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Εισαγωγή 

Η Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ 1427 «Υπηρεσίες τουρισµού – Κριτήρια αρχικής 
αξιολόγησης τουριστικών επιχειρήσεων» αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του προγράµµατος 
«Καινοτοµία στα Ιόνια Νησιά-3i» για την αρχική αξιολόγηση και την απονοµή σήµατος 
ποιότητας στις  τουριστικές επιχειρήσεις της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.  

Οι τουριστικές επιχειρήσεις σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο αναγνωρίζουν την ανάγκη 
δηµιουργίας συναντίληψης για την τοπική τουριστική ανάπτυξη, µέσω της αξιοποίησης και της 
ανάδειξης των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του προορισµού και της διαφοροποίησης των 
τουριστικών υπηρεσιών.  

Η Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ 1427 θεωρεί τις τουριστικές υπηρεσίες ως εµπειρία 
πολιτισµικής ανταλλαγής. Το ΕΛΟΤ 1427 αποσκοπεί στην υποστήριξη των τουριστικών 
επιχειρήσεων ώστε να επιτυγχάνουν και να βελτιώνουν τους επιχειρηµατικούς τους στόχους 
συνδυάζοντας την αξία της Ελληνικής φιλοξενίας  και της εξυπηρέτησης του πελάτη µε την 
διατήρηση και προβολή των φυσικών και πολιτιστικών πόρων του προορισµού, την ανάδειξη 
των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του τοπικού και Ελληνικού πολιτισµού, στο πλαίσιο της 
βιώσιµης ανάπτυξης.  

Η τοπική τουριστική ανάπτυξη µπορεί να αποκτήσει ταυτότητα βασισµένη στην ιδιαιτερότητα 
της πολιτιστικής κληρονοµιάς του προορισµού  (π.χ. µουσεία, µνηµεία κλασικών και 
βυζαντινών αρχαιοτήτων, κάστρα, αρχοντικά, ιστορικά χωριά, πόλεις κτλ.) και στα άλλα 
ιδιαίτερα πολιτισµικά στοιχεία (πχ. µουσική παράδοση, χοροί, αρχιτεκτονική, ζωγραφική, 
λογοτεχνία, παραδοσιακή τοπική κουζίνα και ποτά, τοπικά παραδοσιακά προϊόντα, ήθη και 
έθιµα, τελετουργίες, λαϊκός πολιτισµός).  

Το σήµα ποιότητας θα προβάλει τη δέσµευση και την ένταξη των επιχειρήσεων στην κοινή 
περιφερειακή-τοπική προσπάθεια ανάδειξης διακριτών τουριστικών υπηρεσιών ώστε οι 
τοπικές επιχειρήσεις να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις και προσδοκίες των 
πελατών τους, µε σεβασµό στο περιβάλλον και στην αναγκαιότητα της βιώσιµης ανάπτυξης. 

Οι επιχειρήσεις στις οποίες απονέµεται το Σήµα ΕΛΟΤ 1427 αναγνωρίζονται ως Επιχειρήσεις 
που: 

- δεσµεύονται στο σεβασµό του φυσικού τοπικού περιβάλλοντος, στην προστασία και 
ανάδειξη της ιστορικής πολιτιστικής και πολιτισµικής ταυτότητας του προορισµού, στην 
εξυπηρέτηση του πελάτη και την προστιθέµενη αξία για την τοπική κοινωνία 

- ακολουθούν αποτελεσµατικά συστήµατα διαχείρισης και παρέχουν υπηρεσίες ποιότητας 
στους πελάτες τους 

- ενηµερώνουν και εκπαιδεύουν κατάλληλα το προσωπικό τους  

- προβάλουν αποτελεσµατικά τις υπηρεσίες τους προς τους πελάτες τους 
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1.  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

1.1  Αντικείµενο  

Η Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ 1427 «Υπηρεσίες τουρισµού – Κριτήρια αρχικής αξιολόγησης 
τουριστικών επιχειρήσεων» καθορίζει τις απαιτήσεις για την  αξιολόγηση των τουριστικών 
επιχειρήσεων, την κατάταξή τους και την απονοµή σχετικού σήµατος ποιότητας. 

1.2  Πεδίο εφαρµογής 

Οι απαιτήσεις του ΕΛΟΤ 1427 είναι εφαρµοστέες σε όλες τις τουριστικές επιχειρήσεις 
ανεξαρτήτως µεγέθους. Η τεχνική προδιαγραφή ΕΛΟΤ 1427 µπορεί να χρησιµοποιηθεί  από 
τουριστικές επιχειρήσεις που επιθυµούν να ενταχθούν σε περιφερειακά ή τοπικά 
προγράµµατα ανάδειξης των τοπικών ιδιοχαρακτηριστικών ποιότητας των παρεχόµενων 
τουριστικών υπηρεσιών.  
Στις τουριστικές επιχειρήσεις περιλαµβάνονται τα ξενοδοχεία και καταλύµατα, οι επιχειρήσεις 
µαζικής εστίασης και τα τουριστικά γραφεία. Η  παρούσα  τεχνική προδιαγραφή  δεν 
περιλαµβάνει απαιτήσεις για τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών µεταφοράς, ενοικίασης, 
ξενάγησης και λοιπών, πλην των παραπάνω, τουριστικών υπηρεσιών.  
Στα ξενοδοχεία και καταλύµατα περιλαµβάνονται τα ξενοδοχεία κλασικού τύπου, τα 
ξενοδοχεία τύπου µοτέλ, τα ξενοδοχεία τύπου επιπλωµένων διαµερισµάτων, τα ξενοδοχεία 
κλασσικού τύπου και επιπλωµένων διαµερισµάτων, τα ενοικιαζόµενα δωµάτια, τα 
ενοικιαζόµενα επιπλωµένα διαµερίσµατα και τα µικτού τύπου ενοικιαζόµενα, µε ενοικιαζόµενα 
δωµάτια και ενοικιαζόµενα επιπλωµένα διαµερίσµατα. 

Στις επιχειρήσεις µαζικής εστίασης περιλαµβάνονται τα εστιατόρια, οι ταβέρνες, τα 
οινοµαγειρεία, οι ψαροταβέρνες, τα ψητοπωλεία, τα οβελιστήρια, οι καντίνες, οι λέσχες, τα 
πανδοχεία, τα κέντρα διασκεδάσεως, τα κυλικεία, οι πιτσαρίες, τα ουζερί, οι µπυραρίες, τα 
ταχυφαγεία, οι κινητές καντίνες, τα κυλικεία, οι επιχειρήσεις που τροφοδοτούν χώρους 
εργασίας ή αναλαµβάνουν συνεστιάσεις, οι καφετέριες, τα καφενεία, τα µπαρ, τα 
ζαχαροπλαστεία µε ή χωρίς εργαστήριο, τα αναψυκτήρια, τα ιδρύµατα, σχολεία, 
κρουαζιερόπλοια ή πλοία γραµµής και ξενοδοχεία ή ξενώνες που παρέχουν εστίαση και τα 
περίπτερα. 

Στα τουριστικά γραφεία (εφεξής πρακτορεία) περιλαµβάνονται οι διάφορες κατηγορίες 
πρακτορείων ανεξαρτήτως παρεχόµενης υπηρεσίας π.χ. διοργάνωση εκδροµών, έκδοση 
αεροπορικών, ακτοπλοϊκών, οδικών και σιδηροδροµικών εισιτηρίων ή διοργάνωση 
οργανωµένων ταξιδιών. 

1.3  Οφέλη 
 
H Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ 1427 καθορίζει τις απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιούν οι 
τουριστικές επιχειρήσεις για να συµµετάσχουν σε περιφερειακά ή τοπικά προγράµµατα 
ανάδειξης των τοπικών ποιοτικών χαρακτηριστικών µε στόχο την απόκτηση διακριτής 
ταυτότητας του προορισµού / περιοχής, την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη και τη 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, στο πλαίσιο βιώσιµης τουριστικής 
ανάπτυξης που σέβεται το φυσικό τοπικό περιβάλλον και παρέχει προστιθέµενη αξία στην 
περιοχή. Η τουριστική ανάπτυξη συµβαδίζει µε την προβολή της πολιτιστικής ταυτότητας και 
της ιδιαίτερης αξίας και φυσιογνωµίας της περιοχής.  Η ποικιλία και ποιότητα των ακτών, η 
καθαρότητα του θαλάσσιου και ορεινού περιβάλλοντος, η πλούσια ιστορική και πολιτιστική 
κληρονοµιά, οι αρχαιότητες, τα θρησκευτικά µνηµεία και τα πολιτισµικά τοπικά στοιχεία 
προστατεύονται και αναδεικνύονται ως συγκριτικό πλεονέκτηµα του προορισµού.  
 
Συνοπτικά τα οφέλη για τις Επιχειρήσεις και για τον Προορισµό µπορεί να περιλαµβάνουν τα 
ακόλουθα: 
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Α. Για τον προορισµό. 

o Προστασία και προβολή των τοπικών χαρακτηριστικών (βιοπικιλότητα, 
πολιτισµικά στοιχεία, κουλτούρα, κλπ). 

o Αποτελεσµατικότερη προστασία του περιβάλλοντος λόγω ευαισθητοποίησης των 
Επιχειρήσεων. 

o Ενίσχυση της τοπικής οικονοµίας / τοπικών παραγωγών 

o Βελτίωση, διαφοροποίηση, ταυτοποίηση και αναβάθµιση των προσφερόµενων 
τουριστικών υπηρεσιών  

o Εµπλοκή και ανάπτυξη του τοπικού ανθρώπινου δυναµικού 

o Συνδυασµένη και εστιασµένη προβολή του προορισµού στις υπάρχουσες και 
δυνητικές αγορές 

o Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 

o Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης του µόνιµου πληθυσµού 

Β. Για την Επιχείρηση  

o Bελτιωµένη εσωτερική οργάνωση και διαχείριση. 

o Αναβάθµιση και εκσυγχρονισµός των υποδοµών.  

o Συνεχής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών της τουριστικής µονάδας. 

o Μείωση λειτουργικού κόστους εποµένως βελτίωση της κερδοφορίας. 

o Βελτιωµένη ανταγωνιστικότητα υπηρεσιών της επιχείρησης. 

o Ενθάρρυνση συνεργασιών.  

o Πρόσβαση σε νέες κατηγορίες πελατών.  

o Αποτελεσµατικότερη διαχείριση θεµάτων περιβάλλοντος. 

o  Αποτελεσµατικότερη προβολή.  

o Αναβάθµιση της εκπαίδευσης  των εργαζοµένων. 
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2  ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ  

Τα παρακάτω έγγραφα είναι απαραίτητα για την εφαρµογή του παρόντος. Για 
χρονολογηµένες παραποµπές, εφαρµόζεται µόνο η αναφερόµενη έκδοση. Για µη 
χρονολογηµένες παραποµπές, εφαρµόζεται η τελευταία έκδοση του αναφερόµενου 
τυποποιητικού εγγράφου (συµπεριλαµβανοµένων τυχόν τροποποιήσεων). 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000      Συστήµατα ∆ιαχείρισης της Ποιότητας —Θεµελιώδεις αρχές και 
Λεξιλόγιο 
 
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 18513   Υπηρεσίες τουρισµού – Ξενοδοχεία και άλλες µορφές τουριστικών 
καταλυµάτων –   Ορολογία 
 
ΕΛΟΤ ΕΝ 13809   Υπηρεσίες τουρισµού – Ταξιδιωτικά γραφεία και τουριστικοί 
πράκτορες - Ορολογία 
  

3 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 
 
Ισχύουν οι όροι και ορισµοί εννοιών του προτύπου ορολογίας των συστηµάτων διαχείρισης  
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000:2005 και των προτύπων τουριστικών υπηρεσιών ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 
18513:2003 και ΕΛΟΤ ΕΝ 13809:2003. 
 
Ορισµός τουριστικής επιχείρησης και Προορισµού 
 
Α. Τουριστική Επιχείρηση. Τουριστική Επιχείρηση (ανεξάρτητα ιδιοκτησιακού καθεστώτος) 
ορίζεται κάθε επιχείρηση η οποία έχει σαν αποστολή της την παροχή τουριστικών υπηρεσιών 
σε οποιοδήπτε τµήµα της αλυσσίδας παροχής υπηρεσιών στην τουριστική βιοµηχανία. Τέτοιες 
επιχειρήσεις µπορεί –ενδεικτικά- να είναι: Ξενοδοχεία και καταλύµατα, Χώροι µαζικής 
εστίασης, Πρακτορεία αλλά και γραφεία ενοικιασης λεωφορείων ή ταξί.   
 
Β. Προορισµός. Προορισµός θεωρείται η κάθε Περιφέρεια ευρύτερα αλλά και ειδικότερα ο 
Νοµός ή και ο ∆ήµος στον οποίο ανήκει η Τουριστική Επιχείρηση. 

4  Γενικές αρχές και κατηγορίες κριτηρίων  

Οι απαιτήσεις της τεχνικής προδιαγραφής ΕΛΟΤ 1427 βασίζονται στις παρακάτω αρχές:  

- Βιώσιµη τουριστική ανάπτυξη. Ανάπτυξη που σέβεται το φυσικό τοπικό περιβάλλον, µε 
µείωση των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Αφορά τη µείωση της ρύπανσης, 
των αρνητικών επιδράσεων στο κλίµα, την εξοικονόµηση ενέργειας, νερού και άλλων 
φυσικών πόρων, το σεβασµό της βιοποικιλότητας και των τοπικών οικοσυστηµάτων.  

- Προστασία και ανάδειξη της ιστορικής και πολιτιστικής ταυτότητας. Η πλούσια 
ιστορική και πολιτιστική κληρονοµιά, οι αρχαιότητες, τα θρησκευτικά µνηµεία και τα 
πολιτισµικά τοπικά στοιχεία προστατεύονται και αναδεικνύονται. Η ιδιαίτερη αξία και 
φυσιογνωµία της περιοχής αναδεικνύεται ως συγκριτικό πλεονέκτηµα του προορισµού.   

- Αρχές της διαχείρισης της ποιότητας. Ειδικότερα, εστίαση στην εξυπηρέτηση, στην 
ικανοποίηση και στην επιδίωξη της υπέρβασης των προσδοκιών του πελάτη και 
ανάπτυξη των επαγγελµατικών ικανοτήτων του προσωπικού για τη βελτίωση της 
εξυπηρέτησης.  

- Κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων. Η τοπική τουριστική επιχειρηµατικότητα παρέχει 
προστιθέµενη αξία στην περιοχή µε την προαγωγή βέλτιστων πρακτικών κοινωνικής 
υπευθυνότητας για τη διαβούλευση µε την τοπική κοινωνία και τις οργανώσεις της, το 
σεβασµό σε νόµους, κανονισµούς και πρότυπα, τη στήριξη της τοπικής οικονοµίας και την 
επιλογή τοπικών προµηθευτών τοπικών αγροτικών προϊόντων, παραδοσιακών ή 
βιολογικών.  
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Οι επιχειρήσεις, στην προσπάθειά τους να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις  του προτύπου, θα 
πρέπει εκτός των άλλων να καταβάλλουν προσπάθεια για την ανάπτυξη νέων µεθόδων και 
καινοτόµων πρακτικών, που θα διασφαλίζουν τη διαχρονική διαφοροποίηση των υπηρεσιών 
τους , την ανταπόκριση στις σηµερινές και αυριανές προσδοκίες των πελατών τους 
παράλληλα µε τη βιωσιµότητα της ανάπτυξης τους, όπως και του ίδιου του Προορισµού.  

4. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Τα κριτήρια που χρησιµοποιεί η Τεχνική προδιαγραφή ΕΛΟΤ 1427 εντάσσονται σε πέντε 
κατηγορίες, που σε συντοµία αναλύονται παρακάτω: 

1. ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. Αναφέρεται στις γενικότερες πρακτικές που ακολουθεί η 
τουριστική επιχείρηση για να διασφαλίσει την αποτελεσµατική λειτουργία των 
υπηρεσιών της µε στόχο την ικανοποίηση της Αποστολής της. Αναφέρεται επίσης 
στην ύπαρξη, συντήρηση και βελτίωση των υποδοµών και των εγκαταστάσεων και 
ιδιαίτερα εκείνων που σχετίζονται/ επηρρεάζουν την ευχάριστη διαµονή, εργασία  και 
ασφάλεια εργαζοµένων, πελατών και άλλων ενδιαφεροµένων κοινωνικών οµάδων 

2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. Αναφέρεται στις προσεγγίσεις που ακολουθεί η 
Επιχείρηση για να προστατέψει/ ενισχύσει την Αειφορία και το περιβάλλον του Τόπου 
Προορισµού.  

3. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ. Αναφέρεται στις πρακτικές εκείνες που εφαρµόζονται 
για να διασφαλίσουν και να βελτιώσουν το παρεχόµενο επίπεδο ποιότητας 
υπηρεσιών προς τους πελάτες της επιχείρησης.  

4. ΤΟΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ. Οι προσεγγίσεις που ακολουθεί η Τουριστική 
Επιχείρηση για να ενισχύσει/ αξιοποιήσει/ αναδείξει τα ειδικά Τοπικά Χαρακτηριστικά, 
όπως την ιστορία, τέχνη, πολιτισµό, προιόντα, χειροτεχνήµατα του Προορισµού.  

5. ΠΡΟΒΟΛΗ. Οι προσεγγίσεις που ακολουθεί η τουριστική Επιχείρηση για να 
προβάλει, προωθήσει και καταστήσει ευρύτερα γνωστό το τουριστικό προιόν της ιδίας 
αλλά και του Τόπου Προορισµού. 

 
Τα κριτήρια αξιολόγησης ανάλογα µε τον βαθµό ωριµότητας των συστηµάτων διαχείρισης τον 
οποίο απαιτούν, κατατάσσονται σε δύο διακριτές κατηγορίες: 

Α. Τα Υποχρεωτικά Κριτήρια. Η συµµόρφωση µε όλα τα υποχρεωτικά κριτήρια είναι 
απαραίτητη προυπόθεση για την απονοµή σήµατος ποιότητας οιουδήποτε επιπέδου. 

Β. Τα Προαιρετικά Κριτήρια. Ο βαθµός ικανοποίησης των προαιρετικών κριτηρίων οδηγεί σε 
µία κλίµακα κατάταξης. Η κατάταξη αυτή, οδηγεί στην απονοµή του σήµατος ανάλογα µε το 
βαθµό ωριµότητας της Τουριστικής επιχείρησης ως προς τα κριτήρια αυτά. (Βλέπε  8.1 
Απονοµή σήµατος).  
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5. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ  

5.1 Γενική διαχείριση 

5.1.1 Υποχρεωτικά κριτήρια 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

Η επιχείρηση έχει το  ειδικό Σήµα λειτουργίας σε ισχύ Επιτόπιος  έλεγχος σήµατος 

Εχουν καθοριστεί, τηρούνται και ανασκοπούνται  :  
α) γραπτή πολιτική ποιότητας παρεχόµενων 
υπηρεσιών 

β)  ποσοτικοποιηµένοι στόχοι ποιότητας,  
γ) πρόγραµµα δράσης  για την εφαρµογή της 
πολιτικής ποιότητας,  
Επίσης, έχει καθοριστεί υπεύθυνος για την εφαρµογή 
του προτύπου  

∆ήλωση πολιτικής ποιότητας  ( βλ. υπόδειγµα), αρχεία, 
Ορισµός Υπευθύνου,  Πλάνο δράσης (βλ. υπόδειγµα) 

Η επιχείρηση έχει γραπτά καθορίσει τις ευθύνες και 
αρµοδιότητες του αρµόδιου προσωπικού της για το 
σύνολο των λειτουργιών που εµπλέκονται στην 
εφαρµογή του προτύπου  

Αρχεία περιγραφών ευθυνών και αρµοδιοτήτων (βλέπε 
υπόδειγµα) 

Ελέγχεται τουλάχιστον σε ετήσια βάση σε σύσκεψη 
της ∆ιοίκησης της επιχείρησης  η συµµόρφωση µε τις 
απαιτήσεις του προτύπου, την πολιτική ποιότητας 
καθώς και ( ελέγχεται ) η υλοποίηση των στόχων της 
επιχείρησης 

Αρχείο ανασκόπησης, διαδικασία εσωτερικών 
επιθεωρήσεων 

Ύπαρξη – τήρηση προγράµµατος συντήρησης 
εγκαταστάσεων και εξοπλισµού. Εχει καθοριστεί 
υπεύθυνος συντήρησης  

Επιτόπιος έλεγχος σχετικών αρχείων και προγράµµατος 
συντήρησης (βλέπε υπόδειγµα) 

Υπάρχει  ο  αναγκαίος, σύµφωνα µε την νοµοθεσία  
εξοπλισµός   για  πυρόσβεση σε περίπτωση 
πυρκαγιάς.  

Επιτόπιος έλεγχος 

Η επιχείρηση παρέχει κατάλληλη εκπαίδευση 
(ενδεικτικά:πυρόσβεση, πρώτες βοήθειες, κλπ) σε 
όλο το αρµόδιο προσωπικό της µε στόχο την 
αποτελεσµατική εφαρµογή του προτύπου. 
Γενικά, το προσωπικό της επιχείρησης είναι 
κατάλληλα εκπαιδευµένο, ανάλογα µε τα καθήκοντα 
που έχει αναλάβει,  διαθέτει σχετική επαγγελµατική 
εµπειρία ή  έχει παρακολουθήσει ειδικά σεµινάρια 
κατάρτισης. Επίσης διαθέτει επαρκή τοπογνωσία 
  

Επιτόπιος έλεγχος σε αρχεία εκπαιδεύσεων. Πχ. 
προγράµµατα εκπαίδευσης, αποδεικτικά εκπαιδεύσεων 
κ.λπ. ( βλ. υπόδειγµα ) 

Υπάρχει επαρκής σήµανση απαγόρευσης 
πρόσβασης µη εργαζοµένων σε χώρους του 
προσωπικού  

Επιτόπιος  έλεγχος  

Η επιχείρηση τηρεί όλους τους κανόνες ασφάλειας 
και υγιεινής (πχ  κάπνισµα) σύµφωνα µε τις κείµενες 
διατάξεις. 

Επιτόπιος  έλεγχος 

Είναι καθορισµένοι οι χώροι καπνιζόντων και µη 
καπνιζόντων στους κοινόχρηστους  χώρους Ελεγχος  σήµανσης 

∆ιενεργείται επαρκής παρουσίαση σε τουλάχιστον 
µία ξένη γλώσσα όλων  
των υπηρεσιών που παρέχει η επιχείρηση 

Ενηµερωτικό υλικό επισκεπτών 

Τηρείται και ενηµερώνεται κατάσταση µε βιβλιάρια 
υγείας του προσωπικού, όπου χρειάζεται.  Αρχεία. 

Υπάρχει σαφές διάγραµµα διαφυγής και έξοδοι 
κινδύνου και σήµανση  Επιτόπιος έλεγχος 

Υπάρχει και τηρείται πρόγραµµα καθαριότητας 
χώρων και εξοπλισµών. Εχει /έχουν καθοριστεί 
υπεύθυνοι 

Επιτόπιος έλεγχος σε προγράµµατα καθαριότητας και 
σχετικά αρχεία ( βλ. υπόδειγµα ) 

∆ιενεργείται καθαρισµός των θερµαντικών σωµάτων 
(τουλάχιστον σε ετήσια βάση)  Παραστατικά (βλέπε υπόδειγµα) 
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∆ιενεργείται καθαρισµός των κλιµατιστικών µονάδων 
(τουλάχιστον σε ετήσια βάση)  Παραστατικά (βλέπε υπόδειγµα) 

∆ιενεργείται σε τακτά χρονικά διαστήµατα 
καθαρισµός των φίλτρων λίπους των 
απορροφητήρων  

Πρόγραµµα καθαρισµού φίλτρων λίπους (βλέπε 
υπόδειγµα) 

 

5.1.2  Προαιρετικά κριτήρια 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 
ΣΥΝΤΕΛΕ-ΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

ΜΕΓΙΣΤΗ 
ΒΑΘΜΟ- 
ΛΟΓΙΑ 

Τήρηση και επίβλεψη προσωπικού σχεδίου 
εκπαίδευσης συνεργατών \ προσωπικού. 
Περιλαµβάνει στοιχεία συνεργάτη, γνώσεις, 
αρµοδιότητες και συνεχή εξέλιξη του µέσα στην 
επιχειρήση, προγράµµατα κατάρτισης, σεµινάρια, 
επιπλέον γνώσεις εξιδίκευσης σε καινοτόµα 
προιόντα και υπηρεσίες. 

Αρχείο Προσωπικού 3 

 
 
 

9 

Υπάρχουν περιγραφές θέσεων εργασίας για όλες 
τις θέσεις /ρόλους της επιχείρησης 

Περιγραφές θέσεων 
εργασίας (βλέπε 
υπόδειγµα) 

3 
 

9 

Η επιχείρηση εφαρµόζει τουλάχιστον µια  
πρωτότυπη καλή  πρακτική εξυπηρέτησης ή γενικά 
εφαρµόζει καινοτόµες πρακτικές στη λειτουργία της 

Επιτόπιος έλεγχος  3 

 
 

9 

Ύπαρξη ηλεκτρογεννήτριας Επιτόπιος έλεγχος 3 
9 

Τα συστήµατα εξαερισµού και τα κλιµατιστικά 
διασφαλίζουν την ποιότητα εσωτερικού αέρα.  

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
κατασκευαστή, αρχεία 
συντήρησης 

3 
9 

Η επιχείρηση διαθέτει σύστηµα on line κρατήσεων Επιτόπιος έλεγχος 3 
9 

Η επιχείρηση υποστηρίζει και εκδηλώνει έµπρακτα 
την κοινωνική της ευαισθησία  

Ελεγχος αλληλογραφίας , 
αρχείων 3 

9 

Υπάρχει  άνετη και ασφαλής πρόσβαση και 
διευκολύνσεις (WC) για ειδικές κατηγορίες 
πελατών όπως: ΑΜΕΑ, εγκύους, γονείς µε παιδιά 
σε καροτσάκια  

Έλεγχος εγκαταστάσεων, 
σήµανσης 2 

 

6 

∆ιάθεση βασικών ειδών προσωπικής υγιεινής 
όπως σαπούνι, σαµπουάν, χαρτοµάντηλα   Επιτόπιος έλεγχος 2 

 

6 

 

∆ιαθεσιµότητα πολύγλωσσου προσωπικού ( όπου 
έχει εφαρµογή )  Αρχείο προσωπικού 2 6 

Παροχή ιατρικής περίλθαψης και ιδιωτικής 
ασφάλισης για τους εργαζόµενους 

Αρχεία, σχετική 
τεκµηρίωση 2 6 

Οι προµηθευτές να διαθέτουν πιστοποιητικά 
ποιότητας, ISO 9001 κτλ 

Επιτόπιος έλενγχος 
αρχείων 2 

6 

Εµφανείς (καλαίσθητες και φιλικές προς το 
περιβάλλον) πινακίδες στους εξωτερικούς & 
εσωτερικούς χώρους που καθοδηγούν τον πελάτη  

Έλεγχος εγκαταστάσεων 1 

 

3 

Απασχόληση ένστολου προσωπικού  Επιτόπιος έλεγχος 1 
 

3 

Στα δωµάτια των επισκεπτών καθορίζεται η 
πολιτική της επιχείρησης για το άλλαγµα των 
πετσετών – σεντονιών, ενώ δηλώνεται ότι υπάρχει 
ευελιξία ανάλογα µε τις ανάγκες του πελάτη. 

Επιτόπιος έλεγχος, 
Ενηµερωτικό υλικό 1 

 

3 
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             ΜΕΓΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ             
102 

 

5.2 Περιβαλλοντική διαχείριση 

5.2.1 Υποχρεωτικά κριτήρια 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 
Έχουν τοποθετηθεί ενηµερωτικά έντυπα µέσα στα 
δωµάτια στα οποία αναφέρονται ενδεικτικοί τρόποι  
µε τους οποίους µπορεί να εξοικονοµήσει νερό ή 
άλλους φυσικούς πόρους  ο πελάτης 

Επιτόπιος έλεγχος  

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αυτόµατη διακοπή 
λειτουργίας της θέρµανσης όταν τα παράθυρα των 
δωµατίων είναι ανοικτά, τοποθετούνται επισηµάνσεις 
σε εµφανή θέση µε σκοπό την υπενθύµιση των 
επισκεπτών / εργαζοµένων να κλείνουν τα 
παράθυρα όταν λειτουργεί η θέρµανση  

Εµπειρική δοκιµή, πινακίδες ενηµέρωσης εργαζοµένων – 
πελατών (βλέπε υπόδειγµα) 

Στην περίπτωση που υπάρχει πρόσβαση σε δηµόσιο 
αποχετευτικό δίκτυο η επιχείρηση είναι συνδεδεµένη 
σ’ αυτό. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει, η 
επιχείρηση επεξεργάζεται και διαθέτει τα λύµατα και 
χρησιµοποιεί το ανακτηµένο νερό (π.χ. για πότισµα) 
σύµφωνα µε την νοµοθεσία και τις απαιτούµενες 
άδειες.  

Έλεγχος της επεξεργασίας και της διάθεσης λυµάτων, 
επιτόπιος έλεγχος συµµόρφωσης µε τις απαιτούµενες 
άδειες 

∆ιάθεση ειδικών πλαστικών συσκευασιών για 
απορρίµµατα που επιβαρύνουν µε δυσάρεστες 
οσµές τους χώρους των τουαλετών (πάνες µωρών, 
σερβιέτες) 

Επιτόπιος έλεγχος 

Ύπαρξη σε ευδιάκριτα σηµεία επαρκών συλλεκτών 
απορριµµάτων (κάδοι, καλάθια) Επιτόπιος έλεγχος 

 

5.2.2  Προαιρετικά κριτήρια 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 
ΣΥΝΤΕΛΕ-

ΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

ΜΕΓΙΣΤΗ 
ΒΑΘΜΟ-
ΛΟΓΙΑ 

Υπάρχει διατυπωµένη πολιτική σε θέµατα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης και σχέδιο δράσης για 
τη µείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 

Επιτόπιος έλεγχος                        
3 

                  
9 

Τα απορρυπαντικά που χρησιµοποιούνται για : 
-πλύσιµο πιάτων µε το χέρι                                            
-για πλυντήρια πιάτων                                                    
-για πλυντήρια ρούχων                                                  
-για όλες τις χρήσεις                                                       
έχει χορηγηθεί οικολογικό σήµα της ΕΕ ή άλλο 
εθνικό ή περιφερειακό οικολογικό σήµα 
-σε ποσοστό από 50-80 %  
-σε >80 %   

Έλεγχος προδιαγραφών 
χρησιµοποιούµενων υλικών 

                        
3 

     
 
 
  
                   
9 

∆ιαχωρισµός και ανακύκλωση απορριµµάτων. Τα 
στερεά απορρίµµατα διαχωρίζονται σε παραπάνω 
κατηγορίες από αυτές που απαιτεί η Τοπική 
Αυτοδιοίκηση . Το προσωπικό µετέχει ενεργά στη 
διαδικασία του διαχωρισµού.  
- Χαρτί  
- Γυαλί  
- Πλαστικό  

Επιτόπιος έλεγχος, Κάδοι 
διαχωρισµού, προσωπικές 
συνεντεύξεις 

                        
3 

 
 
 
 
                  
9 
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- Αλουµίνιο-µέταλλο                                                        
- Μπαταρίες  

Εφαρµόζονται συστήµατα φυσικού φωτισµού (σε 
συνδυασµό µε απουσία χρήσης ηλεκτρικού 
φωτισµού κατά τη διάρκεια της ηµέρας) 

Επιτόπιος έλεγχος                         
3  

 
                  
9 

Η επιχείρηση δεν χρησιµοποιεί προϊόντα µιας 
χρήσης στους χώρους µαζικής εστίασης (ποτήρια,  
κύπελλα, πιάτα, µαχαίρια, πιρούνια, 
τραπεζοµάντιλα)  

Επιτόπιος έλεγχος                         
3 

 
                  
9 

Λαµπτήρες χαµηλής κατανάλωσης ενέργειας 
-στο 50 έως  80% των πηγών φωτισµού στο 
κατάλυµα 
-στο 80% των πηγών φωτισµού στο κατάλυµα.    

Αρχείο καταγραφής θέσεων 
στις οποίες 
χρησιµοποιούνται οι 
λαµπτήρες χαµηλής 
κατανάλωσης ενέργειας 

                        
3 

 
 
                 
9 

Τα ψυκτικά υγρά (ψυγείων και κλιµατιστικών) δεν 
περιέχουν υδροχλωροφθοράνθρακες ή 
χλωροφθοράνθρακες  (HCFC και CFC free)  

Προδιαγραφές ψυκτικών 
υγρών 

                        
3 

  
                  
9 

Χρησιµοποιούνται ανανεώσιµες πηγές παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας για θέρµανση  
(π.χ. ηλιακή ενέργεια ή αιολική ενέργεια) 
Νερού πλυντηρίου πιάτων ή ρούχων  
Νερού σε δωµάτια  
Χώρων  

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
κατασκευαστή 

                        
3 

 
 
                   
9 
 

Χρησιµοποιούνται µη τοξικά, µη διαβρωτικά και 
βιοαποικοδοµήσιµα καθαριστικά προϊόντα 

Έλεγχος προδιαγραφών 
χρησιµοποιούµενων 
χηµικών 

                         
3           

 
 
                   
9 

Χρησιµοποιούνται υλικά δοµικής χρήσης και 
ενεργειών συντήρησης (Βερνίκια εσωτερικού χώρου, 
δάπεδα κτλ)  µε οικολογική σήµανση ή/και φιλικά στο 
περιβάλλον (αποφεύγεται η χρήση αµιάντου, VOCs 
κτλ) 

Προδιαγραφές υλικών                         
3 

 
                   
9 

Γίνεται  χρήση µηχανισµών και διακοπτών 
εξοικονόµησης νερού Επιτόπιος έλεγχος                         

3 

 
                   
9 

Τηρούνται αρχεία ποιότητας νερού Πιστοποιητικά ελέγχου                          
3 

 
                  
9 

Γίνονται µετρήσεις και τηρούνται στατιστικά στοιχεία 
για κατανάλωση ενέργειας, νερού κτλ. 

Επιτόπιος έλεγχος σε 
σχετικά  Αρχεία 

                        
3 

 
                   
9 

Χρησιµοποιούνται συστήµατα αυτοµάτων ελέγχων 
ώστε να διασφαλιστεί ότι η θέρµανση/ κλιµατισµός/ 
εξαερισµός και άλλα ηλεκτρικά συστήµατα  
ενεργοποιούνται όταν είναι απαραίτητο 

Επιτόπιος έλεγχος                         
2    

 
                   
6 

Οι οροφές ή/ και οι εξωτερικοί τοίχοι είναι µονωµένοι 
Τεχνική έκθεση περιγραφής 
µόνωσης των τοίχων και 
οροφής 

                        
2 

 
                   
6 

Εφόσον η εγκατάσταση διαθέτει λέβητα, είναι 
ενεργειακής απόδοσης των  δύο ανώτερων 
βαθµίδων (σύµφωνα µε την οδηγία 92/42/ΕΚ) 

Επιτόπιος έλεγχος                         
1 

 
                   
3 

Η ενεργειακή απόδοση των πλυντηρίων πιάτων είναι 
στις δύο ανώτερες ενεργειακές κλάσεις (οδηγία 
97/17/ΕΚ, για την εκτέλεση της οδηγίας 92/75/ΕΟΚ 
του Συµβουλίου για την ένδειξη της κατανάλωσης 
ενέργειας των οικιακών πλυντηρίων πιάτων)  

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
κατασκευαστή 

                        
1 

 
  
                   
3 

Η ενεργειακή απόδοση όλων των πλυντηρίων 
ρούχων είναι στις δύο ανώτερες ενεργειακές κλάσεις 
(οδηγία 95/12/ΕΚ, για την εφαρµογή της οδηγίας 
92/75/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε την ένδειξη 
κατανάλωσης ενέργειας των οικιακών ηλεκτρικών 
πλυντηρίων ρούχων) 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
κατασκευαστή 

                       
1 

 
 
                   
3 

Η ενεργειακή απόδοση όλων των ψυγείων είναι στις 
τρεις ανώτερες ενεργειακές κλάσεις (οδηγία 94/2/ΕΚ 
της, περί εφαρµογής της οδηγίας 92/75/ΕΟΚ του 
Συµβουλίου όσον αφορά την ένδειξη της 
κατανάλωσης ενέργειας για τα ηλεκτρικά ψυγεία και 
τους καταψύκτες), καθώς και τους συνδυασµούς 
αυτών.  

Τεχνικά χαρακτηριστικά από 
τον κατασκευαστή 

                        
1 

 
 
  
                  
3 
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Οι δεξαµενές ζεστού νερού και οι σωλήνες 
µεταφοράς ζεστού νερού καλύπτονται µε µονωτικά 
υλικά µε σκοπό την µείωση  απώλειας θερµότητας  

Επιτόπιος έλεγχος                         
1 

 
                  
3 

Τα συστήµατα κλιµατισµού είναι ενεργειακής 
απόδοσης τουλάχιστον τάξης Β (οδηγία 2002/31/ΕΚ 
για την ένδειξη της κατανάλωσης ενέργειας των 
οικιακών κλιµατιστικών), ή προσφέρει αντίστοιχη 
ενεργειακή απόδοση. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά από 
τον κατασκευαστή 

                        
1 

 
 
 
                  
3 

Χρησιµοποιούνται χαρτιά που δεν έχουν 
προηγουµένως υποστεί λεύκανση µε χλώριο ή 
ενώσεις του χλωρίου. Χαρτί µε σήµανση TCF (άνευ 
χλωρίου). Ειδικότερα στα WC τα χαρτιά είναι 
υδατοδιαλυτά 

Προδιαγραφές χαρτιού                        
1 

 
 
 
                 
3 
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5.3 Ποιότητα εξυπηρέτησης 

5.3.1 Υποχρεωτικά κριτήρια 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

Στον κατάλογο επισηµαίνονται τα κατεψυγµένα τρόφιµα και παρέχονται 
οι απαραίτητες πληροφορίες στους πελάτες για ειδικές κατηγορίες 
τροφίµων   

Έλεγχος καταλόγου, πληροφοριακού 
υλικού 

Στην υποδοχή του ξενοδοχείου υπάρχει πρόσθετο έντυπο ενηµερωτικό 
υλικό το οποίο περιλαµβάνει πληροφορίες πρακτικού περιεχοµένου 
(πληροφορίες για τραπεζικά καταστήµατα, αυτόµατα µηχανήµατα 
ανάληψης χρηµάτων (ΑΤΜ), τα εµπορικά καταστήµατα, τα γραφεία 
ενηµέρωσης των τουριστών, τα σηµεία όπου παρέχεται ιατρική και 
φαρµακευτική περίθαλψη, ταξιδιωτικά πρακτορεία της περιοχή) για την 
εξυπηρέτηση του επισκέπτη στην περιοχή.  

 Επιτόπιος έλεγχος 

Ο χώρος που φυλάσσεται ο ιµατισµός της επιχείρησης καθώς και ο 
χώρος φύλαξης ειδών καθαρισµού είναι καθαρός, καλά συντηρηµένος 
και καλά οργανωµένος.  

 Επιτόπιος έλεγχος 

Υπάρχει και τηρείται βιβλίο εντυπώσεων στην υποδοχή   Επιτόπιος έλεγχος   

∆ίνεται στον πελάτη  πλήρης και αναλυτικός λογαριασµός χρεώσεων  Αρχείο λογαριασµών και δελτίων 
παραγγελίας 

 
5.3.2  Προαιρετικά κριτήρια 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

ΣΥΝΤΕΛΕ-
ΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑ
Σ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

ΜΕΓΙΣΤΗ 
ΒΑΘΜΟΛΟ

ΓΙΑ 

Συνοδεία του πελάτη στο δωµάτιο και εκτενής παρουσίαση 
της λειτουργίας του κλιµατισµού και άλλων παροχών Επιτόπιος έλεγχος                      

3 

 
 
             9 

∆υνατότητα άµεσης πρόσβασης του πελάτη σε τηλέφωνο 
ή ηλεκτρονικό ταχυδροµείο 24 ώρες το 24ωρο, 7 ηµέρες 
την εβδοµάδα 

Επιτόπιος έλεγχος 3 

 

9 
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Σε κάθε δωµάτιο υπάρχει οδηγός υπηρεσιών για τους 
πελάτες.  

Αρχεία, επιτόπιος 
έλεγχος 

                     
3 

 

          9 

Προσφορά πρόσθετων παροχών  (vip treatment) σε 
επαναλαµβανόµενους πελάτες, νεόνυµφους, κτλ Επιτόπιος έλεγχος                       

3 

 
 
           9 

Υπάρχει συστηµατική συλλογή και επεξεργασία 
ερωτηµατολογίων ικανοποίησης πελατών 
περιλαµβανοµένων των  παραπόνων    

Επιτόπιος έλεγχος 
(Βλέπε υπόδειγµα 
ερωτηµατολογίου ) 

                      
3 

 
 
           9 

Στο χώρο υποδοχής υπάρχει κοινόχρηστο WC (ξεχωριστό 
για άνδρες και για γυναίκες), χώρος αποθήκευσης 
αποσκευών, Θυρίδα φύλαξης τιµαλφών και φαρµακείο 
ευρείας σύνθεσης. 

 Επιτόπιος έλεγχος                     
3 

 
 
           9 

Στο λουτρό  θα πρέπει να υπάρχουν επιπλέον υλικά και 
εξοπλισµός, όπως τηλέφωνο, σκαµνάκι µπάνιου, κάδος µε 
καπάκι, σαπουνοθήκες, σαπούνια, άλλα καθαριστικά. 
Προτείνεται η ύπαρξη πρίζας ξυριστικής µηχανής, 
αφρόλουτρου, σαµπουάν, βάµβακος και σάκων υγιεινής.  

 Επιτόπιος έλεγχος                      
2 

 
           6 

Υπάρχει εµφανής αναφορά ωραρίου λειτουργίας των 
διαφόρων υπηρεσιών, στο χώρο υποδοχής. Υπάρχουν 
αναρτηµένες οι περίοδοι λειτουργίας της επιχείρησης σε 
εµφανές σηµείο και σε καλαίσθητο πλαίσιο. 

Επιτόπιος έλεγχος                      
2 

 
 
           6  

Υπάρχει επαρκής χώρος αναµονής στην είσοδο. Η είσοδος 
δεν έχει αντικείµενα που εµποδίζουν τη διέλευση των 
πελατών και αποσκευών.  (Στο χώρο υποδοχής υπάρχει 
καθιστικό-σαλόνι) 

Επιτόπιος έλεγχος                      
2 

 
           6 

Η επιχείρηση πρέπει να είναι σε θέση να διαθέσει επιπλέον 
παιδικό κρεβάτι, κάθισµα, αντιαλλεργικά µαξιλάρια, αν της 
ζητηθεί. 

 Επιτόπιος έλεγχος                     
2 

 
           6 

Υπάρχει οργανωµένο σύστηµα κρατήσεων µε διαδικασίες 
υπενθύµισης ή επιβεβαίωσης της κράτησης προς τον 
πελάτη 

Αρχείο κρατήσεων, 
Επιτόπιος έλεγχος 

                    
2 

 
 
           6 

Ύπαρξη χώρων στάθµευσης ανάλογα µε τη δυναµικότητα 
του ξενοδοχείου Επιτόπιος έλεγχος                     

2 

 
 
           6 

Στον χώρο υποδοχής υπάρχει τηλεφωνική συσκευή για 
αστικές και υπεραστικές κλήσεις, καθώς και ειδικώς 
διαµορφωµένοι χώροι για πρόσβαση στο διαδίκτυο και 
αποστολή - λήψη φαξ και σαφής πληροφόρηση  σχετικά µε 
τη χρέωση των υπηρεσιών αυτών 

Επιτόπιος έλεγχος                      
1 

 
 
 
          3 

Υπάρχει σαφής ένδειξη ονόµατος καθενός εργαζοµένου 
(κάρτες ή ταµπελάκια) Επιτόπιος έλεγχος                      

1 

 
           3 

Υπάρχει σαφής ένδειξη του διακριτικού του κάθε δωµατίου Επιτόπιος έλεγχος                       
1 

 
 
           3 

Υπάρχει κατάλογος των αποδεκτών πιστωτικών καρτών 
και άλλων τρόπων πληρωµής, όπως traveler΄s checks, σε 
εµφανές σηµείο 

Επιτόπιος Έλεγχος                      
1 

 
           3 
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5.4 Τοπικά χαρακτηριστικά  

5.4.1 Υποχρεωτικά κριτήρια 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 
Έχει τοποθετηθεί υλικό προβολής των 
ιστορικών µνηµείων  και των αξιοθέατων 
της περιοχής σε εµφανείς χώρους της 
επιχείρησης   

Έντυπο υλικό πληροφοριών 

Υπάρχει µόνιµο εκθετήριο µε 
τουριστικούς οδηγούς, ενηµερωτικά 
έντυπα για τρόπους µεταφοράς από και 
προς την επιχείρηση, άλλα έντυπα για 
πολιτιστικές και άλλες τοπικές 
δραστηριότητες καθώς και µε χάρτες της 
περιοχής  

Επιτόπιος έλεγχος  

Προωθείται η συνεργασία µε 
τουλάχιστον έναν τοπικό  παραγωγό  ή 
παροχέα  υπηρεσιών ή κατασκευαστή 

Επιτόπιος έλεγχος για χρήση ή προβολή τοπικά παραγόµενων προϊόντων 

Η επιχείρηση στηρίζει µ’ έναν 
τουλάχιστον τρόπο ή σε συνεργασία µε 
τοπικούς φορείς πολιτιστικές και 
κοινωνικές δραστηριότητες του Τόπου ( 
προβολή ιστορικής και πολιτιστικής 
κληρονοµιάς, µνηµείων κ.λπ. ) 

Επιτόπιος έλεγχος 

Ο περιβάλλον χώρος της επιχείρησης 
βρίσκεται σε αρµονία µε τον 
αρχιτεκτονικό χαρακτήρα του λοιπού 
κτίσµατος 

Επιτόπιος έλεγχος 

 
5.4.2. Προαιρετικά κριτήρια  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

ΜΕΓΙΣΤΗ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

∆ιενεργείται προβολή παραδοσιακών και βιολογικών 
τοπικών προϊόντων σε ειδικά διαµορφωµένους χώρους 

Επιτόπιος έλεγχος 
για χρήση ή 
προβολή 
παραδοσιακών και 
βιολογικών τοπικών 
προϊόντων 

                      3 

 
 
                   9 

∆ιενεργείται προβολή του τοπικού πολιτισµού στον 
εσωτερικό και εξωτερικό χώρο της επιχείρησης-Ύπαρξη 
εσωτερικής παραδοσιακής διακοσµητικής  και 
παραδοσιακών επίπλων 

Έντυπο υλικό 
πληροφοριών, 
επιτόπιος έλεγχος 

                      3 

 
  
                   9 

Χρήση παραδοσιακού - διατηρητέου κτιρίου Νοµιµοποιητικά 
έγγραφα                       3 

 
                   9 

∆ίνεται ιδιαίτερη έµφαση στη εσωτερική - εξωτερική 
διακόσµηση µε φυτά που ενδηµούν στην περιοχή Επιτόπιος έλεγχος                       3 

 
                   9 

Η επιχείρηση είναι εγκατεστηµένη στα πλαίσια ευρύτερου 
παραδοσιακού οικισµού 

Επιτόπιος έλεγχος, 
νοµιµοποιητικά 
έγγραφα 

                      3 
 
                   9 

Η επιχείρηση συµµετέχει σε τοπικό δίκτυο επιχειρήσεων 
Τεκµηρίωση 
συνεργασίας, 
έντυπο υλικό 

                      3 
 
                  9 

Η επιχείρηση υποδέχεται τους πελάτες µε κέρασµα από 
παραδοσιακά προϊόντα της περιοχής Επιτόπιος έλεγχος                      3 

 
                  9 
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Η επιχείρηση στηρίζει και να προωθεί την παραγωγή 
προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας µε βάση 
τις τοπικές ιδιαιτερότητες και παραδόσεις (π.χ. αξιοποίηση 
τοπικών πόρων, αναβίωση/ διατήρηση παραδοσιακών 
τεχνικών και πρακτικών). 

Αρχεία                        3 

 
                  9 

Προωθείται  συστηµατικά συνεργασία µε πολιτιστικούς 
φορείς για την διενέργεια πολιτιστικών εκδηλώσεων 

Τεκµηρίωση 
συνεργασίας, 
έντυπο υλικό 

                       3 
 
                  9 

Η επιχείρηση, σε συνεργασία µε τοπικούς συλλόγους και 
φορείς, αθλητικά κέντρα, εταιρίες παροχής εναλλακτικών 
µορφών αθλητισµού, πρακτορεία κ.α., µπορεί να 
προχωρήσει στην προσφορά ειδικών πακέτων για την 
απασχόληση του επισκέπτη εκτός των δοµών του 
καταλύµατος (π.χ. εκδροµές µε καΐκια, ξενάγηση σε 
αρχαιολογικούς χώρους κλπ.). 

Αρχεία                         3 

 
 
                   9 

Η επιχείρηση µε συγκεκριµένους τρόπους ( πχ. εκθέσεις, 
οµιλίες κ.λπ.) προβάλει την ιστορία του τόπου Επιτόπιος έλεγχος                         3 

 
                  9 

Η επιχείρηση στηρίζει µε οικονοµικούς και άλλους πόρους 
πολιτιστικές και κοινωνικές δραστηριότητες του Τόπου Επιτόπιος έλεγχος                        3 

 
                  9  
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5.5 Προβολή 

5.5.1 Υποχρεωτικά κριτήρια 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

Επωνυµία επιχείρησης - Προβολή εταιρικού λογοτύπου  µε  διάφορους 
τρόπους , όπως ενδεικτικά  :  Εταιρική ταυτότητα σε όλα τα έντυπα, 
τιµολόγια, στολές εργασίας προσωπικού κλπ. 

Επιτόπιος έλεγχος 

Ύπαρξη επιγραφών -  σήµανσης  Επιτόπιος έλεγχος 

 
5.5.2 Προαιρετικά κριτήρια 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

ΜΕΓΙΣΤΗ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

Περιηγήσεις, τουριστικοί οδηγοί, ιστότοποι, εκθέσεις στα 
οποία αναφέρεται ή συµµετέχει η επιχείρηση 

Αρχείο οδηγών, 
ιστότοποι, αρχεία 
συµµετοχών 

                         3 

 
             9 

Τρόποι µεταφοράς από και προς την επιχείρηση - 
δυνατότητα χρήσης δηµοσίων/ιδιωτικών µεταφορικών 
µέσων. ∆ιευκόλυνση σύνδεσης µε κύριες αρτηρίες  

Ενηµερωτικό υλικό 
επισκεπτών                          3 

             9 

Ύπαρξη ιστοσελίδας στο διαδίκτυο Επιτόπιος έλεγχος                          3 
             9 

 

             ΜΕΓΙΣΤΗ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ     27 

 

ΜΕΓΙΣΤΗ  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΩΝ  
ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ 

489 
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6  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 

6.1 Γενική ∆ιαχείριση  

6.1.1 Υποχρεωτικά κριτήρια 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

Η επιχείρηση έχει το ειδικό Σήµα λειτουργίας σε ισχύ και άλλες σχετικές 
άδειες (πχ µουσικών οργάνων) Νοµιµοποιητικά έγγραφα 

Εχουν καθοριστεί, τηρούνται και ανασκοπούνται  :  
α) γραπτή πολιτική ποιότητας παρεχόµενων υπηρεσιών 

β)  ποσοτικοποιηµένοι στόχοι ποιότητας,  
γ) πρόγραµµα δράσης  για την εφαρµογή της πολιτικής ποιότητας,  
Επίσης, έχει καθοριστεί υπεύθυνος για την εφαρµογή του προτύπου  

∆ήλωση πολιτικής ποιότητας  ( βλ. 
υπόδειγµα), αρχεία, Ορισµός 
Υπευθύνου,  Πλάνο δράσης (βλ. 
υπόδειγµα) 

Η επιχείρηση έχει γραπτά καθορίσει τις ευθύνες και αρµοδιότητες του 
αρµόδιου προσωπικού για το σύνολο των λειτουργιών που 
εµπλέκονται στην εφαρµογή του προτύπου 

Αρχείο περιγραφών ευθυνών και 
αρµοδιοτήτων (βλέπε υπόδειγµα) 

Η επιχείρηση παρέχει κατάλληλη εκπαίδευση σε όλο το αρµόδιο 
προσωπικό µε στόχο την αποτελεσµατική εφαρµογή του προτύπου. 
Γενικά, το προσωπικό της επιχείρησης είναι κατάλληλα εκπαιδευµένο, 
ανάλογα µε τα καθήκοντα που έχει αναλάβει,  διαθέτει σχετική 
επαγγελµατική εµπειρία ή  έχει παρακολουθήσει ειδικά σεµινάρια 
κατάρτισης. Επίσης διαθέτει επαρκή τοπογνωσία 
  

Επιτόπιος έλεγχος σε αρχεία 
εκπαιδεύσεων. Πχ. Προγράµµατα 
εκπαίδευσης, αποδεικτικά εκπαιδεύσεων 
κ.λπ. ( βλ. υπόδειγµα ) 

Ελέγχεται τουλάχιστον σε ετήσια βάση σε σύσκεψη της ∆ιοίκησης της 
επιχείρησης  η συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις του προτύπου, την 
πολιτική ποιότητας καθώς και ( ελέγχεται ) η υλοποίηση των στόχων 
της επιχείρησης 

Αρχείο ανασκόπησης, διαδικασία 
εσωτερικών επιθεωρήσεων 

Στις πληροφορίες καταλόγου επισηµαίνονται τα κατεψυγµένα τρόφιµα 
και παρέχονται οι απαραίτητες πληροφορίες στους πελάτες για ειδικές 
κατηγορίες τροφίµων (π.χ. Χρήση έξτρα παρθένου ελαιολάδου, µη 
γενετικώς τροποποιηµένων τροφίµων ή σχετικά µε παρουσία 
αλλεργιογόνων συστατικών τροφίµων κτλ) 

Έλεγχος καταλόγου, πληροφοριακού 
υλικού 

Υπάρχει επαρκής σήµανση απαγόρευσης πρόσβασης µη εργαζοµένων 
σε χώρους ελεγχόµενης πρόσβασης Επιτόπιος έλεγχος  

Η επιχείρηση τηρεί όλους τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής  
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 

Επιτόπιος έλεγχος 

Τηρείται και να ενηµερώνεται κατάσταση µε βιβλιάρια υγείας του 
προσωπικού, όπου χρειάζεται. Αρχεία  

Τηρούνται στις εγκαταστάσεις οι απαιτήσεις της ισχύουσας νοµοθεσίας 
περί υγιεινής των τροφίµων  

 Επιτόπιος έλεγχος (Εγκαταστάσεις, 
εξοπλισµοί, υλικά, πρακτικές και 
προσωπικό) 

Ύπαρξη - τήρηση προγράµµατος συντήρησης εγκαταστάσεων και 
εξοπλισµού. Εχει καθοριστεί υπεύθυνος συντήρησης 

Επιτόπιος έλεγχος σχετικών αρχείων και 
προγράµµατος συντήρησης (βλέπε 
υπόδειγµα) 

Υπάρχει ο αναγκαίος  σύµφωνα µε την νοµοθεσία εξοπλισµός για  
πυρόσβεση σε περίπτωση πυρκαγιάς Επιτόπιος έλεγχος 

Υπάρχει σαφές διάγραµµα διαφυγής και έξοδοι κινδύνου και σχετική 
σήµανση  Επιτόπιος έλεγχος 

Είναι καθορισµένοι οι χώροι καπνιζόντων και µη καπνιζόντων Επιτόπιος έλεγχος 

Υπάρχει και τηρείται πρόγραµµα καθαριότητας χώρων και 
εξοπλισµών. Εχει (ουν) καθορισθεί υπεύθυνος (οι) καθαριότητας.   Επιτόπιος έλεγχος, σχετικά αρχεία  
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∆ιενεργείται καθαρισµός των θερµαντικών σωµάτων (τουλάχιστον σε 
ετήσια βάση)  Παραστατικά (βλέπε υπόδειγµα) 

∆ιενεργείται καθαρισµός των κλιµατιστικών µονάδων (τουλάχιστον σε 
ετήσια βάση)  Παραστατικά (βλέπε υπόδειγµα) 

∆ιενεργείται σε τακτά χρονικά διαστήµατα καθαρισµός των φίλτρων 
λίπους των απορροφητήρων  

Πρόγραµµα καθαρισµού φίλτρων λίπους 
(βλέπε υπόδειγµα) 

 

6.1.2 Προαιρετικά κριτήρια 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

ΜΕΓΙΣΤΗ 
ΒΑΘΜΟ-
ΛΟΓΙΑ 

Υπάρχουν περιγραφές θέσεων εργασίας για όλες τις 
θέσεις/ρόλους της επιχείρησης 

Περιγραφές θέσεων 
εργασίας (βλέπε 
υπόδειγµα) 

               3 
 

9 

Τήρηση και επίβλεψη προσωπικού σχεδίου 
εκπαίδευσης συνεργατών \ προσωπικού. Περιλαµβάνει 
στοιχεία συνεργάτη, γνώσεις, αρµοδιότητες και συνεχή 
εξέλιξη του µέσα στην επιχειρήση, προγράµµατα 
κατάρτισης, σεµινάρια, επιπλέον γνώσεις εξιδίκευσης 
σε καινοτόµα προιόντα και υπηρεσίες. 

Αρχείο Προσωπικού            3 

9 

Η επιχείρηση εφαρµόζει τουλάχιστον µια  πρωτότυπη 
καλή  πρακτική εξυπηρέτησης ή γενικά εφαρµόζει 
καινοτόµες πρακτικές στη λειτουργία της 

Επιτόπιος έλεγχος                 3 

9 

∆ίνονται στους πελάτες πληροφορίες για την πολιτική 
ποιότητας παρεχόµενων υπηρεσιών καθώς και για 
περιβαλλοντικά θέµατα  (κοινοποιήσεις σε εµφανή 
σηµεία για τους πελάτες) 

Επιτόπιος έλεγχος                3 

9 

Ύπαρξη ηλεκτρογεννήτριας Επιτόπιος έλεγχος               3 

9 

Ύπαρξη, σε ευδιάκριτα σηµεία επαρκών ποδοκίνητων 
κάδων απορριµµάτων  Επιτόπιος έλεγχος               3 

9 

Η επιχείρηση υποστηρίζει και εκδηλώνει έµπρακτα την 
κοινωνική της ευαισθησία  

Ελεγχος 
αλληλογραφίας , 
αρχείων 

              3 
9 

Υπάρχει εµφανής αναφορά ωραρίου λειτουργίας Επιτόπιος έλεγχος                2 

6 

Μενού που αναλύει την ποιότητα των φαγητών καθώς 
και των κρασιών, όπως χρονολογία, είδος και 
προέλευση κρασιού, ειδικά χαρακτηριστικά, ειδικά 
χαρακτηριστικά. ∆ίδεται σχετική πληροφόρηση. 

Έλεγχος καταλόγου, 
πληροφοριακού 
υλικού 

             2  

6 

Παροχή ιατρικής περίλθαψης και ιδιωτικής ασφάλισης 
για τους εργαζόµενους 

Αρχεία, σχετική 
τεκµηρίωση 2 

6 

Οι προµηθευτές να διαθέτουν πιστοποιητικά 
ποιότητας, ISO 9001 κτλ 

Επιτόπιος έλενγχος 
αρχείων 2 

6 

Άνετη και ασφαλής πρόσβαση σε ειδικές κατηγορίες 
πελατών όπως: ΑΜΕΑ, εγκύους, γονείς µε παιδιά σε 
καροτσάκια 

Έλεγχος 
εγκαταστάσεων, 
σήµανσης 

              2 

6 
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Εµφανής σήµανση στους εξωτερικούς & εσωτερικούς 
χώρους που καθοδηγούν τον πελάτη 

Έλεγχος 
Εγκαταστάσεων              1 

3 

Υπάρχει σαφής ένδειξη ονόµατος καθενός 
εργαζοµένου (κάρτα) Επιτόπιος έλεγχος              1 

3 

Απασχόληση ένστολου προσωπικού Επιτόπιος έλεγχος                1       
3 
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6.2 Περιβαλλοντική ∆ιαχείριση 

6.2.1  Υποχρεωτικά κριτήρια 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

Γίνεται περιοδικός έλεγχος των χρησιµοποιούµενων ελαίων και λιπών   Επιτόπιος έλεγχος, αρχεία 

Η συλλογή και διάθεση των απορριµµάτων διενεργείται µε τρόπο ο 
οποίος είναι σύµφωνος µε τη νοµοθεσία του αρµόδιου φορέα της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (σε περίπτωση που υπάρχει) 

Επιτόπιος έλεγχος  

Στην περίπτωση που υπάρχει πρόσβαση σε δηµόσιο αποχετευτικό 
δίκτυο η επιχείρηση είναι συνδεδεµένη σ’ αυτό. Σε περίπτωση που δεν 
υπάρχει η επιχείρηση επεξεργάζεται και διαθέτει τα λύµατα σύµφωνα 
µε την νοµοθεσία και τις απαιτούµενες άδειες 

Έλεγχος της επεξεργασίας και της 
διάθεσης λυµάτων, επιτόπιος έλεγχος 
συµµόρφωσης µε τις απαιτούµενες 
άδειες 

 
6.2.2 Προαιρετικά κριτήρια 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

ΜΕΓΙΣΤΗ  
ΒΑΘΜΟ-
ΛΟΓΙΑ 

Υπάρχει διατυπωµένη πολιτική σε θέµατα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης και σχέδιο δράσης για τη µείωση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 

Επιτόπιος έλεγχος 3 

 
9 

Γίνεται αποµάκρυνση / ανακύκλωση χρησιµοποιηµένων 
λιπών και ελαίων µε τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον (δεν 
διοχετεύονται στην αποχέτευση) 

 Επιτόπιος 
έλεγχος 3 

 
9 

Τα ψυκτικά υγρά που χρησιµοποιούνται στα ψυγεία και τα 
κλιµατιστικά δεν περιέχουν υδροχλωροφθοράνθακες και 
χλωροφθοράνθρακες ( HCFC και CFC Free)  

Προδιαγραφές 
ψυκτικών υγρών 3 

 
9 

Χρησιµοποιούνται µη τοξικά, µη διαβρωτικά, 
βιοαποικοδοµήσιµα καθαριστικά προϊόντα 

Έλεγχος 
προδιαγραφών 
χρησιµοποιούµεν
ων χηµικών 

3 

 
9 

Η επιχείρηση δεν χρησιµοποιεί προϊόντα µιας χρήσης  
(ποτήρια,  κύπελλα, πιάτα, µαχαίρια, πιρούνια, 
τραπεζοµάντιλα) 

 Επιτόπιος 
έλεγχος 3 

 
9 

Εφαρµόζονται συστήµατα φυσικού φωτισµού (σε συνδυασµό 
µε απουσία χρήσης ηλεκτρικού φωτισµού κατά τη διάρκεια 
της ηµέρας) 

Επιτόπιος έλεγχος 3 
 

9 
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Λαµπτήρες χαµηλής κατανάλωσης ενέργειας 
-στο 50 έως  80% των πηγών φωτισµού  
-στο 80% των πηγών φωτισµού  

Καταγραφές 
θέσεων στις 
οποίες 
χρησιµοποιούνται 
οι λαµπτήρες 
χαµηλής 
κατανάλωσης 
ενέργειας 

3 

 
 

9 

Χρησιµοποιούνται ανανεώσιµες πηγές παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας  
(π.χ. ηλιακή ενέργεια ή αιολική ενέργεια).  

Τεχνικά 
χαρακτηριστικά 
κατασκευαστή 

3 
 

9 

Τα απορρυπαντικά που χρησιµοποιούνται για : 
-πλύσιµο πιάτων µε το χέρι                                                         
-για πλυντήρια πιάτων                                                           
-για όλες τις χρήσεις                                                                    
έχει χορηγηθεί οικολογικό σήµα της ΕΕ ή άλλο εθνικό ή 
περιφερειακό οικολογικό σήµα 
-στο 50-80 %  
-σε >80 %   

Έλεγχος 
προδιαγραφών 
χρησιµοποιούµεν
ων υλικών 

3 

 
 
 

9 

Γίνονται µετρήσεις και τηρούνται στατιστικά στοιχεία για 
κατανάλωση ενέργειας, νερού κτλ. 

Επιτόπιος έλεγχος 
σε σχετικά  Αρχεία 3 

9 

Γίνεται  χρήση µηχανισµών και διακοπτών εξοικονόµησης 
νερού. Πχ. Οι νιπτήρες στους χώρους παρασκευής και στα 
WC είναι ποδοκίνητοι ή µε φωτοκύτταρο 

Επιτόπιος έλεγχος 3 
9 

Τηρούνται αρχεία ποιότητας νερού Πιστοποιητικά 
ελέγχου  3 

9 

Χρησιµοποιούνται συστήµατα αυτοµάτων ελέγχων ώστε να 
διασφαλιστεί ότι η θέρµανση/ κλιµατισµός/ εξαερισµός και 
άλλα ηλεκτρικά συστήµατα  ενεργοποιούνται όταν είναι 
απαραίτητο 

Επιτόπιος έλεγχος 2 

 
 

6 

Οι οροφές ή/ και οι εξωτερικοί τοίχοι είναι µονωµένοι 

Τεχνική έκθεση 
περιγραφής 
µόνωσης των 
τοίχων και οροφής 

2 

 
 

6 

Οι δεξαµενές ζεστού νερού και οι σωλήνες µεταφοράς 
ζεστού νερού καλύπτονται µε µονωτικά υλικά µε σκοπό την 
απώλεια θερµότητας 

Επιτόπιος έλεγχος 1 

 
 

3 

Εφόσον η εγκατάσταση διαθέτει λέβητα, αυτός θα πρέπει να 
είναι τουλάχιστον τεσσάρων αστέρων (σύµφωνα µε την 
οδηγία 92/42/ΕΚ) 

Επιτόπιος έλεγχος 1 
 

3 

Τα συστήµατα κλιµατισµού είναι ενεργειακής απόδοσης 
τουλάχιστον τάξης Β (οδηγία 2002/31/ΕΚ για την ένδειξη της 
κατανάλωσης ενέργειας των οικιακών κλιµατιστικών), ή 
προσφέρει αντίστοιχη ενεργειακή απόδοση 

Τεχνικά 
χαρακτηριστικά 
από τον 
κατασκευαστή   

1 

 
 

3 

Χρησιµοποιούνται χαρτιά που δεν έχουν προηγουµένως 
υποστεί λεύκανση µε χλώριο ή ενώσεις του χλωρίου. Χαρτί 
µε σήµανση TCF, υδατοδιαλυτά χαρτιά  

Προδιαγραφές 
χαρτιού   1 

 
3 

Η ενεργειακή απόδοση όλων των πλυντηρίων πιάτων 
πρέπει να είναι τουλάχιστον τάξης Β σύµφωνα µε την οδηγία 
97/17/ΕΚ, για την εκτέλεση της οδηγίας 92/75/ΕΟΚ του 
Συµβουλίου για την ένδειξη της κατανάλωσης ενέργειας των 
οικιακών πλυντηρίων πιάτων  

Τεχνικά 
χαρακτηριστικά 
κατασκευαστή 

1 

 
 

3 
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6.3 Ποιότητα Εξυπηρέτησης 

6.3.1  Υποχρεωτικά κριτήρια 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

Υπάρχει έντυπο υποβολής διαµαρτυρίας/ παραπόνου από τον πελάτη Επιτόπιος έλεγχος 

∆ίνεται στον πελάτη πλήρης και αναλυτικός λογαριασµός  Επιτόπιος έλεγχος 

 

6.3.2 Προαιρετικά κριτήρια 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

ΜΕΓΙΣΤΗ  
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

Ύπαρξη δίγλωσσου µενού Επιτόπιος έλεγχος                         3 
9 

Ύπαρξη οργανωµένου συστήµατος κρατήσεων                           3 
9 

Υποδοχή πελατών, όπου ο υπάλληλος µιλάει 
τουλάχιστον µία ξένη γλώσσα.  Επιτόπιος έλεγχος                        3 

9 

Υπηρεσία κλήσης ταξί για τους πελάτες πριν 
από την αναχώρησή τους Επιτόπιος έλεγχος                        3 

9 

Συνοδεία του πελάτη στο τραπέζι . Επιτόπιος έλεγχος                        2 

6 

Υπάρχει κατάλογος των αποδεκτών 
πιστωτικών καρτών και άλλων τρόπων 
πληρωµής, όπως traveler΄s checks, σε 
εµφανές σηµείο 

Επιτόπιος Έλεγχος                      1 

3 

 

             ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 45 
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6.4 Τοπικά χαρακτηριστικά 

6.4.1 Υποχρεωτικά κριτήρια 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

Έχει τοποθετηθεί υλικό προβολής των ιστορικών µνηµείων  και των 
αξιοθέατων της περιοχής σε εµφανείς χώρους της επιχείρησης   Έντυπο υλικό πληροφοριών 

Υπάρχει µόνιµο εκθετήριο µε τουριστικούς οδηγούς, ενηµερωτικά 
έντυπα για τρόπους µεταφοράς από και προς την επιχείρηση, άλλα 
έντυπα για πολιτιστικές και άλλες τοπικές δραστηριότητες καθώς και 
µε χάρτες της περιοχής  

Επιτόπιος έλεγχος  

Προωθείται η συνεργασία µε τουλάχιστον έναν τοπικό  παραγωγό  ή 
παροχέα  υπηρεσιών ή κατασκευαστή 

Επιτόπιος έλεγχος για χρήση ή προβολή 
τοπικά παραγόµενων προϊόντων 

Η επιχείρηση στηρίζει µ’ έναν τουλάχιστον τρόπο ή σε συνεργασία µε 
τοπικούς φορείς πολιτιστικές και κοινωνικές δραστηριότητες του 
Τόπου ( προβολή ιστορικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς, µνηµείων 
κ.λπ. ) 

Επιτόπιος έλεγχος 

Ο περιβάλλον χώρος της επιχείρησης βρίσκεται σε αρµονία µε τον 
αρχιτεκτονικό χαρακτήρα του λοιπού κτίσµατος Επιτόπιος έλεγχος 

 

6.4.2 Προαιρετικά κριτήρια 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

ΜΕΓΙΣΤΗ  
ΒΑΘΜΟ-
ΛΟΓΙΑ 

Προωθείται  συστηµατικά  η συνεργασία µε 
τοπικούς παραγωγούς ή παροχείς υπηρεσιών ή 
κατασκευαστές 

Επιτόπιος έλεγχος για 
χρήση ή προβολή 
τοπικά παραγόµενων 
προϊόντων 

                           3 

9 

Χρήση τοπικών παραδοσιακών υλικών για την 
παρασκευή του φαγητού που θα προβάλλεται από 
το µενού και το προσωπικό εξυπηρέτησης 

Έλεγχος καταλόγου, 
πληροφοριακού υλικού                           3 

9 

∆ίνεται ιδιαίτερη έµφαση στη εσωτερική - 
εξωτερική διακόσµηση µε φυτά που ενδηµούν 
στην περιοχή  

Επιτόπιος έλεγχος                           3 

9 

∆ιενεργείται προβολή του τοπικού πολιτισµού στον 
εσωτερικό και εξωτερικό χώρο της επιχείρησης-
Ύπαρξη εσωτερικής παραδοσιακής διακοσµητικής 
– έπιπλα 

Έντυπο υλικό 
πληροφοριών, επιτόπιος 
έλεγχος 

                          3    

9 

∆ιενεργείται προβολή παραδοσιακών και 
βιολογικών τοπικών προϊόντων σε ειδικά 
διαµορφωµένους χώρους 

Επιτόπιος έλεγχος για 
χρήση ή προβολή 
παραδοσιακών και 
βιολογικών τοπικών 
προϊόντων   

                         3 

9 

Η επιχείρηση υποδέχεται τους πελάτες µε 
κέρασµα από παραδοσιακά προϊόντα της 
περιοχής 

Επιτόπιος έλεγχος                          3 
9 

Μουσική υπόκρουση σε ευχάριστη ένταση µε 
ήχους σχετικούς µε το είδος της επιχείρησης Επιτόπιος έλεγχος                          3 

9 

Χρήση ορισµένου από τον νόµο παραδοσιακού - 
διατηρητέου κτιρίου Νοµιµοποιητικά έγγραφα                          3 

9 
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Η επιχείρηση συµµετέχει σε τοπικό δίκτυο 
επιχειρήσεων 

Τεκµηρίωση 
συνεργασίας, έντυπο 
υλικό 

                        3 
9 

Η επιχείρηση είναι εγκατεστηµένη στα πλαίσια 
ευρύτερου παραδοσιακού οικισµού 

Επιτόπιος έλεγχος, 
νοµιµοποιητικά έγγραφα                         3 

9 

 

             ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 90 

 

6.5 Προβολή 

6.5.1  Υποχρεωτικά κριτήρια 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

Επωνυµία επιχείρησης - Προβολή εταιρικού λογοτύπου µε διάφορους 
τρόπους όπως ενδεικτικά :  Εταιρική ταυτότητα σε όλα τα έντυπα, 
τιµολόγια, στολές εργασίας προσωπικού κλπ. 

Επιτόπιος έλεγχος 

Ύπαρξη επιγραφών – σήµανσης  Επιτόπιος έλεγχος 

 

6.5.2 Προαιρετικά κριτήρια 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

ΜΕΓΙΣΤΗ  
ΒΑΘΜΟ-
ΛΟΓΙΑ 

Περιηγήσεις, τουριστικοί οδηγοί, ιστότοποι, 
εκθέσεις στα οποία αναφέρεται ή συµµετέχει η 
επιχείρηση 

Αρχείο οδηγών, 
ιστότοποι, αρχεία 
συµµετοχών 

                          3 

9 

Τρόποι µεταφοράς από και προς την επιχείρηση - 
δυνατότητα χρήσης δηµοσίων/ιδιωτικών 
µεταφορικών µέσων. ∆ιευκόλυνση σύνδεσης µε 
κύριες αρτηρίες  

Ενηµερωτικό υλικό 
επισκεπτών                          3 

9 

Ύπαρξη ιστοσελίδας στο διαδίκτυο Επιτόπιος έλεγχος                           3 
9 

 

ΜΕΓΙΣΤΗ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 27 

 

             ΜΕΓΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Χ.Μ.Ε 399 
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7.  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ/ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ   
7.1  Γενική ∆ιαχείριση 

7.1.1 Υποχρεωτικά κριτήρια 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

Η επιχείρηση έχει το ειδικό Σήµα λειτουργίας (άδεια)  σε ισχύ Νοµιµοποιητικά έγγραφα 

Εχουν καθοριστεί, τηρούνται και ανασκοπούνται  :  
α) γραπτή πολιτική ποιότητας παρεχόµενων υπηρεσιών 

β)  ποσοτικοποιηµένοι στόχοι ποιότητας,  
γ) πρόγραµµα δράσης  για την εφαρµογή της πολιτικής ποιότητας,  
Επίσης, έχει καθοριστεί υπεύθυνος για την εφαρµογή του προτύπου  

∆ήλωση πολιτικής ποιότητας  ( βλ. 
υπόδειγµα), αρχεία, Ορισµός 
Υπευθύνου,  Πλάνο δράσης (ε 
υπόδειγµα) 

Η επιχείρηση έχει  γραπτά καθορίσει τις ευθύνες και αρµοδιότητες του 
αρµόδιου προσωπικού για το σύνολο των λειτουργιών που 
εµπλέκονται στην εφαρµογή του προτύπου 

Αρχείο περιγραφών ευθυνών και 
αρµοδιοτήτων (βλέπε υπόδειγµα) 

Η επιχείρηση παρέχει κατάλληλη εκπαίδευση σε όλο το αρµόδιο 
προσωπικό µε στόχο την αποτελεσµατική εφαρµογή του προτύπου. 
Γενικά, το προσωπικό της επιχείρησης είναι κατάλληλα εκπαιδευµένο, 
ανάλογα µε τα καθήκοντα που έχει αναλάβει,  διαθέτει σχετική 
επαγγελµατική εµπειρία ή  έχει παρακολουθήσει ειδικά σεµινάρια 
κατάρτισης. Επίσης διαθέτει επαρκή τοπογνωσία 
  

Επιτόπιος έλεγχος σε αρχεία 
εκπαιδεύσεων. Πχ. προγράµµατα 
εκπαίδευσης, αποδεικτικά εκπαιδεύσεων 
κ.λπ. ( βλ. Υπόδειγµα ) 

Ελέγχεται τουλάχιστον σε ετήσια βάση σε σύσκεψη της ∆ιοίκησης της 
επιχείρησης  η συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις του προτύπου, την 
πολιτική ποιότητας καθώς και ( ελέγχεται ) η υλοποίηση των στόχων 
της επιχείρησης 

Αρχείο ανασκόπησης, διαδικασία 
εσωτερικών επιθεωρήσεων 

∆ίνονται στους επισκέπτες πληροφορίες για την πολιτική ποιότητας 
παρεχόµενων υπηρεσιών καθώς και για περιβαλλοντικά θέµατα  
(κοινοποιήσεις σε εµφανή σηµεία για τους επισκέπτες) 

 Επιτόπιος έλεγχος 

Η επιχείρηση τηρεί όλους τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής (πχ  
κάπνισµα) σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 

Επιτόπιος έλεγχος 

Ύπαρξη - τήρηση προγράµµατος συντήρησης εγκαταστάσεων και 
εξοπλισµού. Εχει καθοριστεί υπεύθυνος συντήρησης 

Επιτόπιος έλεγχος σχετικών αρχείων και 
προγράµµατος συντήρησης (βλέπε 
υπόδειγµα) 

Υπάρχει  ο αναγκαίος,   σύµφωνα µε την νοµοθεσία εξοπλισµός  για  
πυρόσβεση σε περίπτωση πυρκαγιάς Επιτόπιος έλεγχος 

Επαρκής σήµανση απαγόρευσης πρόσβασης µη εργαζοµένων σε  
χώρους του προσωπικού  Επιτόπιος έλεγχος  

Υπάρχει σαφές διάγραµµα διαφυγής και έξοδοι κινδύνου και σήµανση  Επιτόπιος έλεγχος 

Τηρείται και ενηµερώνεται κατάσταση µε τα βιβλιάρια υγείας του 
προσωπικού, όπου χρειάζεται  

Επιτόπιος έλεγχος σε σχετικά αρχεία 

∆ιενεργείται καθαρισµός των θερµαντικών σωµάτων (τουλάχιστον σε 
ετήσια βάση)  Παραστατικά (βλέπε υπόδειγµα) 

∆ιενεργείται καθαρισµός των κλιµατιστικών µονάδων (τουλάχιστον σε 
ετήσια βάση)  Παραστατικά (βλέπε υπόδειγµα) 
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7.1.2  Προαιρετικά κριτήρια 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

ΜΕΓΙΣΤΗ 
ΒΑΘΜΟ-
ΛΟΓΙΑ 

Η επιχείρηση εφαρµόζει τουλάχιστον µια  πρωτότυπη καλή  
πρακτική εξυπηρέτησης ή γενικά εφαρµόζει καινοτόµες 
πρακτικές στη λειτουργία της 

Επιτόπιος 
έλεγχος  

                          
3 

 
 
9 

Υπάρχει σύστηµα προσφορών και τηρούνται αρχεία. Οι 
χρεώσεις αιτιολογούνται µε σαφή τρόπο  

Αρχείο 
λογαριασµών και 
δελτίων 
παραγγελίας 

                          
3 

 
 
9 

Υπάρχουν περιγραφές θέσεων εργασίας για όλες τις 
θέσεις/ρόλους της επιχείρησης 

Περιγραφές 
θέσεων εργασίας 
(βλέπε υπόδειγµα) 

                       
3 

 

9 

Τήρηση και επίβλεψη προσωπικού σχεδίου εκπαίδευσης 
συνεργατών \ προσωπικού. Περιλαµβάνει στοιχεία συνεργάτη, 
γνώσεις, αρµοδιότητες και συνεχή εξέλιξη του µέσα στην 
επιχειρήση, προγράµµατα κατάρτισης, σεµινάρια, επιπλέον 
γνώσεις εξιδίκευσης σε καινοτόµα προιόντα και υπηρεσίες. 

Αρχείο 
Προσωπικού 3 

 
 
9 

Η επιχείρηση υποστηρίζει και εκδηλώνει έµπρακτα την 
κοινωνική της ευαισθησία  

Ελεγχος 
αλληλογραφίας , 
αρχείων 

3 
 

9 

Η επιχείρηση διαθέτει σύστηµα on line κρατήσεων Επιτόπιος έλεγχος 3 9 

Άνετη και ασφαλής πρόσβαση σε ειδικές κατηγορίες πελατών 
όπως: ΑΜΕΑ, εγκύους, γονείς µε παιδιά σε καροτσάκια 

Έλεγχος 
εγκαταστάσεων, 
σήµανσης 

                          
2 

 
6 

Παροχή ιατρικής περίθαλψης και ιδιωτικής ασφάλισης για τους 
εργαζόµενους Αρχεία                            

2 
 
6 

∆ιαθεσιµότητα πολύγλωσσου προσωπικού Αρχείο 
προσωπικού 

                          
2 

 
6 

Υπάρχει εµφανής αναφορά ωραρίου λειτουργίας Επιτόπιος έλεγχος                           
2 

 
6 

Υπάρχει και τηρείται πρόγραµµα καθαριότητας. Εχει 
καθορισθεί υπεύθυνος καθαριότητας 

Επιτόπιος 
έλεγχος, σχετικά 
αρχεία 

                          
2 

 
6 

Υπάρχει σαφής ένδειξη ονόµατος καθενός εργαζοµένου 
(κάρτα) Επιτόπιος έλεγχος                           

1 

 
3 

Εµφανείς (καλαίσθητες και φιλικές προς το περιβάλλον) 
πινακίδες στους εξωτερικούς & εσωτερικούς χώρους που 
καθοδηγούν τον πελάτη 

Επιτόπιος έλεγχος                           
1 

 
3 

 

             ΜΕΓΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 90 

 

7.2 Περιβαλλοντική ∆ιαχείριση 

7.2.1 Υποχρεωτικά κριτήρια 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

Ύπαρξη σε ευδιάκριτα σηµεία επαρκών συλλεκτών απορριµµάτων 
(κάδοι, καλάθια) Επιτόπιος έλεγχος 

Η συλλογή και διάθεση των απορριµµάτων διενεργείται µε τρόπο ο 
οποίος είναι σύµφωνος µε τη νοµοθεσία του αρµόδιου φορέα της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (σε περίπτωση που υπάρχει) 

Επιτόπιος έλεγχος  

7.2.2 Προαιρετικά κριτήρια 
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ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣ
ΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑ
Σ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

ΜΕΓΙΣΤ
Η 

ΒΑΘΜΟ
ΛΟΓΙΑ 

Υπάρχει διατυπωµένη πολιτική σε θέµατα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης και σχέδιο δράσης για τη µείωση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 

Επιτόπιος έλεγχος                        
3 

 
9 

Τα ψυκτικά υγρά που χρησιµοποιούνται στα ψυγεία και τα 
κλιµατιστικά δεν περιέχουν υδροχλωροφθοράνθακες και 
χλωροφθοράνθρακες ( HCFC και CFC Free)  

Επιτόπιος έλεγχος                        
3 

 
9 

Εφαρµόζονται συστήµατα φυσικού φωτισµού (σε συνδυασµό µε 
απουσία χρήσης ηλεκτρικού φωτισµού κατά τη διάρκεια της 
ηµέρας) 

Επιτόπιος 
Έλεγχος 

                       
3 

 
9 

Λαµπτήρες χαµηλής κατανάλωσης ενέργειας 
-στο 50 έως  80% των πηγών φωτισµού  
- στο 80% των πηγών φωτισµού 

Αρχείο 
καταγραφής 
θέσεων στις 
οποίες 
χρησιµοποιούνται 
οι λαµπτήρες 
χαµηλής 
κατανάλωσης 
ενέργειας 

                       
3 

 
 
9 

Γίνονται µετρήσεις και τηρούνται στατιστικά στοιχεία για 
κατανάλωση ενέργειας, νερού κτλ. 

Επιτόπιος έλεγχος 
σε σχετικά  Αρχεία 

                       
3 

 
 
9 

Χρησιµοποιούνται ανανεώσιµες πηγές παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας  
(π.χ. ηλιακή ενέργεια ή αιολική ενέργεια).  

Τεχνικά 
χαρακτηριστικά 
κατασκευαστή 

                    
3 

 
9 

Χρησιµοποιούνται µη τοξικά, µη διαβρωτικά, βιοαποικοδοµήσιµα 
καθαριστικά προϊόντα 

Έλεγχος 
προδιαγραφών 
χρησιµοποιούµεν
ων χηµικών 

                      
3 

 
 
9 

Οι οροφές ή/ και οι εξωτερικοί τοίχοι είναι µονωµένοι 

Τεχνική έκθεση 
περιγραφής 
µόνωσης των 
τοίχων και οροφής 

                     
2 

 
 
6 

Χρησιµοποιούνται χαρτιά που δεν έχουν προηγουµένως υποστεί 
λεύκανση µε χλώριο ή ενώσεις του χλωρίου. Χαρτί µε σήµανση 
TCF, υδατοδιαλυτό.  

Προδιαγραφές 
χαρτιού   1                   

 
3 

Οι δεξαµενές ζεστού νερού και οι σωλήνες µεταφοράς ζεστού 
νερού καλύπτονται µε µονωτικά υλικά µε σκοπό την µείωση  
απώλειας θερµότητας 

Επιτόπιος έλεγχος                        
1 

 
 
3 

 

             ΜΕΓΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 75 

 
 

 

 

 

7.3 Ποιότητα εξυπηρέτησης  

7.3.1  Υποχρεωτικά κριτήρια 
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ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 
Υπάρχουν έντυπα αξιολόγησης της επιχείρησης από τους πελάτες τα 
οποία θα πρέπει να συλλέγονται ανά τακτά διαστήµατα ώστε να 
λαµβάνονται εγκαίρως διορθωτικές ενέργειες σε τυχόν προβλήµατα. Η 
επιχείρηση να ενθαρρύνει τη συνεχή αξιολόγηση της από τους πελάτες 
της  

Αρχείο αξιολογήσεων, έντυπο 
ικανοποίησης πελάτη (Βλέπε υπόδειγµα) 

∆ίνεται στον πελάτη  πλήρης και αναλυτικός λογαριασµός χρεώσεων  Αρχείο λογαριασµών και δελτίων 
παραγγελίας 

 
7.3.2 Προαιρετικά κριτήρια 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

ΜΕΓΙΣΤΗ 
ΒΑΘΜΟ-
ΛΟΓΙΑ 

Υπάρχει επαρκής χώρος αναµονής στην 
είσοδο Επιτόπιος έλεγχος                            

3 

 
 
9 

Το πρακτορείο είναι ενηµερωµένο σχετικά µε 
τα δροµολόγια υπεραστικών γραµµών, 
πληροφορίες για την περιοχή, αξιοθέατα, 
δραστηριότητες, διαδροµές, εκδηλώσεις κλπ. 
ώστε να µπορεί να εξυπηρετεί τους πελάτες. 

Ελέγχεται το διαθέσιµο 
πληροφοριακό υλικό                          3 

 
 
9 

Παροχή υπηρεσιών ταξιδιωτικής ασφάλειας 
στους πελάτες (αποζηµίωση όταν θεωρείται 
αναγκαίο) 

Αλληλογραφία, σχετικά 
έγγραφα 

                          
3 

 
 
9 

Υποστήριξη διαχείρισης παραπόνων και 
υποδείξεων πελατών µετά την πώληση 
προιόντων και υπηρεσιών 

Επιτόπιος έλεγχος 
τεκµηρίωσης καταγραφής 
και αντιµετώπισης 
παραπόνων 

                          
3 

 
 
9 

∆υνατότητα άµεσης πρόσβασης του πελάτη 
µέσω τηλεφώνου η ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου τουλάχιστον 5 ηµέρες την 
εβδοµάδα 

Επιτόπιος έλεγχος                           
2 

 
 
6 

Υπάρχει κατάλογος των αποδεκτών 
πιστωτικών καρτών και άλλων τρόπων 
πληρωµής, όπως traveler΄s checks, σε 
εµφανές σηµείο 

Επιτόπιος έλεγχος                            
1 

 
 
3 
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7.4 Τοπικά χαρακτηριστικά 

7.4.1  Υποχρεωτικά κριτήρια 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

Έχει τοποθετηθεί υλικό προβολής των ιστορικών 
µνηµείων  και των αξιοθέατων της περιοχής σε 
εµφανείς χώρους της επιχείρησης   

Έντυπο υλικό πληροφοριών 

 
Υπάρχει µόνιµο εκθετήριο µε τουριστικούς οδηγούς, 
ενηµερωτικά έντυπα για τρόπους µεταφοράς από και 
προς την επιχείρηση, άλλα έντυπα για πολιτιστικές 
και άλλες τοπικές δραστηριότητες καθώς και µε 
χάρτες της περιοχής  

Επιτόπιος έλεγχος  

Προωθείται η συνεργασία µε τουλάχιστον έναν 
τοπικό  παραγωγό  ή 
παροχέα  υπηρεσιών ή κατασκευαστή 

Επιτόπιος έλεγχος για χρήση ή προβολή τοπικά παραγόµενων 
προϊόντων 
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Η επιχείρηση στηρίζει µ’ έναν τουλάχιστον τρόπο ή 
σε συνεργασία µε τοπικούς φορείς πολιτιστικές και 
κοινωνικές δραστηριότητες του Τόπου ( προβολή 
ιστορικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς, µνηµείων 
κ.λπ. ) 

Επιτόπιος έλεγχος 

Ο περιβάλλον χώρος της επιχείρησης βρίσκεται σε 
αρµονία µε τον αρχιτεκτονικό χαρακτήρα του λοιπού 
κτίσµατος 

Επιτόπιος έλεγχος 

 
7.4.2 Προαιρετικά κριτήρια 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

ΜΕΓΙΣΤΗ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

Χρήση παραδοσιακού - διατηρητέου κτιρίου Νοµιµοποιητικά έγγραφα                              
3  

 
9 

Το πρακτορείο συµµετέχει σε τοπικό δίκτυο 
επιχειρήσεων  

Τεκµηρίωση συνεργασίας, 
έντυπο υλικό 

                             
3 

 
 
9 

Το πρακτορείο είναι εγκατεστηµένο στα πλαίσια 
ευρύτερου παραδοσιακού οικισµού 

Επιτόπιος έλεγχος, 
νοµιµοποιητικά έγγραφα 

                             
3 

 
9 
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7.5 Προβολή 

7.5.1 Υποχρεωτικά κριτήρια 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

Επωνυµία πρακτορείου - Προβολή εταιρικού λογοτύπου µε διάφορους 
τρόπους όπως ενδεικτικά : εταιρική ταυτότητα σε όλα τα έντυπα, τιµολόγια, 
στολές εργασίας προσωπικού κλπ. 

Επιτόπιος έλεγχος 

Ύπαρξη επιγραφών – σήµανσης  Επιτόπιος έλεγχος 

 
7.5.2 Προαιρετικά κριτήρια 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

ΜΕΓΙΣΤΗ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

Περιηγήσεις, τουριστικοί οδηγοί, ιστότοποι, εκθέσεις στα οποία 
αναφέρεται ή συµµετέχει το πρακτορείο 

Αρχείο οδηγών, 
ιστότοποι, αρχεία 
συµµετοχών 

3 

 
9 

Το πρακτορείο προωθεί εξειδικευµένα τουριστικά προϊόντα τα οποία 
συµβάλλουν στην επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου και προώθηση 
εναλλακτικών µορφών τουρισµού στον προορισµό. 

 Επιτόπιος έλεγχος 3 
 
9 

Τρόποι µεταφοράς από και προς την επιχείρηση - δυνατότητα χρήσης 
δηµοσίων / ιδιωτικών µεταφορικών µέσων. ∆ιευκόλυνση σύνδεσης µε 
κύριες αρτηρίες  

Ενηµερωτικό υλικό 
επισκεπτών 

                          
3 

 
 
9 

Υπαρξη ιστοσελίδας στο διαδίκτυο  Επιτόπιος Έλεγχος 3 

 
 
9 
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8 ΑΠΟΝΟΜΗ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

8.1 Αξιολόγηση και κατάταξη των τουριστικών επιχειρήσεων 

Η τουριστική  επιχείρηση πρέπει να ικανοποιεί το σύνολο των υποχρεωτικών κριτηρίων ώστε 
να διεκδικήσει κάποιο από τα τρία επίπεδα σήµατος ποιότητας.  
 
Για την απονοµή του σήµατος ποιότητας, κατά την επιθεώρηση επιβεβαιώνεται κατ αρχή ότι 
πληρούνται τα υποχρεωτικά κριτήρια της τεχνικής προδιαγραφής ΕΛΟΤ 1427. 
 
Εαν πληρούνται τα υποχρεωτικά κριτήρια, τότε ακολουθεί η επιθεώρηση των πραιρετικών 
κριτηρίων. 
Το σύνολο των γινοµένων της κάθε οµάδας κριτηρίων αθροίζεται και προκύπτει η τελική 
βαθµολογία της συγκεκριµένης οµάδας κριτηρίων σε σχέση µε την µέγιστη δυνατή 
βαθµολογία της ίδιας οµάδας. 
Οι τελικές βαθµολογίες κάθε οµάδας κριτηρίων, αθροίζονται και έτσι προκύπτει η συνολική 
βαθµολογία της τουριστικής επιχείρησης. 
 
Η βαθµολόγηση για το σύνολο των προαιρετικών κριτηρίων παρέχει τη δυνατότητα κατάταξης 
των επιχειρήσεων, αντίστοιχα, σε τρεις βαθµίδες, ανεξαρτήτως τύπου επιχείρησης, µεγέθους, 
και επιπέδου των παρεχόµενων υπηρεσιών. Η βαθµολογία των προαιρετικών κριτηρίων 
ακολουθεί την κλίµακα 1, 2, 3, όπου το 3 είναι η βέλτιστη απόδοση, δηλαδή η πλήρης 
ικανοποίηση του κριτηρίου.  
Η βαθµολογία (1 έως 3)  των προαιρετικών κριτηρίων συνδυάζεται µε την βαρύτητα του κάθε 
κριτηρίου (1 έως 3). Το γινόµενο των δύο αυτών βαθµολογιών αποτελεί την τελική βαθµολογία 
του κριτηρίου.  
 
Στον παρακάτω πίνακα συνδέονται τα επίπεδα της επιτευχθείσας βαθµολογίας µε την 
απονοµή του σήµατος Ο∆ΥΣΣΕΑΣ, αναλόγου επιπέδου. 
 
 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΣΗΜΑΤΟΣ 

 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ∆ΥΝΑΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  
ΕΠΙΠΕ∆Ο 
ΣΗΜΑΤΟΣ  

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ  
 

ΧΜΕ  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 

1 Από  (30%) έως (60%) 
147-293 µονάδες 

Από 30% έως 60%.  
Από 120 έως 239  
µονάδες 

Από 30% έως 60%. 82 
έως 164  
Μονάδες 

2 Ανω του (60%) - (80%) 
294- 391 µονάδες 

Ανω του 60% έως 80%
240-319 µονάδες 

Ανω του 60% έως 80%.  
165-218 µονάδες 

3 Ανω του 80%. Από 392, 
έως 489 
Μονάδες 

Ανω του 80%,   
320 µονάδες έως 399 
µονάδες 

Ανω του 80%. 219 έως 
273 
Μονάδες 

Μέγιστη Βαθµολογία  
ανά κατηγορία  
Τουριστικής . 
Επιχείρησης 

489 399 273 

 

 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Ανεξάρτητα του αν η Τουριστική Επιχείρηση έχει επιτύχει την 
απαιτούµενη ελάχιστη βαθµολογία για την απονοµή ενός από τα σήµατα ποιότητας 1, 2 ή 3, 
θα πρέπει να έχει ταυτόχρονα επιτύχει τουλάχιστον το 30% της απαιτούµενης βαθµολογίας 
για κάθε ένα από τα προαιρετικά κριτήρια (πέντε κατηγορίες). Σε περίπτωση που η 
αξιολογούµενη τουριστική επιχείρηση δεν καλύπτει το 30% όλων των προαιρετικών κριτηρίων, 
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τότε απονέµεται σήµα ποιότητας της αµέσως κατώτερης κατηγορίας (δηλαδή αντί του 3 
απονέµεται το 2, αντί του 2 απονέµεται το 1.  
Παρακάτω παρατίθενται τρία παραδείγµατα για την καλύτερη κατανόηση της µεθοδολογίας 
βαθµολόγησης και απονοµής σήµατος ποιότητας. 
 
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ 1 
Το ξενοδοχείο Α επιθεωρείται και πληροί όλα τα υποχρεωτικά κριτήρια σε κάθε οµάδα 
κριτηρίων. Στα πραιρετικά κριτήρια επιτυγχάνει βαθµολογία  405/489 στο σύνολο τους. 
 
Αναλυτικά δε σε κάθε οµάδα κριτηρίων το ξενοδοχείο επέτυχε βαθµολογία : 
 

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ : Βαθµοί 90/102 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ: Βαθµοί 129/150  
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ: Βαθµοί 93/102 
ΤΟΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: Βαθµοί 75/108 
ΠΡΟΒΟΛΗ: Βαθµοί 18/27 

      
Σε όλες τις οµάδες πραιρετικών κριτηρίων το ξενοδοχείο έχει επιτύχει άνω του 30% της 
µέγιστης βαθµολογίας κάθε οµάδας, Αρα σε συνδυασµό µε τη συνολική του βαθµολογία           
(405/489) απονέµεται το σήµα ποιότητας 3. 
 
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ 2 
 
Το εστιατόριο Β επιθεωρείται και πληροί όλα τα υποχρεωτικά κριτήρια. Στα προαιρετικά 
κριτήρια επιτυγχάνει βαθµολογία    258/399 στο σύνολό τους. 
 
Αναλυτικά δε,σε κάθε οµάδα κριτηρίων, το εστιατόριο επέτυχε βαθµολογία: 
 

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ : Βαθµοί  89/102 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ: Βαθµοί 108/135  
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ: Βαθµοί 39/45 
ΤΟΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: Βαθµοί 18/90 
ΠΡΟΒΟΛΗ: Βαθµοί 6/27 

 
Στην οµάδα προαιρετικών κριτηρίων «ΤΟΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ» και στην οµάδα 
«ΠΡΟΒΟΛΗ» το εστιατόριο επέτυχε βαθµολογία 18/90 και 6/27 αντίστοιχα που είναι 
χαµηλότερη του 30% της µέγιστης βαθµολογίας που απαιτούν οι συγκεκριµένες οµάδες 
κριτηρίων. 
Αρα δεν απονέµεται σήµα. 
 
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ 3 
Το τουριστικό γραφείο Γ επιθεωρείται και πληροί όλα τα υποχρεωτικά κριτήρια του σήµατος 
ποιότητας. Η βαθµολογία που συγκεντρώνει είναι 100 µονάδες, που θα το κατέτασσε 
κανονικά υποψήφιο για την απονοµή του σήµατος 1. Οµως, στην οµάδα κριτηρίων 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ συγκεντρώνει βαθµολογία 15 µονάδες που είναι κατώτερη 
του 30% της µέγιστης βαθµολογίας των προαιρετικών κριτηρίων για την ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. Εποµένως δεν απονέµεται Σήµα Ποιότητας. 
 
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ 4  
Το τουριστικό γραφείο ∆ επιθεωρείται και πληροί όλα τα υποχρεωτικά κριτήρια του σήµατος 
ποιότητας. Η βαθµολογία που συγκεντρώνει είναι 180 µονάδες, που θα το κατέτασσε 
κανονικά υποψήφιο για την απονοµή του σήµατος 2. Οµως, στην οµάδα κριτηρίων 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ συγκεντρώνει βαθµολογία 21 µονάδες που είναι κατώτερη 
του 30% της µέγιστης βαθµολογίας των προαιρετικών κριτηρίων. Εποµένως του απονέµεται 
το Σήµα Ποιότητας 1. 
 
Η απονοµή του σήµατος γίνεται βάσει της αρχικής αξιολόγησης, από τον οργανισµό 
απονοµής του σήµατος. Για την αξιοποίηση των ευκαιριών βελτίωσης που εντοπίζονται κατά 
τις αξιολογήσεις και την παρακολούθηση της υλοποίησης των σχετικών διορθωτικών ή 
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προληπτικών ενεργειών, απαιτείται η διενέργεια αξιολογήσεων επιτήρησης, µία ανά έτος κατ’ 
ελάχιστον, σε συνθήκες πλήρους λειτουργίας της επιχείρησης.  

8.2 Ανάκληση σήµατος  

Ο Οργανισµός απονοµής του σήµατος µπορεί να ανακαλέσει το σήµα ή να αλλάξει επίπεδο 
κατάταξης, σε περίπτωση που, µετά από επιθεώρηση επιτήρησης, διαπιστωθεί ότι δεν 
τηρούνται οι απαιτήσεις του προτύπου  και οι υποχρεώσεις  του οργανισµού που κατέχει το 
σήµα ή υπάρχει µεταβολή του βαθµού ικανοποίησης των κριτηρίων. Ειδικότερα το σήµα 
µπορεί να ανακληθεί και για λόγους όπως οι παρακάτω:  
 

1. Εισαγωγή τροποποιήσεων ή αλλαγών κατά την χρονική περίοδο ισχύος, οι οποίες 
έχουν τροποποιήσει αποφασιστικά τις εσωτερικές λειτουργίες της επιχείρησης ώστε 
το επίπεδο ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται από την τουριστική επιχείρηση 
δεν ικανοποιούν τις ελάχιστες απαιτήσεις 

2. Εντοπισµός ή πληροφόρηση για µείζουσας αστοχίας και επιβεβαίωση κατόπιν 
διερεύνησης 

3. Πτώχευση, αλλαγή δραστηριότητας, διακοπή λειτουργίας για οποιονδήποτε λόγο 
4. Μη αποδοχή αιτήµατος για επιθεώρηση επιτήρησης 

 
Η ανάκληση της πιστοποίησης µπορεί να ισχύσει προσωρινά, ώστε   να δοθεί η δυνατότητα 
στην επιχείρηση  να λάβει τις κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες για άρση της µη 
συµµόρφωσης. 
 

8.3. Χρήση σήµατος και σχετική πληροφόρηση 

Η τουριστική επιχείρηση στην οποία έχει απονεµηθεί σήµα ποιότητας, µπορεί να χρησιµοποιεί 
το σήµα για σκοπούς προώθησης και προβολής, όπως για παράδειγµα στα έντυπά της, στους 
χώρους της ή στον Τύπο. Η τουριστική επιχείρηση έχει την υποχρέωση να αποδεικνύει τη 
συµµόρφωσή της µε τα κριτήρια της τεχνικής προδιαγραφής ΕΛΟΤ 1427, θέτοντας στη 
διάθεση των εξουσιοδοτηµένων επιθεωρητών τα σχετικά έγγραφα και φακέλους. Η παρουσία 
του αρµόδιου προσωπικού στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης, κατά την επιθεώρηση, είναι 
επίσης υποχρεωτική.  

Μετά την απονοµή του σήµατος  από τον Φορέα η τουριστική επιχείρηση έχει  δικαίωµα 
χρήσης του σε όλες τις δραστηριότητες προβολής και στους χώρους της.  

 

 

 

 

 

 

 

 


