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Σημεία αποτίμησης εφαρμογής και 
προοπτικές για τις τουριστικές επιχειρήσεις 

του νησιωτικού χώρου 



ΞΕΕ 

•Αρμόδιος φορέας για 

την έκδοση των 

πιστοποιητικών 

κατάταξης 

ΔΦΕΕ 

•Υπεύθυνοι φορείς για 

τις διαδικασίες 

επιθεώρησης και 

αξιολόγησης για την 

κατάταξη των 

ξενοδοχείων και των 

ενοικιαζομένων 

δωματίων και 

διαμερισμάτων 

 

ΕΟΤ 

•Παραμένει υπεύθυνος 

για τις άδειες 

λειτουργίας και την 

διευθέτηση θεμάτων 

αλλαγής κατηγορίας 

 

Προθεσμία εφαρμογής: 31/12/2017 



Κατηγορία Υποχρεωτικές 
Τεχνικές 

Προδιαγραφές 

Υποχρεωτικές 
Λειτουργικές 

Προδιαγραφές 

Βαθμολογούμενα  
Κριτήρια 

5* 13 64 84 

4* 13 57 91 

3* 10 43 105 

2* 10 39 109 

1* 10 39 109 



•Επιθυμεί παραμονή στην κατηγορία που ήδη βρίσκετα 

•Μόλις 8% από το σύνολο των τουριστικών καταλυμάτων επιθυμεί 

αναβάθμιση 

•Υπάρχει και ένα 3% που επιθυμεί κατάταξη σε χαμηλότερη κατηγορία 
89% 

•Δεν πληρούν το σύνολο των υποχρεωτικών τεχνικών και λειτουργικών 

προδιαγραφών  48% 

•Δεν συγκεντρώνει τον απαιτούμενο αριθμό βαθμολογούμενων μορίων 

για παραμονή στην καταγορία 74% 

Πηγή: TUV Austria 
Hellas 
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Ποσοστό αδυναμίας πλήρωσης κριτηρίων 

Πηγή: TUV Austria 
Hellas 



•Δεν πληρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές κατάταξης 48% 

•Συγκεντρώνει τον απαιτούμενο αριθμό μορίων για παραμονή στην κατηγορία 25% 

•Ελλείψεις στον εξοπλισμό εντός των δωματίων 31% 

•Εφάρμοσαν κάποιο διαχειριστικό σύστημα για την επίτευξη της κατάταξης 33% 

•Εφαρμόστηκε ολοκληρωμένο πρόγραμμα απεντόμωσης-μυοκτονίας 24% 

•Τεκμηριώθηκαν οδηγοί ενημέρωσης για τους πελάτες 26% 

•Εφαρμόστηκαν νέες τεχνολογίες πληροφόρησης 30% 

•Προχώρησε σε προγράμματα εκπαίδευσης προσωπικού 24%  

Πηγή: TUV Austria 
Hellas 



Αξιοποίηση της ευκαιρίας για την αναβάθμιση του τουριστικού 

προιόντος και την προσέλκυση υψηλότερου επιπέδου τουρισμού 

Ανάγκη για περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών 

Υπέρβαση του μοντέλου Sand Sea Sun σε συνεργασία με τους 

τοπικούς φορείς 

Βελτίωση του μοντέλου island hopping με βελτίωση μεταφορών και 

συνδυαστικών πακέτων 



Ευχαριστώ για την προσοχή σας 
 

Ευάγγελος Γούλας 

Σύμβουλος επιχειρήσεων 
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