίστοιχης 
λειτουργικής µορφής και κατηγορίας των άρθρων 2 και 3 του παρόντος, σύµφωνα µε τα 
αντίστοιχα Παραρτήµατα και  
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ρίας αυτής προκειµένου για τη συγκεκριµένη λειτουργική µορφή, από 
τα βαθµ

φές της κατηγορίας, στην οποία ζητείται η κατάταξη, αλλά δεν καλύπτει 
τη βά

ύ . 

2. Κατ’
 τεχνικών προδιαγραφών κατά το εδάφιο α) της 

προηγο ενης παραγράφου, επιτρέπεται η κατάταξη του στην κατηγορία αυτή υπό τις 

ι

µενων κριτηρίων της αµέσως 
ανώτερης κατηγορίας, από την κατηγορία, στην οποία ζητείται η κατάταξη. Εάν 

.  α) Προαγωγή ξενοδοχείου σε ανώτερη κατηγορία είναι δυνατή 
 

ή εκ µέρους του επιχειρηµατία 
ενοδόχου προσφυγής για την επανεξέταση της συνδροµής των µονίµων 

 Επιµελητηρίου Ελλάδος (Ξ.Ε.Ε.), 
νός (1) υπαλλήλου του Υπουργείου Εσωτερικών ∆ηµοσίας ∆ιοίκησης και 

ρ  

 
. Ξενοδοχεία πόλης είναι τα ευρισκόµενα σε περιοχή εντός σχεδίου πόλης ή εντός 
ορίων οικισµού (που χαρακτηρίζεται ιοχή Ι», στους αντίστοιχους πίνακες 
των τεχνικών και  βαθµολογούµενων 
ριτηρίων), ενώ ξενοδοχεία παραθερισµού είναι τα ευρισκόµενα σε περιοχή εκτός 

 β) το ξενοδοχείο συγκεντρώνει τον ελάχιστο αριθµό µορίων, που αποτελεί τη 
«βάση» της κατηγο

ολογούµενα κριτήρια του άρθρου 4 του παρόντος.  
Σε περίπτωση, που ξενοδοχείο πληροί µεν τις τεχνικές και τις λειτουργικές 

προδιαγρα
ση των βαθµολογούµενων κριτηρίων της κατηγορίας αυτής, τότε 

κατατάσσεται στην κατηγορία, στην οποία αντιστοιχεί ο αριθµός µορίων, που 
συγκεντρώνει από τα βαθµολογο µενα κριτήρια  

 
 εξαίρεση, εάν υποβληθεί αίτηση για κατάταξη ξενοδοχείου σε κατηγορία, της 

οποίας δεν πληροί το σύνολο των
ύµ

ακόλουθες, σωρευτικά τηρούµενες, προϋποθέσεις:  
α. Να πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές της κατηγορίας, στην οποία ζητείται 
η κατάταξη, σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους  
β. Να πληρούνται ο  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 βαθµολογού

η κατάταξη ζητείται σε κατηγορία πέντε αστέρων (5*), ή προκειµένου για τα 
ξενοδοχεία τύπου µοτέλ σε κατηγορία τεσσάρων (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
οποτεδήποτε, µόνον εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του 
παρόντος άρθρου, και πραγµατοποιείται κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερόµενου 
επιχειρηµατία. Επίσης, είναι δυνατή η υποβολ
ξ
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
ε
Αποκέντρωσης και ενός (1) υπαλλήλου της Γενικής Γραµµατείας Τουρισµού. 

γ) Οι προσφυγές υποβάλλονται στην ανωτέρω Επιτ οπή εντός 30 ηµερών 
από της κοινοποίηση της απόφασης κατάταξης. 

δ) Η Επιτροπή αποφαίνεται επί των προσφύγων το αργότερο σε δύο µήνες 
από την υποβολή τους.  

4
 ως «Περ

λειτουργικών προδιαγραφών και των
κ
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 πίνακες). 
Επιτρέ
οικισµ ηθεί, µετά από αίτηση του επιχειρηµατία – ξενοδόχου, ως 
παραθ
των ξε
 

Άρθρο 6 

 κατάταξη των ξενοδοχείων πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις διαδικασίες, που 
προβλέπουν οι διατάξεις των παραγρά 3 και 5 του άρθρου 3 του Ν. 2160/93. 
Η έκδοση και ανανέ ωνα µε τις κείµενες 
ιατάξεις.  

Μεταβατικές διατάξεις για τα υφιστάµενα ξενοδοχεία 
 
1. Τα κύρια  παρόντος 
ειτουργούν µε ειδικό σήµα ΕΟΤ υποχρεούνται, µε ποινή ανάκλησης του ειδικού 

ος, νέο ειδικό σήµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
αρόντος. Οι επιχειρηµατίες οφείλουν να υποβάλουν, εφόσον τους ζητηθούν, τυχόν 

υ 
ΟΤ καθώς και υπαλλήλων που θα προταθούν από τον Γενικό Γραµµατέα κάθε 

 ανακατάταξη κατ’ αρχήν διαπίστωσης της συνδροµής των 
ροδιαγραφών και κριτηρίων του παρόντος σε εξωτερικούς συµβούλους, οι οποίοι 
επιλέγονται σύµφωνα µε τις κατά νό ασίες. Οι σύµβουλοι εξετάζουν και 
εισηγούνται την συνδροµή πρ ιτηρίων για λογαριασµό του 
ΟΤ και προτείνουν σ’ αυτόν την ανατατάξη του κάθε ξενοδοχείου σε 

ας της πρότασης των συµβούλων, είτε κατόπιν 

τε η αρµόδια Περιφέρεια να εκδόσει σήµα λειτουργίας. 
ροποπ

πί τη βάσει του ισχύσαντος 
µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος συστήµατος κατάταξης ξενοδοχείων σε τάξεις 

σχεδίου πόλης (που χαρακτηρίζεται ως «Περιοχή ΙΙ» στους αντίστοιχους
πεται ξενοδοχείο ευρισκόµενο εντός σχεδίου πόλης ή εντός ορίων 
ού, να θεωρ
εριστικό και να καταταγεί σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και τα κριτήρια 
νοδοχείων παραθερισµού.  

∆ιαδικασία κατάταξης και χορήγηση ειδικών σηµάτων 
 
Η

φων 1, 2, 
ωση ειδικών σηµάτων πραγµατοποιείται σύµφ

δ
 

Άρθρο 7 

 ξενοδοχειακά καταλύµατα, που κατά την έναρξη ισχύος του
λ
σήµατος ΕΟΤ, όπως µέχρι 30.04.2002 υποβάλλουν αίτηση ανακατάταξης, 
προκειµένου να ανακαταταγούν σε κατηγορίες αστέρων και να λάβουν εις 
αντικατάσταση του ισχύοντ
π
ελλείποντα από τον φάκελο του ξενοδοχείου τους δικαιολογητικά και στοιχεία.  
 
2. Στην πρώτη εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος διατάγµατος η ανακατάταξη 
των υφιστάµενων ξενοδοχείων µε το σύστηµα των αστέρων γίνεται ευθύνη του 
Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού. (τροποποιήθηκε)  
 
3. Προς επίσπευση της διαδικασίας ανακατάταξης, ο Πρόεδρος ΕΟΤ είναι δυνατόν 
να συστήνει επιτροπές αρµοδίων καθ’ ύλη υπαλλήλων, διαφόρων ειδικοτήτων, το
Ε
Περιφέρειας για Ξενοδοχεία που βρίσκονται στα διοικητικά της όρια ή και 
υπαλλήλων του Ξενοδοχειακού Επιµελητηρίου της Ελλάδος (Ξ.Ε.Ε.), που ορίζονται 
µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του, ή και να ανατεθεί το σύνολο του έργου 
της απαιτούµενης για την
π

µο διαδικ
οδιαγραφών και κρ

Ε
συγκεκριµένη λειτουργική µορφή και κατηγορία. Ο ΕΟΤ διενεργεί ελέγχους για 
την διακρίβωση της αντικειµενικότητ
αιτήσεως επιχειρηµατιών – ξενοδόχων, είτε αυτεπαγγέλτως. Ο Ε.Ο.Τ. µετά την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάταξης αποστέλλει σε κάθε Περιφέρεια πλήρη 
φάκελο κάθε καταλύµατος ώσ
(τ οιήθηκε)  
 
4. Όλα τα ειδικά σήµατα ΕΟΤ, τα οποία έχουν εκδοθεί ε
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(ΑΑ έ

α ό

άρθρο 45 του Ν. 3105/2003. 
 

 ξενοδοχεία ΑΑ τάξης διαθέτουν 
τις τεχ
τεχνικέ  ξενοδοχεία Β τάξης τις 
τεχνικέ ρ  (  
προδια
προδια άταξη δεν 
ελέγχετ
συνδρο κών προδιαγραφών και των βαθµολογούµενων 
κριτηρ
εφαρµο
σε κατ
το ειδι
καλύπτ
 
6. Στην  ξενοδοχείο τύπου µοτέλ ή κλασσικού τύπου και 
επιπλω ένων διαµερισµάτων (µικτού τύπου), δεν πληροί τις λειτουργικές 

τ β ο  

η α ε

ενοδοχείων των άλλων λειτουργικών µορφών. 
 

 
άτων» 

εξαιρού

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του παρόντος ∆ιατάγµατος τα 

α

ως 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 ν  διαθέτουν ειδικ  σήµα ΕΟΤ, που να έχει 
εκδοθεί σύµφωνα µε το σύστηµα κατάταξης του παρόντος ∆ιατάγµατος. 
Η προθεσµία αυτή παρατάθηκε µέχρι 31.3.2004 µε το 

5. Κατά την ανακατάταξη των υφιστάµενων ξενοδοχείων γίνεται αυτοδίκαια 
αποδεκτό, ότι τα ξενοδοχεία διαθέτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της 
κατηγορίας αστέρων, που αντιστοιχεί στην τάξη, στην οποία έχουν καταταγεί επί 
τη βάση του ειδικού σήµατός τους: δηλαδή ότι τα

νικές προδιαγραφές των πέντε αστέρων (5*), τα ξενοδοχεία της Α τάξης τις 
ς προδιαγραφές των τεσσάρων αστέρων (4*), τα
ς προδιαγραφές των τ ιών αστέρων 3*), τα ξενοδοχεία Γ τάξης τις τεχνικές 
γραφές των δύο αστέρων (2*) και τα ξενοδοχεία ∆ και Ε τάξης τις τεχνικές 
γραφές του ενός αστέρος (1*). Κατά συνέπεια, κατά την ανακατ
αι η συνδροµή των τεχνικών προδιαγραφών του παρόντος, αλλά µόνον η 
µή των λειτουργι
ίων, επί τη βάσει των οποίων πραγµατοποιείται η τελική κατάταξη. Κατ’ 
γή της παραγράφου αυτής, είναι δυνατό ξενοδοχείο να µην καταταγεί τελικά 
ηγορία αστέρων αντίστοιχη της τάξης, στην οποία είχε καταταγεί σύµφωνα µε 
κό σήµα ΕΟΤ, εφόσον δεν πληρούνται οι λειτουργικές προδιαγραφές ή δεν 
εται η βάση των βαθµολογούµενων κριτηρίων της αντίστοιχης κατηγορίας.   

 περίπτωση που υφιστάµενο
µ

προδιαγραφές ή / και η βάση των αθµ λογούµενων 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 κατώτερ  κατηγορία αστέρων, µε ναλογική φαρµογή των 
λειτουργικών προδιαγραφών και κριτηρίων, που ισχύουν για τις κατώτερες 
κατηγορίες ξ

Άρθρο 8 
 
Τα τουριστικά καταλύµατα εντός παραδοσιακών κτισµάτων του Π.∆/τος 33/79 
(Α΄10) «Περί τουριστικών καταλυµάτων εντός παραδοσιακών κτισµ

νται των διατάξεων του παρόντος ∆ιατάγµατος.  
 

Άρθρο 9 
 

ακόλουθα τέσσερα Παραρτήµατα.  
 

Τροποποίηση του προεδρικού διατάγµ τος µε το 
Ν. 3190/2003 (ΦΕΚ 249Α) 

 
Άρθρο 16 
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επιπλωµένων διαµερισµάτων σε κατηγορίες 
στέρων και κλειδιών 

 
1. Οι ΦΕΚ 43Α΄) 

αντικαθίστανται ως εξής: 

ν, που λειτουργούν µε ειδικό σήµα λειτουργίας, γίνεται από τον 
πιχειρηµατία, ο οποίος υποβάλλει στη ∆ιεύθυνση Τουρισµού της οικείας 
Περιφέρειας ή στον Ε.Ο.Τ., προκειµ την Αττική, υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 3 παρ δεύεται από 
ίνακες αξιολόγησης, σύµφωνα µε εγκύκλιο εφαρµογής του Υπουργού Ανάπτυξης, 

, ύ
 

 

ι 6 του παρόντος άρθρου, µε 
άση τους πίνακες αξιολόγησης της προηγούµενης παραγράφου και χορηγούν τα νέα 

ι

στευµένους από την εταιρεία «Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης 
.Ε.». Προς το σκοπό αυτόν οι επιχειρηµατίες υποβάλλουν στις αρµόδιες 

Θέµατα κατάταξης κύριων ξενοδοχειακών καταλυµάτων, ενοικιαζόµενων 
δωµατίων και ενοικιαζόµενων 
α

 παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 7 του π.δ. 43/2002 (

 
“2. Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος και µέχρι τις 30.4.2004 η 

πρόταση για κατάταξη σε κατηγορία αστέρων των κύριων ξενοδοχειακών 
καταλυµάτω
ε

ένου για 
άγραφος 2 του ν. 2160/1993 (ΦΕΚ 118 Α’) που συνο

π
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 ξενοδοχειακο  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 ∆’ του 
άρθρου 9 του παρόντος. Η υπεύθυνη δήλωση και οι πίνακες που τη συνοδεύουν 
υπογράφονται και από έναν διπλωµατούχο µηχανικό ή αρχιτέκτονα.  

3. Οι ∆ιευθύνσεις 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 κα
β
ειδικά σήµατα λειτουργίας του άρθρου 3 του ν. 2160/1993 σε αντικατάσταση των 
παλαιών. Οι ∆ιευθύνσεις Τουρισµού και ο Ε.Ο.Τ. ελέγχουν οποτεδήποτε την 
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 
πρόστ µο 500 µέχρι 1.000 ευρώ ανά δωµάτιο.” 

 
3. α) 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 στα προεδρικά διατάγµατα 43/2002 (ΦΕΚ 43 Α’) και 337/2000, γίνεται 
από φορείς διαπι
Α
∆ιευθύνσεις Τουρισµού των Περιφερειών πιστοποιητικό φορέα διαπιστευµένου 
από την εταιρεία «Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης Α.Ε.», σύµφωνα µε το ν. 
3066/2002 (ΦΕΚ 252 Α’), στο οποίο θα διαπιστώνεται η κατάταξη αυτών σε 
κατηγορία αστέρων ή κλειδιών αντίστοιχα, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και τα 
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ίας.  
κών 

αταλυµάτων και των ενοικιαζόµενων δωµατίων και των ενοικιαζόµενων 

ν ο ι

 ε α

ν 
εριφερειών επιβάλλουν πρόστιµο από 500 µέχρι 1.000 ευρώ ανά δωµάτιο.  

 π ισ

ε
τ

ριο της Ελλάδος είναι 
υνατόν, τηρώντας τις προβλεπόµενες διαδικασίες, να διαπιστευθούν από την 
εταιρεία «Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης Α.Ε.» και να εκδίδουν τα 
ιστοποιητικά της παραγράφου 3α’ και β’ του παρόντος άρθρου.  

 

 

κριτήρια των παραπάνω προεδρικών διαταγµάτων. Μετά την υποβολή του 
πιστοποιητικού αυτού οι αρµόδιες υπηρεσίες χορηγούν το σήµα λειτουργ

β) Κάθε πενταετία από την κατάταξη των κύριων ξενοδοχεια
κ
επιπλωµένων διαµερισµάτων σε κατηγορία αστέρων ή κλειδιών αντίστοιχα, σύµφωνα 
µε το παρό  άρθρο, ι επιχειρηµατίες υποχρεούντα  να υποβάλλουν στις αρµόδιες 
∆ιευθύνσεις Τουρισµού των Περιφερειών αίτηµα ανανέωσης της κατάταξης τους, 
σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και τα κριτήρια των παραπάνω προεδρικών 
διαταγµάτων. Μετά την υποβολή του αιτήµατος και τον έλεγχο αυτού οι αρµόδιες 
υπηρεσίες ανανεώνουν το σήµα λειτουργίας τους.  

γ) Οι υπηρεσίες των ∆ιευθύνσεων Τουρισµού των Περιφερειών ή ο Ε.Ο.Τ. 
δύναται να προβαίνουν οποτεδήποτε σε έλεγχο για να διαπιστώνουν αν η 
κατάταξη έγινε στην νόµιµη κατηγορία αστέρων ή κλειδιών, σύµφωνα µε τις 
προδιαγραφές και τα κριτήρια των προεδρικών διαταγµάτων 43/2002 και 337/2000. 
Σε περίπτωση που διαπιστώσουν ότι η κατάταξη έγιν  σε νώτερη κατηγορία 
αστέρων ή κλειδιών από αυτή που έπρεπε, ανακαλούν το ειδικό σήµα λειτουργίας, 
προβαίνουν στην κατάταξη στην προσήκουσα κατηγορία και χορηγούν νέο ειδικό 
σήµα λειτουργίας. Κατά του φορέα πιστοποίησης που εξέδωσε πιστοποιητικό 
κατάταξης για ανώτερη κατηγορία αστέρων ή κλειδιών από αυτή που κατά νόµο 
έπρεπε, οι αρµόδιες υπηρεσίες του Ε.Ο.Τ. και των ∆ιευθύνσεων Τουρισµού τω
Π

δ) Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα 
της Κυβερνήσεως, ρυθµίζονται ο τύπος και το εριεχόµενο του π τοποιητικού 
κατάταξης που χορηγούν οι διαπιστευµένοι φορείς, καθώς και το ανώτατο ύψος της 
αµοιβής που καταβάλλουν στους διαπιστευµένους φορείς οι επιχειρηµατίες για τη 
χορήγηση του πιστοποιητικού κατάταξης, αναλόγως του αριθµού των δωµατίων των 
προς ανακατάταξη κύριων ξενοδοχειακών καταλυµάτων και ενοικιαζόµενων 
δωµατίων και ενοικιαζόµενων επιπλωµένων διαµερισµάτων και κάθ  άλλη αναγκαία 
λεπτοµέρεια για την εφαρµογή ης παραπάνω διάταξης.  

ε) Ο Ε.Ο.Τ. και το Ξενοδοχειακό Επιµελητή
δ

π
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆’ 
ΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΣΤΕΡΩΝ 

Λειτουργική µορφή ξενοδοχείου  Κατηγορίες αστέρων 

 5* 4* 3* 2* 

Κλασικού τύπου / πόλης  6000 4800 3600 2400 

Κλασικού τύπου / παραθερισµού  7100 5700 4200 2800 

Μοτέλ   5500 4100  

Επιπλωµένα ∆ιαµερισµάτων / πόλης  6000 4800 3600 2400 

Επιπλωµένα ∆ιαµερισµάτων / παραθερισµού  7100 5700 4200 2800 

Μικτή εγκατάσταση Κλ. Τύπ. & Επ. ∆ιαµ.  7300 5800   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Α. ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ  

 

 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ  5* 4* 3* 2* 

1.ΚΤΙΡΙΟ  

1.Κλιµατισµός σε όλους τους  
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κοινόχρηστους χώρους και σε όλα 
τα δωµάτια * 

 
ΝΑΙ 

 
 

ΝΑΙ 

 
 

ΝΑΙ 

 
 

ΝΑΙ 
2.Θέρµανση σε όλους τους χώρους 
για λειτουργία άνω των 5 µηνών.** 

 
ΝΑΙ 

 
ΝΑΙ 

 
ΝΑΙ 

 
ΝΑΙ 

3.Εξασφάλιση θερµοκρασίας 20 β. C 
σε όλους τους κοινόχρηστους 
χώρους και σε όλα τα δωµάτια  

 
 

ΝΑΙ 

 
 

ΝΑΙ 

 
 

ΝΑΙ 

 
 

ΝΑΙ 
4.Παροχή ζεστού νερού 24/24h ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
5.Επαρκής φωτισµός όλων των 
εσωτερικών και εξωτερικών χώρων 

 
ΝΑΙ 

 
ΝΑΙ 

 
ΝΑΙ 

 
ΝΑΙ 

* Εξαιρο

ξ ω 6

50% τω

ύνται: α) Τα ξενοδοχεία σε διατηρητέα κτίρια εφόσον αρµοδίως βεβαιώνεται ότι η 
τοποθέτηση συστήµατος κλιµατισµού αλλοιώνει την αρχιτεκτονική φυσιογνωµία του 
κτιρίου.  

           β) Τα ξενοδοχεία σε περιοχές µε υψόµετρο άνω των 600µ. µε την προϋπόθεση ότι 
εξασφαλίζεται θερµοκρασία 20 β. C.  

** Λειτουργία άνω των 4 µηνών για ενοδοχεία σε περιοχές µε υψόµετρο άν  των 00µ.  

2. ΥΠΟ∆ΟΧΗ  
1. Χρηµατοκιβώτιο και θυρίδες για το  

ν δωµατίων τουλάχιστον*  ΝΑΙ 
 

ΝΑΙ 
 

ΝΑΙ 
 

ΝΑΙ 
2. Θυρωρός 24/24 ώρες  ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
3. Φύλλο παρατηρήσεων και κουτί  ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
4. Πληροφοριακό υλικό – φυλλάδια   
για την ευρύτερη περιοχή  ΝΑΙ ΝΑΙ 

 
ΝΑΙ 

 
ΝΑΙ 

5. ∆ελτίο συναλλάγµατος εφόσον 
 υπάρχει άδεια 

νταλλακτηρίου  

 
 

ΝΑΙ 

 
 

ΝΑΙ 

 
 

ΝΑΙ 

 
 

ΝΑΙ 
υπάρχει
α
* Αντί για θυρίδες γίνονται δεκτά και τα ατοµικά χρηµατοκιβώτια στα δωµάτια.  

 

 ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ ΠΟΛΗΣ

& ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 184

 
 
Α. ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ  
 

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ 

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ ΠΟΛΗΣ & 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ  5* 4* 3* 2* 

3. ∆ΩΜΑΤΙΟ  

 και 
ΝΑ

 
Ι 

 
 

ΝΑΙ 

 
 

ΝΑΙ 

 
 

ΝΑΙ 

1. Έπιπλο τουαλέτας µε καθρέπτη
φωτιστικό  

2. Μία πολυθρόνα τουλάχιστον  ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
3. ∆ιαχωρισµός δωµατίων σε καπνίζοντες 
και µη   

ΝΑΙ 
 

ΝΑΙ 
 

ΝΑΙ 
 

ΝΑΙ 

    

4. Μικρός τάπητας κοντά στο κρεβάτι (αν 
εν υπάρχει µοκέτα στο δάπεδο) 

 
 

ΝΑΙ 

 
 

ΝΑΙ 

 
 

ΝΑΙ 

 
 

ΝΑΙ 
δ

5. Κουρτίνες (αδιαφανείς αν δεν υπάρχουν 
κούρα)  

 
 

ΝΑΙ 

 
 

ΝΑΙ 

 
 

ΝΑΙ 

 
 

ΝΑΙ 
σ

6. Κατάλογος υπηρεσιών ξενοδοχείου  ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
7. Ραδιόφωνο (αν δεν υπάρχει τηλεόραση) ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
8. Εντοµοαπωθητικές συσκευές  ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
9. Καλάθι απορριµµάτων στο δωµάτιο  ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
11. Πινακίδες “Do not disturb” και “Make 

”  
 
 

ΝΑΙ 

 
 

ΝΑΙ 

 
 

ΝΑΙ 

 
 

ΝΑΙ 
up room

12. Κουδούνι κινδύνου δίπλα στο κρεβάτι 
 στην τηλεφωνική συσκευή  

 
 

ΝΑΙ 

 
 

ΝΑΙ 

 
 

ΝΑΙ 

 
 

ΝΑΙ 
ή

4. ΛΟΥΤΡΟ  

. Σκαµνάκι λουτρού* ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 1
2. Πετσέτα – τάπητας λουτρού  ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
3. Κουρτίνα µπανιέρας ή ντουζιέρας  ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
4. Ζεστό νερό 24/24 ώρες  ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
5. Σαπούνι χεριών και χαρτί υγείας  ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
6. ∆οχείο απορριµµάτων µε σακούλα και 
άλυµµα 

 
ΝΑΙ 

 
ΝΑΙ 

 
ΝΑΙ 

 
ΝΑΙ κ

7. Ένα ποτήρι γυάλινο ανά κλίνη  ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
8. Χορήγηση σαµπουάν και αφρόλουτρο  ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
9. Μία πετσέτα προσώπου και µία πετσέτα 
ώµατος ανά κλίνη  

 
ΝΑΙ 

 
ΝΑΙ 

 
ΝΑΙ 

 
ΝΑΙ σ

10. Κουδούνι κινδύνου στο λουτήρα ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
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Κ Υ ΤΥΠΟΥ  Α. ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ ΚΛΑΣΙ Ο
 

ΕΙΟ ΠΟΛΗΣ & 

 

ΞΕΝΟ∆ΟΧ

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ ΛΕΙ ΥΡΓΙΚΕ ΡΟ∆ΙΑ ΦΕΣ ΤΟ Σ Π ΓΡΑ

 

ΡΙΤΗΡΙΟ  Κ 5* 4* * 2* 3

5. ΕΣΤΙΑΣΗ  

. Τραπεζοµάντηλο υφασµάτινο σε 1 όλα  
ΝΑΙ  ΝΑΙ ΝΑΙ 

 
γεύµατα  

   
ΝΑΙ

2 α  ΝΑΙ  ΝΑΙ ΝΑΙ . ∆ιάρκεια σερβιρίσµ τος πρωινού 3 ώρες ΝΑΙ
3 µατος 3  

 Ι 
. ∆ιάρκεια σερβιρίσµατος γεύ  
ώρες  ΝΑΙ

 
ΝΑ

 
ΝΑΙ 

 
ΝΑΙ 

 

. ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ Π6 ΡΟ ΙΚΟΥ ΛΑΤΩΣΩΠ & ΠΕ Ν  

1. Οπτικοί συναγερµοί για κωφούς  ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
2. Αναγόµωση εστήρων  ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ  πυροσβ
3. Φυλ
σε περίπτωση ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

λάδιο σε κάθε δωµάτιο µε οδηγίες 
πυρκαγιάς  

    

 

7. ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  

   1. Υπηρεσία αφύπνισης  ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
2. Τηλεφωνική επικοινωνία των δωµατίων   Ι ΝΑΙ ΝΑ ΝΑΙ ΝΑΙ 
3. Μικρό φαρµακείο  ΝΑΙ Ι ΝΑ ΝΑΙ ΝΑΙ 
 

8. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ  

α, 
  

 
 

 
 

 
 

1. Αλλαγή ιµατισµού (σεντόνι
µαξιλαροθήκες) καθηµερινά ΝΑΙ ΝΑΙ

 
ΝΑΙ ΝΑΙ

2. Αλλαγή πετσετών λουτρού, καθηµερινά  ΑΙ Ι Ν ΝΑ ΝΑΙ ΝΑΙ 
3. Καθηµερινή καθαριότητα κοινοχρήστων   
χώρων, δωµατίων & υπαιθρίων χώρων  ΝΑΙ ΝΑΙ 

 
ΝΑΙ 

 
ΝΑΙ 
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Υ ΤΥΠΟΥ  Α. ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ ΚΛΑΣΙΚΟ
 

ΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ ΠΟΛΗΣ 

 των Τ.Π. 

Ξ

Περιοχή Ι

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 5*  4* 3* 2* ΜΟΡΙΑ 

1. ΚΤΙΡΙΟ  

1. Χώρος Α΄βοηθειών + 
εξοπλισµός  ΝΑΙ 

 
ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 90 

    

2. Χώρος στάθµευσης για το 
25% των δωµ. κλειστός ή 

 
 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 270 
ανοικτός, εντός του κτιρίου ή σε 
απόσταση µέχρι 200µ.  

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

3. Χώρος στάσης τουριστικών  
ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 160 λεωφορείων  ΝΑΙ 

    

4. Προσπέλαση των ΑΜΕΑ 
στους κοινόχρηστους χώρους 

 
 
Ι του ξενοδοχείου**  ΝΑ

 
 

ΝΑΙ 

 
 

ΝΑΙ 

 
 

ΝΑΙ 

 
 

180 
5. ∆ιαµόρφωση δωµατίων για  
ΑΜΕΑ µε βάση τις ισχύουσες 
Τεχν. Πρ/φές** (υπολογίζεται  
µόνο αν έχει εξασφαλιστεί το 
σηµείο 4)   

 

 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 180 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

* Ξενοδοχείο που στεγάζονται σε διατηρητέα κτίρια και τ  δεν έ βει Ε µα
άνουν πιπλέον 300 µόρια.  

ιν από την εφαρµογή χν Πρ/ υ ΦΕ Β΄/198

  
εταφοράς 

οδο στα 
     

α οποία χουν λά ιδικό Σή  
λειτουργίας από τον ΕΟΤ βάσει του Π.∆. 33/79, λαµβ

** Για τα ξεν/χεία που κτίστηκαν πρ

 ε

τω  Τεν φών το Κ 7 55 7  

2. ΥΠΟ∆ΟΧΗ
1. Υπηρεσία µ
αποσκευών από την είσ
δωµάτια  

 
ΝΑΙ 

 
ΝΑΙ 

 
40 

2. Θυρίδες φύλαξης τιµαλφών 
για το 100% των δωµατίων 

 
ΝΑΙ 

 
ΝΑΙ 

 
ΝΑΙ 

 
ΝΑΙ 

 
120 

3. Βεστιάριο     ΝΑΙ 40 
4. Εφαρµογή νέων τεχνολογιών 
(π.χ. Η.Υ.,

 
 προγράµµατα  

 κρατήσεων κίνησης πελατών, 
έκδοσης τιµολογίων κ.λπ.) ΝΑΙ 

 
 
 

ΝΑΙ 

 
 
 

ΝΑΙ 

 
 
 

ΝΑΙ 

 
 
 

100 
* Θυρίδες στη ρεσεψιόν ή ατοµικά χρηµατοκιβώτια στα δω   

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

µάτια
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. Εµβαδόν δωµατίου 
εγαλύτερο κατά 20% και 

καθιστικού  
ων δωµατίων* 

 δωµατίων* 

 

3. ∆ΩΜΑΤΙΟ    

1
µ

 

 
 
 

 
 
 
 
 

διαµόρφωση 
α. Για το 30% τ
β. Για το 60% των
γ. Για το 100% των δωµατίων* 
2. Ανθοδοχεία  
3. Τηλεόραση στα δωµάτια  
α. Στο 50% των δωµατίων  
β. Στο 100% των δωµατίων  
4. ∆ορυφορική τηλεόραση  
5. Interactive TV  
6. Video – Pay TV  
7. Συσκευή FAX ή δυνατότητα 
χρήσης e-mail στα δωµάτια  
α. Στο 50% των δωµατίων 
τουλάχιστον  
β. Στο 100% των δωµατίων  
8. Mini bar στα δωµάτια (µε
παγοκύστη)  

 

 

 

α. Στο 30% των δωµατίων
τουλάχιστον  
β. Στο 100% των δωµατίων
9. Μηχανή για τσάι, καφέ + 
υλικά  
10. Σιδερώστρα παντελονιών  
11. κκος ρούχων για 
καθαριστήριο  

 Σά

12. Απαραίτητα για ράψιµο 
13. Φάκελος αλληλογραφίας  
14. Βερνίκι υποδηµάτων  
15. Κόκκαλο υποδηµάτων  
1
δ
6. Αυτόνοµη ρύθµιση θερµοκρ. 
ωµατίου  

 
ΝΑΙ Ν Ν ΝΑΙ ΑΙ ΑΙ 195 
ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 290 
ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 360 

  ΝΑ  ΝΑΙ 25 Ι
     
   ΝΑΙ 70 
  ΝΑ  ΝΑΙ 140 Ι

ΝΑΙ Ν ΝΑΙ ΑΙ ΝΑΙ 100 
ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 100 
ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 100 

     
ΝΑΙ Ν ΝΑΙ ΑΙ ΝΑΙ 70 
ΝΑΙ Ν ΝΑΙ ΑΙ ΝΑΙ 140 

     
 Ν ΑΙ ΝΑΙ 60 
 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 160 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 100 
ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 50 
ΝΑΙ Ν ΝΑΙ ΑΙ ΝΑΙ 15 

  ΝΑΙ ΝΑΙ 15 
 Ν ΑΙ ΝΑΙ 15 
  ΝΑΙ ΝΑΙ 15 
 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 15 
  ΝΑΙ ΝΑΙ 100 
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ΚΟΥ ΤΥΠΟΥ  

 
 
Α. ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ ΚΛΑΣΙ
 

 

5* 4* 3* 2* ΜΟΡΙΑ 

   
  
ΚΡΙΤΗΡΙΟ  

4. ΛΟΥΤΡΟ  

ό ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 60 
1.Τηλεφωνική συσκευή στο 
λουτρ  

     

2. Μηχανή για ζέσταµα 
πετσετών 

 
ΝΑΙ 

 
ΝΑΙ 

 
ΝΑΙ 

 
ΝΑΙ 

 
35 

3. Ζυγαριά  ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 35 
4. Αντιολισθητική µπανιέρα  ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 190 
5. Μπουρνούζι λουτρού  ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 35 
6. Στεγνωτήρας µαλλιών    ΝΑΙ ΝΑΙ 35 
7. Καλύµµατα κεφαλής µπάνιου   ΝΑΙ ΝΑΙ 15 
8. Βαµβάκι    ΝΑΙ ΝΑΙ 15 
9. Ξυραφάκια µιας χρήσεως  ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 15 
10. Μπατονέτες για τα αυτιά    ΝΑΙ ΝΑΙ 15 
11. Λοσιόν ή γαλάκτωµα 
σώµατος, χεριών  

  
ΝΑΙ 

 
ΝΑΙ 

 
ΝΑΙ 

 
15 

12. Κρέµα µαλλιών 
(conditioner)  

   
ΝΑΙ 

 
ΝΑΙ 

 
15 

13. Λίµα νυχιών   ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 15 
14. Σαµπουάν    ΝΑΙ ΝΑΙ 15 
15. Σακούλες υγιεινής    ΝΑΙ ΝΑΙ 15 
 
5. ΧΩΡΟΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ – ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ  
1. Αίθουσα συσκέψεων από 20 
ως 50µ2* 

 
ΝΑΙ 

 
ΝΑΙ 

 
ΝΑΙ 

 
ΝΑΙ 

 
180 

2. Αίθουσα πολλαπλών 
χρήσεων πλήρως 
εξοπλισµένη** 

     

α. Από 50 ως 100 µ2  ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 200 
β. Από 101 ως 250 µ2  ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 250 
γ. Από 251 ως 500 µ2  ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 300 
δ. Από 501 µ2 και άνω  ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 350 
* Κάθε αίθουσα βαθµολογείται χωριστά. 

ΞΕ Σ 

Περιοχή Ι των Τ.Π. 

ΝΟ∆ΟΧΕΙΟ ΠΟΛΗ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
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* Στα ξενοδ. 5* βαθµολογούνται οι, επιπλέον της υποχρεωτικής, αίθουσας.  

. ΕΣΤΙΑΣΗ  

. Πετσέτες υφασµ. σε όλα τα 
εύµατα  

   
ΝΑΙ 

 
ΝΑΙ 

 
30 

*

 
6
1
γ
2. Επιφάνεια βασικού 
εστιατορίου προσαυξηµένη 

 
 

κατά 30% σε σχέση µε τις 
ογη 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

2

προδιαγραφές, µε ανάλ
προσαύξ. κουζίνας και 
βοηθητικών χώρων. 

 
ΝΑΙ 

 
ΝΑΙ

 
ΝΑΙ

 
ΝΑΙ 

 
40 

3. Θεµατικό εστιατόριο ή 
εστιατόριο αλά καρτ, πέραν του 

 βαθµολογείται 
ΝΑΙ 

 
 

ΝΑΙ 
 

ΝΑΙ 
 

3

υποχρεωτικού (για περισσότερα 
του ενός, καθένα
χωριστά)  

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

ΝΑΙ 

 
 
 

60 
4. Σύνθεση πρωινού*  ΝΑΙ ΝΑΙ  2ΝΑΙ ΝΑΙ 00 
5. ∆ιάρκεια πρωινού άνω των 3 

  ωρών  
 

ΝΑΙ 
 

ΝΑΙ
 

ΝΑΙ
 

ΝΑΙ 
 

80 
6. ∆ιάρκεια γεύµατος άνω των 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 803 ωρών  
     

 
7. R.S. για το πρωινό    ΝΑΙ 1ΝΑΙ 00 
8. R.S. 24 ώρες για σάντουιτς 

ΝΑΙ ΝΑΙ 100 και σνακς  
     

9. R.S. 24 ώρες για πλήρες  
  1γεύµα  

 
ΝΑΙ

 
ΝΑΙ

 
ΝΑΙ 

 
40 

10. Επιλογή µενού από 3 
διαφορετικά κύρια πιάτα, 

  1ορεκτικά, επιδόρπια. 

  
 

ΝΑΙ

 
 

ΝΑΙ

 
 

ΝΑΙ 

 
 
00 

11. Μενού για χορτοφάγους  ΝΑΙ ΝΑΙ  1ΝΑΙ ΝΑΙ 00 
12. ∆ιαιτητικό µενού  ΝΑΙ ΝΑΙ  1ΝΑΙ ΝΑΙ 00 
13. Εξοπλισµός εστίασης 
παιδιών  

 
 ΝΑΙ 5

  
ΝΑΙ

  
0 

14. BAR επιπλέον του 
υποχρεωτικού, καφενείο
– µπαρ κ.λπ. **

, σνακ 
  

 
ΝΑΙ 

 
 

ΝΑΙ 
 

ΝΑΙ 

 
 

ΝΑΙ 
 

240 

   

15. Early breakfast service    ΝΑΙ ΝΑΙ 80 
* Ελάχιστη σύνθεση πρωινού: καφές (φίλτρου, στιγµιαίος, ελληνικός), τσάι, γάλα, σοκολάτα, 2 είδη 

ικ, βούτυρο, µαργαρίνη, 2 είδη µαρµελάδας, µέλι, τυρί, 4 είδη 
 κρύα), γιαούρτι, µούσλι, κοµπόστα, δηµητριακά, φρέσκα φρούτα.  

φρέσκου ψωµιού, φρυγανιές, κέ
προϊόντων κρέατος, αυγά (ζεστά /

** Το καθένα βαθµολογείται χωριστά.  
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. ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ  
 
Α
 

 

4* 3* 2* ΜΟΡΙΑ 
   
 ΚΡΙΤΗΡΙΟ  5* 

 
7. ∆ΙΑΣΚΕ∆ΑΣΗ – ΑΘΛΗΣΗ – ΑΝΑ
1. Αίθουσα ψυχαγωγίας – 
ιχνιδιών (επιτραπέζια 
ιχνίδια, µπιλιάρδο κ.λπ.) 

 
 

ΝΑΙ 
 

ΝΑΙ 
 

ΝΑΙ 
 

ΝΑΙ 

 
 

220 

ΨΥΧΗ  
   

πα
απ

2. Πισίνα ανοικτή  Ν ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΑΙ 300 
3. Πισίνα ανοικτή 

ΝΑΙ 
 

ΝΑΙ 
 

ΝΑΙ ΝΑΙ 330 θερµαινόµενη  
   

4. Πισίνα κλειστή  ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 420 
5. Πισίνα κλειστή 
θερµαινόµενη  

4ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 50 

6. Σάουνα  Ν  1 <300 ΝΑΙ ΝΑΙ 50 
7. Κέντρο αναζωογόνησης µε 

ο 
ath, 
σάζ, 

, Body analysis, 
 

πηρεσίες: 

ion, Body 
ing, 

ure, Make up, 

 
 

 

ΝΑΙ 

 
 

 
 

ΝΑΙ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

3

τουλάχιστον έξι (6) από τις πι
κάτω υπηρεσίες: Steam B
Solarium, Jacuzzi Υδροµα
Μασάζ, Mud bath, Shiatsu 
Iontophoresis
Reflexology, φυσιοθεραπεία ή
Κέντρο οµορφιάς (Salon de 
beaute) µε τουλάχιστον έξι (6) 
από τις πιο κάτω υ
Face cleaning, Face and Body 
Masks, Hydrat
Peeling, Face Peel
Manicure, Pedic
Leg Wax.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ΝΑΙ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ΝΑΙ 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
20 

8. Πλήρες γυµναστήριο µε τα 

ραυλικό), 

 

 
Ν  

 

 

 

 

 

 

εξής όργανα τουλάχιστον: Step  
Machine, ∆ιάδροµος 
(ηλεκτρον.) Ποδήλατα 
(ηλεκτρον.), 
Κωπηλατοεργόµετρο 
(ηλεκτρον. αερουδ
Πάγκοι, Αλτήρες   

  

 
 
 

<300

 

 
 
 
 

ΝΑΙ 

 

 
 
 
 

ΝΑΙ 

 

 
 
 
 

200 
9. Ειδική αίθουσα τηλεόρασης  ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 160 
10. Night – club / Discotheque / 

ΝΑΙ Piano bar  
 

ΝΑΙ 
 

ΝΑΙ 
 

ΝΑΙ 
  

200 
Σηµείωση: Στα ξεν/χεία 5*, εφόσον διαθέτ
η µία διότι η άλλη είναι υποχρεωτική. 

ουν δύο πισίνες (ανοικτή και κλειστή), βαθµολογείται µόνο 

ΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ ΠΟΛΗΣ 

Περιοχή Ι των Τ.Π. 

Ξ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
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. ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ  
 
Α
 

 

   
 ΚΡΙΤΗΡΙΟ  5* 4* 3* 2* ΜΟΡΙΑ 

8. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ*  
1. Κατάστηµα εφηµερίδων – 

ικών 
 
 
 
 
ΝΑΙ

 
 
 
 
ΝΑΙ

 
 
 
 
ΝΑΙ

 
 
 
 
ΝΑ

 
 
 
 
120 

περιοδικών ή / και τουριστ
ειδών – αναµνηστικών ή / και 
καπνοπωλείο ή / και 
φωτογραφικά είδη     Ι 
2. Κουρείο – κοµµωτήριο  ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ Ν   ΑΙ 120 
3. Κοσµήµατα  Ν ΝΑΙ ΝΑΙ Ν 12ΑΙ   ΑΙ 0 
* Κάθε κατάστηµα βαθµολογείται χωρι
λειτουργία του ξενοδοχείου, µε την προ

στά. Γίνονται δεκτά ι άλλα καταστήµατα, συναφή µε τη
ϋπό ι θα έχ κριθεί ν ΕΟ  

. Επιπ αθµολ να κατ  το έως τέσσερα 

 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΤΩ ΠΡΟ ΙΚΟΥ  
ε µάτι  ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 80 

 κα  
θεση ότ
λέ ν β

ουν εγ
ογο µε

 από το
ασ ήµατα

Τ στη φάση
 πολύ έγκρισης των αρχιτεκτονικών σχεδίων

(4).   
ο ύ τ

9. ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ –
1. Πόρτες δωµατίων µ

 ΠΕΛ Ν &  ΣΩΠ
ΝΑΙ 

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ ΠΟΛΗΣ 

Περιοχή Ι των Τ.Π. ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

2. Σύστηµα αναζήτησης – 
ΝΑΙ ΝΑΙ 

 
ΝΑΙ 

 
ΝΑΙ ειδοπ. Πελατών  

   
80 

3. Οπτικοί συναγερµοί για 
κωφούς  

 
ΝΑΙ 

 
ΝΑΙ 

 
ΝΑΙ 

 
ΝΑΙ 

 
100 

4. Άκαυτες χειρολαβές & 
κλειδαριές θυρ.  

 
ΝΑΙ 

  
ΝΑΙ 

 
ΝΑΙ 

 
ΝΑΙ 80 

5. Ανιχνευτές καπνού στα 
δωµάτια  

 
ΝΑΙ 

 
ΝΑΙ 

 
ΝΑΙ 

 
ΝΑΙ 

 
100 

6. Κλειδαριές στα παράθυρα  ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 8  0
7. 24ωρη προστασία (security)  ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 100 
8. Έλεγχος χώρου στάθµευσης  ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 100 
9. Έλεγχος µε video στους 
κοινόχρ. χώρ.  

 
ΝΑΙ 

 
ΝΑΙ 

 
ΝΑΙ 

 
ΝΑΙ 

 
80 

10. Έλεγχος µε video στους 
διαδρόµους  

 
ΝΑΙ ΝΑΙ 

  
ΝΑΙ 

 
ΝΑΙ 

 
80 

11. Έλεγχος µε video στην 
είσοδο  

 
ΝΑΙ 

 
ΝΑΙ 

 
ΝΑΙ 

 
ΝΑΙ 

 
80 

12. Ηλεκτρονικά κλειδιά 
δωµατίων  

     
ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 120 

 
10. ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  
. Μεγάλο φαρµακείο  ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 50 1

2. Check out από την 
ηλεόραση  

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 100 
τ
3. Μηνύµατα από την ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 100 
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ηλεόραση  τ
4. Speaker phone  ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 50 
5. Voice mail  ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 50 
6. Σύνδεση µε διαδίκτυο  ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 70 
7. ΝΑ 70 Σύνδεση data port  Ι ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
8. γό για 

ρεάν µεταφορά πελατών και 
ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 145 Μίνι λεωφορείο µε οδη

δω
αποσκευών  
9. 
s
Φύλαξη παιδιών (baby ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 95 

itting)  
10. Καθάρισµα – πλύσιµο – ΝΑΙ Ν
σιδέρωµα ρούχων εντός ή εκτός 
του ξενοδοχείου  

ΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 95 

11. Ιδιωτική ασφάλεια πελατών  ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 95 
12. Υπηρεσία οδηγού από και 

σης  προς χώρο στάθµευ
ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 95 

13. Γιατρός για ξενοδοχ
πάνω από 50 εργαζο

εία µε 
µένους  

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 95 

14. Στρώσιµο κρεβ
απόγευµα  

ατιών και το ΝΑΙ 40   ΝΑΙ 

 
11. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕ
1. Πιστοποίηση ενεργειακής 
διαχείρισης από αρµόδιο φορέα
π.χ. ΚΑΠΕ ή µέσω 
αναγνωρισµένου διεθνούς 
συστήµατος (π.χ. ISO)  

ΙΣ  

 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 200 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

2. Πιστοποίηση οικολογικής 
διαχείρισης (οµοίως µε 
ενεργειακή διαχείριση)  

 
 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 200 

 
 

 
 

 
 

 
 

3. Πιστοποίηση ποιότητας 
παρεχόµενων υπηρεσιών µέσω 
αναγνωρισµένου διεθνούς
συστήµατος (π.χ. ISO)  

 
ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 200 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
12. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  
1. Πλήρης εκσυγχρονισµός 
κτιρίου και εξοπλισµού * 

     

α. Εντός της τελευταίας 2ετίας       
α1. Άνω του 1,5 εκατ. δ
κλίνη   

ρχ. ανά ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑ ΝΑ ** 780 Ι** Ι

α2. Από 0,5 ως 1,5 εκ. 
δρχ/κλίνη   

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑ ΝΑ ** 680 Ι** Ι

β. Εντός της τελευταίας 4ετίας       
β1. Άνω του 1,5 εκατ. δρχ ανά 
κλίνη   

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ  Ν  ** Α **Ι 680 

β2. Από 0,5 ως 1,5 εκ. ΝΑΙ Ν  Ν  600 
δρχ/κλίνη   

ΝΑΙ ΑΙ** ΑΙ**
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. Εντός της τελευταίας 7ετίας        γ
γ1. Άνω του 1,5 εκατ. δρχ ανά ΝΑΙ 
κλίνη  

ΝΑΙ ΝΑΙ** ΝΑΙ** 600 

γ2. Από 0,5 ως 1,5 εκ. 
χ/κλίνη   δρ

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ** ΝΑΙ** 520 

2. των 
αλογή, ανακύκλωση κ.λπ.)  

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 120 ∆ιαχείριση απορριµµά
(δι
* Ο πλήρης εκσυγχρονισµός αποδεικνύεται ε ε την υπαγωγή στο Ν. /98 είτε αρα

νται στα αρχεία της επιχείρησης.  

συγχ ονισµού πρ αυξάνεται  τα ξενοδοχεία 3 κα

beepers) 
ικού  

 
Ι 

 
Ι 

 
Ι 

 
 

 
 

ίτε µ  2601  µε π στατικά 
ανάλογων δαπανών που τηρού

** Η µοριοδότηση του πλήρους εκ
αστέρων, µε συντελεστή 1,2.  

13.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  
1. Χρήση βοµβητών (
ειδοποίησης προσωπ

ρ οσ , για ι 2 

ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑΙ 30
2. Συµµετοχή του 10% 
τουλάχιστον του προσωπικού 

 
σε ετήσιο επιµορφωτικό 
πρόγραµµα (µε σχετική 
πιστοποίηση)  

 
 

ΝΑΙ 

 
 

ΝΑΙ 

 
 

ΝΑΙ 

 
 

ΝΑΙ 

 

240 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

3. Χορήγηση εγχειριδίου      
 λειτουργίας του ξενοδοχείου     

στο προσωπικό  ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 30 
4. Αποδεδειγµένη γνώση ξέ
γλώσσας *  

νης      

α. Για το 50% του προσωπικού  ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 160 
β. Για το 40% του προσωπικού   ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 110 
γ. Για το 30% του προσωπικού  ΝΑΙ ΝΑΙ 70   
5. Απόφοιτοι Τουριστικών 
σχολών  

     

α. Το 50% του προσωπικού  ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 280 
β. Το 40% του προσωπικού  ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 220 
γ. Το 30% του προσωπικού    ΝΑΙ ΝΑΙ 160 
6. Αναλογία απασχολουµένων 
ως προς τον αριθµό των 
δωµατίων (για ξενοδοχείο σε 
πλήρη λειτουργία):  

     

α. Τουλάχιστον ένας (µία) / 4 
ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 160 δωµ.  

     

β. Τουλάχιστον ένας (µία) / 6 
ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 110 δωµ.  

     

γ. Τουλάχιστον ένας (µία) / 8 
ωµ.  ΝΑΙ ΝΑΙ 70 δ

     

δ. Τουλάχιστον ένας (µία) / 10      
δωµ.  ΝΑΙ 50 
7. Απόφοιτοι Γ΄βάθµιας 
εκπαίδευσης σε ποσοστό 
τουλάχιστον 5% του συνόλου 
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κού  ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 150 του προσωπι
8. Αποδεδειγµένη γνώση 
εφαρµογής νέων τεχνολογιών 

κού 
άχιστον 

 
 

 
 

 

του συνόλου του προσωπι
(Η/Υ σε ποσοστό τουλ
5%)  

 
 
 

ΝΑΙ 

 

 
 

ΝΑΙ 

 
 

ΝΑΙ 

 
 
 
 

ΝΑΙ 

 
 
 

150 
* Από τις διαδεδοµένες ευρωπαικές γλ
έρχεται σε άµεσ

ώσσες. Τα ποσοστά υπολογίζονται επί του προσωπικού που 
η επαφή µε τους πελάτες του ξενοδοχείου (υπάλληλοι υποδοχής, σερβιτόροι κ.λπ.) 

 ε µολογούµενο η συγκεκριµένη η 
ας. 
κριτήριο είναι βαθµολογού  για δυναµικότητα 

  δυ τητα άνω των

µβόλων Ν & Ν<300 σηµαίνει: α) ότι το κριτήριο είναι 
υποχρεωτικό ανεξαρτήτως δ ότητας, για όλε  κριτηρίων 
πλην της κατηγορίας αριθµ. 13 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ή β) ότι δεν επιτρέπεται από 

τά συνέπεια δεν αθµολο  
µολογούµενα κριτήρια πρέπει να εξασφαλίζονται για το σύνολο των 

δωµατίων εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στους ανωτέρω πίνακες. 

 
Γενικές διευκρινίσεις  

1. Ν σηµαίνει ότι το κριτήριο
ανεξαρτήτως δυναµικότητ

2. Ν<300 ση

ίναι βαθ  για τ  τάξ

µαίνει ότι το 
κάτω των 300 κλινών και

µενο
ναµικόυποχρεωτικό για  300 

κλινών.  
3. Απουσία των συ

υναµικ ς τις κατηγορίες

τις Τεχν. Προδ/φές και κα
4. Τα βαθ

β γείται
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Υ ΤΥΠΟΥ  Α. ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ ΚΛΑΣΙΚΟ
 

 

5* 4* 3* 2* ΜΟΡΙΑ 
   
ΚΡΙΤΗΡΙΟ  

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ ΠΟΛΗΣ 

. Περιοχή ΙΙ των Τ.Π ΒΑΘΜ ΓΟΥ  ΚΡΙΤΗΡΙΑΟΛΟ ΜΕΝΑ  

1. ΚΤΙΡΙΟ  
1. Χώρος Α΄ βοηθειών +   
εξοπλισµός  ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 18

   
0 

2. Χώρος στάθµευσης για το 
ός ή 

 
 
 

Ν

 
 
 

Ν

 
 
 

Ν

 
 
 

ΝΑ

 
 
 

13

25% των δωµ. κλειστ
ανοικτός, εντός του κτιρίου ή 
σε απόσταση µέχρι 200µ.  ΑΙ ΑΙ ΑΙ Ι 0 
3. Χώρος στάθµευσης τ
λεωφορείων  

ουρ.  
ΝΑ

 
ΝΑΙ

 
ΝΑΙ

 
ΝΑΙ

 
90Ι     

4. Χώρος στάσης τουριστ
λεωφορείων  

ικών  
ΝΑ

 
ΝΑΙ

 
ΝΑΙ

 
ΝΑΙ

 
60 Ι    

5. Προσπέλαση των ΑΜΕΑ 
ους  

ΝΑ
 

ΝΑΙ
 

ΝΑΙ
 

ΝΑΙ
 

180
στους κοινόχρηστους χώρ
του ξενοδοχείου ** 

 

Ι 

 

 

 

 

 

 

 

 
6. ∆ιαµόρφωση δωµατίων για 

 ** 
 
 

ΝΑ

 
 

Ν

 
 

Ν

 
 

ΝΑ

 
 

1

ΑΜΕΑ µε βάση τις ισχύουσες 
Τεχν. Πρ/φές
(υπολογίζεται µόνο αν έχει 
εξασφαλιστεί το σηµείο 6)  

 

 
Ι 

 

 
ΑΙ 

 

 
ΑΙ 

 

 
Ι 

 

 
80 

* Ξενοδοχεία που στεγάζονται σε διατηρητέα ίρια και τα οία δεν άβει σήµα 
 Π.∆. 33/7  λαµβάνουν πιπλέον 300 µόρια.  

 από την µογή χν Π/φών υ ΦΕΚ /1987 

   

ΝΑΙ

 
 

ΝΑΙ 40 

κτ οπ έχουν λ Ειδικό 
λειτουργίας από τον ΕΟΤ βάσει του

** Για τα ξ

9,  ε

εν/χεία που κτίστηκαν πριν  εφαρ  των Τε  το  557Β΄

2. ΥΠΟ∆ΟΧΗ  
1. Υπηρεσία µεταφοράς 
αποσκευών από την είσοδο 
στα δωµάτια  

 
  

 
 

2. Βεστιάριο     ΝΑΙ 40 
3. Θυρίδες φύλαξης τιµαλφών  

ΝΑ
 

ΝΑΙ
 

ΝΑΙ
 

ΝΑΙ
 

120για το 100% των δωµατίων *  Ι     
4. Εφαρµογή νέων 
τεχνολογιών (π.χ. Η.Υ., 
προγράµµατα κρατήσεων 
κίνησης πελατών, έκδοσης 
τιµολογίων κ.λπ.) 

 
 
 

ΝΑ Ν Ν

 
 
 

ΝΑ 100 Ι 

 
 
 
ΑΙ 

 
 
 
ΑΙ Ι 

 
 
 

* Θυρίδες στη ρεσεψιόν ή ατοµικά χρη

3. ∆ΩΜΑΤΙΟ
µατοκιβώτια στα δω   

     

µάτια

  
1. Εµβαδόν δωµατίου 
µεγαλύτερο κατά 20% και 
διαµόρφωση καθιστικού  
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 δωµατίων *  Ν Ν Ν ΝΑ 2α. Για το 30% των ΑΙ ΑΙ ΑΙ Ι 15 
Β. Για το 60% των δωµατίων 
* 

ΝΑ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 290 Ι  

Γ. Για το 100% των δωµατίων 
* 

ΝΑ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 360Ι   

2. Ανθοδοχεία   ΝΑΙ ΝΑ 2 Ι 5 
3. Τηλεόραση στα δωµάτια       
Α. Στο 50% των δωµατίων    ΝΑΙ 70 
β. Στο 100% των δωµατίων    ΝΑΙ ΝΑΙ 140 
4. ∆ορυφορική τηλεόραση  ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 100 
5. Interactive TV ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 100 
6. V eid o – Pay TV  ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 100 
7. Συσκευή FAX ή 
δυνατότητα χρήσης e-mail 
στα δωµάτια  

     

Α. 
τουλάχ

Στο 50% των δωµατίων 
.  

 
ΝΑΙ 

 
ΝΑΙ 

 
ΝΑΙ 

 
ΝΑΙ 

 
70 

Β. Στο 100% των δωµατίων ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 140 
8. Mini
παγ

  bar στα δωµάτια (µε     
οκύστη)  

Α. Στο
τουλάχιστον  ΝΑΙ ΝΑΙ 

 
60 

 30% των δωµατίων     

Β. Στο 100% των δωµατίων   ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 160 
9. Μηχανή για τσάι, καφέ + 
λικά  

 
ΝΑΙ 

 
ΝΑΙ 

 
ΝΑΙ 

 
ΝΑΙ 

 
100 υ

10. Σιδερώστρα παντελονιών ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 50 
11. Σάκος ρούχων για 
αθαριστήριο  

 
ΝΑΙ 

 
ΝΑΙ 

 
ΝΑΙ 

 
ΝΑΙ 

 
15 κ

12. Απαραίτητα για ράψιµο   ΝΑΙ ΝΑΙ 15 
13. Φάκελος αλληλογραφίας    ΝΑΙ ΝΑΙ 15 
14. Βερνίκι υποδηµάτων    ΝΑΙ ΝΑΙ 15 
15. Κόκαλο υποδηµάτων   ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 15 
16. Αυτόνοµη ρύθµιση 
ερµοκρ. δωµατίου  

   
ΝΑΙ 

 
ΝΑΙ 

 
100 θ

4. ΛΟΥΤΡΟ  
. Τηλεφωνική συσκευή στο 
ουτρό  

 
ΝΑΙ 

 
ΝΑΙ 

 
ΝΑΙ 

 
ΝΑΙ 

50 1
λ
2. Μηχανή για ζέσταµα 
ετσετών  

 
ΝΑΙ 

 
ΝΑΙ 

 
ΝΑΙ 

 
ΝΑΙ 

30 
π
3. Ζυγαριά ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 30 
4. Αντιολισθητική µπανιέρα  ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 160 
5. Μπουρνούζι λουτρού  ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 30 
6. Στεγνωτήρας µαλλιών    ΝΑΙ ΝΑΙ 30 
7. Καλύµµατα κεφαλής 
πάνιου  

  ΝΑΙ ΝΑΙ 15 
µ
8. Βαµβάκι   ΝΑΙ ΝΑΙ 15 
9. Ξυραφάκια µιάς χρήσεως  ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 15 
10. Μπατονέτες για τα αυτιά    ΝΑΙ ΝΑΙ 15 
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ώµατος, χεριών  
 

ΝΑΙ 
 

ΝΑΙ 
 

ΝΑΙ 
15 11. Λοσιόν ή γαλάκτωµα  

σ
12. Κρέµα µαλλιών 

onditioner)  (c
    15 

ΝΑΙ ΝΑΙ 
13  ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 15 . Λίµα νυχιών   
14. Σαµπουάν    ΝΑΙ ΝΑΙ 15 
15. Σακούλες υγιεινής      15 ΝΑΙ ΝΑΙ
16. Πετσέτα θαλάσσης  ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 30 
 
5. ΧΩΡΟΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΗΛ Ν  

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 180 

– ΕΚ∆ ΩΣΕΩ
 1. Αίθουσα συσκέψεων από 

20 ως 50µ2* 
    

2. Αίθουσα πολλαπλών 
χρήσεων πλήρως 
εξοπλισµένη** 

     

Α. Από 50 ως 100 µ2  ΝΑΙ 2ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 00 
Β. Από 101 ως 250 µ2  ΝΑΙ 2ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 50 
Γ. Από 251 ως 500 µ2  ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 300 
∆. Από 501 µ2 και άνω  ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 3  50
 * Κάθε αίθουσα βαθµολογείται χωρι

** Στα ξενοδ. 5* βαθµολ

στά. 

ογούνται οι, επιπ ς υποχρεωτικής, α   

  
ΝΑΙ ΝΑΙ 35 

λέον τη ίθουσες

6. ΕΣΤΙΑΣΗ  
1. Πετσέτες υφασµ. σε όλα τα 
γεύµατα  

   

2. Επιφάνεια βασικού 
εστιατορίου προσαυξηµένη 
κατά 30% σε σχέση µε τις 
προδιαγραφές, µε ανάλογη 

 
 

 
 

 
 

 

προσαύξ. κουζίνας και      
βοηθητικών χώρων  ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

 

ΝΑΙ 

 
 

290 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

3. Θεµατικό εστιατόριο ή
εστιατόριο αλά καρτ, πέραν 
του υποχρεωτι

 

κού (για 
ου ενός, καθένα 

 
 
 

ΝΑΙ 

 
 

ΝΑΙ ΝΑΙ 430 
περισσότερα τ
βαθµολογείται χωριστά) 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

ΝΑΙ 

 
 
 
 

4. Σύνθεση πρωινού * ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 240 
5. ∆ιάρκεια πρωινού
3 ωρών  

 άνω των 
ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

 
ΝΑΙ 

 
95 

   

6. ∆ιάρκεια γεύµατος άνω 
3 ωρών  

των 
ΝΑΙ 

 
95 

 
ΝΑΙ 

 
ΝΑΙ 

 
ΝΑΙ 

 

7. R.S. για το πρωινό    ΝΑΙ ΝΑΙ 120 
8. R.S. 24 ώρες για σάντουιτς 
και σνακς  

   
ΝΑΙ 

 
ΝΑΙ 

 
120 

9. R.S. 24 ώρες για πλήρες   
ΝΑΙ 

 
ΝΑΙ 

 
ΝΑΙ 

 
170 γεύµα  

10. Επιλογή µενού από 3 
διαφορετικά κύρια πιάτα, 
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ορεκτικά, επιδόρπια ΝΑΙ ΝΑΙ 120 ΝΑΙ 
11. Μενού για χορτοφάγους  ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 120 
12. ∆ιαιτητικό µενού ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 120 
13. Εξοπλισµός εστίασης 
παιδιών  

  
ΝΑΙ ΝΑΙ 60 

   

14. BAR επιπλέον του 
κ 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
 υποχρεωτικού, καφενείο, σνα

– µπαρ κ.λπ. ** 

 
 

 
 

 
 

 
 

ΝΑΙ 

 

290 
15. Early breakfast service    95 ΝΑΙ ΝΑΙ 
16. Παροχή γεύµατος σε 
θερµοµονωµένη συσκευασία 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

 

50 
για πελάτες που θα 
γευµατίσουν εκτός 
ξενοδοχείου  

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

* Ελάχιστη σύνθεση πρωινού: καφές (φίλτρου, στιγµιαίος, ελληνικός), τσάι, γάλα, σοκολάτα, 2 είδη 
, βούτυρο, µαργαρίνη, δη µαρµελάδας, µέλι, ρί, 4  

ατος, αυγά (ζεστά / κρύα), ι, µού µπόσ ητρια έσκα φρ .  

** Το καθένα βαθµολογείται χωριστά.  

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 120 

φρέσκου ψωµιού, φρυγανιές, κέικ
προϊόντων κρέ

2 εί τυ  είδη
γιαούρτ σλι, κο τα, δηµ κά, φρ ούτα

17. Γήπεδο βόλεϊ**** 
18. Γήπεδο τένις****  ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 180 
19. Νυκτερινός φωτισµ
γηπέδου  

ός  
ΝΑΙ 

 
ΝΑΙ 

 
ΝΑΙ 

 
ΝΑΙ 

 
60 

20. Μίνι γκολφ  ΝΑΙ ΝΑΙ 1  ΝΑΙ ΝΑΙ 45
21.Μαθήµατα για διάφορα 
σπορ από ειδικευµένους ΝΑΙ ΝΑΙ 
εκπαιδευτές  

   
ΝΑΙ 

 
ΝΑΙ 

 
145 

22. ∆ιοργάνωση πολιτιστικών 
ν 
 
 

 
ΝΑΙ 

 
 

ΝΑΙ 

– ψυχαγωγικώ
δραστηριοτήτων από
ειδικευµένο προσωπικό
(animateurs)  

 
 

  
 
 

ΝΑΙ 

 
 
 

ΝΑΙ 

 
 
 

145 

23. Night – club / Discotheque  
ΝΑΙ ΝΑΙ / Piano bar  

  
ΝΑΙ 

 
ΝΑΙ 

 
240 

* Στα ξεν/χεία 5*, εφόσον διαθέτουν δύο πισίνες (ανοικτή και κλειστή θµολογείται µόνο η

.  

ι χωριστά.  

ογούνται τα πέραν των υποχ ών απ χν. Π  γήπ οικτά ή κλειστά.  

), βα  µία 
διότι η άλλη είναι υποχρεωτική.  

** Καθεµία βαθµολογείται χωριστά

*** Το καθένα βαθµολογείτα

**** Βαθµολ ρεωτικ ό τις Τε ροδ/φές εδα, αν
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 ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ  
 
Α. ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ
 

 

ΜΟΡΙΑ 
   
ΚΡΙΤΗΡΙΟ  5* 4* 3* 2* 

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ ΠΟΛΗΣ 

 Τ.Π. Περιοχή ΙΙ των ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

8. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ*  
ς 1. Γραφείο ενοικιάσεω

αυτοκινήτων** 
 

ΝΑΙ 
 

ΝΑΙ 
 

ΝΑΙ 
 

ΝΑΙ 
 

150 
2. Κατάστηµα εφηµερίδ
περιοδικών ή / 
καπνοπωλείο ή

ων – 
και 

 / και 
 

ΝΑΙ 
 

ΝΑΙ 
 

ΝΑΙ 
 

ΝΑΙ 150 
φωτογραφικά είδη  

     
 

3. Κουρείο – κοµµωτήριο  ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 150 
4. Τουριστικά είδη – 
αναµνηστικά  

 
ΝΑΙ 

 
ΝΑΙ 

 
ΝΑΙ 

 
ΝΑΙ 

 
150 

5. Κοσµήµατα ή / και ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 150 
ενδύµατα  
* Κάθε κατάστηµα βαθµολογείται χωριστά. Γίνονται δεκτά και άλλα καταστήµατα, συναφή µε τη 

οδοχείου, µε την προϋπόθεση ότι θα έχουν εγκριθεί από τον ΕΟΤ στη φάση 
ν. πιπλέον βα ολογούµενα καταστήµατα τ πολύ έως τέσσερα 

γίας από τον ΕΟ

ΑΛΕΙΑ ΕΛΑΤΩ  & ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  
ι  ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ   80 

λειτουργία του ξεν
έγκρισης των αρχιτεκτονικών σχεδίω
(4).  

Ε θµ ο 

** Με Ειδικό Σήµα λειτουρ

9. ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ – ΑΣΦ
1. Πόρτες δωµατίων µε µάτ

Τ.  

 Π Ν

2. Σύστηµα αναζήτησης – 
ειδοπ. Πελατών  

 
ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ   80 

    

3. Οπτικοί συναγερµοί για  
ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 100 κωφούς  

    

4. Άκαυτες χειρολαβές & 
κλειδαριές θυρ.  

 
ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ   80 

    

5. Ανιχνευτές καπνού στα 
δωµάτια  

 
ΝΑΙ 

 
ΝΑΙ 

 
ΝΑΙ 

 
ΝΑΙ 

 
100 

6. Κλειδαριές στα παράθυρα  ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ   80 
7. 24ωρη προστασία (security)  ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 100 
8. Έλεγχος χώρου 
στάθµευσης  

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 100 

9. Έλεγχος µε video στους 
ΝΑΙ ΝΑΙ κοινόχρ. χώρ.  

   
ΝΑΙ 

 
ΝΑΙ 

 
  80 

10. Έλεγχος µε video στους 
διαδρόµους  

 
ΝΑΙ 

 
ΝΑΙ 

 
ΝΑΙ 

 
ΝΑΙ 

 
  80 

11. Έλεγχος µε video στην 
είσοδο  

 
ΝΑΙ 

 
ΝΑΙ 

 
ΝΑΙ 

 
ΝΑΙ 

 
  80 

12. Ηλεκτρονικά κλειδιά 
δωµατίων  

 
ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 120 
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ΛΑΣΙΚΟΥ Υ  

 
 
Α. ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ Κ ΤΥΠΟ
 

 

5* 4*  ΜΟΡΙΑ 
   
ΚΡΙΤΗΡΙΟ  3* 2*

10. ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  
1. Μεγάλο φαρµακείο  ΝΑΙ   ΑΙ 40 ΝΑΙ ΝΑΙ Ν   
2. Check out από τη
τηλεόραση  

ν    Ι 0 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑ   8

3. Μηνύµατα

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ ΠΟΛΗΣ 

Περιοχή ΙΙ των Τ.Π. ΒΑΘΜΟΛ ΓΟΥΜ ΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ Ο Ε

 από την ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ   80 
τηλεόραση  
4. Speaker phone  ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ   40 
5. Voice mail  ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ   40 
6. Σύνδεση µε διαδίκτυο  ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ   60 
7. Σύνδεση data port  ΝΑΙ   Ι  ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑ   60
8. Μίνι λεωφορείο µε οδηγό για 

ε
ν  

 
 

 
 

 
 

 
Ι 

 
 

δωρεάν µεταφορά π λατών και 
αποσκευώ

 

ΝΑΙ

 

ΝΑΙ

 

ΝΑΙ

 

ΝΑ

 

120
9. Φύλαξη παιδιών (baby    Ι  
sitting)  

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑ   80

10. Καθάρισµ  πλύσιµο – 
σιδέρωµα ρού

α –
χων εντός ή εκτός  

 
 
ΑΙ 

 
0 του ξενοδοχείου  

   

ΝΑΙ

 

Ν

 

  8
11 άλεια πελατών  . Ιδιωτική ασφ ΝΑΙ   ΑΙ 0 ΝΑΙ ΝΑΙ Ν   8
12. Γιατρός για ξε  µε 
πάνω από 50 όµενους  

νοδοχεία
 εργαζ

 
 

 
 

 
 

 
Ι 

 
 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑ   80

13. Παγοµηχανή στους ορόφους   
 

 
 

 
ΑΙ 

 
0 ή στις πτέρυγες των δωµατίων  ΝΑΙ ΝΑΙ Ν   4

14. Στρώσιµο κρεβατιών και το 
απόγευµα  

 
ΝΑΙ ΝΑΙ   40 

    

 
ΙΣ  

ναγνωρισµένου διεθνούς 
υστήµατος (π.χ. ISO)   

 
 

 
ΝΑΙ 

 
 

 
ΝΑΙ 

 
 

 
ΝΑΙ 

 
 

 
ΝΑΙ 

 
 

 
200 

11. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕ
1. Πιστοποίηση ενεργειακής 
διαχείρισης από αρµόδιο φορέα 
π.χ. ΚΑΠΕ ή µέσω      
α
σ
2. Πιστοποίηση οικολογικής 
ιαχείρισης (οµοίως µε 
νεργειακή διαχείριση)  

 
 

ΝΑΙ 

 
 

ΝΑΙ 

 
 

ΝΑΙ 

 
 

ΝΑΙ 

 
 

200 
δ
ε
3. Πιστοποίηση ποιότητας 
αρεχόµενων υπηρεσιών µέσω 
να
π
α γνωρισµένου διεθνούς 
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υστήµατος (π.χ. ISO)  ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 200 σ
 
 
 

 ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ ΚΛΑΑ. ΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ  
 

 

  
   
ΚΡΙΤΗΡΙΟ  5* 4* 3* 2* ΜΟΡΙΑ

12. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  
1. Πλήρης εκσυγχρονισµός
κτιρίου και εξοπλισµού*  

       

α. Εντός της τελευταίας 2ετιάς       
α1. Άνω του 1,5 εκατ. δρχ ανά 

νη ΑΙ 
 
ΑΙ ΑΙ ΑΙ 80 κλί    

 
Ν Ν

 
Ν

 
Ν

 
7

α2. Από 0,5 ως 1,5 εκ. 
/

   Ι 680 
δρχ κλίνη   

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑ

β. Εντός της τελευταίας 4ετίας       
β1. Άνω του 1,5 εκατ. δρχ ανά 
κλίνη   

 
ΝΑΙ 

 
ΝΑΙ 

 
ΝΑΙ 

 
ΝΑΙ 

 
680 

Β2. Από 0,5 ως 1,5 εκ. 
δρχ/κλίνη

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 600 
  

Γ. Εντός της τελευταίας 7ετίας       
Γ1. Άνω του 1,5 εκατ. δρχ ανά  

Ι 
 
Ι 

 
Ι 

 
κλίνη  ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑΙ 

 
 600

Γ2. Από 0,5 ως 1,5 εκ. 
δρχ/κλίνη  

ΝΑΙ Ι Ι  520 ΝΑ ΝΑ ΝΑΙ

2. Αποθήκευση και διαχείρι
απορριµµάτων (π.χ. ψυγείο

ση 
 

Ι Ι Ι   αποθήκευσης κ.λπ.)  

 
 
ΑΝ

 
 
ΑΝ

 
 
ΑΝ

 
 

ΝΑΙ

 
 
201

* Ο πλήρης εκσυγχρονισµός αποδεικνύετ ε την γή στ 01/9 ε παραστατικά 
αι στα αρχεία της επιχείρησης. 

ότηση του πλήρους εκσυγχ ού πρ νεται  ξεν α 3 και

εις  
αίνει ότι το κριτήριο είναι βαθµολογούµενο για τη συγκεκριµένη τάξη 

.
σηµαίνει ότι το κριτήριο εί θµο µενο δυναµ τα 

ών και ποχρεωτι ό για δυναµικότητα άνω τω
ν.  

όλων Ν & Ν<300 σηµαίνει: α) ότι το κριτήριο είναι 
ποχρεωτικό ανεξαρτήτως ικότ για ό ς κατηγορίες κριτηρίων 

ας αριθµ. 13 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ή ) ότι δε επιτρέπεται από 
εχν. Προδ/φές και κατ πεια αθµολογείται. 

ΝΟ∆ΟΧΕΙΟ ΠΟΛΗΣ 

Ι των Τ.Π. 

αι είτε µ  υπαγω ο Ν. 26 8 είτε µ
ανάλογων δαπανών που τηρούντ

** Η µοριοδ ρονισµ οσαυξά , για τα οδοχεί  2 
αστέρων, µε συντελεστή 1,2.   

 
Γενικές διευκρινίσ

1. Ν σηµ
ανεξαρτήτως δυναµικότητας

2. Ν<300 
  

ναι βα λογού  για ικότη
κάτω των 300 κλιν
κλινώ

υ κ ν 300 

3. Απουσία των συµβ
υ

  
 δυναµ ητας, λες τι

πλην της κατηγορί
τις Τ

 β ν 
ά συνέ  δεν β

ΞΕ

Περιοχή Ι ΒΑΘΜΟ ΓΟΥΜ Α ΚΡ ΡΙΑΛΟ ΕΝ ΙΤΗ  
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4. Τα βαθµολογούµενα κριτήρια πρέπει να εξασφαλίζονται για το σύνολο των 
δωµατίων εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στους ανωτέρω πίνακες.  

 
 

ΧΕΙΟ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ  

 
 
 

 
Α. ΞΕΝΟ∆Ο
 

 

ΜΟΡΙΑ 

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ ΠΟΛΗΣ 

   
ΚΡΙΤΗΡΙΟ  5* 4* 3* 2* 

13. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  
µητών (beepers) 1. Χρήση βοβ

ειδοποίησης προσωπικού  
ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 30 

2. Συµµετοχή του 100% 

 
(µε σχετική 

τουλάχιστον του προσωπικού σε 
ετήσιο επιµορφωτικό
πρόγραµµα 
πιστοποίηση)  

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 240 

3. Χορήγηση εγχειριδίου 
ίου 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 30 
λειτουργίας του ξενοδοχε
στο προσωπικό  
4. Αποδεδειγµένη γνώση ξένης   
γλώσσας* 

   

α. Για το 50% του προσωπικού  ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 160 
β. Για το 40% του προσωπικού   ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 110 
γ. Για το 30% του προσωπικού    ΝΑΙ ΝΑΙ 70 
5. Απόφοιτοι Τουριστικών  
σχολών  

    

α. Το 50% του προσωπικού   ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 280 

Περιοχή ΙΙ των Τ.Π. ΒΑΘΜΟ ΟΥΜ  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΛΟΓ ΕΝΑ

β. Το 40% του προσωπικού   ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 220 
γ. Το 30% του προσωπικού     ΝΑΙ ΝΑΙ 160 
6. Αναλογία απασχολουµέν
ως προς τον αριθµό των
δωµατίων (για ξεν
πλήρη λειτουργία):  

ων 
 

οδοχείο σε 

     

α. Τουλάχιστον ένας (µία) / 4 ΝΑΙ Ν Ν
δωµ.  

ΝΑΙ ΑΙ ΑΙ 160 

β. Τουλάχιστον ένας (µ
δωµ.   

ία) / 6 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 110  

γ. Τουλάχιστον ένας (µία
δωµ.  

) / 8  ΝΑΙ ΝΑΙ 70  

δ. Τουλάχιστον ένας (µία) / 10  ΝΑΙ 50   



 203

δωµ.   
7. Απόφοιτοι Γ΄βάθµιας 
κπαίδευσης σε ποσοστό 
ουλάχιστον 5% του συνόλου 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 150 
ε
τ
του προσωπικού 
8. Αποδεδειγµένη γνώση 

γιών 
το ωπικού 
(Η χιστον 
5%)  

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 150 
εφαρµογής νέων τεχνολο
υ συνόλου του προσ
/Υ σε ποσοστό τουλά

* Από τις διαδεδοµένες ευρωπαικές γλώσσες ποσοστ λογίζον πί του π πικο
ε τους πελάτες του ξενοδοχείου (υπάλληλοι υποδοχής, σερβιτόροι κ.λπ.)  

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

. Τα ά υπο ται ε ροσω ύ που 
έρχεται σε άµεση επαφή µ

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 204

Η διαδ µβάνει µία 

ειρά από εγκρίσεις και θεωρήσεις οι οποίες κρίνονται περιττές. ∆ηλαδή απαιτείται 

γκριση και θεώρηση κάθε χρόνο µε καταβολή σχετικού παράβολου:  

- των υπεύθυνων δηλώσεων τιµών των ξενοδοχείων  

- του αναλυτικού τιµοκαταλόγου που τοποθετείται στον χώρο της υποδοχής  

µατίων  

ν που τοποθετούνται στα δωµάτια  

Μ ούστευση ακίδων, 

αποφασίστηκε, µετά από πρόταση του Ξ.Ε.Ε. σε συνεννόηση µε τον Υπουργό και 

, οι µικρές π ίδες τι  που τ ετούν στα 

 του  οποίος θα ευθύνεται 

 ποσών από την µεγάλη πινακίδα τιµών της υποδοχής που 

 της ιφέρε αι το .Τ. α 

εία της Α ου, σύµφωνα µε τη γνωµοδότηση της Νοµικής 

Ε., ω πινακίδες των δωµατίων αποτελούν απόσπασµα 

 µ ότ ιττεύ εώρ ους ις αρµ ες 

π ν  τον τρόπο εξυπηρετούνται οι δηµόσιες υπηρεσίες, 

αγίσουν 350.000 πινακίδες δωµατίων, χωρί να 

όµως στο ελάχιστο το δικαίωµα ενηµέρωσης του καταναλωτή. Ο 

ητα  απ λές π  τι  

ηγοί ξενοδοχείων) πριν την άφιξη του ο 

αν ο συγκεκριµένο  και αµφιβάλλει για την 

ατίου ί να ουλε ην κεντρική πινακίδα 

.  

ΘΕΩΡΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙ∆ΩΝ ΤΙΜΩΝ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΩΝ 
ικασία θεώρησης των τιµών που δηλώνουν τα ξενοδοχεία περιλα

σ

έ

- των αναλυτικών καταστάσεων των δω

- των πινακίδων τιµώ

ε γνώµονα την απλ της διαδικασίας θεώρησης των πιν

Υφυπουργό Ανάπτυξης ινακ µών οποθ ται δωµάτια 

να υπογράφονται µόνο από τον ∆ιευθυντή

για την ορθή µεταφορά των

 ξενοδοχείου, ο

εγκρίνεται από τη ∆ιεύθυνση Τουρ

ξενοδοχ ττικής. Εξάλλ

Υπηρεσίας του Ξ.Ε. οι εν λόγ

ισµού  Περ ιας κ ν Ε.Ο για τ

της εγάλης πινακίδας τιµών, οπ

αρχές. Είναι ροφα ές ότι µ’ αυτό

ε περ ει η θ ησή τ από τ όδι

αφού δεν θα χρειαστεί να σφρ

βλάπτεται 

ς 

τελευταίος πλέον έχει τη δυνατότ  ν  πληροφορηθεία ό πολ ηγές για ς τιµές

ενός ξενοδοχείου (internet, οδ  από  στ

κατάλυµα και ότ  καταλύσει στ  ξενοδοχείο  

τιµή του συγκεκριµένου δωµ µπορε  συµβ υθεί τ

που βρίσκεται στην υποδοχή

 

 

 

 
 



ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΤΙΜΩΝ 2006/7 – (1/4/06-31/3/07)  
ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ .....................................................................................................................................................................................................  
κατηγορία ...........  Αρ. δωµατίων ..............  Αρ.διαµ/των .................Αρ. κλινών .............Α.Φ.Μ.: .....................   ∆.Ο.Υ. .................................  
∆ιεύθυνση .. ....... ....... ...........  
τηλέφωνα: ... AX: ...... .. E-MAIL: ................................. WEB SITE: ............................................................  

........ .......................... ............... οδός .........................................................................

............................F ........ ......................
αριθµ... ....Τ.Κ. ....................

Ο Υπογεγρα ...... ..................... . νόµιµ ρόσω  Ξενο κής  Επιχείρησης 
...................................................................................................................... που εκµεταλλεύεται το ανωτέρω ξενοδοχειακό 
κατάλυµα, µ ίζοντας τις συνέπειες του νόµου για  ψευδή  η ανακριβή δήλωση καθώς και 
τις προβλεπ ια το χρονικό διάστηµα 1/4/2006 – 31/03/2007 επιθυµώ να εισπράττω τις 
κατωτέρω α δους, τις οποίες υποχρεούµαι να τηρήσω µε ακρίβεια σύµφωνα µε την υπ’ 
αριθµ. 1172 -2004 απόφαση του Υφυπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης. (ΦΕΚ 16/Β/2005) 

µµένος................................ ................

ε ατοµική µου ευθύνη ∆ΗΛΩΝΩ, γνωρ
όµενες κυρώσεις του Ν. 2160/93, ότι γ
ναφερόµενες τιµές στις οριζόµενες περιό
0/31-12

........... ος εκπ πος της δοχεια

 
Χ Α Μ Η Λ Η  Π Ε Ρ Ι Ο ∆ Ο Σ  Υ Ψ Η Λ Η  Π Ε Ρ Ι Ο ∆ Ο Σ  

Από / Έως Από / Έως Από / Έως Από / Έως Από / Έως Από / Έως 

___/___/___ ___/___/___ ___/___/___ ___/___/___ ___/___/___ ___/___/___Ε Ι ∆ Ο Σ  ∆ Ω Μ Α Τ Ι Ω Ν  

___/___/___ ___/___/___ ___/___/___ ___/___/___ ___/___/___ ___/___/___
∆ωµάτιο 1 κλίνης µε λουτρό ή WC       
∆ωµάτιο 1 κλίνης µε λουτρό ή WC & AC       
∆ωµάτιο 2 κλινών µε λουτρό ή WC       
∆ωµάτιο 2 κλινών µε λουτρό ή WC & AC       
∆ιαµέρισµα 1 . δωµατ. χωρίς AC       δίκλ
∆ιαµέρισµα 1 δίκλ. δωµατ. µε AC       
∆ιαµέρ. 1 µονόκλ. & 1 δίκλ.δωµατ.χωρίς AC       
∆ιαµέρ. 1 µονόκλ. & 1 δίκλ.δωµατ. µε AC       
∆ιαµέρ. 2 δίκλ ωµατ. χωρίς AC       . δ
∆ιαµέρ. 2 δίκλ. δωµατ. µε AC       
∆ιαµέρ. 1 µονόκλ.& 2 δίκλ.δωµατ.χωρίς AC       
∆ιαµέρ. 1 µονόκλ.& 2 δίκλ.δωµατ.µε AC       

∆ωµάτιο 1 κλίνης       ΠΛΕΟΝΕΚΤΙΚ ∆ΩΜΑΤΙΑ 
∆ωµάτιο 2 κλινών       

Α 

∆ωµάτιο 1 κλίνης       ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΑ ∆ΩΜΑΤΙΑ 
∆ωµάτιο 2 κλινών       
Πρωινό       ΤΙΜΕΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ 
Γεύµα       

ΤΙΜΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ       
*AC = Κλιµατισ ός  - *WC  = Τουαλέτα  
*ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΣΕ 4 ΑΝΤΙΤΥΠΑ  
*Σε ανάγκη το παρόν να φωτοτυπηθεί 
*Στις παραπάν  τιµές συµπεριλαµβάνονται οι νόµιµες επιβαρύνσεις.  

 
 

 
  
 
  
 
  

µ

       
Ηµεροµηνία: ............./........................................../2006 

    Ο – Η ∆ηλ......... 
 
 
 
(Υπογραφή & σφραγίδα) 

ω

 

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 
Έχουν ελεγχθ και εγκρίνονται οι παραπάνω τιµές σύµφωνα µε την υπ’εί  
αριθµ. 11720/31-12-2004   απόφαση του Υφυπουργού Τουριστικής 
Ανάπτυξης. 

Αθήνα 31 – 03 – 2006  
         Η ∆ιευθυντής 
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/__ 

 
         
        
        

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΙΜΩΝ ∆ΩΜΑΤΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2006/7 (1/4/2006 ΜΕΧΡΙ 31/3/2007) 
PRICE LIST PER ROOM YEAR 2006/7 (1/4/2006 TO 31/3/2007) 

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ:  ………………… ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:  …………………………………………………….. ΠΕΡΙΟΧΗ:  ……………………......……………. ....... 
HOTEL:  ……………………………………………………....……….. CITY:  ……………………......……………. CATEGORY:  ………....... 

ΚΑΤΗΓΟΡΙ   ΕΣ ∆ΩΜΑΤΙΩΝ                                       
Από/Έως 
From/To 

Από/Έως 
From/To 

Από/Έως 
From/To 

Από/Έως 
From/To 

Από
Fro

/Έως 
m/To 

Από/Έ
From/

ως 
To 

__/__/__ __/__/__ __/__/__ __/__/__ __/__/__ __/__Αναγράφονται οι αριθµοί

_ /__ 

 των αντίστοιχων δωµατίων   

__/__/__ __/__/__ __/__/__ __/__/_ __/__/__ __/__
ΜΙΑΣ ΚΛΙΝΗΣ ΜΕ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ 
α)Με λουτρό  ..........................................................................................             
.......................................................... ........ ................................................................................................................................................................................ 
.................................................................. . ..................................... ....... ................................................................................................................................... 
β)Απλά  .........................................................................................             
.................................................................................................................................................................................................................................................. 
ΜΙΑΣ ΚΛΙΝΗΣ ΧΩΡΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ 
α)Με λουτρό  .........................................................................................             
.................................................................................................................................................................................................................................................. 
β)Απλά    .........................................................................................           
.................................................................. . . . ........................................................................................... ..................................................... ....... ......... ............. 
∆ΥΟ ΚΛΙΝΩΝ ΜΕ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ 
α)Με λουτρό      .........................................................................................         
.................................................................. .................. ... ................................................................................................................................................. ..........
.................................................................. . . . . .................. ... .................. ....... ......... ....... .................................................................................................... ..........
.................................................................. . .................. ... .................................................................................. .............................................................. ..........
.................................................................. .................. ... ................................................................................................................................................. ..........
.................................................................. .................. ... ...........................................................................................................................................................
.................................................................. . . .................. ... ............................ ....... ......................................................................................................................
.................................................................. ................... .... .........................................................................................................................................................
β)Απλά  .........................................................................................             
.................................................................................................................................................................................................................................................. 

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 
HELLENIC CHAMBER OF HOTELS
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....... ................... ...... . ........................................... ............ ................................. ......... ......... ................................................................................. ......................  
∆ΥΟ ΚΛΙΝ ΙΣΩΝ ΧΩΡΙΣ ΚΛΙΜΑΤ ΜΟ 
α)Με λουτ .... ....... ...... .     ρό  .................. ........ ......... ......... ...........................         
................ .... ....... ...... . ............. .................................................... ........ ......... ......... ................................................................................. .......... .......................... 
................ .... ....... ...... . ............. .................................................... ........ ......... ......... ................................................................................. .......... .......................... 
................ .... ....... ...... . ............. .................................................... ........ ......... ......... ................................................................................. .......... .......................... 
................ ................... ...... . ............. .................................................... ......... ......... ................................................................................. .......... .......................... 
................ ............................................ ............. .................................................... ................................................................................. .......... .......................... 
................ . . ...... ............. .................................................................. .............. ............................. ............................................................ .......... .......................... 
β)Απλά          .........................................................................................     
............................................................................................................................... .................................................... ........................... .......... .......................... 
........................................................................................................................................................................................... ............................. .......................... 
ΤΡΙΩΝ ΚΛ Ν ΜΕ ΜΑΤΙΣΜΟ ΙΝΩ  ΚΛΙ
α)Με λουτ ..........................................................................................     ρό          
............................................................................................................................... ...... ... ...... ................................................ .......................... .......................... 
β)Απλά  .........................................................................................             
ΤΡΙΩΝ ΚΛ Ν ΧΩ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ ΙΝΩ ΡΙΣ 
α)Με λουτ ..........................................................................................     ρό          
............................................................................................................................... ...... .. .............................................. ......... .......................... .......................... 
β)Απλά  .........................................................................................             
 

  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ∆ΩΜΑΤΙΩΝ                                         
Από/Έως 
From/To 

Από/Έως 
From/To 

Α ς 
F o 

ς 
om/To 

Α
F

ως 
o 

πό/Έω
rom/T

Απ
Fr
ό/Έω πό/Έως 

rom/To 
Από/Έ
From/T

__/__/__ __/__/__ _ _ _ _ _/__/_  __/__/__ _/__/__ __/__/_Αναγράφο οι αριθµοί των αντίστοιχων δωµατίων     

_ _ _ 

νται 

__/__/__ __/__/__ __/__/_  __/__/__ _/__/__ __/__/_
ΠΛΕΟΝΕΚΤΙΚΑ  ∆ΩΜΑΤΙΑ
α) 1 Κλίνης  ..........................................................................................             
.................................................................................................................................................................................................. ........................... ..................... 
β) 2 Κλινώ   ν   ..........................................................................................           
.................................................................................................................................................................................................. .......... .................... ..................  
ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΑ  ∆ΩΜΑΤΙΑ
α) 1 Κλίνη .. ................................................................................             ς  ........
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................................................................................................................................................................................................................................................ ..
β) 2 Κλινών   ..........................................................................................             
............................................................................................................................ ................................................................................................................... ...
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ  ΚΛΙΜΑΤΙΜΕ ΣΜΟ 
α) Ενός δικλίνου δωµατίου .........     ................................................................         
................................................................ .................................................. ................................................................................................................................
.............................. ... ................................................................................................. ............................................................................... ................................. 
β) Ενός µονοκλίνου και ενός δικλίνου δωµατίου ........................................             
................................................................................................................................................... ... ... ..... ........................ .................. .................. ................... ..... 
γ) ∆ύο δικλίνων δωµατίων .........................................................................             
............................................................................................................................... ....... ..... ..... ........ ........................ ............... ................ ................ ............... .... 
ΤΙΜΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ             
ΤΙΜΗ ΠΡΩΪΝΟΥ             
ΤΙΜΗ ΓΕΥΜΑΤΟΣ             

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: GENERAL REMARKS:
Οι  τιµές ισχύουν These prices are applicable for a stay up to 12.00 a.m. of the  για παραµονή µέχρι τη 12η ώρα της επόµενης ηµέρας. 
Η τιµή δωµατίου για διηµέρευση θα εισπράττεται µειωµένη κατά 50% της  following day.  
τιµής του δωµατίου. Clients occupying the room during the day are charged with 50%  
 discount of the room rate. 

 
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ: SURCHARGES:
1.Για παραµονή µέχρι δύο µόνο ηµερών µπορεί να προσαυξάνεται η  1.For a stay up to two days the room rate can be increased 
αντίστοιχη τιµή κατά 10%.  by 10%. 
2.Για προσθήκη κλ 2.The addition of an extra bed in a  room-upon the client's  ίνης σε δωµάτιο εφ'οσον ζητηθεί από τον πελάτη,  
η αντίστοιχη τιµή προσαυξάνεται κατά 20%. Για προσθήκη κλίνης σε request-will increase the room rate by 20 %. The addition of an  
 διαµέρισµα, η αντίστοιχη τιµή διαµερίσµατος προσαυξάνεται κατά 10 %. extra bed in a suite will increase the relevant rate by  10 %. 
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 ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 
        

        Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟΥ       

Έχουν ελεγχθεί και εγκρίνονται οι παραπάνω τιµές σύµφωνα µε την υπ’   THE HOTEL MANAGER 
αριθµ.11720/31-12  -04 απόφαση του Υφυπουργού Τουριστικής  
Ανάπτυξης.                                               Αθήνα 31 – 03 – 2006  

 

 
      

       
                                         Η ∆ιευθυντής 

                                               Αγνή Χριστίδου     
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΠIMEΛ Σ EΛΛA∆OΣ  
MO  ΣXEΣEΩN Ξ O ΩN KAI ΠEΛA N AYTΩN  

 8 του ν. 1652/30-10-1986 (Φ

µου  τότε που δηµ  Eφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως απόφαση 503007/1976 (  Γραµµατέα του 
Eλληνικού ργανισµ ουρισµού “Περί κανονισµού σχέσεω ων και πελατών 
αυτώ  έχει ς :  

Περί µ σχέσε ν ξενοδόχων πελατών αυτών

Σ
όψ ς διατάξεις

  ∆/τος της περί  Ξενοδόχων 
και Ξενοδοχείων .  

όπως και 
συνεπληρώθηκε ε τα ∆. 3430/1955, N. 4.  

 µ θ. 156/29-1-1976 απόφαση του ∆.Σ. E.O.T., αποφασίζοµε:  
ανονισµό που  στις σχέσεις των Ξενο ων και πελατών 
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να ζητήσει προκαταβολή µέχρι 25% στο σύνολο της τιµής διανυκτέρευσης για όλες τις 
ηµέρες της διαµονής που έχουν παραγγελθεί. H προκαταβολή δεν πρέπει να είναι 
κατώτερη του µισθώµατος µιας ηµέρας.  
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H παραγγελία κράτησης θεωρείται ότι ολοκληρώνεται µε τη λήψη της 
προκαταβολής που καθορίσθηκε κατά τα ανωτέρω, ή µε την έγγραφη αποδοχή της 
κράτησης από τον ξενο .  

Άρθρο 3 
δόχο

Όποιος παραγγείλει δωµάτια προκειµένου να τα χρησιµοποιήσει για 
προκαθορισµένη χρονική ερίοδο και τελικά δεν τα χρησιµοποιήσει για όλη ή µέρος της 
περιόδου, οφείλει να αποζη  το ξενοδόχο µε το µισό της τιµής που συµφωνήθηκε 
για την περίοδο που τα µοποίησε. Αν όµως ο πελάτης προειδοποίησε τον 
ξενοδόχο πριν από 21 τουλάχιστον ηµέρες, τότε απαλλάσσεται από την αποζηµίωση και 
ο ξενοδόχος υποχρεού   άµεση επιστροφή της προκαταβολής που τυχόν 
εισέπραξε.  

Άρθρο 4 

 π

ν 

ται

µιώσει
 χρησι

στην

 δε

O πελάτης δικαιούται κάνει χρήση:  
α) Του δωµατίου µερίσµατος που ενοικίασε  
β) Των κοινοχρήστων χώρων του ξενοδοχείου που προορίζονται για τους πελάτες.  
Αν ο πελάτης απαιτήσει αποκλειστική χρήση οµβρέλας, ανάκλιντρου κλπ, που 

τυχόν διατίθενται από την επιχείρηση, ο ξενοδόχος δικαιούται να ζητήσει ειδική 
πληρωµή βάσει προκαθορισµένου τιµολογίου.  

Το δωµάτιο ή το διαµέρισµα που ενοικιάστηκε επιτρέπεται να χρησιµοποιηθεί 
αποκλειστικά και µόνο από τον πελάτη ενοικιαστή και τα πρόσωπα που αυτός, κατά την 
ενοικίαση ρητά εδήλωσε. 

 5 

να 
 ή δια

Άρθρο
H ενοικίαση του δωµατίου θεωρείται ότι έγινε για µια ηµέρα, εκτός αν άλλως, 

ρητώς, συµφωνηθεί µεταξύ ου και πελάτη.  
Άρθρο 6 

ξενοδόχ

H ενοικίαση θεωρείται  αµοιβαίως για κάθε επόµενη ηµέρα, 
εφόσον ο ξενοδόχος δε λ  ότι λήγει η µίσθωση και ο πελάτης δεν 
ειδοποιεί τον ξενοδόχο δεν µίσθωση.  

H ειδοποίηση αυτή πρέπει γίνε  την προηγούµενη ηµέρα, διαφορετικά 
δεν ισχύει για την ίδια η  µενη.  

Άρθρο 7 
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ται από
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Σε περίπτωση που δωµατίου, κατά το προηγούµενο άρθρο, ο 
πελάτης υποχρεούται να  µέχρι την 12η ώρα. Παραµονή πέρα από 
την ώρα αυτή και µέχρι   τον πελάτη στην καταβολή του µισού 
ενοικίου. Παραµονή πέρα ώρ υποχρεώνει τον πελάτη στην καταβολή 
ολόκληρου του ενοικίου αρνηθεί ο πελάτης, τότε ο ξενοδόχος 
δικαιούται να αποβάλει   του.  

Ά ρο 8 

 λυθ
 εκκενώσει
 την

 
 

 από
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 18
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η 
 την
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Αν το δωµάτιο  ορισµένο χρόνο, ο ξενοδόχος δεν δικαιούται να 
λύσει τη µίσθωση πριν περάσει νος που συµφωνήθηκε, εκτός αν ο πελάτης:  

α) Παραβεί τον παρόντα µό  
β) Ασθενήσει  µε   νόσο που προκαλεί ενόχληση στους 
λοιπούς πελάτες του ξενοδοχείου  
γ) Παραβεί τα χρηστά ήθη  
 

εκµισθωθεί για
χρό

ική

 ο 
 Kανονισ
οτ από ταδ  νόσο ή άλλη



Αντίστοιχα ο πελάτης οφείλει: 
α) Να δεχθεί το δωµάτιο που κρατήθηκε από τον ίδιο ή µε εντολή του µέσω 

τρίτου, εκτός αν τούτο δεν είναι σύµφωνο µε την  του.  
β) Να διατηρήσει το ρόνου που συµφωνήθηκε, 

διαφορετικά ε η ίση µε το 
µισό τ µένη 
τιµή διανυκτέρευσης.  

Τα πιο πάνω  προσήλθε στο 
ξενοδοχείο την καθορισµένη ηµεροµηνία, εκτός από τις περιπτώσεις ανώτερης βίας, που 
να απο

Άρθρο 9 

 παραγγελία
 δωµάτιο µέχρι το τέλος του χ

ίναι υποχρεωµένος να καταβάλει στον ξενοδόχο αποζηµίωσ
ου µισθώµατος όλων των υπολοίπων ηµερών, που αναλογεί στη συµφωνη

 ισχύουν και στην περίπτωση που ο πελάτης δεν

δεικνύεται µε αδιάσειστα γεγονότα ή αποδεικτικά στοιχεία.  
H πιο πάνω συµφωνία µεταξύ ξενοδόχου και πελάτη για τη διάρκεια της µίσθωσης 

είναι ισχυρή, εφόσον υπάρχει σχετικό αποδεικτικό στοιχείο.  

H ηµέρα της άφιξης υπολογίζεται ολόκληρη ως προς το ενοίκιο, ανεξάρτητα από 
αι, εκτός εάν ο πελάτης δεν 

εκκενώσει το δωµάτιο µέχρι την 12η ώρα της ηµέρας αναχώρησης, οπότε ισχύουν τα 
οριζόµενα στο άρθρο 7 το

Άρθρο 10 

την ώρα άφιξης. H ηµέρα της αναχώρησης δεν υπολογίζετ
 

υ παρόντος.  

O ξενοδόχος οφείλει να διαθέτει στους πελάτες τα δωµάτια που έχει αποδεχθεί 
έπειτα από παραγγελία έγγραφη, τηλεγραφική ή µε συµβόλαιο - συµφωνητικό. σε 
αντίθε

ριπτώσει τις 
ίδιες α  αυτές που 
διαφη

 µεταφοράς και την επί πλέον διαφορά τιµής που τυχόν 
υπάρχει µεταξύ του δικού του και του ά οχείου. Εφόσον τα παραπάνω δεν 
κατασ

 πρακτορείου (VOUCHER) που εκδόθηκε 
ύστερ

ο να συνάπτει συµβάσεις εκµισθώσεις για κλίνες 
περισσ  διαθέτει το ξενοδοχείο του.  

τέρω διάταξης θέλει επιφέρει ως διοικητική κύρωση κατά του 
ξενοδό

τη περίπτωση υποχρεούται να εξασφαλίσει τη διαµονή τους σε άλλο ξενοδοχείο 
της ίδιας τουλάχιστον τάξης και στην αυτή πόλη, που να διαθέτει εν πάση πε

νέσεις και τις προϋποθέσεις διαµονής (θάλασσα αθλοπαιδιές κλπ), όπως
µίζονται για το δικό του ξενοδοχείο. Στην περίπτωση αυτή ο ξενοδόχος οφείλει να 

καταβάλει εξ ιδίων τα έξοδα
λλου ξενοδ

τεί δυνατόν να εξασφαλιστούν, ο ξενοδόχος υποχρεούται να αποζηµιώσει τον 
πελάτη µε το σύνολο της τιµής διαµονής και για όλο το χρονικό διάστηµα που 
συµφωνήθηκε, είτε αυτός (πελάτης) έχει προέλθει σε απευθείας συµφωνία µε το 
ξενοδοχείο, είτε είναι κοµιστής διατακτικής

α από Συµφωνητικό - Συµβόλαιο που ισχύει.  
Απαγορεύεται στον ξενοδόχ
ότερες από εκείνες που
Παράβαση της ανω
χου τον υποβιβασµό του ξενοδοχείου στην αµέσως κατώτερη τάξη για ένα χρόνο.  

Άρθρο 11 
Συµφωνίες - Συµβόλαια µεταξύ ξενοδόχων και Τουριστικών Γραφείων ή 

Tαξειδιωτικών Oργανισµών είτε οµάδων πελατών για κράτηση αριθµών κλινών για 
ορισµένη χρονική περίοδο, µε σκοπό τη οστολή εναλλασσόµενων πελατών 
(ALLO

 συνεχή απ
TMENT), πρέπει να περιλαµβάνουν, εκτός των λοιπών όρων:  

α) Την τιµή απλής διανυκτέρευσης που συµφωνήθηκε µε πρωινό ή µε ηµιδιατροφή 
ή µε πλήρη διατροφή.  

1) Τα συµφωνηµένα πρωϊνά και γεύµατα (TAMΠΛ NTOT) πρέπει να διατίθενται 
σε τιµή και σύνθεση, όπως καθορίζεται κάθε φορά από τις Aγορανοµικές ∆ιατάξεις.  
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2) παγορεύετα  στα ξενοδοχεία που δεν διαθέτουν εντός αυτών εστιατόρια και 
κυλικεία να συνάπτουν συµβόλαια µισθώµατος κλινών µε πρωϊνό, ηµιδιατροφή ή πλήρη 
διατροφή. 

Α ι   

3) Oµοίως απαγορεύεται η µίσθ εκµίσθωση των εστιατορίων και 
κυλικε  α ε  

σ
ριο.  

Άρ

ωση ή υπ
ίων που τυχόν λειτουργούν µέσ  στο ξενοδοχείο σ  πρόσωπα ξένα προς την 

επιχείρηση, γιατί καθίσταται σαφές εν προκειµένω ότι η ευθύνη της επιχείρησης είναι 
ενιαία για όλα τα τµήµατα της Ξενοδοχειακής Μονάδας.  
β) Τον τύπο των δωµατίων (µονόκλινα, δίκλινα, απλά ή µε λουτρό.  
γ) Την ακριβή χρονική διάρκεια της µίσθωσης.  
δ) Τον αριθµό διανυκτερεύσεων που κατά µήνα υµφωνήθηκε κατ’ ανώτατο και 
κατώτερο ό

θρο 12 
1) O ξενοδόχος δικαιούται να απαιτήσει προκαταβολή που επέχει θέση αρραβώνα 

µέχρι ό τη συµφωνία που έγινε.  

άµεση

θα

αποζηµίωση ενη στη συµφωνηµένη τιµή 
διανυκ

εί µε την τυχόν προκαταβολή που 
κατατέθηκε

ποσοστό 25% στο συνολικό ποσό που προκύπτει απ
2) Σε περίπτωση που ο ξενοδόχος αθετήσει τη συµφωνία, υποχρεούται στην 

 επιστροφή της προκαταβολής εντόκως, καθώς και για τα λοιπά δικαιώµατα που 
θα προκύψουν ενδεχοµένως υπέρ του αντισυµβαλλόµενου. Παράλληλα αυτή η 
συµπεριφορά του ξενοδόχου θα θεωρηθεί βαρύτατο παράπτωµα και  επισύρει σε 
βάρος του αυστηρότατες διοικητικές κυρώσεις εκ µέρους του E.O.T.  

3) Σε περίπτωση που το Τουριστικό Γραφείο ή ο Tαξειδιωτικός Oργανισµός δεν 
καλύψει το κατώτατο όριο του ALLOTMENT που συµφωνήθηκε για κάθε µήνα, ο 
ξενοδόχος δικαιούται υπολογιζόµ

τέρευσης και ανερχόµενη στο µισό του υπόλοιπου του κατώτατου ορίου του 
ALLOTMENT που παραµένει ακάλυπτο.  

H εν λόγω αποζηµίωση µπορεί να συµψηφιστ
.  

Άρθρο 13 
1) Τουριστικό Γραφείο ή Tαξειδιωτικός Oργανισµός δικαιούται να ακυρώσει 

µέρος ή το σύνολο των συµφωνηµένων κλινών χωρίς την υποχρέωση καταβολής 
αποζηµίωσης, εφόσον αποδεδειγµένα ειδοποιηθεί ο ξενοδόχος είκοσι µία (21) 
τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη συµφωνηµένη άφιξη των πελατών (RELEASE 
PERIOD).  

 µε ποινή ακυρότητας της 
σύµβασης αυτής, την υποχρέωση να κα σµένο ποσοστό του συνόλου των 
συµφω

 τους 
αντισυ  το Τουριστικό Γραφείο ή ο Tαξειδιωτικός 
Oργαν
σε αν OTMENTS, που δεν καλύφθηκε, µείωση των 
κλινώ την περίοδο της αιχµής (IOYNIOΣ - IOYΛIOΣ - 
AYΓOYΣTOΣ και ΣEΠTEMBPIOΣ).  

2) Αντίστοιχα και ο ξενοδόχος δικαιούται να αποδεσµευθεί σε χρονικό όριο 
(RELEASE PERIOD) είκοσι µία (21) ηµερών πριν από κάθε τακτή άφιξη των πελατών, 
για όσες από τις συµφωνηµένες κλίνες δεν υπάρχει επικυρωµένη κράτηση µε 
VOUCHER ή µε ROOMING LIST.  

3) Τα Tουριστικά Γραφεία ή οι Tαξειδιωτικοί Oργανισµού αναλαµβάνουν 
υποχρεωτικά, µε τη σύµβαση των ALLOTMENTS και

λύψουν ορι
νηµένων ALLOTMENTS κατά τη µέση (AΠPIΛIOΣ - MAΪOΣ - OKTΩBPIOΣ) 

τουριστική περίοδο. Το ποσοστό αυτό καθορίζεται ελεύθερα κατά µήνα από
µβαλλόµενους. Στην περίπτωση που
ισµός δεν εκπληρώνει την υποχρέωσή του αυτή, ο ξενοδόχος δικαιούται να προβεί 
άλογη προς το ποσοστό των ALL
ν που συµφωνήθηκαν για 
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4) Τα τουριστικά Γραφεία ή οι Tαξειδιωτικοί Oργανισµοί αναλαµβάνουν, µε τη 
σύµβα

 καθορίζεται από τη 
σύµβα

ση των ALLOTMENTS και µε ποινή ακυρότητας της σύµβασης αυτής, την 
υποχρέωση να χορηγούν στους ξενοδόχους, σε χρόνο που ρητά

ση, δεσµευτική κατάσταση των κρατήσεων τους για την περίοδο 1/7 έως 15/9. 
Αντίστοιχα οι ξενοδόχοι υποχρεούνται να εξασφαλίσουν τον αριθµό των κλινών της 
ανωτέρω κατάστασης, επαυξηµένο κατά 30% για την αντιµετώπιση των κρατήσεων της 
τελευταίας στιγµής. 

H παράγραφος 3 τροποποιήθηκε και η παράγραφος 4 προστέθηκε ως έχουν µε 
την 535813/27-9-79 απόφαση του Γ.Γ. E.O.T. 

Άρθρο 14 
Σε κάθε δωµάτιο πρέπει να υπάρχει πινακίδα θεωρηµένη από την Aστυνοµία, 

όπου να αναγράφονται στις οικείες στήλες αναλυτικά, η τιµή του δωµατίου, οι σχετικές 
προσαυξήσεις και η συνολική τιµή, που ι από την άθροιση τούτων και επί 
πλέον

ενοδοχείου.  

θα προκύψε
 το αντίτιµο του πρωϊνού και του γεύµατος σύµφωνα µε τις Aγορανοµικές 

∆ιατάξεις που ισχύουν κάθε φορά και εφόσον βεβαίως αυτά παρέχονται, ώστε οι πελάτες 
να έχουν επακριβή ενηµέρωση για το συνολικό ποσό που υποχρεούνται να καταβάλουν 
για τη διαµονή τους στο δωµάτιο του ξ

΄Aρθρο 15 
Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις στις οποίες έχει χορηγηθεί από τον E.O.T. το 

δικαίωµα υποχρεωτικής παροχής πρωϊνού ή γεύµατος οφείλουν να προσθέτουν στην τιµή 
του δωµατίου και µάλιστα στο ακέραιο και τις τιµές που καθορίζονται από τις 
Aγορανοµικές ∆ιατάξεις που ισχύουν κάθε φορά και να προσφέρουν µε τη σύνθεση που 
προβλέπεται από τις παραπάνω Aγορανοµικές ∆ιατάξεις τα εν λόγω ενδέσµατα.  

Τα ξενοδοχεία στα οποία παρέχεται το δικαίωµα υποχρεωτικής ηµιδιατροφής, 
υποχρεούνται να γνωστοποιούν τούτο στους πελάτες κατά την άφιξή τους και να 
αναρτούν σχετική ενδεικτική πινακίδα σε εµφανή θέση της υποδοχής και του 
υπνοδωµατίου.  

Άρθρο 16 
Οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της χώρας οφείλουν να εισπράττουν όλο το χρόνο 

τις τιµές που δηλώθηκαν στον E.O.T. και εγκρίθηκαν απ’ αυτόν. Απαγορεύεται η 
είσπραξη τιµών κατώτερων ή ανώτερων από αυτές που δηλώθηκαν, σε συνδυασµό µε τις 
εκπτώσεις που καθορίζονται κάθε φορά από τις Υπουργικές Αποφάσεις περί τιµών 
ξενοδοχείων.  

Για τη διαπίστωση της πιστής τήρησης των ανωτέρω, οι ξενοδόχοι υποχρεούνται 
να:  
α) Υποβάλουν στην αρµόδια ∆ιε ου E.O.T. τα συµβόλαια πουύθυνση τ  
υπογρ

 

 
που φθάνουν µέχρι την ανάκληση του διορισµού του υπεύθυνου ∆/ντή του ξενοδοχείου, 

άφτηκαν µεταξύ αυτών και των Τουριστικών Γραφείων Εσωτερικού και 
Εξωτερικού εις διπλούν, για έλεγχο και θεώρηση  
β) Θέτουν υπόψη των αρµόδιων οργάνων του E.O.T. για έλεγχο τα βιβλία (MAIN 
COURANTE) της ηµερήσιας κίνησης και χρέωσης των πελατών καθώς και τα 
αντίγραφα των λογαριασµών που επιδίδονται στους πελάτες.  

Συµβόλαια που δεν υποβλήθηκαν για θεώρηση και έλεγχο, όπως πιο πάνω, δεν θα 
έχουν καµιά αποδεικτική ισχύ για τον E.O.T., σε περίπτωση που θα ανακύψει διαφορά 
ανάµεσα στους συµβαλλόµενους.  

Στους παραβάτες των ανωτέρω διατάξεων θα επιβληθούν διοικητικές κυρώσεις
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εφόσο

 της παράβασης (B.∆. 27/4 - 14/5/1937 άρθρ. 10).  

ν τα συµβόλαια φέρουν την υπογραφή του και τον υποβιβασµό της Ξενοδοχειακής 
Μονάδας στην τάξη εκείνη που αντιστοιχούν οι εισπραττόµενες τιµές κατά τη 
διαπίστωση

Άρθρο 17 
O ξενοδόχος, για την εξυπηρέτηση των πελατών, υποχρεούται να διατηρεί 

ανοιχτό το ξενοδοχείο του για όλο το 24ωρο, διαθέτοντας υπάλληλο υποδοχής κατά τη 
διάρκεια της ηµέρας και νυχτοθυρωρό κατά τη διάρκεια της νύχτας.  

το τηλεφωνικό 
τρο

Επίσης υποχρεούται να έχει για όλο το 24ωρο σε λειτουργία 
κέν  του ξενοδοχείου του.  

Άρθρο 18 
Οι υπεύθυνοι ∆/ντές που διορίζονται µε απόφαση του E.O.T., είναι υποχρεωµένοι 

να φροντίζουν για την τήρηση του π ανονισµού και για τους νόµους που 
αφορο

 του 
∆/ντή. 

αρόντος K
ύν στα ξενοδοχεία και τις λοιπές διατάξεις.  
Οι επιχειρηµατίες ξενοδόχοι οφείλουν να µην παρεµβαίνουν στα καθήκοντα
στην περίπτωση της παρέµβασης ο ∆/ντής υποχρεούται να υποβάλει σχετική 

αναφορά στην αρµόδια Υπηρεσία του E.O.T.  
Παράβαση των ανωτέρω επισύρει διοικητικές κυρώσεις τόσο σε βάρος του ∆/ντή 

όσο και σε βάρος της Επιχείρησης.  
Άρθρο 19 

Οι λογαριασµοί πελατών εισπράττονται συνήθως κάθε εβδοµάδα. O ξενοδόχος 
όµως δικαιούται να ζητήσει την εξόφλησή τους και καθηµερινώς.  

Σε περίπτωση µη γκαιρης εξόφλησης του λογαρια µού,  ξενοδόχος δικαιούται 
να αρνηθεί τη συνέχιση της µίσθωσης του δωµατίου ή της κλίνης, να παρακρατήσει κατά 
την αναχώρηση του οφειλέτη πελάτη όλα 

έ σ ο

τα αντικείµενά του που έχουν εισκοµιστεί ή 
παραδοθεί σ’ αυτόν από τον πελάτη σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 5 του N.∆. 
5205/1931.  

Άρθρο 20 
O πελάτης κατά την άφιξή του στο ξενοδοχείο, οφείλει να παραδώσει στον 

ξενοδόχο ή στον εντεταλµένο ∆/ντή του ξενοδοχείου τα πολύτιµα ή σηµαντικής αξίας 
αντικείµενα καθώς και τα χρήµατα που έχει µαζί του παίρνοντας σχετική απόδειξη. Σε 
αντίθετη περίπτωση ο ξενοδόχος δεν ευθύνεται για την τυχόν απώλειά τους.  

Για τα λοιπά αντικείµενα που εισκοµίζονται στο ξενοδοχείο από τον πελάτη, ο 
ξενοδό

εται από κάθε ευθύνη, αν η βλάβη, η καταστροφή ή 
η απώλεια

χος απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη, αν η ζηµία ή η απώλεια οφείλεται σε αµέλεια 
του πελάτη ή των προσώπων που τον συνοδεύουν, τον επισκέπτονται ή βρίσκονται στην 
υπηρεσία του.  

Επίσης ο ξενοδόχος απαλλάσσ
 οφείλεται σε ανώτερη βία (σεισµός, πυρκαϊά κλπ) ή στην ιδιάζουσα φύση του 

πράγµατος.  
Άρθρο 21 

Σε περίπτωση ασθένειας από µολυσµατική ή µεταδοτική νόσο ή παραφροσύνης ή 
θανάτου ή αυτοκτονίας του πελάτη µέσα στο ξενοδοχείο, ο ξενοδόχος δικαιούται 
αποζηµίωση από τον πελάτη ή από τους δικαιούχους του για τις δαπάνες ή ζηµίες που 
προήλθαν από το συµβάν.  

Το ποσό της αποζηµίωσης καθορίζεται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα του 
E.O.T.  
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O πελάτης του ξενοδοχείου είναι υπεύθυνος για κάθε βλάβη ή ζηµία που έγινε 
στο ξενοδοχείο και οφείλεται σ’ αυτόν ή τους επισκέπτες του ή στο υπηρετικό 
προσωπικό του, ή σε κάθε άλλο πρόσωπο, για το οποίο ευθύνεται ο πελάτης (θραύση 
γυαλικών, πιατικών, νιπτήρων, βλάβες επίπλων, ταπήτων, ρουχισµού κλπ). 

Άρθρο 22 
O πελάτης υποχρεούται: 

α) Να υπογράψει κατά την είσοδό του στο ξενοδοχείο τα δελτία που διατάσσονται 
από τις Αρχές.  
β) Να παραδίδει στο θυρωρείο το κλειδί του δωµατίου του κατά την έξοδό του από 
το ξενοδοχείο. ο ξενοδόχος υποχρεούται ερίπτωση να διαθέτει και δεύτερο 
κλειδί 

σε κάθε π
για κάθε δωµάτιο της Ξενοδοχειακής του Μονάδας.  

γ) Να δέχεται τους επισκέπτες του στις αίθουσες του ξενοδοχείου.  
Επισκέψεις στα δωµάτια απαγορεύονται, εκτός αν ο πελάτης διαθέτει 

διαµέρισµα.  
Άρθρο 23 

Απαγορεύεται: 
α) H παρασκευή στα δωµάτια του ξενοδοχείου από τους πελάτες φαγητών και 

αφεψηµά- των καθώς και η εστίαση µέσα σ’ αυτά εκτός των ασθενών ή αυτών 

δ) 

κ  
η φωτογραφιών ή άλλων αντικειµένων.  

ζ) H διατήρηση µέσα στο ξενοδοχε ους κατοικιδίων ζώων, εκτός αν 

ται οι γονείς ή οι κηδεµόνες τους.  
ι) 

ιµατισµού.  

που έχουν ζητήσει ROOM SERVICE.  
β) H χρήση από τους πελάτες πετρελαιοµηχανών, καµινέτων, ηλεκτρικών συσκευών 

κλπ.  
γ) H χρησιµοποίηση ηλεκτρικού ρεύµατος γι’ άλλο σκοπό εκτός για φωτισµό και 

ξυριστική µηχανή.  
H πλύση στα δωµάτια ασπρόρρουχων και λοιπών ειδών ιµατισµού.  

ε) H τοποθέτηση στους διαδρόµους του ξενοδοχείου κάθε είδους αποσκευών.  
στ) H µετακίνηση στα δωµάτια επίπλων αι η διάνοιξη στους τοίχους οπών για 

ανάρτησ
ίο κάθε είδ

διατίθεται στο ξενοδοχείο ειδικός για τούτο χώρος.  
η) Τα τυχερά παιχνίδια.  
θ) H µουσική, τα άσµατα και κάθε είδους συγκεντρώσεις, που προξενούν θόρυβο ή 

ενόχληση στους λοιπούς πελάτες. Για κάθε θόρυβο ή ενόχληση από ανήλικους 
ευθύνον
H µεταφορά και χρήση έξω από τα δωµάτια λινών προσοψίων και λοιπών ειδών 

Άρθρο 24 
O πελάτης οφείλει να συµ εριφέρεται µε ευγένεια στο προσωπικό του 

ξενοδοχείου και για κάθε παράπονο εναντίον του 
π

να αναφέρεται στη ∆/νση, η οποία και 

ι γενικά συµπεριφέρεται 
ανάρµο

άτιο από τις αποσκευές του.  

υποχρεούται να τον ικανοποιήσει στο µέτρο του εφικτού και νόµιµου.  
Σε περίπτωση που ο πελάτης παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος Kανονισµού, 

θορυβεί συστηµατικά, ενοχλεί τους λοιπούς πελάτες κα
στα σ’ αυτούς και το προσωπικό, µπορεί να θεωρηθεί ως ανεπιθύµητος και η 

∆/νση του ξενοδοχείου δικαιούται να απαιτήσει µέσα σε 24 ώρες να εγκαταλείψει το 
ξενοδοχείο και να εκκενώσει το δωµ

Άρθρο 25 
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Αν εκδηλωθεί κρούσµα µολυσµατικής νόσου οι οικείοι του άρρωστου και ο 
θεράποντας ιατρός οφείλουν αµέσως να ειδοποιήσουν τη ∆/νση του ξενοδοχείου, το 
οικείο Aστυνοµικό Tµήµα και το πλησιέστερο Yγειονοµικό Κέντρο.  

Άρθρο 26 
Σε περίπτωση παράβασης του παρόντος Kανονισµού, ο πελάτης ή ο ξενοδόχος 

µπορούν, αν χρειαστεί, να απευθυνθούν στην Τουριστική Aστυνοµία ή ελλείψει αυτής, 
στις λοιπές Aστυνοµικές Αρχές, οι οποίες υποχρεούνται να προσφέρουν κάθε νόµιµη 
βοήθει

Άρθρο 27 
α και να επιβάλουν την εφαρµογή των διατάξεων του Kανονισµού αυτού.  

O Kανονισµός Σχέσεων Ξενοδόχω τών που ίσχυε µε την 7778/31-3-
1955 α

ρίου 1976  

οποποιείται µε αποφάσεις του Γενικού 
Γραµµ

Άρθρο 9 

ν και Πελα
πόφασή µας καταργείται από τη δηµοσίευση του παρόντος.  
H παρούσα να δηµοσιευθεί στην Eφηµερίδα της Κυβερνήσεως.  

Aθήνα 29 Ιανουα
O Γενικός Γραµµατέας  

TZANNHΣ TZANETAKHΣ  
2) O κανονισµός αυτός µπορεί να τρ
ατέα του E.O.T., που δηµοσιεύονται στην Eφηµερίδα της Κυβερνήσεως.  

H ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει οσίευσή του στην Eφηµερίδα της 
Κυβερ

ίδα της Κυβερνήσεως 
και την

XPHΣTOΣ ANT. ΣAPTZETAKHΣ  

MANHΣ  

OIKONOMIKΩN  

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.  
Aθήνα, 2 ου 1986  

 

 

από τη δηµ
νήσεως.  
Παραγγέλλοµε τη δηµοσίευση του παρόντος στην Eφηµερ
 εκτέλεσή του ως νόµου του Κράτους.  
 

Aθήνα, 14 Οκτωβρίου 1986  
O ΠPOE∆POΣ THΣ ∆HMOKPATIAΣ  

 
OI YΠOYPΓOI  

 
EΘN. OIKONOMIAΣ      ∆IKAIOΣYNHΣ  
KΩΣTAΣ ΣHMITHΣ      AΠOΣT. KAKΛA

 
 
 

∆HMHTPHΣ TΣOBOΛAΣ 
  

1 Οκτωβρί
 

O EΠI THΣ ∆IKAIOΣYNHΣ YΠOYPΓOΣ  
AΠOΣTOΛOΣ KAKΛAMANHΣ 
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ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΕΣ ∆ΕΞΑΜΕΝΕΣ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΩΝ 
ΑΙΤΗΜΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 

 
Η λειτουργία των κολυµβητικών δεξαµενών στα ξενοδοχεία αποτελεί µόνιµο 
πονοκέφαλο , γιατί η οµοθεσία και οι εγκύκλιες οδηγίες 

ιτο

ίτε είναι προσαρµοσµένα στις ανάγκες των αυτόνοµων δηµόσιων 
κολυµβητηρίων. 

Επιπλέον πολλά ξενοδοχεία, τα οποία κατασκευάσθηκαν µέχρι τα τέλη της 
ώσουν ειδική 

οδο .

οδοµία ότι η δεξαµενή είναι  χρήσης και ότι έχει µόνιµη άδεια 
(παρόλο µετράται στον ή δόµησης), µε αποτέλεσµα αυτά τα 

µελετή

 την 

ριβά σηµαίνοντας την ανάγκη 

ίκησης, αφού κατατεθεί  τεχνικών στοιχείων δεξαµενής, 
σχεδιαγράµµατα και ηλεκτρ ικά σχέδια.  

- Βεβαίωση για την νοµιµότητα και καταλληλότητα της πηγής υδροληψίας.  
- Περίφραξη εξωτερικώς των περιφερειακών διαδροµών.  

σες δραστηριότητες. 
- Γραµµή ασφαλείας διαχωρισµο . 
- Σήµανση βαθών. 

 για τους ξενοδόχους
ύν µια σειρά από µέτρα 

 σχετική ν
απα που άλλα ανάγονται σε κατασκευαστικές προδιαγραφές 
των δεξαµενών και άλλα στην λειτουργία και τη συντήρηση τους, τα οποία είτε είναι 
ξεπερασµένα ε

δεκαετίας του 1970 και στις αρχές του 1980 δεν είχαν υποχρέωση να εκδ
οικ µική άδεια για την κολυµβητική δεξαµενή των εγκαταστάσεων τους  Σήµερα 
όµως για την έκδοση άδειας λειτουργίας κολυµβητικής δεξαµενής, απαιτείται βεβαίωση 
από την πολε  χώρος κύριας

 συντελεστ που δεν προσ
χεία να αντιµετωξενοδο πίζουν µεγάλο πρόβληµα στην έκδοση της άδειας λειτουργίας 

της πισίνας τους. Η Επιτροπή που συστήθηκε µεταξύ ΞΕΕ και ΥΠΕΧΩ∆Ε για να 
σει τα θέµατα αρµοδιότητας του ΥΠΕΧΩ∆Ε εξετάζει µεταξύ άλλων και τα 
µατα που σχετίζονται µε την αδειοδόπροβλή τηση των κολυµβητικών δεξαµενών. Σε 

γνώση της Επιτροπής έχουν περιέλθει οι προτάσεις της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου, 
 και άλκαθώς λων ενώσεων, µε σκοπό την επεξεργασία ενός ολοκληρωµένου σχεδίου 

ρυθµίσεων, το οποίο να κατατεθεί στο ΥΠΕΧΩ∆Ε και στο Υπουργείο Υγείας και 
ιας.  Πρόνο
Το ΞΕΕ ήδη µε έγγραφο του προς το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας ζητά

σύσταση Επιτροπής, η οποία να ασχοληθεί ειδικά µε τα θέµατα των κολυµβητικών 
δεξαµενών των ξενοδοχείων, µε σκοπό τον εκσυγχρονισµό της ισχύουσας νοµοθεσίας 

 αναστολή εφαρµογής των συγκεκριµένων εγκυκλκαι την ίων.  
Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, µέσω της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης Υγιεινής 
λλοντος, απάντησε θετικά στο αίτηµα µας, επιΠε

τροποποίησης της υγιειονοµικής διάταξης Γ1/443/1973, ειδικά για τα ξενοδοχεία καθώς 
και την έκδοση νέων οδηγιών εφαρµογής.  

Οι απαιτήσεις µε βάση την Εγκύκλιο Υ2/81301/02 του Υπουργείου Υγείας 
ιας έχουν ως εξής:  Πρόνο
- Άδεια λειτουργίας από την Υγειονοµική Υπηρεσία της Νοµαρχιακής 

Αυτοδιο  έκθεση
οµηχανολογ

- Υπεύθυνος λειτουργίας της δεξαµενής µε σχετική εκπαίδευση. 
- Επόπτες ασφαλείας και παροχής πρώτων βοηθειών µε σχετική εκπαίδευση. 
- Υπεύθυνος καθαρισµού. 
- Ιδιαίτερες εγκαταστάσεις αποδυτηρίων, αποχωρητηρίων, καταιονητήρων (µη 

υπαιθρίων) και νιπτήρων για κάθε φύλο. 
- ∆ιαχωρισµός των χωρών της δεξαµενής από γειτνιάζου

ύ αβαθών νερών
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- Βαθµίδες – κλίµακες – βατήρες. 
- ∆ιάθεση υγρών αποβλήτων. 
- Ανάρτηση πινακίδων µε οδηγίες λούσεως και κανόνες για την ορθή χρήση 

της δεξαµενής.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Κυτίο πρώτων βοηθειών. 
- Μέσα διάσωσης. 
- Εργαστηριακός έλεγχος τουλάχιστον ένα δείγµα εβδοµαδιαίως.  
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EΛΛHNIKH ∆HMOKPATIA 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα,  6.6.06 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Aριθ. Πρωτ.: Γ∆Υ2/οκ 
69553 
& ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ    
ΤΜΗΜΑ Α' (ΥΓ/ΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣ: Όλες τις Ν.Α. 
Υ∆ΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ) ∆/νσεις Υγείας, Υγείας – 
Πρόνοιας, 
Tαχ. ∆/νση : Αριστοτέλους 17 ∆ηµ. Υγιεινής κλπ. 
Ταχ. Κώδικας : 104 33 Αθήνα 
FAX : 210-5236046 
Πληροφορίες : Α Τµήµα  
Τηλέφωνο : 210- 05243609  
 

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ 
 
ΘEMA: Οδηγίες – διευκρινίσεις εφαρµογής των Υγειονοµικών ∆ιατάξεων 
 «για τη λειτουργία κολυµβητικών δεξαµενών». 
 
 ΣΧΕΤ.:α) Η ∆ΥΓ2/80825/05 «Τροποποίηση της υπ' αριθ. Γ1/443/73 (ΦΕΚ 87Β)

 Υγ. ∆ιάταξης, όπως τροποποιήθηκε µε την υπ' αριθ. Γ4/1150/76 (ΦΕΚ 937 Β)
 όµοια περί λειτουργίας κολυµβητικών δεξαµενών. 

 β) Η Γ1/443/73 (ΦΕΚ 87Β) Υγ. ∆ιάταξη, όπως τροποποιήθηκε µε την Γ4 1150/76 
  (ΦΕΚ 937 Β) όµοια περί λειτουργίας κολυµβητικών δεξαµενών. 
 γ) Οι Β2/οικ.2713/12-8-98, Υ2/1800/9-6-97, Υ2/οικ. ΓΠ15127/9-10-01,   
  Υ2/ οικ.1197/26-4-95, Υ2/2256/21-6-01, Υ2/20394/17-5-02 και 
Υ2/81301/02/03  εγκύκλιοί µας. 
 δ) Η Γ1/5427/ΕΓΚ 258/25-5-73 εγκύκλιος. 
 ε) Η Ε1β/221/65 Υγ. ∆ιάταξη και η ΚΥΑ 69269/90. 
 στ) Οι Υ2/ΓΠ οικ.1116/21-12-01 και Υ2/οικ. 6-4-05 εγκύκλιοί µας. 
 ζ) Το Π∆ 95/2000 περί Οργανισµού του Υπουργείου. 
 η) Οι Νόµοι 1650/86 (ΦΕΚ 160Α/ και 1739/87 (ΦΕΚ 201Α) και 3199/03 (ΦΕΚ 
280Α). 
  Τ
καταλυ
  κ
Με αφορµ ικά µε τροποποίηση της υπ' αριθ. 
Γ1/443  ς 
των (α α ηµερώνουµε τα ακόλουθα, 
όσον α ρ

θ) ο Π.∆. 43/2002 (ΦΕΚ 43Α) «Κατάταξη των κύριων ξενοδοχειακών 
µάτων σε 
   ατηγορίες µε σύστηµα αστέρων και τεχνικές προδιαγραφές αυτών». 

ή την έκδοση του σχετικού (α), αναφορ
/73 (ΦΕΚ 87Β) Υγ. ∆ιάταξης και για λόγους παροχής οδηγιών ορθής εφαρµογή
) κ ι (β) σχετικών υγειονοµικών διατάξεων, σας εν
φο ά: 
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1. την ποιότητα, ανακυκλοφορία, καθαρισµό και απολύµανση του νερού 
Η ποιό α ξαµενών θα πρέπει γενικά να είναι σύµφωνη µε 
το άρθρ 1
Για την ε  υδατικών πόρων και την προστασία του περιβάλλοντος 
πρέπει οποιούνται κολυµβητικές δεξαµενές µε σύστηµα 
ανακυκ ού και να αποφεύγεται η χρήση δεξαµενών χωρίς 
επαναχρησιµοποίηση του νερού, στο πνεύµα των διατάξεων των σχετικών (η) Νόµων. 
ύµφωνα µε την παρ. 1α του άρθ. 15 της (β) σχετικής το νερό της κολυµβητικής 

δεξαµενής θα πρέπει να ανανεώνεται συνεχώς καθόλη τη διάρκεια της λειτουργίας της, 
µε ρυθµό που εξασφαλίζει την πλήρη ανανέωσή του σε χρόνο όχι µεγαλύτερο των 4 
ρών και σε ειδικές περιπτώσεις των 6 ωρών.  Η ανανέωση πρέπει να επιτυγχάνεται είτε 
ε συνεχή ροή νέου καθαρού νερού, είτε µε ανακυκλοφορία του νερού της δεξαµενής 
ετά από προηγούµενο καθαρισµό και απολύµανση. 

Σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθ. 16 της (β) σχετικής το σύστηµα 
νακυκλοφορίας – καθαρισµού – απολύµανσης του νερού θα λειτουργεί όλες τις ώρες 
ρησιµοποίησης της δεξαµενής και πέραν αυτών για τόσο χρόνο, όσος απαιτείται για την 
ξασφάλιση του νερού διαυγούς και κατάλληλου από µικροβιολογική άποψη. 

Η µέτρηση του υπολείµµατος χλωρίου στο νερό της δεξαµενής θα γίνεται 
ρωµατοµετρικά µε την µέθοδο DPD30 και θα κυµαίνεται µεταξύ 0,4 και 0,7 mg/I, ώστε 
α αποφεύγεται η χρήση της επικίνδυνης ουσίας ορθοτολιδίνης. 

∆ιευκρινίζεται ότι παρά τις αναφορές σε επιµέρους άρθρα (παρ. 2β του άρθ. 5 και 
αρ. 1α του άρθ. 15) της (β) σχετικής για λειτουργία κολυµβητικών δεξαµενών χωρίς 
πολύµανση (σε περιπτώσεις συνεχούς ροής νέου καθαρού νερού από ασφαλή φυσική 
ηγή µη υποκείµενη σε χλωρίωση), υποχρεωτική απολύµανση απαιτείται σε όλες τις 
εριπτώσεις λειτουργίας των κολυµβητικών δεξαµενών ως ρητά επιβάλλεται από το 
ρθ. 18 της διάταξης. 

Υπενθυµίζεται επίσης ότι η τροφοδοσία της κολυµβητικής δεξαµενής µε 
αλασσινό νερό δεν αντίκειται στις διατάξεις της (β) σχετικής, υπό την προϋπόθεση 
τι τα τελικά φυσικά, χηµικά και µικροβιολογικά χαρακτηριστικά του νερού της 
εξαµενής θα είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του άρθ. 15 της (β) σχετικής Υγ. 
ιάταξης. 

2. τις βοηθητικές εγκαταστάσεις 
ε το άρθ. 12 της σχετ. (β) προβλέπεται για κάθε δεξαµενή επαρκής αριθµός ιδιαίτερων 
ποχωρητηρίων, ουρητηρίων, καταιονητήρων και νιπτήρων για κάθε φύλο και ο 
λάχιστος αριθµός τους προσδιορίζεται µε βάση τον µέγιστο αριθµό των λουοµένων που 
πορεί να εξυπηρετήσει η δεξαµενή.  Συνεπώς, κάθε δεξαµενή θα πρέπει να διαθέτει 
ικές της εγκαταστάσεις παρόµοιων ευκολιών, οι οποίες θα προβλέπονται αποκλειστικά 
ια τους χρήστες της κολυµβητικής δεξαµενής. 

Με το άρθ. 2 της σχετ. (β) προβλέπεται ότι σε ξενοδοχειακές µονάδες µε 
νάλογης επιφάνειας κολυµβητική δεξαµενή κοντά στη µονάδα, σαν παρελκόµενες της 
ισίνας εγκαταστάσεις µπορούν να χρησιµοποιηθούν οι αντίστοιχες του ισογείου της 
ενοδοχειακής µονάδας, εφόσον υπάρχουν. 

∆ιευκρινίζοντας την (α) σχετική ως «παρελκόµενες της πισίνας 
γκαταστάσεις» για τις ξενοδοχειακές µονάδες θεωρούνται οι βοηθητικές 

                                              

τητ  νερού των κολυµβητικών δε
ο 5 της (β) σχετικής. 
ξοικονόµηση των
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30 DPD: ∆ιαιθυλοπαραφαινυλοδιαµίνη 
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εγκαταστάσεις (αποχωρητήρια, ουρητήρια, καταιονητήρες και νιπτήρες), που βρίσκονται 
το ισό της ξενοδοχειακής µονάδας και ως εκ τούτου µπορούν να εξυπηρετούν τους 

ξαµενής.  
 εί σχετ. θ), 
η γ ν χώρων 

αταιονη  
λεγχόµεν  

 κολυµβητική δεξαµενή
 σύµφωνα µε το  

ερόµενος υποβάλλει µέσω προς 
µε πλήρη τεχνικά στοιχε  τρία 

εδιαγράµµατα κλπ) υπογεγραµµένα από 

ότι
ριστικώς µετά από επιθεώρησ  άρθ. 27) που διενεργείται στην 

 της κολυµβητικής όργανα ότι έχει κατασκευασθεί 
 µ . για τη 

ότητα εξασφάλισης νερού 
ατάλλ  

 
απαιτού τα  

 τη 

σ ς και 
ς (π.χ. 

 διάθεσης 
ε). 

 προελέγχου στο πνεύµα του 
ρθ. 9 µένου µε την 
αροχή άξεων, χωρίς 
µως α

δ  µε το 
πρόσωπο 
 και β) ο 

σ γειο 
λουόµενους της κολυµβητικής δε

Υπενθυµίζεται ότι τα αποδυτήρια των ξενοδοχείων ναι προαιρετικά (
έπει να τηρείται απαρέγκλιτα ενική διάταξη τωόταν όµως υφίστανται θα πρ

(άρθ. 3, παρ. 1) σε αποδυτήρια – αποχωρητήρια – κ τήρες – (ποδολουτήρες) –
κολυµβητική δεξαµενή εντός χώρου ευχερώς ε ου από το προσωπικό
λειτουργίας. 

µβητικής δεξαµενής 3. την άδεια λειτουργίας κολυ
όσιαΠροκειµένου να λειτουργήσει δηµ , απαιτείται προηγουµένως 

να ληφθεί από τον υπόχρεο άδεια λειτουργίας άρθ. 27 της σχετ. (β) Υ.∆. 
Για τη χορήγηση της άδειας ο ενδιαφ  του ∆ήµου αίτηση 

.Α. ία της δεξαµενής σετην υγειονοµική υπηρεσία της Ν
αντίγραφα (έκθεση, υπολογισµός, σχ
διπλωµατούχο µηχανικό. 

Η υγειονοµική υπηρεσία της Ν.Α. προβαίνει στη θεώρησή τους µετά από 
αξιολόγηση  τηρούνται οι σχετικές διατάξεις και εγκύκλιοι, τα εγκρίνει31 δε 
ο η και έλεγχο (παρ. 2 του

δεξαµενής από αρµόδια εγκατάσταση
σύµφωνα ε τα θεωρηµένα στοιχεία και εισηγείται αρµοδίως στον οικείο Ο.Τ.Α
χορήγηση ης σχετικής άδειας λειτουργίας.  τ

- Κατά την θεώρηση πρέπει να ελέγχεται η δυνατ
κ ηλης ποιότητας και ποσότητας τροφοδοσίας της δεξαµενής µε την υποβολή
σχετικών βεβαιώσεων (ΟΤΑ, άδειας χρήσης νερού, κ.ά.).  Τα δικαιολογητικά αυτά

ν ι και κατά το στάδιο ανανέωσης της άδειας.  Στην περίπτωση χρήσης νερού
θάλασσα για κολυµβητικές δεξαµενές δεν απαιτείται  άαπό δεια χρήσης. 
- Για την έγκριση και την χορήγηση της άδειας λειτουργίας κολυµβητικής 

δεξαµενής απαιτείται η υποβολή θεωρηµένων σχεδιαγραµµάτων, έκθε η
υπολογισµών και λοιπών δικαιολογητικών από τις κατά νόµο αρµόδιες υπηρεσίε
Ε.Ο.Τ. όταν πρόκειται για ξενοδοχειακές µονάδες) καθώς και έγκριση µελέτης
υγρών αποβλήτων και ΕΠΟ σύµφωνα µε τα σχετ. (

Είναι δυνατόν να ακολουθηθεί και η διαδικασία του
ά της Υ∆ Α1β/8577/83 µε σκοπό την εξυπηρέτηση του ενδιαφερο
π  πληροφοριών και οδηγιών για την άρτια εφαρµογή των Υγ. ∆ιατ
ό υτό να δεσµεύει την υπηρεσία υγιεινής κατά τον τελικό υγειονοµικό έλεγχο. 

4. το προσωπικό λειτουργίας 
Στην ά εια λειτουργίας της κολυµβητικής δεξαµενής, η οποία εκδίδεται σύµφωνα
άρθ. 27 της σχετ. (β) αναγράφονται απαραιτήτως και α) το φυσικό ή νοµικό 
στο όνοµα του οποίου εκδίδεται η άδεια και ο υπεύθυνος για τη λειτουργία της
ελάχιστος απαιτούµενος αριθµός εποπτών ασφαλείας και παροχής πρώτων βοηθειών, 
βάσει του άρθ. 21. 

Υπενθυµίζεται ότι σύµφωνα µε το άρθ. 1 παρ. 7 της ίδιας διάταξης «υπεύθυνο 

                                                 
µίζεται ότι η Επιτροπή Αδειών Καταστηµάτων και Επιχειρήσεων έχ31Υπενθυ ει 

καταργηθεί και αντικατασταθεί από την Υγειονοµική Υπηρεσία, ως αναλυτικότερα 
ορίζεται από τη σχετ. (δ) εγκύκλιο. 
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πρόσωπο» ή «υπεύθυνος» καλείται το φυσικό πρόσωπο ηλικίας τουλάχιστον 21 ετών, 
το οποίο µεριµνά για τη λειτουργία της δεξαµενής και είναι ικανό να εξασφαλίσει την 
εφαρµογή των όρων της διάταξης και τυγχάνει της αποδοχής της γ. Υπηρεσίας.  Ο 
υπεύθυνος λειτουργίας σύµφωνα µε το άρθ. 15 είναι αρµόδιος πέραν των άλλων για τ

Υ
ην 

σµός υπεύθυνου καθαρισµού της 
κολυµβ

ήθειας και 
διάσωσ

ια Υγ. Υπηρεσία η οποία 
µπορεί 

ρκή ή η διαγωγή του είναι ικανοποιητική.  Στη διαδικασία αυτή 
µπορεί να ζητηθεί και σχετική συνδροµή από άλλα όργανα ή φορείς, λ.χ. µονάδες υγείας 
(Κέντρα Υγείας, ΕΚΑΒ, νοσοκοµεία, σεµινάρια), υπηρεσίες φυσικής αγωγής Ν.Α., 
Λιµεναρχεία κλπ. 

Από τα ανωτέρω εκτιµάται ότι κάθε φυσικό πρόσωπο ανεξαρτήτως 
επαγγελµατικής ιδιότητας µπορεί να απασχοληθεί σε θέσεις εποπτών ασφαλείας, υπό την 
προϋπό ς απαραίτητες απαιτήσεις που προβλέπονται 
από την Υγ. ∆ιάταξη.  Τα σχετικά πιστοποιητικά που οδηγούν στη χορήγηση άδειας 
ναυαγοσώστη είναι δυνατόν να θεωρηθούν γενικά αποδεκτά, χωρίς όµως να αποτελεί 
αποκλειστική και αναγκαία προϋπόθεση η εκπαίδευση ή η πιστοποίηση γνώσεων των 
εποπτών ασφαλείας µόνον από τις σχολές αυτές. 

Οι Υγειονοµικές υπηρεσίες ΝΑ σε συνεργασία µε τις τοπικές µονάδες Υγείας 
(Κέντρα Υγείας, Νοσοκοµεία κλπ) να µεριµνήσουν για την επάρκεια των σχετικών 
πιστοποιητικών και την εφαρµογή άρτιου ελέγχου τους. 

5. τη διάθεση υγρών αποβλήτων 
Σύµφωνα µε το άρθ. 26 της σχετ. (β) σε κάθε κολυµβητική δεξαµενή θα πρέπει να 
ικανοποιούνται όλοι οι όροι των ισχυουσών Υγειονοµικών ∆ιατάξεων. 

Συνεπώς και τα υγρά απόβλητα των κολυµβητικών δεξαµενών µετά την χρήση 
τους διατίθενται στο περιβάλλον τυγχάνοντας της εφαρµογής των ισχυουσών 
Υγειονοµικών κλπ ∆ιατάξεων ως σχετ. (ε), περί διαθέσεως υγρών αποβλήτων µε την 
επισήµανση ότι: 
- η άδεια διάθεσης µπορεί να έχει ληφθεί συνολικά για όλα τα υγρά απόβλητα της 
δραστηριότητας (λ.χ. τουριστική µονάδα) και όχι µεµονωµένα για κάθε χρήση, γεγονός 
που απαιτείται όταν πρόκειται αµιγώς για κολυµβητήρια. 

παρουσία του προσωπικού εποπτείας των λουοµένων όπως προβλέπεται από το άρθ. 21, 
βάσει του µεγέθους της δεξαµενής.  Το προσωπικό εποπτείας αποτελείται από: 
− υπεύθυνο επόπτη ασφάλειας ή/και 
− ειδικευµένο επόπτη, και κατά περίπτωση από 
− ειδικευµένο στην παροχή πρώτων βοηθειών διοικητικό υπάλληλο,  
ενώ σύµφωνα µε το άρθ. 20 προβλέπεται και ορι

ητικής δεξαµενής. 
Το ανωτέρω προσωπικό πλέον των ειδικών απαιτούµενων γνώσεων, για τις 

οποίες θα είναι κατάλληλα εκπαιδευµένο, θα έχει δίπλωµα ή σχετικό πιστοποιητικό, θα 
είναι και πεπειραµένο στις µεθόδους και στην τεχνική της παροχής βο

ης κολυµβητών, στη χρήση τεχνητής αναπνοής, καθώς και στην εφαρµογή άλλων 
µέτρων ανάνηψης.  Τα ονόµατα του ανωτέρω προσωπικού µε τα σχετικά στοιχεία 
εκπαίδευσης και εµπειρίας θα έχουν γνωστοποιηθεί στην αρµόδ

να ζητήσει την αντικατάστασή τους εντός καθορισµένης προθεσµίας, εφόσον το 
κρίνει αναγκαίο (παρ. 1 του άρθ. 19). 

Από τη σχετ. (β) Υγειον. ∆ιάταξη δεν προσδιορίζεται ο τύπος των διπλωµάτων 
και πιστοποιητικών (εκδούσα αρχή, σχολές κλπ) του προσωπικού εποπτείας – ασφάλειας 
και συνεπώς είναι στην ευθύνη της υπηρεσίας υγείας Ν.Α. να κρίνει εάν τα προσόντα του 
προσωπικού είναι επα

θεση ότι θα έχει κατ' ελάχιστον τι
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- τα «νερά» κολύµβησης των κολυµβητικών δεξαµενών, δεδοµένου ότι χαρακτηρίζονται 
από µικρό οργανικό φορτίο σε σχέση µε εκείνο των αστικών λυµάτων (µικρότερο των 30 
mg BOD5/λίτρο), δεν απαιτείται να υποβληθούν στην προβλεπόµενη από την Ε1β/221/65 
Υ∆ ελάχιστη επεξεργασία ισοδύναµη απλής καθίζησης δύο (2) ωρών, υπό την 
προϋπόθεση όµως ότι τηρούνται πιστά οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας της 
κολυµβητικής δεξαµενής (ανανέωση νερού, καθαρισµός νερού υπό ανακυκλοφορία, κλπ) 
και ότι η διάθεση γίνεται σύµφωνα µε τους όρους που τίθενται από την απόφαση 
καθορισµού υδάτινου αποδέκτη (θάλασσα, υδάτινο ρεύµα, κλπ.) και τις απαιτήσεις 
προστασίας υπόγειων και επιφανειακών νερών και αποφυγής υγειονοµικών 
προβληµάτων στα πλαίσια εφαρµογής της ως άνω Υγ. ∆ιάταξης. 

∆ιευκρινίζεται ότι: 
α) τα λύµατα των βοηθητικών εγκαταστάσεων των κολυµβητικών δεξαµενών καθώς και 
οι µικρ

εί η εξέταση των θεµάτων στα πλαίσια 
λειτουρ

ίας και του 
περιβάλ

ές ποσότητες των υγρών αποβλήτων, που προκύπτουν από το σύστηµα διύλισης 
(καθαρισµός φίλτρων) θα πρέπει να διατίθενται σύµφωνα µε την (ε) σχετική Υγ. 
∆ιάταξη. 
β) σύνδεση αποβλήτων οιασδήποτε προέλευσης στο δίκτυο οµβρίων δεν επιτρέπεται. 
 Τέλος υπενθυµίζεται ότι η Υπηρεσία µας είναι πρόθυµη για την παροχή τεχνικής 
συνδροµής, εφόσον όµως έχει προηγηθ

γίας της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης και της Περιφέρειας, σε συνεργασία µε 
συναρµόδιες υπηρεσίες και φορείς και της αποστέλλονται σαφή ερωτήµατα, 
συνοδευόµενα µε πλήρη στοιχεία και µε την άποψη της υπηρεσίας σας, προκειµένου να 
αναβαθµίζεται η εξυπηρέτηση των πολιτών και να επιτυγχάνεται η διαδικασία επίλυσης 
των υγειονοµικών προβληµάτων προς διασφάλιση της ∆ηµόσιας Υγε

λοντος γενικότερα. 
          
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
1. ΥΠΕΧΩ

∆Ε 
 ∆

 
 ∆

 

 Σταδίου 4, 10563 Αθήνα 
6. Γεν. Γραµµατεία Αθλητισµού 
 Κηφισίας 7, 11523 Αθήνα 
7. ΚΕ∆ΚΕ 

/νση Περ/κού Σχεδιασµού    Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 Πατησίων 147 
 11251 Αθήνα 
2. ΥΠΕΣ∆∆Α      ΑΘ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

/νση Τεχν. Υπηρεσιών 
 Σταδίου 27, 10183 Αθήνα 
3. ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 Γεν. Γραµµατεία Βιοµηχανίας 
 Μεσογείων 119, 10192 Αθήνα 
4. ΥΕΝ 

Κλάδος Λιµενικής Αστυνοµίας 
 ∆/νση Προστασίας Θαλ. Περ/ντος 
 Υψηλάντου 109 & Τσαµαδού, 18535 Πειραιάς 
5. ΕΟΤ 
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 Ακαδηµίας και Γενναδίου 8 
 11524 Αθήνα 
8. Όλες τις Περιφέρειες  
 ∆/νσεις Υγείας 
9. Όλες τις ∆ΥΠΕ 
10 ΕΚΑΒ . 

11. Ξ

 Τέρµα οδού Υγείας 
 15669 Χολαργός 

ενοδοχειακό Επιµελητήριο Ελλάδος 
 
 
ΕΣΩΤ. ∆ΙΑΝΟΜΗ 
1. Γρ. κ. Υφυπουργού 
2. Γρ. κ. Γεν. Γραµµατέα 
3. Γρ. κ. Γεν. Γραµµατέα ∆ηµ. Υγείας 
4. Γραφ. κ. Πρ/µένης Γεν. ∆/νσης ∆ηµ. Υγείας 
5. ∆

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

/νση Υ2 (10) 
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∆ΕΛΤΙΑ ΑΦΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 
 
Το θέµα της κατάργησης των δελτίων άφιξης και αναχώρησης πελατών αποτελούσε εδώ 
και χρόνια πάγιο αίτηµα του κλάδου απέναντι στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου 
∆ηµόσιας Τάξης. Παρόλο που και οι αρχές του Υπουργείου συµφωνούσαν στην 
κατάργησή τ υς, εντούτοις καθυστερούσε η ροώθησ  µια  σχετικής ρ θµισης µέχρι 
που η Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα εξέδωσε

ο π η ς ύ
 απόφαση για τα 

δελτία ξενοδόχου.  

κούς φορείς µετά από συνάντηση του Προέδρου του Ξ.Ε.Ε. µε τον Γενικό 
τις 

όφαση Υπουργού ∆ηµόσιας Τάξης 

(ΦΕΚ 1674/2003) 
Αριθ. 1500/3/1-κθ΄ 

 
Έγκριση της ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ υπ’ αριθµ. 8Α: Τροποποίηση της 

ΑΞΗΣ υπ’ αριθµ. 8 Αρχηγού Ελληνικής Αστυνοµίας “Υποχρεώσεις 
ν και πελατών τουριστικών καταλυµάτων” (Β’-1957/1.11.1999) 

Άρθρο µόνο. 
1. Η  της 8/20.10.1999 Αστυνοµικής ∆ιάταξης “Υποχρεώσεις 

και πελατών τουριστικών καταλυµάτων” (Β’-1957) 
αντικαθίσταται ως εξής:  

1. Οι  υπεύθυνοι υποχρεούνται να συντάσσουν, για κάθε 
κοο κράτους – µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δελτίο άφιξης και 

αι προς τις, παρεχόµενες για το σκοπό αυτό, 
ρχές”.  

. Το  2 της ίδιας ως άνω Αστυνοµικής 
τικαθίσταται µε εδάφια ως εξής: 

“Το δελτίο αυτό παραµένει στην επιχείρηση για τρεις (3) µήνες και ελέγχεται από τις 
ν λόγω δελτίου δύναται οποτεδήποτε να ζητείται από 

 κατ αλείας και εν ελλείψει αυτού, από το Αστυνοµικό Τµήµα 
ν ό Σταθµό”. 

. Το φου 6 του άρθρου 2 της ίδιας ως άνω Αστυνοµικής 
ται µε εδάφια ως εξής:  

µετά από προσφυγή 
Η απόφαση της Αρχής επισηµαίνει τον υπερβολικό χαρακτήρα του µέτρου 

και προτείνει την τροποποίησή του.  
Το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνοµίας µε έγγραφο του προς τους 

ξενοδοχεια
Γραµµατέα του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης, διαβεβαίωνε ότι προχωρεί σε όλες 
σχετικές ενέργειες για την κατάργηση των δελτίων.  

Κατόπιν τούτου, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ξ.Ε.Ε. αποφάσισε να µαταιώσει 
τον σχετικό µειοδοτικό διαγωνισµό για την εκτύπωση των δελτίων και να µην διαθέτει 
πλέον προς τους ξενοδόχους τα εν λόγω δελτία.  

Εντέλει δηµοσιεύθηκε στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης η υπ’ αριθµ. 8Α/2003 
Αστυνοµική ∆ιάταξη µε την οποία ορίζονται τα εξής: 
 

Απ
 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΙΑΤ
διευθυντών, υπαλλήλω
 

“  παράγραφος 1 του άρθρου 2
διευθυντών, υπαλλήλων 

“  κατά το άρθρο 1 της παρούσας
πελάτη υπή
αναχώρησης και να συµµορφώνοντ
οδηγίες από τις αρµόδιες αστυνοµικές α
2 δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου
∆ιάταξης, αν

αστυνοµικές αρχές. Αντίγραφο του ε
το ά τόπου αρµόδιο Τµήµα Ασφ
ή το Αστυνοµικ
3  δεύτερο εδάφιο της παραγρά
∆ιάταξης αντικαθίστα
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“Η κατάσταση αυτή, παραµένει στην επιχείρηση για τρεις (3) µήνες και ελέγχεται από τις 
ίγραφο της εν λόγω κατάστασης δύναται οποτεδήποτε να ζητείται 

το όπον αρµόδιο Τµήµα Ασφάλειας και εν ελλείψει αυτού, από το Αστυνοµικό 
µήµα αθµό».   

ς παραγράφου 7 και η παράγραφο 8 του άρθρου 2 της ίδιας ως 
 Α

Σύµφωνα µε το γράµµα της διάταξης παραµένει υποχρεωτική η σύνταξη των 
δελτίων για κάθε υπήκοο κράτους – µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η διατήρησή 

η για 3 µήνες, όχι όµως η αποστολή τους στα αστυνοµικά τµήµατα. 
Το Επιµελητήριο, σε συνεννόηση µε την ηγεσία του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης 

 α  και όχι το γράµµα της αστυνοµικής διάταξης, θεωρεί ότι η 
 στα δελτία άφιξης και αναχώρησης πελατών 

περιλαµβάνονται στο βιβλίο πόρτας, το οποίο είναι επίσηµο και ελέγξιµο οποιαδήποτε 
µ υνοµικές αρχές. Οπότε καλύπτεται πλήρως η υποχρέωση που 

πιβάλ  λόγω διάταξη. Θα συνεχίσει δε µε επίταση τις ενέργειες για την 
πική κατάργηση όλων των δελτίων και συστήνει στους ξενοδόχους να τηρούν τα 
ροβλεπόµενα στοιχεία δελτίων αφιξοαναχώρησης στο βιβλίο πόρτας δηλαδή:  
τοιχεία βιβλίου κίνησης πελατών (πόρτας) 

- Ονοµατεπώνυµο πελάτη  
- Αριθµός δωµατίου  
- Ηµεροµηνία άφιξης και αναχώρησης  
- Πιθανή ηµεροµηνία αναχώρησης  

πιπλέον στοιχεία δελτίου άφιξης και αναχώρησης  
- Όνοµα πατρός  
- Ηµεροµηνία και έτος γέννησης  
- Τόπος γέννησης  
- Υπηκοότητα  
- Χώρα προέλευσης – προορισµού  
- Αριθµός και έτος έκδοσης διαβατηρίου  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

αστυνοµικές αρχές. Αντ
από  κατά τ
Τ  ή τον Αστυνοµικό Στ
4. Το δεύτερο εδάφιο τη
άνω στυνοµικής ∆ιάταξης καταργούνται.” 

τους στην επιχείρησ

και κολουθώντας το πνεύµα
τήρηση των στοιχείων που προβλέπονται

στιγ ή από τις αστ
λεται µε την ενε

τυ
π
Σ

Ε
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ΕΛΛΗΝΙ
ΥΠΟΥΡΓ
∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕ
ΠΛΗΡΟΦ
ΤΗΛ.: 21

Αθήνα 20/4/04  
107  
Π.∆.  

ΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  

ΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  
ΟΡΙΕΣ: ∆. ΑΣΗΜΑΚΗ  
0/6969989-210/6969990-92  

Αρ. πρωτ.: 1
ΠΡΟΣ: ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ 

 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 

 
Οδηγίες - διευκρινίσεις εφαρµογής του άρθρου 16 του Ν. 3190/03 (ΦΕΚ 249/Α/30-10-03) 
για την

ΘΕΜΑ: 

 
Σ

ότι αφορά ε το 
σύστηµα  
Τουρισµ  τα ξενοδοχεία Αττικής, οι παρακάτω 
διαδικασίες µε στόχο την ενιαία εφ

1. Κατά την πρώτη εφαρµογή η πρόταση για κατάταξη 
σε κατηγορία αστέρων των κύριων ξενοδο των που λειτουργούν µε Ειδικό Σήµα 
Λειτουργίας, γίνεται από τον επιχειρηµατία ωπο της εταιρείας σύµφωνα µε το ΕΣΛ 
και θεωρ ται το γνήσιο της υπογραφής του  ενδιαφερόµενος υποβάλλει στη ∆/νση 
Τουρισµ  Ε ι λ  του 
άρθρου 3 ένο 
υπόδειγµ

Ο  
ανάγονται στην ιδιότητά του σύµφωνα µε το σ δειγµα, θέτοντας σφραγίδα και υπογραφή. 
Σε περίπ τητα 
δικαιολο

2  Περιφερειών  Ε µένου , 
κατατάσσ άνω 
υπεύθυνη 3 σε 
αντικατά

Ο  των 
δηλωθέντ ούς 
ελέγχους  τα 
ανωτέρω  µε 
αποτέλεσ  
που κατά ηση 
του σήµα  το 
ειδικό σή  
προκύπτε

3.
Ι.  για 

την ανανέωση

 κατάταξη κύριων ξενοδοχειακών καταλυµάτων σε κατηγορίες αστέρων.  

ε εφαρµογή του άρθρου 16 του Ν. 3190/2003 και σε αντικατάσταση της υπ’ αρ. Τ/3899/5-3-04 
 στην κατάταξη - ανακατάταξη των κύριων ξενοδοχειακών καταλυµάτων σε κατηγορίες µ

 αστέρων και τις τεχνικές προδιαγραφές αυτών, θα πρέπει να ακολουθηθούν από τις ∆/νσεις
 των Περιφερειών και τον Ε.Ο.Τ. προκειµένου γιαού

αρµογή του:  
 του Π∆ 43/2002  µέχρι τις 30/4/2004,  και

χειακών καταλυµά
ή τον νόµιµο εκπρόσ
από αρµόδια αρχή. Οεί

ού της οικείας Περιφέρειας ή στον .Ο.Τ. προκε µένου για την Αττική, υπεύθυνη δή ωση
 παρ. 2 του Ν. 2160/93 (ΦΕΚ 118Α) στην οποία δηλώνει τα αναφερόµενα στο συνηµµ
α.  
ηχανικός θα βεβαιώνει στην ίδια υπεύθυνη δήλωση την ακρίβεια όσων από τα δηλωθέντα µ

υνηµµένο υπό
τωση αλλαγής επιχειρηµατία υποβάλλεται νέα υπεύθυνη δήλωση και τα απαραί
γητικά.  
. Οι ∆/νσεις Τουρισµού των  ή ο .Ο.Τ. προκει  για την Περιφέρεια Αττικής
ουν τα ξενοδοχειακά καταλύµατα σε κατηγορίες αστέρων, σύµφωνα µε την παραπ
 δήλωση και χορηγούν τα νέα Ειδικά Σήµατα Λειτουργίας του άρθρου 3 του Ν. 2160/9
σταση των παλαιών. 
ι ∆/νσεις Τουρισµού και ο Ε.Ο.Τ. για την Αττική, ελέγχουν οποτεδήποτε την ακρίβεια
ων µε την υπεύθυνη δήλωση. Επίσης οι Υπηρεσίες αυτές διενεργούν δειγµατοληπτικ

 ή και ελέγχους που να καλύπτουν το σύνολο ή µεγάλο ποσοστό των κατατασσόµενων κατά
 κύριων ξενοδοχειακών καταλυµάτων. Σε περίπτωση που δηλωθούν ψευδή στοιχεία
µα την κατάταξη του ξενοδοχειακού καταλύµατος σε ανώτερη κατηγορία αστέρων από αυτή
 νόµο δικαιούται, πλην των ποινικών κυρώσεων, επιβάλλεται ως διοικητική ποινή η ανάκλ
τος λειτουργίας και πρόστιµο από 500 έως 1000 ευρώ ανά δωµάτιο. Στην περίπτωση αυτή
µα λειτουργίας θα ανακαλείται και θα εκδίδεται νέο µε την κατηγορία αστέρων όπως αυτή
ι από τον έλεγχο.  
 ∆ικαιολογητικά:  
Όσοι επιχειρηµατίες έχουν ειδικά σήµατα λειτουργίας σε ισχύ ή υπέβαλαν δικαιολογητικά

 τους, δεν τα επανυποβάλλουν.  
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Γ  ότι 
τα απαρ ούν µέχρι 31/12/2004 µε εξαίρεση το πιστοποιητικό 
πυρασφά

ΙΙ της παρούσας διαπιστωθεί ότι λείπουν ή έχουν 
λήξει δικαιολογη α τα 
υποβάλει

ΙΙ . 3 
άρθρου 11 Ν. 26

4 φές 
τουριστικ Τ), 
και οι ε  θα 
εκδίδεται

5 κών 
κτισµάτω των 
αστέρων

6 ών καταλυµάτων είτε µοριοδοτούνται είτε όχι θα 
πρέπει να πρ λ πό την Υπηρεσία αρχιτεκτονικά σχέδια. 

7. Εά ζ  ξενοδοχειακού καταλύµατος επειδή πληροί τις τεχνικές και 
λειτουργικές γορίας, θα πρέπει ο επιχειρηµατίας να ζητήσει 
την εκ νέου έ ρ ό την αρµόδια Υπηρεσία Τουρισµού. Σε περίπτωση 
που τα ρούν τις προδιαγραφές της αιτούµενης 
κατηγορίας,  γ ση νέου πινακίου και έγκριση νέας κατηγορίας αστέρων.  

 
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  

Τ.Σ.Υ. 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΙΑΣΚΟΣ  

 
ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 

ια τα ειδικά σήµατα λειτουργίας που έχουν λήξει εκδίδεται νέο σήµα υπό την προϋπόθεση
αίτητα δικαιολογητικά θα κατατεθ
λειας το οποίο πρέπει πάντοτε να βρίσκεται σε ισχύ.  
. Αν κατά τους ελέγχους της παραγράφου 2 

τικά απαραίτητα για τη χορήγηση του ΕΣΛ, καλείται ο επιχειρηµατίας εγγράφως ν
 µέχρι 31/12/2004.  
Ι. Είναι δυνατόν να υποβάλλονται επικυρωµένα αντίγραφα των δικαιολογητικών (παρ

90/99). Επικυρώσεις αντιγράφων θα γίνονται και από τις Υπηρεσίες µας.  
. Όσες εγκρίσεις αρχιτεκτονικών µελετών εκδόθηκαν σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγρα
ών εγκαταστάσεων (υπ’ αρ. 530992/28-9-87 - ΦΕΚ 557/Β/87 Απόφαση Γεν. Γραµµ. ΕΟ
πιχειρηµατίες αιτούνται για πρώτη φορά χορήγηση Ειδικού Σήµατος Λειτουργίας, αυτό
 µε κατηγορία αστέρων σύµφωνα µε την παρούσα µετά την 30/4/04.  

. Σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Π.∆. 43/02 «τα τουριστικά καταλύµατα εντός παραδοσια
ν του Π.∆. 33/79 (ΦΕΚ Α/10), εξαιρούνται από την ανακατάταξη µε το σύστηµα 

».  
. Όλα τα επιµέρους τµήµατα των ξενοδοχειακ

οβ έπονται στα εγκεκριµένα α
ν ητηθεί η προαγωγή

 προδιαγραφές της αµέσως ανώτερης κατη
γκ ιση της αρχιτεκτονικής µελέτης απ

υπάρχοντα εγκεκριµένα αρχιτεκτονικά σχέδια πλη
θα ίνεται µόνο έκδο

ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
∆/νσεις Τουρισµού Περιφερειών  
ΕΟΤ  
ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
Γραφείο κ. Υπουργού  
Γραφείο κ. Υφυπουργού  
Γραφεία Υποστήριξης Τουρισµού  
ΞΕΕ  
ΠΟΞ  
ΣΕΤΕ  
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ 
∆/νση Περιφερειακής Πολιτικής 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 1  

 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ  

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο 
(Ν. 2160/93) 

άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)  
 
 

ΠΡΟΣ: 

που έχε

έρεται στο ειδικό σήµα λειτουργίας του και δεσµεύοµαι ότι µέχρι 
31/12/2

Ηµεροµηνία ……………………… 20……  

 
Ο υπογραφόµενος (επώνυµο)……………………………………………………………………………………………………… 

(όνοµα)………………………………………………του (πατρώνυµο)………………………………………………………………. 
κάτοχος του δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας ……………………………………………………………………………….. 
που εκδόθηκε την……………………………………από το…………………………………………………………………………. 
κάτοικος……………………………………………………………………………………………………………………………………….
ενεργώντας για λογαριασµό µου, ως επιχειρηµατία τουριστικής επιχείρησης, ή ενεργώντας ως νόµιµος 
εκπρόσωπος (διαχειριστής ή διευθύνων σύµβουλος) της εταιρείας µε την 
επωνυµία………………………………………………………………………………………................................................
.......................................................................................................................................................
που εδρεύει……………………………………………………………………………… . ∆ηλώνω υπεύθυνα, έχοντας 
γνώση των συνεπειών του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 για ψευδή δήλωση, ότι εκµεταλλεύοµαι ως 
επιχειρηµατίας, ή η εταιρεία την οποία εκπροσωπώ εκµεταλλεύεται µία τουριστική επιχείρηση 
(προσδιορισµός) ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ΜΕ ΤΙΤΛΟ………………………………………………………………………. η οποία έχει Αριθµό Φορολογικού 
Μητρώου ………………………… Αρµόδια για την φορολογία είναι η ∆.Ο.Υ. ………………..……………………… 
Το κατάλυµα που εκµεταλλεύοµαι είναι ιδιοκτησίας του ……………………………………………………………… 

ι έδρα ή κατοικεί ………………………………………………………………………………………………………………. 
Σύµφωνα µε το άρθρο 7 παρ. 5 του Π.∆. 43/2002 γίνεται αυτοδίκαια αποδεκτό ότι το ξενοδοχείο 
διαθέτει τις τεχνικές προδιαγραφές της κατηγορίας αστέρων που αντιστοιχεί στην τάξη 
…….………………… όπως αναφ

005, το ξενοδοχείο µου θα ικανοποιεί τις λειτουργικές απαιτήσεις που προβλέπονται στο εν 
λόγω Π.∆. όπως θα ισχύει.  
Κατά συνέπεια προτείνω να καταταγώ στην κατηγορία των …………… αστέρων.  
Οποιαδήποτε µεταβολή των στοιχείων αυτών, θα πραγµατοποιείται µόνο µετά από προηγούµενη 
δήλωση στην αρµόδια Υπηρεσία από τα οριζόµενα κάθε φορά στον Νόµο.  
∆ηλώνω επίσης ότι δεν έχω επιφέρει µεταβολές στον φέροντα οργανισµό του κτιρίου, όπως έχει 
εγκριθεί στις σχετικές οικοδοµικές άδειες.  

 
 

Ο - Η ∆ηλ.  
                   (Υπογραφή) 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 2  

 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ  

(Ν. 2160/93)  
 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο 
άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)  

 
 

ΠΡΟΣ:  
Ο υπογραφόµενος(επώνυµο).....………….………………………………………………………………………………………… 
(όνοµα) ……………………………………………… του(πατρώνυµο) ……………………………………………………… 
κάτοχος του δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας ………………………………………………………………………… που
εκδόθηκε την …………………………………… από το ………………………………………………………….……… 
κάτοικος ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
βεβαιώνω υπεύθυνα την ακρίβεια των δηλωθέντων από τον ………………………………………….………………… 

(ονοµατεπώνυµο)  

 

 

εκµεταλλευτή του ξενοδοχείου ……………………………………………………… ή νόµιµο εκπρόσωπο της 
εταιρείας …………………………………………………………………… που 
………………………………………………… που βρίσκεται στ … ……………………… ……..………………, 
όσον αφορά τις τεχνικές προδιαγραφές που αφορούν την δηλωθ
του εν λόγω ξενοδοχείου.  

 
Ηµεροµηνία …………………………… 2004  

Ο - Η ∆ηλών  
 
  Υπογραφή  
  (σφραγίδα) 

εκµεταλλεύεται το ξενοδοχείο 
……………

είσα κατηγορία αστέρων 
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