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1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Συμπληρώστε τα στοιχεία του τουριστικού καταλύματος

1.

2.

3.

4.

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη.

Ξενοδοχείο

Λοιπά καταλύματα (ενοικιαζόμενα δωμάτια, επιπλωμένες κατοικίες, κτλ)

2022 2η Αίτηση συμμετοχής Κύριων & Μη Κύριων Καταλυμάτων
για τηλεκπαίδευση - "Υγειονομικά Πρωτόκολλα Τουριστικών
Επιχειρήσεων για τον COVID-19"
Η ΠΒΑ μαζί με την εταιρεία South East Europe Long Term Care, διοργανώνει για το 2022 εκπαίδευση για 
καταλύματα με Εστίαση και καταλύματα χωρίς Εστίαση, ανεξαρτήτως κατηγορίας στα πλαίσια της Κ.Υ.Α. 
4634/2022, ΦΕΚ B' 1223/17.03.2022 (τροποποίηση της υπ’ αρ. 6632/16.04.2021), με τίτλο «Ειδικά 
πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στο 
πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορωνοιού COVID-19″. 

Εκεί θα απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις σας και αυτή είναι η προστιθέμενη αξία του Σεμιναρίου: καμία 
ερώτηση δεν θα μείνει αναπάντητη, θα απαντηθούν όλες και γραπτώς 

H εκπαίδευση θα περιλαμβάνει και το επικοινωνιακό υλικό, μαζί με ένα αρχείο συνολικά με 62 υπο-αρχεία με 
την ισχύουσα νομοθεσία σε όλους τους τομείς: Σχέδιο Δράσης, Σχέδιο Διαχείρισης Ύποπτου Κρούσματος, 
Επικοινωνία, Οροφοκομία, Εστίαση, Υποδοχή, Κοινόχρηστοι χώροι, Μεταφορές, Πισίνες, Κλιματισμός, 
Γυμναστήρια & SPA, κλπ για την προσήκουσα εφαρμογή των Υγειονομικών Πρωτοκόλλων. 

H εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως 

Το ποσό συμμετοχής στο σεμινάριο είναι 40 ευρώ για κάθε κατάλυμα.  
Εάν η αίτηση συμμετοχής γίνει μέσω συλλόγου/ένωσης, το ποσό συμμετοχής για κάθε κατάλυμα είναι 35 
ευρώ.  

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 

* Απαιτείται

Επωνυμία καταλύματος *

Ιδιοκτήτης Καταλύματος (Ονοματεπώνυμο) *

ΑΦΜ Επιχείρησης *

Είδος Καταλύματος *
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5.

6.

Αρχεία που υποβλήθηκαν:

7.

8.

9.

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη.

Ναι

Όχι

10.

11.

12.

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη.

ΛΕΣΒΟΥ

ΧΙΟΥ

ΛΗΜΝΟΥ

ΣΑΜΟΥ

ΙΚΑΡΙΑΣ

Άλλο

Αριθμός ΜΗΤΕ του Καταλύματος *

Επισύναψη του ΜΗΤΕ *

Τηλέφωνο επιχείρησης *

Email επιχείρησης *

Το τουριστικό κατάλυμά σας είναι συνεχούς λειτουργίας; *

Διεύθυνση επιχείρησης (Οδός, Αριθμός) *

Πόλη/Χωριό *

Περιφερειακή Ενότητα του ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ στην οποία ανήκει η επιχείρηση *
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13.

2. Στοιχεία
Συντονιστή
Σχεδίου
Δράσης για
τα
Υγειονομικά
Πρωτόκολλα

Απαιτείται για όλα τα τουριστικά καταλύματα. Η θέση του Συντονιστή Σχεδίου Δράσης 
μπορεί να καλύπτεται από τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης, από υπάρχουσα θέση Γενικού 
Διευθυντή / Διευθυντή Ποιότητας κ.τ.λ. ή από νέα θέση στο οργανόγραμμα. Επίσης, 
μπορεί να ορισθεί σε επίπεδο Ομάδας Διαχείρισης. 
Ο Συντονιστής Σχεδίου Δράσης δύναται να ταυτίζεται με τον Υπεύθυνο Διαχείρισης 
Ύποπτου Κρούσματος.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Αναγράψτε την Περιφέρεια και την Περιφερειακή Ενότητα στην οποία ανήκει η επιχείρησή σας,
αν επιλέξατε Άλλο.

Όνομα *

Επώνυμο *

ΑΦΜ *

Αριθμός Ταυτότητας/Διαβατηρίου *

Όνομα Πατρός *

Τηλέφωνο Επικοινωνίας (κινητό) *

Email *



27/5/22, 12:22 μ.μ. 2022 2η Αίτηση συμμετοχής Κύριων & Μη Κύριων Καταλυμάτων για τηλεκπαίδευση - "Υγειονομικά Πρωτόκολλα Τουριστικώ…

https://docs.google.com/forms/d/1gVzrQlJsXhk8QgbSUF4EyQOh5aPlOpsZ5uRNFnf68Sw/edit 4/5

21.

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη.

Άλλο:

Απόφοιτος ΑΕΙ

Απόφοιτος ΙΕΚ

Απόφοιτος ΤΕΙ

Απόφοιτος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσιο - Λύκειο)

Απόφοιτος Δημοτικού

Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου

Κάτοχος Διδακτορικού Τίτλου

22.

23.

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη.

Ναι

Όχι

3. Δυναμικότητα
Καταλύματος σε
δωμάτια &
Χώρος εστίασης

Τα τουριστικά καταλύματα που διαθέτουν πάνω από 50 δωμάτια οφείλουν να 
ορίσουν έναν Υπεύθυνο ανά επιμέρους Τμήμα/Υπηρεσία του καταλύματος για τον 
οποίο είναι υποχρεωτική η εκπαίδευση στα Υγειονομικά Πρωτόκολλα.

24.

25.

26.

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη.

Ναι

Όχι

Επίπεδο Σπουδών *

Επωνυμία Ιδρύματος & Τμήματος από το οποίο έχετε αποφοιτήσει *

Ο Συντονιστής Σχεδίου Δράσης ταυτίζεται με τον Υπεύθυνο Διαχείρισης ύποπτου
κρούσματος;

*

Αριθμός δωματίων *

Αριθμός κλινών *

Το κατάλυμα διαθέτει χώρο εστίασης *
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Υποβάλετε τα ερωτήματά σας

27.

Δήλωση

28.

Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν.

ΝΑΙ

29.

Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν.

ΝΑΙ

30.

Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν.

Αποδέχομαι

Αυτό το περιεχόμενο δεν έχει δημιουργηθεί και δεν έχει εγκριθεί από την Google.

Ερωτήματα

Δηλώνω υπεύθυνα ότι παρέχω, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 9 του Γενικού
Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ. /Ε.Ε. 679/2016 καθώς και με τις αντίστοιχες
ισχύουσες διατάξεις που αφορούν σε αυτό, κατόπιν της ένταξής του στην εθνική νομοθεσία),
τη ρητή συγκατάθεσή μου στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΕΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ΚΔΒΜ2 - ΕΛΟΡΙΣ Α.Ε. ΚΔΒΜ2 και
αποδέχομαι τη συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση των προσωπικών μου δεδομένων, για
την εξυπηρέτηση των σκοπών του προγράμματος κατάρτισης, στο οποίο αιτήθηκα τη
συμμετοχή μου.

*

Δηλώνω ότι τα δηλωθέντα στοιχεία που έχω συμπληρώσει στην αίτηση είναι αληθή *

Δηλώνω ότι αποδέχομαι τη συλλογή και στατιστική επεξεργασία των αναφερομένων στην
αίτηση προσωπικών μου δεδομένων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 περί
«Προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»

*
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