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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
5 Δεκεμβρίου 2017

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου
προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ)
για δανεισμό του ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ
ΔΑΝΕΙΩΝ ποσού 8.880.319,49 €.

2

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 14129/02-07-2015
απόφασης Αναπληρώτριας Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ» (Β΄/1476).

3

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 216/08-01-2015
απόφασης Υπουργού Τουρισμού «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΥΤΩΝ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΑΣΤΕΡΩΝ» (Β΄ 10), όπως τροποποιήθηκε με την
υπ’ αριθμ. 19102/2016 όμοια απόφαση (Β΄ 3387).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2/75933/0025
(1)
Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
(ΕΤΕπ) για δανεισμό του ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ποσού 8.880.319,49 €.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
(α) του ν. 2322/1995 (ΦΕΚ 143/Α΄/12-7-1995) και ιδίως
τα άρθρα 1,5 και 6.
(β) του άρθρου 126 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α΄/
28-6-2014).
(δ) του π.δ. 185/6-10-2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και
Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής
και μετονομασία του σε “Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας”, μετατροπή του Υπουργείου

Αρ. Φύλλου 4242

Μακεδονίας - Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας - Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών
της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας - Θράκης και της
Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής»
(ΦΕΚ 213/Α΄/7-10-2009).
(ε) του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/Β΄/23-9-2015).
(στ) την υπ' αριθμ. Υ29/8-10-2015 (ΦΕΚ 2168/Β΄/
9-10-2015) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών
Γεώργιο Χουλιαράκη».
2. Την με αριθμ. FI 31.275/11-11-2013 Δανειακή Σύμβαση (Finance Contract) μεταξύ του ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ (ΤΠκαιΔ) και της Ευρωπαϊκής
Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ).
3. Τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) του
ΤΠκαιΔ στις αριθμ. 3487/21-3-2013 και 3497/25-7-2013
Συνεδριάσεις του.
4. Το από 20/9/2017 e-mail του ΤΠκαιΔ και η αριθμ.
(0)125668_17/9-10-2017 επιστολή του.
5. Το από 6/11/2017 FAX της ΕΤΕπ.
6. Τα από 25/11/2016, 19/5/2017 και 13/10/2017 e-mail
της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων (ΚΕΜΚΕ).
7. Την με αριθμ. 20/22-11-2017 απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής του άρθρου 5 του ν. 2322/1995,
αποφασίζει:
Ι. Παρέχεται η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου στην
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (εφεξής ΕΤΕπ) για την
κάλυψη δανείου ποσού 8.880.319,49 € του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠκαιΔ) σύμφωνα με την
αριθμ. 31.275/11-11-2013 Δανειακή Σύμβαση.
Σκοπός του δανείου είναι η χρηματοδότηση του έργου
"Greek Local Authorities Framework" («Πλαίσιο Ελληνικών Τοπικών Αυτοδιοικήσεων») που θα ενσωματώσει
πολλαπλά πολυτομεακά επενδυτικά προγράμματα για
την υποστήριξη των τοπικών αυτοδιοικήσεων στην
Ελλάδα, τα οποία θα περιλαμβάνουν επενδύσεις στους
τομείς των μεταφορών, της αποκατάστασης δρόμων/
οδών και της βελτίωσης της ασφάλειας της κυκλοφορίας, της βελτίωσης του περιβάλλοντος, της ενεργειακής
απόδοσης και των τουριστικών υποδομών.
Οι κυριότεροι οικονομικοί όροι του δανείου έχουν ως
εξής:
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Ποσό(€):
Ημερομηνία εκταμίευσης:
Διάρκεια:
Περίοδος χάριτος:
Αποπληρωμή κεφαλαίου:
1η καταβολή κεφαλαίου:
Τελευταία καταβολή
κεφαλαίου:
Επιτόκιο:

8.880.319,49
27/11/2017
25 έτη
2 έτη
Σε ετήσια βάση
27/11/2019
27/11/2042

Σταθερό, ίσο με 1,955%
ετησίως.
Πληρωμή τόκων:
Σε ετήσια βάση στις 27/11
κάθε έτους.
II. Με την απόφαση αυτή και κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στη Σύμβαση Εγγύησης μεταξύ του Ελληνικού
Δημοσίου και της ΕΤΕπ, το Ελληνικό Δημόσιο εγγυάται,
σε περίπτωση κατάπτωσης, την καταβολή στην ΕΤΕπ των
εκάστοτε οφειλόμενων και καταβλητέων από το ΤΠκαιΔ
ποσών, σύμφωνα με την ανωτέρω Δανειακή Σύμβαση.
Για τους σκοπούς της ως άνω καταβολής, η ΕΤΕπ, ενημερώνει το Ελληνικό Δημόσιο, με επιστολή της απευθυνόμενη στην αρμόδια Διεύθυνση Κίνησης Κεφαλαίων,
Εγγυήσεων και Δανείων του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους (εφεξής ΓΛΚ), αποστέλλοντας κατάσταση με
ανάλυση της οφειλής και καλώντας το να προβεί σε εκπλήρωση των υποχρεώσεων του ως εγγυητή.
Το ΤΠκαιΔ, σε περίπτωση αδυναμίας πληρωμής, ενημερώνει εγκαίρως και σε κάθε περίπτωση προ διαστήματος
10 εργάσιμων ημερών από την εκάστοτε καταληκτική
ημερομηνία πληρωμής, το Ελληνικό Δημόσιο, με όμοια
επιστολή, αιτούμενη την καταβολή από αυτό των οφειλόμενων ποσών. Το Ελληνικό Δημόσιο ακολούθως, μεριμνά
για τη βεβαίωση των ως άνω ποσών από την αρμόδια
Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 126 του
ν. 4270/2014, όπως ισχύει κάθε φορά. Η δια της παρούσης επιβαλλόμενη στο ΤΠκαιΔ υποχρέωση ενημέρωσης,
δεν επηρεάζει καθ' οιονδήποτε τρόπο την εγγυητική ευθύνη του Ελληνικού Δημοσίου έναντι της ΕΤΕπ.
III. Καθορίζουμε προμήθεια υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου 1% για την παρεχόμενη εγγύησή του, την οποία το
ΤΠκαιΔ θα καταβάλλει στην Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα με την αριθμ. 2/9441/0025/23-01-2012 απόφαση
του Υπουργού Οικονομικών.
IV. Η ΕΤΕπ θα αποστείλει στην ανωτέρω Διεύθυνση του
ΓΛΚ, θεωρημένο αντίγραφο της Σύμβασης Εγγύησης του
Ελληνικού Δημοσίου για το δάνειο του ΤΠκαιΔ ποσού
8.880.319,49 €.
V. Από τις διατάξεις της παρούσας δύναται να προκληθεί δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, σε
περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης του Δημοσίου, το
ύψος της οποίας υπολογίζεται σε 8.880.319,49 € πλέον
τόκων και εξόδων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2017
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Τεύχος Β’ 4242/05.12.2017

Αριθμ. 21662
(2)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 14129/02-07-2015
απόφασης Αναπληρώτριας Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ» (Β΄/1476).
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 4276/2014
(Α΄ 155), όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση α της
παραγράφου 2 του άρθρου 23 του ν. 4315/2014 (Α΄ 269).
β. Της υποπερίπτωσης ββ της περίπτωσης α της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α΄ 155).
γ. Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο, Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 112).
δ. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
ε. Του π.δ. 127/2017 (Α΄ 157) «Οργανισμός Υπουργείου
Τουρισμού».
στ. Του π.δ. 123/2016 (Α΄ 208) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του
Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία
Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων», όπως ισχύει.
ζ. Του π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
η. Της υπ' αριθ. 14129/02.07.2015 απόφασης Αναπληρώτριας Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας
και Τουρισμού «Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών
προδιαγραφών των Οργανωμένων Τουριστικών Κατασκηνώσεων.» (Β΄ 1476).
2. Την ανάγκη τροποποίησης της υπ' αριθμ. 14129/
02.07.2015 απόφασης Αναπληρώτριας Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (Β΄ 1476).
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την αντικατάσταση της παρ. 1 του άρθρου 6 της υπ'
αριθμ. 14129/02.07.2015 απόφασης Αναπληρώτριας
Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού «Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών των Οργανωμένων Τουριστικών Κατασκηνώσεων» (Β΄ 1476) ως εξής:
«1. Η ισχύς των Ειδικών Σημάτων Λειτουργίας (ΕΣΛ)
οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων που έχουν
εκδοθεί με βάση το ισχύσαν μέχρι την έναρξη ισχύος
της παρούσας σύστημα κατάταξης αναστέλλεται αυτοδίκαια την 31-12-2018 μέχρι την επανακατάταξη των
οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων. Μέχρι την
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ημερομηνία αυτή όλες οι οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις υποχρεούνται να διαθέτουν πιστοποιητικό κατάταξης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2017
Η Υπουργός
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ
I

Αριθμ. 21654
(3)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 216/08-01-2015
απόφασης Υπουργού Τουρισμού «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΥΤΩΝ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΤΕΡΩΝ» (Β΄ 10), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 19102/2016 όμοια απόφαση (Β΄ 3387).
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 4276/2014
(Α΄ 155), όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση α της
παραγράφου 2 του άρθρου 23 του ν. 4315/2014 (Α΄ 269).
β. Της υποπερίπτωσης αα της περίπτωσης α της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α΄ 155).
γ. Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο, Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 112).
δ. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
ε. Του π.δ. 127/2017 (Α΄ 157) «Οργανισμός Υπουργείου
Τουρισμού».
στ. Του π.δ. 123/2016 (Α΄ 208) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του
Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία
Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων», όπως ισχύει.
ζ. Του π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
η. Της υπ' αριθμ. 216/08.01.2015 απόφασης Υπουργού Τουρισμού «Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και βαθμολογούμενων κριτηρίων
για τα ξενοδοχεία και κατάταξη αυτών σε κατηγορίες
αστέρων» (Β΄ 10), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ.
19102/10.10.2016 όμοια απόφαση (Β΄ 3387).
2. Την ανάγκη συμπλήρωσης της υπ' αριθμ. 216/
08.01.2015 απόφασης Υπουργού Τουρισμού (Β΄ 10),
όπως ισχύει.
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3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της υπ' αριθ. 216/08-01-2015 απόφασης Υπουργού Τουρισμού «Καθορισμός τεχνικών και
λειτουργικών προδιαγραφών και βαθμολογούμενων κριτηρίων για τα ξενοδοχεία και κατάταξη αυτών σε κατηγορίες αστέρων» (Β΄ 10), όπως ισχύει, στα εξής σημεία:
1. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 2 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: «Σε οικόπεδα, στα οποία έχει
συσταθεί ή συνιστάται κάθετη ιδιοκτησία επιτρέπεται η
ανέγερση ξενοδοχείων, εφόσον αυτό δεν απαγορεύεται
από τη σχετική πράξη σύστασης ή τον κανονισμό συνιδιοκτητών ακινήτου».
2. Στο τέλος του άρθρου 2 προστίθεται νέα παράγραφος 5, ως εξής:
«5. Νομίμως υφιστάμενα κτίρια εντός σχεδίου πόλεως, συνολικού εμβαδού τουλάχιστον 5.000 τ.μ. με βάση
την οικοδομική τους αδεία, η οποία έχει εκδοθεί έως τις
8-1-2015, μπορούν να δεσμεύονται, κατά παρέκκλιση
των οριζομένων στην παράγραφο 2, όχι μόνον στο σύνολό τους αλλά και εν μέρει για τη λειτουργία ξενοδοχείου
και ειδικότερα σε ποσοστό τουλάχιστον 50% της υφιστάμενης δόμησης. Για το σκοπό αυτό στα ξενοδοχεία του
προηγούμενου εδαφίου επιτρέπεται η κατά τις οικείες
διατάξεις σύσταση οριζόντιων ιδιοκτησιών με ανεξάρτητη είσοδο επί της ανωδομής των κτιρίων και λειτουργική
αυτοτέλεια, σύμφωνα με τις λοιπές τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές λειτουργίας των ξενοδοχείων».
Όταν δε η μερική δέσμευση του κτιρίου για την λειτουργία του ξενοδοχείου γίνεται ανά ορόφους του κτιρίου και όχι καθ' ύψος του κτιρίου, πέραν της απαιτούμενης
σύμφωνα με τα παραπάνω λειτουργικής αυτοτέλειας, οι
λοιπές τεχνικές προδιαγραφές για την λειτουργία του
ξενοδοχείου πρέπει να τηρούνται υποχρεωτικά για το
σύνολο του κτιρίου.»
3. Στο τέλος της περίπτωσης β της παραγράφου 3 του
άρθρου 3, προστίθεται νέο εδάφιο, ως εξής: «Σε οικόπεδα, στα οποία έχει συσταθεί ή συνιστάται κάθετη ιδιοκτησία, η πιο πάνω δήλωση αφορά τη δέσμευση του
οικοπέδου ως προς το τμήμα της κάθετης ιδιοκτησίας».
4. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 4 συμπληρώνεται ως εξής: «Όπου στο Παράρτημα γίνεται
αναφορά σε ελάχιστα εμβαδά οι αποκλίσεις δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν του 2% και όπου στο Παράρτημα
γίνεται αναφορά σε ελάχιστες διαστάσεις κρεβατιών οι
αποκλίσεις δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το 4%».
5. Στο άρθρο 6 προστίθεται παράγραφος 6, ως εξής: «6.
Τα υφιστάμενα στις 9-1-2015 ξενοδοχεία ενός αστέρος,
που δεν διαθέτουν αίθουσα παροχής πρωινού, θεωρείται
ότι πληρούν τα κριτήρια με α/α 7.1 και 7.5 του πίνακα 7
ΕΣΤΙΑΣΗ του Παραρτήματος του άρθρου 7».
6. Η παραγρ. 1 του άρθρου 6 τροποποιείται, ως εξής:
«1. Η ισχύς των Ειδικών Σημάτων Λειτουργίας (ΕΣΛ) ξενοδοχείων που έχουν εκδοθεί με βάση το ισχύσαν μέχρι
την έναρξη ισχύος της παρούσας σύστημα κατάταξης
αναστέλλεται αυτοδίκαια την 31-12-2018 μέχρι την επανακατάταξη των ξενοδοχείων. Μέχρι την ημερομηνία
αυτή όλα τα ξενοδοχεία υποχρεούνται να διαθέτουν
πιστοποιητικό κατάταξης σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρούσας απόφασης».
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7. Το κριτήριο με α/α 1.8. του πίνακα «1.ΚΤΙΡΙΟ» του παραρτήματος του άρθρου 7 συμπληρώνεται με παρατήρηση
στην αντίστοιχη στήλη, ως εξής:
α/α

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΡΙΑ

5*

4*

3*

2*

1*

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Σύστημα
Εξαιρούνται ως προς το σύστημα
ψύξηςψύξης, τα καταλύματα που βρίσκονται
θέρμανσης
σε ορεινές περιοχές με υψόμετρο
1.8
σε όλους τους
Υ
Υ
Υ
Υ
Υ
600μ. υπό την προϋπόθεση ότι
χώρους ξ/χ
εξασφαλίζεται θερμοκρασία 20
λειτουργίας όλο
βαθμών C.
το χρόνο
8. Τα κριτήρια με α/α 2.1, 2.2 και 2.18 του πίνακα «2.ΥΠΟΔΟΧΗ-ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ» του παραρτήματος του
άρθρου 7 συμπληρώνονται με παρατηρήσεις, ως εξής:
α/α

2.1
Τεχνική
Προδιαγραφή

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΡΙΑ

Ελάχιστο εμβαδόν
χώρου υποδοχής
για ξ/χ από 1-100
κλίνες (τ.μ.)

Υποχρεωτικό
ελάχιστο εμβαδόν
χώρου υποδοχής
2.2 Τεχνική
πέραν του
Προδιαγραφή
ελαχίστου για ξ/χ
101 κλινών και άνω
(τ.μ./κλίνη)

5*

60

0,6

4*

50

0,5

3*

40

0,4

2*

30

0,4

Αίθουσα
πολλαπλών
χρήσεων
100
2.18
α. από 36 τ.μ. έως
ΠΡ
ΠΡ
ΠΡ
ΠΡ
150
100 τ.μ.
β. μεγαλύτερη
των 100 τ.μ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

1*

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

25

Τα εμβαδά υπολογίζονται
βάσει των καθαρών
διαστάσεων των χώρων (χωρίς
τοίχους). Οι χώροι υποδοχής
μπορεί να είναι ενοποιημένοι
ή χωρισμένοι ανάλογα με τη
χρήση τους.

0,4

Οι χώροι υποδοχής μπορεί
να είναι ενοποιημένοι ή
χωρισμένοι ανάλογα με τη
χρήση τους.

ΠΡ

Τα μόρια πολλαπλασιάζονται
επί το πλήθος των αιθουσών
πολλαπλών χρήσεων
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