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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα           /    /        2013 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Α.Π 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΣ: 
Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ @ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ 
ΠΛΗΡΟΦ:   
Τ/Φ: 
Fax: 
e-mail: 

                 
                    
 
               

  
 ΚΟΙΝ:   Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΘ/ΣΗΣ 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ  ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ 
 
 
ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ :………………………………………………     
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ:……………………………………….   
 
Δ/ΝΣΗ: ………………………………………….  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ – ΦΑΞ : ……………………………………. 
 
ΟΝΟΜ/ΜΟ (ΕΠΙΧ/ΤΙΑ  Ή  ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ  ΕΝΕΡΓΟΥΝΤΟΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ) 
…………………………………………....  
 
 
1. ΕΙΔΟΣ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΕΛΕΓΧΟΥ (ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΝ ΕΛΟΤ 45011 

Σας πληροφορούμε ότι στα πλαίσια της πιστοποίησης των καταλυμάτων βάσει της παραγρ. 3α 

του άρθρου 16 του Ν. 3190/03, (ΦΕΚ 249/Α/03), την ………….. θα διενεργηθεί έλεγχος στο 

κατάλυμά σας, με βάση τα κριτήρια των παραγρ. 2α, 2β, 2γ, 3α, 3β και 3γ του άρθρου 2 του 

Π.Δ. 337 «περί κατάταξης των ενοικιαζόμενων δωματίων  και των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων 

διαμερισμάτων σε κατηγορίες, με το σύστημα των κλειδιών», (ΦΕΚ 281/Α/00 ), όπως αυτό 

τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.  

 

2. ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Ο προαναφερόμενος έλεγχος θα διενεργηθεί από κλιμάκιο επιθεωρητών του Ε.Ο.Τ. που θα 

απαρτίζεται από τους παρακάτω υπαλλήλους: 

-α.                                                                

-β.                                                                       

-γ.                                                                       
 

( στοιχεία επικοινωνίας με τους επιθεωρητές…………………………) 
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3. ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ 

Επισημαίνουμε ότι στη διάθεση του ελέγχου θα πρέπει να τεθούν όλα τα  πρωτότυπα 

παραστατικά στοιχεία τεκμηρίωσης, των επί μέρους μοριοδοτούμενων κριτηρίων, όπως αυτά 

αναγράφονται ενδεικτικά στο συνημμένο στην παρούσα πίνακα και εφόσον διατίθενται από την 

επιχείρηση. Επισημαίνεται ακόμα ότι κατά την μοριοδότηση οι επιθεωρητές διαπιστώνουν αν τα 

επιμέρους τμήματα (καταστήματα, κολυμβητικές δεξαμενές, αίθουσες πολλαπλών χρήσεων 

κλπ) περιλαμβάνονται στα εγκεκριμένα από τον Ε.Ο.Τ. αρχιτεκτονικά σχέδια  

Τέλος παρακαλούμε για όποια περαιτέρω διευκρίνιση να επικοινωνήσετε με τη Δ/νση Π.Ε.& Ε.Α. / 

Ε.Ο.Τ. ή με τους επιθεωρητές οι οποίοι θα συμμετάσχουν  στον έλεγχο.  
 

4.ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ  

Κατά τον έλεγχο θα συζητηθεί  με τους επιθεωρητές ο τρόπος καταγραφής των όποιων 

παραπόνων ενδεχομένως γίνουν από πελάτες για τις προσφερόμενες υπηρεσίες σας και 

φυσικά ο τρόπος διαχείρισης αυτών εκ μέρους σας.  Σας επισημαίνουμε ότι ο τρόπος που η 

επιχείρηση διαχειρίζεται τα παράπονα των πελατών της ή εξετάζει την ικανοποίησή τους, 

αντανακλά την καλή εικόνα της επιχείρησης γενικότερα.   

Οι επιθεωρητές κατά τη σύνταξη της έκθεσής τους  θα κάνουν τις επισημάνσεις τους και 

παρατηρήσεις τους  στα συμπεράσματα - διαπιστώσεις τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 

στο πρότυπο πιστοποίησης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 45011 (8.1.1)  

 

Σημείωση : Η Δ/νση ΠΕΑΑ δηλώνει και ο επιχειρηματίας αποδέχεται ότι οι πληροφορίες που  λαμβάνονται 
κατά τη διάρκεια του ελέγχου κατάταξης καταλύματος,  θα χρησιμοποιηθούν για τη διαχείριση του 
αιτήματός του επιχειρηματία. Αποδέκτης των στοιχείων αυτών δύναται να είναι οι αποκεντρωμένες 
υπηρεσίες του  Ε.Ο.Τ.  (δηλ.  οι Π.Υ.Τ.)   καθώς και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο βάσει της 
κείμενης νομοθεσίας είναι υποχρεωμένο ή δικαιούται να ανακοινώνει τα στοιχεία, ο Ε.Ο.Τ. 
 

                                                                                 Ο/Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Π.Ε. & Ε.Α. 

 

 

 
Συνημμένα : 2 σελίδες   

α. Πίνακας  αιτούμενων πιστοποιητικών και λοιπών 

αποδεικτικών μοριοδότησης (1 σελ.)  

β. Έντυπο Εκτίμησης Ικανοποίησης Πελάτη (1 σελ.) 

                        

ΕΣΩΤ.  ΔΙΑΝ  

Αρχείο Δ/νσης  

  



Έκδοση        02 Ημερομηνία πρώτης έκδοσης: 10/3/2011  Κωδικός Εγγράφου : 
Αναθεώρηση 04 Ημερομηνία Αναθεώρησης :   4/9/2013 ΠΡΟΓ/ΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗ ΚΥΡΙΟΥ  ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ 
 

 3

  

ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ & ΛΟΙΠΑ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ  ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 
 

1 Βεβαίωση από αρμόδιο φορέα στην περίπτωση που το κτίριο έχει χαρακτηρισθεί ως 
διατηρητέο 

2 Βεβαίωση από αρμόδιο φορέα στην περίπτωση που το κτίριο βρίσκεται σε 
παραδοσιακό οικισμό 

3 Βεβαίωση υψομέτρου στην περίπτωση που η επιχείρηση έχει ανεγερθεί σε υψόμετρο 
άνω των 900 μέτρων 

4 Ύπαρξη αδειών λειτουργίας των καταστημάτων που μοριοδοτούνται  
(για τα υφιστάμενα καταλύματα ) 

5 

Ύπαρξη αδειών λειτουργίας κολυμβητικών δεξαμενών(μόνο για τα υφιστάμενα). 
 Σε περίπτωση και άλλων ομοειδών επιχ/σεων στο ίδιο οικόπεδο διαφορετικού 

επιχειρηματία  βεβαίωση ή συμβόλαιο κοινής χρήσης, εφ’ όσον μοριοδοτούνται και οι 
λοιπές επιχ/σεις 

6 

  Σε περίπτωση ύπαρξης χώρου στάθμευσης και εφ’ όσον υπάρχουν στο ίδιο οικόπεδο 
και άλλες ομοειδείς  επιχ/σεις με διαφορετικό  επιχειρηματία,  βεβαίωση ή συμβόλαιο  

χρήσης εφ’ όσον μοριοδοτούνται και οι λοιπές επιχ/σεις ανάλογα με τη δυναμικότητά 
τους 

7 Ξένες γλώσσες προσωπικού πτυχία (τίτλοι σπουδών) 

8 Επιμορφωτικά σεμινάρια προσωπικού (πιστοποιητικά παρακολούθησης  75 ωρών 
τουλάχιστον από φορέα που διαθέτει κατεύθυνση τουριστικής εκπαίδευσης) 

9 Πιστοποιητικό πυρασφάλειας  και κόκκινο βιβλίο 
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ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΗ 

 
Στα πλαίσια της συστηματικής προσπάθειας συνεχούς βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών από τον 

Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, παρακαλείστε όπως αξιολογήσετε το επίπεδο ικανοποίησής σας, 

βαθμολογώντας τις παρακάτω παραμέτρους.  Οι  απόψεις σας αποτελούν χρήσιμη εργαλείο για την 

εξασφάλιση της Ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών Πιστοποίησης και Ελέγχου των τουριστικών 

καταλυμάτων. 
 

Είδος & κατηγορία καταλύματος  
 

Εκπρόσωπος Επιχείρησης  
 

 
 

Ερώτημα 
Βαθμός ικανοποίησης 

Μη 
ικανοποιητικός Μέτριος Καλός Πολύ 

Καλός 
 
Γραπτή και προφορική επικοινωνία με τον ελεγκτικό 
μηχανισμό του Ε.Ο.Τ. για τη διαδικασία πιστοποίησης των 
τουριστικών καταλυμάτων  
 

    

Επάρκεια ανταπόκρισης στο αίτημά σας     

 
Συμπεριφορά και τρόπος προσέγγισης των επιθεωρητών 
κατά τη διάρκεια της διενεργηθείσας επιθεώρησης (τήρηση 
δεοντολογίας, εχεμύθεια, επάρκεια επίλυσης αποριών)   
 

    

 
Σαφήνεια, ακρίβεια και επάρκεια της τεκμηρίωσης των 
ευρημάτων της επιθεώρησης 
 

    

 
Κατά τη γνώμη σας υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης στη 
διαδικασία ελέγχου για την Πιστοποίηση των τουριστικών 
καταλυμάτων ; Καταγράψτε τις απόψεις σας, 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

                           
 
 

 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ 
ΤΣΟΧΑ 24, 10561, ΑΘΗΝΑ 

Hμερομηνία Ονοματεπώνυμο Υπογραφή 
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ΦΑΞ : 210 6434052 - ΤΗΛ : 210 8707728-210 870780 
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