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

ΠΡΟΣ:     (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ)  

 ΚΟΙΝ:  Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΘ/ΣΗΣ 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ  ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ 
 
ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ: ……………………………………….…….. 
 
ΤΙΤΛΟΣ:  ……………………………………………………………….… 
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ: ……………………………………….  
 
Δ/ΝΣΗ: …………………………………………………...  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ – ΦΑΞ: ………………………………………… 
 
ΟΝΟΜ/ΜΟ ΕΠΙΧ/ΤΙΑ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ Ή Δ/ΝΤΗ 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. 3 α 

του άρθρου 16 του Ν. 3190/03, (ΦΕΚ 249/Α/03), την ………………… και περί ώρα 

……………………. θα διενεργηθεί έλεγχος στο κατάλυμά σας, με βάση τα κριτήρια των 

παραρτημάτων  Β και Γ του Π.Δ. 43/02, «περί κατάταξης των κύριων καταλυμάτων με το 

σύστημα των αστέρων κλπ.», (ΦΕΚ 43/Α/02 ), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, 

καθώς επίσης και με το παράρτημα ελέγχου υλικών και μέσων λειτουργίας της επιχείρησης για 

την ασφάλεια και υγιεινή των πελατών. 

 

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 τη μοριοδότηση οι επιθεωρητές διαπιστώνουν, αν τα 

επί μέρους 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 ικανοποίηση των πελατών 

της  αντανακλά την καλή εικόνα της επιχείρησης γενικότερα.   

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

στα συμπεράσματα -διαπιστώσεις τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο πρότυπο 

πιστοποίησης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 45011 (8.1.1)  
 
Σημείωση : Η Δ/νση Π.Ε.&Ε.Α. 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 : 3 σελίδες   

α. Πίνακας  αιτούμενων πιστοποιητικών και λοιπών 

αποδεικτικών μοριοδότησης (2 σελ.)  

β. Έντυπο Εκτίμησης Ικανοποίησης Πελάτη (1 σελ.) 

                       

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ  ΔΙΑΝΟΜΗ  

 Αρχείο Δ/νσης  
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ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ & ΛΟΙΠΑ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ  ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 
 

1 Έγκριση  χώρου στάσης τουριστικών λεωφορείων, από αρμόδια υπηρεσία, (π.χ Δήμος), στην 
περίπτωση  που η εκμετάλλευση του χώρου δεν ανήκει  στο ξενοδοχείο.  

2 Υπηρεσία μεταφοράς αποσκευών (γκρουμ), σύμφωνα με θεωρημένη κατάσταση εργασίας. 

3 Άκαυτα υλικά, βραδύκαυστα  
(μοριοδοτείται μόνο αν υπάρχει  πιστοποιητικό) 

4 Στρώματα και μαξιλάρια αντιαλλεργικά  
(μοριοδοτείται αν υπάρχει  πιστοποιητικό) 

5 Πιστοποιητικό κατασκευαστή για την αντιολισθητική μπανιέρα ή ντουζιέρα  

6 Εμβαδόν δωματίου μεγαλύτερο κατά 20% κλπ, καθώς και εστιατορίου κατά 30%, σύμφωνα με 
υπεύθυνη δήλωση μηχανικού  του επιχ/τία ή μηχανικού  του Ε.Ο.Τ. 

7 Διάρκεια πρωινού ή γεύματος σύμφωνα με αναγραφή στον κατάλογο υπηρεσιών του ξεν/χείου 
ή και ενημερωτικής πινακίδας στη R/C  ή στην είσοδο του εστιατορίου. 

8 R.S για πρωινό, 24ωρη παροχή σάντουιτς ή σνακ, καθώς και πλήρους  γεύματος, να 
περιλαμβάνεται στον κατάλογο υπηρεσιών του Ξ/Χ. 

9 Επιλογή μενού από 3 διαφορετικά κύρια πιάτα καθώς και διαιτητικού μενού  ή για χορτοφάγους -
να αναγράφεται στον κατάλογο του εστιατορίου-  

10 Early breakfast service να αναγράφεται η δυνατότητα παροχής του στον κατάλογο υπηρεσιών 
του Ξ/Χ. 

11 Ύπαρξη αδειών λειτουργίας κολυμβητικών δεξαμενών 
(μόνο για τα υφιστάμενα καταλύματα) 

12 Όργανα παιδικής χαράς από πιστοποιημένο κατασκευαστή 

13 Εκπαιδευτές, animators, κομμωτές, νηπιαγωγοί κλπ  
(επίδειξη σύμβασης ή Α.Π.Υ) 

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

15 Άδεια κυκλοφορίας μίνι λεωφορείου 

16 Γιατρός  υπηρεσίας για ξενοδοχεία  άνω των 50 εργαζομένων  
 (σύμβαση ή Α.Π.Υ.) 

17 Ύπαρξη συμβολαίου  αστικής ευθύνης 
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18 Ύπαρξη συμβολαίου  με εταιρεία security 

19 Οικολογικά απορρυπαντικά και λαμπτήρες φωτισμού  
(τιμολόγια) 

20 Πιστοποιήσεις κεφαλαίου 11 εφόσον υπάρχουν να αποδεικνύονται με αντίστοιχα πιστοποιητικά. 

21 
Απόφαση ένταξης σε πρόγραμμα πλήρους εκσυγχρονισμού ή τιμολόγια,  

(τουλάχιστον με 4 από τις 7 επιλέξιμες κατηγορίες της υπ’ αρ.  43965/30-11-94 κοινής υπουργικής 
απόφασης  Φ.Ε.Κ.) 

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

23 Ύπαρξη εγχειριδίου λειτουργίας Ξ/Χ 

24 Ύπαρξη θεωρημένης κατάστασης εργασίας προσωπικού 

25 Ξένες γλώσσες προσωπικού πτυχία  
(τίτλοι σπουδών) 

26 Πτυχία  προσωπικού αποφοίτων Σ.Τ.Ε.  

27 Πτυχία τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προσωπικού 

28 Αποδεικτικό γνώσης εφαρμογής νέων τεχνολογιών (ECDL, H/Y κλπ). 

29 Ύπαρξη άδειας λειτουργίας ΣΒΚ εφ’ όσον λειτουργεί. 

30 Πιστοποιητικό πυρασφάλειας  

31 Ύπαρξη βιβλίου συντήρησης και καλής λειτουργίας των μέσων ενεργητικής προστασίας 
(κόκκινο βιβλίο) 

32 Ανελκυστήρες (άδεια καταχώρησης στο μητρώο, τήρηση βιβλίου περιοδικής συντήρησης, 
πιστοποιητικό περιοδικού ελέγχου από διαπιστευμένο φορέα) 

33 Καυστήρες, λέβητες  (τήρηση βιβλίου  συντήρησης) 

34 Πιστοποιητικό μυοκτονίας-απεντομώσεις  
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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 

ΦΑΞ : 210 6434052 - ΤΗΛ : 210 8707728-210 870780 
 

Hμερομηνία Ονοματεπώνυμο Υπογραφή 
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