
Βεβαίωση Ελέγχου για την Ασφαλή Επανεκκίνηση των Επιχειρήσεων

Επωνυμία Εταιρείας: Pilot Beach Resort
Οδός: 

Τ.Κ / Πόλη / Χώρα: 73007 / Γεωργιούπολη Χανίων / Ελλάδα

Αρ. Έκθεσης Ελέγχου/Ημερομηνία έκδοσης: SR-0047 / 21.07.2021

Ημερομηνία Επιτόπιας Επιθεώρησης: 16.06.2021

Τύπος Επιθεώρησης: Αξιολόγηση Συμμόρφωσης 

Προδιαγραφές Ελέγχου:

Για την TÜV HELLAS AΕ

Μαρία Λιοντάκη

Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε με βάση το ΦΕΚ 1632-Β/21.04.2021 (Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει 

των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊού COVID-19) και 

τις τροποποιήσεις αυτού, όπως ίσχυαν την ημερομηνία της επιθεώρησης, καθώς και τις κατευθυντήριες οδηγίες των 

Υπουργείων Υγείας, Τουρισμού και του ΕΟΔΥ για την προστασία από αναπνευστική λοίμωξη από το νέο κοροναϊό. Τα 

αποτελέσματα καταγράφονται στην επισυναπτόμενη αναλυτική έκθεση ελέγχου.

Η παραπάνω Εταιρία συμμορφώνεται πλήρως με τις προδιαγραφές ελέγχου.

Η παρούσα έκθεση δεν αποτελεί και δεν παρέχει καμία μορφή εγγύησης για την έλλειψη πιθανότητας επιμόλυνσης εντός των εγκαταστάσεων  που ελέχθησαν. 

Η παρούσα έκθεση καταδεικνύει τα ευρήματα του ελέγχου στο συγκεκριμένο και αναφερόμενο σε αυτή χώρο και χρόνο της επιθεώρησης. Δεν επέχει θέση πιστοποίησης εις το διηνεκές και δεν 

αποτελεί εγγύηση για τη συνεχή εφαρμογή των υγειονομικών πρωτοκόλλων από τον ελεγχόμενο.

Ο ρόλος και η ευθύνη του Φορέα Ελέγχου περιορίζεται και εξαντλείται στην πραγματοποίηση της επιθεώρησης και τη σύνταξη της σχετικής έκθεσης ελέγχου.  Αποκλειστικά υπεύθυνος για τη 

συνεχή παρακολούθηση της τήρησης των υγειονομικών πρωτοκόλλων και τη συμμόρφωση με τις συστάσεις και παρατηρήσεις του Φορέα Ελέγχου είναι ο ελεγχόμενος. 

Ο Φορέας Ελέγχου δε φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή αξίωση, (είτε άμεση είτε έμμεση) αναφορικά και σε σχέση με οποιοδήποτε περιορισμό στις επιχειρηματικές δραστηριότητες του 

ελεγχόμενου, μερική ή ολική παύση λειτουργίας (lockdown) ή προστίμου που μπορεί να επιβληθεί από τις αρμόδιες αρχές για τη μη τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων.  

Δεν επιτρέπεται η μερική ή ολική ανατύπωση της παρούσας έκθεσης ελέγχου χωρίς την έγκριση του Φορέα.

TÜV HELLAS (TÜV NORD) A.E – Λεωφ.Μεσογείων 282, 155 62 Χολαργός, Αθήνα
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Attestation for the Safe Restart of Companies

Company Name: Pilot Beach Resort
Street:

PC / Town / Country: 73007 / Georgioupoli, Chania / Greece

Attestation Nr./Issue Date: SR-0047 / 21.07.2021

On site Inspection Date: 16.06.2021

Inspection Type: Evaluation of Compliance

Inspection Specifications:

On Behalf of TÜV HELLAS S.A

Maria Liontaki

The inspection was conducted against the FEK (Official Gazette of the Hellenic Republic) 1632-Β/21.04.2021 (Special 

Health Protocols) together with its successive amendments that were in force on the inspection date, and the Guidelines of 

the Ministry of Health, Ministry of Tourism and National Public Health Organization. The results are described in the 

attached detailed inspection report.

The above mentioned Company complies with the inspection specifications.

This report does not constitute or provide any guarantee that infections are not possible within the inspected premises. 

This report demonstrates the findings of the inspection in that specific and time-tested area and time. It does not constitute a permanent certificate  and does not constitute a guarantee of 

continuous implementation of the health protocols by the inspected company.

The role and responsibility of the Inspection Body is limited  to and exhausted in performing the inspection and  drafting of the inspection report. The inspected company is solely responsible for 

monitoring the observance of the health protocols and compliance with the recommendations and observations of the Inspection Body. 

The Inspection Body shall not be liable for any damage or claim, (either direct or indirect) in respect of any restriction on the business activities of the inspected company, partial or total suspension 

(lockdown) or a fine that may be imposed by the competent authorities for non-compliance with the health protocols.  

Partial or full reprinting of this inspection report is not permitted without the approval of the Inspection Body.

TÜV HELLAS (TÜV NORD) A.E – Λεωφ.Μεσογείων 282, 155 62 Χολαργός, Αθήνα
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Safe Restart

Inspection Report SR-0047

Γενικές Πληροφορίες

Εταιρεία:

Διεύθυνση

Τ.Κ 73007 Χώρα

Τηλ 2825061901 Fax:

Website

E-mail

Πρόσωπο Επαφής

Ημερομηνία από 16/6/2021 έως 16/6/2021

Ελεγκτής Μαρία Λιοντάκη Παναγιώτα Κοσμέτου

Πληροφορίες

Αριθμός Προσωπικού

Δραστηριότητα Ξενοδοχείο

Αριθμός ΚΑΔ 5510

Αποτελέσματα

1-Γενικές Απαιτήσεις Αποδεκτό

2- Κοινόχρηστοι χώροι Αποδεκτό

3 - Υποδοχή Αποδεκτό

4 - Οροφοκομία Αποδεκτό

5 - Επισιτιστικά Αποδεκτό

6 - Πισίνες Αποδεκτό

7 - Τεχνικό Τμήμα Αποδεκτό

8 - Αυτοκίνητα Αποδεκτό

9 -Λοιπές Υπηρεσίες Αποδεκτό

Safe Restart Inspection Report

Pilot Beach Resort (ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΕ)

Γεωργιούπολη Χανίων

Γεώργιος Παπαδόπουλος

www.pilot-beach.gr

info@pilot-beach.gr 
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ΦΕΚ -Β-

6632
A/A Απαίτηση Κατηγορία Αποδεκτό Μη Αποδεκτό

Μη 

Εφαρμόσιμο
Παρατηρήσεις/ Τεκμήρια Διορθωτικές Ενέργειες

Παράρτημα 

Ι, Α
1.1

Υπάρχει διαθέσιμο Σχέδιο Δράσης για την ετοιμότητα πρόληψης 

μετάδοσης και διαχείρισης ύποπτου κρούσματος; Στο σχέδιο 

δράσης μπορεί επίσης να περιλαμβάνονται πρωτόκολλο, 

διαδικασίες, οδηγίες, SOP

Υ X
Διαθέσιμο σχέδιο δράσης COVID-19 με έκδοση 

05/2021 (λειτουργία εν μέσω πανδημίας) έγκριση 

από Παπαδόπουλο Γιώργο (Γεν. Διευθυντή)

Παράρτημα 

Ι, Ε
1.2

Τηρείται αρχείο με όλα τα μέλη του προσωπικού, πελατών, 

επισκεπτών που έχουν διαμείνει στο ξενοδοχείο με ελάχιστες 

πληροφορίες: όνομα, εθνικότητα, ημερομηνίες διαμονής, e-mail, 

τηλέφωνο;

Υ X
Log Book στην υποδοχή και πρόγραμμα Protel για τα 

δωμάτια

Παράρτημα 

Ι, Ε
1.3 Τηρείται αρχείο με στοιχεία των συμμετεχόντων σε εξετάσεις; Υ X Ν/Α

Άρθρο 1 1.4

Υπάρχει διαθέσιμο βιβλίο συμβάντων (log book) το οποίο 

περιλαμβάνει και την καταγραφή περιστατικών πρόληψης ή 

αντιμετώπισης πιθανού κρούσματος για το προσωπικό και τους 

πελάτες;

Υ X Υπάρχει στην υποδοχή βιβλίο ύποπτων συμβάντων

2.1 Είναι διαθέσιμες οι απαιτούμενες άδειες; Υ X
Ναι, άδειες επισιτιστικών, κολυμβητικών δεξαμενών, 

σήμα ΕΟΤ

Άρθρο 4 2.2 Είναι διαθέσιμο το σήμα Health First; Υ X Ναι, στην υποδοχή και συνημμένο αρχείο

Παράρτημα 

Ι, Δ1
2.3

Έχουν κοινοποιηθεί τα στοιχεία του υπεύθυνου εφαρμογής 

σχεδίου ύποπτου κρούσματος;
Υ X Ναι, Παπδόπουλος Γιώργος

Παράρτημα 

Ι, Δ2
2.4

Έχουν κοινοποιηθεί τα στοιχεία του συνεργαζόμενου ιατρού ή 

παρόχου υπηρεσίων υγείας;
Υ X

Ναι, Γκόγκας Δημήτριος (για τους πελάτες),  

Γαβριλάκης Μανόλης (Γιατρός Εργασίας)

2.5
Έχουν αναγνωριστεί οι απαιτήσεις και αναθεώρουνται 

συστηματικά; 
Υ X Ναι

Παράρτημα 

Ι, Α1
3.1

Έχει οριστεί συντονιστής για την επίβλεψη της εφαρμογής σχεδίου 

δράσης; Έχει εκπαιδευτεί;
Υ X

Ναι, έχει παρακολουθήσει εκπαίδευση Παν/μίου 

Κρήτης με διαθέσιμο πιστοποιητικό εκπαίδευσης

Παράρτημα 

Ι, Α2
3.2

Έχουν οριστεί υπεύθυνοι για την εφαρμογή του σχεδίου δράσης 

για κάθε επιμέρους τμήμα; (για >50 δωμάτια)
Υ X Ναι ανά τμήμα

3.3
Είναι καθορισμένες ευθύνες και αρμοδιότητες για κάθε μέλος της 

ομάδας επίβλεψης εφαρμογής σχεδίου δράσης
X ΝΑ

Παράρτημα 

Ι, Α3
3.3

Υπάρχει συνεργασία με ιατρό ή δομή υγείας που ενεργεί βάσει 

οδηγιών τον ΕΟΔΥ; (για >50 δωμάτια)
Υ X Γκόγκας Δημήτρης (διαθέσιμη σύμβαση)

Να αναθεωρηθεί η σύμβαση με το 

γιατρό καθώς αναφέρεται σε 

παρωχημένη νομοθεσία

Παράρτημα 

Ι, Γ1
3.4

Έχει οριστεί υπεύθυνος για την εφαρμογή του σχεδίου διαχείρισης 

ύποπτου κρούσματος; Έχει εκπαιδευτεί;
Υ X

Ναι, έχει παρακολουθήσει εκπαίδευση Παν/μίου 

Κρήτης με διαθέσιμο πιστοποιητικό εκπαίδευσης

3.5
Είναι καθορισμένες ευθύνες και αρμοδιότητες για την Ανώτατη 

Διοίκηση του οργανισμού;
X Ναι, στο σχέδιο δράσης

I. Γενικά

1 - Απαιτήσεις Συστήματος

3- Οργανωτική Δομή

2 - Νομικές και Κανονιστικές Απαιτήσεις
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4.1
Υπάρχει διαθέσιμο Risk Assessment και έχουν ληφθεί υπόψη όλες 

οι λειτουργίες του οργανισμού;
X Ναι, στο σχέδιο δράσης

4.2
Έχουν αναγνωριστεί κρίσιμες δραστηριότητες/λειτουργίες όπου 

υπάρχει μεγάλη πιθανότητα μετάδοσης;
X >>

4.3
Υπάρχουν διαδικασίες για την εφαρμογή των ελέγχων στις κρίσιμες 

δραστηριότητες;
X Ναι

4.4 Διενεργούνται έλεγχοι υγιεινής σε τακτά χρονικά διαστήματα; X

Ναι, έλεγχοι από εξωτερικό συνεργάτη Χ. Πανούλη, 

εσωτερικές επιθεωρήσεις (HACCP, ISO, Legionella και 

Υγειονομικά Πρωτόκολλα)

4.5
Υπάρχουν ερωτηματολόγια για την καταγραφή των ελέγχων στις 

δραστηριότητες υψηλού κινδύνου;
X

Ναι, συνημμένα ερωτηματολόγια εσωτερικών 

επθεωρήσεων διαχείρισης κρίσης και διαδικασιών 

πρόληψης διασποράς SARS-CoV-2

4.6 Υπάρχει διακρίβωση του απαιτούμενου εξοπλισμού; X Διακρίβωση θερμομέτρου

Άρθρο 1 4.7
Υπάρχουν οδηγίες για την τήρηση της υγιεινής και της φυσικής 

απόστασης;
Υ X

Ναι στο σχέδιο δράσης και σημάνσεις στους χώρους 

και σε οθόνες

Άρθρο 1 4.8
Περιλαμβάνουν αυτές οι οδηγίες όλες τις δραστηριότητες του 

ξενοδοχείου για πελάτες, προσωπικό, εξωτερικούς συνεργάτες;
Υ X >>

4.9
Υπάρχει διαθέσιμη διαδικασία για τον καθαρισμό και την 

απολύμανση;
Υ X Ναι, σε όλα τα τμήματα συνεργασία με Diversey

4.10
Περιλαμβάνει αυτή η διαδικασία όλες τις δραστηριότητες/τμήματα 

του ξενοδοχείου για πελάτες, προσωπικό, εξωτερικούς συνεργάτες;
Υ X >>

4.11
Περιλαμβάνει αυτή η διαδικασία όλα τα σημεία/αντικείμενα με 

έμφαση σε αυτά με συχνή επαφή;
Υ X

Ναι, υπάρχουν πίνακες με σημεία συχνής επαφής 

και από Diversey

4.12
Υπάρχουν διαθέσιμες κατάλληλες εγκρίσεις και οδηγίες χρήσης για 

όλα τα προϊόντα καθαρισμού & απολύμανσης;
Υ X

Ναι, διαθέσιμα για τη Diversey και MSDS για D200A 

που χρησιμοποιείται στα κλιματιστικά

Παράρτημα 

Ι, Α5
4.13 Διενεργούνται rapid test ή μοριακού ελέγχου στους διαμένοντες; Π X

Ναι σε συνεργασία με εξωτερικό εργαστήριο που 

λαμβάνει δείγματα στο χώρο του ξενοδοχείου (rapid 

ή PCR) 

Άρθρο 1 5.1

Υπάρχει διαθέσιμη λίστα με όλα τα απαιτούμενα ΜΑΠ ανά 

θέση/τμήμα η οποία περιλαμβάνει και απαιτούμενες ποσότητες 

αποθέματος/επείγουσας ανάγκης;

X Ναι

Παράρτημα 

Ι, Β4.1
5.2

Παρέχονται ΜΑΠ στο προσωπικό και εξασφαλίζεται η συνεχής 

επάρκεια αποθέματος των ΜΑΠ;
Υ X

Μάσκες μιας χρήσης (όχι υφασμάτινες) δίδονται στο 

προσωπικό

5.3
Υπάρχουν διαθέσιμες εγκρίσεις και οδηγίες χρήσης για όλα τα 

ΜΑΠ;
Υ X Ναι, οδηγίες αφαίρεσης και χρήσης Μάσκας

5.4 Υπάρχει διαθέσιμη διαδικασία για την ασφαλή απόρριψη ΜΑΠ; Π X
Ναι, υπάρχουν κάδοι και οδηγίες π.χ. για αφαίρεση 

γαντιών με ασφάλεια

6.1 Υπάρχει σαφές σύστημα επικοινωνίας (εσωτερικής & εξωτερικής); X Ναι, 

ΣΤ.1 6.2
Ενημερώνονται οι εξωτερικοί φορείς και συνεργάτες για το σχέδιο 

δράσης του ξενοδοχείου;
Υ X Ναι, υπάρχει ενημέρωση στο site

4 - Έλεγχος Λειτουργίας

5 - Μέσα Ατομικής Προστασίας

6 - Επικοινωνία
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ΣΤ.2 6.3
Υπάρχει ενημέρωση στην ιστοσελίδα με ειδική ενότητα COVID-19 

όπου αναφέρονται όλες οι αλλαγές;
Π X >>

ΣΤ.3 6.4
Υπάρχει διαθέσιμη ενημέρωση στους χώρους (π.χ. σε οθόνες, 

σημάνσεις, έντυπα);
Υ X Ναι, διαθέσιμα banner και ενημερώσεις σε οθόνες

Άρθρο 3 7.1
Έχει παρακολουθήσει όλο το προσωπικό εκπαίδευση για τα 

υγειονομικά πρωτόκολλα;
Υ X

Το προσωπικό έχει παρακολουθήσει το 

σεμινάριο του Πανεπιστημίου Κρήτης που 

διοργάνωσε η Περιφέρεια Κρήτης. Διαθέσιμες 

υπεύθυνες δηλώσεις και πιστοποιητικά 

προσωπικού
Παράρτημα 

Ι, Β
7.2

Περιλαμβάνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης το απαιτούμενο 

περιεχόμενο σύμφωνα με το Παράρτημα Ι, Β
Υ X >>

Παράρτημα 

Ι, Β.1
7.3.α

Έχει εκπαιδευτεί ο συντονιστής κι ένας τουλάχιστον υπεύθυνος ανά 

τμήμα και υπάρχει πλάνο εκπαίδευσης;  (για >50 δωμάτια)
Υ X >>

Παράρτημα 

Ι, Β.1
7.3.β

Έχει εκπαιδευτεί τουλάχιστον ο υπεύθυνος εφαρρμογής σχεδίου 

δράσης και υπάρχει πλάνο εκπαίδευσης;  (για <50 δωμάτια)
Υ X

Παράρτημα 

Ι, Β.1
7.4

Αναφέρονται αναλυτικά στο πλάνο εκπαίδευσης τα άτομα, η 

διάρκεια και ο τρόπος εκπαίδευσης;
Υ X >>

Παράρτημα 

Ι, Β.3
7.5

Υπάρχουν αρχεία εκπαίδευσης και τεκμηρίωσης για κάθε 

εργαζόμενο σύμφωνα με τις απαιτήσεις (υπεύθυνες δηλώσεις);
Υ X >>

Παράρτημα 

Ι, Β4.2
8.1 Έχουν ενημερωθεί όλοι οι εργαζόμενοι ώστε:

Παράρτημα 

Ι, Β4.2
8.1.α

Να παραμένουν σπίτι σε περίπτωση εμφάνισης συμτωμάτων ή/και 

επαφής με ύποπτο κρούσμα, μέχρι η εργαστηριακή εξέταση να 

είναι αρνητική; 

Υ X
Μέσω της εκπαίδευσης και προφορικά στην 

πρόσληψη

Παράρτημα 

Ι, Β4.2
8.1.β

Ενημερώνουν άμεσα τον υπεύθυνο εφαρμογής διαχείρισης 

ύποπτου κρούσματος;
Υ X >>

Παράρτημα 

Ι, Β4.3
8.2

Η διαμονή του προσωπικού γίνεται σε δίκλινα δωμάτια ή σε 

περίπτωση ατόμων ευπαθών ομάδων σε μονόκλινα;
Π X Ναι, τηρείται η διαμονή σε δίκλινα

Παράρτημα 

Ι, Β4.4
8.3

Παρακολουθείται η υγεία του προσωπικού; Έχουν ενημερωθεί για 

την ατομική θερμομέτρησή τους;
Π X

Γίνεται θερμομέτρηση όλου του προσωπικού 

και των επισκεπτών στην πύλη και καταγραφή  

σε έντυπα

Παράρτημα 

Ι, Β4.5
8.4

Διενεργούνται rapid test στο σύνολο του προσωπικού του 

καταλύματος τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα;
Υ X

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, 

διενεργούνται Self test, ο εργοδότης 

παρακολουθεί μέσω ΕΡΓΑΝΗ

8.5
Έχει ληφθεί μέριμνα για την εφαρμογή των απαιτήσεων κατά τη 

μεταφορά τους με λεωφορεία από και προς την εργασία τους;
X ΝΑ

8.6

Έχει ληφθεί μέριμνα για την εφαρμογή των απαιτήσεων κατά το 

διάλειμμα του προσωπικού στους χώρους όπως εστιατόριο 

προσωπικού, αποδυτήρια;

X

Για αποφυγή συνωστισμού το εστιατόριο 

προσωπικού παραμένει εκτός λειτουργίας. 

Δίδεται φαγητό σε πακέτο στο προσωπικό

8.7
Έχει ληφθεί μέριμνα για τις ευπαθείς ομάδες των εργαζομένων 

κατά  την εργασία τους;
X

Γϊνεται αξιολόγηση από Ιατρό Εργασίας, δεν 

έχουν καταγραφεί ευπαθείς

7 - Εκπαίδευση 

8 - Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού
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9.1
Γϊνονται συστηματικά συναντήσεις της ομάδας διαχείρισης για την 

ανασκόπηση της εφαρμογής των μέτρων ελέγχου;
X

Ναι, συναντήσεις Διοίκησης με εξωτερικό 

σύμβουλο

9.2
Καταγράφονται οι συναντήσεις της ομάδας διαχείρισης και 

ενημερώνεται η Διοίκηση;
X >>

Παράρτημα 

ΙΙΙ
10.1

Υπάρχει διαθέσιμο σχέδιο διαχείρισης ύποπτου κρούσματος και 

είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις;
Υ X Ναι περιγράφεται στο σχέδιο δράσης 

Άρθρο 3Α 10.2

Υπάρχει καθορισμένη περιοχή εντός του ξενοδοχείου για την 

απομόνωση επιβεβαιωμένων περιστατικών COVID-19 (δωμάτια 

καραντίνας);

Π X ΝΑ

Άρθρο 3Α 10.3 Βρίσκονται τα δωμάτια αυτά σε οριοθετημένο χώρο; Π X >>

Άρθρο 3Α 10.4
Τα δωμάτια καραντίνας δεν θα πρέπει να μοιράζονται 

κοινόχρηστους χώρους
Π X >>

Άρθρο 3Α 10.5 Υπάρχει τηλεφωνική γραμμή με 24hr εξυπηρέτηση; Π X >>
Άρθρο 3Α 10.6 Διασφαλίζεται η πρόσβαση σε ιατρική παρακολούθηση; Π X >>

Άρθρο 3Α 10.7
Διαθέτουν ατομική τουαλέτα και καλό αερισμό (φυσικό ή τεχνητό 

χωρίς ανακύκλωση);
Π X >>

Άρθρο 3Α 10.8 Υπάρχουν επαρκή μέσα καθαρισμού και απολύμανσης; Π X >>

Άρθρο 3Α 10.9

Υπάρχει καθορισμένη διαδικασία αλλαγής ιματισμού, χωριστής 

διαχείρισης και καθαρισμού, ασφαλούς αποκομιδής μολυσματικών 

απορριμμάτων;

Π X >>

Άρθρο 3Α 10.10
Διασφαλίζεται η καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων από 

προσωπικό που χρησιμοποιεί κατάλληλα ΜΑΠ;
Π X >>

Άρθρο 3Α 10.11 Τα γεύματα παραδίδονται έξω από την πόρτα των δωματίων; Π X >>
Άρθρο 3Α 10.12 Καταγράφονται τα άτομα που εισέρχονται στα δωμάτια αυτά; Π X >>

Άρθρο 3Α 10.13

Έχουν εκπαιδευτεί οι εργαζόμενοι που εισέρχονται στα δωμάτια 

για τα μέτρα προστασίας και έχει διασφαλιστεί ότι δεν ανήκουν σε 

ευπαθείς ομάδες;

Π X
Εκπαίδευση προσωπικού και εφαρμογή σχεδίου 

διαχείρισης ύποπτου κρούσματος

E 11.1
Έχει ληφθεί μέριμνα για την προστασία των προσωπικών 

δεδομένων και των δεδομένων υγείας;
Υ

Διαθέσιμο Registration Form όπου γίνεται 

αναφορά για GDPR για τους πελάτες. Για το 

προσωπικό λαμβάνεται σύμφωνη γνώμη για 

θέματα GDPR μέσω εντύπου πρόσληψης

E 11.2
Ενημερώνονται οι επισκέπτες ότι τηρείται αρχείο για λόγους 

προστασίας της δημόσιας υγείας;
Υ >>

11 - Προστασία Δεδομένων

10 - Σχέδια Εκτάκτων Καταστάσεων

9 - Ανασκόπηση από την Διοίκηση
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ΦΕΚ -Β-

6632
A/A Απαίτηση Κατηγορία Αποδεκτό

Μη 

Αποδεκτό

Μη 

Εφαρμόσιμο
Παρατηρήσεις/ Τεκμήρια Διορθωτικές Ενέργειες

ΙΑ.4 1.1

Υπάρχουν σχετικές ενημερωτικές σημάνσεις για την αποφυγή χρήσης 

κοινόχρηστων εγκαταστάσεων σε περίπτωση που αισθάνοτνται 

άρρωστοι;

Υ X
Υπάρχει σήμανση στους σταθμούς 

απολύμανσης.

ΙΗ 1.2
Είναι η λειτουργία των κοινόχρηστων χώρων σύμφωνη με το ισχύον 

νομοθετικό πλαίσιο;
Υ X

Ναι, η διαμόρφωση του χώρου επιτρέπει την 

τήρηση των αποστάσεων.

ΙΗ.3 1.3
Υπάρχουν σχετικές σημάνσεις για την υπενθύμιση τήρησης φυσικής 

απόστασης;
Υ X Ναι, σε διάφορα σημεία (βλ. φωτογραφίες)

ΙΗ.4 1.4
Υπάρχουν διαθέσιμα απολυμαντικά χεριών σε όλους τους 

κοινόχρηστους χώρους;
Υ X

Υπάρχουν σταθμοί απολύμανσης σε πολλά 

σημεία του ξενοδοχείου (βλ. φωτογραφίες)

Δεν υπήρχε διαθέσιμο 

απολυμαντικό σε κοινόχρηστο 

WC ΑΜΕΑ

ΙΗ.5 1.5
Έχει γίνει αναδιάταξη των επίπλων ώστε να αποφεύγεται ο 

συνωστισμός (max 2 άτομα/10m2)
Υ X Ναι, βλ. φωτογραφίες.

1.6 Υπάρχουν διαθέσιμα αρχεία καταγραφής καθαρισμού; X
Ναι, σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους από 

οροφοκομία

ΙΗ.7 1.7 Έχει ανασταλεί η λειτουργία των business centers; Π X Το κατάλυμα δεν διαθέτει business center.

ΙΗ.7 1.8
Διατίθεται πρόσβασης σε wifi και υπηρεσίες εκτύπωσης μέσω 

σύνδεσης από προσωπική συσκευή του πελάτη;
Π X

Δίνεται από την υποδοχή ατομικός κωδικός για 

το wifi.

ΙΗ.8 1.9
Στα κοινόχρηστα WC έχει τοποθετηθεί ενημερωτική σήμανση για 

αποφυγή συνωστισμού και κένωσης λεκανών με κλειστό καπάκι;
Π X Ναι, βλ. φωτογραφίες.

1.10
Τηρούνται τα όρια της απαιτούμενης φυσικής απόστασης κατά την 

είσοδο/έξοδο στο ξενοδοχείο;
Υ X Ναι, τηρούνται.

1.11
Υπάρχει χαρτογράφηση όλων των σημείων εισόδου/εξόδου της 

εγκατάστασης για να διασφαλιστεί ότι ελέγχονται;
X

Υπάρχει μία είσοδος που ελέγχεται από 

προσωπικό ασφαλείας.

1.12
Γίνεται θερμομέτρηση του προσωπικού ή/και των εξωτερικών 

συνεργατών κατά την είσοδο;
X

Ναι

1.13
Έχει εκπαιδευτεί το προσωπικού ελέγχου/ασφαλείας στην είσοδο του 

ξενοδοχείου;
Υ X Ναι (αρχεία εκπαίδευσης & δήλωση συνεργάτη)

1.14

Κατά την είσοδο του προσωπικού έχει ληφθεί μέριμνα για την 

ελαχιστοποίηση επαφής με αντικείμενα/συσκευές (π.χ. κατά το 

κτύπημα κάρτας, στυλό κλπ);

X Ναι

II. Κοινόχρηστοι Χώροι

1 - Κοινόχρηστοι χώροι
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ΦΕΚ -Β-

6632
A/A Απαίτηση Κατηγορία Αποδεκτό

Μη 

Αποδεκτό

Μη 

Εφαρμόσιμο
Παρατηρήσεις/ Τεκμήρια Διορθωτικές Ενέργειες

Άρθρο 1 1.1 Χρησιμοποιούνται τα ΜΑΠ σύμφωνα με τις οδηγίες; Υ X Ναι, βλ. φωτογραφία

Άρθρο 1 1.2 Χρησιμοποιείται ασπίδα προσώπου; Π X
Μη εφαρμόσιμο

Άρθρο 4 1.3
Έχει αναρτηθεί το σήμα Health First σε εμφανές σημείο της 

υποδοχής;
Υ X Ναι, βλ. φωτογραφία

Ζ.1 1.4

Τηρεί το προσωπικό της Υποδοχής/Front Office τα βασικά μέτρα 

πρόληψης μετάδοσης (υγιεινή χεριών, χρήση αντισηπτικών, 

αποφυγή χειραψιών, τήρηση σωματικών αποστάσεων, αποφυγή 

επαφής των χεριών με το πρόσωπο και εν γένει τήρηση μέτρων 

προσωπικής και αναπνευστικής υγιεινής);

Υ X

Ναι, με βάση το σχέδιο δράσης, συνεχείς 

εκπαιδεύσεις από κο Πανούλη και από 

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Ζ.2 1.5
Έχει ληφθεί μέριμνα για την αποφυγή τοποθέτησης ατόμων που 

ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες στην υποδοχή
Π X

Στην υποδοχή δεν εργάζονται άτομα που να 

ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες.

Ζ.3 1.6

Μπορεί το προσωπικό της υποδοχής να ενημερώσει τους πελάτες 

για την πολιτική, τα προληπτικά μέτρα και τις οδηγίες ασφάλειας 

του ξενδοοχείου;

Π X Ναι, γίνεται ενημέρωση. Συνέντευξη από κα 

Ευγενία Βοστρίκοβα.

Ζ.3 1.7
Υπάρχουν διαθέσιμα στην υποδοχή τα τηλέφωνα των υγειονομικών 

αρχών (νοσοκομεία αναφοράς, ιατρικά κέντρα, φαρμακεία κλπ)
Π X Ναι, βλ. φωτογραφία.

Ζ.4 1.8
Υπάρχουν ενημερώσεις σε διάφορες γλώσσες σε banner ή mobile 

apps;
Π X

Ναι, σε banners πλησίον της υποδοχής 

(ελληνικά, αγγλικά, ρώσικα, γερμανικά, κλπ) ) 

και σε mobile app.

Ζ.5 1.9

Υπάρχει διαθέσιμο medical kit και είναι εξοπλισμένο σύμφωνα με 

τις απαιτήσεις (γάντια, μάσκες, αντισηπτικά, μαντηλάκια, ποδιά, 

μακρυμάνικη ρόμπα, θερμόμετρο laser);

Υ X Ναι.

Ζ.6 1.10
Έχει ενημερωθεί το προσωπικό της Υποδοχής για να αναγνωρίζει 

πιθανά συμπτώματα COVID-19 και να τα αναφέρει στο συντονιστή;
Π X

Έχουν γίνει σχετικές εκπαιδεύσεις (βλέπε Ι 

General).

Ζ.7 1.11 Έχει εγκατασταθεί plexi glass στην υποδοχή; Π X Ναι, βλ. φωτογραφία.

Ζ.8 1.12 Υπάρχουν επαρκή αντισηπτικά χεριών διαθέσιμα για τους πελάτες; Υ X
Ναι, σε εισόδους & υποδοχή, βλ. 

φωτογραφία.

Ζ.9 1.13 Γίνεται συστηματική απολύμανση των επιφανειών της υποδοχής; Υ X

Ναι, βλ. φωτογραφία. Πραγματοποιήθηκε 

απολύμανση και κατά τη διάρκεια της 

επιθεώρησης κατόπιν άφιξης.

Ζ.10 1.14

Υπάρχει επιδαπέδια σήμανση για την τήρηση της απόστασης των 

2m κατά την αναμονή των πελατών και γίνεται ορθή διαχείριση της 

ουράς;

Υ X Ναι, υπάρχει.

Συνίσταται να αντικατασταθούν 

οι σημάνσεις στα banners από το 

1,5 στα 2 m.

III. Υποδοχή

1 - Υποδοχή
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Ζ.11 1.15 Τηρούνται οι αποστάσεις κατά το Check in/Check out των πελατών; Υ X Στη διάρκεια του ελέγχου τηρούνταν οι 

αποστάσεις και δεν εντοπίστηκαν αποκλίσεις.

Ζ.12 1.16
Χρησιμοποιούνται κατά προτίμηση ηλεκτρονικές εναλλακτικές για 

το check/Check out
Π X

Ναι, υπάρχει POS και θα γίνει και αλλαγή 

συστήματος για ηλεκτρονικό check out.

Ζ.13 1.17 Διενεργείται check in σε υπαίθριο χώρο; Π X Ναι, με κωδικό από την υποδοχή.

Ζ.14 1.18

Χρησιμοποιούνται κατά προτίμηση ηλεκτρονικές πληρωμές 

δαπανών (π.χ. ανέπαφες κάρτες για πληρωμές, κράτηση 

εστιατορίων, check in-check out κλπ);

Π X Ναι, πληρωμή με POS ή με ebanking, και 

ηλεκτρονική κράτηση στο εστιατότιο.

Ζ.15 1.19
Τοποθετούνται σε ειδικό δοχείο τα κλειδιά και οι κάρτες δωματίων 

για απολύμανση;
Υ X

Ναι, σε καλαθάκι και κατόπιν απολυμαίνονται 

με D10 πριν ξαναδωθούν για χρήση.

Ζ.16 1.20
Υπάρχει ενημέρωση για διεύρυνση ωραρίου με check out ως τις 

11:00 και check in μετά τις 15:00
Υ X Ναι, από υποδοχή και στο app.

Ζ.17 1.21

Υπάρχει ενημέρωση για την απαγόρευση εισόδου σε δωμάτια για 

τους μη διαμένοντες (εξαιρείται το προσωπικό του καταλύματος και 

οι εξεταζόμενοι);

Υ X
Ναι, και ελέγχονται όλοι οι εισερχόμενοι στο 

ξενοδοχείο από την πύλη.

2.1 Κατά τη μεταφορά των αποσκευών στα δωμάτια το προσωπικό 

χρησιμοποιεί τα απαιτούμενα ΜΑΠ

Υ X

Ναι, μάσκα-γάντια και απολύμανση των 

λαβών των αποσκευών με χαρτί και 

αντισηπτικό.

2.2
Το προσωπικό δεν μεταφέρει ταυτόχρονα αποσκευές πελατών που 

διαμένουν σε διαφορετικά δωμάτια X Ναι, η μεταφορά γίνεται ανά δωμάτιο.

2 - Μεταφορά στα δωμάτια
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ΦΕΚ -Β-

6632
A/A Απαίτηση Κατηγορία Αποδεκτό

Μη 

Αποδεκτό

Μη 

Εφαρμόσιμο
Παρατηρήσεις/ Τεκμήρια Διορθωτικές Ενέργειες

Η.1 1.1

Υπάρχει διαθέσιμο πρόγραμμα καθαρισμού & απολύμανσης για 

όλους τους χώρους (δωμάτια, γραφεία, WC, κοινόχρηστα κλπ) 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις;

Υ X

Διαθέσιμο πρόγραμμα καθαρισμού & 

απολύμανσης με έμφαση σε σημεία 

συχνής επαφής καθώς και έντυπα 

παρακολούθησης καθαρισμών 

κοινοχρήστων. Συνεργασία με εταιρία 

Diversey

Η.2 1.2
Έχουν προβλεφθεί ειδικές οδηγίες καθαρισμού σε περίπτωση 

εμφάνισης κρούσματος;
Υ X

Ναι, στο σχέδιο διαχείρισης ύποπτου 

κρούσματος

Η.3 1.3
Έχουν ληφθεί υπόψη τα σημεία συχνής επαφής κατά την ενίσχυση 

των υπηρεσιών υγιεινής σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους;
Υ X Ναι, στο πρόγραμμα καθαρισμού & 

απολύμανσης

Η5 1.4
Ελέγχεται η λειτουργία πλυντηρίων ρούχων ως προς τη 

θερμοκρασία και τη χρησιμοποιούμενη αναλογία απορρυπαντικού;
Υ X Ναι, παρακολουθούνται από 

συντήρηση

Η.6 1.5

Έχει εκπαιδευτεί όλο το προσωπικό της οροφοκομίας για την 

τήρηση των βασικών μέτρων αποφυγής μετάδοσης του κορωνοϊού - 

COVID-19 και χρησιμοποιεί τα ΜΑΠ; Το προσωπικό κατά την 

εργασία του δεν καπνίζει και δεν καταναλώνει τρόφιμα ή ποτά.

Υ X

Ναι, διαθέσιμα αρχεία εκπαίδευσης

Η.7 1.6
Χρησιμοποιεί το προσωπικό απλή χειρουργική μάσκα (ή πάνινη), 

γάντια, αδιάβροχη ρόμπα μιας χρήσης;
Π X Ναι, χρησιμοποιεί μάσκες μιας χρήσης 

και αδιάβροχη ποδιά μιας χρήσης

Δεν χρησιμοποιούνται σε όλες τις 

περιπτώσεις κλειστά παπούτσια στην 

οροφοκομία

Η.14 1.7
Χρησιμοποιείται ειδικός εξοπλισμός για τον καθαρισμό των 

υφασμάτινων επιφανειών (συσκευή ατμού, Θ>70οC);
Υ X

Ναι, διαθέσιμος ατμοκαθαριστής

Η.17 1.8 Αερίζονται ικανοποιητικά όλοι οι χώροι καθημερινά (κοινόχρηστα); Υ X
Ναι, όπου είναι εφικτό ανοιχτές πόρτες

1.9 Υπάρχουν επιπλέον ΜΑΠ διαθέσιμα κατόπιν αιτήματος; X Ναι

1.10
Υπάρχουν διαθέσιμα απολυμαντικά χεριών για το προσωπικό της 

οροφοκομίας;
X Ναι, στα office και στα καρότσια τους

1.11
Γίνεται ο διαχωρισμός και η απόρριψη των ΜΑΠ σύμφωνα με τις 

οδηγίες;
X Ναι, κάδοι και οδηγίες απόρριψης

2.1
Έχουν ληφθεί υπόψη τα σημεία συχνής επαφής στο δωμάτιο όπως 

διακόπτες, πόμολα, τηλέφωνα κλπ;
X

Ναι, ενισχυμένο πρόγραμμα 

καθαρισμού & απολύμανσης

Η.4 2.2 Γίνεται καθαρισμός και αερισμός δωματίων μεταξύ διαμονών; Υ X
Ναι, σύμφωνα με τις οδηγίες της 

οροφοκομίας

Η.8 2.3
Απαγορεύεται ο καθαρισμός δωματίου επιβεβαιωμένου ή ύποπτου 

κρούσματος η/και επαφών επιβεβαιωμένου κρούσματος;
Υ X Ναι, οδηγία διαχείρισης ύποπτου 

κρούσματος

IV. Οροφοκομία

1 - Οροφοκομία

2 - Δωμάτια
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Η.10 2.4
Γίνεται σχολαστικός καθαρισμός & απολύμανση με αερισμό και 

αναμονή τουλάχιστον μίας ώρας πριν δοθεί το δωμάτιο σε πελάτη;
Υ X Ναι, σύμφωνα με τις οδηγίες της 

οροφοκομίας

Η.10 2.5

Σε περίπτωση κρούσματος, γίνεται απολύμανση με αερισμό (χωρίς 

να ανοίγυν ταυτόχρονα οι πόρτες σε εσωτερικό διάδρομο) και 

αναμονή τουλάχιστον 24 ωρών πριν δοθεί το δωμάτιο σε πελάτη;

Υ X Ναι, οδηγία διαχείρισης ύποπτου 

κρούσματος

Η.11 2.6
Έχουν απομακρυνθεί όλα τα διακοσμητικά αντικείμενα, επιπλέον 

μαξιλάρια και σκεπάσματα κλπ; 
Π X

Ναι, τα περισσότερα έχουν 

απομακρυνθεί

Η.12 2.7
Έχουν απομακρυνθεί όλα τα αντικείμενα πολλαπλών χρήσεων από 

το δωμάτιο όπως menu, περιοδικά κλπ; 
Π X >>

2.8 Υπάρχει ενημέρωση ότι αυτά είναι διαθέσιμα κατόπιν αιτήματος; X

Η.13 2.9
Έχουν τοποθετηθεί καλύμματα μιας χρήσης στα χειριστήρια 

τηλεόρασης και κλιματιστικού;
Υ X

Χαρτοσακούλα μιας χρήσης

Η.15 2.10 Υπάρχει σήμανση για το πότε και πως καθαρίστηκε το δωμάτιο; Π X Όχι

Η.16 2.11 Έχουν τοποθετηθεί μέσα αντισηψίας στα δωμάτια; Π X Ναι, απολυμαντικά χεριών

Η.17 2.12
Αερίζονται με άνοιγμα θυρών & παραθύρων τα δωμάτια 

καθημερινά;
Υ X

Ναι

Η.18 3.1

Κατά το χειρισμό και διαλογή ακάθαρτων λινών  τηρούνται οι 

κανόνες υγιεινής και χρησιμοποιούνται ΜΑΠ (ειδική ποδιά μιας 

χρήσης πάνω από στολή, γάντια, μάσκα) για τον περιορισμό 

διασποράς;

Υ X

Ναι, χρήση μιας χρήσης ρόμπας

Η.19 3.2
Είναι οι σάκοι μεταφοράς ακαθάρτων επισημασμένοι και κλειστοί 

για τη μεταφορά στα πλυντήρια;
Υ X Ναι, διαφορετικού χρώματος σάκοι

Η.20 3.3
Είναι σαφής ο διαχωρισμός μεταξύ των περιοχών διαχείρισης 

ακάθαρτων και καθαρών λινών;
Υ X Ναι, παραλαμβάνονται σε διαφορετικό 

χώρο από αυτόν που παραδίδονται

Η.21 3.4
Τα καρότσια μεταφοράς λινών και οι σάκοι καθαρίζονται και 

απολυμαίνονται μετά από κάθε χρήση;
Υ X

Μεταφέρονται με δύο διαφορετικά 

οχήματα (ένα για καθρά κι ένα για 

ακάθαρτα)

Η.22 3.5
Υπάρχει οδηγία για την πλύση λινών σε θερμοκρασία >70

ο
C με τα 

συνήθη απορρυπαντικά;
Υ X

Ναι, ρύθμιση προγραμμάτων πλύσης 

και στεγνώματος 

Η.24 3.6
Αποθηκεύονται τα καθαρά λινά με τρόπο που διασφαλίζει ότι 

παραμένουν καθαρά μέχρι τη μεταφορά τους στους χώρους χρήσης;
Υ X

Ναι, αποθηκεύονται στο χώρο του 

πλυντηρίου, δεν συσκευάζονται

Καλό είναι να ληφθεί μέριμνα για τον 

καθαρό ιματισμό καθώς αποθηκεύεται 

σε χώρο με ανοίγματα σε εξωτερικό 

περιβάλλον

Η.23 3.7

Σε περίπτωση χρήσης εξωτερικού συνεργάτη για το πλύσιμο των 

λινών, διασφαλίζεται ότι τηρούνται οι απαιτούμενες οδηγίες 

πρόληψης μετάδοσης;

Υ X

3.8
Υπάρχει οδηγία για τον ειδικό χειρισμό λινών που προέρχονται από 

δωμάτια με πιθανά κρούσματα;
X Ναι

3 - Λινοθήκη / Πλυντήρια Ιματισμού
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ΦΕΚ -Β-

6632
A/A Απαίτηση Κατηγορία Αποδεκτό Μη Αποδεκτό

Μη 

Εφαρμόσιμο
Παρατηρήσεις/ Τεκμήρια Διορθωτικές Ενέργειες

Άρθρο 1 1.1
Έχει εκπαιδευτεί όλο το προσωπικό του F&B για την τήρηση των 

βασικών μέτρων αποφυγής μετάδοσης του κορωνοϊού - COVID-19;
Υ X Ναι, διαθέσιμα αρχεία 

εκπαίδευσης

Θ.1 1.2 Εφαρμόζεται σύστημα HACCP; Υ X
Ναι, πιστοποίηση από TUV Hellas

Θ.5 1.3

Έχει αναθεωρηθεί η λειτουργία των επισιτιστικών τμημάτων 

(εστιατόρια, bar κλπ) σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο 

(π.χ. κατευθυντήριες οδηγίες του ΕΦΕΤ, εγκύκλιοι κλπ);

Υ X Ναι, περιγράφεται στο σχέδιο 

δράσης

1.4

Υπάρχει διαθέσιμο ενισχυμένο πρόγραμμα καθαρισμού και 

απολύμανσης σε όλους τους χώρους (παραλαβές, κουζίνες, 

εστιατόρια)

X
Ναι, από Diversey 

1.5
Χρησιμοποείται κατάλληλος εξοπλισμός για τον καθαρισμό 

υφασμάτων (καναπέδες, καρέκλες κλπ);
X

Ναι, ατμοκαθαριστής από 

οροφοκομία

1.6
Γίνεται ο διαχωρισμός και η απόρριψη των ΜΑΠ σύμφωνα με τις 

οδηγίες;
X

Ναι, σε κάδους απόρριψης, 

διαθέσιμες και οδηγίες 

απόρριψης

Θ.2 2.1
Γϊνεται η παραλαβή εμπορευμάτων μόνο από συγκεκριμένο 

προσωπικό και πάντα με χρήση γαντιών και μάσκας;
Υ X Ναι

2.2
Υπάρχουν διαθέσιμα απολυμαντικά χεριών στην είσοδο του χώρου 

παραλαβών;
X Ναι, φωτογραφία συνημμένη

2.3 Γίνεται προτροπή των οδηγών να παραμένουν στα οχήματα; X
Όχι, κατεβαίνουν για εκφόρτωση 

εμπορευμάτων

2.4
Διατηρείται η φυσική απόσταση μεταξύ εργαζόμενων και 

προμηθευτών;
X Ναι

Θ.3 3.1
Τηρείται η απαιτούμενη φυσική απόσταση μεταξύ των εργαζομένων 

στην κουζίνα;
Υ X Ναι, όπου είναι εφικτό

Θ.4 3.2

Δεν επιτρέπεται η είσοδος στην κουζίνα στους μη έχοντες εργασία. 

Σε περίπτωση που απαιτείται υπάρχουν διαθέσιμα ΜΑΠ και στολή 

για τους επισκέπτες;

Υ X

Ναι, υπάρχουν σημάνσεις στην 

είσοδο κουζίνας και διαθέσιμες 

ρόμπες μιας χρήσης

3.3
Σε περίπτωση επισκεπτών στην κουζίνα, καταγράφονται τα στοιχεία 

τους;
X Όχι.

Η.5 3.4

Ελέγχεται η λειτουργία των πλυντηρίων πιάτων ως προς τη 

χρησιμοποιούμενη θερμοκρασία και τη δοσολογία 

απορρυπαντικών;

Υ X
Ναι, από τη συντήρηση

Δεν υπάρχει ένδειξη θερμοκρασίας 

πλύσης στο πλυντήριο σκευών

3.5
Υπάρχουν επαρκείς και κατάλληλες εγκαταστάσεις για το πλύσιμο 

των χεριών;
X Ναι, φωτογραφία συνημμένη

V. Επισιτιστικά Τμήματα

1 - Γενικά

2 - Παραλαβή α 'υλών

3 - Κουζίνα
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3.6 Υπάρχει σε αυτές σήμανση για τον ορθό τρόπο πλυσίματος χεριών; X Ναι, φωτογραφία συνημμένη

3.7
Χρησιμοποιούνται κατάλληλες μέθοδοι και προϊόντα για το πλύσιμο 

και την απολύμανση των σκευών/πιάτων;
X

Ναι, πλυντήρια πιάτων, 

ποτηριών, σκευών

3.8 Σε περίπτωση πλυσίματος στο χέρι διασφαλίζεται απολύμανση; X
Ναι, διαθέσιμα απολυμαντικά 

σκευάσματα

Θ.6 4.1
Υπάρχουν διαθέσιμα απολυμαντικά χεριών στην είσοδο/έξοδο του 

εστιατορίου;
Υ X

Ναι, απολυμαντικά και 

σημάνσεις

Θ.7 4.2
Τηρεί όλο το προσωπικό του F&B τα βασικά μέτρα αποφυγής 

μετάδοσης του κορωνοϊού - COVID-19;
X Ναι.

Θ.8 4.3

Λαμβάνονται μέτρα για το πλύσιμο του συνόλου του εξοπλισμού 

στρωσίματος τραπεζιών ακόμα κι αν δεν έχει χρησιμοποηθεί ή 

εναλλακτικά προσφέρονται ατομικά συσκευασμένα;

Υ X
Ναι, αποσύρονται όλα

Θ.9 4.4
Έχει διευρυνθεί το ωράριο των εστιατορίων για την εκ περιτροπής 

προσέλευση των επισκεπτών;
Π X

Ναι, έχει διευρυνθεί και 

εφαρμόζονται κρατήσεις μέσω 

εφαρμογών

Θ.10 4.5 Υπάρχει λειτουργία μόνο σερβιριζόμενων γευμάτων; Π X
Ναι, υπάρχει a la carte 

εστιατόριο για βραδινό

Θ.12 4.6
Παρέχονται μόνο ατομικά συσκευασμένα συνοδευτικά ποτών στα 

Bar;
Υ X Ναι, συνημμένη φωτογραφία

4.7
Τηρείται η απαιτούμενη φυσική απόσταση μεταξύ των εργαζομένων 

ή/και πελατών σε όλη τη διάρκεια λειτουργίας του εστιατορίου;
Υ X

Ναι, όπου είναι εφικτό

4.8
Υπάρχουν σημάνσεις για τη διαχείριση της αναμονής κατά την 

είσοδο στο εστιατόριο;
Υ X

Ναι, καθοδηγούνται από 

προσωπικό

Καλό είναι να τοποθετηθούν 

επιπλέον σημάνσεις τήρησης 

αποστάσεων στην αναμονή 

εστιατορίου

4.9

Επιλέγονται ανέπαφες ή ελάχιστης επαφής μέθοδοι/εφαρμογές για 

την κράτηση τραπεζιών σε εστιατόρια, διαχείριση μέγιστης 

χωρητικότητας, πληρωμή κλπ;

X
Ναι

4.10
Η διάταξη των τραπεζοκαθισμάτων επιτρέπει την τήρηση των 

απαιτούμενων αποστάσεων;
X Ναι, συνημμένη φωτογραφία

4.11
Ελέγχεται η τήρηση του ορίου μέγιστου αριθμού ατόμων ανά 

τραπέζι όπως ορίζεται;
X Ναι, από το προσωπικό

4.12 Υπάρχουν πληροφορίες για την εφαρμογή των προληπτικών μέτρων; X Ναι, σημάνσεις

4.13 Οι πελάτες και οι εργαζόμενοι χρησιμοποιούν τα απαιτούμενα ΜΑΠ; X Ναι

4.14
Δίνεται έμφαση στον καθαρισμό σε συχνά σημεία επαφής όπως 

τραπέζια, καρέκλες, παιδικά καρεκλάκια κλπ; 
X

Ναι, απολύμανση με κατάλληλα 

σκευάσματα

Θ.11 5.1
Υπάρχει διαθέσιμο απολυμαντικό χεριών για τους πελάτες στην 

είσοδό τους στο μπουφέ και ελέγχεται η χρήση του;
Υ X Ναι, συνημμένη φωτογραφία

4 - Εστιατόριο

5 - Παράθεση τροφίμων
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Θ.11 5.2
Κατά την επίσκεψη στο μπουφέ τηρούνται τα απαιτούμενα όρια 

φυσικής απόστασης;
Υ X Ναι, όπου είναι εφικτό

Θ.11 5.3 Υπάρχουν Sneeze guards στο μπουφέ; Υ X

Ναι, έχει γίνει πλήρης 

ανακαίνιση στο buffet 

παράθεσης τροφίμων

Θ.11 5.4

Σε περίπτωση Self service παρεχονται στον πελάτη απολυμαντικό, 

γάντια στην είσοδο και απολυμαντικό, κάδος απόρριψης στην έξοδο 

από το μπουφέ;

Υ X
Ναι, συνημμένη φωτογραφία

Θ.11 5.5
Προτιμάται το σερβίρισμα ατομικών μερίδων στο μπουφέ για την 

αποφυγή πολλαπλής χρήσης των λαβίδων σερβιρίσματος;
Π X Ναι, συνημμένη φωτογραφία

5.6 Το προσωπικό που σερβίρει χρησιμοποιεί ΜΑΠ; Υ X Ναι

Θ.13 5.9
Εφόσον υπάρχει διαθέσιμη η επιλογή, γίνεται προτροπή για room 

service ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός στα εστιατόρια;
Π X

Ναι

Θ.14 6.1
Εφαρμόζονται όλοι οι κανόνες υγιεινής κατά τη μεταφορά τροφίμων 

εντός του ξενοδοχείου;
Υ X

Ναι, και στα πλαίσια εφαρμογής 

HACCP

Θ.14 6.2
Υπάρχουν οδηγίες για τη διαχείριση των χρησιμοποιημένων σκευών 

από τα δωμάτια πελατών;
Υ X >>

6.3 Έχει εκπαιδευτεί το προσωπικό στη χρήση ΜΑΠ; X
Ναι, διαθέισμα αρχεία 

εκπαίδευσης

6.4
Χρησιμοποιεί το προσωπικό τα απαιτούμενα ΜΑΠ κατά τη 

μεταφορά;
X

Ναι

6.5 Έχουν διαθέσιμο κατάλληλο απολυμαντικό χεριών; X Ναι

6.6 Είναι ασφαλή και κατάλληλα τα σκεύη μεταφοράς; X Ναι

6.7
Προτιμώνται ανέπαφες επιλογές κατά την παράδοση των προϊόντων 

στα δωμάτια (π.χ. κουδούνι και παράδοση δίσκου στην πόρτα);
X

Ναι, παράδοση στην πόρτα

6.8

Υπάρχουν ειδικές οδηγίες για την παράδοση τροφίμων και τη 

διαχείριση χρησιμοποιημένων σκευών από δωμάτια με ύποπτα 

κρούσματα;

Υ X Ναι, σχέδιο διαχείρισης ύποπτου 

κρούσματος

7.1
Ορισμός διαφορετικών σημείων για την είσοδο και την έξοδο στο 

εστιατόριο
X

ΝΑ

7.2 Παροχή απολυμαντικού χεριών κατά την έξοδο των πελατών X Ναι

7.3 Επιπλέον ΜΑΠ διαθέσιμα κατόπιν αιτήματος X Ναι

7.4 Οδηγίες για μειώμενη ομιλία κατά το σερβίρισμα X ΝΑ

7.5 Ανέπαφος χαιρετισμός X Ναι

7.6 Περιορισμός της ποικιλίας τροφίμων στο μπουφέ X ΝΑ

6 - Food Delivery Service

7 - Καλές Πρακτικές
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ΦΕΚ -Β-

6632
A/A Απαίτηση Κατηγορία Αποδεκτό

Μη 

Αποδεκτό

Μη 

Εφαρμόσιμο
Παρατηρήσεις/ Τεκμήρια Διορθωτικές Ενέργειες

ΙΒ.1 1.1
Είναι οι εσωτερικές κολυμβητικές δεξαμενές εκτός 

λειτουργίας;
Υ X

Είναι εκτός λειτουργίας

ΙΒ.2 1.2
Εφαρμόζονται κανόνες καθαρισμού των εγκαταστάσεων 

σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο;
Υ X

Ναι

ΙΒ.3 1.3 Έχει γίνει η απαιτούμενη συντήρηση συστημάτων χλωρίωσης; Υ X
Ναι

ΙΒ.3 1.4
Διατηρείται η τιμή του υπολειμματικού χλωρίου σε 1-3mg/l 

στις κολυμβητικές δεξαμενές;
Υ X

Ναι, βάσει καταγραφών

ΙΒ.3 1.5
Διατηρείται η τιμή του υπολειμματικού χλωρίου σε ως 5mg/l 

στις δεξαμενές υδρομάλαξης
Υ X

Δεν υπάρχουν δεξαμενές υδρομάλαξης

ΙΒ.3 1.6
Καταγράφεται συστηματικά το υπολειμματικό χλώριο από 

αυτόματο καταγραφικό και ελέγχεται ότι είναι εντός ορίων;
Υ X

Η καταγραφή γίνεται χειροκίνητα

ΙΒ.3 1.7

Αν δεν υπάρχει αυτόματο καταγραφικό, καταγράφονται τα 

επίπεδα υπολειμματικού χλωρίου κάθε 4 ώρες κατά τη 

διάρκεια λειτουργίας των κολυμβητικών δεξαμενών;

Υ X
Ναι

ΙΒ.3 1.8

Αν δεν υπάρχει αυτόματο καταγραφικό, καταγράφονται τα 

επίπεδα υπολειμματικού χλωρίου κάθε 2 ώρες κατά τη 

διάρκεια λειτουργίας των δεξαμενών υδρομάλαξης;

Υ X
Μη εφαρμόσιμο

ΙΒ.4 1.9 Διατηρείται η τιμή του pH σύμφωνα με τις απαιτήσεις; Υ X Ναι, βάσει καταγραφών

ΙΒ.4 1.10
Καταγράφεται συστηματικά το pH από αυτόματο 

καταγραφικό και ελέγχεται ότι είναι εντός ορίων;
Υ X

Η μέτρηση γίνεται χειροκίνητα

ΙΒ.4 1.11

Αν δεν υπάρχει αυτόματο καταγραφικό, καταγράφονται τα 

επίπεδα pH μία φορά ημερησίως κατά τη διάρκεια 

λειτουργίας των κολυμβητικών δεξαμενών;

Υ X
Ναι

ΙΒ.4 1.12

Αν δεν υπάρχει αυτόματο καταγραφικό, καταγράφονται τα 

επίπεδα pH κάθε 2 ώρες κατά τη διάρκεια λειτουργίας των 

δεξαμενών υδρομάλαξης;

Υ X
Μη εφαρμόσιμο

1.13
Υπάρχουν διορθωτικές ενέργειες για τις περιπτώσεις που το 

υπολειμματικό χλώριο και το pH είναι εκτός ορίων;
X

Ναι, υπάρχει σχετική οδηγία

1.14
Γίνεται συστηματική συντήρηση στον 

εξοπλισμό/μηχανοστάσια πισίνας;
X

Ναι

ΙΒ.5 2.1
Ελέγχεται ότι ο αριθμός λουομένων εντός κολυμβητικής 

δεξαμενής είναι μέγιστο ένας ανά 5m
2
 επιφάνειας νερού;

Υ X
Ναι, από τους ναυαγοσώστες.

ΙΒ.6 2.2
Ενημερώνονται οι κολυμβητές ότι θα πρέπει να κάνουν ντους 

πριν και μετά τη χρήση της πισίνας;
Π X

Ναι, υπάρχει στις οδηγίες της πισίνας (βλ. 

φωτογραφία)

ΙΒ.6 2.3
Είναι διαθέσιμα απολυμαντικά χεριών στην είσοδο στους 

καταιωνιστήρες;
Π X

Όχι

ΙΒ.6 2.4
Υπάρχει αδιαφανές διαχωριστικό στους καταιωνιστήρες 

πισίνας;
Π X

Όχι

VI. Πισίνες

1 - Τεχνικά Θέματα

2-Χρήση

Έκδοση: 5, Ημερομηνία: 11.05.2021 16/27



Safe Restart

Inspection Report SR-0047

2.5

Υπάρχει δυνατότητα για κράτηση θέσης στο χώρο της πισίνας 

προς αποφυγή του συνωστισμού και για την τήρηση της 

απαιτούμενης φυσικής απόστασης;

X

Οι παραγγελίες από το μπαρ γίνονται 

ηλεκτρονικά μέσω app και αριθμό σετ 

ξαπλωστρών

ΙΒ.7 2.6

Έχουν τοποθετηθεί οι ξαπλώστρες (ή καρέκλες, πουφ κλπ) 

στις απαιτούμενες μεταξύ τους αποστάσεις (τουλάχιστον 2m 

σε κάθε κατεύθυνση μεταξύ ατόμων διαφορετικών 

δωματίων);

Υ X Ναι

ΙΒ.8 2.7
Είναι εύκολο να γίνει αποτελεσματική απολύμανση στα 

έπιπλα πισίνας (τραπεζάκια, κουτιά, κατάλογοι κλπ)
Π X

Ναι, δεν υπάρχουν υφασμάτινες επιφάνειες

ΙΒ.9 2.8
Απολυμαίνονται όλα τα αντικείμενα/έπιπλα μετά από κάθε 

χρήση (ξαπλώστρες, κουτιά, κατάλογοι κλπ);
Υ X

Ναι, από το pool boy και τους 

ναυαγοσώστες μετά από κάθε χρήση.

2.9

Απολυμαίνονται τακτικά οι εγκαταστάσεις υγιεινής

(WC, αποδυτήρια, ντους) αναρτώντας πρόγραμμα 

καθαρισμού και απολύμανσης;

X Ναι, υπάρχουν και σχετικά προγράμματα 

καθαρισμού.

2.10
Έχουν ληφθεί υπόψη τα σημεία συχνής επαφής στον 

καθαρισμό & απολύμανση;
Υ X

Ναι.

ΙΒ.10 2.11
Χρησιμοποιούνται ατομικές πετσέτες για τις ξαπλώστρες που 

καλύπτουν το σύνολο της επιφάνειάς τους;
Π X Χρησιμοποιούνται ατομικές πετσέτες αλλά 

δεν καλύπτουν το σύνολο της επιφάνειας

ΙΒ.10 2.12
Έχουν απομακρυνθεί όλες οι υφασμάτινες επιφάνειες από τις 

ξαπλώστρες; Π X Δεν υπάρχουν υφασμάτινες επιφάνειες
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ΦΕΚ -Β-

6632
A/A Απαίτηση Κατηγορία Αποδεκτό

Μη 

Αποδεκτό

Μη 

Εφαρμόσιμο
Παρατηρήσεις/ Τεκμήρια Διορθωτικές Ενέργειες

ΙΔ.1 1.1
Υπάρχει συμμόρφωση με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για το 

δίκτυο πόσιμου νερού (Δ1(δ)/ΓΠ16481/14.03/2020);
Υ X

Ναι, παρακολουθείται συστηματικά με 

συντηρήσεις και ελέγχους από τον 

εξωτερικό συνεργάτη

ΙΔ.2 1.2
Λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των 

πηγών ύδρευσης;
Υ X Ναι.

ΙΔ.3 1.3
Συντηρούνται επαρκώς τα συστήματα ύδρευσης (εξωτερικά και 

εσωτερικά δίκτυα);
Υ X Ναι, από συντήρηση ξενοδοχείου

ΙΔ.4 1.4

Διατηρείται το υπολειμματικό χλώριο στα ακρότατα σημεία του 

δικτύου ύδρευσης σε τουλάχιστον 0,5 mg/l και ελέγχεται 

συστηματικά (περισσότερες από μία φορές την ημέρα);

Υ X Ναι, και καταγράφεται σε αντίστοιχα 

έντυπα

ΙΔ.5 1.5
Διενεργούνται δειγματοληπτικοί και εργαστηριακοί έλεγχοι νερού 

σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο;
Υ X

Ναι διαθέσιμα αποτελέσματα ανλύσεων

ΙΔ.6 1.6
Σε περίπτωση βλάβης, εφαρμόζονται οι απαιτούμενες ενέργειες 

(π.χ. διακοπή, υπερχλωρίωση, δειγματοληψία);
Υ X Ναι

ΙΔ.1 1.7
Συμμόρφωση με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για το δίκτυο 

αποχέτευσης (Δ1(δ)/ΓΠ16481/14.03/2020);
Υ X

Ναι

ΙΔ.3 1.8
Χρήση καλά αεριζόμενων σωληνώσεων με οσμοπαγίδες και 

βαλβίδες αντεπιστροφής σε κρουνούς & ψεκαστήρες
Π X Ναι, έχει γίνει κατάλληλη εγκατάσταση

ΙΔ.4 1.9
Οι οσμοπαγίδες λειτουργούν σωστά και συνεχώς; Έχουν πάντα 

νερό μέσα;
Υ X >>

ΙΔ.2 2.1 Έλεγχος για legionella (στα δίκτυα νερού, θεάματα κλπ) Υ X
Έλεγχος δικτύων και εργαστηριακές 

αναλύσεις από Πανεπιστήμιο Κρήτης 

2.2
Υπάρχει αρχείο ενεργειών για την πρόληψη της legionella πριν το 

άνοιγμα και κατά τη διάρκεια λειτουργίας;
Υ X

Ναι, καταγράφονται σε έντυπα τα shock 

χλωρίωσης και θερμικά

2.3 Υπάρχουν αναλύσεις για legionella στο δίκτυο; Υ X
Ναι, διαθέσιμες αναλύσεις με 

αποτελέσματα εντός ορίων

ΙΒ.11 2.4
Έχουν ληφθεί υπόψη τα διακοσμητικά συντριβάνια για τη συνεχή 

απολύμανση του νερού;
Υ X Ναι

ΙΒ.11 2.5
Έχουν ληφθεί υπόψη τα διακοσμητικά συντριβάνια για την 

πρόληψη της legionella;
Υ X Ναι

ΙΕ 3.1
Έχει ληφθεί υπόψη η εγκύκλιος για τη λήψη μέτρων διασφάλισης 

Δημόσιας Υγείας κατά τη χρήση κλιματιστικών;
Υ X

Ναι, έχουν γίνει οι απαραίτητες 

ρυθμίσεις και υπάρχει έντυπο 

παρακολούθησης

Καλό είναι στην παρακολούθηση 

απολύμανσης φίλτρων κλιματιστικών να 

συμπεριλαμβάνονται και όσα βρίσκονται 

σε κοινόχρηστους χώρους

ΙΕ 3.2 Δίδεται έμφαση στη μη ανακυκλοφορία του αέρα; Υ X >>

ΙΕ 3.3
Δίδεται έμφαση στον καλό φυσικό αερισμό δωματίων και άλλων 

χώρων;
Υ X

Ναι, ανοιχτές πόρτες όπου είναι εφιτκό

VII. Τεχνικό Τμήμα

1 - Δίκτυο Νερού

2. Legionella

3. Κλιματισμός & Αερισμός χώρων
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3.4
Διακόπτεται το σύστημα μη λειτουργίας κλιματισμού όταν οι 

πόρτες είναι ανοιχτές;
Υ X

Ναι

4.1

Υπάρχουν αρχεία για τον έλεγχο της λειτουργίας των πλυντηρίων 

πιάτων & ρούχων ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα 

στις απαιτούμενες συνθήκες;

Υ X Ναι, στα πλαίσια της προληπτικής 

συντήρησης

4.2 Υπάρχει διαθέσιμο πρόγραμμα/πλάνο συντήρησης; X Ναι

4.3
Παρακολουθείται η ποιότητα του πόσιμου νερού σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις; Υ
X

Ναι, διαθέσιμες αναλύσεις με 

αποτελέσματα εντός ορίων

4.4
Υπάρχει πρόβλεψη για παροχή νερού σε έκτακτη περίπτωση που 

δεν θα υπάρχει διαθέσιμο στο ξενοδοχείο;
X

Όχι

4.5
Ελέγχονται τα συστήματα εξαερισμού στις κουζίνες σύμφωνα με 

τις απαιτήσεις;
X

Ναι, στα πλαίσια της προληπτικής 

συντήρησης

4. Τήρηση Αρχείων
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ΦΕΚ -Β-

6632
A/A Απαίτηση Κατηγορία Αποδεκτό

Μη 

Αποδεκτό

Μη 

Εφαρμόσιμο
Παρατηρήσεις/ Τεκμήρια Διορθωτικές Ενέργειες

ΙΗ.6 1.1 Υπάρχει προτροπή για self service parking αντί για την υπηρεσία valet;
Υ

X
Δεν παρέχεται υπηρεσία valet 

parking

ΙΗ.6 1.2
Γϊνεται χρήση ΜΑΠ από τον οδηγό του valet parking (αν παραμείνει η 

υπηρεσία); 
Υ X Μη εφαρμόσιμο

1.3 1.3
Έχουν εκπαιδευτεί οι οδηγοί των αυτοκινήτων tranfer για την τήρηση της 

φυσικής απόστασης και της χρήσης ΜΑΠ;
Υ X

Ναι, συνέντευξη με οδηγό 

transfer.

ΙΓ.1 1.4 Παρέχεται αντισηπτικό από τον οδηγό στους πελάτες; Π X Ναι, βλ. φωτογραφία

ΙΓ.2 1.5 Ο οδηγός transfer πελατών αποφεύγει τις χειραψίες; Υ X

Ναι. Η χρήση του transfer 

γίνεται με κράτηση ανά 

δωμάτιο.

ΙΓ.3 1.6
Υπάρχει οδηγία ασφαλούς χρήσης ως προς την πρόληψη διασποράς με 

επαρκή φυσικό αερισμό του οχήματος;
Υ X Ναι, γίνεται επαρκής αερισμός

1.7 Αποφεύγεται η επαφή με κάρτες κλπ; X Ναι

1.8 Χρησιμοποιούνται καλύμματα σε κουμπιά κλπ; X Μη εφαρμόσιμο

ΙΓ.4 1.9 Διαθέτουν επαρκή ΜΑΠ οι οδηγοί των club cars; Υ X Ναι.

ΙΓ.4 1.10 Γίνεται καθαρισμός του club car μετά από κάθε χρήση; Υ X
Ναι, με βάση πρόγραμμα 

καθαρισμού club cars.

VIII Αυτοκίνητα, Club cars, Parking
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ΦΕΚ -Β-

6632
A/A Απαίτηση Κατηγορία Αποδεκτό

Μη 

Αποδεκτό

Μη 

Εφαρμόσιμο
Παρατηρήσεις/ Τεκμήρια Διορθωτικές Ενέργειες

Ι.2 1.1
Λειτουργία χώρων αναψυχής για παιδιά σύμφωνα με το 

ισχύον νομοθετικό πλαίσιο
Υ X

Εκτός λειτουργίας ο κλειστός παιδότοπος. 

Λειτουργεί μόνο ο υπαίθριος.

ΙΑ 2.1

Λειτουργία Ατομικών Περιποιήσεων και λοιπών 

κοινόχρηστων εγκαταστάσεων αυτών σύμφωνα με το 

ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Υ X Ναι.
Στο spa συνίσταται να μπει σήμανση 

σχετικά με τη μέγιστη χωρητικότητα στον 

χώρο βάσει τετραγωνικών.

ΙΑ.1 2.2
Τοποθέτηση απολυμαντικών χεριών σε όλους τους 

κοινόχρηστους χώρους
Υ X Ναι, διατίθενται σε όλους.

ΙΑ.2 2.3 Έχει τοποθετηθεί Plexiglass στην υποδοχή; Π X Όχι.

ΙΑ.3 2.4 Χρησιμοποιούνται ΜΑΠ; Π X
Χρημοποιούνται μάσκες και γάντια μιας 

χρήσης.

ΙΑ.4 2.5
Υπάρχουν οδηγίες για τη μη χρήση των εγκαταστάσεων σε 

περίπτωση που αισθάνονται άρρωστοι;
Π X

Ναι, υπάρχουν σχετικές σημάνσεις και 

γίνεται και προφορική ενημέρωση.

2.6
Εφαρμόζεται ενισχυμένο πρόγραμμα καθαρισμού και 

απολύμανσης με έμφαση στα σημεία συχνής επαφής;
Υ X Ναι, με βάση πρόγραμμα καθαρισμού.

ΙΣΤ 3.1
Είναι η λειτουργία των υπηρεσιών αυτών σύμφωνα με το 

ισχύον νομοθετικό πλαίσιο;
Υ X Είναι εκτός λειτουργίας.

3.2 Υπάρχει διαθέσιμο απολυμαντικό στην είσοδο των χώρων; Υ X Ναι, υπάρχει.

3.3 Υπάρχουν σημάνσεις με οδηγίες και τα μέτρα πρόληψης; Υ X Μη εφαρμόσιμο.

3.4
Τηρούνται τα μέτρα φυσικής απόστασης από τους 

συμμετέχοντες όπως ισχύουν;
Υ X Μη εφαρμόσιμο.

3.5
Εφαρμόζονται επαυξημένα προγράμματα καθαρισμού και 

απολύμανσης;
Υ X Μη εφαρμόσιμο.

ΙΖ 4.1
Είναι η λειτουργία των υπηρεσιών αυτών σύμφωνα με το 

ισχύον νομοθετικό πλαίσιο;
Υ X Ναι, βάσει νομοθεσίας.

Στο κοσμηματοπωλείο συνίσταται να μπει 

σήμανση σχετικά με τη μέγιστη 

χωρητικότητα στο κατάστημα βάσει 

τετραγωνικών.

4.2 Υπάρχει διαθέσιμο απολυμαντικό στην είσοδο των χώρων; Υ X Ναι.

4.3 Υπάρχουν σημάνσεις με οδηγίες και τα μέτρα πρόληψης; Υ X Ναι, υπάρχουν σχετικές σημάνσεις.

4.4
Τηρούνται τα μέτρα φυσικής απόστασης από τους 

συμμετέχοντες όπως ισχύουν;
Υ X Ναι, δεν παρατηρήθηκε κάποια απόκλιση.

4.5
Εφαρμόζονται επαυξημένα προγράμματα καθαρισμού και 

απολύμανσης;
Υ X Ναι, από το housekeeping.

5.1
Διατηρούνται οι απαιτούμενες αποστάσεις ασφάλειας 

κατά την εργασία;
X

Τηρούνται τα απαιτούμενα μέτρα (μικρά 

γραφεία)

5. Χώροι Εργασίας/Γραφεία

IX. Facilities

1. Χώροι αναψυχής για παιδιά

2. Υπηρεσίες Ατομικών Επιχειρήσεων και άλλων κοινόχρηστων εγκαταστάσεων

3. Χώροι εκδηλώσεων (συνεδριακές αίθουσες, χώροι δεξιώσεων κλπ.)

4. Εμπορικά καταστήματα εντός των ξενοδοχείων
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5.2 Υπάρχουν διαθέσιμα αρχεία καθαρισμού & απολύμανσης X
Ναι, αρχεία καθαρισμού κοινόχρηστων 

χώρων

5.3 Υπάρχουν σημάνσεις με οδηγίες και τα μέτρα πρόληψης; X Σημάνσεις & εκπαίδευση

5.4 Υπάρχουν οδηγίες για τη χρήση των ΜΑΠ; X Σημάνσεις & εκπαίδευση

5.5
Συστήνεται η αποφυγή πολλαπλής χρήσης εξοπλισμού και 

προσωπικών αντικειμένων από πολλούς εργαζόμενους;
X Ναι, εκπαίδευση προσωπικού

5.6 Έχει ο κάθε εργαζόμενος δικό του εξοπλισμό; X Ναι

5.7
Γίνεται ο διαχωρισμός και η απόρριψη των ΜΑΠ σύμφωνα 

με τις οδηγίες
X Κάδοι απόρριψης ΜΑΠ

5.8
Υπάρχουν εναλλακτικές επιλογές για τις συναντήσεις του 

προσωπικού;
X Εξ αποστάσεως εκπαιδευτικά προγράμματα

6.1
Είναι η λειτουργία των υπηρεσιών αυτών σύμφωνα με το 

ισχύον νομοθετικό πλαίσιο;
Υ X Ναι.

6.2

Εξασφαλίζεται αναλογία πληθυσμού ατόμων (πελάτες) 80 

ανά 1000m
2
 επιφάνειας παραλίας με ελεγχόμενη είσοδο, 

εφόσον απαιτείται;

Υ X Ναι, εξασφαλίζεται.

6.3
Εξασφαλίζονται οι ελάχιστες αποστάσεις μεταξυ των 

ξαπλωστρών;
Υ X Ναι

6.4

Εξασφαλίζεται μέγιστος αριθμός δύο (2) ατόμων και 

ξαπλωστρών ή καρεκλών ανά ομπρέλα, με εξαίρεση την 

περίπτωση οικογενειών με ανήλικα τέκνα;

Υ X Ναι, βλ γωτογραφίες

6.5

Απολυμαίνονται τακτικά οι εγκαταστάσεις υγιεινής

(WC, αποδυτήρια, ντους) αναρτώντας πρόγραμμα 

καθαρισμού και απολύμανσης;

Υ X Ναι, προγράμματα κοινόχρηστων wc.

6.6

Εξασφαλίζεται απολύμανση των ξαπλωστρών μετά από 

κάθε εναλλαγή της χρήσης αυτών κατά τη διάρκεια της 

ημέρας;

Υ X Ναι, από το beach boy.

6.7
Εξασφαλίζεται η ελάχιστη απόσταση μεταξύ πελατών 

στους καταιωνιστήρες;
Υ X Ναι.

7.1
Λειτουργία γυμναστηρίου σύμφωνα με το ισχύον 

νομοθετικό πλαίσιο
Υ X

Ναι. Λειτουργία γυμναστηρίου μόνο με 

ραντεβού και μεγάλες αποστάσεις στα 

μηχανήματα.

6. Παραλία

7. Γυμναστήριο
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Pilot Beach Resort

Αποκλίσεις

Δεν υπήρξαν αποκλίσεις

Συστάσεις: 

I General

Παράρτημα Ι, Α3 / 3.3
Να αναθεωρηθεί η σύμβαση με το γιατρό καθώς αναφέρεται σε παρωχημένη νομοθεσία

II Common Areas

IH.4 / 1.4
Δεν υπήρχε διαθέσιμο απολυμαντικό σε κοινόχρηστο WC ΑΜΕΑ

III Reception

Z.10 / 1.14
Συνίσταται να αντικατασταθούν οι σημάνσεις στα banners από το 1,5 στα 2 m.

IV Housekeeping

H.7 / 1.6
Δεν χρησιμοποιούνται σε όλες τις περιπτώσεις κλειστά παπούτσια στην οροφοκομία

IV Housekeeping

H.24 / 3.6

Καλό είναι να ληφθεί μέριμνα για τον καθαρό ιματισμό καθώς αποθηκεύεται σε χώρο με ανοίγματα σε 

εξωτερικό περιβάλλον

V F&B

4.8
Καλό είναι να τοποθετηθούν επιπλέον σημάνσεις τήρησης αποστάσεων στην αναμονή εστιατορίου

VII Engineering

IE / 3.1

Καλό είναι στην παρακολούθηση απολύμανσης φίλτρων κλιματιστικών να συμπεριλαμβάνονται και όσα 

βρίσκονται σε κοινόχρηστους χώρους

IX Facilities

IA / 2.1
Στο spa συνίσταται να μπει σήμανση σχετικά με τη μέγιστη χωρητικότητα στον χώρο βάσει τετραγωνικών.

IX Facilities

IZ / 4.1

Στο κοσμηματοπωλείο συνίσταται να μπει σήμανση σχετικά με τη μέγιστη χωρητικότητα στο κατάστημα βάσει 

τετραγωνικών.

Για την TUV HELLAS AΕ

Μαρία Λιοντάκη Παναγιώτα Κοσμέτου

Ευρήματα Ελέγχου
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Pilot Beach Resort, 16.06.2021 

Φωτογραφίες Επιθεώρησης 

 
Reception 
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Housekeeping 
 

     
 

    
 

 
F&B 
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Pools & Engineering 
 

     
 

    
 

 
Facilities 
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Ηράκλειο, 21.07.2021 

Για την TUV Hellas AE 

 
 
 
  

Μαρία Λιοντάκη Παναγιώτα Κοσμέτου 
 

 

 

 


