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1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: 
Ο Κανονισμός αυτός περιλαμβάνει τους όρους και τις προϋποθέσεις παροχής των υπηρεσιών ελέγχου και επιθεώρησης 
τουριστικών καταλυμάτων (ξενοδοχείων, ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων – διαμερισμάτων και ξενοδοχείων 
boutique, καθώς και κατασκηνώσεων εις το εξής «ΤΚ») με σκοπό την έκδοση Τεχνικής Έκθεσης και Βεβαίωσης Συνδρομής 
Προϋποθέσεων (ΒΕΣΥΠ) για την κατάταξη σε κατηγορίες κλειδιών και αστεριών ή / και για την χορήγηση Σήματος 
«Ελληνικό Πρωινό», από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας ή τις οικίες Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού του 
ΕΟΤ (στην περίπτωση ΕΕΔΔ) σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας και των κανονιστικών εγγράφων και ειδικά των : 

 

ΓΕΝΙΚΑ  

• ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17065:2012 

• ΕΣΥ∆ ΚΟ-ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ/01/00/2-7-2015, 

• Ν.4276/2014 (ΦΕΚ Α 155) 

• Ν.4442/2016 (ΦΕΚ Α' 230) 

• ΥΑ 219 (ΦΕΚ 14/Β/2015) 

• ΞΕΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΚ 

• ΞΕΕ - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ www.cert.grhotes.gr 

• ΞΕΕ - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Για ΦΔΕΕ & Επιθεωρητές 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ  

• ΥΑ 216 (ΦΕΚ 10/Β/2015) 

• ΥΑ 19102/2016 (ΦΕΚ Β 3387) ,  

• ΥΑ 21654/2017 (ΦΕΚ Β 4242)  

• ΥΑ 17352/2018 (ΦΕΚ Β 4822) 

• ΥΑ 4418 ΦΕΚ B 972/2019 
 

 
ΕΕΔΔ 

• ΥΑ 12868/2018 (ΦΕΚ Β 3119)  

• ΥΑ 4418 ΦΕΚ B 972/2019 

• ΥΑ 4415 ΦΕΚ B 1011/2019 
CAMPING  

• YA 14129/2015 (ΦΕΚ Β 1476) ,  

• YA 7254/2017 (ΦΕΚ Β 1596) και  

• YA 21662/2017 (ΦΕΚ Β 4242),  

• ΥΑ 4418 ΦΕΚ B 972/2019 
BOUTIQUE Hotel 

• Κανονισμός ΞΕΕ 25/7/2017 
• Υ.Α. 19102 (ΦΕΚ  3387/Β/20.10.16) 

• Υ.Α. 219 (ΦΕΚ 14/Β/12.01.2015)  
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΩΙΝΟ 

• ΞΕΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Σήματος «Ελληνικό Πρωινό» 

 
 
Ο Κανονισμός εφαρμόζεται σε όλες τις περιπτώσεις που ο ΦΔΕΕ παρέχει υπηρεσίες ελέγχου ΤΚ υπό το ανωτέρω 
νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και περιγράφει το σύνολο των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων της AVRV ως ΦΔΕΕ 
Διενέργειας Ελέγχων Επιθεωρήσεων (ΦΔΕΕ) και του Εκμεταλλευτή του ΤΚ που ελέγχεται ή έχει ελεγχθεί από την AVRV. Ο 
Κανονισμός αυτός εξασφαλίζει ότι οι υπηρεσίες του ΦΔΕΕ παρέχονται ισότιμα προς κάθε επιλέξιμο ΤΚ και ο ΦΔΕΕ δεν 
κάνει διακρίσεις στα αιτήματα που δέχεται από ΤΚ για παροχή υπηρεσιών για λόγους μεγέθους, φήμης, τοποθεσίας, 
συμμετοχής σε όμιλο επιχειρήσεων ή άλλο. 
 
Ο Κανονισμός ενσωματώνει πλήρως τις απαιτήσεις, κατευθύνσεις και κριτήρια που καθορίζονται από το ανωτέρω 
νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Στην περίπτωση αλλαγής των προτύπων αναφοράς, ο κανονισμός αυτός μπορεί να 
τροποποιείται και ο ΦΔΕΕ έχει την υποχρέωση να ενημερώνει τα ενδιαφερόμενα μέρη αν η αλλαγή επηρεάζει τις 
παρεχόμενες υπηρεσίες.    
 
Ο Κανονισμός αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της συμφωνίας που συνάπτεται μεταξύ του ΦΔΕΕ και του Εκμεταλλευτή του 
ΤΚ και τα δύο μέρη δεσμεύονται για την συμμόρφωση με τις προβλέψεις του Κανονισμού και τις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από αυτές.  

 
2. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 

Ο ΦΔΕΕ AVRV Ανώνυμη Εταιρεία Ελέγχων, Αξιολογήσεων και Πιστοποίησης είναι μία πολυμετοχική ανώνυμη 
εταιρεία με έδρα τα Σπάτα Αττικής, οδός Αγίου Θωμά 18. 
 
Η Διοίκηση του ΦΔΕΕ υποχρεούται να παρέχει τους πόρους και τα μέσα έτσι ώστε να αποφεύγονται περιπτώσεις 
συγκρουόμενων συμφερόντων και να διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα των δραστηριοτήτων και η ανεξαρτησία και 
αμεροληψία των αποφάσεων που αφορούν τον έλεγχο των ΤΚ. 
  
Ειδικότερα η Διοίκηση του ΦΔΕΕ υποχρεούται να εξασφαλίζει τους πόρους έτσι ώστε: 
➢ να λειτουργεί κάτω από ένα οργανωτικό σχήμα το οποίο εξασφαλίζει την αμεροληψία των αποφάσεων  
➢ να εφαρμόζει ένα σύστημα διαχείρισης για το οποίο έχει διαπίστευση συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του προτύπου 

EN ISO/IEC 17065  
➢ να απασχολεί μόνιμο και συνεργαζόμενο προσωπικό με επάρκεια γνώσεων και εμπειρίας κατάλληλη για τον έλεγχο 

όπως αυτή ορίζεται από το κείμενο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. 
➢ να απασχολεί μόνιμο και συνεργαζόμενο προσωπικό το οποίο δεσμεύεται μέσω των συμβατικών του υποχρεώσεων 

να ακολουθεί τον Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας. 
➢ να απασχολεί ως Επιθεωρητές μόνιμο και συνεργαζόμενο προσωπικό το οποίο δεν εμπλέκεται άμεσα ή έμμεσα με 

οποιοδήποτε τρόπο σε καμία από τις διαδικασίες αδειοδότησης του ΤΚ κατά τρόπο που να διακινδυνεύει την 
αξιοπιστία των αποτελεσμάτων της επιθεώρησης.  

 
3. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ : 

3.1. Ο ΦΔΕΕ χειρίζεται όλες τις πληροφορίες που αφορούν στο ελεγχόμενο ΤΚ με απόλυτη εχεμύθεια ανεξάρτητα από 
την πηγή προέλευσης.  

3.2. Το προσωπικό όλων των βαθμίδων του ΦΔΕΕ δεσμεύεται μέσω συμβατικών υποχρεώσεων για την τήρηση της 
εμπιστευτικότητας και υπογράφει για τον σκοπό αυτό σχετική δήλωση κατά την ανάληψη των υποχρεώσεών. 
Αντίγραφα των δηλώσεων αυτών είναι στην διάθεση των άμεσα ενδιαφερομένων μερών (πελάτη και ελεγχόμενου). 
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3.3. Ο Εκμεταλλευτής του ΤΚ έχει το δικαίωμα να ζητήσει επιπλέον από κάθε μέλος που συμμετέχει στην ομάδα 
Ελέγχου, την υπογραφή ιδιαίτερης μεταξύ τους συμφωνίας τήρησης εμπιστευτικότητας. 

3.4. Ο ΦΔΕΕ δεν μεταβιβάζει πληροφορίες σε τρίτους, εξαίρεση σε αυτό αποτελούν οι έλεγχοι που δέχεται ο ΦΔΕΕ στο 
πλαίσιο διατήρησης της διαπίστευσής του ή μετά από έγγραφο αίτημα των αρμόδιων δημόσιων αρχών (το αρμόδιο 
Υπουργείο και τις Υπηρεσίες του, τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές, το ΕΣΥΔ και το ΞΕΕ ή τις οικείς ΠΥΤ). Στην 
περίπτωση αυτή ενημερώνεται ο Εκμεταλλευτής και οι τυχόν άλλοι άμεσα ενδιαφερόμενοι.  

 
4. ΓΕΝΙΚΑ 

4.1. Ο Εκμεταλλευτής του ΤΚ παρέχει στον ΦΔΕΕ πρόσβαση σε όλους τους χώρους του ΤΚ, όλες τις πληροφορίες και 
τεκμήρια που χαρακτηρίζονται κατά την κρίση του ΦΔΕΕ απαραίτητα για την παροχή εξασφάλισης ότι τα κριτήρια 
κατάταξης ικανοποιούνται και για την βεβαίωση της συνδρομής των προϋποθέσεων της κατάταξης του ΤΚ, επίσης 
παρέχει στον ΦΔΕΕ εξουσιοδότηση να υποβάλλει την Τεχνική Έκθεση και το αποδεικτικό υλικό στο ΞΕΕ ή τις οικείς 
ΠΥΤ για την έκδοση του Πιστοποιητικού.    

4.2. Ο Εκμεταλλευτής του ΤΚ έχει την υποχρέωση να θέτει στη διάθεση των Επιθεωρητών του ΦΔΕΕ όλες τις 
πληροφορίες σχετικά με παράπονα / καταγγελίες από ενδιαφερόμενα μέρη, τις εκθέσεις επιθεωρήσεων και ελέγχων 
από αρμόδιες σχετικές ελεγκτικές αρχές, καθώς και τον τρόπο διαχείρισής τους και οι οποίες αφορούν τα κριτήρια 
που εξετάζονται για την βεβαίωση συνδρομής προϋποθέσεων για την κατάταξη του ΤΚ.   

4.3. Ο Εκμεταλλευτής του ΤΚ είναι υποχρεωμένος να αποδέχεται στη διάρκεια των ελέγχων την παρουσία 
παρατηρητών, οι οποίοι μπορεί να είναι εκπαιδευόμενοι Επιθεωρητές του ΦΔΕΕ ή Αξιολογητές από το ΕΣΥΔ. Ο 
Εκμεταλλευτής ενημερώνεται εκ των προτέρων για την παρουσία των προσώπων αυτών.   

4.4. Ο Εκμεταλλευτής έχει δικαίωμα να ζητήσει αποδεικτικά στοιχεία από τον ΦΔΕΕ από τα οποία να προκύπτουν τα 
προσόντα των επιλεγμένων Επιθεωρητών. Ο Εκμεταλλευτής έχει δικαίωμα για μία φορά και χωρίς περαιτέρω 
αιτιολόγηση να απορρίψει Επιθεωρητή που προτείνεται από τον ΦΔΕΕ εκτός από τις περιπτώσεις έκτακτων 
επιθεωρήσεων για τη διερεύνηση παραπόνων / προσφυγών κατά του ελεγχόμενου ΤΚ. Περαιτέρω απορρίψεις 
πρέπει να επεξηγηθούν εγγράφως.  

 
5. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΚ 

5.1. Ο Εκμεταλλευτής του ΤΚ υποβάλλει στον ΦΔΕΕ αίτημα παροχής υπηρεσιών ελέγχου (για την διευκόλυνση της 
επικοινωνίας είναι δυνατό να χρησιμοποιείται το προβλεπόμενο προς αυτό έντυπο του ΦΔΕΕ). Ο ΦΔΕΕ αποστέλλει 
επίσημη γραπτή πρόταση συνεργασίας και τον παρόντα Κανονισμό και ενημέρωση για την διαδικασία και τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υλοποίηση του ελέγχου. 

5.2. Με την αποδοχή της πρόταση συνεργασίας ο Εκμεταλλευτής αποδέχεται ταυτόχρονα και τον παρόντα Κανονισμό 
Παροχής Υπηρεσιών Ελέγχου, οπότε ο ΦΔΕΕ αποστέλλει υπογεγραμμένο Ιδιωτικό Συμφωνητικό σε δύο αντίγραφα. 
Ο Εκμεταλλευτής του ΤΚ επιστρέφει στον ΦΔΕΕ υπογεγραμμένο το ένα από τα δύο αντίγραφα του Ιδιωτικού 
Συμφωνητικού μαζί με αντίγραφο της απόδειξης καταβολής της προκαταβολής έναντι του αντίτιμου παροχής 
υπηρεσιών που προβλέπεται.  

5.3. Εκτός του Ιδιωτικού συμφωνητικού ο Εκμεταλλευτής του ΤΚ υποβάλει στον ΦΔΕΕ: 
5.3.1. Για τον Έλεγχο Κατάταξης ΤΚ : 

a) αντίγραφο του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (ΕΣΛ) ή της Γνωστοποίησης Λειτουργίας του ΤΚ,  
b) αντίγραφο των εγκεκριμένων κατόψεων όλων των επιπέδων του ΤΚ, όπου αποτυπώνονται όλα τα 

καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, οι κολυμβητικές δεξαμενές καθώς και όποιος άλλος χώρος ή 
λειτουργία αποτελεί κριτήριο κατάταξης, 

c) Στην περίπτωση Ξενοδοχείων υποβάλλεται και αντίγραφο του Ερωτηματολογίου Αυτοαξιολόγησης του 
ΤΚ που προκύπτει από την ιστοσελίδα του ΞΕΕ καθώς και όλα τα έγγραφα και αποδεικτικά που 
προκύπτουν από την συμπλήρωση του Ερωτηματολογίου (για τον σκοπό αυτό ο Εκμεταλλευτής του ΤΚ 
οφείλει να ακολουθήσει την διαδικασία που ορίζεται από το Εγχειρίδιο Χρήσης Διαδικτυακού Τόπου 
http://cert.grhotels.gr που εκδίδεται από το ΞΕΕ). 

5.3.2. Για τον Έλεγχο Χορήγησης Σήματος «Ελληνικό Πρωινό» : την Άδεια του Καταστήματος Υγειονομικού 
ενδιαφέροντος όπου παρέχεται το πρωινό στο ΤΚ 

5.4. Ο Εκμεταλλευτής του ΤΚ είναι υποχρεωμένος  
5.4.1. Για τον Έλεγχο Κατάταξης ΤΚ : να εξασφαλίζει ότι το ΤΚ πληροί τις προϋποθέσεις για κατάταξη στην 

κατηγορία που έχει επιλεγεί με βάση το αποτέλεσμα της αυτοαξιολόγησης και ότι οι πληροφορίες και τα 
στοιχεία που υποβάλλονται είναι αληθείς. 

5.4.2. Για τον Έλεγχο Χορήγησης Σήματος «Ελληνικό Πρωινό» : να εξασφαλίζει ότι το πρωινό παρέχεται σύμφωνα 
με τα οριζόμενα κριτήρια στον Κανονισμό του ΞΕΕ «Όροι & Προϋποθέσεις Χορήγησης Σήματος Ελληνικό 
Πρωινό σε τουριστικά καταλύματα». 

5.5. Με την αποδοχή της πρότασης και της υπογραφής του σχετικού Συμφωνητικού, ο Διευθυντής Ελέγχου του ΦΔΕΕ 
επιλέγει την ομάδα που θα πραγματοποιήσει τον έλεγχο και ορίζει τον Επικεφαλής Επιθεωρητή για τον έλεγχο.  

5.6. Ο Επικεφαλής Επιθεωρητής επικοινωνεί με τον Εκμεταλλευτή του ΤΚ για να διευθετηθούν οι λεπτομέρειες του 
ελέγχου και συντάσσει σε συμφωνία με τον Εκμεταλλευτή αναλυτικό Πρόγραμμα Επιθεώρησης έτσι ώστε να 
εξασφαλίζεται η ολοκλήρωση του ελέγχου με τήρηση του χρονοδιαγράμματος που προβλέπεται από την νομοθεσία.  

5.7. Ο Εκμεταλλευτής του ΤΚ υποβάλλει αμέσως μετά Αίτηση Κατάταξης  
5.7.1. Για τον Έλεγχο Κατάταξης ΤΚ (Ξενοδοχεία και camping) : στον διαδικτυακό τόπο http://cert.grhotels.gr του 

ΞΕΕ (ο ΦΔΕΕ ενημερώνεται αυτόματα από το σύστημα για την ανάθεση - αίτηση), το οποίο αποτελεί την 
κατά νόμο ημερομηνία έναρξης του ελέγχου, ο οποίος πρέπει να ολοκληρωθεί εντός του 
χρονοδιαγράμματος που προβλέπει η νομοθεσία.  

http://cert.grhotels.gr/
http://cert.grhotels.gr/
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5.7.2. Για τον Έλεγχο Χορήγησης Σήματος «Ελληνικό Πρωινό» : στον διαδικτυακό τόπο cert.greekbreakfast.gr του 
ΞΕΕ 

5.7.3. Για τον Έλεγχο Κατάταξης ΤΚ (ΕΕΔΔ) : στην οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού 
 

6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
 
Ο έλεγχος υλοποιείται σύμφωνα με το Εγχειρίδιο Λειτουργίας του ΦΔΕΕ με βάση το πρότυπο ISO17065, την 
Κατευθυντήρια Οδηγία του ΕΣΥΔ για τον έλεγχο ΤΚ και τις προβλέψεις των σχετικών νομοθετικών και κανονιστικών 
εγγράφων. Η διαδικασία αυτή υλοποιείται ως εξής : 

 
Α) Για τον Έλεγχο Κατάταξης ΤΚ 
 
6.1. Έλεγχος Στάδιο 1: Έλεγχος και αξιολόγηση των εγγράφων που αφορούν το υπό έλεγχο ΤΚ 

6.1.1. Σκοπός του Σταδίου αυτού είναι να επιβεβαιωθεί ότι η απαιτούμενη τεκμηρίωση (βλ. σημείο 5.3) για τον 
σχεδιασμό και την υλοποίηση του ελέγχου είναι επαρκής και συμβαδίζει με την επιδιωκόμενη κατηγορία 
κατάταξης. Αυτό το Στάδιο του ελέγχου μπορεί να διενεργηθεί είτε επί τόπου στο ΤΚ είτε στα γραφεία του 
ΦΔΕΕ με την προϋπόθεση ο Εκμεταλλευτής να αποστείλει τα σχετικά έγγραφα.  

6.1.2. Η υλοποίηση του Σταδίου 1 γίνεται σύμφωνα με το Πρόγραμμα επιθεώρησης (βλ. παρ. 5.6) και αφού έχει 
καταβληθεί το αντίτιμο που προβλέπεται από την Πρόταση Συνεργασίας και το Ιδιωτικό Συμφωνητικό.  

6.1.3. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο των εγγράφων διαπιστωθεί οποιοδήποτε απόκλιση από τις προβλέψεις 
των κανονιστικών εγγράφων ή ασυμφωνία μεταξύ επιδιωκόμενης κατάταξης και του περιεχομένου των 
εγγράφων, ο Επικεφαλής Επιθεωρητής συντάσσει Έκθεση Ελέγχου Σταδίου 1 και ενημερώνει αυθημερόν 
επίσημα τον Εκμεταλλευτή έτσι ώστε να δρομολογηθούν οι απαραίτητες ενέργειες αντιμετώπισης της 
απόκλισης ή αν απαιτείται να αναβληθεί ή διακοπεί ο έλεγχος.  

6.1.4. Σε περίπτωση αναβολής του ελέγχου για χρονικό διάστημα τέτοιο που κατά την κρίση του Διευθυντή 
Ελέγχων του ΦΔΕΕ δεν επιτρέπει την ολοκλήρωση εντός του εκ της νομοθεσίας οριζόμενου 
χρονοδιαγράμματος ή διακοπής του ελέγχου,  ο Εκμεταλλευτής είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει εκ νέου 
Αίτηση Κατάταξης και η διαδικασία να ξεκινήσει από το σημείο που περιγράφεται στην παράγραφο 5.1. Στην 
περίπτωση αυτή τυχόν ποσό που έχει καταβληθεί στον ΦΔΕΕ ως προκαταβολή δεν επιστρέφεται. 

 
6.2. Έλεγχος Στάδιο 2 : Αυτοψία και έλεγχος στο ΤΚ 

6.2.1. Σκοπός του Σταδίου αυτού είναι να διαπιστωθεί η ικανοποίηση των κριτηρίων για την κατάταξη που έχει 
επιλέξει ο Εκμεταλλευτής για το ΤΚ και να συγκεντρωθεί όλο το απαραίτητο αποδεικτικό υλικό (έγγραφα, 
φωτογραφική αποτύπωση, μετρήσεις) που τεκμηριώνει το αποτέλεσμα του ελέγχου. 

6.2.2. Η υλοποίηση του Σταδίου 2 γίνεται σύμφωνα με το Πρόγραμμα επιθεώρησης (βλ. παρ. 5.6) και αφού έχει 
καταβληθεί το αντίτιμο που προβλέπεται από την Πρόταση Συνεργασίας και το Ιδιωτικό Συμφωνητικό.  

6.2.3. Για την υλοποίηση του Σταδίου 2 του ελέγχου η ομάδα Επιθεώρησης διενεργεί αυτοψία στο ΤΚ 
(ακολουθώντας τις προβλέψεις του προτύπου ISO19011 και χρησιμοποιώντας ειδικό για τον σκοπό αυτό 
ερωτηματολόγιο ελέγχου του ΦΔΕΕ), κατά την οποία : 
i. επισκέπτεται όλους τους κοινόχρηστους και βοηθητικούς χώρους του ΤΚ που απαιτείται για να 

διαπιστωθεί η ικανοποίηση των κριτηρίων για την κατάταξη που έχει επιλέξει ο Εκμεταλλευτής του ΤΚ 
ii. επισκέπτεται και εξετάζει τυχαίο και αντιπροσωπευτικό δείγμα δωματίων / διαμερισμάτων / θέσεων / 

οικίσκων (σύμφωνα με την σχετική Κατευθυντήρια Οδηγία του ΕΣΥΔ και ανάλογα με το είδος του 
καταλύματος) το οποίο επιλέγεται την πρώτη ημέρα της αυτοψίας από τα διαθέσιμα για έλεγχο δωμάτια 
/ διαμερίσματα / θέσεις / οικίσκους του ΤΚ 

iii. για την εξασφάλιση της αντιπροσωπευτικότητας της δειγματοληψίας ο αριθμός των διαθέσιμων προς 
έλεγχο δωματίων / διαμερισμάτων / θέσεων / οικίσκων (κατά περίπτωση) την ημέρα της αυτοψίας, 
πρέπει να είναι τουλάχιστον διπλάσιος από ελάχιστο ικανό δείγμα που ορίζεται από το εκάστοτε ισχύον 
κανονιστικό πλαίσιο,  

iv. επαληθεύει δειγματοληπτικά κατ’ ελάχιστον μια από τις διαστάσεις των χώρων όπως δηλώνονται στα 
εγκεκριμένα σχέδια του ΤΚ 

v. λαμβάνει φωτογραφικό υλικό αποτύπωσης των χώρων, του εξοπλισμού και των υποδομών,  
vi. συλλέγει και εξετάζει έγγραφα που αποδεικνύουν την ικανοποίηση των κριτηρίων κατάταξης,  
vii. καταμετρά εξοπλισμό,  
viii. παρακολουθεί τις παρεχόμενες υπηρεσίες,  
ix. διενεργεί συνεντεύξεις με το προσωπικό  

6.2.4. Στην περίπτωση που χρησιμοποιείται μετρητικός εξοπλισμός για την διενέργεια μετρήσεων, ο ΦΔΕΕ 
εξασφαλίζει την ορθότητα και ακρίβεια των μετρήσεων και είναι διαθέσιμα σε κάθε ζήτηση τα αρχεία 
τεκμηρίωσης των διακριβώσεων του μετρητικού εξοπλισμού.  

6.2.5. Ο Εκμεταλλευτής του ΤΚ είναι υποχρεωμένος να παρέχει έναν συνοδό για κάθε Επιθεωρητή καθ’ όλη τη 
διάρκεια της αυτοψίας.   

 
6.3. Σύνταξη Τεχνικής Έκθεσης με το αποτέλεσμα του ελέγχου του ΤΚ 

6.3.1. Με την ολοκλήρωση του ελέγχου ο Επικεφαλής Επιθεωρητή του ΦΔΕΕ εκδίδει Τεχνική Έκθεση που 
περιλαμβάνει τα αναγνωριστικά στοιχεία του ΤΚ που ελέγχθηκε, την συνολική βαθμολογία που προκύπτει 
από την ικανοποίηση βαθμολογούμενων κριτηρίων, τα αποτελέσματα του ελέγχου για κάθε κριτήριο καθώς 
και αναφορά στα αποδεικτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν το αποτέλεσμα του ελέγχου.  

http://cert.greekbreakfast.gr/
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6.3.2. Η Τεχνική Έκθεση υποβάλλεται με ηλεκτρονικό τρόπο από τον Επικεφαλής Επιθεωρητή του ΦΔΕΕ στον 
διαδικτυακό τόπο του ΞΕΕ (στην περίπτωση Ξενοδοχείου ή camping) αμέσως με την ολοκλήρωση του 
ελέγχου ενώ σε κάθε περίπτωση παραδίδεται και σε έντυπη μορφή στον Εκμεταλλευτή του υπό έλεγχο ΤΚ. 

6.3.3. Στην περίπτωση Ξενοδοχείου ή camping ο Εκμεταλλευτής του ΤΚ είναι υποχρεωμένος να παρέχει στην 
ομάδα Επιθεώρησης του ΦΔΕΕ κατάλληλη σύνδεση στο διαδίκτυο καθ’ όλη την διάρκεια της αυτοψίας έτσι 
ώστε να είναι δυνατή η επικοινωνία με τον ιστότοπο του ΞΕΕ. Ο ΦΔΕΕ δεν ευθύνεται για τυχόν 
καθυστερήσεις στην κατάταξη του ΤΚ ή πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση του Εκμεταλλευτή του ΤΚ που 
προκύπτει από την μη ύπαρξη κατάλληλης σύνδεσης στο διαδίκτυο κατά την αυτοψία. 

6.3.4. Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα του ελέγχου περιλαμβάνει μη συμμόρφωση με τις Υποχρεωτικές Τεχνικές 
ή Λειτουργικές Προδιαγραφές (όπως ορίζεται από την νομοθεσία) ή βαθμολογία από τα βαθμολογούμενα 
κριτήρια χαμηλότερη από την προβλεπόμενη για την κατηγορία κατάταξης που έχει επιλεγεί, ο 
Εκμεταλλευτής του ΤΚ είναι υποχρεωμένος να προσδιορίσει τις απαραίτητες κατάλληλες διορθωτικές 
ενέργειες για την άρση της μη συμμόρφωσης ή την επίτευξη της απαραίτητης βαθμολογίας. 

6.3.5. Ο τρόπος επαλήθευσης της εφαρμογής και της αποτελεσματικότητας των διορθωτικών ενεργειών, 
συμφωνείται μεταξύ Επικεφαλή Επιθεωρητή και Εκμεταλλευτή του ΤΚ, καταγράφεται στην Τεχνική Έκθεση 
και μπορεί να περιλαμβάνει : 
i. αποστολή στον Επικεφαλής Επιθεωρητή κατάλληλου αποδεικτικού υλικού (π.χ. αντίγραφα τιμολογίων 

προμήθειας, αντίγραφα συμβάσεων, καταστάσεις προσωπικού, φωτογραφικό υλικό ή / και άλλο) 
ii. νέα επίσκεψη αυτοψίας 

6.3.6. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των διορθωτικών ενεργειών προσδιορίζεται από τον Εκμεταλλευτή του ΤΚ. 
Σε περίπτωση που η επαλήθευση της εφαρμογής και της αποτελεσματικότητας των διορθωτικών ενεργειών 
γίνει εντός του εκ της νομοθεσίας προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος για την ολοκλήρωση του ελέγχου 
(εντός 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής Αίτησης), ο Επικεφαλής Επιθεωρητής με την ολοκλήρωση 
της αυτοψίας υποβάλει Τεχνική Έκθεση με το τελικό αποτέλεσμα μετά την επαλήθευση των τυχόν 
διορθωτικών ενεργειών.  

6.3.7. Ο Επικεφαλής Επιθεωρητής είναι υποχρεωμένος σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα από την πορεία 
υλοποίησης τυχόν διορθωτικών ενεργειών να υποβάλλει το οριστικό αποτέλεσμα της αυτοψίας και την τελική 
Τεχνική Έκθεση στον ΦΔΕΕ το αργότερο 28 ημέρες από την ημερομηνία υποβολής Αίτησης Κατάταξης. Σε 
περίπτωση που οι μη συμμορφώσεις δεν έχουν αρθεί ο Επικ. Επιθεωρητής καταχωρεί σχετική παρατήρηση 
στο αντίστοιχο πεδίο που αφορά τα επηρεαζόμενα κριτήρια.  

6.3.8. Η οριστική υποβολή του αποτελέσματος της αυτοψίας και της τελικής Τεχνικής Έκθεσης σηματοδοτεί το 
τέλος της αυτοψίας ελέγχου.  

 
6.4. Έκδοση Βεβαίωσης Συνδρομής Προϋποθέσεων (ΒΕΣΥΠ) για την κατάταξη του ΤΚ  

6.4.1. Ο Επικεφαλής Επιθεωρητής υποβάλει αυθημερόν την τελική Τεχνική Έκθεση και όλο το αποδεικτικό υλικό 
στον Διευθυντή Ελέγχου του ΦΔΕΕ ο οποίος αξιολογεί το αποτέλεσμα του ελέγχου. 

6.4.1.1. Σε περίπτωση που από το αποτέλεσμα της αυτοψίας και την τελική Τεχνική Έκθεση διαπιστωθεί πλήρης 
ικανοποίηση των κριτηρίων ο Διευθυντής Ελέγχου του ΦΔΕΕ εκδίδει την ΒΕΣΥΠ (στην περίπτωση 
Ξενοδοχείων ή camping το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης, την καταχωρεί με ηλεκτρονικό τρόπο 
στον ιστότοπο του ΞΕΕ) και την αποστέλλει σε έντυπη μορφή στον Εκμεταλλευτή του ΤΚ.  

6.4.2. Σε περίπτωση που από το αποτέλεσμα της αυτοψίας και την τελική Τεχνική Έκθεση διαπιστωθεί απόκλιση 
από τις Υποχρεωτικές Τεχνικές ή Λειτουργικές Προδιαγραφές (όπως ορίζεται από την νομοθεσία) ή 
βαθμολογία από τα βαθμολογούμενα κριτήρια χαμηλότερη από την προβλεπόμενη για την κατηγορία 
κατάταξης που έχει επιλέξει ο Εκμεταλλευτής του ΤΚ : 
i. δεν εκδίδεται ΒΕΣΥΠ.  
ii. για την έκδοση ΒΕΣΥΠ απαιτείται επανεκκίνηση της διαδικασίας από το σημείο που περιγράφεται στην 

παράγραφο 5.1  
iii. ο ΦΔΕΕ δεν φέρει καμία ευθύνη για καθυστερήσεις στην κατάταξη του ΤΚ ή πρόσθετη οικονομική 

επιβάρυνση του Εκμεταλλευτή του ΤΚ.  
6.4.3. Ο ΦΔΕΕ διατηρεί στο γραφείο του αντίγραφο της Τεχνικής Έκθεσης και της ΒΕΣΥΠ για τουλάχιστον 6 έτη 

μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου. 
 

Β) Για τον Έλεγχο Χορήγησης Σήματος «Ελληνικό Πρωινό» 
 
6.1. Έλεγχος και αξιολόγηση εγγράφων που αφορούν την παροχή «Ελληνικού Πρωινού» στο υπό έλεγχο ΤΚ 

6.1.1. Κατάλογος προσφερόμενου εδεσματολογίου «Ελληνικού Πρωινού»  
6.1.2. Σήμανση για κάθε έδεσμα του «Ελληνικού Πρωινού» 
6.1.3. Εγχειρίδιο Παρουσίασης & Προώθησης του Ελληνικού Πρωινού του ΤΚ (Ελληνικά& Αγγλικά), με στόχο τη 

διαρκή ενημέρωση του προσωπικού του ΤΚ 
6.1.4. αρχείο των κατά νόμο φορολογικών παραστατικών και τεκμηρίων προμήθειας των κατάλληλων ειδών για τα 

επιλεγμένα εδέσματα που απαρτίζουν το «Ελληνικό Πρωινό» που έχει επιλέξει ο Εκμεταλλευτής του ΤΚ 
6.1.5. Φύλλο «Μέτρησης Ικανοποίησης Πελατών». 
 

6.2. Παρατήρηση / Οπτικός Έλεγχος / Συνεντεύξεις με το προσωπικό κατά την διάρκεια παροχής του 
«Ελληνικού Πρωινού» στο ΤΚ 
6.2.1. Παρουσίαση / σερβίρισμα εδεσμάτων  
6.2.2. Τήρηση καλών πρακτικών και αισθητικών προδιαγραφών 
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6.2.3. Καθαριότητα και εμφάνιση χώρου παροχής πρωινού 
6.2.4. Ικανότητα  του προσωπικού να υποστηρίξει την φιλοσοφία του «Ελληνικού Πρωινού»  
6.2.5. Ο Εκμεταλλευτής του ΤΚ είναι υποχρεωμένος να παρέχει έναν συνοδό για κάθε Επιθεωρητή καθ’ όλη τη 

διάρκεια της αυτοψίας.   
 

6.3. Σύνταξη Τεχνικής Έκθεσης με το αποτέλεσμα του ελέγχου του ΤΚ 
6.3.1. Με την ολοκλήρωση του ελέγχου ο Επικεφαλής Επιθεωρητή του ΦΔΕΕ εκδίδει Τεχνική Έκθεση που 

περιλαμβάνει τα αναγνωριστικά στοιχεία του ΤΚ που ελέγχθηκε, το αποτέλεσμα ελέγχου ικανοποίησης κάθε 
κριτηρίου «Ελληνικό Πρωινό» καθώς και αναφορά στα αποδεικτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν το 
αποτέλεσμα του ελέγχου.  

6.3.2. Η Τεχνική Έκθεση υποβάλλεται με ηλεκτρονικό τρόπο από τον Επικεφαλής Επιθεωρητή του ΦΔΕΕ στον 
διαδικτυακό τόπο του ΞΕΕ αμέσως με την ολοκλήρωση του ελέγχου και παραδίδεται σε έντυπη μορφή στον 
Εκμεταλλευτή του υπό έλεγχο ΤΚ. 

6.3.3. Ο Εκμεταλλευτής του ΤΚ είναι υποχρεωμένος να παρέχει στην ομάδα Επιθεώρησης του ΦΔΕΕ κατάλληλη 
σύνδεση στο διαδίκτυο καθ’ όλη την διάρκεια της αυτοψίας έτσι ώστε να είναι δυνατή η επικοινωνία με τον 
ιστότοπο του ΞΕΕ. Ο ΦΔΕΕ δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστερήσεις στην κατάταξη του ΤΚ ή πρόσθετη 
οικονομική επιβάρυνση του Εκμεταλλευτή του ΤΚ που προκύπτει από την μη ύπαρξη κατάλληλης σύνδεσης 
στο διαδίκτυο κατά την αυτοψία. 

6.3.4. Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα του ελέγχου περιλαμβάνει μη συμμόρφωση με τα κριτήρια ελέγχου 
«Ελληνικό Πρωινό» ο Εκμεταλλευτής του ΤΚ είναι υποχρεωμένος να προσδιορίσει τις απαραίτητες 
κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες για την συμμόρφωση με τα κριτήρια ελέγχου. 

6.3.5. Ο τρόπος επαλήθευσης της εφαρμογής και της αποτελεσματικότητας των διορθωτικών ενεργειών, 
συμφωνείται μεταξύ Επικεφαλή Επιθεωρητή και Εκμεταλλευτή του ΤΚ, καταγράφεται στην Τεχνική Έκθεση 
και μπορεί να περιλαμβάνει : 
iii. αποστολή στον Επικεφαλής Επιθεωρητή κατάλληλου αποδεικτικού υλικού (π.χ. αντίγραφα εγγράφων, 

φωτογραφικό υλικό ή / και άλλο) 
iv. νέα επίσκεψη αυτοψίας 

6.3.6. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των διορθωτικών ενεργειών προσδιορίζεται από τον Εκμεταλλευτή του ΤΚ. 
Σε περίπτωση που η επαλήθευση της εφαρμογής και της αποτελεσματικότητας των διορθωτικών ενεργειών 
γίνει εντός του εκ της νομοθεσίας τυχόν προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος για την ολοκλήρωση του 
ελέγχου (όπως στην περίπτωση ταυτόχρονης υλοποίησης Ελέγχου Κατάταξης βλ. σημείο Α.6.3.6 ανωτέρω), 
ο Επικεφαλής Επιθεωρητής με την ολοκλήρωση της αυτοψίας διενεργεί προσωρινή καταχώρηση των 
αποτελεσμάτων της αυτοψίας και ενημερώνει τον ιστότοπο με το τελικό αποτέλεσμα μετά την επαλήθευση 
των διορθωτικών ενεργειών οπότε και γίνεται οριστική υποβολή της Τεχνικής Έκθεσης.  

6.3.7. Η οριστική υποβολή του αποτελέσματος της αυτοψίας και της τελικής Τεχνικής Έκθεσης σηματοδοτεί το 
τέλος της αυτοψίας ελέγχου.  

 
6.4. Έκδοση Βεβαίωσης Συνδρομής Προϋποθέσεων (ΒΕΣΥΠ) για την απονομή Σήματος «Ελληνικό Πρωινό»  

6.4.1. Ο Επικεφαλής Επιθεωρητής υποβάλει αυθημερόν την τελική Τεχνική Έκθεση και όλο το αποδεικτικό υλικό 
στον Διευθυντή Ελέγχου του ΦΔΕΕ ο οποίος αξιολογεί το αποτέλεσμα του ελέγχου. 

6.4.2. Σε περίπτωση που από το αποτέλεσμα της αυτοψίας και την τελική Τεχνική Έκθεση διαπιστωθεί πλήρης 
ικανοποίηση των κριτηρίων ο Διευθυντής Ελέγχου του ΦΔΕΕ εκδίδει την ΒΕΣΥΠ (σε περίπτωση 
ξενοδοχείου ή camping  το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης, την καταχωρεί με ηλεκτρονικό τρόπο 
στον ιστότοπο του ΞΕΕ) και την αποστέλλει σε έντυπη μορφή στον Εκμεταλλευτή του ΤΚ.  

6.4.3. Σε περίπτωση που από το αποτέλεσμα της αυτοψίας και την τελική Τεχνική Έκθεση διαπιστωθεί  μη 
συμμόρφωση με τα κριτήρια ελέγχου «Ελληνικό Πρωινό» ΤΚ : 
iv. δεν εκδίδεται ΒΕΣΥΠ για την Χορήγηση Σήματος «Ελληνικό Πρωινό».  
v. για την έκδοση ΒΕΣΥΠ απαιτείται επανεκκίνηση της διαδικασίας από το σημείο που περιγράφεται στην 

παράγραφο 5.1  
vi. ο ΦΔΕΕ δεν φέρει καμία ευθύνη για καθυστερήσεις στην κατάταξη του ΤΚ ή πρόσθετη οικονομική 

επιβάρυνση του Εκμεταλλευτή του ΤΚ.  
6.4.4. Ο ΦΔΕΕ διατηρεί στο γραφείο του αντίγραφο της Τεχνικής Έκθεσης και της ΒΕΣΥΠ για τουλάχιστον 6 έτη 

μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου. 
 

7. ΙΣΧΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ και ΒΕΣΥΠ 
7.1. Η Τεχνική Έκθεση και η ΒΕΣΥΠ που εκδίδονται από τον ΦΔΕΕ έχουν ισχύ μόνο στην πρωτότυπη έκδοση τους  στο 

επίσημο επιστολόχαρτο του ΦΔΕΕ που φέρει λογότυπο του ΦΔΕΕ (βλ. παρ.22), και υπογραφή από 
εξουσιοδοτημένα πρόσωπα. Αντίγραφα ισχύουν μόνο μετά από επικύρωση (σφραγίδα και υπογραφή του ΦΔΕΕ 
υπό την σημείωση «ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο).  

7.2. Η Τεχνική Έκθεση και η ΒΕΣΥΠ που εκδίδονται από τον ΦΔΕΕ ισχύουν υπό την προϋπόθεση ότι ο Εκμεταλλευτής 
του ΤΚ διατηρεί τις υποχρεωτικές τεχνικές ή λειτουργικές προδιαγραφές ή / και τα βαθμολογούμενα κριτήρια 
κατάταξης ή παρέχει το «Ελληνικό Πρωινό» σύμφωνα με τα κριτήρια, ακριβώς όπως διαπιστώθηκε από τον 
Επιθεωρητή του ΦΔΕΕ κατά την αυτοψία και καταγράφηκε στην σχετική Τεχνική Έκθεση. 

7.3. Σε περίπτωση αλλαγών ο Εκμεταλλευτής του ΤΚ είναι υποχρεωμένος βάσει της νομοθεσίας και βάσει του Ιδιωτικού 
Συμφωνητικού με τον ΦΔΕΕ, να ενημερώνει τον Φορέα και από κοινού να συμφωνούν τον προγραμματισμό των 
ενεργειών για τον επανέλεγχο του ΤΚ ή της υπηρεσίας παροχής «Ελληνικό Πρωινό». 
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8. ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ  
Περιοδικοί έλεγχοι πραγματοποιούνται : 
Α) Για τον Έλεγχο Κατάταξης ΤΚ μετά την λήξη της 5ετούς ισχύος του Πιστοποιητικού Κατάταξης ή του ΕΣΛ 
Β) Για τον Έλεγχο Χορήγησης Σήματος «Ελληνικό Πρωινό» μετά την λήξη της 2ετούς ισχύος του Σήματος 
με την διαδικασία να εκκινεί από το σημείο που περιγράφεται στην παράγραφο 5.1 ή όταν αυτοί προβλέπονται από το 
Ιδιωτικό Συμφωνητικό μεταξύ του Εκμεταλλευτή του ΤΚ και του ΦΔΕΕ.  

 
 

9. ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ  
9.1. Έκτακτοι έλεγχοι 

9.1.1. Ο Διευθυντής Ελέγχων του ΦΔΕΕ έχει το δικαίωμα να ζητήσει την υλοποίηση έκτακτου ελέγχου σε οποιοδήποτε 
χρονικό σημείο της διαδικασίας ελέγχου στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

➢ Όταν διαπιστωθούν αλλαγές στο αντικείμενο του ελέγχου  
➢ Για να διερευνηθεί πιθανότητα απόκλισης μεταξύ των αποδεικτικών ικανοποίησης των κριτηρίων με βάση τα 

οποία συντάχθηκε η Τεχνική Έκθεση και πραγματικότητας  
➢ Για την διερεύνηση παραπόνων (από πελάτες του υπό έλεγχο ΤΚ, από ελεγκτικές αρχές ή οποιονδήποτε έχει 

έννομο συμφέρον από τον εν λόγω έλεγχο).    
➢ Για την επαλήθευση εφαρμογής σχετικών διορθωτικών ενεργειών.  

9.1.2. Το κόστος για την υλοποίηση τυχόν έκτακτων ελέγχων βαρύνει τον Εκμεταλλευτή του ΤΚ και προβλέπεται από 
το κατά περίπτωση Ιδιωτικό Συμφωνητικό μεταξύ του Εκμεταλλευτή του ΤΚ και του ΦΔΕΕ. 

9.1.3. Ο Εκμεταλλευτής του ΤΚ είναι υποχρεωμένος να παρέχει έναν συνοδό για κάθε Επιθεωρητή καθ’ όλη τη 
διάρκεια των έκτακτων ελέγχων.   

9.1.4. Τα αποτελέσματα των έκτακτων ελέγχων τεκμηριώνονται και αξιολογούνται όπως περιγράφεται στις 
παραγράφους 6 & 7 του παρόντος κανονισμού.  

 
 
10. ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Σε περίπτωση αλλαγών που μπορεί να επηρεάσουν την ικανότητα του ΤΚ να συμμορφώνεται με  τα κριτήρια έναντι των 
οποίων διενεργήθηκε ο έλεγχος, ο Εκμεταλλευτής του ΤΚ είναι υποχρεωμένος να επανεκκινεί την διαδικασία κατάταξης 
από το σημείο που περιγράφεται στην παράγραφο 5.1. Παραδείγματα τέτοιων αλλαγών μπορεί να περιλαμβάνουν τα 
ακόλουθα:  

i. αλλαγές στην νομική, εμπορική, οργανωτική κατάσταση ή την κυριότητα, 
ii. αλλαγές στην οργάνωση και διαχείριση, 
iii. μείωση ή αύξηση του επιπέδου των υποχρεωτικών τεχνικών ή λειτουργικών προδιαγραφών ή / και των 

βαθμολογούμενων προδιαγραφών του ΤΚ.  
iv. τροποποιήσεις στην σύνθεση εδεσματολογίου του «Ελληνικού Πρωινού»,  στις υποδομές και τα κτηριακά, 
v. αλλαγές στα στοιχεία επικοινωνίας, μέγεθος και διεύθυνση εγκαταστάσεων, 
vi. αλλαγές στις παρεχόμενες υπηρεσίες  

 
11. ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ και ΒΕΣΥΠ 

11.1. Η Τεχνική Έκθεση και η ΒΕΣΥΠ εκδίδεται από τον ΦΔΕΕ για τις ανάγκες της κατάταξης του ΤΚ σε κατηγορίες όπως 
προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία ή για τις ανάγκες της προβολής και επικοινωνίας της παροχής «Ελληνικού 
Πρωινού» από την επιχείρηση και παραμένει στην ιδιοκτησία του ΦΔΕΕ. Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε άλλη 
χρήση της ή δημοσίευση της χωρίς την έγγραφη άδεια του ΦΔΕΕ. 

11.2. Σε περίπτωση δημοσίευσης της Τεχνικής Έκθεσης αυτή πρέπει να δημοσιεύεται αυτούσια και στο σύνολο της. 
11.3. Ο Εκμεταλλευτής του ΤΚ για το οποίο έχει εκδοθεί Τεχνική έκθεση και ΒΕΣΥΠ από τον ΦΔΕΕ είναι υποχρεωμένος 

να : 
11.3.1. εξασφαλίζει ότι οποιοσδήποτε ισχυρισμός σχετικά με την κατάταξη του ΤΚ και τις τεχνικές και λειτουργικές 

προδιαγραφές ή την παροχή «Ελληνικού Πρωινού», συνάδει πάντα με το πεδίο εφαρμογής των 
υπηρεσιών επιθεώρησης και έκδοσης ΒΕΣΥΠ 

11.3.2. εξασφαλίζει ότι δεν χρησιμοποιεί την Τεχνική Έκθεση και την ΒΕΣΥΠ κατά τέτοιο τρόπο ώστε να 
δημιουργήσει στην AVRV ανυποληψία και δεν προβαίνει σε οποιαδήποτε δήλωση σχετικά με την Τεχνική 
Έκθεση και την ΒΕΣΥΠ η οποία μπορεί να θεωρηθεί από την AVRV παραπλανητική ή μη 
εξουσιοδοτημένη. 

11.3.3. συμμορφώνεται στις απαιτήσεις των κατά περίπτωση αρμόδιων εποπτικών αρχών (όπως Υπ. Τουρισμού, 
ΕΟΤ, ΞΕΕ)  σχετικά με την χρήση της Τεχνικής Έκθεσης και της ΒΕΣΥΠ και τις πληροφορίες που πρέπει 
να παρέχονται σχετικά με αυτές. 

11.3.4. τηρεί αρχείο όλων των καταγγελιών που του υποβάλλονται σχετικά με την ικανοποίηση των κριτηρίων και 
να θέτει το αρχείο αυτό στην διάθεση της AVRV σε κάθε ζήτηση, και 

11.3.5. λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα σε σχέση με τις καταγγελίες αυτές και τυχόν ελλείψεις που διαπιστώθηκαν 
και που επηρεάζουν τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για την ικανοποίηση των κριτηρίων και να 
τεκμηριώνει τα μέτρα που έχουν ληφθεί. 

11.4. Σε περίπτωση που ο ΦΔΕΕ διαπιστώσει χρήση της Τεχνικής Έκθεσης ή της ΒΕΣΥΠ κατά παράβαση των ανωτέρω θα 
ζητήσει από τον Εκμεταλλευτή του ΤΚ και ο Εκμεταλλευτής του ΤΚ είναι υποχρεωμένος να προβεί στην άμεση 
συμμόρφωση και αποζημίωση για τυχόν απώλεια ή ζημιά, ενώ ο ΦΔΕΕ διατηρεί το δικαίωμα να κοινοποιήσει κατά την 
κρίση του κάθε τέτοιο περιστατικό στο ΞΕΕ. 
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12. ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ και ΒΕΣΥΠ 
12.1. Ο ΦΔΕΕ έχει το δικαίωμα να προχωρεί σε αναδρομική αναστολή της ισχύος της Τεχνικής Έκθεσης και της ΒΕΣΥΠ 

μετά την έκδοσή τους και κατά την διάρκεια της ισχύος του Πιστοποιητικού που εκδόθηκε από το ΞΕΕ ή την οικεία 
ΠΥΤ με βάση την ΒΕΣΥΠ αυτή. Αναστολή επέρχεται εάν : 
12.1.1. μετά την έκδοση της Τεχνικής Έκθεσης και της ΒΕΣΥΠ διαπιστωθεί πιθανότητα απόκλισης μεταξύ 

αποδεικτικών ικανοποίησης των κριτηρίων με βάση τα οποία συντάχθηκε η Τεχνική Έκθεση και 
πραγματικότητας. 

12.1.2. μετά την έκδοση της Τεχνικής Έκθεσης και της ΒΕΣΥΠ διαπιστωθεί πιθανότητα να έχει επέλθει μεταβολή 
στις λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές του ΤΚ (υποχρεωτικές και βαθμολογούμενες) ή στις συνθήκες 
παροχής της υπηρεσίας «Ελληνικό Πρωινό». σε σχέση με την κατάσταση που διαπιστώθηκε από τον 
Επιθεωρητή του ΦΔΕΕ κατά τον έλεγχο και καταγράφηκε στην σχετική Τεχνική Έκθεση. 

12.2. Ο σκοπός την αναστολής ισχύος είναι να δοθεί χρόνος στον ΦΔΕΕ να διερευνήσει την κατάσταση και να 
επαληθεύσει αν πράγματι υπάρχει λόγος ανάκλησης της ισχύος της  Τεχνικής Έκθεσης και της ΒΕΣΥΠ ή όχι. 

12.3. Σε περίπτωση αναστολής της ισχύος της Τεχνικής Έκθεσης και της ΒΕΣΥΠ ο Δ/ντής Ελέγχων του ΦΔΕΕ 
ενημερώνει επίσημα τον Εκμεταλλευτή του ΤΚ για τους λόγους της αναστολής ισχύος και τις ενέργειες που πρέπει 
να γίνουν για την διερεύνηση οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν : 
12.3.1. Ανάθεση σε Επιθεωρητή του ΦΔΕΕ να διενεργήσει αυτοψία στο ΤΚ για διερεύνηση της πιθανότητας 

απόκλισης (βλ. παρ.9). 
12.3.2. Ανάθεση σε Επιθεωρητή του ΦΔΕΕ να διερευνήσει την κατάσταση ζητώντας από τον Εκμεταλλευτή του 

ΤΚ να αποστείλει εκ νέου ή συμπληρωματικά πρωτότυπα αποδεικτικά.   
 

12.4. Με την ολοκλήρωση των ενεργειών διερεύνησης της κατάστασης ο Επιθεωρητής υποβάλει έκθεση ελέγχου με βάση 
την οποία εξετάζεται η κατάσταση εκ νέου και επαληθεύονται οι διορθωτικές ενέργειες.  
12.4.1. Αν δεν επιβεβαιωθεί  

• απόκλιση μεταξύ αποδεικτικών ικανοποίησης των κριτηρίων με βάση τα οποία συντάχθηκε η Τεχνική 
Έκθεση και πραγματικότητας,  

• μεταβολή στις λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές του ΤΚ ή στις συνθήκες παροχής της υπηρεσίας 
«Ελληνικό Πρωινό» σε σχέση με την κατάσταση που διαπιστώθηκε από τον Επιθεωρητή του ΦΔΕΕ 
κατά τον έλεγχο,  

αίρεται η αναστολή και η υπόθεση τίθεται στο αρχείο. 
12.4.2. Αν επιβεβαιωθεί  

• απόκλιση μεταξύ αποδεικτικών ικανοποίησης των κριτηρίων κατάταξης με βάση τα οποία συντάχθηκε 
η Τεχνική Έκθεση και πραγματικότητας  

• μεταβολή στις λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές του ΤΚ ή στις συνθήκες παροχής της υπηρεσίας 
«Ελληνικό Πρωινό» σε σχέση με την κατάσταση που διαπιστώθηκε από τον Επιθεωρητή του ΦΔΕΕ 
κατά τον έλεγχο,  

ανακαλείται η ισχύς της Τεχνικής Έκθεσης και της ΒΕΣΥΠ (βλ. παρ. 13). 
12.5. Η αναστολή έχει μέγιστη διάρκεια 10 ημέρες. 
12.6. Σε περίπτωση που λόγω αδυναμίας ή άρνησης του Εκμεταλλευτή του ΤΚ να δεχθεί την αυτοψία ή να υποβάλλει τα 

αιτούμενα αποδεικτικά ή αν για οποιοδήποτε άλλο λόγο η αναστολή δεν είναι δυνατό να διερευνηθεί εντός αυτού 
του χρονικού διαστήματος ανακαλείται η ισχύς της Τεχνικής Έκθεσης και της ΒΕΣΥΠ (βλ. παρ. 13) .  

 
13. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ και ΒΕΣΥΠ 

13.1. Ο ΦΔΕΕ έχει δικαίωμα να προχωρεί σε αναδρομική ανάκληση της ισχύος της Τεχνικής Έκθεσης και της ΒΕΣΥΠ σε 
περίπτωση που : 
13.1.1. διαπιστωθεί απόκλιση μεταξύ αποδεικτικών ικανοποίησης των κριτηρίων κατάταξης με βάση τα οποία 

συντάχθηκε η Τεχνική Έκθεση και πραγματικότητας.  
13.1.2. διαπιστωθεί ότι έχει επέλθει μεταβολή στις λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές του ΤΚ ή στις συνθήκες 

παροχής της υπηρεσίας «Ελληνικό Πρωινό» σε σχέση με την κατάσταση που διαπιστώθηκε από τον 
Επιθεωρητή του ΦΔΕΕ κατά τον έλεγχο και καταγράφηκε στην σχετική Τεχνική Έκθεση. 

13.2. Η ανάκληση της ισχύος της Τεχνικής Έκθεσης και της ΒΕΣΥΠ κοινοποιείται εγγράφως στον Εκμεταλλευτή του ΤΚ 
και στο ΞΕΕ ή στην οικεία ΠΥΤ. 

13.3. Σε περίπτωση ανάκλησης της ισχύος της Τεχνικής Έκθεσης και της ΒΕΣΥΠ δεν προβλέπεται επιστροφή τμήματος 
αντίτιμου ελέγχου και τα έξοδα  επανελέγχου βαρύνουν εξολοκλήρου τον Εκμεταλλευτή του ΤΚ. 

13.4. Ο Εκμεταλλευτής του ΤΚ μπορεί να ασκήσει έφεση έναντι της απόφασης ανάκλησης προσφεύγοντας στο Διοικητικό 
Συμβούλιο του ΦΔΕΕ.  

 
14. ΑΚΥΡΩΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ και ΒΕΣΥΠ 

14.1. Η ισχύς της Τεχνικής Έκθεσης και της ΒΕΣΥΠ μπορεί να ακυρωθεί εάν: 
➢ Ο Εκμεταλλευτής του ΤΚ το ζητήσει εγγράφως  
➢ αν πάψει να υφίσταται μέρος ή το σύνολο του αντικειμένου ελέγχου (ΤΚ) π.χ. σε περίπτωση φυσικής 

καταστροφής 
➢ Ο Εκμεταλλευτής του ΤΚ χρεοκοπήσει, συγχωνευτεί ή πάψει να λειτουργεί  

14.2. Σε περίπτωση ακύρωσης Τεχνικής Έκθεσης και η ΒΕΣΥΠ δεν προβλέπεται επιστροφή τμήματος του Αντίτιμου 
ελέγχου και η ακύρωση θα ανακοινώνεται στο ΞΕΕ και στην οικεία ΠΥΤ από τον ΦΔΕΕ. 
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15. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 

15.1. Οι οικονομικές υποχρεώσεις του Εκμεταλλευτή του ΤΚ προς τον ΦΔΕΕ αναφέρονται στην Πρόταση Συνεργασίας - 
Ιδιωτικό Συμφωνητικό.  

15.2. Το ύψος του αντίτιμου υπολογίζεται σύμφωνα με την Κατευθυντήρια Οδηγία του ΕΣΥΔ για τον χρόνο απασχόλησης 
των Επιθεωρητών σε ανθρωποημέρες, ανάλογα με το είδος, τα χαρακτηριστικά, το μέγεθος, την κατάσταση (νέο ή 
υφιστάμενο) του ΤΚ και τον κόστος ανθρωποημέρας Ελεγκτή το οποίο κυμαίνεται από €200 μέχρι €600 ευρώ πλέον 
ΦΠΑ ανάλογα με την γεωγραφική θέση του υπό έλεγχο ΤΚ, τον συνολικό αριθμό των απαιτούμενων 
ανθρωποημερών ελέγχου του ΤΚ, την ημερομηνία ανάθεσης του ελέγχου και την επιθυμητή ημερομηνία 
υλοποίησης του ελέγχου.  

 
16. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

16.1. Οποιεσδήποτε διαφωνίες προκύπτουν σχετικά με τη διαδικασία ελέγχου, αξιολόγησης των αποτελεσμάτων και 
έκδοσης Τεχνικής Έκθεσης και απόφασης έκδοσης ΒΕΣΥΠ αντιμετωπίζονται αρχικά σύμφωνα με τη διαδικασία που 
περιγράφεται παρακάτω. Ο ΦΔΕΕ δεσμεύεται ότι θα αντιμετωπίζει  τους καταγγέλλοντες με αμεροληψία. 

16.2. Ο Εκμεταλλευτής του ΤΚ και οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο μέρος έχει δικαίωμα να καταγγείλει απόφαση που 
λαμβάνεται από τον ΦΔΕΕ. Οι καταγγελίες σχετικά με την απόδοση ή/και την απόφαση του ΦΔΕΕ πρέπει να  
γίνονται εγγράφως  και επωνύμως με τις κατάλληλες επεξηγήσεις εντός τεσσάρων εβδομάδων από την αρχική 
επισήμανση του λόγου για το παράπονο ή την καταγγελία.  
Οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο μέρος έχει δικαίωμα να καταγγείλει Εκμεταλλευτή ΤΚ σχετικά με έλεγχο που 
διενεργήθηκε στο ΤΚ από τον ΦΔΕΕ. Γίνονται δεκτές μόνο έγγραφες και επώνυμες καταγγελίες για τις οποίες 
ενημερώνεται μόνο ο καταγγελλόμενος Εκμεταλλευτής του ΤΚ. Οποιαδήποτε πιθανή δημοσιοποίηση γίνεται 
σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην παράγραφο 3.4 του παρόντος κανονισμού. 

16.3. Στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επίλυση διαφωνιών σχετικών με τον έλεγχο του ΤΚ μεταξύ του ΦΔΕΕ και 
του Εκμεταλλευτή του ΤΚ, ο Εκμεταλλευτής του ΤΚ έχει το δικαίωμα υποβολής γραπτής ένστασης στο Διοικητικό 
Συμβούλιο του ΦΔΕΕ. Οι ενστάσεις πρέπει να είναι τεκμηριωμένες και να υποστηρίζονται από σχετικά γεγονότα και 
δεδομένα για να μελετηθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο για την επίλυση των διαφορών στηρίζεται στις 
αρχές του Κώδικα Δεοντολογίας του ΦΔΕΕ, τις απαιτήσεις των κανονιστικών εγγράφων και προτύπων αναφοράς 
και τις διαδικασίες που εφαρμόζει ο ΦΔΕΕ. Για θέματα που αφορούν την αμεροληψία του ΦΔΕΕ, αυτός έχει την 
υποχρέωση να συγκαλέσει σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο και να θέση υπόψη του όλα τα στοιχεία ώστε να 
αποφασίσει. 

16.4. Με την παραλαβή μιας ένστασης ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου επιβεβαιώνει ότι ο προσφεύγων έχει 
λάβει γνώση αυτών των κανόνων.  

16.5. Σε κάθε περίπτωση γραπτής ένστασης ή παραπόνου ανασκοπείται και επαναξιολογείται ο φάκελος του ΤΚ στον 
οποίο αναφέρεται η ένσταση ή το παράπονο. Στην περίπτωση που απαιτείται διορίζονται επιτροπές ειδικών για την 
τεχνική υποστήριξη των αποφάσεων. Οι αποφάσεις και η υλοποίησή τους τεκμηριώνονται κατάλληλα.    

16.6. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για την ανασκόπηση των στοιχείων και την διευθέτηση των ενστάσεων ή 
παραπόνων καθώς επίσης και την κατάλληλη εφαρμογή των αποφάσεών του. 

16.7. Το Διοικητικό Συμβούλιο τεκμηριώνει τα ευρήματά, τις συστάσεις και τις αποφάσεις και τις προωθεί στον 
Εκμεταλλευτή του ΤΚ το αργότερο εντός 2 μηνών από την παραλαβή της ένστασης ή προσφυγής.  

16.8. H απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι οριστική και αμετάκλητη και δεσμεύει τον Εκμεταλλευτή του ΤΚ και τον 
ΦΔΕΕ.. 

16.9. Ο ΦΔΕΕ έχει την υποχρέωση να ενημερώσει τον προσφεύγοντα με τις τελικές αποφάσεις.    
16.10. Στην περίπτωση που μία ένσταση ή προσφυγή γίνει αποδεκτή δεν μπορεί να διατυπωθεί απαίτηση για αποζημίωση 

από τον ΦΔΕΕ σαν αποτέλεσμα της αρχικής απόφασης που προκάλεσε την ένσταση.  
 
17. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ  

Ο ΦΔΕΕ ενημερώνει τον Εκμεταλλευτή του ΤΚ σε κάθε περίπτωση αλλαγών στις απαιτήσεις ελέγχου (νομοθετικά και 
κανονιστικά έγγραφα και πρότυπα αναφοράς) που επέρχονται μεταξύ έναρξης και λήξης της διαδικασίας ελέγχου (δηλαδή 
μεταξύ υπογραφής Ιδιωτικού Συμφωνητικού και έκδοσης Τεχνικής Έκθεσης και ΒΕΣΥΠ) έτσι ώστε να προγραμματιστούν οι 
απαραίτητες αλλαγές όπως αυτό απαιτείται από την τροποποίηση των εγγράφων αναφοράς. Ο ΦΔΕΕ δεν ευθύνεται για 
καθυστερήσεις στην κατάταξη του ΤΚ ή σε πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση που προκύψει για τον Εκμεταλλευτή του ΤΚ 
από αλλαγές στις απαιτήσεις ελέγχου. 
 

18. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 
Σε περίπτωση παρεμπόδισης ή αδυναμίας του ΦΔΕΕ να παρέχει τις υπηρεσίες ελέγχου που του ανατίθενται με την 
υπογραφή του Ιδιωτικού Συμφωνητικού από οποιοδήποτε αιτία ανωτέρας βίας η οποία δεν είναι υπό τον έλεγχο του ΦΔΕΕ 
ή δεν μπορεί να προβλεφθεί από τον ΦΔΕΕ, συμπεριλαμβανομένων και όχι περιοριστικά αναφερομένων των περιπτώσεων 
θεομηνιών και φυσικών καταστροφών, πολεμικών συγκρούσεων, τρομοκρατικών ενεργειών, κοινωνικών αναταραχών, 
εργασιακών κινητοποιήσεων, αδυναμίας λήψης απαραίτητων αδειών, εγκρίσεων, ασθένειας, ατυχήματος ή θανάτου 
προσωπικού του ΦΔΕΕ, ο ΦΔΕΕ δεν ευθύνεται για καθυστέρηση της ολοκλήρωσης του ελέγχου ή διακοπή του ελέγχου, ή 
καθυστέρηση της κατάταξης του ΤΚ και ο Εκμεταλλευτής του ΤΚ δεν δικαιούται καμίας μορφής αποζημίωση ή επιστροφή 
καταβεβλημένων χρηματικών ποσών που αντιστοιχούν σε υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί μέχρι την εμφάνιση της αιτίας 
ανωτέρας βίας. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας ο Εκμεταλλευτής του ΤΚ βαρύνεται με τα τυχόν πρόσθετα κόστη που 
προκύπτουν ως αποτέλεσμα της ανωτέρας βίας για την παροχή των υπηρεσιών. 
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19. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 

19.1. Ο ΦΔΕΕ είναι υποχρεωμένος να παρέχει τις υπηρεσίες ελέγχου εφαρμόζοντας κάθε οφειλόμενη προσοχή και 
επιμέλεια και να αναθέτει την υλοποίηση των υπηρεσιών σε προσωπικό που διαθέτει την κατάλληλη επάρκεια 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις των νομοθετικών και κανονιστικών εγγράφων και των προτύπων αναφοράς και φέρει 
ευθύνη μόνο για περιπτώσεις αποδεδειγμένης αμέλειας. 

19.2. Κανένας όρος του παρόντος Κανονισμού δεν αποκλείει ή περιορίζει την ευθύνη του ΦΔΕΕ έναντι του Εκμεταλλευτή 
του ΤΚ για θάνατο ή σωματική βλάβη ή απάτη ή οποιοδήποτε άλλο θέμα που οφείλεται σε αποδεδειγμένη αμέλεια 
του ΦΔΕΕ και για το οποίο θα ήταν παράνομο να αποκλειστεί ή να περιοριστεί η ευθύνη του ΦΔΕΕ. 

19.3. Με την επιφύλαξη της παρ. 19.2 η συνολική ευθύνη του ΦΔΕΕ έναντι του Εκμεταλλευτή του ΤΚ σχετικά με 
οποιαδήποτε απαίτηση για απώλεια ή ζημία ή οικονομική επιβάρυνση προκύψει για τον Εκμεταλλευτή με 
οποιονδήποτε τρόπο περιορίζεται, για κάθε ένα γεγονός ή σειρά σχετιζόμενων γεγονότων, σε ποσό ίσο με το 
αντίτιμο που καταβάλλεται από τον Εκμεταλλευτή του ΤΚ στον ΦΔΕΕ στο πλαίσιο του Ιδιωτικού Συμφωνητικού για 
την παροχή των υπηρεσιών ελέγχου (με εξαίρεση του επ’ αυτού του αντίτιμου Φόρου Προστιθέμενης Αξίας). 

19.4. Με την επιφύλαξη της παρ. 19.2, ο ΦΔΕΕ δεν φέρει ευθύνη έναντι του Εκμεταλλευτή του ΤΚ σχετικά με 
οποιαδήποτε απαίτηση για απώλεια ή ζημία ή οικονομική επιβάρυνση εκτός εάν ξεκινήσει διαιτητική διαδικασία 
εντός ενός έτους από την ημερομηνία της παροχής της υπηρεσίας ή την ημερομηνία μη παροχής οφειλόμενης 
υπηρεσίας από τον ΦΔΕΕ η οποία σχετίζεται με την υποτιθέμενη  απώλεια ή ζημία ή οικονομική επιβάρυνση του 
Εκμεταλλευτή του ΤΚ. 

19.5. Με την επιφύλαξη της παρ. 19.2, ο ΦΔΕΕ δεν φέρει ευθύνη έναντι του Εκμεταλλευτή του ΤΚ ή άλλου μέρους με 
έννομο συμφέρον σχετικά με τις υπηρεσίες ελέγχου που παρέχονται στο πλαίσιο του Ιδιωτικού Συμφωνητικού: 
19.5.1. για οποιαδήποτε απαίτηση για απώλεια ή ζημία ή οικονομική επιβάρυνση προκύπτει από (i) μη τήρηση 

των υποχρεώσεων από πλευράς του Εκμεταλλευτή του ΤΚ που απορρέουν από τον παρόντα Κανονισμό, 
(ii) οποιεσδήποτε ενέργειες που λαμβάνονται ή δεν λαμβάνονται με βάση την Τεχνική Έκθεση και την 
ΒΕΣΥΠ που εκδίδει ο ΦΔΕΕ στα πλαίσια παροχής των υπηρεσιών ελέγχου, (iii) σε περίπτωση 
εσφαλμένων συμπερασμάτων ή αποτελεσμάτων ελέγχου που καταγράφονται στην Τεχνική Έκθεση ή 
λήψη απόφασης για έκδοση ή μη έκδοση ΒΕΣΥΠ τα οποία προκύπτουν από ασαφή, λανθασμένα, ελλιπή, 
παραπλανητικά ή ψευδή στοιχεία που υποβάλλονται στον ΦΔΕΕ. 

19.5.2. για διαφυγόντα κέρδη, απώλεια εισοδήματος, απώλεια φήμης και πελατείας, απώλεια ευκαιρίας για 
επιχειρηματική δραστηριότητα, απώλεια παραγωγικού χρόνου, απώλεια δυνατότητας χρήσης, αδυναμία 
άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας, ακύρωση επιχειρηματικών συμφωνιών, απώλεια 
προσδοκώμενων εξοικονομήσεων, κόστη ή έξοδα που προκύπτουν για τον μετριασμό της απώλειας, 
απώλεια ή ζημία που προκύπτει από απαιτήσεις τρίτων τα οποία είναι πιθανόν να υποστεί ο 
Εκμεταλλευτής του ΤΚ  

19.5.3. για οποιαδήποτε έμμεση ή αποθετική απώλεια ή ζημία οποιαδήποτε μορφής, ανεξάρτητα από το αν 
περιλαμβάνονται ή όχι σε μια από τις προαναφερόμενες (19.5.2) απώλειες ή ζημίες 

19.6. Εκτός των περιπτώσεων αποδεδειγμένης αμέλειας ή απάτης από τον ΦΔΕΕ, ο Εκμεταλλευτής του ΤΚ απαλλάσσει 
τον ΦΔΕΕ και τα στελέχη, το προσωπικό, τους υπεργολάβους από κάθε ευθύνη για πραγματική ή επαπειλούμενη 
αξίωση για απώλεια, ζημία ή έξοδα οποιασδήποτε φύσης, συμπεριλαμβανομένων όλων των νομικών και 
δικαστικών εξόδων, τα οποία μπορεί να προκύψουν από ή σε σχέση με το ελεγχόμενο ΤΚ, τις σε αυτό παρεχόμενες 
υπηρεσίες και δραστηριότητες. 

19.7. Στα πλαίσια του Ιδιωτικού συμφωνητικού κάθε συμβαλλόμενο μέρος εξασφαλίζει επαρκή ασφαλιστική κάλυψη 
έναντι αστικής ευθύνης. 

 
 

20. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ και αλλαγές ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
 
Σε περίπτωση που ένας ή περισσότεροι από τους όρους και προβλέψεις του παρόντος Κανονισμού καταστεί άκυρος, η 
ισχύς των υπόλοιπων δεν επηρεάζεται.  
 

21. ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟ ΔΙΚΑΙΟ 
Ο παρόντας Κανονισμός διέπεται από το κείμενο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Αρμόδια για τυχόν νομικές διαφορές 
που απορρέουν από τον παρόντα Κανονισμό  είναι τα Δικαστήρια Αθήνας  
 

22. ΣΗΜΑ (λογότυπο) ΦΔΕΕ AVRV 
(logo) 
 
 
 
 
 


