
Ειδικό πρωτόκολλο υγειονομικού περιεχομένου για τη λειτουργία των τουριστικών καταλυμάτων, πλην των οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ (ΠΛΗΝ ΚΑΜΠΙΝΓΚ) 
Α/Α Στοιχείο Πρωτοκόλλου Πεδίο Εφαρμογής Eφαρμογή Ενέργειες καταλύματος 

Α 
Σχέδιο δράσης: αποτελεί την έγγραφη παρουσίαση της λήψης 
προληπτικών μέτρων για το σύνολο του καταλύματος και τα 
επιμέρους τμήματα αυτού και περιλαμβάνει Α.1 έως A.4 

Διοίκηση/ 
Διεύθυνση 

    

Α.1 

Ορισμός συντονιστή: η διεύθυνση του καταλύματος ορίζει 
συντονιστή για την επίβλεψη της εφαρμογής του σχεδίου δράσης. 
Η θέση του συντονιστή μπορεί να καλύπτεται από τον ιδιοκτήτη 
της επιχείρησης, από υπάρχουσα θέση Γενικού 
Διευθυντή/Διευθυντή Ποιότητας κ.λπ. ή από νέα θέση στο ορ 
γανόγραμμα. Επίσης, μπορεί να ορισθεί σε επίπεδο Ομάδας 
Διαχείρισης. 

  Υ 

Διεύθυνση καταλύματος: ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 
ΑΛΕΞΙΑ 
Υπεύθυνη καθαριότητας: ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 
ΑΛΕΞΙΑ – ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ 

Α.2 

Ορισμός υπευθύνου ανά τμήμα. Η διεύθυνση του καταλύματος ή ο 
συντονιστής ορίζει υπευθύνους για την τήρηση των πρωτοκόλλων 
για κάθε επιμέρους τμήμα του καταλύματος (πχ. F&B, 
Housekeeping). 

Καταλύματα άνω 
των 50 δωματίων 

Υ Το κατάλυμα έχει κάτω από 50 δωμάτια. 

Α.3 

Συνεργασία με πάροχο δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας ή ιατρό 
ανάλογης ειδικότητας ή εμπειρίας όπου αυτό είναι εφικτό 
(αναλυτικά στοιχεία), ο οποίος ενεργεί βάσει των οδηγιών του 
ΕΟΔΥ για τον έλεγχο του COVID-19 και ειδικότερα είναι 
εκπαιδευμένος στη λήψη ρινοφαρυγγικού δείγματος για μοριακό 
έλεγχο από ύποπτο κρούσμα. Παράλληλα, στο πλαίσιο της 
τηλεϊατρικής έχει τη δυνατότητα παρακολούθησης ύποπτου 
κρούσματος και στενών επαφών του. 

Προθεσμίες για ορισμό συνεργαζόμενου ιατρού ή παρό-χου 

δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας: 
 • Για ξενοδοχεία συνεχούς λειτουργίας: 20/06/2020 
 • Για λοιπά καταλύματα: 05/07/2020 

Καταλύματα άνω 
των 50 δωματίων 

Υ Ονοματεπώνυμο ιατρου ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΡΛΑΣ 

Α.4 
Πιστοποίηση του τουριστικού καταλύματος ως προς τη λήψη 
μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19 
από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης. 

  Π 
 Το κατάλυμα δεν έχει πιστοποίηση από 
διαπιστευμένο φορέα διότι δεν υποχρεούται. 



Β 

Εκπαίδευση προσωπικού στην τήρηση των υγειονομικών 
πρωτοκόλλων (ανά υπηρεσία/τμήμα καταλύματος). 

Η εκπαίδευση περιλαμβάνει: 

- Πηγές και τρόπους μετάδοσης του ιού 

- Διαδικασίες ενημέρωσης των αρμοδίων του καταλύματος και των 

ίδιων των πελατών 

- Μεθόδους και επικοινωνιακή προσέγγιση των επισκεπτών 

- Συμπεριφορά και ενέργειες σε περίπτωση ασθένειας από το 

προσωπικό 

- Μεθόδους και πρακτικές καθαρισμών και απολύμανσης των 

εντοπισμένων σημείων με βάση την επικινδυνότητα και την 

πιθανότητα μετάδοσης της ασθένειας 

- Τήρηση των βασικών μέτρων αποφυγής μετάδοσης 

του κορωνοϊού - COVID-19 

Διοίκηση/ 
Διεύθυνση για το 
σύνολο του 
προσωπικού 

    

Β.1 

Πλάνο εκπαίδευσης: 

• Για τα καταλύματα άνω των 50 δωματίων, εκπαίδευση ενός 

τουλάχιστον ατόμου (συντονιστής) ανά υπηρεσία -τμήμα του 

καταλύματος, το οποίο εν συνεχεία εκπαιδεύει και το υπόλοιπο 

προσωπικό. 

• Για τα καταλύματα κάτω των 50 δωματίων, εκπαίδευση ενός 

τουλάχιστον ατόμου (συντονιστή) ανά κατάλυμα, το οποίο εν 

συνεχεία εκπαιδεύει και το υπόλοιπο προσωπικό. Σε κάθε 

περίπτωση, στο πλάνο αναφέρονται ονομαστικά τα άτομα, η 

  Υ 

Παρακολούθησαν όλοι οι υπεύθυνοι, σεμινάριο 
επιμόρφωσης υπό την αιγίδα του Επιμελητηρίου 
Λευκάδας και το σεμινάριο παρουσιάστηκε από την 
TUV Hellas. 



διάρκεια και ο τρόπος εκπαίδευσης (πχ. τη-λεκπαίδευση, 

εκπαίδευση από εξωτερικό διαπιστευμένο συνεργάτη) 

Β.2 

Προθεσμία ολοκλήρωσης εκπαίδευσης συντονιστή: 

• Για ξενοδοχεία συνεχούς λειτουργίας: 20/06/2020 

• Για λοιπά καταλύματα: 05/07/2020 

  Υ 
Το σεμινάριο που παρακολούθησαν οι αρμόδιοι του 
καταλύματος πραγματοποιήθηκε την 15/06/2020 

Β.3 
Υπεύθυνες δηλώσεις προσωπικού ότι έλαβε εκπαίδευση για τα 
επιμέρους πρωτόκολλα σύμφωνα με τα καθήκοντά του και τήρηση 
σχετικού αρχείου. 

  Υ Έχουν κατατεθεί στην διεύθυνση του καταλύματος. 

Β.4 Γενικά θέματα οργάνωσης του καταλύματος       

Β.4.
1 

Το τουριστικό κατάλυμα χορηγεί σε κάθε μέλος του προσωπικού 
επαρκή Μ.Α.Π. και εξασφαλίζει τη συνεχή επάρκεια των 
αποθεμάτων. 

  Υ 
Υπάρχει πάντα επαρκές απόθεμα Μ.Α.Π στην 
αποθήκη του καταλύματος 

Β.4.
2 

Μέλος του προσωπικού που παρουσιάζει συμπτώματα σχετικά με 
την ασθένεια μένει στο σπίτι και επανέρχεται στην εργασία εάν η 
εργαστηριακή εξέταση είναι αρνητική. Επίσης, εφόσον έρθει σε 
επαφή με κρούσμα οφείλει να μείνει στο σπίτι. Στις παραπάνω 
περιπτώσεις ο εργαζόμενος ειδοποιεί τον υπεύθυνο για την 
εφαρμογή του σχεδίου διαχείρισης ύποπτου κρούσματος του 
καταλύματος. 

  Υ 
Σε περίπτωση ύποπτου κρούσματος θα τηρηθεί 
αυστηρά η διαδικασία 

Β.4.
3 

Στο προσωπικό που διαμένει στο κατάλυμα παραχωρού-νται 
δίκλινα δωμάτια. Εάν μέλος του προσωπικού ανήκει σε ευπαθή 
ομάδα παραχωρούνται μονόκλινα. 

  Π Διαμένω εγώ. 

Β.4.
4 

Στο πλαίσιο της ατομικής ευθύνης, το προσωπικό θερμομετριέται 
κάθε πρωί. Ενδελεχής έλεγχος του προσωπικού μπορεί να 
ακολουθήσει συναρτήσει της επιδημιολογικής εικόνας της τοπικής 
κοινότητας/περιοχής. 

  Π 
Στην ανάληψη της βάρδιας, το προσωπικο 
θερμομετρείται με θερμόμετρο υπερύθρων. 

Γ 
Σχέδιο διαχείρισης ύποπτου κρούσματος (γραπτό σχέδιο). 
Ακολουθείται πιστά το σχέδιο αντιμετώπισης ύποπτου κρούσματος 
του ΕΟΔΥ (Παράρτημα III). 

Διοίκηση/ 
Διεύθυνση 

    

Γ.1 
Ορισμός υπευθύνου για την εφαρμογή του σχεδίου διαχείρισης 
ύποπτου κρούσματος του καταλύματος. 

  Υ 
Υπέυθυνη εφαρμογής σχεδίου: ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 
ΑΛΕΞΙΑ 



Γ ια τη διασφάλιση της εφαρμογής του σχεδίου διαχείρισης 

ύποπτου κρούσματος από το κατάλυμα είναι απαραίτητο να 

οριστεί υπεύθυνος. Η θέση του υπευθύνου εφαρμογής του σχεδίου 

διαχείρισης ύποπτου κρούσματος, ανάλογα με το μέγεθος του 

καταλύματος, μπορεί να καλύπτεται από τον ιδιοκτήτη της 

επιχείρησης, από υπάρχουσα θέση Γενικού Διευθυντή/Διευθυντή 

Ποιότητας κ.λπ. ή από νέα θέση στο οργανόγραμμα. Επίσης, 

μπορεί να ορισθεί σε επίπεδο Ομάδας Διαχείρισης. 

Ο συντονιστής για την επίβλεψη του σχεδίου δράσης και ο 

υπεύθυνος εφαρμογής του σχεδίου διαχείρισης 

ύποπτου κρούσματος δύναται να ταυτίζονται. 

Δ Κοινοποίηση στοιχείων επικοινωνίας 
Διοίκηση/ 
Διεύθυνση 

    

Δ.1 
Κοινοποίηση στοιχείων επικοινωνίας του υπευθύνου για την 
εφαρμογή του σχεδίου διαχείρισης ύποπτου κρούσματος κατά τη 
διαδικασία πιστοποίησης του άρθρου 4 της παρούσας απόφασης 

  Υ 

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ 
Τηλ. 693 8168 800 
Διευθ. Περιγιάλι Λευκάδας 
Τ.Κ. 31084 

Δ.2 

Κοινοποίηση στοιχείων επικοινωνίας του ιατρού που 
συνεργάζονται ή του παρόχου υπηρεσιών δευτεροβάθμιας 
φροντίδας υγείας κατά τη διαδικασία πιστοποίησης του άρθρου 4 
της παρούσας απόφασης 

Καταλύματα άνω 
των 50 δωματίων 

Υ Το κατάλυμα έχει κάτω από 50 δωμάτια. 

Ε 

Τήρηση αρχείου καταλύματος και βιβλίου συμβάντων COVID-19. 

Για τους σκοπούς δράσεων προστασίας της δημόσιας υγείας, η 

διεύθυνση/διοίκηση του καταλύματος οφείλει να τηρεί αρχείο των 

μελών προσωπικού και όλων των ατόμων που διέμειναν στο 

Διοίκηση/ 
Διεύθυνση 

Υ 
Το κατάλυμα διατηρεί ηλεκτρονικό αρχείο συμβάντων 
COVID-19 



κατάλυμα -όνομα, εθνικότητα, ημερομηνία άφιξης και 

αναχώρησης, στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνο, e-

mail)- ώστε να καθίσταται δυνατή η επικοινωνία με τις στενές 

επαφές τυχόν κρούσματος COVID-19, που ενδέχεται να 

ταυτοποιηθεί εκ των υστέρων. Να δίδεται προσοχή στο Γενικό 

Κανονισμό περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) και 

να έχουν ενημερωθεί όλοι οι επισκέπτες ότι τηρείται αρχείο για 

λόγους προστασίας δημόσιας υγείας. 

ΣΤ Ενημέρωση και επικοινωνία 
Διοίκηση/Διεύθυνσ
η 

    

ΣΤ.
1 

Το κατάλυμα κοινοποιεί τα μέτρα και τις απαιτήσεις του σχεδίου 
δράσης σε όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς 
φορείς/συνεργάτες (υπαλλήλους, ενοικιαστές, εργολάβους, 
προμηθευτές, επισκέπτες και το ευρύ κοινό) και ενδιαφερόμενα 
μέρη. 

  Υ 
Το σχέδιο δράσης έχει κοινοποιηθεί στην είσοδο της 
επιχείρισης και οι συνεργαζόμενοι φορείς έχουν 
ενημερωθεί γι’ αυτό ενυπόγραφα. 

ΣΤ.
2 

Συνιστάται η ενημέρωση της ιστοσελίδας του τουριστικού 
καταλύματος με ειδική ενότητα COVID-19, στην οποία θα αναρτά 
τα μέτρα και την νέα πολιτική του καταλύματος περί λήψης 
αυξημένων μέτρων υγιεινής, αλλαγές σε ωράρια λειτουργίας 
κοινόχρηστων χώρων, τροποποίηση διάρκειας check-in/check-out. 

  Π   

ΣΤ.
3 

Ενημέρωση με τα διαθέσιμα μέσα εντός του καταλύματος (π.χ. σε 
τηλεοράσεις κοινόχρηστων χώρων, σε τηλεοράσεις δωματίων, 
σήμανση προ της εισόδου στους επιμέρους κοινόχρηστους 
χώρους και έντυπη ενημέρωση στην υποδοχή). 

  Υ 
Θα αναφέρουμε σε όλους τους επισκέπτες κατά την 
είσοδό τους στο κατάλυμα να ενημερώνονται μέσω  
εντύπου για το σχέδιο λειτουργίας του καταλύματος. 

Ζ Πρωτόκολλο υπηρεσίας υποδοχής (reception/concierge). 
Υπηρεσία 
υποδοχής 

    

Ζ.1 
Το προσωπικό τηρεί τα βασικά μέτρα αποφυγής μετάδοσης του 
κορωνοϊού - COVID-19 

  Υ 
Το προσωπικό τηρεί τα βασικά μέτρα αποφυγής 
μετάδοσης του κορωνοϊού. 



Ζ.2 
Αποφυγή τοποθέτησης σε θέσεις υποδοχής ατόμων που ανήκουν 
στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. 

  Π 
Οι υπεύθυνοι υποδοχής Γιαννακοπούλου Αλεξία  δεν 
ανήκει σε ευπαθείς ομάδες 

Ζ.3 

Όταν ζητείται, να υπάρχει δυνατότητα: α) ενημέρωσης επισκεπτών 
για την πολιτική του καταλύματος και τα μέτρα που έχει λάβει για 
την αντιμετώπιση τυχόν περιστατικών, β) παροχής χρήσιμων 
πληροφοριών για παρόχους υγείας, φαρμακεία κτλ στην περιοχή 
ή/και εντός του καταλύματος και γ) παροχής Μ.Α.Π. 

  Π 

 
Α) Οι πληροφορίες θα διατίθενται στους επισκέπτες 
στην reception. 
Β) Αν μας ζητηθεί θα παρέχουμε Μ.Α.Π. στους 
επισκέπτες σε μεμονομένες περιπτώσεις. 

Ζ.4 

Ανάρτηση ενημερωτικής πινακίδας (banner) βασικών 
υγειονομικών οδηγιών μεταφρασμένων σε αγγλικά, γαλλικά, 
γερμανικά. Συμπληρωματικά, η παροχή των οδηγιών αυτών μέσω 
ανάπτυξης εφαρμογής σε κινητά τηλέφωνα. 

  Π 
 Οι υγειονομικές οδηγίες έχουν αναρτηθεί σε σταντ 
του καταλύματος 

Ζ.5 

Ειδικός εξοπλισμός (medical kit) για την περίπτωση εμφάνισης 
ύποπτου κρούσματος, όπως γάντια και μάσκες μιας χρήσης, 
αντισηπτικά, καθαριστικά μαντηλάκια, ποδιά, μα-κρυμάνικη 
ρόμπα, θερμόμετρο laser. 

  Υ Medical kit υπάρχει στην Υποδοχή. 

Ζ.6 

Το προσωπικό πρέπει να μπορεί να αναγνωρίζει συμπτώματα 
πελατών και να το αναφέρει αμελλητί στον συντονιστή του σχεδίου 
δράσης ή στον υπεύθυνο εφαρμογής του σχεδίου διαχείρισης 
ύποπτου κρούσματος 

  Π 

 Το προσωπικό μετά το σεμινάριο που 
παρακολούθησε, γνωρίζει την συμπτωματολογία και 
σε τυχόν ύποπτο κρούσμα θα ενημερωθεί ο 
υπεύθυνος. 

Ζ.7 
Χρήση plexiglass στην υποδοχή (τοποθέτηση πολυκαρβο-νικού 
υλικού). 

  Π 
 Θα τηρείται η απόσταση ασφαλείας των 2 μέτρων και 
η χρήση Μ.Α.Π. 

Ζ.8 
Αντισηπτικό για χρήση από τον πελάτη (σταθερές ή μη συσκευές) 
στην υποδοχή (reception desk) 

  Υ Υπάρχει αντισηπτικό gel στην Υποδοχή. 

Ζ.9 
Τακτική απολύμανση των επιφανειών της υποδοχής (reception 
desk) 

  Υ 
Μετά από κάθε συναλλαγή στην Υποδοχή ο χώρος 
απολυμαίνεται. 

Ζ.1
0 

Κατάλληλη διαμόρφωση της υποδοχής (reception desk), 
προσθήκη επιδαπέδιας σήμανσης σε απόσταση δύο μέτρων όπου 
θα στέκεται ο πελάτης /κατάλληλη σήμανση αποστάσεων στο 
χώρο αναμονής, κατάλληλη διάταξη των επίπλων και ορθή 
διαχείριση της ουράς με στόχο τη μείωση του χρόνου αναμονής 

  Υ 

Υπάρχει ειδική σήμανση στα 2 μέτρα από την 
Υποδοχή όπου θα περιμένει ο εκάστοτε επισκέπτης. 
Αν υπάρχει ουρά κατά το check in ή το check out, ο 
υπεύθυνος της Υποδοχής θα επιτελεί για την τήρηση 
των επιτρεπτών αποστάσεων. 

Ζ.1
1 

Αποφυγή συνωστισμού κατά το check-in/check-out - τήρηση 
αποστάσεων 

  Υ 
Αν υπάρχει ουρά κατά το check in ο υπεύθυνος της 
Υποδοχής θα επιτελεί για την τήρηση των επιτρεπτών 
αποστάσεων. 



Ζ.1
2 

Χρήση ηλεκτρονικών εναλλακτικών για το check-in/check-out (πχ. 
mobile concierge, χρήση tablets που μπορούν να απολυμανθούν 
μετά από κάθε χρήση). 

  Π 
 Η διαδικασία του check in θα γίνεται με συνοπτικές 
διαδικασίες για την αποφυγή συνωστισμού. 

Ζ.1
3 

Check-in σε υπαίθριο χώρο.   Π 
 Ως έκτακτη λύση το check in θα πραγματοποιείται σε 
εξωτερικούς χώρους. 

Ζ.1
4 

Ηλεκτρονική πληρωμή των δαπανών διαμονής, ηλεκτρονική 
αποστολή λογαριασμών, τιμολογίων και αποδείξεων. 

  Π 

 Υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής πληρωμής και 
αποστολής αποδείξεων ηλεκτρονικά μέσω e-banking 
και email. 
 

Ζ.1
5 

Απολύμανση των key cards και κλειδιών -τοποθέτησή τους σε 
ειδικό δοχείο προς απολύμανση. 

  Υ 
Μετά από την απομάκρυνση των πελατών του 
δωματίου το κλειδί απολυμαίνεται και τοποθετείται σε 
κλειδοθήκη η οποία είναι απολυμασμένη. 

Ζ.1
6 

Διεύρυνση διάρκειας check-out και check-in μεταξύ των διαμονών 
(check out μέχρι τις 11.00 πμ και check in από τις 3.00 μμ). Η 
μεταβολή αυτή της χρονικής διάρκειας που μεσολαβεί μεταξύ κάθε 
check in και check out είναι υποχρεωτική για να διασφαλίζεται ότι 
μεταξύ διαφορετικών πελατών το δωμάτιο καθαρίζεται και 
απολυμαίνεται επιμελώς, καθώς και ότι ακολουθείται επαρκής 
φυσικός αερισμός του χώρου. 

  Υ 
Οι επισκέπτες θα γνωρίζουν για τις ώρες check in και 
check out και το πρόγραμμα αυτό θα τηρείται 
αυστηρώς. 

Ζ.1
7 

Απαγόρευση εισόδου στα δωμάτια σε μη διαμένοντες.   Υ 
Οι διαμένοντες στο δωμάτιο θα ενημερώνονται ως 
προς την απαγόρευση διαμονής σε άτομα μη 
διαμένοντες. 

Η 
Πρωτόκολλο υπηρεσιών ορόφου, δωματίων και κοινόχρηστων 
χώρων (καθαριότητα- housekeeping) 

Υπηρεσίες 
ορόφου 

    

Η.1 

Τήρηση προγράμματος καθαρισμού και απολύμανσης, σύμφωνα 
με τη με αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Υγείας «Μέτρα καθαρισμού και απολύμανσης σε 
χώρους και επιφάνειες κατά την εξέλιξη της πανδημίας του SARS-
CoV-2» (ΑΔΑ: 6ΚΨ6465ΦΥΟ-1ΝΔ), όπως ισχύει 

  Y 
Τηρείται αυστηρώς πρόγραμμα καθαρισμού και 
απολύμανσης σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας. 

Η.2 
Εφαρμογή ειδικών οδηγιών καθαρισμού στην περίπτωση 
εμφάνισης κρούσματος σύμφωνα με τις αντίστοιχες Οδηγίες του 
ΕΟΔΥ. 

  Υ 
Σε περίπτωση κρούσματος θα τηρηθούν οι οδηγίες 
καθαρισμού από τον ΕΟΔΥ. 



Η.3 
Ενίσχυση υπηρεσιών υγιεινής σε όλους τους κοινόχρηστους 
χώρους και ειδικότερα σε αντικείμενα «υψηλού κινδύνου» (πχ. 
πόμολα, κομβία ανελκυστήρων) 

  Υ 
Όλα τα αντικείμενα υψηλού κινδύνου απολυμαίνονται 
με απολυμαντικό υγρό. 

Η.4 
Καθαρισμός και αερισμός δωματίου κατά τις ώρες που 
μεσολαβούν μεταξύ διαμονών. 

  Υ 

Αφού το δωμάτιο παραμείνει κενό επισκεπτών, το 
δωματιο απολυμαίνεται σχολαστικά και παράθυρα και 
μπαλκονόπορτες παραμένουν ανοιχτά μέχρι την 
επόμενη είσοδο των νέων επισκεπτών. 

Η.5 
Έλεγχος λειτουργίας πλυντηρίων πιάτων και ρούχων (ως προς τη 
χρησιμοποιούμενη θερμοκρασία και τη δοσολογία 
απορρυπαντικών) 

  Υ 
Οι θερμοκρασίες και οι δοσολογίες απορρυπαντικών 
έχουν επιλεγεί και ελεγχθεί από τον τεχνικό της 
εγκατάστασης.  

Η.6 

Εξοπλισμός προσωπικού (γάντια, μάσκες, ρόμπα, κλειστά 
παπούτσια). Κατά την εργασία του, το προσωπικό καθαριότητας 
πρέπει να τηρεί τα βασικά μέτρα αποφυγής μετάδοσης του 
κορωνοϊού - COVID-19, δεν καπνίζει και δεν καταναλώνει τρόφιμα 
ή ποτά. 

  Υ 
Το προσωπικό καθαριότητας τηρεί τα μέτρα 
αποφυγής μετάδοσης του COVID-19. 

Η.7 

Ειδικότερα το προσωπικό καθαριότητας συνιστάται να 
χρησιμοποιεί απλή χειρουργική μάσκα (σε περίπτωση 
μη διαθεσιμότητας χειρουργικής μάσκας, συνιστάται η 
χρήση πάνινης), γάντια και αδιάβροχη ρόμπα μιας χρήσης. 

  Π 
 Το προσωπικό καθαριότητας θα χρησιμοποιεί γάντια 
μιας χρήσης, πάνινη μάσκα πλενόμενη και πάνινη 
ρόμπα πλενόμενη. 

Η.8 

Μη συχνός καθαρισμός δωματίου κατά τη διάρκεια της διαμονής 
(αποφυγή επαφής εργαζομένων καθαριότητας με πιθανό κρούσμα 
και περαιτέρω μετάδοση), παρά μόνο κατόπιν αιτήματος του 
πελάτη. 

  Υ 
Για διάστημα που οι επισκέπτες θα παραμένουν στον 
χώρο του δωματίου ο υπεύθυνος καθαριότητας δεν 
θα εισέρχεται στο δωμάτιο. 

Η.9 
Κατάργηση καθημερινής αλλαγής ιματισμού και πετσετών, της 
βραδινής ετοιμασίας παρά μόνο κατόπιν αιτήματος του πελάτη. 

  Υ 

Η αλλαγή του ιματισμού θα γίνεται ως εξής: 
Α) οι πετσέτες θα αλλάζονται κάθε δεύτερη μέρα. 
Β) τα κλινοσκεπάσματα θα αλλάζονται κάθε τρίτη 
μέρα. 

Η.1
0 

Επιλογή πολιτικής μεταξύ κανονικού καθαρισμού και αναμονής 24 
ωρών πριν το δωμάτιο διατεθεί σε πελάτη ή σχολαστικού 
καθαρισμού - απολύμανσης (πχ. με ατμοκα-θαριστή) στις 
επίμαχες επιφάνειες δωματίου και μπάνιου. 

  Υ 

Κατά την αναχώρηση των επισκεπτών του δωματίου, 
το δωμάτιο απολυμαίνεται με σκευάσματα 
απολύμανσης (ατμοκαθαριστής, απολυμαντικά υγρά, 
χλωρίνη). Το δωμάτιο θα παραμένει κλειστό για 24 
ώρες μέχρι την νέα άφιξη, αν αυτό είναι εφικτό. 

Η.1
1 

Απομάκρυνση διακοσμητικών αντικειμένων (μαξιλαριών, 
κλινοσκεπασμάτων) 

  Π 
 Έχουν απομακρυνθεί διακοσμητικά αντικείμενα από 
το δωμάτιο. 



Η.1
2 

Απομάκρυνση κοινόχρηστων αντικειμένων πολλαπλής χρήσης, 
όπως μενού, περιοδικά, κλπ 

  Π 
 Έχουν απομακρυνθεί αντικείμενα πολλαπλής χρήσης 
από τους κοινόχρηστους χώρους. 

Η.1
3 

Τοποθέτηση καλύμματος μιας χρήσης στα χειριστήρια της 
τηλεόρασης και του κλιματιστικού. 

  Π 

 Τοποθετούνται καλύμματα μιας χρήσης στα 
τηλεχειριστήρια κατά την διάρκεια κράτησης του 
δωματίου το οποίο κατά την αναχώρηση 
επανατοποθετούνται νέα. 

Η.1
4 

Οι υφασμάτινες επιφάνειες (πχ ταπετσαρίες επίπλων) πρέπει να 
καθαρίζονται με συσκευή ατμού (θερμοκρα-σία>70°). 

  Υ 
Οι υφασμάτινες επιφάνειες (πχ ταπετσαρίες επίπλων 
κα) καθαρίζονται με ατμοκαθαριστή 

Η.1
5 

Σήμανση με στόχο την πληροφόρηση του πελάτη για το πότε και 
πώς καθαρίστηκε το δωμάτιο. 

  Π   

Η.1
6 

Τοποθέτηση ατομικών αντισηπτικών υγρών σε κάθε δωμάτιο ή 
συσκευής αντισηψίας. 

  Π 
 Σε κάθε όροφο βρίσκεται αντισηπτικό gel εξωτερικά 
των δωματίων. 

Η.1
7 

Άνοιγμα θυρών και παραθύρων για φυσικό αερισμό του χώρου 
καθημερινά. 

  Π 

 Κατά τη διάρκεια απολύμανσης του δωματίου πόρτα 
και παράθυρα είναι ανοιχτά και θα προτείνουμε στους 
επισκέπτες να ανοίγουν τα παράθυρα όσο το δυνατόν 
πιο πολύ. 

Η.1
8 

Τήρηση των κανόνων υγιεινής από το προσωπικό κατά τη διαλογή 
ακάθαρτων λινών με χρήση των ενδεδειγμένων Μ.Α.Π. (ειδικής 
ποδιάς μιας χρήσης πάνω από τη στολή, γαντιών και μάσκας) 

  Υ Το κατάλυμα δεν διαθέτει λινά υφάσματα. 

Η.1
9 

Τοποθέτηση των χρησιμοποιημένων υφασμάτων, 
κλινοσκεπασμάτων και πετσετών σε ειδικές, κλειστές, επισημα-
σμένες σακούλες ή σάκους, προκειμένου να μεταφερθούν στους 
χώρους πλυντηρίων. 

  Υ 
Τα κλινοσκεπάσματα και οι πετσέτες μεταφέρονται σε 
κλειστές σακούλες με σήμανση στο 
πλυντήριο(εξωτερικό συνεργάτη) 

Η.2
0 

Διαχωρισμός (σήμανση) περιοχών ακάθαρτων και καθαρών λινών.   Υ Το κατάλυμα δεν διαθέτει λινά υφάσματα. 

Η.2
1 

Απολύμανση μετά από κάθε χρήση των καροτσιών για τη 
μεταφορά των κλειστών σάκων με τα λινά. 

  Υ 
Το κατάλυμα δεν διαθέτει καρότσια μεταφοράς 
σάκων. 

Η.2
2 

Πλύσιμο υφασμάτων, κλινοσκεπασμάτων και πετσετών σε ζεστούς 
κύκλους (70oC ή περισσότερο) με τα συνήθη απορρυπαντικά. 

  Υ 
Το πλύσιμο των κλινοσκεπασμάτων και των 
πετσετών γίνεται στους 90οC. 

Η.2
3 

Έλεγχος τήρησης απαιτούμενων μέτρων και παράδοσης με τον 
κατάλληλο τρόπο σε περίπτωση που η υπηρεσία καθαρισμού του 
ιματισμού παρέχεται από εξωτερικό συνεργάτη. 

  Υ 
Το πλύσιμο των κλινοσκεπασμάτων και των 
πετσετών πραγματοποιείται με εξωτερικό συνεργάτη. 



Η.2
4 

Μέριμνα για τη διατήρηση των καθαρών ειδών ιματισμού σε καλή 
και καθαρή κατάσταση κατά την αποθήκευσή τους και για τη 
μεταφορά τους στους χώρους χρήσης (δωμάτια, εστιατόρια κ.λπ.) 

  Υ 
Τα καθαρά είδη ιματισμού τοποθετούνται σε κλειστά 
ερμάρια. 

Θ 

Υπηρεσίες εστίασης - παρασκευαστήρια 

Στις υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνονται τα εστιατόρια a la carte, τα 

εστιατόρια με μπουφέ/αίθουσες πρωινού, τα μπαρ σε ανοιχτούς 

και κλειστούς χώρους 

Υπηρεσίες 
εστίασης 
και παρασκευαστή
ριο 

   Δεν παρέχουμε 

Θ.1 Τήρηση HACCP 
Κουζίνες-
παρασκευαστήρια 

Υ  Δεν παρέχουμε 

Θ.2 Παραλαβή εμπορευμάτων από το προσωπικό με χρήση Μ.Α.Π.   Υ Δεν παρέχουμε 

Θ.3 
Τήρηση των αποστάσεων μεταξύ των εργαζομένων στην κουζίνα 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις των υγειονομικών αρχών, όπως 
ισχύουν. 

  Υ Δεν παρέχουμε 

Θ.4 

Δεν επιτρέπεται η είσοδος στο χώρο της κουζίνας για τους μη 
έχοντες εργασία. Σε περίπτωση που αυτό δεν μπορεί να 
αποφευχθεί, θα πρέπει να παρέχονται στον επισκέπτη Μ.Α.Π., 
που θα υπάρχουν διαθέσιμα στην είσοδο της κουζίνας. 

  Υ Δεν παρέχουμε 

Θ.5 
Λειτουργία εστιατορίου, μπαρ κτλ. σύμφωνα με το ισχύον 
νομοθετικό πλαίσιο. 

Υπηρεσίες 
εστίασης 

Υ Δεν παρέχουμε 

Θ.6 
Απολύμανση χεριών στην είσοδο και έξοδο από τον κάθε χώρο 
(σταθερές ή μη συσκευές). 

  Υ  

Θ.7 
Τήρηση βασικών μέτρων αποφυγής μετάδοσης του κορω-νοϊού - 
COVID-19 από το προσωπικό 

  Υ Το προσωπικό κάνει χρήση Μ.Α.Π. 

Θ.8 

Πλύσιμο χειροπετσέτων, τραπεζομάντηλων και συνόλου 
μαχαιροπίρουνων ακόμα και αυτών που δεν χρησιμοποιήθηκαν, 
εναλλακτικά χρήση συσκευασμένων μαχαιροπίρουνων και 
τραπεζομάντηλων μιας χρήσης, συσκευασμένων τροφίμων σε 
ατομικές μερίδες, όπου είναι εφικτό. Συνιστάται να αποφεύγεται η 
χρήση λινών εστιατορίου και να προτιμώνται τραπεζομάντηλα μιας 
χρήσης, χαρτοπετσέτες. Σε κάθε περίπτωση αλλάζονται σε κάθε 
νέο πελάτη. 

  Υ Δεν παρέχουμε 



Θ.9 
Διεύρυνση χρονικού διαστήματος που είναι ανοικτά τα εστιατόρια 
για την εκ περιτροπής προσέλευση των επισκεπτών. 

  Π   

Θ.1
0 

Λειτουργία σερβιριζόμενων γευμάτων.   Π   

Θ.1
1 

Ειδικά για τα εστιατόρια που διαθέτουν μπουφέ (buffet), 
απαιτούνται τα εξής: 

• Παροχή απολυμαντικού μέσου χεριών στην είσοδο του μπουφέ 

και έλεγχος από το προσωπικό ότι χρησιμοποιείται από τους 

πελάτες 

• Τήρηση απαιτούμενων αποστάσεων κατά το σερβίρισμα των 

πελατών στο μπουφέ 

• Υποχρεωτική τοποθέτηση διαχωριστικού προστατευτικού 

(sneeze guards) 

• Το σερβίρισμα στον μπουφέ θα πραγματοποιείται μόνο από το 

προσωπικό εστίασης, το οποίο θα φέρει τα ενδεδειγμένα Μ.Α.Π. 

και θα τηρεί τα βασικά μέτρα αποφυγής μετάδοσης του κορωνοϊού 

- COVID-19. Σκοπός των μέτρων είναι να μην υπάρχει επαφή του 

πελάτη με τα φαγητά και τα σκεύη στο μπουφέ. 

• Συνιστάται η παράθεση των προϊόντων σε ατομικά σκεύη στο 

μπουφέ, όπου δεν είναι δυνατό το σερβίρισμα από το προσωπικό 

• Η χρήση κοινόχρηστων σκευών/αντικειμένων 

dispenser, αυτόματες μηχανές σερβιρίσματος (καφέ, χυμό κ.λπ.) 

θα γίνεται μόνο από το προσωπικό εστίασης, το οποίο θα φέρει τα 

  Υ Δεν παρέχουμε 



ενδεδειγμένα Μ.Α.Π. και θα τηρεί τα βασικά μέτρα αποφυγής 

μετάδοσης του κορωνοϊού - COVID-19 
Θ.1
2 

Κατά την κατανάλωση ποτών στα μπαρ παρέχονται μόνο 
συσκευασμένα ατομικά συνοδευτικά. 

  Υ Δεν παρέχουμε 

Θ.1
3 

Προτροπή για room service χωρίς επιπλέον χρέωση.   Π  Δεν παρέχουμε 

Θ.1
4 

Το προσωπικό του room service να τηρεί τα βασικά μέτρα 
αποφυγής μετάδοσης του κορωνοϊού - COVID-19 και 
να χρησιμοποιεί Μ.Α.Π.. Συγκεκριμένα για το room service: 

• Εφαρμόζονται όλοι οι κανόνες υγιεινής των τροφίμων για τη 

μεταφορά τους εντός ξενοδοχείου. 

• Εφαρμόζονται όλες οι απαιτήσεις υγιεινής για την περισυλλογή 

των σκευών που έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί από τους πελάτες. 

  Υ Δεν παρέχουμε 

Ι Χώροι αναψυχής για παιδιά       

Ι.1 
Απαγόρευση λειτουργίας εσωτερικών χώρων αναψυχής για 
παιδιά. 

Χώροι αναψυχής 
για παιδιά 

Υ 
Το κατάλυμα δεν διαθέτει υπηρεσία εσωτερικών 
χώρων αναψυχής για παιδιά. 

Ι.2. 
Λειτουργία χώρων αναψυχής για παιδιά σε εξωτερικό χώρο 
σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. 

Χώροι αναψυχής 
για παιδιά 

Υ 
Το κατάλυμα δεν διαθέτει υπηρεσία εξωτερικών 
χώρων αναψυχής για παιδιά. 

ΙΑ 

Λειτουργία υπηρεσιών ατομικών περιποιήσεων και λοιπών 
κοινόχρηστων εγκαταστάσεων αυτών σύμφωνα με το ισχύον 
νομοθετικό πλαίσιο. 

Σε αυτά περιλαμβάνονται υπηρεσίες όπως ατομικές περιποιήσεις 

μασάζ, περιποίηση μαλλιών και άκρων, κομμωτήριο και 

κοινόχρηστες εγκαταστάσεις, γυμναστήριο, σάουνα, χαμάμ, 

υδρομασάζ. 

Υπηρεσίες 
ατομικών 
περιποιήσεων και 
άλλων κοινόχρηστ
ων 
εγκαταστάσεων 

   Το κατάλυμα δεν διαθέτει τις παραπάνω  υπηρεσίες. 



ΙΑ.1 
Τοποθέτηση αντισηπτικών διαλυμάτων για την ξηρή αντισηψία των 
χεριών σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους σε σταθερές ή μη 
συσκευές (πχ. ρεσεψιόν, κοινόχρηστα WC) 

  Υ Υπάρχουν αντισηπτικά gel και στην reception  

ΙΑ.2 Τοποθέτηση plexiglass στην υποδοχή, όπου είναι εφικτό.   Π 
 Δεν τοποθετούμε plexiglass στην υποδοχή . Όμως ο 
υπεύθυνος θα κάνει χρήση Μ.Α.Π. 

ΙΑ.3 Χρήση Μ.Α.Π., όπου είναι εφικτό.   Π  Το προσωπικό θα κάνει χρήση Μ.Α.Π. 

ΙΑ.4 
Οδηγίες (ενημέρωση/σήμανση) προς τους ενοίκους για την 
αποφυγή χρήσης των κοινόχρηστων εγκαταστάσεων σε 
περίπτωση που αισθάνονται άρρωστοι 

  Π 

 Οι πελάτες θα ενημερώνονται πως αν νιώθουν 
αδιαθεσία θα επικοινωνούν άμεσα με τον υπεύθυνο 
της επιχείρισης και θα λαμβάνουν αντίστοιχες 
οδηγίες. 

ΙΒ 
Λειτουργία κολυμβητικών δεξαμενών εντός τουριστικών 
καταλυμάτων 

Κολυμβητικές 
δεξαμενές και 
εγκαταστάσεις 
υδάτων αναψυχής 

   Το κατάλυμα δεν διαθέτει πισίνα και υδρομασάζ. 

ΙΒ.1 Απαγόρευση λειτουργίας εσωτερικών κολυμβητικών δεξαμενών   Υ Το κατάλυμα δεν διαθέτει πισίνα και υδρομασάζ. 

ΙΒ.2 

Τήρηση κανόνων καθαρισμού εγκαταστάσεων υδάτων αναψυχής: 
τακτικός καθαρισμός και απολύμανση, σύμφωνα με την υπ' αρ. 
Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας 
«Μέτρα καθαρισμού και απολύμανσης σε χώρους και επιφάνειες 
κατά την εξέλιξη της πανδημίας του SARS-CoV-2» (ΑΔΑ: 
6ΚΨ6465ΦΥΟ-1ΝΔ), όπως ισχύει 

  Υ Το κατάλυμα δεν διαθέτει πισίνα και υδρομασάζ. 

ΙΒ.3 

Σωστή λειτουργία και συντήρηση συστημάτων χλωρίωσης 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (βλ. υπ' αρ. Γ1/443/1973 
υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε από τις υπ' αρ. 
Γ4/1150/76 και την ΔΥΓ2/80825/05 όμοιες και την εγκύκλιο για την 
«Πρόληψη της νόσου των λεγε-ωναρίων»). Συνιστάται σύμφωνα 
με τις οδηγίες του Π.Ο.Υ. (Guidelines for safe recreational water 
environments -Volume 2 - Swimming pools and similar 
environments), η τιμή του υπολειμματικού χλωρίου στο νερό της 
δεξαμενής να είναι 1-3 mg/L για τις κολυμβητικές δεξαμενές και 
έως 5 mg/L για τις δεξαμενές υδρομάλαξης. Χειρωνακτικός 
έλεγχος (ή χρήση αναλυτή αλογόνου με καταγραφικό 
χαρτιού) επιπέδων χλωρίου κατά τη διάρκεια λειτουργίας τους 
κάθε 4 ώρες για τις κολυμβητικές δεξαμενές και κάθε μία ώρα για 

  Υ Το κατάλυμα δεν διαθέτει πισίνα και υδρομασάζ. 



τις δεξαμενές υδρομάλαξης και τήρηση αρχείου καταγραφής, εκτός 
αν υπάρχει αυτόματος αναλυτής αλογόνου και σύστημα 
παρακολούθησης με σύστημα ειδοποίησης όταν οι τιμές των 
παραμέτρων είναι εκτός ορίων. 

ΙΒ.4 

Ρύθμιση pH: τιμές του pH στο νερό των εγκαταστάσεων υδάτων 
αναψυχής, θα πρέπει να διατηρούνται στα όρια που προβλέπονται 
από την κείμενη νομοθεσία (βλ. υπ' αρ. Γ1/443/1973 υπουργική 
απόφαση, όπως τροποποιήθηκε από τις υπ' αρ. Γ4/1150/76 και 
την ΔΥΓ2/80825/05 όμοιες). Τακτική μέτρηση και τήρηση αρχείων 
καταγραφής pH ανά οκτώ ώρες κατά τη διάρκεια λειτουργίας των 
κολυμβητικών δεξαμενών και τουλάχιστον ανά δύο ώρες κατά τη 
διάρκεια λειτουργίας των δεξαμενών υδρομάλαξης 
και υδροθεραπείας, εφόσον δεν υπάρχει αυτόματο 
σύστημα καταγραφής. 

  Υ Το κατάλυμα δεν διαθέτει πισίνα και υδρομασάζ. 

ΙΒ.5 
Ο μέγιστος συνολικός αριθμός των εισερχομένων εντός της 
δεξαμενής κάθε στιγμή δεν θα είναι μεγαλύτερος από έναν 
λουόμενο ανά 5 m2 επιφανείας νερού. 

  Υ Το κατάλυμα δεν διαθέτει πισίνα και υδρομασάζ. 

ΙΒ.6 

Οι καταιωνιστήρες (ντους) που εξυπηρετούν τις εγκαταστάσεις 
υδάτων αναψυχής διαχωρίζονται με αδιαφανές διαχωριστικό έτσι 
ώστε να καθίσταται δυνατό το αποτελεσματικό λούσιμο των 
κολυμβητών πριν εισέλθουν στη κολυμβητική δεξαμενή. Ισχυρή 
σύσταση και έμφαση στην ενημέρωση των πελατών με σχετική 
σήμανση για χρήση των καταιωνιστήρων πριν και μετά τη χρήση 
της κολυμ-βητικής δεξαμενής. Συνιστάται να παρέχονται από 
το κατάλυμα τα απαραίτητα (π.χ. σαπούνι, αφρόλουτρο, 
κτλ.), καθώς επίσης και υγρό αντισηπτικό κατά την είσοδο 
στους καταιωνιστήρες. 

  Π 
 Το κατάλυμα δεν διαθέτει πισίνα και υδρομασάζ. Ως 
εκ τούτου δεν υπάρχουν εξωτερικά ντους πελατών. 

ΙΒ.7 

Η διάταξη των καθισμάτων (ξαπλώστρες, καρέκλες, πουφ, 
σεζλόνγκ, κτλ.) θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε η απόσταση μεταξύ 
των ακρότερων σημείων των καθισμάτων δύο ατόμων που 
βρίσκονται σε δύο διαφορετικές ομπρέλες ή δύο ατόμων που 
διαμένουν σε διαφορετικό δωμάτιο, να είναι τουλάχιστον 2 μέτρα 
σε κάθε κατεύθυνση. 

  Υ Το κατάλυμα δεν διαθέτει πισίνα και υδρομασάζ. 



ΙΒ.8 

Χρήση υλικών ή κάλυψη αντικειμένων με υλικά που επιδέχονται 
αποτελεσματικής απολύμανσης στα καθίσματα, τα τραπέζια, τα 
κουτιά φύλαξης προσωπικών αντικειμένων, τα κουμπιά 
ειδοποίησης του προσωπικού και στους τιμοκαταλόγους. 

  Π   

ΙΒ.9 

Μετά από κάθε αλλαγή πελατών θα πρέπει να απολυμαίνονται τα 
καθίσματα, τα τραπεζάκια, τα κουτιά φύλαξης προσωπικών 
αντικειμένων, οι τιμοκατάλογοι και κάθε άλλο αντικείμενο το οποίο 
θα χρησιμοποιήσει ο επόμενος πελάτης. 

  Υ Δεν παρέχουμε 

ΙΒ.1
0 

Προσφορά πετσετών που θα καλύπτουν το σύνολο της επιφάνειας 
και απολύμανση κάθε ξαπλώστρας/καθίσματος μετά από κάθε 
χρήση. Απομάκρυνση υφασμάτινων επιφανειών από τις 
ξαπλώστρες. 

  Π  Δεν παρέχουμε 

ΙΒ.1
1 

Διακοσμητικά συντριβάνια: χρήση πόσιμου νερού και απολύμανση 
με χρήση αλογόνου ή άλλου χημικού απολυμαντικού και 
διατήρηση σε καλή κατάσταση όλων των μερών τους. Εφόσον 
παρέμειναν εκτός λειτουργίας για πάνω από έναν μήνα, κατά την 
επανεκκίνηση τους θα πρέπει να ακολουθηθούν τα βήματα που 
περιγράφονται στην οδηγία: «ESGLI Guidance for managing 
Legionella in building water systems during the COVID-19 
pandemic». 

  Υ Το κατάλυμα δεν διαθέτει διακοσμητικά συντριβάνια 

ΙΓ Άσκηση της υπηρεσίας σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο 
Υπηρεσία transfer 
πελατών 

Υ Το κατάλυμα δεν διαθέτει υπηρεσία transfer πελατών. 

ΙΓ.1 Παροχή αντισηπτικού από τον οδηγό στους πελάτες   Π   
ΙΓ.2 Ο οδηγός αποφεύγει τις χειραψίες   Υ  
ΙΓ.3 Ο οδηγός εξασφαλίζει το φυσικό αερισμό του οχήματος   Υ  

ΙΓ.4 
Club cars: Μ.Α.Π για τον οδηγό και καθαρισμός των club cars μετά 
από κάθε χρήση. Για τα οχήματα αυτά ανοικτού τύπου δεν 
υφίστανται περιορισμοί στον αριθμό επιβαινό-ντων. 

  Υ  

ΙΔ Πόσιμο νερό-Δίκτυο ύδρευσης/αποχέτευσης       

ΙΔ.1 

Τα καταλύματα θα πρέπει να συμμορφώνονται με την υπ' αρ. 
Δ1(δ)/ΓΠ16481/14.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας 
«Προστασία της Δημόσιας Υγείας από τον κορωνοϊό SARS-COV-2 
στα συστήματα ύδρευσης και αποχέτευσης», όπως ισχύει. 

Πόσιμο νερό-
Δίκτυο 
ύδρευσης/ αποχέτ
ευσης 

Υ 
Το κατάλυμα φέρει πιστοποίηση από τον Δήμο 
Λευκάδας ότι το νερο είναι πόσιμο.  



ΙΔ.2 

Στην περίπτωση που τα τουριστικά καταλύματα παρέμειναν εκτός 
λειτουργίας για πάνω από ένα μήνα, κατά την επαναλειτουργία 
τους πρέπει να ακολουθηθούν τα βήματα που περιγράφονται στην 
οδηγία: «ESGLI Guidance for managing Legionella in building 
water systems during the COVID-19 pandemic». 

Πόσιμο νερό-
Δίκτυο 
ύδρευσης/ αποχέτ
ευσης 

Υ 
Το κατάλυμα δεν έχει παραμείνει κλειστό για πάνω 
από ένα μήνα. 

ΙΔ.3 
Χρήση τυπικών και καλά αεριζόμενων σωληνώσεων, όπως 
φρεάτια με οσμοπαγίδες και βαλβίδες αντεπιστροφής σε κρουνούς 
και ψεκαστήρες 

Δίκτυο 
αποχέτευσης 

Π   

ΙΔ.4 

Οι οσμοπαγίδες (σιφώνια) θα πρέπει να λειτουργούν σωστά και 
συνεχώς. Θα πρέπει δηλαδή να έχουν πάντα νερό μέσα. Σε 
περίπτωση που δεν χρησιμοποιείται ο χώρος για μεγάλο διάστημα 
θα πρέπει να προστίθεται νερό είτε προσθέτοντας το απευθείας 
στην οσμοπαγίδες είτε ανοίγο-ντας/λειτουργώντας τις 
συνδεδεμένες συσκευές. Αυτό θα πρέπει να γίνεται σε τακτά 
χρονικά διαστήματα ανάλογα με το πόσο γρήγορα εξατμίζεται το 
νερό από τις οσμοπαγίδες (π.χ. ανά 3 βδομάδες). 

Δίκτυο 
αποχέτευσης 

Υ Οι οσμοπαγίδες λειτουργούν σωστά. 

ΙΕ 

Τα προβλεπόμενα στη υπ' αρ. Δ1(δ)/ΓΠ οικ.26635/23.04.2020 
εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας «Λήψη μέτρων διασφάλισης της 
Δημόσιας Υγείας από ιογενείς και άλλες λοιμώξεις κατά τη χρήση 
κλιματιστικών μονάδων» (ΑΔΑ: 6ΒΟ5465ΦΥΟ-ΨΓΣ) όπως ισχύει, 
με έμφαση στην μη ανακυκλοφορία του αέρα και τον καλό 
φυσικό αερισμό στα δωμάτια και στους υπόλοιπους χώρους 
(διακοπή του συστήματος μη λειτουργίας κλιματισμού όταν είναι 
ανοιχτές οι πόρτες). 

Κλιματισμός και 
αερισμός χώρων 

Υ 
Το σύστημα μη λειτουργίας κλιματισμού όταν είναι 
ανοιχτές οι πόρτες έχει απενεργοποιηθεί. 

ΙΣΤ 
Λειτουργία των υπηρεσιών αυτών σύμφωνα με το ισχύον 
νομοθετικό πλαίσιο 

Χώροι 
εκδηλώσεων εντός 
καταλυμάτων (συν
εδριακές 
αίθουσες, 
χώροι δεξιώσεων 
κοκ) 

Υ 
Το κατάλυμα δεν διαθέτει υπηρεσίες για συνέδρια και 
δεξιώσεις. 

ΙΖ 
Λειτουργία των καταστημάτων αυτών σύμφωνα με το ισχύον 
νομοθετικό πλαίσιο 

Εμπορικά 
καταστήματα 

Υ Το κατάλυμα δεν διαθέτει εμπορικά καταστήματα. 



εντός 
καταλυμάτων 

ΙΗ 
Λειτουργία των κοινόχρηστων χώρων σύμφωνα με το ισχύον 
νομοθετικό πλαίσιο 

Κοινόχρηστοι 
χώροι 
(ανοιχτοί/ κλειστοί)
-
lobby, καθιστικά,  
υπαίθρια καθιστικ
ά (εξαιρουμένων 
αυτών γύρω από 
τις κολυμβητικές 
δεξαμενές βλ. ΙΒ) 

Υ 
Οι κοινόχρηστοι χώροι απολυμαίνονται συνεχώς από 
το προσωπικό καθαριότητας. 

ΙΗ.1 
Ανελκυστήρες: σύσταση στους πελάτες για αποφυγή χρήσης 
ανελκυστήρων. Τοποθέτηση απολυμαντικών στις εισόδους και 
σύσταση για χρήση κατά την είσοδο και έξοδο. 

  Π  Το κατάλυμα δεν διαθέτει ανελκυστήρα. 

ΙΗ.2 
Συχνή καθαριότητα ανελκυστήρων με έμφαση σε επιφάνειες που 
αγγίζονται συχνά (χερούλια, κομβία κλπ) 

  Υ Το κατάλυμα δεν διαθέτει ανελκυστήρα. 

ΙΗ.3 
Σήμανση για υπενθύμιση στους πελάτες να τηρούν αποστάσεις - 
εφαρμογή μέτρων όπως ταινίες στο δάπεδο, κώνοι ή άλλα μέσα 
για την τήρηση των αποστάσεων. 

  Υ Το κατάλυμα δεν διαθέτει ανελκυστήρα. 

ΙΗ.4 
Σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους τοποθέτηση αντισηπτικών 
διαλυμάτων (σταθερές ή μη συσκευές) για την ξηρή αντισηψία των 
χεριών 

  Υ 
Σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους υπάρχει 
ανισηπτικό υγρό. 

ΙΗ.5 
Αναδιάταξη επίπλων για αποφυγή συνωστισμού στους 
κοινόχρηστους χώρους (4 άτομα/10 τ.μ.) 

  Υ  

ΙΗ.6 
Valet parking: προτροπή για self-service parking αντί για υπηρεσία 
valet. Αν παραμείνει η υπηρεσία valet parking, τότε χρήση Μ.Α.Π. 
από τον valet. 

  Υ Το κατάλυμα δεν διαθέτει υπηρεσία valet parking. 

ΙΗ.7 

Εξέταση αναστολής λειτουργίας των business centers, 
εναλλακτικά συνιστάται η διάθεση πρόσβασης σε wifi και σε 
υπηρεσίες εκτύπωσης ή άλλων υπηρεσιών business centers μέσω 
σύνδεσης από προσωπική συσκευή του πελάτη. 

  Π 
 Το κατάλυμα δεν διαθέτει υπηρεσία business 
centers. 

ΙΗ.8 
Αποχωρητήρια: τοποθέτηση ενημερωτικής σήμανσης στους 
χρήστες να αποφεύγουν το συνωστισμό και να εκκενώνουν τις 

  Π Δεν παρέχουμε κοινόχρηστες τουαλέτες. 



λεκάνες των κοινόχρηστων αποχωρητηρίων με κλειστό το καπάκι 
για την αποφυγή μετάδοσης μέσω του αερολύματος από την 
τουαλέτα. 

ΙΘ 
Διάταξη καθισμάτων που το κατάλυμα διαθέτει στους πελάτες στον 
αιγιαλό σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. 

  Υ Δεν παρέχουμε 

Υ: Στοιχείο που εφαρμόζεται υποχρεωτικά από το κατάλυμα 

Π: Στοιχείο το οποίο συνιστάται από τα Υπουργεία Τουρισμού και Υγείας και εφαρμόζεται προαιρετικά από το κατάλυμα 
 


