
Η Υγειονομική ασφάλεια στο ανώτερο επίπεδο αξιοπιστίας είναι υποχρέωση όλων μας . 
 

Στο  νέο ΦΕΚ για τα υγειονομικά πρωτόκολλα των τουριστικών επιχειρήσεων υπάρχουν :  
 

Άρθρο 3 – Εκπαίδευση στην τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων των τουριστικών καταλυμάτων 

1. Η παρακολούθηση εκπαιδευτικού προγράμματος για τα υγειονομικά πρωτόκολλα των τουριστικών καταλυμάτων 

είναι υποχρεωτική και συνδέεται με την ασφαλή και νόμιμη λειτουργία κάθε επιχείρησης. 

2. Η διαδικασία της πιστοποιημένης εκπαίδευσης τελεί υπό την ευθύνη του Υπουργείου Τουρισμού, το οποίο μπορεί να 

αναθέτει στο Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΞΕΕ) και συνεργαζόμενους φορείς την εκτέλεσή της. 
 

Η Περιφέρεια Κρήτης, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης,  με την ολοκλήρωση του κύκλου εκπαίδευσης 

οι συμμετέχοντες μπορούν  να λάβουν Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης /επιμόρφωσης. Η πιστοποίηση, μετά από εξετάσεις 

θα δίνεται μόνο σε επαγγελματίες του τουρισμού γιατί απ’ αυτούς απαιτείται από το Νόμο και τις εργασιακές 

απαιτήσεις Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης. Η πιστοποίηση θα δοθεί με την επιτυχημένη αξιολόγηση. 
  

 Η.) Πρωτόκολλο υπηρεσιών ορόφου, δωματίων και κοινόχρηστων χώρων (καθαριότητα housekeeping) και κατ΄ 

επέκταση Η 1.)Τήρηση προγράμματος καθαρισμού και απολύμανσης, σύμφωνα με τη με αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 

19954/20.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας «Μέτρα καθαρισμού και απολύμανσης σε χώρους και επιφάνειες 

κατά την εξέλιξη της πανδημίας του SARS-CoV-2» (ΑΔΑ: 6ΚΨ6465ΦΥΟ-1ΝΔ), όπως ισχύει . 

Σελίδα 4 Εφαρμογή ολοκληρωμένων προγραμμάτων απολύμανσης χώρων. 

‘’Η εφαρμογή και ο σχεδιασμός των απολυμάνσεων πρέπει να γίνεται υπό την ευθύνη ειδικού επιστήμονα, όπως 

προβλέπεται από τα επαγγελματικά τους δικαιώματα (π.χ. Επόπτες Δημόσιας Υγείας). Το προσωπικό (εφαρμοστές) που 

εκτελεί τις συγκεκριμένες εφαρμογές πρέπει να είναι εξειδικευμένο (π.χ. απόφοιτοι της σχολής απολυμαντών ή άλλης 

ειδικότητας κατάλληλα εκπαιδευμένης)’’ 
 

Άρθρο 3 …υποχρεωτική και συνδέεται με την ασφαλή και νόμιμη λειτουργία κάθε επιχείρησης 
 

 Η απαιτητέα εγκύκλιος Υπουργείου Υγείας αρ. ( Α.Π. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.20)  είναι μια θετική παρέμβαση 

έλεγχου που εξασφαλίζει την ασφαλή αποτελεσματικότητα για την μείωση εξάπλωσης του κινδύνου με 

περισσότερη Υγειονομική ασφάλεια στους εργαζομένους – «χώρος υψηλού κινδύνου» – αφετέρου 

δε  θωρακίζει τους ενασχολούμενους , απέναντι  στα ‘’περί αστικής ευθύνης’’,  εφόσον τηρούνται αυστηρά οι 

όροι των εγκυκλίων όπου αποτελούν αναπόσπαστα μέρη σε υγειονομικά πρωτοκόλλα, μελέτες των τεχνικών 

προδιαγραφών για απολύμανση στα πλαίσια περιορισμού της εξάπλωσης του COVID-19,κλπ 
 

 Οι Σύμβουλοι που αναλαμβάνουν σε επιχειρήσεις-εταιρίες φιλοξενίας (ξενοδοχεία, καταλύματα, κλπ ), την  

εκπαιδευτική ενημέρωση , το πλήρες γραπτό σχέδιο Δράσης (επεξεργάσιμο) με διαφανή τρόπο , την 

διενέργεια Πιστοποίηση η/και επιθεώρησης  σε διαδικασίες πρόληψης και αντιμετώπισης του κορονοϊού και 

ενσωματώνουν λόγω των δραστηριοτήτων τους και την απαιτητέα εγκύκλιος Υπουργείου Υγείας αρ. ( Α.Π. 

Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.20) θα πρέπει να μελετήσουν τα Φ.Ε.Κ . που υπάρχουν μέσα .  
 

Π.χ : Στην εκτεταμένη ενημέρωση του  Οδηγού Εφαρμογής των Υγειονομικών στα Τουριστικά Καταλύματα υπάρχει η 

αναφορά  (Σε περίπτωση αναχώρησης, το δωμάτιο θα απολυμανθεί ) όπου εννοεί εξολοκλήρου κατ όγκο m³. 

 Ο έλεγχος της εγκυκλίου γίνεται από τα Τμήματα υγιεινής & υγειονομικών ελέγχων των Περιφερειών. 

 Το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΞΕΕ) μήπως θα έπρεπε μαζί με τις υπόλοιπες περιφέρειες να έρθουν 

σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης για να αποφευχθούν τα περσινά όπου οι  ‘’σχετικές βεβαιώσεις’’ 

μετατράπηκαν σε ‘’Πιστοποιητικά Επιμόρφωσης’’!!!! 

 Ενημερωτικά σας αναφέρω ότι Σεμινάρια για την κάλυψη τις ίδιας εγκύκλιου γίνονται και από τις  Τεχνικές 

Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου με Έκδοση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης από το Ελληνικό Μεσογειακό 

Πανεπιστήμιο. (Πιστοποιημένη εκπαίδευση στις διαδικασίες καθαρισμού, απολύμανσης και αποστείρωσης 

επιφανειών, χώρων και αντικειμένων σύμφωνα και με τα υγειονομικά πρωτόκολλα για SARS-CoV-2.)  Έναρξη 

18/05/2021 
 

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος 

Πληροφορίες μπορείτε να ζητάτε στο  vgenis@otenet.gr, ή να καλείτε στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887 

Ιωάννης Βγενής 

Cleaning Advisor 
 

Πηγή:  http://klintec.gr/στην-υγειονομική…άλεια-δεν-υπάρχο/ 

https://money-tourism.gr/wp-content/uploads/2021/04/YGEIONOMIKA-PROTOCOLA-FEK-2021.pdf
http://klintec.gr/wp-content/uploads/2020/03/6%CE%9A%CE%A86465%CE%A6%CE%A5%CE%9F-1%CE%9D%CE%94.pdf
http://klintec.gr/wp-content/uploads/2020/03/6%CE%9A%CE%A86465%CE%A6%CE%A5%CE%9F-1%CE%9D%CE%94.pdf
http://klintec.gr/wp-content/uploads/2020/03/6%CE%9A%CE%A86465%CE%A6%CE%A5%CE%9F-1%CE%9D%CE%94.pdf
http://klintec.gr/wp-content/uploads/2020/03/6%CE%9A%CE%A86465%CE%A6%CE%A5%CE%9F-1%CE%9D%CE%94.pdf
http://klintec.gr/wp-content/uploads/2020/03/6%CE%9A%CE%A86465%CE%A6%CE%A5%CE%9F-1%CE%9D%CE%94.pdf
http://www.iatrikiergasias.gr/upload/file/%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%A3%20%CE%95%CE%A6%CE%91%CE%A1%CE%9C%CE%9F%CE%93%CE%97%CE%A3%20%CE%A4%CE%A9%CE%9D%20%CE%A5%CE%93%CE%95%CE%99%CE%9F%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%99%CE%9A%CE%A9%CE%9D%20%CE%A0%CE%A1%CE%A9%CE%A4%CE%9F%CE%9A%CE%9F%CE%9B%CE%9B%CE%A9%CE%9D%20%CE%A3%CE%A4%CE%91%20%CE%A4%CE%9F%CE%A5%CE%A1%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%91%20%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%9B%CE%A5%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%91%2011-6-20_.pdf
https://www.katartisi.gr/seminars/seminars/546-pistopoimeni-ekpaideusi-sars-cov-2
https://www.katartisi.gr/seminars/seminars/546-pistopoimeni-ekpaideusi-sars-cov-2
https://www.katartisi.gr/seminars/seminars/546-pistopoimeni-ekpaideusi-sars-cov-2
https://www.katartisi.gr/seminars/seminars/546-pistopoimeni-ekpaideusi-sars-cov-2
mailto:vgenis@otenet.gr
http://klintec.gr/?p=6599&preview=true

