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EΔ 09-04/ 1 / 03.03.2019                                                            Σελ. 1/1 

 

Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ως φορέας πιστοποίησης, με 

αρμοδιότητα την επιθεώρηση ξενοδοχείων και ενοικιαζόμενων δωματίων για την 

κατάταξή τους σε κατηγορίες αστέρων ή κλειδιών, αναγνωρίζοντας την 

σημαντικότητα της άμεσης επικοινωνίας με τον πελάτη για την επίλυση θεμάτων 

που προκύπτουν είτε κατά την επιθεώρησή του είτε από άλλους λόγους που 

επιφέρουν τη δυσαρέσκειά του προς τον φορέα, τους παρέχει τη δυνατότητα να 

υποβάλλουν τα παράπονά – ενστάσεις τους άμεσα ζητώντας την επίλυσή τους. 

Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ τηρεί αρχείο παραπόνων – 

ενστάσεων  και έχει φροντίσει όλη η διαδικασία χειρισμού των παραπόνων – 

ενστάσεων  να είναι για όλους προσβάσιμη, χωρίς να τίθεται θέμα κατάθεσης 

κάποιου αιτήματος στην εταιρεία και για το λόγο αυτό την έχει δημοσιεύσει στον 

ηλεκτρονικό ιστότοπο (site) της εταιρείας. 

Ο φορέας διασφαλίζει ότι όλη η διαχείριση των παραπόνων - ενστάσεων 

πραγματοποιείται με αμερόληπτο, άμεσο και εμπιστευτικό τρόπο και διαβεβαιώνει 

για την ταχύτερη επίλυση τους και ενημέρωση του πελάτη σχετικά με τα μέτρα 

που λαμβάνει. 

Η άμεση διαλεύκανση των θεμάτων που προκύπτουν αποτελεί σημαντικό στόχο 

της εταιρείας καθώς συμβάλλει στην καλή τήρηση και συνέχιση της συνεργασίας 

με τους πελάτες της και την διαρκή ικανοποίησή τους από αυτήν. 

Η Διοίκηση της Εταιρείας ορίζει και αναθέτει στον Διευθυντή Πιστοποίησης την 

απαιτούμενη δικαιοδοσία και την ελευθερία χειρισμών, έτσι ώστε να είναι, ανά 

πάσα στιγμή, σε θέση να αντιμετωπίσει προβλήματα σχετιζόμενα με τη διαχείριση 

των παραπόνων - ενστάσεων, που αφορούν στην επιθεώρηση εκμεταλλευτών 

καταλυμάτων, για την κατάταξή τους σε κατηγορίες αστέρων ή κλειδιών, σύμφωνα 

με την εφαρμοζόμενη διαδικασία, να προτείνει διορθωτικές ενέργειες, να 

επιβεβαιώνει την εκτέλεση των διορθωτικών ενεργειών και να αξιολογεί τα 

αποτελέσματά τους. Την ευθύνη για την εποπτική παρακολούθηση των 

διαδικασιών που σχετίζονται με την διαχείριση των παραπόνων - ενστάσεων, 

αναλαμβάνει η Διοίκηση της εταιρείας η οποίος και υπογράφει την Πολιτική 

Διαχείρισης Παραπόνων - Ενστάσεων της Εταιρείας, επικουρούμενος από τον 

Υπεύθυνο Διαχείρισης Ποιότητας. 
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