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Η έκδοση αυτή είναι, σε σύγκριση µ’ εκείνη του Νοεµβρίου του 2002 («Το ∆ίκαιο των
τουριστικών καταλυµάτων και λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων», Εκδόσεις Προποµπός, 2002), εµπλουτισµένη µε την περί τουριστικών γραφείων νοµοθεσία και τις
συναφείς διατάξεις, και επικαιροποιηµένη µε όλη την πρόσφατη (τέλη 2002 έως και
σήµερα) τουριστική νοµοθεσία, που καλύπτει τις τουριστικές εγκαταστάσεις, συµπεριλαµβανοµένων όλων των µορφών καταλυµάτων και εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδοµής.
Στο διάστηµα που µεσολάβησε από το Νοέµβριο 2002, πολλά άλλαξαν στον Τουριστικό Τοµέα: η «αναδιάρθρωση» του 2001 έχει εν µέρει ακυρωθεί, αφού στην ουσία
κατέρρευσε κάτω από την αδυναµία των υπηρεσιών που ανέλαβαν τις περισσότερες
από τις αρµοδιότητες του ΕΟΤ (Γενική Γραµµατεία Τουρισµού/ΥΠΑΝ και Περιφέρειες), να ασκήσουν τις αρµοδιότητες αυτές αποτελεσµατικά. Ανασυστήθηκε, σύµφωνα µε
τις επαγγελίες του κυβερνώντος κόµµατος, το Υπουργείο Τουρισµού (Τουριστικής
Ανάπτυξης), χωρίς µέχρι στιγµής να έχει επιβεβαιώσει, ως δοµή, τις προσδοκίες των
συλλογικών φορέων του Τουρισµού για συγκέντρωση των αρµοδιοτήτων που αφορούν
στο σύνολο του τοµέα και για εξασφάλιση της δυνατότητας επίλυσης των σύνθετων
προβληµάτων του τοµέα, που ανήκουν στην αρµοδιότητα άλλων υπουργείων… Ο
συντονισµός των πολιτικών που επηρεάζουν άµεσα ή έµµεσα τον Τουρισµό παραµένει,
παρά την ανασύσταση του Υπουργείου, ζητούµενο. Άλλωστε, κατά τη γνώµη της συγγραφέως, δεν είναι θέµα αυτοτελούς κρατικής δοµής, αλλά κυβερνητικής πολιτικής. Ο
ΕΟΤ πήρε πίσω, για να ασκεί, όµως, σε αποκεντρωµένο επίπεδο, τις αρµοδιότητες που
είχαν µεταφερθεί στις Περιφέρειες, και πρέπει τώρα να αποδείξει ότι µπορεί να στελεχώσει και να λειτουργήσει µε επάρκεια τις περιφερειακές αυτές υπηρεσίες. Κατά
συνέπεια, η κατάσταση στον ∆ηµόσιο Τοµέα είναι ρευστή και οι αρµοδιότητες των
φορέων που τον απαρτίζουν δεν έχουν ακόµη παγιωθεί. Ήδη αρκετοί συλλογικοί
φορείς σχολιάζουν τα διαρθρωτικά προβλήµατα του ∆ηµοσίου Τοµέα διεκδικώντας
περισσότερη αποτελεσµατικότητα. Είναι προφανές ότι ένα τέτοιο πλαίσιο κατ’ ανάγκην
επηρεάζει τις εξελίξεις στο πεδίο της νοµοθεσίας. Κατά συνέπεια, η κατάσταση στον
∆ηµόσιο Τοµέα είναι ρευστή.
Όσον αφορά στην αλλαγή στην υπηρεσιακή κατάσταση της γράφουσας, «κάθε
εµπόδιο για καλό». Θέλω, εντούτοις, να αναφερθώ σε όλους όσοι µου συµπαραστάθηκαν στην υπηρεσιακή µου «περιπέτεια». Τους ευχαριστώ ολόψυχα!
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«Νοµοθεσία των τουριστικών εγκαταστάσεων» είναι το σύνολο των κανόνων δικαίου
που αναφέρεται σε όλες τις λειτουργικές µορφές και κατηγορίες των τουριστικών καταλυµάτων, των τουριστικών εγκαταστάσεων διηµέρευσης και των τουριστικών εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδοµής, σ’ αυτές δε τις µορφές των εγκαταστάσεων αναφέρεται µε την έννοια ότι όχι µόνο προβλέπει λεπτοµερώς τα της ίδρυσης και λειτουργίας τους, αλλά και ρυθµίζει τις σχέσεις των ιδιοκτητών ή των εκµεταλλευοµένων τις
εγκαταστάσεις αυτές προς την Πολιτεία και προς την πελατεία τους.
Σύµφωνα µε το περιεχόµενο του ορισµού αυτού η νοµοθεσία των τουριστικών
εγκαταστάσεων περιλαµβάνει κανόνες δικαίου που αναφέρονται στις τρεις (3) µεγάλες
κατηγορίες τουριστικών εγκαταστάσεων, δηλαδή: (α) στα τουριστικά καταλύµατα (β)
στις τουριστικές εγκαταστάσεις διηµέρευσης και (γ) στις εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδοµής. Επίσης, αυτό το σύνολο των κανόνων δικαίου δεν περιλαµβάνει µόνο
όρους, προϋποθέσεις και διαδικασίες για την ίδρυση και λειτουργία των διαφόρων
µορφών τουριστικών εγκαταστάσεων (όπως π.χ. όρους, προϋποθέσεις και προδιαγραφές ανέγερσης, λειτουργικές προδιαγραφές κ.λπ.), αλλά ρυθµίζει και τα δικαιώµατα και
τις υποχρεώσεις αφενός των επιχειρηµατιών που εκµεταλλεύονται τις αντίστοιχες
εγκαταστάσεις, και αφετέρου των πελατών αυτών, αλλά και τα του ελέγχου και της εποπτείας της Πολιτείας επί των εγκαταστάσεων αυτών.
Πιο συνηθισµένος όρος, σχετικός µε τις τουριστικές εγκαταστάσεις, είναι ο όρος
«Ξενοδοχειακή Νοµοθεσία», που, όµως, θα πρέπει να θεωρείται µέρος µόνο της όλης
νοµοθεσίας των τουριστικών εγκαταστάσεων, δεδοµένου ότι περιλαµβάνει κανόνες
δικαίου οι οποίοι αναφέρονται µόνο στα τουριστικά καταλύµατα.
Με τον όρο «Ξενοδοχειακή Νοµοθεσία» αναφερόµαστε στο σύνολο των κανόνων
δικαίου που καλύπτουν τις κατηγορίες, λειτουργικές µορφές και τάξεις των τουριστικών καταλυµάτων, την ίδρυση και λειτουργία τους, τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις
των εκµεταλλευόµενων τουριστικά καταλύµατα απέναντι στους τουρίστες-πελάτες
τους, είτε οι πελάτες αυτοί είναι επαγγελµατίες (tour operators και τουριστικά γραφεία) που διακινούν οµάδες τουριστών, είτε είναι µεµονωµένοι πελάτες, και τα του
ελέγχου και της εποπτείας της Πολιτείας επί των καταλυµάτων αυτών.
Αναφερόµαστε γενικά σε «τουριστικά καταλύµατα» και όχι µόνο σε ξενοδοχεία
(κύρια ξενοδοχειακά καταλύµατα), γιατί θα πρέπει να σηµειωθεί ότι, σύµφωνα µε το
άρθρο 2 του Ν.2160/93 «Ρυθµίσεις για τον Τουρισµό κ.ά. διατάξεις» (ΦΕΚ 118 Α),
«ξενοδοχειακά καταλύµατα», όπως τροποποιήθηκε και σήµερα ισχύει, δεν είναι
πλέον µόνο τα ξενοδοχεία, αλλά και όλες οι µορφές των µέχρι τη δηµοσίευσή του αποκαλούµενων «συµπληρωµατικών» ή «βοηθητικών» καταλυµάτων, όπως τα
αυτοεξυπηρετούµενα καταλύµατα, τα ενοικιαζόµενα επιπλωµένα δωµάτια
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και τα ενοικιαζόµενα επιπλωµένα διαµερίσµατα, αλλά πλέον και τα κάµπινγκ.
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Κατά συνέπεια, ο όρος «ξενοδοχειακή νοµοθεσία» καλύπτει και τα καταλύµατα αυτά,
όσον αφορά σε λειτουργικές µορφές και τάξεις, ίδρυση και λειτουργία, δικαιώµατα και
υποχρεώσεις εκµεταλλευοµένων απέναντι στην πελατεία τους κ.ο.κ.
Από την ίδια την αδροµερή καταγραφή του περιεχοµένου των σχετικών µε τις τουριστικές εγκαταστάσεις διατάξεων, που φιλοδοξεί να καλύψει ο τόµος αυτός, διαπιστώνουµε ότι η Νοµοθεσία των Τουριστικών Εγκαταστάσεων περιέχει διατάξεις ∆ηµοσίου
∆ικαίου και κυρίως ∆ιοικητικού ∆ικαίου και Περιβαλλοντικού ∆ικαίου, αλλά και διατάξεις Ιδιωτικού ∆ικαίου (π.χ. διατάξεις που διέπουν τις επαγγελµατικές σχέσεις επιχειρηµατιών τουριστικών εγκαταστάσεων και πελατών τους ή επιχειρηµατιών διαφορετικών κλάδων µεταξύ τους, όπως για παράδειγµα ξενοδόχων και tour operators). Με
την έννοια αυτή η Νοµοθεσία των Τουριστικών Εγκαταστάσεων µετέχει πολλών συγχρόνως κλάδων του δικαίου.
Στόχος της έκδοσης του τόµου αυτού είναι να καταγραφούν µε αναλυτικό, κατά το
δυνατόν, τρόπο οι σηµαντικότεροι εκ των κανόνων δικαίου που αφορούν στις τουριστικές εγκαταστάσεις, προς χρήση όχι µόνο των νοµικών, αλλά και των σπουδαστών και
φοιτητών, των τουριστικών επιχειρηµατιών και των στελεχών στις επιχειρήσεις τουριστικών εγκαταστάσεων. Σε κάθε κεφάλαιο και όπου το θέµα το επιτρέπει, γίνεται συνοπτική µνεία πρακτικών περιπτώσεων, ώστε τα κείµενα να γίνονται πιο κατανοητά.
∆ύο νέα δεδοµένα συνέπεσαν µε τη συγγραφή του τόµου «Το ∆ίκαιο των καταλυµάτων και λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων», Προποµπός, 2002, που επηρεάζουν
και την παρούσα έκδοση: η εισαγωγή του ευρώ, ως επίσηµου νοµίσµατος της χώρας,
και η υιοθέτηση του νέου συστήµατος κατάταξης των ξενοδοχείων µε αστέρια και των
ενοικιαζοµένων επιπλωµένων δωµατίων και διαµερισµάτων µε κλειδιά. Προφανώς δεν
πρόκειται για δεδοµένα ίσης αξίας, έχουν, όµως, κάτι κοινό, όσον αφορά στο περιεχόµενο του τόµου αυτού. Με άλλα λόγια, συχνά σε διάφορα κεφάλαια ο αναγνώστης θα
διαπιστώσει ότι χρηµατικά µεγέθη (π.χ. πρόστιµα) εκφράζονται σε δραχµές και τάξεις
ξενοδοχείων µνηµονεύονται µε το παλιό και όχι πάντα ή όχι µόνο µε το νέο σύστηµα.
Οι λόγοι είναι ιστορικοί. Προκρίθηκε η αναφορά στις διατάξεις ως έχουν. ∆εδοµένου
µάλιστα ότι δεν έχουν σε όλες τις περιπτώσεις εκδοθεί επίσηµες πράξεις που να µετατρέπουν τα µεγέθη αυτά από δραχµές σε ευρώ µε την αναγκαία στρογγυλοποίηση, ο
αναγνώστης θα πρέπει απλώς να εφαρµόζει την επίσηµη ισοτιµία δραχµής-ευρώ. Επίσης, δεδοµένου ότι δεν έχει εκδοθεί εγκύκλιος για την αντιστοιχία τάξεων και κατηγοριών αστέρων, όσον αφορά στην εφαρµογή διαφόρων διατάξεων που αναφέρονται σε
τάξεις, ο αναγνώστης θα πρέπει να έχει υπόψη του την ιεράρχηση των τάξεων και την
αντίστοιχη ιεράρχηση των κατηγοριών αστέρων: π.χ. όπου γίνεται λόγος για ξενοδοχειακές µονάδες τάξεων ΑΑ και Α, θα πρέπει να θεωρήσουµε ότι, µετά την ανακατάταξη των υφιστάµενων ξενοδοχείων και την πλήρη εφαρµογή του νέου συστήµατος, θα
νοούνται οι δύο ανώτερες κατηγορίες αστέρων, δηλαδή 5* και 4*, εφόσον εν
τω µεταξύ δεν υπάρξει αντίθετη ή πιο εξειδικευµένη ρύθµιση.
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Κατωτέρω παρατίθενται µε συντοµία ορισµοί και διακρίσεις των τουριστικών εγκαταστάσεων, ώστε να είναι δυνατή η σαφής «οριοθέτηση» της κάθε κατηγορίας αυτών, στα
πλαίσια του συνόλου των τουριστικών εγκαταστάσεων.
«Τουριστικές εγκαταστάσεις» είναι οι εγκαταστάσεις που έχουν ως προορισµό την
εξυπηρέτηση των αναγκών των τουριστών σε έναν τουριστικό προορισµό και, πιο
συγκεκριµένα, των αναγκών διαµονής, εστίασης, αναψυχής, άθλησης, δηµιουργικής
διάθεσης του ελεύθερου χρόνου, καθώς και των ειδικών ενδιαφερόντων τους ή των
ειδικών σκοπών της µετακίνησης των τουριστών.
Οι βασικές διακρίσεις των τουριστικών εγκαταστάσεων είναι:
1η διάκριση
• εγκαταστάσεις τουριστικής ανωδοµής και
• εγκαταστάσεις (ειδικής) τουριστικής υποδοµής
2η διάκριση
• αµιγώς τουριστικές εγκαταστάσεις
• συµπληρωµατικές τουριστικές εγκαταστάσεις
Εγκαταστάσεις τουριστικής ανωδοµής είναι οι εγκαταστάσεις που καλύπτουν κατά
βάση τις ανάγκες διαµονής, εστίασης-αναψυχής και ψυχαγωγίας των τουριστών. Οι
εγκαταστάσεις αυτές είναι συχνά δυνατόν να διαθέτουν και χώρους, εξοπλισµούς ή και
οργάνωση για άθληση και δηµιουργική διάθεση του ελεύθερου χρόνου, χωρίς η κάλυψη των συγκεκριµένων αυτών αναγκών των τουριστών να αποτελεί τον βασικό τους
σκοπό ή, µε άλλα λόγια, τη βασική τους προσφορά. Για παράδειγµα, ένα ξενοδοχείο
αποτελεί εγκατάσταση τουριστικής ανωδοµής, γιατί καλύπτει ανάγκες διαµονής και
εστίασης (διαθέτει συνήθως εστιατόριο) ή/και αναψυχής (διαθέτει συνήθως κάποιο
µπαρ µε µουσική κ.λπ.). Είναι, όµως, δυνατόν να διαθέτει και αθλητικά γήπεδα ή/και
χώρους προβολής βίντεο, εκµάθησης της ελληνικής γλώσσας, µαθηµάτων ελληνικής
κουζίνας, επιτραπέζιων παιχνιδιών κ.ο.κ. και εποµένως να καλύπτει και ανάγκες άθλησης, καθώς και ανάγκες δηµιουργικής διάθεσης του ελεύθερου χρόνου.
Εγκαταστάσεις τουριστικής υποδοµής είναι αυτές που καλύπτουν τις ανάγκες ανάπτυξης των λεγόµενων θεµατικών (ή ειδικών ή κατ’ άλλους νέων) µορφών τουρισµού.
Οι θεµατικές (ή ειδικές) µορφές τουρισµού αναφέρονται πάντοτε στην τουριστική
βιβλιογραφία, αλλά και στη συναλλακτική γλώσσα ( jargon) του τουριστικού
τοµέα, σε αντιπαράθεση µε τον λεγόµενο µαζικό τουρισµό (δηλαδή τον οργα11
νωµένο εισερχόµενο παραθεριστικό τουρισµό), που αποτελεί την κυρίαρχη
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µορφή τουρισµού στη χώρα µας και σε άλλους ανεπτυγµένους τουριστικούς προορισµούς, ιδίως δε στους προορισµούς της Λεκάνης της Μεσογείου.
Ο όρος «οργανωµένος» υποδηλώνει τη διακίνηση του µαζικού τουρισµού, µέσω της
προσφοράς στην αγορά συνόλου («πακέτου») υπηρεσιών, που διοργανώνεται από το
διοργανωτή (tour operator) και συνήθως περιλαµβάνει µεταφορά προς τον προορισµό,
διαµονή, πρωινό ή/και γεύµατα, µεταφορές εντός των ορίων του προορισµού, επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους ή/και µουσεία κ.λπ.
Τέλος, ο όρος «παραθεριστικός» παραπέµπει στους βασικούς τουριστικούς πόρους
(στοιχεία έλξης) του µαζικού τουρισµού, που είναι σχηµατικά «ο ήλιος και η θάλασσα»,
δηλαδή οι διακοπές, την άνοιξη, το καλοκαίρι και το φθινόπωρο, σε ηλιόλουστες παραθαλάσσιες περιοχές ή σε νησιά.1
Με τον συνολικό όρο «θεµατικές µορφές» αναφέρονται οι µορφές τουρισµού που
έχουν, ως ειδοποιό διαφορά από τον µαζικό τουρισµό, τα ειδικά ενδιαφέροντα των
τουριστών, προς άσκηση των οποίων λαµβάνουν την απόφαση της τουριστικής µετακίνησης, και γενικά οι µορφές που έχουν ως ειδοποιό διαφορά τον ειδικό ή ιδιαίτερο
σκοπό της τουριστικής µετακίνησης. Για παράδειγµα, τα επί µέρους στοιχεία του πολιτισµού (αρχαιολογικοί χώροι και µνηµεία, σύγχρονη τέχνη, κουζίνα και κρασί), τα
οικολογικά ενδιαφέροντα (όπως π.χ. η παρατήρηση των πουλιών κ.λπ.) αποτελούν ειδικά ενδιαφέροντα τουριστών, χάρις στα οποία αποφασίζουν να επισκεφθούν µια περιοχή. Επίσης, η συµµετοχή σε συνέδρια, αθλητικούς αγώνες, προπονήσεις αθλητικών
οµάδων, η υποβολή σε θεραπευτική αγωγή µε ιαµατικό νερό ή µε θαλασσινό νερό, η
άσκηση και η υγιεινή διατροφή αποτελούν σκοπούς µε γνώµονα τους οποίους λαµβάνεται η απόφαση της τουριστικής µετακίνησης και επιλέγεται ο προορισµός.
Ορισµένες από τις θεµατικές µορφές τουρισµού µπορούν ν’ αναπτυχθούν µόνο
όπου υπάρχουν ειδικές εγκαταστάσεις υποδοµής: οι λεγόµενες εγκαταστάσεις ειδικής
τουριστικής υποδοµής. Τέτοιες εγκαταστάσεις είναι π.χ. τα συνεδριακά κέντρα για τον
συνεδριακό τουρισµό, οι µαρίνες και τα τουριστικά αγκυροβόλια για τον θαλάσσιο τουρισµό, τα γήπεδα γκολφ, τα αθλητικά κέντρα και τα ειδικά προπονητικά κέντρα για τις
διάφορες επί µέρους µορφές αθλητικού τουρισµού, τα υδροθεραπευτήρια, τα κέντρα
θαλασσοθεραπείας και τα κέντρα τουρισµού υγείας για τις διάφορες επί µέρους µορφές θεραπευτικού τουρισµού ή τουρισµού υγείας, τα χιονοδροµικά κέντρα για τη χιονοδροµία κ.ο.κ. Άλλες µορφές τουρισµού προϋποθέτουν ιδιαίτερα αξιόλογους φυσικούς (οικολογικός τουρισµός) ή πολιτιστικούς πόρους (πολιτιστικός τουρισµός) και
αντίστοιχες δηµόσιες, ως επί το πλείστον, υποδοµές (π.χ. δίκτυο προσπέλασης-µονο-
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Στη βρετανική αγορά, την πρώτη αγορά του ελληνικού τουρισµού που οργάνωσε
και διακίνησε πακέτα, η µορφή αυτή, στα πρώτα βήµατα του µαζικού τουρισµού,
ήταν γνωστή ως τρία «S» (sun, sea, sand) ή και τέσσερα «S» (µετά την προσθήκη του
sex, που υποδήλωνε τη σεξουαλική επανάσταση της δεκαετίας του ’70 και τη σύνδεσή της µε τις προσδοκίες των διακοπών).
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πάτια, παρατηρητήρια, κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης κ.λπ. στις περιοχές οικοτουρισµού, οργανωµένους αρχαιολογικούς χώρους και µουσεία, χώρους πολιτιστικών
εκδηλώσεων κ.λπ. για την ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισµού).
Αντίθετα από ό,τι συνήθως υποστηρίζεται, οι θεµατικές µορφές τουρισµού δεν
έχουν –όσον αφορά στη ζήτηση που προσελκύουν– σαφή οριοθέτηση: υπάρχουν στις
αγορές-πηγές του διεθνούς τουριστικού ρεύµατος «τµήµατα» (segments) εξειδικευµένης τουριστικής πελατείας, από την οποία αντλείται ζήτηση για ορισµένες θεµατικές
µορφές. Για παράδειγµα, τα µέλη των ενεργών οικολογικών και γενικά περιβαλλοντικών οργανώσεων σ’ ολόκληρο τον κόσµο είναι οι δυνητικοί τουρίστες του οικολογικού
τουρισµού (ή οικοτουρισµού), όµως οικολογικά ενδιαφέροντα είναι δυνατόν να ικανοποιήσουν στον προορισµό και οι τουρίστες του µαζικού τουρισµού. Οι αρχαιολόγοι και
οι ιστορικοί, οι φοιτητές ιστορίας και αρχαιολογίας και τα µέλη πολιτιστικών οργανώσεων αποτελούν εξειδικευµένη πηγή άντλησης πολιτιστικού τουρισµού, όµως όλοι
σχεδόν οι τουρίστες ενός προορισµού, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων του µαζικού
τουρισµού, επισκέπτονται πολιτιστικούς πόρους και ενηµερώνονται σε κάποιο βαθµό
για την ιστορία, την τέχνη και τη σύγχρονη ζωή του προορισµού.
Είναι χαρακτηριστικό ότι οι εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδοµής δεν εξυπηρετούν πάντοτε αυστηρά και αποκλειστικά εξειδικευµένη πελατεία ειδικών ενδιαφερόντων ή σκοπών, αλλά, συχνά, και αντίστοιχες ανάγκες του οργανωµένου παραθεριστικού
τουρισµού. Έτσι π.χ. είναι δυνατόν πελατεία παραθεριστικού τουρισµού να χρησιµοποιεί
αθλητικά κέντρα, γήπεδα γκολφ κ.λπ. για άθληση και ψυχαγωγία, χωρίς απαραίτητα οι
δραστηριότητες αυτές ν’ αποτελούν τα ειδικά ενδιαφέροντα για τα οποία η συγκεκριµένη
αυτή πελατεία πραγµατοποίησε την τουριστική µετακίνηση, όπως ισχύει, για παράδειγµα,
µε τους συστηµατικά αθλούµενους στο γκολφ ή σε άλλα αθλήµατα. Άλλωστε, ο Τουρισµός
ως κοινωνική δραστηριότητα χαρακτηρίζεται από πολυµορφία και αδυναµία αυστηρών
οριοθετήσεων και στεγανών. Όµως, η προσέλκυση εξειδικευµένης πελατείας θεµατικών
µορφών αποτελεί επιδίωξη όλων των προορισµών, γιατί εµφανίζει σηµαντικά πλεονεκτήµατα, τα οποία επιβεβαιώνονται και από τις σχετικές έρευνες, όπως η καλύτερη χρονική
κατανοµή και η υψηλότερη κατά κεφαλήν δαπάνη σε σχέση µε τον µαζικό τουρισµό.
Συχνά στη βιβλιογραφία αλλά και στη διοικητική πρακτική του Τουρισµού συναντάµε τον όρο «εναλλακτικές µορφές τουρισµού». Πρόκειται για όρο που α) άλλοτε
χρησιµοποιείται ως συνώνυµος των «ειδικών» ή «θεµατικών» (ή και νέων) µορφών (µε
την έννοια του εναλλακτικού σε σχέση µε την κυρίαρχη µορφή) και β) άλλοτε χρησιµοποιείται για να καλύψει ορισµένες µόνο από τις µορφές αυτές, και συγκεκριµένα τις
µορφές των οποίων η ανάπτυξη δεν προκαλεί ιδιαίτερα έντονες επιβαρυντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, αλλά αντίθετα ενσωµατώνει τις αρχές της βιώσιµης ανάπτυξης, µε άλλα λόγια τις «ήπιες» µορφές τουρισµού. Με την τελευταία αυτή έννοια, εναλλακτικές µορφές δεν είναι π.χ. ο συνεδριακός τουρισµός, ο θαλάσσιος τουρισµός, ο τουρισµός υγείας κ.λπ., γιατί προϋποθέτουν εκτεταµένες κτιριακές
13
κ.λπ. εγκαταστάσεις πολλών χιλιάδων τετραγωνικών µέτρων, ενώ αντίθετα
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είναι ο αγροτουρισµός, ο οικοτουρισµός, ο πολιτιστικός τουρισµός κ.λπ. ∆εδοµένου ότι
η αντίληψη για τον ορισµό της κάθε θεµατικής µορφής τουρισµού ποικίλλει και στη
θεωρία, αλλά και στην πρακτική των ασχολούµενων µε τον τουρισµό δηµόσιων και
ιδιωτικών φορέων, η κάθε περίπτωση αναπτυξιακού ή επενδυτικού προγράµµατος θα
πρέπει να εξετάζεται λεπτοµερώς, προκειµένου να διαπιστωθεί κατά πόσον πράγµατι
ακολουθεί τις αρχές της βιώσιµης ανάπτυξης, και ως εκ τούτου συνεπάγεται ανάπτυξη
εναλλακτικών µορφών τουρισµού ή ήπια ανάπτυξη, µε την τελευταία αυτή έννοια.
Αµιγώς τουριστικές εγκαταστάσεις είναι αυτές που εξυπηρετούν αποκλειστικά ή
κατά κύριο λόγο ανάγκες του τουριστικού τοµέα (π.χ. τα τουριστικά καταλύµατα, οι
εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδοµής), ενώ συµπληρωµατικές είναι αυτές που
παράλληλα µε τις ανάγκες του τουριστικού τοµέα εξυπηρετούν και άλλες ανάγκες,
όπως π.χ. τα εστιατόρια, τα αναψυκτήρια, τα µπαρ, τα καταστήµατα κ.λπ., που απευθύνονται σε τουρίστες, αλλά και στον ντόπιο πληθυσµό των τουριστικών προορισµών.
Οι πρώτες νοµοθετικές ρυθµίσεις στο χώρο των τουριστικών εγκαταστάσεων αφορούν, όπως είναι φυσικό, στις εγκαταστάσεις ανωδοµής και µάλιστα στα ξενοδοχεία, και
ανάγονται στη δεκαετία του 1920. Στο χρονικό διάστηµα 1931-1941, µε νόµους, αναγκαστικούς νόµους και διατάγµατα, ρυθµίζεται µια σειρά θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των ξενοδοχείων και των «οικοτροφείων» (που µαζί µε τα «πανδοχεία» αποτέλεσαν τις πρώτες µορφές ξενοδοχείων), την κατάταξή τους σε κατηγορίες ή τάξεις, τις
τιµές, τον αθέµιτο µεταξύ τους ανταγωνισµό και τις σχέσεις ξενοδόχων και πελατών.
Με βάση τις διατάξεις της περιόδου αυτής αναπτύχθηκαν και άνθησαν τα προπολεµικά κοσµικά θέρετρα (Κηφισιά, Λουτράκι, Αιδηψός κ.λπ.), δηλαδή οι πρώτοι καθιερωµένοι τουριστικοί προορισµοί της χώρας µας.
Τα τουριστικά καταλύµατα είναι τουριστικές εγκαταστάσεις ανωδοµής που καλύπτουν κατά κύριο λόγο τις ανάγκες διαµονής των τουριστών, είναι, όµως, δυνατόν, ανάλογα µε τη λειτουργική µορφή και την τάξη τους, να καλύπτουν και ανάγκες εστίασης, αναψυχής, άθλησης και δηµιουργικής διάθεσης του ελεύθερου χρόνου. Εκτός από τα τουριστικά καταλύµατα, άλλες µορφές εγκαταστάσεων ανωδοµής είναι κατά τη νοµοθεσία µας:
• τα ολοκληρωµένα συγκροτήµατα εστίασης, αναψυχής, παραδοσιακής βιοτεχνίας
και λαογραφικών εκδηλώσεων
• τα κάθε µορφής κέντρα εστίασης και αναψυχής (εστιατόρια, ταβέρνες, µπαρ, κ.λπ.).

∆√Àƒπ™∆π∫∞ ∫∞∆∞§Àª∞∆∞ – ¢π∞∫ƒπ™∂π™
∆√Àƒπ™∆π∫ø¡ ∫∞∆∞§Àª∞∆ø¡
Τα τουριστικά καταλύµατα διέπονται κυρίως από το Ν.2160/93 «Ρυθµίσεις για τον Τουρισµό και άλλες διατάξεις» άρθρο 2, παράγρ. 1 και 2. Σύµφωνα µε τον ορισµό
που ο νόµος αυτός περιέχει στην παράγρ. 1 του άρθρου 2, «τουριστικά κατα14
λύµατα είναι οι τουριστικές επιχειρήσεις που υποδέχονται τουρίστες και
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παρέχουν σ’ αυτούς διαµονή και άλλες συναφείς υπηρεσίες, όπως εστίαση, ψυχαγωγία,
αναψυχή, άθληση». Κατά την ίδια παράγραφο, όπως αυτή τροποποιήθηκε µε το άρθρο
35 του Ν.3498/06 «Ανάπτυξη ιαµατικού τουρισµού και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 230 Α),
τα τουριστικά καταλύµατα διακρίνονται σε τρεις µεγάλες κατηγορίες:
• τα κύρια ξενοδοχειακά καταλύµατα
• τα µη κύρια ξενοδοχειακά καταλύµατα
• τους ξενώνες νεότητας.
Η καθεµιά από τις δύο πρώτες κατηγορίες (κύρια και µη κύρια ξενοδοχειακά καταλύµατα) διακρίνεται σε επί µέρους λειτουργικές µορφές ή λειτουργικούς τύπους µε
κριτήρια το είδος και τον προορισµό των χώρων που εκµισθώνει στους πελάτες, και τις
βασικές υπηρεσίες ή εξυπηρετήσεις (facilities) που προσφέρει. Η κάθε λειτουργική
µορφή διακρίνεται σε τάξεις µε κριτήρια το ποιοτικό επίπεδο των κτιρίων και του εξοπλισµού τους, καθώς και το επίπεδο και την ποικιλία των προσφερόµενων εξυπηρετήσεων (facilities).2
Η διάκριση των κύριων και µη κύριων ξενοδοχειακών καταλυµάτων σε επί µέρους
λειτουργικές µορφές, όπως αυτές ισχύουν σήµερα, πραγµατοποιήθηκε για πρώτη
φορά µε τις «Τεχνικές Προδιαγραφές ΕΟΤ» (Απόφαση Γεν. Γραµµατέα ΕΟΤ αριθ.
530992/87, ΦΕΚ 557/Β/87), στις οποίες παραπέµπει ρητά ο Ν.2160/93 (άρθρο 2, παράγρ. 1). Έτσι, οι λειτουργικές µορφές των καταλυµάτων που υιοθετούνται από το
Ν.2160/93 (άρθρο 2) είναι αυτές των Τεχνικών Προδιαγραφών ΕΟΤ3 (µε εξαίρεση τα

2

3

Χωριστή κατηγορία καταλυµάτων είναι τα καταλύµατα σε διατηρητέα ή παραδοσιακά κτίρια, που εισήχθησαν µε προηγούµενη του Ν.2160/93 νοµοθεσία (Π.∆. 33/79)
και που διαφοροποιούνται όχι ως προς τη λειτουργική τους µορφή, αλλά ως προς το
γεγονός ότι δηµιουργούνται µέσα σε αξιόλογα δείγµατα παραδοσιακής ελληνικής,
ως επί το πλείστον, αρχιτεκτονικής. Ακόµη, υφίστανται διακρίσεις των τουριστικών
καταλυµάτων µε κριτήρια που σχετίζονται µε το είδος και τις συνήθειες/προσδοκίες
της τουριστικής τους πελατείας (βλ. κέντρα παραθερισµού αλλοδαπών και κέντρα
παραθερισµού γυµνιστών). Σχετική ανάλυση περιλαµβάνεται στα αντίστοιχα κεφάλαια.
Οι Τεχνικές Προδιαγραφές ΕΟΤ που εφαρµόζονταν προκειµένου για τα ξενοδοχεία µέχρι τη δηµοσίευση του Π.∆/τος 43/02, δηλαδή µέχρι τις 07.03.02, υιοθετήθηκαν το 1987 µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΕΟΤ και αντίστοιχη
εκτελεστική απόφαση του Γενικού Γραµµατέα ΕΟΤ, και εκδόθηκαν χωρίς σχετική
εξουσιοδότηση νόµου, γι’ αυτό και δικαίως χαρακτηρίστηκαν από αρκετές πλευρές
ως µη νόµιµα θεσµοθετηµένες και αµφισβητήθηκαν. Είναι, πάντως, ενδιαφέρον και
χαρακτηριστικό του κύρους του ΕΟΤ την εποχή της δηµοσίευσής τους και µέχρι
πρότινος ότι η αµφισβήτηση περιορίστηκε στη θεωρία, και µάλιστα από ελάχιστα
άτοµα, ενώ οι τουριστικοί επιχειρηµατίες, που υποχρεώθηκαν να τις εφαρµόσουν,
δεν προσέβαλαν τις διοικητικές πράξεις εφαρµογής τους, µε αποτέλεσµα από το
1987 µέχρι σήµερα να τύχουν γενικής εφαρµογής, όσον αφορά στα καταλύµατα, τα
οποία προδιέγραφαν λεπτοµερώς. Οι Προδιαγραφές αυτές δεν κυρώθηκαν ρητά µε
νόµο, ούτε επαναλήφθηκαν µε Π.∆. Η διάταξη του άρθρου 2, παράγρ. 1 αποτελεί
ρητή παραποµπή και ως εκ τούτου έµµεση κύρωση. Στη συνέχεια, οι Τεχνικές Προ-

15
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ενοικιαζόµενα επιπλωµένα διαµερίσµατα). Η ίδια διάκριση των κύριων, όµως, µόνον
ξενοδοχειακών καταλυµάτων σε λειτουργικές µορφές υιοθετείται και στα πλαίσια του
νέου συστήµατος κατάταξης σε κατηγορίες αστεριών του Π.∆/τος 43/02 «Κατάταξη των
κύριων ξενοδοχειακών καταλυµάτων σε κατηγορίες µε σύστηµα αστέρων και τεχνικές
προδιαγραφές αυτών» (ΦΕΚ 43 Α)4.
Σηµειώνεται ότι, όπως ήδη αναφέρθηκε, οι λειτουργικές µορφές διακρίνονται µε
βάση τους προσφερόµενους για µίσθωση χώρους και τις βασικές προσφερόµενες εξυπηρετήσεις, και όχι µε βάση τους αρχιτεκτονικούς τύπους των ξενοδοχείων και τη διάσπαση των όγκων των κτιρίων, όπως συνέβαινε στο παρελθόν. Έτσι, παλιές διακρίσεις,
οι οποίες είχαν τεθεί µε τις (παλιές) Τεχνικές Προδιαγραφές, που ίσχυαν πριν από το
1987, όπως π.χ. ξενοδοχείο σε ενιαίο κτίριο ή σε οικίσκους (bungalows), δεν ισχύουν
πλέον στη νοµοθεσία µας.
Σύµφωνα µε το Ν.3498/06, άρθρο 54, παράγρ. 1, «µε απόφαση του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µπορούν να προσδιορίζονται και άλλες, πέραν των υπαγόµενων στο άρθρο 2 του Ν.2160/93,
κατηγορίες επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό τοµέα. Με κοινές
αποφάσεις του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης και του κατά περίπτωση συναρµόδιου
Υπουργού ορίζονται οι προϋποθέσεις, οι προδιαγραφές, τα απαραίτητα δικαιολογητικά και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την ίδρυση και λειτουργία των επιχειρήσεων αυτών. Η διάταξη αυτή προορίζεται να αντικαταστήσει την παράγρ. 7 του άρθρου
2 του Ν.2160, την οποία µε το τελευταίο εδάφιό της καταργεί και ρητά.
Σύµφωνα µε την προϊσχύσασα διάταξη της παραγρ. 7 του άρθρου 2 του Ν.2160, «µε
απόφαση του Γεν. Γραµµατέα ΕΟΤ, η οποία εκδίδεται µετά από γνώµη του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου του ΕΟΤ και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µπορεί να
υπάγονται στις τουριστικές επιχειρήσεις και να προσδιορίζονται εννοιολογικώς και
άλλα είδη τουριστικών καταλυµάτων και γενικά τουριστικών επιχειρήσεων». Μετά την
αναδιάρθρωση στις δοµές του ∆ηµόσιου Τοµέα που ασχολούνται µε τον τουρισµό, µε
το Ν.2919/01 «Σύνδεση έρευνας και τεχνολογίας µε την παραγωγή και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 128 Α), άρθρο 24, παράγρ. 4, καταργήθηκε το ∆.Σ. και ο Γενικός Γραµµατέας
ΕΟΤ και οι αρµοδιότητες του ∆.Σ. ΕΟΤ και του Γενικού Γραµµατέα ΕΟΤ περιήλθαν
στον Πρόεδρο του ΕΟΤ. Παράλληλα, συστάθηκε µε το Π.∆. 142/2001 «Σύσταση Γενικής Γραµµατείας Τουρισµού στο ΥΠΑΝ» (ΦΕΚ 123 Α) η Γενική Γραµµατεία Τουρισµού του Υπουργείου Ανάπτυξης, η οποία και άσκησε µέχρι την ανασύσταση του
Υπουργείου Τουρισµού (Μάρτιος 2004) όλες σχεδόν τις επιτελικές αρµοδιότητες του
παλιού ΕΟΤ. Σύµφωνα µε τον Οργανισµό των Υπηρεσιών της, που περιλαµβανόταν στο

16

4

διαγραφές του 1987 περιλήφθηκαν µε µικρές µόνο βελτιώσεις και τροποποιήσεις στο
Π.∆. 43/02.
Το Π.∆. αυτό αφορά µόνο στα κύρια ξενοδοχειακά καταλύµατα (ξενοδοχεία).
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Π.∆. 313/2001 «Μεταφορά αρµοδιοτήτων από τον ΕΟΤ στο Υπουργείο Ανάπτυξης και
τις Περιφέρειες, σύσταση υπηρεσιών και θέσεων προσωπικού στη Γενική Γραµµατεία
Τουρισµού και στις Περιφέρειες, µεταφορά πόρων και ρύθµιση των αναγκαίων λεπτοµερειών» (ΦΕΚ 211 Α), η αρµοδιότητα της παραγρ. 7 του άρθρου 2 του Ν.2160/93
περιήλθε στον Γενικό Γραµµατέα Τουρισµού του ΥΠΑΝ, που µπορούσε πλέον να
χαρακτηρίζει ως τουριστικά καταλύµατα και άλλες –πλην των ήδη υφιστάµενων κατά
νόµον– λειτουργικές µορφές καταλυµάτων, οι οποίες είναι ενδεχόµενο να προκύψουν
από τις συνεχώς µεταβαλλόµενες απαιτήσεις της τουριστικής ζήτησης και τη σχετική
διεθνή εµπειρία. Με την ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισµού µε το Π.∆. 122/04
«Ανασύσταση Υπουργείου Τουρισµού» (ΦΕΚ 85 Α), η Γενική Γραµµατεία Τουρισµού
του ΥΠΑΝ καταργήθηκε (άρθρο 1, παράγρ. 2) και όλες οι αρµοδιότητές της, και εποµένως και αυτή του άρθρου 2, παράγρ. 7 του Ν.2160/93, περιήλθαν στο υπουργείο, το
οποίο στη συνέχεια µετονοµάστηκε σε Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης µε το άρθρο
1 του Ν.3270/04 «Αρµοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέµατα
τουρισµού» (ΦΕΚ 187 Α).
Στις εξουσιοδοτικές διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.2160/93 περιλαµβάνεται διάταξη
(παράγρ. 4) σύµφωνα µε την οποία, µε Π.∆/τα που εκδίδονται µετά από πρόταση του
Υπουργού Ανάπτυξης (και ήδη Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης), τροποποιουµένων
αναλόγως των ισχυουσών διατάξεων, µπορεί να καθορίζονται οι προϋποθέσεις, οι
τεχνικές προδιαγραφές και οι λοιποί όροι για τη χορήγηση έγκρισης των αρχιτεκτονικών µελετών για την ανέγερση ξενοδοχείων ή άλλων τουριστικών καταλυµάτων και του
εξοπλισµού τους. Κατά συνέπεια, γενικά η ανέγερση καταλυµάτων πραγµατοποιείται
σύµφωνα µε προϋποθέσεις και προδιαγραφές που λαµβάνουν τη µορφή Π.∆/τος, κάτι
που µέχρι το 2000 δεν είχε γίνει. Όµως, τα τελευταία χρόνια έχουν εκδοθεί δύο τέτοια
Π.∆/τα, ένα για την κατάταξη των Ενοικιαζοµένων Επιπλωµένων ∆ωµατίων και ∆ιαµερισµάτων µε το σύστηµα των Κλειδιών (Π.∆. 337/00) και ένα για την κατάταξη των
κύριων ξενοδοχειακών καταλυµάτων µε σύστηµα Αστεριών (Π.∆. 43/02) – βλ. ειδικά
κεφάλαια.
Ακολουθούν οι διακρίσεις και οι ορισµοί (και µεταξύ τους διαφοροποιήσεις) των
λειτουργικών µορφών των καταλυµάτων, µε βάση, προκειµένου για τα µεν κύρια ξενοδοχειακά καταλύµατα (εξαιρουµένων των κάµπινγκ), το Π.∆. 43/02, για δε τα υπόλοιπα καταλύµατα την Απόφαση 530992/87 του Γενικού Γραµµατέα ΕΟΤ «Τεχνικές Προδιαγραφές ΕΟΤ».5

5

Όπως ήδη σηµειώθηκε, το Π.∆. 43/02 στην πράξη υιοθέτησε τους ορισµούς και τις
τεχνικές προδιαγραφές των ξενοδοχείων της αποφασης 530992/87 «Τεχνικές Προδιαγραφές ΕΟΤ» µε ελάχιστες διαφοροποιήσεις.
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∫Àƒπ∞ •∂¡√¢√Ã∂π∞∫∞ ∫∞∆∞§Àª∞∆∞
Τα κύρια ξενοδοχειακά καταλύµατα (ή ξενοδοχεία) έχουν τις ακόλουθες λειτουργικές
µορφές ή λειτουργικούς τύπους:
• Ξενοδοχείο κλασικού τύπου
• Ξενοδοχείο τύπου Μοτέλ
• Ξενοδοχείο τύπου επιπλωµένων διαµερισµάτων
• Ξενοδοχείο κλασικού τύπου και επιπλωµένων διαµερισµάτων6

•ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ∫Ï·ÛÈÎÔ‡ ∆‡Ô˘
Πρόκειται για µορφή ξενοδοχείου που περιλαµβάνει κοινόχρηστους χώρους υποδοχής, παραµονής, εστίασης και αναψυχής πελατών, υπνοδωµάτια (τουλάχιστον δέκα)
απλά ή µε ιδιαίτερα λουτρά, και βοηθητικούς χώρους.
Το ξενοδοχείο κλασικού τύπου µπορεί να βρίσκεται σε περιοχές εντός σχεδίου
πόλης, εντός οικισµού προϋφισταµένου του 1923 ή εντός Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου
(Ζ.Ο.Ε.), ή εκτός σχεδίου, και να διατάσσεται σε ένα κτίριο ή σε περισσότερα µικρά κτίρια ή συγκροτήµατα, που θα αποτελούν όµως ενιαίο σύνολο µέσα σε ενιαίο οικόπεδο.
Τα ξενοδοχεία κλασικού τύπου κατατάσσονταν, µέχρι την έναρξη ισχύος του
Π.∆/τος 43/02, που εισάγει το νέο σύστηµα κατάταξης σε κατηγορίες αστεριών, σε έξι
(6) τάξεις:
Πολυτελείας (ΑΑ), Α, Β, Γ, ∆ και Ε.
Οι τάξεις ∆ και Ε αφορούσαν µόνο σε µετατροπές υφισταµένων κτιρίων χωρίς δυνατότητα επέκτασης.
Οι ως άνω τάξεις, µε το Π.∆. 43/02, µετατράπηκαν σε κατηγορίες αστεριών, δηλαδή
5*, 4*, 3*, 2*, 1*.
6
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Οι Τεχνικές Προδιαγραφές ΕΟΤ προέβλεπαν και τη λειτουργική µορφή του «ξενοδοχείου τύπου ξενώνα», η οποία καταργείται µε το Ν.2160/93 (άρθρο 2, παράγρ. 1).
Οι ξενώνες που λειτουργούσαν κατά τη δηµοσίευση του νόµου αυτού κατατάχθηκαν σε αντίστοιχες κατηγορίες των ξενοδοχείων κλασικού τύπου. Θα πρέπει να
σηµειωθεί ότι οι ξενώνες είχαν εισαχθεί στη νοµοθεσία µας µε το Β.∆. της 30/322/4/59 και αποτελούσαν στην πράξη ξενοδοχεία µειωµένων, σε σύγκριση µε τα
ξενοδοχεία κλασικού τύπου, απαιτήσεων. Γι’ αυτό και σύµφωνα µε τις Τεχνικές
Προδιαγραφές ΕΟΤ οι ξενώνες έχουν προδιαγραφές σαφώς κατώτερες σε σχέση µε
τα ξενοδοχεία κλασικού τύπου της ίδιας τάξης (π.χ. ο ξενώνας Α τάξης έχει λίγο
πολύ αντιστοιχία προδιαγραφών µε ξενοδοχείο κλασικού τύπου Β τάξης κ.ο.κ.).
∆εδοµένου, λοιπόν, ότι υπήρχε η σχετική αυτή αντιστοιχία των τεχνικών προδιαγραφών καθώς και αντιστοιχία των κατώτερων ορίων τιµών των ξενώνων µε τα ξενοδοχεία κλασικού τύπου της αµέσως κατώτερης τάξης (π.χ. των ξενώνων Β τάξης µε
τα ξενοδοχεία κλασικού τύπου Γ τάξης), η κατάταξη αυτή έγινε αυτοδίκαια, µετά
την κατάργηση της λειτουργικής µορφής του «ξενοδοχείου τύπου ξενώνα» και προκειµένου για τους ξενώνες που λειτουργούσαν νόµιµα κατά τη δηµοσίευση του
Ν.2160, σε ξενοδοχεία κλασικού τύπου της αµέσως κατώτερης τάξης.
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•ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ∆‡Ô˘ ªÔÙ¤Ï
Πρόκειται για ξενοδοχεία που βρίσκονται εκτός σχεδίου, εκτός οικισµών προϋφισταµένων του 1923 και γενικά εκτός κατοικηµένων περιοχών ή στις παρυφές τους, επί οδικών αρτηριών µεγάλης κυκλοφορίας, που ενώνουν µεγάλα αστικά ή τουριστικά κέντρα
και εµφανίζουν µεγάλη κίνηση αυτοκινήτων (εθνικό και επαρχιακό δίκτυο), και αποβλέπουν κατά κύριο λόγο στην εξυπηρέτηση όσων διακινούνται µε αυτοκίνητο.
Μπορούν να αποτελούνται από ένα κτίριο ή από περισσότερα µικρά κτίρια ή
συγκροτήµατα, που αποτελούν, όµως, ενιαίο σύνολο µέσα σε ενιαίο οικόπεδο.
Λόγω της πελατείας στην οποία απευθύνονται (οδικά διακινούµενοι τουρίστες- οδικός τουρισµός), υποχρεωτικά διαθέτουν εκτεταµένο χώρο στάθµευσης αυτοκινήτων,
είναι δε δυνατόν να διαθέτουν και πρατήριο καυσίµων.
Μέχρι την εισαγωγή του νέου συστήµατος των αστεριών κατατάσσονταν σε δύο (2)
τάξεις, Α και Β, και ήδη κατατάσσονται στις κατηγορίες 4* και 3*.

•ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ∆‡Ô˘ ∂ÈÏˆÌ¤ÓˆÓ ¢È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ7
Πρόκειται για ξενοδοχείο που διαθέτει κοινόχρηστους χώρους υποδοχής και παραµονής πελατών, βοηθητικούς χώρους, και περιλαµβάνει διαµερίσµατα ενός, δύο ή περισσότερων κύριων χώρων µε πλήρες λουτρό και µικρό µαγειρείο.
Τα ξενοδοχεία τύπου επιπλωµένων διαµερισµάτων µπορούν να βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου πόλης, εντός οικισµού προϋφισταµένου του 1923 ή εντός Ζ.Ο.Ε., ή και
εκτός σχεδίου, και να διατάσσονται σε ένα κτίριο ή σε περισσότερα µικρά κτίρια ή
συγκροτήµατα, που αποτελούν, όµως, ένα ενιαίο σύνολο µέσα σε ενιαίο οικόπεδο.
Μέχρι την εισαγωγή του νέου συστήµατος των αστεριών κατατάσσονταν σε τέσσερις (4) τάξεις, Α, Β, Γ, ∆, και ήδη σε πέντε (5) κατηγορίες αστεριών, 5*, 4*, 3*, 2* και 1*.
Η ∆ τάξη (1*) αφορά µόνο σε µετατροπές υφισταµένων κτιρίων χωρίς δυνατότητα
επέκτασης.

•ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ∫Ï·ÛÈÎÔ‡ ∆‡Ô˘ Î·È ∂ÈÏˆÌ¤ÓˆÓ ¢È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ
(‹ •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ªÈÎÙ‹˜ §ÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎ‹˜ ªÔÚÊ‹˜ ‹ ∆Ô˘ÚÈÛÙÈÎﬁ ÃˆÚÈﬁ)
Πρόκειται για µορφή ξενοδοχείου που διαθέτει κοινόχρηστους χώρους υποδοχής, παραµονής, εστίασης και αναψυχής πελατών, καταστήµατα για την εξυπηρέτηση των πελατών,
βοηθητικούς χώρους και χώρους διανυκτέρευσης σε δωµάτια µε λουτρό ή σε διαµερίσµατα ενός, δύο ή περισσοτέρων κύριων χώρων µε πλήρες λουτρό και µικρό µαγειρείο.

7

Τα Motels και τα επιπλωµένα διαµερίσµατα είναι µορφές που ρυθµίζονται στη
νοµοθεσία µας από το 1959, µε το Β.∆. της 30/3-22/4/59. Ειδικά, όσον αφορά στα
επιπλωµένα διαµερίσµατα, το ∆ιάταγµα αυτό τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε
µε το Π.∆. 768/81 «Περί τροποποιήσεως των άρθρων 12 έως 18 του Β.∆/τος της 30/322/4/1959 (ΦΕΚ Α 71) περί προσόντων Ξενοδοχείων τύπου Μοτέλ, Ξενώνων, Ενοικιαζόµενων ∆ωµατίων και Επιπλωµένων ∆ιαµερισµάτων» (ΦΕΚ Α 200).
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Πρόκειται, δηλαδή, για ξενοδοχείο που συνθέτει και συνδυάζει τους χώρους του ξενοδοχείου κλασικού τύπου και του ξενοδοχείου τύπου επιπλωµένων διαµερισµάτων.
Κύριο χαρακτηριστικό και συγχρόνως περιορισµός της µορφής αυτής είναι το µέγεθος, που δεν µπορεί να είναι µικρότερο των τριακοσίων (300) κλινών.
Το ξενοδοχείο αυτής της µορφής µπορεί να βρίσκεται µόνο εκτός σχεδίου πόλης
και διατάσσεται υποχρεωτικά σε πολλά κτίρια ή σε συγκροτήµατα κτιρίων, που αποτελούν, όµως, ενιαίο σύνολο µέσα σε ενιαίο γήπεδο.
Μέχρι την εισαγωγή του νέου συστήµατος των αστεριών κατατάσσονταν στην Α
τάξη και σήµερα κατατάσσονται στα 5* και 4*.

∏ ∫∞∆∞∆∞•∏ ∆ø¡ ∫Àƒπø¡ •∂¡√¢√Ã∂π∞∫ø¡ ∫∞∆∞§Àª∞∆ø¡
(•∂¡√¢√Ã∂πø¡) ª∂ ™À™∆∏ª∞ ∞™∆∂ƒπø¡
Με το Π.∆. 43/02 «Κατάταξη των κύριων ξενοδοχειακών καταλυµάτων σε κατηγορίες
µε σύστηµα αστέρων και τεχνικές προδιαγραφές αυτών» (ΦΕΚ 43 Α) τροποποιήθηκαν
ο τρόπος και τα κριτήρια κατάταξης των κύριων ξενοδοχειακών καταλυµάτων και έγινε
η µετάβαση στο πολυσυζητηµένο σύστηµα αστεριών. Η προσπάθεια για την εισαγωγή
συστήµατος αστεριών ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του ’80, γύρω στο 19838, όλες,
όµως, οι σχετικές προσπάθειες του ΕΟΤ έµειναν µέχρι το 2002 άκαρπες, καθόσον δεν
είχαν τη συναίνεση των εκπροσώπων του ξενοδοχειακού κλάδου, κάτι που εξασφάλισε κατά βάση –όπως τουλάχιστον αρχικά φάνηκε από την απουσία διαµαρτυριών κατά
την περίοδο της δηµοσίευσής του– το κείµενο του νέου ∆ιατάγµατος, µετά από µακρές
διαπραγµατεύσεις. Εξάλλου, δεν θα πρέπει να παραγνωρίζει κανείς ότι η σηµασία της
µετάβασης στο νέο σύστηµα εντοπίζεται κυρίως στο χώρο του µάρκετινγκ της χώρας ως
τουριστικού προορισµού.
Αντίθετα απ’ ό,τι συνήθως πιστεύεται, δεν υφίσταται ενιαίο σύστηµα κατάταξης
στην Ευρώπη, ούτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε υφίσταται –τουλάχιστον µέχρι

8
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Η προσπάθεια αυτή ξεκίνησε επί Γεν. Γραµµατέα ΕΟΤ κ. Νίκου Σκουλά, ο οποίος
κατά τη διάρκεια των τριών θητειών του στον ΕΟΤ, ως Γενικός Γραµµατέας και
Υπουργός Τουρισµού, προσπάθησε να προωθήσει την κατάρτιση του νέου συστήµατος για να εξασφαλίσει την αναγκαία αναγνωρισιµότητα του ποιοτικού επιπέδου
των τουριστικών καταλυµάτων, πλην χωρίς αποτέλεσµα, λόγω της αντίθεσης των
οργανώσεων των ξενοδόχων, που µε τη σειρά της βασιζόταν στην προσπάθεια να
περιφρουρηθούν τα κεκτηµένα δικαιώµατα των µελών τους. Η χρυσή τοµή βρέθηκε επί Γενικού Γραµµατέα και αργότερα Προέδρου ΕΟΤ κ. Ευγένιου Γιαννακόπουλου και εποπτεύοντος υπουργού του κ. Ν. Χριστοδουλάκη. ∆υστυχώς, εκ των υστέρων, οι εκπρόσωποι των ξενοδοχείων τάχθηκαν υπέρ του περιορισµού των απαιτήσεων του νέου συστήµατος, πράγµα που οδηγεί σε περισσότερες µονάδες υψηλών
κατηγοριών, αλλά και σε µερική απαξίωση του όποιου πλεονεκτήµατος µάρκετινγκ
θα µπορούσε να προσφέρει η καθιέρωση του νέου συστήµατος.
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σήµερα– κοινοτική υποχρέωση για ενοποίηση των κριτηρίων των 25 Κ-Μ. Το µόνο
που ήταν κοινό στην Ευρώπη, αλλά και σε µη ευρωπαϊκές τουριστικές χώρες, ήταν το
όνοµα, ο τίτλος: αντί για «τάξεις» οι περισσότερες ανταγωνίστριες χώρες έχουν κατηγορίες (αριθµούς) αστεριών. Όµως, οι απαιτήσεις για την κάθε κατηγορία αστεριών, π.χ.
οι απαιτήσεις για τα 4*, από νοµοθεσία σε νοµοθεσία ποικίλλουν σηµαντικά, σε ορισµένες δε περιπτώσεις (π.χ. Ιταλία, Ισπανία) οι απαιτήσεις ποικίλλουν και διαφοροποιούνται, όχι µόνο από κράτος σε κράτος, αλλά και µεταξύ περιφερειών του ίδιου
κράτους. Σε ορισµένες επίσης περιπτώσεις, όπως σε περιπτώσεις διαστάσεων χώρων, οι
απαιτήσεις των άλλων νοµοθεσιών υπολείπονταν σηµαντικά εκείνων των Τεχνικών
Προδιαγραφών ΕΟΤ του 1987. Κατά συνέπεια, η µετάβαση στο νέο σύστηµα δεν
σηµαίνει ούτε ενοποίηση προδιαγραφών µε τα ξενοδοχεία της Ευρώπης, αφού και το
νέο ελληνικό σύστηµα είναι εθνικό σύστηµα, όπως και τα ευρωπαϊκά, ούτε βέβαια
σηµαίνει αυτόµατα «αναβάθµιση» των ελληνικών ξενοδοχείων.
Σύµφωνα µε το νέο διάταγµα (άρθρο 1, παράγρ. 1) τα κύρια ξενοδοχειακά καταλύµατα (ξενοδοχεία) του άρθρου 2, παράγρ. 1 Α του Ν.2160/93 κατατάσσονται, ανάλογα
µε τη λειτουργική τους µορφή, σε πέντε (5) το πολύ κατηγορίες αστέρων (5*, 4*, 3*, 2*,
1*), βάσει συστήµατος υποχρεωτικών προδιαγραφών και βαθµολογούµενων κριτηρίων. Οι λειτουργικές µορφές των ξενοδοχείων (και οι αντίστοιχοι λεπτοµερείς ορισµοί του νέου ∆ιατάγµατος) έχουν ως ακολούθως:
∞.

•ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ∫Ï·ÛÈÎÔ‡ ∆‡Ô˘

Είναι ξενοδοχείο που περιλαµβάνει κοινόχρηστους χώρους υποδοχής, παραµονής,
εστίασης και αναψυχής πελατών, υπνοδωµάτια (τουλάχιστον δέκα) απλά ή µε ιδιαίτερα λουτρά και βοηθητικούς χώρους. Τα ξενοδοχεία κλασικού τύπου ιδρύονται, εφόσον
η σχετική χρήση επιτρέπεται από τις κείµενες διατάξεις, εντός σχεδίου πόλης, εντός
πόλεων ή οικισµών µε εγκριµένο σχέδιο, εντός οριοθετηµένων οικισµών χωρίς σχέδιο,
εκτός σχεδίου αλλά εντός Ζ.Ο.Ε. (εφόσον η Ζ.Ο.Ε. προβλέπει τη συγκεκριµένη χρήση)
ή εκτός σχεδίου. ∆ιατάσσονται σε ένα κτίριο ή σε περισσότερα κτίρια ή συγκροτήµατα, που αποτελούν, όµως, ενιαίο σύνολο µέσα σε ενιαίο οικόπεδο.
Τα ξενοδοχεία κλασικού τύπου κατατάσσονται σε πέντε κατηγορίες αστέρων: 5*, 4*,
3*, 2*, 1*. Στην κατηγορία 1* κατατάσσονται µόνο ξενοδοχεία προερχόµενα από µετατροπές υφισταµένων κτιρίων και όχι ξενοδοχεία τα οποία ανεγείρονται εξ υπαρχής.
Εάν υφιστάµενο κτίριο µετατραπεί σε ξενοδοχείο κλασικού τύπου κατηγορίας 1*, δεν
µπορεί να επεκταθεί µε προσθήκη δωµατίων και κλινών, µπορεί όµως να υποστεί προσθήκες που αποβλέπουν στη βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών (προσθήκη λουτρών σε απλά δωµάτια, αύξηση κοινόχρηστων χώρων κ.λπ.).
µ.

•ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ∆‡Ô˘ ªÔÙ¤Ï

Είναι ξενοδοχείο που περιλαµβάνει κοινόχρηστους χώρους υποδοχής,
παραµονής, εστίασης και αναψυχής πελατών, υπνοδωµάτια (τουλάχιστον

21

7-296 pages DD 11-12-07 21:00 ™ÂÏ›‰·22

¡√ª√£∂™π∞ ∆√Àƒπ™∆π∫ø¡ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡

δέκα) µε ιδιαίτερα λουτρά και βοηθητικούς χώρους. Τα ξενοδοχεία τύπου Μοτέλ
ιδρύονται, εφόσον η σχετική χρήση επιτρέπεται από τις κείµενες διατάξεις, εκτός σχεδίου αλλά εντός Ζ.Ο.Ε., ή εκτός σχεδίου, εκτός οικισµών και γενικά εκτός κατοικηµένων περιοχών ή στις παρυφές τέτοιων περιοχών, αλλά απαραιτήτως επί οδικών αρτηριών µεγάλης κυκλοφορίας, που ενώνουν µεγάλα αστικά ή τουριστικά κέντρα και
εµφανίζουν σηµαντική κίνηση αυτοκινήτων (εθνικό και επαρχιακό δίκτυο). ∆ιατάσσονται σε ένα κτίριο ή σε περισσότερα κτίρια ή συγκροτήµατα, που αποτελούν, όµως,
ενιαίο σύνολο µέσα σε ενιαίο οικόπεδο, και αποβλέπουν κατά κύριο λόγο στην εξυπηρέτηση όσων διακινούνται µε αυτοκίνητο. Υποχρεωτικά διαθέτουν εκτεταµένο
χώρο στάθµευσης αυτοκινήτων, δηλαδή µία θέση αυτοκινήτου ανά δωµάτιο, και επιπλέον χώρο για στάθµευση τουριστικών λεωφορείων. Επίσης µπορεί να διαθέτουν
εκτεταµένο χώρο εστίασης και αναψυχής, που απευθύνεται και σε διερχόµενους
πελάτες. Επιτρέπεται, ακόµη, να διαθέτουν σταθµό βενζίνης.
Τα ξενοδοχεία τύπου Μοτέλ κατατάσσονται σε δύο (2) κατηγορίες: 4* και 3*.
°. •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ∆‡Ô˘ ∂ÈÏˆÌ¤ÓˆÓ ¢È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ
Είναι ξενοδοχείο που διαθέτει κοινόχρηστους χώρους υποδοχής και παραµονής πελατών, βοηθητικούς χώρους και περιλαµβάνει διαµερίσµατα ενός, δύο ή περισσοτέρων
κύριων χώρων µε πλήρες λουτρό και µικρό µαγειρείο. Τα ξενοδοχεία τύπου επιπλωµένων διαµερισµάτων ιδρύονται, εφόσον η σχετική χρήση επιτρέπεται από τις κείµενες διατάξεις, σε περιοχές εντός σχεδίου πόλης (εντός πόλεων ή οικισµών µε εγκριµένο σχέδιο), εντός οριοθετηµένων οικισµών χωρίς σχέδιο, εκτός σχεδίου αλλά εντός
Ζ.Ο.Ε. ή εκτός σχεδίου. ∆ιατάσσονται σε ένα κτίριο ή σε περισσότερα κτίρια ή συγκροτήµατα κτιρίων, που αποτελούν, όµως, ενιαίο σύνολο µέσα σε ενιαίο οικόπεδο.
Τα ξενοδοχεία τύπου επιπλωµένων διαµερισµάτων κατατάσσονται σε πέντε (5)
κατηγορίες: 5*, 4*, 3*, 2*, 1*. Στην κατηγορία 1* κατατάσσονται µόνο ξενοδοχεία επιπλωµένων διαµερισµάτων προερχόµενα από µετατροπές υφισταµένων κτιρίων και όχι ξενοδοχεία τα οποία ανεγείρονται εξ υπαρχής. Εάν υφιστάµενο κτίριο µετατραπεί σε ξενοδοχείο τύπου επιπλωµένων διαµερισµάτων κατηγορίας 1*, δεν µπορεί να επεκταθεί µε
προσθήκη διαµερισµάτων και κλινών, µπορεί όµως να υποστεί προσθήκες που αποβλέπουν στη βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών (αύξηση κοινόχρηστων χώρων κ.λπ.).
¢.

•ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ∫Ï·ÛÈÎÔ‡ ∆‡Ô˘ Î·È ∂ÈÏˆÌ¤ÓˆÓ ¢È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ
(•ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ªÈÎÙÔ‡ ∆‡Ô˘ ‹ ªÈÎÙ‹˜ §ÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎ‹˜ ªÔÚÊ‹˜)

Το ξενοδοχείο κλασικού τύπου και τύπου επιπλωµένων διαµερισµάτων (ξενοδοχείο
µικτού τύπου) διαθέτει κοινόχρηστους χώρους υποδοχής, παραµονής, εστίασης και
αναψυχής πελατών, καταστήµατα για την εξυπηρέτηση των πελατών, βοηθητικούς
χώρους καθώς και χώρους διανυκτέρευσης σε δωµάτια µε λουτρό ή σε διαµερίσµατα ενός, δύο ή περισσοτέρων κύριων χώρων µε πλήρες λουτρό και
22
µικρό µαγειρείο.
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Κύριο χαρακτηριστικό της λειτουργικής αυτής µορφής ξενοδοχείου είναι το υποχρεωτικό ελάχιστο µέγεθος, που δεν µπορεί να είναι µικρότερο των τριακοσίων (300) κλινών.
Τα ξενοδοχεία µικτού τύπου ιδρύονται, εφόσον η σχετική χρήση επιτρέπεται από
τις κείµενες διατάξεις, εκτός σχεδίου πόλης αλλά εντός Ζ.Ο.Ε. ή εκτός σχεδίου. ∆ιατάσσονται υποχρεωτικά σε πολλά κτίρια ή συγκροτήµατα κτιρίων, που αποτελούν,
όµως, ενιαίο σύνολο µέσα σε ενιαίο οικόπεδο.
Τα ξενοδοχεία µικτού τύπου κατατάσσονται στις κατηγορίες 5* και 4*.
Σύµφωνα µε την παράγρ. 2 του άρθρου 1 οι προδιαγραφές του ∆ιατάγµατος διακρίνονται σε τεχνικές και λειτουργικές και είναι υποχρεωτικές, ενώ τα βαθµολογούµενα
κριτήρια είναι προαιρετικά, αλλά συµµετέχουν στην τελική κατάταξη των ξενοδοχείων,
µέσω των µορίων που συγκεντρώνονται από τη βαθµολογία τους. Επίσης, οι τεχνικές
και λειτουργικές προδιαγραφές και τα βαθµολογούµενα κριτήρια των ξενοδοχείων
κλασικού τύπου και των ξενοδοχείων τύπου επιπλωµένων διαµερισµάτων διαφοροποιούνται µεταξύ α)«ξενοδοχείων πόλης» και β)«ξενοδοχείων παραθερισµού».
Σύµφωνα µε την παράγρ. 3 του άρθρου 1, οι τεχνικές προδιαγραφές ορίζονται ανά
λειτουργική µορφή (δηλαδή χωριστά για τα ξενοδοχεία κλασικού τύπου, για τα ξενοδοχεία τύπου Μοτέλ, για τα ξενοδοχεία τύπου επιπλωµένων διαµερισµάτων και για τα
ξενοδοχεία µικτού τύπου) και ανά κατηγορία αστέρων, και είναι υποχρεωτικές για τη
λειτουργική µορφή και την κατηγορία στην οποία πρόκειται να καταταγεί το κατάλυµα
(µε εξαίρεση τη µεταβατική διάταξη του άρθρου 5, παράγρ. 2, που αφορά στα υφιστάµενα κατά τη δηµοσίευση του ∆ιατάγµατος ξενοδοχεία).
Σύµφωνα µε την παράγρ. 4 του άρθρου 1, οι λειτουργικές προδιαγραφές ορίζονται
ανά λειτουργική µορφή και κατηγορία και είναι υποχρεωτικές για τη λειτουργική
µορφή και την κατηγορία στην οποία πρόκειται να καταταγεί το κατάλυµα.
Σύµφωνα µε την παράγρ. 5 του άρθρου 1, τα βαθµολογούµενα κριτήρια ορίζονται
ανά λειτουργική µορφή και κατηγορία και βαθµολογούνται µε αριθµό µορίων οριζόµενο ανά κριτήριο, είναι δε υποχρεωτικό το προς κατάταξη κατάλυµα να πληροί τουλάχιστον τον συνολικό αριθµό µορίων που συνιστά τη «βάση» της κατηγορίας στην
οποία πρόκειται να καταταγεί. Η βάση αυτή, όπως θα εκτεθεί κατωτέρω, προβλέπεται
στο άρθρο 4, παράγρ. 2 του ∆ιατάγµατος.
Τέλος, στην παράγρ. 6 του άρθρου 1 γίνεται παραποµπή στις ισχύουσες διατάξεις
που διέπουν την ανέγερση ή επέκταση υπαρχόντων κύριων ξενοδοχειακών καταλυµάτων, δηλαδή α) στην Κ.Υ.Α. 69269/5387/90 (ΦΕΚ 678 Β), όπως εκάστοτε ισχύει, που
αφορά στα έργα και τις δραστηριότητες οι οποίες έχουν επίδραση στο περιβάλλον και
προβλέπει τα της υποβολής και έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, και β) στο άρθρο 8 του
Π.∆/τος της 6/17.10.1978 (ΦΕΚ 538 ∆) για την ανέγερση ξενοδοχείων εκτός σχεδίου
πόλης.
Σηµειώνεται ότι η Κ.Υ.Α. υπό στοιχ. α ανωτέρω τροποποιήθηκε και
συµπληρώθηκε µε την Κ.Υ.Α. 1661/94 «Τροποποίηση και συµπλήρωση των
23
διατάξεων της υπ’ αριθµ. 69269/5387 κοινής απόφασης Υπουργών ΠΕΧΩ∆Ε
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και Τουρισµού» (ΦΕΚ 786 Β), µε την οποία οι απαιτήσεις που η τροποποιούµενη
Κ.Υ.Α. 69269 πρόβλεπε όσον αφορά στα έργα και τις δραστηριότητες του τουριστικού
τοµέα εξειδικεύονται (κλιµακώνονται) ανάλογα µε την κατηγορία, το µέγεθος και το
στάδιο έγκρισης του έργου ή της δραστηριότητας. Η τηρούµενη σήµερα διαδικασία και
η κατάταξη των τουριστικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, σχετικά µε τις
περιβαλλοντικές επιπτώσεις, είναι αυτή που εισήγαγαν, πέραν της κοινής αυτής απόφασης, οι Κοινές Αποφάσεις:
α) µε ΑΠ 15393/2332/05.08.2002 των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών, και
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων «Κατάταξη δηµόσιων και ιδιωτικών
έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Ν.1650/1986,
όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 του Ν.3010/2002 “Εναρµόνιση του Ν.1650/86 µε
τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ (Α 91)”» (ΦΕΚ 1022 Β), όπως συµπληρώθηκε µε την
µε ΑΠ 145799 απόφαση των ίδιων υπουργών «Συµπλήρωση της υπ’ αριθµ. Η.Π.
15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022/Β/5.8.2002) κοινής υπουργικής απόφασης “Κατάταξη
δηµόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύµφωνα µε το
άρθρο 3 του Ν.1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 του Ν.3010/2002 “Εναρµόνιση του Ν.1650/86 µε τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ (Α 91)”» (ΦΕΚ 1002 Β)
β) µε ΑΠ Η.Π.11014/703/Φ104/14.03.2003 των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών, Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων «∆ιαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής
Εκτίµησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων
(Ε.Π.Ο.) σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν.1650/1986 (Α 160), όπως αντικαταστάθηκε µε
το άρθρο 2 του Ν.3010/2002 “Εναρµόνιση του Ν.1650/1986 µε τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και
96/61/ΕΕ …και άλλες διατάξεις” (Α 91)» (ΦΕΚ 332 Β).
Εξάλλου, η εκτός σχεδίου δόµηση ξενοδοχείων διέπεται ήδη από το 1988 από το
Π.∆. της 20.01.88 «Τροποποίηση του από 06.10.1978 Π.∆/τος περί καθορισµού των όρων
και περιορισµών δοµήσεως των γηπέδων των κειµένων εκτός των ρυµοτοµικών σχεδίων
και εκτός των ορίων των νοµίµως υφισταµένων προ του έτους 1923 οικισµών» (ΦΕΚ 61
∆), το οποίο τροποποιήθηκε µε το άρθρο 18, παράγρ. 3 του Ν.2919/01 «Σύνδεση έρευνας και τεχνολογίας µε την παραγωγή και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 128 Α) και συµπληρώθηκε µε το άρθρο 41, παράγρ. 7 του Ν.3105/03 «Τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση,
ρυθµίσεις για τον Τουρισµό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 29 Α)9. Το ∆ιάταγµα αυτό αντικατέστησε από τη δηµοσίευσή του το άρθρο 8 του αντίστοιχου ∆ιατάγµατος του 1978 και
εποµένως στις διατάξεις του διατάγµατος του 1988 και όχι στις µνηµονευόµενες θα πρέπει να θεωρήσουµε ότι παραπέµπει η παράγραφος αυτή, καθόσον αυτές είχαν ήδη αντικαταστήσει τις µνηµονευόµενες κατά την έκδοση του διατάγµατος των αστεριών.
9
24

Η συµπλήρωση αφορά στην καθιέρωση ενιαίου Σ.∆. 0,2 ανεξάρτητα από το µέγεθος
του γηπέδου προκειµένου για ξενοδοχεία 5* και 4* (πολυτελείας και Α τάξης κατά
το παλιό σύστηµα).

7-296 pages DD 11-12-07 21:00 ™ÂÏ›‰·25

∆√Àƒπ™∆π∫∂™ ∂°∫∞∆∞™∆∞™∂π™

Σύµφωνα µε το άρθρο 2, οι υποχρεωτικές τεχνικές προδιαγραφές αποτελούνται από:
α) Μέγιστες επιτρεπόµενες δυναµικότητες ανά λειτουργική µορφή και κατηγορία.
β) Προδιαγραφές καταλληλότητας οικοπέδου (1) για οικόπεδα εντός σχεδίου ή
εντός οικισµού και (2) για οικόπεδα εκτός σχεδίου.
γ) Κτιριοδοµικές προδιαγραφές ανά λειτουργική µορφή και κατηγορία.
Οι τεχνικές προδιαγραφές ορίζονται σε αντίστοιχους πίνακες στο Παράρτηµα Α του
∆ιατάγµατος.
Σύµφωνα µε το άρθρο 3, οι υποχρεωτικές λειτουργικές προδιαγραφές των ξενοδοχείων ορίζονται ανά λειτουργική µορφή και κατηγορία στο Παράρτηµα Β του ∆ιατάγµατος.
Σύµφωνα µε το άρθρο 4, τα βαθµολογούµενα κριτήρια των ξενοδοχείων και τα αντιστοιχούντα σε καθένα εξ αυτών µόρια ορίζονται ανά λειτουργική µορφή και κατηγορία
στο Παράρτηµα Γ του ∆ιατάγµατος (παράγρ. 1). Το προς κατάταξη ξενοδοχείο θα πρέπει µέσα από την εφαρµογή των βαθµολογούµενων κριτηρίων να συγκεντρώνει έναν
ελάχιστο αριθµό 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, δηλαδή στα ξενοδοχεία κλασικού
τύπου και στα τύπου επιπλωµένων διαµερισµάτων) και ανά κατηγορία στο Παράρτηµα
∆ του διατάγµατος (παράγρ. 2). Η επιλογή των κριτηρίων, που εξασφαλίζουν την κάλυψη της βάσης, από το σύνολο των βαθµολογούµενων κριτηρίων, ανήκει στον επιχειρηµατία ξενοδόχο (παράγρ. 3). Οι διά του ∆ιατάγµατος οριζόµενες τιµές των µορίων των
βαθµολογούµενων 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 (παράγρ. 4) και ήδη του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης.
Σύµφωνα µε το άρθρο 5 (παράγρ. 1) η κατάταξη ξενοδοχείου σε συγκεκριµένη λειτουργική µορφή και κατηγορία αστέρων πραγµατοποιείται εφόσον:
α) πληρούνται οι τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές της αντίστοιχης λειτουργικής µορφής και κατηγορίας των άρθρων 2 και 3 του ∆ιατάγµατος, σύµφωνα µε τα
αντίστοιχα Παραρτήµατα, και
β) το ξενοδοχείο συγκεντρώνει τον ελάχιστο αριθµό µορίων που αποτελεί τη
«βάση» της κατηγορίας αυτής προκειµένου για τη συγκεκριµένη λειτουργική µορφή,
από τα βαθµολογούµενα κριτήρια του άρθρου 4 του ∆ιατάγµατος.
Σε περίπτωση που ξενοδοχείο καλύπτει µεν τις τεχνικές και τις λειτουργικές προδιαγραφές της κατηγορίας στην οποία ζητείται η κατάταξη, αλλά δεν καλύπτει τη βάση
των βαθµολογούµενων κριτηρίων της κατηγορίας αυτής, τότε κατατάσσεται στην κατηγορία στην οποία αντιστοιχεί ο αριθµός µορίων που συγκεντρώνει από τα βαθµολογούµενα κριτήρια. Κατ’ εξαίρεση (παράγρ. 2), εάν υποβληθεί αίτηση για κατάταξη ξενοδοχείου σε κατηγορία της οποίας δεν καλύπτει το σύνολο των τεχνικών προδιαγραφών κατά το εδάφιο α΄ της παραγρ. 1, επιτρέπεται η κατάταξή του στην
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κατηγορία αυτή υπό τις ακόλουθες, σωρευτικά τηρούµενες, προϋποθέσεις:
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α) Να πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές της κατηγορίας στην οποία ζητείται η
κατάταξη, σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους.
β) Να πληρούνται οι 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 βαθµολογούµενων κριτηρίων της αµέσως ανώτερης
κατηγορίας από την κατηγορία στην οποία ζητείται η κατάταξη. Εάν η κατάταξη ζητείται σε κατηγορία 5*, ή προκειµένου για τα ξενοδοχεία τύπου Μοτέλ σε κατηγορία 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%.
Προαγωγή ξενοδοχείου σε ανώτερη κατηγορία (παράγρ. 3) είναι δυνατή οποτεδήποτε, µόνον εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγρ. 2 του άρθρου 5, και
πραγµατοποιείται κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερόµενου επιχειρηµατία.10 Επίσης,
είναι δυνατή η υποβολή, εκ µέρους του επιχειρηµατία ξενοδόχου, προσφυγής για την
επανεξέταση της συνδροµής των νοµίµων προδιαγραφών και κριτηρίων και τον επανέλεγχο της αντικειµενικότητας της κατάταξης. Οι προσφυγές κρίνονται από πενταµελή
επιτροπή που συστήνεται µε απόφαση του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης και αποτελείται από δύο υπαλλήλους του ΕΟΤ, έναν εκπρόσωπο του Ξενοδοχειακού Επιµελητηρίου (ΞΕΕ), έναν υπάλληλο του ΥΠΕΣ∆∆Α και έναν υπάλληλο του Υπουργείου
Τουριστικής Ανάπτυξης. Οι προσφυγές υποβάλλονται στην επιτροπή αυτή εντός 30
ηµερών από την κοινοποίηση της απόφασης κατάταξης, η δε επιτροπή αποφαίνεται επί
των προσφυγών το αργότερο εντός δύο µηνών από την υποβολή τους.
Ξενοδοχεία πόλης το διάταγµα χαρακτηρίζει (παράγρ. 4) τα ευρισκόµενα σε περιοχή εντός σχεδίου πόλης ή εντός ορίων οικισµού (που χαρακτηρίζεται ως «περιοχή Ι»
στους αντίστοιχους πίνακες των τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και των βαθµολογούµενων κριτηρίων), ενώ ξενοδοχεία παραθερισµού τα ευρισκόµενα σε περιοχή
εκτός σχεδίου πόλης (που χαρακτηρίζεται ως «περιοχή ΙΙ» στους ίδιους πίνακες). Επιτρέπεται ξενοδοχείο ευρισκόµενο εντός σχεδίου πόλης ή εντός ορίων οικισµού να κριθεί, µετά από αίτηση του επιχειρηµατία-ξενοδόχου, ως παραθεριστικό και να καταταγεί
σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και τα κριτήρια των ξενοδοχείων παραθερισµού.
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10 Είναι προφανές ότι για να υπάρξει προαγωγή σε ανώτερη τάξη θα πρέπει να έχει
προηγηθεί αρχική κατάταξη σε (κατώτερη) τάξη και εποµένως το ξενοδοχείο να
έχει ανεγερθεί και τεθεί προηγουµένως σε λειτουργία. Κατά συνέπεια, δεν είναι
νόµιµη, κατά την κρίση µας, η έγκριση σχεδίων για την εξ υπαρχής ανέγερση ξενοδοχείων 5* αλλά µε µειωµένες τεχνικές προδιαγραφές, που –υποτίθεται– θα αποκτήσουν στο στάδιο της λειτουργίας τους αυξηµένα ποιτικά κριτήρια, ώστε να δικαιολογούν την προαγωγή.

