
 

 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ 

To Ydor Hotel & Spa στοχεύει στην παροχή εξαιρετικής εξυπηρέτησης πελατών στους 

επισκέπτες του. Πιστεύουμε ότι για να πετύχουμε τον στόχο μας πρέπει να ακούμε 

ενεργά τις απόψεις των επισκεπτών μας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο 

λαμβάνουμε πολύ σοβαρά τη διαχείριση παραπόνων. Η εποικοδομητική κριτική των 

επισκεπτών μας θα μας επιτρέψει όχι μόνο να επιλύσουμε τα προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν οι τωρινοί επισκέπτες αλλά να αποφύγουμε παράπονα από 
μελλοντικούς επισκέπτες αλλάζοντας τις διαδικασίες μας ώστε να ανταποκρίνονται 
στις ανάγκες τους.  

Για να αυξήσουμε την ικανοποίηση των επισκεπτών και να παρέχουμε καλύτερη 

εξυπηρέτηση πελατών, διατηρούμε ανώνυμο αρχείο παραπόνων και τις 

προτεινόμενες λύσεις που προσφέρονται σε κάθε περίπτωση. Αυτές οι πληροφορίες 

συγκεντρώνονται και στη συνέχεια αξιολογούνται από την ομάδα της Διεύθυνσης σε 

εβδομαδιαία βάση προκειμένου να τις χρησιμοποιήσουμε για να εκπαιδεύσουμε το 
προσωπικό μας με στόχο τη βελτίωση των πρακτικών μας.    

Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι:  

- Ελέγχουμε διεξοδικά κάθε γραπτή αναφορά, ώστε να προσδιορίσουμε τη ρίζα 

του προβλήματος και να λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα.  

- Συμμορφωνόμαστε με την ισχύουσα νομοθεσία και την προστασία 

προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών μας.   

- Παρέχουμε συνεχή εκπαίδευση στο προσωπικό μας σχετικά με το σύστημα 

διαχείρισης παραπόνων και σχετικά με τον αποτελεσματικό χειρισμό 
παραπόνων.  

 

Διαδικασία Υποβολής Παραπόνων  

Επιθυμούμε να διασφαλίσουμε ότι η διαμονή σας στο Ydor Hotel & Spa είναι 
ευχάριστη και ξέγνοιαστη,  γι’αυτό παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για τυχόν 

παράπονα που μπορεί να έχετε κατά τη διάρκεια της διαμονής σας ώστε να 

μπορέσουμε να τα αντιμετωπίσουμε άμεσα και να τα επιλύσουμε.  

Κατά τη διάρκεια της διαμονής σας στο ξενοδοχείο μπορείτε να εκφράσετε 

οποιοδήποτε παράπονο έχετε σε οποιοδήποτε μέλος του προσωπικού. Εαν το άτομο 

αυτό δεν είναι σε θέση να λύσει μόνο του το ζήτημα, θα το μεταφέρει στο αντίστοιχο 



τμήμα. Ο Υπάλληλος Υποδοχής του ξενοδοχείου είναι υπεύθυνος να σας ενημερώσει 
σχετικά με τη λύση/ απάντηση στο παράπονό σας αμέσως μόλις εξεταστεί το ζήτημα.  

Σε περίπτωση που προτιμάτε να ενημερώσετε την ομάδα μας για το παράπονό σας 

σε γραπτή μορφή, μπορείτε να υποβάλετε μια επίσημη γραπτή αναφορά μέσω e-mail 

ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας στον ιστότοπό μας https://ydorhotel.com/contact-

us/.  

 

Χρόνος Απόκρισης για Γραπτές Αναφορές   

1. Μέσα σε 1 εργάσιμη ημέρα θα λάβετε επιβεβαίωση ότι η γραπτή αναφορά σας  

έχει παραληφθεί από την ομάδα μας.  
2. Εντός 5 εργάσιμων ημερών, το παράπονό σας θα εξεταστεί από την ομάδα 

μας και τη Διοίκηση και θα λάβετε επίσημη απάντηση. Εαν δε μπορέσουμε να 

αντιμετωπίσουμε το θέμα εντός αυτού του χρονικού πλαισίου και απαιτείται 
περισσότερος χρόνος, θα σας ενημερώσουμε αντίστοιχα για την 
καθυστέρηση. Στο μεταξύ, θα σας κρατάμε ενήμερους για την πρόοδο και τις 

ενέργειες που έχουμε λάβει. Ενδέχεται, ακόμα, να ζητήσουμε περαιτέρω 

πληροφορίες εαν κρίνουμε ότι αυτό είναι απαραίτητο για την απάντησή μας.  

Σε περίπτωση που έχετε περαιτέρω ερωτήσεις σχετικά με τη διαδικασία υποβολής 

παραπόνων ή την πολιτική διαχείρισης παραπόνων γενικά, μη διστάσετε να μας 

καλέσετε στο +30 22880 22044 ή να μας στείλετε e-mail στο info@ydorhotel.com και 
ένα εκπαιδευμένο μέλος της ομάδας μας θα απαντήσει στο ερώτημά σας.    

 

Με εκτίμηση, 

Από τη Διεύθυνση 

 

 

Email: info@ydorhotel.com 

Tel: 0030 22880 22044 

Website: https://ydorhotel.com/ 
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