ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ
ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ
ΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ-ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΥΤΩΝ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΛΕΙΔΙΩΝ

ΣΥΝΟΨΗ
Με το νόμο 4276/2014 (ΦΕΚ 155/Α/30-07-2014) απλουστεύονται οι διαδικασίες
λειτουργίας των τουριστικών επιχειρήσεων και

των τουριστικών υποδομών και επίσης

καθορίζεται η διαδικασία Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας των κύριων και μη κύριων
ξενοδοχειακών καταλυμάτων.
Επιπλέον, με τις Αποφάσεις 21185/2014 (ΦΕΚ 2840/Β/22-10-2014) και 16/1/2015
(ΦΕΚ 69/Β/16-01-2015) για τα ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια

- διαμερίσματα

καθορίζεται η διαδικασία χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας καθώς και

ένα νέο

σύστημα κατάταξης σε κλειδιά με βάση τον τύπο του καταλύματος.
Τέλος καθορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία ανανέωσης όλων των Ειδικών Σημάτων
Λειτουργίας η 31/12/2017.
ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ - Ν. 4276/2014 (ΦΕΚ 155/Α/30-07-2014)
Με τον Νόμο 4276/2014 ουσιαστικά ορίζονται τα εξής:
1.

Καθορίζεται η διαδικασία χορήγησης του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) των
ξενοδοχείων,

των

οργανωμένων

τουριστικών

κατασκηνώσεων

και

των

και

των

ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων - διαμερισμάτων.
2.

Καθορίζεται

η

διαδικασία

κατάταξης

των

τουριστικών

καταλυμάτων

ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων – διαμερισμάτων και ορίζεται αρμόδιος
φορέας για την κατάταξή τους, το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος
(Ξ.Ε.Ε.)
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ-ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
Αποφ.21185/2014 (ΦΕΚ 2840/Β/22-10-2014)
Αποφ. 91 (ΦΕΚ 69/Β/16-01-2015)
Με την Απόφαση 21185 και την Τροποποίηση που την ακολούθησε, καθορίστηκαν:
1.

Η κατάταξη σε κατηγορίες με σύστημα κλειδιών και ο καθορισμός των τεχνικών
και λειτουργικών προδιαγραφών των Ενοικιαζόμενων Επιπλωμένων ΔωματίωνΔιαμερισμάτων (ΕΕΔΔ).

2.

Οι βάσεις για κάθε κατηγορία κλειδιών ορίζονται σύμφωνα με τον παρακάτω
πίνακα όπου φαίνεται και η μείωση των απαιτούμενων μορίων προς κατάταξη, σε
σχέση με την προηγούμενη νομοθεσία:
Κατηγορίες κλειδιών

2 κλειδιά

3 κλειδιά

3000-5500

5001-8000

4 κλειδιά

Βάση βαθμολογούμενων
κριτηρίων ανά κατηγορία
κλειδιών
ΠΑΛΑΙΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

7501 και άνω

(ΠΔ 337 ΦΕΚ 281/Α/2000)
ΝΕΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

3500

5500

(21185 ΦΕΚ 2840/Β/2014)
3.

Επανακαθορίζονται επίσης, οι Τεχνικές και Λειτουργικές προδιαγραφές των χώρων
των ΕΕΔΔ, οι οποίες είναι πολύ περιορισμένες σε απαιτήσεις επιφανειών σε σχέση με
την προηγούμενη νομοθεσία.

4.

Επιβάλλεται η ανανέωση όλων των Ειδικών Σημάτων Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) τα
οποία έχουν εκδοθεί με το ισχύσαν σύστημα μέχρι την έναρξη ισχύος της
Αποφ. 91/2015, διότι αυτά θα πάψουν αυτοδίκαια την 31/12/2017.
Εδώ είναι σημαντικό να τονίσουμε, ότι για την έκδοση του πιστοποιητικού
κατάταξης, δεν ελέγχονται οι υποχρεωτικές προδιαγραφές που ορίζονται
αλλά μόνο η συνδρομή των υποχρεωτικών λειτουργικών προδιαγραφών και η
συγκέντρωση

του

ελάχιστου

αριθμού

των

μορίων

βάσει

βαθμολογούμενων κριτηρίων που απαιτείται για κάθε κατηγορία.
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των

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Με την απαίτηση να προσαρμοστούν τα καταλύματα στην νομοθεσία και να
εκδοθούν νέα Ειδικά Σήματα Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) μέχρι τις 31/12/2017 είναι
σημαντικό να τονίσουμε τα εξής:
1.

Ενοικιαζόμενα Επιπλωμένα Δωμάτια Διαμερίσματα

1.α

Οι μονάδες, όπου οι χώροι τους ήδη καλύπτουν τις λειτουργικές και τεχνικές
απαιτήσεις της νέας νομοθεσίας, ανώτερης κατηγορίας κλειδιών ή και λειτουργικής
μορφής

καταλύματος

από

την

ισχύουσα,

μπορούν

να

προαχθούν

και

να

αναβαθμιστούν, χωρίς οικοδομικές παρεμβάσεις στην αντίστοιχη κατάταξη.
1.β

Οι μονάδες, που επιθυμούν να αναβαθμιστούν σε κλειδιά ή ακόμα και σε λειτουργική
μορφή καταλύματος (πχ από ενοικιαζόμενα δωμάτια σε ξενοδοχείο), και δεν πληρούν
στην υφιστάμενη λειτουργία της επιθυμητής κατάταξης, μπορούν να προβούν σε
οικοδομικές

παρεμβάσεις

λιγότερες

από

αυτές

που

έπρεπε

να

πραγματοποιήσουν με την παλιότερη νομοθεσία, να επιτύχουν τον στόχο τους
με μειωμένες απαιτήσεις λειτουργιών και επιφάνειες χώρων και το σημαντικότερο, με
μειωμένο οικονομικό αλλά και χρονικό κόστος, λόγω της απλούστευσης των
διαδικασιών.
2.

Νέες επενδύσεις

Με την κείμενη νομοθεσία, δίδονται κίνητρα για τη δημιουργία νέων εγκαταστάσεων, αφού η
νέα νομοθεσία απλουστεύει την διαδικασία λειτουργίας των ξενοδοχειακών καταλυμάτων
μειώνοντας τις απαιτήσεις των προδιαγραφών και ταυτόχρονα την χρονική διάρκεια των
απαιτούμενων σταδίων υλοποίησης του έργου.
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ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ QIX
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Στο πλαίσιο συμμόρφωσης και αναβάθμισης των υφιστάμενων μονάδων και ταυτόχρονα
στην περίπτωση επέκτασης ή εκσυγχρονισμού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, οι
υπηρεσίες που παρέχουμε είναι οι εξής:
1. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
-

Διενέργεια ελέγχου νομιμότητας των υφιστάμενων εγκαταστάσεων, που περιλαμβάνει
την επιτόπου

αυτοψία των εγκαταστάσεων

και

ταυτόχρονα

τον

έλεγχο

των

νομιμοποιητικών εγγράφων της.
-

Έλεγχος νομιμοποιητικών εγγράφων εγκατάστασης

-

Στην περίπτωση μη αποτυπωμένων εγκατεστημένων χρήσεων γίνεται
καταγραφή

και

αποτύπωση

των

υφιστάμενων

εγκαταστάσεων

πλήρης

(Αρχιτεκτονική,

Στατική, Ηλεκτρομηχανολογική αποτύπωση σε σχέδια)
2. ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Διερεύνηση

και

προτάσεις

των

δυνατοτήτων

επέκτασης

ή

αναβάθμισης

της

εγκατεστημένης χρήσης.
-

Στην περίπτωση τροποποίησης της μονάδας ώστε να αναβαθμιστεί η κατάταξή της,
αναλαμβάνουμε την εκπόνηση όλων των απαιτούμενων μελετών και των
σταδίων τους (Αρχιτεκτονικών, Στατικών, Ηλεκτρομηχανολογικών, Πυρασφάλειας
και Περιβαλλοντικών)

-

Ρύθμιση οικοδομικών παραβάσεων και υπερβάσεων σύμφωνα με τον Ν.
4178/2013, εάν διαπιστωθούν.

-

Διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών έγκρισης και αδειοδότησης (όπου απαιτείται)
α. Έγκριση Δόμησης και Άδεια Δόμησης οικοδομής ή Έγκριση Εργασιών μικρής
κλίμακας, από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης
β. Έκδοση πιστοποιητικού πυρασφάλειας από την οικεία Υπηρεσία Πυροσβεστικής
γ. Έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.), όπου απαιτείται.
δ. Έκδοση

βεβαίωσης

συνδρομής

νόμιμων

προϋποθέσεων

υγειονομικού

ενδιαφέροντος, από την αρμόδια Υγειονομική Υπηρεσία.
-

Υψηλή επίβλεψη και παρακολούθηση όλων των σχετικών εργασιών και σταδίων
υλοποίησης του έργου.
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-

Διαδικασία χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) από την αρμόδια
Υπηρεσία Τουρισμού, με ταυτόχρονη διαδικασία χορήγησης πιστοποιητικού κατάταξης
από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας (Ξ.Ε.Ε.)

3. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Στο πλαίσιο της αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών του ξενοδοχείου, είτε με σκοπό
την λήψη μορίων για την αναβάθμιση των αστεριών είτε απλώς για την αναβάθμιση των
υπηρεσιών σας προς τους πελάτες σας, είμαστε σε θέση να σας υποστηρίξουμε τόσο στην
επιλογή των καταλληλότερων Πιστοποιήσεων ή/και Σημάτων για την επιχείρησή σας, όσο και
στην ανάπτυξη των απαιτούμενων Διαχειριστικών Συστημάτων και την συμπλήρωση των
φακέλων που απαιτούνται για την απονομή κάθε σήματος.
Πιο δημοφιλή Σήματα: GreenKey, Ecolabel, Ελληνική Κουζίνα
Πιστοποιήσεις: Η επιχείρηση με τη βοήθεια μας

εγκαθιστά, διατηρεί και εφαρμόζει ένα

Σύστημα Διαχείρισης το οποίο ακολουθεί τις απαιτήσεις ενός Προτύπου. Η απονομή του
Πιστοποιητικού γίνεται μετά από επιθεώρηση από κάποιον Φορέα Πιστοποίησης και έχει 3ετή
διάρκεια, ενώ απαιτούνται επαναληπτικές επιθεωρήσεις κάθε έτος.
Πιο δημοφιλή Πιστοποιητικά: ISO 9001, ISO 22000, ISO 14001
4. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
Στην περίπτωση που συντρέχουν διάφορες προϋποθέσεις, η επένδυση της αναβάθμισης της
μονάδας, ο εκσυγχρονισμός ή και η

αλλαγή της

λειτουργικής μορφής δύναται να

χρηματοδοτηθούν από τις δράσεις του ΕΣΠΑ ή και από τον ισχύοντα Αναπτυξιακό Νόμο.
Τέτοιες δράσεις για παράδειγμα προκηρύσσονται κατά περιόδους στο πλαίσιο (α)

των

Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, (β) του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Ανταγωνιστικότητα» καθώς και (γ) από τοπικές δράσεις Leader και ΟΠΑΑΧ.
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Στο πλαίσιο ίδρυσης, λειτουργίας και ανέγερσης νέων μονάδων σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία, οι υπηρεσίες που παρέχουμε είναι οι εξής:
1. Προέλεγχος σκοπιμότητας, διενέργεια αυτοψίας ακινήτων όπου πρόκειται να
εγκατασταθεί η επένδυση (δυνατότητα χρήσεων γης, συντελεστών εκμετάλλευσης).
2. Διερεύνηση των δυνατοτήτων εκμετάλλευσης του ακινήτου, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία και με στόχο την βέλτιστη πρόταση της εγκατάστασης.
3. Εκπόνηση όλων των σταδίων των απαιτούμενων μελετών. (Προμελέτη –
Οριστική μελέτη και Μελέτη Εφαρμογής των Αρχιτεκτονικών, Στατικών,
Ηλεκτρομηχανολογικών, Πυρασφάλειας και Περιβαλλοντικών μελετών)
4. Διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών έγκρισης και αδειοδότησης (όπου
απαιτείται) με παράλληλη διακίνηση φακέλων για την συλλογή βεβαιώσεων και
εγκρίσεων που προαπαιτούνται (Έγκριση Αρχαιολογίας, Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής,
Έγκριση Δασαρχείου, βεβαίωση αποχέτευσης, βεβαιώσεις σχετικά με την υδροδότηση
της εγκατάστασης, την αποκομιδή των απορριμμάτων και την θέση του χώρου
υγειονομικής ταφής, βεβαίωση βιολογικού καθαρισμού και ότι άλλο απαιτηθεί)
α.

Έγκριση Δόμησης και Άδεια Δόμησης οικοδομής ή Έγκριση Εργασιών
μικρής κλίμακας, από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης

β.

Έκδοση

πιστοποιητικού

πυρασφάλειας

από

την

οικεία

Υπηρεσία

Πυροσβεστικής
γ.

Έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.), όπου
απαιτείται.

δ.

Έκδοση βεβαίωσης συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων υγειονομικού
ενδιαφέροντος, από την αρμόδια Υγειονομική Υπηρεσία.

ε.

Μελέτη σύνταξης Κυκλοφοριακής μελέτης ή απαλλαγή αυτής από τον
αρμόδιο φορέα.

στ.

Άδειες λειτουργίας για όποιες εγκαταστάσεις εντός του καταλύματος
απαιτούνται. (κολυμβητικές δεξαμενές, εγκατάσταση βιολογικού
καθαρισμού, καταστήματα υγειονομικού ελέγχου και ότι άλλο
απαιτηθεί)

5. Υψηλή επίβλεψη και παρακολούθηση όλων των οικοδομικών εργασιών.
6. Διαδικασία χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) από την αρμόδια
Υπηρεσία Τουρισμού, με ταυτόχρονη διαδικασία χορήγησης πιστοποιητικού κατάταξης
από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας (Ξ.Ε.Ε.).

Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας 86, 115 28 Αθήνα, T: 210 7620103, F: 210 7620107, E: info@qix.gr

7. Ειδικές Πιστοποιήσεις. Εγκατάσταση και διαπίστευση ειδικού σήματος ποιότητας ή
σήματος ανάλογα με τις ανάγκες της μονάδας(GreenKey, Ecolabel, Ελληνική Κουζίνα,
ISO 9001, ISO 22000, ISO 14001)
8. Χρηματοδότηση της επένδυσης μέσα από τις δράσεις του ΕΣΠΑ ή και του
Αναπτυξιακού Νόμου

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με την Qix:
Για τις υπηρεσίες που αφορούν στη διαδικασία χορήγησης του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας,
τις διαδικασίες και προϋποθέσεις επέκτασης και αναβάθμισης κατηγορίας και κατάταξης, και
γενικότερα ζητήματα τεχνικής φύσεως:
Ιωάννα Παπαματθαίου, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ,
Διευθύντρια τμήματος Engineering Consulting (ipapam@qix.gr),+30 210 7620103
Για τις υπηρεσίες χρηματοδότησης επενδύσεων υφιστάμενων ή νέων μονάδων:
Μαρία Κουμαριανού
Σύμβουλος (m.koumarianou@qix.gr), +30 210 7620103
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