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ΔΗΑΓΩΓΖ 

Σν ηνπηθφ πξφγξακκα Leader + απνηειεί ηελ  επθαηξία θαη ηελ 

αθεηεξία γηα ηελ αλάπηπμε πνιηηηθήο πνηφηεηαο θαη 

ζπιινγηθήο νξγάλσζεο δεδνκέλνπ φηη νη επελδπηέο πνπ ζα 

εληαρζνχλ ζ’ απηφ ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα ηεξνχλ 

πξνδηαγξαθέο πνηφηεηαο. Η ππνρξεσηηθή απηή δηάζηαζε γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο ηνπξηζκνχ πνπ ζα εληαρζνχλ ζην  Leader+ ζα 

ζπκπαξαζχξεη θαη ηνπο ππφινηπνπο επαγγεικαηίεο 

αλαβαζκίδνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ηελ ζπλνιηθή εηθφλα ηεο 

πεξηνρήο θαη βειηηψλνληαο ηελ αληαγσληζηηθφηεηά ηεο. 

Οη πξνδηαγξαθέο πνηφηεηαο εμνπιηζκνχ, ιεηηνπξγίαο θαη 

ππεξεζηψλ ησλ  ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ θαη ρψξσλ εζηίαζεο 

πνπ πεξηγξάθνληαη ζηε ζπλέρεηα απνηεινχλ ηα απαξαίηεηα 

κέζα – εξγαιεία – πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αλαβάζκηζε ησλ 

πξνζθεξφκελσλ ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ κε έκθαζε ζηελ 

πνηφηεηα θαη ηελ βειηίσζε ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ζηελ 

πεξηνρή. 

Οη πξνδηαγξαθέο πνηφηεηαο πνπ αθνινπζνχλ απνηεινχλ έλα 

ζχλνιν πξφζζεησλ θαλφλσλ ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηεο 

Πνιηηείαο. Καηά ηελ ζπγγξαθή ηνπο ειήθζεζαλ ππφςε (φπσο 

θαίλεηαη θαη ζηε ζπλέρεηα) φιεο νη πξνδηαγξαθέο ηνπ Ε.Ο.Σ, νη 

Οδεγίεο ηεο Ε.Ε., νη πξνδηαγξαθέο ηνπ Ε.Φ.Ε.Σ. , νη Κ.Τ.Α πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ πινπνίεζε ηνπ Leader + ζηελ Ειιάδα θ.ι.π.. 
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Γηα ηε ζχληαμε ηνπ θαηαιφγνπ ησλ πξνδηαγξαθψλ ζεσξήζεθε 

δεδνκέλν ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο 

θαηαιπκάησλ θαη ρψξσλ εζηίαζεο. Έηζη, παίξλνληαο ππφςε φηη 

ε εθαξκνγή ηνπ πιαηζίνπ απηνχ απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηε 

ιεηηνπξγία κηαο κνλάδαο, εζηηάδνληαη νη παξαθάησ 

πξνδηαγξαθέο ζηελ εηζαγσγή θάπνησλ πξφζζεησλ θξηηεξίσλ 

πνπ πξνζδίδνπλ επηπιένλ πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ζηηο 

ιεηηνπξγνχζεο θαη ππφ ίδξπζε επηρεηξήζεηο, αλαδεηθλχνληαο ηελ 

ηνπηθή ηδηαηηεξφηεηα, θαη ππνζηεξίδνληαο παξάιιεια ηελ ηνπηθή 

νηθνλνκία.  

πλεηδεηά, έηζη, δελ γίλεηαη αλαθνξά, ζηε ζπλέρεηα, ζηηο 

πξνδηαγξαθέο πνπ νχησο ή άιισο ππνρξενχληαη νη 

επηρεηξήζεηο λα ηεξνχλ. Αλη’  απηνχ, εηδηθά γηα ηα θαηαιχκαηα, 

δεκηνπξγείηαη κηα ζεηξά λέσλ θξηηεξίσλ κε ηνλ ηίηιν «Κνηλά 

Κξηηήξηα γηα Όιεο ηηο Καηεγνξίεο Σνπξηζηηθψλ Καηαιπκάησλ» 

πνπ αθνξνχλ ηα ηνπηθά ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηελ 

αληίιεςε πνηφηεηαο ηεο πεξηνρήο θαη ηζρχνπλ γηα φια ηα 

θαηαιχκαηα, αλεμάξηεηα απφ ηελ θαηεγνξία ζηελ νπνία 

αλήθνπλ. Πέξαλ απηψλ επηιέγνληαη θαη κηα ζεηξά απφ ηα 

«βαζκνινγνχκελα» θξηηήξηα ηνπ ΕΟΣ, πνπ εθηηκάηαη φηη ε 

ηήξεζε ηνπο ζπλάδεη κε ηε θηινζνθία ηεο Κ.Π. LEADER+, θαη ηα 

νπνία, αλάινγα κε ηε ζεκαζία ηνπο εληάζζνληαη ζην λέν 

ζχζηεκα θξηηεξίσλ θαη θέξνπλ ηνλ ηίηιν «Επηπιένλ Κξηηήξηα Αλά 

Καηεγνξία Σνπξηζηηθψλ Καηαιπκάησλ». Κάζε θαηάιπκα έηζη πνπ 

επηζπκεί λα εληαρζεί ζην Σνπηθφ χκθσλν Πνηφηεηαο, φπσο θαη 
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λα εληζρπζεί απφ ηα θίλεηξα ηεο Κ.Π. LEADER+ ππνρξενχηαη λα 

ηεξεί ηφζν ηα Κνηλά Κξηηήξηα φζν θαη ηα Εηδηθά αλά Καηεγνξία.  

’ φηη αθνξά ηα Κέληξα Εζηίαζεο εηζάγεηαη κηα ζεηξά λέσλ 

θξηηεξίσλ κε ηνλ ηίηιν «Κέληξα Εζηίαζεο» πνπ ηζρχεη γηα φια ηα 

Κέληξα Εζηίαζεο γεληθά.  

Με ζηφρν ηελ δηεπθφιπλζε ηνπ επελδπηή παξάιιεια κε ηελ 

αλαγθαηφηεηα ζέζπηζεο θαλφλσλ πνηφηεηαο, ε πιεηνλφηεηα ησλ 

πξνδηαγξαθψλ πνπ πξνηείλνληαη σο ππνρξεσηηθέο αθνξνχλ  

ζηελ πηνζέηεζε  απφ ηνλ επελδπηή ήπηαο κνξθήο  ελεξγεηψλ – 

δξαζηεξηνηήησλ.  

Οη πξνδηαγξαθέο απηέο δίλνπλ έκθαζε ζε ζέκαηα φπσο: 

 

 Πξνψζεζεο ησλ ηνπηθψλ πξντφλησλ θαη θχξηα ησλ ηνπηθψλ 

πξντφλησλ πνηφηεηαο 

 Πξνψζεζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ  ζηηο ηνπξηζηηθέο 

επηρεηξήζεηο 

 Πξνψζεζεο ηεο θαηάξηηζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ζε ζέκαηα 

ηνπνγλσζίαο ηεο πεξηνρήο θαη εμππεξέηεζεο ηνπ επηζθέπηε 

 Πξνψζεζεο ηεο αηζζεηηθήο ησλ ρψξσλ δηακνλήο θαη 

εζηίαζεο  ζε άκεζε ζπζρέηηζε κε ηα ηνπηθά ζηνηρεία ηεο 

πεξηνρήο 

 Πξνψζεζεο ηεο πξνβνιήο ηεο πεξηνρήο 
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 Πξνψζεζεο ηεο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ζηνπο ρψξνπο 

δηακνλήο θαη εζηίαζεο 

 Πξνψζεζεο ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο 

 

Οη πξνηεηλφκελεο πξνδηαγξαθέο πνηφηεηαο δελ ζα ήηαλ δπλαηφλ 

λα πηνζεηεζνχλ αλ δελ γίλνπλ απνδεθηέο απφ φινπο ηνπο 

εκπιεθφκελνπο κε ηνλ ηνπξηζκφ θαη ηελ αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο 

θνξείο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ζα πξέπεη ε βνχιεζε θαη απνδνρή 

ησλ πξνδηαγξαθψλ πνηφηεηαο απφ ηνπο ηνπηθνχο θνξείο λα 

εθθξαζηεί κε ηελ δεκηνπξγία ελφο Σνπηθνχ πκθψλνπ 

Πνηφηεηαο ζηελ πεξηνρή. 

Σν Σνπηθφ χκθσλν Πνηφηεηαο απνηειεί έηζη έλα δίθηπν 

ηνπηθψλ θνξέσλ θαη επηρεηξήζεσλ κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε θαη 

πξνψζεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ 

ηνπξηζκνχ θαη ηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο 

ζπλνιηθήο εηθφλαο ηεο πεξηνρήο. 
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ΚΕΝΣΡΑ ΕΣΙΑΗ 

1. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΦΩΡΩΝ 

1.1  Υώξνο Τπνδνρήο (εθόζνλ πξνβιέπεηαη)  

1.  Δίδεηαη πξνζνρή ζηε γεληθφηεξε αηζζεηηθή ηνπ ρψξνπ ππνδνρήο. Καηά 

ηελ είζνδφ ηνπ ν πειάηεο πξέπεη λα απνθνκίδεη κηα πξψηε γεληθά θαιή 

εληχπσζε γηα ην θέληξν εζηίαζεο (Πξέπεη λα θπξηαξρνύλ πιηθά πνπ λα 

παξαπέκπνπλ ηόζν ζηελ παξαδνζηαθή νηθνδνκία ηνπ Πειίνπ, όζν θαη ζην 

θπζηθό πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο, όπωο ην μύιν θαζηαληάο, ε ζρηζηνιηζηθή 

πιάθα Πειίνπ κε ηελ παξαδνζηαθή ηερληθή αξκνιόγεζεο, θ.α.).  

2.  Ζ δηαθφζκεζε ηνπ ρψξνπ έρεη ζρέζε κε ηελ ηνπηθή παξαδνζηαθή 

αηζζεηηθή θαη αξρηηεθηνληθή, αιιά θαη ηελ πξνζσπηθή 

αηζζεηηθή ηνπ επηρεηξεκαηία  

1.2 Υώξνο Εζηίαζεο 

1.  Ο ρψξνο εζηίαζεο ζα πξέπεη λα είλαη επξχρσξνο, θσηεηλφο θαη λα 

δεκηνπξγεί αίζζεζε εξεκίαο θαη δπλαηφηεηαο απφιαπζεο ησλ εδεζκάησλ. 

2.  Ο ρψξνο θαη ε δηαθφζκεζε ζα πξέπεη λα αθνινπζνχλ ηελ ηνπηθή 

παξαδνζηαθή αηζζεηηθή θαη αξρηηεθηνληθή, αιιά θαη ηελ 

πξνζσπηθή αηζζεηηθή ηνπ επηρεηξεκαηία  

3.  Ο ρψξνο δηαζέηεη, πξναηξεηηθά, θαιαίζζεην ηδάθη, πνπ πξνζδίδεη 

δεζηή αηκφζθαηξα ζην ρψξν. Σν ηδάθη πξέπεη λα δηαηεξείηαη 

ζε θαιή θαηάζηαζε θαη λα είλαη πάληα θαζαξφ. 

4.  Ο ρψξνο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα εδέζκαηα θαη ηνλ εμνπιηζκφ, πξέπεη 
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λα δηεπθνιχλνπλ ηελ αλάδεημε ησλ ηνπηθψλ εζηκνηππηθψλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηε δηαδηθαζία ηνπ θαγεηνχ. Έηζη, ηφζν ε 

δηαθφζκεζε, φζν θαη ν εμνπιηζκφο θαη ηα εδέζκαηα ζα πξέπεη 

λα είλαη ζε απόιπηε αξκνλία θαη λα δίλνπλ ηελ αίζζεζε κίαο 

«ηππηθήο νηθνγελεηαθήο Πειηνξείηηθεο ζύλαμεο». 

5.  ε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη κνπζηθή, ζα πξέπεη λα είλαη δηαθξηηηθή θαη 

θαηά πξνηίκεζε ηνπηθή παξαδνζηαθή κνπζηθή ηνπ Πειίνπ 

(π.ρ. ηξαγνχδηα απφ ηελ Κεξακηδηψηηθε πινχζηα κνπζηθή 

παξάδνζε, θ.α.).  

 

1.3 Υώξνη Παξαζθεπήο Εδεζκάηωλ (βι.θαη εηδηθφ ηεχρνο γηα 

πγηεηλή) 

 

1. 

Οη ρψξνη παξαζθεπήο ησλ εδεζκάησλ ζα πξέπεη θαη’ αξρήλ λα 

επηηξέπνπλ ηελ εθαξκνγή πγηεηλήο νξζήο πξαθηηθήο, ηφζν απφ 

πιεπξάο δηακφξθσζεο φζν θαη απφ πιεπξάο εμνπιηζκνχ.  

2. Οη ρψξνη πξνζθέξνπλ άλεζε γηα ηηο θηλήζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη 

επρέξεηα γηα ηελ ηαρχηεξε δπλαηή εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ. 

Γηαζθαιίδνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ εδεζκάησλ θαη δεκηνπξγνχλ 

δπλαηφηεηα πξνζσξηλήο θχιαμεο κέρξη ην ζεξβίξηζκα. 

3. ε κηθξή απφζηαζε, αιιά εθηφο ησλ ρψξσλ παξαζθεπήο ησλ 

εδεζκάησλ, ππάξρνπλ απνδπηήξηα γηα ην πξνζσπηθφ, ψζηε λα 

απνθεχγεηαη ε επαθή ησλ ηξνθίκσλ κε κηθξννξγαληζκνχο 

κεηαθεξφκελνπο κέζσ ησλ ελδπκάησλ. Σν πξνζσπηθφ 

εξγάδεηαη κε ζηνιέο θαη αμεζνπάξ πνπ παξακέλνπλ ζηε 

κνλάδα θαη απνιπκαίλνληαη κε επζχλε ηνπ ηδηνθηήηε. 
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1.4 Υώξνη Απνζήθεπζεο/ πληήξεζεο Πξώηωλ Τιώλ θαη 

Πξνϊόληωλ 

1. Οη ρψξνη απνζήθεπζεο/ ζπληήξεζεο πξψησλ πιψλ θαη άιισλ 

πξντφλησλ επηηξέπνπλ ηελ εθαξκνγή πγηεηλήο νξζήο πξαθηηθήο. 

 

1.5 Υώξνη πγηεηλήο 

1.  Πξέπεη λα ππάξρνπλ μερσξηζηνί ρψξνη πγηεηλήο γηα ην πξνζσπηθφ θαη 

γηα ηνπο πειάηεο. 

2.  Απαξαίηεηεο είλαη νη μερσξηζηέο ηνπαιέηεο αλδξψλ/ γπλαηθψλ. 

3.  Οη ρψξνη πγηεηλήο βξίζθνληαη ζε αζθαιή απφζηαζε απφ ηελ θνπδίλα 

γηα ηελ απνθπγή επαθήο ησλ ηξνθίκσλ κε κηθξννξγαληζκνχο. 

4.  Γηαρσξίδνληαη απφ ηνπο ππφινηπνπο ρψξνπο ηεο κνλάδαο κε 

πξνζάιακν, ψζηε λα απνθεχγεηαη ε άκεζε επαθή απφ ηνπο 

ππφινηπνπο ρψξνπο. 

5.  Σφζν νη ρψξνη πγηεηλήο φζν θαη νη πξνζάιακνη είλαη θαζαξνί, ρσξίο 

έληνκα θαη δπζάξεζηεο νζκέο.  

6.  Ο θαζαξηζκφο γίλεηαη απφ κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ δελ έξρνληαη ζε 

επαθή κε ηα ηξφθηκα. 

2. ΕΞΟΠΛΙΜΟ 

2.1 Υώξνο Τπνδνρήο (εθόζνλ πξνβιέπεηαη)  

1. ην ρψξν ππνδνρήο (ή ελαιιαθηηθά ζην ρψξν ηεο ηξαπεδαξίαο ή θαη 

ζηνπο δχν ρψξνπο) ππάξρνπλ θαηάιιεια δηακνξθσκέλεο 

πξνζήθεο γηα ηελ έθζεζε ηνπηθψλ παξαδνζηαθψλ πξντφλησλ 
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δηαηξνθήο.  

2. Η θαηαζθεπή, ηα πιηθά θαη ν ραξαθηήξαο ηεο θάζε πξνζήθεο ζα πξέπεη 

λα βξίζθνληαη ζε αηζζεηηθή αξκνλία κε ηνλ παξαδνζηαθφ 

ραξαθηήξα θαη ηελ αηζζεηηθή ηνπ ρψξνπ, φζν θαη κε ηα ηνπηθά 

παξαδνζηαθά πξντφληα δηαηξνθήο πνπ εθηίζεληαη θαη ηε 

δπλαηφηεηα ζπληήξεζήο ηνπο. Έηζη: 

Δάλ εθηίζεληαη ηφζν πξψηεο χιεο φζν θαη λσπά πξντφληα ζα πξέπεη 

λα ηνπνζεηνχληαη ζε δηαθνξεηηθέο πξνζήθεο 

 Εάλ εθηίζεληαη εππαζή πξντφληα ζα πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη ζε 

πξνζήθεο – ςπγεία 

Θα πξέπεη ηα πιηθά θαη ε ηερληθή ηεο θαηαζθεπήο ησλ πξνζεθψλ λα 

παξαπέκπνπλ ζηελ ηδηαηηεξφηεηα ηνπ θπζηθνχ ηνπηθνχ 

πεξηβάιινληνο θαη ησλ ηνπηθψλ παξαδνζηαθψλ ηερληθψλ 

μπινγιππηηθήο, κεηαιινηερλίαο θιπ (π.ρ. θαηαζθεπέο απφ 

θαζηαλφμπιν ή μχιν θιακνπξηάο κε ηερληθέο ηεο πεξηνρήο ηνπ 

Κηζζνχ θ.α.).  

3. Σα πξντφληα ζηηο πξνζήθεο ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ έληππν 

ελεκεξσηηθφ πιηθφ, κεηαθξαζκέλν θαη ζηα αγγιηθά, θαη λα 

δίλνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ παξαγσγφ, ηηο κεζφδνπο 

παξαγσγήο θαη δηάζεζεο θ.α.. 

4. Θα πξέπεη λα δηαηίζεληαη ηνπξηζηηθά ελεκεξσηηθά έληππα, ππνρξεσηηθά 

κεηαθξαζκέλα θαη ζηα Αγγιηθά (ή θαη ζε άιιε γιψζζα ηεο Επξσπατθήο 

Έλσζεο), κε πιεξνθνξίεο γηα ηελ πεξηνρή, ηα αμηνζέαηα, ηνπηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο, ηνπο ρώξνπο εζηίαζεο, ηελ ηνπηθή θνπδίλα, ηνπξηζηηθέο 

δηαδξνκέο, δίθηπα θαη ην ηνπηθό πξόγξακκα Leader+, πάληα ζε ηθαλέο 

πνζφηεηεο θαη πάληα ελεκεξσκέλα. 

5. Σα έληππα είλαη ηνπνζεηεκέλα (θαη ηαμηλνκεκέλα εθφζνλ δηαηίζεληαη 

πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο) ζε θαηάιιειεο πξνζήθεο, ν ραξαθηήξαο ηωλ 
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νπνίωλ ζα πξέπεη λα αθνινπζεί ηνπο θαλόλεο πνπ αθνινπζνύληαη θαη ζηηο 

πξνζήθεο ηνπηθώλ παξαδνζηαθώλ πξνϊόληωλ δηαηξνθήο. 

6. Τπάξρνπλ αλαξηεκέλεο θαιαίζζεηεο αθίζεο κε ηνπία ηεο επξχηεξεο 

πεξηνρήο ηεο κνλάδαο θαη άιια αμηφινγα ραξαθηεξηζηηθά ηεο. 

7. Δηαηίζεηαη θαιαίζζεην βηβιίν εληππψζεσλ, φπνπ νη επηζθέπηεο κπνξνχλ 

λα θαηαγξάθνπλ ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο θαη ηηο εληππψζεηο ηνπο απφ ηελ 

πνηφηεηα ηεο εμππεξέηεζεο θαη ηνπ θαγεηνχ, αιιά θαη ηε γεληθή εηθφλα 

πνπ απνθφκηζαλ απφ ηε κνλάδα.  

8. Σνπνζεηείηαη ν απαξαίηεηνο εμνπιηζκφο γηα ηηο ζπλαιιαγέο κε ηνπο 

πειάηεο (ηακεηαθή κεραλή, κεραλήκαηα πηζησηηθψλ θαξηψλ) θαη ν 

εμνπιηζκφο γηα ηελ επηθνηλσλία κε πειάηεο γηα θξαηήζεηο ή πιεξνθνξίεο 

(ηειέθσλα, απηφκαηνο ηειεθσλεηήο, θιπ.).  

 

2.2 Υώξνο Εζηίαζεο 

1.  Οη θαξέθιεο ζα πξέπεη λα είλαη μχιηλεο κε ή ρσξίο θπζηθή ςάζα θαη ηα 

ηξαπέδηα απφ μχιν αλάινγνπ ηχπνπ θαη ρξψκαηνο (πξνηεξαηόηεηα ζα 

πξέπεη λα δίδεηαη ζε έπηπια από ηνπηθνύο θαηαζθεπαζηέο θαη ηνπηθά 

πιηθά). 

2.  Σα έπηπια ζα πξέπεη λα είλαη θαιαίζζεηα, λα ηαηξηάδνπλ κε ηελ 

αηζζεηηθή ηνπ ρψξνπ, λα δηαηεξνχληαη ζε θαιή θαηάζηαζε θαη 

λα είλαη πάληα θαζαξά.  

3.  Σν θάζε ηξαπέδη έρεη ζηξσκέλα δχν ηξαπεδνκάληεια, ζε αηζζεηηθή 

αξκνλία κεηαμχ ηνπο. 

4.  Σα ηξαπεδνκάληεια θαη νη πεηζέηεο είλαη θαηά βάζε απφ πθάζκαηα ιηλά 

ή βακβαθεξά. Απφ ηα δχν ηξαπεδνκάληεια πνπ ηνπνζεηνχληαη 

ζηα ηξαπέδηα, ην πξψην έρεη έλα ζρέδην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο 

ηνπηθήο παξάδνζεο. Σν δεχηεξν κπνξεί επίζεο πξναηξεηηθά 
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λα είλαη θαη ράξηηλν (ρσξίο λάπινλ επέλδπζε), αιιά ζα πξέπεη 

λα είλαη θαιήο πνηφηεηαο, αλζεθηηθφ, ζε αηζζεηηθή αξκνλία κε 

ην πθαζκάηηλν (ρσξίο λα δίλεη ηελ αίζζεζε πξνρεηξφηεηαο), 

φπσο θαη κε ηνλ ππφινηπν εμνπιηζκφ ηνπ θάζε ηξαπεδηνχ 

αιιά θαη ηνπ ρψξνπ γεληθφηεξα.   

5.  Σα ηξαπεδνκάληεια θαη νη πεηζέηεο είλαη θαιαίζζεηα, πάληα θαζαξά θαη 

δηαηεξεκέλα ζε θαιή θαηάζηαζε. 

6.  Σα ηξαπέδηα είλαη ζηξσκέλα κε ζσζηφ θαη νκνηφκνξθν ηξφπν, ψζηε λα 

εληζρχνπλ ηελ αξκνλία ηνπ ρψξνπ εζηίαζεο θαη ηελ αίζζεζε ζηνλ πειάηε, 

ηεο νξγάλσζεο, ηεο θαζαξηφηεηαο θαη ηεο ζσζηήο επαγγεικαηηθήο 

πξαθηηθήο. 

7.  ε θάζε ηξαπέδη ππάξρεη ππνρξεσηηθά βάδν ηνπηθήο παξαδνζηαθήο 

ηερληθήο κε θξέζθα ινπινχδηα απφ ηελ πειηνξείηηθε ρισξίδα 

πξνεξρφκελα απφ ηνπηθνχο αλζνθαιιηεξγεηέο ή ηνπο 

Σνπηθνχο Γπλαηθείνπο πλεηαηξηζκνχο πνπ αζρνινχληαη κε ηε 

ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα (π.ρ. θακέιηεο, νξηαλζίεο, 

αδαιέεο, θνύιηα θιπ).   

8.  Γεληθά, πξντφληα ρεηξνηερλίαο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δηαθφζκεζε ηεο 

αίζνπζαο, σο δνρεία ζεξβηξίζκαηνο ή θαη σο ζθεχε εζηίαζεο.  

9.  Σα ζεξβίηζηα είλαη θεξακηθά ή απφ πνξζειάλε, θαιήο πνηφηεηαο, 

θαιαίζζεηα, ζε θαιή θαηάζηαζε θαη πάληα θαζαξά, 

πξνεξρφκελα, ζην βαζκφ πνπ είλαη δπλαηφ, απφ ηνπηθνχο 

ηερλίηεο. 

10.  Σα καραηξνπήξνπλα είλαη θαζαξά, θαιήο πνηφηεηαο θαη ζε θαιή 

θαηάζηαζε. 

11.  Σα πνηήξηα είλαη γπάιηλα, ζε ζρήκα θαη κέγεζνο αλάινγν κε ην πνηφ 

πνπ ζεξβίξεηαη. 
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12.  Τπάξρεη θαιαίζζεηνο θαηάινγνο εδεζκάησλ θαη πνηψλ αλαξηεκέλνο 

ζηνλ εμσηεξηθφ ρψξν ηνπ εζηηαηνξίνπ, ζε εηδηθφ, θαιήο πνηφηεηαο, 

πξνζηαηεπηηθφ πιαίζην, πνπ αλαγξάθεη θαη ηηο ηηκέο. 

13.  Τπάξρεη έλαο θαιαίζζεηνο θαηάινγνο εδεζκάησλ θαη πνηψλ ζε θάζε 

ηξαπέδη ηνπ ρψξνπ εζηίαζεο. 

14.  Οη θαηάινγνη είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ πιηθά, 

είλαη επαλάγλσζηνη, θαζαξνί θαη έρνπλ θαιή αηζζεηηθή θαη κνξθή. 

15.  ηνλ θαηάινγν παξαηίζεληαη, εθηφο ησλ άιισλ, θαη ηνπηθά παξαδνζηαθά 

εδέζκαηα, ηνπηθά πξντφληα θαη ηνπηθά πνηά, θαζψο θαη πξνηάζεηο εκέξαο 

απφ ηνλ chef. 

16.  Οη θαηάινγνη είλαη κεηαθξαζκέλνη ζηα Αγγιηθά ή θαη ζε άιιε γιψζζα ηεο 

Επξσπατθήο Έλσζεο. 

17.  Οη θαηάινγνη πεξηιακβάλνπλ αλαθνξέο ζηνλ ηφπν παξαγσγήο θαη ηα 

πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ, φπσο 

θαη θάπνηα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν θαη ηελ 

πξνέιεπζε ησλ παξαδνζηαθψλ ζπληαγψλ. 

 

2.3 Υώξνη Παξαζθεπήο Εδεζκάηωλ  

1.  Ο εμνπιηζκφο ησλ ρψξσλ παξαζθεπήο ησλ εδεζκάησλ είλαη 

θαηαζθεπαζκέλνο απφ αλζεθηηθά πιηθά  (ζηε δηάβξσζε) θαη ππνζηεξίδεη 

ηελ εθαξκνγή πγηεηλήο νξζήο πξαθηηθήο. 

2.  Ο εμνπιηζκφο πξέπεη λα δηαηεξείηαη πάληα θαζαξφο θαη ζε θαιή 

θαηάζηαζε θαη λα ζπληεξείηαη. 

3.  ηελ θνπδίλα ππάξρεη παξνρή δεζηνχ θαη θξχνπ λεξνχ πάληα. 

4.  Τπάξρεη αλαξηεκέλε εηδηθή αθίζα κε ηνπο θξίζηκνπο θαλφλεο πγηεηλήο. 
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2.4 Υώξνη Τγηεηλήο  

1.  Τπάξρεη επαξθήο αξηζκφο ληπηήξσλ γηα ην πιχζηκν ησλ ρεξηψλ θαη 

αλάινγνο κε ηε δπλακηθφηεηα ηνπ ρψξνπ εζηίαζεο. 

2.  Τπάξρνπλ επαξθή WC κε θαδαλάθηα, ζπλδεδεκέλα κε ην απνρεηεπηηθφ 

ζχζηεκα ηεο κνλάδαο.  

3.  Γηα ηνπο ληπηήξεο ππάξρεη πάληα παξνρή δεζηνχ θαη θξχνπ 

ηξερνχκελνπ λεξνχ. 

4.  Τπάξρνπλ πιηθά γηα ην θαζάξηζκα ησλ ρεξηψλ θαη ην πγηεηλφ ηνπο 

ζηέγλσκα. Πξναηξεηηθά, ππάξρεη κεράλεκα ζηεγλψκαηνο ρεξηψλ. Η 

ζήθε κε ηηο ράξηηλεο πεηζέηεο, φπσο θαη φιεο νη ππφινηπεο ζπζθεπέο ηνπ 

ρψξνπ, είλαη πάληνηε επαξθψο εθνδηαζκέλεο θαη ην κεράλεκα 

ζηεγλψκαηνο ρεξηψλ κε αέξα ιεηηνπξγεί. 

5.  Τπάξρνπλ επαξθείο απνρεηεπηηθέο εγθαηαζηάζεηο, ζπλδεδεκέλεο ή φρη 

κε δίθηπν βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ. 

6.  Τπάξρεη ζήθε γηα ην ραξηί πγείαο πνπ είλαη εθνδηαζκέλε κε ραξηί. 

7.  Τπάξρεη θιεηζηφο θάιαζνο αρξήζησλ κέζα ζηελ ηνπαιέηα. 

8.  Τπάξρεη θαζαξή βνχξηζα ιεθάλεο. 

2.5 Δίθηπν εμαεξηζκνύ – ζέξκαλζεο – θιηκαηηζκνύ  

1.  Η επηρείξεζε δηαζέηεη δίθηπν ζέξκαλζεο θαη (εθφζνλ θξίλεηαη 

απαξαίηεην απφ ηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο) θιηκαηηζκνχ (ρεηκψλα - 

θαινθαίξη). 

2.  Η επηρείξεζε δηαζέηεη επαξθή κέζα κεραληθνχ ή θπζηθνχ αεξηζκνχ ηνπ 

ρψξνπ εζηίαζεο θαη ηνπ ρψξνπ ππνδνρήο. Ο εμαεξηζκφο δηαηεξείηαη 

θαζαξφο θαη ζε θαιή θαηάζηαζε θαη ζπληεξείηαη. 
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3.  Η θνπδίλα δηαζέηεη ππνρξεσηηθά κεραληθφ εμαεξηζκφ. 

4.  Ο ζρεδηαζκφο ησλ αλνηγκάησλ (παξάζπξα θιπ.) ζηνπο ρψξνπο 

παξαζθεπήο ησλ εδεζκάησλ ζπκβάιιεη ζηελ απνθπγή ζπζζψξεπζεο 

ξχπσλ θαη εηζφδνπ εληφκσλ. 

 

2.6 Έιεγρνο θαη επαιήζεπζε ηωλ πξνδηαγξαθώλ ηνπ ΕΦΕΣ 

ή ηνπ ζπζηήκαηνο HACCP 

1. Η επηρείξεζε δηαζέηεη επαξθή εμνπιηζκφ γηα κέηξεζε δηαθφξσλ 

παξακέηξσλ ησλ πξντφλησλ πνπ πξνζθέξνληαη ζηνπο πειάηεο 

(ζεξκνθξαζία, πγξαζία, pH, θξεζθφηεηα, ηάγγηζκα θιπ.). 
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3. ΤΠΗΡΕΙΕ 

3.1 Τπνδνρή Πειαηώλ  

1.  ηνπο πειάηεο, σο ρεηξνλνκία θηινμελίαο θαη σο έλδεημε θαηαλφεζεο γηα 

ηελ πεξίπησζε αλακνλήο, ζπλεζίδεηαη λα πξνζθέξεηαη έλα ηνπηθό 

απεξηηίθ ή ηνπηθό παξαδνζηαθό έδεζκα. 

2.  Τπάξρεη πάληα ππάιιεινο πνπ ππνδέρεηαη ηνπο πειάηεο, απαληά ζηηο 

ηειεθσληθέο θιήζεηο, πξαγκαηνπνηεί θξαηήζεηο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο θαη έρεη ηελ θαηάιιειε ελεκέξσζε ψζηε λα 

ζπκπιεξψλεη θαη λα επεμεγεί ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απνθνκίδνπλ νη 

πειάηεο απφ ην έληππν πιηθφ.  

3.  Τπάξρεη βεζηηάξην. 

4.  Ζ επηρείξεζε δέρεηαη πιεξσκή κε κεηξεηά ή κε πηζησηηθέο θάξηεο. 

 

3.2 Πιεξνθνξίεο Λεηηνπξγίαο Κέληξνπ Εζηίαζεο  

1.  Η πεξίνδνο θαη νη ψξεο ιεηηνπξγίαο αλαγξάθνληαη ζε θαιαίζζεηε 

πηλαθίδα αλαξηεκέλε ζηελ είζνδν ηεο επηρείξεζεο. 

2.  Δθηφο ηνπ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο, ε ηειεθσληθή επηθνηλσλία 

εμαζθαιίδεηαη κε έλαλ απηφκαην ηειεθσλεηή, ν νπνίνο αλαθέξεη 

ηελ νλνκαζία θαη ηνπνζεζία ηεο επηρείξεζεο, ηηο ψξεο 

ιεηηνπξγίαο. 

 

http://www.eapilio.gr/
mailto:info@eapilio.gr


                  Αλαιπηηθνί Πίλαθεο Πξνδηαγξαθώλ Εμνπιηζκνύ θαη Τπεξεζηώλ         
                 Κέληξωλ Εζηίαζεο θαη Καηαιπκάηωλ  

 ΕΣΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΗΛΙΟΤ Α.Ε.  

ΣΑΓΙΑΣΕ ΠΟΡΣΑΡΙΑ ΠΗΛΙΟΤ 

ΣΗΛ. 24210 78391-5, FAX.24210 78215 

www.eapilio.gr, email: info@eapilio.gr  

ειίδα 16  

 

3.3 εξβίξηζκα  

1.  Πξνηεξαηφηεηα είλαη πάληα ε άκεζε θαη θαιχηεξε δπλαηή εμππεξέηεζε 

ηνπ πειάηε. 

2.  Πξέπεη λα ηεξνχληαη απζηεξά νη ρξφλνη κεηαμχ ζεξβηξίζκαηνο ησλ 

γεπκάησλ (νξεθηηθά, θχξην πηάην, επηδφξπην θιπ.). 

3.  Πξέπεη λα ηεξνχληαη απζηεξά νη ζεξκνθξαζίεο ζεξβηξίζκαηνο γηα ηα 

εδέζκαηα. 

4.  Πξέπεη λα ηεξνχληαη απζηεξά νη ζεξκνθξαζίεο ζεξβηξίζκαηνο γηα ηα 

πνηά. 

 

3.4 Πξώηεο Ύιεο θαη Πνηόηεηα Menu  

1.  Οη πξψηεο χιεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη πξνέξρνληαη θαηά θχξην ιφγν απφ 

παξαγσγνχο ηεο πεξηνρήο ηνπ θέληξνπ εζηίαζεο θαη ηεο επξχηεξεο 

πεξηνρήο εθαξκνγήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Leader+. 

2.  Δίλαη ζθφπηκν λα ππάξρεη δηαβεβαίσζε απφ θάζε παξαγσγφ φηη ηα 

πξντφληα ηνπ είλαη αζθαιή θαη ε παξαγσγή ηνπο έγηλε 

ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο. 

3.  Σν εζηηαηφξην πξνηείλεη θπξίσο ηνπηθή θνπδίλα κε ηνπηθέο παξαδνζηαθέο 

ζπεζηαιηηέ. 

4.  Πξνζθέξνληαη θαη’ ειάρηζηνλ 3 ηνπηθά παξαδνζηαθά πηάηα ηεο 

πεξηνρήο. 

5.  Σα αξηνζθεπάζκαηα είλαη θξέζθα θαη θαιήο πνηφηεηαο. 

6.  Ο θαηάινγνο ησλ ηπξηψλ πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ κηα ηνπηθή 

ζπεζηαιηηέ. 
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7.  ηα δεζηά θαη θξχα πηάηα ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά θαιήο 

πνηφηεηαο ειαηφιαδν, ηνπηθήο παξαγσγήο θαηά πξνηίκεζε. 

8.  Οη παηάηεο πνπ ζεξβίξνληαη είλαη θξέζθηεο ειιεληθέο, ηεγαληζκέλεο ζε 

ειαηφιαδν. ε θακία πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε 

πξνηεγαληζκέλσλ πξντφλησλ. 

9.  Πξέπεη λα ππάξρεη πάληα ειιεληθφο θαθέο θηηαγκέλνο κε ηνλ 

παξαδνζηαθφ ηξφπν (ππνρξεσηηθά ζηε θσηηά θαη πξναηξεηηθά ζηε 

ρφβνιε). 

10.  Τπάξρεη πξνζθνξά «ηνπηθνχ παξαδνζηαθνχ πηάηνπ εκέξαο» 

4. ΕΛΑΦΙΣΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 

1.  Ο ππεχζπλνο ηεο επηρείξεζεο πξέπεη λα έρεη παξαθνινπζήζεη 

ζεκηλάξηα δηνίθεζεο επηρεηξήζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο παξνρήο 

ππεξεζηψλ, ή ηνπιάρηζηνλ λα δηαζέηεη επαξθή επαγγεικαηηθή 

εκπεηξία ζε ζπλαθέο αληηθείκελν. Σνπιάρηζηνλ ην 50% ησλ 

εξγαδνκέλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πξνο 

ηνπο πειάηεο έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζε εθπαίδεπζε ή θαηάξηηζε 

ζρεηηθή κε ην αληηθείκελν (πρ ζεκηλάξηα πνπ νξγαλψλεη ε 

Ο.Σ.Γ., ζεκηλάξηα ζε πηζηνπνηεκέλεο δνκέο θαηάξηηζεο, 

εθπαίδεπζε ζε ηνπξηζηηθέο ζρνιέο θιπ.). θφπηκν είλαη λα έρεη 

παξαθνινπζήζεη ζεκηλάξηα ηνπνγλσζίαο, ζε θάζε πεξίπησζε 

ζα πξέπεη λα δηαζέηεη επαξθείο γλψζεηο γηα ηελ πεξηνρή, ηελ 

ηζηνξία ηεο, ην πεξηβάιινλ, ηηο δξαζηεξηφηεηεο θιπ.  

2.  Γλσξίδνπλ κία ηνπιάρηζηνλ μέλε γιψζζα, αλάινγα κε ηελ ηνπξηζηηθή 

θίλεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο. 

3.  ην πξνζσπηθφ ρνξεγείηαη ην εγρεηξίδην ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο, ην 

νπνίν ηεξεί ε επηρείξεζε. 
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4.  Οη εξγαδφκελνη έρνπλ θαηάιιειν ληχζηκν θαη πνιχ πξνζεγκέλε εηθφλα. 

5.  Πξναηξεηηθά, θάζε εξγαδφκελνο θέξεη θαξηειάθη κε ην φλνκά ηνπ. 

6.  Ο ππεχζπλνο ηεο επηρείξεζεο έρεη εθπαηδεπζεί ζε ζέκαηα αζθάιεηαο 

ηξνθίκσλ (π.ρ. έρεη παξαθνινπζήζεη ζεκηλάξηα H.A.C.C.P. ή 

ελεκεξσηηθέο εκεξίδεο ζην εγρεηξίδην ηνπ ΔΦΔΣ θιπ.). 

7.  Δίλαη ζθφπηκν ην πξνζσπηθφ πνπ αζρνιείηαη κε ηελ παξαζθεπή ησλ 

εδεζκάησλ λα έρεη παξαθνινπζήζεη ζεκηλάξηα πγηεηλήο 

ηξνθίκσλ απφ εηδηθεπκέλνπο θνξείο θαηάξηηζεο. Αλ δελ έρεη 

παξαθνινπζήζεη ζεκηλάξηα πγηεηλήο ηξνθίκσλ., εθπαηδεχεηαη 

απφ ηνλ ππεχζπλν ηεο επηρείξεζεο κε ηε ρξήζε 

ζπγθεθξηκέλνπ εγρεηξηδίνπ βαζηθψλ αξρψλ πγηεηλήο ησλ 

ηξνθίκσλ ηνπ ΔΦΔΣ., πξάγκα πνπ πηζηνπνηείηαη απφ ζρεηηθέο 

βεβαηψζεηο.  

8.  Σν πξνζσπηθφ θαηέρεη ην πεξηερφκελν ηνπ δηαηηζέκελνπ έληππνπ 

ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ. 

9.  Ο ππεχζπλνο επηβιέπεη θαη θαζνδεγεί ην πξνζσπηθφ. 

 

5. ΑΛΛΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ 

1.  Η επηρείξεζε ζα πξέπεη (πξναηξεηηθά) λα θαηέρεη ην ζήκα γηα ηελ 

Διιεληθή Κνπδίλα. 

2.  Ζ επηρείξεζε κπνξεί λα θαηέρεη θαη άιια ζήκαηα πηζηνπνίεζεο.  
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ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ 

Α)   ΚΟΗΝΑ ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΔ ΣΗ ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ        

ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΩΝ 

1. ΕΞΟΠΛΙΜΟ 

1.1 Υώξνο Τπνδνρήο / Αλακνλήο Πειαηώλ  

                  1.1.1  ηηο πεξηπηψζεηο πνπ απαηηείηαη ρψξνο ππνδνρήο 

4.  Ο ρψξνο ππνδνρήο/ αλακνλήο ησλ πειαηψλ απνηειεί εληαίν ζχλνιν 

κε ηνπο ππφινηπνπο ρψξνπο ηεο επηρείξεζεο θαη είλαη απιά 

δηαθνζκεκέλνο ψζηε λα δηαηεξεί ηε ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπ.  

5.  Δίδεηαη πξνζνρή ζηε γεληθφηεξε αηζζεηηθή ηνπ ρψξνπ ππνδνρήο/ 

αλακνλήο. Καηά ηελ είζνδφ ηνπ ν πειάηεο πξέπεη λα απνθνκίδεη κηα 

πξψηε, γεληθά θαιή, εληχπσζε γηα ην θαηάιπκα (Πξέπεη λα θπξηαξρνύλ 

πιηθά πνπ λα παξαπέκπνπλ ηόζν ζηελ παξαδνζηαθή νηθνδνκία ηνπ 

Πειίνπ, όζν θαη ζην θπζηθό πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο, όπωο ην μύιν 

θαζηαληάο ή θιακνπξηάο, ε ζρηζηνιηζηθή πιάθα Πειίνπ κε ηελ 

παξαδνζηαθή ηερληθή αξκνιόγεζεο, θ.α.).  

6.  Ζ εζσηεξηθή δηαθφζκεζε ή νξηζκέλα ζηνηρεία ηεο δηαθφζκεζεο ηνπ 

ρψξνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ ηνπηθή παξαδνζηαθή αηζζεηηθή θαη 

αξρηηεθηνληθή, αιιά θαη ηελ πξνζσπηθή αηζζεηηθή ηνπ 

επηρεηξεκαηία (Επηδηώθεηαη ε επηινγή από δηαθνζκεηηθά 

ζηνηρεία πνπ αλαδεηθλύνπλ ηελ ηδηαηηεξόηεηα ηεο πεξηνρήο 
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ζηελ νπνία εδξεύεη ην θαηάιπκα)   

7.  Πξνηείλεηαη ε ζπλεξγαζία κε δηαθνζκεηή, ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε 

πνηφηεηα ηνπ ηειηθνχ απνηειέζκαηνο.   

8.  Ο εμνπιηζκφο είλαη πςειψλ πξνδηαγξαθψλ θαη απφιπηα ελαξκνληζκέλνο 

κε ηελ ηνπηθή θνπιηνχξα θαη αξρηηεθηνληθή, αιιά θαη ηελ πξνζσπηθή 

αηζζεηηθή ηνπ επηρεηξεκαηία. 

6. ην ρψξν ππνδνρήο ππάξρεη θαηάιιεια δηακνξθσκέλε εχρξεζηε 

πξνζήθε γηα ηελ έθζεζε ηνπηθψλ παξαδνζηαθψλ πξντφλησλ 

απφ παξαδνζηαθά αζθνχκελα επαγγέικαηα ηεο πεξηνρήο πνπ 

εδξεχεη ην θαηάιπκα ή θαη γεληθφηεξα ηεο πεξηνρήο LEADER+ 

(π.ρ. πξντφληα μπινγιππηηθήο, γιππηηθήο, πθαληηθήο, 

κεηαιινηερλίαο θ.α.).  

7. Η θαηαζθεπή, ηα πιηθά θαη ν ραξαθηήξαο ηεο θάζε πξνζήθεο ζα πξέπεη 

λα βξίζθνληαη ζε αηζζεηηθή αξκνλία κε ηνλ παξαδνζηαθφ 

ραξαθηήξα θαη ηελ αηζζεηηθή ηνπ ρψξνπ, φζν θαη κε ηα ηνπηθά 

παξαδνζηαθά πξντφληα πνπ εθηίζεληαη. πγθεθξηκέλα, ζα 

πξέπεη ηα πιηθά θαη ε ηερληθή ηεο θαηαζθεπήο ησλ πξνζεθψλ 

λα παξαπέκπνπλ ζηελ ηδηαηηεξόηεηα ηνπ θπζηθνύ ηνπηθνύ 

πεξηβάιινληνο θαη ηωλ ηνπηθώλ παξαδνζηαθώλ ηερληθώλ 

μπινγιππηηθήο, κεηαιινηερλίαο θιπ (π.ρ. θαηαζθεπέο από 

θαζηαλόμπιν ή μύιν θιακνπξηάο κε ηερληθέο ηεο πεξηνρήο ηνπ 

Κηζζνύ ηύπνπ κπαξόθ θ.α.).  

8. Σα πξντφληα ζηηο πξνζήθεο ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ έληππν 

ελεκεξσηηθφ πιηθφ δηεπθξηληζηηθφ σο πξνο ηνπο παξαγσγνχο, 

ηνλ ηξφπν θαη ηελ ηνπνζεζία παξαγσγήο θαη ηνλ ηξφπν 

δηάζεζεο, κεηαθξαζκέλν ζε 2 γιψζζεο ηεο Δ.Δ. θαη θηιηθφ 

πξνο ην πεξηβάιινλ.  

9. Θα πξέπεη λα δηαηίζεληαη ηνπξηζηηθά ελεκεξσηηθά έληππα, ππνρξεσηηθά 
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κεηαθξαζκέλα ζηα Αγγιηθά (θαη ζε άιιε κία γιψζζα ηεο Επξσπατθήο 

Έλσζεο), θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ, κε πιεξνθνξίεο γηα ηελ πεξηνρή, ηα 

αμηνζέαηα ηωλ πεξηρώξωλ πνπ παξνπζηάδνπλ ηνπξηζηηθό θαη πνιηηηζηηθό 

ελδηαθέξνλ, ηνπηθέο δξαζηεξηόηεηεο, πνιηηηζηηθέο, αζιεηηθέο ή ενξηαζηηθέο 

εθδειώζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη ζηα πεξίρωξα, ηνπο ρώξνπο εζηίαζεο, 

ηελ ηνπηθή θνπδίλα, ηνπξηζηηθέο δηαδξνκέο, δίθηπα θαη ην ηνπηθό πξόγξακκα 

Leader+, πάληα ζε ηθαλέο πνζφηεηεο θαη πάληα ελεκεξσκέλα. 

10. Σα έληππα είλαη ηνπνζεηεκέλα (θαη ηαμηλνκεκέλα εθφζνλ δηαηίζεληαη 

πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο) ζε θαηάιιειεο πξνζήθεο, ν ραξαθηήξαο ηωλ 

νπνίωλ ζα πξέπεη λα αθνινπζεί ηνπο θαλόλεο πνπ αθνινπζνύληαη θαη ζηηο 

πξνζήθεο ηνπηθώλ παξαδνζηαθώλ πξνϊόληωλ) . 

11. Εθφζνλ ε επηρείξεζε έρεη πξνζρσξήζεη ζην Σνπηθφ χκθσλν 

Πνηφηεηαο, ζηελ είζνδν ηνπ ρψξνπ εζηίαζεο θαη ζε εχθνια αλαγλσξίζηκν 

ζεκείν είλαη ηνπνζεηεκέλν ην δηαθξηηηθφ ζήκα ηνπ πκθψλνπ Πνηφηεηαο.  

12. Τπάξρνπλ αλαξηεκέλεο θαιαίζζεηεο αθίζεο κε ηνπία θαη άιια 

αμηφινγα ζηνηρεία ηεο πεξηνρήο (ζηηο ηνπξηζηηθέο επηπισκέλεο 

επαχιεηο θαη θαηνηθίεο βξίζθνληαη ζην θαζηζηηθφ, εθηφο απφ 

ηελ πεξίπησζε ζπγθξνηήκαηνο ηνπξηζηηθψλ επηπισκέλσλ 

θαηνηθηψλ). 

13. Δηαηίζεηαη θαιαίζζεην βηβιίν εληππψζεσλ, φπνπ νη επηζθέπηεο ζα 

κπνξνχλ λα θαηαγξάθνπλ ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο θαη ηηο εληππψζεηο ηνπο 

απφ ηελ πνηφηεηα ηεο εμππεξέηεζεο, αιιά θαη ηε γεληθή εηθφλα πνπ 

απνθφκηζαλ απφ ηε κνλάδα (ζηηο ηνπξηζηηθέο επηπισκέλεο επαχιεηο θαη 

θαηνηθίεο βξίζθεηαη ζην θαζηζηηθφ, εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε 

ζπγθξνηήκαηνο ηνπξηζηηθψλ επηπισκέλσλ θαηνηθηψλ).  

15. Τπάξρεη ν απαξαίηεηνο εμνπιηζκφο γηα ηηο ζπλαιιαγέο κε ηνπο πειάηεο 

(ηακεηαθή κεραλή, κεραλήκαηα πηζησηηθψλ θαξηψλ, fax, computer) θαη ν 

εμνπιηζκφο γηα ηελ επηθνηλσλία κε πειάηεο γηα θξαηήζεηο ή πιεξνθνξίεο 
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(ηειέθσλα, απηφκαηνο ηειεθσλεηήο, θιπ.).  

16. Τπάξρεη θνηλφρξεζην W.C.. 

17. Τπάξρνπλ αλαξηεκέλεο νη ψξεο ιεηηνπξγίαο ηεο ηξαπεδαξίαο θαη ηνπ 

snack bar (εθφζνλ πξνβιέπνληαη). 

18. Τπάξρεη έλα κηθξφ θαζηζηηθφ – ζαιφλη,  δπλαηφηεηα θχιαμεο ηηκαιθψλ γηα 

ηνπο επηζθέπηεο, βεζηηάξην, ρψξνο θχιαμεο απνζθεπψλ. 

19. Τπάξρνπλ αλαξηεκέλεο νη πεξίνδνη ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο ζε 

εκθαλέο ζεκείν θαη ζε θαιαίζζεην πιαίζην. 

1.1.2 ηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ απαηηείηαη ρψξνο ππνδνρήο θαη θάπνηνο 

ππεχζπλνο αλαιακβάλεη ηελ ππνδνρή ησλ επηζθεπηψλ 

1.  Τπάξρνπλ ζηε δηάζεζε ηνπ πειάηε (εθφζνλ ην δεηήζεη) ππεξεζίεο fax, 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, δηαδηθηχνπ. 

2.  Τπάξρεη ηειεθσλεηήο πνπ λα πιεξνθνξεί ηνλ πειάηε γηα ηηο ψξεο πνπ 

κπνξεί λα βξεη ηνλ ππεχζπλν (ή θηλεηφ ηειέθσλν). 

3. Θα πξέπεη λα δηαηίζεληαη ηνπξηζηηθά ελεκεξσηηθά έληππα, ππνρξεσηηθά 

κεηαθξαζκέλα ζηα Αγγιηθά (ή θαη ζε άιιε κία γιψζζα ηεο Επξσπατθήο 

Έλσζεο), θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ, κε πιεξνθνξίεο γηα ηελ πεξηνρή, ηα 

αμηνζέαηα ηωλ πεξηρώξωλ πνπ παξνπζηάδνπλ ηνπξηζηηθό θαη πνιηηηζηηθό 

ελδηαθέξνλ, ηνπηθέο δξαζηεξηόηεηεο, πνιηηηζηηθέο, αζιεηηθέο ή ενξηαζηηθέο 

εθδειώζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη ζηα πεξίρωξα, ηνπο ρώξνπο εζηίαζεο, 

ηελ ηνπηθή θνπδίλα, ηνπξηζηηθέο δηαδξνκέο, δίθηπα θαη ην ηνπηθό πξόγξακκα 

Leader+, πάληα ζε ηθαλέο πνζφηεηεο θαη πάληα ελεκεξσκέλα. 

4. Σα έληππα είλαη ηνπνζεηεκέλα (θαη ηαμηλνκεκέλα εθφζνλ δηαηίζεληαη 

πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο) ζε θαηάιιειεο πξνζήθεο.  

5. Εθφζνλ ε επηρείξεζε έρεη πξνζρσξήζεη ζην Σνπηθφ χκθσλν 

Πνηφηεηαο, ζηελ είζνδν ηνπ ρψξνπ εζηίαζεο θαη ζε εχθνια αλαγλσξίζηκν 

ζεκείν είλαη ηνπνζεηεκέλν ην δηαθξηηηθφ ζήκα ηνπ πκθψλνπ Πνηφηεηαο.  
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1.2 Εμωηεξηθνί Υώξνη 

1.  Τπάξρεη θξνληίδα γηα ηελ αλάδεημε ησλ εμσηεξηθψλ ρψξσλ  

(δηαξξχζκηζε ή χπαξμε δηαθνζκεηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ σο 

απνζηνιή λα θάλνπλ ηνπο εμσηεξηθνχο ρψξνπο θαιαίζζεηνπο 

θαη ειθπζηηθνχο). Σα δηαθνζκεηηθά απηά ζηνηρεία ζα πξέπεη λα 

έρνπλ ζρέζε κε ηελ ηνπηθή παξαδνζηαθή αηζζεηηθή θαη 

αξρηηεθηνληθή, αιιά θαη ηελ πξνζσπηθή αηζζεηηθή ηνπ 

επηρεηξεκαηία (Είλαη ζθόπηκε ε πξνηίκεζε ζε δηαθνζκεηηθά 

ζηνηρεία πνπ αλαδεηθλύνπλ ηελ ηδηαηηεξόηεηα ηεο πεξηνρήο 

ζηελ νπνία εδξεύεη ην θαηάιπκα).  Επηπιένλ, ε δηακόξθωζε 

ηνπ πεξηβάιινληνο πξάζηλνπ ρώξνπ ζηα πιαίζηα ηεο 

δηαηήξεζεο νκνηνκνξθίαο κε ην ηνπηθό θπζηθό πεξηβάιινλ 

απνηειεί επίζεο ζεκαληηθή παξάκεηξν. 

2.  Ζ επηρείξεζε ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ρψξν parking ή λα παξέρεη ζηνπο 

πειάηεο ηε δπλαηφηεηα ζηάζκεπζεο ζε θνληηλή απφζηαζε. ε 

πεξίπησζε πνπ απηφ είλαη αδχλαην ιφγσ ηεο ζέζεο ηνπ 

θαηαιχκαηνο θαη ηεο ηδηνκνξθίαο ηεο πεξηνρήο (π.ρ. 

πξφζβαζε ζην θαηάιπκα κφλν απφ θαιληεξίκηα θαη έιιεηςε 

ρψξσλ ζηάζκεπζεο ζηελ πεξηνρή) ηφηε ε επηρείξεζε ζα 

πξέπεη λα εμεηάζεη ην ελδερφκελν ζπλεξγαζίαο κε ηηο Σνπηθέο 

Αξρέο γηα πξνζσξηλή παξαρψξεζε ζέζεσλ ζηάζκεπζεο επί 

θξαζπέδσλ θιπ. Οη ζέζεηο απηέο έρνπλ ηδηαίηεξε ζήκαλζε πνπ 

ππνδεηθλχεη ηηο ζέζεηο ζηάζκεπζεο ηνπ θαηαιχκαηνο. ηελ 

πεξίπησζε απηή επηζεκαίλεηαη φηη ε επηρείξεζε ζα πξέπεη 

ππνρξεσηηθά λα παξέρεη ππεξεζίεο κεηαθνξάο απνζθεπψλ 

ησλ πειαηψλ ζην θαηάιπκα.  

3.  Θα πξέπεη λα δηαηίζεληαη επδηάθξηηεο, θαιαίζζεηεο θαη θηιηθέο πξνο 
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ην πεξηβάιινλ πηλαθίδεο ζήκαλζεο, ζε θαηάιιεια ζεκεία ησλ 

δηαδξνκψλ πξνο ην θαηάιπκα γηα ηε δηεπθφιπλζε ηνπ 

πξνζαλαηνιηζκνχ ησλ πειαηψλ. 

4.  Θα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα ππάξρεη ρψξνο απφξξηςεο απνξξηκκάησλ 

ζε επαξθή απφζηαζε απφ ηελ επηρείξεζε θαη φρη ζε θνηλή ζέα, 

θαη ζε θάζε πεξίπησζε καθξηά απφ ηνπο ρψξνπο δηαρείξηζεο 

ηξνθίκσλ. Τπνρξεσηηθά ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ θάδνη πνπ 

θιείλνπλ κε θαπάθη. 

 

1.3 Δωκάηηα – Δηακεξίζκαηα κε Υώξν Παξαζθεπήο 

Εδεζκάηωλ 

    1.3.1 Γσκάηηα  

1.  Σα δσκάηηα είλαη επξχρσξα, θσηεηλά, θαζαξά θαη θαιά ζπληεξεκέλα θαη 

απνηεινχλ εληαίν αηζζεηηθφ ζχλνιν κε ηελ ππφινηπε επηρείξεζε. 

2.  Σα έπηπια ζα πξέπεη λα είλαη θαιαίζζεηα, λα ηαηξηάδνπλ κε ηελ 

αηζζεηηθή ηνπ ρψξνπ, λα δηαηεξνχληαη ζε θαιή θαηάζηαζε θαη 

λα είλαη πάληα θαζαξά. (πξνηεξαηόηεηα ζα πξέπεη λα δίδεηαη ζε 

έπηπια από ηνπηθνύο θαηαζθεπαζηέο θαη ηνπηθά πιηθά). 

3.  Δελ ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ δπζάξεζηεο νζκέο, ιφγσ έιιεηςεο 

θαζαξηφηεηαο, είηε ιφγσ ηερληθψλ πξνβιεκάησλ (απνρέηεπζε, θα). 

4.  Ο ειεθηξηθφο εμνπιηζκφο ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγεί θαη λα είλαη θαιήο 

πνηφηεηαο θαη αζθαιήο. 

5.  Η ληνπιάπα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ πέληε θξεκάζηξεο αλά άηνκν. 

6.  Σα ζεληφληα θαη νη πεηζέηεο έρνπλ (πξναηξεηηθά) ζρέδην 

ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ηνπηθήο παξάδνζεο θαη βξίζθνληαη ζε 

αξκνλία κε ηνλ ππφινηπν εμνπιηζκφ ηνπ ρψξνπ, έρνπλ ιεπθφ 
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ρξψκα, ελψ είλαη θαιιαίζζεηα, πάληα θαζαξά θαη δηαηεξεκέλα ζε 

θαιή θαηάζηαζε. 

7.  ην δσκάηην ππάξρεη ππνρξεσηηθά βάδν ηνπηθήο παξαδνζηαθήο 

ηερληθήο κε θξέζθα ινπινχδηα απφ ηελ πειηνξείηηθε ρισξίδα 

πξνεξρφκελα απφ ηνπηθνχο αλζνθαιιηεξγεηέο ή ηνπο 

Σνπηθνχο Γπλαηθείνπο πλεηαηξηζκνχο πνπ αζρνινχληαη κε ηε 

ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα (π.ρ. θακέιηεο, νξηαλζίεο, 

αδαιέεο, θνύιηα θιπ).   

8.  Η επηρείξεζε είλαη ζε ζέζε λα δηαζέζεη παηδηθφ θξεβάηη ή θάζηζκα αλ 

δεηεζεί. 

9.  Τπάξρεη (πξναηξεηηθά) Mini-bar κε παγνθχζηε πνπ δηαζέηεη λεξφ, ρπκνχο 

θαη πεξηζζφηεξα ηνπηθά πνηά (εθηφο απφ ηα δηακεξίζκαηα, ηηο επαχιεηο θαη 

ηηο θαηνηθίεο πνπ δηαζέηνπλ ςπγείν). 

10.  Τπάξρεη θαιαίζζεην έληππν, θηιηθφ πξνο ην πεξηβάιινλ, ζρεηηθά κε ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ ηειεθψλνπ θαη ηα ηειέθσλα πξψηεο αλάγθεο. 

11.  Τπάξρεη έληππν θαιαίζζεην ελεκεξσηηθφ πιηθφ, θηιηθφ πξνο ην 

πεξηβάιινλ, κε πιεξνθνξίεο γηα ππεξεζίεο ζηελ πεξηνρή (ηξαπεδηθά 

θαηαζηήκαηα, ηαμηδησηηθά πξαθηνξεία, ηνπξηζηηθά γξαθεία, λνζνθνκεία, 

ηαηξηθά θέληξα, αζηπλνκία θιπ.) 

12.  Σν έληππν πιηθφ είλαη κεηαθξαζκέλν ζηα αγγιηθά ή θαη ζε κία αθφκε 

γιψζζα ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο θαη’ ειάρηζηνλ. 

13.  Τπάξρεη εξσηεκαηνιφγην γηα ηε κέηξεζε ηνπ βαζκνχ ηθαλνπνίεζεο ηνπ 

πειάηε (ζηηο ηνπξηζηηθέο επηπισκέλεο επαχιεηο θαη θαηνηθίεο 

βξίζθεηαη ζην θαζηζηηθφ ηνπο), κέζσ ηνπ νπνίνπ νη 

επηρεηξήζεηο ζα κπνξνχλ λα αμηνινγνχλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο θαη 

λα βειηηψλνπλ ηα ιάζε ή ηηο ειιείςεηο ηνπο.  

14.  Τπάξρεη (πξναηξεηηθά) ζηεγλσηήξαο καιιηψλ, πνπ ιεηηνπξγεί θαη είλαη 
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ζπληεξεκέλνο. 

15.  Τπάξρεη δηαζέζηκν ειεθηξηθφ ζίδεξν. 

16.  Σν ινπηξφ πεξηιακβάλεη ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ θαη ηηο 

πξνδηαγξαθέο πγηεηλήο. 

17.  Τπάξρνπλ ζαπνπλνζήθεο, θξεκάζηξεο, ζάθνο γηα ηα άπιπηα ξνχρα. 

18.  Τπάξρεη πξίδα μπξηζηηθήο κεραλήο (πξναηξεηηθά), αθξφινπηξν θαη 

ζακπνπάλ, βακβάθη, ζαθνχιεο πγηεηλήο. 

1.3.2 Γηακεξίζκαηα κε ρψξν παξαζθεπήο εδεζκάησλ (ηζρχνπλ ηα 

παξαπάλσ γηα ηα δσκάηηα θαη ηα επφκελα γηα ην ρψξν παξαζθεπήο 

εδεζκάησλ) 

1.  Τπάξρνπλ νη απαξαίηεηεο ειεθηξηθέο ζπζθεπέο (εζηία κε 2 κάηηα θαη 

θνχξλν, θαθεηηέξα, ηνζηηέξα). 

2.  Σα ηξαπεδνκάληεια ζην ηξαπέδη θαγεηνχ θαη νη πεηζέηεο είλαη θαηά 

βάζε απφ πθάζκαηα ιηλά ή βακβαθεξά, θαζαξά θαη αλνηρηνχ 

ρξψκαηνο.  Δίλαη θαιήο πνηφηεηαο, αλζεθηηθά, ζε αηζζεηηθή 

αξκνλία κε ηνλ ππφινηπν εμνπιηζκφ ηνπ θάζε ηξαπεδηνχ αιιά 

θαη ηνπ ρψξνπ γεληθφηεξα.   

3.  Σα ζεξβίηζηα είλαη θεξακηθά ή απφ πνξζειάλε, θαιήο πνηφηεηαο, 

θαιαίζζεηα, ζε θαιή θαηάζηαζε θαη πάληα θαζαξά, 

πξνεξρφκελα απφ ηνπηθνχο ηερλίηεο. 

4.  Τπάξρνπλ ηα απαξαίηεηα ζθεχε γηα καγείξεκα. 
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1.4 Υώξνη Εζηίαζεο θαη Snack Bar (ζηελ πεξίπηωζε πνπ 

πξνβιέπνληαη) 

Υψξνο Δζηίαζεο - Snack Bar  

 Ο ρψξνο εζηίαζεο ζα πξέπεη λα είλαη επξχρσξνο, θσηεηλφο θαη επάεξνο 

θαη λα δεκηνπξγεί αίζζεζε εξεκίαο. 

1.  Ο ρψξνο θαη ε δηαθφζκεζε ζα πξέπεη λα αθνινπζνχλ ηελ ηνπηθή 

παξαδνζηαθή αηζζεηηθή θαη αξρηηεθηνληθή, αιιά θαη ηελ 

πξνζσπηθή αηζζεηηθή ηνπ επηρεηξεκαηία  

2.  Ο ρψξνο δηαζέηεη πξναηξεηηθά θαιαίζζεην ηδάθη, πνπ πξνζδίδεη δεζηή 

αηκφζθαηξα ζην ρψξν. Σν ηδάθη πξέπεη λα δηαηεξείηαη ζε θαιή 

θαηάζηαζε θαη λα είλαη πάληα θαζαξφ. 

3.  Ο ρψξνο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα εδέζκαηα θαη ηνλ εμνπιηζκφ, πξέπεη 

λα δηεπθνιχλνπλ ηελ αλάδεημε ησλ ηνπηθψλ εζηκνηππηθψλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηε δηαδηθαζία ηνπ θαγεηνχ. Έηζη, ηφζν ε 

δηαθφζκεζε, φζν θαη ν εμνπιηζκφο θαη ηα εδέζκαηα ζα πξέπεη 

λα είλαη ζε απόιπηε αξκνλία θαη λα δίλνπλ ηελ αίζζεζε κίαο 

«ηππηθήο νηθνγελεηαθήο Πειηνξείηηθεο ζύλαμεο». 

4.  ε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη κνπζηθή, ζα πξέπεη λα είλαη δηαθξηηηθή θαη 

θαηά πξνηίκεζε ηνπηθή παξαδνζηαθή κνπζηθή ηνπ Πειίνπ 

(π.ρ. ηξαγνχδηα απφ ηελ Κεξακηδηψηηθε πινχζηα κνπζηθή 

παξάδνζε, θ.α.).  

 Οη θαξέθιεο ζα πξέπεη λα είλαη μχιηλεο κε ή ρσξίο θπζηθή ςάζα θαη ηα 

ηξαπέδηα απφ μχιν αλάινγνπ ηχπνπ θαη ρξψκαηνο (πξνηεξαηόηεηα ζα 

πξέπεη λα δίδεηαη ζε έπηπια από ηνπηθνύο θαηαζθεπαζηέο θαη ηνπηθά 

πιηθά). 

6.  Σα έπηπια ζα πξέπεη λα είλαη θαιαίζζεηα, λα ηαηξηάδνπλ κε ηελ 

αηζζεηηθή ηνπ ρψξνπ, λα δηαηεξνχληαη ζε θαιή θαηάζηαζε θαη 

http://www.eapilio.gr/
mailto:info@eapilio.gr


                  Αλαιπηηθνί Πίλαθεο Πξνδηαγξαθώλ Εμνπιηζκνύ θαη Τπεξεζηώλ         
                 Κέληξωλ Εζηίαζεο θαη Καηαιπκάηωλ  

 ΕΣΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΗΛΙΟΤ Α.Ε.  

ΣΑΓΙΑΣΕ ΠΟΡΣΑΡΙΑ ΠΗΛΙΟΤ 

ΣΗΛ. 24210 78391-5, FAX.24210 78215 

www.eapilio.gr, email: info@eapilio.gr  

ειίδα 28  

 

λα είλαη πάληα θαζαξά.  

7.  Σν θάζε ηξαπέδη έρεη ζηξσκέλα δχν ηξαπεδνκάληεια, ζε αηζζεηηθή 

αξκνλία κεηαμχ ηνπο. 

8.  Σα ηξαπεδνκάληεια θαη νη πεηζέηεο είλαη θαηά βάζε απφ πθάζκαηα 

ιηλά ή βακβαθεξά. Απφ ηα δχν ηξαπεδνκάληεια πνπ 

ηνπνζεηνχληαη ζηα ηξαπέδηα, ην πξψην έρεη έλα ζρέδην 

ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ηνπηθήο παξάδνζεο. Σν δεχηεξν κπνξεί 

επίζεο πξναηξεηηθά λα είλαη θαη ράξηηλν (ρσξίο επέλδπζε 

λάπινλ), αιιά ζα πξέπεη λα είλαη θαιήο πνηφηεηαο, αλζεθηηθφ, 

ζε αηζζεηηθή αξκνλία κε ην πθαζκάηηλν (ρσξίο λα δίλεη ηελ 

αίζζεζε πξνρεηξφηεηαο), φπσο θαη κε ηνλ ππφινηπν 

εμνπιηζκφ ηνπ θάζε ηξαπεδηνχ αιιά θαη ηνπ ρψξνπ γεληθφηεξα.   

9.  Σα ηξαπεδνκάληεια θαη νη πεηζέηεο είλαη θαιιαίζζεηα, πάληα θαζαξά 

θαη δηαηεξεκέλα ζε θαιή θαηάζηαζε. 

10.  Σα ηξαπέδηα είλαη ζηξσκέλα κε ζσζηφ θαη νκνηφκνξθν ηξφπν, ψζηε λα 

εληζρχνπλ ηελ αξκνλία ηνπ ρψξνπ εζηίαζεο θαη ηελ αίζζεζε ζηνλ πειάηε 

νξγάλσζεο, θαζαξηφηεηαο θαη ζσζηήο επαγγεικαηηθήο πξαθηηθήο. 

11.  ε θάζε ηξαπέδη ππάξρεη ππνρξεσηηθά βάδν ηνπηθήο παξαδνζηαθήο 

ηερληθήο κε θξέζθα ινπινχδηα απφ ηελ πειηνξείηηθε ρισξίδα 

πξνεξρφκελα απφ ηνπηθνχο αλζνθαιιηεξγεηέο ή ηνπο 

Σνπηθνχο Γπλαηθείνπο πλεηαηξηζκνχο πνπ αζρνινχληαη κε ηε 

ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα (π.ρ. θακέιηεο, νξηαλζίεο, 

αδαιέεο, θνύιηα θιπ).   

12.  Γεληθά, ηα πξντφληα ρεηξνηερλίαο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δηαθφζκεζε 

ηεο αίζνπζαο, σο δνρεία ζεξβηξίζκαηνο ή θαη σο ζθεχε εζηίαζεο.  

13.  Σα ζεξβίηζηα είλαη θεξακηθά ή απφ πνξζειάλε, θαιήο πνηφηεηαο, 

θαιαίζζεηα, ζε θαιή θαηάζηαζε θαη πάληα θαζαξά, 

πξνεξρφκελα απφ ηνπηθνχο ηερλίηεο. 
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14.  Σα καραηξνπήξνπλα είλαη θαζαξά, θαιήο πνηφηεηαο θαη ζε θαιή 

θαηάζηαζε. 

15.  Σα πνηήξηα είλαη γπάιηλα, ζε ζρήκα θαη κέγεζνο αλάινγν κε ην πνηφ 

πνπ ζεξβίξεηαη. 

16.  Τπάξρεη θαιαίζζεηνο θαηάινγνο εδεζκάησλ θαη πνηψλ αλαξηεκέλνο 

ζηνλ εμσηεξηθφ ρψξν ηνπ εζηηαηνξίνπ, ζε εηδηθφ θαιήο πνηφηεηαο 

πξνζηαηεπηηθφ πιαίζην, πνπ αλαγξάθεη θαη ηηο ηηκέο. 

17.  Τπάξρεη έλαο θαιαίζζεηνο θαηάινγνο εδεζκάησλ θαη πνηψλ ζε θάζε 

ηξαπέδη ηνπ ρψξνπ εζηίαζεο. 

18.  Οη θαηάινγνη είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ πιηθά, 

είλαη επαλάγλσζηνη θαη έρνπλ θαιή αηζζεηηθή θαη κνξθή. 

19.  ηνλ θαηάινγν παξαηίζεληαη, εθηφο ησλ άιισλ, θαη ηα ηνπηθά παξαδνζηαθά 

εδέζκαηα, ηα ηνπηθά πξντφληα θαη ηνπηθά πνηά, θαζψο θαη νη πξνηάζεηο 

εκέξαο απφ ηνλ chef. 

20.  Οη θαηάινγνη είλαη κεηαθξαζκέλνη ζηα Αγγιηθά ή θαη ζε άιιε γιψζζα ηεο 

Επξσπατθήο Έλσζεο. 

21.  Οη θαηάινγνη πεξηιακβάλνπλ αλαθνξέο ζηνλ ηφπν παξαγσγήο θαη ηα 

πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ, φπσο 

θαη θάπνηα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν θαη ηελ 

πξνέιεπζε ησλ παξαδνζηαθψλ ζπληαγψλ. 

23.  Τπάξρεη εμνπιηζκφο (γηα ην πξσηλφ πνπ ζεξβίξεηαη ζε κπνπθέ) γηα ηε 

δηαηήξεζε ησλ πξντφλησλ ζηελ θαηάιιειε ζεξκνθξαζία, ν 

νπνίνο δηαζθαιίδεη ηελ αλάδεημε ησλ ηνπηθψλ εζηκνηππηθψλ 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαδηθαζία ηνπ θαγεηνχ.  

24.  Τπάξρεη θαηάιιεια δηακνξθσκέλε πξνζήθε γηα ηελ έθζεζε ηνπηθψλ 

παξαδνζηαθψλ πξντφλησλ δηαηξνθήο.  
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25.  Η θαηαζθεπή, ηα πιηθά θαη ν ραξαθηήξαο ηεο πξνζήθεο ζα πξέπεη λα 

βξίζθνληαη ζε αηζζεηηθή αξκνλία κε ηνλ παξαδνζηαθφ 

ραξαθηήξα θαη ηελ αηζζεηηθή ηνπ ρψξνπ, φζν θαη κε ηα ηνπηθά 

παξαδνζηαθά πξντφληα δηαηξνθήο πνπ εθηίζεληαη θαη ηε 

δπλαηφηεηα ζπληήξεζήο ηνπο. Έηζη: 

Δάλ εθηίζεληαη ηφζν πξψηεο χιεο φζν θαη λσπά πξντφληα ζα πξέπεη 

λα ηνπνζεηνχληαη ζε δηαθνξεηηθέο πξνζήθεο 

 Εάλ εθηίζεληαη εππαζή πξντφληα ζα πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη ζε 

πξνζήθεο – ςπγεία 

Θα πξέπεη ηα πιηθά θαη ε ηερληθή ηεο θαηαζθεπήο ησλ πξνζεθψλ λα 

παξαπέκπνπλ ζηελ ηδηαηηεξφηεηα ηνπ θπζηθνχ ηνπηθνχ 

πεξηβάιινληνο θαη ησλ ηνπηθψλ παξαδνζηαθψλ ηερληθψλ 

μπινγιππηηθήο, κεηαιινηερλίαο θιπ (π.ρ. θαηαζθεπέο απφ 

θαζηαλφμπιν ή μχιν θιακνπξηάο κε ηερληθέο ηεο πεξηνρήο ηνπ 

Κηζζνχ θ.α.).  

26.  Σα πξντφληα ζηηο πξνζήθεο ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ έληππν 

ελεκεξσηηθφ πιηθφ, κεηαθξαζκέλν θαη ζηα αγγιηθά, θαη λα 

δίλνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ παξαγσγφ, ηηο κεζφδνπο 

παξαγσγήο θαη δηάζεζεο θ.α.. 

27.  Οη ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ρψξνπ εζηίαζεο θαη ηνπ snack bar 

αλαγξάθνληαη ζε θαιαίζζεηε πηλαθίδα αλαξηεκέλε ζηελ είζνδν θάζε 

ρψξνπ. 

 

1.5 Άιινη θνηλόρξεζηνη ρώξνη 

Καζηζηηθφ – Γηάδξνκνη  - Σνπαιέηεο 

1.  Ζ δηαθφζκεζε ηνπ θαζηζηηθνχ (αλεμάξηεην απφ ην ρψξν ππνδνρήο 

εθφζνλ ππάξρεη) ή νξηζκέλα ζηνηρεία ηεο δηαθφζκεζεο ηνπ 
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έρνπλ ζρέζε κε ηελ ηνπηθή παξαδνζηαθή αηζζεηηθή θαη 

αξρηηεθηνληθή, αιιά θαη ηελ πξνζσπηθή αηζζεηηθή ηνπ 

επηρεηξεκαηία  

2.  ηνπο δηαδξφκνπο ππάξρνπλ θαιαίζζεηα δνρεία απνξξηκκάησλ θαη 

ζηαρηνδνρεία. 

3.  Γηα ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο ππάξρεη θαιαίζζεηε θινθάηε ή άιιν πθαληφ 

(πξνηεξαηόηεηα ζα πξέπεη λα δίδεηαη ζε παξαδνζηαθά πθαληά από ηελ 

ηνπηθή παξαγωγή ). 

4.  Τπάξρεη επαξθήο αξηζκφο ληπηήξσλ γηα ην πιχζηκν ησλ ρεξηψλ. 

5.  Τπάξρνπλ επαξθή W.C. κε θαδαλάθηα, ζπλδεδεκέλα κε ην απνρεηεπηηθφ 

ζχζηεκα ηεο κνλάδαο ή κε δίθηπν βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ 

(εζσηεξηθφ ή εμσηεξηθφ θαη εθφζνλ πθίζηαηαη). 

6.  Γηα ηνπο ληπηήξεο ππάξρεη πάληα παξνρή δεζηνχ θαη θξχνπ 

ηξερνχκελνπ λεξνχ. 

7.  Τπάξρνπλ πιηθά γηα ην θαζάξηζκα ησλ ρεξηψλ θαη ην πγηεηλφ ηνπο 

ζηέγλσκα. Πξναηξεηηθά, ππάξρεη κεράλεκα ζηεγλψκαηνο ρεξηψλ. Η 

ζήθε κε ηηο ράξηηλεο πεηζέηεο είλαη επαξθψο εθνδηαζκέλε θαη ην κεράλεκα 

ζηεγλψκαηνο ρεξηψλ κε αέξα ιεηηνπξγεί. 

8.  Τπάξρνπλ επαξθείο απνρεηεπηηθέο εγθαηαζηάζεηο, ζπλδεδεκέλεο ή φρη 

κε δίθηπν βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ. 

9.  Τπάξρεη ζήθε γηα ην ραξηί πγείαο πνπ είλαη εθνδηαζκέλε κε ραξηί. 

10.  Τπάξρεη θιεηζηφο θάιαζνο αρξήζησλ κέζα ζηελ ηνπαιέηα. 

11.  Τπάξρεη θαζαξή βνχξηζα ιεθάλεο. 

12.  Τπάξρεη θαηάιιεινο θπζηθφο ή κεραληθφο εμαεξηζκφο. 
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1.6 Υώξνη πξνζθνξάο εηδηθώλ ππεξεζηώλ  

1. Εθφζνλ πξνβιέπεηαη αίζνπζα ζεκηλαξίσλ, ππάξρεη ν απαξαίηεηνο 

εμνπιηζκφο (πίλαθεο, projectors, θιπ.). 

2. ην ρψξν δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο παηδηψλ (εθφζνλ ππάξρεη) ε 

επηρείξεζε πξέπεη λα δηαζέηεη ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ 

θαζψο θαη επηηξαπέδηα παηρλίδηα. 

 

1.7 Άιινη ιεηηνπξγηθνί ρώξνη επηρείξεζεο 

1. Τπάξρεη μερσξηζηφο ρψξνο θχιαμεο απνξξππαληηθψλ θαζαξφο, 

ζπληεξεκέλνο θαη θαιά νξγαλσκέλνο. 

2. Τπάξρεη ηκαηηνθπιάθην θαιά ζπληεξεκέλν θαη νξγαλσκέλν. 
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2. ΤΠΗΡΕΙΕ 

2.1 Τπεξεζίεο Τπνδνρήο (αλεμάξηεηα από ην αλ ην θαηάιπκα 

δηαζέηεη εηδηθό ζρεηηθό ρώξν) 

1.  Οη παξερφκελεο ππεξεζίεο είλαη πςεινχ επηπέδνπ, ζε ζπλδπαζκφ πάληα 

κε ηελ πνηφηεηα θαη πιεξφηεηα ηνπ εμνπιηζκνχ, φπσο θαη κε ηελ 

ελαξκφληζε ηνπ ρψξνπ κε ηελ ηνπηθή παξάδνζε θαη αξρηηεθηνληθή, αιιά 

θαη ηελ πξνζσπηθή αηζζεηηθή ηνπ επηρεηξεκαηία. Ο πειάηεο, κε ηελ άθημή 

ηνπ ζην θαηάιπκα, πξέπεη λα αηζζάλεηαη φηη βξίζθεηαη ζε νηθείν 

πεξηβάιινλ.. 

2.  Καηά ηηο πεξηφδνπο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο, ππάξρεη αλά πάζα ζηηγκή 

έλαο ππεχζπλνο πνπ κε πξνζπκία απαληάεη ζηηο ηειεθσληθέο θιήζεηο, 

πξαγκαηνπνηεί ηηο θξαηήζεηο, αλαιακβάλεη θξαηήζεηο θαη αθπξψζεηο 

εηζηηεξίσλ, ηελ ελεκέξσζε γηα δξνκνιφγηα θαη έρεη ηελ θαηάιιειε 

πιεξνθφξεζε ψζηε λα επεμεγεί θαη ζπκπιεξψλεη ην πεξηερφκελν ηνπ 

έληππνπ πιηθνχ. 

3.  Εθηφο ησλ πεξηφδσλ ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο, ε ηειεθσληθή 

επηθνηλσλία εμαζθαιίδεηαη  ζπζηεκαηηθά κε νπνηνλδήπνηε πξφζθνξν 

ηξφπν (θηλεηφ ηειέθσλν, εθηξνπή θιήζεο, e-mail, ηαρπδξνκείν) θαη, 

ηνπιάρηζηνλ κε έλα απηφκαην ηειεθσλεηή  πνπ αλαθέξεη ηελ νλνκαζία ηεο 

επηρείξεζεο, ηηο πεξηφδνπο ιεηηνπξγίαο ηεο, ηε δηαζεζηκφηεηα δσκαηίσλ θαη 

ηε δηαδηθαζία θξαηήζεσλ.  

4.  Ο επηρεηξεκαηίαο ή ην άηνκν πνπ είλαη επηθνξηηζκέλν κε ηνλ παξαπάλσ 

ξφιν απαληά ζε θάζε θιήζε θαη ζε θάζε e-mail ή γξάκκα ζε εχινγν 

ρξνληθφ δηάζηεκα (εη δπλαηφλ θαη απζεκεξφλ).  

5.  Τπάξρεη άηνκν δηαζέζηκν γηα ηε κεηαθνξά ησλ απνζθεπψλ (εθφζνλ 

δεηεζεί απφ ηνλ επηζθέπηε).  

6.  Παξέρνληαη ππεξεζίεο fax θαη ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. ε θάζε 
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πεξίπησζε ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη ε παξάδνζε ηνπ fax ή 

ηνπ e-mail.  

7.  Δίδεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ πειάηε λα δηαρεηξηζηεί ν ίδηνο ην πξνζσπηθφ 

ηνπ ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν (εθφζνλ ην επηζπκεί).  

8.  Η επηρείξεζε δέρεηαη πιεξσκή ηφζν κε κεηξεηά φζν θαη κε πηζησηηθέο 

θάξηεο.  

9.  ε θάζε πεξίπησζε ην θαηάιπκα είλαη ελεκεξσκέλν ζρεηηθά κε ηα 

δξνκνιφγηα ππεξαζηηθψλ γξακκψλ, πιεξνθνξίεο γηα ηελ πεξηνρή, 

αμηνζέαηα, δξαζηεξηφηεηεο, δηαδξνκέο, εθδειψζεηο θιπ. ψζηε λα κπνξεί 

λα εμππεξεηεί ηνπο πειάηεο.  

 

2.2 Δωκάηηα 

1.  Καηά ηελ πξψηε επαθή ηνπ πειάηε κε ην δσκάηην θαηάιπζεο, ηo 

πξνζσπηθφ ππνδνρήο (ή ν ππεχζπλνο ππνδνρήο γηα ηηο Σνπξηζηηθέο 

Επηπισκέλεο Καηνηθίεο θαη Επαχιεηο) θάλεη ηελ απαξαίηεηε ελεκέξσζε 

ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν θαη ηελ αζθάιεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζκνχ. Καηά 

ηελ άθημε ππάξρεη έλα κηθξφ δψξν (κηθξφ θαιάζη, κπνπθάιη θξαζί θιπ.) 

γηα ηνλ επηζθέπηε ζην δσκάηην ηνπ.  

2.3 Υώξνη Εζηίαζεο θαη Snack Bar (Γηα ηηο θαηεγνξίεο 

θαηαιπκάηωλ πνπ πξνβιέπνληαη) 

Υψξνο Δζηίαζεο– Snack Bar  

1.  Σν snack bar ή ην εζηηαηφξην πξναηξεηηθά κπνξεί λα ιεηηνπξγεί θαη ζε 

εμσηεξηθφ ρψξν, φηαλ νη θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο θαη ε θαηαζθεπή ηνπ 

θαηαιχκαηνο ην επηηξέπνπλ. 

2.  
Σν πξσηλφ ζεξβίξεηαη ζε κπνπθέ θαη πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ε δηαηήξεζή 

ηνπ ζηελ θαηάιιειε ζεξκνθξαζία ζπληήξεζεο θαη ε αλάδεημή ηνπ. 
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3.  Πξέπεη λα ππάξρεη πξνζθνξά πνιιψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπηθψλ 

πξντφλησλ. 

4.  Δελ επηηξέπεηαη ην ζεξβίξηζκα “continental breakfast” θαη 

ζπληεξεκέλσλ εηζαγφκελσλ πξντφλησλ, παξά κφλν ζηα Ξελνδνρεία 

Κιαζζηθνχ Σχπνπ, ζην πξσηλφ ησλ νπνίσλ φκσο πξέπεη ππνρξεωηηθά λα 

ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηνπηθά πξντφληα. 

5.  Σν πξνζσπηθφ, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξσηλνχ, θξνληίδεη γηα ην ζεξβίξηζκα 

ησλ ξνθεκάησλ. 

6.  Η εμππεξέηεζε είλαη άκεζε θαη θηιηθή ψζηε λα πξνβάιιεηαη έληνλα ην 
πλεχκα θηινμελίαο. 

7.  ην snack bar, ηα πνηά ζεξβίξνληαη κε θαηάιιεια ζπλνδεπηηθά. 

8.  ην snack bar, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα πξνζθνξάο θξχνπ πηάηνπ κε 
ηνπηθά παξαδνζηαθά πξντφληα θαη «δεζηνχ ηνπηθνχ πηάηνπ». 

9.  Σν εζηηαηφξην πξνηείλεη θπξίσο ηνπηθή θνπδίλα κε ηνπηθέο παξαδνζηαθέο 

ζπεζηαιηηέ. 

10.  ην εζηηαηφξην πξέπεη λα ππάξρεη πξνζθνξά θαη’ ειάρηζηνλ 3 ηνπηθψλ 
παξαδνζηαθψλ πξντφλησλ ηεο πεξηνρήο. 

11.  ην εζηηαηφξην πξέπεη λα ππάξρεη πξνζθνξά «ηνπηθνχ παξαδνζηαθνχ 

πηάηνπ εκέξαο». 

11.  Οη πξψηεο χιεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη πξνέξρνληαη θαηά θχξην ιφγν απφ 

παξαγσγνχο ηεο πεξηνρήο ηνπ θαηαιχκαηνο θαη ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο 

εθαξκνγήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Leader+. 

12.  Δίλαη ζθφπηκν λα ππάξρεη δηαβεβαίσζε απφ θάζε παξαγσγφ φηη ηα 

πξντφληα ηνπ είλαη αζθαιή θαη ε παξαγσγή ηνπο έγηλε 

ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο. 

5.  Πξέπεη λα ηεξνχληαη απζηεξά νη ρξφλνη κεηαμχ ζεξβηξίζκαηνο ησλ 

γεπκάησλ (νξεθηηθά, θχξην πηάην, επηδφξπην θιπ.). 

6.  Πξέπεη λα ηεξνχληαη απζηεξά νη ζεξκνθξαζίεο ζεξβηξίζκαηνο γηα ηα 
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εδέζκαηα. 

7.  Πξέπεη λα ηεξνχληαη απζηεξά νη ζεξκνθξαζίεο ζεξβηξίζκαηνο γηα ηα 

πνηά. 

12.  Σα αξηνζθεπάζκαηα είλαη θξέζθα, θαιήο πνηφηεηαο, ελψ πξνζθέξνληαη 

δηάθνξεο πνηθηιίεο. 

13.  Ο θαηάινγνο ησλ ηπξηψλ πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ κία ηνπηθή 

ζπεζηαιηηέ. 

14.  ηα δεζηά θαη θξχα πηάηα ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά θαιήο 

πνηφηεηαο ειαηφιαδν ηνπηθήο παξαγσγήο θαηά πξνηίκεζε.. 

15.  Οη παηάηεο πνπ ζεξβίξνληαη είλαη θξέζθηεο ειιεληθέο, ηεγαληζκέλεο ζε 

ειαηφιαδν. ε θακία πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε 

πξνηεγαληζκέλσλ πξντφλησλ. 

16.  Πξέπεη λα ππάξρεη πάληα ειιεληθφο θαθέο θηηαγκέλνο κε ηνλ 

παξαδνζηαθφ ηξφπν (ππνρξεσηηθά ζηε θσηηά θαη πξναηξεηηθά ζηε 

ρφβνιε). 

2.4 Άιινη θνηλόρξεζηνη ρώξνη (αθνξά ηα θαηαιύκαηα πνπ 

πξνβιέπεηαη ε ύπαξμε αληίζηνηρωλ ρώξωλ)  

1.  Ο πεξηβάιισλ ρψξνο είλαη θαινδηαηεξεκέλνο: θπηά κε πξνηίκεζε ζε 
απηά πνπ «δέλνπλ» κε ην ηνπηθφ θπζηθφ πεξηβάιινλ, εμσηεξηθή 
δηαξξχζκηζε, δηαδξνκή πξφζβαζεο πξνο ηελ επηρείξεζε θιπ.  
θαηαζθεπάδνληαη θαη δηαθνζκνχληαη κε ηνπηθά πιηθά φπσο πρ πιάθα 
Πειίνπ ή πέηξα, δηαθνζκεηηθά παξαδνζηαθνχ ραξαθηήξα θ.α.  

2.  Εθφζνλ πξνβιέπεηαη αίζνπζα ζεκηλαξίσλ, ππάξρεη δηαζέζηκν άηνκν 
επηθνξηηζκέλν κε ηελ εμππεξέηεζε ησλ επηζθεπηψλ. 

3.  Εθφζνλ ππάξρεη ηειεφξαζε ζην θαζηζηηθφ, ηνπνζεηείηαη ζε εηδηθή γσλία 
θαη ιεηηνπξγεί δηαθξηηηθά ρσξίο λα ελνριεί ην ζχλνιν ησλ παξηζηακέλσλ 

4.  ην θαζηζηηθφ ππάξρνπλ δηαζέζηκα επηηξαπέδηα παηρλίδηα. 

5.  Οη θνηλφρξεζηνη ρψξνη είλαη ζπληεξεκέλνη θαη πεξηπνηεκέλνη. 
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2.5 Εηδηθέο Τπεξεζίεο 

 Η επηρείξεζε πξνζθέξεη, πξναηξεηηθά, πξφζζεηεο ππεξεζίεο, φπσο 

εηδηθά ηνπξηζηηθά «παθέηα» (ζε ζπλεξγαζία κε ηνπηθνχο 

ζπιιφγνπο, εηαηξείεο πξνζθνξάο ελαιιαθηηθψλ «παθέησλ» 

ηνπξηζκνχ) γηα ηελ ςπραγσγία ηνπ επηζθέπηε. 

1.  Δηνξγαλψλεη, πξναηξεηηθά, εθδξνκέο ζηα αμηνζέαηα ηεο πεξηνρήο θαη 

αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

2.  πλεξγάδεηαη, πξναηξεηηθά, κε πξαθηνξεία γηα ηελ νξγάλσζε μελαγήζεσλ 

group, γηα ηε δηάζεζε νδεγψλ θαη μελαγψλ θ.α. 

3.  Η επηρείξεζε δηαζέηεη ηζηνζειίδα κε πιεξνθνξηαθφ πιηθφ γηα ην 

θαηάιπκα. 

4.  Η επηρείξεζε έρεη εληαρζεί ζε ηνπξηζηηθνχο νδεγνχο ηεο πεξηνρήο. 
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3. ΕΛΑΦΙΣΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ  

1.  Ο ππεχζπλνο ηεο επηρείξεζεο θαη ηνπιάρηζηνλ ην 50% ησλ 

εξγαδνκέλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πξνο 

ηνπο πειάηεο έρνπλ παξαθνινπζήζεη ζεκηλάξηα θαηάξηηζεο ζε 

ζπλαθή αληηθείκελα.  

2.  Οη εξγαδφκελνη, ζην ίδην πνζνζηφ, γλσξίδνπλ κία ηνπιάρηζηνλ μέλε 

γιψζζα, αλάινγα κε ηελ ηνπξηζηηθή θίλεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

πεξηνρήο. 

3.  ην πξνζσπηθφ ρνξεγείηαη ην εγρεηξίδην ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο, ην 

νπνίν ηεξεί ε επηρείξεζε. 

4.  Οη εξγαδφκελνη έρνπλ θαηάιιειν ληχζηκν θαη πνιχ πξνζεγκέλε εηθφλα. 

5.  Ο ππεχζπλνο ηεο επηρείξεζεο ζα πξέπεη λα έρεη παξαθνινπζήζεη 

ζεκηλάξην ζρεηηθφ κε ηε δηνίθεζε επηρεηξήζεσλ ζηνλ ηνκέα 

ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ή ηνπιάρηζηνλ λα δηαζέηεη επαξθή 

επαγγεικαηηθή εκπεηξία.  

6.  Σν ζχλνιν ηνπ πξνζσπηθνχ ζα πξέπεη λα γλσξίδεη θαιά ηελ 

πεξηνρή, ηελ παξάδνζε ηεο, ηηο δηελεξγνχκελεο εθδειψζεηο θιπ. 

(ηνπνγλσζία) θαη αλ είλαη δπλαηφλ λα έρεη ζπκκεηάζρεη ζε 

ζρεηηθά ζεκηλάξηα θαηάξηηζεο.  

Ο ππεχζπλνο ηεο επηρείξεζεο, εθφζνλ απηή παξέρεη ππεξεζίεο  

εζηίαζεο (θαη πξσηλφ), έρεη ζπκκεηάζρεη απνδεδεηγκέλα ζε 

ζεκηλάξηα ζρεηηθά κε ηελ πγηεηλή θαη αζθάιεηα ηξνθίκσλ. 

Αληίζηνηρα ην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιείηαη ζηνπο ρψξνπο 

εζηίαζεο, εθφζνλ δελ έρεη παξαθνινπζήζεη εηδηθά ζεκηλάξηα γηα 

ηελ πγηεηλή θαη αζθάιεηα ηξνθίκσλ, εθπαηδεχεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν 

ηεο επηρείξεζεο κε ηε ρξήζε ζπγθεθξηκέλνπ εγρεηξηδίνπ βαζηθψλ 
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αξρψλ πγηεηλήο ησλ ηξνθίκσλ ηνπ ΔΦΔΣ. 

7.  Σν πξνζσπηθφ θαηέρεη ην πεξηερφκελν ηνπ δηαηηζέκελνπ έληππνπ 

ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ. 

8.  Ο ππεχζπλνο επηβιέπεη θαη θαζνδεγεί ην πξνζσπηθφ. 

9.  Ο ππεχζπλνο ππνδνρήο είλαη γλψζηεο ηεο ρξήζεο ηνπ 

ηειεπηθνηλσληαθνχ εμνπιηζκνχ θαη Ζ/Τ. 

10.  Ο ππεχζπλνο ππνδνρήο είλαη ηθαλφο λα παξέρεη ππεξεζίεο πξνο 

ηνπο πειάηεο εμίζνπ απνηειεζκαηηθά ζε κηα αθφκε γιψζζα 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ε νπνία επηιέγεηαη κε βάζε ηελ 

θπξηφηεξε ρψξα πξνέιεπζεο ησλ επηζθεπηψλ ηεο κνλάδαο.  

 

Β) ΔΠΗΠΛΔΟΝ ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΑΝΑ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ     

ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΩΝ 

1.  ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑ ΚΛΑΗΚΟΤ ΣΤΠΟΤ 3, 4 & 5 ΑΣΔΡΩΝ 

Υψξνο ππνδνρήο 

Τπνρξεωηηθή είλαη ε εθαξκνγή λέσλ ηερλνινγηψλ (π.ρ. ρξήζε Η/Τ γηα 

πξνγξάκκαηα θξαηήζεσλ, θίλεζεο πειαηψλ, έθδνζεο ηηκνινγίσλ, θιπ.). 

Τπνρξεωηηθή ε χπαξμε κεγάινπ θαξκαθείνπ επξείαο ζχλζεζεο. 

Γσκάηηα 

Καηά θαλόλα αιιάδνληαη θαζεκεξηλά ηα ζεληφληα, νη καμηιαξνζήθεο θαη νη 

πεηζέηεο, εθηφο αλ ν πειάηεο δελ ην επηζπκεί (γηα ιφγνπο πνιηηηθήο νηθνλνκίαο 

λεξνχ) 
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Τπνρξεωηηθά παξέρεηαη κε επζχλε ηνπ ηδηνθηήηε δπλαηφηεηα ππεξεζίαο 

θξνληίδαο (θαζαξηζκνχ θαη ζηδεξψκαηνο) ξνχρσλ ησλ πειαηψλ. 

Τπνρξεωηηθά παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζεξβηξίζκαηνο πξσηλνχ ζην δσκάηην. 

Τπνρξεωηηθά παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζεξβηξίζκαηνο πνηψλ θαη δηαθφξσλ 

«πηάησλ» απφ ην snack bar ζην δσκάηην γηα ζπγθεθξηκέλε δηάξθεηα ηεο εκέξαο.. 

Πξναηξεηηθά παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζχλδεζεο 50% ησλ δσκαηίσλ ζην 

δηαδίθηπν θαη ρξήζεο e-mail. 

Τπνρξεωηηθά παξέρεηαη ππεξεζία θχιαμεο παηδηψλ. 

Τπνρξεωηηθά παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα απηφλνκεο ξχζκηζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο 

ηνπ δσκαηίνπ. 

Δηαηίζεληαη ζε θάζε δσκάηην: 

 Μηθξφ ςπγείν εμνπιηζκέλν  

 Απαξαίηεηα γηα ην ξάςηκν. 

 Απαξαίηεηα γηα αιιεινγξαθία.  

 Τιηθά θαζαξηζκνχ ππνδεκάησλ. 

 Κφθαιν παπνπηζηψλ. 

Λνπηξφ 

Ξπξαθάθηα κηαο ρξήζεσο, κπαηνλέηεο γηα ηα απηηά, ζθακλάθη.   

Δζηίαζε 

ε ζπλελλφεζε ηνπ πειάηε κε ηνλ μελνδφρν, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα early 

breakfast service (παξνρή πξσηλνχ ηηο πνιχ πξσηλέο ψξεο).  
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Τπνρξεωηηθά παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα παξαιαβήο γεχκαηνο ζε ζεξκνκνλσκέλε 

(πιαζηηθή) ζπζθεπαζία γηα πειάηεο πνπ ζα γεπκαηίζνπλ εθηφο μελνδνρείνπ. 

Τπνρξεωηηθά δηαηίζεηαη εμνπιηζκφο εζηίαζεο παηδηψλ. 

Γηαζθέδαζε – άζιεζε - αλαςπρή 

Αίζνπζα δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο παηδηψλ 

Αλαγλσζηήξην – βηβιηνζήθε. 

Παηδηθή ραξά κε ηνπιάρηζηνλ 3 παηρλίδηα. 

Εξγαζηήξηα δηδαζθαιίαο ηνπηθψλ παξαδνζηαθψλ ηερληθψλ ή άζθεζεο 

ελαιιαθηηθψλ αζιεκάησλ. 

Δηδηθέο Τπεξεζίεο 

Πξναηξεηηθή νξίδεηαη ε παξνρή καζεκάησλ γηα δηάθνξα ζπνξ απφ 

εμεηδηθεπκέλνπο εθπαηδεπηέο. 

Τπνρξεωηηθή νξίδεηαη ε δηνξγάλσζε πνιηηηζηηθψλ – ςπραγσγηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ απφ εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ. 

Πξναηξεηηθά δεκηνπξγείηαη ρψξνο ζηάζεο ηνπξηζηηθψλ ιεσθνξείσλ. 

Δηδηθέο Απαηηήζεηο Πξνζσπηθνχ 

Τπνρξεωηηθά ηνπιάρηζηνλ ην 10% ησλ ππαιιήισλ λα παξαθνινπζεί εηήζην 

επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα (κε ζρεηηθή πηζηνπνίεζε). 

Δηδηθέο πηζηνπνηήζεηο 

Πηζηνπνίεζε παξερφκελσλ ππεξεζηψλ κέζσ αλαγλσξηζκέλνπ δηεζλνχο 

ζπζηήκαηνο (π.ρ. ISO). 
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2.  ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑ ΣΤΠΟΤ ΜΟΣΔΛ 3 & 4 ΑΣΔΡΩΝ 

Υψξνο ππνδνρήο 

Τπνρξεωηηθή ε δπλαηφηεηα κεηαθνξάο ησλ απνζθεπψλ απφ ην ρψξν ππνδνρήο 

ζηα δσκάηηα. 

Τπνρξεωηηθά ππάξρεη κεγάιν θαξκαθείν επξείαο ζχλζεζεο. 

Τπνρξεωηηθή ε εθαξκνγή λέσλ ηερλνινγηψλ (π.ρ. Υξήζε Η/Τ γηα πξνγξάκκαηα 

θξαηήζεσλ, θίλεζεο πειαηψλ, έθδνζεο ηηκνινγίσλ, θιπ.). 

Γηακέξηζκα 

Πξναηξεηηθά αιιάδνληαη θαζεκεξηλά νη καμηιαξνζήθεο θαη νη πεηζέηεο. 

Τπνρξεωηηθά παξέρεηαη κε επζχλε ηνπ ηδηνθηήηε ππεξεζία θξνληίδαο 

(θαζαξηζκνχ θαη ζηδεξψκαηνο) ξνχρσλ ησλ πειαηψλ. 

Τπνρξεωηηθά παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζεξβηξίζκαηνο πξσηλνχ ζην δσκάηην. 

Τπνρξεωηηθά παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζεξβηξίζκαηνο πνηψλ θαη δηαθφξσλ 

«πηάησλ» απφ ην snack bar ζην δσκάηην κέρξη θάπνηα δεδνκέλε βξαδηλή ψξα. 

Τπνρξεωηηθά παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα απηφλνκεο ξχζκηζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο 

ηνπ δσκαηίνπ. 

Απαξαίηεηα γηα ην ξάςηκν.   

Απαξαίηεηα γηα αιιεινγξαθία. 

Εξγαιεία θαζαξηζκνχ ππνδεκάησλ. 

Ραδηφθσλν. 
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Λνπηξφ 

Ξπξαθάθηα κηαο ρξήζεσο, κπαηνλέηεο γηα ηα απηηά. 

Δζηίαζε 

Πξναηξεηηθά, κε ζπλελλφεζε ηνπ πειάηε κε ηνλ μελνδφρν, παξέρεηαη ε 

δπλαηφηεηα early breakfast service (παξνρή πξσηλνχ ηηο πνιχ πξσηλέο ψξεο). 

Τπνρξεωηηθά παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα παξαιαβήο γεχκαηνο ζε ζεξκνκνλσκέλε 

ζπζθεπαζία (πιαζηηθή) γηα πειάηεο πνπ ζα γεπκαηίζνπλ εθηφο μελνδνρείνπ. 

Εμνπιηζκφο εζηίαζεο παηδηψλ. 

Γηαζθέδαζε – άζιεζε - αλαςπρή 

Αίζνπζα δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο παηδηψλ  

Παηδηθή ραξά κε ηνπιάρηζηνλ 3 παηρλίδηα. 

Πξνηείλνληαη εξγαζηήξηα δηδαζθαιίαο ηνπηθψλ παξαδνζηαθψλ ηερληθψλ ή 

άζθεζεο ελαιιαθηηθψλ αζιεκάησλ. 

Δηδηθέο πηζηνπνηήζεηο 

Πηζηνπνίεζε παξερφκελσλ ππεξεζηψλ κέζσ αλαγλσξηζκέλνπ δηεζλνχο 

ζπζηήκαηνο (π.ρ. ISO). 
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3.  ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑ ΣΤΠΟΤ ΔΠΗΠΛΩΜΔΝΩΝ 

ΓΗΑΜΔΡΗΜΑΣΩΝ 3, 4 & 5 ΑΣΔΡΩΝ 

Υψξνο ππνδνρήο 

Τπνρξεωηηθή ε εθαξκνγή λέσλ ηερλνινγηψλ (π.ρ. ρξήζε Η/Τ γηα πξνγξάκκαηα 

θξαηήζεσλ, θίλεζεο πειαηψλ, έθδνζεο ηηκνινγίνπ, θιπ). 

Πξναηξεηηθά ε επηρείξεζε παξέρεη ππεξεζία κεηαθνξάο επηζθεπηψλ απφ θαη 

πξνο ζηαζκφ ππεξαζηηθήο ζπγθνηλσλίαο κε απηνθίλεην Δ.Υ. ηνπ ηδηνθηήηε γηα 

ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ θαηά ηελ άθημε θαη αλαρψξεζή ηνπο. 

Γηακέξηζκα 

Πξναηξεηηθά παξέρεηαη κε επζχλε ηνπ ηδηνθηήηε ππεξεζία θξνληίδαο 

(θαζαξηζκνχ θαη ζηδεξψκαηνο) ξνχρσλ ησλ πειαηψλ. 

Τπνρξεωηηθά παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζεξβηξίζκαηνο πξσηλνχ ζην δσκάηην. 

Πξναηξεηηθά παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζεξβηξίζκαηνο πνηψλ θαη δηαθφξσλ 

«πηάησλ» απφ ην snack bar ζην δσκάηην κέρξη θάπνηα δεδνκέλε βξαδηλή ψξα. 

Κνπδίλα 

Ηιεθηξηθφ ςπγείν 

Κνηλφρξεζηνη ρψξνη 

Αίζνπζα θαζηζηηθνχ.   

Αίζνπζα ζπζθέςεσλ εμνπιηζκέλε. 
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Γηαζθέδαζε – άζιεζε – αλαςπρή 

Αίζνπζα δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο παηδηψλ  

Πξναηξεηηθά αλαγλσζηήξην – βηβιηνζήθε. 

Πξναηξεηηθά παηδηθή ραξά κε ηνπιάρηζηνλ 3 παηρλίδηα. 

Εξγαζηήξηα δηδαζθαιίαο ηνπηθψλ παξαδνζηαθψλ ηερληθψλ ή άζθεζεο 

ελαιιαθηηθψλ αζιεκάησλ. 

Δηδηθέο πηζηνπνηήζεηο 

Πηζηνπνίεζε ππεξεζηψλ κέζσ αλαγλσξηζκέλνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο (π.ρ. 

ISO). 
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4.  ΔΝΟΗΚΗΑΕΟΜΔΝΑ ΔΠΗΠΛΩΜΔΝΑ ΓΩΜΑΣΗΑ 4 ΚΛΔΗΓΗΩΝ 

Υψξνο Τπνδνρήο 

Πξναηξεηηθά ππάξρεη ρψξνο ππνδνρήο – αλακνλήο ησλ πειαηψλ. 

Πξναηξεηηθή ε εθαξκνγή λέσλ ηερλνινγηψλ (π.ρ. ρξήζε Η/Τ γηα πξνγξάκκαηα 

θξαηήζεσλ, θίλεζεο πειαηψλ, έθδνζεο ηηκνινγίνπ, θιπ). 

Πξναηξεηηθά ε επηρείξεζε παξέρεη ππεξεζία κεηαθνξάο επηζθεπηψλ απφ θαη 

πξνο ζηαζκφ ππεξαζηηθήο ζπγθνηλσλίαο κε απηνθίλεην Δ.Υ. ηνπ ηδηνθηήηε γηα 

ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ θαηά ηελ άθημε θαη αλαρψξεζή ηνπο. 

Καζηζηηθφ – αιφλη 

Πξνηείλεηαη θαζηζηηθφ – ζαιφλη – ρψξνο ηειεφξαζεο (ν ρψξνο φπνπ είλαη ε 

ηειεφξαζε λα θέξεη θάπνην δηαρσξηζηηθφ κε ηνλ ππφινηπν ρψξν). 

Τπλνδσκάηηα – Λνπηξά 

Τπνρξεωηηθά παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζεξβηξίζκαηνο πξσηλνχ ζην δσκάηην. 

Πξναηξεηηθά παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζεξβηξίζκαηνο πνηψλ θαη δηαθφξσλ 

«πηάησλ» απφ ην snack bar ζην δσκάηην κέρξη θάπνηα δεδνκέλε βξαδηλή ψξα. 

Πξίδα μπξηζηηθήο κεραλήο ζην ινπηξφ. 

Υνξήγεζε αθξφινπηξνπ θαη ζακπνπάλ. 

Ηιεθηξηθφ ςπγείν. 

Ηιεθηξηθή θαθεηηέξα θίιηξνπ. 
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Τπαίζξηνη Υψξνη 

Παηδηθή ραξά κε ηξία ηνπιάρηζηνλ παηρλίδηα. 

 

 

5.  ΔΝΟΗΚΗΑΕΟΜΔΝΑ ΔΠΗΠΛΩΜΔΝΑ ΓΗΑΜΔΡΗΜΑΣΑ 4 ΚΛΔΗΓΗΩΝ 

Υψξνο Τπνδνρήο 

Πξναηξεηηθή ε εθαξκνγή λέσλ ηερλνινγηψλ (π.ρ. ρξήζε Η/Τ γηα πξνγξάκκαηα 

θξαηήζεσλ, θίλεζεο πειαηψλ, έθδνζεο ηηκνινγίνπ, θιπ). 

Πξναηξεηηθά ε επηρείξεζε παξέρεη ππεξεζία κεηαθνξάο επηζθεπηψλ απφ θαη 

πξνο ζηαζκφ ππεξαζηηθήο ζπγθνηλσλίαο κε απηνθίλεην Δ.Υ. ηνπ ηδηνθηήηε γηα 

ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ θαηά ηελ άθημε θαη αλαρψξεζή ηνπο. 

Καζηζηηθφ – αιφλη 

Πξνηείλεηαη θαζηζηηθφ – ζαιφλη – ρψξνο ηειεφξαζεο (ν ρψξνο φπνπ είλαη 

ε ηειεφξαζε πξέπεη λα θέξεη θάπνην δηαρσξηζηηθφ κε ηνλ 

ππφινηπν ρψξν). 

Τπλνδσκάηηα – Λνπηξά 

Πξναηξεηηθά θαη εθόζνλ πξνβιέπεηαη ρώξνο εζηίαζεο παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα 

ζεξβηξίζκαηνο πξσηλνχ ζην δσκάηην. 

Πξναηξεηηθά θαη εθόζνλ πξνβιέπεηαη snack bar παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα 

ζεξβηξίζκαηνο πνηψλ θαη δηαθφξσλ «πηάησλ» απφ ην snack bar ζην δσκάηην 

κέρξη θάπνηα δεδνκέλε βξαδηλή ψξα. 

πζθεπή ηειεθψλνπ κε δπλαηφηεηα θιήζεο γξακκήο εμσηεξηθήο θαη 

εζσηεξηθήο. 
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Πξίδα μπξηζηηθήο κεραλήο ζην ινπηξφ. 

Υνξήγεζε αθξφινπηξνπ θαη ζακπνπάλ. 

Τπνρξεωηηθή είλαη ε ρνξήγεζε εηδψλ θαζαξηζκνχ ηνπ δηακεξίζκαηνο. 

Κνπδίλα Γηακεξίζκαηνο 

Ηιεθηξηθφ ςπγείν. 

Ηιεθηξηθή θαθεηηέξα θίιηξνπ. 

Ηιεθηξηθή θξπγαληέξα ή ηνζηηέξα. 

Πιήξεο ειεθηξηθή θνπδίλα κε θνχξλν. 

Snack Bar 

Πξναηξεηηθά ππάξρεη snack bar εληφο ή εθηφο ηνπ θηηξίνπ. 

Υψξνο Δζηίαζεο 

Πξναηξεηηθά ππάξρεη ρψξνο εζηίαζεο. 

Τπαίζξηνη Υψξνη 

Παηδηθή ραξά κε ηξία ηνπιάρηζηνλ παηρλίδηα. 

Εξγαζηήξηα δηδαζθαιίαο ηνπηθψλ παξαδνζηαθψλ ηερληθψλ ή άζθεζεο 

ελαιιαθηηθψλ αζιεκάησλ. 
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6.  ΣΟΤΡΗΣΗΚΔ ΔΠΗΠΛΩΜΔΝΔ ΔΠΑΤΛΔΗ 

Γσκάηην - Λνπηξφ 

Πξναηξεηηθά παξέρεηαη κε επζχλε ηνπ ηδηνθηήηε ππεξεζία θξνληίδαο 

(θαζαξηζκνχ θαη ζηδεξψκαηνο) ξνχρσλ ησλ πειαηψλ. 

πζθεπή ηειεθψλνπ κε δπλαηφηεηα θιήζεο γξακκήο εμσηεξηθήο θαη 

εζσηεξηθήο. 

ηεγλσηήξαο καιιηψλ. 

Πξίδα μπξηζηηθήο κεραλήο ζην ινπηξφ. 

Υνξήγεζε αθξφινπηξνπ θαη ζακπνπάλ.  

Καζηζηηθφ – αιφλη 

Σδάθη. 

Κνπδίλα 

Ηιεθηξηθφ ςπγείν. 

Ηιεθηξηθή θαθεηηέξα θίιηξνπ. 

Ηιεθηξηθή θξπγαληέξα ή ηνζηηέξα. 

Πιήξεο ειεθηξηθή θνπδίλα κε θνχξλν. 
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7.  ΣΟΤΡΗΣΗΚΔ ΔΠΗΠΛΩΜΔΝΔ ΚΑΣΟΗΚΗΔ 

Γσκάηην – Λνπηξφ 

πζθεπή ηειεθψλνπ κε δπλαηφηεηα θιήζεο γξακκήο εμσηεξηθήο θαη 

εζσηεξηθήο. 

ηεγλσηήξαο καιιηψλ. 

Πξίδα μπξηζηηθήο κεραλήο ζην ινπηξφ. 

Υνξήγεζε αθξφινπηξνπ θαη ζακπνπάλ.  

Καζηζηηθφ (αιφλη) 

Πξναηξεηηθά ηδάθη. 

Κνπδίλα  

Ηιεθηξηθφ ςπγείν. 

Ηιεθηξηθή θαθεηηέξα θίιηξνπ. 

Ηιεθηξηθή θξπγαληέξα ή ηνζηηέξα. 

Πιήξεο ειεθηξηθή θνπδίλα κε θνχξλν. 

Τπαίζξηνη Υψξνη 

Παηδηθή ραξά κε ηξία ηνπιάρηζηνλ παηρλίδηα (ζην ζπγθξφηεκα θαηνηθηψλ) 
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8.  ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΑ Ή ΓΗΑΣΖΡΖΣΔΑ ΚΣΗΡΗΑ 

Υψξνο Τπνδνρήο  

Πξναηξεηηθά ππάξρεη ρψξνο ππνδνρήο – αλακνλήο ησλ πειαηψλ, εθφζνλ ε 

δηαξξχζκηζε ησλ ρψξσλ ηνπ θηηξίνπ ην επηηξέπεη. 

Πξναηξεηηθή ε εθαξκνγή λέσλ ηερλνινγηψλ (π.ρ. ρξήζε Η/Τ γηα πξνγξάκκαηα 

θξαηήζεσλ, θίλεζεο πειαηψλ, έθδνζεο ηηκνινγίνπ, θιπ). 

Πξναηξεηηθά ε επηρείξεζε παξέρεη ππεξεζία κεηαθνξάο επηζθεπηψλ απφ θαη 

πξνο ζηαζκφ ππεξαζηηθήο ζπγθνηλσλίαο κε απηνθίλεην Δ.Υ. ηνπ ηδηνθηήηε γηα 

ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ θαηά ηελ άθημε θαη αλαρψξεζή ηνπο. 

Γσκάηην – Λνπηξφ 

Πξναηξεηηθά παξέρεηαη κε επζχλε ηνπ ηδηνθηήηε ππεξεζία θξνληίδαο 

(θαζαξηζκνχ θαη ζηδεξψκαηνο) ξνχρσλ ησλ πειαηψλ. 

πζθεπή ηειεθψλνπ κε δπλαηφηεηα θιήζεο γξακκήο εμσηεξηθήο θαη 

εζσηεξηθήο. 

Μηθξφ ειεθηξηθφ ςπγείν ή mini-bar. 

ηεγλσηήξαο καιιηψλ. 

Πξίδα μπξηζηηθήο κεραλήο ζην ινπηξφ. 

Υνξήγεζε αθξφινπηξνπ θαη ζακπνπάλ. 

Καζηζηηθφ ή/ θαη αιφλη 

Η δηαξξχζκηζε ησλ ρψξσλ θαη νη αλάγθεο γηα άιινπο ρψξνπο θαζνξίδνπλ αλ ζα 

ππάξρεη κφλν ν έλαο ρψξνο ή θαη νη δχν. 

Σν θαζηζηηθφ ή/ θαη ην ζαιφλη είλαη αλεμάξηεηα απφ ην ρψξν ππνδνρήο (εθφζνλ 
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πθίζηαηαη). 

Υψξνο Δζηίαζεο  

Πξναηξεηηθά θαη εθφζνλ ε δηαξξχζκηζε ηνπ θηηξίνπ θαη ε αλάγθε γηα άιινπο 

ρψξνπο ην επηηξέπνπλ, ππάξρεη ρψξνο εζηίαζεο. 

Τπαίζξηνη ρψξνη  

Παηδηθή ραξά κε ηξία ηνπιάρηζηνλ παηρλίδηα. 
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