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1 Είσοδος στην πλατφόρμα 

1.1 Εγγραφή Χρήστη 

Η ψηφιακή πλατφόρμα www.healthfirsttourism.gr  που έχει δημιουργηθεί αφορά όλα τα Μη Κύρια Τουριστικά 

καταλύματα προκειμένου να υποβάλλουν δήλωση συμμόρφωσης αναφορικά με Υγειονομικό Πρωτόκολλο 

Τουρισμού πριν το άνοιγμα της επιχείρησής τους. Εφόσον πρόκειται για Ξενοδοχείο, η σχετική δήλωση 

συμμόρφωσης γίνεται μέσω του ΞΕΕ στη Διαδικτυακή Διεύθυνση www.grhotels.gr .  

 

Αν διαθέτετε Ειδικό Σήμα Λειτουργίας ΜΗΤΕ πριν από το 2011, παρακαλούμε πριν από την υποβολή 

δήλωσης συμμόρφωσης όπως απευθυνθείτε στην Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού (ΠΥΤ) προκειμένου 

να ενημερωθείτε σχετικά με τον εν ισχύ Αριθμό ΜΗ.Τ.Ε.. 

 

Ως εκ τούτου, ο ιδιοκτήτης ή νόμιμος εκπρόσωπος επισκέπτεται τον ηλεκτρονικό σύνδεσμο 

https://healthfirsttourism.gr/ και επιλέγει  εμφανίζοντάς του την παρακάτω εικόνα 

 

http://www.healthfirsttourism.gr/
http://www.grhotels.gr/
https://healthfirsttourism.gr/
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Αφού συμπληρώσει ορθά  όλα τα πεδία και κυρίως τον ΑΦΜ & το email (ιδιαίτερη προσοχή στην ΟΡΘΗ 

καταχώρηση του email), ενεργοποιείται το κουμπί . 

Ταυτόχρονα αποστέλλεται ένα αυτοματοποιημένο email στον λογαριασμό του για να κάνει ενεργοποίηση. Είναι 

ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ το βήμα ενεργοποίησης προκειμένου να είναι εφικτή η ενεργοποίηση του 

προσωπικού λογαριασμού χρήστη. Για κάθε ΑΦΜ του φυσικού προσώπου μπορεί να δημιουργηθεί μόνο ένας 

προσωπικός λογαριασμός. 

Παράδειγμα εμαιλ: Έχει δημιουργηθεί ο λογαριασμός σας στο http://www.healthfirsttourism.gr. Πριν μπορέσετε να 

εισέλθετε στην πλατφόρμα πρέπει να προχωρήσετε σε ενεργοποίηση, επισκεπτόμενος το 

σύνδεσμο: http://www.healthfirsttourism.gr/confirm-account?token=395e5bb0-f148-4e9a-9c5e-1b6e14e7f064 

Ακολούθως ο χρήστης πρέπει να αναζητήσει στα email του το email ενεργοποίησης (Τίτλος email “Ενεργοποίηση 

Λογαριασμού - http://www.healthfirsttourism.gr”) που έχει λάβει από την πλατφόρμα www.healthfirsttourism.gr 

και να προβεί στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του, κάνοντας κλικ πάνω στον σχετικό σύνδεσμο. 

Προσοχή: Θα πρέπει να γίνεται αναζήτηση και στην ανεπιθύμητη αλληλογραφία/junk email. 

Αφού επιλέξει το λινκ ενεργοποίησης μέσα από το mail, ο χρήστης ανακατευθύνεται στην ψηφιακή πλατφόρμα και 

πατάει το κουμπί . 

Έχοντας ολοκληρώσει την ενεργοποίηση, ο χρήστης επιλέγει  και του εμφανίζεται η παρακάτω εικόνα 

 

http://www.healthfirsttourism.gr/
http://www.healthfirsttourism.gr/confirm-account?token=395e5bb0-f148-4e9a-9c5e-1b6e14e7f064
http://www.healthfirsttourism.gr/
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όπου βάζει τα διακριτικά του στοιχεία που επέλεξε κατά την εγγραφή του και πατάει  εμφανίζοντάς του 

την παρακάτω εικόνα. Στο πεδίο «Όνομα Χρήστη» καταχωρούμε το email που χρησιμοποιήσαμε κατά την εγγραφή 

μας και στο πεδίο κωδικό αντιστοίχως τον κωδικό που επιλέξαμε κατά την εγγραφή μας. 

 

 

1.2 Αναζήτηση ΜΗΤΕ / Αρ.Γνωστοποίησης 

Έχοντας πιστοποιηθεί κατά την είσοδό του, ο χρήστης επιλέγει  και του εμφανίζεται 

η παρακάτω εικόνα 

 

Σε αυτό το πεδίο ο χρήστης βάζει τον Αριθμό ΜΗΤΕ  ή τον Αριθμό Γνωστοποίησης Notifybusiness και επιλέγει 

 εμφανίζοντάς του την παρακάτω εικόνα. 
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Σε αυτό το σημείο επιλέγει το checkbox Αποδέχομαι και ενεργοποιείται το κουμπί . 

Η πλατφόρμα www.healthfirsttourism.gr αφορά μόνο τα ΜΗ ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ. Εφόσον πρόκειται για 

Ξενοδοχείο, η σχετική δήλωση συμμόρφωσης γίνεται μέσω του ΞΕΕ στην Διαδικτυακή Διεύθυνση 

www.grhotels.gr  

Αν διαθέτετε Ειδικό Σήμα Λειτουργίας με αριθμό ΜΗ.Τ.Ε. πριν από το 2011, παρακαλούμε πριν από την 

υποβολή δήλωσης συμμόρφωσης όπως απευθυνθείτε στην Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού(ΠΥΤ) 

προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά με τον εν ισχύ Αριθμό ΜΗ.Τ.Ε.. 
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1.3 Δήλωση Υγειονομικού Πρωτοκόλλου 

Έχοντας επιλέξει  εμφανίζεται η παρακάτω εικόνα στον χρήστη 
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Σε αυτό το σημείο, για να ενεργοποιηθεί το κουμπί αποστολή θα πρέπει να επιλέξει(check) τα υποχρεωτικά πεδία 

(με την ένδειξη αστερίσκο*) σε ΟΛΑ τα στοιχεία του πρωτοκόλλου (από το Α εώς το ΙΘ) ή να επιλέξει 

 για το τουριστικό κατάλυμα, και στο τέλος να πατήσει ΑΠΟΣΤΟΛΗ. Δεν 

ενεργοποιείται το κουμπί ΑΠΟΣΤΟΛΗ σε κάθε στοιχείο πρωτοκόλλου παρά μόνον όταν συμπληρώσουμε τα ΟΛΑ 

τα υποχρεωτικά πεδία (με ένδειξη αστερίσκου*). 

*ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το πεδίο του ιατρού δεν είναι υποχρεωτικό όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα (στοιχείο Α 

πρωτ) 

 

Αλλά όταν το επιλέξουμε η πλατφόρμα μάς υποχρεώνει να συμπληρώσουμε τα απαραίτητα στοιχεία (Ιδιώτη ή 

Νομικό πρόσωπο) σύμφωνα με την παρακάτω εικόνα 
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Έχοντας ολοκληρώσει τη διαδικασία, ο χρήστης θα μπορεί να βρει από το μενού στο  τις 

δηλώσεις που έχει κάνει για κάθε ΜΗΤΕ / Αριθ. Γνωστοποίησης ξεχωριστά, εφόσον βρίσκονται κάτω από τον ίδιο 

ΑΦΜ. 

Από εδώ ο χρήστης μπορεί να εκτυπώσει τις Δηλώσεις Συμμόρφωσης με το Υγειονομικό Πρωτόκολλο. 

 

Επιλέγοντας  &     εμφανίζεται η παρακάτω εικόνα όπου είναι το Σήμα Υγ. Πρωτ. το 

οποίο το εκτυπώνει ο χρήστης και το τοποθετεί σε περίοπτη θέση στο κατάλυμά του. 
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1.4 Υποβολή Τροποποιητικής Δήλωσης 

Έχοντας ολοκληρώσει την Δήλωση απόκτησης Υγ. Πρωτ. και επιθυμούμε να προβούμε σε επικαιροποίηση της 

εκάστοτε δήλωσης ώστε να υποβληθεί εκ νέου (για τον ίδιο ΜΗΤΕ/Αρ. Γνωστοποίησης) τότε αρκεί να είμαστε 

συνδεδεμένοι στην πλατφόρμα και να επιλέξουμε  σύμφωνα με την παρακάτω εικόνα και να 

επιλέξουμε Υποβολή Διορθωτικής Δήλωσης 

 

Μας ανακατευθύνει η πλατφόρμα στην Αρχική Δήλωση που είχαμε υποβάλει σύμφωνα με την παρακάτω εικόνα 
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Αφού ολοκληρώσουμε τις αλλαγές που επιθυμούμε στη Δήλωση Συμμόρφωσης, τότε επιλέγουμε  

Και εν συνεχεία  &     ώστε να εκτυπώσουμε την επικαιροποιημένη Δήλωση. 
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1.5 Διαδικασία Ανάκτησης Κωδικού 

Κατά την εισαγωγή των διακριτικών που έχουμε επιλέξει στην εγγραφή μας επιλέγουμε . Στο πεδίο 

«Όνομα Χρήστη» καταχωρούμε το email που χρησιμοποιήσαμε στην εγγραφή μας.  

Αν ο χρήστης αντιμετωπίσει σφάλμα πιστοποίησης σύμφωνα με την παρακάτω εικόνα  

 

τότε επιλέγει  και αυτομάτως ανακατευθύνεται στην παρακάτω εικόνα 

 

Συμπληρώνοντας ορθά το mail που δήλωσε κατά την εγγραφή του πατάει  και του εμφανίζεται η 

παρακάτω εικόνα 
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Σε αυτό το σημείο, ο χρήστης ελέγχει τον φάκελο των εισερχομένων του στο προσωπικό λογαριασμό του mail του 

(συμπεριλαμβανομένου και της ανεπιθύμητης αλληλογραφίας/junk email) και ακολουθεί πιστά τις οδηγίες που 

αναγράφει επιλέγοντας τον συγκεκριμένο υπερσύνδεσμο για εισαγωγή εις διπλούν τον νέο κωδικό στα πεδία που 

θα του παρουσιαστούν. 

1.6 Αλλαγή Κωδικού μη έχοντας πρόβλημα εισόδου 

Όντας ο χρήστης συνδεδεμένος στην πλατφόρμα με τα διακριτικά και επιθυμεί να αλλάξει κωδικό μπορεί κάλλιστα 

να επιλέξει από το μενού   και εν συνεχεία  . Αυτόματα 

ανακατευθύνεται στην παρακάτω εικόνα  
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Σε αυτά τα πεδία μπορεί να εισάγει το νέο επιθυμητό κωδικό και να πατήσει  . Εν συνεχεία επιλέγει  

 και συνδέεται εκ νέου στην σελίδα με τον νέο κωδικό που εισήγαγε προηγουμένως. 

1.7 Εκπαιδευτικό Υλικό 

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα απόκτησης του Υγ. Πρωτ. (όντας πιστοποιημένος 

ή μη) να έχει πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό που παρουσιάζονται σχετικοί κανόνες υγιεινής σε 67 slides για 

την επιμόρφωση του ιδιοκτήτη αλλά και του προσωπικού επιλέγοντας από το μενού 

 . 

Αυτόματα ανακατευθύνεται ο χρήστης στην παρουσίαση την οποία μπορεί να την κατεβάσει και να την 

αποθηκεύσει τοπικά στον υπολογιστή του σύμφωνα με την παρακάτω εικόνα. 

 



 

 

 

Με το εικονίδιο  κατεβάζει την παρουσίαση ο χρήστης και την αποθηκεύει στον υπολογιστή του. 

Με το εικονίδιο  εκτυπώνει την παρουσίαση. 


