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1  Ανηικείμενο 

 
1.1 Ο Γενικόρ Ιανονιζμόρ ΟιζηοποίηζηρΝενοδοσείυν/ΕΕΔΔ οςπιζηικών Ιαηαλςμάηυν και ηηρ 

Ρςμμόπθυζηρ με ηα ππογπάμμαηα Ελληνικό Οπυινό και BoutiqueHotel, αλαθέξεηαη ζπλνπηηθά ζηηο 

δηαδηθαζίεο πνπ εθαξκφδεη ην ΞΝΣΓΞΜΞ-ΕΚΚΗΜΘΙΞΡ ΦΞΠΕΑΡ ΟΘΡΞΟΞΘΗΡΗΡ γηα ηνλ έιεγρν γηα ηνλ 

έιεγρν πνπ αθνξά ζηελ θαηάηαμε μελνδνρείσλ θαη νξγαλσκέλσλ ηνπξηζηηθψλ θαηαζθελψζεσλ (camping) θαη 

ΔΔΓΓ (εθεμήο γηα ιφγνπο ζπληνκίαο Σνπξηζηηθά Καηαιχκαηα) θαη ηε ρνξήγεζε ζήκαηνο ησλ πξνγξακκάησλ 

Διιεληθφ Πξσηλφ θαη BoutiqueHotel ζχκθσλα κε ηνπολ Καλνληζκνχο ηνπ ΞΔΔ θαη ηηο ινηπέο θαλνληζηηθέο 

δηαηάμεηο, θαζψο θαη ζηα δηθαηψκαηα θαη ζηηο ππνρξεψζεηο ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ. 

1.2 Ο παξψλ Καλνληζκφο ηνπ ΞΝΣΓΞΜΞ-ΕΚΚΗΜΘΙΞΡ ΦΞΠΕΑΡ ΟΘΡΞΟΞΘΗΡΗΡ απνηειεί θείκελν κε ην 

νπνίν πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη θάζε πειάηεο πνπ έρεη ζπλάςεη ζχκβαζε κε ην ΞΝΣΓΞΜΞ-ΕΚΚΗΜΘΙΞΡ 

ΦΞΠΕΑΡ ΟΘΡΞΟΞΘΗΡΗΡ γηα επηζεψξεζε γηα ηελ θαηάηαμε μελνδνρείσλ θαη ελνηθηαδνκέλσλ δσκαηίσλ θαη 

δηακεξηζκάησλ ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ θαη ηεο ζπκκφξθσζεο κε ην πξφγξακκα Διιεληθφ Πξσηλφ θαη ην 

πξφγξακκα BoutiqueHotel, θαη εθεμήο ζα αλαθέξεηαη σο „ΚΑΝΟΝΙΜΟ‟. 

 

 

2 Οαποςζίαζη ηος ΞΝΣΓΞΜΞ-ΕΚΚΗΜΘΙΞΡ ΦΞΠΕΑΡ ΟΘΡΞΟΞΘΗΡΗΡ 

 
2.1 Σν ΞΝΣΓΞΜΞ-ΕΚΚΗΜΘΙΞΡ ΦΞΠΕΑΡ ΟΘΡΞΟΞΘΗΡΗΡ ηδξχζεθε ην 2010 θαη ιεηηνπξγεί κε ηε λνκηθή 

κνξθή Οκφξξπζκεο Δηαηξείαο Ιδησηηθήο Κεθαιαηνπρηθήο Δηαηξείαο θαη φπνπ γηα ράξε ζπληνκίαο ζην εμήο ζα 

αλαθέξεηαη σο ΞΝΣΓΞΜΞ. 

 

Σν ΞΝΣΓΞΜΞ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηα εμήο: 

 ηνλ έιεγρν ησλ δηαδηθαζηψλ παξαγσγήο, παξαζθεπήο θαη εηζαγσγήο πξντφλησλ βηνινγηθήο γεσξγίαο ψζηε 

λα θξίλεη θαηά πφζνλ πιεξνχληαη νη απαηηήζεηο ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ θαλνληζκψλ. 

 ηνλ έιεγρν ησλ δηαδηθαζηψλ παξαγσγήο πξντφλησλ ζχκθσλα κε ην πξσηφθνιιν GLOBALG.A.P. 

 ηνλ έιεγρν ησλ δηαδηθαζηψλ παξαγσγήο, παξαζθεπήο θαη εηζαγσγήο πξντφλησλ βηνινγηθήο γεσξγίαο  ψζηε 

λα θξίλεη θαηά πφζνλ πιεξνχληαη νη απαηηήζεηο ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ θαλνληζκψλ. 

 ηελ πηζηνπνίεζε ησλ ζπκκνξθνχκελσλ πξντφλησλ ή/θαη ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο κε ζηφρν ηελ παξαγσγή 

πξντφλησλ πςειήο πνηφηεηαο γηα ηνλ θαηαλαισηή. 

 ηελ βειηηζηνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο πνηφηεηαο ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο πηζηνπνίεζεο πξντφλησλ 

θαη ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο απφ ηνλ Φνξέα κε θαζνξηζκφ ζπγθεθξηκέλσλ απαηηήζεσλ πνπ πξέπεη λα 

ηεξνχληαη γηα ηελ πηζηνπνίεζε θάζε είδνπο πξντφληνο ή/θαη ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο. 

 ηελ έξεπλα θαη αλάπηπμε ηνπ πξσηνγελή ηνκέα. 

 ηε δεκηνπξγία έγθπξνπ, κνλαδηθνχ θαη θνηλά απνδεθηνχ Πηζηνπνηεηηθνχ θαη ήκαηνο πκκφξθσζεο. 

 ηελ πξνψζεζε ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο, ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο πνηφηεηαο θαη δξάζεσλ κε ζηφρν ηελ 

αεηθφξν αλάπηπμε ηεο ππαίζξνπ θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο κε θάζε κέζν. 

 ηνλ έιεγρν γηα ηελ θαηάηαμε ησλ Ξελνδνρείσλ θαη ησλ ΔΔΓΓ ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ 

 ηνλ έιεγρν γηα ηε ζπκκφξθσζε κε ην πξφγξακκα Διιεληθφ Πξσηλφ 

 ηνλ έιεγρν γηα ηε ζπκκφξθσζε κε ην πξφγξακκα BoutiqueHotel 

 
2.2 Οη βαζηθνί ζηφρνη ηνπ ΞΝΣΓΞΜΞ, είλαη:  

 Η πξνψζεζε ησλ ζπζηεκάησλ πνηφηεηαο 
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 Ο έιεγρνο θαη ε πηζηνπνίεζε πξντφλησλ θαη ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο πνηφηεηαο 

 Η πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο  

 Η πξνζηαζία ησλ νηθνζπζηεκάησλ θαη ηεο βηνπνηθηιφηεηαο 

 Η νξζή θαη αληηθεηκεληθή έθδνζε ηερληθψλ εθζέζεσλ 

 Η παξνρή πςειήο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ ειέγρνπ γηα ηελ θαηάηαμε Ξελνδνρείσλ/ ΔΔΓΓ πηζηνπνίεζε 

ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ 

 

2.3 Σν ΞΝΣΓΞΜΞ παξέρεη ππεξεζίεο ειέγρνπ θαη επηζεψξεζεο ζε φιεο ηηο ελδηαθεξφκελεο εθκεηαιιεχζεηο 

ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ. Οη ππεξεζίεο πηζηνπνίεζεο πνπ πξνζθέξεη θαηαγξάθνληαη ζην ειεγρφκελν έγγξαθν 

Δ-812 «ΣΙΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΩΝ». 

 
2.4 Οη εηδηθέο απαηηήζεηο γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο ζπκκφξθσζεο κε ην ζρήκα πηζηνπνίεζεο πνπ αθνινπζεί ην 

ΞΝΣΓΞΜΞ ζηεξίδνληαη ζηηο απαηηήζεηο: 

 ησλ θαλνληζκψλ ηνπ ΞΔΔ 

 ηνπ παξφληα θαλνληζκφ 

 ηνπ πξνηχπνπ ISO/IEC 17065:2012γηα ηνπο θνξείο πηζηνπνίεζεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζπζηήκαηα 

πηζηνπνίεζεο πξντφλησλ. 

 Σσλ ζπκθσληψλ κεηαμχ ηνπ ΦΠ θαη ηνπ πειάηε  

 Y.A αρ. 21185(ΦΕΚ 2840/Β/ 22.10.2014),  

 Τ.Α αρ. 216 (ΦΕΚ 10/Β/09.01.2015),  

 Τ.Α αρ. 219 (ΦΕΚ 14/Β/12.01.2015,  

 Τ.Α. αρ.14129 (ΦΕΚ 1476/Β/ 14.06.2015).  

και όπωσ ιςχύουν 

 
2.5 Σν ΞΝΣΓΞΜΞ, σο θνξέαο πηζηνπνίεζεο, θέξεη θάιπςε αζηηθήο επζχλεο γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

πηζηνπνίεζεο πνπ πξνζθέξεη. 

 

 

3 Διαπιζηεύζειρ- Εγκπίζειρ  

 
Σν ΞΝΣΓΞΜΞ γηα ηελ αμηφπηζηε παξνρή ησλ ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο θέξεη: 

 
α) Έγθξηζε ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ - κε Αξρή Διέγρνπ ηνλ Διιεληθφ Γεσξγηθφ 

Οξγαληζκφ-ΓΗΜΗΣΡΑ- σο εγθεθξηκέλνο Οξγαληζκφο Διέγρνπ & Πηζηνπνίεζεο πξντφλησλ βηνινγηθήο γεσξγίαο 

κε θσδηθφ θαηαρψξεζεο ζηνλ Καηάινγν Δγθεθξηκέλσλ Οξγαληζκψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο: GR-BIO-14 

β) Πηζηνπνηεηηθφ Γηαπίζηεπζεο απφ ην Δζληθφ πκβνχιην δηαπίζηεπζεο (Δ.Τ.Γ.) ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ 

πξνηχπνπ ISO/IEC 17065:2012. 
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4. Ξπιζμοί 

 

«Φοπέαρ Διενέπγειαρ Ελέγσυν και Επιθευπήζευν (ΦΔΕΕ)»:  

είλαη ν νξηδφκελνο απφ ην ΔΤΓ σο θνξέαο πηζηνπνίεζεο. Δηδηθφηεξα είλαη θάζε λνκηθή νληφηεηα, πνπ δηαζέηεη 

δηαπίζηεπζε απφ ην ΔΤΓ ζχκθσλα κε ην Γηεζλέο Πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ ISO/IEC 17065, ψζηε λα δηεμάγεη ειέγρνπο 

θαη επηζεσξήζεηο γηα ηελ θαηάηαμε μελνδνρείσλ θαη ελνηθηαδνκέλσλ δσκαηίσλ θαη δηακεξηζκάησλ ζε αζηέξηα θαη 

θιεηδηά αληίζηνηρα, ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ λνκηθφ πιαίζην.  

 

«Θδιοκηήηηρ Ρσήμαηορ»:  

Δίλαη πξφζσπν ή νξγαληζκφο ππεχζπλνο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ζπληήξεζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ρήκαηνο 

Πηζηνπνίεζεο. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ηδηνθηήηεο ηνπ ζρήκαηνο είλαη ην Ξελνδνρεηαθφ Δπηκειεηήξην 

Διιάδαο. 

 

«Ελεγσόμενορ»:  

Κάζε Φνξέαο γηα ηε Γηελέξγεηα Διέγρσλ θαη Δπηζεσξήζεσλ (ΦΓΔΔ) Καηάηαμεο Σνπξηζηηθψλ Καηαιπκάησλ ζε 

Αζηέξηα θαη Κιεηδηά, φπσο θαη θάζε εθκεηαιιεπηήο ηνπξηζηηθνχ θαηαιχκαηνο, πνπ έρεη εληαρζεί ζην ζχζηεκα 

ειέγρνπ θαη επηζεσξήζεσλ θαη πνπ εθαξκφδεη ηηο δηαηάμεηο πεξί θαηάηαμεο ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ ζε 

αζηέξηα θαη θιεηδηά, θαη ζπκκφξθσζεο κε ηα πξνγξάκκαηα Διιεληθφ Πξσηλφ θαη BoutiqueHotel. 

 

«Ρςμβεβλημένερ επισειπήζειρ»:  

Οη επηρεηξήζεηο πνπ ππνρξενχληαη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο δηαηάμεηο θαηάηαμεο ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ ζε 

αζηέξηα θαη θιεηδηά θαη κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ παξφληα θαλνληζκνχ. Οη επηρεηξήζεηο απηέο ππνγξάθνπλ ζχκβαζε 

κε ηνλ Γηαπηζηεπκέλν Φνξέα Γηελέξγεηαο Διέγρσλ θαη Δπηζεσξήζεσλ (ΦΓΔΔ) Καηάηαμεο Σνπξηζηηθψλ 

Καηαιπκάησλ, ζηελ νπνία εκπεξηέρεηαη εηδηθφο φξνο - εμνπζηνδφηεζε ζηνλ ΦΓΔΔ φπσο ππνβάιεη απηφο ζην ΞΔΔ 

ηνλ νηθείν θάθειν. 

 

«Διαδικηςακόρ ηόπορ καηάηαξηρ ηυν καηαλςμάηυν ζε αζηέπια και κλειδιά (cert.grhotes.gr)»:  

Δίλαη ν δηαδηθηπαθφο ηφπνο εηδηθνχ ζθνπνχ ηνπ ΞΔΔ κέζσ ηνπ νπνίνπ πξαγκαηνπνηείηαη ειεθηξνληθά ε 

δηαδηθαζία έθδνζεο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ θαηάηαμεο ησλ θαηαιπκάησλ.  

 
«Επιθευπηηήρ»: 

Δίλαη θάζε θπζηθφ πξφζσπν, ην νπνίν δηαζέηεη θαηάιιειε εθπαίδεπζε, θαη αλαιακβάλεη ηελ επηζεψξεζε ησλ 

ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ. 

 

«Σθιζηάμενα καηαλύμαηα»: 

Τθηζηάκελα θαηαιχκαηα είλαη εθείλα ηα θαηαιχκαηα ηα νπνία δηαζέηνπλ ην Δηδηθφ ήκα Λεηηνπξγίαο ή 

γλσζηνπνίεζε (πξνζσξηλφ ή κφληκν) 

 
«Μέα καηαλύμαηα»: 

Νέα θαηαιχκαηα είλαη εθείλα ηα θαηαιχκαηα ηα νπνία ηα νπνία δελ δηαζέηνπλ ην Δηδηθφ ήκα Λεηηνπξγίαο ή 

γλσζηνπνίεζε θαη πξφθεηηαη λα ηαμηλνκεζνχλ γηα πξψηε θνξά 
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«Οπορ αναβάθμιζη καηαλύμαηα»: 

Πξνο αλαβάζκηζε θαηαιχκαηα είλαη εθείλα ηα θαηαιχκαηα ηα νπνία πξφθεηηαη λα αιιάμνπλ θαηεγνξία. 

 

 

5 Αμεπολητία, Ανεξαπηηζία, Ακεπαιόηηηα 

 
5.1 Η νξζή εθαξκνγή ησλ πξνηχπσλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ Διέγρνπ θαη Πηζηνπνίεζεο, ε ακεξνιεςία θαη 

ηζνλνκία ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ, απνηεινχλ πξσηαξρηθφ ζηφρν θαη ζθνπφ ηνπ ΞΝΣΓΞΜΞ θαη 

δηαζθαιίδνληαη απφ ην λνκηθφ ηνπ πιαίζην, ηελ νξγαλσηηθή δηάξζξσζή ηνπ θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ Αλεμάξηεηνπ 

πκβνπιίνπ Πηζηνπνίεζεο.  

 
5.2 Γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο αθεξαηφηεηαο, αληηθεηκεληθφηεηαο θαη ακεξνιεςίαο, ν Φνξέαο έρεη επηπιένλ 

πηνζεηήζεη ηηο αθφινπζεο ξπζκίζεηο: 

 Σφζν ην πξνζσπηθφ ηνπ ΞΝΣΓΞΜΞ φζν θαη νη εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο είλαη ειεχζεξνη απφ θάζε  

εκπνξηθή, νηθνλνκηθή  ή άιιε εμάξηεζε, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα επεξεάζνπλ ηελ θξίζε ηνπο. Γη‟ απηφ  φινη 

νη εξγαδφκελνη, ηαθηηθά ζε εηήζηα βάζε ή έθηαθηα φηαλ ζπληξέρνπλ ιφγνη, ππνβάινπλ δήισζε 

ζχγθξνπζεο θαζεθφλησλ-αζπκβηβάζησλ.  

 Σν ΞΝΣΓΞΜΞ δελ εκπιέθεηαη ζηελ παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ γηα ην ζρεδηαζκφ, ηελ 

παξαγσγή, ηελ  εγθαηάζηαζε θαη ηε δηάζεζε ησλ πξντφλησλ ηα νπνία πηζηνπνηεί. 

 Οη φξνη γηα ηελ πηζηνπνίεζε είλαη ίδηνη γηα φινπο ηνπο ζπκβαιινκέλνπο, αλεμάξηεηα απφ ηελ ηδηφηεηά 

ηνπο, ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο, ή ηε ρνξήγεζε πξνγελέζηεξεο πηζηνπνίεζεο.  

 Οη νηθνλνκηθνί φξνη ηνπ ΞΝΣΓΞΜΞ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο είλαη θνηλνί γηα ηνπο πειάηεο 

ηνπ.  

 Κάζε ελδηαθεξφκελνο γηα πηζηνπνίεζε, πξφζσπν ή θνξέαο, έρεη άκεζε θαη ειεχζεξε πξφζβαζε ζηηο 

ππεξεζίεο πηζηνπνίεζεο ηνπ ΞΝΣΓΞΜΞ. 

 Γηα φινπο ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο, ηηκνθαηάινγνπο θαη ινηπά ελεκεξσηηθά έγγξαθα ππάξρεη 

ειεχζεξε πξφζβαζε γηα θάζε ελδηαθεξφκελν. 

 
5.3 ηα πιαίζηα ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ θαη ζχκθσλα κε ηελ νξζή πξαθηηθή ησλ δηαδηθαζηψλ πηζηνπνίεζεο, 

ην ΞΝΣΓΞΜΞ ζπλεξγάδεηαη κε ηηο ελδηαθεξφκελεο επηρεηξήζεηο κε αληηθείκελν απνθιεηζηηθά ηελ νξζή εξκελεία 

ησλ Πξνηχπσλ, Πξνδηαγξαθψλ ή άιισλ Σππνπνηεηηθψλ Δγγξάθσλ, ησλ Καλνληζκψλ Πηζηνπνίεζεο θαη ηελ 

νξζή εθαξκνγή ησλ Γηαδηθαζηψλ Πηζηνπνίεζεο. 

 

 

6 Εμπιζηεςηικόηηηα 

 

5.1 Σν ΞΝΣΓΞΜΞ εμαζθαιίδεη ηελ ερεκχζεηα θαη εκπηζηεπηηθφηεηα έλαληη ησλ πειαηψλ ηνπ, ζε φια ηα επίπεδα 

ιεηηνπξγίαο ηνπ. Σν Αλεμάξηεην πκβνχιην Πηζηνπνίεζεο (Α..Π.), ην Όξγαλν εμέηαζεο Δλζηάζεσλ, 

Παξαπφλσλ θαη Δπίιπζεο Γηαθνξψλ, θαζψο θαη φινη νη εκπιεθφκελνη εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο ηνπ, επζχλνληαη θαη 

είλαη ππφινγνη γηα ηε δηαρείξηζε εγγξάθσλ θαη δεδνκέλσλ, θαζψο θαη θάζε πιεξνθφξεζεο πνπ ζα έιζεη ζηελ 

αληίιεςε ή πεξηέξρεηαη ζηελ θαηνρή ηνπο θαηά ηε ζπλεξγαζία ηνπο κε ην ΞΝΣΓΞΜΞ σο απζηεξά 

εκπηζηεπηηθήο θχζεο. Η πιεξνθφξεζε απηή ζα ρξεζηκνπνηείηαη κφλν γηα ηνπο ζθνπνχο πινπνίεζεο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ πνπ αλαιακβάλνπλ. πγθεθξηκέλα: 
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 ην ΞΝΣΓΞΜΞ ρεηξίδεηαη κε απφιπηε ερεκχζεηα θάζε έγγξαθν ή/ θαη πξντφλ πειαηψλ πνπ βξίζθεηαη ζηελ 

θαηνρή ηνπ. Όιεο νη πιεξνθνξίεο θαζψο θαη πεξηερφκελα εγγξάθσλ ή/ θαη ειεθηξνληθψλ δεδνκέλσλ πνπ 

ηπρφλ έξρνληαη ζε γλψζε ηνπ Φνξέα ή/ θαη ησλ επηζεσξεηψλ ηνπ παξακέλνπλ απνιχησο εκπηζηεπηηθά. 

 

 φινη νη επηζεσξεηέο θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ ΞΝΣΓΞΜΞ ιεηηνπξγνχλ απζηεξά κέζα ζηα πιαίζηα ησλ 

δηαδηθαζηψλ ηνπ Φνξέα θαη δεζκεχνληαη απφ δήισζε εκπηζηεπηηθφηεηαο θαη ππνγξαθή ζπκβάζεσλ 

ζπλεξγαζίαο. ηελ πεξίπησζε πνπ επηβάιιεηαη λνκηθά ε δηάζεζε πιεξνθνξηψλ ζε ηξίην κέξνο, ην 

ΞΝΣΓΞΜΞ ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηνλ πειάηε. 

 
5.2 Σν ΞΝΣΓΞΜΞ σο δηαπηζηεπκέλνο θνξέαο πηζηνπνίεζεο ηεξεί δηαδηθαζίεο δηαζθάιηζεο θάζε είδνπο 

εκπηζηεπηηθήο πιεξνθνξίαο πνπ αθνξνχλ ζηνπο πειάηεο ηνπ. 

 

 

 

7 Ανεξάπηηηο Ρςμβούλιο Οιζηοποίηζηρ  

 

7.1 Σν Αλεμάξηεην πκβνχιην Πηζηνπνίεζεο (Α..Π.) ηνπ ΞΝΣΓΞΜΞ, ην νπνίν ζπζηήλεηαη θαη ιεηηνπξγεί 

ζχκθσλα κε ηνλ Δηδηθφ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ηνπ Α..Π. ζπγθαιείηαη απφ ηνλ πξφεδξφ ηνπ ζε ζπλεξγαζία κε 

ηνλ Τ.Γ.Π. ηνπ ΞΝΣΓΞΜΞ ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ην ρξφλν γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο δηαδηθαζίαο απνλνκήο ησλ 

ρνξεγνχκελσλ πηζηνπνηεηηθψλ θαη ησλ απνθάζεσλ ζπκκφξθσζεο, αλάθιεζεο ή αλαζηνιήο πηζηνπνηεηηθψλ.  

 
7.2 Σν Α..Π. έρεη επίζεο εηζεγεηηθφ θαη γλσκνδνηηθφ ραξαθηήξα πξνο ην δηνίθεζε ηνπ θνξέα ζηα αθφινπζα 

ζέκαηα: 

o Πνιηηηθήο ηνπ Φνξέα 

o Καλνληζκνί θαη Γηαδηθαζίεο Πηζηνπνίεζεο 

o Ακεξνιεςίαο θαη Αληηθεηκεληθφηεηαο 

o Γηαζθάιηζε ηεο απξφζθνπηεο πξφζβαζεο θάζε ελδηαθεξνκέλνπ πξνο ηηο ππεξεζίεο ηνπ ΞΝΣΓΞΜΞ. 

 

7.3 ηα πιαίζηα ησλ παξαπάλσ γεληθψλ αξκνδηνηήησλ, ην Α..Π. εμεηάδεη εθηφο άιισλ ηηο πεξηπηψζεηο 

αζπκβηβάζησλ θαη ελδερνκέλσλ θηλδχλσλ  ησλ κειψλ θαη ησλ κειψλ ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηνπ ΞΝΣΓΞΜΞ, 

ην ζχζηεκα θπξψζεσλ, ηελ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή, ηα ππνβιεζέληα παξάπνλα θαζψο θαη ελδεηθηηθέο πεξηπηψζεηο 

επηρεηξεκαηηψλ εληαγκέλσλ ζην χζηεκα Διέγρνπ θαη Πηζηνπνίεζεο. 

 

7.4 Σν Α..Π. δηαζθαιίδεη ηελ ακεξνιεςία αλαθνξηθά κε ηε ιήςε απνθάζεσλ ηνπ, κέζσ ηεο ηζνδχλακεο 

αληηπξνζψπεπζεο ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ θαζψο θαη θπζηθψλ πξνζψπσλ κε εμεηδίθεπζε θαη εκπεηξία ζηνπο 

ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ Φνξέα, δίρσο λα θπξηαξρεί θάπνην απφ ηα ζπκκεηέρνληα κέξε ή ζπκθέξνληα. Σα 

κέιε ηνπ Α..Π. δηαζέηνπλ γλψζε, εξγαζηαθή εκπεηξία, επηζηεκνληθή θαηάξηηζε ή είλαη ρξήζηεο ησλ πξντφλησλ 

πνπ πηζηνπνηεί. 

 
 

 

8 Διαδικαζία Οιζηοποίηζηρ Νενοδοσείυν/ΕΕΔΔ και σοπήγηζη Οιζηοποιηηικού Ιαηάηαξηρ 
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8.1 Η δηαδηθαζία έληαμεο ζην χζηεκα Διέγρνπ θαη Πηζηνπνίεζεο πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα ζηάδηα: 

 Βήκα 1 Δγγξαθή ζην cert.grhotels.gr θαη είζνδνο ζην ζχζηεκα 

 Βήκα 2 Γηαδηθαζία ειέγρνπ θξηηεξίσλ θαηάηαμεο 

 Βήκα 3 πιινγή ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ θάιπςεο ησλ θξηηεξίσλ 

 Βήκα 4 Δπηινγή θαη ζπκβαζηνπνίεζε κε ηνλ ην ΟΞΤΓΟΝΟ 

 Βήκα 5 Τπνβνιή αίηεζεο θαηάηαμεο 

 Βήκα 6 Γηαδηθαζία ειέγρσλ θαη επηζεσξήζεσλ απφ ην ΟΞΤΓΟΝΟ  

 Βήκα 7 Παξαθνινχζεζε ηεο δηαδηθαζίαο θαη πιεξσκή ηνπ παξαβφινπ απφ ην ΞΔΔ 

 Βήκα 8 Έθδνζε ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ θαηάηαμεο 

 
8.2 Ο εθκεηαιιεπηήο ηνπξηζηηθνχ θαηαιχκαηνο κέζσ ησλ θσδηθψλ πνπ δηαζέηεη κεηά ηελ εγγξαθή ηνπ ζην 

δηαδηθηπαθφ ηφπν θαηάηαμεο ησλ θαηαιπκάησλ ζε αζηέξηα & θιεηδηά ηνπ Ξ.Δ.Δ.:  

 

 πκπιεξψλεη ηελ θφξκα κε ηα θξηηήξηα θαηάηαμεο, ηα νπνία ζα πξνζδηνξίζνπλ ηελ θαηεγνξία ηνπ 

θαηαιχκαηφο ηνπ θαη ελεκεξψλεηαη γηα ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά πνπ ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη 

ζηνλ ΟΞΤΓΟΝΟ.  

 ηε ζπλέρεηα ζπκβάιιεηαη κε ην ΟΞΤΓΟΝΟ 

 Καη ηέινο ππνβάιεη ηελ αίηεζε θαηάηαμεο ειεθηξνληθά, αλαξηψληαο ην Δ..Λ. ή ηε γλσζηνπνίεζε ηνπ 

θαηαιχκαηνο θαη ηε ζχκβαζε κε ηνλ ΟΞΤΓΟΝΟ 

 
8.3  Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, ν εθκεηαιιεπηήο ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ελεκεξψλεηαη γηα ηελ εμέιημε 

απηήο.  

 

8.4 Σν ΟΞΤΓΟΝΟ ελεκεξψλεηαη απφ ην ζχζηεκα γηα ηελ αίηεζε πνπ ηνπ έρεη αλαηεζεί απφ ηνλ εθκεηαιιεπηή 

ηνπξηζηηθνχ θαηαιχκαηνο, φπνπ αξρηθά νθείιεη λα νξίζεη ηελ εκεξνκελία απηνςίαο θαη ηνλ ππεχζπλν 

επηζεσξεηή πνπ ζα ηε δηελεξγήζεη.  

 

8.5 Η αίηεζε πεξηέρεη εθηφο ησλ ππνινίπσλ ζηνηρείσλ ηνπ θαηαιχκαηνο, θαη ζπκπιεξσκέλα ηα θξηηήξηα απφ ηελ 

απηνθαηάηαμε ηνπ εθκεηαιιεπηή ηνπ ηνπξηζηηθνχ θαηαιχκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα πξνεηνηκάζεη ηελ απηνςία.  

 

8.6 Ο Δπηζεσξεηήο, ζηνλ νπνίν έρεη αλαηεζεί ε αίηεζε γηα ηε δηελέξγεηα απηνςίαο ζε νξηζκέλε εκεξνκελία, 

κεηαθνξηψλεη ζην ζχζηεκα θαη κέζσ ηνπ δηθνχ ηνπ πξνζσπηθνχ πξνθίι, ηα θξηηήξηα θαηάηαμεο ηνπ 

εμεηαζζέληνο θαηαιχκαηνο απφ ηνλ ηφπν ηεο απηνςίαο ηνπ θαηαιχκαηνο. Η θπζηθή ηνπνζεζία απφ ηελ νπνία 

κεηαθνξηψλεηαη ε ζπκπιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ θαηάηαμεο θαηαρσξίδεηαη απηφκαηα ζην ζχζηεκα. Πξνυπφζεζε 

ηεο νινθιήξσζεο ηεο δηαδηθαζίαο κεηαθφξησζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο απηνςίαο απνηειεί ε ζπκπιήξσζε 

ησλ κνλαδηθψλ θσδηθψλ ηεο αίηεζεο πνπ δηαζέηεη ν εθκεηαιιεπηήο θαη ηεο απηνςίαο πνπ δηαζέηεη ν 

επηζεσξεηήο.  

 

8.7 Πξηλ ηελ δηεμαγσγή ηεο επηζεψξεζεο o Δπηζεσξεηήο ζα πξέπεη λα έρεη ζηελ δηάζεζε ηνπ ηνπιάρηζηνλ ηα 

παξαθάησ έγγξαθα: 

 To Δηδηθφ ήκα Λεηηνπξγίαο ελ ηζρχ ή ηε γλσζηνπνίεζε (λέα θαη πθηζηάκελα) (Υσξίο Δηδηθφ ήκα 

Λεηηνπξγίαο ή ηε γλσζηνπνίεζε δελ δηελεξγείηαη επηζεψξεζε θαη θαηάηαμε). 
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 Σν εξσηεκαηνιφγην ην νπνίν πξνθχπηεη απφ ηελ εθαξκνγή ησλ θξηηεξίσλ ηεο λνκνζεζίαο 

ζπκπιεξσκέλν απφ ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ θαηαιχκαηνο γηα ηελ θαηάηαμε ηεο επηρείξεζεο ζε ζπγθεθξηκέλε 

θαηεγνξία αζηέξσλ ή θιεηδηψλ. 

 Σν ζχλνιν ησλ ηειηθψλ θαηφςεσλ εγθεθξηκέλν απφ αξκφδηα αξρή ζηηο νπνίεο απνηππψλνληαη π.ρ φια 

ηα θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, νη θνιπκβεηηθέο δεμακελέο, θαζψο θαη νπνηνζδήπνηε 

άιινο ρψξνο απνηειεί θξηηήξην θαηάηαμεο.  

 Πηζηνπνηεηηθά, βεβαηψζεηο, έγγξαθα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ πιήξσζε θξηηεξίσλ θαηάηαμεο φπσο 

πεξηγξάθνληαη ζηηο παξαηεξήζεηο γηα ην θάζε θξηηήξην θαηάηαμεο ζηηο αληίζηνηρεο Τ.Α ή εξκελεπηηθέο 

εγθπθιίνπο 

 
8.8 Η επηινγή ηνπ δείγκαηνο δσκαηίσλ πξνο επηζεψξεζε ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε κεζφδνπο νη νπνίεο 

δηαζθαιίδνπλ ηελ αληηπξνζσπεπηηθφηεηα. Σν δείγκα πξνο επηζεψξεζε πθηζηάκελσλ θαηαιπκάησλ βαζίδεηαη 

ζηνλ παξαθάησ πίλαθα θαη ππνινγίδεηαη θιηκαθσηά. Αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ δσκαηίσλ πξνζηίζεηαη απφ 

θάζε θαηεγνξία ην δείγκα (δ). 

 

ΙΚΘΛΑΙΦΗ ΔΕΘΓΛΑΞΚΗΥΘΑ ΔΦΛΑΘΦΜ ΓΘΑ ΣΦΘΡΑΛΕΜΑ ΙΑΘ ΜΕΑ ΙΑΑΚΣΛΑΑ 

Καηεγνξία 

αζηέξσλ 

1*, 2*, 3* 

4*, 5* 

Αξηζκφο 

Γσκαηίσλ/ζέζεσλ-

νηθίζθσλ: 

(Γ) 

Απφ 

1-60 

Γηα ηα επφκελα 

61-200 

Γηα ηα επφκελα 

201-600 

Γηα ηα επφκελα 

601+ 

Διεγρφκελν δείγκα: 

(δ) ≥ 
(δ) =0,25Γ (δ)= 0,20Γ (δ) =0,15 Γ (δ) =0,13 Γ 

Καηεγνξία 

θιεηδηψλ 

Αξηζκφο Γσκαηίσλ: 

(Γ) 
1-10 11-20 21-40 41-60 

Διεγρφκελν δείγκα: 

(δ) ≥ 
(δ)= 0,25Γ (δ)= 0,20Γ (δ)= 0,15 Γ (δ)= 0,13 Γ 

Σν δείγκα ζα δηαηεξεί ηελ αλαινγία ησλ κνλφθιηλσλ, δίθιηλσλ θιπ δσκαηίσλ θαη ζε φιεο ηηο πηέξπγεο 

ηελ αλαβάζκηζε θαηαιπκάησλ επηζεσξείηαη ην 50% ηεο δεηγκαηνιεςίαο πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ Πίλαθα 1 

εθφζνλ έρεη ειεγρηεί κε ηελ ζπγθεθξηκέλε Οδεγία ηνπ Δ.Τ.Γ. 

ην παξαπάλσ πνζνζηφ επηζεσξνχκελσλ δσκαηίσλ/ζέζεσλ-νηθίζθσλ πεξηιακβάλνληαη έιεγρνη γηα φινπο ηνπο 

ηχπνπο ησλ δσκαηίσλ θαη ζε φιεο ηηο πηέξπγεο ηνπ θαηαιχκαηνο ζε αλαινγία κε ηνλ παξαπάλσ ηχπν. 
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ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑΣΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  
 

Α) Ξελνδνρείν δηαζέηεη 200 δσκάηηα θαη είλαη 3 αζηέξσλ  

Απφ ηνλ Πίλαθα o αξηζκφο δείγκαηνο ησλ δσκαηίσλ πνχ πξνθχπηεη γηα ηελ επηζεψξεζε ηνπ μελνδνρείνπ είλαη:  
ΑΠΟ 1-60 δσκάηηα (δ) = 0,25Υ60 (δσκάηηα) = 15  

ΑΠΟ 61-200 δσκάηηα (δ) = 0,20Υ140 (δσκάηηα) = 28  
πλ: (δ) = 15+28 = 43 δσκάηηα  

 
Β) Ξελνδνρείν δηαζέηεη 100 δσκάηηα θαη είλαη 2 αζηέξσλ  

Απφ ηνλ Πίλαθα o αξηζκφο δείγκαηνο ησλ δσκαηίσλ πνχ πξνθχπηεη γηα ηελ επηζεψξεζε ηνπ μελνδνρείνπ είλαη:  

ΑΠΟ 1-60 δσκάηηα (δ) = 0,25Υ60 (δσκάηηα) = 15  
ΑΠΟ 61-200 δσκάηηα (δ) = 0,20Υ40 (δσκάηηα) = 8  

πλ: (δ) = 15+8 = 23 δσκάηηα  
 

Γ) Ξελνδνρείν δηαζέηεη 300 δσκάηηα θαη είλαη 4 αζηέξσλ  

Απφ ηνλ Πίλαθα o αξηζκφο δείγκαηνο ησλ δσκαηίσλ πνχ πξνθχπηεη γηα ηελ επηζεψξεζε ηνπ μελνδνρείνπ είλαη:  
ΑΠΟ 1-60 δσκάηηα (δ) = 0,25 Υ 60 (δσκάηηα) = 15  

ΑΠΟ 61-200 δσκάηηα (δ) = 0,20 Υ 140 (δσκάηηα) = 28  
ΑΠΟ 201-600 δσκάηηα (δ) = 0,15 Υ 100 (δσκάηηα) = 15  

πλ: (δ) = 15+28+15 = 58 δσκάηηα 

 

8.9 Οη απαηηνχκελεο αλζξσπνψξεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ αλαιχνληαη ζηνλ 

ηζρχνληα ηηκνθαηάινγν. 

 

 

ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑΣΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  

 
Α) Γηα πθηζηάκελν 3 αζηέξσλ μελνδνρείν, 200 δσκαηίσλ νη ειάρηζηεο απαηηνχκελεο αλζξσπνψξεο επηζεψξεζεο 

είλαη 0,62 Υ 43 = 27 ψξεο  
 

Β) Γηα πθηζηάκελν 2 αζηέξσλ μελνδνρείν, 100 δσκαηίσλ νη ειάρηζηεο απαηηνχκελεο αλζξσπνψξεο επηζεψξεζεο 
είλαη 0,55 Υ 23 = 13 ψξεο  

 

Γ) Γηα πθηζηάκελν 4 αζηέξσλ μελνδνρείν, 300 δσκαηίσλ νη ειάρηζηεο απαηηνχκελεο αλζξσπνψξεο επηζεψξεζεο 

είλαη 0,69 Υ 61 = 42 ψξεο 

 

 
8.10 Ο Δπηζεσξεηήο ζπκπιεξψλεη κε πιεξφηεηα θαη ζαθήλεηα ην Έληππν Διέγρνπ Καηάηαμεο, θαζψο θαη ηελ 

ειεθηξνληθή θφξκα ησλ θξηηεξίσλ ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ θαηάηαμεο ησλ θαηαιπκάησλ ζε αζηέξηα & θιεηδηά 

ηνπ ΞΔΔ.  

 

8.11 Οη κε ζπκκνξθψζεηο θαη νη απνδείμεηο πνπ ηηο ππνζηεξίδνπλ ζα πξέπεη λα θαηαγξάθνληαη θαη λα 

αλαζθνπνχληαη απφ θνηλνχ κε ηνλ επηζεσξνχκελν, ψζηε λα αλαγλσξίδεηαη πσο νη αληηθεηκεληθέο απνδείμεηο είλαη 

αθξηβείο θαη λα δηαζθαιίδεηαη πσο νη κε ζπκκνξθψζεηο είλαη θαηαλνεηέο. ν εθπξφζσπνο ηεο επηρείξεζεο, ζα 

απνθαζίζεη γηα ηηο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο πξέπεη λα πξνβεί ε επηρείξεζε γηα λα ζπκκνξθσζεί πιήξσο 



 

 
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ  

ΣΙΣΛΟ: ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ/ΕΕΔΔΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ 
ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΣΗ ΤΜΜΟΡΦΩΗ ΜΕ ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΩΙΝΟ 
ΚΑΙ BOUTIQUE HOTEL 
ΚΩΔΙΚΟ: ΚΑΝ-07 

 
ελίδα  10 από 15 

ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΕΚΔΟΗ&ΕΓΚΡΙΗ: ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ 

ΕΚΔΟΗ: 2η      ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΗ & ΕΓΚΡΙΗ:   31/05/2019 
 

 

κε ηηο απαηηήζεηο γηα ηελ πηζηνπνίεζε θαη λα ζπκθσλήζεη κε ηνλ επηζεσξεηή σο πξνο ην ρξνληθφ φξην φπνπ ζα 

πξέπεη λα έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί νη φπνηεο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο 

 

8.12 Πξηλ ηελ έθδνζε ηνπ εηζεγεηηθνχ εγγξάθνπ πξνο ην ΞΔΔ γηα ηε βεβαίσζε ηεο ζπλδξνκήο ησλ 

πξνυπνζέζεσλ θαηάηαμεο ζα πξέπεη λα έρνπλ νινθιεξσζεί απφ ην Φνξέα φιεο νη δηαδηθαζίεο ειέγρνπ, 

θιεηζίκαηνο κε πκκνξθψζεσλ, αλαζθφπεζεο ηνπ Δληχπνπ Διέγρνπ ηεο Καηάηαμεο θαη λα έρνπλ επηιπζεί φιεο 

νη δηαθνξέο, ηπρφλ παξάπνλα θαη ελζηάζεηο απφ ηνλ ειεγρφκελν  

 
8.13 Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο απηνςίαο, ηε ζχληαμε ηεο ηερληθήο έθζεζεο θαη ηεο βεβαίσζεο ζπλδξνκήο ησλ 

πξνυπνζέζεσλ θαηάηαμεο ηνπ θαηαιχκαηνο ζε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία αζηέξσλ ή θιεηδηψλ, ε δηαδηθαζία 

πεξαηψλεηαη κε ηελ κεηαθφξησζε ζην ζχζηεκα ηεο ηερληθήο έθζεζεο θαη ηεο βεβαίσζεο ζπλδξνκήο.  

 

8.14 Τπνδείγκαηα ηεο ρνξεγνχκελεο Σερληθήο Έθζεζεο θαη ηεο Βεβαίσζεο πλδξνκήο πξνυπνζέζεσλ θαηάηαμεο 

ππάξρνπλ ζην ηέινο ηνπ παξφληνο Δηδηθνχ Καλνληζκνχ Πηζηνπνίεζεο. Απηά πεξηέρνπλ φζα πξνβιέπνληαη απφ ην 

Καλνληζκφ ηνπ ΞΔΔ. 

 

8.15 Αξκφδηνο θνξέαο γηα ηελ έθδνζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ θαηάηαμεο ησλ μελνδνρείσλ θαη ησλ ΔΔΓΓ 

ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ ζε θαηεγνξίεο αζηέξσλ θαη θιεηδηψλ αληίζηνηρα είλαη ην Ξελνδνρεηαθφ Δπηκειεηήξην 

Διιάδνο (ΞΔΔ), πνπ απνηειεί θαη ηνλ Ιδηνθηήηε ηνπ ρήκαηνο Πηζηνπνίεζεο. 

 

8.16 Σα μελνδνρεία θαη νη νξγαλσκέλεο ηνπξηζηηθέο θαηαζθελψζεηο θαηαηάζζνληαη ππνρξεσηηθά ζε πέληε (5) 

θαηεγνξίεο αζηέξσλ, κε αλψηαηε ηελ θαηεγνξία ησλ πέληε αζηέξσλ (5*) θαη θαηψηαηε ηελ θαηεγνξία ηνπ ελφο 

αζηέξνο (1*). Κάζε μελνδνρείν ή νξγαλσκέλε ηνπξηζηηθή θαηαζθήλσζε θαηαηάζζεηαη ζε κία απφ ηηο θαηεγνξίεο 

αζηέξσλ εθ‟ φζνλ πιεξνί ηηο ππνρξεσηηθέο πξνδηαγξαθέο θαη ζπγθεληξψλεη ηνλ ειάρηζην αξηζκφ κνξίσλ πνπ 

απαηηείηαη γηα ηελ θαηάηαμε ζηελ θαηεγνξία απηή βάζεη επηιεγφκελσλ απφ ηελ επηρείξεζε πξναηξεηηθψλ 

βαζκνινγνχκελσλ θξηηεξίσλ.  

 

8.17 O ειάρηζηνο αξηζκφο κνξίσλ βάζεη πξναηξεηηθψλ βαζκνινγνχκελσλ θξηηεξίσλ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 

θαηάηαμε ζε θάζε θαηεγνξία αζηέξσλ νξίδεηαη ζηνπο αθφινπζνπο πίλαθεο: 
 

Ιαηηγοπία Αζηέπυν για 

Νενοδοσεία 

5 Αζηέπια 4 Αζηέπια 3 Αζηέπια 2 Αζηέπια 1 Αζηέπι 

Ελάσιζηορ απαιηούμενορ 

απιθμόρ μοπίυν βάζει 
πποαιπεηικών 

βαθμολογούμενυν κπιηηπίυν 

5500 4000 3200 2200 1500 

 

 

Ιαηηγοπία Αζηέπυν για ηοςπιζηικέρ 

καηαζκηνώζειρ 

5 

Αζηέπια 

4 

Αζηέπια 

3 

Αζηέπια 

2 

Αζηέπια 

1 Αζηέπι 

Ελάσιζηορ απαιηούμενορ απιθμόρ μοπίυν βάζει πποαιπεηικών βαθμολογούμενυν κπιηηπίυν 

Λε οικίζκοςρ  5000 4000 3000 2200 1500 

Τυπίρ οικίζκοςρ 4000 3000 2300 1600 1000 
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8.18 Σα ΔΔΓΓ θαηαηάζζνληαη ζε ηξεηο (3) θαηεγνξίεο θιεηδηψλ, κε αλψηαηε ηελ θαηεγνξία ησλ ηεζζάξσλ (4) 

θιεηδηψλ θαη θαηψηαηε ηελ θαηεγνξία ησλ δχν (2) θιεηδηψλ, βάζεη ππνρξεσηηθψλ ηερληθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ 

πξνδηαγξαθψλ ηηο νπνίεο πξέπεη λα πιεξνί ε επηρείξεζε θαη βαζκνινγνχκελσλ θξηηεξίσλ, απφ ηελ εθαξκνγή 

ησλ νπνίσλ ε επηρείξεζε ππνρξενχηαη λα ζπγθεληξψζεη ηνπιάρηζηνλ ηνλ αξηζκφ κνξίσλ, πνπ απνηειεί ηε 

«βάζε» ηεο θαηεγνξίαο, ζηελ νπνία πξφθεηηαη λα θαηαηαγεί. 

 

8.19 Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο, ην απνηέιεζκα ειέγρεηαη απφ ην Ξ.Δ.Δ. θαη εθδίδεηαη ην 

Πηζηνπνηεηηθφ θαηάηαμεο. 

 

8.20 Οη βάζεηο γηα θάζε θαηεγνξία θιεηδηψλ νξίδνληαη ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί: 

 

Ιαηηγοπία Ιλειδιών 3 κλειδιά 4 κλειδιά 

Βάζε βαζκνινγνχκελσλ 

θξηηεξίσλ αλά θαηεγνξία θιεηδηψλ 
3500 5500 

 
 

8.21 Σν πηζηνπνηεηηθφ θαηάηαμεο μελνδνρείσλ θαη ΔΔΓΓ ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ ζε θαηεγνξίεο αζηέξσλ θαη 

θιεηδηψλ αληίζηνηρα ηζρχεη γηα πέληε (5) έηε απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζήο ηνπ. 
 

8.22 Γχλαηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ ηδηνθηήηε ησλ θαηαιπκάησλ λα δεηήζεη έθηαθηε επηζεψξεζε ζε πεξίπησζε 

ζεκαληηθψλ αιιαγψλ. 

 
 

9.Διαδικαζία Οιζηοποίηζηρ ζύμθυνα με ηο ππόγπαμμα ελληνικό πποφόν και σοπήγηζη 

ζήμαηορ Ελληνικού Οπυινού 

 
9.1 Δγγξαθή ζηνλ εηδηθφ δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ Ξ.Δ.Δ. cert.greekbreakfast.gr απφ φια ηα αδεηνδνηεκέλα 

ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα.  
 

9.2 πκπιήξσζε ειεθηξνληθά ηεο θφξκαο κε ηα θξηηήξηα ειέγρνπ απφ ηνλ ππεχζπλν ηνπ θαηαιχκαηνο, ζηελ 

νπνία θαηαγξάθνληαη ηα πξντφληα θαη ηα εδέζκαηα πνπ ζα πξνζθέξνληαη ζηνπο πειάηεο. Σν θαηάιπκα είλαη 

ππνρξεσκέλν λα πξνζθέξεη ηα ειάρηζηα ππνρξεσηηθά εζληθά θαη ηνπηθά πξντφληα, φπσο θαηαγξάθνληαη αλά 

θαηεγνξία ζηε θφξκα, θαζψο θαη λα πξνζζέζεη, εθφζνλ ην επηζπκεί κέρξη 3 πξναηξεηηθά πξντφληα θαη εδέζκαηα, 

πνπ ζα ζπληζηνχλ ηελ ηαπηφηεηα ηνπ «Διιεληθνχ Πξσηλνχ» ηνπ θαηαιχκαηνο. 

9.3 Ο ελδηαθεξφκελνο θαηαζέηεη ζπκπιεξσκέλα ηελ αίηεζε πηζηνπνίεζεο απφ ηνλ νξγαληζκφ καο. Σα 

απαξαίηεηα γηα ηελ αίηεζε έγγξαθα ν ελδηαθεξφκελνο κπνξεί λα ηα παξαιάβεη απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ θνξέα, 

λα απνζηαινχλ κέζσ ηαρπδξνκείνπ ή λα πξνσζεζνχλ κέζσ e-mail ή θαμ.  

9.4 Με ηελ παξαιαβή ηεο, ε αίηεζε πξσηνθνιιείηαη θαη δηαβηβάδεηαη ζην ηκήκα πηζηνπνίεζεο πξνο αμηνιφγεζε.  

 

9.5 Δθφζνλ έρνπλ εμαζθαιηζηεί φηη νη απαηηήζεηο γηα ηελ πηζηνπνίεζε είλαη ζαθψο πξνζδηνξηζκέλεο, 

ηεθκεξησκέλεο θαη πιήξσο θαηαλνεηέο θαη φηη πεξηγξάθνληαη ζρεηηθά κε γξαπηφ ηξφπν ζε ηππνπνηεκέλα έληππα 
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θαη Καλνληζκνχο, ν Αμηνινγεηήο εγθξίλεη ηελ αίηεζε θαη ζπληάζζεη ην Ιδησηηθφ πκθσλεηηθφ, κε ηελ ππνγξαθή 

ηνπ νπνίνπ ν πειάηεο ζπκβάιιεηαη κε ην ΟΞΤΓΟΝΟ γηα ην έξγν ηνπ ειέγρνπ θαη ηελ επηζεψξεζεο, γηα ηελ 

έθδνζε ηεο ζρεηηθήο ηερληθήο έθζεζεο θαη ηε βεβαίσζεο. ηε ζχκβαζε αλαθέξεηαη ην αθξηβέο θφζηνο ηεο 

παξερφκελεο απφ ην ΟΞΤΓΟΝΟ ππεξεζίαο, ππνινγηζκέλν βάζεη ηνπ ηζρχνληα ηηκνθαηαιφγνπ.  

 

9.6 Ο ππεχζπλνο ηνπ θαηαιχκαηνο ππνβάιεη ηελ αίηεζε ρνξήγεζεο ήκαηνο «Διιεληθφ Πξσηλφ» κε αλάξηεζε 

ηεο ζρεηηθήο Άδεηαο Καηαζηήκαηνο Τγεηνλνκηθνχ Δλδηαθέξνληνο γηα ηελ παξνρή πξσηλνχ. Με ηελ ππνβνιή ηεο 

αίηεζεο, ην θαηάιπκα απνδέρεηαη φινπο ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ θαη ησλ παξαξηεκάησλ ηνπ.  

 

9.7 Η αίηεζε πνπ ππνβάιεη ν ππεχζπλνο ηνπ θαηαιχκαηνο ειέγρεηαη απφ ην ΞΔΔ θαη ζηελ ζπλέρεηα αλαηίζεηαη 

ζην ΟΞΤΓΟΝΟ ην νπνίν ελεκεξψλεηαη ζρεηηθά κέζσ email θαη νξίδεηαη εκεξνκελία πξαγκαηνπνίεζεο ηνπ 

ειέγρνπ θαη ν επηζεσξεηήο γηα ηε δηελέξγεηά ηνπ.  

 

9.8 Καηά ηνλ επηηφπην έιεγρν, ν επηζεσξεηήο ηνπ ΟΞΤΓΟΝΟ ζπγθεληξψλεη φιν ην απαξαίηεην πιηθφ 

ηεθκεξίσζεο ηνπ «Διιεληθνχ Πξσηλνχ», ην νπνίν νθείιεη λα δηαηεξεί ειεθηξνληθά, θαη ζπκπιεξψλεη ηε θφξκα 

ησλ θξηηεξίσλ γηα ηε ρνξήγεζε ηνπ ήκαηνο «Διιεληθνχ Πξσηλνχ». 
 

9.9 Ο επηζεσξεηήο ζπληάζζεη ηελ ηερληθή έθζεζε θαη ηε βεβαίσζε ζπλδξνκήο ησλ πξνυπνζέζεσλ ρνξήγεζεο 

ηνπ ήκαηνο «Διιεληθφ Πξσηλφ». ε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο, ν επηζεσξεηήο ελεκεξψλεη ην θαηάιπκα θαη 

παξέρεη εχινγε πξνζεζκία γηα απνθαηάζηαζε ησλ κε ζπκκνξθψζεσλ. Αλ παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία, ν 

ππεχζπλνο ηνπ ηκήκαηνο ελεκεξψλεη ζρεηηθά ην Ξ.Δ.Δ. θαη ην θαηάιπκα, απνζηέιινληαο βεβαίσζε κε 

ζπκκφξθσζεο ηνπ θαηαιχκαηνο. 

 

9.10 Η δηαδηθαζία πεξαηψλεηαη κε ηελ κεηαθφξησζε ζην ζχζηεκα ηεο ηερληθήο έθζεζεο θαη ηεο βεβαίσζεο 

 
9.11 Με ηελ απνζηνιή ηεο βεβαίσζεο ζπλδξνκήο απφ ην ΟΞΤΓΟΝΟ, ην Ξ.Δ.Δ ρνξεγεί ην ήκα «Διιεληθφ 

Πξσηλφ» ζην θαηάιπκα, εθφζνλ ην θαηάιπκα θαηαβάιιεη ζην Ξ.Δ.Δ. ειεθηξνληθά ην αλαινγνχλ παξάβνιν, 

φπσο νξίδεηαη θάζε θνξά απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ Ξ.Δ.Δ. Σν Ξ.Δ.Δ απνζηέιιεη ηαρπδξνκηθά ηελ πηλαθίδα ηνπ 

ήκαηνο «Διιεληθνχ Πξσηλνχ» ε νπνία αλαξηάηαη άκεζα ζε εκθαλέο ζεκείν ζην ρψξν παξνρήο πξσηλνχ ηνπ 

θαηαιχκαηνο.  

 

 
10.Διαδικαζία Οιζηοποίηζηρ και σοπήγηζη ζήμαηορ BoutiqueHotel 
 
10.1 Δγγξαθή εηδηθφ δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ Ξ.Δ.Δ γηα ην ζήκα www.boutique-hotel.gr: Ο ππεχζπλνο ηνπ 
μελνδνρείνπ, ην νπνίν είλαη ήδε κέινο ηνπ Ξ.Δ.Δ., έρεη ηε δπλαηφηεηα απεπζείαο εηζφδνπ ζηε πιαηθφξκα 
www.boutique-hotel.gr κέζσ ηεο νπνίαο κπνξεί λα πιεξνθνξεζεί γηα ηε δηαδηθαζία έληαμήο ηνπ ζην ελ ιφγσ 
ζήκα, λα ζπκπιεξψζεη ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ Concept ρεδηαζκνχ, λα ειέγμεη εάλ πξνζθέξεη έλα ειάρηζην 
πιήζνο αλαβαζκηζκέλσλ παξνρψλ θαη ππεξεζηψλ, λα πξαγκαηνπνηήζεη πξνζσξηλή απνζήθεπζε θαη φπνηε 

εθείλνο επηζπκεί λα νινθιεξψζεη θαη λα πξνρσξήζεη ζε ππνβνιή αίηεζεο γηα ηε ιήςε ηνπ ζήκαηνο 
“Boutiquehotel”. 
 
10.2 πκπιήξσζε ειεθηξνληθά ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο (ππφ ηελ κνξθή θφξκαο): Ο Τπεχζπλνο ηνπ θαηαιχκαηνο, 
θαηά ηελ ζπκπιήξσζε ηεο ειεθηξνληθήο αίηεζεο, θαιείηαη λα πεξηγξάςεη ην ηδηαίηεξν concept ζρεδηαζκνχ ηνπ 
θαηαιχκαηνο (Αξρηηεθηνληθφο ρεδηαζκφο, Δζσηεξηθή Γηαθφζκεζε, Δθαξκνγή ηνπ Concept ζηα ηκήκαηα θαη ηηο 
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πηπρέο ιεηηνπξγίαο ηνπ μελνδνρείνπ), λα ειέγμεη εάλ πξνζθέξεη έλα ειάρηζην πιήζνο αλαβαζκηζκέλσλ παξνρψλ 
θαη ππεξεζηψλ ζηνπο επηζθέπηεο ηνπ. Ο ππεχζπλνο θαηά ηε ζπκπιήξσζε ηεο ειεθηξνληθήο αίηεζεο ππνρξενχηαη 
λα επηζπλάςεη θαη ην απαξαίηεην ςεθηαθφ πιηθφ ηεθκεξίσζεο (έγγξαθα, θσηνγξαθίεο, videos, θιπ.), ζχκθσλα 
κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ έρεη νξίζεη ην Ξ.Δ.Δ..  
 

10.3 Τπνβνιή ηεο αίηεζεο ειεθηξνληθά ζην www.boutique-hotel.gr: Με ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο, ην θαηάιπκα 
απνδέρεηαη φινπο ηνπο φξνπο ηνπ θαλνληζκνχ θαη ησλ παξαξηεκάησλ ηνπ, εγγπάηαη γηα ηελ νξζφηεηα ησλ 
ζηνηρείσλ θαη δειψλεη φηη ην ζπλεκκέλν νπηηθφ πιηθφ αληηθαηνπηξίδεη ηελ πξαγκαηηθή εηθφλα ηνπ θαηαιχκαηνο. 
 
10.4 Δλεξγνπνίεζε ηεο Α΄ Φάζεο Διέγρνπ: Δθφζνλ ην θαηάιπκα έρεη θαηαβάιιεη ειεθηξνληθά ην αλαινγνχλ 
θφζηνο έληαμεο, ην Ξ.Δ.Δ. πξνρσξάεη ζηελ εμέηαζε ηεο αίηεζεο θαη ηνπ επηζπλαπηφκελνπ πιηθνχ ηεθκεξίσζεο 

θαη απνθαζίδεη ζεηηθά ή αξλεηηθά ζρεηηθά κε ηελ Απνδνρή ηνπ Concept ρεδηαζκνχ ηνπ μελνδνρείνπ σο 
“Boutiquehotel”.  
 
10.5 Δλεξγνπνίεζε ηεο Β΄ Φάζεο Διέγρνπ: ην Ξ.Δ.Δ. ελεκεξψλεη ηνλ Τπεχζπλν ηνπ θαηαιχκαηνο γηα ηελ 
Απνδνρή ηνπ Concept ζρεδηαζκνχ ηνπ μελνδνρείνπ σο “Boutiquehotel” (ζεηηθή έθβαζε ηεο α΄ θάζεο) θαη ηνλ 
πιεξνθνξεί φηη πξέπεη πιένλ λα πξνρσξήζεη ζηελ επηινγή ηνπ Δμνπζηνδνηεκέλνπ θνξέα γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηνπ επηηφπηνπ ειέγρνπ. 
 
10.6 Ο ελδηαθεξφκελνο θαηαζέηεη ζπκπιεξσκέλα ηελ αίηεζε πηζηνπνίεζεο απφ ηνλ νξγαληζκφ καο. Σα 
απαξαίηεηα γηα ηελ αίηεζε έγγξαθα ν ελδηαθεξφκελνο κπνξεί λα ηα παξαιάβεη απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ θνξέα, 
λα απνζηαινχλ κέζσ ηαρπδξνκείνπ ή λα πξνσζεζνχλ κέζσ e-mail ή θαμ. Ο θνξέαο ζε εχινγν ρξνληθφ 
δηάζηεκα νξίδεη ηελ εκεξνκελία πξαγκαηνπνίεζεο ηνπ επηηφπηνπ ειέγρνπ θαη ηνλ ππεχζπλν επηζεσξεηή γηα ηε 

δηελέξγεηά ηνπ.  
 
10.7 Καηά ηνλ επηηφπην έιεγρν, ν επηζεσξεηήο ηνπ ΟΞΤΓΟΝΟ ζπγθεληξψλεη φιν ην απαξαίηεην πιηθφ 
ηεθκεξίσζεο ηνπ «BoutiqueHotel», ην νπνίν νθείιεη λα δηαηεξεί ειεθηξνληθά θαη ζπκπιεξψλεη ηε θφξκα ησλ 
θξηηεξίσλ γηα ηε ρνξήγεζε ηνπ ήκαηνο «BoutiqueHotel». 
 

10.8 Όηαλ νινθιεξσζεί ν επηηφπηνο έιεγρνο ν επηζεσξεηήο ηνπ ΟΞΤΓΟΝΟ ζπληάζζεη ηελ ηερληθή έθζεζε θαη ηε 
βεβαίσζε ζπλδξνκήο ησλ πξνυπνζέζεσλ ρνξήγεζεο ηνπ ήκαηνο «BoutiqueHotel».   
 
ε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο, ν επηζεσξεηήο ελεκεξψλεη ην θαηάιπκα θαη παξέρεη εχινγε πξνζεζκία γηα 
απνθαηάζηαζε ησλ κε ζπκκνξθψζεσλ. Αλ παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία, ν ππεχζπλνο ηνπ ηκήκαηνο 
ελεκεξψλεη ζρεηηθά ην Ξ.Δ.Δ. θαη ην θαηάιπκα, απνζηέιινληαο βεβαίσζε κε ζπκκφξθσζεο ηνπ θαηαιχκαηνο. 
 
10.9 To ΟΞΤΓΟΝΟ απνζηέιιεη ειεθηξνληθά ηελ Έθζεζε Διέγρνπ ζην Ξ.Δ.Δ., βεβαηψλνληαο ηελ ζπλδξνκή ησλ 
πξνυπνζέζεσλ έληαμεο ζην ζήκα “Boutiquehotel”. 
 
10.10 Απνζηνιή ηεο πηλαθίδαο ηνπ ζήκαηνο “Boutiquehotel” απφ ην Ξ.Δ.Δ.: Με ηελ ιήςε ηεο βεβαίσζεο 
ζπλδξνκήο ησλ πξνυπνζέζεσλ απφ ην ΟΞΤΓΟΝΟ ην Ξ.Δ.Δ πξνρσξά ζηε ρνξήγεζε ηνπ ζήκαηνο 

“Boutiquehotel” ζην μελνδνρείν.  
 
 
11.Τπήζη ζήμαηορ ηος ΞΝΣΓΞΜΞ 
 

11.1 ε νπνηαδήπνηε πξνβνιή, ν πειάηεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί ην ζήκα ζπκκφξθσζεο ηνπ ΞΝΣΓΞΜΞ. 

Δπίζεο, ν επηρεηξεκαηίαο έρεη ην δηθαίσκα λα ρξεζηκνπνηεί ην ζήκα ζπκκφξθσζεο ηνπ ΞΝΣΓΞΜΞ ζε φια ηα 

έγγξαθα/έληππα, ζέζεηο θαη δηαθεκηζηηθφ πιηθφ. Σν δηθαίσκα ρξήζεο ηνπ ζήκαηνο ζπκκφξθσζεο ηνπ 
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ΞΝΣΓΞΜΞ ππφθεηηαη ζηηο εθάζηνηε εηδηθέο απαηηήζεηο γηα ζπκκφξθσζε κε θαλνληζκνχο, λνκνζεζίεο θαη ηνλ 

παξφληα Καλνληζκφ ηνπ ΞΝΣΓΞΜΞ. Σν ζήκα ζπκκφξθσζεο ΞΝΣΓΞΜΞ ρξεζηκνπνηείηαη ζε δηαζηάζεηο 

αλαινγηθέο σο πξνο ην παξαθάησ ππφδεηγκα: 

 
 

 

 
 

 

11.2 Γηα νπνηαδήπνηε άιιε ρξήζε επηζπκεί ν πειάηεο θαη δελ αλαθέξεηαη ζηνλ παξφληα Καλνληζκφ, ζα πξέπεη 

λα επηθνηλσλεί κε ην Σκήκα Πηζηνπνίεζεο ηνπ ΞΝΣΓΞΜΞ. Σν ελ ιφγσ ζήκα ην πξνκεζεχνληαη νη πειάηεο απφ 

ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Φνξέα θαη αλ απηφ δελ είλαη δπλαηφ, ην ζήκα απνζηέιιεηαη ηαρπδξνκηθά ζε ειεθηξνληθή 

κνξθή (e-mail ή cd). 

 

11.3 Ο πειάηεο δεζκεχεηαη λα δηαθφςεη άκεζα ηε ρξήζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ πξντφληνο φηαλ ιήμεη ν ρξφλνο 

ηζρχνο ηνπ ή κεηά απφ αηηηνινγεκέλε απαίηεζε ηνπ Φνξέα. 

 

 

12 Ενζηάζειρ και Οποζθςγέρ 

 
12.1 Γηθαίσκα έλζηαζεο θαηά ελέξγεηαο εληεηαικέλνπ νξγάλνπ ηνπ ΞΝΣΓΞΜΞ ή πξνζθπγήο θαηά απφθαζεο 

νξγάλνπ ηνπ Φνξέα, έρνπλ νη επηρεηξήζεηο πνπ πηζηνπνηνχληαη απφ ην ΞΝΣΓΞΜΞ θαζψο θαη ηξίηα κέξε πνπ 

έρνπλ έλλνκν ζπκθέξνλ. 

 

12.2 Καηά ησλ απνθάζεσλ ηνπ ΞΝΣΓΞΜΞ γηα ζέκαηα πηζηνπνίεζεο, ν εθάζηνηε ελδηαθεξφκελνο δχλαηαη λα 

πξνζθχγεη ζην Φνξέα εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζε απηφλ ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο.  

 

12.3 Η έλζηαζε/πξνζθπγή ζε θάζε πεξίπησζε πξέπεη λα είλαη γξαπηή θαη αηηηνινγεκέλε σο πξνο ηνπο ιφγνπο 

ππνβνιήο ηεο. Τπνβάιιεηαη καδί κε φια ηα δηθαηνινγεηηθά-ηεθκήξηα ζην ΞΝΣΓΞΜΞ ην νπνίν δηαηεξεί ην 

δηθαίσκα, κε απνδνρήο ηεο έλζηαζεο ζε πεξίπησζε κε επαξθνχο ηεθκεξίσζεο. Η ππνβνιή θαη απνδνρή 

έλζηαζεο πξνυπνζέηεη ηελ θαηαβνιή πνζνχ πνπ έρεη θαζνξηζηεί ζηνλ ηηκνθαηάινγν ηνπ ΞΝΣΓΞΜΞ. Ο 

εληζηάκελνο ελεκεξψλεηαη γξαπηψο εληφο δέθα (10) εξγάζηκσλ εκεξψλ γηα ηελ απνδνρή ή κε ηεο έλζηαζεο κε 

αηηηνινγεκέλε απφθαζε. 

 
12.4 Σηο πεξηπηψζεηο ελζηάζεσλ/πξνζθπγψλ εμεηάδεη ην Όξγαλν εμέηαζεο Δλζηάζεσλ, Παξαπφλσλ θαη 

επίιπζεο Γηαθνξψλ. Γχλαηαη επίζεο λα πξνζθαινχληαη γηα ηελ παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ επί ηερληθψλ 

ζεκάησλ εμσηεξηθνί ζχκβνπινη θαη εκπεηξνγλψκνλεο ησλ νπνίσλ εμαζθαιίδεηαη ε αλεμαξηεζία απφ ηελ ππφ 

εμέηαζε έλζηαζε. Ο πξνζθεχγσλ/εληζηάκελνο ελεκεξψλεηαη ζρεηηθά κε ην κέινο πνπ απνηειεί ην Όξγαλν 

εμέηαζεο Δλζηάζεσλ Παξαπφλσλ θαη επίιπζεο Γηαθνξψλ θαη ζα εμεηάζεη ηελ έλζηαζε θαη δηαηεξεί ην δηθαίσκα 

ηεο ηεθκεξησκέλεο αίηεζεο γηα ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ, ζηνηρεηνζεηψληαο ην ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ κε εχινγα 

επηρεηξήκαηα. ηελ πεξίπησζε απνδνρήο ηεο αίηεζεο, ην κέινο αληηθαζίζηαηαη. 
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12.5 Η έλζηαζε/πξνζθπγή εμεηάδεηαη ην αξγφηεξν εληφο 20 εξγάζηκσλ εκεξψλ κεηά ηελ απνδνρή ηεο. 

 

12.6 Ο πξνζθεχγσλ/εληζηάκελνο ελεκεξψλεηαη απφ ην ΞΝΣΓΞΜΞ ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο 

πξηλ ηε ζπλεδξίαζε, γηα ηελ εκεξνκελία εμέηαζεο ηεο έλζηαζεο ηνπ θαη εθφζνλ επηζπκεί λα παξαζηεί θαη λα 

ζπκκεηάζρεη ζηελ δηαδηθαζία, νθείιεη λα ην δειψζεη εθ ησλ πξνηέξσλ, ηνπιάρηζηνλ δχν εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ 

ηε ζπλεδξίαζε, δηαθνξεηηθά δε δηθαηνχηαη λα ζπκκεηάζρεη ζηε δηαδηθαζία εμέηαζεο. Η ηειηθή απφθαζε εθδίδεηαη 

ην κέγηζην κέζα ζε έλα κήλα απφ ηελ εκεξνκελία ηεο ππνβνιήο ηεο έλζηαζεο. ε θάζε πεξίπησζε, ην Όξγαλν 

εμέηαζεο Δλζηάζεσλ, Παξαπφλσλ θαη επίιπζεο Γηαθνξψλ φπνηε θξίλεη  ζθφπηκν, δχλαηαη λα θαιέζεη ηνλ 

ζπκβαιιφκελν ή ηνλ λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπ, ή νπνηνδήπνηε άιινλ ηξίην εκπιεθφκελν, λ‟ αλαπηχμεη ηηο απφςεηο 

ηνπ θαη λα πξνζθνκίζεη πηζαλά πεξαηηέξσ ζηνηρεία.  

 

12.7 Οη απνθάζεηο ηνπ Οξγάλνπ εμέηαζεο Δλζηάζεσλ, Παξαπφλσλ θαη επίιπζεο Γηαθνξψλ είλαη ηεθκεξησκέλεο 

θαη ελεκεξψλεηαη εγγξάθσο ν πξνζθεχγσλ θαζψο θαη θάζε άκεζα ελδηαθεξφκελν κέινο εληφο πέληε (5) 

εκεξψλ απφ ηε ιήςε ηνπο. ε πεξίπησζε δηθαίσζεο ηνπ πειάηε ηα έμνδα θαιχπηνληαη απφ ην ΞΝΣΓΞΜΞ θαη ην 

ρξεκαηηθφ πνζφ επηζηξέθεηαη ζηνλ πειάηε. 

 
12.8 Μέρξη ηελ έθδνζε απηήο ηζρχεη ε πξνεγνχκελε απφθαζε ηνπ ΞΝΣΓΞΜΞ. 

 

 

13 Ξικονομικοί όποι 

 

13.1 Σα θφζηε φισλ ησλ ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηνλ Δ-812 ΣΙΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟ 

ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΩΝ. ηνπ ΞΝΣΓΞΜΞ. 

 

 

 

14 Αναθευπήζειρ Οαπόνηορ Ιανονιζμού 
 
14.1 Ο παξψλ Καλνληζκφο Τπεξεζηψλ Πηζηνπνίεζεο Ξελνδνρείσλ/ΔΔΓΓ ηνπ ΞΝΣΓΞΜΞ κπνξεί λα ππνζηεί 

αιιαγέο ή αλαζεσξήζεηο, κεξηθψο ή ζην ζχλνιφ ηνπ, θαηφπηλ έγθξηζεο ηνπ εθπξνζψπνπ ηεο δηνίθεζεο, θαη 

ηαπηφρξνλε ελεκέξσζε ηνπ Α..Π..Δθ ησλ πξνηέξσλ, νη πξνβιεπφκελεο αιιαγέο ή αλαζεσξήζεηο ηνπ παξφληνο 

αλαθνηλψλνληαη κε θάζε πξφζθνξν κέζν θαη ε έθθξαζε ησλ απφςεσλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ αμηνινγείηαη 

απφ ηνλ Τ.Π.Γ.. 

 
14.2 Όηαλ νη αιιαγέο ή αλαζεσξήζεηο επεξεάδνπλ ηε δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο, γλσζηνπνηνχληαη ζηνπο πειάηεο, 

θαζνξίδνληαο θαη ηα ρξνληθά φξηα πξνζαξκνγήο ζηηο θαηλνχξγηεο απαηηήζεηο. ε πεξηπηψζεηο δηαθσλίαο κε ηηο 

παξαπάλσ αλαθεξφκελεο αιιαγέο, ν πειάηεο κπνξεί εγγξάθσο λα δεηήζεη ηελ επαλαμηνιφγεζε ηνπ Καλνληζκνχ 

ή/ θαη ηε δηαθνπή ηεο ζχκβαζεο. 
 

 
Η προηγούμενη έκδοζη (1

η
) ηροποποιήθηκε με ηην παρούζα (2

η
) ζηην § 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.4, 4, 8.2, 8.7, 8.8, 8.10, 8.15, 8.16, 8.17, 8.18, 8.21, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 

10.8, 10.9, 10.10, & 14. 

 


