
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΠΙΣΙΝΕΣ 

Εάλ ε θαηνηθία ζαο ελνηθηαζηεί γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα, δειαδή γηα πεξηζζόηεξν 

από 3 κήλεο ζε έλα κόλν ελνηθηαζηή δε ρξεηάδεηαη άδεηα ιεηηνπξγίαο Ε.Ο.Τ. θαζώο δε 

ζεωξείηαη ωο θαηνηθία δηαθνπώλ. Εληνύηνηο, είζηε ππνρξεωκέλνη λα δειώζεηε ζηε 

θνξνινγηθή ζαο δήιωζε ηα έζνδα ελνηθίαζεο από ηελ θαηνηθία.  

 

Οη άδεηεο ιεηηνπξγίαο Ε.Ο.Τ. εθδίδνληαη από ηνλ Ειιεληθό Οξγαληζκό Τνπξηζκνύ. Γηα λα 

ιάβεηε ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο πξέπεη λα πιεξνύληαη θάπνηεο πξνϋπνζέζεηο. Τν θηίξην 

πξέπεη απαξαίηεηα λα ζπκθωλεί κε ηα ζρέδηα ηνπ θηηξίνπ θαη ηα δωκάηηα πξέπεη λα 

ζπκθωλνύλ κε ηηο πξνθαζνξηζκέλεο ειάρηζηεο δηαζηάζεηο. Οποιαδήποηε καηοικία 

διακοπών προς ενοικίαζη διαθέηει πιζίνα πξέπεη λα ηθαλνπνηεί θάπνηεο  απζηεξέο 

πξνδηαγξαθέο. 

 

Γηα παξάδεηγκα, ε πηζίλα πξέπεη λα έρεη ζεκάλζεηο γηα ην βάζνο θαη λα ηνπνζεηεζνύλ  

πξνεηδνπνηεηηθέο ηακπέιεο. Εάλ ην βάζνο ηεο μεπεξλά ηα 1,50 κέηξα, ηόηε πξέπεη λα 

ππάξρεη λαπαγνζώζηεο. Σε πεξίπηωζε ηπραίνπ ηξαπκαηηζκνύ ηνπ παξαζεξηζηή ζηελ 

πηζίλα ζαο, εάλ δελ ππάξρεη άδεηα, ζα αζθεζεί δίωμε ελαληίνλ ζαο..  

 

Σε πεξίπηωζε παξάλνκεο ελνηθίαζεο θαηνηθίαο δηαθνπώλ ζα επηβιεζνύλ βαξηά 

πξόζηηκα θαη πηζαλή απέιαζε.  
 

 

Απόκηηζη άδειας λειηοσργίας Ε.Ο.Τ. 

Θα ζαο δεηεζεί λα ππνβάιιεηε ζηνλ Ε.Ο.Τ. θάπνηα αξρηηεθηνληθά θαη θαηαζθεπαζηηθά 

έγγξαθα πνπ αλήθνπλ ζηελ ηδηνθηεζία πνπ πξόθεηηαη λα απνθηήζεη ηελ άδεηα 

ιεηηνπξγίαο. Σπλήζωο απηό γίλεηαη από ηνλ αξρηηέθηνλα ή ηνλ  κεραληθό πνπ έρεη θάλεη ηα 

ζρέδηα. Έπεηηα απηά ζθξαγίδνληαη θαη θαηαηίζεληαη ζηνλ Ε.Ο.Τ. Έπεηηα ζα ειέγμεη καδί 

ζαο ν Ε.Ο.Τ. γηα λα δεη αλ όια είλαη ζύκθωλα κε ηα ζρέδηα πνπ έρνπλ θαηαηεζεί.  

Με ηελ έγθξηζε ηωλ ζρεδίωλ ζα ζαο δεηεζεί λα θαηαζέζεηε θάπνηα ζπκπιεξωκαηηθά 

έγγξαθα ηα νπνία αλαθέξνληαη ζε εζάο. Σηελ νπζία, ε εγγξαθή γηα ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο 

Ε.Ο.Τ. είλαη ε εγγξαθή ηεο επηρείξεζεο..  

Είλαη αλαγθαίν λα ζπλεξγαζηείηε κε έλα αξρηηέθηνλα ή κε έλα πνιηηηθό κεραληθό γηα λα 

πξνρωξήζεηε ηελ δηαδηθαζία πνπ βξίζθεηαη ζε εμέιημε αιιά θαη γηα λα κπνξέζεηε 

θαηόπηλ λα νινθιεξώζεηε ηελ πξνζπάζεηα γηα ηελ ζπγθέληξωζε ηωλ εγγξάθωλ.  

Πξέπεη λα επηζεκάλνπκε όηη δελ είλαη κία απιή δηαδηθαζία, κπνξεί λα πάξεη κήλεο γηα λα 

νινθιεξωζεί. 

  


