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                                                                          «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ» 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ                                                             
∆/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ   
ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ                              
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ  
 

Αθήνα, 05.08.2013 
 
 
Α.Π.: 17955  

Ταχ. ∆ιεύθυνση : Λ. Αµαλίας 12, Σύνταγµα  
Ταχ. Κώδικας :  105 57 Αθήνα 
Πληροφορίες: ∆έσποινα Νικηφοράκη 
Τηλέφωνο: 210-3736115 
Fax: 210-3736181 
E-mail: nikiforaki_d@mintour.gr  
 

 

 

Θέµα: Τροποποίηση του π.δ. 43/2002 «Κατάταξη ξενοδοχειακών καταλυµάτων σε 
κατηγορίες µε σύστηµα αστέρων και τεχνικές προδιαγραφές αυτών» (ΦΕΚ Α΄ 
43),  όπως ισχύει.  

 

Α Π Ο Φ Α ΣΗ 
Η  ΥΠΟΥΡΓΟΣ   ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

      
Έχοντας υπόψη : 
1. Τον ν. 3498/2006 (ΦΕΚ Α΄230) «Ανάπτυξη Ιαµατικού Τουρισµού και λοιπές διατάξεις» 

και ειδικότερα το άρθρο 36 παρ. 3 αυτού. 
2. Τον ν. 2160/93 (ΦΕΚ Α΄118) «Ρυθµίσεις για τον τουρισµό και άλλες διατάξεις» και 

ειδικότερα την παρ. 5 του άρθρου 6 αυτού. 
3. Toν ν. 3270/2004 «Αρµοδιότητες Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέµατα 

τουρισµού» (ΦΕΚ Α 187), όπως ισχύει. 
4.  Τον ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
«Πρόγραµµα   ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 112). 

5. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που 
κυρώθηκε µε το π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ  Α 98). 

6. Το άρθρο 6 του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και µετονοµασία Υπουργείων, µεταφορά και 
κατάργηση υπηρεσιών (Φ.Ε.Κ. Α 141), όπως ισχύει.  

7.  Το π.δ. 86/2012 «∆ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών  Υπουργών και Υφυπουργών». 
(Φ.Ε.Κ. Α 141). 

8. Το π.δ. 43/2002 «Κατάταξη ξενοδοχειακών καταλυµάτων σε κατηγορίες µε σύστηµα 
αστέρων και τεχνικές προδιαγραφές αυτών» (ΦΕΚ Α΄ 43),   όπως τροποποιήθηκε µε τις 
υπ’ αρ. 12403/25.07.2007 (ΦΕΚ Β΄ 1441), 14423/05.08.2009 (ΦΕΚ Β΄ 1711) και 
15291/27.08.2009 (ΦΕΚ Β’ 1842) αποφάσεις Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης. 

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη στον 
κρατικό προϋπολογισµό. 

 

       

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 
 

               Ι. Την τροποποίηση των τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών του π.δ. 43/2002 (ΦΕΚ 
Α΄43) «Κατάταξη ξενοδοχειακών καταλυµάτων σε κατηγορίες µε σύστηµα αστέρων και 
τεχνικές προδιαγραφές αυτών», (ΦΕΚ Α’ 43) όπως  ισχύει, ως ακολούθως: 
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1. Οι περιπτώσεις 4 και 6 του πίνακα της παραγράφου Ι1.γ του υποκεφαλαίου Α του 
δεύτερου κεφαλαίου του Παραρτήµατος Α’  καταργούνται.  
 

2. Στο υποκεφάλαιο ∆. ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ του κεφαλαίου τρίτου του 
Παραρτήµατος Α  ο συµβολισµός «ΝΑΙ» αντικαθίσταται  από τον συµβολισµό «ΠΡ» και 
η φράση «ελάχιστο εµβαδόν 200,00 µ2 για τα ξενοδοχεία 5* της περιοχής Ι» 
διαγράφεται. 
 

3. Στο υποκεφάλαιο Ξ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ του κεφαλαίου τρίτου του Παραρτήµατος Α στην 
παρ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ το εδάφιο ε αντικαθίσταται ως εξής:  «∆ίκτυο 
σήµανσης άµεσης ανάγκης µεταξύ δωµατίων ή λοιπών κοινόχρηστων χώρων και της 
RECEPTION. Το κουµπί ή συσκευή σήµανσης άµεσης ανάγκης να είναι κοντά στο 
κρεβάτι». 
 

4. Στο υποκεφάλαιο Ξ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ του Κεφαλαίου τρίτου του Παραρτήµατος Α, στην 
παρ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ το εδάφιο ε1 αντικαθίσταται ως εξής:  «Σε κάθε 
λουτρό και κοντά στο λουτήρα κουδούνι κινδύνου ή συσκευή σήµανσης άµεσης ανάγκης 
µε αντίστοιχο βοµβητή στα OFFICE και  στη RECEPTION».  
 

5. Στο υποκεφάλαιο Ξ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ του Κεφαλαίου τέταρτου του Παραρτήµατος Α, 
στην παρ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ το εδάφιο ε αντικαθίσταται ως εξής:  «∆ίκτυο 
σήµανσης άµεσης ανάγκης µεταξύ δωµατίων ή λοιπών κοινόχρηστων χώρων και της 
RECEPTION. Το κουµπί ή συσκευή σήµανσης άµεσης ανάγκης να είναι κοντά στο 
κρεβάτι». 
 

6. Στο υποκεφάλαιο Ξ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ του Κεφαλαίου τέταρτου του Παραρτήµατος Α 
στην παρ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ το εδάφιο ε1 αντικαθίσταται ως εξής:  «Σε 
κάθε λουτρό και κοντά στο λουτήρα κουδούνι κινδύνου ή συσκευή σήµανσης άµεσης 
ανάγκης µε αντίστοιχο βοµβητή στα OFFICE και  στη RECEPTION».  
 

7. Στο υποκεφάλαιο ∆ ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ του Κεφαλαίου Πέµπτου του 
Παραρτήµατος Α, ο συµβολισµός «ΝΑΙ» αντικαθίσταται  από τον συµβολισµό «ΠΡ» και 
η φράση  «Ελάχιστο εµβαδόν 200,00 τ.µ. για τα ξενοδοχεία 5* της περιοχής Ι» 
διαγράφεται.  
 

8. Στο υποκεφάλαιο Ξ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ του Κεφαλαίου Πέµπτου του Παραρτήµατος Α, 
στην παρ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ το εδάφιο ε αντικαθίσταται ως εξής:  «∆ίκτυο 
σήµανσης άµεσης ανάγκης µεταξύ δωµατίων ή λοιπών κοινόχρηστων χώρων και της 
RECEPTION. Το κουµπί ή συσκευή σήµανσης άµεσης ανάγκης να είναι κοντά στο 
κρεβάτι». 

 
9. Στο υποκεφάλαιο Ξ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ του Κεφαλαίου Πέµπτου του Παραρτήµατος Α, 

στην παρ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ το εδάφιο ε1 αντικαθίσταται ως εξής:  «Σε 
κάθε λουτρό και κοντά στο λουτήρα κουδούνι κινδύνου ή συσκευή σήµανσης άµεσης 
ανάγκης µε αντίστοιχο βοµβητή στα OFFICE και  στη RECEPTION». 

 
10. Στο υποκεφάλαιο ∆. ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ του Κεφαλαίου Έκτου του 

Παραρτήµατος Α  η φράση : «εκτός από τα ξενοδοχεία τύπου επιπλωµένων 
διαµερισµάτων τάξης Πολυτελείας που βρίσκονται σε ΠΕΡΙΟΧΗ Ι» διαγράφεται.    

 
11. Στο υποκεφάλαιο Ξ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ του Κεφαλαίου έκτου του Παραρτήµατος Α στην 

παρ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ το εδάφιο ε αντικαθίσταται ως εξής:  «∆ίκτυο 
σήµανσης άµεσης ανάγκης µεταξύ δωµατίων ή λοιπών κοινόχρηστων χώρων και της 
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RECEPTION. Το κουµπί ή συσκευή σήµανσης άµεσης ανάγκης να είναι κοντά στο 
κρεβάτι». 
 

12. Στο υποκεφάλαιο Ξ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ του Κεφαλαίου έκτου του Παραρτήµατος Α στην 
παρ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ το εδάφιο ε1 αντικαθίσταται ως εξής:  «Σε κάθε 
λουτρό και κοντά στο λουτήρα κουδούνι κινδύνου ή συσκευή σήµανσης άµεσης ανάγκης 
µε αντίστοιχο βοµβητή στα OFFICE και  στη RECEPTION». 
 

13. Στο κεφάλαιο Α ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ του Παραρτήµατος Β, το εδάφιο 12 
της παρ. 3, αντικαθίσταται ως εξής: «Κουδούνι κινδύνου δίπλα στο κρεβάτι ή στην 
τηλεφωνική συσκευή ή συσκευή σήµανσης άµεσης ανάγκης». 

 
14. Στο κεφάλαιο Α ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ  του Παραρτήµατος Β, το εδάφιο 10 

της παρ. 4 αντικαθίσταται από την πρόταση «Κουδούνι κινδύνου ή συσκευή σήµανσης 
άµεσης ανάγκης στο λουτήρα». 

 
15. Στο κεφάλαιο Β ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΜΟΤΕΛ του Παραρτήµατος Β, το εδάφιο 12 της 

παρ. 3 αντικαθίσταται ως εξής: «Κουδούνι κινδύνου δίπλα στο κρεβάτι ή στην 
τηλεφωνική συσκευή ή συσκευή σήµανσης άµεσης ανάγκης».  

 
16. Στο κεφάλαιο Β ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΜΟΤΕΛ του Παραρτήµατος Β,  το εδάφιο 10 της 

παρ. 4 αντικαθίσταται από την πρόταση «Κουδούνι κινδύνου ή συσκευή σήµανσης 
άµεσης ανάγκης στο λουτήρα». 
 

17. Στο κεφάλαιο Γ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ του 
Παραρτήµατος Β, στο τέλος της παρ. 3 προστίθεται εδάφιο 12 ως εξής: «Κουδούνι 
κινδύνου δίπλα στο κρεβάτι ή στην τηλεφωνική συσκευή ή συσκευή σήµανσης άµεσης 
ανάγκης». 
 

18. Στο κεφάλαιο Γ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ του 
Παραρτήµατος Β, το εδάφιο 10 της παρ. 5  αντικαθίσταται ως εξής:  «Κουδούνι κινδύνου 
ή συσκευή σήµανσης άµεσης ανάγκης στο λουτήρα». 

 
19. Στο κεφάλαιο ∆ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ & ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ 

∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ  (ΜΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ) του Παραρτήµατος Β, το εδάφιο 10 της παρ. 3 
αντικαθίσταται ως εξής: «Κουδούνι κινδύνου δίπλα στο κρεβάτι ή στην τηλεφωνική 
συσκευή ή συσκευή σήµανσης άµεσης ανάγκης».  

 
20. Στο κεφάλαιο ∆ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ & ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ 

∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ  (ΜΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ) του Παραρτήµατος Β, το εδάφιο 10 της παρ. 5 
αντικαθίσταται ως εξής: «Κουδούνι κινδύνου ή συσκευή σήµανσης άµεσης ανάγκης στο 
λουτήρα». 

 
 
 ΙΙ. Κατά τα λοιπά ισχύει το π.δ. 43/2002 (ΦΕΚ Α΄ 43) «Κατάταξη ξενοδοχειακών καταλυµάτων 

σε κατηγορίες µε σύστηµα αστέρων και τεχνικές προδιαγραφές αυτών», όπως ισχύει. 
 
   IΙΙ. Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

         
 
                                                                            H    ΥΠΟΥΡΓΟΣ   ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  
 
 
 
                                                                                  ΟΛΓΑ  ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 
ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

1. Εθνικό Τυπογραφείο (για δηµοσίευση) 
ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

1. Γραφείο Υπουργού Τουρισµού 
2. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Τουρισµού 
3. Γραφείο Προέδρου Ε.Ο.Τ. 
4. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Ε.Ο.Τ. 
5. Ε.Ο.Τ./ ∆ιεύθυνση Συντονισµού Π.Υ.Τ. 
6. E.O.T./ΕΥΠΑΤΕ 

       
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ 
     1.  Γενική ∆/νση Τουριστικής Πολιτικής και Οργάνωσης 
     2. ∆/νση Τουριστικής Πολιτικής & Συντονισµού 
     3. Τµήµα Νοµοθετικού Συντονισµού      
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