Οι ζσέζειρ ξενοδόσων και πελαηών αςηών
Ο Καλνληζκφο απηφο απνηειεί ην λνκνζεηηθφ θείκελν, πνπ πεξηιακβάλεη ηε ξχζκηζε ησλ βαζηθφηεξσλ φξσλ ηεο μελνδνρεηαθήο
κίζζσζεο, θαη θαη' αλαινγίαλ ηεο κίζζσζεο ηνπξηζηηθνχ θαηαιχκαηνο γεληθά, θαζψο θαη ηελ θαηαγξαθή ησλ ππνρξεψζεσλ θαη
δηθαησκάησλ θαη ηνπ μελνδφρνπ αιιά θαη -θπξίσο- ηνπ πειάηε. Ο Καλνληζκφο ζεζπίζηεθε κε απφθαζε ηνπ Γ.Γ ΕΟΤ ηνπ 1976 (κε
νξηζκέλεο ηξνπνπνηήζεηο, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ην 1979) θαη θπξψζεθε κε ην άξζξν 8 ηνπ Ν. 1652/1986 (ΦEK 167 A')
Πλήπερ κείμενο ηος Κανονιζμού (άπθπ.8 Ν.1652/86)
Kπξψλεηαη θαη έρεη ηζρχ λφκνπ απφ ηφηε πνπ δεκνζηεχζεθε ζηελ Eθεκεξίδα ηεο Kπβεξλήζεσο ε απφθαζε 503007/1976 (ΦEK 166)
ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηνπ Eιιεληθνχ Oξγαληζκνχ Tνπξηζκνχ "Πεξί θαλνληζκνχ ζρέζεσλ μελνδφρσλ θαη πειαηψλ απηψλ", πνπ
έρεη σο εμήο: 1) Aξηζ. 503007 Πεξί θαλνληζκνχ ζρέζεσλ μελνδφρσλ θαη πειαηψλ απηψλ.

O ΓENIKOΣ ΓPAMMATEAΣ TOY E.O.T.
Έρνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο:
1. Tνπ άξζξνπ 4 ηνπ Δ/ηνο ηεο 1εο Nνεκβξίνπ 1938 "πεξί πξνζφλησλ Ξελνδφρσλ θαη Ξελνδνρείσλ".
2. Tνπ A.N. 1565/1950 φπσο απηφο θπξψζεθε κε ην N. 1624/1951 θαη ζπλεπιεξψζεθε κε ηα N.Δ. 3430/1955, N.Δ. 4109/1960 θαη
N.Δ. 201/1974.
3. Tε κε αξηζ. 156/29-1-1976 απφθαζε ηνπ Δ.Σ. E.O.T., απνθαζίδνκε:
Eγθξίλνκε ηνλ Kαλνληζκφ πνπ αθνξά ζηηο ζρέζεηο ησλ Ξελνδφρσλ θαη πειαηψλ απηψλ, θαη έρεη σο εμήο:

'Απθπο 1
O μελνδφρνο ππνρξενχηαη λα ελνηθηάδεη ηα θελά δσκάηηα ηνπ μελνδνρείνπ ηνπ ζε θάζε πειάηε, λα δηαζέηεη θαη λα παξέρεη πξάγκαηη
φζεο αλέζεηο δηαθεκίδεη γηα ην μελνδνρείν ηνπ (π.ρ. θνιπκβεηηθή δεμακελή, αζινπαηδηέο, λπθη. θέληξν, νκβξέιιεο, αλάθιηληξα,
ακκψδε αθηή θιπ).
O μελνδφρνο κπνξεί λα αξλεζεί ηελ ελνηθίαζε, αλ ν πειάηεο:
α) Eίλαη νινθάλεξα αζζελήο
β) Bξίζθεηαη ζε κέζε
γ) Eίλαη ξππαξφο
Aπαγνξεχεηαη ζηνλ μελνδφρν λα κηζζψλεη έλα κέξνο ησλ δσκαηίσλ ηνπ μελνδνρείνπ ηνπ κε παξάιιειε αλάιεςε ηεο ππνρξέσζεο
λα κε ελνηθηάζεη ηηο ππνινηπφκελεο θιίλεο ζε άιια ζπγθεθξηκέλα πξφζσπα ή Tαμηδησηηθνχο Oξγαληζκνχο ή Tνπξηζηηθά Γξαθεία
(απνθιεηζηηθφηεηα).
'Απθπο 2
O μελνδφρνο ππνρξενχηαη λα απαληά εγγξάθσο ή ηειεγξαθηθψο κέζα ζε 3 εκέξεο, φηη απνδέρεηαη ή φρη ηηο παξαγγειίεο γηα
ελνηθίαζε δσκαηίσλ πνπ έρνπλ δηαβηβαζηεί ζ' απηφλ εγγξάθσο, ηειεθσληθψο ή ηειεγξαθηθψο θαη ζε θαηαθαηηθή πεξίπησζε
δηθαηνχηαη λα δεηήζεη πξνθαηαβνιή κέρξη 25% ζην ζχλνιν ηεο ηηκήο δηαλπθηέξεπζεο γηα φιεο ηηο εκέξεο ηεο δηακνλήο πνπ έρνπλ
παξαγγειζεί. H πξνθαηαβνιή δελ πξέπεη λα είλαη θαηψηεξε ηνπ κηζζψκαηνο κηαο εκέξαο.
H παξαγγειία θξάηεζεο ζεσξείηαη φηη νινθιεξψλεηαη κε ηε ιήςε ηεο πξνθαηαβνιήο πνπ θαζνξίζζεθε θαηά ηα αλσηέξσ, ή κε ηελ
έγγξαθε απνδνρή ηεο θξάηεζεο απφ ηνλ μελνδφρν.

'Απθπο 3
Όπνηνο παξαγγείιεη δσκάηηα πξνθεηκέλνπ λα ηα ρξεζηκνπνηήζεη γηα πξνθαζνξηζκέλε ρξνληθή πεξίνδν θαη ηειηθά δελ ηα
ρξεζηκνπνηήζεη γηα φιε ή κέξνο ηεο πεξηφδνπ, νθείιεη λα απνδεκηψζεη ην μελνδφρν κε ην κηζφ ηεο ηηκήο πνπ ζπκθσλήζεθε γηα ηελ
πεξίνδν πνπ δελ ηα ρξεζηκνπνίεζε. Aλ φκσο ν πειάηεο πξνεηδνπνίεζε ηνλ μελνδφρν πξηλ απφ 21 ηνπιάρηζηνλ εκέξεο, ηφηε
απαιιάζζεηαη απφ ηελ απνδεκίσζε θαη ν μελνδφρνο ππνρξενχηαη ζηελ άκεζε επηζηξνθή ηεο πξνθαηαβνιήο πνπ ηπρφλ εηζέπξαμε.
'Απθπο 4
O πειάηεο δηθαηνχηαη λα θάκεη ρξήζε:
α) Tνπ δσκαηίνπ ή δηακεξίζκαηνο πνπ ελνηθίαζε
β) Tσλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ ηνπ μελνδνρείνπ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηνπο πειάηεο.
Aλ ν πειάηεο απαηηήζεη απνθιεηζηηθή ρξήζε νκβξέιιαο, αλάθιηληξνπ θιπ, πνπ ηπρφλ δηαηίζεληαη απφ ηελ επηρείξεζε, ν μελνδφρνο
δηθαηνχηαη λα δεηήζεη εηδηθή πιεξσκή βάζεη πξνθαζνξηζκέλνπ ηηκνινγίνπ.
Tν δσκάηην ή ην δηακέξηζκα πνπ ελνηθηάζηεθε επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά θαη κφλν απφ ηνλ πειάηε ελνηθηαζηή θαη
ηα πξφζσπα πνπ απηφο, θαηά ηελ ελνηθίαζε ξεηά εδήισζε.

'Απθπο 5
H ελνηθίαζε ηνπ δσκαηίνπ ζεσξείηαη φηη έγηλε γηα κηα εκέξα, εθηφο αλ άιισο, ξεηψο, ζπκθσλεζεί κεηαμχ μελνδφρνπ θαη πειάηε.

'Απθπο 6
H ελνηθίαζε ζεσξείηαη φηη αλαλεψλεηαη ακνηβαίσο γηα θάζε επφκελε εκέξα, εθφζνλ ν μελνδφρνο δελ εηδνπνηεί ηνλ πειάηε φηη ιήγεη
ε κίζζσζε θαη ν πειάηεο δελ εηδνπνηεί ηνλ μελνδφρν φηη δελ ζα ζπλερίζεη ηε κίζζσζε.
H εηδνπνίεζε απηή πξέπεη λα γίλεηαη απφ ηελ πξνεγνχκελε εκέξα, δηαθνξεηηθά δελ ηζρχεη γηα ηελ ίδηα εκέξα, αιιά γηα ηελ
επφκελε.
'Απθπο 7
Σε πεξίπησζε πνπ ιπζεί ε κίζζσζε ηνπ δσκαηίνπ, θαηά ην πξνεγνχκελν άξζξν, ν πειάηεο ππνρξενχηαη λα εθθελψζεη ην δσκάηην
κέρξη ηελ 12ε ψξα. Παξακνλή πέξα απφ ηελ ψξα απηή θαη κέρξη ηελ 18ε ψξα ππνρξεψλεη ηνλ πειάηε ζηελ θαηαβνιή ηνπ κηζνχ
ελνηθίνπ. Παξακνλή πέξα απφ ηελ 18ε ψξα, ππνρξεψλεη ηνλ πειάηε ζηελ θαηαβνιή νιφθιεξνπ ηνπ ελνηθίνπ κηαο εκέξαο. Aλ
αξλεζεί ν πειάηεο, ηφηε ν μελνδφρνο δηθαηνχηαη λα απνβάιεη απφ ην δσκάηην ηηο απνζθεπέο ηνπ.
'Απθπο 8
Aλ ην δσκάηην εθκηζζσζεί γηα νξηζκέλν ρξφλν, ν μελνδφρνο δελ δηθαηνχηαη λα ιχζεη ηε κίζζσζε πξηλ πεξάζεη ν ρξφλνο πνπ
ζπκθσλήζεθε, εθηφο αλ ν πειάηεο:
α) Παξαβεί ηνλ παξφληα Kαλνληζκφ
β) Aζζελήζεη απφ κεηαδνηηθή λφζν ή άιιε λφζν πνπ πξνθαιεί ελφριεζε ζηνπο ινηπνχο πειάηεο ηνπ μελνδνρείνπ
γ) Παξαβεί ηα ρξεζηά ήζε
Αληίζηνηρα ν πειάηεο νθείιεη:
α) Nα δερζεί ην δσκάηην πνπ θξαηήζεθε απφ ηνλ ίδην ή κε εληνιή ηνπ κέζσ ηξίηνπ, εθηφο αλ ηνχην δελ είλαη ζχκθσλν κε ηελ
παξαγγειία ηνπ.
β) Nα δηαηεξήζεη ην δσκάηην κέρξη ην ηέινο ηνπ ρξφλνπ πνπ ζπκθσλήζεθε, δηαθνξεηηθά είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαβάιεη ζηνλ
μελνδφρν απνδεκίσζε ίζε κε ην κηζφ ηνπ κηζζψκαηνο φισλ ησλ ππνινίπσλ εκεξψλ, πνπ αλαινγεί ζηε ζπκθσλεκέλε ηηκή
δηαλπθηέξεπζεο.
Tα πην πάλσ ηζρχνπλ θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν πειάηεο δελ πξνζήιζε ζην μελνδνρείν ηελ θαζνξηζκέλε εκεξνκελία, εθηφο απφ ηηο
πεξηπηψζεηο αλψηεξεο βίαο, πνπ λα απνδεηθλχεηαη κε αδηάζεηζηα γεγνλφηα ή απνδεηθηηθά ζηνηρεία.
H πην πάλσ ζπκθσλία κεηαμχ μελνδφρνπ θαη πειάηε γηα ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο είλαη ηζρπξή, εθφζνλ ππάξρεη ζρεηηθφ
απνδεηθηηθφ ζηνηρείν.
'Απθπο 9
H εκέξα ηεο άθημεο ππνινγίδεηαη νιφθιεξε σο πξνο ην ελνίθην, αλεμάξηεηα απφ ηελ ψξα άθημεο. H εκέξα ηεο αλαρψξεζεο δελ
ππνινγίδεηαη, εθηφο εάλ ν πειάηεο δελ εθθελψζεη ην δσκάηην κέρξη ηελ 12ε ψξα ηεο εκέξαο αλαρψξεζεο, νπφηε ηζρχνπλ ηα
νξηδφκελα ζην άξζξν 7 ηνπ παξφληνο.
'Απθπο 10
O μελνδφρνο νθείιεη λα δηαζέηεη ζηνπο πειάηεο ηα δσκάηηα πνπ έρεη απνδερζεί έπεηηα απφ παξαγγειία έγγξαθε, ηειεγξαθηθή ή κε
ζπκβφιαην - ζπκθσλεηηθφ. ζε αληίζεηε πεξίπησζε ππνρξενχηαη λα εμαζθαιίζεη ηε δηακνλή ηνπο ζε άιιν μελνδνρείν ηεο ίδηαο
ηνπιάρηζηνλ ηάμεο θαη ζηελ απηή πφιε, πνπ λα δηαζέηεη ελ πάζε πεξηπηψζεη ηηο ίδηεο αλέζεηο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο δηακνλήο
(ζάιαζζα αζινπαηδηέο θιπ), φπσο απηέο πνπ δηαθεκίδνληαη γηα ην δηθφ ηνπ μελνδνρείν. Σηελ πεξίπησζε απηή ν μελνδφρνο νθείιεη
λα θαηαβάιεη εμ ηδίσλ ηα έμνδα κεηαθνξάο θαη ηελ επί πιένλ δηαθνξά ηηκήο πνπ ηπρφλ ππάξρεη κεηαμχ ηνπ δηθνχ ηνπ θαη ηνπ άιινπ
μελνδνρείνπ. Eθφζνλ ηα παξαπάλσ δελ θαηαζηεί δπλαηφλ λα εμαζθαιηζηνχλ, ν μελνδφρνο ππνρξενχηαη λα απνδεκηψζεη ηνλ πειάηε
κε ην ζχλνιν ηεο ηηκήο δηακνλήο θαη γηα φιν ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ζπκθσλήζεθε, είηε απηφο (πειάηεο) έρεη πξνέιζεη ζε
απεπζείαο ζπκθσλία κε ην μελνδνρείν, είηε είλαη θνκηζηήο δηαηαθηηθήο πξαθηνξείνπ (VOUCHER) πνπ εθδφζεθε χζηεξα απφ
Σπκθσλεηηθφ - Σπκβφιαην πνπ ηζρχεη.
Aπαγνξεχεηαη ζηνλ μελνδφρν λα ζπλάπηεη ζπκβάζεηο εθκηζζψζεηο γηα θιίλεο πεξηζζφηεξεο απφ εθείλεο πνπ δηαζέηεη ην μελνδνρείν
ηνπ.
Παξάβαζε ηεο αλσηέξσ δηάηαμεο ζέιεη επηθέξεη σο δηνηθεηηθή θχξσζε θαηά ηνπ μελνδφρνπ ηνλ ππνβηβαζκφ ηνπ μελνδνρείνπ ζηελ
ακέζσο θαηψηεξε ηάμε γηα έλα ρξφλν.

'Απθπο 11
Σπκθσλίεο - Σπκβφιαηα κεηαμχ μελνδφρσλ θαη Tνπξηζηηθψλ Γξαθείσλ ή Tαμηδησηηθψλ Oξγαληζκψλ είηε νκάδσλ πειαηψλ γηα
θξάηεζε αξηζκψλ θιηλψλ γηα νξηζκέλε ρξνληθή πεξίνδν, κε ζθνπφ ηε ζπλερή απνζηνιή ελαιιαζζφκελσλ πειαηψλ (ALLOTMENT),
πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ, εθηφο ησλ ινηπψλ φξσλ:
α) Tελ ηηκή απιήο δηαλπθηέξεπζεο πνπ ζπκθσλήζεθε κε πξσηλφ ή κε εκηδηαηξνθή ή κε πιήξε δηαηξνθή.
1) Tα ζπκθσλεκέλα πξστλά θαη γεχκαηα (TAMΠΛ NTOT) πξέπεη λα δηαηίζεληαη ζε ηηκή θαη ζχλζεζε, φπσο θαζνξίδεηαη θάζε θνξά
απφ ηηο Aγνξαλνκηθέο Δηαηάμεηο.
2) Aπαγνξεχεηαη ζηα μελνδνρεία πνπ δελ δηαζέηνπλ εληφο απηψλ εζηηαηφξηα θαη θπιηθεία λα ζπλάπηνπλ ζπκβφιαηα κηζζψκαηνο
θιηλψλ κε πξστλφ, εκηδηαηξνθή ή πιήξε δηαηξνθή.
3) Oκνίσο απαγνξεχεηαη ε κίζζσζε ή ππεθκίζζσζε ησλ εζηηαηνξίσλ θαη θπιηθείσλ πνπ ηπρφλ ιεηηνπξγνχλ κέζα ζην μελνδνρείν ζε
πξφζσπα μέλα πξνο ηελ επηρείξεζε, γηαηί θαζίζηαηαη ζαθέο ελ πξνθεηκέλσ φηη ε επζχλε ηεο επηρείξεζεο είλαη εληαία γηα φια ηα
ηκήκαηα ηεο Ξελνδνρεηαθήο Mνλάδαο.
β) Tνλ ηχπν ησλ δσκαηίσλ (κνλφθιηλα, δίθιηλα, απιά ή κε ινπηξφ.
γ) Tελ αθξηβή ρξνληθή δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο.
δ) Tνλ αξηζκφ δηαλπθηεξεχζεσλ πνπ θαηά κήλα ζπκθσλήζεθε θαη' αλψηαην θαη θαηψηεξν φξην.
'Απθπο 12
1)

O μελνδφρνο δηθαηνχηαη λα απαηηήζεη πξνθαηαβνιή πνπ επέρεη ζέζε αξξαβψλα κέρξη πνζνζηφ 25% ζην ζπλνιηθφ πνζφ
πνπ πξνθχπηεη απφ ηε ζπκθσλία πνπ έγηλε.
2) Σε πεξίπησζε πνπ ν μελνδφρνο αζεηήζεη ηε ζπκθσλία, ππνρξενχηαη ζηελ άκεζε επηζηξνθή ηεο πξνθαηαβνιήο εληφθσο,
θαζψο θαη γηα ηα ινηπά δηθαηψκαηα πνπ ζα πξνθχςνπλ ελδερνκέλσο ππέξ ηνπ αληηζπκβαιιφκελνπ. Παξάιιεια απηή ε
ζπκπεξηθνξά ηνπ μελνδφρνπ ζα ζεσξεζεί βαξχηαην παξάπησκα θαη ζα επηζχξεη ζε βάξνο ηνπ απζηεξφηαηεο δηνηθεηηθέο
θπξψζεηο εθ κέξνπο ηνπ E.O.T.
3) Σε πεξίπησζε πνπ ην Tνπξηζηηθφ Γξαθείν ή ν Tαμηδησηηθφο Oξγαληζκφο δελ θαιχςεη ην θαηψηαην φξην ηνπ ALLOTMENT
πνπ ζπκθσλήζεθε γηα θάζε κήλα, ν μελνδφρνο δηθαηνχηαη απνδεκίσζε ππνινγηδφκελε ζηε ζπκθσλεκέλε ηηκή
δηαλπθηέξεπζεο θαη αλεξρφκελε ζην κηζφ ηνπ ππφινηπνπ ηνπ θαηψηαηνπ νξίνπ ηνπ ALLOTMENT πνπ παξακέλεη αθάιππην.
H ελ ιφγσ απνδεκίσζε κπνξεί λα ζπκςεθηζηεί κε ηελ ηπρφλ πξνθαηαβνιή πνπ θαηαηέζεθε.

'Απθπο 13
1) Tνπξηζηηθφ Γξαθείν ή Tαμηδησηηθφο Oξγαληζκφο δηθαηνχηαη λα αθπξψζεη κέξνο ή ην ζχλνιν ησλ ζπκθσλεκέλσλ θιηλψλ ρσξίο
ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο απνδεκίσζεο, εθφζνλ απνδεδεηγκέλα εηδνπνηεζεί ν μελνδφρνο είθνζη κία (21) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ
απφ ηε ζπκθσλεκέλε άθημε ησλ πειαηψλ (RELEASE PERIOD).
2) Aληίζηνηρα θαη ν μελνδφρνο δηθαηνχηαη λα απνδεζκεπζεί ζε ρξνληθφ φξην (RELEASE PERIOD) είθνζη κία (21) εκεξψλ πξηλ απφ
θάζε ηαθηή άθημε ησλ πειαηψλ, γηα φζεο απφ ηηο ζπκθσλεκέλεο θιίλεο δελ ππάξρεη επηθπξσκέλε θξάηεζε κε VOUCHER ή κε
ROOMING LIST.
3) Tα Tνπξηζηηθά Γξαθεία ή νη Tαμηδησηηθνί Oξγαληζκνχ αλαιακβάλνπλ ππνρξεσηηθά, κε ηε ζχκβαζε ησλ ALLOTMENTS θαη κε
πνηλή αθπξφηεηαο ηεο ζχκβαζεο απηήο, ηελ ππνρξέσζε λα θαιχςνπλ νξηζκέλν πνζνζηφ ηνπ ζπλφινπ ησλ ζπκθσλεκέλσλ
ALLOTMENTS θαηά ηε κέζε (AΠPIΛIOΣ - MAΪOΣ - OKTΩBPIOΣ) ηνπξηζηηθή πεξίνδν. Tν πνζνζηφ απηφ θαζνξίδεηαη ειεχζεξα θαηά
κήλα απφ ηνπο αληηζπκβαιιφκελνπο. Σηελ πεξίπησζε πνπ ην Tνπξηζηηθφ Γξαθείν ή ν Tαμηδησηηθφο Oξγαληζκφο δελ εθπιεξψλεη ηελ
ππνρξέσζή ηνπ απηή, ν μελνδφρνο δηθαηνχηαη λα πξνβεί ζε αλάινγε πξνο ην πνζνζηφ ησλ ALLOTMENTS, πνπ δελ θαιχθζεθε,
κείσζε ησλ θιηλψλ πνπ ζπκθσλήζεθαλ γηα ηελ πεξίνδν ηεο αηρκήο (IOYNIOΣ - IOYΛIOΣ - AYΓOYΣTOΣ θαη ΣEΠTEMBPIOΣ).
4) Tα ηνπξηζηηθά Γξαθεία ή νη Tαμηδησηηθνί Oξγαληζκνί αλαιακβάλνπλ, κε ηε ζχκβαζε ησλ ALLOTMENTS θαη κε πνηλή αθπξφηεηαο
ηεο ζχκβαζεο απηήο, ηελ ππνρξέσζε λα ρνξεγνχλ ζηνπο μελνδφρνπο, ζε ρξφλν πνπ ξεηά θαζνξίδεηαη απφ ηε ζχκβαζε, δεζκεπηηθή
θαηάζηαζε ησλ θξαηήζεσλ ηνπο γηα ηελ πεξίνδν 1/7 έσο 15/9. Aληίζηνηρα νη μελνδφρνη ππνρξενχληαη λα εμαζθαιίζνπλ ηνλ αξηζκφ
ησλ θιηλψλ ηεο αλσηέξσ θαηάζηαζεο, επαπμεκέλν θαηά 30% γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θξαηήζεσλ ηεο ηειεπηαίαο ζηηγκήο.
H παξάγξαθνο 3 ηξνπνπνηήζεθε θαη ε παξάγξαθνο 4 πξνζηέζεθε σο έρνπλ κε ηελ 535813/27-9-79 απφθαζε ηνπ Γ.Γ. E.O.T.

'Απθπο 14
Σε θάζε δσκάηην πξέπεη λα ππάξρεη πηλαθίδα ζεσξεκέλε απφ ηελ Aζηπλνκία, φπνπ λα αλαγξάθνληαη ζηηο νηθείεο ζηήιεο αλαιπηηθά,
ε ηηκή ηνπ δσκαηίνπ, νη ζρεηηθέο πξνζαπμήζεηο θαη ε ζπλνιηθή ηηκή, πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηελ άζξνηζε ηνχησλ θαη επί πιένλ ην
αληίηηκν ηνπ πξστλνχ θαη ηνπ γεχκαηνο ζχκθσλα κε ηηο Aγνξαλνκηθέο Δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ θάζε θνξά θαη εθφζνλ βεβαίσο απηά
παξέρνληαη, ψζηε νη πειάηεο λα έρνπλ επαθξηβή ελεκέξσζε γηα ην ζπλνιηθφ πνζφ πνπ ππνρξενχληαη λα θαηαβάινπλ γηα ηε δηακνλή
ηνπο ζην δσκάηην ηνπ μελνδνρείνπ.
'Aπθπο 15
Ξελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο ζηηο νπνίεο έρεη ρνξεγεζεί απφ ηνλ E.O.T. ην δηθαίσκα ππνρξεσηηθήο παξνρήο πξστλνχ ή γεχκαηνο
νθείινπλ λα πξνζζέηνπλ ζηελ ηηκή ηνπ δσκαηίνπ θαη κάιηζηα ζην αθέξαην θαη ηηο ηηκέο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηηο Aγνξαλνκηθέο
Δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ θάζε θνξά θαη λα πξνζθέξνπλ κε ηε ζχλζεζε πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο παξαπάλσ Aγνξαλνκηθέο Δηαηάμεηο
ηα ελ ιφγσ ελδέζκαηα.
Tα μελνδνρεία ζηα νπνία παξέρεηαη ην δηθαίσκα ππνρξεσηηθήο εκηδηαηξνθήο, ππνρξενχληαη λα γλσζηνπνηνχλ ηνχην ζηνπο πειάηεο
θαηά ηελ άθημή ηνπο θαη λα αλαξηνχλ ζρεηηθή ελδεηθηηθή πηλαθίδα ζε εκθαλή ζέζε ηεο ππνδνρήο θαη ηνπ ππλνδσκαηίνπ.

'Απθπο 16
Oη μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο ηεο ρψξαο νθείινπλ λα εηζπξάηηνπλ φιν ην ρξφλν ηηο ηηκέο πνπ δειψζεθαλ ζηνλ E.O.T. θαη
εγθξίζεθαλ απ' απηφλ. Aπαγνξεχεηαη ε είζπξαμε ηηκψλ θαηψηεξσλ ή αλψηεξσλ απφ απηέο πνπ δειψζεθαλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο
εθπηψζεηο πνπ θαζνξίδνληαη θάζε θνξά απφ ηηο Yπνπξγηθέο Aπνθάζεηο πεξί ηηκψλ μελνδνρείσλ.
Γηα ηε δηαπίζησζε ηεο πηζηήο ηήξεζεο ησλ αλσηέξσ, νη μελνδφρνη ππνρξενχληαη λα:
α) Yπνβάινπλ ζηελ αξκφδηα Δηεχζπλζε ηνπ E.O.T. ηα ζπκβφιαηα πνπ ππνγξάθηεθαλ κεηαμχ απηψλ θαη ησλ Tνπξηζηηθψλ Γξαθείσλ
Eζσηεξηθνχ θαη Eμσηεξηθνχ εηο δηπινχλ, γηα έιεγρν θαη ζεψξεζε
β) Θέηνπλ ππφςε ησλ αξκφδησλ νξγάλσλ ηνπ E.O.T. γηα έιεγρν ηα βηβιία (MAIN COURANTE) ηεο εκεξήζηαο θίλεζεο θαη ρξέσζεο
ησλ πειαηψλ θαζψο θαη ηα αληίγξαθα ησλ ινγαξηαζκψλ πνπ επηδίδνληαη ζηνπο πειάηεο.
Σπκβφιαηα πνπ δελ ππνβιήζεθαλ γηα ζεψξεζε θαη έιεγρν, φπσο πην πάλσ, δελ ζα έρνπλ θακηά απνδεηθηηθή ηζρχ γηα ηνλ E.O.T., ζε
πεξίπησζε πνπ ζα αλαθχςεη δηαθνξά αλάκεζα ζηνπο ζπκβαιιφκελνπο.
Σηνπο παξαβάηεο ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ ζα επηβιεζνχλ δηνηθεηηθέο θπξψζεηο πνπ θζάλνπλ κέρξη ηελ αλάθιεζε ηνπ δηνξηζκνχ
ηνπ ππεχζπλνπ Δ/ληή ηνπ μελνδνρείνπ, εθφζνλ ηα ζπκβφιαηα θέξνπλ ηελ ππνγξαθή ηνπ θαη ηνλ ππνβηβαζκφ ηεο Ξελνδνρεηαθήο
Mνλάδαο ζηελ ηάμε εθείλε πνπ αληηζηνηρνχλ νη εηζπξαηηφκελεο ηηκέο θαηά ηε δηαπίζησζε ηεο παξάβαζεο (B.Δ. 27/4 - 14/5/1937
άξζξ. 10).
'Απθπο 17
O μελνδφρνο, γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ, ππνρξενχηαη λα δηαηεξεί αλνηρηφ ην μελνδνρείν ηνπ γηα φιν ην 24σξν,
δηαζέηνληαο ππάιιειν ππνδνρήο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο θαη λπρηνζπξσξφ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο.
Eπίζεο ππνρξενχηαη λα έρεη γηα φιν ην 24σξν ζε ιεηηνπξγία ην ηειεθσληθφ θέληξν ηνπ μελνδνρείνπ ηνπ.
'Απθπο 18
Oη ππεχζπλνη Δ/ληέο πνπ δηνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ E.O.T., είλαη ππνρξεσκέλνη λα θξνληίδνπλ γηα ηελ ηήξεζε ηνπ παξφληνο
Kαλνληζκνχ θαη γηα ηνπο λφκνπο πνπ αθνξνχλ ζηα μελνδνρεία θαη ηηο ινηπέο δηαηάμεηο.
Oη επηρεηξεκαηίεο μελνδφρνη νθείινπλ λα κελ παξεκβαίλνπλ ζηα θαζήθνληα ηνπ Δ/ληή. ζηελ πεξίπησζε ηεο παξέκβαζεο ν Δ/ληήο
ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη ζρεηηθή αλαθνξά ζηελ αξκφδηα Yπεξεζία ηνπ E.O.T.
Παξάβαζε ησλ αλσηέξσ επηζχξεη δηνηθεηηθέο θπξψζεηο ηφζν ζε βάξνο ηνπ Δ/ληή φζν θαη ζε βάξνο ηεο Eπηρείξεζεο.
'Απθπο 19
Oη ινγαξηαζκνί πειαηψλ εηζπξάηηνληαη ζπλήζσο θάζε εβδνκάδα. O μελνδφρνο φκσο δηθαηνχηαη λα δεηήζεη ηελ εμφθιεζή ηνπο θαη
θαζεκεξηλψο.
Σε πεξίπησζε κε έγθαηξεο εμφθιεζεο ηνπ ινγαξηαζκνχ, ν μελνδφρνο δηθαηνχηαη λα αξλεζεί ηε ζπλέρηζε ηεο κίζζσζεο ηνπ
δσκαηίνπ ή ηεο θιίλεο, λα παξαθξαηήζεη θαηά ηελ αλαρψξεζε ηνπ νθεηιέηε πειάηε φια ηα αληηθείκελά ηνπ πνπ έρνπλ εηζθνκηζηεί
ή παξαδνζεί ζ' απηφλ απφ ηνλ πειάηε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ N.Δ. 5205/1931.
'Απθπο 20
O πειάηεο θαηά ηελ άθημή ηνπ ζην μελνδνρείν, νθείιεη λα παξαδψζεη ζηνλ μελνδφρν ή ζηνλ εληεηαικέλν Δ/ληή ηνπ μελνδνρείνπ ηα
πνιχηηκα ή ζεκαληηθήο αμίαο αληηθείκελα θαζψο θαη ηα ρξήκαηα πνπ έρεη καδί ηνπ παίξλνληαο ζρεηηθή απφδεημε. Σε αληίζεηε
πεξίπησζε ν μελνδφρνο δελ επζχλεηαη γηα ηελ ηπρφλ απψιεηά ηνπο.
Γηα ηα ινηπά αληηθείκελα πνπ εηζθνκίδνληαη ζην μελνδνρείν απφ ηνλ πειάηε, ν μελνδφρνο απαιιάζζεηαη απφ θάζε επζχλε, αλ ε
δεκηά ή ε απψιεηα νθείιεηαη ζε ακέιεηα ηνπ πειάηε ή ησλ πξνζψπσλ πνπ ηνλ ζπλνδεχνπλ, ηνλ επηζθέπηνληαη ή βξίζθνληαη ζηελ
ππεξεζία ηνπ.
Eπίζεο ν μελνδφρνο απαιιάζζεηαη απφ θάζε επζχλε, αλ ε βιάβε, ε θαηαζηξνθή ή ε απψιεηα νθείιεηαη ζε αλψηεξε βία (ζεηζκφο,
ππξθατά θιπ) ή ζηελ ηδηάδνπζα θχζε ηνπ πξάγκαηνο.

'Απθπο 21
Σε πεξίπησζε αζζέλεηαο απφ κνιπζκαηηθή ή κεηαδνηηθή λφζν ή παξαθξνζχλεο ή ζαλάηνπ ή απηνθηνλίαο ηνπ πειάηε κέζα ζην
μελνδνρείν, ν μελνδφρνο δηθαηνχηαη απνδεκίσζε απφ ηνλ πειάηε ή απφ ηνπο δηθαηνχρνπο ηνπ γηα ηηο δαπάλεο ή δεκίεο πνπ
πξνήιζαλ απφ ην ζπκβάλ.
Tν πνζφ ηεο απνδεκίσζεο θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηνπ E.O.T.
O πειάηεο ηνπ μελνδνρείνπ είλαη ππεχζπλνο γηα θάζε βιάβε ή δεκία πνπ έγηλε ζην μελνδνρείν θαη νθείιεηαη ζ' απηφλ ή ηνπο
επηζθέπηεο ηνπ ή ζην ππεξεηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ, ή ζε θάζε άιιν πξφζσπν, γηα ην νπνίν επζχλεηαη ν πειάηεο (ζξαχζε γπαιηθψλ,
πηαηηθψλ, ληπηήξσλ, βιάβεο επίπισλ, ηαπήησλ, ξνπρηζκνχ θιπ).

'Απθπο 22
O πειάηεο ππνρξενχηαη:
α) Nα ππνγξάςεη θαηά ηελ είζνδφ ηνπ ζην μελνδνρείν ηα δειηία πνπ δηαηάζζνληαη απφ ηηο Aξρέο.
β) Nα παξαδίδεη ζην ζπξσξείν ην θιεηδί ηνπ δσκαηίνπ ηνπ θαηά ηελ έμνδφ ηνπ απφην μελνδνρείν. ν μελνδφρνο ππνρξενχηαη ζε θάζε
πεξίπησζε λα δηαζέηεη θαη δεχηεξν θιεηδί γηα θάζε δσκάηην ηεο Ξελνδνρεηαθήο ηνπ Mνλάδαο.
γ) Nα δέρεηαη ηνπο επηζθέπηεο ηνπ ζηηο αίζνπζεο ηνπ μελνδνρείνπ. Eπηζθέςεηο ζηα δσκάηηα απαγνξεχνληαη, εθηφο αλ ν πειάηεο
δηαζέηεη δηακέξηζκα.
'Απθπο 23
Aπαγνξεχεηαη:
α) H παξαζθεπή ζηα δσκάηηα ηνπ μελνδνρείνπ απφ ηνπο πειάηεο θαγεηψλ θαη αθεςεκάησλ θαζψο θαη ε εζηίαζε κέζα ζ' απηά
εθηφο ησλ αζζελψλ ή απηψλ πνπ έρνπλ δεηήζεη ROOM SERVICE.
β) H ρξήζε απφ ηνπο πειάηεο πεηξειαηνκεραλψλ, θακηλέησλ, ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ θιπ.
γ) H ρξεζηκνπνίεζε ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο γη' άιιν ζθνπφ εθηφο γηα θσηηζκφ θαη μπξηζηηθή κεραλή.
δ) H πιχζε ζηα δσκάηηα αζπξφξξνπρσλ θαη ινηπψλ εηδψλ ηκαηηζκνχ.
ε) H ηνπνζέηεζε ζηνπο δηαδξφκνπο ηνπ μελνδνρείνπ θάζε είδνπο απνζθεπψλ.
ζη) H κεηαθίλεζε ζηα δσκάηηα επίπισλ θαη ε δηάλνημε ζηνπο ηνίρνπο νπψλ γηα αλάξηεζε θσηνγξαθηψλ ή άιισλ αληηθεηκέλσλ.
δ) H δηαηήξεζε κέζα ζην μελνδνρείν θάζε είδνπο θαηνηθηδίσλ δψσλ, εθηφο αλ δηαηίζεηαη ζην μελνδνρείν εηδηθφο γηα ηνχην ρψξνο.
ε) Tα ηπρεξά παηρλίδηα.
ζ) H κνπζηθή, ηα άζκαηα θαη θάζε είδνπο ζπγθεληξψζεηο, πνπ πξνμελνχλ ζφξπβν ή ελφριεζε ζηνπο ινηπνχο πειάηεο. Γηα θάζε
ζφξπβν ή ελφριεζε απφ αλήιηθνπο επζχλνληαη νη γνλείο ή νη θεδεκφλεο ηνπο.
η) H κεηαθνξά θαη ρξήζε έμσ απφ ηα δσκάηηα ιηλψλ πξνζνςίσλ θαη ινηπψλ εηδψλ ηκαηηζκνχ.

'Απθπο 24
O πειάηεο νθείιεη λα ζπκπεξηθέξεηαη κε επγέλεηα ζην πξνζσπηθφ ηνπ μελνδνρείνπ θαη γηα θάζε παξάπνλν ελαληίνλ ηνπ λα
αλαθέξεηαη ζηε Δ/λζε, ε νπνία θαη ππνρξενχηαη λα ηνλ ηθαλνπνηήζεη ζην κέηξν ηνπ εθηθηνχ θαη λφκηκνπ.
Σε πεξίπησζε πνπ ν πειάηεο παξαβαίλεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Kαλνληζκνχ, ζνξπβεί ζπζηεκαηηθά, ελνριεί ηνπο ινηπνχο
πειάηεο θαη γεληθά ζπκπεξηθέξεηαη αλάξκνζηα ζ' απηνχο θαη ην πξνζσπηθφ, κπνξεί λα ζεσξεζεί σο αλεπηζχκεηνο θαη ε Δ/λζε ηνπ
μελνδνρείνπ δηθαηνχηαη λα απαηηήζεη κέζα ζε 24 ψξεο λα εγθαηαιείςεη ην μελνδνρείν θαη λα εθθελψζεη ην δσκάηην απφ ηηο
απνζθεπέο ηνπ.

'Απθπο 25
Aλ εθδεισζεί θξνχζκα κνιπζκαηηθήο λφζνπ νη νηθείνη ηνπ άξξσζηνπ θαη ν ζεξάπνληαο ηαηξφο νθείινπλ ακέζσο λα εηδνπνηήζνπλ
ηε Δ/λζε ηνπ μελνδνρείνπ, ην νηθείν Aζηπλνκηθφ Tκήκα θαη ην πιεζηέζηεξν Yγεηνλνκηθφ Kέληξν.
'Απθπο 26
Σε πεξίπησζε παξάβαζεο ηνπ παξφληνο Kαλνληζκνχ, ν πειάηεο ή ν μελνδφρνο κπνξνχλ, αλ ρξεηαζηεί, λα απεπζπλζνχλ ζηελ
Tνπξηζηηθή Aζηπλνκία ή ειιείςεη απηήο, ζηηο ινηπέο Aζηπλνκηθέο Aξρέο, νη νπνίεο ππνρξενχληαη λα πξνζθέξνπλ θάζε λφκηκε
βνήζεηα θαη λα επηβάινπλ ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Kαλνληζκνχ απηνχ.
'Απθπο 27

O Kαλνληζκφο Σρέζεσλ Ξελνδφρσλ θαη Πειαηψλ πνπ ίζρπε κε ηελ 7778/31-3-1955 απφθαζή καο θαηαξγείηαη απφ ηε δεκνζίεπζε
ηνπ παξφληνο.

H παξνχζα λα δεκνζηεπζεί ζηελ Eθεκεξίδα ηεο Kπβεξλήζεσο.

Aζήλα 29 Iαλνπαξίνπ 1976
O Γεληθφο Γξακκαηέαο
TZANNHΣ TZANETAKHΣ
2) O θαλνληζκφο απηφο κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη κε απνθάζεηο ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηνπ E.O.T., πνπ δεκνζηεχνληαη ζηελ
Eθεκεξίδα ηεο Kπβεξλήζεσο.

