
DA2 Alfa	  Cert	  

Γενικές	  Απαιτήσεις
DA2 Επιπλωμένα	  Ενοικιαζόμενα	  Διαμερίσματα	  2	  Κλειδιών

(Κανονισμοί	  και	  υποχρεώσεις	  με	  βάση	  την	  ελληνική	  νομοθεσία)

νομοθεσία Διαθέτει	  νόμιμη	  άδεια	  ΕΕΔΔ	  2	  κλειδιών
Μέγιστος	  αριθμός	  δωματίων	  σε	  κτίριο	  με	  διαμερίσματα:	  20	  (υπνοδωμάτια	  +	  σαλόνια)
Μέγιστος	  αριθμός	  διαμερισμάτων:	  10
(15	  αν	  αδειοδοτήθηκε	  πριν	  τις	  28/9/99)
Σημείωση:	  ΕΕΔΔ	  =	  Ενοικιαζόμενα	  Επιπλωμένα	  Δωμάτια	  Διαμερίσματα

κτίριο Θέρμανση	  σε	  όλους	  τους	  χώρους	  (υποχρεωτική	  μόνο	  για	  όσα	  λειτουργούν	  και	  χειμώνα)
Ύπαρξη	  ψύξης	  ή	  air	  condition	  ή	  ανεμιστήρα	  οροφής
Παροχή	  ηλεκτρικού	  ρεύματος	  και	  πρίζες	  σε	  όλους	  τους	  χώρους
Βοηθητικοί	  χώροι	  (αποθήκη,	  λινοθήκη,	  χώρος	  καθαρισμού)

δωμάτιo
"Δωμάτιo",	  στο	  πεδίο	  αυτό,	  σημαίνει	  τον	  συνολικό	  χώρο	  (με	  μία	  κυρία	  είσοδο	  και	  ένα	  
κλειδί)	  που	  νοικιάζεται	  στον	  πελάτη.	  Για	  παράδειγμα,	  ένα	  διαμέρισμα	  2	  δωματίων,	  
θεωρείται	  εδώ	  ως	  ένα	  "δωμάτιο".
Καθρέπτης	  επιτοίχιος	  ή	  σε	  ερμάριο
Ένα	  κάθισμα	  ανά	  κλίνη
Σταθερό	  κρεβάτι	  με	  στρώμα	  ανατομικό
Χαλιά	  στο	  δάπεδο	  (κατά	  τη	  χειμερινή	  περίοδο)
Ελάχιστη	  διάσταση	  κρεβατιού:	  μονό	  1,00X2,00m	  διπλό	  1,40Χ2,00m
Ένα	  κεντρικό	  φωτιστικό	  και	  ένα	  φωτιστικό	  ανά	  κρεβάτι	  ή	  άτομο
Εξωτερικό	  παράθυρο	  ή	  μπαλκονόπορτα	  σε	  κάθε	  δωμάτιο/διαμέρισμα
Δυνατότητα	  πλήρους	  συσκότισης	  (παραθυρόφυλλα	  ή	  κουρτίνες	  συσκότισης)
1	  Κομοδίνo	  σε	  μονόκλινα	  και	  δίκλινα
2	  Κομοδίνα	  σε	  τρίκλινα
Εντομοαπωθητικές	  συσκευές
Δύο	  μαξιλάρια	  ανά	  άτομο
Μαξιλαροθήκες
2	  σεντόνια	  ανά	  κρεβάτι
1	  κουβέρτα	  βαμβακερή	  ανά	  κρεβάτι
2	  κουβέρτες	  μάλλινες	  ή	  παπλώματα	  ανά	  κρεβάτι
Ελάχιστη	  διάσταση	  δωματίου	  2,5μ
Ερμάριο	  τουλάχιστον	  0,50μ	  ανά	  άτομο
Πάγκος	  ή	  σκαμνί	  αποσκευών
Ύπαρξη	  μικρού	  τραπεζιού	  ή	  τουαλέτας	  

διαστάσεις Ελάχιστα	  εμβαδά	  για	  ΕΕΔΔ	  αυτής	  της	  κατηγορίας
Ελάχιστη	  επιφάνεια	  μονόχωρου	  διαμερίσματος	  (studio)	  (τ.μ.)	  15
Ελάχιστη	  επιφάνεια	  διαμερίσματος	  1	  υπνοδωματίου	  (τ.μ.)	  22
Ελάχιστη	  επιφάνεια	  διαμερίσματος	  2	  υπνοδωματίων	  (τ.μ.)	  29
Ελάχιστη	  επιφάνεια	  διαμερίσματος	  3	  υπνοδωματίων	  (τ.μ.)	  36
Ελάχιστη	  επιφάνεια	  διαμερίσματος	  4	  υπνοδωματίων	  (τ.μ.)	  43
Σημείωση:	  Για	  παραδοσιακά	  ή	  διατηρητέα	  κτίρια	  επιτρέπεται	  απόκλιση	  από	  τις	  ελάχιστες	  
υποχρεωτικά	  απαιτούμενες	  διαστάσεις	  και	  εμβαδά,	  10%	  κατ'	  ανώτερο	  όριο

λουτρό Κατάλογος	  αντικειμένων,	  διευκολύνσεων	  και	  υπηρεσιών	  σε	  κάθε	  λουτρό
Ύπαρξη	  λουτρού	  σε	  κάθε	  διαμέρισμα
Ελάχιστο	  εμβαδόν	  λουτρού	  (τ.μ.)	  2
Επένδυση	  δαπέδων	  λουτρού	  με	  μωσαϊκό,	  πλακάκια	  ή	  μάρμαρο
Επένδυση	  τοίχων	  του	  λουτρού	  με	  πλακίδια	  γύρω	  από	  το	  νιπτήρα	  και	  το	  ντους
Σκαμνάκι	  λουτρού,	  εφ'	  όσον	  ζητηθεί	  από	  τον	  πελάτη
Νιπτήρας	  σε	  κάθε	  λουτρό
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Λεκάνη	  και	  καζανάκι	  σε	  κάθε	  λουτρό
Μπανιέρα	  με	  ντους	  ή	  ντουζιέρα
Πετσέτα	  -‐	  τάπητας	  λουτρού
Κουρτίνα	  ή	  τζάμι	  μπανιέρας	  ή	  ντουζιέρας
Εξαερισμός	  φυσικός	  ή	  τεχνητός
Κρεμάστρες	  πετσετών	  και	  ενδυμάτων
Φωτιστικό
Σαπούνι	  χεριών	  και	  χαρτί	  υγείας
Δοχείο	  απορριμάτων	  με	  σακούλα	  και	  κάλυμμα	  και	  πιγκάλ
Ένα	  ποτήρι	  γυάλινο	  ανά	  κλίνη
Καθρέπτης	  επιτοίχιος	  και	  εταζέρα
Μία	  πετσέτα	  προσώπου	  και	  μία	  πετσέτα	  σώματος	  ανά	  άτομο

κουζίνα Υποχρεωτική	  για	  διαμερίσματα
Εστίες	  κεραμικές	  ή	  ηλεκτρικές	  τουλάχιστον	  2
Απορροφητήρας
Εξοπλισμός	  σκευών	  μαγειρέματος	  και	  εστίασης	  ανάλογα	  με	  τον	  αριθμό	  κλινών
Ψυγείο	  με	  κατάψυξη	  

σαλόνι Ύπαρξη	  χώρου	  καθιστικού	  στα	  διαμερίσματα	  2	  ή	  περισσοτέρων	  υπνοδωματίων
Επαρκής	  εξοπλισμός	  καθιστικού	  για	  τον	  αριθμό	  των	  ατόμων	  που	  διαμένουν
Φωτιστικό
Τραπέζι	  με	  καρέκλες	  όσες	  ο	  αριθμός	  των	  ενοίκων

	  ασφάλεια Πινακίδα	  με	  τηλέφωνα	  πρώτης	  ανάγκης	  σε	  προσιτό	  σημείο	  του	  κτιρίου
καθαριότητα Αλλαγή	  ιματισμού	  (σεντόνια,	  μαξιλαροθήκες),	  2	  φορές	  ανά	  βδομάδα

Αλλαγή	  πετσετών	  λουτρού,	  4	  φορές	  ανά	  βδομάδα
Καθημερινή	  καθαριότητα	  δωματίων	  /	  διαμερισμάτων
Καθημερινή	  καθαριότητα	  κοινοχρήστων	  και	  υπαίθριων	  χώρων

υπηρεσίες Παροχή	  κρύου	  και	  ζεστού	  νερού	  24/24	  ώρες	  σε	  λουτρά	  και	  κουζίνες
Φαρμακείο	  με	  είδη	  πρώτης	  ανάγκης	  σε	  προσιτό	  σημείο	  του	  κτιρίου
Πληροφορίες	  προς	  πελάτες	  για	  ενέργειές	  τους	  για	  προστασία	  του	  περιβάλλοντος
Κοινόχρηστο	  τηλέφωνο	  με	  κάρτα	  ή	  μετρητή
Φύλλο	  παρατηρήσεων	  και	  κουτί

α-‐απαιτήσεις Οι	  παρακάτω	  απαιτήσεις	  δεν	  απορρέουν	  από	  τη	  νομοθεσία	  (ως	  υποχρεωτικές)	  αλλά	  
θεωρούνται	  υποχρεωτικές	  για	  την	  πιστοποίηση	  Alfa	  Cert
Επαρκής	  φωτισμός	  σε	  κάθε	  εσωτερικό	  και	  εξωτερικό	  διάδρομο
Επαρκής	  ιματισμός	  σε	  καλή	  κατάσταση


