
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΞENO∆OXEIAKO EΠIMEΛHTHPIO THΣ EΛΛA∆OΣ 
KANONIΣMOΣ ΣXEΣEΩN ΞENO∆OXΩN KAI ΠEΛATΩN AYTΩN 

 
Άρθρο 8 του ν. 1652/30-10-1986 (ΦEK 167 A’) 

 
Kυρώνεται και έχει ισχύ νόµου από τότε που δηµοσιεύθηκε στην Eφηµερίδα της Kυβερνήσεως 

η απόφαση 503007/1976 (ΦEK 166) του Γενικού Γραµµατέα του Eλληνικού Oργανισµού Tουρισµού 
“Περί κανονισµού σχέσεων ξενοδόχων και πελατών αυτών”, που έχει ως εξής: 

1) Aριθ. 503007 
Περί κανονισµού σχέσεων ξενοδόχων και πελατών αυτών. 

 
O ΓENIKOΣ ΓPAMMATEAΣ TOY E.O.T. 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 
1. Tου άρθρου 4 του ∆/τος της 1ης Nοεµβρίου 1938 “περί προσόντων Ξενοδόχων και 

Ξενοδοχείων”. 
2. Tου A.N. 1565/1950 όπως αυτός κυρώθηκε µε το N. 1624/1951 και συνεπληρώθηκε µε τα 

N.∆. 3430/1955, N.∆. 4109/1960 και N.∆. 201/1974. 
3. Tη µε αριθ. 156/29-1-1976 απόφαση του ∆.Σ. E.O.T., αποφασίζοµε: 
Eγκρίνοµε τον Kανονισµό που αφορά στις σχέσεις των Ξενοδόχων και πελατών αυτών, και έχει 

ως εξής: 
Άρθρο 1 

 
O ξενοδόχος υποχρεούται να ενοικιάζει τα κενά δωµάτια του ξενοδοχείου του σε κάθε πελάτη, 

να διαθέτει και να παρέχει πράγµατι όσες ανέσεις διαφηµίζει για το ξενοδοχείο του (π.χ. κολυµβητική 
δεξαµενή, αθλοπαιδιές, νυκτ. κέντρο, οµβρέλλες, ανάκλιντρα, αµµώδη ακτή κλπ). 

O ξενοδόχος µπορεί να αρνηθεί την ενοικίαση, αν ο πελάτης: 
α) Eίναι ολοφάνερα ασθενής 
β) Bρίσκεται σε µέθη 
γ) Eίναι ρυπαρός 

Aπαγορεύεται στον ξενοδόχο να µισθώνει ένα µέρος των δωµατίων του ξενοδοχείου του µε 
παράλληλη ανάληψη της υποχρέωσης  να µη ενοικιάσει τις υπολοιπόµενες κλίνες σε άλλα 
συγκεκριµένα πρόσωπα ή Tαξειδιωτικούς Oργανισµούς ή Tουριστικά Γραφεία (αποκλειστικότητα). 

 
Άρθρο 2 

 
O ξενοδόχος υποχρεούται να απαντά εγγράφως ή τηλεγραφικώς µέσα σε 3 ηµέρες, ότι 

αποδέχεται ή όχι τις παραγγελίες για ενοικίαση δωµατίων που έχουν διαβιβαστεί σ’ αυτόν εγγράφως, 
τηλεφωνικώς ή τηλεγραφικώς και σε καταφατική περίπτωση δικαιούται να ζητήσει προκαταβολή 
µέχρι 25% στο σύνολο της τιµής διανυκτέρευσης για όλες τις ηµέρες της διαµονής που έχουν 
παραγγελθεί.  H προκαταβολή δεν πρέπει να είναι κατώτερη του µισθώµατος µιας ηµέρας. 

H παραγγελία κράτησης θεωρείται ότι ολοκληρώνεται µε τη λήψη της προκαταβολής που 
καθορίσθηκε κατά τα ανωτέρω, ή µε την έγγραφη αποδοχή της κράτησης από τον ξενοδόχο. 

 
Άρθρο 3 
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Όποιος παραγγείλει δωµάτια προκειµένου να τα χρησιµοποιήσει για προκαθορισµένη χρονική 

περίοδο και τελικά δεν τα χρησιµοποιήσει για όλη ή µέρος της περιόδου, οφείλει να αποζηµιώσει το 
ξενοδόχο µε το µισό της τιµής που συµφωνήθηκε για την περίοδο που δεν τα χρησιµοποίησε.  Aν όµως 
ο πελάτης προειδοποίησε τον ξενοδόχο πριν από 21 τουλάχιστον ηµέρες, τότε απαλλάσσεται από την 
αποζηµίωση και ο ξενοδόχος υποχρεούται στην άµεση επιστροφή της προκαταβολής που τυχόν 
εισέπραξε. 

 
Άρθρο 4 

 
O πελάτης δικαιούται να κάµει χρήση:  
α) Tου δωµατίου ή διαµερίσµατος που ενοικίασε  
β) Tων κοινοχρήστων χώρων του ξενοδοχείου που προορίζονται για τους πελάτες. 
Aν ο πελάτης απαιτήσει αποκλειστική χρήση οµβρέλας, ανάκλιντρου κλπ, που τυχόν διατίθενται 

από την επιχείρηση, ο ξενοδόχος δικαιούται να ζητήσει ειδική πληρωµή βάσει προκαθορισµένου 
τιµολογίου. 

Tο δωµάτιο ή το διαµέρισµα που ενοικιάστηκε επιτρέπεται να χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά και 
µόνο από τον πελάτη ενοικιαστή και τα πρόσωπα που αυτός, κατά την ενοικίαση ρητά εδήλωσε. 

Άρθρο 5 
 
H ενοικίαση του δωµατίου θεωρείται ότι έγινε για µια ηµέρα, εκτός αν άλλως, ρητώς, 

συµφωνηθεί µεταξύ ξενοδόχου και πελάτη. 
 

Άρθρο 6 
 
H ενοικίαση θεωρείται ότι ανανεώνεται αµοιβαίως για κάθε επόµενη ηµέρα, εφόσον ο 

ξενοδόχος δεν ειδοποιεί τον πελάτη ότι λήγει η µίσθωση και ο πελάτης δεν ειδοποιεί τον ξενοδόχο ότι 
δεν θα συνεχίσει τη µίσθωση. 

H ειδοποίηση αυτή πρέπει να γίνεται από την προηγούµενη ηµέρα, διαφορετικά δεν ισχύει για 
την ίδια ηµέρα, αλλά για την επόµενη. 

 
Άρθρο 7 

 
Σε περίπτωση που λυθεί η µίσθωση του δωµατίου, κατά το προηγούµενο άρθρο, ο πελάτης 

υποχρεούται να εκκενώσει το δωµάτιο µέχρι την 12η ώρα.  Παραµονή πέρα από την ώρα αυτή και 
µέχρι την 18η ώρα υποχρεώνει τον πελάτη στην καταβολή του µισού ενοικίου.  Παραµονή πέρα από 
την 18η ώρα, υποχρεώνει τον πελάτη στην καταβολή ολόκληρου του ενοικίου µιας ηµέρας.  Aν 
αρνηθεί ο πελάτης, τότε ο ξενοδόχος δικαιούται να αποβάλει από το δωµάτιο τις αποσκευές του. 

Άρθρο 8 
 
Aν το δωµάτιο εκµισθωθεί για ορισµένο χρόνο, ο ξενοδόχος δεν δικαιούται να λύσει τη 

µίσθωση πριν περάσει ο χρόνος που συµφωνήθηκε, εκτός αν ο πελάτης: 
α) Παραβεί τον παρόντα Kανονισµό 
 
β) Aσθενήσει από µεταδοτική νόσο ή άλλη νόσο που προκαλεί ενόχληση στους λοιπούς 
 πελάτες του ξενοδοχείου 
  
γ) Παραβεί τα χρηστά ήθη 

 Aντίστοιχα ο πελάτης οφείλει: 
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α) Nα δεχθεί το δωµάτιο που κρατήθηκε από τον ίδιο ή µε εντολή του  µέσω τρίτου, εκτός αν 
τούτο δεν είναι σύµφωνο µε την παραγγελία του. 
β) Nα διατηρήσει το δωµάτιο µέχρι το τέλος του χρόνου που συµφωνήθηκε, διαφορετικά  είναι 
υποχρεωµένος να καταβάλει στον ξενοδόχο αποζηµίωση ίση µε το µισό του µισθώµατος όλων των 
υπολοίπων ηµερών, που αναλογεί στη συµφωνηµένη τιµή διανυκτέρευσης. 

Tα πιο πάνω ισχύουν και στην περίπτωση που ο πελάτης δεν προσήλθε στο ξενοδοχείο την 
καθορισµένη ηµεροµηνία, εκτός από τις περιπτώσεις ανώτερης βίας, που να αποδεικνύεται µε 
αδιάσειστα γεγονότα ή αποδεικτικά στοιχεία. 

H πιο πάνω συµφωνία µεταξύ ξενοδόχου και πελάτη για τη διάρκεια της µίσθωσης είναι ισχυρή, 
εφόσον υπάρχει σχετικό αποδεικτικό στοιχείο. 

 
Άρθρο 9 

 
H ηµέρα της άφιξης υπολογίζεται ολόκληρη ως προς το ενοίκιο, ανεξάρτητα από την ώρα 

άφιξης.   H ηµέρα της αναχώρησης δεν υπολογίζεται, εκτός εάν ο πελάτης δεν εκκενώσει το δωµάτιο 
µέχρι την 12η ώρα της ηµέρας αναχώρησης, οπότε ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 7 του παρόντος. 

 
Άρθρο 10 

 
O ξενοδόχος οφείλει να διαθέτει στους πελάτες τα δωµάτια που έχει αποδεχθεί έπειτα από 

παραγγελία έγγραφη, τηλεγραφική ή µε συµβόλαιο - συµφωνητικό. σε αντίθετη περίπτωση 
υποχρεούται να εξασφαλίσει τη διαµονή τους σε άλλο ξενοδοχείο της ίδιας τουλάχιστον τάξης και 
στην αυτή πόλη, που να διαθέτει εν πάση περιπτώσει τις ίδιες ανέσεις και τις προϋποθέσεις διαµονής 
(θάλασσα αθλοπαιδιές κλπ), όπως αυτές που διαφηµίζονται για το δικό του ξενοδοχείο.  Στην 
περίπτωση αυτή ο ξενοδόχος οφείλει να καταβάλει εξ ιδίων τα έξοδα µεταφοράς και την επί πλέον 
διαφορά τιµής που τυχόν υπάρχει µεταξύ του δικού του και του άλλου ξενοδοχείου.  Eφόσον τα 
παραπάνω δεν καταστεί δυνατόν να εξασφαλιστούν, ο ξενοδόχος υποχρεούται να αποζηµιώσει τον 
πελάτη µε το σύνολο της τιµής διαµονής και για όλο το χρονικό διάστηµα που συµφωνήθηκε, είτε 
αυτός (πελάτης) έχει προέλθει σε απευθείας συµφωνία µε το ξενοδοχείο, είτε είναι κοµιστής 
διατακτικής πρακτορείου (VOUCHER) που εκδόθηκε ύστερα από Συµφωνητικό - Συµβόλαιο που 
ισχύει. 

 
Aπαγορεύεται στον ξενοδόχο να συνάπτει συµβάσεις εκµισθώσεις για κλίνες περισσότερες από 

εκείνες που διαθέτει το ξενοδοχείο του. 
Παράβαση της ανωτέρω διάταξης θέλει επιφέρει ως διοικητική κύρωση κατά του ξενοδόχου τον 

υποβιβασµό του ξενοδοχείου στην αµέσως κατώτερη τάξη για ένα χρόνο. 
 

Άρθρο 11 
 
Συµφωνίες  - Συµβόλαια µεταξύ ξενοδόχων και Tουριστικών Γραφείων ή Tαξειδιωτικών 

Oργανισµών είτε οµάδων πελατών για κράτηση αριθµών κλινών για ορισµένη χρονική περίοδο, µε 
σκοπό τη συνεχή αποστολή εναλλασσόµενων πελατών (ALLOTMENT), πρέπει να περιλαµβάνουν, 
εκτός των λοιπών όρων: 
α) Tην τιµή απλής διανυκτέρευσης που συµφωνήθηκε µε πρωινό ή µε ηµιδιατροφή ή µε πλήρη 
διατροφή. 

1) Tα συµφωνηµένα πρωϊνά και γεύµατα (TAMΠΛ NTOT) πρέπει να διατίθενται σε τιµή και 
σύνθεση, όπως καθορίζεται κάθε φορά από τις Aγορανοµικές ∆ιατάξεις. 

2) Aπαγορεύεται στα ξενοδοχεία που δεν διαθέτουν εντός αυτών εστιατόρια και κυλικεία να 
συνάπτουν συµβόλαια µισθώµατος κλινών  µε πρωϊνό, ηµιδιατροφή ή πλήρη διατροφή. 
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3) Oµοίως απαγορεύεται η µίσθωση ή υπεκµίσθωση των εστιατορίων και κυλικείων που τυχόν 
λειτουργούν µέσα στο ξενοδοχείο σε πρόσωπα ξένα προς την επιχείρηση, γιατί καθίσταται σαφές εν 
προκειµένω ότι η ευθύνη της επιχείρησης είναι ενιαία για όλα τα τµήµατα της Ξενοδοχειακής 
Mονάδας. 
β) Tον τύπο των δωµατίων (µονόκλινα, δίκλινα, απλά ή µε λουτρό. 
γ) Tην ακριβή χρονική διάρκεια της µίσθωσης. 
δ) Tον αριθµό διανυκτερεύσεων που κατά µήνα συµφωνήθηκε κατ’ ανώτατο και κατώτερο όριο. 
 

Άρθρο 12 
 

1) O ξενοδόχος δικαιούται να απαιτήσει προκαταβολή που επέχει θέση αρραβώνα  µέχρι 
ποσοστό 25%  στο συνολικό ποσό που προκύπτει από τη συµφωνία που έγινε. 

2) Σε περίπτωση που ο ξενοδόχος αθετήσει τη συµφωνία, υποχρεούται στην άµεση επιστροφή 
της προκαταβολής εντόκως, καθώς και για τα λοιπά δικαιώµατα που θα προκύψουν ενδεχοµένως υπέρ 
του αντισυµβαλλόµενου.  Παράλληλα αυτή η συµπεριφορά του ξενοδόχου θα θεωρηθεί βαρύτατο 
παράπτωµα και θα επισύρει σε βάρος του αυστηρότατες διοικητικές κυρώσεις εκ µέρους του E.O.T. 

3) Σε περίπτωση που το Tουριστικό Γραφείο ή ο Tαξειδιωτικός Oργανισµός δεν καλύψει το 
κατώτατο όριο του  ALLOTMENT που συµφωνήθηκε για κάθε µήνα, ο ξενοδόχος δικαιούται 
αποζηµίωση υπολογιζόµενη στη συµφωνηµένη τιµή διανυκτέρευσης και ανερχόµενη στο µισό του 
υπόλοιπου του κατώτατου ορίου του  ALLOTMENT που παραµένει ακάλυπτο. 

H εν λόγω αποζηµίωση µπορεί να συµψηφιστεί µε την τυχόν προκαταβολή που κατατέθηκε. 
 
 
 
 

Άρθρο 13 
 

1) Tουριστικό Γραφείο ή Tαξειδιωτικός Oργανισµός δικαιούται να ακυρώσει µέρος ή το 
σύνολο των συµφωνηµένων κλινών χωρίς την υποχρέωση καταβολής αποζηµίωσης, εφόσον 
αποδεδειγµένα ειδοποιηθεί ο ξενοδόχος είκοσι µία (21) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη συµφωνηµένη 
άφιξη των πελατών (RELEASE PERIOD). 

2) Aντίστοιχα και ο ξενοδόχος δικαιούται να αποδεσµευθεί σε χρονικό όριο (RELEASE 
PERIOD) είκοσι µία (21) ηµερών πριν από κάθε τακτή άφιξη των πελατών, για όσες από τις 
συµφωνηµένες κλίνες δεν υπάρχει επικυρωµένη κράτηση µε  VOUCHER ή µε ROOMING LIST. 

3) Tα Tουριστικά Γραφεία ή οι Tαξειδιωτικοί Oργανισµού αναλαµβάνουν υποχρεωτικά, µε τη 
σύµβαση των ALLOTMENTS και µε ποινή ακυρότητας της σύµβασης αυτής, την υποχρέωση να 
καλύψουν ορισµένο ποσοστό του συνόλου των συµφωνηµένων ALLOTMENTS κατά τη µέση 
(AΠPIΛIOΣ - MAΪOΣ - OKTΩBPIOΣ) τουριστική περίοδο.  Tο ποσοστό αυτό καθορίζεται ελεύθερα 
κατά µήνα από τους αντισυµβαλλόµενους.  Στην περίπτωση που το Tουριστικό Γραφείο ή ο 
Tαξειδιωτικός Oργανισµός δεν εκπληρώνει την υποχρέωσή του αυτή, ο ξενοδόχος δικαιούται να 
προβεί σε ανάλογη προς το ποσοστό των ALLOTMENTS, που δεν καλύφθηκε, µείωση των κλινών 
που συµφωνήθηκαν για την περίοδο της αιχµής (IOYNIOΣ - IOYΛIOΣ - AYΓOYΣTOΣ και 
ΣEΠTEMBPIOΣ). 

4) Tα τουριστικά Γραφεία ή οι Tαξειδιωτικοί Oργανισµοί αναλαµβάνουν, µε τη σύµβαση των  
ALLOTMENTS και µε ποινή ακυρότητας της σύµβασης αυτής, την υποχρέωση να χορηγούν στους 
ξενοδόχους, σε χρόνο που ρητά καθορίζεται από τη σύµβαση, δεσµευτική κατάσταση των κρατήσεων 
τους για την περίοδο 1/7 έως 15/9.  Aντίστοιχα οι ξενοδόχοι υποχρεούνται να εξασφαλίσουν τον 
αριθµό των κλινών της ανωτέρω κατάστασης, επαυξηµένο κατά 30% για την αντιµετώπιση των 
κρατήσεων της τελευταίας στιγµής. 
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H παράγραφος 3 τροποποιήθηκε και η παράγραφος 4 προστέθηκε ως έχουν µε την 535813/27-
9-79 απόφαση του Γ.Γ.  E.O.T. 

 
Άρθρο 14 

 
Σε κάθε δωµάτιο πρέπει να υπάρχει πινακίδα θεωρηµένη από την Aστυνοµία, όπου να 

αναγράφονται στις οικείες στήλες αναλυτικά, η τιµή του δωµατίου, οι σχετικές προσαυξήσεις και η 
συνολική τιµή, που θα προκύψει από την άθροιση τούτων και επί πλέον το αντίτιµο του πρωϊνού και 
του γεύµατος σύµφωνα µε τις Aγορανοµικές ∆ιατάξεις που ισχύουν κάθε φορά και εφόσον βεβαίως 
αυτά παρέχονται, ώστε οι πελάτες να έχουν επακριβή ενηµέρωση για το συνολικό ποσό που 
υποχρεούνται να καταβάλουν για τη διαµονή τους στο δωµάτιο του ξενοδοχείου. 

 
΄Aρθρο 15 

 
Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις στις οποίες έχει χορηγηθεί από τον E.O.T. το δικαίωµα 

υποχρεωτικής παροχής πρωϊνού ή γεύµατος οφείλουν να προσθέτουν στην τιµή του δωµατίου και 
µάλιστα στο ακέραιο και τις τιµές που καθορίζονται από τις Aγορανοµικές ∆ιατάξεις που ισχύουν 
κάθε φορά και να προσφέρουν  µε τη σύνθεση που προβλέπεται από τις παραπάνω Aγορανοµικές 
∆ιατάξεις τα εν λόγω ενδέσµατα. 

 
Tα ξενοδοχεία στα οποία παρέχεται το δικαίωµα υποχρεωτικής ηµιδιατροφής, υποχρεούνται να 

γνωστοποιούν τούτο στους πελάτες κατά την άφιξή τους και να αναρτούν σχετική ενδεικτική πινακίδα 
σε εµφανή θέση της υποδοχής και του υπνοδωµατίου. 

 
Άρθρο 16 

 
Oι  ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της χώρας οφείλουν να εισπράττουν όλο το χρόνο τις τιµές που 

δηλώθηκαν στον E.O.T. και εγκρίθηκαν απ’ αυτόν.  Aπαγορεύεται η είσπραξη τιµών κατώτερων ή 
ανώτερων από αυτές που δηλώθηκαν, σε συνδυασµό µε τις εκπτώσεις που καθορίζονται κάθε φορά 
από τις Yπουργικές Aποφάσεις περί τιµών ξενοδοχείων. 

Για τη διαπίστωση της πιστής τήρησης των ανωτέρω, οι ξενοδόχοι υποχρεούνται να: 
α) Yποβάλουν στην αρµόδια ∆ιεύθυνση του E.O.T.  τα συµβόλαια που υπογράφτηκαν µεταξύ 
αυτών και των Tουριστικών Γραφείων Eσωτερικού και Eξωτερικού εις διπλούν, για έλεγχο και 
θεώρηση 
β) Θέτουν υπόψη των αρµόδιων οργάνων του E.O.T. για έλεγχο τα βιβλία (MAIN COURANTE) 
της ηµερήσιας κίνησης και χρέωσης των πελατών καθώς και τα αντίγραφα των λογαριασµών που 
επιδίδονται στους πελάτες. 

Συµβόλαια που δεν υποβλήθηκαν για θεώρηση και έλεγχο, όπως πιο πάνω, δεν θα έχουν καµιά 
αποδεικτική ισχύ για τον E.O.T., σε περίπτωση που θα ανακύψει διαφορά ανάµεσα στους 
συµβαλλόµενους. 

Στους παραβάτες των ανωτέρω διατάξεων θα επιβληθούν διοικητικές κυρώσεις που φθάνουν 
µέχρι την ανάκληση του διορισµού του υπεύθυνου ∆/ντή του ξενοδοχείου, εφόσον τα συµβόλαια 
φέρουν την υπογραφή του και τον υποβιβασµό της Ξενοδοχειακής Mονάδας στην τάξη εκείνη που 
αντιστοιχούν οι εισπραττόµενες τιµές κατά τη διαπίστωση της παράβασης (B.∆. 27/4 - 14/5/1937 
άρθρ. 10). 

 
Άρθρο 17 
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O ξενοδόχος, για την εξυπηρέτηση των πελατών, υποχρεούται να διατηρεί ανοιχτό το 
ξενοδοχείο του για όλο το 24ωρο, διαθέτοντας υπάλληλο υποδοχής κατά τη διάρκεια της ηµέρας και 
νυχτοθυρωρό κατά τη διάρκεια της νύχτας.   

Eπίσης υποχρεούται να έχει για όλο το 24ωρο σε λειτουργία το τηλεφωνικό κέντρο του 
ξενοδοχείου του. 

 
Άρθρο 18 

 
Oι υπεύθυνοι ∆/ντές που διορίζονται µε απόφαση του E.O.T., είναι υποχρεωµένοι να 

φροντίζουν για την τήρηση του παρόντος Kανονισµού και για τους νόµους που αφορούν στα 
ξενοδοχεία και τις λοιπές διατάξεις. 

Oι επιχειρηµατίες ξενοδόχοι οφείλουν να µην παρεµβαίνουν στα καθήκοντα του ∆/ντή. στην 
περίπτωση της παρέµβασης ο ∆/ντής υποχρεούται να υποβάλει σχετική αναφορά στην αρµόδια 
Yπηρεσία του E.O.T. 

Παράβαση των ανωτέρω επισύρει διοικητικές κυρώσεις τόσο σε βάρος του ∆/ντή όσο και σε 
βάρος της Eπιχείρησης. 

 
Άρθρο 19 

 
Oι λογαριασµοί πελατών εισπράττονται συνήθως κάθε εβδοµάδα.  O ξενοδόχος όµως 

δικαιούται να ζητήσει την εξόφλησή τους και καθηµερινώς. 
Σε περίπτωση µη έγκαιρης εξόφλησης του λογαριασµού, ο ξενοδόχος δικαιούται να αρνηθεί τη 

συνέχιση της µίσθωσης του δωµατίου ή της κλίνης, να παρακρατήσει κατά την αναχώρηση του 
οφειλέτη πελάτη όλα τα αντικείµενά του που έχουν εισκοµιστεί ή παραδοθεί σ’ αυτόν από τον πελάτη 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 5 του N.∆. 5205/1931. 

 
Άρθρο 20 

 
O πελάτης κατά την άφιξή του στο ξενοδοχείο, οφείλει να παραδώσει στον ξενοδόχο ή στον 

εντεταλµένο ∆/ντή του ξενοδοχείου τα πολύτιµα ή σηµαντικής αξίας αντικείµενα καθώς και τα 
χρήµατα που έχει µαζί του παίρνοντας σχετική απόδειξη.  Σε αντίθετη περίπτωση ο ξενοδόχος δεν 
ευθύνεται για την τυχόν απώλειά τους. 

Για τα λοιπά αντικείµενα που εισκοµίζονται στο ξενοδοχείο από τον πελάτη, ο ξενοδόχος 
απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη, αν η ζηµιά ή η απώλεια οφείλεται σε αµέλεια του πελάτη ή των 
προσώπων που τον συνοδεύουν, τον επισκέπτονται ή βρίσκονται στην υπηρεσία του.   

Eπίσης ο ξενοδόχος απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη, αν η βλάβη, η καταστροφή ή η απώλεια 
οφείλεται σε ανώτερη βία (σεισµός, πυρκαϊά κλπ) ή στην ιδιάζουσα φύση του πράγµατος. 

Άρθρο 21 
 

Σε περίπτωση ασθένειας από µολυσµατική ή µεταδοτική νόσο ή παραφροσύνης ή θανάτου ή 
αυτοκτονίας του πελάτη µέσα στο ξενοδοχείο, ο ξενοδόχος δικαιούται αποζηµίωση από τον πελάτη ή 
από τους δικαιούχους του για τις δαπάνες ή ζηµίες που προήλθαν από το συµβάν. 

Tο ποσό της αποζηµίωσης καθορίζεται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα του E.O.T. 
O πελάτης του ξενοδοχείου είναι υπεύθυνος για κάθε βλάβη ή ζηµία που έγινε στο ξενοδοχείο 

και οφείλεται σ’ αυτόν ή τους επισκέπτες του ή στο υπηρετικό προσωπικό του, ή σε κάθε άλλο 
πρόσωπο, για το οποίο ευθύνεται ο πελάτης (θραύση γυαλικών, πιατικών, νιπτήρων, βλάβες επίπλων, 
ταπήτων, ρουχισµού κλπ). 
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Άρθρο 22 
 

O πελάτης υποχρεούται: 
α) Nα υπογράψει κατά την είσοδό του στο ξενοδοχείο τα δελτία που διατάσσονται από τις 
 Aρχές. 
β) Nα παραδίδει στο θυρωρείο το κλειδί του δωµατίου του κατά την έξοδό του από το ξε-
 νοδοχείο.  ο ξενοδόχος υποχρεούται σε κάθε περίπτωση να διαθέτει και δεύτερο κλειδί  για
 κάθε δωµάτιο της Ξενοδοχειακής του Mονάδας. 
γ) Nα δέχεται τους επισκέπτες του στις αίθουσες του ξενοδοχείου.   
 Eπισκέψεις στα δωµάτια απαγορεύονται, εκτός αν ο πελάτης διαθέτει διαµέρισµα. 

Άρθρο 23 
 

   Aπαγορεύεται: 
α) H παρασκευή στα δωµάτια του ξενοδοχείου από τους πελάτες φαγητών και αφεψηµά- των 
καθώς και η εστίαση µέσα σ’ αυτά εκτός των ασθενών  ή αυτών που έχουν ζητήσει  ROOM 
SERVICE. 
β) H χρήση από τους πελάτες πετρελαιοµηχανών, καµινέτων, ηλεκτρικών συσκευών κλπ. 
γ) H χρησιµοποίηση ηλεκτρικού ρεύµατος γι’ άλλο σκοπό εκτός για φωτισµό και ξυριστική 
 µηχανή. 
δ) H πλύση στα δωµάτια ασπρόρρουχων και λοιπών ειδών ιµατισµού. 
ε) H τοποθέτηση στους διαδρόµους του ξενοδοχείου κάθε είδους αποσκευών. 
στ) H µετακίνηση στα δωµάτια επίπλων και η διάνοιξη στους τοίχους οπών για ανάρτηση 
 φωτογραφιών ή άλλων αντικειµένων. 
ζ) H διατήρηση µέσα στο ξενοδοχείο κάθε είδους κατοικιδίων ζώων, εκτός αν διατίθεται 
 στο ξενοδοχείο ειδικός για τούτο χώρος. 
η) Tα τυχερά παιχνίδια. 
θ) H µουσική, τα άσµατα και κάθε είδους συγκεντρώσεις, που προξενούν θόρυβο ή ενόχληση 
στους λοιπούς πελάτες.  Για κάθε θόρυβο ή ενόχληση από ανήλικους  ευθύνονται οι γονείς ή οι 
κηδεµόνες τους. 
ι) H µεταφορά και χρήση έξω από τα δωµάτια λινών προσοψίων και λοιπών ειδών  ιµατισµού. 

Άρθρο 24 
 

O πελάτης οφείλει να συµπεριφέρεται µε ευγένεια στο προσωπικό του ξενοδοχείου και για κάθε 
παράπονο εναντίον του να αναφέρεται στη ∆/νση, η οποία και υποχρεούται να τον ικανοποιήσει στο 
µέτρο του εφικτού και νόµιµου. 

Σε περίπτωση που ο πελάτης παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος Kανονισµού, θορυβεί 
συστηµατικά, ενοχλεί τους λοιπούς πελάτες και γενικά συµπεριφέρεται ανάρµοστα σ’ αυτούς και το 
προσωπικό, µπορεί να θεωρηθεί ως ανεπιθύµητος και η ∆/νση του ξενοδοχείου δικαιούται να 
απαιτήσει µέσα σε 24 ώρες να εγκαταλείψει το ξενοδοχείο και να εκκενώσει το δωµάτιο από τις 
αποσκευές του. 

 
Άρθρο 25 

 
Aν εκδηλωθεί κρούσµα µολυσµατικής νόσου οι οικείοι του άρρωστου και ο θεράποντας ιατρός 

οφείλουν αµέσως να ειδοποιήσουν τη ∆/νση του ξενοδοχείου, το οικείο Aστυνοµικό Tµήµα και το 
πλησιέστερο Yγειονοµικό Kέντρο. 

 
Άρθρο 26 
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Σε περίπτωση παράβασης του παρόντος Kανονισµού, ο πελάτης ή ο ξενοδόχος µπορούν, αν 

χρειαστεί, να απευθυνθούν στην Tουριστική Aστυνοµία ή ελλείψει αυτής, στις λοιπές Aστυνοµικές 
Aρχές, οι οποίες υποχρεούνται να προσφέρουν κάθε νόµιµη βοήθεια και να επιβάλουν την εφαρµογή 
των διατάξεων του Kανονισµού αυτού. 

 
Άρθρο 27 

 
O Kανονισµός Σχέσεων Ξενοδόχων και Πελατών που ίσχυε µε την 7778/31-3-1955 απόφασή 

µας καταργείται από τη δηµοσίευση του παρόντος. 
 
H παρούσα να δηµοσιευθεί στην Eφηµερίδα της Kυβερνήσεως. 
 

Aθήνα 29 Iανουαρίου 1976 
O Γενικός Γραµµατέας 

TZANNHΣ TZANETAKHΣ 
 

2) O κανονισµός αυτός µπορεί να τροποποιείται µε αποφάσεις του Γενικού Γραµµατέα του 
E.O.T., που δηµοσιεύονται στην Eφηµερίδα της Kυβερνήσεως. 

 
Άρθρο 9 

 
H ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Eφηµερίδα της Kυβερνήσεως. 
Παραγγέλλοµε τη δηµοσίευση του παρόντος στην Eφηµερίδα της Kυβερνήσεως και την 

εκτέλεσή του ως νόµου του Kράτους. 
 

Aθήνα, 14 Oκτωβρίου 1986 
O ΠPOE∆POΣ THΣ ∆HMOKPATIAΣ 

XPHΣTOΣ ANT. ΣAPTZETAKHΣ 
 

OI YΠOYPΓOI 
 

EΘN. OIKONOMIAΣ       ∆IKAIOΣYNHΣ 
 KΩΣTAΣ ΣHMITHΣ      AΠOΣT. KAKΛAMANHΣ 

OIKONOMIKΩN 
∆HMHTPHΣ TΣOBOΛAΣ 

 
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Mεγάλη Σφραγίδα του Kράτους. 

Aθήνα, 21 Oκτωβρίου 1986 
 

O EΠI THΣ ∆IKAIOΣYNHΣ YΠOYPΓOΣ 
AΠOΣTOΛOΣ KAKΛAMANHΣ 


