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ΟΟΟλλλιιικκκήήή   ππποοοιιιόόότττηηητττααα   [[[111]]]   

Όταν µιλάµε για ποιότητα δεν εννοούµε µόνο το δυνατό µας σηµείο. 
Κάθε επιχείρηση – µέλος του Τοπικού Συµφώνου Ποιότητας πρέπει να καλύπτει 
όλους τους τοµείς προδιαγραφών. ∆εν µπορεί για παράδειγµα: 

• να διαθέτει ένα υπέροχο παραδοσιακό διατηρητέο κτίριο αλλά οι υπηρεσίες 
που παρέχει να είναι κακές 

• να παράγει εξαιρετικά προϊόντα αλλά να µην βλέπονται οι χώροι της 
• να έχει υπέροχες εγκαταστάσεις και προϊόντα αλλά πηγαίνοντας εκεί να µη 

σου µιλάει κανείς. 
 
Μια επιχείρηση του Τοπικού Συµφώνου Ποιότητας είναι πρεσβευτής της περιοχής 
στον πελάτη της. Μπροστά στον πελάτη ή επισκέπτη της είναι εκείνη τη στιγµή 
αντιπρόσωπος του Τοπικού Συµφώνου, όλων δηλαδή των υπόλοιπων επιχειρήσεων 
και όλης της περιοχής. 
Πρέπει λοιπόν κάθε επιχείρηση του τοπικού συµφώνου, εκτός της ποιότητας των 
προϊόντων και υπηρεσιών της, να 

• διαθέτει ευγένεια και καλωσόρισµα στον επισκέπτη / πελάτη 
• ενηµερώνει για την περιοχή και να προτείνει ενδιαφέροντα πράγµατα 
• προσφέρει κατά το δυνατόν κεράσµατα µε προϊόντα της περιοχής και των 

άλλων επιχειρήσεων 
• προτείνει άλλες επιχειρήσεις του Τοπικού Συµφώνου Ποιότητας για αγορά 

προϊόντων και υπηρεσιών. 

Κύκλος επιχειρήσεων – δηµιουργία υπεραξίας [1.2] 

Στον πελάτη και επισκέπτη της περιοχής θα πρέπει 
• στον ξενώνα που θα µείνει να του προταθεί φαγητό σε µια πολύ καλή 

ταβέρνα 
• στην ταβέρνα να του προταθεί 

o να δοκιµάσει καλές τοπικές συνταγές 
o να δοκιµάσει το ελαιόλαδο και τις ελιές που θα υπάρχουν στο κουβέρ 

και πως µπορεί αν θέλει να τα προµηθευτεί 
o τοπικό καλό κρασί και άλλα ποιοτικά τοπικά προϊόντα  
o µια εκδροµή σε χαρακτηριστικά σηµεία και ένα καφενείο για τον καφέ 

του 
• στο καφενείο  να του προταθεί 

o κάποιος τοπικός ξενώνας του χωριού 
o ένα ιδιαίτερο σηµείο ή διαδροµή της περιοχής που δεν πρέπει να 

χάσει 
o κάποια πολύ καλά προϊόντα και πως θα τα προµηθευτεί 

• στην επιχείρηση ο σηµείο αγοράς προϊόντων θα του προταθεί 
µια καλή ταβέρνα, ένας ξενώνας, ένα καφενείο κ.λπ. 

 
Αν οι εµπλεκόµενες και προτεινόµενες επιχειρήσεις είναι µέλη του Τοπικού 
Συµφώνου Ποιότητας, ο κύκλος των αλληλοπροτάσεων δηµιουργεί: 

• αύξηση της κίνηση στις επιχειρήσεις 
• υπεραξία στο Τοπικό Σύµφωνο Ποιότητας 
• υπεραξία στις επιχειρήσεις που ανήκουν στο Τοπικό Σύµφωνο Ποιότητας 
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Επιχειρηµατική διορατικότητα – ολοκληρωµένες 

προτάσεις [1.3] 

Σε ένα χωριό δεν είναι ανάγκη να ανοίξει κάποιος έναν ακόµα ξενώνα επειδή 
δουλεύουν άλλοι δύο που άνοιξαν. 
Ίσως χρειάζεται περισσότερο µια ταβέρνα ή καφενείο αν δεν υπάρχουν. Πόσο 
µάλλον µια επιχείρηση η οποία θα ασχολείται µε δραστηριότητες στη φύση, 
πολιτιστικές δραστηριότητες, παραγωγή τοπικών προϊόντων κ.λπ. 
Έτσι δηµιουργείται µια ολοκληρωµένη εναλλακτική τουριστική πρόταση. 

Σεβασµός στο συνολικό περιβάλλον [1.4] 

Ο χρυσός της περιοχής είναι το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον. 
Κάθε τι που συνθέτει το ύφος της περιοχής.  
Η περιοχή του Πάρνωνα είναι πλούσια σε χαρακτηριστικά και χάρες. 
Ο σεβασµός στην περιοχή απαιτεί: 

• απόλυτη προσαρµογή στο αρχιτεκτονικό, οικιστικό, φυσικό και πολιτιστικό 
περιβάλλον 

• διατήρηση του ύφους της περιοχής 
• εµπλουτισµός µε νέες δραστηριότητες οι οποίες συνάδουν µε το ύφος και δεν 

το αλλοιώνουν 
• ανάδειξη άγνωστων ή λιγότερο γνωστών ιδιοτήτων της περιοχής 

 
 
 
 
 
 

ΓΓΓεεενννιιικκκέέέςςς   πππρρροοοδδδιιιαααγγγρρραααφφφέέέςςς   εεεπππιιιχχχεεειιιρρρήήήσσσεεεωωωννν   [[[222]]]   

Αρχιτεκτονικές και κτιριακές προδιαγραφές [2.1] 

Χρήση παραδοσιακών - ιστορικών κτιρίων [2.1.1] 

Στατικά – τοιχοποιία [2.1.1.1] 

• Ενδελεχής µελέτη του κτιρίου και της κατάστασής του. 
• Αναγκαίες επεµβάσεις στα θεµέλια. 
• Έλεγχος και βελτίωση στατικής επάρκειας τοιχοποιίας. 
• Στα σηµεία που οι τοίχοι έχουν καταρρεύσει θα ανακατασκευάζονται µε 

µορφή που θα µοιάζει µε την παλιά.  Οτιδήποτε  αλλοιώνει την µορφή και τη 
στατική λειτουργία του κτιρίου θα πρέπει να αποφεύγεται. 

• Όπου χρειάζεται θα γίνεται βαθύ αρµολόγηµα, χρήση ανοξείδωτων 
συνδέσµων στις ρωγµές, συµπληρώσεις των φθαρµένων τοίχων και του 
αρµολογήµατος και ενέµατα µε κονίαµα συµβατό µε το αρχικό.  

• Τα αρχικά αρµολογήµατα θα πρέπει να διατηρούνται όσο είναι δυνατόν. Τα 
νέα αρµολογήµατα θα πρέπει να είναι από ασβεστοκονίαµα µε ελάχιστη  
ποσότητα λευκού ή µαύρου τσιµέντου και άµµο θαλάσσης. Κατά περίπτωση 
θα γίνεται προσθήκη  κόκκων άµµου θαλάσσης. Με αυτό τον τρόπο θα 
προσαρµόζεται  στην χρωµατική απόχρωση του υπάρχοντος, και θα 
επιτυγχάνεται η συµβατότητα µε το χρώµα της πέτρας.  
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• Οι επιφάνειες που θα αρµολογούνται  θα καθαρίζονται µε ελαφρά υδροβολή 
ή αµµοβολή έως βάθος 3 εκ., θα πλένεται ο αρµός και στη συνέχεια θα 
γίνεται το αρµολόγηµα, σύµφωνα πάντα µε την τεχνική του προϋπάρχοντος 
(βαθύ, πλατύ, εξέχον, µε χάραξη κ.λπ.). 

• Όπου υπάρχουν φθαρµένες ξυλοδεσιές θα πρέπει να αντικαθίστανται  µε 
νέες. Η περαιτέρω διασφάλιση του κτιρίου θα επιτυγχάνεται µε αφανή 
διαζώµατα από οπλισµένο σκυρόδεµα στο ύψος του πατώµατος και του 
γείσου της στέγης. 

Εξωτερικά [2.1.1.2] 

• Τα στοιχεία που διαµορφώνουν τις όψεις των κτιρίων όπως τα γείσα, ο 
ανάγλυφος διάκοσµος, οι καταχύστρες, οι πυργίσκοι, και οι υδρορροές  θα 
πρέπει να συντηρούνται και να διατηρούνται όπως αρχικά ήταν διότι 
αποτελούν χαρακτηριστικά στοιχεία της όψης του κτιρίου που καθορίζουν 
την κάθε περιοχή. Επίσης θα πρέπει να συντηρούνται και να καθαρίζονται τα 
περιθυρώµατα, οι µαρµάρινοι λαµπάδες, τα ανώφλια, οι ανάγλυφες 
κτητορικές επιγραφές, τα εντοιχισµένα στοιχεία, οι γωνιόλιθοι κ.λπ.  

• Σε όποια σηµεία σώζονται τα παλαιά δάπεδα, ανάλογα µε την κατάστασή 
τους θα πρέπει να αντικαθίστανται ή να διατηρούνται. Τα νέα δάπεδα θα 
πρέπει να προσαρµόζονται µε την αρχική µορφή του κτιρίου. Θα πρέπει να 
τοποθετούνται σχιστόπλακες ακανόνιστης µορφής µε στενούς αρµούς, ή να 
προσαρµόζονται µε το χαρακτήρα κάθε περιοχής. 

• Στην περιοχή της κάτω πόλης της Μονεµβασιάς θα πρέπει να συντηρείται το 
µοναδικό στοιχείο των υδρορροών στις όψεις των κτιρίων. Αυτές είναι 
οριζόντια σχεδόν λούκια που σχηµατίζονται σε ένα δόντι της στέψης του 
τοίχου. Λόγω της επίστρωσής τους µε κεραµίδια, τα λούκια έχουν µια 
ελαφριά καµπυλότητα που δίνει στη στέψη των µονεµβασιώτικων σπιτιών 
µια χαρακτηριστική µορφή. 

• Στα σηµεία που οι ξυλοκατασκευές των στεγών έχουν καταστραφεί θα πρέπει 
να αντικαθίστανται µε νέες. Όταν η καταστροφή είναι γενική θα 
κατασκευάζεται νέα στέγη, βασισµένη στο πρότυπο της αρχικής. Για την 
κατασκευή της στέγης θα πρέπει να χρησιµοποιείται ξυλεία αναλόγου είδους  
(δρυς, κυπαρίσσι, καστανιά) και µορφής (διατοµές, επεξεργασία επιφάνειας, 
τεχνική κ.λπ.) 

• Στην επικάλυψη των στεγών θα λαµβάνονται υπόψη τα σωζόµενα στοιχεία 
(σχιστόπλακες ή κεραµίδια βυζαντινού τύπου, τοποθετηµένα βιδωτά). Σε 
περιπτώσεις που είναι αδύνατη η ανεύρεση βυζαντινών κεραµιδιών και αν το 
κτίριο µορφολογικά επιτρέπει διαφοροποιήσεις, τότε θα γίνεται χρήση 
ρωµαϊκών κεραµιδιών. Σε αυτή την περίπτωση θα λαµβάνεται επίσης υπόψη 
το περιβάλλον του κτιρίου (νεότερα κτίρια, µνηµεία, ναοί κ.λπ.)  

• Οι ξυλοκατασκευές των στεγάστρων που έχουν φθαρεί θα πρέπει να 
αντικαθίστανται και όλη η κατασκευή να συντηρείται συστηµατικά. Όπου οι 
κατασκευές είναι τελείως κατεστραµµένες θα αντικαθίστανται  µε βάση τα 
διαθέσιµα στοιχεία. Όταν η νέα χρήση απαιτεί περισσότερες τέτοιου είδους 
ξυλοκατασκευές, αυτές θα πρέπει να γίνονται µε προσαρµογή των 
διαστάσεων στο συνολικό όγκο του κτιρίου και να έρχονται σε αρµονία µε τα 
στοιχεία που προϋπήρχαν στο κτίριο.  

• Σε περιοχές όπου υπάρχουν ξύλινες ή µεταλλικές κατασκευές για τη σκίαση 
θα πρέπει να συντηρούνται και να αναδεικνύονται γιατί δίνουν έναν ιδιαίτερο 
χαρακτήρα στο κτίριο. 

• Οι υπάρχουσες κλίµακες - σκάλες θα πρέπει να συντηρούνται και να 
διατηρούνται. Οι κατεστραµµένες θα πρέπει να αποκαθίστανται στην αρχική 
τους µορφή. Οι λίθινες σκάλες θα αρµολογούνται ώστε να επιτυγχάνεται η 
στερεότητα και η στεγανότητά τους.  

• Όσα από τα επιχρίσµατα σώζονται, θα πρέπει να διατηρηθούν. Στα νέα 
επιχρίσµατα η σύσταση και η µορφή θα πρέπει να είναι συµβατή µε την 
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αρχική. Θα πρέπει να αποφεύγονται τα σύγχρονα τριπτά επιχρίσµατα µε 
βάση το µαύρο τσιµέντο  και να χρησιµοποιούνται ασβεστοκονιάµατα µε 
ελάχιστο τσιµέντο και άµµο θαλάσσης. Τα τµήµατα των τοίχων που αρχικά 
δεν ήταν επιχρισµένα, θα πρέπει να παραµένουν ανεπίχριστα, ενώ αυτά που 
ήταν επιχρισµένα θα επιχρίονται. Τα επιχρίσµατα θα πρέπει να γίνονται 
πατητά µε µυστρί και να υδροχρωµατίζονται κατά περίπτωση ώστε να 
επιτυγχάνεται η ίδια χρωµατική απόχρωση µε τα υπάρχοντα. 

• Τα υπάρχοντα ανοίγµατα - κουφώµατα θα πρέπει να διατηρούνται στις 
αρχικές τους  µορφές και διαστάσεις. Η διάνοιξη νέων ανοιγµάτων θα πρέπει 
να αποφεύγεται και να γίνεται µόνο σε ειδικές περιπτώσεις και πάντα σε 
σχέση µε τα υφιστάµενα ανοίγµατα. 

• Στις περιπτώσεις που υπάρχουν σιδερένια διακοσµητικά κάγκελα στα 
ανώφλια των παραθύρων στα ισόγεια (περιοχή Τεγέας) αυτά θα 
συντηρούνται. Όταν τµήµα από τα αρχικά έχει καταστραφεί αυτό θα 
συµπληρώνεται µε νέο που θα είναι πανοµοιότυπο µε την τεχνική δεσίµατος 
µε συνδέσµους – δαχτυλίδια. Όπου απαιτείται θα γίνονται κρυφές κολλήσεις. 
Με την ίδια τεχνική θα συντηρούνται  όλα τα σιδερένια στοιχεία που 
υπάρχουν στα κτίρια είτε ως διακοσµητικά είτε ως στοιχεία ασφάλισης.  

Εσωτερικά [2.1.1.3] 

• Στα δάπεδα εσωτερικών χώρων (ισόγειους ή ηµιυπόγειους) θα πρέπει να 
κατασκευάζονται µε σχιστόπλακες, κεραµικά πλακίδια ή πλάκες της περιοχής. 

• Όσα από τα πατώµατα σώζονται σε ικανοποιητική κατάσταση θα πρέπει να 
συντηρηθούν και να διατηρηθούν  ως έχουν. 

• Τµήµατα πατωµάτων που έχουν καταστραφεί θα πρέπει να αντικαθίστανται 
µε βάση τα σωζόµενα στοιχεία. Για την κατασκευή θα πρέπει να 
χρησιµοποιείται ξυλεία αναλόγου είδους  (δρυς, κυπαρίσσι, καστανιά) και 
µορφής (φάρδος , επεξεργασία επιφάνειας ,τεχνική κ.λπ.) 

• Για τα πατώµατα σε χώρους υγιεινής που θα πρέπει να αντικατασταθούν µε 
πλακίδια, θα πρέπει να διαστρώνονται µε ελαφρά οπλισµένο σκυρόδεµα. 
Αυτό θα εξαρτάται από τα αφανή διαζώµατα σκυροδέµατος. Θα πρέπει να 
αποφεύγεται η γενική εφαρµογή πατηµάτων από οπλισµένο σκυρόδεµα.  

• Οι ξύλινες σκάλες θα ενισχύονται µε αντικατάσταση των φθαρµένων 
στοιχείων τους. Νέες σκάλες θα µπορούν να κατασκευαστούν στο εσωτερικό 
των κτιρίων για λόγους λειτουργικούς. Θα πρέπει πάντα οι διαστάσεις και τα 
υλικά τους να εντάσσονται αρµονικά στο υπάρχον  κτίριο. 

• Τα στοιχεία όπως τζάκια, θυρίδες, εντοιχισµένα ντουλάπια, ξύλινα ράφια, 
αµπάρια, τυφεκιοθυρίδες κ.λπ θα πρέπει να συντηρούνται, να διατηρούνται, 
να χρησιµοποιούνται και να αναδεικνύονται διότι διαµορφώνουν το 
χαρακτήρα του κτιρίου και τη λειτουργία του. 

• Οι χρωµατισµοί θα πρέπει να γίνονται µε υδροχρώµατα, λαµβάνοντας πάντα 
υπόψη την υπάρχουσα κατάσταση και τις χρωµατικές αποχρώσεις των 
κτιρίων  κάθε περιοχής.  

Ανέγερση νέων κτιρίων [2.1.2] 

Η βασική αρχή είναι ο σεβασµός και η κατά το δυνατόν ενσωµάτωση στο 
αρχιτεκτονικό και φυσικό περιβάλλον. 
Η περιοχή µελέτης έχει να επιδείξει ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά στοιχεία, τέτοια ώστε να 
µην απαιτούνται και συχνά να µην επιτρέπονται πειραµατισµοί. 
Ακόµα και σε περιπτώσεις µη διατηρητέων ή µη παραδοσιακών οικισµών θα πρέπει 
να λαµβάνεται σοβαρά υπ’ όψη η παραδοσιακή αρχιτεκτονική, µιας και στις 
περισσότερες περιπτώσεις από µόνη της αποτελεί στοιχείο προσέλκυσης επισκεπτών 
και πελατών. 
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Ύφος κτιρίων [2.1.2.1] 

 
Κατά το σχεδιασµό του κτιρίου θα πρέπει να λαµβάνονται υπ’ όψη  

• η µορφολογία του οικοπέδου και του εδάφους  
• οι όγκοι των κτιρίων του οικισµού, για την αποφυγή «παραδοσιακού τύπου» 

πέτρινων µεγαθηρίων, τα οποία δείχνουν µε άσχηµο τρόπο ότι ήρθε καιρός 
να εκµεταλλευτούµε τον παραδοσιακό χαρακτήρα της περιοχής 

• ο προσανατολισµός ώστε να συµφωνεί µε τα κτίρια του υπόλοιπου οικισµού 
• οι όροφοι του κτιρίου, οι οποίοι µπορούν να είναι έως δύο. Για κεκλιµένο 

οικόπεδο, κλιµακωτή διάταξη ορόφων έως και τρεις κλιµακώσεις. 
Ακόµα και στις περιπτώσεις µεγάλων κτιρίων (π.χ. βιοτεχνίες) προτείνεται η 
αποφυγή τυποποιηµένων κατασκευών (π.χ. µεταλλικές κατασκευές) ή τουλάχιστον 
η βελτίωσή τους µε επεµβάσεις (χρώµατα, φυτεύσεις, στέγες, πέτρινες µάντρες και 
περιφράξεις κ.λπ.) που θα απαλύνουν το στυγνό επαγγελµατικό τους ύφος.  

Άνεση - ασφάλεια [2.1.2.2] 

• Ελάχιστα ύψη εσωτερικών χώρων αρκετά µεγαλύτερα από το ελάχιστο 
επιτρεπόµενο των 2,40 µ. ικανοποιώντας την αίσθηση της άνεσης εντός των 
χώρων του κτιρίου σε συνδυασµό µε την ψηλοτάβανη συνήθως παραδοσιακή 
λογική. 

• Καθαρός όγκος του κτιρίου ο οποίος θα επιτρέπει τουλάχιστον 3 κ.µ./άτοµο. 
Για  χώρους αναµονής και συνάθροισης όρθιων ο ελάχιστος όγκος πρέπει να 
είναι τουλάχιστο 1.5 κ.µ. / άτοµο. 

• Προβλέψεις για πρόσβαση ΑΜΕΑ 
• Ράµπες µε υποστήριξη ΑΜΕΑ θα έχουν µέγιστη κλίση 6% και χειρολισθήρες 

ικανούς για βάρος 90 κιλών. Αν το µήκος τους είναι µεγάλο θα πρέπει να 
υπάρχουν οριζόντιες επιφάνειες 1,5 µ. 

• Ελάχιστο πλάτος στις κλίµακες 1,2 µ. εξωτερικά και 0,9 µ. εσωτερικά. 
• Ύπαρξη πινακίδων σήµανσης σε εµφανή σηµεία. Ύπαρξη καλαίσθητων 

επιγραφών µικρών σχετικά διαστάσεων τοποθετηµένων σε θέση που δεν 
αλλοιώνουν την αισθητική του κτιρίου. Απαγορεύεται η ανάρτηση και η 
εγκατάσταση κάθε είδους φωτεινών επιγραφών και διαφηµίσεων σε 
οποιαδήποτε θέση των κτιρίων στους οικισµούς καθώς και σε ικριώµατα µέσα 
στο χώρο των οικοπέδων ή µπροστά από αυτά. Για βιοµηχανικά κτίρια στα 
οποία οι πινακίδες θα πρέπει να είναι αναγνώσιµες από µακριά, όχι όµως 
µεγαλύτερες από το 10% του εµβαδού της όψης του κτιρίου. 

• Ύπαρξη επαρκών εγκαταστάσεων προσωπικής υγιεινής πελατών και 
εργαζοµένων σε κατάλληλες θέσεις. Πάντα θα πρέπει να υπάρχουν τα 
απαραίτητα υλικά (χαρτί, σαπούνι, καλάθια, pigal βουρτσάκια, καθρέφτης 
κ.λπ.). Εννοείται η συνεχής φροντίδα για την καθαριότητά τους µε βάση 
τους κανόνες υγιεινής αλλά και αισθητικής. 

• ∆ιατήρηση πάντα καθαρών και περιποιηµένων χώρων. 
• ∆ιακόσµηση και εξοπλισµός των εσωτερικών χώρων µε αντικείµενα και 

έπιπλα παραδοσιακά ή σύγχρονα απλής µορφής. 
• Επαρκής παροχή ζεστού και κρύου νερού.  
• Στους χώρους συνάθροισης παιδιών πρέπει να υπάρχουν προστατευτικά 

µέτρα και περιφράξεις για να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα ατυχηµάτων. 
• Όπου υπάρχουν διάδροµοι προσπέλασης θα πρέπει να επιστρώνονται και να 

φωτίζονται. Οι εσωτερικοί να διαθέτουν και φωτισµό ασφαλείας. 
• Όπου υπάρχουν πεζοδρόµια και εξωτερικά δάπεδα θα πρέπει να είναι 

αντιολισθηρά και προσπελάσιµα από αναπηρικές πολυθρόνες.  
• Στις εγκαταστάσεις θέρµανσης πρέπει να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των 

ατόµων που τη χρησιµοποιούν. Υποχρεωτικά τηρούνται αυστηρά οι διατάξεις 
των νόµων που προβλέπουν την καταλληλότητα των χώρων αυτών 
(ηχοµόνωση λεβητοστασίων, υποχρεωτικές αποστάσεις µηχανηµάτων, 
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διαχωριστικοί τοίχοι από αποθήκες καυσίµων, τήρηση όρων 
ηλεκτροµηχανολογικών µελετών). 

• Τήρηση όρων µελετών πυρασφάλειας και πυροπροστασίας. 
• Τήρηση όρων των υποχρεωτικών µελετών θερµοµόνωσης και ηχοµόνωσης. 

Όλα τα κτίρια θα ανήκουν στην κατηγορία Α’ για υψηλή ακουστική άνεση. 
Τα τζάµια θα είναι διπλά και η επιφανειακή µάζα των πλευρικών στοιχείων θα 
είναι αυξηµένη (άνω των 350κ/τ.µ.- µπατικοί µεσότοιχοι δωµατίων-
διαµερισµάτων). Όλες οι εγκαταστάσεις του κτιρίου θα ηχοµονώνονται 
(υδραυλικές, ψύξης, θέρµανσης, ανελκυστήρων, απαγωγής αερίων κ.λπ.)  

• Οι µετρητές ηλεκτρικού ρεύµατος και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο παροχής να 
τοποθετούνται σε µη προβαλλόµενες επιφάνειες ή να είναι εντοιχισµένοι. 

• Υποχρεωτική η ύπαρξη γεννήτριας, εγκατεστηµένη σε κατάλληλα 
ηχοµονωµένο χώρο για λειτουργία τουλάχιστον των βασικών χώρων σε 
περίπτωση διακοπής της παροχής ρεύµατος. 

• Πρόβλεψη για εγκατάσταση αλεξικέραυνου, µε ειδική ξεχωριστή γείωση 
συνδεδεµένη µε τις υπόλοιπες γειώσεις του κτιρίου, όταν το κτίριο εξέχει σε 
σχέση µε τον περιβάλλοντα χώρο. 

• Ύπαρξη χοανών απορρόφησης για χώρους εστίασης. 
• Απαγορεύεται η χρήση αµιάντου (υδραυλικές και άλλες εγκαταστάσεις) 
• Ύπαρξη πρώτων βοηθειών. 
• Συντήρηση εγκαταστάσεων. 

Εξωτερικά [2.1.2.3] 

Για τη δόµηση  
• Η αρχιτεκτονική της περιοχής προτείνει κυρίως πέτρινες κατασκευές 

(λιθοδοµές) µε ντόπια πέτρα, τουλάχιστον εξωτερικά. 
• Όπου δεν είναι δυνατή η πλήρης λιθοδοµή προτείνεται χτίσιµο πέτρας µε 

µικρό πάχος εξωτερικά της τοιχοποιίας στο σύνολο ή σε χαρακτηριστικά 
σηµεία αυτής.  

• Απαγορεύεται η επικάλυψη µε πλάκες, η αποµίµηση πέτρας κ.λπ. Είναι 
σαφώς προτιµότερη µια σοβατισµένη αξιοπρεπής επιφάνεια. 

• Οι χρωµατισµοί θα πρέπει να είναι σύµφωνοι µε το ύφος της περιοχής. 
• Απαγορεύονται οι ανεπίχριστες τσιµεντολιθοδοµές. 
• Όπου κατασκευάζεται τοίχος αντιστήριξης σε κεκλιµένο οικόπεδο, θα γίνεται 

από σκυρόδεµα και θα επιχρίεται ή θα επενδύεται από λιθοδοµή. 
 
Για τις στέγες  

• Προτείνεται η χρήση παραδοσιακών µορφών κυρίως τετράρριχτης αλλά και 
δίρριχτης ή µονόρριχτης στέγης µε λογικές κλίσεις γύρω στο 30% και 
µέγιστο ύψος 1,5 µ. Προτείνεται η αποφυγή περίεργων στεγών (νέα 
σχήµατα, υπερβολικές κλίσεις κ.λπ.) 

• Ο τύπος των κεραµιδιών µπορεί να είναι βυζαντινός ή ελληνορωµαϊκός. 
Προτείνεται κατά περίπτωση η εξέταση τεχνητά παλαιωµένων κεραµιδιών 
των παραπάνω τύπων. 

• Γενικά δεν συστήνονται ταράτσες (εκτός της περίπτωσης λιακωτών). 
Απαγορεύονται επίσης οι ηµιτελείς κατασκευές µε αναµονές κ.λπ. 

 
Για τα κουφώµατα 

• Το ξύλο είναι η πρώτη επιλογή για τα κουφώµατα (ταµπλαδωτά, γαλλικά ή 
καρφωτά). Εναλλακτικά, για περιοχές µε δύσκολες συνθήκες, αλουµίνιο ή 
συνθετικό σε πολύ καλής ποιότητας αποµίµηση ξύλου. 

• Σε ιδιαίτερες περιπτώσεις (παραλιακές περιοχές µη νησιωτικό χαρακτήρα) 
µπορεί να χρησιµοποιηθούν χρώµατα µπλε. 

• Τα τζάµια κουφωµάτων να είναι διπλά. 
• Τα ανοίγµατα θα πρέπει να είναι ανάλογα µε το ύφος της περιοχής, όταν η 

χρήση του κτιρίου δεν είναι βιοµηχανική. 
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Για τους εξώστες 

• Οι εξώστες δεν πρέπει να είναι µεγαλύτεροι από το µισό µήκος της όψης. Σε 
καµιά περίπτωση περιµετρικοί. 

• Τα κιγκλιδώµατα κατά το ύφος της περιοχής ξύλινα ή σιδερένια. Ανάλογα µε 
την περιοχή θα µπορούσαν να είναι και στηθαία. 

 
Για τους ακάλυπτους και περιβάλλοντες χώρους 

• Θα πρέπει να προβλέπονται φυτεύσεις σε ακάλυπτους χώρους και αποφυγή 
της πλήρους επίστρωσής τους.  

• Απαγορεύονται φυτά που δεν ανήκουν στο οικοσύστηµα της περιοχής. 
• Απαγορεύεται η χρήση ακάλυπτων χώρων ως χώρων πρόχειρης 

αποθήκευσης ή απορριµµάτων διότι υποβαθµίζει όλη την κατασκευή. 
• Η χρήση παραδοσιακών αντικειµένων που ταιριάζουν µε το είδος και τον 

χαρακτήρα της επιχείρησης, (πιθάρια, εργαλεία, συντηρηµένα µηχανήµατα 
κ.λπ.) για διακόσµηση είναι συνήθως µια ασφαλής λύση. 

• Με λίγη προσπάθεια µπορούν να εναρµονιστούν ακόµα και οι χώροι 
στάθµευσης στο όλο ύφος, έχοντας πάντα υπόψη την άνετη πρόσβαση. 

 
Για άλλες κατασκευές 

• Η καπνοδόχος των τζακιών να βρίσκεται κατά το δυνατόν στο εσωτερικό του 
κτιρίου και να εξέρχεται στο ψηλότερο σηµείο του. ∆εν πρέπει να είναι 
προκατασκευασµένη ή τουλάχιστον να καλύπτεται µε λιθοδοµή ή επίχρισµα. 

• Υποχρεωτική ύπαρξη υδρορροών µε µορφή ανάλογη µε το χαρακτήρα της 
περιοχής. 

• Σε περίπτωση ύπαρξης κλιµατισµού πρέπει οι εγκαταστάσεις να 
τοποθετούνται σε µη εµφανή σηµεία για να µην επηρεάζουν την 
αρχιτεκτονική του κτιρίου.  

• Οι ηλιακοί συλλέκτες απαγορεύεται να εξέχουν από τη στέγη. Θα πρέπει να 
εναρµονίζονται µε την αρχιτεκτονική του κτιρίου. 

• Κεντρική κεραία για τις τηλεπικοινωνίες και την τηλεόραση σε θέση που να 
µην επηρεάζει την αισθητική του κτιρίου. 

• Οι σωλήνες απαγωγής για την απαγωγή αερίων, καπνών καύσεως, οσµών  
κ.λπ. να είναι τοποθετηµένοι σε τέτοια θέση ώστε να µην επηρεάζουν την 
αισθητική του κτιρίου. 

Εσωτερικά [2.1.2.4] 

• Στο εσωτερικό των νέων κτιρίων προτείνεται η χρήση υλικών σύµφωνα µε 
τα πρότυπα της περιοχής (ξύλινα πατώµατα και ταβάνια, ξύλινες εσωτερικές 
σκάλες, διαχωριστικοί τοίχοι από ξύλο ή µπαγδατί, ντουλάπια, ράφια κ.λπ.) 

• Επιθυµητή η κατασκευή τζακιού σύµφωνου µε τα πρότυπα της περιοχής.  
• Να αποφεύγονται οι εσωτερικοί φωταγωγοί εκτός αν χρησιµοποιούνται για 

τον εξαερισµό των λουτρών και τη διέλευση σωληνώσεων. 
• Όπου είναι εφικτό να τοποθετούνται στοιχεία του ύφους του κτιρίου όπως 

ξύλινες κορνίζες σε καθρέφτες, ξύλινα ντουλάπια, θυρίδες κ.λπ. 

Υλικά εξοπλισµού και κατασκευών [2.1.2.5] 

Τα επιτρεπόµενα υλικά είναι: 
• Ξύλο µασίφ από δέντρα που φύονται στην Ελλάδα. 
• Συγκολληµένα προϊόντα του ξύλου: 

o το κόντρα πλακέ (αντικολλητά), µε επένδυση από καπλαµά οξιάς, 
πεύκου, δρυός, δεσποτάκι, σηµύδας 

o το σύνθετο ή επικολλητό ξύλο (πριστή ξυλεία ή επικολλητή 
ξυλοπλάκα) από συγκολληµένα επιµέρους στοιχεία ξύλου πεύκης, 
ελάτης, οξυάς, δρυός καστανιάς, φράξου. 
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• Φυσικό µάρµαρο και πλάκα από πετρώµατα της περιοχής για το πάνω µέρος 
των τραπεζιών µε σκελετό από µασίφ σφυρήλατο σίδηρο. 

• Κλασική ψάθα για καρέκλες, καρεκλοπολυθρόνες, διάφορα σκαµπώ. 
• Υλικά κλασσικής ταπετσαρίας (φάσες, λινάτσα, τζίβα, βάτα, βαµβάκι, 

µεταξοβάµβακο, πούπουλα, κάµποτο, σπάγκο, σούστες, ελαστικός 
κοκκοφοίνικας, φυσικό ελαστικό καουτσούκ, διάφορα γνήσια υφαντά 
µάλινα, βαµβακερά, λινά υφάσµατα ταπετσαρίας). 

• Οικολογικά υλικά για το φινίρισµα επίπλων όπως λινέλαιο, τήκοϊλ, και 
υδατοδιαλυτά βερνίκια σε µατ σύνθεση. Τα υδατοδιαλυτά βερνίκια πρέπει να 
επιβάλλονται ως οικολογικά µη περιέχοντα διαλύτες που ρυπαίνουν την 
ατµόσφαιρα σε µεγάλο βαθµό. 

 
Τα βασικότερα µη επιτρεπόµενα υλικά είναι: 

• Κάθε είδους µοριοσανίδα ή ινοσανίδα (µονωτική ή MDF ή HDF) γυµνή ή 
επενδεδηµένη µε µελαµίνη ή καπλαµά, ή χαρτοµελαµίνη, όπως MDF, HDF, 
HPL, όταν χρησιµοποιείται σε εµφανή σηµεία επίπλων ή κατασκευών. 

• Τροπικά ξύλα κάθε είδους όπως µαόνι, τικ, ιρόκο, καρυδιά, µεράντι, αγιούζ, 
κλπ. τα οποία είναι πολύ κοινά στην ελληνικά αγορά. 

• Πολυµερή διαφόρων τύπων, γνωστά ως πλαστικά, όπως PVC, PP, ABS, 
καθώς και κάθε είδος συνθετικό υλικό. 

• Αλουµίνιο ή µεταλλικά στοιχεία στραντζαριστά. 
• Γυαλιστερά βερνίκια οργανικού διαλύτη. 
• Συντηρητικά ξύλου µε σύνθεση πενταχλωροφαινόλης , φoσφίνης, αλάτων 

χρωµίου – χαλκού – αρσενικού (CCA), χρωµίου – χαλκού – βορίου (CCB). 
• Έπιπλα µπαµπού τροπικής προέλευσης. 

Φιλικότητα προς περιβάλλον [2.1.2.6] 

• Γενικά προτείνεται ο βιοκλιµατικός σχεδιασµός και κατασκευή των κτιρίων. 
• Προτείνεται ο φυσικός φωτισµός έναντι του τεχνητού (σηµαντική πηγή 

κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας). Για κατάλληλο φυσικό φωτισµό και 
ηλιασµό προτείνεται Ν έως ΝΑ προσανατολισµός. Για καλύτερο φυσικό 
φωτισµό συστήνεται : 

o η τοποθέτηση των βεραντών σε ανατολικές – δυτικές διευθύνσεις 
o η τοποθέτηση των χώρων στάθµευσης στο βορρά  
o η τοποθέτηση των αυλών στο νότο 
o η κατασκευή στεγών χαµηλού προφίλ 
o η επιλογή οικοπέδου µε κλίση   

• Για µη σπατάλη του νερού προτείνεται για τις υδραυλικές εγκαταστάσεις η 
εγκατάσταση ειδικών βαλβίδων ελέγχου ροής. Καλό θα ήταν κατά τον 
σχεδιασµό να ελαχιστοποιείται η διαδροµή των σωληνώσεων από τον 
θερµοσίφωνα ή τον λέβητα ως τις βρύσες του ζεστού νερού, ώστε να 
περιορίζεται η σπατάλη του νερού µέχρι να φθάσει στη βρύση το ζεστό.  

• Προτείνεται η συλλογή και αποθήκευση του βρόχινου νερού σε στεγανές 
δεξαµενές ώστε να επαναχρησιµοποιηθεί για άρδευση ή καθαρισµό. 
Παράλληλα ανακύκλωση και επαναχρησιµοποίηση νερού και χρήση µη 
πόσιµου νερού σε πισίνες και για σκοπούς καθαρισµού, πλυσίµατος και 
συντήρησης. Συστήνεται εγκατάσταση φίλτρων καθαρισµού. 

• Για αποδοτικότερη χρήση και εξοικονόµηση ηλεκτρικής ενέργειας 
o Χρήση φωτιστικών φθορισµού και όχι λαµπτήρων πυρακτώσεως 

(χρήση λαµπτήρων υψηλής απόδοσης και χαµηλής κατανάλωσης) 
o Τοποθέτηση ηλιακών συλλεκτών.  
o Αυτόµατο σβήσιµο των συσκευών κλιµατισµού όταν δεν 

χρησιµοποιούνται (π.χ. καρτοδιακόπτης, ελεγχόµενο – άνοιγµα 
κλείσιµο παραθύρων σε σχέση µε τη λειτουργία του κλιµατισµού). 
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Κατασκευές κτιρίων σε χαρακτηρισµένους οικισµούς [2.1.2.7] 

Στους χαρακτηρισµένους οικισµούς (παραδοσιακοί, ιστορικοί, ενδιαφέροντος κ.λπ.) 
επιβάλλεται η πιστή τήρηση των γενικών και ειδικών όρων δόµησης που έχουν 
θεσπιστεί.  
Στο ευρύτερο περιβάλλον των χαρακτηρισµένων οικισµών οι νέες κατασκευές ή 
επεκτάσεις θα πρέπει να διατηρούν τον αρχιτεκτονικό χαρακτήρα, το χρώµα και το 
ύφος των κτιρίων των οικισµών αυτών. 
Θα πρέπει να αποφεύγονται οι αρχιτεκτονικοί πειραµατισµοί καθώς και οι όποιες 
προσπάθειες τεκµηρίωσής τους.  
Γενικά ισχύει η λογική προηγούµενης παραγράφου περί χρήσης παραδοσιακών 
κτιρίων, µε το σκεπτικό ότι τα νέα κτίρια θα πρέπει να ενσωµατώνονται κατά το 
δυνατόν στον οικισµό και την περιοχή. 

Οικόπεδα [2.1.2.8] 

Το διαθέσιµο οικόπεδο µπορεί να έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά ανάλογα µε τη 
χρήση του.  
Γενικά όµως καλό θα είναι: 

• να βρίσκεται σε αξιόλογη θέση (κυρίως για εστίαση και κατάλυση) και να 
εξασφαλίζει θέα και πρόκληση ευχαρίστησης για τη φυσική του θέση 

• να παρέχει εύκολη πρόσβαση σε µέσα ιδιωτικής και µαζικής µετακίνησης 
• να µην επηρεάζεται από συνθήκες παράπλευρων επιχειρήσεων ή 

δραστηριοτήτων (θόρυβος, οσµές, διάφοροι κίνδυνοι κ.λπ.) 
 
Παράλληλα θα πρέπει να λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα µέτρα ώστε να µην 
δηµιουργεί πρόβληµα 

• σωµατικής ακεραιότητας σε εργαζόµενους, πελάτες και γείτονες για πιθανές 
φυσικές αιτίες (ρέµατα, κατολισθήσεις κ.λπ.) 

• υποβάθµισης γειτονικών εγκαταστάσεων (περιορισµός θέας, δηµιουργία 
ενοχλήσεων µέσω ήχων, οσµών, προσέλευσης κόσµου, δηµιουργία 
υποβαθµισµένων χώρων κ.λπ.) 

• αισθητικής για το σύνολο του οικισµού λόγω λάθους προσανατολισµού, µη 
ταιριαστής αρχιτεκτονικής, υπερβολικών όγκων κ.λπ. 

• να υπάρχουν οι απαραίτητες εγκρίσεις καταλληλότητας 

Επισκεψιµότητα και  συµπεριφορά [2.2] 

Γενικές προδιαγραφές [2.2.1] 

• Ευγένεια, καλή διάθεση, εξυπηρέτηση αλλά όχι δουλικότητα. 
• Άµεση αξιολόγηση και διευθέτηση δικαιολογηµένων προβληµάτων που 

αναφέρει ο πελάτης 
• Καλά ελληνικά και κατά το δυνατόν µια ξένη γλώσσα (µάλλον αγγλικά). 
• ∆ηµιουργία αίσθησης στον πελάτη ότι παίρνει κάτι παραπάνω από αυτό που 

πληρώνει. 
• Όχι υποσχέσεις, έµµεσες ή άµεσες, για πράγµατα που δεν µπορεί η 

επιχείρηση να πραγµατοποιήσει. 

Ενηµέρωση πελάτη [2.2.2] 

• Πινακίδας που αναφέρει το όνοµα της επιχείρησης καθώς και το σήµα 
ποιότητας του Τοπικού Συµφώνου Ποιότητας. 

• Κατάλογοι προϊόντων και υπηρεσιών ενιαίας µορφής (σχεδιασµός από το 
Τοπικό Σύµφωνο Ποιότητας). 
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• Ευγένεια, εξυπηρετικότητα, επαρκείς γνώσεις για την περιοχή και 
δυνατότητα παροχής πληροφοριών στους πελάτες. 

o για την επιχείρηση και τις υπόλοιπες επιχειρήσεις-µέλη. 
o για ότι µπορεί να ενδιαφέρει τον επισκέπτη, πάνω στο αντικείµενο της 

επιχείρησης (π.χ. λάδι, ιστορία και παραγωγή του) ή σε γενικότερα 
αντικείµενα της περιοχής (αξιοθέατα, προτάσεις κ.λπ.) 

• Φάκελος ενηµέρωσης (δίγλωσσος) για τους πελάτες ο οποίος θα 
περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστο: 

o Έντυπο υλικό (φυλλάδια, prospects) της επιχείρησης 
o Έντυπο υλικό για το Τοπικό Σύµφωνο Ποιότητας, τις επιχειρήσεις - 

µέλη και τον χάρτη της περιοχής µε τη θέση των επιχειρήσεων. 
o Μία αναµνηστική κάρτα – φωτογραφία της περιοχής. 

• Μικρά stands µε δίγλωσσο τουλάχιστον υλικό: 
o φάκελοι ενηµέρωσης, φυλλάδια κ.λπ. 
o πληροφορίες για την περιοχή (αξιοθέατα, ιστορία, γαστρονοµία και 

παραδοσιακή κουζίνα, ήθη και έθιµα, τοπικές εκδηλώσεις, χώροι 
εστίασης, ειδικές τουριστικές διαδροµές κ.λπ.) 

o χρήσιµες πληροφορίες (σηµεία παροχής ιατροφαρµακευτικής 
περίθαλψης, γραφεία ενηµέρωσης τουριστών, τράπεζες, µηχανήµατα 
ανάληψης, εµπορικά καταστήµατα, ταξιδιωτικά πρακτορεία κ.λπ.) 

• ∆υνατότητα ύπαρξης ειδικά διαµορφωµένης προθήκης για έκθεση προϊόντων 
(τοπικά, παραδοσιακά, χειροτεχνίας, κηροπλαστικής, αγγειοπλαστικής, κ.α.). 
Αυτά θα πρέπει να συνοδεύονται από δίγλωσσο έντυπο µε πληροφορίες για 
τον παραγωγό, τον τρόπο παραγωγής, διάθεσης κ.λπ. 

Κυτίο παραπόνων - πινακίδα ανακοινώσεων [2.2.3] 

Με ευθύνη του Τοπικού Συµφώνου Ποιότητας σχεδιάζονται και δηµιουργούνται  
ξύλινες κατασκευές αποτελούµενες από: 

• Μικρό χώρο ανακοινώσεων 
• Κουτί (σχισµή) µε κλειδαριά για απαντηθέντα ερωτηµατολόγια 
• Θήκη για άδεια ερωτηµατολόγια 
• Θήκες για ενηµερωτικό υλικό και φακέλους ενηµέρωσης 
• Αποθηκευτικό χώρο για ενηµερωτικό υλικό και ερωτηµατολόγια 

Η κατασκευή µπορεί να συνδυαστεί µε το stand ενηµερωτικού υλικού. 

Πρόσθετα [2.2.4] 

Τήρηση όσο το δυνατόν περισσότερων από τα παρακάτω: 
• Μικρά δώρα στον πελάτη, π.χ. 

o µικρές συσκευασίες µε τοπικά προϊόντα 
o µεγαλύτερη δωρεάν ποσότητα του προϊόντος ή υπηρεσίας 

• Αίσθηση ευχαρίστησης στον πελάτη λόγω εξαιρετικής ή απρόσµενης 
υπηρεσίας (π.χ. λουλούδι στο µαξιλάρι, παραδοσιακό πρωινό µε 
φρεσκοψηµένη ντόπια τυρόπιτα, ένα καλό γλυκό µετά το γεύµα κ.λπ.) 

• ∆ηµιουργία «απρόσµενων» γεγονότων (π.χ. µια κιθάρα σε ταβέρνα και 
παρεΐστικα τραγούδια, γευστική δοκιµή φρέσκου κρασιού κ.λπ.) 

• Προτάσεις για τοπικές επισκέψεις – περιηγήσεις και δυνατότητα ξενάγησης. 
Συνεργασία µε πρακτορεία για ξενάγηση group επισκεπτών, διάθεση 
οδηγών, ξεναγών κ.λπ. 

• Πάγκο ενηµερωτικού υλικού για την περιοχή (τουριστικοί οδηγοί, κάρτες,  
βιβλία, περιοδικά κ.λπ.) 
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Αξιοποίηση ιστορικού - πολιτιστικού αποθέµατος [2.3] 

Για να αξιοποιηθεί από µια επιχείρηση κάτι από το ιστορικό ή πολιτιστικό απόθεµα 
της περιοχής (ας το ονοµάσουµε «αντικείµενο») θα πρέπει η επιχείρηση να 
αναπτύξει κάποιες δεξιότητες και να εφαρµόσει κάποιες οδηγίες. 

Γνώση [2.3.1] 

Απαιτείται µελέτη και απόκτηση καλής εγκυκλοπαιδικής γνώσης του αντικειµένου. 
∆εν επιτρέπεται ο επισκέπτης να γνωρίζει περισσότερα για το αντικείµενο από αυτόν 
που το χρησιµοποιεί. 
Στην περίπτωση όµως του εξειδικευµένου επισκέπτη που γνωρίζει πολλά, η 
επιχείρηση θα ακούσει και θα καταγράψει τη νέα γνώση, ευχαριστώντας τον πελάτη 
µε κάποιο δώρο / προσφορά. 

∆ιαµόρφωση χώρων [2.3.2] 

Θα πρέπει σε συγκεκριµένους χώρους της επιχείρησης ή διάχυτα στο χώρο να 
τοποθετηθούν θέµατα που θα αναδεικνύουν τη σχέση µε το «αντικείµενο». 
Θα µπορούσαν να είναι µικρές εκθέσεις, συλλογές αντικειµένων, βιβλία, 
ενηµερωτικό υλικό κ.λπ. 

Ονοµασία [2.3.3] 

Αν υπάρχει ισχυρή διασύνδεση της επιχείρησης µε το «αντικείµενο», καλό θα ήταν 
αυτό να φαίνεται και στην ονοµασία της επιχείρησης. 
Ο εναλλακτικός τουρισµός δέχεται πιο εύκολα και τις «εναλλακτικές» ονοµασίες. 
Η ονοµασία αυτή εγκαθιδρύεται και ως brand name όταν χρησιµοποιείται και σε 
άλλα προϊόντα ή υπηρεσίες (π.χ. ταβέρνα που φτιάχνει δικό της κρασί ή λάδι κ.λπ.) 

Συµµετοχή σε ενέργειες προβολής [2.3.4] 

Μια επιχείρηση που µετέχει σε κάποιο γεγονός ή εκδήλωση εµµέσως προβάλλεται. 
Αν το γεγονός έχει απήχηση και θεωρείται ποιοτικό τότε και η επιχείρηση κερδίζει 
διασυνδεόµενη µε ποιότητα και πολιτισµό. 

Αξιοποίηση φυσικού περιβάλλοντος [2.4] 

Αυτό που θα πρέπει να κάνει ο επιχειρηµατίας είναι να σεβαστεί το περιβάλλον και 
να του επιτρέψει να αναπτύσσεται µόνο του. Κατά συνέπεια: 

• δεν καταστρέφει 
• δεν αφήνει υπολείµµατα και σκουπίδια 
• δεν διαταράσσει ισορροπίες της πανίδας  

o δηµιουργώντας θορύβους και ηχητικές οχλήσεις,  
o χρησιµοποιώντας υπερβολικά την περιοχή,  
o φέρνοντας διαρκώς κόσµο 

• δεν δηµιουργεί, νόµιµα ή παράνοµα, µόνιµες κατασκευές αλλοιώνοντας το 
χαρακτήρα της περιοχής 

• δεν θέτει σε κίνδυνο το φυσικό περιβάλλον, λαµβάνοντας όλα τα απαραίτητα 
µέτρα για αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιών και µολύνσεων 
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   ΕΕΕπππιιιχχχεεειιιρρρήήήσσσεεειιιςςς   γγγααασσστττρρροοονννοοοµµµίίίαααςςς   κκκαααιιι   εεεσσστττίίίααασσσηηηςςς   [[[333]]]   

Γενικά [3.1] 

• Ενσωµάτωση ποιοτικής τοπικής γαστρονοµίας.  
o Τοπικών ή παραδοσιακών συνταγών τουλάχιστον τα µισά από τα 

προσφερόµενα πιάτα του καταλόγου για όλες τις κατηγορίες 
(ορεκτικά, σαλάτες, κύρια πιάτα, επιδόρπια). 

o Χρήση τοπικών ποιοτικών προϊόντων. 
o Ποιότητα παρασκευασµάτων και προϊόντων. 
o Προώθηση συνοδευτικών προϊόντων από τοπικούς παραγωγούς 

(κρασί, λάδι, ελιές, γλυκά, φρούτα κ.λπ.). 
o Γνώση περί οίνου και τοπικών οίνων. Προτάσεις ανάλογα µε το 

φαγητό. Ύπαρξη στοιχειώδους κάβας εµφιαλωµένου τοπικού κρασιού. 
• Αποδεδειγµένα επαγγελµατικά προσόντα. 
• Προώθηση συνοδευτικών προϊόντων από τοπικούς παραγωγούς (κρασί, λάδι, 

ελιές, γλυκά, φρούτα κ.λπ.). 
• Απαραίτητα κεράσµατα τοπικών προϊόντων στο κουβέρ (π.χ. ελιές, τσίπουρο, 

ορεκτικό) ή στο επιδόρπιο (τοπικό γλυκό ή ποτό, φρούτο, ελληνικός καφές). 
• Μπουκάλια µε ντόπιο λάδι - ξύδι πάνω στο τραπέζι για ελεύθερη χρήση του 

πελάτη.  
• Κατάλογος (menu) αναρτηµένος στον εξωτερικό χώρο του εστιατορίου σε 

προστατευτικό πλαίσιο. Στον κατάλογο πρέπει να φαίνονται τα τοπικά 
παραδοσιακά εδέσµατα, τοπικά ποτά, καθώς και προτάσεις του chef. 

• Κατά το δυνατόν άµεση εξυπηρέτηση του πελάτη ώστε το γεύµα να είναι 
ευχάριστο και να προβάλλεται - αναδεικνύεται η τοπική φιλοξενία. Να δίνεται 
σηµασία στο χρόνο που µεσολαβεί για το σερβίρισµα µεταξύ των γευµάτων. 

∆ιαµόρφωση και αισθητική χώρου εστίασης [3.2] 

• Χώρος κατά το δυνατόν άνετος και φωτεινός.  
• Εξοπλισµός µε τοπική άποψη (π.χ. ξύλινες καρέκλες, τραπεζοµάντηλα κ.λπ.). 

Απαγορεύεται ο πλαστικός και «άχρωµος» εξοπλισµός. 
• Καλαίσθητη επίπλωση, σε καλή κατάσταση και σε αρµονία µε το ύφος της 

επιχείρησης και την τοπική αρχιτεκτονική (συνιστάται η συνεργασία µε 
διακοσµητή). Προτείνονται καρέκλες ξύλινες µε ή χωρίς φυσική ψάθα και 
τραπέζια από ξύλο ανάλογου χρώµατος. Προτείνεται να υπάρχει βάζο µε 
λουλούδια της περιοχής σε κάθε τραπέζι.  

• Τραπέζια στρωµένα µε σωστό και οµοιόµορφο τρόπο. Τα τραπεζοµάντιλα και 
οι πετσέτες να είναι καλαίσθητα, καθαρά και σε καλή κατάσταση. 
Προτείνονται λινά ή βαµβακερά υφάσµατα ανοιχτού χρώµατος, καρώ. 

• Σερβίτσια καθαρά και καλής ποιότητας, κεραµικά ή από πορσελάνη. Τα 
ποτήρια µπορεί να είναι κολονάτα, ανάλογα µε το ποτό που σερβίρεται. 

Υλικά και προϊόντα [3.3] 

• Η βιτρίνα όπου εκτίθενται οι πρώτες ύλες και η βιτρίνα των έτοιµων 
φαγητών πρέπει να είναι σε αισθητική αρµονία µε τον υπόλοιπο χώρο. 

• Οι πρώτες ύλες που χρησιµοποιούνται για την παρασκευή των πιάτων όπως 
ελαιόλαδο, κρέας, τυρί, αλλαντικά, λαχανικά να προέρχονται κατά κύριο 
λόγο από την περιοχή, κοντινές περιοχές και περιφέρεια. Απαραίτητη 
προϋπόθεση η διαβεβαίωση του παραγωγού ότι τα προϊόντα του είναι 
ασφαλή και η παραγωγή τους έγινε σύµφωνα µε τους κανόνες υγιεινής και 
ασφάλειας. 
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• Τα βιολογικά προϊόντα όταν υπάρχουν στον κατάλογο, πρέπει να είναι 
πιστοποιηµένα και να αναφέρονται. 

• Πρέπει να χρησιµοποιείται καλής ποιότητας τοπικό παρθένο ελαιόλαδο. Στο 
κουβέρ πρέπει να συµµετέχουν τοπικά προϊόντα όπως πάστα ελιάς, ή τοπικό 
ορεκτικό. 

• Στα προσφερόµενα τυροκοµικά πρέπει να υπάρχουν τοπικά τυριά, φέτα κ.α.  
• Απαγορεύονται οι προτηγανισµένες πατάτες, οι ετοιµατζίδικες σαλάτες και 

γενικά όλες οι πρόχειρες λύσεις. 
• Η ελληνική σαλάτα πρέπει να είναι φρεσκοκοµµένη και µε άριστης ποιότητας 

παρθένο ελαιόλαδο. Στον κατάλογο να περιγράφονται τα λαχανικά που 
συµµετέχουν σε αυτή (λαχανικά, ελιές). 

• Τα αρτοσκευάσµατα που προσφέρονται πρέπει να είναι καλής ποιότητας. 
Προτείνεται η παρασκευή ενός αρτοσκευάσµατος να γίνεται από την ίδια την 
επιχείρηση. 

• Ο κατάλογος των ποτών πρέπει να περιλαµβάνει τοπικά κρασιά µε σύντοµη 
περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών (προέλευση, χρονιά, ποικιλία).  

• Καλό είναι να υπάρχει γνώση περί κρασιών και προτάσεις ανάλογα µε το 
φαγητό. Η φύλαξη των κρασιών να γίνεται σε χώρους µε όσο το δυνατό πιο 
σταθερή θερµοκρασία, προφυλαγµένους από φως, οσµές, κραδασµούς. 
Ιδανικοί είναι οι χώροι µε 14-16ο C και σχετική υγρασία 70-75%.  

• Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στην θερµοκρασία σερβιρίσµατος και 
στο ποτήρι σερβιρίσµατος (κολονάτο σε σχήµα τουλίπας). Οι θερµοκρασίες 
σερβιρίσµατος για τα κρασιά είναι: 

o 6-8ο C για τα γλυκά και αφρώδη 
o 8-12ο C για τα λευκά και ροζέ ξηρά 
o 10-14ο C για νέα φρουτώδη κόκκινα 
o 16-18ο C για ώριµα κόκκινα. 

Χώροι παρασκευής (κουζίνα) [3.4] 

• Οι χώροι παρασκευής πρέπει να έχουν άψογη καθαριότητα.  
• Ο σχεδιασµός, η διαρρύθµιση, η κατασκευή και οι διαστάσεις των χώρων 

παρασκευής και αποθήκευσης τροφίµων πρέπει : 
o Να επιτρέπουν τον κατάλληλο καθαρισµό ή / και απολύµανση. 
o Να προστατεύουν από τη συσσώρευση ρύπων, την επαφή µε τοξικά 

υλικά, την πτώση σωµατιδίων µέσα στα τρόφιµα και το σχηµατισµό 
υγρασίας ή ανεπιθύµητης µούχλας στις επιφάνειες. 

• Οι οροφές, ψευδοροφές και ότι είναι στερεωµένο σ’ αυτές πρέπει να είναι 
σχεδιασµένες, κατασκευασµένες και επιστρωµένες έτσι ώστε να µην 
συσσωρεύονται ρύποι και να περιορίζεται η συµπύκνωση υδρατµών, η 
ανάπτυξη ανεπιθύµητης µούχλας και η απόπτωση σωµατιδίων. 

• Οι επιφάνειες των δαπέδων και των τοίχων πρέπει να διατηρούνται σε καλή 
κατάσταση και να καθαρίζονται και να απολυµαίνονται εύκολα (χρήση 
στεγανών, µη απορροφητικών, µη τοξικών υλικών, τα οποία να πλένονται). 

• Οι επιφάνειες των τοίχων πρέπει να είναι λείες µέχρι ύψους καταλλήλου 
(1,80µ) ή επιστρωµένες µε πλακάκια. 

• Τα παράθυρα και τα άλλα ανοίγµατα πρέπει να σχεδιάζονται κατά τρόπο που 
να αποφεύγεται η συσσώρευση ρύπων. Εκείνα τα οποία ανοίγουν προς την 
ύπαιθρο πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε δικτυωτά πλέγµατα προστασίας από 
τα έντοµα, που µπορούν να αφαιρεθούν εύκολα για να καθαριστούν. Τα 
παράθυρα πρέπει να µένουν κλειστά και σφραγισµένα κατά τη διάρκεια της 
παραγωγής, αν το άνοιγµα µπορεί να προκαλέσει µόλυνση των τροφίµων. 

• Ύπαρξη κατάλληλων και επαρκών µέσων µηχανικού ή φυσικού αερισµού. 
• Γενικά οι χώροι παρασκευής πρέπει να επιτρέπουν την εφαρµογή ορθής 

υγιεινής πρακτικής µεταξύ των χειρισµών και κατά τη διάρκεια αυτών, ιδίως 
δε την πρόληψη της µόλυνσης από τρόφιµα, εξοπλισµό, υλικά, νερό, 
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παρεχόµενο αέρα ή εργαζοµένους και εξωτερικές πηγές µόλυνσης όπως 
έντοµα και λοιπά επιβλαβή ζώα. 

• Οι χώροι παρασκευής πρέπει να παρέχουν άνεση χώρου για τις κινήσεις του 
προσωπικού καθώς και για την προσωρινή αναµονή ηµιέτοιµων προϊόντων. 

• Ο χώρος πρέπει να παρέχει τις κατάλληλες συνθήκες θερµοκρασίας για την 
υγιεινή επεξεργασία των προϊόντων. 

• Στο χώρο προετοιµασίας πρέπει να υπάρχει διαχωρισµός χώρων ώστε να 
αποφεύγεται η επιµόλυνση των νωπών και ακατέργαστων προϊόντων µε τα 
έτοιµα προϊόντα. Επιπλέον διαχωρισµός του χώρου πλύσεως σκευών από το 
χώρο προετοιµασίας των εδεσµάτων, όπως και διαχωρισµός των επιφανειών 
κοπής για κρέατα, ιχθυηρά, λαχανικά.  

Ειδικές απαιτήσεις Υγιεινής τροφίµων - HACCP [3.5] 

Υγιεινή των τροφίµων (οδηγία 93/43/ΕΟΚ): 
• Χρήση πρώτων υλών: Η επιχείρηση δεν πρέπει να δέχεται καµία πρώτη 

ύλη ή συστατικό, εάν γνωρίζει ή έχει βάσιµους λόγους να υποπτεύεται ότι 
έχει προσβληθεί από παράσιτα, παθογόνους µικροοργανισµούς ή τοξικές, 
αποσυντιθέµενες ή ξένες ουσίες σε βαθµό που, µετά συνήθη διαλογή ή / και 
τις προπαρασκευαστικές διαδικασίες ή διαδικασίες που εφαρµόζουν σύµφωνα 
µε τους κανόνες της υγιεινής, θα είναι και πάλι ακατάλληλο προς βρώση. 

• Συνθήκες αποθήκευσης πρώτων υλών: Με στόχο την εξασφάλιση της 
υγείας, οι πρώτες ύλες, τα συστατικά, τα ενδιάµεσα προϊόντα και τα τελικά 
προϊόντα που αποθηκεύονται στην επιχείρηση πρέπει να διατηρούνται υπό 
κατάλληλες θερµοκρασίες και συνθήκες ώστε να αποφεύγεται κάθε 
επιβλαβής αλλοίωση, σχηµατισµός τοξινών, πολλαπλασιασµός παθογόνων 
µικροοργανισµών ή µολύνσεις. Οι ψυκτικοί χώροι πρέπει να έχουν 
καταγραφικό θερµόµετρο και alarm για έλεγχο της θερµοκρασίας. Πρέπει να 
καθαρίζονται σύµφωνα µε το πρόγραµµα καθαριότητας που εφαρµόζεται. 

• Παραµονή τροφίµων εκτός χώρων ελεγχόµενης θερµοκρασίας: 
επιτρέπεται (όσο το επιτρέπει η ασφάλεια των τροφίµων) επί περιορισµένο 
χρονικό διάστηµα, όταν αφορά την παρασκευή, µεταφορά, αποθήκευση,  
έκθεση και σερβίρισµα των τροφίµων. 

• ∆ιαχείριση υπολειµµάτων: Πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη. Απαγορεύεται η 
µεταποίηση µαγειρευµένων φαγητών καθώς και η διάθεση υπολειµµάτων 
των ποτών στους πελάτες. 

 
Σύστηµα HACCP (∆ιασφάλιση υγιεινής τροφίµων): 

• Επιµόλυνση (νωπά/ ακατέργαστα µε έτοιµα προϊόντα): Ικανοποιητικός 
διαχωρισµός των χώρων χαµηλής και υψηλής φροντίδας. Χρωµατικός 
διαχωρισµός των επιφανειών κοπής για κρέας, ιχθυηρά, πουλερικά, λαχανικά 
Όχι ανάµιξη πρώτων υλών, ηµιέτοιµων και έτοιµων προϊόντων. Επαρκής 
χώρος πλύσης σκευών παραγωγής. Εκπαίδευση προσωπικού 

• Υγιεινή προσωπικού: Ένδυση. Καθαριότητα, πλύσιµο των χεριών. ∆ήλωση 
ασθένειας. Κάλυψη πληγών. 

• Υγιεινή εξοπλισµού: Ικανοποιητικός καθαρισµός των εργαλείων, 
µαχαιριών, σκευών και πάγκων εργασίας. 

• Υγιεινή εγκαταστάσεων: Ικανοποιητικό πρόγραµµα καθαρισµών και 
ελέγχου εντόµων και τρωκτικών. Ύπαρξη προγράµµατος απολυµάνσεων. 
Ικανοποιητικό σύστηµα αερισµού - κλιµατισµού. Όχι «γερασµένος» και 
κακοσυντηρηµένος εξοπλισµός παραγωγής. 

• Σύστηµα ελέγχου θερµοκρασιών στους χώρους παραγωγής, 
αποθήκευσης και στα ψυγεία συντήρησης και κατάψυξης: σωστή λειτουργία. 

• Καταγραφή χρόνων έναρξης και λήξης των εργασιών των τµηµάτων. 
• Σύστηµα ελέγχου θερµοκρασίας στο εσωτερικό των εδεσµάτων κατά το 

µαγείρεµά τους: Ύπαρξη και σωστή λειτουργία. 
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ΕΕΕπππιιιχχχεεειιιρρρήήήσσσεεειιιςςς   κκκααατττάάάλλλυυυσσσηηηςςς   [[[444]]]   

Υποδοχή [4.1] 

• Υπεύθυνος µε αποδεδειγµένα επαγγελµατικά προσόντα, µε καλά ελληνικά 
και τουλάχιστον µια ξένη γλώσσα (κατά προτίµηση αγγλικά) για 
εξυπηρέτηση πελατών και διεκπεραίωση κρατήσεων και διαδικασιών. 

• Χώροι αναµονής, σαλονιού, καπνιζόντων. ∆ιακόσµηση σύµφωνα µε το ύφος, 
την αισθητική της επιχείρησης, και την τοπική παραδοσιακή αρχιτεκτονική. 

• Προτάσεις για τοπικές επισκέψεις – περιηγήσεις πελατών και δυνατότητα 
ξενάγησής τους. Συνεργασία µε πρακτορεία για ξενάγηση group επισκεπτών, 
διάθεση οδηγών, ξεναγών κ.λπ. 

• Για τις περιόδους µη λειτουργίας ή εκτός εποχής: 
o ύπαρξη αυτόµατου τηλεφωνητή (θα αναφέρει την ονοµασία της 

επιχείρησης, τις περιόδους λειτουργίας και τη διαδικασία κρατήσεων). 
o πινακίδα στην είσοδο µε τις περιόδους λειτουργίας ή µη λειτουργίας. 

Παροχή λοιπών υπηρεσιών [4.2] 

• Υπηρεσίες δωµατίου (room service). 
• ∆υνατότητα µεταφοράς αποσκευών µέχρι και από το δωµάτιο. 
• Φύλαξη πολύτιµων αντικειµένων. Βεστιάριο. 
• Τηλέφωνο, τηλεφωνικός θάλαµος. 
• ∆υνατότητα χρήσης ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και fax. Επενδύσεις σε νέες 

τεχνολογίες (π.χ. internet hot spots, wireless connections). 
• Ενσωµάτωση τοπικής γαστρονοµίας. Χρήση τοπικών προϊόντων. 
• ∆υνατότητα παροχής πρώτων βοηθειών. 
• Αποδοχή πληρωµών µε µετρητά και µε πιστωτικές κάρτες. 
• Τακτικός καθαρισµός όλων των χώρων. 
• Φύλαξη ειδών καθαριότητας σε ειδικό χώρο. 
• Ιδιαίτερος χώρος φύλαξης ακαθάρτων. 
• Χώρος στεγνώµατος ιµατισµού που να µην ενοχλεί το κατάλυµα και τις 

λειτουργίες του. 

Πρωινό [4.3] 

• Ύπαρξη κατάλληλου εξοπλισµού για την οργάνωση του πρωινού σε µπουφέ.  
• Τα εδέσµατα του πρωινού θα πρέπει να προέρχονται από τοπικούς 

παραγωγούς - επιχειρήσεις οι οποίοι τηρούν τους κανόνες υγιεινής και 
ασφάλειας κατά την παραγωγική διαδικασία. 

• Προτείνονται τοπικές παραδοσιακές µαρµελάδες, µέλι, αυγά ελευθέρας 
βοσκής Α’ ποιότητας, τοπικά τυροκοµικά προϊόντα. Μπορεί να προσφέρεται 
µία παραδοσιακή πίτα διαφορετική για κάθε ηµέρα. 

• Καλάθι ψωµιού µε διάφορα είδη όπως λευκό, ολικής αλέσεως κ.λπ. Καλό 
είναι να υπάρχει ένα αρτοσκεύασµα που παράγεται από την επιχείρηση. 

• Ζεστά και κρύα πιάτα διατηρηµένα στις κατάλληλες θερµοκρασίες. 
• Επιπλέον χυµοί, φρούτα ή και ένα τοπικό γλυκό πρέπει να διατίθενται. 
• Προτείνεται να υπάρχει πάντα ελληνικός καφές φτιαγµένος παραδοσιακά (σε 

χόβολη) και άλλα είδη καφέ (φίλτρου, στιγµιαίος, εσπρέσο κ.α.). 
• ∆υνατότητα για σερβίρισµα του πρωινού στο δωµάτιο εάν αυτό ζητηθεί. 
• Σερβίρισµα σε εξωτερικό χώρο όταν οι κλιµατικές συνθήκες το επιτρέπουν. 
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∆ωµάτια [4.4] 

• Άνετα, ευρύχωρα, φωτεινά, διακοσµηµένα σύµφωνα µε το ύφος της 
επιχείρησης, καθαρά και καλά συντηρηµένα. 

• Η καθαριότητα πρέπει να γίνεται καθηµερινά, σε όλους τους χώρους, όπως 
το κυρίως δωµάτιο, το λουτρό, και το µπαλκόνι. Οι πετσέτες να 
αντικαθίστανται µε καθαρές καθηµερινά ενώ τα κλινοσκεπάσµατα (σεντόνια) 
κάθε 2 ηµέρες. Σε περίπτωση που ζητηθεί πρέπει να αντικαθίστανται 
σύµφωνα µε την επιθυµία του πελάτη. 

• Ύπαρξη αναγκαίου ηλεκτρικού εξοπλισµού όπως τηλεόραση, κλιµατιστικό, ή 
στέγνωµα µαλλιών ο οποίος θα πρέπει να λειτουργεί και να είναι 
συντηρηµένος. Αν υπάρχει mini-bar, θα πρέπει να διαθέτει διάφορα είδη 
ποτών, νερό, χυµούς κ.λπ. Θα πρέπει να συµπεριλαµβάνεται τουλάχιστον 
ένα τοπικό ποτό, π.χ. κρασί, ρακί ή τσίπουρο. 

• Ύπαρξη ενός επιπλέον τραπεζιού-γραφείου, καρέκλας ή καναπέ, ανάλογα µε 
τον αριθµό των ατόµων που εξυπηρετούνται στο δωµάτιο. Η ντουλάπα 
πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τρεις ή τέσσερις κρεµάστρες ανά άτοµο. 

• Για την διευκόλυνση των οικογενειών, η επιχείρηση πρέπει να είναι σε θέση 
να διαθέτει τουλάχιστον ένα παιδικό κρεβάτι και ένα παιδικό κάθισµα. 

• Τα σεντόνια, πετσέτες πρέπει να είναι λευκού χρώµατος, να βρίσκονται σε 
καλή κατάσταση και να απολυµαίνονται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 

• Συσκευή τηλεφώνου σε κάθε δωµάτιο µε δυνατότητα κλήσης γραµµής 
εξωτερικής ή εσωτερικής και σχετικό ενηµερωτικό έντυπο. 

• Το λουτρό πρέπει να διαθέτει τον απαραίτητο καθαρό και σε καλή κατάσταση 
εξοπλισµό. Επιπλέον το προσωπικό των δωµατίων να φροντίζει για την 
απολύµανση του µετά από το τέλος κάθε διαµονής. 

• Πρέπει να παρέχεται εξοπλισµός όπως κάδος µε καπάκι, σαπουνοθήκες, 
σαπούνια, άλλα καθαριστικά, κρεµάστρες, σεσουάρ, πλαστικές σακούλες για 
τα άπλυτα ρούχα κ.λπ. 

 
 
 
 

ΕΕΕρρργγγααασσστττήήήρρριιιααα---ΒΒΒιιιοοοτττεεεχχχνννίίίεεεςςς---ΆΆΆλλλλλλεεεςςς   εεεπππιιιχχχεεειιιρρρήήήσσσεεειιιςςς   [[[555]]]   

Γενικά [5.1] 

• ∆υνατότητα υποδοχής επισκεπτών για την γνωριµία τους µε τον παραγωγό 
και το παραγόµενο προϊόν. 

• ∆υνατότητα επίδειξης διαδικασίας παραγωγής. 
• Στοιχειώδης τουλάχιστον δυνατότητα κατατοπισµού των επισκεπτών σχετικά 

µε την ιστορία και παράδοση της περιοχής. 
• Προσφορά µικρών δώρων και αναµνηστικών. 

Αναγνωρισµένα προϊόντα [5.2] 

• Ο.Π.Α.Π. (Ονοµασίας Προέλευσης Ανώτερης Ποιότητας) 
• Π.Ο.Π. (Προστατευόµενης Ονοµασίας Προέλευσης) 
• Π.Γ.Ε. (Προστατευόµενης Γεωγραφικής Ένδειξης)  
• Ε.Π.Ι.Π. (Εγγυηµένα Παραδοσιακά Ιδιότυπα Προϊόντα) 
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Παραδοσιακά προϊόντα και παραγωγή [5.3] 

Παραδοσιακή παραγωγή [5.3.1] 

• να τηρούνται αυτούσιες οι παραδοσιακές διαδικασίες και τεχνικές παραγωγής 
• να χρησιµοποιούνται παραδοσιακά εργαλεία και όργανα 

 

Παραδοσιακά προϊόντα [5.3.2] 

• να χρησιµοποιούνται παραδοσιακές ή παραδοσιακής κατασκευής πρώτες ύλες 
• το τελικό προϊόν να είναι το ίδιο µε το αντίστοιχο παραγόµενο τουλάχιστον 

µια γενιά (30-40 χρόνια) πριν. 

Παραδοσιακά προϊόντα παραδοσιακής παραγωγής [5.3.3] 

Συνδυασµός των δύο παραπάνω. 
 

Εξαπάτηση του πελάτη [5.4] 

Απαγορεύεται η χρήση των παρακάτω όταν χρησιµοποιούνται ως απόδειξη 
παραδοσιακότητας και εξαπάτηση του πελάτη: 

• Προϊόντα «τύπου παραδοσιακού» (παραγωγή εκτός περιοχής, χρήση µη 
τοπικών µη παραδοσιακών πρώτων υλών, µαζικότητα παραγωγής. 

• Χρονολογίες έναρξης εργασιών, όταν η σηµερινή κατάσταση της επιχείρησης 
δεν συνάδει µε την αρχική. 

• Παραπλανητικές συσκευασίες παραδοσιακού τύπου, όταν το προϊόν δεν είναι 
παραδοσιακό ή παραδοσιακής παραγωγής. 

Εντιµότητα παραγωγής [5.5] 

Ένα προϊόν και ο παραγωγός του θεωρούνται έντιµοι όταν διαθέτουν και 
εξασφαλίζουν: 
 

• ποιότητα (κάνουν τον παραγωγό ικανοποιηµένο ή και υπερήφανο για τη 
δηµιουργία του) 

• ασφάλεια δηµόσιας υγείας (τα καταναλώνει ο ίδιος ο παραγωγός, η 
οικογένειά του και τα παιδιά του) 

• δίκαιη τιµολόγηση και σχέση ποιότητας / τιµής (δεν θεωρούν τον πελάτη ως 
κορόιδο που πληρώνει αδίκως πολλά) 

• αληθινά στοιχεία ετικετών (δεν θεωρούν τον πελάτη χαζό ώστε να πιστεύει 
ότι του λένε περί ψευτοβιολογικών, ψευτοπαραδοσιακών κ.λπ.) 

• εµφάνιση / συσκευασία, marketing (δεν θεωρούν τον πελάτη άσχετο ώστε 
να µην έχει γούστο ή άποψη) 

 


