
Υπηρεσίες Επιθεώρησης Κατάταξης 
Τουριστικών Καταλυμάτων 
σε Κατηγορίες Αστέρων & Κλειδιών

One Stop Service
Άλλες υπηρεσίες της TÜV HELLAS (TÜV NORD) για ξενοδοχεία:

• Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης,  
  όπως ISO 9001, ISO 22000,
  OHSAS 18001, ISO 14001, HACCP
• Έλεγχος Παιδικών Χαρών, Παιδότοπων 
• Επιθεώρηση σε Υδάτινα Πάρκα, 
  Νεροτσουλήθρες, Πισίνες
• Επιθεώρηση σε Αθλητικές Εγκαταστάσεις
• Τεχνικός Έλεγχος Ηλεκτρολογικού 
  Εξοπλισμού και Εγκαταστάσεων - 
  Υποσταθμών Μέσης Τάσης -
  Μηχανολογικού Εξοπλισμού

• Πυροπροστασία
• Mystery Guest
• Hotel Safety Audits
• Εκπαίδευση Προσωπικού 
• Ανελκυστήρες
• Εξοπλισμός Υπό Πίεση

ΑΘΗΝΑ
Μεσογείων 282, 
155 62 Χολαργός
T. 215 2157400
F. 210 6528025
info@tuvhellas.gr

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  
Λέοντος Σοφού 20 
Τ.Θ. 600 58, 570 01 Θέρμη
T. 2310 428498 
F. 2310 428458
thessaloniki@tuvhellas.gr

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Επιστημονικό & Τεχνολογικό Πάρκο, 
Ν. Πλαστήρα 100, 700 03 Βασιλικά Βουτών
T. 2810 391856-7
F. 2810 391858
heraklion1@tuvhellas.gr

Σας ενδιαφέρει;
Στείλτε μας την παρακάτω φόρμα και θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατόν.

Ναι, ενδιαφέρομαι για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Επιθεώρηση και Πιστοποίηση
Ξενοδοχειακών Εγκαταστάσεων της ΤÜV HELLAS (TÜV NORD).
Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου.

Όνομα

Εταιρεία

Πόλη

Τηλέφωνο

Email

Θέση

Διεύθυνση

Fax

Τρόποι Αποστολής: 
Fax: 210 6528025
Email: hotelsgreece@tuv-nord.com

ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Μαρίκας Κοτοπούλη 66
454 45 Ιωάννινα
Τ. (+30) 26510 27747
F. (+30) 26510 7619 / 27156
ioannina@tuv-nord.com



Υπηρεσίες Επιθεώρησης Κατάταξης 
Τουριστικών Καταλυμάτων σε Κατηγορίες Αστέρων & Κλειδιών
Ποιοι είμαστε
Η TÜV HELLAS είναι Οργανισμός Επιθεώρησης και Πιστοποίησης, μέλος του Γερμανικού Οργανισμού TÜV NORD GROUP. 
Στην  Ελλάδα δραστηριοποιείται από το 1987 παρέχοντας ανεξάρτητες Υπηρεσίες Επιθεώρησης και Πιστοποίησης, σε όλο το φάσμα 
των επιχειρήσεων, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο χώρο, στους τομείς του Τουρισμού, της Ποιότητας, της Ασφάλειας, της 
Ενέργειας και του Περιβάλλοντος. 
Η TÜV HELLAS (TÜV NORD) προάγει την έννοια της Ποιότητας στις Ελληνικές επιχειρήσεις συμβάλλοντας στην ανάπτυξη και την 
ανταγωνιστικότητά τους, παρέχοντας όλα αυτά τα χρόνια υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας μέσω αναγνωρίσιμων πιστοποιητικών.

Τι είναι το σύστημα κατάταξης τουριστικών καταλυμάτων 
Το σύστημα κατάταξης αφορά στα τουριστικά καταλύματα (ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια-διαμερίσματα), 
τόσο τα νέα όσο και τα υφιστάμενα. Συγκεκριμένα, στο ΦΕΚ Β’ 10/09-01-2015 περιλαμβάνονται οι τεχνικές και λειτουργικές 
προδιαγραφές και τα βαθμολογούμενα κριτήρια για την κατάταξη τους σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών αντίστοιχα. 

Ποια είναι η διαδικασία κατάταξης 
Προϋπόθεση για την ισχύ του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας ενός τουριστικού καταλύματος είναι η απόκτηση του Πιστοποιητικού 
Κατάταξης, το οποίο χορηγείται από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδας (Ξ.Ε.Ε.) κατόπιν αίτησης από την επιχείρηση.
Η επιχείρηση επιλέγει Διαπιστευμένο Φορέα Ελέγχου και Πιστοποίησης, ο οποίος συντάσσει την τεχνική έκθεση μετά από επιτόπια 
επιθεώρηση. Στην έκθεση καταγράφονται οι υποχρεωτικές προδιαγραφές και τα βαθμολογούμενα κριτήρια που πληρούνται από την 
επιχείρηση και ο αριθμός των μορίων που συγκεντρώνει η επιχείρηση από την εφαρμογή τους, και βεβαιώνεται η κατηγορία αστέρων 
ή κλειδιών αντίστοιχα. Η τεχνική έκθεση κατατίθεται στο Ξ.Ε.Ε. με ευθύνη της επιχείρησης και η αρμόδια υπηρεσία του Ξ.Ε.Ε. εκδίδει το 
πιστοποιητικό κατάταξης του καταλύματος σύμφωνα με την τεχνική έκθεση. Η επιχείρηση καταθέτει το πιστοποιητικό κατάταξης στην 
αρμόδια υπηρεσία τουρισμού το αργότερο εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία έκδοσής του, διαφορετικά ανακαλείται το 
Ειδικό Σήμα Λειτουργίας της επιχείρησης.

Τι σας προσφέρουμε
Η TÜV HELLAS (TÜV NORD) είναι από τους πρώτους φορείς που διαπιστεύτηκε από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) 
για τον έλεγχο, την επιθεώρηση για την κατάταξη ξενοδοχείων και ενοικιαζόμενων δωματίων/διαμερισμάτων σε κατηγορίες αστέρων 
και κλειδιών, και τη χορήγηση της Βεβαίωσης Συνδρομής Προϋποθέσεων Κατάταξης (ΥΑ αριθ. 219/08-01-2015), σύμφωνα με τις 
Υπουργικές Αποφάσεις και τις τροποποιήσεις αυτών με αριθ. 216/08-01-2015 και αριθ. 21185/13-10-2014, αντίστοιχα. 
Ο Οργανισμός μας πραγματοποιεί επιθεωρήσεις με προστιθέμενη αξία και χορηγεί το δικαίωμα χρήσης του παγκόσμιου σήματος του, 
με διεθνή αναγνωρισιμότητα, φήμη και αξιοπιστία.

Γιατί να μας επιλέξετε
• Γιατί για πάνω από 20 χρόνια πρωτοπορούμε στην πιστοποίηση στο χώρο του τουρισμού, διαθέτοντας έμπειρους επιθεωρητές 
• Γιατί έχουμε επιθεωρήσει έως σήμερα περισσότερα από 300 ξενοδοχεία 4 και 5 αστέρων στη χώρα μας βάσει της ελληνικής  
  νομοθεσίας και διεθνών ή εθνικών προτύπων, αποδεικνύοντας την ηγετική μας θέση στις πιστοποιήσεις του τουριστικού κλάδου
• Γιατί τα πιστοποιητικά της μας αναγνωρίζονται παγκοσμίως από τους tour operators. 

Εμφατική αναγνώριση της προόδου και της επιτυχίας αυτής, αποτελεί το γεγονός ότι λόγω της μεγάλης 

εξειδίκευσης και τεχνογνωσίας που έχουμε αναπτύξει στην Ελλάδα, έχουμε οριστεί ως το κέντρο χάραξης 

στρατηγικής για όλο το TÜV NORD GROUP παγκοσμίως για τα θέματα της επιθεώρησης 

στον τουριστικό κλάδο.

Τι πρέπει να κάνετε
Επικοινωνήστε μαζί μας στο 215 2157400 ή στο email: hotelsgreece@tuv-nord.com και οι εξειδικευμένοι επιθεωρητές 
του Τμήματος Πιστοποίησης Ξενοδοχειακών καταλυμάτων θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα. 

Ο Οργανισμός μας διατηρεί γραφεία στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, την Κρήτη, ενώ παράλληλα εκπροσωπείται 
σε άλλα 20 τουλάχιστον σημεία στη νησιωτική και ηπειρωτική Ελλάδα.



H TÜV HELLAS είναι Οργανισμός Επιθεώρησης και Πιστοποίησης, μέλος του TÜV NORD GROUP. 
Στην  Ελλάδα δραστηριοποιείται από το 1987 παρέχοντας ανεξάρτητες Υπηρεσίες Επιθεώρησης και 
Πιστοποίησης (Third Party Inspection/Certification), σε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, τόσο στον ιδιωτικό 
όσο και στο δημόσιο χώρο, στους τομείς της Τεχνολογίας, της Ποιότητας, της Ασφάλειας, της Ενέργειας 
και του Περιβάλλοντος.
Η TÜV HELLAS (TÜV NORD) προάγει την έννοια της Ποιότητας στις Ελληνικές επιχειρήσεις συμβάλλοντας 
στην ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητά τους, παρέχοντας όλα αυτά τα χρόνια υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας 
μέσω αναγνωρίσιμων πιστοποιητικών (TÜV HELLAS, TÜV NORD). Διατηρεί γραφεία στην Αθήνα, 
τη Θεσσαλονίκη, την Κρήτη και τα Ιωάννινα ενώ παράλληλα εκπροσωπείται σε άλλα 20 σημεία στην Ελλάδα. 

Σας Ενδιαφέρει;
Στείλτε μας τα στοιχεία σας στο email: certification@tuvhellas.gr ή στο fax: 210 6528025 
και θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατόν.

Εταιρεία: ………………………………….
Διεύθυνση: ..…………………………....
Πόλη: ..……………………………………...
Τηλέφωνο: ..…………………………….
Fax: ..………………………………………....
E-mail: ..…………………………………....

Making our world safer
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Οι Υπηρεσίες της TÜV HELLAS (TÜV NORD) 
στα Ξενοδοχεία 
Ο Τουρισμός είναι ο δυναμικότερα αναπτυσσόμενος κλάδος της ελληνικής οικονομίας. 
Η ποιότητα, η ασφάλεια και η βιωσιμότητα αποτελούν τα βασικά στοιχεία που δίνουν αξία στην παροχή των τουριστικών 
υπηρεσιών και δημιουργούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις επιχειρήσεις. 
Η TÜV HELLAS (TÜV NORD) παρέχει εδώ και χρόνια αξιόπιστες λύσεις που ενισχύουν τη φήμη των ξενοδοχείων. Για 
πάνω από 20 χρόνια πρωτοπορεί στην πιστοποίηση στο χώρο του τουρισμού, διαθέτοντας έμπειρους και καταξιωμένους 
επιθεωρητές. Εμφατική αναγνώριση της προόδου και της επιτυχίας αυτής αποτελεί το γεγονός ότι λόγω της μεγάλης 
εξειδίκευσης και τεχνογνωσίας που έχει αναπτύξει στην Ελλάδα, η TÜV HELLAS (TÜV NORD) έχει οριστεί ως το κέντρο 
χάραξης στρατηγικής για όλο το TÜV NORD GROUP παγκοσμίως σε θέματα της επιθεώρησης στον τουριστικό κλάδο.

Παρέχουμε αποτελεσματικές, ολοκληρωμένες και οικονομικά αποδοτικές υπηρεσίες 
που καλύπτουν όλες τις υπηρεσίες του τουριστικού κλάδου.

H πολιτική μας 
Ποιότητα σημαίνει κατανόηση των αναγκών των πελατών μας και συνεχής προσπάθεια 
να τις υπερκαλύψουμε, ενώ παράλληλα συμμορφωνόμαστε με τα πρότυπα και τις πολιτικές μας 
καθώς και με τις νομοθετικές και κανονιστικές υποχρεώσεις μας.



Νομοθεσία

Οι ακόλουθες επιθεωρήσεις είναι υποχρεωτικές από 
την Ελληνική Νομοθεσία: 

1. Ανελκυστήρες προσώπων 
Η εξακρίβωση της ασφαλούς λειτουργίας των 
ανελκυστήρων από Ανεξάρτητο και Αναγνωρισμένο 
Οργανισμό αποτελεί επίσημη νομοθεσία του ελληνικού 
κράτους (ΚΥΑ Φ.Α./9.2/ΟΙΚ. 28425/ ΦΕΚ 2604/Β/2008). 

2. Εξοπλισμός υπό πίεση, όπου περιλαμβάνονται 
ατμολέβητες, ατμογεννήτριες, δοχεία πίεσης (δεξαμενές 
υγραερίου, αεροφυλάκια).

3. Κατάταξη Τουριστικών Καταλυμάτων 
σε Κατηγορίες Αστέρων & Κλειδιών
Το σύστημα κατάταξης αφορά στα τουριστικά καταλύματα 
(ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια - διαμερίσματα) τόσο 
τα νέα όσο και τα υφιστάμενα. 
Σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις και τις τροποποιήσεις αυτών 
με αριθ. 216/08-01-2015 και αριθ. 21185/13-10-2014.

4. Παιχνίδια νερού / νεροτσουλήθρες 
(ΦΕΚ 155/Α/30.07.2014).

5. Ανυψωτικά Μηχανήματα 
(π.χ. αναβατόρια φορτίων, ανυψωτικές εξέδρες).

Συστήματα Διαχείρισης

Η πιστοποίηση των Συστημάτων Διαχείρισης:
1. Ποιότητας 
    (ISO 9001:2008 / 9001:2015)

2. Ασφάλειας Τροφίμων 
    (ISO 22000:2005)

3. Περιβάλλοντος
    (ISO 14001:2004 / 14001:2015) 
    (EMAS III)

4. Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία 
    (OHSAS 18001:2007)
αποτελούν στρατηγικά εργαλεία με βασικό σκοπό να 
βελτιώσουν την εικόνα και την αξιοπιστία μιας επιχείρησης, 
ενώ αποτελούν προϋπόθεση για την κατάκτηση των διεθνών
αγορών.

Ασφαλής Λειτουργία Εγκαταστάσεων 
και Ηλεκτρομηχανολογικού 
Εξοπλισμού
1. Πυροπροστασία με σκοπό τη διαπίστωση του ορθού 
σχεδιασμού και λειτουργίας του συστήματος, ώστε 
να επιτυγχάνεται ο μέγιστος βαθμός προστασίας της 
εγκατάστασης, αλλά κυρίως η ασφάλεια των πελατών του 
Ξενοδοχείου. 

2. Υποσταθμοί Μέσης Τάσης με σκοπό τη διασφάλιση 
της απρόσκοπτης λειτουργίας τους και την πρόληψη 
ανεπιθύμητων καταστάσεων σε βάρος του Ξενοδοχείου. 

3. Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις με σκοπό την ασφαλή 
λειτουργία τους, ώστε να αποφεύγεται η έκθεση σε έμμεσο 
ή άμεσο κίνδυνο της ανθρώπινης ζωής αλλά και της ίδιας 
της εγκατάστασης.

4. Μηχανολογικός εξοπλισμός με σκοπό τον έλεγχο της 
καλής λειτουργίας συγκροτημάτων, όπως εγκαταστάσεις 
κλιματιστικών για τις οποίες πέραν της επιθεώρησης, 
μπορούν να μετρηθούν τα  χαρακτηριστικά απόδοσης και 
λειτουργίας, καθώς και η ποιότητα του παρεχόμενου αέρα.

5. Asbestos free: Επιθεώρηση, δειγματοληψία, 
εργαστηριακή ανάλυση και εκτίμηση του κινδύνου ύπαρξης 
επιβλαβούς αμιάντου στην ξενοδοχειακή εγκατάσταση.  

6. Βακτήριο legionella spp: Εκτελείται δειγματοληψία 
από διάφορα σημεία του δικτύου υδροδότησης, καθώς και 
από ύποπτα σημεία του δικτύου κλιματισμού. 

7. Κολυμβητικές δεξαμενές (πισίνες) που 
συμπεριλαμβάνει έλεγχο σχεδιασμού, κατασκευής & 
ασφαλής λειτουργίας και έλεγχο ποιότητας νερού.

8. Συστήματα βιολογικών καθαρισμών που ελέγχονται 
για την ορθή λειτουργική τους κατάσταση και αποδοτικότητα, 
συστηματική παρακολούθηση και τεκμηρίωση των 
λειτουργικών παραμέτρων και  αποφυγή ρύπανσης του 
περιβάλλοντος. 

9. Νεροτσουλήθρες - Υδάτινα Πάρκα, Παιχνίδια 
Νερού σε Παιδικές Πισίνες.

10. Παιδικές Χαρές - Kids Clubs.

Πιστοποίηση Επαγγελματικών 
Δεξιοτήτων

Η πιστοποίηση επαγγελματιών είναι η μέθοδος 
διασφάλισης της ικανοποίησης των απαιτήσεων της 
ειδικότητας και ο επαγγελματίας που κατέχει την σχετική 
πιστοποίηση διαθέτει με διεθνώς αναγνωρίσιμο τρόπο 
τις αναγκαίες διεξιότητες της ειδικότητας, γεγονός που 
αυξάνει την εμπιστοσύνη της αγοράς για την ποιότητα της 
παρεχόμενης τελικά υπηρεσίας.
Η TÜV HELLAS (TÜV NORD) εφαρμόζει πλήρως 
τυποποιημένες διαδικασίες οι οποίες διαπιστεύονται από 
τον Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης - Ε.ΣΥ.Δ., σύμφωνα με 
το διεθνές πρότυπο Διαπίστευσης φορέων πιστοποίησης 
προσώπων ELOT EN ISO/IEC 17024 και παρέχει 
πιστοποίηση, μεταξύ άλλων, και στις παρακάτω ειδικότητες 
στον κλάδο του τουρισμού:
Οροφοκόμος / Λινοθηκάριος
Σερβιτόρος
Καθαριστής / Καθαρίστρια
Υπάλληλος Υποδοχής (Reception)
Υπάλληλος Κρατήσεων
Υπάλληλος Τουριστικού Γραφείου

Υπηρεσίες 
Προστιθέμενης Αξίας 

1. Υπηρεσία Μυστικού Πελάτη: Σκοπό έχει τη μέτρηση 
και συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς 
τους πελάτες των ξενοδοχείων. 

2. OK for Kids: Το συγκεκριμένο σήμα ποιότητας 
απονέμεται σε επιχειρήσεις / προϊόντα που αποδεικνύουν 
εμπράκτως φιλικότητα και ασφάλεια προς το παιδί. 

3. Linen Aura: Υποστηρίζει τις λειτουργίες του 
Ξενοδοχείου ώστε τα διατιθέμενα στους πελάτες λευκά 
είδη (πετσέτες μπάνιου, σεντόνια και πετσέτες εστιατορίου) 
να καλύπτουν σταθερές προδιαγραφές ποιότητας.

4. Αιγαιοπελαγίτικη Κουζίνα: Προδιαγραφή που έχει 
αναπτυχθεί από το Επιμελητήριο Κυκλάδων και περιγράφει 
τις απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται από τα εστιατόρια 
και τα αυτόνομα εστιατόρια που λειτουργούν εντός 
ξενοδοχείων (τα οποία επιθυμούν να κάνουν χρήση του 
σήματος «Αιγαιοπελαγίτικης Κουζίνας» - AegeanCuisine) 
στα προϊόντα τους και επιθυμούν να αναδειχτούν σε 
πρεσβευτές της γαστρονομικής ταυτότητας του Αιγαίου. 

Εκπαίδευση

Με κεντρικό τίτλο «Η γνώση είναι δύναμη» διοργανώνονται 
εκπαιδευτικά σεμινάρια για Συστήματα Διαχείρισης, 
Τεχνικές Δεξιότητες, Επιχειρηματική Βελτίωση και για τον 
Τουριστικό Τομέα.
Όλα τα σεμινάρια είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να υπάρχει 
αμφίδρομη επικοινωνία και να αξιολογείται 
η ποιότητα της μάθησης σε κατάλληλα σημεία του 
σεμιναρίου (συνεχής αξιολόγηση). 
Λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των πελατών μας, τα 
σεμινάριά μας έχουν σχεδιασθεί με τρόπο τέτοιο που η 
κάθε εκπαιδευτική ανάγκη να καλύπτεται με τον καλύτερο 
τρόπο. Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια είναι αλληλεπιδραστικά 
με χρήση ομαδικών ασκήσεων, μελέτες περιπτώσεων, 
ασκήσεις ρόλων, ομιλίες/παρουσιάσεις και συζητήσεις.


