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ΘΕΜΑ:

Αξιολόγηση των ενοικιαζόµενων επιπλωµένων δωµατίων – διαµερισµάτων σε κατηγορίες
κλειδιών

Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε,
µε την παρούσα επιστολή θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε για την αξιολόγηση των ενοικιαζόµενων
επιπλωµένων δωµατίων – διαµερισµάτων σε κατηγορίες κλειδιών.
Η διαδικασία της επιτόπιας αξιολόγησης του καταλύµατος περιλαµβάνει την συλλογή εκείνων των
στοιχείων που απαιτούνται για τον καθορισµό των τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών των
ενοικιαζόµενων επιπλωµένων δωµατίων-διαµερισµάτων µε κύριο σκοπό την κατάταξη τους σε
κατηγορίες κλειδιών.
Η επιτόπια αξιολόγηση διενεργείται από κατάλληλους επιθεωρητές της A CERT. Κατά τη διάρκεια
της επιτόπιας αξιολόγησης ο επιθεωρητής θα λαµβάνει φωτογράφηση των εγκαταστάσεων (δωµατίων,
χώρων υποδοχής, παρκινγκ κτλ.) του καταλύµατος και που απαιτούνται για την διασφάλιση της
αντιπροσωπευτικότητας.
Ο Επιθεωρητής κατά τη διαδικασία της επιτόπιας αξιολόγησης συµπληρώνει µαζί µε τον ιδιοκτήτη και
µε σαφήνεια το καθορισµένο ερωτηµατολόγιο κριτηρίων του Υπουργείου. Στη συνέχεια ολοκληρώνεται η
Έκθεση Επιθεώρησης του καταλύµατος, η οποία πρέπει να αποσταλεί προς κατάθεση στην αρµόδια
Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισµού Κεντρικής Μακεδονίας.
Η κατάταξη των Ενοικιαζόµενων Επιπλωµένων ∆ωµατίων – ∆ιαµερισµάτων σε κατηγορίες κλειδιών
περιλαµβάνει τα ακόλουθα βήµατα:
1. Συµπλήρωση της αίτησης κατάταξης προς την αρµόδια ΠΥΤ,
2. Πληρωµή του αντίστοιχου παραβόλου (ανάλογα µε τον αριθµό των ∆ωµατίων-∆ιαµερισµάτων)
ηλεκτρονικά – 2€ / ∆ωµάτιο µε ελάχιστη πληρωµή 40€,
3. Προσκόµιση του παλαιού σήµατος κατάταξης σε Κλειδιά του καταλύµατος ή την
Γνωστοποίηση Λειτουργίας του,
Τα παραπάνω κατατίθεται στην αρµόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισµού Κεντρικής Μακεδονίας,
Τσιµισκή 136, Θεσσαλονίκη 546 21.

Εάν η κατάθεση δεν γίνει από τον Ιδιόκτητη του καταλύµατος, τότε απαιτείται ΚΑΙ εξουσιοδότηση στο
όνοµα αυτού που θα τα καταθέσει. Στη συνέχεια ολοκληρώνεται η επιθεώρηση του καταλύµατος, όπως
περιγράφεται παραπάνω, και
1. κατατίθεται µε την ιδία διαδικασία, µόνο η Έκθεση Επιθεώρησης ώστε να εκδοθεί στη συνέχεια
και να αποσταλεί ηλεκτρονικά το νέο σήµα του καταλύµατος.
Το κόστος της αξιολόγησης κατάταξης ανέρχεται στο ποσό των 150,00€ + ΦΠΑ (186,00€).
Η διαδικασία της αξιολόγησης ξεκινά µε την υποβολή της Αίτησης Κατάταξης και την κατάθεση
προκαταβολής ύψους 75,00€ + ΦΠΑ, ή πλήρη εξόφληση του συνολικού ποσού, στους κάτωθι αριθµούς
λογαριασµών:
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ IBAN GR77 0172 2730 0052 7309 3547 793,
∆ικαιούχος A CERT.
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ IBAN GR18 0110 2530 0000 2530 0277 404,
∆ικαιούχος A CERT.
Ο Φορέας µπορεί να προβεί στην κατάθεση των δικαιολογητικών στην αρµόδια Περιφερειακή
Υπηρεσία Τουρισµού Κεντρικής Μακεδονίας µετά από συνεννόηση µε τον ιδιοκτήτη.
Είµαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση.
Με εκτίµηση,

Στέφανος Μπίλλας
Πρόεδρος

