
ΚΑΛΩΣ ΟΡΙΣΑΤΕ! ΕΔΩ ΕΙΣΤΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ

WELCOME BACK! FEEL SAFE, FEEL VALUED



ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ 

ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ 

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ  ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΑΣ 

ΠΑΡΕΧΕΙ ΜΙΑ ΑΝΕΤΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ 

ΑΣΦΑΛΗ ΔΙΑΜΟΝΗ

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΑΦΙΕΡΩΣΤΕ ΛΙΓΟ ΧΡΟΝΟ ΓΙΑ 

ΝΑ ΤΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ

***

A BRIEF REFERENCE FOR THE SAFETY 

MEASURES THAT OUR HOTEL TAKES 

FOR YOUR SAFE AND ENJOYABLE 

ACCOMMODATION FOLLOWS

PLEASE TAKE A MINUTE TO GET 

INFORMED



ΥΠΟΔΟΧΗ - RECEPTION
➢ Τηρείστε την απόσταση του 1,50 μέτρου. Οι 

σχετικές ενδείξεις στο πάτωμα θα σας 
βοηθήσουν

➢Χρησιμοποιήστε για τις πληρωμές σας το 
μηχάνημα POS

➢ Αν προτιμάτε ηλεκτρονική αποστολή της 
απόδειξης σας αντί για παραλαβή εντύπων 
παρακαλώ ενημερώστε μας

➢Όλες οι επιφάνειες απολυμαίνονται τακτικά

➢ Ρωτήστε μας για πληροφορίες σχετικά με 
νοσοκομεία και φαρμακεία

➢ Ατομικά προϊόντα προστασίας (μάσκα, γάντια, 
απολυμαντικό gel) είναι διαθέσιμα

➢ Αν αισθανθείτε αδιαθεσία ενημερώστε μας 
άμεσα 

➢ Αν επιθυμείτε να θερμομετρηθείτε ενημερώστε 
μας

➢Respect safe distancing of 1,50 meters. There are signs 
on the floor to assist you

➢Use POS for your payments

➢ If you prefer to receive your receipt via e-mail instead of 
paper please let us know

➢ All the surfaces are frequently sanitized

➢ If you need any information regarding doctors, 
hospitals or pharmacies do not hesitate to ask us

➢ Personal protective equipment (mask, gloves, sanitizing 
gel) is available

➢ If you feel sick you should inform us the soonest 

➢ If you wish to check your temperature please let us 
know



Breakfast Area – Αίθουσα Πρωινού
➢Χρησιμοποιήστε το 

απολυμαντικό gel που βρίσκεται 
στην είσοδο κατά την είσοδο και 
έξοδο σας από το χώρο

➢Τα τραπέζια έχουν τοποθετηθεί
κατάλληλα ώστε να τηρούνται οι 
απαραίτητες αποστάσεις

➢Τηρείστε τις αποστάσεις 
ασφαλείας 1,5 μέτρου.

➢Το πρωινό έχει διαμορφωθεί 
κατάλληλα ώστε τα είδη να είναι 
ατομικά

➢Οι επιλογές του μενού του 
εστιατορίου έχουν περιοριστεί 
λόγω των ειδικών συνθηκών

➢Ο χώρος είναι ανοιχτός 07:30-
11:00 για το πρωινό σας.

➢Use the sanitizing gel you will find at the entrance during 
your entry and exit 

➢The tables have been set according to the necessary safety 
distance

➢Keep the safety distance of 1.5 meters 

➢For breakfast we use individual portions and packaged 
products

➢Restaurant menu options have been restricted due to the 
special conditions

➢Breakfast is served daily from 07:30-11:00



ΔΩΜΑΤΙΑ - ROOMS
➢Σχολαστική απολύμανση των 

δωματίων και φυσικός αερισμός 
τους

➢Τα μη απαραίτητα αντικείμενα 
έχουν αφαιρεθεί από τα δωμάτια

➢Η συχνότητα της καθαριότητας 
του δωματίου και της αλλαγής των 
κλινοσκεπασμάτων και πετσετών 
σας κατά τη διάρκεια της διαμονής 
σας θα γίνεται κατ’ επιλογήν σας. 
Παρακαλώ ενημερώστε το 
προσωπικό μας

➢ Σε περίπτωση room service η 
παραλαβή και παράδοση του 
δίσκου θα γίνεται έξω από το 
δωμάτιο

➢Στα χειριστήρια των τηλεοράσεων 
τοποθετούνται καλύμματα μίας 
χρήσης

➢Meticulous disinfection and natural ventilation of the rooms

➢Non essential objects have been removed from the rooms

➢The frequency of your room cleaning and linen/ towels 
change during your stay is up to you. Please inform our 
staff

➢ In case of room service, the tray should be delivered and 
returned outside the room

➢One use disposable covers for TV remote controls



ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ- ELEVATORS

➢Σε κάθε ασανσέρ 
επιτρέπεται η είσοδος σε 
έναν (1) μόνο ενήλικα. 

➢Αντισηπτικό υγρό έχει 
τοποθετηθεί στην είσοδο 
κάθε ασανσέρ ώστε να 
απολυμαίνετε τα χέρια σας 
κατά την είσοδο και έξοδο

➢Τα σημεία υψηλού 
κινδύνου όπως τα κομβία
και οι χειρολαβές των 
ασανσέρ απολυμαίνονται
τακτικά και με μεγάλη 
προσοχή

➢In each elevator only one 
(1) adult is allowed.

➢Sanitizing gels have been 
put in every entrance of the 
elevators so as you can use 
them every time you enter 
or exit from them

➢Frequent and intensive 
cleaning of elevators on 
“high-frequency touch 
points” such as handles and 
knobs



ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΑΣ- OUR STAFF
➢Το προσωπικό μας είναι 

εφοδιασμένο με μέσα ατομικής 
προστασίας (μάσκα, γάντια, gel) 
για την εξασφάλιση της υγείας 
όλων.

➢Έχει λάβει πλήρη ενημέρωση και 
ειδική εκπαίδευση για τον τρόπο 
μετάδοσης του ιού, την προστασία 
από αυτόν και την αντιμετώπιση 
τυχόν κρούσματος τηρώντας τις 
οδηγίες του ΕΟΔΥ και του 
Υπουργείου Υγείας

➢Για λόγους ασφαλείας ο αριθμός 
του πρoσωπικού έχει περιοριστεί 
και όλα τα μέλη προσωπικού 
τηρούν την απόσταση ασφαλείας 
του 1.50 μέτρου σε όλους του 
χώρους του ξενοδοχείου

➢Το προσωπικό μας είναι εδώ 
πάντα πρόθυμο να σας 
εξυπηρετήσει! Για ότι χρειαστείτε 
μη διστάσετε να μας ρωτήσετε!

➢Our personnel is equipped with personal 
protective equipment (face mask, gloves, gel 
sanitizers) for the safety of all

➢They have been fully informed about the 
transmission of the virus, the protection 
against it and the measures that they have to 
take in case of incidence according to the 
instructions of EODY and the Ministry of 
Health

➢For safety reasons the number of the 
personnel has been reduced and all the 
members keep distance of 1.50 meters in all 
the hotel areas

➢Our staff is always here willing to assist you! 
For anything you might need do not hesitate 
to ask us!







Health & Safety Certifications
Πιστοποιήσεις Υγιεινής & Ασφάλειας


