


 
Covid-19 – Σχέδιο Δράσης Covid-19 – Αction Plan 

Σχζδια Δράςησ Action Plan 

Η επίχειρθςθ εφαρμόηει φςτθμα Διαχείριςθσ ελζγχου διαδικαςιϊν ι 
αςφάλειασ τροφίμων 

Σhe company implements a Food Process Control or Food Safety 
Management System 

Σο ςχζδιο δράςθσ είναι ςφμφωνο με τισ οδθγίεσ του ΕΟΔΤ 
Είναι επικαιροποιθμζνο 

The action plan is in accordance with the instructions of NPHO and is 
updated 

Οριςμόσ ςυντονιςτι: 
Η διεφκυνςθ του καταλφματοσ ορίηει ςυντονιςτι για τθν επίβλεψθ 
τθσ εφαρμογισ του ςχεδίου δράςθσ. Η κζςθ του ςυντονιςτι μπορεί 
να καλφπτεται από τον ιδιοκτιτθ τθσ επιχείρθςθσ, από υπάρχουςα 

κζςθ Γενικοφ Διευκυντι/Διευκυντι Ποιότθτασ κ.λπ. ι από νζα κζςθ 
ςτο οργανόγραμμα. Επίςθσ, μπορεί να οριςκεί ςε επίπεδο Ομάδασ 

Διαχείριςθσ. 

Coordinator appointment: 
The management of the accommodation appoints a coordinator to 

oversee the implementation of the action plan. The position of 
coordinator is covered by either the business owner,or an existing 
position of General Manager / Quality Manager, etc. or by a new 

position within the organization chart. It can also be set at 
Management level. 

Οριςμόσ υπευκφνου ανά τμιμα. Η διεφκυνςθ του καταλφματοσ ι ο 
ςυντονιςτισ ζχει ορίςει υπευκφνουσ για τθν τιρθςθ των 

πρωτοκόλλων για κάκε επιμζρουσ τμιμα του καταλφματοσ (πχ. F&B, 
Housekeeping). 

Appointment of a manager per department. The management of the 
accommodation or the coordinator have appointed those responsible 

for the compliance of the protocols for each individual part of the 
accommodation (eg F&B, Housekeeping). 

Τπάρχει Σεκμθρίωςθ ςυνεργαςίασ με ιατρό ο οποίοσ ενεργεί βάςει 
των οδθγιϊν του ΕΟΔΤ για τον ζλεγχο του COVID-19 και ειδικότερα 
να είναι εκπαιδευμζνοσ ςτθ λιψθ ρινοφαρυγγικοφ δείγματοσ για 

μοριακό ζλεγχο από φποπτο κροφςμα 
Ζχει τθ δυνατότθτα παρακολοφκθςθσ του φποπτου κροφςματοσ και 

των ςτενϊν επαφϊν του. 

There is documentation of cooperation with a doctor who acts 
according to the instructions of NPHO  regarding COVID-19 checking , 

who is particularly trained in taking a nasopharyngeal sample for 
molecular control from a suspected case. 

There is the ability to monitor the suspected case and its close 
contacts. 

Εκπαίδευςη Training 

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. 
 

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

από εξωτερικό διαπιςτευμζνο ςυνεργάτθ). 

For accommodation comprised by over 50 rooms, training of at least 
one person (coordinator) per service - part of the accommodation, 

which then trains the rest staff. 
 
 

For accommodation comprised by less than 50 rooms, training of at 
least one person (coordinator) per accommodation, which then trains 

the rest staff. 
 

In any case, there are namely references within the plan of the 
individuals, duration and training type (eg, distance learning, training 

from some third accredited party). 

Προκεςμία ολοκλιρωςθσ εκπαίδευςθσ ςυντονιςτι: 
• Για ξενοδοχεία ςυνεχοφσ λειτουργίασ: 20/06/2020 

• Για λοιπά καταλφματα: 05/07/2020 

Coordinator training completion deadline: 
• For hotels with continuous operation: 20/06/2020 

• For other accommodation: 05/07/2020 

Τπάρχουν υπεφκυνεσ δθλϊςεισ προςωπικοφ ότι ζλαβε εκπαίδευςθ 
για τα επιμζρουσ πρωτόκολλα ςφμφωνα με τα κακικοντά του και 

τιρθςθ ςχετικοφ αρχείου 

There exist staff solemn declaration documents, stating they have 
received training on individual protocols relevant to their duties, kept 
as a relevant archieve. 

Γενικά κζματα οργάνωςθσ του καταλφματοσ General organizational issues of the accommodation 

Η επιχείρθςθ χορθγεί ςε κάκε μζλοσ του προςωπικοφ επαρκι Μζςα 
Ατομικισ Προςταςίασ και να εξαςφαλίηει τθ ςυνεχι επάρκεια των 

αποκεμάτων 

 The company provides each member of the staff with adequate 
Personal Protective Equipment and ensures there exists continuous 

adequacy of the stocks 

Σο προςωπικό γνωρίηει ότι πρζπει να μείνει ςτο ςπίτι και να ηθτιςει 
ιατρικι βοικεια αν παρουςιάηει ςυμπτϊματα ςχετικά με τον ιό, 

ενθμερϊνοντασ τον υγειονομικό υπεφκυνο του καταλφματοσ; Επίςθσ, 
εφόςον ζρκει ςε επαφι με κροφςμα οφείλει να μείνει ςτο ςπίτι. 

Staff members know they have to stay at home and seek medical help 
if they have symptoms of the virus, informing the health manager of 

the accommodation. Additionaly, in casy staff members make contact 
with a confirmed case, they have to stay at home. 

Η επιχείρθςθ κάνει κερμομζτρθςθ κάκε πρωί του προςωπικοφ του. Staff members’ themperature is measured daily. 

Σςέδιξ Δοάζηπ - Ύπξπηξρ Κοξύζμαηξπ Action Plan  - Suspected Case 



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. Η 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 Ποιότθτασ 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. 

Appointment of a person responsible for the implementation of the 
suspected case management plan. It is necessary to appoint a person 
in charge to ensure the implementation of the case management plan 

for the accommodation. The position of the person in charge of the 
implementation of the case management plan, depending on the size 
of the accommodation, may be covered by the owner of the business, 
by an existing position of General Manager / Quality Manager, etc. or 
by a new position withiin the organization chart. It can also be set at 
Management level. The coordinator overseeing the action plan and 

the person in charge of implementing the suspicious case 
management plan may be the same individual. 

Κξιμξπξίηζη Σηξιςείτμ Επικξιμτμίαπ Communicating Contact Details 

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

Notification of contact details of the person responsible for the 
implementation of the suspected case management plan as per the 

certification process of article 4 of this decision. 
Κοινοποίθςθ ςτοιχείων επικοινωνίασ του ιατροφ που ςυνεργάηονται 
ι του παρόχου υπθρεςιϊν δευτεροβάκμιασ φροντίδασ υγείασ κατά 

τθ διαδικαςία πιςτοποίθςθσ του άρκρου 4 τθσ παροφςασ απόφαςθσ. 

Communication of contact details of the collaborating physician or the 
secondary health care provider as per the certification process of 

Article 4 of this Decision. 

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 Προςταςίασ 
Προςωπικϊν Δεδομζνων (GDPR) και να ζχουν ενθμερωκεί όλοι οι 
επιςκζπτεσ ότι τθρείται αρχείο για λόγουσ προςταςίασ δθμόςιασ 

υγείασ. 

COVID-19 accommodation archieve and  event book keeping. For the 
purposes of public health protection actions, the accommodation 

management / administration must keep a record of the staff 
members and all persons residing in the accommodation - name, 

nationality, date of arrival and departure, contact details (address, 
telephone, e-mail ) - to make it possible to communicate with close 

contacts of any COVID-19 impact, which may be identified afterwards. 
Attention should be paid to the General Regulation on Personal Data 
Protection (GDPR) and all  visitors shall be informed that a file is kept 

for reasons of public health protection. 

Εμημέοτζη & Επικξιμτμία Information & Communication 

Η επιχείρθςθ κοινοποιεί τα μζτρα και τισ απαιτιςεισ του 
Προγράμματοσ Δράςθσ ςε όλουσ τουσ εςωτερικοφσ και εξωτερικοφσ 

φορείσ/ςυνεργάτεσ 
Είναι διακζςιμθ και επαρκισ θ πλθροφόρθςθ αυτι 

Κακιερϊνει, εφαρμόηει και διατθρεί αποτελεςματικι επικοινωνία με: 
α) υπαλλιλουσ 
β) ενοικιαςτζσ 

γ) προμθκευτζσ και υπεργολάβουσ 
β) επιςκζπτεσ 

ε) ευρφ κοινό 

Σhe company communicates the measures and requirements of the 
Action Plan to all internal and external actors / partners 

This information is available and sufficient 
it establishes, implements and maintains effective communication 

with: 
a) employees 

b) tenants 
c) suppliers and subcontractors 

b) visitors 

e)the  general public 
Ζχει γίνει 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. 

The touristic accommodation’s website has been updated with a 
special COVID-19 section, on which measures and the new policy of 
the accommodation on taking increased hygiene measures, changes 

in operating hours of common areas, modification of check-in / check-
out duration will be uploaded. 

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) 

Updates concering available means within the accommodation (eg on 
shared TVs, on room TVs public area entrances signage and printed 

information at reception 

Ποτηόκξλλξ ρπηοεζίαπ ρπξδξςήπ 
(reception/concierge) 

Reception Protocol 

Σο προςωπικό τθρεί τα βαςικά μζτρα αποφυγισ μετάδοςθσ του 
κορωνοϊοφ - COVID-19. 

The staff complies with the basic measures to avoid covid-19 
transmission. 

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

Any individual belonging to vulnerable groups, are not  assigned 
reception duties. 

Όταν ηθτείται, 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.Π. 

Upon request, it is possible to: a) inform visitors about the 
accommodation policy and the measures it has taken to address any 

incidents, b) provide useful information for health providers, 
pharmacies, etc. in the area and / or within the accommodation and 

c) Personal Protective Equipment provision. 



Ανάρτθςθ ενθμερωτικισ πινακίδασ (banner) βαςικϊν υγειονομικϊν 
οδθγιϊν μεταφραςμζνων ςε αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά. 

υμπλθρωματικά, θ παροχι των οδθγιϊν αυτϊν μζςω ανάπτυξθσ 
εφαρμογισ ςε κινθτά τθλζφωνα. 

Basic health instructions translated in english, french, german 
communication via a banner. In addition, the provision of these 

instructions through the development of an application on mobile 
phones. 

Σο προςωπικό μπορεί να αναγνωρίηει ςυμπτϊματα πελατϊν και να 
το αναφζρει αμελλθτί ςτον ςυντονιςτι του ςχεδίου δράςθσ ι ςτον 

υπεφκυνο εφαρμογισ του ςχεδίου διαχείριςθσ φποπτου κροφςματοσ. 

The personnel is able to recognize customer symptoms and report 
them directly to the action plan coordinator or the person responsible 

for implementing the suspected case management plan. 

Χριςθ plexiglass ςτθν υποδοχι (τοποκζτθςθ πολυκαρβονικοφ 
υλικοφ). 

Plexiglass use at reception areas  (placement of polycarbonate 
material). 

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

Antiseptic for customer use (fixed or non-fixed devices) at reception. 

Σακτικι απολφμανςθ των επιφανειϊν τθσ υποδοχισ (reception desk). Regular disinfection of the surfaces of reception desks. 

Ζχει γίνει 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. 

The reception desk and area have been suitably configured, two 
meter distance setting floor marking for the customer to customer 

stand on has been added / appropriate distance signace in the waiting 
area, proper arrangement of furniture and proper queue 

management in order to reduce waiting time. 

Αποφυγι ςυνωςτιςμοφ κατά το check-in/check-out - τιρθςθ 
αποςτάςεων 

     Overcrowding during check-in / check-out avoidance 

Ηλεκτρονικι πλθρωμι των δαπανϊν διαμονισ, θλεκτρονικι 
αποςτολι λογαριαςμϊν, τιμολογίων και αποδείξεων. 

Electronic payment of accommodation expenses, electronic sending 
of checks, invoices and receipts 

Απολφμανςθ των key cards και κλειδιϊν -τοποκζτθςι τουσ ςε ειδικό 
δοχείο προσ απολφμανςθ 

Disinfection of key cards and keys – placing them in a special 
container for disinfection 

Διεφρυνςθ διάρκειασ check-out και check-in μεταξφ των διαμονϊν 
(check out μζχρι τισ 11.00 πμ και check in από τισ 3.00 μμ). Η 

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. 

Extension of check-out and check-in between stays (check out until 
11.00 am and check in from 3.00 pm). This change in the time interval 

between each check in and check out is mandatory to ensure that 
between different customers the room is thoroughly cleaned and 

disinfected, as well as that adequate natural ventilation of the space is 
followed. 

Απαγόρευςθ ειςόδου ςτα δωμάτια ςε μθ δια-μζνοντεσ. No entry in rooms for non-residents. 

Ποτηόκξλλξ ρπηοεζιώμ ξοόθξρ, δτμαηίτμ 
και κξιμόςοηζητμ ςώοτμ (καθαοιόηηηα- 

housekeeping). 

Protocol of floor, room and common areas 
cleaning services (housekeeping). 

Σθρείται πρόγραμμα κακαριςμοφ και απολφμανςθσ, ςφμφωνα με τθ 
με αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020 εγκφκλιο του Τπουργείου 

Τγείασ «Μζτρα κακαριςμοφ και απολφμανςθσ ςε χϊρουσ και 
επιφάνειεσ κατά τθν εξζλιξθ τθσ πανδθμίασ του SARS-CoV-2» (ΑΔΑ: 

6ΚΨ6465ΦΤΟ-1ΝΔ), όπωσ ιςχφει 

A cleaning and disinfection program is implemented, according to no. 
Δ1γ / Γ.Π / οικ 19954 / 20.03.2020 circular of the Ministry of Health 

"Measures for cleaning and disinfection in places and surfaces during 
the evolution of the pandemic of SARS-CoV-2" (ΑΔΑ: 6ΚΨ6465ΦΤΟ-

1ΝΔ), as is in effect 

Εφαρμόηονται ειδικζσ οδθγίεσ κακαριςμοφ ςτθν περίπτωςθ 
εμφάνιςθσ κροφςματοσ ςφμφωνα με τισ αντίςτοιχεσ Οδθγίεσ του 

ΕΟΔΤ 

Special cleaning instructions are applied  in case of an accident 
according to the respective NPHO Directives 

Ενιςχφονται οι υπθρεςίεσ υγιεινισ ςε όλουσ τουσ κοινόχρθςτουσ 
χϊρουσ και ειδικότερα ςε αντικείμενα «υψθλοφ κινδφνου» (πχ. 

πόμολα, κομβία ανελκυςτιρων) 

Sanitation services are strengthened in all public areas and in 
particular in "high risk" objects (eg knobs, elevator knobs) 

Πραγματοποιείται ςχολαςτικό κακάριςμα και πολφ καλόσ αεριςμόσ 
δωματίου κατά τισ ϊρεσ που μεςολαβοφν μεταξφ διαμονϊν 

Thorough cleaning and very good room ventilation during the hours 
between stays takes place. 

Πραγματοποιείται ζλεγχοσ καλισ λειτουργίασ πλυντθρίων πιάτων και 
ροφχων (ωσ προσ τθ χρθςιμοποιοφμενθ κερμοκραςία και τθ 

δοςολογία απορρυπαντικϊν) 

There is a dishwashers and washing machines good operation control 
(in terms of temperature used and dosage of detergents) 

Διατίκεται εξοπλιςμόσ προςωπικοφ (γάντια, μάςκεσ, ρόμπα, κλειςτά 
παποφτςια). Κατά τθν εργαςία του, το προςωπικό κακαριότθτασ 
τθρεί τα βαςικά μζτρα αποφυγισ με- τάδοςθσ του κορωνοϊοφ - 

COVID-19, δεν καπνίηει και δεν καταναλϊνει τρόφιμα ι ποτά 

Staff equipment (gloves, masks, robe, closed shoes) is available. 
During their operation,  cleaning staff members take basic measures 

to avoid transfer of the COVID-19, do not smoke and do not consume 
foods or drinks 

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. 

In particular, cleaning staff members are advised to use a simple 
surgical mask (in case of non-availability of a surgical mask, cloth mask 

use is recommended), gloves and a disposable waterproof robe. 

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. 

Non-regular room cleaning during the stay (avoiding contact of 
cleaning workers with a possible case and further transmission), 

except at customer request. 

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

Clothing and towel daily changing abolition by night shift, except at 
customer request. 



Επιλογι πολιτικισ μεταξφ κανονικοφ κακαριςμοφ και αναμονισ 24 
ωρϊν πριν το δωμάτιο διατεκεί ςε πελάτθ ι ςχολαςτικοφ 

κακαριςμοφ - απολφμανςθσ (πχ. με ατμοκα- καριςτι) ςτισ επίμαχεσ 
επιφάνειεσ δωματίου και μπάνιου. 

Policy selection between two alternatives: either regular cleaning plus 
24 hour wait, before the room is available to customers  or meticulous 

cleaning-disinfection (eg with steam-cleaner) on the room and 
bathroom surfaces. 

Απομάκρυνςθ διακοςμθτικϊν αντικειμζνων (μαξιλαριϊν, 
κλινοςκεπαςμάτων) 

Removal of decorative objects (pillows, sheets) 

Απομάκρυνςθ κοινόχρθςτων αντικειμζνων πολλαπλισ χριςθσ, όπωσ 
μενοφ, περιοδικά, κλπ 

Removal of shared objects for multiple use, such as menus, 
magazines, etc. 

Σοποκζτθςθ καλφμματοσ μιασ χριςθσ ςτα χειριςτιρια τθσ 
τθλεόραςθσ και του κλιματιςτικοφ. 

Installation of  a disposable cover on the TV and air conditioner 
remote controls. 

Οι υφαςμάτινεσ επιφάνειεσ (πχ ταπετςαρίεσ επίπλων) κακαρίηονται 
με ςυςκευι ατμοφ (κερμοκραςία> 70°C) 

Fabric surfaces are (eg furniture upholstery) cleaned with a steam 
appliance (temperature> 70 ° C) 

Σοποκζτθςθ ατομικϊν αντιςθπτικϊν υγρϊν ςε κάκε δωμάτιο ι 
ςυςκευισ αντιςθψίασ. 

Installation of individual antiseptic fluids in each room or antiseptic 
device. 

Σιρθςθ των κανόνων υγιεινισ από το προςωπικό που αςχολείται με 
τθ διαλογι ακάκαρτων λινϊν με χριςθ των ενδεδειγμζνων ΜΑΠ 

(ειδικισ ποδιάσ μιασ χριςθσ πάνω από τθ ςτολι, γαντιϊν και μάςκασ) 

Compliance with the hygiene rules by the staff involved in the sorting 
of dirty linen using the appropriate personal protective equipment 

(special disposable apron over the uniform, gloves and mask) 

Σοποκζτθςθ των χρθςιμοποιθμζνων υφαςμάτων, των 
κλινοςκεπαςμάτων και πετςετϊν ςε ειδικζσ, κλειςτζσ, επιςθμαςμζνεσ 

ςακοφλεσ ι ςάκουσ, προκειμζνου να μεταφερκοφν ςτουσ χϊρουσ 
πλυντθρίων; 

Placement of used fabrics, sheets and towels in special, closed, 
marked bags in order to be transported to the laundry areas 

Προςεκτικόσ διαχωριςμόσ (ςιμανςθ) περιοχϊν ακάκαρτων και 
κακαρϊν λινϊν 

Careful separation (marking) of dirty and clean linen areas 

Απολφμανςθ των καροτςιϊν για τθν μεταφορά των κλειςτϊν ςάκων 
με τα λινά, μετά από κάκε χριςθ 

Disinfection of the trolleys for closed linen bag carriage, after each use 

Εφαρμογι των οδθγιϊν για το πλφςιμο τουσ ςε ηεςτοφσ κφκλουσ 
(70°C ι περιςςότερο) με τα ςυνικθ απορρυπαντικά 

Application of the instructions for washing in hot circles (70 ° C or 
more) with the usual detergents 

Ζλεγχοσ ςε περίπτωςθ που θ υπθρεςία κακαριςμοφ του ιματιςμοφ 
παρζχεται από εξωτερικό ςυνεργάτθ ότι τθροφνται όλα τα 

απαιτοφμενα μζτρα και ότι παραδίδονται με τον κατάλλθλο τρόπο 

Checks ,in case the cleaning service of the clothing is provided by an 
external partner, that all the required measures are complied with 

and that they are delivered in the appropriate way 

Κατά τθν αποκικευςθ των κακαρϊν ειδϊν ιματιςμοφ λαμβάνεται 
μζριμνα για τθ διατιρθςθ αυτϊν ςε καλι και κακαρι κατάςταςθ. Σο 
ίδιο ιςχφει και για τθ μεταφορά του ιματιςμοφ ςτουσ χϊρουσ χριςθσ 

(δωμάτια, εςτιατόρια κ.λπ.) 

When storing clean clothing, care is  taken to keep it in good and 
clean condition. The sane applies to transfer of clothing to other areas 

(rooms, restaurants, etc.) 

Υπηοεζίεπ εζηίαζηπ (παοαζκεραζηήοια) Catering services (production site) 

Σθροφνται οι βαςικζσ αρχζσ HACCP  Basic HACCP principles  are implemented 

Σα εμπορεφματα παραλαμβάνονται από ςυγκεκριμζνο προςωπικό με 
χριςθ γαντιϊν και μάςκασ 

Goods are received by specified personnel using gloves and a mask 

Αποςτάςεισ μεταξφ των εργαηομζνων ςτθν κουηίνα τθροφνται 
ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ των υγειονομικϊν αρχϊν, όπωσ αυτζσ 

ιςχφουν κάκε φορά 

Distance among  kitchen workers is kept according to health 
authoritie requirements, as per case application 

Τπάρχει ςιμανςθ μθ ειςόδου ςτο χϊρο τθσ κουηίνασ για τουσ μθ 
ζχοντεσ εργαςία. ε περίπτωςθ που αυτό δεν μπορεί να αποφευχκεί, 
παρζχονται ςτον επιςκζπτθ κατάλλθλα μζςα ατομικισ προςταςίασ. 

There of non-entry signace in the kitchen area for no kitchen staff 
individuals. If this cannot be avoided, the visitor is provided with 

appropriate personal protective equipment 

Υπηοεζίεπ εζηίαζηπ (Εζηιαηόοια) Catering services (Restaurants) 

Σο εςτιατόριο λειτουργεί, μπαρ κτλ. ςφμφωνα με το ιςχφον 
νομοκετικό πλαίςιο και τισ αντίςτοιχεσ οδθγίεσ του ΕΟΔΤ 

The restaurant, bar, etc. operates according to the current legal 
framework and the corresponding instructions of the NPHO. 

Πραγματοποιείται απολφμανςθ χεριϊν ςτθν είςοδο και ζξοδο από 
τον κάκε χϊρο (ςτακερζσ ι μθ ςυςκευζσ) 

Hand disinfection is performed at the entrance and exit of each area 
(fixed or non-fixed devices) 

Σθροφνται τα βαςικά μζτρα αποφυγισ μετάδοςθσ του κορωνοϊοφ - 
COVID-19 από το προςωπικό 

Staff members comply with basic measures to prevent covid 19 
transmission. 

Πραγματοποιείται πλφςιμο χειροπετςζτων, τραπεηομάντθλων και 
όλων των μαχαιροπίρουνων ακόμα και αυτϊν που δεν 

χρθςιμοποιικθκαν 

Hand towels, tablecloths and all cutlery, even those that have not 
been used, are washed 

Υπηοεζίεπ εζηίαζηπ (Εζηιαηόοια πξρ 
διαθέηξρμ μπξρθέ) 

Catering Services (Buffet Restaurants) 

Παροχι απολυμαντικοφ μζςου χεριϊν ςτθν είςοδο του μπουφζ και 
ζλεγχοσ από το προςωπικό ότι χρθςιμοποιείται από τουσ πελάτεσ 

Hand sanitizer is provided  at the entrance of the buffet and staff 
members ensure client usage. 

Σιρθςθ απαιτοφμενων αποςτάςεων κατά το ςερβίριςμα των 
πελατϊν ςτο μπουφζ 

 When serving customers at the buffet, required distances are 
maintained 



Τποχρεωτικι τοποκζτθςθ διαχωριςτικοφ προςτατευτικοφ (sneeze 
guards) 

Mandatory installation of a separating guard (sneeze guards) 

Σο ςερβίριςμα ςτον μπουφζ πραγματοποιεί-ται μόνο από το 
προςωπικό εςτίαςθσ, το οποίο κα φζρει τα ενδεδειγμζνα Μ.Α.Π. και 

τθρεί τα βαςικά μζτρα αποφυγισ μετάδοςθσ του κορωνοϊοφ – 
COVID-19 

Buffet service is carried out by catering staff members exclusively, 
who use the appropriate personal protective equipment and  comply 

with the basic measures to prevent covid-19 transmission. 

Πραγματοποιείται θ παράκεςθ των προϊόντων ςε ατομικά ςκεφθ ςτο 
μπουφζ, όπου δεν είναι δυνατό το ςερβίριςμα από το προςωπικό 

Goods  are provided in individual utensils in the buffet, when staff 
service is not possible. 

Η χριςθ κοινόχρθςτων ςκευϊν/αντικειμζνων dispenser, αυτόματεσ 
μθχανζσ ςερβιρίςματοσ (καφζ, χυμό κ.λπ.) γίνεται μόνο από το 

προςωπικό εςτίαςθσ 

 Shared utensils / dispenser items, automatic serving machines 
(coffee, juice, etc.) are used by catering staff members exclusively. 

Σο προςωπικό φζρει τα ενδεδειγμζνα Μ.Α.Π. και τθρεί τα βαςικά 
μζτρα αποφυγισ μετάδοςθσ του κο-ρωνοϊοφ - COVID-19 

The staff bears the appropriate personal protective equipment and 
complies with the basic measures to prevent covid – 19 transmission. 

Πρζπει κατά τθν κατανάλωςθ ποτϊν ςτα μπαρ να παρζχονται μόνο 
ςυςκευαςμζνα ατομικά ςυνοδευτικά. 

During beverage consumption within the facility bars, only prepacked 
snacks may be provided. 

Φώοξι αμασρςήπ για παιδιά Children's leisure facilities 

Απαγορεφεται θ λειτουργία εςωτερικϊν χϊρων αναψυχισ για παιδιά Indoor children recreation areas operation is forbidden. 
Όλο το προςωπικό του παιδικοφ ςυλλόγου ζλαβε εκπαίδευςθ 

ςχετικά με τισ διαδικαςίεσ ελζγχου των λοιμϊξεων για αυτοφσ τουσ 
τομείσ 

All children’s club staff members received training on infection control 
procedures for these areas 

Λειτουργοφν χϊροι αναψυχισ για παιδιά ςε εξωτερικό χϊρο 
ςφμφωνα με το ιςχφον νομοκετικό πλαίςιο 

Αν λειτουργοφν, κακαρίηονται και απολυμαίνονται βάςει 
πρωτοκόλλου 

There exist recreational areas for children outdoors according to the 
current legal framework 

If they work, they are cleaned and disinfected based on protocol 

Τπάρχει πρόβλεψθ περιοριςμοφ του αρικμοφ των παιδιϊν ςε 
εξωτερικζσ δομζσ παιδότοπων/παιδικϊν χαρϊν 

Limiting children in outdoor playground / playground structures 
numbers is envisaged. 

Παρακολουκοφνται τα παιδιά για τυχόν ςυμπτϊματα Children are monitored for any symptoms 

Κξλρμβηηικέπ δεναμεμέπ, δεναμεμέπ 
ρδοξμάλανηπ/ρδοξθεοαπείαπ και άλλεπ 

εγκαηαζηάζειπ ρδάητμ αμασρςήπ. 

Swimming pools, hydromassage / 
hydrotherapy tanks and other recreational 

water facilities. 

Απαρζγκλιτθ είναι θ τιρθςθ των κανόνων υγιεινισ ςε όλουσ τουσ 
χϊρουσ των κολυμβθτικϊν δεξαμενϊν. Η τιρθςθ των κανόνων 
υγιεινισ αφορά όλουσ που βρίςκονται ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ 
κολυμβθτικισ δεξαμενισ (προςωπικό, χριςτεσ τθσ δεξαμενισ) 

It is of outermost importance to comply with the  hygiene rules in all 
areas of swimming pools. Compliance of hygiene rules applies to all 

who are in the facilities of the swimming pool (staff, pool users) 

Γίνεται ζλεγχοσ του ςυςτιματοσ φδρευςθσ και αποχζτευςθσ ϊςτε να 
αποκακίςτανται άμεςα τυχόν βλάβεσ 

The water supply and sewerage system is inspected so that any 
damage can be repaired immediately. 

Γίνεται εφαρμογι των υγειονομικϊν διατάξεων ςχετικά με τουσ 
όρουσ και τισ προχποκζςεισ διαςφάλιςθσ των ςυςτθμάτων 
φδρευςθσ, αποχζτευςθσ και διαχείριςθσ των απορριμμάτων 

The health legislations, regarding the terms and conditions of water 
supply, sewerage and waste management systems are applied. 

Κακθμερινι και τακτικι είναι κατά τθ διάρκεια τθσ θμζρασ θ 
κακαριότθτα και απολφμανςθ των αποχωρθτθρίων κακϊσ και 

οποτεδιποτε παρουςιαςτεί ανάγκθ κατά τθν διάρκεια 
λειτουργίασ των εγκαταςτάςεων 

Thorough cleaning and disinfection of the toilets is conducted on a 
daily basis, as well as whenever needed during the facility operation. 

 

Σιρθςθ κανόνων κακαριςμοφ εγκαταςτάςεων υδάτων αναψυχισ, 
τακτικόσ κακαριςμόσ και απολφμανςθ, ςφμφωνα με τθ με αρ. 
Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020 του Τπουργείου Τγείασ «Μζτρα 

κακαριςμοφ και απολφμανςθσ ςε χϊρουσ και επιφάνειεσ κατά τθν 
εξζλιξθ τθσ πανδθμίασ του SARS-CoV-2» (ΑΔΑ 6ΚΨ6465ΦΤΟ-1ΝΔ), 

όπωσ ιςχφει. 

Compliance with the rules for cleaning water recreation facilities, 
regular cleaning and disinfection, in accordance with no. Δ1γ / Γ.Π / 

οικ 19954 / 20.03.2020 of the Ministry of Health "Measures for 
cleaning and disinfection in places and surfaces during the evolution 
of the pandemic of SARS-CoV-2" (ΑΔΑ 6ΚΨ6465ΦΤΟ-1ΝΔ), as it is in 

effect 

ωςτι λειτουργία και ςυντιρθςθ ςυςτθμάτων χλωρίωςθσ ςφμφωνα 
με τθν κείμενθ νομοκεςία (βλ. ΤΑ Γ1/443/1973 όπωσ τροποποιικθκε 

από τθν Γ4/1150/76 και τθν ΔΤΓ2/80825/05 και εγκφκλιο για τθν 
«Πρόλθψθ τθσ νόςου των λεγεωναρίων»). 

H 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 κολυμ-βθτικζσ δεξαμενζσ και κάκε μία ϊρα για τισ 
δεξαμε-νζσ υδρομάλαξθσ και τιρθςθ αρχείου καταγραφισ, εκτόσ αν 

υπάρχει αυτόματοσ αναλυτισ αλογόνου και ςφςτθμα 
παρακολοφκθςθσ με ςφςτθμα ειδοποίθςθσ όταν οι τιμζσ των 

Proper operation and maintenance of chlorination systems in 
accordance with current legislation (see YA Γ1 / 443/1973 as amended 

by Γ4 / 1150/76 and ΔΤΓ2 / 80825/05 and circular on "Prevention of 
Legionnaires' disease"). 

The residual chlorine value in tank water should be 1-3 mg / L for 
swimming pools and up to 5 mg / L for water cooling tanks. 

 
Manual control (or use of halogen analyzer with paper recorder) of 

chlorine levels during operation every 4 hours for swimming pools and 
every hour for water storage tanks and keeping a record file, unless 
there is an automatic halogen analyzer and system monitoring with 

notification system when parameter values are out of range. 



παραμζτρων είναι εκτόσ ορίων. 
Ρφκμιςθ του pH: 

Σιμζσ του pH ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία (βλ. ΤΑ 
Γ1/443/1973 όπωσ τροποποιικθκε από τθν Γ4/1150/76 και τθν 

ΔΤΓ2/80825/05). 
Σακτικι 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. 

pH setting: 
pH values according to current legislation (see ΤA Γ1 / 443/1973 as 

amended by Γ4 / 1150/76 and ΔΤΓ2 / 80825/05). 
 

Regular pH measurements and pH records maintenance ever eight 
hours during the operation of the swimming pools and at least every 

two hours during the operation of the hydromassage and 
hydrotherapy tanks, in case there is no automatic recording system. 

Ο μζγιςτοσ αρικμόσ λουομζνων που μπορεί να βρίςκεται κάκε ςτιγμι 
εντόσ του νεροφ τθσ κολυμβθτικισ δεξαμενισ είναι 1 λουόμενοσ για 
κάκε 5 τ.μ. επιφάνειασ φδατοσ. Η ωσ άνω αναλογία επικαιροποιείται 

με νεότερεσ οδθγίεσ και με βάςθ τα νζα επιςτθμονικά ςτοιχεία 
ςφμφωνα με τθν πορεία τθσ εξζλιξθσ τθσ πανδθμίασ του κορωνοϊοφ 

Sars CoV2. 

The maximum number of bathers that can be found at any time in the 
water of the swimming pool is 1 swimmer for every 5 sq.m. water 

surface. The above ratio is updated with newer guidelines and based 
on new scientific data according to the course of the evolution of the 

pandemic of the corona virus Sars CoV2. 

Καηαιτμιζηήοεπ Showers 

• Γίνεται διαχωριςμόσ των καταιωνιςτιρων (ντουσ) που εξυπθρετοφν 
τισ εγκαταςτάςεισ υδάτων αναψυχισ με αδιαφανζσ διαχωριςτικό 
ζτςι ϊςτε να κακίςταται δυνατό το αποτελεςματικό λοφςιμο των 

κολυμβθτϊν πριν να ειςζλκουν ςτθ κολυμβθτικι δεξαμενι. 

Showers that operate for recreational water installations are 
separated via an opaque separator so that efficient swimmer 

showering becomes possible before they enter the swimming pool. 

φςταςθ και ενθμζρωςθ των πελατϊν με ςχετικι ςιμανςθ για χριςθ 
των καταιωνιςτιρων πριν και μετά τθ χριςθ τθσ κολυμβθτικισ 

δεξαμενισ 

Customer advice and signace communication for shower use before 
and after swimming pool use. 

Παροχι των απαραίτθτων ειδϊν (π.χ. ςαποφνι, αφρόλουτρο, κτλ.) 
κακϊσ επίςθσ και υγροφ αντιςθπτικοφ κατά τθν είςοδο ςτουσ 

καταιωνιςτιρεσ 

Provision of the necessary items (eg soap, shower gel, etc.) as well as 
liquid antiseptic when entering the showers 

Τήοηζη απόζηαζηπ Compliance with distances 
Διάταξθ των κακιςμάτων (ξαπλϊςτρεσ, καρζκλεσ, πουφ, ςεηλόνγκ, 

κτλ.) γίνεται ζτςι ϊςτε θ απόςταςθ μεταξφ των ακρότερων ςθμείων 
των κακιςμάτων δυο ατόμων που βρίςκονται ςε δφο διαφορετικζσ 

ομπρζλεσ ι δφο ατόμων που διαμζνουν ςε διαφορετικό δωμάτιο, να 
είναι τουλάχιςτον 2 μζτρα ςε κάκε κατεφκυνςθ. 

Seat arrangement (sunbeds, chairs, poufs, sun loungers, etc.) is done 
so that the distance between the extremities of the seats of two 

people in two different umbrellas or two people living in a different 
room is at least 2 meters in each direction. 

Μετά από κάκε αλλαγι πελατϊν απολυμαίνονται τα κακίςματα, τα 
τραπεηάκια, τα κουτιά φφλαξθσ προςωπικϊν αντικειμζνων, οι 
τιμοκατάλογοι και κάκε άλλο αντικείμενο το οποίο μπορεί να 

χρθςιμοποιιςει ο επόμενοσ πελάτθσ 
• 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. 

After each customer change, the seats, tables, personal storage 
boxes, price lists and any other items that the next customer can use 

are disinfected. 
• Use of materials or cover items with materials that can be 

effectively disinfected in seats, tables, personal storage boxes, staff 
notification buttons and price lists. 

Προςφορά πετςετϊν που καλφπτουν το ςφνολο τθσ επιφάνειασ και 
απολφμανςθ κάκε ξαπλϊςτρασ /κακίςματοσ μετά από κάκε χριςθ. 

Offering of towels that cover the entire surface and disinfect each 
sunbed / seat after each use. 

Διακξζμηηικά ζιμηοιβάμια Decorative fountains 

Χριςθ πόςιμου νεροφ ςτα διακοςμθτικά ςυντριβάνια και 
απολφμανςθ με χριςθ αλογόνου ι άλλου χθμικοφ απολυμαντικοφ 

και διατιρθςθ ςε καλι κατάςταςθ όλων των μερϊν τουσ. Εφαρμογι 
τθσ οδθγίασ: «ESGLI Guidance for managing Legionella in building 

water systems during the COVID-19 pandemic». «Οδθγίεσ ESGLI για 
τθ διαχείριςθ τθσ Legionella ςτα υδάτινα ςυςτιματα κτιρίων κατά τθ 

διάρκεια τθσ πανδθμίασ COVID-19 (Εφόςον παρζμειναν εκτόσ 
λειτουργίασ για πάνω από ζναν μινα). 

Drinking water use in decorative fountains and disinfection using 
halogen or other chemical disinfectant and keep in good condition on 

all sides. Implementation of the directive: "ESGLI Guidance for 
managing Legionella in building water systems during the COVID-19 
pandemic". "ESGLI guidelines for the management of Legionella in 

water building systems during the COVID-19 pandemic (if they have 
been out of order for more than a month). 

Kξλρμβηηικέπ   Δεναμεμέπ Swimming Pools 

Μζτρα προςταςίασ τθσ ποιότθτα του φδατοσ Water quality protection measures 

Μζτρα προςταςίασ τθσ ποιότθτα του φδατοσ των κολυμβθτικϊν 
δεξαμενϊν 

• Ιδιαίτερθ μζριμνα λαμβάνεται για τθ διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ του 
φδατοσ. Η ποιότθτα βεβαιϊνεται με τθ διενζργεια δειγματολθψιϊν, 
των οποίων θ ςυχνότθτα αυξάνεται (τουλάχιςτον δφο -2- δείγματα 

ανά εβδομάδα) για τθ χρονικι περίοδο των επόμενων τεςςάρων (4) 
μθνϊν. 

 
Measures to protect the water quality of swimming pools 

• Special care is taken to ensure water quality. The quality is 
confirmed by sampling, the frequency of which increases (at least two 

-2- samples per week) for the period of the next four (4) months. 

Σο ςφςτθμα ανακυκλοφορίασ του φδατοσ των κολυμβθτικϊν 
δεξαμενϊν εξαςφαλίηει πλιρθ ανανζωςθ του φδατοσ ςε χρονικό 

The water recirculation system of swimming pools ensures complete 
renewal of water in a period not exceeding four (4) hours or in a 



διάςτθμα όχι μεγαλφτερο των τεςςάρων (4) ωρϊν ι ςε διάςτθμα ζξι 
(6) ωρϊν ςε ειδικζσ περιπτϊςεισ. Η ανανζωςθ επιτυγχάνεται είτε με 
ςυνεχι ροι νζου κακαροφ νεροφ, είτε με ανακυκλοφορία του νεροφ 
των δεξαμενϊν μετά από προθγοφμενο κακαριςμό και απολφμανςθ. 
Σο ςφςτθμα ανακυκλοφορίασ - κακαριςμοφ-απολφμανςθσ του νεροφ 
λειτουργεί όλεσ τισ ϊρεσ χρθςιμοποίθςθσ των δεξαμενϊν και πζραν 

αυτϊν για τόςο χρόνο, όςοσ απαιτείται για τθν εξαςφάλιςθ του 
νεροφ διαυγοφσ και κατάλλθλου από μικροβιολογικι άποψθ. 

period of six (6) hours in special cases. The renewal is achieved either 
by continuous flow of fresh clean water, or by recirculation of the 

water of the tanks after previous cleaning and disinfection. The water 
recirculation-purification-disinfection system operates at all hours of 
use of the tanks and beyond them for as long as is required to ensure 
the water is clear and suitable from a microbiological point of view. 

Καθαοιόηηηα -απξλύμαμζη Cleaning-Disinfection 

Τπάρχει πρόγραμμα κακαριότθτασ και απολφμανςθσ των χϊρων There is a program for cleaning and disinfecting the premises 

Τπάρχει γραπτό πρόγραμμα για τον κακαριςμό και τθν απολφμανςθ 
των εγκαταςτάςεϊν τθσ κάκε κολυμβθτικισ δεξαμενισ 

There is a written program for cleaning and disinfecting the facilities 
of each swimming pool 

                        το πρόγραμμα αυτό κακορίηεται: 
Σι πρζπει να κακαριςτεί/ απολυμανκεί και πόςο ςυχνά 

This program specifies: 
- What needs to be cleaned / disinfected and how often 

Πϊσ κα γίνει θ απολφμανςθ με βάςθ τον τφπο τθσ επιφάνειασ και του 
πόςο ςυχνά αγγίηεται αυτι 

- How the disinfection will be done based on the type of surface and 
how often it is touched 

Ποιοι είναι οι πόροι και ο εξοπλιςμόσ που απαιτείται - What resources and equipment are required 

Σο προςωπικό κακαριότθτασ να χρθςιμοποιεί τα ενδεδειγμζνα μζςα 
προςταςίασ 

- The cleaning staff should use the appropriate means of protection 

Ο υπεφκυνοσ λειτουργίασ είναι αρμόδιοσ και για τθν τιρθςθ των 
διαδικαςιϊν 

- The operator is also responsible for the compliance of the 
procedures 

Πϊσ διενεργείται θ απολφμανςθ ςε περίπτωςθ επιβεβαιωμζνου 
κροφςματοσ λοίμωξθσ SARS-CoV-2 

- How disinfection takes place in case of a of SARS-CoV-2 confirmed 
case 

Πϊσ ανακεωρείται το πρόγραμμα κακαριότθτασ και απολφμανςθσ 
των χϊρων 

- How the cleaning and disinfection program is reviewed 

Πόζιμξ μεοό-Δίκηρξ ύδοερζηπ/απξςέηερζηπ Drinking water-Water / sewerage network 

Η επιχείρθςθ ςυμμορφϊνεται με τθν εγκφκλιο του Τπουργείου 
Τγείασ «Προςταςία τθσ Δθμόςιασ Τγείασ από τον κορωνοϊό SARS-

COV-2 ςτα ςυςτιματα φδρευςθσ και αποχζτευςθσ» με αρ. 
Δ1(δ)/ΓΠ16481/14.03.2020,όπωσ ιςχφει 

The company complies with the circular of the Ministry of Health 
"Protection of Public Health by the corona SARS-COV-2 in the water 

supply and sewerage systems" with no. Δ1 (δ) 
/ΓΠ16481/14.03.2020.as is in effect 

Η επιχείρθςθ εφαρμόηει τθν οδθγία: «ESGLI Guidance for managing 
Legionella in building water systems during the COVID-19 pandemic». 

«Οδθγίεσ ESGLI για τθ διαχείριςθ τθσ Legionella ςτα υδάτινα 
ςυςτιματα κτιρίων κατά τθ διάρκεια τθσ πανδθμίασ COVID-19 

The company applies the directive: "ESGLI Guidance for managing 
Legionella in building water systems during the COVID-19 pandemic". 

“ESGLI Instructions for the Management of Legionella in Water 
System Buildings during the COVID-19 Pandemic 

Από τθν επιχείρθςθ διενεργείται: 
1. Πλιρθσ απολφμανςθ του ςυςτιματοσ κρφου νεροφ μζςω όλων των 

ςθμείων εξόδου του νεροφ ϊςτε να επιτευχκεί ςυγκζντρωςθ 
υπολειμματικοφ χλωρίου 50mg/l ι ιςοδφναμου απολυμαντικοφ για 

τουλάχιςτον μία ϊρα ι 5mg/l για 10 ϊρεσ, ελζγχοντασ ότι το επίπεδο 
αυτό επιτυγχάνεται και ςτα πιο απομακρυςμζνα ςθμεία εξόδου. Αν 

απαιτθκεί μπορεί να προςτεκεί επιπλζον χλϊριο. 

The company conducts: 
1. Complete disinfection of the cold water system through all water 

outlet points to achieve a residual chlorine concentration of 50mg / l 
or equivalent disinfectant for at least one hour or 5mg / l for 10 hours, 

checking that this level is achieved in the most remote places exit. 
Additional chlorine may be added if required 

2. Εκκζνωςθ και επαναπλιρωςθ του ςυςτιματοσ, ϊςτε να επιτευχκεί 
το μζγιςτο επιτρεπτό επίπεδο ςυγκζντρωςθσ χλωρίου για τθ φάςθ 

λειτουργίασ (ιςοδφναμο τουλάχιςτον με 0,2mg/l υπολειμματικό 
χλϊριο) 

2. Discharge and replenishment of the system, in order to achieve the 
maximum allowable level of chlorine concentration for the operation 

phase (equivalent to at least 0.2mg / l residual chlorine) 

3. Επαναπλιρωςθ και κζρμανςθ των ςυςτθμάτων ηεςτοφ νεροφ 
ςτουσ 70 οC και όταν το νερό ςτα ςυςτιματα αυτά (λζβθτασ και 

δεξαμενζσ αποκικευςθσ) ζχει κερμανκεί πλιρωσ ςτουσ 70οC (ςε 
ολόκλθρο τον όγκο του), άνοιγμα των βαλβίδων και εκκζνωςθ μζςω 

όλων των εξόδων με προςοχι για τθν αποφυγι εγκαυμάτων 

3. Replenishment and heating of hot water systems to 70 οC and 
when the water in these systems (boiler and storage tanks) is fully 

heated to 70οC (in its entire volume), valve opening and evacuation 
through all outlets with care for to avoid burns 

4. Παρακολοφκθςθ των κερμοκραςιϊν και των επιπζδων των 
απολυμαντικϊν, όπου απαιτείται, για τουλάχιςτον 48 ϊρεσ και ςτθ 
ςυνζχεια λιψθ δειγμάτων για Legionella από τα ςθμεία εξόδου του 
νεροφ (τα μικροβιολογικά δείγματα που λαμβάνονται ςε λιγότερο 

από 48 ϊρεσ από τθν απολφμανςθ μπορεί να δϊςουν ψευδϊσ 
αρνθτικά αποτελζςματα) 

4. Monitoring the temperatures and levels of disinfectants, where 
required, for at least 48 hours and then taking samples for Legionella 
from water outlets (microbiological samples taken less than 48 hours 

after disinfection may give false negatives Results) 

Ελζγχεται θ ςυνεχισ και ςωςτι λειτουργία των οςμοπαγίδων 
(ςιφϊνια) 

Ελζγχεται ότι ζχουν πάντα νερό μζςα. ε περίπτωςθ που δεν 
χρθςιμοποιείται ο χϊροσ για μεγάλο διάςτθμα  προςτίκεται νερό είτε 

προςκζτοντασ το απευκείασ ςτθν οςμοπαγίδεσ είτε ανοίγοντασ 
/λειτουργϊντασ τισ ςυνδεδεμζνεσ ςυςκευζσ. Αυτό γίνεται ςε τακτά 
χρονικά διαςτιματα ανάλογα με το πόςο γριγορα εξατμίηεται το 

νερό από τισ οςμοπαγίδεσ (π.χ. ανά 3 εβδομάδεσ). 

Σhe continuous and correct operation of the traps (siphons) is 
checked 

 It is checked that they always have water inside. In case the 
space is not used for a long time, water is added either by 

adding it directly to the traps or by opening / operating the 
connected devices. This is done at regular intervals depending 
on how quickly the water evaporates from the bone traps (eg 

every 3 weeks). 



  Κλιμαηιζμόπ και αεοιζμόπ ςώοτμ  Air conditioning and area ventilation 

υνεχισ λειτουργία των ανεμιςτιρων ςτισ τουαλζτεσ (WC). 
τθν περίπτωςθ όπου θ λειτουργία του ανεμιςτιρα είναι 

ςυνδεδεμζνθ με τθ λειτουργία του διακόπτθ φωτιςμοφ, κα 
αποςυνδεκεί, εφόςον αυτό είναι εφικτό. 

Continuous operation of toilets (WC) fans. 
 In case the fan operation is connected to the operation of the 

lighting switch, it will be disconnected, if possible. 

υςτθματικι λιψθ όλων των κατάλλθλων μζτρων για τθ ςωςτι 
λειτουργία των κλιματιςτικϊν εγκαταςτάςεων και αποφυγι 

δθμιουργίασ εςτιϊν μόλυνςθσ και από άλλουσ μικροοργανιςμοφσ 

Systematic taking of all appropriate measures for the proper 
operation of air conditioning facilities and avoidance of creating 

outbreaks of infection by other microorganisms 

υςτθματικόσ φυςικόσ αεριςμόσ του χϊρου μζςω ανοιγμάτων 
(παράκυρα, εξωτερικζσ κφρεσ) ακόμθ και με παράλλθλθ χριςθ 

κλιματιςτικϊν μθχανθμάτων) 
 

(Εγκφκλιοσ του Τπουργείου Τγείασ αρ. Δ1(δ)/ΓΠ 
οικ.26635/23.04.2020 «Λιψθ μζτρων 

διαςφάλιςθσ τθσ Δθμόςιασ Τγείασ από ιογενείσ και άλλεσ λοιμϊξεισ 
κατά τθ χριςθ κλιματιςτικϊν μονάδων» (ΑΔΑ:6ΒΟ5465ΦΤΟ-ΨΓ)). 

Systematic natural ventilation of the space through openings 
(windows, external doors) even with the parallel use of air 

conditioners) 
 

(Circular of the Ministry of Health no. D1 (d) / GP 
oik.26635 / 23.04.2020 “Taking measures 

Ensuring Public Health from viral and other infections during the use 
of air conditioning units "(APA: 6ΒΟ5465ΦΤΟ-ΨΓ)). 

Εμπξοικά καηαζηήμαηα εμηόπ καηαλρμάητμ Shops within accommodation 

Λειτουργία των καταςτθμάτων αυτϊν ςφμφωνα με το ιςχφον 
νομοκετικό πλαίςιο και τισ αντίςτοιχεσ οδθγίεσ του ΕΟΔΤ. 

Operation of these shops in accordance with the current legal 
framework and the corresponding instructions of the NPHO. 

Κξιμόςοηζηξι ςώοξι (αμξιςηξί/κλειζηξί)- 
lobby, καθιζηικά, ρπαίθοια καθιζηικά 
(εναιοξρμέμτμ αρηώμ γύοτ από ηιπ 

κξλρμβηηικέπ δεναμεμέπ). 

Common areas (open / closed) - lobby, 
living rooms, outdoor seating (excluding 

those around swimming pools). 

υςτινεται ςτουσ πελάτεσ θ αποφυγι χριςθσ ανελκυςτιρων. Ζχουν 
τοποκετθκεί απολυμαντικά ςτισ ειςόδουσ. υςτινεται θ χριςθ τουσ 

κατά τθν είςοδο και ζξοδο. 

It is recommended that customers avoid using elevators. Disinfectants 
have been placed at the entrances. It is recommended to use them at 

the entrance and exit. 

Κακαρίηονται ςυχνά οι ανελκυςτιρεσ δίνοντασ ζμφαςθ ςε επιφάνειεσ 
που αγγίηονται ςυχνά (χεροφλια, κομβία κλπ) 

Elevators are often cleaned with an emphasis on frequently touched 
surfaces (handles, knobs, etc.). 

Ζχει τοποκετθκεί ςιμανςθ που να υπενκυμίηει ςτουσ πελάτεσ να 
τθροφν αποςτάςεισ. 

Signace has been placed reminding customers to keep their distance. 

Ζχουν τοποκετθκεί ςε όλουσ τουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ 
αντιςθπτικά διαλφματα για τθν αντιςθψία των χεριϊν 

Antiseptic solutions for hand sanitizers have been placed in all 
common areas. 

Ζχει πραγματοποιθκεί αναδιάταξθ των επίπλων για τθν αποφυγι 
ςυνωςτιςμοφ ςτουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ (4 άτομα/10 τ.μ.) 

Furniture has been rearranged to avoid overcrowding in public areas 
(4 people / 10 sq.m.) 

Ζχει τοποκετθκεί ςτα WC ενθμερωτικι ςιμανςθ ϊςτε να 
αποφεφγεται ο ςυνωςτιςμόσ 

An information label has been placed on the WC to avoid 
overcrowding 

Ζχει τοποκετθκεί ςιμανςθ ϊςτε θ εκκζνωςθ των λεκανϊν να γίνεται 
πάντα με κλειςτό το καπάκι 

A marking has been placed so that the basins are always emptied with 
the lid closed 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  
  

  

  


