
  ΑΔΑ: #Αρικμόσ ΑΔΑ# 
  

1 
 

 
 
 
 
 

 
ΘΕΜΑ: «Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικοφ περιεχομζνου βάςει των οποίων 
λειτουργοφν οι τουριςτικζσ επιχειριςεισ ςτο πλαίςιο τθσ λιψθσ μζτρων ζναντι 
του κορωνοϊοφ COVID-19»  
 

 
ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΗ 

ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΤΓΕΙΑ - ΣΟΤΡΙΜΟΤ 

 
Ζχοντασ υπόψθ: 
1. Τισ διατάξεισ: 

α. Τθσ παρ. 1 του άρκρου 60 του ν. 4688/2020 «Ειδικζσ μορφζσ τουριςμοφ και 
διατάξεισ για τθν τουριςτικι ανάπτυξθ» (Α’ 101). 
β. Του ν. 3861/2010 «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ 
νόμων και  πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν 
οργάνων ςτο διαδίκτυο» (A’ 112). 
γ. Του π.δ. 121/2017 «Οργανιςμόσ Υπουργείου Υγείασ» (Α’148). 
δ. Του π.δ. 127/2017 «Οργανιςμόσ Υπουργείου Τουριςμοφ» (Α’ 157).  
ε. Του π.δ. 83/2019 «Διοριςμόσ Αντιπροζδρου τθσ Κυβζρνθςθσ, Υπουργϊν, 
Αναπλθρωτϊν Υπουργϊν και Υφυπουργϊν» (Α’ 121). 
ςτ. Του ν.δ. 356/1974 «Ρερί Κϊδικοσ Ειςπράξεωσ Δθμοςίων Εςόδων» (Α’ 90). 
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η. Τθσ υπ’ αρ. 340/18.7.2019 κοινισ απόφαςθσ του Ρρωκυπουργοφ και του 
Υπουργοφ Οικονομικϊν «Ανάκεςθ αρμοδιοτιτων ςτον Υφυπουργό 
Οικονομικϊν, Θεόδωρο Σκυλακάκθ» (Β’ 3051). 

2. Τθν ζγκριςθ των ειδικϊν υγειονομικϊν πρωτοκόλλων των τουριςτικϊν 
επιχειριςεων από τθν Εκνικι Επιτροπι Ρροςταςίασ τθσ Δθμόςιασ Υγείασ ζναντι 
του κορωνοϊοφ COVID-19 ςτθν 60θ Συνεδρίαςι τθσ, τθν 28θ Μαΐου 2020.  

3. Το γεγονόσ ότι από τισ διατάξεισ τθσ παροφςασ δεν προκαλείται δαπάνθ ςε 
βάροσ του κρατικοφ προχπολογιςμοφ, ςφμφωνα με τθν υπ’ αρ. 8025/29-5-2020 
ειςιγθςθ τθσ Ρροϊςταμζνθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Οικονομικϊν και Διοικθτικϊν 
Υπθρεςιϊν του Υπουργείου Τουριςμοφ. 

 
ΑΠΟΦΑΙΖΟΤΜΕ 

 
Άρκρο 1 

Πεδίο εφαρμογισ – οριςμοί 
 

1. Ορίηουμε ειδικά υγειονομικά πρωτόκολλα λειτουργίασ των τουριςτικϊν 
επιχειριςεων τθσ παρ. 1 του άρκρου 1 του ν. 4276/2014 (Α’ 155), τα οποία 
λειτουργοφν ςυμπλθρωματικά και κατιςχφουν κατά περίπτωςθ των ιςχυόντων όρων 
λειτουργίασ των επιχειριςεων αυτϊν.  
 
2. Για τθν εφαρμογι τθσ απόφαςθσ αυτισ ιςχφουν οι κάτωκι οριςμοί: 
α) Μζςα Ατομικισ Προςταςίασ (εφεξισ ΜΑΠ): μάςκα (απλι χειρουργικι ι 
πάνινθ/υφαςμάτινθ), γάντια μιασ χριςθσ. Ειδικά για το προςωπικό τθσ υπθρεςίασ 
υποδοχισ, μπορεί να γίνεται χριςθ προςωπείου/αςπίδασ προςϊπου. 
β) Βαςικά μζτρα αποφυγισ μετάδοςθσ του κορωνοϊοφ - COVID-19: υγιεινι χεριϊν, 
χριςθ αντιςθπτικϊν, αποφυγι χειραψιϊν, τιρθςθ ςωματικϊν αποςτάςεων, 
αποφυγι επαφισ των χεριϊν με το πρόςωπο και εν γζνει τιρθςθ μζτρων 
προςωπικισ και αναπνευςτικισ υγιεινισ. 
γ) Διαχείριςθ φποπτου κροφςματοσ COVID-19: θ διαδικαςία που περιγράφεται ςτο 
Ραράρτθμα ΙΙΙ τθσ παροφςασ, το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ 
παροφςασ.  
δ) Βιβλίο ςυμβάντων – COVID-19: βιβλίο (μθ κεωρθμζνο), το οποίο περιλαμβάνει 
τθν καταγραφι περιςτατικϊν που ςυνδζονται με τθν πρόλθψθ ι αντιμετϊπιςθ 
πικανοφ κροφςματοσ   
ε) Προςωπικό του τουριςτικοφ καταλφματοσ: το ςφνολο των απαςχολοφμενων, 
ςυμπεριλαμβανομζνων όςων πραγματοποιοφν πρακτικι άςκθςθ. 
 
3. Τα πρωτόκολλα εφαρμόηονται ζωσ 31.12.2020, ςτο πλαίςιο τθσ λιψθσ μζτρων 
αντιμετϊπιςθσ του κορωνοϊοφ COVID-19 και περιλαμβάνονται ςτα οικεία 
Ραραρτιματα τθσ απόφαςθσ αυτισ, τα οποία αποτελοφν αναπόςπαςτο κομμάτι 
τθσ.  
 
 

Άρκρο 2 
Ειδικά υγειονομικά πρωτόκολλα 
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1. Για τα ξενοδοχεία τθσ υποπερίπτωςθσ αα’ τθσ περίπτωςθσ αϋ τθσ παρ. 2 του 
άρκρου 1 του ν. 4276/2014 εφαρμόηεται το Ραράρτθμα Ι, το οποίο αποτελεί 
αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ παροφςασ. 
2. Για τισ λοιπζσ κατθγορίεσ καταλυμάτων (πλθν των οργανωμζνων τουριςτικϊν 
καταςκθνϊςεων) εφαρμόηεται το Ραράρτθμα I, το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο 
κομμάτι τθσ παροφςασ, ανάλογα με τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ του καταλφματοσ. 
3. Για τισ οργανωμζνεσ τουριςτικζσ καταςκθνϊςεισ (κάμπινγκ) τθσ υποπερίπτωςθσ 
ββ’ τθσ περίπτωςθσ α’ τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του ν. 4276/2014 εφαρμόηεται το 
Ραράρτθμα ΙΙ, το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ παροφςασ. 
4. Τα τουριςτικά και ναυλομεςιτικά γραφεία λειτουργοφν ςφμφωνα με το ιςχφον 
νομοκετικό πλαίςιο, ενδεικτικά αναφορικά με τθν τιρθςθ αποςτάςεων ςε 
κλειςτοφσ χϊρουσ, τθ χριςθ ΜΑΡ, τθν ενκάρρυνςθ των θλεκτρονικϊν ςυναλλαγϊν 
και τθσ θλεκτρονικισ/τθλεφωνικισ πλθροφόρθςθσ με ςυνεργάτεσ, προμθκευτζσ, 
πελάτεσ. 
5. Τα τουριςτικά γραφεία και Τουριςτικζσ Επιχειριςεισ Οδικϊν Μεταφορϊν 
(ΤΕΟΜ) που εκμεταλλεφονται τουριςτικά λεωφορεία κλειςτοφ ι/και ανοικτοφ 
τφπου, λειτουργοφν ςφμφωνα με το ιςχφον νομοκετικό πλαίςιο, ενδεικτικά 
αναφορικά με το μζγιςτο επιτρεπόμενο αρικμό επιβατϊν και τθ χριςθ των ΜΑΡ και 
επιπλζον: 
- Ενθμερϊνονται ςχετικά με τθν επιδθμία του COVID-19 και παρζχουν 

κακοδιγθςθ ςτο προςωπικό τουσ για τθν αναγνϊριςθ των ςθμείων και 
ςυμπτωμάτων. 

- Το προςωπικό ενθμερϊνεται ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του ΕΟΔΥ για τθ 
ςχολαςτικι τιρθςθ των μζτρων υγιεινισ, τισ τεχνικζσ πλυςίματοσ χεριϊν, τθν 
ορκι χριςθ των ΜΑΡ, τισ περιπτϊςεισ χριςθσ αντιςθπτικϊν, τθν αποφυγι 
επαφισ με αςκενείσ που ζχουν ςυμπτϊματα του αναπνευςτικοφ, τθν κατάλλθλθ 
διαχείριςθ αποβλιτων. 

- Το προςωπικό ενθμερϊνεται ςχετικά με τισ ακολουκοφμενεσ διαδικαςίεσ για τθ 
διαχείριςθ φποπτου κροφςματοσ -όταν ζνασ ταξιδιϊτθσ ςτο λεωφορείο 
εμφανίηει ςθμεία και ςυμπτϊματα ενδεικτικά τθσ λοίμωξθσ COVID-19, για τθν 
παροχι βοικειασ και για ςωςτι επιλογι και χριςθ των Μ.Α.Ρ., ςφμφωνα με τισ 
οδθγίεσ του ΕΟΔΥ. 

- Αναπτφςςουν γραπτό ςχζδιο για τθ διαχείριςθ φποπτου κροφςματοσ COVID-19, 
ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του ΕΟΔΥ. 

- Μεριμνοφν για τθν επάρκεια ςτισ ποςότθτεσ αντιςθπτικϊν, απολυμαντικϊν, 
μζςων προςταςίασ και ειδϊν κακαριςμοφ. 

- Στθν είςοδο των τουριςτικϊν λεωφορείων υπάρχουν διακζςιμα αντιςθπτικά. 
- Συνιςτάται θ τοποκζτθςθ ειδικοφ διαφανοφσ διαχωριςτικοφ πετάςματοσ μεταξφ 

του οδθγοφ και των επιβατϊν (plexiglass ι άλλο ομοιογενζσ υλικό επαρκοφσ 
πάχουσ και ανκεκτικότθτασ) και θ πόρτα του οδθγοφ να παραμζνει κλειςτι. 

- Για τθν περίπτωςθ των ειδικϊν τουριςτικϊν λεωφορείων ανοικτοφ τφπου, κα 
προθγείται αυςτθρά θ αποβίβαςθ και ςτθ ςυνζχεια κα ακολουκεί θ επιβίβαςθ. 

- Συνιςτάται θ χριςθ γαντιϊν από τον οδθγό κατά τον ανεφοδιαςμό καυςίμων, 
κακϊσ και άλλων διαδικαςιϊν που απαιτοφν να αγγιχκοφν επιφάνειεσ 
εξοπλιςμοφ που χρθςιμοποιοφνται από πολλά άτομα και δεν υπάρχει κοντά 
εγκατάςταςθ για πλφςιμο χεριϊν ι ςτακμόσ με αντιςθπτικά. 
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- Συνιςτάται  ο ςυνεχισ φυςικόσ αεριςμόσ των τουριςτικϊν λεωφορείων. Στθν 
περίπτωςθ οχθμάτων με μθ ανοιγόμενα παράκυρα όπου χρθςιμοποιείται 
κλιματιςμόσ κα πρζπει να απενεργοποιείται θ επανακυκλοφορία του αζρα. 

- Σχολαςτικι και πλιρθσ απολφμανςθ μετά από κάκε μεταφορά ι μετά το τζλοσ 
τθσ βάρδιασ. Συνιςτάται μετά το πζρασ κάκε δρομολογίου ο κακαριςμόσ με 
αντιςθπτικό των επιφανειϊν και των ςθμείων ςυχνισ επαφισ εντόσ των 
οχθμάτων (πχ. χειρολιςκιρεσ). 

6. Τα γραφεία ενοικιάςεωσ αυτοκινιτων λειτουργοφν ςφμφωνα με το ιςχφον 
νομοκετικό πλαίςιο, ενδεικτικά αναφορικά με το μζγιςτο επιτρεπόμενο αρικμό 
επιβατϊν, τθ χριςθ ΜΑΡ και τθν τιρθςθ αποςτάςεων και επιπλζον απαιτείται 
κακαριςμόσ και απολφμανςθ των οχθμάτων μεταξφ των χριςεων από 
διαφορετικοφσ πελάτεσ. 
7. Για τισ επιχειριςεισ εκμίςκωςθσ μοτοςικλετϊν, τρίτροχων και τετράτροχων 
οχθμάτων άνω των 50 κ.εκ. απαιτείται κακαριςμόσ και απολφμανςθ των οχθμάτων 
μεταξφ των χριςεων από διαφορετικοφσ πελάτεσ. 
 
 

Άρκρο 3  
Εκπαίδευςθ ςτθν τιρθςθ των υγειονομικϊν πρωτοκόλλων 

 των τουριςτικϊν καταλυμάτων  
 

1. Θ παρακολοφκθςθ εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ για τα υγειονομικά 
πρωτόκολλα των τουριςτικϊν καταλυμάτων είναι υποχρεωτικι και ςυνδζεται με 
τθν αςφαλι και νόμιμθ λειτουργία κάκε επιχείρθςθσ.  
2. Θ διαδικαςία τθσ πιςτοποιθμζνθσ εκπαίδευςθσ τελεί υπό τθν ευκφνθ του 
Υπουργείου Τουριςμοφ, το οποίο μπορεί να  ανακζτει ςτο Ξενοδοχειακό 
Επιμελθτιριο Ελλάδασ (ΞΕΕ) και ςυνεργαηόμενουσ φορείσ τθν εκτζλεςι τθσ. 

 
Άρκρο 4 

ιμα Πιςτοποίθςθσ “Health First” 
 

1. Θεςπίηεται Σιμα Ριςτοποίθςθσ με τον τίτλο “Health First”, το οποίο είναι 
υποχρεωτικό για τισ επιχειριςεισ τουριςτικϊν καταλυμάτων που κα λειτουργιςουν 
κατά το ζτοσ 2020. 
2. Το Σιμα αναρτάται ςε εμφανζσ ςθμείο του κοινόχρθςτου χϊρου υποδοχισ του 
καταλφματοσ και αποδεικνφει ότι θ επιχείρθςθ τθρεί τα πρωτόκολλα υγειονομικοφ 
περιεχομζνου, όπωσ αποτυπϊνονται κατά περίπτωςθ ςτα Ραραρτιματα I και ΙΙ.  
3. Θ  κατάρτιςθ του πρωτοκόλλου υγειονομικοφ περιεχομζνου για τα κφρια 
ξενοδοχειακά καταλφματα και θ χοριγθςθ του Σιματοσ διεκπεραιϊνεται 
θλεκτρονικά μζςω ειδικισ διαδικτυακισ εφαρμογισ του ΞΕΕ. Οι αρμόδιεσ  
υπθρεςίεσ  του Υπουργείου Υγείασ/ ΕΟΔΥ μποροφν να αντλοφν τα υποχρεωτικά 
ςτοιχεία επικοινωνίασ  για  τον υπεφκυνο  εφαρμογισ του ςχεδίου διαχείριςθσ 
φποπτου κροφςματοσ και το ςυνεργαηόμενο ιατρό ανάλογθσ ειδικότθτασ ι 
εμπειρίασ όπου αυτό είναι εφικτό ι πάροχο υπθρεςιϊν δευτεροβάκμιασ  υγείασ 
κάκε καταλφματοσ μζςω web service. 
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4. Για τα μθ κφρια ξενοδοχειακά καταλφματα, το Σιμα χορθγείται από το 
Υπουργείο Τουριςμοφ μετά από αίτθςθ τθσ επιχείρθςθσ, μζςω τθσ επίςθμθσ 
ιςτοςελίδασ του (http://www.mintour.gov.gr/).  
5. Το Σιμα αποτυπϊνεται ςτο Ραράρτθμα ΙV, το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο 
τμιμα τθσ παροφςθσ. 
6. Για τθν ζκδοςθ του Σιματοσ ενθμερϊνεται αυτόματα θ Ρεριφερειακι Υπθρεςία 
Τουριςμοφ, ςτθ χωρικι αρμοδιότθτα τθσ οποίασ λειτουργεί το κατάλυμα.   
7. Ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ άρκρου ορίηεται θ 20θ Ιουνίου 2020. 

 
 

Άρκρο 5 
Αρμόδιεσ αρχζσ επιβολισ κυρϊςεων 

 
1. Αρμόδιεσ αρχζσ για τθν επιβολι του διοικθτικοφ προςτίμου, κακϊσ και του 
διοικθτικοφ μζτρου τθσ αναςτολισ λειτουργίασ για παραβάςεισ των διατάξεων τθσ 
παροφςασ είναι οι κατά τόπο αρμόδιεσ Ρεριφερειακζσ Υπθρεςίεσ Τουριςμοφ του 
Υπουργείου Τουριςμοφ. Ππου ςτθν παροφςα προβλζπεται το διοικθτικό μζτρο τθσ 
αναςτολισ λειτουργίασ, νοείται θ διακοπι λειτουργίασ του τουριςτικοφ 
καταλφματοσ με τθ ςφράγιςι του ςφμφωνα με τθν υπ’ αρ. 7471/15.4.2019 
απόφαςθ του Υπουργοφ Τουριςμοφ «Διαδικαςία ςφράγιςθσ τουριςτικϊν 
επιχειριςεων, κακϊσ και καταςτθμάτων υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ και 
κολυμβθτικϊν δεξαμενϊν που βρίςκονται εντόσ τουριςτικϊν καταλυμάτων» (Β’ 
1479). 
 
2. Αρμόδιεσ αρχζσ για τθν επιβολι κυρϊςεων για παραβάςεισ διατάξεων που 
προβλζπονται ςε άλλεσ κανονιςτικζσ πράξεισ (και αναφζρονται ςτθν παροφςα ωσ 
«ςφμφωνα με το ιςχφον νομοκετικό πλαίςιο») είναι οι ειδικϊσ οριηόμενεσ από τισ 
οικείεσ διατάξεισ αρχζσ και ακολουκοφνται οι διαδικαςίεσ που προβλζπονται ςτθν 
κείμενθ νομοκεςία. 
 

Άρκρο 6 
Διαδικαςίεσ ελζγχων - πιςτοποίθςθ παραβάςεων 

 
1. Οι αρμόδιεσ αρχζσ του άρκρου 5 διενεργοφν τακτικοφσ ελζγχουσ, ζκτακτουσ 
ελζγχουσ και ελζγχουσ κατόπιν καταγγελίασ και ενθμερϊνουν εγγράφωσ τθν οικεία 
Ρεριφερειακι Υπθρεςία Τουριςμοφ για τα αποτελζςματα των ελζγχων. Κατά τθ 
διάρκεια των ελζγχων φζρουν και επιδεικνφουν υποχρεωτικϊσ τθν υπθρεςιακι 
τουσ ταυτότθτα ι άλλο ζγγραφο αποδεικτικό τθσ ιδιότθτάσ τουσ. 
2. Οι ζλεγχοι αυτοί πραγματοποιοφνται ςτο πλαίςιο τθσ ελεγκτικισ δράςθσ των 
αρμόδιων αρχϊν, κατά τα οριηόμενα ςτθν παροφςα και ςτουσ οικείουσ οργανιςμοφσ 
λειτουργίασ τουσ και αναλόγωσ των αρμοδιοτιτων τουσ. 
 

Άρκρο 7 
Επιβολι προςτίμων 

 

http://www.mintour.gov.gr/
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1. Το διοικθτικό πρόςτιμο επιβάλλεται με αιτιολογθμζνθ πράξθ τθσ οικείασ 
Ρεριφερειακισ Υπθρεςίασ Τουριςμοφ για κάκε παράβαςθ των μζτρων που 
προβλζπονται ςτθν παροφςα. Τα πρόςτιμα εντάςςονται ωσ δθμόςια ζςοδα (ν.δ. 
356/1974) ςτον Αναλυτικό Λογαριαςμό Εςόδων (Α.Λ.Ε.) 1560989001 «Λοιπά 
πρόςτιμα και χρθματικζσ ποινζσ». 
 
2. Στα φυςικά ι νομικά πρόςωπα που παραβιάηουν τουσ όρουσ των ειδικϊν 
πρωτοκόλλων υγειονομικοφ περιεχομζνου όπωσ αποτυπϊνονται ςτα Ραραρτιματα 
τθσ απόφαςθσ αυτισ επιβάλλεται με αιτιολογθμζνθ πράξθ του Ρροϊςταμζνου τθσ 
οικείασ Ρεριφερειακισ Υπθρεςίασ Τουριςμοφ του Υπουργείου Τουριςμοφ, 
διοικθτικό πρόςτιμο από πεντακόςια (500) ευρϊ ζωσ πζντε χιλιάδεσ (5.000) ευρϊ 
και αναςτολι λειτουργίασ τθσ τουριςτικισ επιχείρθςθσ για χρονικό διάςτθμα από 
δεκαπζντε (15) ζωσ ενενιντα (90) θμζρεσ.  
3. Θ κφρωςθ επιβάλλεται με βάςθ τθν κλιμάκωςθ που περιλαμβάνεται ςτον 
Ρίνακα ωσ εξισ: 
 

Ραράβαςθ των ςτοιχείων του ειδικοφ 
υγειονομικοφ πρωτοκόλλου με αρικμό 1 

 Ρρόςτιμο 500 ευρϊ 

Ραράβαςθ των ςτοιχείων του ειδικοφ 
υγειονομικοφ πρωτοκόλλου με αρικμό 2 

 Ρρόςτιμο από 501 ζωσ 1.000 ευρϊ 

Ραράβαςθ των ςτοιχείων του ειδικοφ 
υγειονομικοφ πρωτοκόλλου με αρικμό 3 

 Ρρόςτιμο από 1.001 ζωσ 2.000 ευρϊ 

Ραράβαςθ των ςτοιχείων του ειδικοφ 
υγειονομικοφ πρωτοκόλλου με αρικμό 4 

 Ρρόςτιμο από 2.001 ζωσ 3.000 ευρϊ 

Ραράβαςθ των ςτοιχείων του ειδικοφ 
υγειονομικοφ πρωτοκόλλου με αρικμό 5 

 Ρρόςτιμο από 3.001 ζωσ 4.000 ευρϊ 

Ραράβαςθ των ςτοιχείων του ειδικοφ 
υγειονομικοφ πρωτοκόλλου με αρικμό 6 

Ρρόςτιμο 4.001 ζωσ 5.000 ευρϊ.  
Σε περίπτωςθ υποτροπισ επιβάλλεται 
αναςτολι λειτουργίασ του τουριςτικοφ 
καταλφματοσ για δεκαπζντε (15) θμζρεσ. 

 
4. Θ παράβαςθ των διατάξεων των παρ. 5, 6 και 7 του άρκρου 2 για τον 
κακαριςμό και απολφμανςθ των οχθμάτων λογίηεται ωσ παράβαςθ με αρικμό 5. 
  
5. Κατά των αποφάςεων επιβολισ διοικθτικϊν κυρϊςεων χωρεί προςφυγι 
ενϊπιον τθσ Επιτροπισ Ρροςφυγϊν του άρκρου 4 παρ. 6 του ν. 3270/2004 (Α’ 187), 
όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 
 

Άρκρο 8 
Αρχι ενθμζρωςθσ του κοινοφ 

 
Ωσ αρμόδια υπθρεςία για τθν ενθμζρωςθ του κοινοφ ωσ προσ τθν εφαρμογι τθσ 
παροφςασ ορίηεται το Υπουργείο Τουριςμοφ, μζςω του τετραψιφιου τθλεφωνικοφ 
αρικμοφ 1572 και άλλων θλεκτρονικϊν μζςων (www.mintour.gov.gr).  
Το ΞΕΕ είναι αρμόδιο για τθν ενθμζρωςθ των μελϊν του ωσ προσ τθν εφαρμογι τθσ 
παροφςασ. 
 

http://www.mintour.gov.gr/
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Άρκρο 9 
Ιςχφσ 

 
Θ απόφαςθ αυτι ιςχφει από τθ δθμοςίευςι τθσ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ 
ζωσ και τισ 31.12.2020. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 

 
Ειδικό πρωτόκολλο υγειονομικοφ περιεχομζνου για τθ λειτουργία των 

τουριςτικϊν καταλυμάτων, πλθν των οργανωμζνων τουριςτικϊν 
καταςκθνϊςεων. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι : ΣΟΤΡΙΣΙΚΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ (ΠΛΗΝ ΚΑΜΠΙΝΓΚ) 

 
 
Α/Α 

 
 
τοιχείο Πρωτοκόλλου 

 
 
Πεδίο Εφαρμογισ 

 
Τποχρεωτικι 

εφαρμογι 
(Τ) 

Προαιρετικι 
Εφαρμογι 

(Π) 

 
 

Κλιμάκωςθ 
κυρϊςεων 

 Α χζδιο δράςθσ:  
αποτελεί τθν ζγγραφθ 
παρουςίαςθ τθσ λιψθσ 
προλθπτικϊν μζτρων για 
το ςφνολο του 
καταλφματοσ και τα 
επιμζρουσ τμιματα αυτοφ 
και περιλαμβάνει Α.1 ζωσ 
A.4 

Διοίκθςθ / Διεφκυνςθ    

Α.1 Οριςμόσ ςυντονιςτι: θ 
διεφκυνςθ του 
καταλφματοσ ορίηει 
ςυντονιςτι για τθν 
επίβλεψθ τθσ εφαρμογισ 
του ςχεδίου δράςθσ. Θ 
κζςθ του ςυντονιςτι 
μπορεί να καλφπτεται από 
τον ιδιοκτιτθ τθσ 
επιχείρθςθσ, από 
υπάρχουςα κζςθ Γενικοφ 
Διευκυντι / Διευκυντι 
Ροιότθτασ κ.λπ. ι από νζα 
κζςθ ςτο οργανόγραμμα. 
Επίςθσ, μπορεί να οριςκεί 
ςε επίπεδο Ομάδασ 
Διαχείριςθσ. 

 
 

Υ 6 

Α.2  Οριςμόσ υπευκφνου ανά 
τμιμα 
Θ διεφκυνςθ του 
καταλφματοσ ι ο 
ςυντονιςτισ ορίηει 
υπευκφνουσ για τθν τιρθςθ 
των πρωτοκόλλων για κάκε 
επιμζρουσ τμιμα του 
καταλφματοσ  (πχ. F&B, 
Housekeeping). 

Καταλφματα άνω  των 
50 δωματίων 
 

Υ 5 

Α.3 Συνεργαςία με πάροχο 
δευτεροβάκμιασ φροντίδασ 
υγείασ ι ιιατρό ανάλογθσ 
ειδικότθτασ ι εμπειρίασ 
όπου αυτό είναι εφικτό  

Καταλφματα άνω  των 
50 δωματίων 
 

Υ 6 
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(αναλυτικά ςτοιχεία), ο 
οποίοσ ενεργεί βάςει των 
οδθγιϊν του ΕΟΔΥ για τον 
ζλεγχο του COVID-19 και 
ειδικότερα είναι 
εκπαιδευμζνοσ ςτθ λιψθ 
ρινοφαρυγγικοφ δείγματοσ 
για μοριακό ζλεγχο από 
φποπτο κροφςμα. 
Ραράλλθλα, ςτο πλαίςιο 
τθσ τθλεϊατρικισ ζχει τθ 
δυνατότθτα 
παρακολοφκθςθσ φποπτου 
κροφςματοσ και ςτενϊν 
επαφϊν του. 
Ρροκεςμίεσ για οριςμό 
ςυνεργαηόμενου ιατροφ ι 
παρόχου δευτεροβάκμιασ  
φροντίδασ υγείασ: 

 Για ξενοδοχεία ςυνεχοφσ  
λειτουργίασ: 20/06/2020 

 Για λοιπά καταλφματα: 
05/07/2020 

Α.4 Ριςτοποίθςθ του 
τουριςτικοφ καταλφματοσ 
ωσ προσ τθ λιψθ μζτρων 
πρόλθψθσ και 
αντιμετϊπιςθσ τθσ 
πανδθμίασ COVID-19 από 
διαπιςτευμζνουσ φορείσ 
πιςτοποίθςθσ. 

 
 

Ρ  

Β Εκπαίδευςθ προςωπικοφ 
ςτθν τιρθςθ των 
υγειονομικϊν 
πρωτοκόλλων (ανά 
υπθρεςία/τμιμα 
καταλφματοσ).  
Θ εκπαίδευςθ 
περιλαμβάνει: 
- Ρθγζσ και τρόπουσ 

μετάδοςθσ του ιοφ 
- Διαδικαςίεσ 

ενθμζρωςθσ των 
αρμοδίων του 
καταλφματοσ και των 
ίδιων των πελατϊν 

- Μεκόδουσ και 

Διοίκθςθ/ 
Διεφκυνςθ για το 
ςφνολο του 
προςωπικοφ 
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επικοινωνιακι 
προςζγγιςθ των 
επιςκεπτϊν 

- Συμπεριφορά και 
ενζργειεσ ςε περίπτωςθ 
αςκζνειασ από το 
προςωπικό 

- Μεκόδουσ και 
πρακτικζσ κακαριςμϊν 
και απολφμανςθσ των 
εντοπιςμζνων ςθμείων 
με βάςθ τθν 
επικινδυνότθτα και τθν 
πικανότθτα μετάδοςθσ 
τθσ αςκζνειασ 

- Τιρθςθ των βαςικϊν 
μζτρων αποφυγισ 
μετάδοςθσ του 
κορωνοϊοφ - COVID-19 

Β.1 Ρλάνο εκπαίδευςθσ:  

 Για τα καταλφματα άνω  
των 50 δωματίων, 
εκπαίδευςθ ενόσ 
τουλάχιςτον ατόμου 
(ςυντονιςτισ) ανά 
υπθρεςία –τμιμα του 
καταλφματοσ, το οποίο 
εν ςυνεχεία εκπαιδεφει 
και το υπόλοιπο 
προςωπικό.  

 Για τα καταλφματα 
κάτω  των 50 δωματίων, 
εκπαίδευςθ ενόσ 
τουλάχιςτον ατόμου 
(ςυντονιςτι) ανά 
κατάλυμα, το οποίο εν 
ςυνεχεία εκπαιδεφει 
και το υπόλοιπο 
προςωπικό.  

 
Σε κάκε περίπτωςθ, ςτο 
πλάνο αναφζρονται 
ονομαςτικά τα άτομα, θ 
διάρκεια και ο τρόποσ 
εκπαίδευςθσ (πχ. 
τθλεκπαίδευςθ, 
εκπαίδευςθ από εξωτερικό 

 Υ 4 
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διαπιςτευμζνο ςυνεργάτθ) 

Β.2 Ρροκεςμία ολοκλιρωςθσ 
εκπαίδευςθσ ςυντονιςτι: 

 Για ξενοδοχεία ςυνεχοφσ  
λειτουργίασ: 20/06/2020 

 Για λοιπά καταλφματα: 
05/07/2020 

 Υ 4 

Β.3 Υπεφκυνεσ δθλϊςεισ 
προςωπικοφ ότι ζλαβε 
εκπαίδευςθ για τα 
επιμζρουσ πρωτόκολλα 
ςφμφωνα με τα κακικοντά 
του και τιρθςθ ςχετικοφ 
αρχείου. 

 Υ 1 

Β.4 Γενικά κζματα οργάνωςθσ 
του καταλφματοσ 

   

Β.4.1 Το τουριςτικό κατάλυμα 
χορθγεί ςε κάκε μζλοσ του 
προςωπικοφ επαρκι Μ.Α.Ρ. 
και εξαςφαλίηει τθ ςυνεχι 
επάρκεια των αποκεμάτων. 

 Υ 5 

Β.4.2 Μζλοσ του προςωπικοφ που 
παρουςιάηει ςυμπτϊματα 
ςχετικά με τθν αςκζνεια 
μζνει ςτο ςπίτι και 
επανζρχεται ςτθν εργαςία 
εάν θ εργαςτθριακι 
εξζταςθ είναι αρνθτικι. 
Επίςθσ, εφόςον ζρκει ςε 
επαφι με κροφςμα οφείλει 
να μείνει ςτο ςπίτι. Στισ 
παραπάνω περιπτϊςεισ ο 
εργαηόμενοσ ειδοποιεί τον 
υπεφκυνο για τθν 
εφαρμογι του ςχεδίου 
διαχείριςθσ φποπτου 
κροφςματοσ του 
καταλφματοσ. 

 Υ 4 

Β.4.3 Στο προςωπικό που 
διαμζνει ςτο κατάλυμα 
παραχωροφνται δίκλινα 
δωμάτια. Εάν μζλοσ του 
προςωπικοφ ανικει ςε 
ευπακι ομάδα 
παραχωροφνται μονόκλινα. 

 Ρ  

Β.4.4 Στο πλαίςιο τθσ ατομικισ 
ευκφνθσ, το  προςωπικό 

 Ρ  
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κερμομετριζται κάκε πρωί. 
Ενδελεχισ ζλεγχοσ του 
προςωπικοφ μπορεί να 
ακολουκιςει ςυναρτιςει 
τθσ επιδθμιολογικισ 
εικόνασ τθσ τοπικισ 
κοινότθτασ / περιοχισ. 

Γ χζδιο διαχείριςθσ 
φποπτου κροφςματοσ 
(γραπτό ςχζδιο). 
Ακολουκείται πιςτά το 
ςχζδιο αντιμετϊπιςθσ 
φποπτου κροφςματοσ του 
ΕΟΔΤ (Παράρτθμα III). 

Διοίκθςθ / Διεφκυνςθ  
  

  

Γ.1 Οριςμόσ υπευκφνου για τθν 
εφαρμογι του ςχεδίου 
διαχείριςθσ φποπτου 
κροφςματοσ του 
καταλφματοσ. 
Για τθ διαςφάλιςθ τθσ 
εφαρμογισ του ςχεδίου 
διαχείριςθσ φποπτου 
κροφςματοσ από το 
κατάλυμα είναι απαραίτθτο 
να οριςτεί υπεφκυνοσ. Θ 
κζςθ του υπευκφνου 
εφαρμογισ του ςχεδίου 
διαχείριςθσ φποπτου 
κροφςματοσ, ανάλογα με το 
μζγεκοσ του καταλφματοσ, 
μπορεί να καλφπτεται από 
τον ιδιοκτιτθ τθσ 
επιχείρθςθσ, από 
υπάρχουςα κζςθ Γενικοφ 
Διευκυντι / Διευκυντι 
Ροιότθτασ κ.λπ. ι από νζα 
κζςθ ςτο οργανόγραμμα. 
Επίςθσ, μπορεί να οριςκεί 
ςε επίπεδο Ομάδασ 
Διαχείριςθσ. 
Ο ςυντονιςτισ για τθν 
επίβλεψθ του ςχεδίου 
δράςθσ και ο υπεφκυνοσ 
εφαρμογισ του ςχεδίου 
διαχείριςθσ φποπτου 
κροφςματοσ δφναται να 
ταυτίηονται. 

 
 
 
 
 
 

 

Υ 6 
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Δ Κοινοποίθςθ ςτοιχείων 
επικοινωνίασ 

Διοίκθςθ / Διεφκυνςθ  
 
 

  

Δ.1 Κοινοποίθςθ ςτοιχείων 
επικοινωνίασ του 
υπευκφνου για τθν 
εφαρμογι του ςχεδίου 
διαχείριςθσ φποπτου 
κροφςματοσ κατά τθ 
διαδικαςία πιςτοποίθςθσ 
του άρκρου 4 τθσ 
παροφςασ απόφαςθσ 

 Υ 5 

Δ.2 Κοινοποίθςθ ςτοιχείων 
επικοινωνίασ του ιατροφ 
που ςυνεργάηονται ι του 
παρόχου υπθρεςιϊν 
δευτεροβάκμιασ 
φροντίδασ υγείασ κατά τθ 
διαδικαςία πιςτοποίθςθσ 
του άρκρου 4 τθσ 
παροφςασ απόφαςθσ 

Καταλφματα άνω των 
50 δωματίων 

Υ 5 

Ε Σιρθςθ αρχείου 
καταλφματοσ και βιβλίου 
ςυμβάντων COVID-19. 
Για τουσ ςκοποφσ δράςεων 
προςταςίασ τθσ δθμόςιασ 
υγείασ, θ 
διεφκυνςθ/διοίκθςθ του 
καταλφματοσ οφείλει να 
τθρεί αρχείο των μελϊν 
προςωπικοφ και όλων των 
ατόμων που διζμειναν ςτο 
κατάλυμα -όνομα, 
εκνικότθτα, θμερομθνία 
άφιξθσ και αναχϊρθςθσ, 
ςτοιχεία επικοινωνίασ 
(διεφκυνςθ, τθλζφωνο, e-
mail)- ϊςτε να κακίςταται 
δυνατι θ επικοινωνία με τισ 
ςτενζσ επαφζσ τυχόν 
κροφςματοσ COVID-19, που 
ενδζχεται να ταυτοποιθκεί 
εκ των υςτζρων. 
Να δίδεται προςοχι ςτο 
Γενικό Κανονιςμό περί 
Ρροςταςίασ Ρροςωπικϊν 
Δεδομζνων (GDPR) και να 

Διοίκθςθ / Διεφκυνςθ  
 
 

Υ 4 
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ζχουν ενθμερωκεί όλοι οι 
επιςκζπτεσ ότι τθρείται 
αρχείο για λόγουσ 
προςταςίασ δθμόςιασ 
υγείασ. 

Σ Ενθμζρωςθ και 
επικοινωνία 

Διοίκθςθ / Διεφκυνςθ    

ΣΤ.1 Το κατάλυμα κοινοποιεί τα 
μζτρα και τισ απαιτιςεισ 
του ςχεδίου δράςθσ ςε 
όλουσ τουσ εςωτερικοφσ και 
εξωτερικοφσ 
φορείσ/ςυνεργάτεσ 
(υπαλλιλουσ, ενοικιαςτζσ, 
εργολάβουσ, προμθκευτζσ, 
επιςκζπτεσ και το ευρφ 
κοινό) και ενδιαφερόμενα 
μζρθ. 

 Υ 1 

ΣΤ.2 Συνιςτάται θ ενθμζρωςθ 
τθσ ιςτοςελίδασ του 
τουριςτικοφ καταλφματοσ 
με ειδικι ενότθτα COVID-
19, ςτθν οποία κα αναρτά 
τα μζτρα και τθν νζα 
πολιτικι του καταλφματοσ 
περί λιψθσ αυξθμζνων 
μζτρων υγιεινισ, αλλαγζσ 
ςε ωράρια λειτουργίασ 
κοινόχρθςτων χϊρων, 
τροποποίθςθ διάρκειασ 
check-in/check-out.  

 Ρ  

ΣΤ.3 Ενθμζρωςθ με τα 
διακζςιμα μζςα εντόσ του 
καταλφματοσ (π.χ. ςε 
τθλεοράςεισ κοινόχρθςτων 
χϊρων, ςε τθλεοράςεισ 
δωματίων, ςιμανςθ προ 
τθσ ειςόδου ςτουσ 
επιμζρουσ κοινόχρθςτουσ 
χϊρουσ και ζντυπθ 
ενθμζρωςθ ςτθν υποδοχι). 

 Υ 3 

Ζ Πρωτόκολλο υπθρεςίασ 
υποδοχισ 
(reception/concierge). 

Τπθρεςία υποδοχισ   

Η.1 Το προςωπικό τθρεί τα 
βαςικά μζτρα αποφυγισ 
μετάδοςθσ του κορωνοϊοφ  

 Υ 4 
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- COVID-19 

Η.2 Αποφυγι τοποκζτθςθσ ςε 
κζςεισ υποδοχισ ατόμων 
που ανικουν ςτισ ευπακείσ 
ομάδεσ του πλθκυςμοφ. 

 Ρ  

Η.3 Πταν ηθτείται, να υπάρχει 
δυνατότθτα: α) ενθμζρωςθσ 
επιςκεπτϊν για τθν πολιτικι 
του καταλφματοσ και τα 
μζτρα που ζχει λάβει για 
τθν αντιμετϊπιςθ τυχόν 
περιςτατικϊν, β) παροχισ 
χριςιμων πλθροφοριϊν για 
παρόχουσ υγείασ, 
φαρμακεία κτλ ςτθν 
περιοχι ι/και εντόσ του 
καταλφματοσ και γ) 
παροχισ Μ.Α.Ρ. 

 Ρ  

Η.4 Ανάρτθςθ ενθμερωτικισ 
πινακίδασ (banner)  
βαςικϊν υγειονομικϊν 
οδθγιϊν μεταφραςμζνων 
ςε αγγλικά, γαλλικά, 
γερμανικά. 
Συμπλθρωματικά, θ παροχι 
των οδθγιϊν αυτϊν μζςω 
ανάπτυξθσ εφαρμογισ ςε 
κινθτά τθλζφωνα. 

 Ρ  

Η.5 Ειδικόσ εξοπλιςμόσ (medical 
kit) για τθν περίπτωςθ 
εμφάνιςθσ φποπτου 
κροφςματοσ, όπωσ γάντια 
και μάςκεσ μιασ χριςθσ, 
αντιςθπτικά, κακαριςτικά 
μαντθλάκια, ποδιά, 
μακρυμάνικθ ρόμπα, 
κερμόμετρο laser. 

 Υ 3 

Η.6 Το προςωπικό πρζπει να 
μπορεί να αναγνωρίηει 
ςυμπτϊματα πελατϊν και 
να το αναφζρει αμελλθτί 
ςτον ςυντονιςτι του 
ςχεδίου δράςθσ ι ςτον 
υπεφκυνο εφαρμογισ του 
ςχεδίου διαχείριςθσ 
φποπτου κροφςματοσ 

 Ρ  

Η.7 Χριςθ plexiglass ςτθν  Ρ  
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υποδοχι (τοποκζτθςθ 
πολυκαρβονικοφ υλικοφ). 
 

Η.8 Αντιςθπτικό για χριςθ από 
τον πελάτθ (ςτακερζσ ι μθ 
ςυςκευζσ) ςτθν υποδοχι 
(reception desk)  

 Υ 4 

Η.9 Τακτικι απολφμανςθ των 
επιφανειϊν τθσ υποδοχισ 
(reception desk) 

 Υ 1 

Η.10 Κατάλλθλθ διαμόρφωςθ 
τθσ υποδοχισ (reception 
desk), προςκικθ 
επιδαπζδιασ ςιμανςθσ ςε 
απόςταςθ δφο μζτρων 
όπου κα ςτζκεται ο πελάτθσ 
/κατάλλθλθ ςιμανςθ 
αποςτάςεων ςτο χϊρο 
αναμονισ, κατάλλθλθ 
διάταξθ των επίπλων και 
ορκι διαχείριςθ τθσ ουράσ 
με ςτόχο τθ μείωςθ του 
χρόνου αναμονισ 

 Υ 5 
 

Η.11 Αποφυγι ςυνωςτιςμοφ 
κατά το check-in/check-out 
– τιρθςθ αποςτάςεων 

 Υ 3 

Η.12 Χριςθ θλεκτρονικϊν 
εναλλακτικϊν για το check-
in/check-out (πχ. mobile 
concierge, χριςθ tablets 
που μποροφν να 
απολυμανκοφν μετά από 
κάκε χριςθ). 

 Ρ  

Η.13 Check-in ςε υπαίκριο χϊρο.  Ρ  

Η.14 Θλεκτρονικι πλθρωμι των 
δαπανϊν διαμονισ, 
θλεκτρονικι αποςτολι 
λογαριαςμϊν, τιμολογίων 
και αποδείξεων. 

 Ρ  

Η.15 Απολφμανςθ των key cards 
και κλειδιϊν –τοποκζτθςι 
τουσ ςε ειδικό δοχείο προσ 
απολφμανςθ. 

 Υ 5 

Η.16 Διεφρυνςθ διάρκειασ check-
out και check-in μεταξφ των 
διαμονϊν (check out μζχρι 
τισ 11.00 πμ και check in 

 Υ 5 
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από τισ 3.00 μμ). Θ 
μεταβολι αυτι τθσ 
χρονικισ διάρκειασ που 
μεςολαβεί μεταξφ κάκε 
check in και check out είναι 
υποχρεωτικι για να 
διαςφαλίηεται ότι μεταξφ 
διαφορετικϊν πελατϊν το 
δωμάτιο κακαρίηεται και 
απολυμαίνεται επιμελϊσ, 
κακϊσ και ότι ακολουκείται 
επαρκισ φυςικόσ αεριςμόσ 
του χϊρου. 

Η.17 Απαγόρευςθ ειςόδου ςτα 
δωμάτια ςε μθ διαμζνοντεσ. 

 Υ 4 

Η Πρωτόκολλο υπθρεςιϊν 
ορόφου, δωματίων και 
κοινόχρθςτων χϊρων 
(κακαριότθτα- 
housekeeping) 

Τπθρεςίεσ ορόφου    

Θ.1 Τιρθςθ προγράμματοσ 
κακαριςμοφ και 
απολφμανςθσ, ςφμφωνα με 
τθ με αρ. Δ1γ/Γ.Ρ/οικ 
19954/20.03.2020 εγκφκλιο 
του Υπουργείου Υγείασ 
«Μζτρα κακαριςμοφ και 
απολφμανςθσ ςε χϊρουσ 
και επιφάνειεσ κατά τθν 
εξζλιξθ τθσ πανδθμίασ του 
SARS-CoV-2» (ΑΔΑ: 
6ΚΨ6465ΦΥΟ-1ΝΔ), όπωσ 
ιςχφει 

 Y 5 

Θ.2 Εφαρμογι ειδικϊν οδθγιϊν 
κακαριςμοφ ςτθν 
περίπτωςθ εμφάνιςθσ 
κροφςματοσ ςφμφωνα με 
τισ αντίςτοιχεσ Οδθγίεσ του 
ΕΟΔΥ. 

 Υ 5 

Θ.3 Ενίςχυςθ υπθρεςιϊν 
υγιεινισ ςε όλουσ τουσ 
κοινόχρθςτουσ χϊρουσ και 
ειδικότερα ςε αντικείμενα 
«υψθλοφ κινδφνου» (πχ. 
πόμολα, κομβία 
ανελκυςτιρων) 

 Υ 4 

Θ.4 Κακαριςμόσ και αεριςμόσ  Υ 4 
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δωματίου κατά τισ ϊρεσ 
που μεςολαβοφν μεταξφ 
διαμονϊν. 

Θ.5 Ζλεγχοσ λειτουργίασ 
πλυντθρίων πιάτων και 
ροφχων (ωσ προσ τθ 
χρθςιμοποιοφμενθ 
κερμοκραςία και τθ 
δοςολογία 
απορρυπαντικϊν) 

 Υ 3 

Θ.6 Εξοπλιςμόσ προςωπικοφ 
(γάντια, μάςκεσ, ρόμπα, 
κλειςτά παποφτςια). Κατά 
τθν εργαςία του, το 
προςωπικό κακαριότθτασ 
πρζπει να τθρεί τα βαςικά 
μζτρα αποφυγισ μετάδοςθσ 
του κορωνοϊοφ - COVID-19, 
δεν καπνίηει και δεν 
καταναλϊνει τρόφιμα ι 
ποτά.  

 Υ 5 

Θ.7 Ειδικότερα το προςωπικό 
κακαριότθτασ ςυνιςτάται 
να χρθςιμοποιεί απλι 
χειρουργικι μάςκα (ςε 
περίπτωςθ μθ 
διακεςιμότθτασ 
χειρουργικισ μάςκασ, 
ςυνιςτάται θ χριςθ 
πάνινθσ), γάντια και 
αδιάβροχθ ρόμπα μιασ 
χριςθσ. 

 Ρ  

Θ.8 Μθ ςυχνόσ κακαριςμόσ 
δωματίου κατά τθ διάρκεια 
τθσ διαμονισ (αποφυγι 
επαφισ εργαηομζνων 
κακαριότθτασ με πικανό 
κροφςμα και περαιτζρω 
μετάδοςθ),  παρά μόνο 
κατόπιν αιτιματοσ του 
πελάτθ. 

 Υ 4 

Θ.9 Κατάργθςθ κακθμερινισ 
αλλαγισ ιματιςμοφ και 
πετςετϊν, τθσ βραδινισ 
ετοιμαςίασ παρά μόνο 
κατόπιν αιτιματοσ του 
πελάτθ. 

 Υ 4 
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Θ.10 Επιλογι πολιτικισ μεταξφ 
κανονικοφ κακαριςμοφ και 
αναμονισ 24 ωρϊν πριν το 
δωμάτιο διατεκεί ςε πελάτθ 
ι ςχολαςτικοφ κακαριςμοφ 
- απολφμανςθσ (πχ. με 
ατμοκακαριςτι) ςτισ 
επίμαχεσ επιφάνειεσ 
δωματίου και μπάνιου. 

 Υ 5 

Θ.11 Απομάκρυνςθ 
διακοςμθτικϊν 
αντικειμζνων (μαξιλαριϊν, 
κλινοςκεπαςμάτων) 

 Ρ  

Θ.12 Απομάκρυνςθ 
κοινόχρθςτων αντικειμζνων 
πολλαπλισ χριςθσ, όπωσ 
μενοφ, περιοδικά, κλπ 

 Ρ  

Θ.13 Τοποκζτθςθ καλφμματοσ 
μιασ χριςθσ ςτα 
χειριςτιρια τθσ τθλεόραςθσ 
και του κλιματιςτικοφ. 

 Ρ  

Θ.14 Οι υφαςμάτινεσ επιφάνειεσ 
(πχ ταπετςαρίεσ επίπλων) 
πρζπει να κακαρίηονται με 
ςυςκευι ατμοφ 
(κερμοκραςία>70°). 

 Υ 3 

Θ.15 Σιμανςθ με ςτόχο τθν 
πλθροφόρθςθ του πελάτθ 
για το πότε και πϊσ 
κακαρίςτθκε το δωμάτιο. 

 Ρ  

Θ.16 Τοποκζτθςθ ατομικϊν 
αντιςθπτικϊν υγρϊν ςε 
κάκε δωμάτιο ι ςυςκευισ 
αντιςθψίασ. 

 Ρ  

Θ.17 Άνοιγμα κυρϊν και 
παρακφρων για φυςικό 
αεριςμό του χϊρου 
κακθμερινά. 

 Ρ  

Θ.18 Τιρθςθ των κανόνων 
υγιεινισ από το προςωπικό 
κατά τθ διαλογι 
ακάκαρτων λινϊν με χριςθ 
των ενδεδειγμζνων Μ.Α.Ρ. 
(ειδικισ ποδιάσ μιασ χριςθσ 
πάνω από τθ ςτολι, 
γαντιϊν και μάςκασ) 

 Υ 5 

Θ.19 Τοποκζτθςθ των  Υ 4 
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χρθςιμοποιθμζνων 
υφαςμάτων, 
κλινοςκεπαςμάτων και 
πετςετϊν ςε ειδικζσ, 
κλειςτζσ, επιςθμαςμζνεσ 
ςακοφλεσ ι ςάκουσ, 
προκειμζνου να 
μεταφερκοφν ςτουσ χϊρουσ 
πλυντθρίων. 

Θ.20 Διαχωριςμόσ (ςιμανςθ) 
περιοχϊν ακάκαρτων και 
κακαρϊν λινϊν. 

 Υ 4 

Θ.21 Απολφμανςθ μετά από κάκε 
χριςθ των καροτςιϊν για τθ 
μεταφορά των κλειςτϊν 
ςάκων με τα λινά. 

 Υ 4 

Θ.22 Ρλφςιμο υφαςμάτων, 
κλινοςκεπαςμάτων και 
πετςετϊν ςε ηεςτοφσ 
κφκλουσ (70oC ι 
περιςςότερο) με τα ςυνικθ 
απορρυπαντικά. 

 Υ 3 

Θ.23 Ζλεγχοσ τιρθςθσ 
απαιτοφμενων μζτρων και 
παράδοςθσ με τον 
κατάλλθλο τρόπο ςε 
περίπτωςθ που θ υπθρεςία 
κακαριςμοφ του ιματιςμοφ 
παρζχεται από εξωτερικό 
ςυνεργάτθ. 

 Υ 2 

Θ.24 Μζριμνα για τθ διατιρθςθ 
των κακαρϊν ειδϊν 
ιματιςμοφ ςε καλι και 
κακαρι κατάςταςθ κατά 
τθν αποκικευςι τουσ και 
για τθ μεταφορά τουσ ςτουσ 
χϊρουσ χριςθσ (δωμάτια, 
εςτιατόρια κ.λπ.) 

 Υ 2 

Θ Τπθρεςίεσ εςτίαςθσ – 
παραςκευαςτιρια 
 
τισ υπθρεςίεσ αυτζσ 
περιλαμβάνονται τα 
εςτιατόρια a la carte, τα 
εςτιατόρια με 
μπουφζ/αίκουςεσ 
πρωινοφ, τα μπαρ ςε 

Τπθρεςίεσ εςτίαςθσ και 
παραςκευαςτιριο 
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ανοιχτοφσ και κλειςτοφσ 
χϊρουσ 

Θ.1 Τιρθςθ HACCP Κουηίνεσ-
παραςκευαςτιρια 

Υ 5 

Θ.2 Ραραλαβι εμπορευμάτων 
από το προςωπικό με χριςθ 
Μ.Α.Ρ. 

 Υ 5 

Θ.3 Τιρθςθ των αποςτάςεων 
μεταξφ των εργαηομζνων 
ςτθν κουηίνα ςφμφωνα με 
τισ απαιτιςεισ των 
υγειονομικϊν αρχϊν, όπωσ 
ιςχφουν. 

 Υ 4 

Θ.4 Δεν επιτρζπεται θ είςοδοσ 
ςτο χϊρο τθσ κουηίνασ για 
τουσ μθ ζχοντεσ εργαςία. Σε 
περίπτωςθ που αυτό δεν 
μπορεί να αποφευχκεί, κα 
πρζπει να παρζχονται ςτον 
επιςκζπτθ Μ.Α.Ρ., που κα 
υπάρχουν διακζςιμα ςτθν 
είςοδο τθσ κουηίνασ. 

 Υ 4 

Θ.5 Λειτουργία εςτιατορίου, 
μπαρ κτλ. ςφμφωνα με το 
ιςχφον νομοκετικό πλαίςιο. 

Τπθρεςίεσ εςτίαςθσ Υ 5 

Θ.6 Απολφμανςθ χεριϊν ςτθν 
είςοδο και ζξοδο από τον 
κάκε χϊρο (ςτακερζσ ι μθ 
ςυςκευζσ). 

 Υ 4 

Θ.7 Τιρθςθ βαςικϊν μζτρων 
αποφυγισ μετάδοςθσ του 
κορωνοϊοφ - COVID-19 από 
το προςωπικό 

 Υ 5 

Θ.8 Ρλφςιμο χειροπετςζτων, 
τραπεηομάντθλων και 
ςυνόλου μαχαιροπίρουνων 
ακόμα και αυτϊν που δεν 
χρθςιμοποιικθκαν, 
εναλλακτικά χριςθ 
ςυςκευαςμζνων 
μαχαιροπίρουνων και 
τραπεηομάντθλων μιασ 
χριςθσ, ςυςκευαςμζνων 
τροφίμων ςε ατομικζσ 
μερίδεσ, όπου είναι εφικτό. 
Συνιςτάται να αποφεφγεται 
θ χριςθ λινϊν εςτιατορίου 

 Υ 4 
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και να προτιμϊνται 
τραπεηομάντθλα μιασ 
χριςθσ, χαρτοπετςζτεσ. Σε 
κάκε περίπτωςθ αλλάηονται 
ςε κάκε νζο πελάτθ. 

Θ.9 Διεφρυνςθ χρονικοφ 
διαςτιματοσ που είναι 
ανοικτά τα εςτιατόρια για 
τθν εκ περιτροπισ 
προςζλευςθ των 
επιςκεπτϊν. 

 Ρ  

Θ.10 Λειτουργία ςερβιριηόμενων 
γευμάτων.  

 Ρ  

Θ.11 Ειδικά για τα εςτιατόρια 
που διακζτουν μπουφζ 
(buffet), απαιτοφνται τα 
εξισ:  
• Ραροχι απολυμαντικοφ 
μζςου χεριϊν ςτθν είςοδο 
του μπουφζ και ζλεγχοσ 
από το προςωπικό ότι 
χρθςιμοποιείται από τουσ 
πελάτεσ  
• Τιρθςθ απαιτοφμενων 
αποςτάςεων κατά το 
ςερβίριςμα των πελατϊν 
ςτο μπουφζ  
• Υποχρεωτικι τοποκζτθςθ 
διαχωριςτικοφ 
προςτατευτικοφ (sneeze 
guards)   
• Το ςερβίριςμα ςτον 
μπουφζ κα 
πραγματοποιείται μόνο από 
το προςωπικό εςτίαςθσ, το 
οποίο κα φζρει τα 
ενδεδειγμζνα Μ.Α.Ρ. και κα 
τθρεί τα βαςικά μζτρα 
αποφυγισ μετάδοςθσ του 
κορωνοϊοφ – COVID-19. 
Σκοπόσ των μζτρων είναι να 
μθν υπάρχει επαφι του 
πελάτθ με τα φαγθτά και τα 
ςκεφθ ςτο μπουφζ.  
• Συνιςτάται θ παράκεςθ 
των προϊόντων ςε ατομικά 
ςκεφθ ςτο μπουφζ, όπου 

 Υ 5 
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δεν είναι δυνατό το 
ςερβίριςμα από το 
προςωπικό  
• Θ χριςθ κοινόχρθςτων 
ςκευϊν/αντικειμζνων 
dispenser, αυτόματεσ 
μθχανζσ ςερβιρίςματοσ 
(καφζ, χυμό κ.λπ.) κα 
γίνεται μόνο από το 
προςωπικό εςτίαςθσ, το 
οποίο κα φζρει τα 
ενδεδειγμζνα Μ.Α.Ρ. και κα 
τθρεί τα βαςικά μζτρα 
αποφυγισ μετάδοςθσ του 
κορωνοϊοφ - COVID-19. 

Θ.12 Κατά τθν κατανάλωςθ 
ποτϊν ςτα μπαρ 
παρζχονται μόνο 
ςυςκευαςμζνα ατομικά 
ςυνοδευτικά. 

 Υ 1 

Θ.13 Ρροτροπι για room service 
χωρίσ επιπλζον χρζωςθ. 

 Ρ  

Θ.14 Το προςωπικό του room 
service να τθρεί τα βαςικά 
μζτρα αποφυγισ μετάδοςθσ 
του κορωνοϊοφ - COVID-19 
και να χρθςιμοποιεί Μ.Α.Ρ.. 
Συγκεκριμζνα για το room 
service: 

 Εφαρμόηονται όλοι οι 
κανόνεσ υγιεινισ των 
τροφίμων για τθ 
μεταφορά τουσ εντόσ 
ξενοδοχείου. 

 Εφαρμόηονται όλεσ οι 
απαιτιςεισ υγιεινισ για 
τθν περιςυλλογι των 
ςκευϊν που ζχουν ιδθ 
χρθςιμοποιθκεί από 
τουσ πελάτεσ. 

 Υ 3 

Ι Χϊροι αναψυχισ για 
παιδιά 

   

Ι.1 Απαγόρευςθ λειτουργίασ 
εςωτερικϊν χϊρων 
αναψυχισ για παιδιά. 

Χϊροι αναψυχισ για 
παιδιά 

Υ 4 

Ι.2. Λειτουργία χϊρων 
αναψυχισ για παιδιά ςε 

Χϊροι αναψυχισ για 
παιδιά 

Υ 4 
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εξωτερικό χϊρο ςφμφωνα 
με το ιςχφον νομοκετικό 
πλαίςιο. 

ΙΑ Λειτουργία  υπθρεςιϊν 
ατομικϊν περιποιιςεων και 
λοιπϊν κοινόχρθςτων 
εγκαταςτάςεων αυτϊν 
ςφμφωνα με το ιςχφον 
νομοκετικό πλαίςιο. 
Σε αυτά περιλαμβάνονται 
υπθρεςίεσ όπωσ ατομικζσ 
περιποιιςεισ μαςάη, 
περιποίθςθ μαλλιϊν και 
άκρων, κομμωτιριο και 
κοινόχρθςτεσ 
εγκαταςτάςεισ, 
γυμναςτιριο, ςάουνα, 
χαμάμ, υδρομαςάη. 

Υπθρεςίεσ ατομικϊν 
περιποιιςεων και 
άλλων κοινόχρθςτων 
εγκαταςτάςεων 
 

  

ΙΑ.1 Τοποκζτθςθ αντιςθπτικϊν 
διαλυμάτων για τθν ξθρι 
αντιςθψία των χεριϊν ςε 
όλουσ τουσ κοινόχρθςτουσ 
χϊρουσ ςε ςτακερζσ ι μθ 
ςυςκευζσ (πχ.  ρεςεψιόν, 
κοινόχρθςτα WC) 

 Υ 4 

ΙΑ.2 Τοποκζτθςθ plexiglass ςτθν 
υποδοχι, όπου είναι 
εφικτό. 

 Ρ  

ΙΑ.3 Χριςθ Μ.Α.Ρ., όπου είναι 
εφικτό. 

 Ρ  

ΙΑ.4 Οδθγίεσ 
(ενθμζρωςθ/ςιμανςθ) προσ 
τουσ ενοίκουσ για τθν 
αποφυγι χριςθσ των 
κοινόχρθςτων 
εγκαταςτάςεων ςε 
περίπτωςθ που 
αιςκάνονται άρρωςτοι 

 Ρ  

ΙΒ Λειτουργία κολυμβθτικϊν 
δεξαμενϊν εντόσ 
τουριςτικϊν καταλυμάτων 

Κολυμβθτικζσ δεξαμενζσ 
και εγκαταςτάςεισ 
υδάτων αναψυχισ 

  

ΙΒ.1 Απαγόρευςθ λειτουργίασ 
εςωτερικϊν κολυμβθτικϊν 
δεξαμενϊν 

 Υ 5 

ΙΒ.2 Τιρθςθ κανόνων 
κακαριςμοφ 
εγκαταςτάςεων υδάτων 

 Υ 5 
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αναψυχισ: τακτικόσ 
κακαριςμόσ και 
απολφμανςθ, ςφμφωνα με 
τθ με αρ. Δ1γ/Γ.Ρ/οικ 
19954/20.03.2020  του 
Υπουργείου Υγείασ «Μζτρα 
κακαριςμοφ και 
απολφμανςθσ ςε χϊρουσ 
και επιφάνειεσ κατά τθν 
εξζλιξθ τθσ πανδθμίασ του 
SARS-CoV-2» (ΑΔΑ: 
6ΚΨ6465ΦΥΟ-1ΝΔ), όπωσ 
ιςχφει 

ΙΒ.3 Σωςτι λειτουργία και 
ςυντιρθςθ ςυςτθμάτων 
χλωρίωςθσ ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία (βλ. ΥΑ 
Γ1/443/1973 όπωσ 
τροποποιικθκε από τθν 
Γ4/1150/76 και τθν 
ΔΥΓ2/80825/05 και 
εγκφκλιο για τθν «Ρρόλθψθ 
τθσ νόςου των 
λεγεωναρίων»). Συνιςτάται 
ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του 
Ρ.Ο.Υ. (Guidelines for safe 
recreational water 
environments - Volume 2 - 
Swimming pools and similar 
environments), θ τιμι του 
υπολειμματικοφ χλωρίου 
ςτο νερό τθσ δεξαμενισ να 
είναι 1-3 mg/L για τισ 
κολυμβθτικζσ δεξαμενζσ και 
ζωσ 5 mg/L για τισ 
δεξαμενζσ υδρομάλαξθσ. 
Χειρωνακτικόσ ζλεγχοσ (ι 
χριςθ αναλυτι αλογόνου 
με καταγραφικό χαρτιοφ) 
επιπζδων χλωρίου κατά τθ 
διάρκεια λειτουργίασ τουσ 
κάκε 4 ϊρεσ για τισ 
κολυμβθτικζσ δεξαμενζσ και 
κάκε μία ϊρα για τισ 
δεξαμενζσ υδρομάλαξθσ και 
τιρθςθ αρχείου 
καταγραφισ, εκτόσ αν 

 Υ 5 
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υπάρχει αυτόματοσ 
αναλυτισ αλογόνου και 
ςφςτθμα παρακολοφκθςθσ 
με ςφςτθμα ειδοποίθςθσ 
όταν οι τιμζσ των 
παραμζτρων είναι εκτόσ 
ορίων. 

ΙΒ.4 φκμιςθ pH: τιμζσ του pH 
ςτο νερό των 
εγκαταςτάςεων υδάτων 
αναψυχισ, κα πρζπει να 
διατθροφνται ςτα όρια που 
προβλζπονται από τθν 
κείμενθ νομοκεςία (βλ. ΥΑ 
Γ1/443/1973 όπωσ 
τροποποιικθκε από τθν 
Γ4/1150/76 και τθν 
ΔΥΓ2/80825/05).Τακτικι 
μζτρθςθ και τιρθςθ 
αρχείων καταγραφισ pH 
ανά οκτϊ ϊρεσ κατά τθ 
διάρκεια λειτουργίασ των 
κολυμβθτικϊν δεξαμενϊν 
και τουλάχιςτον ανά δφο 
ϊρεσ κατά τθ διάρκεια 
λειτουργίασ των δεξαμενϊν 
υδρομάλαξθσ και 
υδροκεραπείασ, εφόςον 
δεν υπάρχει αυτόματο 
ςφςτθμα καταγραφισ. 

 Υ 5 

ΙΒ.5 Ο μζγιςτοσ ςυνολικόσ 
αρικμόσ των ειςερχομζνων 
εντόσ τθσ δεξαμενισ κάκε 
ςτιγμι δεν κα είναι 
μεγαλφτεροσ από ζναν 
λουόμενο ανά 5 m2 
επιφανείασ νεροφ. 

 Υ 5 

ΙΒ.6 Οι καταιωνιςτιρεσ (ντουσ) 
που εξυπθρετοφν τισ  
εγκαταςτάςεισ υδάτων 
αναψυχισ διαχωρίηονται με 
αδιαφανζσ διαχωριςτικό 
ζτςι ϊςτε να κακίςταται 
δυνατό το αποτελεςματικό 
λοφςιμο των κολυμβθτϊν 
πριν ειςζλκουν ςτθ 
κολυμβθτικι δεξαμενι. 

 Ρ  
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Ιςχυρι ςφςταςθ και 
ζμφαςθ ςτθν ενθμζρωςθ 
των πελατϊν με ςχετικι 
ςιμανςθ για χριςθ των 
καταιωνιςτιρων πριν και 
μετά τθ χριςθ τθσ 
κολυμβθτικισ δεξαμενισ. 
Συνιςτάται να παρζχονται 
από το κατάλυμα τα 
απαραίτθτα (π.χ. ςαποφνι, 
αφρόλουτρο, κτλ.), κακϊσ 
επίςθσ και υγρό 
αντιςθπτικό κατά τθν 
είςοδο ςτουσ 
καταιωνιςτιρεσ. 

ΙΒ.7 Θ διάταξθ των κακιςμάτων 
(ξαπλϊςτρεσ, καρζκλεσ, 
πουφ, ςεηλόνγκ, κτλ.) κα 
πρζπει να είναι τζτοια ϊςτε 
θ απόςταςθ μεταξφ των 
ακρότερων ςθμείων των 
κακιςμάτων δφο ατόμων 
που βρίςκονται ςε δφο 
διαφορετικζσ ομπρζλεσ ι 
δφο ατόμων που διαμζνουν 
ςε διαφορετικό δωμάτιο, να 
είναι τουλάχιςτον 2 μζτρα 
ςε κάκε κατεφκυνςθ. 

 Υ 3 

ΙΒ.8 Χριςθ υλικϊν ι κάλυψθ 
αντικειμζνων με υλικά που 
επιδζχονται 
αποτελεςματικισ 
απολφμανςθσ ςτα 
κακίςματα, τα τραπζηια, τα 
κουτιά φφλαξθσ 
προςωπικϊν αντικειμζνων, 
τα κουμπιά ειδοποίθςθσ 
του προςωπικοφ και ςτουσ 
τιμοκαταλόγουσ. 

 Ρ  

ΙΒ.9 Μετά από κάκε αλλαγι 
πελατϊν κα πρζπει να 
απολυμαίνονται τα 
κακίςματα, τα τραπεηάκια, 
τα κουτιά φφλαξθσ 
προςωπικϊν αντικειμζνων, 
οι τιμοκατάλογοι και κάκε 
άλλο αντικείμενο το οποίο 

 Υ 4 
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κα χρθςιμοποιιςει ο 
επόμενοσ πελάτθσ. 

ΙΒ.10 Ρροςφορά πετςετϊν που 
κα καλφπτουν το ςφνολο 
τθσ επιφάνειασ και 
απολφμανςθ κάκε 
ξαπλϊςτρασ/κακίςματοσ 
μετά από κάκε χριςθ. 
Απομάκρυνςθ 
υφαςμάτινων επιφανειϊν 
από τισ ξαπλϊςτρεσ. 

 Ρ  

ΙΒ.11 Διακοςμθτικά ςυντριβάνια: 
χριςθ πόςιμου νεροφ και 
απολφμανςθ με χριςθ 
αλογόνου ι άλλου χθμικοφ 
απολυμαντικοφ και 
διατιρθςθ ςε καλι 
κατάςταςθ όλων των μερϊν 
τουσ. Εφόςον παρζμειναν 
εκτόσ λειτουργίασ για πάνω 
από ζναν μινα, κατά τθν 
επανεκκίνθςθ τουσ κα 
πρζπει να ακολουκθκοφν 
τα βιματα που 
περιγράφονται ςτθν 
οδθγία: «ESGLI Guidance for 
managing Legionella in 
building water systems 
during the COVID-19 
pandemic». 

 Υ 5 

ΙΓ Άςκθςθ τθσ υπθρεςίασ 
ςφμφωνα με το ιςχφον 
νομοκετικό πλαίςιο 

Υπθρεςία transfer 
πελατϊν 

Υ 4 

ΙΓ.1 Ραροχι αντιςθπτικοφ από 
τον οδθγό ςτουσ πελάτεσ 

 Ρ  

ΙΓ.2 Ο οδθγόσ αποφεφγει τισ 
χειραψίεσ 

 Υ 1 

ΙΓ.3 Ο οδθγόσ εξαςφαλίηει το 
φυςικό αεριςμό του 
οχιματοσ 

 Υ 1 

ΙΓ.4 Club cars:  Μ.Α.Ρ για τον 
οδθγό και κακαριςμόσ των 
club cars μετά από κάκε 
χριςθ. Για τα οχιματα αυτά 
ανοικτοφ τφπου δεν 
υφίςτανται περιοριςμοί 
ςτον αρικμό επιβαινόντων. 

 Υ 4 
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ΙΔ Πόςιμο νερό-Δίκτυο 
φδρευςθσ/αποχζτευςθσ 

   

ΙΔ.1 Τα καταλφματα κα πρζπει 
να ςυμμορφϊνονται με τθν 
εγκφκλιο του Υπουργείου 
Υγείασ «Ρροςταςία τθσ 
Δθμόςιασ Υγείασ από τον 
κορωνοϊό SARS-COV-2 ςτα 
ςυςτιματα φδρευςθσ και 
αποχζτευςθσ» με αρ. 
Δ1(δ)/ΓΡ16481/14.03.2020, 
όπωσ ιςχφει. 

Ρόςιμο νερό-Δίκτυο 
φδρευςθσ/αποχζτευςθσ 

Υ 4 

ΙΔ.2 Στθν περίπτωςθ που τα 
τουριςτικά καταλφματα 
παρζμειναν εκτόσ 
λειτουργίασ για πάνω από 
ζνα μινα, κατά τθν 
επαναλειτουργία τουσ 
πρζπει να ακολουκθκοφν 
τα βιματα που 
περιγράφονται ςτθν 
οδθγία: «ESGLI Guidance for 
managing Legionella in 
building water systems 
during the COVID-19 
pandemic». 

Ρόςιμο νερό-Δίκτυο 
φδρευςθσ/αποχζτευςθσ 

Υ 4 

ΙΔ.3 Χριςθ τυπικϊν και καλά 
αεριηόμενων ςωλθνϊςεων, 
όπωσ φρεάτια με 
οςμοπαγίδεσ και βαλβίδεσ 
αντεπιςτροφισ ςε κρουνοφσ 
και ψεκαςτιρεσ 

Δίκτυο αποχζτευςθσ Ρ  

ΙΔ.4 Οι οςμοπαγίδεσ (ςιφϊνια) 
κα πρζπει να λειτουργοφν 
ςωςτά και ςυνεχϊσ. Θα 
πρζπει δθλαδι να ζχουν 
πάντα νερό μζςα. Σε 
περίπτωςθ που δεν 
χρθςιμοποιείται ο χϊροσ 
για μεγάλο διάςτθμα κα 
πρζπει να προςτίκεται νερό 
είτε προςκζτοντασ το 
απευκείασ ςτθν 
οςμοπαγίδεσ είτε 
ανοίγοντασ/λειτουργϊντασ 
τισ ςυνδεδεμζνεσ ςυςκευζσ. 

Δίκτυο αποχζτευςθσ Υ 1 
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Αυτό κα πρζπει να γίνεται 
ςε τακτά χρονικά 
διαςτιματα ανάλογα με το 
πόςο γριγορα εξατμίηεται 
το νερό από τισ 
οςμοπαγίδεσ (π.χ. ανά 3 
βδομάδεσ). 

ΙΕ Τα προβλεπόμενα ςτθ με 
αρ. Δ1(δ)/ΓΡ 
οικ.26635/23.04.2020 
εγκφκλιο του Υπουργείου 
Υγείασ  «Λιψθ μζτρων 
διαςφάλιςθσ τθσ Δθμόςιασ 
Υγείασ από ιογενείσ και 
άλλεσ λοιμϊξεισ κατά τθ 
χριςθ κλιματιςτικϊν 
μονάδων» (ΑΔΑ: 
6ΒΟ5465ΦΥΟ-ΨΓΣ) όπωσ 
ιςχφει, με ζμφαςθ ςτθν μθ 
ανακυκλοφορία του αζρα 
και τον καλό φυςικό 
αεριςμό ςτα δωμάτια και 
ςτουσ υπόλοιπουσ χϊρουσ 
(διακοπι του ςυςτιματοσ 
μθ λειτουργίασ κλιματιςμοφ 
όταν είναι ανοιχτζσ οι 
πόρτεσ). 

Κλιματιςμόσ και 
αεριςμόσ χϊρων 

Υ 4 

ΙΣΤ Λειτουργία των υπθρεςιϊν 
αυτϊν ςφμφωνα με το 
ιςχφον νομοκετικό πλαίςιο 

Χϊροι εκδθλϊςεων 
εντόσ καταλυμάτων 
(ςυνεδριακζσ αίκουςεσ, 
χϊροι δεξιϊςεων κοκ) 

Υ 4 

ΙΗ Λειτουργία των 
καταςτθμάτων αυτϊν 
ςφμφωνα με το ιςχφον 
νομοκετικό πλαίςιο 

Εμπορικά καταςτιματα 
εντόσ καταλυμάτων 

Υ 4 

ΙΘ Λειτουργία των 
κοινόχρθςτων χϊρων 
ςφμφωνα με το ιςχφον 
νομοκετικό πλαίςιο 

Κοινόχρθςτοι χϊροι 
(ανοιχτοί/κλειςτοί)- 
lobby, κακιςτικά, 
υπαίκρια κακιςτικά 
(εξαιρουμζνων αυτϊν 
γφρω από τισ 
κολυμβθτικζσ δεξαμενζσ 
βλ. ΙΒ) 

Υ 4 

ΙΘ.1 Ανελκυςτιρεσ: ςφςταςθ 
ςτουσ πελάτεσ για αποφυγι 
χριςθσ ανελκυςτιρων. 
Τοποκζτθςθ 

 Ρ  
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απολυμαντικϊν ςτισ 
ειςόδουσ και ςφςταςθ για 
χριςθ κατά τθν είςοδο και 
ζξοδο.  

ΙΘ.2 Συχνι κακαριότθτα 
ανελκυςτιρων με ζμφαςθ 
ςε επιφάνειεσ που 
αγγίηονται ςυχνά (χεροφλια, 
κομβία κλπ) 

 Υ 4 

ΙΘ.3 Σιμανςθ για υπενκφμιςθ 
ςτουσ πελάτεσ να τθροφν 
αποςτάςεισ – εφαρμογι 
μζτρων όπωσ ταινίεσ ςτο 
δάπεδο, κϊνοι ι άλλα μζςα 
για τθν τιρθςθ των 
αποςτάςεων. 

 Υ 4 

ΙΘ.4 Σε όλουσ τουσ 
κοινόχρθςτουσ χϊρουσ 
τοποκζτθςθ αντιςθπτικϊν 
διαλυμάτων (ςτακερζσ ι μθ 
ςυςκευζσ) για τθν ξθρι 
αντιςθψία των χεριϊν 

 Υ 3 

ΙΘ.5 Αναδιάταξθ επίπλων για 
αποφυγι ςυνωςτιςμοφ 
ςτουσ κοινόχρθςτουσ 
χϊρουσ (4 άτομα/10 τ.μ.) 

 Υ 2 

ΙΘ.6 Valet parking: προτροπι για 
self-service parking αντί για 
υπθρεςία valet. Αν 
παραμείνει θ υπθρεςία 
valet parking, τότε χριςθ 
Μ.Α.Ρ. από τον valet. 

 Υ 5 

ΙΘ.7 Εξζταςθ αναςτολισ 
λειτουργίασ των business 
centers, εναλλακτικά 
ςυνιςτάται θ διάκεςθ 
πρόςβαςθσ ςε wifi και ςε 
υπθρεςίεσ εκτφπωςθσ ι 
άλλων υπθρεςιϊν business 
centers μζςω ςφνδεςθσ από 
προςωπικι ςυςκευι του 
πελάτθ. 

 Ρ  

ΙΘ.8 Αποχωρθτιρια: τοποκζτθςθ 
ενθμερωτικισ ςιμανςθσ 
ςτουσ χριςτεσ να 
αποφεφγουν το 
ςυνωςτιςμό και να 

 Ρ  
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Υ: Στοιχείο που εφαρμόηεται υποχρεωτικά από το κατάλυμα 
Ρ: Στοιχείο το οποίο ςυνιςτάται από τα Υπουργεία Τουριςμοφ και Υγείασ και 
εφαρμόηεται προαιρετικά από το κατάλυμα 
 

 
 

εκκενϊνουν τισ λεκάνεσ των 
κοινόχρθςτων 
αποχωρθτθρίων με κλειςτό 
το καπάκι για τθν αποφυγι 
μετάδοςθσ μζςω του 
αερολφματοσ από τθν 
τουαλζτα. 

ΙΘ Διάταξθ κακιςμάτων που το 
κατάλυμα διακζτει ςτουσ 
πελάτεσ ςτον αιγιαλό 
ςφμφωνα με το ιςχφον 
νομοκετικό πλαίςιο. 

 Υ 4 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ 

Ειδικό πρωτόκολλο υγειονομικοφ περιεχομζνου για τθ λειτουργία των 
οργανωμζνων τουριςτικϊν καταςκθνϊςεων (κάμπινγκ). 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙI :  
 

Α/Α τοιχείο Πρωτοκόλλου Πεδίο 
Εφαρμογισ 

Τποχρεωτικι εφαρμογι 
(Τ) 

Προαιρετικι Εφαρμογι 
(Π) 

Κλιμάκωςθ 
κυρϊςεων 

 Α χζδιο για τθ διαχείριςθ 
φποπτου κροφςματοσ 
COVID-19 (γραπτό ςχζδιο). 
Ακολουκείται πιςτά το 
ςχζδιο αντιμετϊπιςθσ 
φποπτου κροφςματοσ του 
ΕΟΔΤ (Παράρτθμα ΙΙΙ). 

Διοίκθςθ / 
Διεφκυνςθ  

Τ 5 

Α.1 Οριςμόσ υπευκφνου 
εφαρμογισ του ςχεδίου 
διαχείριςθσ φποπτου  
κροφςματοσ COVID-19 του 
κάμπινγκ. Ο υπεφκυνοσ 
εφαρμογισ του ςχεδίου 
διαχείριςθσ φποπτου  
κροφςματοσ αναφζρεται ςτο 
ςχζδιο. 

 Τ 6 

Β Τα περιςτατικά και τα μζτρα 
που εφαρμόςτθκαν 
καταγράφονται ςτο βιβλίο 
ςυμβάντων COVID-19  

Διοίκθςθ / 
Διεφκυνςθ  
 
 

Υ 4 

Γ Επάρκεια και ορκι χριςθ 
Μ.Α.Ρ.: κα πρζπει να 
υπάρχουν επαρκι ΜΑΡ και 
να χορθγοφνται ςτο 
προςωπικό του κάμπινγκ 
ανάλογα με τα κακικοντά 
του. 

 Υ 5 

Δ Ενθμζρωςθ των πελατϊν 
για τθν υποχρζωςθ 
εφαρμογισ των  μζτρων 
προςταςίασ από τθ λοίμωξθ 
COVID-19 
Οι πελάτεσ ενθμερϊνονται 
για το υγειονομικό 
πρωτόκολλο λειτουργίασ και 
τα μζτρα πρόλθψθσ τθσ 
λοίμωξθσ COVID-19 που 
εφαρμόηονται ςτα κάμπινγκ, 
αλλά και για τα μζτρα που 
ιςχφουν ςτθν Ελλάδα όπου 
είναι εφικτό  πριν τθν άφιξι 
τουσ.  

   

Δ.1 Θ γνωςτοποίθςθ του  Υ 1 
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υγειονομικοφ πρωτοκόλλου 
λειτουργίασ γίνεται ςτουσ 
μόνιμουσ πελάτεσ, ςτουσ 
διοργανωτζσ ταξιδιϊν και 
τουριςτικοφσ πράκτορεσ, 
ςυλλόγουσ κλπ.,  όπωσ και ςε 
όςουσ πελάτεσ ζχουν κάνει ι 
κα κάνουν κράτθςθ με email. 

Δ.2 Ανάρτθςθ οδθγιϊν ςτθν 
επίςθμθ ιςτοςελίδα του 
κάμπινγκ ι με δθμοςιεφςεισ 
ςτα μζςα κοινωνικισ 
δικτφωςθσ 

 Ρ  

Δ.3 Τα υγειονομικά πρωτόκολλα 
και οι ςχετικζσ οδθγίεσ κα 
αναρτθκοφν επίςθσ ςε 
εμφανι ςθμεία του 
καταλφματοσ (είςοδο, χϊρο 
υποδοχισ χϊρουσ 
υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ 
κλπ.) ι κα χορθγοφνται και 
με ζντυπθ ενθμζρωςθ 

 Υ 3 

Δ.4 Κοινοποίθςθ  τθσ 
ιςτοςελίδασ τθσ Ελλθνικισ 
κυβζρνθςθσ με τισ 
πλθροφορίεσ για τθ λοίμωξθ 
COVID-19 και τα μζτρα που 
αφοροφν τουσ αλλοδαποφσ 
που επιςκζπτονται τθ χϊρα 
ςτθν αγγλικι γλϊςςα. 

 Ρ  

Δ.5 Συνιςτάται ενθμζρωςθ τθσ 
ιςτοςελίδασ του 
καταλφματοσ με ειδικι 
ενότθτα COVID-19  ςτθν 
οποία κα αναρτά τα 
υγειονομικά  πρωτόκολλα, 
τισ οδθγίεσ, τα μζτρα και τθν 
πολιτικι  του καταλφματοσ, 
με δυνατότθτα link και ςτισ 
επίςθμεσ ιςτοςελίδεσ τθσ 
ελλθνικισ κυβζρνθςθσ. 

 Ρ  

Ε Οριςμόσ ςυντονιςτι του 
κάμπινγκ για τθν πρόλθψθ 
κρουςμάτων COVID-19  και 
τθν τιρθςθ του ειδικοφ 
πρωτοκόλλου και των 
οδθγιϊν του ΕΟΔΤ. 

 Υ 6 
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Σ Υιοκζτθςθ από το 
προςωπικό των βαςικϊν 
μζτρων αποφυγισ 
μετάδοςθσ του κορωνοϊοφ  - 
COVID-19 και χριςθ των 
Μ.Α.Ρ. 

 Υ 5 

Ζ.1 Θ κοινωνικι απόςταςθ 1,5 
μζτρων πρζπει να τθρείται 
και ςε όλουσ τουσ 
εςωτερικοφσ και εξωτερικοφσ 
χϊρουσ μεταξφ των ατόμων 
τα οποία δεν διαμζνουν ςτο 
ίδιο καταςκθνωτικό μζςο ι 
δεν ανικουν ςτθν ίδια 
οικογζνεια/ παρζα. 

Κοινωνικι 
απόςταςθ 

Υ 1 

Ζ.2 Στισ εγκαταςτάςεισ των 
εςωτερικϊν ςτεγαςμζνων 
κοινόχρθςτων χϊρων του 
κάμπινγκ κα πρζπει να 
διατθρείται θ κοινωνικι 
απόςταςθ με υιοκζτθςθ 
μζτρων ειδικισ ςιμανςθσ και 
ελεγχόμενθσ ειςόδου, ϊςτε 
να υπάρχει ελάχιςτθ 
απόςταςθ 1,5 μζτρων μεταξφ 
των ατόμων, τα οποία 
ταυτόχρονα κα κάνουν 
χριςθ τθσ υφαςμάτινθσ 
μάςκασ.   

 Υ 1 

Η Αναφορά παραβάςεων: 
οποιαδιποτε παράβαςθ των 
οδθγιϊν και κανονιςμϊν κα 
πρζπει να αναφζρεται ςτον 
ςυντονιςτι.  

 Υ 1 

Θ.1 Εκπαίδευςθ προςωπικοφ  
Θ εκπαίδευςθ προςωπικοφ 
ανάλογα με τα κακικοντά 
τουσ κα αφορά ςτα εξισ: 
-ςτο ςχζδιο για τθ διαχείριςθ 
φποπτου  κροφςματοσ 
COVID-19,  
-ςτθ χριςθ ΜΑΡ,  
-ςτθ λιψθ των βαςικϊν 
μζτρων αποφυγισ 
μετάδοςθσ του κορωνοϊοφ- 
COVID-19,  
- ςτουσ λοιποφσ ειδικοφσ 

 Υ 4 
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κανονιςμοφσ του κάμπινγκ 
για τθν πρόλθψθ τθσ 
λοίμωξθσ COVID-19 
-τθν υποχρζωςθ αναφοράσ 
των ςχετικϊν ςυμπτωμάτων 
τθσ λοίμωξθσ COVID-19 ςτον 
προϊςτάμενό τουσ, τόςο για 
τουσ ίδιουσ, όςο και για τουσ 
πελάτεσ, εφόςον 
αντιλθφκοφν ςυμβατά 
ςυμπτϊματα.  

Θ.2. Ρροκεςμία ολοκλιρωςθσ 
εκπαίδευςθσ ςυντονιςτι, ο 
οποίοσ εν ςυνεχεία 
εκπαιδεφει και το υπόλοιπο 
προςωπικό: 20/06/2020 

 Υ 4 

Θ.3 Τα μζλθ του προςωπικοφ τα 
οποία αναπτφςςουν 
ςυμπτϊματα αναπνευςτικισ 
λοίμωξθσ κα πρζπει να 
απομακρφνονται αμζςωσ 
από τθν εργαςίασ τουσ. 

 Υ 4 

Ι Αποφυγι ςυναλλαγϊν δια 
ηϊςθσ. Συνιςτάται να 
προτιμϊνται οι θλεκτρονικζσ 
ςυναλλαγζσ και θ 
τθλεφωνικι ςυνεννόθςθ, ςε 
ό,τι αφορά παραγγελίεσ, 
αγορζσ υπθρεςιϊν και 
αγακϊν, εξοπλιςμοφ κλπ. 

 Ρ  

ΙΑ Δεν επιτρζπεται θ είςοδοσ, θ 
διζλευςθ, θ παραμονι, 
κακϊσ και θ χριςθ των 
εγκαταςτάςεων του κάμπινγκ 
από μθ διαμζνοντεσ ςτο 
κατάλυμα. Οι μθ διαμζνοντεσ 
κα μποροφν να 
χρθςιμοποιοφν τθν όμορθ 
παραλία χωρίσ να διζρχονται 
μζςα από το κάμπινγκ. Στθν 
περίπτωςθ που θ πρόςβαςθ 
ςτθν παραλία γίνεται από τθν 
ίδια είςοδο με το κάμπινγκ 
κα πρζπει να εξαςφαλιςτεί 
ότι οι επιςκζπτεσ τθσ 
παραλίασ δεν ζρχονται ςε 
επαφι με τουσ πελάτεσ και 

 Υ 4 
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δεν χρθςιμοποιοφν τισ 
εγκαταςτάςεισ του. 

ΙΒ Λειτουργία τθσ παραλίασ 
(διάταξθ κακιςμάτων κτλ) 
του κάμπινγκ ςφμφωνα με το 
ιςχφον νομοκετικό πλαίςιο 

 Υ 4 

ΙΓ Θ διεφκυνςθ του 
καταλφματοσ τθρεί αρχείο 
που διατθρείται ςτο 
κάμπινγκ με ευκφνθ τθσ, για 
όλα τα άτομα που διαμζνουν 
ι διζμειναν ςε αυτό – όνομα, 
εκνικότθτα, θμερομθνία 
άφιξθσ και αναχϊρθςθσ, 
ςτοιχεία 
επικοινωνίασ(διεφκυνςθ, 
τθλζφωνο, email) ςε κάκε 
καταςκθνωτικό μζςο ι 
οικίςκο είτε ανικει ςτουσ 
πελάτεσ είτε ςτθν 
επιχείρθςθ.  

Διεφκυνςθ/ 
Διοίκθςθ 

Υ 4 

ΙΔ Θζςεισ καταςκθνωτικϊν 
μζςων 
Θ απόςταςθ μεταξφ κάκε 
μορφισ καταςκθνωτικοφ 
μζςου(τροχόςπιτα, 
αυτοκινοφμενα, ςκθνζσ, κτλ.) 
κα πρζπει να είναι 
τουλάχιςτον 5 μζτρα από τθν 
πόρτα ειςόδου του 
καταςκθνωτικοφ μζςου  και 3 
μζτρα από κάκε άλλθ 
πλευρά του. Εναλλακτικά 
πρζπει ο αρικμόσ πελατϊν 
ςυμπεριλαμβανομζνων και 
των μόνιμων πελατϊν να 
μειωκεί κατά 20% από τθν 
εγκεκριμζνθ δυναμικότθτα 
ςε άτομα, υπό τθν 
προχπόκεςθ ότι τθροφνται οι 
προαναφερόμενεσ 
αποςτάςεισ 5 μζτρων και 3 
μζτρων. Θ κοινωνικι 
απόςταςθ των 1,5 μζτρων 
μεταξφ των ατόμων που δεν 
μζνουν ςτο ίδιο 
καταςκθνωτικό μζςο ι 

Θζςεισ 
καταςκθνωτικ
ϊν μζςων 

Υ 4 
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οικίςκο ι δεν ανικουν ςτθν 
ίδια οικογζνεια/ παρζα 
πρζπει επίςθσ να 
εξαςφαλίηεται ςε όλουσ τουσ 
χϊρουσ. 

ΙΕ Εφαρμογι των οδθγιϊν τθσ 
εγκυκλίου με αρ. Δ1γ/Γ.Ρ/οικ 
19954/20.03.2020 εγκφκλιο 
του Υπουργείου Υγείασ 
«Μζτρα κακαριςμοφ και 
απολφμανςθσ ςε χϊρουσ και 
επιφάνειεσ κατά τθν εξζλιξθ 
τθσ πανδθμίασ του SARS-CoV-
2» (ΑΔΑ: 6ΚΨ6465ΦΥΟ-1ΝΔ), 
όπωσ ιςχφει. 

Κακαριςμόσ 
και 
απολφμανςθ 

Υ 4 

ΙΣ Στθν περίπτωςθ που 
εκμιςκϊνονται ι παρζχονται 
ςκθνζσ αυτζσ κα πρζπει να 
κακαρίηονται και να 
απολυμαίνονται μεταξφ των 
χριςεων τουσ από 
διαφορετικοφσ πελάτεσ, 
ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ των 
καταςκευαςτϊν. Στθν 
περίπτωςθ που ο 
κακαριςμόσ δθμιουργεί 
αερολφματα (π.χ. 
κακαριςμόσ με νερό υπό 
πίεςθ), ο κακαριςμόσ κα 
πρζπει να γίνεται μακριά από 
τουσ πελάτεσ και να 
χρθςιμοποιοφνται τα 
απαραίτθτα Μ.Α.Ρ.. 
Λοιπόσ εξοπλιςμόσ που 
εκμιςκϊνεται ι παρζχεται 
(όπωσ ςτρϊματα, τρόμπεσ, 
τραπεηάκια, κτλ.,) κα πρζπει 
να κακαρίηεται και να 
απολυμαίνεται μεταξφ των 
χριςεων τουσ από 
διαφορετικοφσ πελάτεσ. 

Ενοικιαηόμενα 
καταςκθνωτικ
ά μζςα 
 

Υ 4 

ΙΖ.1 Οι εγκαταςτάςεισ υγιεινισ 
(αποχωρθτιρια, ντουσ, χϊροι 
πλφςθσ χεριϊν, αποδυτιρια, 
νεροχφτεσ για το πλφςιμο 
πιάτων) πρζπει να 
διατθροφνται κακαρζσ και ςε 

Εγκαταςτάςεισ 
υγιεινισ 

Υ 4 
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καλι κατάςταςθ ςφμφωνα 
με τισ Υγειονομικζσ Διατάξεισ 
και να αερίηονται επαρκϊσ 
κατά τθ χριςθ.  

ΙΖ.2 Κακαριςμόσ και απολφμανςθ 
εγκαταςτάςεων υγιεινισ. Θα 
πρζπει να τθρείται 
ςυγκεκριμζνο γραπτό 
πρόγραμμα κακαριότθτασ 
και ελζγχου ςε τζτοια 
ςυχνότθτα ϊςτε να 
διαςφαλίηεται θ διατιρθςθ 
των ςυνκθκϊν υγιεινισ των 
εγκαταςτάςεων κακ’ όλθ τθ 
διάρκεια τθσ θμζρασ. 

 Υ 4 

ΙΖ.3 Τοποκζτθςθ ςε διάφορα 
προςβάςιμα ςθμεία ςτουσ 
ςτεγαςμζνουσ και 
υπαίκριουσ κοινόχρθςτουσ 
χϊρουσ κάδων 
απορριμμάτων. 

 Υ 2 

ΙΖ.4 Οι νιπτιρεσ πρζπει να είναι 
ςυνεχϊσ εφοδιαςμζνοι με 
ςαποφνι, χειροπετςζτεσ και 
ποδοκίνθτουσ κάδουσ για τα 
απορρίμματα.  

 Υ 2 

ΙΗ Ιςχφουν όςα αναφζρονται 
ςτο Ραράρτθμα Ι για τισ 
κολυμβθτικζσ δεξαμενζσ και 
τισ δεξαμενζσ υδρομάλαξθσ   

Κολυμβθτικζσ 
δεξαμενζσ – 
εγκαταςτάςεισ 
υδάτων 
αναψυχισ 

Υ 4 

ΙΘ Λειτουργία ςφμφωνα με το 
ιςχφον νομοκετικό πλαίςιο 

Εςτίαςθ, 
καταςτιματα 
και λοιπζσ 
εγκαταςτάςεισ 

Υ 5 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ 

Διαχείριςθ φποπτου κροφςματοσ COVID-19 
 
Εάν ζνασ επιςκζπτθσ  παρουςιάςει ςυμπτϊματα ςυμβατά με τθν λοίμωξθ COVID-

19, εφαρμόηονται τα παρακάτω: 

1. Καλείται ο ιατρόσ με τον οποίο ςυνεργάηεται το τουριςτικό κατάλυμα για 

αξιολόγθςθ του περιςτατικοφ.  

2. Αν ο αςκενισ ζχει επείγουςα ανάγκθ νοςθλείασ, παρουςιάηει ςοβαρι κλινικι 

εικόνα, διακομίηεται προσ τθν οικεία μονάδα υγείασ, ωσ φποπτο κροφςμα COVID-19. 

Σε περίπτωςθ που δεν υπάρχει δυνατότθτα διαχείριςθσ περιςτατικοφ COVID-19 από 

τισ υγειονομικζσ υποδομζσ τθσ περιοχισ πρζπει να υπάρχει πρόβλεψθ για 

μεταφορά του αςκενι (ΕΚΑΒ, πλωτό αςκενοφόρο, αεροδιακομιδι) ςτθν 

πλθςιζςτερθ μονάδα υγείασ όπου μπορεί να το διαχειριςτεί.    

3. Αν ο αςκενισ εμφανίηει ιπια κλινικι εικόνα, λαμβάνεται από τον ιατρό δείγμα 

για εργαςτθριακι επιβεβαίωςθ COVID.  

4. Εφόςον το περιςτατικό αξιολογείται ωσ πικανό COVID-19 από τον εξετάηοντα 

ιατρό, ο υγειονομικόσ υπεφκυνοσ του ξενοδοχείου επικοινωνεί ΑΜΕΣΑ με τον ΕΟΔΥ 

ςτα τθλζφωνα 210 5212054 ι τον ειδικό τετραψιφιο αρικμό 1135  (όλο το 24ωρο), 

για διλωςθ του φποπτου κροφςματοσ και οδθγίεσ αντιμετϊπιςισ του.  

5. Ο αςκενισ με ιπια κλινικι εικόνα παραμζνει ςτο δωμάτιό του, μζχρι τθ 

γνωςτοποίθςθ των αποτελεςμάτων του εργαςτθριακοφ ελζγχου.  

6. Κατά τθν ωσ άνω αναμονι, αποφεφγεται θ είςοδοσ προςωπικοφ ςτο δωμάτιο 

του αςκενοφσ, αν δεν υπάρχει ςθμαντικόσ λόγοσ. Αν παρουςιαςτεί ανάγκθ, ζνα 

μζλοσ προςωπικοφ του καταλφματοσ ςυνιςτάται να αςχολείται κατά 

αποκλειςτικότθτα με το πικανό κροφςμα.  

7. Ο ιατρόσ και το προςωπικό του ξενοδοχείου που κα ειςζλκει ςτο δωμάτιο του 

φποπτου θ αργότερα επιβεβαιωμζνου κροφςματοσ πρζπει να χρθςιμοποιιςει μζςα 

ατομικισ προςταςίασ (ΜΑΡ)  υψθλισ προςταςίασ (μάςκεσ, γυαλιά, αδιάβροχεσ μιασ 

χριςθσ ρόμπεσ). Το ίδιο ιςχφει και για το προςωπικό που κα αςχολθκεί με το 

κακαριςμό δωματίου αςκενι με COVID-19 
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8. Αν επιβεβαιωκεί ωσ κροφςμα COVID, μεταφζρεται ςτο ειδικό ξενοδοχείο 

καραντίνασ και αργότερα ςε υγειονομικι μονάδα θ οποία κα φιλοξενεί τουσ 

αςκενείσ με COVID-19 αν χριηει νοςθλεία. Αν δεν επιβεβαιωκεί ωσ κροφςμα COVID, 

αντιμετωπίηεται ςτο χϊρο του ξενοδοχείου με τισ οδθγίεσ του κεράποντοσ ιατροφ. 

9. Ο αςκενισ μεταφζρεται με ΜΑΡ (απλι χειρουργικι μάςκα) και ιδιωτικό 

μεταφορικό μζςο. 

10. Αν υπάρχει ςυνοδόσ του αςκενοφσ, που επικυμεί να μείνει κοντά του για να τον 

φροντίηει (π.χ. ςφηυγοσ), πρζπει να χορθγθκεί ςτο ςυνοδό απλι χειρουργικι μάςκα 

και να του ςυςτθκεί να πλζνει τα χζρια του, κάκε φορά που ζρχεται ςε επαφι με 

εκκρίςεισ του αςκενι (π.χ. ςάλιο) και οπωςδιποτε πριν ο ςυνοδόσ αγγίξει το 

πρόςωπό του ι φάει ι πιει 

11. Ρρζπει πάντα να καταγράφονται τα ςτοιχεία επαφισ ςυγγενικοφ προςϊπου 

του αςκενι ςε περίπτωςθ που χρειαςτεί ςυναίνεςθ για επεμβάςεισ όπου ο αςκενισ 

δεν μπορεί να επικοινωνιςει 

12. Ο χρθςιμοποιθμζνοσ προςτατευτικόσ εξοπλιςμόσ (απλι χειρουργικι μάςκα 

μίασ χριςεωσ, γάντια) πρζπει να απορρίπτεται ςε κάδο και ςε καμία περίπτωςθ να 

μθν ξαναχρθςιμοποιείται. 

13.  Μετά τθν απόρριψθ του προςτατευτικοφ εξοπλιςμοφ πρζπει τα χζρια να 

πλζνονται καλά με νερό και ςαποφνι. Τονίηεται ότι θ χριςθ γαντιϊν δεν υποκακιςτά 

το πλφςιμο των χεριϊν, το οποίο και αποτελεί ςθμαντικότατο μζςο πρόλθψθσ.  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV 
ιμα Πιςτοποίθςθσ Health First. 
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Θ απόφαςθ αυτι να δθμοςιευκεί ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβζρνθςθσ. 

 
 
 

ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ 
 
               ΤΓΕΙΑ      ΣΟΤΡΙΜΟΤ  
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ΕΣΩΤΕΙΚΘ ΔΙΑΝΟΜΘ: 
1. Γραφείο Υπουργοφ Τουριςμοφ 
2. Γραφείο Υφυπουργοφ Τουριςμοφ 
3. Γραφείο Γενικοφ Γραμματζα Τουριςτικισ Ρολιτικισ και Ανάπτυξθσ 
4. Γραφείο Υπθρεςιακισ Γραμματζωσ 
5. Γραφείο Ρροϊςταμζνθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Οικονομικϊν και Διοικθτικϊν 
Υπθρεςιϊν 
6. Γραφείο Ρροϊςταμζνθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Τουριςτικισ Ρολιτικισ 
7. Διεφκυνςθ Νομοκετικοφ Συντονιςμοφ και Καλισ Νομοκζτθςθσ 
8. Διεφκυνςθ Ροιοτικϊν Ρροτφπων 
 
 


