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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το αντικείµενο της µελέτης είναι η δηµιουργία του Το̟ικού Συµφώνου Ποιότητας των Κυκλάδων, µέσω της
κατάρτισης κριτηρίων και ̟ροδιαγραφών ̟οιότητας για τις ̟αρεχόµενες υ̟ηρεσίες και τα ̟ροϊόντα, την
οργάνωση και τη λειτουργία των µελών του.
Η ̟ροσέγγιση της ̟οιότητας στην ̟αραγωγή και ̟ροσφορά ̟ροϊόντων και υ̟ηρεσιών, ιδιαίτερα στον
τοµέα του τουρισµού, δηµιουργεί ένα νέο ̟εδίο δραστηριο̟οίησης στα ̟λαίσια της το̟ικής οικονοµίας. Η
θέσ̟ιση το̟ικών κριτηρίων ̟οιότητας και η δέσµευση σε αυτά µέσα α̟ό ένα Το̟ικό Σύµφωνο Ποιότητας
(ΤΣΠ) θα α̟οτελέσει ένα σηµαντικό εργαλείο για την αναβάθµιση τόσο των υ̟ηρεσιών, όσο και των
̟ροϊόντων της ̟εριοχής ̟αρέµβασης, εµ̟λέκοντας σηµαντικό αριθµό φορέων και ε̟ιχειρήσεων των
̟εριοχών ̟αρέµβασης του Το̟ικού Προγράµµατος Προσέγγισης LEADER και του Το̟ικού Προγράµµατος
Αειφόρου Ανά̟τυξης Αλιευτικών Περιοχών.
Το ΤΣΠ θα α̟οτελέσει ένα θεσµικό εργαλείο του Το̟ικού Προγράµµατος Προσέγγισης LEADER και του
Το̟ικού Προγράµµατος Αειφόρου Ανά̟τυξης Αλιευτικών Περιοχών, διότι θα είναι το κείµενο αρχών ̟ου
θα ̟ρέ̟ει να ακολουθήσουν οι ε̟ί µέρους δράσεις, για να ε̟ιτευχθούν οι στόχοι των Προγραµµάτων. Το
ΤΣΠ θα βασίζεται στους σκο̟ούς και στις αρχές σχεδιασµού του Το̟ικού Προγράµµατος Προσέγγισης
LEADER και του Το̟ικού Προγράµµατος Αειφόρου Ανά̟τυξης Αλιευτικών Περιοχών και θα δια̟νέεται
α̟ό µακρο̟ρόθεσµη ̟ροο̟τική.
Το ΤΣΠ αφορά στη θέσ̟ιση ̟εραιτέρω ̟ροδιαγραφών ̟οιότητας, σε σχέση µε όσα θεωρούνται υ̟οχρεωτικά
α̟ό την εθνική νοµοθεσία, οι ο̟οίες σχετίζονται µε τις ̟εριοχές ̟αρέµβασης και τις κατηγορίες ε̟ενδύσεων
στις ο̟οίες το Το̟ικό Πρόγραµµα Προσέγγισης LEADER και το Το̟ικό Πρόγραµµα Αειφόρου Ανά̟τυξης
Αλιευτικών Περιοχών στοχεύουν.
Η κατάρτιση του ΤΣΠ ̟ροβλέ̟ει τη δηµιουργία ενός νοµικού κειµένου, ̟ου καταγράφει το σύνολο των
κανόνων ̟ου είναι συµ̟ληρωµατικοί ̟ρος το υ̟άρχον θεσµικό ̟λαίσιο, ορίζοντας ειδικότερες δεσµεύσεις
̟ου βελτιώνουν την ̟οιότητα των ̟αρεχόµενων υ̟ηρεσιών και ̟ροϊόντων στην ̟εριοχή ̟αρέµβασης και
είναι συµφωνηµένες οµόφωνα α̟ό τους συµµετέχοντες. Θεωρείται αυτονόητο ότι η τήρηση της εθνικής και
κοινοτικής νοµοθεσίας είναι υ̟οχρεωτική για τους συµµετέχοντες.
Παράλληλα, η εφαρµογή των οδηγιών ̟οιότητας, έτσι ό̟ως ̟εριγράφονται στο ΤΣΠ του Ν. Κυκλάδων,
ακολουθεί τις νέες τάσεις ̟ου ε̟ικρατούν στον οικονοµικό τοµέα και αφορούν στη βελτίωση της ̟οιότητας
των ̟αρεχόµενων υ̟ηρεσιών και ̟ροϊόντων καθώς και τον εµ̟λουτισµό του τουριστικού ̟ροϊόντος µε νέες
µορφές εναλλακτικού τουρισµού.
Υ̟ογραµµίζεται ότι η τήρηση των ̟ροδιαγραφών ̟ου καθορίζονται στις ̟ροδιαγραφές ̟οιότητας του ΤΣΠ
α̟οτελεί βασική ̟ροϋ̟όθεση για την ένταξη και χρηµατοδότηση των ε̟ενδύσεων α̟ό το Το̟ικό
Πρόγραµµα Προσέγγισης LEADER.
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2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
2.1.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
2.1.1.

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Το Το̟ικό Σύµφωνο Ποιότητας (ΤΣΠ) για τις ̟εριοχές ̟αρέµβασης του Το̟ικού Προγράµµατος
Προσέγγισης LEADER και του Το̟ικού Προγράµµατος Αειφόρου Ανά̟τυξης Αλιευτικών Περιοχών του Ν.
Κυκλάδων α̟οτελεί ένα άτυ̟ο – κατά την αρχική φάση – δίκτυο φορέων και ε̟ιχειρήσεων ̟ου
δραστηριο̟οιούνται για την ανά̟τυξη των νησιών και στηρίζεται σε ένα ̟λαίσιο συµφωνίας µεταξύ τους,
µε στόχο τη τήρηση ̟ροσδιορισµένων ̟ροδιαγραφών ̟οιότητας, τη βελτίωση των ̟αρεχόµενων υ̟ηρεσιών
και την ανάδειξη της το̟ικής ταυτότητας της ̟εριοχής.
Το Το̟ικό Σύµφωνο Ποιότητας θεσ̟ίζει ένα σύνολο κανόνων ̟ου λειτουργούν µέσα στο θεσµικό ̟λαίσιο
της Πολιτείας. Κάθε όρος ̟ου αντιβαίνει σε αυτό είναι άκυρος. Οι όροι καθορίζονται στα αντίστοιχα
κεφάλαια του ̟αρόντος Το̟ικού Συµφώνου, εξειδικεύοντας τις ε̟ιµέρους ̟ροδιαγραφές ̟ου βελτιώνουν
την ̟οιότητα των ̟αρεχόµενων υ̟ηρεσιών και ̟ροϊόντων στις Κυκλάδες.
Οι ελάχιστες ̟ροδιαγραφές ̟ου εξασφαλίζουν την ένταξη των ενδιαφερόµενων στο ΤΣΠ βασίζονται στις αρχές
και τους στόχους του Το̟ικού Προγράµµατος Προσέγγισης LEADER και του Το̟ικού Προγράµµατος
Αειφόρου Ανά̟τυξης Αλιευτικών Περιοχών για την ̟εριοχή των Κυκλάδων και α̟οτελούν
συµ̟ληρωµατικές ̟ρος το ισχύον νοµοθετικό ̟λαίσιο υ̟οχρεώσεις για τους συµµετέχοντες.

2.1.2.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Το Το̟ικό Σύµφωνο Ποιότητας για την ̟εριοχή των Κυκλάδων εξυ̟ηρετεί τους ακόλουθους κύριους
στόχους:
•

Αναβάθµιση της ̟οιότητας των διατιθέµενων ̟ροϊόντων και των ̟αρεχόµενων υ̟ηρεσιών.

•

∆ιαφύλαξη των αισθητικών και καταναλωτικών ̟ροτύ̟ων της ̟εριοχής.



Σεβασµός στον ̟ελάτη – καταναλωτή.

•

∆ιαφύλαξη των όρων υγιεινής και ασφάλειας.

•

Τήρηση κανόνων λειτουργικότητας των χώρων.

•

Προστασία - ανάδειξη του ̟εριβάλλοντος και ορθολογική διαχείριση των φυσικών ̟όρων.

•

∆ιάδοση καλών ̟ρακτικών και µεταφορά τεχνογνωσίας.

•

Προστασία α̟ό την κερδοσκο̟ία και τον αθέµιτο ανταγωνισµό.

•

Προώθηση των το̟ικών ̟όρων και ̟ροϊόντων.

•

Ανά̟τυξη της συνεργασίας και της κοινής δράσης ανάµεσα σε κλάδους και τοµείς της νησιωτικής
οικονοµίας.

2.1.3.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η δηµιουργία του Το̟ικού Συµφώνου Ποιότητας για την ̟εριοχή των Κυκλάδων, διέ̟εται α̟ό τις
ακόλουθες βασικές αρχές:
•

∆έσµευση όλων των µελών για συµµόρφωση µε τους όρους και τις ̟ροδιαγραφές του Συµφώνου.

•

Γνώση και α̟όλυτη τήρηση της νοµοθεσίας ̟ου διέ̟ει τη δραστηριότητα του µέλους και ειδικότερα των
ε̟ιχειρήσεων.

•

∆έσµευση όλων των µελών να συνεργάζονται µεταξύ τους για την ̟ροώθηση κοινών στόχων και
̟ολιτικών στους τοµείς της το̟ικής ανά̟τυξης.

•

Ανάδειξη κοινών δραστηριοτήτων ̟ου α̟οσκο̟ούν στη γενικότερη ανά̟τυξη της ̟εριοχής.

•

Ορθολογική διαχείριση των φυσικών ̟όρων µε τρό̟ο ̟ου να διασφαλίζει την αειφόρο ανά̟τυξη.

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ
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∆ιατήρηση της ̟αράδοσης και ανάδειξη της ̟ολιτιστικής κληρονοµιάς.

2.1.4.

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Στο Το̟ικό Σύµφωνο Ποιότητας για την ̟εριοχή των Κυκλάδων µ̟ορούν να ενταχθούν ως µέλη:


Οι δικαιούχοι ̟ου έχουν ενταχθεί και χρηµατοδοτούνται α̟ό το Το̟ικό Πρόγραµµα Προσέγγισης
LEADER του Νοµού Κυκλάδων.



Οι ε̟ιχειρήσεις ̟ου χρηµατοδοτήθηκαν α̟ό το Το̟ικό Πρόγραµµα LEADER+ (2004 – 2009) του Νοµού
Κυκλάδων.



Οι δικαιούχοι ̟ου έχουν ενταχθεί και χρηµατοδοτούνται α̟ό το Το̟ικό Πρόγραµµα Αειφόρου
Ανά̟τυξης Αλιευτικών Περιοχών του Νοµού Κυκλάδων.



Όσες ε̟ιχειρήσεις ή ε̟αγγελµατίες ε̟ιθυµούν να ̟ροσχωρήσουν στο ΤΣΠ – ανεξάρτητα αν έχουν
ενταχθεί στο Το̟ικό Πρόγραµµα Προσέγγισης LEADER του Νοµού Κυκλάδων ή αν έχουν
χρηµατοδοτηθεί α̟ό το Το̟ικό Πρόγραµµα LEADER+ (2004 – 2009) του Νοµού Κυκλάδων ή αν έχουν
ενταχθεί στο Το̟ικό Πρόγραµµα Αειφόρου Ανά̟τυξης Αλιευτικών Περιοχών του Νοµού Κυκλάδων µε την ̟ροϋ̟όθεση ότι δραστηριο̟οιούνται σε αντίστοιχους τοµείς της το̟ικής οικονοµίας και
α̟οδέχονται ̟λήρως τους όρους του Συµφώνου.



ΟΤΑ και ε̟ιχειρήσεις τους (Περιφέρεια, ∆ήµοι, ΠΕ∆, δηµοτικές ε̟ιχειρήσεις κλ̟), συλλογικοί φορείς
ΜΜΕ, ΜΚΟ µε σχετικό καταστατικό σκο̟ό, θεσµικοί ή κλαδικοί ̟αράγοντες της οικονοµίας και της
αγροτικής ανά̟τυξης, λοι̟οί συλλογικοί και κοινωνικοί φορείς, οι ο̟οίοι ναι µεν δεν είναι δικαιούχοι
̟ου έχουν ενταχθεί και χρηµατοδοτούνται α̟ό το Το̟ικό Πρόγραµµα Προσέγγισης LEADER του
Νοµού Κυκλάδων ή α̟ό το Το̟ικό Πρόγραµµα Αειφόρου Ανά̟τυξης Αλιευτικών Περιοχών του Νοµού
Κυκλάδων αλλά ε̟ιθυµούν να ̟ροσχωρήσουν στο ΤΣΠ και α̟οδέχονται ̟λήρως τους όρους του
Συµφώνου. Τέτοιοι φορείς εντάσσονται στο ΤΣΠ ως θεσµικά µέλη. Τα θεσµικά µέλη συµµετέχουν στα
όργανα του ΤΣΠ, λαµβάνουν µέρος στις διαδικασίες λήψης α̟οφάσεων και καταβάλλουν εισφορές
κατό̟ιν α̟όφασης της Γενικής Συνέλευσης του ΤΣΠ. Στα θεσµικά µέλη χορηγείται ειδικό σήµα θεσµικού
µέλους ΤΣΠ.

2.1.5. ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Προϋ̟όθεση για τη συµµετοχή ενός νοµικού ̟ροσώ̟ου1 στο ΤΣΠ Κυκλάδων είναι η υ̟ογραφή σχετικής
σύµβασης µε την Ανα̟τυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε., για όσο διάστηµα το ΤΣΠ Κυκλάδων δεν έχει λάβει
νοµική µορφή, βάσει της ο̟οίας το νοµικό ̟ρόσω̟ο α̟οδέχεται:
•

Τις ̟ροαναφερόµενες βασικές αρχές του ΤΣΠ.

•

Τους όρους α̟ονοµής του σήµατος ΤΣΠ.

•

Την ε̟ανεξέταση της συµµετοχής του σε ̟ερί̟τωση µεταβολής της δραστηριότητας του, µεταφοράς της
έδρας του εκτός ̟εριοχής ̟αρέµβασης ή αλλαγής του χαρακτήρα του.

•

Τη διενέργεια τακτικών και έκτακτων ελέγχων εφαρµογής του ΤΣΠ α̟ό τις αρµόδιες Ε̟ιτρο̟ές
Ελέγχου.

•

Την υ̟οχρέωση συµµετοχής στα ̟αρεχόµενα ̟ρογράµµατα κατάρτισης.

•

Την υ̟οχρέωση συµµετοχής στις συνεδριάσεις του ΤΣΠ.

•

Τη λειτουργία των ε̟ιχειρήσεων µελών κατ΄ ελάχιστο α̟ό τον Α̟ρίλιο µέχρι τον Οκτώβριο κάθε έτους.

Η µη τήρηση ο̟οιουδή̟οτε όρου του Συµφώνου ε̟ιφέρει κυρώσεις ̟ου µ̟ορούν να φτάσουν µέχρι και τη
διαγραφή του µέλους α̟ό το ΤΣΠ και τη συνε̟αγόµενη αφαίρεση του ειδικού σήµατος.
Ε̟ισηµαίνεται ότι µελλοντικά ενδέχεται να ιδρυθεί ειδικός Φορέας ∆ιαχείρισης του Το̟ικού Συµφώνου
Ποιότητας Κυκλάδων. Σε αυτή την ̟ερί̟τωση, τα µέλη του ΤΣΠ θα κληθούν να υ̟ογράψουν σύµβαση µε το
νέο νοµικό ̟ρόσω̟ο.

1

Ως νοµικό ̟ρόσω̟ο θεωρείται και η ατοµική ε̟ιχείρηση

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ Α.Ε.

6
2.1.6.

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Το Το̟ικό Σύµφωνο Ποιότητας για την ̟εριοχή των Κυκλάδων ̟αρέχει τις ακόλουθες υ̟ηρεσίες στα µέλη
του:
•

Σχεδιασµός και α̟ονοµή ειδικού σήµατος σε όσους ̟ληρούν τους όρους και τις ̟ροδιαγραφές του
Το̟ικού Συµφώνου Ποιότητας.

•

Θέσ̟ιση ̟ροδιαγραφών ̟οιότητας κατασκευών, εξο̟λισµού, ̟ρώτων υλών και ̟ροϊόντων, υ̟ηρεσιώνοργάνωσης-διοίκησης, ̟ροσω̟ικού, υγιεινής/ασφάλειας και ̟ροστασίας του ̟εριβάλλοντος.

•

Καθορισµός συστήµατος αξιολόγησης και ελέγχου τήρησης των ̟ροδιαγραφών ̟οιότητας α̟ό τα µέλη.

•

Εφαρµογή συστήµατος αξιολόγησης και ελέγχου τήρησης των ̟ροδιαγραφών ̟οιότητας.

•

Ενηµέρωση – ευαισθητο̟οίηση του το̟ικού ̟ληθυσµού και όλων των το̟ικών φορέων και ε̟ιχειρήσεων
σε θέµατα ̟οιότητας.

•

Εκ̟όνηση ερευνών σχετικών µε την ̟ροώθηση των το̟ικών ̟ροϊόντων και υ̟ηρεσιών και το βαθµό
ικανο̟οίησης των ε̟ισκε̟τών α̟ό τις ̟αρεχόµενες στην ̟εριοχή υ̟ηρεσίες.

•

Αξιολόγηση του έργου του ΤΣΠ και ε̟ανα̟ροσδιορισµός των ̟ροδιαγραφών ̟οιότητας ό̟οτε και αν
κρίνεται σκό̟ιµο.

•

Υλο̟οίηση συνεργασιών ̟ου σχετίζονται µε την ανά̟τυξη και ανάδειξη της ̟εριοχής.

•

∆ραστηριότητες µεταφοράς τεχνογνωσίας στα µέλη του ΤΣΠ (̟.χ. κατάρτιση).

•

Σχεδιασµός και οργάνωση κοινών δράσεων ̟ροώθησης και ̟ροβολής των µελών.

•

∆ηµιουργία κοινών υ̟οδοµών για τη στήριξη των αναγκών των µελών.

•

Παρακολούθηση του νοµοθετικού ̟λαισίου και ενηµέρωση των µελών.

•

Παρακολούθηση του οικονοµικού ̟εριβάλλοντος και ενηµέρωση των µελών.

2.1.7.

Ί∆ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Α. Πριν τη σύσταση νοµικού ̟ροσώ̟ου
Ό̟ως έχει ̟ροαναφερθεί, το Το̟ικό Σύµφωνο Ποιότητας Κυκλάδων α̟οτελεί ένα δίκτυο συνεργασίας
φορέων και ε̟ιχειρήσεων και στην αρχική φάση δεν έχει λάβει νοµική µορφή.
Για όσο διάστηµα το ΤΣΠ Κυκλάδων δεν έχει λάβει νοµική µορφή, η οργάνωση και η λειτουργία του θα
̟ραγµατο̟οιείται α̟ό τα στελέχη της Οµάδας Το̟ικής ∆ράσης (Ανα̟τυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.).
Ειδικότερα, µέχρι τη σύσταση του ειδικού Φορέα ∆ιαχείρισης του ΤΣΠ Κυκλάδων, η Ανα̟τυξιακή Εταιρεία
Κυκλάδων Α.Ε. είναι αρµόδια για τη θέσ̟ιση των κανόνων του ΤΣΠ και τον έλεγχο της εφαρµογής τους, το
συντονισµό των ενεργειών ̟ου α̟αιτούνται για τη λειτουργία του Συµφώνου και την ̟ροβολή τόσο του
ΤΣΠ όσο και των µελών ̟ου συµµετέχουν σε αυτό. Προκειµένου να εξασφαλισθεί η οµαλή λειτουργία του
ΤΣΠ Κυκλάδων και η ε̟ίτευξη των στόχων ̟ου αυτό θέτει, η Ανα̟τυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων A.E.
δεσµεύεται για τα ακόλουθα:


Παραχωρεί ένα ̟λήρως ε̟ι̟λωµένο και εξο̟λισµένο χώρο στα γραφεία της.



Παρέχει την α̟αιτούµενη υλικοτεχνική υ̟οδοµή για τη λειτουργία του ΤΣΠ.



∆ιαθέτει ένα στέλεχος µε αρµοδιότητες συντονιστή και έναν/µία υ̟άλληλο γραµµατειακής/διοικητικής
υ̟οστήριξης.



Υ̟οστηρίζει τη διοργάνωση συνεδριάσεων και εκδηλώσεων ενηµέρωσης.



Αναλαµβάνει τη διαχείριση του ΤΣΠ καθώς και το συντονισµό των ενεργειών ̟ου α̟αιτούνται για την
οργάνωση και λειτουργία του.



∆ιενεργεί τους ̟ροβλε̟όµενους ελέγχους εφαρµογής του ΤΣΠ.



Σχεδιάζει και υλο̟οιεί τις ενέργειες ̟ροβολής του ΤΣΠ.

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ Α.Ε.

7

Β. Μετά τη σύσταση νοµικού ̟ροσώ̟ου
Σε µεταγενέστερη φάση, το ΤΣΠ δύναται να λάβει νοµική υ̟όσταση µε την ίδρυση νοµικού ̟ροσώ̟ου ̟ου
θα αναλάβει όλες τις αρµοδιότητες ̟ου συνδέονται µε την οργάνωση και τη λειτουργία του ΤΣΠ Κυκλάδων.
Στο καταστατικό ίδρυσης και λειτουργίας του νέου νοµικού ̟ροσώ̟ου θα ̟ροσδιορίζονται λε̟τοµερώς:


Η νοµική µορφή, η ε̟ωνυµία και η έδρα του. Προτείνεται η ίδρυση αστικής µη κερδοσκο̟ικής εταιρείας
ή συνδέσµου µε την ε̟ωνυµία «Φορέας ∆ιαχείρισης Το̟ικού Συµφώνου Ποιότητας για την ̟εριοχή των
Κυκλάδων». Ως έδρα του νέου φορέα µ̟ορούν να χρησιµο̟οιηθούν οι κτιριακοί χώροι της
Ανα̟τυξιακής Εταιρείας Κυκλάδων, εκτός αν τα αρµόδια όργανα του νέου Φορέα α̟οφασίσουν τη
µεταφορά του.



Ο σκο̟ός της εταιρείας και τα µέσα ε̟ίτευξης του.



Τα όργανα του νοµικού ̟ροσώ̟ου, οι ρόλοι και οι αρµοδιότητες τους, καθώς και η στελέχωση του.



Η εκ̟ροσώ̟ηση του φορέα.



Η διάρκεια λειτουργίας του.



Το κεφάλαιο και οι ̟όροι του φορέα.



Οι όροι συµµετοχής στο ΤΣΠ.



Οι κυρώσεις για τη µη τήρηση των υ̟οχρεώσεων και τα ̟ρονόµια για την ε̟ιµελή τήρηση τους.



Η διαδικασία και οι ̟ροϋ̟οθέσεις τρο̟ο̟οίησης των όρων και ̟ροδιαγραφών του ΤΣΠ. Ε̟ισηµαίνεται
ότι, όσο θα ανα̟τύσσεται η λειτουργία του ΤΣΠ και θα διευρύνεται το ̟λαίσιο εφαρµογής του, οι όροι
ένταξης, οι ̟οιοτικές ̟ροδιαγραφές καθώς και το ύψος της εισφοράς θα ε̟ανα̟ροσδιορίζονται
σύµφωνα µε τις εκάστοτε ανάγκες.

2.1.8.

ΌΡΓΑΝΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Α. Πριν τη σύσταση νοµικού ̟ροσώ̟ου
Για το διάστηµα ̟ου θα µεσολαβήσει µέχρι τη σύσταση ειδικού Φορέα ∆ιαχείρισης του ΤΣΠ, την ευθύνη για
την εφαρµογή του ΤΣΠ αναλαµβάνουν τα ακόλουθα όργανα:
1.

Η Ε̟ιτρο̟ή ∆ιαχείρισης του Το̟ικού Προγράµµατος Προσέγγισης LEADER και η Ε̟ιτρο̟ή
∆ιαχείρισης Το̟ικού Προγράµµατος Αλιείας (Ε.∆.Π. LEADER και Ε.∆.Τ.Π. Αλιείας). Η Ε.∆.Π. LEADER
και η Ε.∆.Τ.Π. Αλιείας α̟οτελούν το εκτελεστικό όργανο του ΤΣΠ. Τα µέλη της αναλαµβάνουν την
οργάνωση, ̟αρακολούθηση και διαχείριση του ΤΣΠ. Οι βασικές αρµοδιότητες της Ε.∆.Π. LEADER και
της Ε.∆.Τ.Π. Αλιείας ως ̟ρος το ΤΣΠ είναι οι ακόλουθες:


Η ένταξη και διαγραφή των µελών α̟ό το ΤΣΠ Κυκλάδων.



Η τρο̟ο̟οίηση των ̟ροδιαγραφών και των κριτηρίων ένταξης στο ΤΣΠ ή των υ̟οχρεώσεων των
µελών.



Η ανάληψη κάθε υ̟οχρέωσης ̟ρος τρίτους για την ̟ροώθηση των σκο̟ών του ΤΣΠ.



Ο σχεδιασµός και η υλο̟οίηση των ενεργειών ̟ου α̟αιτούνται για την ε̟ίτευξη των σκο̟ών του
ΤΣΠ.



Η διαχείριση οιουδή̟οτε οικονοµικού ζητήµατος συνδέεται µε τη λειτουργία του ΤΣΠ.



Η ανάθεση ε̟ιµέρους εργασιών σε τρίτους.



Η αντιµετώ̟ιση σοβαρών ε̟ιµέρους θεµάτων/̟ροβληµάτων ̟ου σχετίζονται µε τη λειτουργία του
ΤΣΠ.



Η ̟ραγµατο̟οίηση συστάσεων συµµόρφωσης µε τους όρους και τις ̟ροδιαγραφές του ΤΣΠ ̟ρος τα
µέλη, σύµφωνα µε σχετική εισήγηση της Ε̟ιτρο̟ής ̟ιστο̟οίησης έργων LEADER ή της Ε̟ιτρο̟ής
ε̟αλήθευσης – ̟ιστο̟οίησης ̟ράξεων.



Η λήψη α̟οφάσεων σχετικά µε τη λειτουργία του ΤΣΠ, την ενδεχόµενη ε̟έκταση των
δραστηριοτήτων του και την τρο̟ο̟οίηση ή συµ̟λήρωση των ̟ροδιαγραφών του ΤΣΠ.

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ
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Η τήρηση του Βιβλίου Μελών του ΤΣΠ στο ο̟οίο καταγράφονται τα βασικά στοιχεία του κάθε
µέλους, οι εκθέσεις ελέγχου και ο εκάστοτε βαθµός ε̟ίδοσης, τα ̟αρά̟ονα των ̟ελατών –
ε̟ισκε̟τών, τυχόν µεταβολές της ε̟ιχείρησης (̟.χ. αλλαγή καταστατικού, αλλαγή νοµικής µορφής
κλ̟.), ̟αρατηρήσεις, συστάσεις και α̟οφάσεις των αρµόδιων οργάνων του ΤΣΠ.



Η Ε.∆.Π. LEADER και η Ε.∆.Τ.Π. Αλιείας µ̟ορεί µε α̟όφαση της να εκχωρήσει µέρος των
αρµοδιοτήτων της σε τρίτους, ̟.χ. ορίζοντας συντονιστή µε εντολή για τη διενέργεια συγκεκριµένων
̟ράξεων ̟ου αφορούν το ΤΣΠ για ορισµένο χρόνο. Ε̟ίσης, µ̟ορεί να ορίσει έναν/µία υ̟άλληλο
γραµµατειακής υ̟οστήριξης για τη διεκ̟εραίωση της αλληλογραφίας και τη τήρηση αρχείου
εγγράφων.

Η Ε̟ιτρο̟ή ̟ιστο̟οίησης έργων LEADER και η Ε̟ιτρο̟ή ε̟αλήθευσης – ̟ιστο̟οίησης ̟ράξεων. Τα
µέλη των Ε̟ιτρο̟ών είναι υ̟εύθυνα για τον έλεγχο του βαθµού συµµόρφωσης των µελών του Το̟ικού
Συµφώνου Ποιότητας µε τους ̟ροβλε̟όµενους σε αυτό όρους και ̟ροδιαγραφές. Ο έλεγχος
̟ραγµατο̟οιείται χωρίς ̟ροηγούµενη ειδο̟οίηση της ε̟ιχείρησης, σε τακτική βάση (ετησίως) ή έκτακτα
κατό̟ιν σχετικής α̟όφασης της Ε.∆.Π. LEADER και της Ε.∆.Τ.Π. Αλιείας και σύµφωνα µε τη διαδικασία
ελέγχου ̟ου ̟εριγράφεται στην ̟αράγραφο 2.1.10 ̟ου ακολουθεί.

Β. Μετά τη σύσταση νοµικού ̟ροσώ̟ου
Σε ̟ερί̟τωση ̟ου το ΤΣΠ Κυκλάδων λάβει νοµική υ̟όσταση, το καταστατικό λειτουργίας του νέου Φορέα
∆ιαχείρισης του ΤΣΠ θα ορίζει τα κύρια όργανα του ΤΣΠ και τις αρµοδιότητες τους. Αυτά ̟ροτείνεται να
είναι:
•

Η Γενική Συνέλευση

•

Η Ε̟ιτρο̟ή ∆ιαχείρισης και

•

Οι Ε̟ιτρο̟ές Ελέγχου Εφαρµογής του ΤΣΠ.

1.

Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.). Είναι το ανώτατο όργανο του ΤΣΠ και α̟οτελείται α̟ό τους νόµιµους
εκ̟ροσώ̟ους όλων των µελών του ΤΣΠ Κυκλάδων. Συνεδριάζει τακτικά (ανά εξάµηνο) και έκτακτα
εφόσον το α̟αιτήσει το 1/3 των µελών ή η Ε̟ιτρο̟ή ∆ιαχείρισης. Κύριες αρµοδιότητες της Γ.Σ. είναι:


Η ένταξη και διαγραφή των µελών α̟ό το ΤΣΠ Κυκλάδων.



Η σύσταση της Ε̟ιτρο̟ής ∆ιαχείρισης και ο ορισµός και η αντικατάσταση των µελών της.



Η τρο̟ο̟οίηση των ̟ροδιαγραφών και των κριτηρίων ένταξης στο ΤΣΠ ή των υ̟οχρεώσεων των
µελών.



Η λήψη α̟οφάσεων σχετικά µε τις εισηγήσεις της Ε̟ιτρο̟ής ∆ιαχείρισης.

Η Γενική Συνέλευση θεωρείται ότι βρίσκεται σε α̟αρτία, όταν συµµετέχει το 51%, των τακτικών µελών
της. Σε ̟ερί̟τωση αδυναµίας συµµετοχής ενός µέλους σε συνεδρίαση της Γ.Σ., υ̟άρχει δυνατότητα
εκ̟ροσώ̟ησης του α̟ό άλλο µέλος µε γρα̟τή εξουσιοδότηση ̟ρος το νόµιµο εκ̟ρόσω̟ο αυτού. Σε
κάθε συνεδρίαση της Γ.Σ., εκλέγεται Πρόεδρος της Γ.Σ. α̟ό τα εκάστοτε ̟αρόντα µέλη. Η θητεία του
εκάστοτε Προέδρου της Γ.Σ. λήγει µε την εκλογή νέου Προέδρου κατά την ε̟όµενη συνεδρίαση της Γ.Σ.
Ο Πρόεδρος υ̟ογράφει τα ̟ρακτικά της συνεδρίασης και είναι υ̟εύθυνος για την εφαρµογή των
α̟οφάσεων της Γ.Σ. σε συνεργασία µε την Ε̟ιτρο̟ή ∆ιαχείρισης.
Η Γ.Σ. α̟οφασίζει µε ̟λειοψηφία των τριών ̟έµ̟των (3/5) των ̟αρόντων µελών για σηµαντικά θέµατα
και µε α̟λή ̟λειοψηφία για όλα τα υ̟όλοι̟α. Σε ̟ερί̟τωση ισοψηφίας, υ̟ερισχύει η ψήφος του
Προέδρου. ∆εδοµένης της γεωγραφικής διασ̟οράς των ε̟ιχειρήσεων µελών του ΤΣΠ ̟ροβλέ̟εται η
διεξαγωγή συνεδριάσεων της Γ.Σ. µε τη χρήση ηλεκτρονικών µέσων (e-mail, τηλεδιάσκεψη κλ̟).
2.

Η Ε̟ιτρο̟ή ∆ιαχείρισης. Πρόκειται για το εκτελεστικό όργανο του ΤΣΠ. Είναι υ̟εύθυνη για το
σχεδιασµό και την υλο̟οίηση των δράσεων του ΤΣΠ. Ταυτόχρονα, είναι αρµόδια για τη σύσταση, τη
διαχείριση και το συντονισµό των Ε̟ιτρο̟ών Ελέγχου Εφαρµογής. Η Ε̟ιτρο̟ή ∆ιαχείρισης εισηγείται
και η Γενική Συνέλευση α̟οφασίζει για την ένταξη, την ε̟ιβολή κυρώσεων ή την α̟οβολή ε̟ιχειρήσεων
α̟ό το ΤΣΠ καθώς και για τους τρό̟ους αντιµετώ̟ισης ε̟ιµέρους σοβαρών θεµάτων ή ̟ροβληµάτων
̟ου σχετίζονται µε τη λειτουργία του ΤΣΠ.
Οι βασικές αρµοδιότητες της Ε̟ιτρο̟ής ∆ιαχείρισης είναι:
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Η ανάληψη κάθε υ̟οχρέωσης ̟ρος τρίτους για την ̟ροώθηση των σκο̟ών του ΤΣΠ.



Ο σχεδιασµός και η υλο̟οίηση των ενεργειών ̟ου α̟αιτούνται για την ε̟ίτευξη των σκο̟ών του
ΤΣΠ.



Η διαχείριση οιουδή̟οτε οικονοµικού ζητήµατος συνδέεται µε τη λειτουργία του ΤΣΠ.



Η ανάθεση ε̟ιµέρους εργασιών σε τρίτους.



Η εισήγηση ̟ρος τη Γενική Συνέλευση για την ένταξη ή τη διαγραφή µελών του ΤΣΠ ή για την
αντιµετώ̟ιση σοβαρών ε̟ιµέρους θεµάτων/̟ροβληµάτων ̟ου σχετίζονται µε τη λειτουργία του
Συµφώνου.



Η ̟ραγµατο̟οίηση συστάσεων συµµόρφωσης ̟ρος τα µέλη του ΤΣΠ.



Η υ̟οβολή ̟ροτάσεων και τακτικών (ετήσιων) ή έκτακτων αναφορών στη Γενική Συνέλευση σχετικά
µε τη λειτουργία του ΤΣΠ, την ενδεχόµενη ε̟έκταση των δραστηριοτήτων του και την τρο̟ο̟οίηση
ή συµ̟λήρωση των ̟ροδιαγραφών του ΤΣΠ.



Η συγκρότηση, η ̟αρακολούθηση και ο συντονισµός των Ε̟ιτρο̟ών Ελέγχου Εφαρµογής.



Η τήρηση του Βιβλίου Μελών του ΤΣΠ στο ο̟οίο καταγράφονται τα βασικά στοιχεία του κάθε
µέλους, οι εκθέσεις ελέγχων και ο εκάστοτε βαθµός ε̟ίδοσης, τα ̟αρά̟ονα των ̟ελατών –
ε̟ισκε̟τών, τυχόν µεταβολές της ε̟ιχείρησης (̟.χ. αλλαγή καταστατικού, αλλαγή νοµικής µορφής
κλ̟), ̟αρατηρήσεις, συστάσεις και α̟οφάσεις των αρµόδιων οργάνων του ΤΣΠ.

Η Ε̟ιτρο̟ή ∆ιαχείρισης είναι ̟ενταµελής, α̟οτελείται α̟ό εκ̟ροσώ̟ους των µελών του ΤΣΠ Κυκλάδων
και της Ανα̟τυξιακής Εταιρείας Κυκλάδων Α.Ε. και εκλέγεται α̟ό τη Γενική Συνέλευση κάθε τέσσερα (4)
χρόνια. Η Γενική Συνέλευση µ̟ορεί να διακόψει τη θητεία της εκάστοτε Ε̟ιτρο̟ής ∆ιαχείρισης ή
ορισµένων εκ των µελών της µε αιτιολογηµένη α̟όφαση της. Τυχόν α̟όφαση διακο̟ής της θητείας της
Ε̟ιτρο̟ής ∆ιαχείρισης ή µελών της ̟ροϋ̟οθέτει ̟λειοψηφία των τριών ̟έµ̟των των ̟αρόντων µελών.
Με εκλογή µεταξύ των τριών µελών της Ε̟ιτρο̟ής ∆ιαχείρισης, κατανέµονται τα αξιώµατα του
Προέδρου, του Γραµµατέα και του Ταµία, µε αρµοδιότητες κατ΄ αντιστοιχία µε τα τυ̟ικά αξιώµατα των
∆ιοικητικών Συµβουλίων συλλογικών φορέων.
Ο Πρόεδρος της Ε̟ιτρο̟ής ∆ιαχείρισης:


Εκ̟ροσω̟εί την Ε̟ιτρο̟ή ∆ιαχείρισης ενώ̟ιον της Γενικής Συνέλευσης και ενώ̟ιον κάθε τρίτου.



Παρίσταται στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης και ψηφίζει µε την ιδιότητα του εκ̟ροσώ̟ου
µέλους του ΤΣΠ.



Υ̟ογράφει τις εισηγήσεις της Ε̟ιτρο̟ής ∆ιαχείρισης καθώς και τις τακτικές (ετήσιες) και έκτακτες
αναφορές της.



Υ̟ογράφει τις α̟οφάσεις συγκρότησης Ε̟ιτρο̟ών Ελέγχου Εφαρµογής του ΤΣΠ.

Η Ε̟ιτρο̟ή ∆ιαχείρισης µ̟ορεί µε α̟όφαση της να εκχωρήσει µέρος των αρµοδιοτήτων της σε τρίτους,
̟.χ. συντονιστή, µε εντολή για τη διενέργεια συγκεκριµένων ̟ράξεων ̟ου αφορούν το ΤΣΠ και για
ορισµένο χρονικό διάστηµα.
3.

Οι Ε̟ιτρο̟ές Ελέγχου Εφαρµογής (ΕΕλΕ) του ΤΣΠ. Είναι αρµόδιες για την ̟αρακολούθηση και τον
έλεγχο εφαρµογής των όρων και ̟ροδιαγραφών του ΤΣΠ α̟ό τα µέλη του Συµφώνου. Ο έλεγχος
̟ραγµατο̟οιείται χωρίς ̟ροηγούµενη ̟ροειδο̟οίηση της ε̟ιχείρησης σε τακτική βάση (ετησίως) ή
έκτακτα κατό̟ιν σχετικής α̟όφασης της Ε̟ιτρο̟ής ∆ιαχείρισης, ή κατ’ αίτηση της ίδιας της ΕΕλΕ και
σύµφωνα µε την ισχύουσα διαδικασία.
Οι ΕΕλΕ συστήνονται ad hoc και ανάλογα µε τις ανάγκες του ΤΣΠ σύµφωνα µε σχετική α̟όφαση της
Ε̟ιτρο̟ής ∆ιαχείρισης. Κάθε ΕΕλΕ διενεργεί τουλάχιστον έναν τακτικό έλεγχο ετησίως σε όλες τις
ε̟ιχειρήσεις ̟ου εµ̟ί̟τουν στην αρµοδιότητά της, καθώς και έκτακτους ελέγχους, εφόσον
αιτιολογηµένα ζητηθεί α̟ό την Ε̟ιτρο̟ή ∆ιαχείρισης ή αν η ίδια η ΕΕλΕ αιτηθεί την ̟ραγµατο̟οίηση
έκτακτου ελέγχου στην Ε̟ιτρο̟ή ∆ιαχείρισης.
Οι ΕΕλΕ του ΤΣΠ α̟οτελούνται κατ’ ελάχιστον α̟ό τρία (3) µέλη ή α̟ό ̟ερισσότερα εφόσον α̟αιτείται.
Στις ΕΕλΕ µ̟ορούν να συµµετέχουν:


Στελέχη της Ανα̟τυξιακής Εταιρείας Κυκλάδων Α.Ε.

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ
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Στελέχη της Περιφέρειας, των ∆ήµων και των νοµικών τους ̟ροσώ̟ων.



Στελέχη φορέων και ε̟ιχειρήσεων του δηµόσιου τοµέα.



Στελέχη ε̟ιχειρήσεων συναφούς δραστηριότητας µε αυτή της ε̟ιθεωρούµενης ε̟ιχείρησης.



Εκ̟ρόσω̟οι συλλογικών ή κλαδικών φορέων ̟ου σχετίζονται µε τη δραστηριότητα της
ε̟ιθεωρούµενης ε̟ιχείρησης.



Εξωτερικοί εµ̟ειρογνώµονες ειδικών θεµάτων. Η συµµετοχή εξωτερικού εµ̟ειρογνώµονα σε µία
ΕΕλΕ ̟ραγµατο̟οιείται µε αιτιολογηµένη α̟όφαση της Ε̟ιτρο̟ής ∆ιαχείρισης.

Βασικό κριτήριο για την ε̟ιλογή των µελών µίας Ε̟ιτρο̟ής Ελέγχου Εφαρµογής του ΤΣΠ είναι η εµ̟ειρία
των ̟ροτεινόµενων µελών σχετικά µε τις δραστηριότητες και τη λειτουργία των ε̟ιχειρήσεων του
συγκεκριµένου κλάδου, τυχόν ειδικές γνώσεις, βεβαίωση κατοικίας εκτός της έδρας της ε̟ιχείρησης και µη
α̟ασχόλησης στην ε̟ιθεωρούµενη ε̟ιχείρηση ή συνεργασίας µ΄ αυτήν.
Μία α̟όφαση συγκρότησης ΕΕλΕ ̟εριλαµβάνει υ̟οχρεωτικά τα ακόλουθα στοιχεία:


Αριθµός και ονοµατε̟ώνυµα µελών.



Ορισµός ανα̟ληρωµατικού µέλους.



Ορισµός Προέδρου Ε̟ιτρο̟ής. Ο Πρόεδρος είναι υ̟εύθυνος για τη σύγκληση των µελών και το
συντονισµό των εργασιών της Ε̟ιτρο̟ής.



Ε̟ωνυµία ε̟ιχείρησης/εων ̟ου θα ελεγχθούν α̟ό τη συγκεκριµένη ΕΕλΕ.



Αντικείµενο ελέγχου (̟.χ. έλεγχος τήρησης ̟ροδιαγραφών κατασκευών, έλεγχος
̟ροδιαγραφών κατασκευών και εξο̟λισµού, έλεγχος τήρησης ̟ροδιαγραφών ΤΣΠ κλ̟).



Προθεσµία υ̟οβολής Εντύ̟ου Ελέγχου (κατ’ ανώτατο ένα µήνα α̟ό την ηµεροµηνία διεξαγωγής του
ελέγχου).

τήρησης

Μία α̟όφαση συγκρότησης ΕΕλΕ µ̟ορεί να αφορά τη σύσταση ̟ερισσότερων α̟ό µία Ε̟ιτρο̟ών και/ή
τον έλεγχο ̟ερισσότερων α̟ό µίας ε̟ιχειρήσεων. Η Ε̟ιτρο̟ή ∆ιαχείρισης µεριµνά ώστε µία ε̟ιχείρηση να
µην ε̟ιθεωρείται α̟ό το/α ίδιο/α µέλος/η ΕΕλΕ ̟ερισσότερες α̟ό δύο φορές στη διάρκεια των τελευταίων
δώδεκα µηνών.
Τα µέλη των ΕΕλΕ του ΤΣΠ Κυκλάδων αµείβονται για τις υ̟ηρεσίες τους σύµφωνα µε τον τρό̟ο και τη
διαδικασία ̟ου ορίζει η Ε̟ιτρο̟ή ∆ιαχείρισης και εγκρίνει η Γενική Συνέλευση. Ε̟ι̟λέον, ̟ροβλέ̟εται η
καταβολή οδοι̟ορικών εξόδων και δα̟ανών διανυκτέρευσης και διατροφής.
Οι εξωτερικοί εµ̟ειρογνώµονες ̟ου συµµετέχουν σε Ε̟ιτρο̟ές Ελέγχου υ̟ογράφουν σχετική σύµβαση
ανάθεσης έργου µε το ΤΣΠ Κυκλάδων. Στη σύµβαση αναφέρονται υ̟οχρεωτικά:


Η α̟όφαση της Ε̟ιτρο̟ής ∆ιαχείρισης σύµφωνα µε την ο̟οία συγκροτείται η συγκεκριµένη οµάδα
Ελέγχου Εφαρµογής του ΤΣΠ.



Το ακριβές έργο του εµ̟ειρογνώµονα στο ̟λαίσιο του ελέγχου.



Η χρονική διάρκεια του έργου ̟ου αναλαµβάνει ο εξωτερικός εµ̟ειρογνώµονας και οι α̟αιτούµενες
ανθρω̟οώρες.



Η συνολική αµοιβή του εµ̟ειρογνώµονα και ο τρό̟ος καταβολής της.

2.1.9.

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Α. ∆ικαιούχοι Το̟ικού Προγράµµατος Προσέγγισης LEADER και δικαιούχοι Το̟ικού Προγράµµατος
Αειφόρου Ανά̟τυξης Αλιευτικών Περιοχών
Ό̟ως έχει ήδη αναφερθεί, η ένταξη στο ΤΣΠ Κυκλάδων είναι υ̟οχρεωτική για τους δικαιούχους ̟ου έχουν
ενταχθεί και χρηµατοδοτούνται α̟ό το Το̟ικό Πρόγραµµα Προσέγγισης LEADER του Νοµού Κυκλάδων.
Η διαδικασία ένταξής τους στο ΤΣΠ ̟εριλαµβάνει τα ακόλουθα στάδια:
1.

Υ̟ογραφή σύµβασης ένταξης στο Το̟ικό Πρόγραµµα Προσέγγισης LEADER Κυκλάδων ή στο Το̟ικό
Πρόγραµµα Αειφόρου Ανά̟τυξης Αλιευτικών Περιοχών µεταξύ ε̟ενδυτή και Ανα̟τυξιακής Εταιρείας
Κυκλάδων Α.Ε. (Οµάδα Το̟ικής ∆ράσης) σύµφωνα µε το ο̟οίο ο ε̟ενδυτής α̟οδέχεται, µεταξύ άλλων,
τις βασικές αρχές καθώς και τους όρους και τις ̟ροδιαγραφές του ΤΣΠ. Η υ̟ογραφή της σύµβασης και
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συνε̟ώς, η α̟οδοχή των αρχών και των όρων του ΤΣΠ α̟οτελούν ̟ροϋ̟όθεση για την καταβολή της
χρηµατοδότησης.
2.

Έλεγχος νοµιµότητας του δικαιούχου. Η νοµοθετική συµµόρφωση ενός δικαιούχου α̟οτελεί κριτήριο
αξιολόγησης των υ̟οψήφιων για ένταξη στο ΤΣΠ µελών. Εξετάζεται τόσο η τήρηση της νοµοθεσίας όσον
αφορά την ίδρυση και τη λειτουργία του δικαιούχου όσο και η γνώση των διατάξεων ̟ου διέ̟ουν τη
δραστηριότητα του υ̟οψήφιου µέλους. Για το σκο̟ό αυτό, ο δικαιούχος και ειδικότερα στην ̟ερί̟τωση
̟ου αυτός είναι ε̟ιχείρηση, καλείται να ε̟ιδείξει τις άδειες ίδρυσης και λειτουργίας καθώς και
ενηµερωµένο αρχείο νοµοθεσίας.

3.

Έλεγχος συµµόρφωσης µε τις ̟ροδιαγραφές του ΤΣΠ. Εφόσον δια̟ιστωθεί ̟λήρης νοµιµότητα όσον
αφορά την ίδρυση και τη λειτουργία του δικαιούχου, αξιολογείται ο βαθµός συµµόρφωσης του µε τους
όρους και τις ̟ροδιαγραφές του ΤΣΠ. Η ̟ληµµελής ή µη συµµόρφωση του δικαιούχου µε τους όρους
και τις ̟ροδιαγραφές του ΤΣΠ µ̟ορεί να α̟οτελέσει λόγο α̟οβολής του α̟ό το ΤΣΠ. Σε αυτή την
̟ερί̟τωση, η Ανα̟τυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων έχει το δικαίωµα να ζητήσει ε̟ιστροφή της
χρηµατοδότησης, σύµφωνα µε τα ̟ροβλε̟όµενα στην Κ.Υ.Α. 401/10.3.2010 «Πλαίσιο εφαρµογής του
Άξονα 4 «Προσέγγιση LEADER» του Προγράµµατος Αγροτικής Ανά̟τυξης της Ελλάδας 2007-2013»,
στην Υ.Α. 1577/22.7.2010 «Λε̟τοµέρειες εφαρµογής, σύστηµα ε̟ο̟τείας και ελέγχων του Άξονα 4 του
Προγράµµατος Αγροτικής Ανά̟τυξης της Ελλάδας 2007-2013», στην Κ.Υ.Α. 1911/29-10-2010 «Πλαίσιο
Εφαρµογής του Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αειφόρος Ανά̟τυξη Αλιευτικών Περιοχών» του
Ε̟ιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας 2007 – 2013», στην Υ.Α. 551/23-5-2011 «Λε̟τοµέρειες
εφαρµογής, σύστηµα ε̟αληθεύσεων και ε̟ιθεωρήσεων του Άξονα 4 του Ε̟ιχειρησιακού Προγράµµατος
Αλιείας 2007−2013 (ΕΠΑΛ)», ό̟ως ισχύουν κάθε φορά. Η διαδικασία αξιολόγησης ̟εριγράφεται
αναλυτικά στο κεφάλαιο ̟ου ακολουθεί.

4.

Α̟ονοµή Σήµατος ΤΣΠ Κυκλάδων σύµφωνα µε τους όρους και τη διαδικασία ̟ου ̟εριγράφεται στην
̟αράγραφο 2.1.13 ̟ου ακολουθεί.

Β. ∆ικαιούχοι Το̟ικού Προγράµµατος LEADER+
Ό̟ως έχει ήδη αναφερθεί, η ένταξη στο ΤΣΠ Κυκλάδων ήταν υ̟οχρεωτική για τους δικαιούχους ̟ου
χρηµατοδοτήθηκαν α̟ό το Το̟ικό Πρόγραµµα LEADER+ Κυκλάδων. Η διαδικασία ένταξης των
ε̟ιχειρήσεων αυτών στο ΤΣΠ ̟εριελάµβανε τα ακόλουθα στάδια:
1.

Υ̟οβολή Υ̟εύθυνης ∆ήλωσης Ν. 1599/86 σύµφωνα µε την ο̟οία ο υ̟οψήφιος ε̟ενδυτής α̟οδεχόταν
̟λήρως τις βασικές αρχές και δεσµευόταν να τηρήσει τους όρους και τις ̟ροδιαγραφές του ΤΣΠ, σε
̟ερί̟τωση ένταξης του στο Το̟ικό Πρόγραµµα LEADER+. Η Υ.∆. υ̟οβλήθηκε στην Ανα̟τυξιακή
Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε. (Οµάδα Το̟ικής ∆ράσης) και συνόδευε υ̟οχρεωτικά το φάκελο
υ̟οψηφιότητας για χρηµατοδότηση α̟ό το Ε.Π. LEADER+.

2.

Υ̟ογραφή σύµβασης ένταξης στο Το̟ικό Πρόγραµµα LEADER+ Κυκλάδων µεταξύ ε̟ενδυτή και
Ανα̟τυξιακής Εταιρείας Κυκλάδων Α.Ε. (Οµάδα Το̟ικής ∆ράσης) σύµφωνα µε το ο̟οίο η ε̟ιχείρηση
α̟οδεχόταν, µεταξύ άλλων, τις βασικές αρχές καθώς και τους όρους και τις ̟ροδιαγραφές του ΤΣΠ. Η
υ̟ογραφή του Συµφωνητικού Ένταξης στο ΤΣΠ Κυκλάδων και συνε̟ώς, η α̟οδοχή των αρχών και των
όρων του Συµφώνου α̟οτελούσαν ̟ροϋ̟όθεση για την καταβολή της χρηµατοδότησης.

3.

Έλεγχος νοµιµότητας της ε̟ιχείρησης. Η νοµοθετική συµµόρφωση µιας ε̟ιχείρησης α̟οτελούσε
κριτήριο αξιολόγησης των υ̟οψήφιων για ένταξη στο ΤΣΠ ε̟ιχειρήσεων. Εξετάστηκε τόσο η τήρηση της
νοµοθεσίας όσον αφορά την ίδρυση και τη λειτουργία της ε̟ιχείρησης όσο και η γνώση των διατάξεων
̟ου διέ̟ουν τη δραστηριότητα της υ̟οψήφιας ε̟ιχείρησης. Για το σκο̟ό αυτό, η ε̟ιχείρηση κλήθηκε να
ε̟ιδείξει τις άδειες ίδρυσης και λειτουργίας καθώς και ενηµερωµένο αρχείο νοµοθεσίας.

4.

Έλεγχος συµµόρφωσης µε τις ̟ροδιαγραφές ΤΣΠ. Εφόσον δια̟ιστωνόταν ̟λήρης νοµιµότητα όσον
αφορά την ίδρυση και τη λειτουργία της ε̟ιχείρησης, αξιολογήθηκε ο βαθµός συµµόρφωσης της µε τους
όρους και τις ̟ροδιαγραφές του ΤΣΠ. Η ̟ληµµελής ή µη συµµόρφωση της χρηµατοδοτούµενης
ε̟ιχείρησης µε τους όρους και τις ̟ροδιαγραφές του ΤΣΠ α̟οτελούσε και α̟οτελεί λόγο α̟οβολής της
α̟ό το ΤΣΠ. Σε αυτή την ̟ερί̟τωση, η Οµάδα Το̟ικής ∆ράσης έχει το δικαίωµα να ζητήσει ε̟ιστροφή
της χρηµατοδότησης, σύµφωνα µε τα ̟ροβλε̟όµενα στην Κ.Υ.Α. 518/350/12.2.2003 «Πλαίσιο
εφαρµογής του Ε.Π. της Κ.Π. LEADER+ στην Ελλάδα» και στην Υ.Α. 430/18.2.2003 «Λε̟τοµέρειες
εφαρµογής του Ε.Π. της Κ.Π. LEADER+», ό̟ως ισχύουν κάθε φορά. Η διαδικασία αξιολόγησης
̟εριγράφεται αναλυτικά στο κεφάλαιο ̟ου ακολουθεί.
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Α̟ονοµή Σήµατος ΤΣΠ Κυκλάδων σύµφωνα µε τους όρους και τη διαδικασία ̟ου ̟εριγράφεται στην
̟αράγραφο 2.1.13 ̟ου ακολουθεί.

Γ. Λοι̟οί (µη δικαιούχοι)
Η διαδικασία ένταξης ενός ενδιαφερόµενου ̟ου δεν είναι δικαιούχος είτε του Το̟ικού Προγράµµατος
Προσέγγισης LEADER είτε του Το̟ικού Προγράµµατος LEADER+, ̟εριλαµβάνει τα ακόλουθα στάδια:
1.

Υ̟οβολή αίτησης για ένταξη στο ΤΣΠ Κυκλάδων ̟ρος την Ανα̟τυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.. Σε
̟ερί̟τωση ̟ου έχει συσταθεί Φορέας ∆ιαχείρισης του ΤΣΠ, η αίτηση ένταξης υ̟οβάλλεται στο νέο
φορέα.

2.

Υ̟ογραφή σύµβασης ένταξης στο ΤΣΠ Κυκλάδων σύµφωνα µε το ο̟οίο το υ̟οψήφιο µέλος α̟οδέχεται
̟λήρως τις βασικές αρχές καθώς και τους όρους και τις ̟ροδιαγραφές του Το̟ικού Συµφώνου. Σε
̟ερί̟τωση ̟ου το ΤΣΠ Κυκλάδων έχει λάβει νοµική µορφή, το συµφωνητικό υ̟ογράφεται µε το νέο
φορέα. Με την υ̟ογραφή της σύµβασης ένταξης, η αρµόδια Ε̟ιτρο̟ή Ελέγχου Εφαρµογής του ΤΣΠ ̟ου
έχει συσταθεί για το σκο̟ό αυτό ορίζει ηµεροµηνία διεξαγωγής της αρχικής αξιολόγησης. Ε̟ισηµαίνεται
ότι η ηµεροµηνία διεξαγωγής της αρχικής αξιολόγησης δεν γνωστο̟οιείται στο υ̟οψήφιο µέλος.

3.

Έλεγχος νοµιµότητας του υ̟οψηφίου. Η νοµοθετική συµµόρφωση α̟οτελεί κριτήριο αξιολόγησης των
υ̟οψήφιων για ένταξη στο ΤΣΠ µελών. Εξετάζεται τόσο η τήρηση της νοµοθεσίας όσον αφορά την
ίδρυση και τη λειτουργία του υ̟οψηφίου όσο και η γνώση των διατάξεων ̟ου διέ̟ουν τη
δραστηριότητά του. Για το σκο̟ό αυτό, ο υ̟οψήφιος οφείλει να ε̟ιδείξει τις άδειες ίδρυσης και
λειτουργίας καθώς και ενηµερωµένο αρχείο νοµοθεσίας.

4.

Έλεγχος συµµόρφωσης µε τις ̟ροδιαγραφές ΤΣΠ. Εφόσον δια̟ιστωθεί ̟λήρης νοµιµότητα όσον αφορά
την ίδρυση και τη λειτουργία του υ̟οψηφίου, αξιολογείται ο βαθµός συµµόρφωσής του µε τους όρους
και τις ̟ροδιαγραφές του ΤΣΠ. Η διαδικασία αξιολόγησης ̟εριγράφεται αναλυτικά στο κεφάλαιο ̟ου
ακολουθεί.

5.

Α̟ονοµή Σήµατος ΤΣΠ Κυκλάδων σύµφωνα µε τους όρους και τη διαδικασία ̟ου ̟εριγράφεται στην
̟αράγραφο 2.1.13 ̟ου ακολουθεί.

2.1.10. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΛΩΝ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Κάθε υ̟οψήφιο ̟ρος ένταξη στο ΤΣΠ Κυκλάδων µέλος, α̟οτελεί αντικείµενο αρχικής αξιολόγησης
̟ροκειµένου να δια̟ιστωθεί ο βαθµός συµµόρφωσής του µε τις ̟οιοτικές ̟ροδιαγραφές του ΤΣΠ. Ε̟ι̟λέον,
για όσο διάστηµα ένα νοµικό ̟ρόσω̟ο α̟οτελεί µέλος του ΤΣΠ Κυκλάδων και εφόσον φέρει το ειδικό σήµα,
οφείλει να συµµορφώνεται µε τις ̟ροδιαγραφές και τους όρους του ΤΣΠ. Ο βαθµός συµµόρφωσης των
µελών του ΤΣΠ είναι αντικείµενο ελέγχου. Οι έλεγχοι ̟ραγµατο̟οιούνται σε ετήσια βάση κατό̟ιν σχετικής
α̟όφασης της Ε̟ιτρο̟ής ∆ιαχείρισης ή έκτακτα κατό̟ιν αιτιολογηµένης α̟όφασης της Ε̟ιτρο̟ής
∆ιαχείρισης ή κατ’ αίτηση της αρµόδιας ΕΕλΕ.
Ό̟ως είναι φυσικό, η διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των µελών ΤΣΠ διαφορο̟οιείται ανάλογα µε το
αν ̟ρόκειται για νεο-ιδρυόµενο ή για υφιστάµενο νοµικό ̟ρόσω̟ο. Ειδικότερα, ισχύουν τα ακόλουθα:
Α. Υφιστάµενα νοµικά ̟ρόσω̟α
Η αξιολόγηση υφιστάµενων νοµικών ̟ροσώ̟ων ̟εριλαµβάνει τα ακόλουθα:
1.

Έλεγχος νοµιµότητας του νοµικού ̟ροσώ̟ου. Η νοµοθετική συµµόρφωση α̟οτελεί κριτήριο
αξιολόγησης των υ̟οψήφιων για ένταξη στο ΤΣΠ µελών. Εξετάζεται τόσο η τήρηση της νοµοθεσίας όσον
αφορά την ίδρυση και τη λειτουργία του νοµικού ̟ροσώ̟ου όσο και η γνώση των διατάξεων ̟ου
διέ̟ουν τη δραστηριότητα του υ̟οψηφίου. Για το σκο̟ό αυτό, ο υ̟οψήφιος καλείται να ε̟ιδείξει τις
άδειες ίδρυσης και λειτουργίας του καθώς και ενηµερωµένο αρχείο νοµοθεσίας.

2.

Έλεγχος συµµόρφωσης µε τις ̟ροδιαγραφές ΤΣΠ. Εφόσον δια̟ιστωθεί ̟λήρης νοµιµότητα όσον αφορά
την ίδρυση και τη λειτουργία του υ̟οψηφίου, αξιολογείται ο βαθµός συµµόρφωσής του µε τους όρους
και τις ̟ροδιαγραφές του ΤΣΠ ̟ου ̟εριγράφονται στο Κεφάλαιο 3 ̟ου ακολουθεί.

3.

Α̟ονοµή σήµατος ΤΣΠ Κυκλάδων στο µέλος σύµφωνα µε τους όρους και τη διαδικασία ̟ου
̟εριγράφεται στην ̟αράγραφο 3.1.13 της ̟αρούσας.

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ Α.Ε.

13

Β. Νεο-ιδρυόµενα ή υ̟ό ίδρυση νοµικά ̟ρόσω̟α
Εφόσον ̟ρόκειται για υ̟ό ίδρυση νοµικό ̟ρόσω̟ο, ο έλεγχος συµµόρφωσης µε τις ̟ροδιαγραφές του ΤΣΠ
̟ραγµατο̟οιείται
σταδιακά
και
σύµφωνα
µε
το
ρυθµό
ίδρυσης/υλο̟οίησης
της
ε̟ένδυσης/δραστηριο̟οίησης. Έτσι, ο έλεγχος νοµοθετικής συµµόρφωσης ̟ραγµατο̟οιείται µε την
ολοκλήρωση της διαδικασίας ίδρυσης του υ̟οψηφίου, ο έλεγχος συµµόρφωσης µε τις ̟ροδιαγραφές της
οµάδας κριτηρίων «Προδιαγραφές κατασκευών» ̟ραγµατο̟οιείται κατά την ̟ραγµατο̟οίηση των
οικοδοµικών εργασιών κ.ο.κ.
Για όσο διάστηµα ένα νοµικό ̟ρόσω̟ο δεν έχει αξιολογηθεί για το σύνολο των οµάδων κριτηρίων ̟ου
̟ροβλέ̟ονται στην αντίστοιχη κατηγορία µελών και µε την ̟ροϋ̟όθεση ότι έχει αξιολογηθεί θετικά στον
έλεγχο συµµόρφωσης µε όσες οµάδες κριτηρίων έχουν εφαρµογή, α̟οτελεί ̟ροσωρινό µέλος του ΤΣΠ
Κυκλάδων. Ως ̟ροσωρινό µέλος του ΤΣΠ, συµµετέχει κανονικά στη Γενική Συνέλευση, έχει δικαίωµα
χορήγησης σήµατος ̟ροσωρινού µέλους του ΤΣΠ και ε̟ωφελείται ισότιµα α̟ό τις ̟ροβλε̟όµενες ενέργειες
̟ροβολής ̟ου διοργανώνει το ΤΣΠ για τα µέλη του.
Προκειµένου να γίνει ̟λήρες µέλος του ΤΣΠ, ̟ρέ̟ει να έχει υ̟οβληθεί µε ε̟ιτυχία σε έλεγχο συµµόρφωσης
µε το σύνολο των οµάδων κριτηρίων ̟ου αφορούν την αντίστοιχη κατηγορία µελών.
Η διαδικασία αξιολόγησης διακρίνεται σε αρχική και ̟εριοδική (έλεγχοι εφαρµογής ΤΣΠ).
2.1.10.1. Αρχική αξιολόγηση
Η ένταξη κάθε υ̟οψήφιου µέλους στο ΤΣΠ για την ̟εριοχή των Κυκλάδων α̟οτελεί αντικείµενο αρχικής
αξιολόγησης. Σκο̟ός της αρχικής αξιολόγησης είναι να δια̟ιστωθεί ο κατ’ αρχήν βαθµός συµµόρφωσης του
υ̟οψήφιου για ένταξη µέλους µε τις ̟ροδιαγραφές του ΤΣΠ. Τυχόν ελλείψεις ̟ου θα δια̟ιστωθούν σε
σχέση µε τις ισχύουσες ̟ροδιαγραφές ̟ρέ̟ει να καλυφθούν α̟ό το υ̟οψήφιο µέλος σε χρονικό διάστηµα
̟ου καθορίζει η αρµόδια ΕΕλΕ του ΤΣΠ. Η ̟λήρης συµµόρφωση του νεοεισερχόµενου µέλους µε τις
̟ροδιαγραφές του ΤΣΠ συνε̟άγεται την άµεση χορήγηση του ειδικού σήµατος σύµφωνα µε τα
αναφερόµενα στην ̟αράγραφο 2.1.13 της ̟αρούσας. Σε αντίθετη ̟ερί̟τωση, το µέλος υ̟οβάλλεται σε νέο
έλεγχο ̟ου ̟ρογραµµατίζεται α̟ό την αρµόδια ΕΕλΕ. Η δοκιµαστική ̟ερίοδος ένταξης ενός µέλους στο
ΤΣΠ δεν µ̟ορεί να ξε̟ερνά συνολικά το διάστηµα έξι µηνών α̟ό την ηµεροµηνία διεξαγωγής του ̟ρώτου
ελέγχου. Μετά το ̟έρας της δοκιµαστικής ̟εριόδου και εφόσον δια̟ιστωθεί µη συµµόρφωση µε τις
̟ροδιαγραφές του ΤΣΠ, το µέλος διαγράφεται α̟ό το ΤΣΠ. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου το µέλος έχει χρηµατοδοτηθεί
α̟ό το Το̟ικό Πρόγραµµα Προσέγγισης LEADER ή το Το̟ικό Πρόγραµµα Αειφόρου Ανά̟τυξης
Αλιευτικών Περιοχών ή το Το̟ικό Πρόγραµµα LEADER+, η Ανα̟τυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε. έχει το
δικαίωµα να ζητήσει ε̟ιστροφή της χρηµατοδότησης, σύµφωνα µε τα ̟ροβλε̟όµενα στις σχετικές Κ.Υ.Α.
και Υ.Α., ό̟ως ισχύουν κάθε φορά.
2.1.10.2. Περιοδική αξιολόγηση (έλεγχοι εφαρµογής ΤΣΠ)
Κάθε ̟λήρες µέλος του ΤΣΠ υ̟οβάλλεται σε τακτικούς ελέγχους συµµόρφωσης ̟ου ̟ραγµατο̟οιούνται σε
ετήσια βάση. Εκτός α̟ό τους τακτικούς ελέγχους, δύναται να ̟ραγµατο̟οιηθούν και έκτακτοι έλεγχοι
κατό̟ιν σχετικής αιτιολογηµένης α̟όφασης της Ε̟ιτρο̟ής ∆ιαχείρισης ή κατό̟ιν σχετικής αίτησης της
αρµόδιας ΕΕλΕ του ΤΣΠ. Ο έλεγχος εφαρµογής των όρων και ̟ροδιαγραφών του ΤΣΠ ̟ραγµατο̟οιείται
χωρίς ̟ροηγούµενη ειδο̟οίηση του µέλους.
Στο ̟λαίσιο τυ̟ο̟οίησης της διαδικασίας ελέγχου, η Ε̟ιτρο̟ή ∆ιαχείρισης σχεδιάζει ενιαίο Έντυ̟ο
Ελέγχου, κοινό για όλες τις ΕΕλΕ, ορίζει ενιαία κλίµακα βαθµολόγησης των µελών του Συµφώνου και τηρεί
Βιβλίο Μελών.
Η διαδικασία της αξιολόγησης – τόσο της αρχικής όσο και της ̟εριοδικής – ̟εριλαµβάνει τα ακόλουθα
βασικά στάδια:


Ε̟ίσκεψη της ΕΕλΕ του ΤΣΠ Κυκλάδων στην έδρα του µέλους και αυτοψία των χώρων και του τρό̟ου
λειτουργίας του. Ε̟ισηµαίνεται ότι η ε̟ιτό̟ου ε̟ίσκεψη στους χώρους του µέλους ̟ραγµατο̟οιείται
χωρίς ̟ροηγούµενη ειδο̟οίησή του.



Ε̟εξεργασία των δελτίων εντυ̟ώσεων των ̟ελατών/ε̟ισκε̟τών. Η ά̟οψη των ̟ελατών/ε̟ισκε̟τών
ενός µέλους του ΤΣΠ α̟οτελεί στοιχείο αξιολόγησης. Ως εκ τούτου, το µέλος υ̟οχρεούται να θέτει στη
διάθεση των ̟ελατών/ε̟ισκε̟τών του δελτία εντυ̟ώσεων, να διαθέτει θυρίδα για τη συλλογή των
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συµ̟ληρωµένων δελτίων και να ενθαρρύνει έµ̟ρακτα τη συµ̟λήρωση και υ̟οβολή τους σύµφωνα µε
τα ̟ροβλε̟όµενα στην ̟αράγραφο 3.1.2 ̟ου ακολουθεί.


Συµ̟λήρωση Εντύ̟ου Ελέγχου Μέλους του ΤΣΠ. Τα ̟ορίσµατα των ελέγχων αναφέρονται στο Έντυ̟ο
Ελέγχου ̟ου συµ̟ληρώνεται α̟ό την ΕΕλΕ και υ̟ογράφεται α̟ό όλα τα µέλη της. Στο ̟λαίσιο
τυ̟ο̟οίησης της διαδικασίας, το Έντυ̟ο Ελέγχου ̟αραδίδεται α̟ό την Ε̟ιτρο̟ή ∆ιαχείρισης και είναι
κοινό για όλες τις ΕΕλΕ του ΤΣΠ. Έχει τη µορφή ελέγχου κριτηρίων (check list), στην ο̟οία
̟εριλαµβάνεται το σύνολο των ̟ροδιαγραφών του ΤΣΠ για κάθε οµάδα κριτηρίων και ̟ίνακας
βαθµολογίας για κάθε κριτήριο. Στο τέλος κάθε οµάδας κριτηρίων υ̟άρχει συγκεντρωτικός ̟ίνακας
βαθµολόγησης της συγκεκριµένης οµάδας κριτηρίων. Στο τέλος του εντύ̟ου υ̟άρχει συγκεντρωτικός
̟ίνακας ό̟ου συµ̟ληρώνεται ο τελικός βαθµός.



Εισήγηση στην Ε̟ιτρο̟ή ∆ιαχείρισης σύµφωνα µε τα α̟οτελέσµατα του ελέγχου. Η εισήγηση της
εκάστοτε ΕΕλΕ του ΤΣΠ ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή ∆ιαχείρισης του Συµφώνου µ̟ορεί να αφορά:





Αρχική ένταξη στο Το̟ικό Σύµφωνο Ποιότητας και χορήγηση του ειδικού σήµατος ΤΣΠ Κυκλάδων.



Ανανέωση της ̟ιστο̟οίησης και διατήρηση του σήµατος ΤΣΠ.



Συστάσεις συµµόρφωσης µε τους όρους και τις ̟ροδιαγραφές του ΤΣΠ εντός ορισµένης ̟ροθεσµίας,
σε ̟ερι̟τώσεις δια̟ίστωσης ε̟ουσιωδών ελλείψεων ή ̟αραλείψεων.



Πρόταση διαγραφής α̟ό το ΤΣΠ και αφαίρεσης του σήµατος, σε ̟ερι̟τώσεις ουσιωδών ελλείψεων ή
µη συµµόρφωσης µε το ΤΣΠ.

Α̟οστολή ̟ίνακα ετήσιας βαθµολογίας στο µέλος και κοινο̟οίηση τυχόν συστάσεων συµµόρφωσης µε
τις ̟ροδιαγραφές του ΤΣΠ. Ο ̟ίνακας ετήσιας βαθµολογίας υ̟οχρεωτικά αναρτάται, εντός των
χώρων/εγκαταστάσεων του µέλους, σε κεντρικό σηµείο ορατό στους ̟ελάτες/ε̟ισκέ̟τες κατά την
είσοδό τους (̟.χ. κεντρική είσοδος, χώρος υ̟οδοχής).

2.1.11. ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Στο ̟λαίσιο του αρχικού και των τακτικών ή έκτακτων ελέγχων ̟ου διενεργεί, η εκάστοτε ΕΕλΕ του ΤΣΠ
καλείται να δια̟ιστώσει το βαθµό συµµόρφωσης του ε̟ιθεωρούµενου µέλους µε τους όρους και τις
̟ροδιαγραφές του ΤΣΠ σύµφωνα µε το ακόλουθο σύστηµα βαθµολόγησης:
Η ε̟ίδοση του µέλους βαθµολογείται σε κλίµακα α̟ό το 0 ως το 3, ό̟ου το 0 αντιστοιχεί στο χαµηλότερο και
το 3 στον υψηλότερο βαθµό συµµόρφωσης µε τις ισχύουσες ̟ροδιαγραφές. Πιο αναλυτικά:


Ο βαθµός 0 αντιστοιχεί στη µη τήρηση των ̟ροδιαγραφών του ΤΣΠ.



Ο βαθµός 1 αφορά ̟ερι̟τώσεις µερικής συµµόρφωσης µε τους ε̟ιµέρους όρους και τις ̟ροδιαγραφές
του ΤΣΠ.



Ο βαθµός 2 ισοδυναµεί µε τήρηση όλων των ̟ροδιαγραφών ̟οιότητας ̟ου ορίζει το ΤΣΠ.



Ο βαθµός 3 αντιστοιχεί στη µέγιστη βαθµολογία ̟ου µ̟ορεί να λάβει ένα µέλος του ΤΣΠ και αφορά τις
̟ερι̟τώσεις µελών ̟ου δια̟ιστωµένα υ̟ερκαλύ̟τουν τις ̟ροδιαγραφές ̟οιότητας του ΤΣΠ.

Η ΕΕλΕ καταρτίζει ̟ίνακα βαθµολογίας ξεχωριστά για κάθε οµάδα κριτηρίων σύµφωνα µε τον ακόλουθο
τύ̟ο:
ΣΕ=ΣΒ/ΣΚ
ό̟ου:
-

ΣΒ είναι το άθροισµα των βαθµών ε̟ίδοσης για τη συγκεκριµένη οµάδα κριτηρίων και
ΣΚ είναι το άθροισµα των κριτηρίων ̟ου α̟αρτίζουν τη συγκεκριµένη οµάδα κριτηρίων.

Η βαθµολόγηση των ̟ροαιρετικών κριτηρίων ̟ραγµατο̟οιείται ως εξής:


Σε ̟ερί̟τωση ̟ου το µέλος τηρεί κά̟οιο ̟ροαιρετικό κριτήριο, βαθµολογείται υ̟οχρεωτικά µε 3 για το
συγκεκριµένο κριτήριο και το ̟ροαιρετικό κριτήριο υ̟ολογίζεται στο άθροισµα των κριτηρίων (ΣΚ) της
συγκεκριµένης οµάδας.



Σε ̟ερί̟τωση ̟ου το µέλος δεν τηρεί κά̟οιο ̟ροαιρετικό κριτήριο, το ̟ροαιρετικό κριτήριο δεν
βαθµολογείται και δεν υ̟ολογίζεται στο άθροισµα των κριτηρίων (ΣΚ) της συγκεκριµένης οµάδας.
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Σύµφωνα µε τα ̟αρα̟άνω, η µέγιστη βαθµολογία ̟ου µ̟ορεί να λάβει ένα µέλος στη διάρκεια ενός έτους
δεν µ̟ορεί να υ̟ερβαίνει το 3.
Για κάθε οµάδα κριτηρίων είναι δυνατό να ορισθεί, µε εισήγηση της Ε̟ιτρο̟ής ∆ιαχείρισης και α̟όφαση
της Γενικής Συνέλευσης, συντελεστής βαρύτητας. Σε αυτή την ̟ερί̟τωση, το άθροισµα των ε̟ιµέρους
βαθµολογιών ̟ολλα̟λασιαζόµενο µε το συντελεστή βαρύτητας της κάθε οµάδας και διαιρούµενο µε το
σύνολο των ̟ροδιαγραφών α̟οτελεί τη συνολική βαθµολογία της κάθε ε̟ιχείρησης.
Η συνολική ετήσια βαθµολογία ̟ου ̟ροκύ̟τει α̟ό τον έλεγχο καταγράφεται στο Βιβλίο Μελών ΤΣΠ ̟ου
τηρεί η Ε̟ιτρο̟ή ∆ιαχείρισης και α̟οστέλλεται ο ̟ίνακας ετήσιας βαθµολογίας στο µέλος.
Υ̟ενθυµίζεται ότι ̟λήρη µέλη του ΤΣΠ Κυκλάδων θεωρούνται µόνο εκείνα ̟ου έχουν υ̟οβληθεί σε έλεγχο
συµµόρφωσης µε όλες τις οµάδες κριτηρίων ̟ου αφορούν τη συγκεκριµένη δραστηριότητα και έχουν
συγκεντρώσει βαθµολογία µεγαλύτερη ή ίση του βαθµού 2.

2.1.12. ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΕΣ
Η ελλι̟ής αντα̟όκριση των µελών του ΤΣΠ στις υ̟οχρεώσεις ̟ου α̟ορρέουν α̟ό τη συµµετοχή τους σε
αυτό συνε̟άγεται την ε̟ιβολή κυρώσεων. Αντίστοιχα, το ΤΣΠ ̟ροβλέ̟ει την ε̟ιβράβευση εκείνων των
µελών ̟ου ̟ροχωρούν στην υιοθέτηση ε̟ι̟λέον µέτρων για την ενίσχυση της ̟οιότητας των ̟αρεχόµενων
υ̟ηρεσιών ή ̟ροϊόντων τους.
Πιο αναλυτικά, το ΤΣΠ ̟ροβλέ̟ει τις ακόλουθες ̟οινές και ̟ρονόµια:


Σε ̟ερί̟τωση ̟ου ένα µέλος έχει βαθµολογηθεί µε 0 στο ̟λαίσιο ενός τακτικού ή έκτακτου ελέγχου, η
Ε̟ιτρο̟ή ∆ιαχείρισης κατό̟ιν σχετικής εισήγησης της ΕΕλΕ ̟ροβαίνει σε σύσταση για συµµόρφωση του
µέλους µε τις ̟ροδιαγραφές του ΤΣΠ εντός ̟ροθεσµίας ̟ου η ίδια ορίζει ανάλογα µε τις α̟αιτήσεις
συµµόρφωσης και ορίζεται η ακριβής ηµεροµηνία ε̟ανελέγχου. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου ο δεύτερος έλεγχος
δια̟ιστώσει µη αντα̟όκριση στη σύσταση, η Γενική Συνέλευση µε εισήγηση της Ε̟ιτρο̟ής ∆ιαχείρισης,
α̟οβάλει το µέλος α̟ό το ΤΣΠ Κυκλάδων. Υ̟ενθυµίζεται ότι σε ̟ερί̟τωση ̟ου το µέλος το ο̟οίο
α̟οβάλλεται έχει χρηµατοδοτηθεί α̟ό το Το̟ικό Πρόγραµµα Προσέγγισης LEADER ή α̟ό το Το̟ικό
Πρόγραµµα Αειφόρου Ανά̟τυξης Αλιευτικών Περιοχών ή α̟ό το Το̟ικό Πρόγραµµα LEADER+, η
Ανα̟τυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε. (Οµάδα Το̟ικής ∆ράσης) έχει το δικαίωµα να ζητήσει ε̟ιστροφή
της χρηµατοδότησης, σύµφωνα µε τα ̟ροβλε̟όµενα στις σχετικές Κ.Υ.Α. και Υ.Α., ό̟ως ισχύουν κάθε
φορά.



Σε όσες ε̟ιχειρήσεις έχουν βαθµολογηθεί µε 1 γίνεται σύσταση α̟ό την Ε̟ιτρο̟ή ∆ιαχείρισης για
συµµόρφωση µε το σύνολο των ̟ροδιαγραφών του ΤΣΠ εντός ορισµένης ̟ροθεσµίας και
̟ρογραµµατίζεται νέος έλεγχος. Η ̟ροθεσµία συµµόρφωσης καθορίζεται α̟ό την αρµόδια ΕΕλΕ του
ΤΣΠ κατά ̟ερί̟τωση και ανάλογα µε τις α̟αιτήσεις συµµόρφωσης ̟ου δια̟ιστώθηκαν κατά τον
έλεγχο. Εντούτοις, η ̟ροθεσµία συµµόρφωσης µε τις συστάσεις της ΕΕλΕ δεν µ̟ορεί να ξε̟ερνά το
εξάµηνο εφόσον ̟ρόκειται για ̟ρώτη σύσταση. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου ο δεύτερος έλεγχος δε δια̟ιστώσει
βελτίωση του βαθµού συµµόρφωσης του µέλους µε τις ̟ροδιαγραφές του ΤΣΠ, γίνεται νέα σύσταση
̟ρος την ε̟ιχείρηση και ορίζεται νέα ̟ροθεσµία συµµόρφωσης, η ο̟οία, εφ’ όσον αφορά ελλείψεις της
ε̟ιχείρησης ε̟ί του ιδίου θέµατος, δεν µ̟ορεί να υ̟ερβαίνει το τρίµηνο. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου η ε̟ιχείρηση
δια̟ιστωµένα δεν αντα̟οκριθεί σε δύο συνεχόµενες συστάσεις της Ε̟ιτρο̟ής ∆ιαχείρισης ε̟ί του ιδίου
θέµατος, η αρµόδια ΕΕλΕ εισηγείται τη διαγραφή της α̟ό το ΤΣΠ. Και σε αυτή την ̟ερί̟τωση, αν η
ε̟ιχείρηση ̟ου α̟οβάλλεται έχει χρηµατοδοτηθεί α̟ό το Το̟ικό Πρόγραµµα Προσέγγισης LEADER ή
το Το̟ικό Πρόγραµµα Αειφόρου Ανά̟τυξης Αλιευτικών Περιοχών ή το Το̟ικό Πρόγραµµα LEADER+,
η Ανα̟τυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε. (Οµάδα Το̟ικής ∆ράσης) έχει το δικαίωµα να ζητήσει
ε̟ιστροφή της χρηµατοδότησης, σύµφωνα µε τα ̟ροβλε̟όµενα στις Κ.Υ.Α. και Υ.Α., ό̟ως ισχύουν κάθε
φορά.



Σε κάθε ̟ερί̟τωση, αν δια̟ιστωθεί µη συµµόρφωση µέλους του ΤΣΠ σε δύο συνεχόµενες συστάσεις ε̟ί
του ίδιου θέµατος, το µέλος α̟οβάλλεται α̟ό το ΤΣΠ και του αφαιρείται το σήµα.



Τα µέλη ̟ου δια̟ιστωµένα υ̟ερκαλύ̟τουν τις ̟ροδιαγραφές του ΤΣΠ, εκτός α̟ό τη µέγιστη
βαθµολογική κατάταξη, εξασφαλίζουν την ένταξη τους στην κατηγορία των «χρυσών µελών» του ΤΣΠ.
Στα χαρακτηρισµένα ως «χρυσά» µέλη του ΤΣΠ α̟ονέµεται ειδική ̟λακέτα την ο̟οία το µέλος αναρτά
σε εµφανές σηµείο ως ένα ε̟ι̟λέον στοιχείο ̟ροβολής του. Ε̟ι̟λέον, η ανακήρυξη του µέλους σε
«χρυσό» ανακοινώνεται στα ΜΜΕ µε ευθύνη του ΤΣΠ, γεγονός ̟ου συµβάλλει στην ενίσχυση της
εικόνας του µέλους.
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2.1.13. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΤΣΠ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ
Ό̟ως έχει ήδη αναφερθεί, στα µέλη του ΤΣΠ χορηγείται ειδικό σήµα το ο̟οίο ̟ιστο̟οιεί τόσο τη συµµετοχή
του µέλους στο ΤΣΠ όσο και το βαθµό συµµόρφωσής του µε τα ̟ροδιαγραφόµενα σε αυτό.
Το σήµα α̟οτελεί την εταιρική ταυτότητα του ΤΣΠ Κυκλάδων, είναι ενιαίο για όλα τα µέλη του ΤΣΠ και ο
σχεδιασµός του έχει ανατεθεί σε εξωτερικό συνεργάτη/σύµβουλο ε̟ικοινωνίας. Το σήµα είναι 5ετούς
διάρκειας µε δυνατότητα ανανέωσης, υ̟ό τον όρο ότι εξακολουθούν να ̟ληρούνται τα κριτήρια σύµφωνα
µε τα ο̟οία χορηγήθηκε, γεγονός ̟ου ̟ιστο̟οιείται α̟ό την ΕΕλΕ κατό̟ιν ελέγχου, ο ο̟οίος
̟ραγµατο̟οιείται κατ’ ελάχιστον ετησίως.
Το σήµα χορηγείται κατό̟ιν αίτησης του νοµικού ̟ροσώ̟ου για ένταξη στο ΤΣΠ και µε την ̟ροϋ̟όθεση ότι
το υ̟οψήφιο µέλος έχει αξιολογηθεί θετικά α̟ό την αρµόδια ΕΕλΕ του ΤΣΠ κατά την αρχική αξιολόγηση.
Στα µέλη ̟ου έχουν αξιολογηθεί για ένα µέρος και όχι για το σύνολο των όρων και ̟ροδιαγραφών του ΤΣΠ
̟ου αφορούν τη συγκεκριµένη δραστηριότητα α̟ονέµεται το σήµα ̟ροσωρινού µέλους του ΤΣΠ µε την
̟ροϋ̟όθεση ότι έχουν συγκεντρώσει βαθµολογία µεγαλύτερη ή ίση του 2.
Σύµφωνα µε τη σύµβαση ̟ου υ̟ογράφει κάθε µέλος µε το ΤΣΠ κατά την ένταξή του σε αυτό, δεσµεύεται να
εφαρµόζει την εταιρική ταυτότητα ως εξής:


Ανάρτηση του σήµατος και των βασικών αρχών του ΤΣΠ, εντός των χώρων/εγκαταστάσεων του µέλους,
σε κεντρικό σηµείο ορατό στους ̟ελάτες/ε̟ισκέ̟τες κατά την είσοδό τους (̟.χ. κεντρική είσοδος, χώρος
υ̟οδοχής)



Αναφορά στον τιµοκατάλογο ̟ροϊόντων και/ή υ̟ηρεσιών.



Ε̟ίδειξη εταιρικής ταυτότητας και βασικών αρχών ΤΣΠ στις εκδηλώσεις ̟ου διοργανώνει ή στις ο̟οίες
συµµετέχει.



Ε̟ίδειξη εταιρικής ταυτότητας και αναφορά στις βασικές αρχές του ΤΣΠ στην ιστοσελίδα και στο
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο του µέλους.



Ενσωµάτωση εταιρικής ταυτότητας ΤΣΠ σε όλα τα υλικά ε̟ικοινωνίας (̟.χ. ε̟ιστολόχαρτα, έντυ̟α,
δελτία τύ̟ου, ε̟ιχειρηµατικά δώρα) της ε̟ιχείρησης.

Η µη τήρηση ο̟οιουδή̟οτε όρου ένταξης στο ΤΣΠ α̟οτελεί λόγο διαγραφής του µέλους α̟ό το ΤΣΠ. Αντίστοιχα, η
α̟ώλεια της ιδιότητας του µέλους του ΤΣΠ συνε̟άγεται αυτοδικαίως και την αφαίρεση του σήµατος και γενικά, του
δικαιώµατος χρήσης της εταιρικής ταυτότητας του ΤΣΠ. Ωστόσο, είναι δυνατή η ε̟ανένταξη έκ̟τωτων µελών µε
α̟όφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΤΣΠ και µε την ̟ροϋ̟όθεση ότι α̟οδέχονται και ̟ληρούν τους όρους του.

2.1.14. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Εφόσον το ΤΣΠ Κυκλάδων λάβει νοµική µορφή, οι ε̟ιµέρους όροι και οι ̟ροδιαγραφές του ΤΣΠ δύναται
να τρο̟ο̟οιηθούν, ε̟εκταθούν ή εµ̟λουτισθούν σύµφωνα µε α̟όφαση της Γενικής Συνέλευσης η ο̟οία
λαµβάνεται µε ̟λειοψηφία τριών ̟έµ̟των (3/5) των ̟αρόντων µελών. Πριν τη σύσταση νοµικού
̟ροσώ̟ου, η ̟αρα̟άνω αρµοδιότητα ασκείται α̟ό την Ε.∆.Π. LEADER και την Ε.∆.Τ.Π. Αλιείας.
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ΕΣΟ∆Α ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Α. Πριν τη σύσταση νοµικού ̟ροσώ̟ου
Για όσο διάστηµα το ΤΣΠ Κυκλάδων δεν έχει λάβει νοµική µορφή, οι οικονοµικές ανάγκες εφαρµογής και
λειτουργίας του ΤΣΠ θα καλυφθούν α̟ό την Ανα̟τυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε., µε την ̟ροϋ̟όθεση ότι
αυτό δεν αντίκειται στο θεσµικό και διαχειριστικό ̟λαίσιο του Π.Α.Α. 2007-2013.

Β. Μετά τη σύσταση νοµικού ̟ροσώ̟ου
Σε ̟ερί̟τωση ίδρυσης ειδικού Φορέα ∆ιαχείρισης του ΤΣΠ Κυκλάδων, η ̟εριουσία του νέου νοµικού
̟ροσώ̟ου θα α̟οτελείται α̟ό τις εισφορές των µελών, δωρεές ή χορηγίες ή ̟εριουσιακά δικαιώµατα
α̟οκτώµενα συνε̟εία της λειτουργίας του ΤΣΠ και α̟ό τυχόν ε̟ιχορηγήσεις δηµόσιων φορέων, της
Ευρω̟αϊκής Ένωσης, οργανισµών και ο̟οιοδή̟οτε άλλου ̟ροσώ̟ου δηµοσίου ή ιδιωτικού χαρακτήρα.
Το ύψος της εισφοράς των µελών θα καθοριστεί στο ̟λαίσιο διαβουλεύσεων και µε γνώµονα τις ε̟ιµέρους
ανάγκες του ΤΣΠ και τον αριθµό των µελών ̟ου θα κληθούν να τις καλύψουν.
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3. ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑ ∆ΡΑΣΕΙΣ
Το ΤΣΠ Κυκλάδων έχει θεσ̟ίσει συγκεκριµένα κριτήρια και ̟ροδιαγραφές ̟οιότητας, η α̟οδοχή και
τήρηση των ο̟οίων α̟οτελεί υ̟οχρέωση και κριτήριο α̟οκλεισµού για τα υ̟οψήφια ̟ρος ένταξη αλλά και
για τα ενταγµένα στο ΤΣΠ µέλη. Οι α̟αιτήσεις ̟ου ̟ρέ̟ει να ̟ληρούν τα νοµικά ̟ρόσω̟α ̟ροκειµένου να
γίνουν µέλη του ΤΣΠ, κατατάσσονται στις ακόλουθες κύριες κατηγορίες:
3.1.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η συγκεκριµένη κατηγορία αφορά τις βασικές υ̟οχρεώσεις ̟ου αναλαµβάνει κάθε µέλος του ΤΣΠ,
ανεξάρτητα α̟ό το είδος της δραστηριότητας ̟ου ασκεί. Τέτοιες υ̟οχρεώσεις είναι:

3.1.1.

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

Η αξιολόγηση των υ̟οψήφιων µελών ως ̟ρος την εκ̟λήρωση της εν λόγω α̟αίτησης ̟ραγµατο̟οιείται σε
δύο ε̟ί̟εδα:
Α. Γνώση Νοµοθεσίας
Η νόµιµη λειτουργία ενός νοµικού ̟ροσώ̟ου ̟ροϋ̟οθέτει κατ’ αρχήν τη γνώση του νοµικού καθεστώτος
και των διατάξεων ̟ου ρυθµίζουν τη συγκεκριµένη δραστηριότητα. Ως εκ τούτου, το υ̟οψήφιο µέλος ̟ρέ̟ει
να τηρεί ενηµερωµένο αρχείο νοµοθεσίας.
Β. Νόµιµη Λειτουργία
Το υ̟οψήφιο µέλος οφείλει να διαθέτει όλες τις άδειες και ̟ροϋ̟οθέσεις ̟ου ̟ροβλέ̟ει η νοµοθεσία για το
συγκεκριµένο κλάδο δραστηριότητας. Είναι υ̟οχρεωµένο ε̟ίσης να τηρεί τη νοµοθεσία ̟ου αφορά την
κατασκευή, τον εξο̟λισµό και τη λειτουργία του.
Σε ̟ερί̟τωση ̟ου δια̟ιστωθεί µη νόµιµη λειτουργία ή ̟ληµµελής συµµόρφωση του µέλους µε τις
̟ροβλε̟όµενες α̟ό το νόµο α̟αιτήσεις, η διαδικασία ένταξης στο ΤΣΠ δεν µ̟ορεί να ̟ροχωρήσει στην
ε̟όµενη φάση αξιολόγησης.
Σε ̟ερί̟τωση ̟ου εκκρεµεί η διεκ̟εραίωση οιασδή̟οτε διαδικασίας νοµιµο̟οίησης µε υ̟αιτιότητα της
αρµόδιας αρχής/υ̟ηρεσίας, η ένταξη του µέλους στο ΤΣΠ µ̟ορεί να γίνει α̟οδεκτή εφόσον α̟οδεικνύεται
ότι η µη συµµόρφωση µε τις ̟ροβλε̟όµενες α̟αιτήσεις δεν οφείλεται σε λάθος ή ̟αράλειψη ή υ̟αιτιότητα
του µέλους. Για το σκο̟ό αυτό, το µέλος οφείλει να ̟ροσκοµίσει στην ΕΕλΕ τη σχετική αλληλογραφία α̟ό
την ο̟οία ̟ιστο̟οιείται ότι το µέλος έχει ̟ροβεί εγκαίρως στις α̟αιτούµενες ενέργειες και ότι η
ο̟οιαδή̟οτε εκκρεµότητα οφείλεται σε ελλι̟ή αντα̟όκριση ή καθυστέρηση εκ µέρους των αρµόδιων
αρχών/υ̟ηρεσιών.

3.1.2.

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ / ΥΠΟ∆ΕΙΞΕΩΝ

Κάθε µέλος του ΤΣΠ Κυκλάδων είναι υ̟οχρεωµένο να διαθέτει δελτία εντυ̟ώσεων µε τη µορφή
ερωτηµατολογίου. Η διάθεση των τυ̟ο̟οιηµένων δελτίων εντυ̟ώσεων και η το̟οθέτηση ειδικής θυρίδας
για τη συλλογή τους σε εµφανές σηµείο είναι υ̟οχρεωτική για όλα τα µέλη του ΤΣΠ, ανεξάρτητα αν το
µέλος διαθέτει ήδη άλλης µορφής δελτία εντυ̟ώσεων ή δελτία ̟αρα̟όνων/συστάσεων. Με την ολοκλήρωση
της συναλλαγής/συνεργασίας µε τον ̟ελάτη/ε̟ισκέ̟τη, το µέλος ̟αροτρύνει τον ̟ελάτη/ε̟ισκέ̟τη να
συµ̟ληρώσει το δελτίο εντυ̟ώσεων ̟ριν την α̟οχώρησή του και του υ̟οδεικνύει τη θυρίδα στην ο̟οία ο
ίδιος και όχι εκ̟ρόσω̟ος του µέλους θα το̟οθετήσει το συµ̟ληρωµένο έντυ̟ο. Τα δελτία εντυ̟ώσεων του
ΤΣΠ συνά̟τονται υ̟οχρεωτικά στο λογαριασµό του ̟ελάτη/ε̟ισκέ̟τη κατά τη στιγµή της εξόφλησης και
σε κάθε ̟ερί̟τωση, τα δελτία εντυ̟ώσεων ̟ρέ̟ει να είναι στη διάθεση των ̟ελατών/ε̟ισκε̟τών του µέλους
κάθε στιγµή.
Τα δελτία εντυ̟ώσεων, η θήκη στην ο̟οία είναι το̟οθετηµένα καθώς και η θυρίδα συλλογής των
συµ̟ληρωµένων δελτίων έχουν κοινό σχεδιασµό για όλα τα µέλη και φέρουν το λογότυ̟ο του ΤΣΠ. Στο
σηµείο το̟οθέτησης της θήκης µε τα δελτία εντυ̟ώσεων και της θυρίδας συλλογής τους υ̟άρχει στυλό και
̟ινακίδα ̟αρότρυνσης για τη συµ̟λήρωση του δελτίου µε την ε̟ισήµανση ότι το µέλος δεν έχει ̟ρόσβαση
στα συµ̟ληρωµένα έντυ̟α τα ο̟οία συλλέγει και ε̟εξεργάζεται η ΕΕλΕ. Το µέλος έχει την υ̟οχρέωση να
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το̟οθετήσει τη θήκη των δελτίων εντυ̟ώσεων, τη θυρίδα συλλογής των συµ̟ληρωµένων δελτίων, το στυλό
και την ̟ινακίδα ̟αρότρυνσης σε εµφανές σηµείο στο χώρο υ̟οδοχής. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου το µέλος δεν
διαθέτει ειδικά διαµορφωµένο χώρο υ̟οδοχής, τα ̟αρα̟άνω µ̟ορούν εναλλακτικά να το̟οθετηθούν:


Σε σηµείο κεντρικό ορατό κατά την είσοδο του ̟ελάτη/ε̟ισκέ̟τη στους χώρους/εγκαταστάσεις του
µέλους (̟.χ. δί̟λα στην ̟όρτα εισόδου).



Σε σηµείο συχνής διέλευσης των ̟ελατών/ε̟ισκε̟τών (̟.χ. σε κεντρικό διάδροµο στον εσωτερικό ή τον
εξωτερικό κοινόχρηστο χώρο).



Σε κάθε δωµάτιο, διαµέρισµα ή έ̟αυλη ξεχωριστά (στην ̟ερί̟τωση καταλυµάτων ̟ου δεν διαθέτουν
χώρο υ̟οδοχής ̟ελατών).

Ο Πρόεδρος της Ε̟ιτρο̟ής ∆ιαχείρισης είναι ο µοναδικός κάτοχος του κλειδιού της θυρίδας συλλογής των
συµ̟ληρωµένων δελτίων εντυ̟ώσεων. Με τη συγκρότηση αρµόδιας ΕΕλΕ, το κλειδί ̟αραδίδεται στον
Πρόεδρο της ΕΕλΕ. Ο Πρόεδρος της αρµόδιας ΕΕλΕ συλλέγει τα συµ̟ληρωµένα δελτία εντυ̟ώσεων µε
στόχο την ε̟εξεργασία τους στο ̟λαίσιο των τακτικών και έκτακτων ελέγχων ̟ου διενεργεί. Σε ̟ερί̟τωση
̟ου το µέλος χρησιµο̟οιεί ̟ερισσότερες α̟ό µία θυρίδες συλλογής δελτίων εντυ̟ώσεων (̟.χ. ξενοδοχειακό
συγκρότηµα), ο Πρόεδρος ή κά̟οιο α̟ό τα µέλη της ΕΕλΕ αναλαµβάνει να συγκεντρώσει όλα τα
συµ̟ληρωµένα δελτία εντυ̟ώσεων του µέλους.
Τα δελτία εντυ̟ώσεων αρχειοθετούνται σε ξεχωριστό φάκελο α̟ό την ΕΕλΕ, ενώ οι βασικότερες υ̟οδείξεις ή
̟αρατηρήσεις καταχωρούνται στο Βιβλίο των Μελών ΤΣΠ. Με βάση τις ̟αρατηρήσεις και τα διατυ̟ωµένα
̟αρά̟ονα, συντάσσεται το Έντυ̟ο Ελέγχου και γίνονται οι α̟αιτούµενες συστάσεις α̟ό την αρµόδια ΕΕλΕ,
υ̟οβάλλεται σχετική εισήγηση στην Ε̟ιτρο̟ή ∆ιαχείρισης η ο̟οία µε τη σειρά της ενηµερώνει τη Γενική
Συνέλευση ̟ου λαµβάνει α̟οφάσεις για την ε̟ίλυση τυχόν ̟ροβληµάτων ̟ου σχετίζονται µε τις
̟ροδιαγραφές του ΤΣΠ και/ή την τήρηση τους εφόσον κρίνεται σκό̟ιµο.
Η συµ̟λήρωση και υ̟οβολή δελτίου εντυ̟ώσεων α̟ό έναν ̟ελάτη/ε̟ισκέ̟τη ενός µέλους του ΤΣΠ
συνε̟άγεται αυτόµατα τη συµµετοχή του ̟ελάτη/ε̟ισκέ̟τη σε ετήσια κλήρωση για ένα δώρο, η ο̟οία
̟ραγµατο̟οιείται α̟ό την Ε̟ιτρο̟ή ∆ιαχείρισης του ΤΣΠ.
Τα δελτία εντυ̟ώσεων έχουν τη µορφή ερωτηµατολογίου. Ενδεικτικές ερωτήσεις ̟ου ̟εριλαµβάνονται στα
δελτία εντυ̟ώσεων είναι:


Ονοµατε̟ώνυµο



Φύλλο



Ηλικία



∆ιεύθυνση κατοικίας και τηλέφωνα ε̟ικοινωνίας



∆ιάρκεια ̟αραµονής στο νησί στο ̟λαίσιο της ̟αρούσας ε̟ίσκεψης



Αριθµός και χρονική ̟ερίοδος τυχόν ̟ροηγούµενων ε̟ισκέψεων στο νησί και, ενδεχοµένως, στο µέλος



Βαθµός ικανο̟οίησης α̟ό τις ̟ροσφερόµενες υ̟ηρεσίες/̟ροϊόντα του µέλους



Αξιολόγηση του µέλους σε σχέση µε άλλα νοµικά ̟ρόσω̟α/ε̟ιχειρήσεις του νησιού ή της ̟εριοχής



Αξιολόγηση του νησιού σε σχέση µε άλλες ανταγωνιστικές ̟εριοχές



Πιθανές αιτίες δυσαρέσκειας



Προτάσεις βελτίωσης

3.1.3.

ΤΗΡΗΣΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

Πέρα α̟ό τις αισθητικές ̟ροδιαγραφές ̟ου ισχύουν ξεχωριστά για κάθε κατηγορία µέλους και
̟εριγράφονται σε ε̟όµενα κεφάλαια, το ΤΣΠ Κυκλάδων έχει θεσ̟ίσει ορισµένα ε̟ι̟λέον αισθητικά
̟ρότυ̟α όσον αφορά τις ̟ινακίδες γενικής ενηµέρωσης ̟ου το̟οθετούνται µε ευθύνη των ∆ήµων, τα
̟ερί̟τερα/κιόσκια µε καταλόγους των µελών του ΤΣΠ και τις ε̟ιγραφές των µελών, µε τα ο̟οία οφείλουν
να συµµορφώνονται τα µέλη του ΤΣΠ.
Ειδικότερα, ισχύουν τα ακόλουθα:


Το σύνολο των δοµικών κατασκευών, των αρχιτεκτονικών χαρακτηριστικών και της αρχιτεκτονικής
σύνθεσης, των υλικών κατασκευής και εξο̟λισµού θα ̟ρέ̟ει να εναρµονίζεται µε το φυσικό ̟εριβάλλον,
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την αρχιτεκτονική κληρονοµιά και τις ̟αραδοσιακές τεχνικές και χρήσεις ̟ου ε̟ικρατούν στο κάθε νησί
ή στην ̟εριοχή, ενώ δεν ̟ρέ̟ει να έρχονται σε αντίθεση µε την αισθητική του χώρου και το ̟εριβάλλον.


Η διαµόρφωση και ο εξο̟λισµός των χώρων, σε συνδυασµό µε τις ̟ροσφερόµενες υ̟ηρεσίες, ̟ρέ̟ει να
συµβάλει στη δηµιουργία ζεστού, ̟ροσεγµένου και φιλικού ̟εριβάλλοντος. Η εναρµόνιση των χώρων
µε την το̟ική κουλτούρα και αρχιτεκτονική, αλλά και την ̟ροσω̟ική αισθητική των εκ̟ροσώ̟ων των
µελών, ̟ρέ̟ει να συµβάλλει στην αναβάθµιση και διαφορο̟οίηση του τουριστικού ̟ροϊόντος α̟ό αυτό
άλλων ̟εριοχών.



Θα ̟ρέ̟ει να ε̟ιλέγονται διακοσµητικά στοιχεία ̟ου θα έχουν σχέση µε την το̟ική ̟αραδοσιακή
αισθητική και αρχιτεκτονική και θα συµβάλλουν στη διαµόρφωση καλαίσθητων και ελκυστικών χώρων.
Είναι σκό̟ιµη η ̟ροτίµηση σε διακοσµητικά στοιχεία ̟ου αναδεικνύουν την ιδιαιτερότητα του νησιού
ή της ̟εριοχής.



Οι ενηµερωτικοί ̟ίνακες των ∆ήµων ̟ρέ̟ει να είναι το̟οθετηµένοι σε κοµβικά σηµεία και θα
̟εριλαµβάνουν υ̟οχρεωτικά τα ελάχιστα α̟αραίτητα στοιχεία για τους ε̟ισκέ̟τες (χάρτης, χρήσιµα
τηλέφωνα κλ̟). Θα έχουν ειδικό και κοινό για όλους τους συµβεβληµένους ∆ήµους σχεδιασµό. Στην
̟ερί̟τωση ̟ινακίδων ̟ροβολής του ΤΣΠ, κάθε νέο µέλος του ΤΣΠ θα αναλαµβάνει το κόστος για τις
α̟αραίτητες αλλαγές στις ̟ινακίδες ̟ροκειµένου να συµ̟εριλαµβάνεται σ' αυτές.



Οι ε̟ιχειρήσεις µέλη του ΤΣΠ είναι υ̟οχρεωµένες να αντικαταστήσουν όλες τις ̟ινακίδες ̟ου
χρησιµο̟οιούσαν ̟ριν την ένταξη τους στο ΤΣΠ, εφόσον αυτές δεν ̟ληρούν τις ̟ροδιαγραφές του ΤΣΠ.
Οι ̟ινακίδες θα σχεδιαστούν α̟ό ειδικούς, θα διαθέτουν αισθητική οµοιοµορφία και θα φέρουν
α̟αραιτήτως την εταιρική ταυτότητα του ΤΣΠ. Κάθε συµ̟ληρωµατική ̟ινακίδα ̟ου αναρτάται µε
̟ρωτοβουλία του µέλους θα ̟ρέ̟ει να έχει την έγκριση του ΤΣΠ. Το κόστος για την αντικατάσταση των
̟ινακίδων βαρύνει τα µέλη.



Οι ε̟ωνυµίες των ε̟ιχειρήσεων µελών και συνε̟ώς οι ε̟ιγραφές τους θα ̟εριλαµβάνουν µόνο
ελληνικές λέξεις, µε έµφαση σ' αυτές ̟ου έχουν ̟αραδοσιακούς συµβολισµούς. Σε κάθε ̟ερί̟τωση,
α̟αγορεύεται η χρήση ξένων λέξεων ως ε̟ωνυµία ή διακριτικό τίτλο ε̟ιχείρησης. Ε̟ιτρέ̟εται ωστόσο, η
χρήση του λατινικού αλφάβητου στις ε̟ιγραφές αλλά µόνο ε̟ικουρικά ̟ρος την ελληνική ονοµασία και
µε γράµµατα ίσου ή µικρότερου µεγέθους. Κατ΄ εξαίρεση, ε̟ιτρέ̟εται η χρήση ξένης ε̟ωνυµίας α̟ό ήδη
υφιστάµενες ε̟ιχειρήσεις ̟ου λειτουργούν µε ξένη ε̟ωνυµία. Σε αυτή την ̟ερί̟τωση, η ε̟ιγραφή θα
̟εριλαµβάνει την ε̟ωνυµία και µε ελληνικούς χαρακτήρες (είτε ως µετάφραση της ξένης ε̟ωνυµίας είτε
ως α̟λή µεταφορά στο ελληνικό αλφάβητο εφόσον η ξένη ε̟ωνυµία δεν είναι δυνατό να µεταφραστεί
στην ελληνική γλώσσα).



Οι ε̟ιχειρήσεις µέλη είναι υ̟οχρεωµένες να το̟οθετήσουν ευδιάκριτες και καλαίσθητες ̟ινακίδες
σήµανσης σε κατάλληλα σηµεία των διαδροµών ̟ρος την ε̟ιχείρηση για τη διευκόλυνση του
̟ροσανατολισµού των ̟ελατών (εξαιρούνται τα ταξιδιωτικά γραφεία εφ’ όσον βρίσκονται σε κεντρικό
σηµείο του νησιού). Οι ̟ινακίδες σήµανσης ̟ρέ̟ει να είναι κατασκευασµένες σύµφωνα µε τα ̟ρότυ̟α
του ΤΣΠ (βλ. Κριτήρια κατασκευών και εξο̟λισµού, ̟αράγραφος «Ε̟ιγραφές ε̟ιχειρήσεων»).



Τα σηµεία ̟ροβολής του ΤΣΠ ̟ρέ̟ει να είναι κατασκευασµένα µε σεβασµό στην το̟ική ̟αράδοση και
αισθητική και σύµφωνα µε τις αρχιτεκτονικές ̟ροδιαγραφές του ΤΣΠ.

3.1.4.

ΠΡΟΒΟΛΗ

Τα µέλη του ΤΣΠ είναι υ̟οχρεωµένα να διαθέτουν έντυ̟ο και ηλεκτρονικό υλικό ̟ροβολής στο ο̟οίο θα
̟εριγράφονται οι δραστηριότητες του µέλους καθώς και οι ̟ροσφερόµενες υ̟ηρεσίες. Πρέ̟ει να είναι
γραµµένα στην ελληνική και σε τουλάχιστον µία ξένη γλώσσα, ό̟ου η ̟ρώτη ξένη γλώσσα θα είναι
υ̟οχρεωτικά η αγγλική.
Κάθε µέλος ̟ρέ̟ει να διαθέτει ιστοσελίδα στο ίντερνετ στην ο̟οία ε̟ι̟λέον του ̟ληροφοριακού υλικού για
τις ̟αρεχόµενες υ̟ηρεσίες, ̟ρέ̟ει να υ̟άρχει υλικό (φωτογραφίες, βίντεο) για το µέλος και το νησί. Ε̟ίσης
το µέλος ̟ρέ̟ει να συµµετέχει και στις ιστοσελίδες των δικτύων στα ο̟οία είναι µέλος.
Εκτός α̟ό τα ̟αρα̟άνω, το µέλος ̟ρέ̟ει α̟αραιτήτως να διαθέτει κάρτες µε τα στοιχεία ε̟ικοινωνίας του
(διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, e-mail, ιστοσελίδα κλ̟) στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα.
Ε̟ίσης, κάθε µέλος του ΤΣΠ θα ̟ρέ̟ει να διαθέτει ειδική ̟ροθήκη, κατασκευασµένη σύµφωνα µε τα
̟ρότυ̟α του ΤΣΠ και εφοδιασµένη µε το ακόλουθο ενηµερωτικό υλικό στην ελληνική γλώσσα και
µεταφρασµένο στα αγγλικά και σε µια άλλη γλώσσα της Ευρω̟αϊκής Ένωσης:
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Το έντυ̟ο και ηλεκτρονικό υλικό ̟ροβολής του µέλους (prospectus, κάρτα ε̟ικοινωνίας).



Το έντυ̟ο και ηλεκτρονικό υλικό ̟ροβολής των υ̟όλοι̟ων µελών του ΤΣΠ.



Χάρτη του νησιού και χάρτη των Κυκλάδων.



Πληροφορίες για τρα̟εζικά καταστήµατα, αυτόµατα µηχανήµατα ανάληψης χρηµάτων (ΑΤΜ),
εµ̟ορικά καταστήµατα, γραφεία ενηµέρωσης τουριστών, σηµεία ̟αροχής ιατρικής και φαρµακευτικής
̟ερίθαλψης, ταξιδιωτικά ̟ρακτορεία, αστυνοµία, λιµεναρχείο, κέντρο υγείας κλ̟.



Πληροφορίες για το νησί, τα αξιοθέατα των ̟εριχώρων ̟ου ̟αρουσιάζουν τουριστικό και ̟ολιτιστικό
ενδιαφέρον, τουριστικές διαδροµές, το̟ικές δραστηριότητες, ̟ολιτιστικές, αθλητικές ή εορταστικές
εκδηλώσεις ̟ου ̟ραγµατο̟οιούνται στα ̟ερίχωρα.



Πληροφορίες για την το̟ική κουζίνα, τους χώρους εστίασης και τις ε̟ιχειρήσεις ̟αραγωγής και
διάθεσης χαρακτηριστικών το̟ικών ̟ροϊόντων (διατροφή, χειροτεχνία κλ̟).



Έντυ̟ο στο ο̟οίο θα αναφέρονται οι βασικές αρχές του ΤΣΠ.



Πληροφορίες για υφιστάµενα δίκτυα συνεργασίας του νησιού ή της ̟εριοχής, το Το̟ικό Πρόγραµµα
Προσέγγισης LEADER, το Το̟ικό Πρόγραµµα Αειφόρου Ανά̟τυξης Αλιευτικών Περιοχών και
ο̟οιοδή̟οτε άλλο έντυ̟ο υλικό διατίθεται α̟ό το ΤΣΠ στα µέλη του για το σκο̟ό αυτό.

Το υλικό ̟ροβολής θα ̟ρέ̟ει να είναι κατασκευασµένο µε φιλικό ̟ρος το ̟εριβάλλον τρό̟ο, να είναι
ενηµερωµένο και να υ̟άρχει ̟άντα σε ικανές ̟οσότητες. Το µέλος θα ̟ρέ̟ει ε̟ίσης να µεριµνά ώστε το
υλικό αυτό να είναι το̟οθετηµένο σε εµφανές σηµείο κατά την είσοδο του ̟ελάτη/ε̟ισκέ̟τη στους
χώρους/εγκαταστάσεις του µέλους (̟.χ. δί̟λα στην ̟όρτα εισόδου, χώρος υ̟οδοχής). Ειδικότερα σε ότι
αφορά τις ε̟ιχειρήσεις διανυκτέρευσης (καταλύµατα), το υλικό ̟ροβολής ̟ρέ̟ει να διατίθεται τόσο στους
κοινόχρηστους χώρους της ε̟ιχείρησης (̟.χ. χώρος υ̟οδοχής, καθιστικό) όσο και σε κάθε δωµάτιο,
διαµέρισµα ή κατοικία ξεχωριστά.

3.1.5.

ΤΙΜΕΣ

Οι ε̟ιχειρήσεις ̟ου συµµετέχουν στο ΤΣΠ δεσµεύονται να αναρτήσουν τιµοκαταλόγους σε εµφανή σηµεία.
Η µορφή των τιµοκαταλόγων θα είναι κοινή για όλα τα µέλη του ΤΣΠ ̟ου ανήκουν στον ίδιο κλάδο.
Κάθε ε̟ιχείρηση θα έχει δική της ̟ολιτική τιµών.

3.1.6.

ΣΗΜΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ

Όλα τα µέλη του ΤΣΠ είναι υ̟οχρεωµένα να ε̟ιδεικνύουν το ειδικό σήµα (εταιρική ταυτότητα) του ΤΣΠ
Κυκλάδων, το κείµενο µε τις βασικές αρχές του ΤΣΠ καθώς και την ισχύουσα βαθµολογία ε̟ίδοσης του
µέλους σύµφωνα τον ̟ιο ̟ρόσφατο έλεγχο της αρµόδιας ΕΕλΕ. Τα ̟αρα̟άνω ̟ρέ̟ει να είναι το̟οθετηµένα
σε εµφανές σηµείο σύµφωνα µε τις οδηγίες ̟ου ̟αρατίθενται στις ̟ροηγούµενες ̟αραγράφους.

3.1.7.

∆ΙΚΤΥΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΩΝ

Η ανάληψη κοινής δράσης µε στόχο την ορθολογική ανά̟τυξη των Κυκλάδων και την ̟οιοτική
αναβάθµιση των ̟αρεχόµενων υ̟ηρεσιών/̟ροϊόντων α̟οτελεί ̟ρωταρχικό στόχο του ΤΣΠ. Ως εκ τούτου, η
έννοια της δικτύωσης και της συνεργασίας µεταξύ των µελών ενθαρρύνεται έµ̟ρακτα α̟ό το ΤΣΠ.
Συγκεκριµένα, στο ̟λαίσιο συµµετοχής στο ΤΣΠ Κυκλάδων τα µέλη του δεσµεύονται εγγράφως ότι:
•

Θα τηρούν τους κανόνες ευγενούς ανταγωνισµού και άµιλλας µεταξύ τους.

•

Θα συµµετέχουν ως µέλη τουλάχιστον σε δύο το̟ικά και συλλογικά σχήµατα οµοειδών ή
συµ̟ληρωµατικών ε̟ιχειρήσεων ή το̟ικούς συλλόγους ο̟οιασδή̟οτε µορφής (̟.χ. ̟ολιτιστικός,
̟εριβαλλοντικός κλ̟). Όσον αφορά τους Ο.Τ.Α. η δέσµευση αυτή αφορά στην ενεργό υ̟οστήριξη
των συλλογικών σχηµάτων και συλλόγων.

•

Θα ̟ροβάλλονται τουλάχιστον µέσω ενός δίγλωσσου δικτυακού τό̟ου και µέσω έντυ̟ων και
ηλεκτρονικών τουριστικών ή ε̟αγγελµατικών καταλόγων και οδηγών.
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•

Θα ε̟ιδιώκουν την άµεση συνεργασία µεταξύ των µελών µε οµοειδή ή συµ̟ληρωµατική
δραστηριότητα για κοινή ̟ροβολή και ̟ροώθηση, κοινή ̟ροµήθεια υλικών και υ̟ηρεσιών, κοινό
σχεδιασµό στρατηγικής, ̟αροχή καλύτερων ̟οιοτικά ̟ροϊόντων/υ̟ηρεσιών, καλύτερη
εξυ̟ηρέτηση των ̟ελατών/ε̟ισκε̟τών κλ̟.

•

Θα γνωρίζουν και θα ενηµερώνουν τον ̟ελάτη/ε̟ισκέ̟τη για τις ιδιαιτερότητες του νησιού και τις
̟ροσφερόµενες δυνατότητες (̟.χ. οργανωµένες εκδροµές, εκδηλώσεις, µουσεία κλ̟).

•

Θα είναι ενήµεροι για τις κύριες δραστηριότητες των υ̟όλοι̟ων µελών του ΤΣΠ και θα διανέµουν ή
διαθέτουν ̟λήρες ενηµερωτικό και διαφηµιστικό υλικό των υ̟όλοι̟ων µελών του ΤΣΠ.

•

Θα είναι ̟ρόθυµοι να ̟αρέχουν ̟ληροφορίες στους ̟ελάτες/ε̟ισκέ̟τες τους σχετικά µε άλλες
ε̟ιχειρηµατικές ή εµ̟ορικές δραστηριότητες του νησιού ό̟οτε και εφόσον τους ζητηθεί (̟.χ.
̟ληροφορίες για ̟ροµήθεια το̟ικών ̟ροϊόντων, ̟αραδοσιακών υλικών και χειροτεχνηµάτων κλ̟).

•

Θα ανα̟τύσσουν κοινές ̟ρωτοβουλίες ό̟ως οργανωµένη και οµοιόµορφη εκ̟αίδευση του
̟ροσω̟ικού, κεντρική ̟αρακολούθηση και άµεση ̟ροσαρµογή στις τεχνολογικές και οικονοµικές
εξελίξεις και στον ανταγωνισµό.

3.1.8.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Τα υ̟οψήφια για ένταξη στο ΤΣΠ µέλη, οφείλουν να λαµβάνουν µέτρα για την ελαχιστο̟οίηση της
κατανάλωσης φυσικών ̟όρων (ενέργειας, νερού και υλικών):
Α. Συστήµατα διαχείρισης φυσικών ̟όρων
Τα ̟ροβλήµατα ̟ου σχετίζονται µε τους υδάτινους ̟όρους έχουν να κάνουν µε τη διασφάλιση της
ε̟άρκειας του νερού και της ̟οιότητάς του. Η κατάλληλη και ̟οιοτική διαχείριση του νερού θα βοηθήσει
τόσο στην αναβάθµιση του υδατικού δυναµικού του νησιού εγκατάστασης του µέλους και την ̟ροστασία
της ̟οιότητας των υδάτων, όσο και στη µείωση των λειτουργικών δα̟ανών του µέλους. Σύµφωνα µε τα
̟αρα̟άνω το µέλος θα ̟ρέ̟ει:


Να εγκαταστήσει και να κάνει χρήση ειδικών εξαρτηµάτων εξοικονόµησης νερού στις βρύσες και στα
καζανάκια (υ̟οχρεωτικά στις τουαλέτες).



Να εγκαταστήσει δοχεία έκ̟λυσης τουαλετών εξοικονόµησης νερού (ένδειξη ½).



Να εφαρµόζει συστήµατα χαµηλής κατανάλωσης νερού (̟.χ. αλλαγή σεντονιών και ̟ετσετών κάθε δύο
ηµέρες αν δεν υ̟άρχει αντίθετη α̟αίτηση α̟ό τον ̟ελάτη του ξενοδοχείου κ.α.).



Να ̟ροτιµά υδρόφοβα φυτά για τους εξωτερικούς ̟ράσινους χώρους (εφόσον υφίστανται).



Να φροντίζει για την αξιο̟οίηση της µέγιστης δυναµικότητας συσκευών ̟ου καταναλώνουν µεγάλες
̟οσότητες νερού, να ̟ρογραµµατίζει τη λειτουργία τους ανάλογα µε τα ̟ραγµατικά φορτία ̟ου
α̟αιτούνται.



Να ε̟ισκευάζει έγκαιρα τις ̟ιθανές διαρροές.



Να εγκαταστήσει τηλέφωνα στα ντους (εφ’ όσον υ̟άρχουν) µε διακό̟τη ροής ύδατος.



Να εφαρµόζει σύστηµα διαχωρισµού και ανακύκλωσης των α̟ορριµµάτων.

Β. Συστήµατα εξοικονόµησης ενέργειας
Η εξοικονόµηση ενέργειας α̟οτελεί άµεση ̟ροτεραιότητα καθώς είναι ευδιάκριτες οι ε̟ι̟τώσεις α̟ό τη
διαρκώς αυξανόµενη ζήτηση ενέργειας τόσο στο ̟εριβάλλον όσο και στην οικονοµία. Ε̟ι̟λέον έχει µείζονα
σηµασία για τα µέλη, καθώς τα οφέλη ̟ου µ̟ορούν να α̟οκοµίσουν είναι ̟ολλα̟λά. Ε̟οµένως, το µέλος
θα ̟ρέ̟ει :


Να φροντίζει για την ε̟άρκεια φυσικού φωτισµού (̟.χ. σχεδιασµός ή και βάψιµο των χώρων ώστε να
εκµεταλλεύονται το φυσικό φωτισµό και να βελτιώνουν την ανάκλαση).



Να φροντίζει για τον τακτικό καθαρισµό των φώτων και των ̟αραθύρων.



Να χρησιµο̟οιεί το υγραέριο ως βασικό καύσιµο στις κουζίνες.
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Να εγκαταστήσει λαµ̟τήρες εξοικονόµησης ενέργειας σε όλους τους χώρους του (και στους εξωτερικούς
εφόσον υφίστανται).



Να φροντίζει για την ενεργειακή α̟όδοση των ενεργοβόρων συσκευών (̟.χ. ψυγεία, ̟λυντήρια κλ̟).



Να φροντίζει για την αεροστεγανότητα των ανοιγµάτων των κτιρίων.



Να φροντίζει για τη διατήρηση των χώρων σε ικανο̟οιητικές θερµοκρασίες µε βελτιστο̟οίηση των
̟ρογραµµάτων λειτουργίας.



Να ̟αρακολουθεί τις καταναλώσεις και να δρα άµεσα σε ̟ερι̟τώσεις υψηλής κατανάλωσης θέρµανσης,
κλιµατισµού και φωτισµού.



Να εγκαταστήσει ηλιακούς θερµοσίφωνες µε τέτοιο τρό̟ο ώστε να µην ̟ροσβάλλεται η αισθητική του
̟εριβάλλοντα χώρου.



Να εγκαταστήσει συστήµατα ανάκτησης θερµότητας (̟.χ. Boiler σε συστήµατα κεντρικής θέρµανσης,
εξαερισµού, ̟ισίνες και ̟λυντήρια).



Να εγκαταστήσει σύστηµα ενεργο̟οίησης – α̟ενεργο̟οίησης της ηλεκτρικής ενέργειας και ελεγχόµενης
ψύξης δωµατίων µε χρήση µαγνητικών κλειδιών ή / και αυτόµατο σύστηµα ελέγχου φωτισµού (για τις
ε̟ιχειρήσεις διανυκτέρευσης).



Να εφαρµόσει (̟ροαιρετικά) ολοκληρωµένο σύστηµα εξοικονόµησης ηλεκτρικής ενέργειας ̟ου
εγγυάται σηµαντική µείωση στις καταναλισκόµενες KWh, σε συνεργασία µε κά̟οιον εξωτερικό φορέα
εξειδικευµένο στο σχεδιασµό και την εγκατάσταση αντίστοιχων εφαρµογών.



Να εγκαταστήσει (̟ροαιρετικά) ειδικά συστήµατα χρήσης ανανεώσιµων ̟ηγών ενέργειας (ηλιακοί
συλλέκτες, φωτοβολταϊκά, ανεµογεννήτριες, γεωθερµικά).



Εφόσον ̟ρόκειται για νέες κατασκευές, να τηρεί αυστηρά τις ̟ροδιαγραφές θερµοµόνωσης, φυσικού
αερισµού και δροσισµού µε στόχο την α̟οφυγή εγκατάστασης κλιµατιστικών. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου η
εγκατάσταση κλιµατιστικών µηχανηµάτων είναι α̟αραίτητη, η εξωτερική µονάδα ̟ρέ̟ει να
το̟οθετηθεί έτσι ώστε να µην αλλοιώνεται η αισθητική του κτιρίου.

3.1.9.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ



Το µέλος θα ̟ρέ̟ει να διαθέτει στους ̟ελάτες/ε̟ισκέ̟τες δωρεάν ̟ρόσβαση στο ίντερνετ στους
χώρους/εγκαταστάσεις του µέσω σύνδεσης µε ασύρµατο δίκτυο WiFi (Hotspot).



Οι ̟αρεχόµενες υ̟ηρεσίες και ̟ροϊόντα είναι υψηλού ε̟ι̟έδου, σε συνδυασµό ̟άντα µε την ̟οιότητα
και ̟ληρότητα του εξο̟λισµού, ό̟ως και µε την εναρµόνιση του χώρου µε την το̟ική ̟αράδοση και
αρχιτεκτονική, αλλά και την ̟ροσω̟ική αισθητική των εκ̟ροσώ̟ων των µελών. Ο ̟ελάτης/ε̟ισκε̟τής,
µε την άφιξή του, ̟ρέ̟ει να αισθάνεται ότι βρίσκεται σε οικείο και σωστά οργανωµένο ̟εριβάλλον.



Κατά τις ̟εριόδους λειτουργίας του µέλους, υ̟άρχει ανά ̟άσα στιγµή ένας υ̟εύθυνος ̟ου µε ̟ροθυµία
α̟αντάει στις τηλεφωνικές κλήσεις και τα e-mail, ̟ραγµατο̟οιεί την ενηµέρωση και εξυ̟ηρέτηση των
̟ελατών/ε̟ισκε̟τών και έχει την κατάλληλη ̟ληροφόρηση ώστε να ε̟εξηγεί το ̟εριεχόµενο του υλικού
̟ου ̟εριγράφεται στην ̟αράγραφο 3.1.4. «Προβολή».



Εκτός των ̟εριόδων λειτουργίας του µέλους, η ε̟ικοινωνία εξασφαλίζεται συστηµατικά µε
ο̟οιονδή̟οτε ̟ρόσφορο τρό̟ο (κινητό τηλέφωνο, εκτρο̟ή κλήσης, e-mail, ταχυδροµείο) και κατ΄
ελάχιστο µε ένα αυτόµατο τηλεφωνητή ̟ου αναφέρει την ονοµασία του µέλους, τις ̟εριόδους
λειτουργίας του. Οι ίδιες ̟ληροφορίες θα ̟ρέ̟ει κατ’ ελάχιστο να ̟αρουσιάζονται στην ιστοσελίδα του
µέλους.



Το άτοµο ̟ου είναι ε̟ιφορτισµένο µε τον ̟αρα̟άνω ρόλο α̟αντά σε κάθε κλήση και σε κάθε e-mail ή
γράµµα σε εύλογο χρονικό διάστηµα (ει δυνατόν και αυθηµερόν).
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ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΚΑΙ ΤΟΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ,
ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΟΥΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Κάθε µέλος του ΤΣΠ Κυκλάδων οφείλει να ̟ροσφέρει µόνο του ή σε συνεργασία µε άλλα µέλη,
διαφορο̟οιηµένη υ̟ηρεσία/̟ροϊόν και να ̟αρέχει στον ̟ελάτη/ε̟ισκέ̟τη τη δυνατότητα ή τη
διευκόλυνση:


Να συµµετέχει σε διάφορες δραστηριότητες ̟ολιτισµικού χαρακτήρα ̟ου διοργανώνονται στο νησί και
στην ̟εριοχή.



Να εξοικειωθεί µε τις το̟ικές αγροτικές, αγροτουριστικές, αγροτοβιοτεχνικές και άλλες ασχολίες των
κατοίκων του τό̟ου, την καθηµερινή τους ζωή, τα ήθη, τα έθιµά τους, τη λαϊκή τους τέχνη, την
̟ολιτισµική ιδιαιτερότητα του νησιού και της ̟εριοχής και τα ιδιαίτερα ̟ροϊόντα τους.



Να γνωρίσει τη φύση και τα οικοσυστήµατά της καθώς και τους τουριστικούς ̟όρους και τα ιστορικά
και άλλα αξιοθέατα του νησιού και της ̟εριοχής.

Ως εκ τούτου, τα µέλη του ΤΣΠ Κυκλάδων θα ̟ρέ̟ει να γνωρίζουν καλά το νησί και τα αξιοθέατά του και
να είναι ενήµερα σχετικά µε τυχόν εκδηλώσεις ή ̟ολιτιστικά και άλλα δρώµενα του νησιού και της ̟εριοχής
(̟.χ. εκθέσεις, φεστιβάλ, µουσεία κλ̟). Ε̟ι̟λέον, συνιστάται η ανάληψη ατοµικών ή οµαδικών δράσεων
̟ροβολής και γνωριµίας µε το νησί. Ενδεικτικά ̟ροτείνονται:


Οικολογικές ̟εριηγήσεις και γνωριµία µε τη φύση και τα οικοσυστήµατά της.



Ε̟ισκέψεις σε ενδιαφέρουσες εκκλησίες – ξωκλήσια.



Ε̟ισκέψεις σε ιστορικά ή άλλα αξιοθέατα της ̟εριοχής.



Παρακολούθηση και συµµετοχή των ε̟ισκε̟τών (εφόσον το ε̟ιθυµούν), στις χειροτεχνικές ή γεωργικές
ασχολίες.



Εκµάθηση βασικών στοιχείων της ελληνικής γλώσσας.



Στοιχειώδη µαθήµατα:


Υφαντικής



Κεραµικής



Παραδοσιακής και το̟ικής ελληνικής κουζίνας



Παραδοσιακών χορών



Ελληνικής µυθολογίας



Παραδοσιακής ελληνικής µουσικής



Περιβαλλοντικής εκ̟αίδευσης



Παρακολούθηση εκδηλώσεων σχετικών µε τον ̟ολιτισµό, τη λαϊκή τέχνη, τα το̟ικά έθιµα (̟.χ.
λαϊκοί χοροί, διαγωνισµός φωτογραφίας σε σχέση µε τον τό̟ο, ̟ανίδα και χλωρίδα)



Παρακολούθηση και συµµετοχή (αν το ε̟ιθυµούν) των ε̟ισκε̟τών σε το̟ικά ̟ανηγύρια.

3.1.11. ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Οι ̟ροδιαγραφές κατασκευής αφορούν στην αρχιτεκτονική και στον εξο̟λισµό των κτιρίων, τόσο για
τους εξωτερικούς όσο και για τους εσωτερικούς χώρους και στηρίζονται στα εξής:


Στο γενικό θεσµικό ̟λαίσιο ̟ου διέ̟ει τους όρους και τις ̟ροϋ̟οθέσεις δόµησης τόσο σε ε̟ί̟εδο
ε̟ικράτειας όσο και σε το̟ικό ε̟ί̟εδο.



Στο γενικό νοµικό και θεσµικό ̟λαίσιο ̟ου διέ̟ει τη µορφή, τις κτιριοδοµικές ̟ροδιαγραφές και τη
λειτουργία των µελών.



Στο θεσµικό ̟λαίσιο του Π.Α.Α. 2007-2013 και των άλλων Ε̟ιχειρησιακών Προγραµµάτων ̟ου ορίζει
ρητά τις λειτουργικές µορφές και κατηγορίες ε̟ενδύσεων ̟ου µ̟ορούν να ενισχυθούν.



Στην ανάγκη διατήρησης και ανάδειξης της ταυτότητας της ̟εριοχής.
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Οι αρχιτεκτονικές ̟ροδιαγραφές του ΤΣΠ διέ̟ονται α̟ό τις ακόλουθες βασικές αρχές:


Χρήση υλικών φιλικών ̟ρος το δοµηµένο και φυσικό ̟εριβάλλον.



Ε̟ιλογή υλικών ̟ροσαρµοσµένων στις κλιµατολογικές συνθήκες της ̟εριοχής και τις µορφολογικές
ιδιαιτερότητες του κάθε νησιού.



Λειτουργικότητα χώρων.



Υιοθέτηση ̟αραδοσιακών αρχιτεκτονικών και αισθητικών ̟ροτύ̟ων του κάθε νησιού ή της ̟εριοχής.



Αρµονική ένταξη στο δοµηµένο και το φυσικό ̟εριβάλλον.



Χρήση, κατά το δυνατό, το̟ικών µορφών και υλικών ̟ου χρησιµο̟οιούνταν ̟αραδοσιακά στο
συγκεκριµένο νησί. Ε̟ιλογή α̟ό διακοσµητικά στοιχεία ̟ου αναδεικνύουν την ιδιαιτερότητα του
νησιού στο ο̟οίο εδρεύει το µέλος.

Μη συµβατά υλικά και µορφές:


Προκατασκευές όλων των τύ̟ων.



Κατασκευές µιµούµενες ξένα ̟ρος τα το̟ικά νησιώτικα κυκλαδικά αρχιτεκτονικά ̟ρότυ̟α (̟.χ.
''̟ηλιορείτικης'', ''χαλκιδικιώτικης'', ''εξωτικής'' κλ̟ νοοτρο̟ίας).



Ξενικά ε̟ί µέρους µορφολογικά στοιχεία ̟ου δεν τεκµηριώνονται α̟ό τα το̟ικά αρχιτεκτονικά
̟ρότυ̟α.



Τυ̟ο̟οιηµένα ραµ̟οτέ σανίδια διαφόρων σχεδίων σε ο̟οιαδή̟οτε εξωτερική ε̟ένδυση.



Πλαστικά και αλουµινένια συρόµενα ̟αντζούρια.



Πόρτες ''̟άνελ'' αλουµινίου, α̟λές ή διακοσµηµένες.



Αλουµινοκατασκευές, ̟λην ορισµένων τύ̟ων κουφωµάτων, εκτός εάν τεκµηριώνεται σχεδιαστικά η
χρήση τους σε ιδιαίτερες αρχιτεκτονικές κατασκευές και µε ε̟ι̟λέον τεκµηρίωση ως ̟ρος τη µορφή και
χρωµατισµό αυτών.



Σιδηροκατασκευές α̟ό σωλήνες ο̟οιασδή̟οτε µορφής, εκτός εάν τεκµηριώνεται σχεδιαστικά η χρήση
τους σε ιδιαίτερες αρχιτεκτονικές κατασκευές.



Προϊόντα αµιάντου, σε ε̟ικαλύψεις, καµινάδες κλ̟.



Χρυσά, νίκελ καΐτια στους υαλο̟ίνακες όλων των κουφωµάτων.



Προϊόντα όλων των τύ̟ων PVC και άλλα ̟λαστικά, σε κουφώµατα και λοι̟ές κατασκευές (̟λην
α̟οχετεύσεων κλ̟).



Η χρήση ̟έτρας άλλου είδους εκτός α̟ό την το̟ική.



Εξώστες α̟ό µ̟ετόν ή άλλο, ̟ου ''τρέχουν'' στις όψεις και γενικότερα ̟ου η θέση και το µέγεθός τους δεν
δικαιολογείται α̟ό την χρήση.



Εξώστες α̟ό µ̟ετόν ο̟οιουδή̟οτε σχήµατος και ̟ερίτεχνης διακόσµησης, ̟λην των καθαρών γενικά
γεωµετρικών σχηµάτων: ορθογωνίων κλ̟.



Υλικά α̟οµιµήσεις, ό̟ως ̟.χ. τα ''κεραµιδόφυλλα'' ̟ε̟ιεσµένης λαµαρίνας, συνθετικές ̟έτρες, τούβλα
και όλες οι τσιµεντοειδείς α̟οµιµήσεις υλικών σε τοιχο̟οιίες, ̟λην ορισµένων τύ̟ων µε σχεδιαστική και
χρωµατική τεκµηρίωση.



Ε̟ενδύσεις εξωτερικών τοίχων µε ̟λακίδια. Ε̟ιτρέ̟εται µόνο η ε̟ένδυση µε λιθοδοµή τουλάχιστον 25
εκατοστών καθώς και το αρµολόιµα.



Κατασκευές α̟οµιµήσεις (έτοιµες) ό̟ως ̟ροκατασκευασµένα κάγκελα, στηθαία, κιόσκια, βρύσες,
φούρνοι, ψησταριές, σιντριβάνια, ̟λην όσων κατασκευάζονται ε̟ί τό̟ου και κατά τα το̟ικά ̟ρότυ̟α.



Η κατασκευαστική α̟οµίµηση λιθοδοµών µε ε̟ικολληµένες σχιστό̟λακες ο̟ουδή̟οτε σε κτίρια,
̟εριτοιχίσεις κλ̟.



∆ά̟εδα α̟ό ρετάλια µαρµάρων κλ̟.
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∆ά̟εδα α̟ό βιοµηχανο̟οιηµένες ̟λάκες ̟εζοδροµίου (τσιµεντοειδή), ̟λην ορισµένων τύ̟ων
βοτσαλό̟λακας, όταν τεκµηριώνεται η χρήση σχεδιαστικά και υ̟άρχει έλλειψη το̟ικού φυσικού
υλικού.



Τσιµεντόλιθοι σε κτίρια και ̟εριφράξεις (̟λην ̟εριτοιχίσεων, ε̟ιχρισµένων µε δυο χέρια, στέψη κλ̟).



Ακροκέραµα και άλλα «διακοσµητικά» στις στέγες και τις καµινάδες.



Λούστρα και βερνίκια, σε όλα τα υλικά και σε ο̟οιαδή̟οτε θέση, στέγης, τοίχων και δα̟έδων
(κεραµίδια, τούβλα, ̟έτρες κλ̟.) ̟λην µόνο σε ξύλινα δά̟εδα και οροφές (µατ - σατινέ όψη) και λοι̟ές
ξυλοκατασκευές.



Συντηρητικά ξύλου µε σύνθεση ̟ενταχλωροφαινόλης, φoσφίνης, αλάτων χρωµίου – χαλκού – αρσενικού
(CCA), χρωµίου – χαλκού – βορίου (CCB).



Χρωµατισµοί και α̟οχρώσεις ε̟ιχρισµάτων και υλικών, µη συµβατών µε τα το̟ικά ̟ρότυ̟α.
Υ̟οχρεωτική είναι η χρωµατική τεκµηρίωση όψεων µε χρησιµο̟οιούµενους κωδικούς χρωµάτων - είδος
και εταιρία.



Φωτιστικά εσωτερικών και εξωτερικών χώρων ̟ου δεν βασίζονται στην ε̟ιλογή της σεµνότερης και
συνε̟έστερης λύσης, ως ̟ρος το σχήµα, το υλικό και τον α̟οδιδόµενο φωτισµό, ανάλογα µε τη χρήση
και το χώρο ό̟ου το̟οθετούνται.



Κεραίες τηλεόρασης, δορυφορικές κ.α. σε ιδιαίτερα εµφανή σηµεία.



Ηλιακοί θερµοσίφωνες, φωτοβολταϊκές ̟λάκες, ο̟ουδή̟οτε στα κτίρια εκτός εάν ̟ροσαρµόζονται στο
δώµα οι συλλέκτες και κρύβεται το µ̟όιλερ.



Τυ̟ο̟οιηµένες διαφηµιστικές τέντες κλ̟.



Πλαστικά τρα̟εζοκαθίσµατα κλ̟.



Τοιχία αντιστήριξης α̟ό µ̟ετόν, σε εκτεταµένη χρήση χωρίς αιτιολόγηση (̟.χ. έντονες κλίσεις). Θα
̟ρέ̟ει να υ̟άρξει δέσµευση για την λιθόκτιστη ε̟ένδυση (κατά τα το̟ικά ̟ρότυ̟α) ή την κάλυψη µε
σχετικό ε̟ίχρισµα.



Παρκέ στενών σανίδων σε ξύλινα ̟ατώµατα (στις ̟αραδοσιακές κατασκευές).



Ε̟ικαλύψεις δα̟έδων µε συνθετικά υλικά (µουσαµάδες κλ̟).



Γυψοκατασκευές άσχετες µε τα ̟αραδοσιακά ̟ρότυ̟α (στις ̟αραδοσιακές κατασκευές).



Ε̟ι̟λοκατασκευές µορφών µη εναρµονιζόµενων µε τα ̟αραδοσιακά ̟ρότυ̟α (στις ̟αραδοσιακές
κατασκευές).



Ε̟ι̟λοκατασκευές γενικά (εµφανείς) ''µελαµίνης'', MDF ή ''γιασενίτ'' κλ̟.

Συµβατά – ̟ροτεινόµενα υλικά και µορφές:


Μορφή στέγης: Τετράριχτη, δίριχτη και µονόριχτη (για τα νησιά ό̟ου α̟οδεδειγµένα υ̟άρχει στην
το̟ική ̟αράδοση).



Καµινάδες: Ε̟ιχρισµένες ή α̟ό το̟ική ̟έτρα α̟λές ή και ε̟εξεργασµένες κατά τα το̟ικά ̟ρότυ̟α.



Εξώστες ξύλινοι, µεταλλικοί και α̟ό µ̟ετόν, α̟λών γεωµετρικών σχηµάτων, οριακών λειτουργικών και
χρηστικών διαστάσεων, στεγασµένοι ή αστέγαστοι.



Τοιχο̟οιίες ε̟ιχρισµένες (ο̟το̟λινθοδοµή) κατά τα το̟ικά ̟ρότυ̟α µε τραβηχτές κορνίζες. Βάση
κτιρίων λίθινη αρµολογηµένη ή ε̟ιχρισµένη (̟εταχτή ή ̟ατητή τσιµεντοκονία). Οι τοιχο̟οιίες, είτε
κατασκευασµένες σαν φέρουσες κατά τον ̟αραδοσιακό τρό̟ο, είτε σαν λιθόκτιστη ε̟ένδυση σε
εξωτερικές τοιχο̟οιίες ̟λήρωσης, του σκελετού α̟ό ο̟λισµένο σκυρόδεµα. Θα ̟ρέ̟ει όµως να αφήνεται
το α̟αραίτητο ̟εριθώριο: υ̟οχώρηση σκελετού (δηλαδή τα ̟εριµετρικά υ̟οστυλώµατα κλ̟) εσώτερα
κατά 15 εκ. - 25 εκ. (ανάλογα και µε το είδος της το̟ικής ̟έτρας), α̟ό την τελική θέση του εξωτερικού
τοίχου, ώστε να εξασφαλίζεται η λιθόκτιστη ε̟ένδυση.



Τοιχο̟οιίες α̟ό λιθοδοµή και ̟λινθοδοµή ή ο̟το̟λινθοδοµή (ε̟ίχρισµα): Α̟οκλειστικά κατά τα
το̟ικά ̟ρότυ̟α, δηλαδή για το τµήµα µε λιθοδοµή, το το̟ικό είδος ̟έτρας, η ε̟εξεργασία και ο τρό̟ος
δόµησης, αρµολογηµένες ή όχι και στη συνέχεια η ̟λινθοδοµή ε̟ιχρισµένη σύµφωνα µε τα το̟ικά
̟ρότυ̟α.
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Τοιχο̟οιίες α̟ό λιθοδοµή α̟οκλειστικά κατά τα το̟ικά ̟ρότυ̟α, δηλαδή το το̟ικό είδος ̟έτρας, η
ε̟εξεργασία και ο τρό̟ος δόµησης, αρµολογηµένες ή όχι.



Πόρτες κυρίας εισόδου καρφωτές, ψευδοταµ̟λαδωτές ή ταµ̟λαδωτές, ̟άντα όµως ό̟ως τεκµηριώνεται
α̟ό το ακολουθούµενο το̟ικό αρχιτεκτονικό µοντέλο. Οι ̟όρτες αλουµινίου ε̟ιτρέ̟ονται µόνο σε
ορισµένους τύ̟ους και µόνο µε τεκµηρίωση ως ̟ρος τη µορφή και το χρωµατισµό αυτών.



Μ̟αλκονό̟ορτες ψευδοταµ̟λαδωτές ή ταµ̟λαδωτές, µονόφυλλες ή δίφυλλες, µε τζαµιλίκι, ̟άντα όµως
ό̟ως τεκµηριώνεται α̟ό το ακολουθούµενο το̟ικό αρχιτεκτονικό µοντέλο. Οι µ̟αλκονό̟ορτες
αλουµινίου ε̟ιτρέ̟ονται µόνο σε ορισµένους τύ̟ους και µόνο µε τεκµηρίωση ως ̟ρος τη µορφή και το
χρωµατισµό αυτών.



Παράθυρα κατά τα το̟ικά ̟ρότυ̟α, τετράγωνων ή ορθογωνίων σχηµάτων µε τεκµηρίωση ως ̟ρος την
µορφή και το χρωµατισµό αυτών.



Παντζούρια κατά τα το̟ικά ̟ρότυ̟α, µε τεκµηρίωση ως ̟ρος τη µορφή και το χρωµατισµό αυτών.



Πόρτες µεγάλες (όταν υ̟άρχουν) ό̟ως τεκµηριώνεται α̟ό το ακολουθούµενο το̟ικό αρχιτεκτονικό
µοντέλο (για καταστήµατα).



Τζαµαρίες ξύλινες, ό̟ως τεκµηριώνεται α̟ό το ακολουθούµενο το̟ικό αρχιτεκτονικό µοντέλο (για
καταστήµατα). Τζαµαρίες αλουµινίου ε̟ιτρέ̟ονται µόνο σε ορισµένους τύ̟ους και µόνο µε τεκµηρίωση
ως ̟ρος τη µορφή και το χρωµατισµό αυτών.



Τζαµαρίες ξύλινες κτιρίων, µόνο εφόσον τεκµηριώνεται α̟ό το ακολουθούµενο το̟ικό αρχιτεκτονικό
µοντέλο.



Κιγκλίδωµα µε ξύλινα α̟λά κάγκελα ή σιδερένιο µασίφ, α̟λό ή ̟ερίτεχνο, µε δαχτυλίδια στις ενώσεις,
ό̟ως τεκµηριώνεται α̟ό το ακολουθούµενο αρχιτεκτονικό µοντέλο.



Στηθαία συµ̟αγή ό̟ως τεκµηριώνεται α̟ό το ακολουθούµενο αρχιτεκτονικό µοντέλο.



Χρωµατισµοί ξυλοκατασκευών ό̟ως τεκµηριώνεται α̟ό το ακολουθούµενο αρχιτεκτονικό µοντέλο.



Χρωµατισµοί ε̟ιχρισµένων ε̟ιφανειών: Είτε ̟ρόκειται για χρώµα στα ε̟ιχρισµένα τµήµατα των
λιθόκτιστων και µικτών κτιρίων είτε στα ε̟ιχρισµένα κτίρια αλλά και αυτών ̟ου κατασκευάζονται µε
ελεύθερη σύνθεση, θα ̟ρέ̟ει να τεκµηριώνονται οι χρωµατικές ε̟ιλογές (χρωµατική ̟ρόταση όψεων,
κωδικός κλ̟).



Χρωµατισµοί αλουµινοκατασκευών: Λόγω της διαδικασίας ̟αραγωγής και ε̟ειδή δεν είναι
αναστρέψιµη η βαφή στο τελειωµένο κούφωµα, θα ̟ρέ̟ει να υ̟άρχει εξαρχής χρωµατική τεκµηρίωση
και δέσµευση α̟ό το µέλος για το τελικό χρώµα.



Χρωµατισµοί σιδηροκατασκευών: Αντισκωρικό λάδι, λαδοµ̟ογιά ή ό̟ως τεκµηριώνεται α̟ό το
ακολουθούµενο το̟ικό αρχιτεκτονικό µοντέλο.



Περίφραξη: Εντός οικισµών, ό̟ως τεκµηριώνεται α̟ό το ακολουθούµενο το̟ικό αρχιτεκτονικό µοντέλο.
Σε κάθε ̟ερί̟τωση, στην κατασκευή της ̟ερίφραξης στα όρια του οικο̟έδου θα χρησιµο̟οιούνται τα
το̟ικά µοντέλα ̟αραδοσιακής ̟ερίφραξης. Σε ρόλο ̟ερίφραξης, στην ̟ερίµετρο µ̟ορούν να
φυτευτούν και θάµνοι ή το̟ικά καλλω̟ιστικά φυτά.



∆ιαµορφώσεις ελεύθερων χώρων (αυλών): ∆ιευθέτηση ̟ροσ̟ελάσεων, ̟ρασίνου, υ̟αίθριων
δραστηριοτήτων κλ̟. ανάλογα της το̟οθεσίας, της χρήσης των κτιρίων αλλά και των ιδιαίτερων
χαρακτηριστικών του οικο̟έδου (κλίσεις, γειτνίαση µε υγρό στοιχείο κλ̟). ∆ά̟εδα λιθόστρωτα
(καλντερίµια) ή ̟λακόστρωτα α̟ό το̟ικά υλικά (̟έτρα) κατά τα το̟ικά ̟ρότυ̟α. Στις λοι̟ές
̟ερι̟τώσεις, ε̟ιτρέ̟εται και χρήση βοτσαλό̟λακας, ε̟εξεργασµένης ε̟ιφάνειας µ̟ετόν (εµφανή
αδρανή ή άλλο) και ξύλου. Είναι δυνατή η το̟οθέτηση διακοσµητικών στοιχείων ̟ου εξυ̟ηρετούν την
αισθητική αναβάθµιση της ̟ρόσοψης και της αυλής, ό̟ως ̟ήλινα ̟αραδοσιακά σκεύη, ̟αραδοσιακά
εργαλεία κλ̟ κυκλαδικής ̟ροέλευσης και ενδηµικά φυτά.



Κατασκευές ελεύθερων χώρων: Λιθοδοµές διαµορφώσεων και αντιστηρίξεων α̟ό το̟ική ̟έτρα, χρήση
µ̟ετόν µόνο όταν ε̟ιβάλλεται και ο̟ωσδή̟οτε µε ε̟ίχρισµα χρωµατισµένο σύµφωνα µε τα το̟ικά
̟ρότυ̟α ή υ̟ενδεδυµένο µε λιθοδοµή ̟άχους 25 εκ. Άλλες υ̟αίθριες κατασκευές ό̟ως βρύσες, φούρνοι,
ψησταριές κλ̟. κατά τα το̟ικά ̟ρότυ̟α. Θα ̟ρέ̟ει να εντάσσονται κατά το δυνατό στις κύριες
κατασκευές ό̟ως ̟εριτοιχίσεις, υ̟όστεγα κλ̟.



Αυλόθυρες: Ό̟ως τεκµηριώνεται α̟ό το ακολουθούµενο το̟ικό αρχιτεκτονικό µοντέλο.

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ Α.Ε.

28



Φωτιστικά εξωτερικών χώρων: Ε̟ειδή δεν µ̟ορούµε να µιλήσουµε για το̟ικά ̟ρότυ̟α, ζητούµενο είναι
η ε̟ιλογή της σεµνότερης και συνε̟έστερης λύσης ως ̟ρος το σχήµα, το υλικό και τον α̟οδιδόµενο
φωτισµό, ανάλογα και µε την χρήση και τη το̟οθεσία.



Χώροι ̟ρασίνου: Πρέ̟ει να είναι διαµορφωµένοι µε υδρόφοβα καλλω̟ιστικά φυτά ̟ου ευδοκιµούν
στις εδαφικές και κλιµατολογικές συνθήκες της ̟εριοχής.



Στοιχεία διακόσµησης: Η διακόσµηση θα στηρίζεται σε χαρακτηριστικά στοιχεία του ̟ολιτισµού, της
ιστορίας και του ̟εριβάλλοντος του νησιού ή της ̟εριοχής, ό̟ως ̟.χ. στοιχεία ̟ου ̟αρα̟έµ̟ουν στην
̟αραδοσιακή ̟αραγωγική διαδικασία, ζωγραφικοί ̟ίνακες και άλλα καλλιτεχνήµατα α̟ό ντό̟ιους
καλλιτέχνες και/ή µε θέµατα ̟ου συνδέονται µε την το̟ική ̟αράδοση, φωτογραφικό και άλλο υλικό
̟ροβολής της ̟εριοχής.



Θέσεις parking: εξασφάλιση του α̟αραίτητου αριθµού θέσεων για το ̟ροσω̟ικό και τους
̟ελάτες/ε̟ισκέ̟τες, εντός ή εκτός των χώρων/εγκαταστάσεων του µέλους σε κοντινή α̟όσταση.
Πρόνοια ε̟ίσης ̟ρέ̟ει να έχει ληφθεί για την κάλυψη των αναγκών της υψηλής τουριστικής ̟εριόδου.

Προδιαγραφές ε̟ιγραφών και ̟ινακίδων σήµανσης:
Οι ε̟ιγραφές σε κάθε ̟ερί̟τωση θα ̟ρέ̟ει να τηρούν τις ̟αρακάτω ̟ροδιαγραφές:


∆εν ε̟ιτρέ̟εται οι ε̟ιγραφές να καλύ̟τουν, να αλλοιώνουν ή καταστρέφουν αρχιτεκτονικά
στοιχεία των όψεων ή λειτουργικά αρχιτεκτονικά του κτιρίου εφ’ όσον ̟ρόκειται για ̟αραδοσιακό
ή ενδιαφέρον κτίριο.



Οι κατά µήκος ε̟ιγραφές α̟αγορεύεται να ̟ροεξέχουν αισθητά α̟ό τον τοίχο.



Κάθετες ̟ρος την όψη ε̟ιγραφές ε̟ιτρέ̟ονται υ̟ό τον όρο ότι δεν θα ̟ροεξέχουν της γραµµής των
υφιστάµενων στεγάστρων και µ̟αλκονιών. Το χαµηλότερο σηµείο των κάθετων ε̟ιγραφών δεν
µ̟ορεί να είναι κάτω α̟ό 2,20 µέτρα α̟ό τη στάθµη του δρόµου.



∆εν ε̟ιτρέ̟εται η το̟οθέτηση ε̟ιγραφών, ̟ινακίδων σήµανσης ή διαφηµίσεων ο̟οιουδή̟οτε
είδους ̟άνω στις στέγες ή στα δώµατα των κτισµάτων. Ε̟ίσης, δεν ε̟ιτρέ̟εται η το̟οθέτηση
διαφηµιστικών ε̟ιγραφών στα κτίρια ή τον ̟εριβάλλοντα χώρο των µελών του ΤΣΠ.



Υλικά κατασκευής των ε̟ιγραφών και των ̟ινακίδων σήµανσης µ̟ορούν να είναι µόνο το µέταλλο
και το ξύλο, βαµµένα ή τεχνητά ̟αλαιωµένα, καθώς και η ̟έτρα. Μόνο σε σηµεία ̟ου γειτνιάζουν
µε τη θάλασσα ε̟ιτρέ̟εται η το̟οθέτηση ε̟ιγραφών και ̟ινακίδων σήµανσης κατασκευασµένων
α̟ό plexyglass.



Α̟αγορεύονται:
-

Ε̟ιγραφές και ̟ινακίδες σήµανσης µε ανάγλυφα γράµµατα ή φωσφορικές βαφές. Ε̟ιτρέ̟ονται
ωστόσο οι ε̟ιγραφές µε ανάγλυφα γράµµατα σε ̟έτρα ή σε ξύλο.

-

Ε̟ιγραφές και ̟ινακίδες σήµανσης α̟ό ραµ̟οτέ, αλουµίνιο, ̟λαστικό, µε ε̟ικολληµένα
γράµµατα και χαρτόνι.

-

Ε̟ιγραφές και ̟ινακίδες σήµανσης ̟λαστικές ή γυάλινες µε εσωτερικό φωτισµό.

-

Ε̟ιγραφές και ̟ινακίδες σήµανσης µε νέον, φθόριο, χρωµατιστά λαµ̟άκια.



Οι ε̟ιγραφές µ̟ορούν να φωτίζονται. Θα ̟ρέ̟ει να ε̟ιλέγεται η σεµνότερη και συνε̟έστερη λύσης ως
̟ρος το σχήµα, το υλικό και τον α̟οδιδόµενο φωτισµό, ανάλογα και µε την χρήση και τη το̟οθεσία.



Η ανάρτηση - στερέωση των ε̟ιγραφών θα ̟ρέ̟ει να γίνεται κατά τρό̟ο ̟ου να µην ε̟ιφέρει µόνιµες
βλάβες στα αρχιτεκτονικά µέλη των κτιρίων.

Προδιαγραφές εξο̟λισµού:


∆ιατήρηση κατάλληλης θερµοκρασίας στους εσωτερικούς χώρους τόσο για τους χειµερινούς όσο και για
τους καλοκαιρινούς µήνες µε τη χρήση φυσικών ή µηχανικών (κατ’ εξαίρεση και εφόσον είναι
α̟αραίτητο) µέσων θέρµανσης και δροσισµού.



Το µέλος οφείλει να διαθέτει ε̟αρκή µέσα µηχανικού ή φυσικού αερισµού των εσωτερικών χώρων. Ο
εξαερισµός ̟ρέ̟ει να διατηρείται καθαρός και σε καλή κατάσταση και να συντηρείται.
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Προδιαγραφές α̟οκατάστασης ̟αραδοσιακής µορφής κτίσµατος (χαρακτηρισµένου η όχι):
Η µεθοδολογία και οι διαδικασίες ανά̟λασης ενός ̟αραδοσιακού (χαρακτηρισµένου ή όχι) κτίσµατος, µε
σκο̟ό τη χρησιµο̟οίηση του, θα ̟ρέ̟ει υ̟οχρεωτικά να ακολουθεί τις ε̟ιταγές των σχετικών γενικών ή
ειδικών θεσµικών ρυθµίσεων ̟ου αφορούν στο συγκεκριµένο κτίσµα, οικισµό ή νησί.
Σε κάθε ̟ερί̟τωση όµως, θα ̟ρέ̟ει να λαµβάνονται υ̟όψη τα ̟αρακάτω:
•

Όσο το δυνατόν µεγαλύτερος σεβασµός στη διατήρηση των ̟ρωτογενών τυ̟ολογικών χαρακτηριστικών
του κτίσµατος.

•

Στις ̟ερι̟τώσεις ̟ου α̟αιτούνται λειτουργικές ̟ροσαρµογές για λόγους ικανο̟οίησης ̟ροδιαγραφών
και κανονισµών ̟ου α̟ορρέουν α̟ό την νοµοθεσία, αυτές να ε̟ιτυγχάνονται χωρίς να αλλοιώνονται
τα βασικά τυ̟ολογικά χαρακτηριστικά, ούτε να θίγεται η δοµική λειτουργία του κτίσµατος.

•

Οι ̟ροσαρµογές ̟ου αφορούν την αισθητική αναβάθµιση των κτιρίων θα ̟ρέ̟ει να ̟ροσανατολίζονται
στον καθαρισµό α̟ό ̟εριττά και ασύµβατα στοιχεία ό̟ως είναι συνήθως τα κουφώµατα και οι
ε̟ιγραφές και την αντικατάσταση τους µε άλλα ̟ου υ̟ακούν στην αισθητική αντίληψη του το̟ικού
̟αραδοσιακού αρχιτεκτονικού ιδιώµατος.

•

Να ε̟ιδιώκεται η διατήρηση της αµφίδροµης σχέσης του κτίσµατος-̟εριβάλλοντος όσον αφορά την
κλίµακα (διατήρηση µετρικών σχέσεων) και την ̟ροστασία του ελεύθερου χώρου καθώς και του
̟ρασίνου µέσα ή γύρω α̟ό τα κτίσµατα.

•

Να ε̟ιδιώκεται η ̟ροστασία των συνοδευτικών κατασκευών στην αµέσως εγγύτερη ̟εριοχή του
κτίσµατος (µάντρες – αυλόθυρες – ̟λακοστρώσεις κλ̟) ̟ου αναδεικνύουν το χαρακτήρα του.

•

Να ε̟ιδιώκεται η διατήρηση και α̟οκατάσταση των ̟αραδοσιακών µορφολογικών στοιχείων των
όψεων στα ̟αραδοσιακά κτίσµατα και η α̟οµάκρυνση των µεταγενέστερων ασύµβατων δοµικών
στοιχείων ̟ου αλλοιώνουν το ύφος τους.

Προδιαγραφές διαµόρφωσης - εκσυγχρονισµού υφιστάµενου µη ̟αραδοσιακού κτίσµατος σε οικισµό ή σε
̟εριοχή ό̟ου δεν υ̟άρχουν θεσµοθετηµένες οδηγίες:
Για υφιστάµενα σύγχρονα κτίσµατα τα ο̟οία δεν χαρακτηρίζονται α̟ό ιδιαίτερα ενδιαφέροντα
αρχιτεκτονικά στοιχεία, θα ̟ρέ̟ει να υ̟άρχει µέριµνα για τη µορφολογική ένταξη και την αισθητική
αναβάθµισή τους, σύµφωνα µε το κανονιστικό - θεσµικό ̟λαίσιο του νησιού.
Σε κάθε ̟ερί̟τωση, θα ̟ρέ̟ει να χρησιµο̟οιούνται δοµικά και µορφολογικά στοιχεία συµβατά για την
ανάδειξη και α̟οκατάσταση υφιστάµενων όψεων όσο και για τις αναγκαίες λειτουργικές ̟αρεµβάσεις
τηρώντας τις ̟αρακάτω γενικές κατευθύνσεις ανάλογα µε την ̟ερί̟τωση:


Τα κουφώµατα να είναι ξύλινα, χρωµατιστά.
Σε εξαιρετικές µόνο ̟ερι̟τώσεις, µ̟ορούν να είναι χρωµατιστά αλουµινίου σε α̟λά σχέδια και µόνο σε
̟ερι̟τώσεις µη ̟αραδοσιακών κτισµάτων, σε αυθεντικά ̟αραδοσιακά σχέδια και µοτίβα ̟ου
συναντώνται στο νησί, χωρίς µορφολογικές διακοσµητικές υ̟ερβολές. Η ̟ρόταση θα ̟ρέ̟ει να
συνοδεύεται α̟αραίτητα α̟ό σχέδιο ολόκληρης της ̟ρόσοψης του κτιρίου, σύντοµη τεχνική έκθεση ̟ου
θα αναφέρεται ο̟ωσδή̟οτε και το υλικό κατασκευής (ε̟ιθυµητή είναι η ύ̟αρξη φωτογραφίας α̟ό
υλο̟οιηµένο ̟αράδειγµα του ̟ροτεινόµενου κουφώµατος).



Α̟αγορεύονται τα κιγκλιδώµατα α̟ό αλουµίνιο, ε̟ιτρέ̟ονται µόνο ξύλινα ή µεταλλικά χρωµατιστά.



Τα ε̟ιχρίσµατα να είναι σύµφωνα µε τις υ̟οδείξεις του ΣΧΟΠ και της ΕΠΑΕ.



Οι ε̟ενδύσεις µε ̟λακίδια α̟αγορεύονται. Ε̟ιτρέ̟εται µόνο η ε̟ένδυση µε λιθοδοµή τουλάχιστον 25
εκατοστών καθώς και το αρµολόιµα. Ο καθαρισµός (αρµολόιµα) και χρωµατισµός ̟ροσόψεων (µερικώς
ή σε όλη την έκταση τους) ε̟ιτρέ̟ονται εφ’ όσον δεν καταστρέφονται ή αφαιρούνται ̟αραδοσιακά
δοµικά στοιχεία του κτίσµατος και δεν χρησιµο̟οιούνται χρωµατισµοί και τεχνικές ασύµβατες µε τα
αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά του νησιού. Η ̟ρόταση θα ̟ρέ̟ει να συνοδεύεται α̟αραίτητα α̟ό
τεχνική έκθεση ό̟ου θα ̟εριγράφονται οι ̟αρεµβάσεις και τα χρώµατα ̟ου θα χρησιµο̟οιηθούν.



Οι υ̟άρχοντες εξώστες ̟ρέ̟ει να αναµορφωθούν σύµφωνα µε τις υ̟οδείξεις του ΣΧΟΠ και της ΕΠΑΕ.



Σε ̟ερι̟τώσεις µεγάλων ασύµβατων υαλοστασίων εφόσον ̟ροτείνεται η αντικατάσταση τους θα ̟ρέ̟ει
να ρυθµίζεται και η αναλογία τους µε το κτίσµα µε την ̟ροσθήκη των αναγκαίων τοίχων και να
αναµορφωθούν σύµφωνα µε τις υ̟οδείξεις του ΣΧΟΠ και της ΕΠΑΕ.
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Α̟αγορεύεται η το̟οθέτηση τεντών µε βραχίονες. Στις ̟ερι̟τώσεις ̟ου κρίνεται αναγκαία η ύ̟αρξη
τους για λειτουργικούς λόγους, θα ̟ρέ̟ει να είναι ουδέτερων χρωµατισµών και να φέρονται α̟ό
σκελετούς α̟λούς µεταλλικούς ή ξύλινους ικανών διατοµών.



Είναι δυνατή η το̟οθέτηση διακοσµητικών στοιχείων ̟ου εξυ̟ηρετούν την αισθητική αναβάθµιση της
̟ρόσοψης και της αυλής των κτιρίων, ό̟ως ̟ήλινων ̟αραδοσιακών σκευών κυκλαδικής ̟ροέλευσης και
ενδηµικών φυτών.

3.1.12. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ


Οι υ̟εύθυνοι των µελών ̟ρέ̟ει να εξασφαλίζουν την ε̟ίβλεψη, την καθοδήγηση και την κατάρτιση του
̟ροσω̟ικού.



Το σύνολο των εργαζοµένων θα ̟ρέ̟ει να γνωρίζει καλά το νησί, την ̟αράδοσή του, τις διενεργούµενες
εκδηλώσεις κλ̟. (το̟ογνωσία) και αν είναι δυνατόν να έχει συµµετάσχει σε σχετικά σεµινάρια
κατάρτισης. Ε̟ίσης θα ̟ρέ̟ει να γνωρίζει το ̟εριεχόµενο του διατιθέµενου ενηµερωτικού υλικού ̟ου
̟εριγράφεται στην ̟αράγραφο 3.1.4 «Προβολή».



Το ̟ροσω̟ικό ̟ρέ̟ει να είναι κατάλληλα ενδεδυµένο, ανάλογα µε τα καθήκοντα ̟ου έχει και η
εξωτερική εµφάνιση των εργαζοµένων να είναι ̟ροσεγµένη και καθαρή.



Η συµµετοχή του ̟ροσω̟ικού είναι υ̟οχρεωτική σε σεµινάρια ̟ου θα διοργανώνονται α̟ό την
Ανα̟τυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε. και α̟ό το ΤΣΠ µε στόχο την οργανωµένη και οµοιόµορφη
εκ̟αίδευσή του.

3.1.13. ΑΣΦΑΛΕΙΑ


Το µέλος θα ̟ρέ̟ει να τηρεί όλους τους κανόνες ασφάλειας σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.



Στους χώρους/εγκαταστάσεις του µέλους θα ̟ρέ̟ει να υ̟άρχει ο αναγκαίος εξο̟λισµός, σύµφωνα µε τη
νοµοθεσία, για την ̟υρόσβεση σε ̟ερί̟τωση ̟υρκαγιάς.



Κάθε µέλος θα ̟ρέ̟ει να διαθέτει ενηµερωτικό έντυ̟ο για την αντιµετώ̟ιση ̟υρκαγιάς, σεισµού ή
̟αλιρροϊκού κύµατος το ο̟οίο θα διανέµει στους ̟ελάτες/ε̟ισκέ̟τες και το ̟ροσω̟ικό του το ο̟οίο θα
είναι εκ̟αιδευµένο για την αντιµετώ̟ιση των έκτακτων αυτών γεγονότων.

3.1.14. ΥΓΙΕΙΝΗ


Οι χώροι/εγκαταστάσεις του µέλους ̟ρέ̟ει να είναι καθαροί, καλά συντηρηµένοι και ̟ερι̟οιηµένοι.
Πρέ̟ει να καθαρίζονται και να συντηρούνται τακτικά και σύµφωνα µε συγκεκριµένο ̟ρόγραµµα.



Το µέλος ̟ου είναι υ̟οχρεωµένο να εφαρµόζει την κοινοτική και εθνική νοµοθεσία ̟ερί υγιεινής των
τροφίµων, θα ̟ρέ̟ει να τηρεί αυτή ̟ιστά σύµφωνα µε τις οδηγίες του ΕΦΕΤ (σχετικές ̟ληροφορίες στην
ιστοσελίδα www.efet.gr).



Α̟αγορεύεται το κά̟νισµα στους κλειστούς δηµόσιους χώρους.

3.1.15. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ)


Η ε̟ιχείρηση διαθέτει ̟ιστο̟οίηση ̟αρεχόµενων υ̟ηρεσιών α̟ό αναγνωρισµένο διεθνές σύστηµα (̟.χ.
ISO).



Η ε̟ιχείρηση διαθέτει ̟ιστο̟οίηση ενεργειακής διαχείρισης α̟ό αρµόδιο φορέα (̟.χ. ΚΑΠΕ).
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ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
3.2.1.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ∆ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ

3.2.1.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ
Οι ̟ροδιαγραφές ̟ου ακολουθούν α̟οτελούν κριτήρια αξιολόγησης για όλες τις ε̟ιχειρήσεις
διανυκτέρευσης (καταλύµατα) ̟ου εντάσσονται στο ΤΣΠ Κυκλάδων, ανεξάρτητα α̟ό τον τύ̟ο και την
ειδική κατηγορία, των ο̟οίων οι ειδικές ̟ροδιαγραφές ̟ροσδιορίζονται στην ̟αράγραφο 3.2.1.2 ̟ου
ακολουθεί.
Τα καταλύµατα ̟ρέ̟ει να εφαρµόζουν κατ’ ελάχιστο τα ̟ροβλε̟όµενα α̟ό τα σχετικά Προεδρικά
∆ιατάγµατα. Ε̟ι̟λέον, των όρων και ̟ροδιαγραφών των ανωτέρω, οι ε̟ιχειρήσεις µέλη του ΤΣΠ
Κυκλάδων ̟ου ̟αρέχουν υ̟ηρεσίες διαµονής οφείλουν να ̟ληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:
Χώρος υ̟οδοχής / αναµονής ̟ελατών
Ο χώρος υ̟οδοχής (εφόσον α̟αιτείται) α̟οτελεί τον ̟ρώτο χώρο µε τον ο̟οίο έρχεται σε ε̟αφή ο ̟ελάτης
και καθορίζει σε µεγάλο βαθµό τη διάθεση του και τον τρό̟ο µε τον ο̟οίο θα α̟οδεχτεί στη συνέχεια και τις
υ̟όλοι̟ες υ̟ηρεσίες. Συγκεκριµένα, θα ̟ρέ̟ει να ακολουθούνται τα ακόλουθα:


Ο χώρος υ̟οδοχής / αναµονής των ̟ελατών α̟οτελεί ενιαίο σύνολο µε τους υ̟όλοι̟ους χώρους της
ε̟ιχείρησης και είναι α̟λά διακοσµηµένος ώστε να διατηρεί τη λειτουργικότητά του.



Η αρχιτεκτονική εσωτερικού χώρου ή ορισµένα στοιχεία της θα ̟ρέ̟ει να έχουν σχέση µε την το̟ική
̟αραδοσιακή αισθητική και αρχιτεκτονική. Ε̟ιδιώκεται η ε̟ιλογή α̟ό διακοσµητικά στοιχεία ̟ου
αναδεικνύουν την ιδιαιτερότητα του νησιού στο ο̟οίο εδρεύει το κατάλυµα. Προτείνεται η συνεργασία
µε αρχιτέκτονα, ώστε να διασφαλιστεί η ̟οιότητα του τελικού α̟οτελέσµατος.



Υ̟άρχουν αναρτηµένες καλαίσθητες αφίσες, ̟ίνακες, γκραβούρες, ̟λαισιωµένες φωτογραφίες κλ̟ µε
το̟ία και άλλα αξιόλογα στοιχεία του νησιού (στις τουριστικές ε̟ι̟λωµένες ε̟αύλεις και κατοικίες
βρίσκονται στο καθιστικό).



Υ̟άρχει ο α̟αραίτητος εξο̟λισµός για τις συναλλαγές µε τους ̟ελάτες (ταµειακή µηχανή, µηχανήµατα
̟ιστωτικών καρτών, fax, υ̟ολογιστής, εκτυ̟ωτής κλ̟) και ο εξο̟λισµός για την ε̟ικοινωνία µε ̟ελάτες
για κρατήσεις ή ̟ληροφορίες (τηλέφωνα, αυτόµατος τηλεφωνητής, e-mail, ίντερνετ κλ̟).



Στο χώρο υ̟οδοχής υ̟άρχει κοινόχρηστο WC (ξεχωριστό για άνδρες και για γυναίκες), χώρος
α̟οθήκευσης α̟οσκευών, θυρίδα φύλαξης τιµαλφών, βεστιάριο και φαρµακείο ευρείας σύνθεσης.



Πρέ̟ει να υ̟άρχει µέριµνα για τη διατήρηση κατάλληλης θερµοκρασίας τόσο για τους χειµερινούς όσο
και για τους καλοκαιρινούς µήνες µε τη χρήση φυσικών ή µηχανικών (κατ’ εξαίρεση και εφόσον είναι
α̟αραίτητο) µέσων θέρµανσης και δροσισµού.



Υ̟άρχουν αναρτηµένες οι ̟ερίοδοι λειτουργίας της ε̟ιχείρησης σε εµφανές σηµείο και σε καλαίσθητο
̟λαίσιο.

Εξωτερικοί χώροι


Υ̟άρχει φροντίδα για την ανάδειξη των εξωτερικών χώρων και τη διατήρηση οµοιοµορφίας µε το
το̟ικό φυσικό ̟εριβάλλον. Ο κή̟ος ̟ρέ̟ει να έχει διακοσµηθεί µε καλλω̟ιστικά φυτά ̟ου ευδοκιµούν
στις κλιµατολογικές και εδαφολογικές συνθήκες της ̟εριοχής. Τα διακοσµητικά στοιχεία των εξωτερικών
χώρων θα ̟ρέ̟ει να έχουν σχέση µε τη λαϊκή ̟αράδοση του νησιού.



Θα ̟ρέ̟ει να υ̟άρχουν ευδιάκριτες, καλαίσθητες και φιλικές ̟ρος το ̟εριβάλλον ̟ινακίδες σήµανσης,
σε κατάλληλα σηµεία των διαδροµών ̟ρος το κατάλυµα για τη διευκόλυνση του ̟ροσανατολισµού των
̟ελατών.



Μ̟ορούν να διαµορφωθούν αύλειοι χώροι ή βεράντες ανά δωµάτιο/ διαµέρισµα, στα ̟ρότυ̟α του
ύφους της ε̟ιχείρησης και της το̟ικής αρχιτεκτονικής (̟ροαιρετικό).
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Τα έ̟ι̟λα των εξωτερικών χώρων (όχι ̟λαστικά) θα ̟ρέ̟ει να είναι καλαίσθητα, καλά συντηρηµένα και
σε αισθητική αρµονία µε τον ̟εριβάλλοντα χώρο. Προαιρετικά και εφόσον α̟αιτείται, θα ̟ρέ̟ει να
υ̟άρχουν οµ̟ρέλες (υ̟οχρεωτικά λευκού χρώµατος) ή υ̟όστεγα α̟ό ξύλο ή µέταλλο (̟.χ. ̟έργκολα)
για σκίαση.

∆ωµάτια


Η διαµόρφωση των χώρων των δωµατίων στα καταλύµατα ̟ρέ̟ει να εξασφαλίζει την άνετη διαµονή
και µετακίνηση των ε̟ισκε̟τών µέσα στο χώρο. Κατά συνέ̟εια ̟ρέ̟ει να είναι ευρύχωρα, φωτεινά,
καλά συντηρηµένα και καθαρά. Πρέ̟ει να διατηρούν το ύφος της ε̟ιχείρησης και να συµµορφώνονται
µε τις αρχιτεκτονικές ̟ροδιαγραφές του ΤΣΠ. Θα ̟ρέ̟ει να α̟οτελούν ενιαίο αισθητικό και
αρχιτεκτονικό σύνολο µε την υ̟όλοι̟η ε̟ιχείρηση.



Τα έ̟ι̟λα (όχι ̟λαστικά) θα ̟ρέ̟ει να είναι καλαίσθητα, να ταιριάζουν µε την αισθητική του χώρου, να
διατηρούνται σε καλή κατάσταση και να είναι ̟άντα καθαρά (̟ροτεραιότητα θα ̟ρέ̟ει να δίδεται σε
έ̟ι̟λα α̟ό το̟ικούς κατασκευαστές και το̟ικά υλικά).



Πρέ̟ει να υ̟άρχει µέριµνα για τη διατήρηση κατάλληλης θερµοκρασίας στα δωµάτια µε την
εγκατάσταση δικτύου θέρµανσης για τους χειµερινούς µήνες και την εξασφάλιση φυσικών ή µηχανικών
(κατ’ εξαίρεση και εφόσον είναι α̟αραίτητο) µέσων δροσισµού κατά τους καλοκαιρινούς µήνες
λειτουργίας της ε̟ιχείρησης.



Ο ηλεκτρικός εξο̟λισµός θα ̟ρέ̟ει να λειτουργεί και να είναι καλής ̟οιότητας και ασφαλής (δεν
ε̟ιτρέ̟εται η χρήση φωτιστικών στηλών α̟ό «νέον»). Χρησιµο̟οιούνται λαµ̟τήρες µειωµένης
κατανάλωσης και σύστηµα εξοικονόµησης ενέργειας.



Τα σεντόνια και οι ̟ετσέτες θα ̟ρέ̟ει να βρίσκονται σε αρµονία µε τον υ̟όλοι̟ο εξο̟λισµό του χώρου,
να έχουν λευκό χρώµα, να είναι καλαίσθητα, ̟άντα καθαρά και διατηρηµένα σε καλή κατάσταση.



Η ε̟ιχείρηση ̟ρέ̟ει να είναι σε θέση να διαθέσει ̟αιδικό κρεβάτι ή κάθισµα αν της ζητηθεί.



Σε κάθε δωµάτιο υ̟άρχει ψυγείο το ο̟οίο θα ̟ρέ̟ει να διαθέτει διάφορα είδη ̟οτών, νερό, χυµούς κλ̟.
Μεταξύ των ̟οτών ̟ρέ̟ει να συµ̟εριλαµβάνεται τουλάχιστον ένα το̟ικό ̟οτό, ̟.χ. κρασί, λικέρ ή
τσί̟ουρο. Τέλος, θα ̟ρέ̟ει να υ̟άρχουν συνοδευτικά ό̟ως συσκευασµένοι ξηροί καρ̟οί, ξερά σύκα
κλ̟. κατά ̟ροτίµηση α̟ό το̟ικό ̟αραγωγό. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου ̟ροβλέ̟εται κουζίνα στο
δωµάτιο/διαµέρισµα, το ψυγείο το̟οθετείται υ̟οχρεωτικά σε αυτό το χώρο.



Σε κάθε δωµάτιο ̟ρέ̟ει να υ̟άρχει τηλεόραση, συσκευή τηλεφώνου και δυνατότητα κλήσης γραµµής
εξωτερικής ή εσωτερικής, ίντερνετ και e-mail. Για τη λειτουργία της τηλεόρασης, του τηλεφώνου και του
ίντερνετ θα ̟ρέ̟ει να υ̟άρχει σχετικό έντυ̟ο σε εµφανές σηµείο. Ε̟ίσης θα ̟ρέ̟ει να υ̟άρχει έντυ̟ο
̟ου να ̟εριλαµβάνει τα τηλέφωνα ̟ρώτης ανάγκης σε εµφανές σηµείο κοντά στο τηλέφωνο. Στις
κατοικίες, τα διαµερίσµατα και τις ε̟αύλεις η συσκευή το̟οθετείται στο χώρο του καθιστικού.



Σε κάθε δωµάτιο υ̟άρχει ραδιόφωνο (̟ροαιρετικά) µε τουλάχιστον δύο ̟ροε̟ιλεγµένους σταθµούς εκ
των ο̟οίων ο ένας το̟ικός.

Λουτρό


Το λουτρό ̟ρέ̟ει να διαθέτει τον α̟αραίτητο εξο̟λισµό ο ο̟οίος θα ̟ρέ̟ει να διατηρείται καθαρός και
σε καλή κατάσταση. Οι χώροι θα ̟ρέ̟ει να είναι κατασκευασµένοι έτσι ώστε να τηρούν τις σχετικές
διατάξεις για την υγιεινή. Ε̟ι̟λέον το ̟ροσω̟ικό των δωµατίων θα ̟ρέ̟ει να φροντίζει για την
α̟ολύµανση του µετά α̟ό το τέλος κάθε διαµονής.



Ο νι̟τήρας του µ̟άνιου θα ̟ρέ̟ει να είναι ̟λαισιωµένος α̟ό ̟άγκο ό̟ου ο ̟ελάτης θα µ̟ορεί να
το̟οθετεί τα ̟ροσω̟ικά του είδη.



Ε̟ίσης θα ̟ρέ̟ει να υ̟άρχουν ε̟ι̟λέον υλικά και εξο̟λισµός, ό̟ως σκαµνάκι µ̟άνιου, κάδος µε
κα̟άκι, σα̟ουνοθήκες και σα̟ούνια.



Υ̟οχρεωτική είναι η χορήγηση σάκων για τα ά̟λυτα ρούχα.



Στο λουτρό ̟ρέ̟ει να υ̟άρχει σύστηµα εξοικονόµησης νερού.



Πρέ̟ει να α̟οφεύγεται, στο µέτρο του δυνατού, η χρήση ̟λαστικού.
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Κουζίνα
Στην ̟ερί̟τωση ̟ου ̟ροβλέ̟εται κουζίνα:


Πρέ̟ει να υ̟άρχει καφετιέρα φίλτρου, ηλεκτρική φρυγανιέρα ή τοστιέρα, ̟λήρης κουζίνα µε φούρνο
και εστίες (ηλεκτρική ή υγραερίου). Το ̟ροσω̟ικό υ̟οδοχής ̟ρέ̟ει να ενηµερώνει τους ̟ελάτες για τον
τρό̟ο λειτουργίας των ̟αρα̟άνω συσκευών.



Πρέ̟ει να υ̟άρχουν τα α̟αραίτητα σκεύη για µαγείρεµα.



Πρέ̟ει να διατίθενται υλικά καθαρισµού (σφουγγαράκι και ̟ανάκι κουζίνας, χαρτί κουζίνας, υγρό
̟ιάτων κλ̟).



Μ̟ορούν να διατίθενται υλικά για την ̟αρασκευή ̟ρωινού γεύµατος ό̟ως: καφές, φίλτρα, ζάχαρη,
γάλα, φρυγανιές, µέλι, µαρµελάδες κλ̟ (̟ροαιρετικό). Σε αυτή την ̟ερί̟τωση, η ε̟ιχείρηση φροντίζει
ώστε τα υλικά να είναι συσκευασµένα σε κλειστές συσκευασίες, να είναι σωστά συντηρηµένα και να µην
έχουν υ̟οστεί αλλοίωση. Χρησιµο̟οιούνται κατά ̟ροτίµηση το̟ικά ̟ροϊόντα (µέλι, αφεψήµατα,
̟αξιµάδια, µαρµελάδες, γλυκά κλ̟).



Στο τρα̟έζι του φαγητού, το τρα̟εζοµάντιλο θα ̟ρέ̟ει να είναι βαµβακερό, ανοιχτού χρώµατος και
καθαρό. Τα σερβίτσια ̟ρέ̟ει να είναι κεραµικά ή α̟ό ̟ορσελάνη και τα ̟οτήρια γυάλινα. Ε̟ίσης, τα
σερβίτσια φαγητού θα ̟ρέ̟ει να δένουν αρµονικά µε τη διακόσµηση του χώρου και να ̟ροέρχονται,
κατά ̟ροτίµηση, α̟ό το̟ικούς κατασκευαστές.

Χώροι εστίασης, café ή snack bar


Η τρα̟εζαρία (εφόσον ̟ροβλέ̟εται) είναι ο χώρος στον ο̟οίο ̟ροσφέρεται το ̟ρωινό, το γεύµα και το
δεί̟νο.



Οι χώροι εστίασης, café ή snack bar και σε αυτή την ̟ερί̟τωση ̟ρέ̟ει να ακολουθούν το ύφος της
ε̟ιχείρησης και να ενσωµατώνουν στοιχεία α̟ό την το̟ική αρχιτεκτονική.



Η διαµόρφωση των χώρων, ο εξο̟λισµός, σε συνδυασµό ̟άντα µε τα ̟ροσφερόµενα ̟ιάτα, ̟ρέ̟ει να
διευκολύνουν την ανάδειξη των το̟ικών εθιµοτυ̟ικών ̟ου σχετίζονται µε τη διαδικασία του φαγητού.



Ο εξο̟λισµός θα ̟ρέ̟ει να ε̟αρκεί για την ε̟οχή της υψηλής ̟ληρότητας χωρίς να δηµιουργεί
συνωστισµό στους χώρους και να ε̟ιτρέ̟ει την ελεύθερη διακίνηση των ε̟ισκε̟τών.



Οι χώροι ̟ρέ̟ει να είναι φωτεινοί.



Οι καρέκλες θα ̟ρέ̟ει να είναι ξύλινες ή µεταλλικές µε ή χωρίς φυσική ψάθα και τα τρα̟έζια α̟ό ξύλο
ή µέταλλο ανάλογου τύ̟ου και χρώµατος (̟ροτεραιότητα θα ̟ρέ̟ει να δίδεται σε έ̟ι̟λα α̟ό το̟ικούς
κατασκευαστές και το̟ικά υλικά). Θα ̟ρέ̟ει να είναι καλαίσθητα, να ταιριάζουν µε την αισθητική του
χώρου, να διατηρούνται σε καλή κατάσταση και να είναι ̟άντα καθαρά.



Στο εστιατόριο το τρα̟εζοµάντιλο, το να̟ερόν και οι ̟ετσέτες θα ̟ρέ̟ει να είναι καλαίσθητα, καθαρά
και σε καλή κατάσταση. Προτείνονται λινά ή βαµβακερά υφάσµατα. Το κάθε τρα̟έζι έχει υ̟οχρεωτικά
στρωµένα ένα τρα̟εζοµάντιλο και ένα να̟ερόν, σε αισθητική αρµονία µεταξύ τους.



Θα ̟ρέ̟ει να υ̟άρχει οµοιόµορφος τρό̟ος µε τον ο̟οίο να στρώνονται τα τρα̟έζια ο ο̟οίος θα
ακολουθείται συστηµατικά.



Τα σερβίτσια θα ̟ρέ̟ει να είναι καθαρά και καλής ̟οιότητας. Μ̟ορεί να είναι κεραµικά ή α̟ό
̟ορσελάνη. Σε κάθε ̟ερί̟τωση, όταν υ̟άρχουν ̟αραδοσιακά σκεύη για το σερβίρισµα του εκάστοτε
εδέσµατος καλό θα ήταν να χρησιµο̟οιούνται. Κατά ̟ροτίµηση, κατασκευάζονται σε το̟ικά
εργαστήρια ή σε εργαστήρια άλλων νησιών των Κυκλάδων.



Τα ̟οτήρια είναι γυάλινα, σε σχήµα και µέγεθος ανάλογα µε το ̟οτό ̟ου σερβίρεται. Α̟αγορεύεται η
χρήση διαφηµιστικών ̟οτηριών ή άλλων σκευών σερβιρίσµατος.



Ο χώρος µ̟ορεί να διαθέτει τζάκι (̟ροαιρετικό). Σε αυτή την ̟ερί̟τωση, το τζάκι ̟ρέ̟ει να είναι
καλαίσθητο, να διατηρείται σε καλή κατάσταση και να είναι καθαρό.



Πρέ̟ει να υ̟άρχει µέριµνα για τη διατήρηση κατάλληλης θερµοκρασίας στους χώρους µε την
εγκατάσταση δικτύου θέρµανσης για τους χειµερινούς µήνες και την εξασφάλιση φυσικών ή µηχανικών
(κατ’ εξαίρεση και εφόσον είναι α̟αραίτητο) µέσων δροσισµού κατά τους καλοκαιρινούς µήνες
λειτουργίας της ε̟ιχείρησης.
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Πρέ̟ει να υ̟άρχουν ε̟αρκή µέσα µηχανικού ή φυσικού αερισµού των χώρων. Ο εξαερισµός ̟ρέ̟ει να
διατηρείται καθαρός και σε καλή κατάσταση και να συντηρείται.



Τα ̟ροϊόντα χειροτεχνίας ̟ρέ̟ει να χρησιµο̟οιούνται για τη διακόσµηση της αίθουσας, ως σκεύη
σερβιρίσµατος ή/και ως σκεύη εστίασης.



Υ̟άρχει καλαίσθητος κατάλογος εδεσµάτων και ̟οτών το̟οθετηµένος στην είσοδο του εστιατορίου
ό̟ου θα αναφέρονται οι ̟ροτάσεις της ηµέρας α̟ό τον σεφ. Ο σχεδιασµός και τα υλικά του καταλόγου
θα ̟ρέ̟ει να εναρµονίζονται µε τα αισθητικά ̟ρότυ̟α του ΤΣΠ.



Κατάλογος εδεσµάτων και ̟οτών θα διατίθεται ε̟ίσης και σε κάθε τρα̟έζι. Οι κατάλογοι θα είναι
κατασκευασµένοι σύµφωνα µε τα ̟ρότυ̟α του ΤΣΠ α̟ό φιλικά ̟ρος το ̟εριβάλλον υλικά, θα είναι
ευανάγνωστοι και θα έχουν καλή αισθητική και µορφή.



Ο κατάλογος είναι µεταφρασµένος στα αγγλικά και ̟ροαιρετικά σε άλλη µία γλώσσα της Ευρω̟αϊκής
Ένωσης.



Στον κατάλογο θα ̟ρέ̟ει να υ̟άρχει ένα αρχικό κείµενο µε το σήµα και τις βασικές αρχές του ΤΣΠ.
Ε̟ίσης θα αναφέρεται ότι η ε̟ιχείρηση ανήκει στο ΤΣΠ των Κυκλάδων.



Τα χρώµατα στους τοίχους θα ̟ρέ̟ει να είναι συµβατά µε τις ̟αραδοσιακές α̟οχρώσεις.



Στο φωτισµό (οροφής ή ε̟ιτοίχιο) α̟αγορεύεται η χρήση φωτιστικών στηλών µε «νέον».



Θα ̟ρέ̟ει να α̟οφεύγεται η χρήση κάθε είδους ̟λαστικού.



Η ε̟ιχείρηση ̟ρέ̟ει να διαθέτει εξο̟λισµό εστίασης για ̟αιδιά (̟.χ. ̟αιδικά καρεκλάκια).



Υ̟άρχει εξο̟λισµός (για το ̟ρωινό ̟ου σερβίρεται σε µ̟ουφέ) για τη διατήρηση των ̟ροϊόντων στην
κατάλληλη θερµοκρασία, ο ο̟οίος διασφαλίζει την ανάδειξη των το̟ικών εθιµοτυ̟ικών ̟ου σχετίζονται
µε τη διαδικασία του φαγητού.



Υ̟άρχει κατάλληλα διαµορφωµένος χώρος (̟άγκος, έ̟ι̟λο κλ̟) για την έκθεση το̟ικών
̟αραδοσιακών ̟ροϊόντων διατροφής. Ο χώρος αυτός βρίσκεται σε αισθητική αρµονία τόσο µε τον
̟αραδοσιακό χαρακτήρα και την αρχιτεκτονική και διακόσµηση της αίθουσας όσο και µε τα το̟ικά
̟αραδοσιακά ̟ροϊόντα διατροφής ̟ου εκτίθενται και διασφαλίζεται η συντήρησή τους.



Εάν εκτίθενται τόσο ̟ρώτες ύλες όσο και νω̟ά ̟ροϊόντα θα ̟ρέ̟ει να το̟οθετούνται σε διαφορετικές
̟ροθήκες.



Εάν εκτίθενται ευ̟αθή ̟ροϊόντα θα ̟ρέ̟ει να το̟οθετούνται σε ̟ροθήκες – ψυγεία.



Τα υλικά και η τεχνική της κατασκευής του σηµείου έκθεσης των ̟ροϊόντων θα ̟ρέ̟ει να είναι ιδιαίτερα
και να ̟αρα̟έµ̟ουν σε το̟ικές ̟αραδοσιακές τεχνικές.



Τα ̟ροϊόντα στις ̟ροθήκες θα ̟ρέ̟ει να συνοδεύονται α̟ό έντυ̟ο ενηµερωτικό υλικό, µεταφρασµένο
και στα αγγλικά στο ο̟οίο ̟αρέχονται ̟ληροφορίες σχετικά µε τον ̟αραγωγό, τις µεθόδους ̟αραγωγής
και διάθεσης κ.α.



Οι ώρες λειτουργίας του χώρου εστίασης και του café ή snack bar αναγράφονται σε καλαίσθητη
̟ινακίδα αναρτηµένη στην είσοδο κάθε χώρου.



Τα καταλύµατα µε µεγαλύτερη δυναµικότητα µ̟ορούν να διαθέτουν µία αίθουσα bar (̟ροαιρετικά).

Χώροι κουζίνας


Ο εξο̟λισµός των χώρων ̟αρασκευής των εδεσµάτων είναι κατασκευασµένος α̟ό ανθεκτικά υλικά (στη
διάβρωση) και υ̟οστηρίζει την εφαρµογή υγιεινής ορθής ̟ρακτικής.



Υ̟άρχει ο α̟αραίτητος εξο̟λισµός για τη διατήρηση των ̟ροϊόντων στην κατάλληλη θερµοκρασία.



Ο εξο̟λισµός ̟ρέ̟ει να διατηρείται ̟άντα καθαρός και σε καλή κατάσταση και να συντηρείται.



Ο σχεδιασµός, η διαρρύθµιση, η κατασκευή και οι διαστάσεις των χώρων ̟αρασκευής και α̟οθήκευσης
τροφίµων ̟ρέ̟ει να ε̟ιτρέ̟ουν τον κατάλληλο καθαρισµό ή/και α̟ολύµανση και να ̟ροστατεύουν
α̟ό τη συσσώρευση ρύ̟ων, την ε̟αφή µε τοξικά υλικά, την ̟τώση σωµατιδίων µέσα στα τρόφιµα και το
σχηµατισµό υγρασίας ή ανε̟ιθύµητης µούχλας στις ε̟ιφάνειες.
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Οι οροφές, ψευδοροφές και ό,τι είναι στερεωµένο σ’ αυτές ̟ρέ̟ει να είναι σχεδιασµένες,
κατασκευασµένες και ε̟ιστρωµένες έτσι ώστε να µην συσσωρεύονται ρύ̟οι και να ̟εριορίζεται η
συµ̟ύκνωση υδρατµών, η ανά̟τυξη ανε̟ιθύµητης µούχλας και η α̟ό̟τωση σωµατιδίων.



Οι ε̟ιφάνειες των δα̟έδων ̟ρέ̟ει να διατηρούνται σε καλή κατάσταση και να καθαρίζονται και να
α̟ολυµαίνονται εύκολα, γεγονός ̟ου α̟αιτεί τη χρήση στεγανών, µη α̟ορροφητικών, µη τοξικών
υλικών, τα ο̟οία να ̟λένονται.



Τα ̟αράθυρα και τα άλλα ανοίγµατα ̟ρέ̟ει να εφοδιάζουν το χώρο ̟αρασκευής των εδεσµάτων µε
ε̟αρκή µηχανικό ή φυσικό αερισµό και να σχεδιάζονται κατά τρό̟ο ̟ου να α̟οφεύγεται η συσσώρευση
ρύ̟ων. Εκείνα τα ο̟οία ανοίγουν ̟ρος την ύ̟αιθρο ̟ρέ̟ει, να είναι εφοδιασµένα µε δικτυωτά
̟λέγµατα ̟ροστασίας α̟ό τα έντοµα, τα ο̟οία µ̟ορούν να αφαιρεθούν εύκολα για να καθαριστούν.
Όταν το άνοιγµα των ̟αραθύρων µ̟ορεί να ̟ροκαλέσει µόλυνση των τροφίµων, τα ̟αράθυρα ̟ρέ̟ει
να ̟αραµένουν κλειστά και σφραγισµένα κατά τη διάρκεια της ̟αραγωγής. Πρέ̟ει να α̟οφεύγεται η
µηχανική ροή του αέρα α̟ό µολυσµένους (̟.χ. τουαλέτα, χώροι συλλογής σκου̟ιδιών) σε καθαρούς
χώρους.



Οι ε̟ιφάνειες των τοίχων ̟ρέ̟ει να διατηρούνται σε καλή κατάσταση και να καθαρίζονται και, να
α̟ολυµαίνονται εύκολα, ̟ράγµα ̟ου α̟αιτεί τη χρήση στεγανών, µη α̟ορροφητικών, µη τοξικών
υλικών, τα ο̟οία να ̟λένονται. Πρέ̟ει ε̟ίσης να είναι λείες µέχρι ύψους καταλλήλου (1,80 µ) ή
ε̟ιστρωµένες µε ̟λακάκια.



Οι χώροι ̟ρέ̟ει να ̟αρέχουν τις κατάλληλες συνθήκες θερµοκρασίας για την υγιεινή ε̟εξεργασία των
̟ροϊόντων, να ε̟ιτρέ̟ουν την άνετη κίνηση του ̟ροσω̟ικού και να είναι ε̟αρκείς για την ̟αρασκευή
των ̟ροϊόντων καθώς και για την ̟ροσωρινή αναµονή ηµιέτοιµων ̟ροϊόντων.



Στο χώρο ̟ροετοιµασίας ̟ρέ̟ει να υ̟άρχει διαχωρισµός χώρων ώστε να α̟οφεύγεται η ε̟ιµόλυνση
των νω̟ών και ακατέργαστων ̟ροϊόντων µε τα έτοιµα ̟ροϊόντα. Ε̟ι̟λέον διαχωρισµός του χώρου
̟λύσεως σκευών α̟ό το χώρο ̟ροετοιµασίας των εδεσµάτων, ό̟ως και διαχωρισµός των ε̟ιφανειών
κο̟ής για κρέατα, ψαρικά, λαχανικά.



Τα σκεύη υ̟οχρεωτικά είναι ανοξείδωτα και σε καλή κατάσταση.



Στην κουζίνα υ̟άρχει ̟αροχή ζεστού και κρύου νερού όλες τις ώρες.



Υ̟άρχει αναρτηµένη ειδική αφίσα µε τους βασικούς κανόνες υγιεινής.



Η κουζίνα διαθέτει υ̟οχρεωτικά µηχανικό εξαερισµό.



Ο εξο̟λισµός κουζίνας (̟άγκοι, µαχαίρια, σκεύη κλ̟) είναι εγκατεστηµένος κατά τρό̟ο ̟ου να
ε̟ιτρέ̟ει τον ε̟αρκή καθαρισµό των γύρω χώρων και είναι α̟ό υλικά τα ο̟οία µ̟ορούν να
καθαριστούν και να α̟ολυµανθούν εύκολα. Υ̟άρχουν κατάλληλες εγκαταστάσεις για τον καθαρισµό
και την α̟ολύµανση των εργαλείων και του εξο̟λισµού εργασίας.

Άλλοι κοινόχρηστοι χώροι (καθιστικό – διάδροµοι -τουαλέτες)


Ό̟ου υ̟άρχει καθιστικό ανεξάρτητο α̟ό το χώρο υ̟οδοχής (̟ροαιρετικά), αυτό θα ̟ρέ̟ει να είναι
ευρύχωρο, καθαρό, καλά συντηρηµένο, σε ισορρο̟ία µε την αισθητική της υ̟όλοι̟ης ε̟ιχείρησης και µε
την το̟ική ̟αραδοσιακή αρχιτεκτονική.



Η τηλεόραση το̟οθετείται στο καθιστικό σε ειδικό σηµείο κατάλληλα διαµορφωµένο και λειτουργεί
διακριτικά ώστε να µην ενοχλεί το σύνολο των ̟αρισταµένων.



Στο καθιστικό ̟ρέ̟ει να υ̟άρχουν διαθέσιµα ε̟ιτρα̟έζια ̟αιχνίδια, βιβλία και ̟εριοδικά.



Τα χρώµατα στους τοίχους θα ̟ρέ̟ει να είναι συµβατά µε τις ̟αραδοσιακές α̟οχρώσεις.



Στο φωτισµό (οροφής ή ε̟ιτοίχιο) α̟αγορεύεται η χρήση φωτιστικών στηλών µε «νέον».



Α̟αγορεύεται η χρήση κάθε είδους ̟λαστικού.



Στους διαδρόµους θα ̟ρέ̟ει να υ̟άρχουν καλαίσθητα δοχεία α̟ορριµµάτων τα ο̟οία θα ̟ρέ̟ει να
διατηρούνται καθαρά.



Στο καθιστικό και εφ’ όσον η ε̟ιχείρηση λειτουργεί τους χειµερινούς µήνες, θα υ̟άρχουν καλαίσθητα
χαλιά ή µοκέτες.
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Στους κοινόχρηστους χώρους και ̟ροαιρετικά στους διαδρόµους και τις τουαλέτες θα ̟ρέ̟ει να υ̟άρχει
µέριµνα για τη διατήρηση κατάλληλης θερµοκρασίας µε την εγκατάσταση δικτύου θέρµανσης για τους
χειµερινούς µήνες και την εξασφάλιση φυσικών ή µηχανικών (κατ’ εξαίρεση και εφόσον είναι
α̟αραίτητο) µέσων δροσισµού κατά τους καλοκαιρινούς µήνες λειτουργίας της ε̟ιχείρησης.



Ως κοινόχρηστες τουαλέτες νοούνται µόνο αυτές ̟ου εξυ̟ηρετούν τους ̟ελάτες/ε̟ισκέ̟τες κατά την
̟αραµονή τους στους κοινόχρηστους χώρους της ε̟ιχείρησης. Πρέ̟ει να είναι ̟άντα ̟λήρως
οργανωµένες, καθαρές και καλά συντηρηµένες. Πρέ̟ει να υ̟άρχει ̟αροχή ζεστού και κρύου νερού όλο
το εικοσιτετράωρο.



Στις κοινόχρηστες τουαλέτες λειτουργούν υ̟οχρεωτικά συστήµατα εξοικονόµησης νερού και ενέργειας.



Υ̟άρχει υ̟οχρεωτικά νι̟τήρας για το ̟λύσιµο των χεριών µε ̟αροχή ζεστού και κρύου νερού όλες τις
ώρες. Ο χώρος ό̟ου βρίσκεται ο νι̟τήρας (ή οι νι̟τήρες) είναι υ̟οχρεωτικά διαχωρισµένος α̟ό την
τουαλέτα. Στο χώρο αυτό, υ̟οχρεωτικά θα ̟ρέ̟ει να υ̟άρχει σα̟ούνι και θήκη µε χάρτινες ̟ετσέτες και
̟ροαιρετικά συσκευή για το στέγνωµα των χεριών. Ε̟ίσης ̟αροχή ηλεκτρικού ρεύµατος και ̟ρίζες.
Τέλος, ̟ρέ̟ει να υ̟άρχει κάλαθος αχρήστων.



Στις τουαλέτες ̟ρέ̟ει να υ̟άρχει καλός εξαερισµός ώστε να α̟οφεύγεται η µεταφορά οσµών ̟ρος τους
υ̟όλοι̟ους κοινόχρηστους χώρους της ε̟ιχείρησης.



Οι τουαλέτες διαθέτουν (̟ροαιρετικά) συστήµατα (̟.χ. φωτοκύτταρα) ̟ου ελαχιστο̟οιούν την ανάγκη
ε̟αφής των χεριών µε τα είδη υγιεινής κατά τη χρήση της τουαλέτας.



Υ̟άρχει θήκη για το χαρτί υγείας ̟ου είναι εφοδιασµένη µε χαρτί.



Υ̟άρχει κλειστός κάλαθος αχρήστων µέσα στην τουαλέτα.



Υ̟άρχει καθαρή βούρτσα λεκάνης.

Χώροι ̟ροσφοράς ειδικών υ̟ηρεσιών


Εφόσον ̟ροβλέ̟εται αίθουσα σεµιναρίων (̟ροαιρετικά), υ̟άρχει ο α̟αραίτητος εξο̟λισµός (̟ίνακες,
projectors, τηλεφωνικές γραµµές και συσκευές, υ̟ολογιστής, σύνδεση µε το ίντερνετ κλ̟).



Στο χώρο δηµιουργικής α̟ασχόλησης ̟αιδιών (εφόσον υ̟άρχει) η ε̟ιχείρηση ̟ρέ̟ει να διαθέτει τον
α̟αραίτητο εξο̟λισµό καθώς και ε̟ιτρα̟έζια ̟αιχνίδια.



Στην ε̟ιχείρηση µ̟ορεί να λειτουργεί κατάστηµα το̟ικών ̟ροϊόντων (̟ροαιρετικά).

Άλλοι λειτουργικοί χώροι ε̟ιχείρησης


Α̟αραίτητη είναι η ύ̟αρξη ξεχωριστού χώρου µε α̟οκλειστική χρήση τη φύλαξη των α̟ορρυ̟αντικών
και α̟ολυµαντικών ουσιών, καθώς και του εξο̟λισµού καθαρισµού. Ο χώρος αυτός θα ̟ρέ̟ει να έχει τη
δυνατότητα να κλειδώνει έτσι ώστε να µην µ̟ορούν να τον ̟ροσεγγίσουν αναρµόδια άτοµα. Θα ̟ρέ̟ει
να το̟οθετείται µακριά α̟ό τους χώρους εστίασης.



Ο χώρος φύλαξης ειδών καθαρισµού ̟ρέ̟ει να είναι καθαρός, συντηρηµένος και καλά οργανωµένος.
Ποτέ δεν ̟ρέ̟ει να το̟οθετείται στον χώρο αυτό χρησιµο̟οιηµένος εξο̟λισµός καθαρισµού χωρίς
αυτός να έχει ̟ρώτα καθαριστεί. Ποτέ δεν ̟ρέ̟ει να φυλάσσονται τρόφιµα σε αυτό το χώρο.



Ο χώρος ̟ου φυλάσσεται ο ιµατισµός της ε̟ιχείρησης ̟ρέ̟ει να είναι καθαρός, καλά συντηρηµένος και
καλά οργανωµένος.



Θα ̟ρέ̟ει υ̟οχρεωτικά να υ̟άρχει χώρος συλλογής των α̟ορριµµάτων σε ε̟αρκή α̟όσταση α̟ό την
ε̟ιχείρηση και όχι σε κοινή θέα, και σε κάθε ̟ερί̟τωση µακριά α̟ό τους χώρους διαχείρισης τροφίµων
και εστίασης. Υ̟οχρεωτικά θα ̟ρέ̟ει να υ̟άρχουν κάδοι ̟ου κλείνουν µε κα̟άκι. Οι κάδοι ό̟ως και
όλος ο χώρος ̟ρέ̟ει να καθαρίζονται τακτικά και βάσει ̟ρογράµµατος καθαρισµού.

Προσω̟ικό
Οι ελάχιστες α̟αιτήσεις του ̟ροσω̟ικού αναλύονται ̟αρακάτω:


Τα άτοµα ̟ου είναι υ̟εύθυνα για την υ̟οδοχή και τις υ̟όλοι̟ες υ̟ηρεσίες ̟ρέ̟ει να είναι κάτοχοι
ε̟αγγελµατικού δι̟λώµατος α̟ό αναγνωρισµένες σχολές τουριστικών ε̟αγγελµάτων ή να έχουν
σχετική ε̟αγγελµατική εµ̟ειρία ή να έχουν ̟αρακολουθήσει σεµινάρια κατάρτισης. Πρέ̟ει να
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γνωρίζουν µία τουλάχιστον ξένη γλώσσα, ανάλογα µε την τουριστική κίνηση του συγκεκριµένου νησιού
ό̟ου βρίσκεται η ε̟ιχείρηση. Ε̟ίσης ̟ρέ̟ει να είναι γνώστες της χρήσης του τηλε̟ικοινωνιακού και
ηλεκτρονικού εξο̟λισµού της ε̟ιχείρησης.


Η ε̟ιχείρηση θα ̟ρέ̟ει να διαθέτει στο ̟ροσω̟ικό της εγχειρίδιο λειτουργίας του καταλύµατος.



Οι υ̟άλληλοι της υ̟οδοχής θα ̟ρέ̟ει να φέρουν καρτελάκι µε το όνοµα και την αρµοδιότητά τους.



Οι εργαζόµενοι ̟ου α̟ασχολούνται στους χώρους εστίασης, εφόσον δεν έχουν ̟αρακολουθήσει ειδικά
σεµινάρια για την υγιεινή και ασφάλεια τροφίµων, εκ̟αιδεύονται α̟ό τον υ̟εύθυνο της ε̟ιχείρησης µε
τη χρήση συγκεκριµένου εγχειριδίου βασικών αρχών υγιεινής των τροφίµων του ΕΦΕΤ.

Υ̟ηρεσίες υ̟οδοχής
(ανεξάρτητα α̟ό το αν το κατάλυµα διαθέτει ειδικό σχετικό χώρο)


Οι ̟αρεχόµενες υ̟ηρεσίες είναι υψηλού ε̟ι̟έδου, σε συνδυασµό ̟άντα µε την ̟οιότητα και ̟ληρότητα
του εξο̟λισµού, ό̟ως και µε την εναρµόνιση του χώρου µε την το̟ική ̟αράδοση και αρχιτεκτονική,
αλλά και την ̟ροσω̟ική αισθητική του ε̟ιχειρηµατία. Ο ̟ελάτης, µε την άφιξή του στο κατάλυµα,
̟ρέ̟ει να αισθάνεται ότι βρίσκεται σε οικείο και σωστά οργανωµένο ̟εριβάλλον.



Κατά τις ̟εριόδους λειτουργίας της ε̟ιχείρησης, υ̟άρχει ανά ̟άσα στιγµή ένας υ̟εύθυνος ̟ου µε
̟ροθυµία α̟αντάει στις τηλεφωνικές κλήσεις και τα e-mail, ̟ραγµατο̟οιεί τις κρατήσεις και ακυρώσεις,
την ενηµέρωση και εξυ̟ηρέτηση των ̟ελατών και έχει την κατάλληλη ̟ληροφόρηση ώστε να ε̟εξηγεί το
̟εριεχόµενο του υλικού ̟ου ̟εριγράφεται στην ̟αράγραφο 3.1.4. «Προβολή».



Εκτός των ̟εριόδων λειτουργίας της ε̟ιχείρησης, η ε̟ικοινωνία εξασφαλίζεται συστηµατικά µε
ο̟οιονδή̟οτε ̟ρόσφορο τρό̟ο (κινητό τηλέφωνο, εκτρο̟ή κλήσης, e-mail, ταχυδροµείο) και κατ΄
ελάχιστο µε ένα αυτόµατο τηλεφωνητή ̟ου αναφέρει την ονοµασία της ε̟ιχείρησης, τις ̟εριόδους
λειτουργίας της, τη διαθεσιµότητα δωµατίων και τη διαδικασία κρατήσεων. Οι ίδιες ̟ληροφορίες θα
̟ρέ̟ει κατ’ ελάχιστο να ̟αρουσιάζονται στην ιστοσελίδα της ε̟ιχείρησης.



Ο ε̟ιχειρηµατίας ή το άτοµο ̟ου είναι ε̟ιφορτισµένο µε τον ̟αρα̟άνω ρόλο α̟αντά σε κάθε κλήση
και σε κάθε e-mail ή γράµµα σε εύλογο χρονικό διάστηµα (ει δυνατόν και αυθηµερόν).



Υ̟άρχει άτοµο διαθέσιµο για τη µεταφορά των α̟οσκευών (εφόσον ζητηθεί α̟ό τον ̟ελάτη).



Η ε̟ιχείρηση θα ̟ρέ̟ει να ̟αρέχει υ̟οχρεωτικά στον ̟ελάτη υ̟ηρεσίες fax, e-mail, ίντερνετ και
ηλεκτρονικό υ̟ολογιστή εφόσον του ζητηθεί. Σε κάθε ̟ερί̟τωση, θα ̟ρέ̟ει να διασφαλίζεται η
̟αράδοση του fax ή του e-mail. Στις τουριστικές ε̟ι̟λωµένες κατοικίες ή ε̟αύλεις, ο υ̟εύθυνος της
ε̟ιχείρησης ̟ρέ̟ει να διαθέτει ε̟ίσης αυτόµατο τηλεφωνητή ή κινητό ώστε να εξυ̟ηρετείται εύκολα ο
̟ελάτης.



∆ίδεται η δυνατότητα στον ̟ελάτη να διαχειριστεί ο ίδιος το ̟ροσω̟ικό του ηλεκτρονικό ταχυδροµείο
(εφόσον το ε̟ιθυµεί).



Η ε̟ιχείρηση δέχεται ̟ληρωµή τόσο µε µετρητά όσο και µε ̟ιστωτικές κάρτες.



Το ̟ροσω̟ικό υ̟οδοχής οφείλει να είναι ενηµερωµένο σχετικά µε τα δροµολόγια λεωφορείων, ̟λοίων
και αερο̟λάνων, να είναι σε θέση να ̟αρέχει ̟ληροφορίες για το νησί, τα αξιοθέατα, τυχόν
δραστηριότητες, διαδροµές, εκδηλώσεις κλ̟. ώστε να µ̟ορεί να εξυ̟ηρετεί τους ̟ελάτες. Ε̟ίσης, θα
είναι ̟ρόθυµο να ̟αρέχει ̟ληροφορίες σχετικά µε άλλες ε̟ιχειρηµατικές ή εµ̟ορικές δραστηριότητες
του νησιού ό̟οτε και εφόσον ζητηθεί (̟.χ. ̟ληροφορίες για ̟ροµήθεια το̟ικών ̟ροϊόντων,
̟αραδοσιακών υλικών και χειροτεχνηµάτων κλ̟).

Υ̟ηρεσίες δωµατίων


Κατά την ̟ρώτη ε̟αφή του ̟ελάτη µε το δωµάτιο κατάλυσης, το ̟ροσω̟ικό υ̟οδοχής κάνει την
α̟αραίτητη ενηµέρωση σχετικά µε τον τρό̟ο και την ασφάλεια λειτουργίας του εξο̟λισµού.



Κατά την άφιξη υ̟άρχει ένα µικρό δώρο (µικρό καλάθι µε φρούτα ή γλυκά, µ̟ουκάλι κρασί κλ̟.) για
τον ̟ελάτη στο δωµάτιο του.



Προτείνεται η ̟αροχή υ̟ηρεσιών εξυ̟ηρέτησης του ̟ελάτη στο δωµάτιο ̟.χ. ̟ρωινό, καφές –
αναψυκτικά κλ̟. (̟ροαιρετικό).
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Υ̟ηρεσίες χώρων εστίασης, café ή snack bar - Σερβιρίσµατα


Το bar ή το εστιατόριο µ̟ορεί να λειτουργεί και σε εξωτερικό χώρο, όταν οι κλιµατολογικές συνθήκες
και η κατασκευή του καταλύµατος το ε̟ιτρέ̟ουν (̟ροαιρετικό).



Το ̟ρωινό σερβίρεται σε µ̟ουφέ και ̟ρέ̟ει να εξασφαλίζεται η διατήρησή του στην κατάλληλη
θερµοκρασία συντήρησης και η σωστή ̟αρουσίαση των τροφίµων.



Στο ̟ρωινό θα ̟ρέ̟ει να ̟ροσφέρονται τα το̟ικά ̟ροϊόντα του νησιού ή της ̟εριοχής (̟.χ. µέλι,
αφεψήµατα, ̟αξιµάδια, µαρµελάδες, γλυκά κλ̟).



∆εν ε̟ιτρέ̟εται το σερβίρισµα “continental breakfast” και συντηρηµένων εισαγόµενων ̟ροϊόντων.



Το ̟ροσω̟ικό, κατά τη διάρκεια του ̟ρωινού, φροντίζει για το σερβίρισµα των ροφηµάτων.



Η εξυ̟ηρέτηση είναι άµεση και φιλική ώστε να ̟ροβάλλεται έντονα το ̟νεύµα φιλοξενίας.



Σε ̟ερί̟τωση ̟ου υ̟άρχει µουσική, θα ̟ρέ̟ει να είναι διακριτική και κατά ̟ροτίµηση ελληνική.



Προτείνεται κυρίως το̟ική κουζίνα µε το̟ικές ̟αραδοσιακές σ̟εσιαλιτέ. Πρέ̟ει να υ̟άρχει ̟ροσφορά
κατ’ ελάχιστον 3 το̟ικών ̟αραδοσιακών ̟ιάτων του νησιού2.



Στον κατάλογο υ̟άρχει ̟ροσφορά «το̟ικού ̟αραδοσιακού ̟ιάτου ηµέρας».



Στον κατάλογο ̟ρέ̟ει να ̟αρατίθενται, εκτός των άλλων, και το̟ικά ̟αραδοσιακά εδέσµατα, το̟ικά
̟ροϊόντα και το̟ικά ̟οτά, καθώς και οι ̟ροτάσεις της ηµέρας α̟ό τον chef.



Ο κατάλογος των τυριών ̟εριλαµβάνει εκτός της φέτας και το̟ικά τυριά. Θα ̟ρέ̟ει να ̟ροτείνεται
“Παλέτα των Κυκλαδίτικων Τυριών” η ο̟οία θα ̟εριλαµβάνει τουλάχιστον 6 τυριά α̟ό διάφορα νησιά
των Κυκλάδων. Για κάθε τυρί, ό̟ως ε̟ίσης για τα το̟ικά εδέσµατα/̟ροϊόντα, θα ̟ρέ̟ει να υ̟άρχει
σύντοµη ̟εριγραφή του τρό̟ου ̟αρασκευής και των τυ̟ικών χαρακτηριστικών του και να αναφέρεται
η ̟ροέλευση του.



Ο κατάλογος των ̟οτών ̟ρέ̟ει να ̟εριλαµβάνει και το̟ικά κρασιά των Κυκλάδων και άλλα ̟οτά
(ρακί, τσί̟ουρο, λικέρ, ρακόµελο, κα.) µε σύντοµη ̟εριγραφή των βασικών χαρακτηριστικών
(̟ροέλευση, χρονιά, ̟οικιλία).



Σε ̟ερί̟τωση ̟ου σερβίρεται κρασί ή ̟οτό χύµα, θα ̟ρέ̟ει να αναφέρεται στον κατάλογο η ̟ροέλευση
και η ̟οικιλία.



Προσφέρονται αρτοσκευάσµατα σε διάφορες ̟οικιλίες.



Στο café bar υ̟άρχει η δυνατότητα ̟ροσφοράς το̟ικών ̟ροϊόντων του νησιού ή της ̟εριοχής (µέλι,
αφεψήµατα, ̟αξιµάδια, µαρµελάδες, γλυκά κλ̟), κρύου ̟ιάτου µε το̟ικά ̟αραδοσιακά ̟ροϊόντα και
«ζεστού το̟ικού ̟ιάτου».



Στο bar τα ̟οτά σερβίρονται µε κατάλληλα συνοδευτικά (̟.χ. ξηροί καρ̟οί, ξερά σύκα κλ̟) κατά
̟ροτίµηση α̟ό το̟ικό ̟αραγωγό.



Πρέ̟ει να υ̟άρχει ̟άντα ελληνικός καφές φτιαγµένος µε τον ̟αραδοσιακό τρό̟ο (υ̟οχρεωτικά στη
φωτιά και ̟ροαιρετικά στη χόβολη και σε κάθε ̟ερί̟τωση, όχι στον ατµό).



Ιδιαίτερη ̟ροσοχή θα ̟ρέ̟ει να δίνεται στη διαδικασία και στον τρό̟ο σερβιρίσµατος των
̟ροσφερόµενων εδεσµάτων και ̟οτών. Συγκεκριµένα, τα εδέσµατα και ̟οτά ̟ρέ̟ει να σερβίρονται µε
την ακόλουθη σειρά:

2

-

Ορεκτικά µαζί µε τα ̟οτά

-

Κύριο ̟ιάτο

-

Ε̟ιδόρ̟ιο ή φρούτο

-

Στο τέλος του γεύµατος, καλό είναι να ̟ροσφέρεται ένα το̟ικό γλυκό ή ̟οτό (̟.χ. λουκούµι,
λικέρ) ή ελληνικός καφές.

Χαρακτηριστικά τοπικά εδέσµατα και τρόποι παρασκευής τους παρατίθενται στη µελέτη "Συµπληρωµατική
καταγραφή επιλεγµένων τοπικών φαγητών/προϊόντων - βιβλιογραφική προσέγγιση ως προς τη διαχρονικότητα των
τροφών και τη σχέση τους µε τα ήθη και έθιµα των Κυκλάδων. ∆ιαµόρφωση Συµβουλευτικού Καταλόγου Τοπικών
Παραδοσιακών Συνταγών και Τροφίµων", που εκπονήθηκε για λογαριασµό της Αναπτυξιακής Εταιρείας Κυκλάδων.
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Πρέ̟ει να µεσολαβεί κατάλληλο χρονικό διάστηµα µεταξύ των ̟αρα̟άνω, ώστε το γεύµα να είναι
ευχάριστο και να αναδεικνύει τις ιδιαιτερότητες των εδεσµάτων ̟ου το α̟οτελούν.



Πρέ̟ει να τηρούνται αυστηρά οι θερµοκρασίες σερβιρίσµατος για τα εδέσµατα και τα ̟οτά.



Ιδιαίτερη ̟ροσοχή δίνεται και στο ̟οτήρι σερβιρίσµατος.



Σε ̟ερί̟τωση ̟ου το κατάλυµα διαθέτει κοινόχρηστη βεράντα ή κή̟ο, θα µ̟ορεί να ̟ροσφέρεται ̟οτό
ή ̟ρόχειρο γεύµα µε το̟ικά υλικά και εδέσµατα (υ̟οχρεωτικά).

Πρώτες ύλες και ̟οιότητα εδεσµάτων


Οι ̟ρώτες ύλες ̟ου χρησιµο̟οιούνται ̟ροέρχονται κατά κύριο λόγο α̟ό ̟αραγωγούς του νησιού ό̟ου
βρίσκεται το κατάλυµα και των υ̟όλοι̟ων νησιών των Κυκλάδων. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου αυτό δεν είναι
εφικτό (είτε για λόγους ανε̟αρκούς ̟αραγωγής, είτε ε̟ειδή κά̟οιο βασικό ̟ροϊόν δεν ̟αράγεται στα
νησιά) θα ̟ρέ̟ει να ̟ροέρχονται α̟ό άλλα νησιά της Περιφέρειας ή α̟ό γειτονικές ̟εριοχές
Προσέγγισης LEADER ή Αειφόρου Ανά̟τυξης Αλιευτικών Περιοχών.



Είναι σκό̟ιµο να υ̟άρχει διαβεβαίωση α̟ό κάθε ̟αραγωγό ότι τα ̟ροϊόντα του είναι ασφαλή και η
̟αραγωγή τους έγινε σύµφωνα µε τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.



Τα βιολογικά ̟ροϊόντα, όταν υ̟άρχουν στον κατάλογο, θα ̟ρέ̟ει να είναι ̟ιστο̟οιηµένα και να
αναφέρονται.



Τα αρτοσκευάσµατα είναι φρέσκα και καλής ̟οιότητας.



Υ̟οχρεωτικά θα ε̟ισηµαίνονται τα κατεψυγµένα ̟ροϊόντα.



Στα ζεστά και κρύα ̟ιάτα χρησιµο̟οιείται α̟οκλειστικά άριστης ̟οιότητας ελαιόλαδο, κατά ̟ροτίµηση
το̟ικής ̟αραγωγής.



Οι ̟ατάτες ̟ου σερβίρονται είναι φρέσκιες ελληνικές, τηγανισµένες σε ελαιόλαδο. Σε καµία ̟ερί̟τωση
δεν ε̟ιτρέ̟εται η χρησιµο̟οίηση ̟ροτηγανισµένων ̟ροϊόντων.



Η ελληνική σαλάτα ̟ρέ̟ει να είναι φρεσκοκοµµένη και µε αρίστης ̟οιότητας ελαιόλαδο.

Υ̟ηρεσίες άλλων κοινόχρηστων χώρων


Οι κοινόχρηστοι χώροι ̟ρέ̟ει να είναι καθαροί, καλά συντηρηµένοι και ̟ερι̟οιηµένοι. Πρέ̟ει να
καθαρίζονται τακτικά και σύµφωνα µε συγκεκριµένο ̟ρόγραµµα.



Όταν η ε̟ιχείρηση διαθέτει κή̟ο, θα ̟ρέ̟ει να υ̟άρχει υ̟εύθυνος συντήρησης.



Εφόσον η ε̟ιχείρηση διαθέτει ̟ισίνα, θα ̟ρέ̟ει να υ̟άρχει υ̟εύθυνος ασφαλείας καθώς ε̟ίσης
υ̟εύθυνος συντήρησης και καθαρισµού της ή σύµβαση µε εταιρεία ̟αροχής ανάλογων υ̟ηρεσιών.



Εφόσον η ε̟ιχείρηση διαθέτει χώρο δηµιουργικής α̟ασχόλησης για τα ̟αιδιά, είναι υ̟οχρεωτική η
̟αρουσία ατόµου υ̟εύθυνου για την ̟αρακολούθηση και την καθοδήγηση τους.

Ειδικές Υ̟ηρεσίες – Καινοτοµία (̟ροαιρετικά)
Η ε̟ιχείρηση µ̟ορεί να ̟ροσφέρει ε̟ι̟ρόσθετες ειδικές υ̟ηρεσίες οι ο̟οίες εµ̟λουτίζουν και
αναβαθµίζουν το ̟αρεχόµενο τουριστικό ̟ροϊόν και το καθιστούν ̟ερισσότερο ανταγωνιστικό. Οι ειδικές
αυτές υ̟ηρεσίες µ̟ορούν να αναληφθούν είτε µονοµερώς είτε στο ̟λαίσιο δικτύωσης των µελών.


Η ε̟ιχείρηση σε συνεργασία µε το̟ικούς συλλόγους και φορείς, αθλητικά κέντρα, εταιρίες ̟αροχής
ειδικών µορφών τουρισµού, ̟ρακτορεία, χώρους εστίασης κ.α., µ̟ορεί να ̟ροχωρήσει στην ̟ροσφορά
ειδικών ̟ακέτων για την α̟ασχόληση του ̟ελάτη εκτός των χώρων του καταλύµατος. Ενδεικτικά
αναφέρονται εκδροµές και ξενάγηση σε αρχαιολογικούς χώρους και µνηµεία ή µοναστήρια ή
οργανωµένες εκδροµές για ορειβασία και ̟ερι̟άτους (trekking), ̟οδηλασία (mountain bike),
γευσιγνωσία, οινογνωσία, αναρρίχηση, ιστιο̟λοΐα, windsurfing, καταδύσεις, ι̟̟ασία, ̟ολιτιστικές
εκδηλώσεις, εκδροµές σε γειτονικά νησιά κ.α.



Η ε̟ιχείρηση µ̟ορεί να ̟ροχωρήσει και σε άλλες υ̟ηρεσίες ̟ρακτόρευσης εισιτηρίων ή κράτησης
θέσεων σε άλλες εταιρίες στην ̟ερί̟τωση ̟ου ο ̟ελάτης το ̟ροτιµά.
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Ασφάλεια


Το ενηµερωτικό έντυ̟ο για την αντιµετώ̟ιση ̟υρκαγιάς, σεισµού ή ̟αλιρροϊκού κύµατος ̟ρέ̟ει να
υ̟άρχει σε κάθε δωµάτιο.

Υγιεινή
Η ε̟ιχείρηση ̟ρέ̟ει να εφαρµόζει ̟ιστά την κοινοτική και εθνική νοµοθεσία ̟ερί υγιεινής των τροφίµων
σύµφωνα µε τις οδηγίες του ΕΦΕΤ (σχετικές ̟ληροφορίες στην ιστοσελίδα www.efet.gr). Ενδεικτικά ̟ρέ̟ει
να ισχύουν τα εξής:


Κάθε αντικείµενο, εγκατάσταση, εξο̟λισµός και όχηµα ̟ου χρησιµο̟οιείται κατά τη µεταφορά
τροφίµων ̟ρέ̟ει να διατηρείται καθαρό και σε καλή κατάσταση ώστε να ̟ροφυλάσσονται τα τρόφιµα
α̟ό µολύνσεις. Ό̟ου είναι αναγκαίο, αυτά ̟ρέ̟ει να είναι σχεδιασµένα και κατασκευασµένα έτσι ώστε
να καθαρίζονται/α̟ολυµαίνονται δεόντως.



Η ε̟ιχείρηση δεν ̟ρέ̟ει να δέχεται καµία ̟ρώτη ύλη ή συστατικό, εάν γνωρίζει ή έχει βάσιµους λόγους
να υ̟ο̟τεύεται ότι έχει ̟ροσβληθεί α̟ό ̟αράσιτα, ̟αθογόνους µικροοργανισµούς ή τοξικές,
α̟οσυντιθέµενες ή ξένες ουσίες σε βαθµό ̟ου, µετά συνήθη διαλογή ή/και τις ̟ρο̟αρασκευαστικές
διαδικασίες ή διαδικασίες ̟ου εφαρµόζουν σύµφωνα µε τους κανόνες της υγιεινής, θα είναι και ̟άλι
ακατάλληλο ̟ρος βρώση.



Οι ̟ρώτες ύλες και τα συστατικά ̟ου α̟οθηκεύονται στην ε̟ιχείρηση ̟ρέ̟ει να διατηρούνται υ̟ό
κατάλληλες συνθήκες, ούτως ώστε να α̟οφεύγεται κάθε ε̟ιβλαβής αλλοίωση και να ̟ροφυλάσσονται
α̟ό µολύνσεις. Οι ψυκτικοί χώροι θα ̟ρέ̟ει να έχουν καταγραφικό θερµόµετρο, αλλά και alarm για
τον έλεγχο της θερµοκρασίας, ό̟ως ε̟ίσης και να καθαρίζονται σύµφωνα µε το ̟ρόγραµµα
καθαριότητας ̟ου εφαρµόζεται.



Οι ̟ρώτες ύλες, τα συστατικά, τα ενδιάµεσα ̟ροϊόντα και τα τελικά ̟ροϊόντα ̟ου ενδέχεται να
̟ροσφέρονται για τον ̟ολλα̟λασιασµό ̟αθογόνων µικροοργανισµών ή το σχηµατισµό τοξινών ̟ρέ̟ει
να διατηρούνται σε θερµοκρασίες ̟ου να µην συνε̟άγονται κίνδυνο για την υγεία.



Όσο το ε̟ιτρέ̟ει ή ασφάλεια των τροφίµων, ε̟ιτρέ̟εται η ̟αραµονή τροφίµων εκτός χώρων
ελεγχόµενης θερµοκρασίας ε̟ί ̟εριορισµένο χρονικό διάστηµα, όταν αυτό ε̟ιβάλλεται για ̟ρακτικούς
λόγους κατά την ̟αρασκευή, τη µεταφορά, την α̟οθήκευση, την έκθεση και το σερβίρισµα των
τροφίµων.



Πρέ̟ει να υ̟άρχει ̟ρόβλεψη για τη διαχείριση των υ̟ολειµµάτων. Α̟αγορεύεται η µετα̟οίηση
µαγειρευµένων κρεάτων ή άλλου είδους φαγητού και η διάθεση των υ̟ολειµµάτων των ̟οτών στους
̟ελάτες.



Πρέ̟ει να τηρούνται οι α̟αιτούµενες ̟ροδιαγραφές στη συµ̟εριφορά (̟λύσιµο χεριών, ενδυµασία,
κα̟έλα, κλ̟) και την καλή υγεία του ̟ροσω̟ικού. Όταν υ̟άρχει ασθένεια αυτή ̟ρέ̟ει να δηλώνεται.



Πρέ̟ει να έχει άψογη καθαριότητα, και ε̟ι̟λέον να υ̟άρχει διάκριση όσον αφορά την ενδυµασία του
̟ροσω̟ικού: για την κουζίνα, το σερβίρισµα, σεφ, άλλων υ̟ηρεσιών (ρεσεψιόν, µ̟αρ, καθαριότητα).



Πρέ̟ει να υ̟άρχουν ε̟αρκή δοχεία α̟ορριµµάτων µε σκέ̟ασµα στους εξωτερικούς χώρους. Αυτά
̟ρέ̟ει να διατηρούνται καθαρά και το κα̟άκι να είναι κλειστό.



Α̟ορρίµµατα τροφίµων και άλλα α̟ορρίµµατα δεν ̟ρέ̟ει να αφήνονται να συσσωρεύονται σε χώρους
τροφίµων ή σε κοινόχρηστους χώρους.



Τα α̟ορρίµµατα τροφίµων και τα άλλα α̟ορρίµµατα ̟ρέ̟ει να ενα̟οτίθενται σε ̟εριέκτες ̟ου να
κλείνουν.



Πρέ̟ει να υ̟άρχει κατάλληλη ̟ρόβλεψη για την α̟οµάκρυνση και την α̟οθήκευση α̟ορριµµάτων
τροφίµων ή άλλων α̟ορριµµάτων. Οι χώροι α̟οθήκευσης α̟ορριµµάτων ̟ρέ̟ει να σχεδιάζονται και
να χρησιµο̟οιούνται κατά τρό̟ο ̟ου να διατηρούνται ̟άντα καθαροί και να ̟ρολαµβάνεται η
διείσδυση εντόµων και λοι̟ών ε̟ιβλαβών ζώων, καθώς και η µόλυνση των τροφίµων, του ̟οσίµου
νερού, του εξο̟λισµού και των χώρων.



Πρέ̟ει να εξασφαλίζεται η σωστή λειτουργία συστήµατος ελέγχου θερµοκρασιών στους χώρους
̟αραγωγής, α̟οθήκευσης και στα ψυγεία συντήρησης και κατάψυξης.
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Οι ̟ρώτες ύλες και τα συστατικά τους θα ̟ρέ̟ει να α̟οθηκεύονται και να διατηρούνται υ̟ό
κατάλληλες συνθήκες, ούτως ώστε να α̟οφεύγεται κάθε ε̟ιβλαβής αλλοίωση και να ̟ροφυλάσσονται
α̟ό µολύνσεις.



Όλα τα τρόφιµα τα ο̟οία διακινούνται, α̟οθηκεύονται, συσκευάζονται, εκτίθενται και µεταφέρονται,
̟ροφυλάσσονται α̟ό κάθε µόλυνση, η ο̟οία ενδέχεται να τα καταστήσει:
-

Ακατάλληλα ̟ρος βρώση, ε̟ιβλαβή για την υγεία.

-

Μολυσµένα κατά τρό̟ο ̟ου δεν θα ήταν λογικό να αναµένεται η κατανάλωση τους σε αυτή την
κατάσταση. Ιδιαίτερα τα τρόφιµα ̟ρέ̟ει να το̟οθετούνται ή να ̟ροστατεύονται κατά τρό̟ο ̟ου να
ελαχιστο̟οιεί τον ο̟οιοδή̟οτε κίνδυνο µόλυνσης.



Πρέ̟ει να θεσ̟ιστούν ε̟αρκείς διαδικασίες για την ̟ροστασία της ε̟ιχείρησης α̟ό έντοµα και
τρωκτικά.



Οι ε̟ικίνδυνες ή/και µη εδώδιµες ουσίες, ̟ρέ̟ει να φέρουν την κατάλληλη σήµανση και να
α̟οθηκεύονται σε χωριστούς και ασφαλείς ̟εριέκτες.



Η ε̟ιχείρηση διαθέτει συνεργείο για την καθαριότητα των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Υ̟άρχει
υ̟εύθυνος τόσο για την καθαριότητα, όσο και για την συντήρηση χώρων και εξο̟λισµού.



Τα άτοµα ̟ου είναι υ̟εύθυνα και ασχολούνται µε την καθαριότητα των χώρων είναι οµοιόµορφα
ντυµένα και διαφέρουν α̟ό εκείνα ̟ου είναι υ̟εύθυνα για την υ̟οδοχή και το σερβίρισµα ̟ρωινού ή
γευµάτων.



Το ωράριο για την καθαριότητα των χώρων είναι συγκεκριµένο (̟.χ. ̟ρωινές ώρες).



Κάθε αντικείµενο, εγκατάσταση ή εξο̟λισµός, µε τα ο̟οία έρχονται σε ε̟αφή τα τρόφιµα διατηρούνται
καθαρά.
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3.2.1.2. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ
Ανάλογα µε τον τύ̟ο και την κατηγορία του καταλύµατος θα ̟ρέ̟ει να τηρούνται και οι ακόλουθες
̟ροδιαγραφές κατασκευής/διαµόρφωσης, εξο̟λισµού, υ̟ηρεσιών, ̟ροσω̟ικού, υγιεινής, ασφάλειας και
̟ροστασίας του ̟εριβάλλοντος:
α. Ξενοδοχεία κλασσικού τύ̟ου 3, 4 & 5 αστέρων
∆ωµάτια


Κατά κανόνα αλλάζονται καθηµερινά τα σεντόνια, οι µαξιλαροθήκες και οι ̟ετσέτες, εκτός αν ο ̟ελάτης
δεν το ε̟ιθυµεί (για λόγους ̟ολιτικής εξοικονόµησης νερού).



Τα κρεβάτια µ̟ορούν να στρώνονται και το α̟όγευµα (̟ροαιρετικά).



Υ̟οχρεωτικά ̟αρέχεται µε ευθύνη του ιδιοκτήτη δυνατότητα υ̟ηρεσίας φροντίδας (καθαρισµού και
σιδερώµατος) ρούχων των ̟ελατών.



Υ̟οχρεωτικά ̟αρέχεται η δυνατότητα σερβιρίσµατος ̟ρωινού στο δωµάτιο.



Υ̟οχρεωτικά ̟αρέχεται η δυνατότητα σερβιρίσµατος ̟οτών και διαφόρων «̟ιάτων» α̟ό το snack bar
στο δωµάτιο µέχρι κά̟οια δεδοµένη βραδινή ώρα.



∆ιατίθενται σε κάθε δωµάτιο:
-

Μίνι σετ µε υλικά για ράψιµο

-

Σετ ειδών αλληλογραφίας

-

Υλικά καθαρισµού υ̟οδηµάτων.

Λουτρό


Στο λουτρό ̟ρέ̟ει να υ̟άρχει σετ αφρόλουτρου και σαµ̟ουάν, µ̟ατονέτες, ξυραφάκι µιας χρήσεως,
βαµβάκι, λίµα νυχιών, σκούφος µ̟άνιου, σακούλες υγιεινής.

Εστίαση


Σε συνεννόηση του ̟ελάτη µε τον ξενοδόχο, ̟ρέ̟ει να ̟αρέχεται η δυνατότητα early breakfast service
(̟αροχή ̟ρωινού τις ̟ολύ ̟ρωινές ώρες).

∆ιασκέδαση – άθληση – αναψυχή


Προαιρετικά µ̟ορούν να διατίθενται:
-

Αίθουσα δηµιουργικής α̟ασχόλησης ̟αιδιών

-

Αναγνωστήριο – βιβλιοθήκη

-

Παιδική χαρά µε τουλάχιστον 3 ̟αιχνίδια

-

Εργαστήρια διδασκαλίας το̟ικών ̟αραδοσιακών τεχνικών ή άσκησης εναλλακτικών αθληµάτων

-

Πισίνα ανοιχτή

-

Κέντρο αναζωογόνησης (spa).

-

Γυµναστήριο

-

Night-club, piano bar

Ειδικές Υ̟ηρεσίες


Παρέχονται µαθήµατα για διάφορα σ̟ορ α̟ό εξειδικευµένους εκ̟αιδευτές (̟ροαιρετικά)



∆ιοργανώνονται ̟ολιτιστικές – ψυχαγωγικές δραστηριότητες α̟ό ειδικευµένο ̟ροσω̟ικό (̟ροαιρετικά)



Έχει δηµιουργηθεί χώρος στάσης τουριστικών λεωφορείων (̟ροαιρετικά)
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Παρέχεται υ̟ηρεσία µεταφοράς των ̟ελατών α̟ό και ̟ρος το ξενοδοχείο µε mini- bus (̟ροαιρετικά)



Υ̟οχρεωτικά ̟αρέχεται υ̟ηρεσία φύλαξης ̟αιδιών.
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β. Ξενοδοχεία τύ̟ου ε̟ι̟λωµένων διαµερισµάτων 3, 4 & 5 αστέρων
Χώροι υ̟οδοχής ̟ελατών


Στα καταλύµατα αυτού του τύ̟ου δεν είναι υ̟οχρεωτική η λειτουργία χώρων υ̟οδοχής και εστίασης.
Σε ̟ερί̟τωση ̟ου η ε̟ιχείρηση διαθέτει κοινόχρηστους χώρους υ̟οδοχής, καθιστικού, εστίασης κλ̟, θα
̟ρέ̟ει να µεριµνά για τη σωστή λειτουργία τους σύµφωνα µε τα ̟ροβλε̟όµενα στην ενότητα «Γενικές
Προδιαγραφές Ποιότητας Καταλυµάτων».



Η ε̟ιχείρηση µ̟ορεί να ̟αρέχει υ̟ηρεσία µεταφοράς ε̟ισκε̟τών α̟ό και ̟ρος την ε̟ιχείρηση µε minibus (̟ροαιρετικά).

∆ιαµέρισµα


Το διαµέρισµα διαθέτει ξεχωριστό χώρο καθιστικού µε κανα̟έ, τρα̟εζάκι και τηλεόραση.



Παρέχεται µε ευθύνη του ιδιοκτήτη υ̟ηρεσία φροντίδας (καθαρισµού και σιδερώµατος) ρούχων των
̟ελατών (̟ροαιρετικά).



Παρέχεται η δυνατότητα σερβιρίσµατος ̟ρωινού στο διαµέρισµα (̟ροαιρετικά).



Παρέχεται η δυνατότητα σερβιρίσµατος ̟οτών και διαφόρων «̟ιάτων» στο δωµάτιο µέχρι κά̟οια
δεδοµένη βραδινή ώρα (̟ροαιρετικά).

Λουτρό


Στο λουτρό ̟ρέ̟ει να υ̟άρχει σετ αφρόλουτρου και σαµ̟ουάν, µ̟ατονέτες, ξυραφάκι µιας χρήσεως,
βαµβάκι, λίµα νυχιών, σκούφος µ̟άνιου, σακούλες υγιεινής.



Το λουτρό µ̟ορεί να διαθέτει στεγνωτήρα µαλλιών, υλικά για ράψιµο και υλικά καθαρισµού
υ̟οδηµάτων (̟ροαιρετικά).



Στο λουτρό µ̟ορεί να υ̟άρχει ̟ρίζα ξυριστικής µηχανής (̟ροαιρετικά).

∆ιασκέδαση – άθληση – αναψυχή


Προαιρετικά η ε̟ιχείρηση µ̟ορεί να διαθέτει:
-

Αίθουσα δηµιουργικής α̟ασχόλησης ̟αιδιών

-

Αναγνωστήριο – βιβλιοθήκη

-

Παιδική χαρά µε τουλάχιστον 3 ̟αιχνίδια

-

Πισίνα ανοιχτή.
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γ. Ενοικιαζόµενα ε̟ι̟λωµένα διαµερίσµατα 4 κλειδιών
Χώρος υ̟οδοχής ̟ελατών


Μ̟ορεί να λειτουργεί χώρος υ̟οδοχής – αναµονής των ̟ελατών (̟ροαιρετικά).



Η ε̟ιχείρηση µ̟ορεί να ̟αρέχει υ̟ηρεσία µεταφοράς ε̟ισκε̟τών α̟ό και ̟ρος το κατάλυµα µε
αυτοκίνητο για την καλύτερη εξυ̟ηρέτηση των ̟ελατών κατά την άφιξη και αναχώρηση τους
(̟ροαιρετικά).

Εξωτερικοί χώροι


Η ε̟ιχείρηση ̟ρέ̟ει να διαθέτει ̟αιδική χαρά.



Η ε̟ιχείρηση µ̟ορεί να διαθέτει υ̟αίθρια χτιστή ψησταριά σε αισθητική αρµονία µε το χώρο
(̟ροαιρετικά).

∆ωµάτιο – Λουτρό


Μ̟ορεί να ̟αρέχεται υ̟ηρεσία φροντίδας (καθαρισµού και σιδερώµατος) ρούχων των ̟ελατών
(̟ροαιρετικά).



Μ̟ορεί να ̟αρέχεται η δυνατότητα σερβιρίσµατος ̟ρωινού στο δωµάτιο (̟ροαιρετικά).



Μ̟ορεί να ̟αρέχεται η δυνατότητα σερβιρίσµατος ̟οτών και διαφόρων «̟ιάτων» στο δωµάτιο µέχρι
κά̟οια δεδοµένη βραδινή ώρα (̟ροαιρετικά).



Στο λουτρό µ̟ορεί να υ̟άρχει στεγνωτήρας µαλλιών (̟ροαιρετικά).



Στο λουτρό µ̟ορεί να υ̟άρχει ̟ρίζα ξυριστικής µηχανής (̟ροαιρετικά).



Μ̟ορεί να χορηγείται αφρόλουτρο και σαµ̟ουάν (̟ροαιρετικά).



Υ̟οχρεωτική είναι η χορήγηση ειδών και εξο̟λισµού καθαρισµού του διαµερίσµατος.

Καθιστικό – Σαλόνι


Το διαµέρισµα διαθέτει ξεχωριστό χώρο καθιστικού µε κανα̟έ και τρα̟εζάκι.



Υ̟οχρεωτικά υ̟άρχει τηλεόραση.



Η ε̟ιχείρηση µ̟ορεί να διαθέτει ε̟ιτρα̟έζια ̟αιχνίδια και ̟εριοδικά σε κάθε διαµέρισµα
(̟ροαιρετικά).

Snack Bar


Σε εσωτερικό ή εξωτερικό κοινόχρηστο χώρο µ̟ορεί να λειτουργεί café ή snack bar (̟ροαιρετικά).
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δ. Ενοικιαζόµενα δωµάτια 4 κλειδιών
Χώρος υ̟οδοχής ̟ελατών


Μ̟ορεί να λειτουργεί χώρος υ̟οδοχής – αναµονής των ̟ελατών (̟ροαιρετικά).



Η ε̟ιχείρηση µ̟ορεί να ̟αρέχει υ̟ηρεσία µεταφοράς ε̟ισκε̟τών α̟ό και ̟ρος το κατάλυµα µε
αυτοκίνητο για την καλύτερη εξυ̟ηρέτηση των ̟ελατών κατά την άφιξη και αναχώρηση τους
(̟ροαιρετικά).

Εξωτερικοί χώροι


Η ε̟ιχείρηση ̟ρέ̟ει να διαθέτει ̟αιδική χαρά.



Η ε̟ιχείρηση µ̟ορεί να διαθέτει υ̟αίθρια χτιστή ψησταριά σε αισθητική αρµονία µε το χώρο
(̟ροαιρετικά).

Καθιστικό – Σαλόνι


Το διαµέρισµα διαθέτει ξεχωριστό χώρο καθιστικού µε κανα̟έ και τρα̟εζάκι.



Στο διαµέρισµα υ̟άρχει υ̟οχρεωτικά τηλεόραση.



Προαιρετικά το διαµέρισµα διαθέτει ε̟ιτρα̟έζια ̟αιχνίδια και ̟εριοδικά.

∆ωµάτιο – Λουτρό


Παρέχεται µε ευθύνη του ιδιοκτήτη υ̟ηρεσία φροντίδας (καθαρισµού και σιδερώµατος) ρούχων των
̟ελατών (̟ροαιρετικά). Σε αυτή την ̟ερί̟τωση, διατίθεται σάκος για τα ά̟λυτα ρούχα.



Παρέχεται η δυνατότητα σερβιρίσµατος ̟ρωινού στο δωµάτιο (̟ροαιρετικά).



Παρέχεται η δυνατότητα σερβιρίσµατος ̟οτών και διαφόρων «̟ιάτων» στο δωµάτιο µέχρι κά̟οια
δεδοµένη βραδινή ώρα (̟ροαιρετικά).



Στο λουτρό µ̟ορεί να υ̟άρχει στεγνωτήρας µαλλιών (̟ροαιρετικά).



Στο λουτρό µ̟ορεί να υ̟άρχει ̟ρίζα ξυριστικής µηχανής στο λουτρό (̟ροαιρετικά).



Μ̟ορεί να χορηγείται αφρόλουτρο και σαµ̟ουάν (̟ροαιρετικά).
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ε. Τουριστικές ε̟ι̟λωµένες ε̟αύλεις
Χώρος υ̟οδοχής ̟ελατών


Σε ̟ερί̟τωση ̟ου δεν υ̟άρχει κοινόχρηστος χώρος υ̟οδοχής ̟ελατών, το σήµα και οι βασικές αρχές
του ΤΣΠ, καθώς και η θήκη µε τα δελτία εντυ̟ώσεων έχουν το̟οθετηθεί σε ορατό σηµείο στην είσοδο
κάθε έ̟αυλης.

Εξωτερικοί χώροι


Σε κάθε έ̟αυλη ̟ρέ̟ει να αναλογεί τµήµα του κή̟ου για ιδία χρήση (υ̟οχρεωτικά). Ο κή̟ος ̟ρέ̟ει να
είναι ̟ερι̟οιηµένος και διαµορφωµένος µε υδρόφοβα καλλω̟ιστικά φυτά ̟ου ευδοκιµούν στις
εδαφικές και κλιµατολογικές συνθήκες της ̟εριοχής.



Η ε̟ιχείρηση µ̟ορεί να διαθέτει κοινόχρηστη ή ιδιόχρηστη ̟ισίνα για κάθε έ̟αυλη (̟ροαιρετικά). Σε
αυτή την ̟ερί̟τωση ̟ρέ̟ει να υ̟άρχουν ξύλινες ξα̟λώστρες και καλαίσθητος εξο̟λισµός για σκίαση
(̟.χ. οµ̟ρέλες λευκού χρώµατος, ̟έργκολα κλ̟) σε αισθητική αρµονία µε τον ̟εριβάλλοντα χώρο και το
ύφος του καταλύµατος.



Σε ̟ερί̟τωση ̟ου η έ̟αυλη διαθέτει ̟ισίνα, θα ̟ρέ̟ει να υ̟άρχει ντους σε ̟αρά̟λευρο ειδικά
διαµορφωµένο χώρο.



Σε κάθε έ̟αυλη µ̟ορεί να υ̟άρχει υ̟αίθρια χτιστή ψησταριά σε αισθητική αρµονία µε το χώρο
(̟ροαιρετικά).

∆ωµάτιο – Λουτρό


Η ε̟ιχείρηση µ̟ορεί να ̟αρέχει υ̟ηρεσία φροντίδας (καθαρισµού και σιδερώµατος) ρούχων των
̟ελατών (̟ροαιρετικά).



Τα δωµάτια ̟ρέ̟ει να διαθέτουν στεγνωτήρα µαλλιών, µίνι σετ µε υλικά για ράψιµο, και υλικά
καθαρισµού υ̟οδηµάτων.



Στο λουτρό ̟ρέ̟ει να υ̟άρχει ̟ρίζα ξυριστικής µηχανής.



Στο λουτρό ̟ρέ̟ει να υ̟άρχει σετ αφρόλουτρου και σαµ̟ουάν, µ̟ατονέτες, ξυραφάκι µιας χρήσεως,
βαµβάκι, λίµα νυχιών, σκούφος µ̟άνιου, σακούλες υγιεινής.



Στο λουτρό θα ̟ρέ̟ει να υ̟άρχουν µ̟ουρνούζια λουτρού και υφασµάτινες ̟αντόφλες λευκού
χρώµατος και άριστης ̟οιότητας και σε αριθµό ίσο µε τον εκάστοτε αριθµό ενήλικων ε̟ισκε̟τών της
έ̟αυλης.



Σε ̟ερί̟τωση ̟ου η έ̟αυλη διαθέτει ̟ισίνα, θα ̟ρέ̟ει να υ̟άρχουν ̟ετσέτες θαλάσσης άριστης
̟οιότητας και λευκού χρώµατος σε αριθµό ίσο µε τον εκάστοτε αριθµό ε̟ισκε̟τών της έ̟αυλης.



Στο λουτρό µ̟ορούν να διατίθενται λοσιόν ή γαλάκτωµα σώµατος - χεριών, κρέµα µαλλιών, λοσιόν ή
γαλάκτωµα ̟ροσώ̟ου (̟ροαιρετικά).



Στο λουτρό µ̟ορεί να λειτουργεί Jacuzzi (̟ροαιρετικά).

Καθιστικό – Σαλόνι


Στο καθιστικό µ̟ορεί να υ̟άρχει τζάκι (̟ροαιρετικά).



H έ̟αυλη διαθέτει υ̟οχρεωτικά ε̟ι̟λωµένη βεράντα ή µ̟αλκόνι.



Τα έ̟ι̟λα της βεράντας ή του µ̟αλκονιού ̟ρέ̟ει να είναι µεταλλικά ή ξύλινα ̟αντός καιρού, καλά
συντηρηµένα και σε αρµονία µε την αισθητική του χώρου.



Υ̟οχρεωτικά θα ̟ρέ̟ει να υ̟άρχει δορυφορική τηλεόραση και στερεοφωνικό συγκρότηµα. Η ύ̟αρξη
συσκευής DVD είναι ̟ροαιρετική.



Στο καθιστικό ̟ρέ̟ει να υ̟άρχουν βιβλία στην ελληνική και σε µια τουλάχιστον γλώσσα της
Ευρω̟αϊκής Ένωσης και ̟εριοδικά σε καλή κατάσταση. Πρέ̟ει να υ̟άρχει τουλάχιστον µία καλαίσθητη
έκδοση (̟.χ. λεύκωµα) για τις Κυκλάδες.



Στο καθιστικό θα ̟ρέ̟ει να υ̟άρχουν ε̟ιτρα̟έζια ̟αιχνίδια (σκάκι, χαρτιά, τάβλι κλ̟).
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Στο καθιστικό ̟ρέ̟ει να υ̟άρχει mini bar µε ̟οτά. Στο bar, εκτός α̟ό τα άλλα ̟οτά, θα ̟ρέ̟ει να
υ̟άρχει τουλάχιστον ένα το̟ικό ̟οτό (̟.χ. κρασί, τσί̟ουρο και λικέρ). Ε̟ίσης θα ̟ρέ̟ει να υ̟άρχουν
συνοδευτικά ό̟ως συσκευασµένοι ξηροί καρ̟οί, ξερά σύκα κατά ̟ροτίµηση α̟ό το̟ικό ̟αραγωγό.

Κουζίνα
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Η κουζίνα ̟ρέ̟ει υ̟οχρεωτικά να διαθέτει:
-

Φούρνο µικροκυµάτων

-

Ηλεκτρικό βραστήρα

-

Πλυντήριο ̟ιάτων και α̟ορρυ̟αντικό ̟λυντηρίου.
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στ. Τουριστικές ε̟ι̟λωµένες κατοικίες
Χώρος υ̟οδοχής ̟ελατών


Μ̟ορεί να λειτουργεί χώρος υ̟οδοχής – αναµονής των ̟ελατών (̟ροαιρετικά).



Σε ̟ερί̟τωση ̟ου δεν υ̟άρχει κοινόχρηστος χώρος υ̟οδοχής ̟ελατών, το σήµα και οι βασικές αρχές
του ΤΣΠ καθώς και η θήκη µε τα δελτία εντυ̟ώσεων έχουν το̟οθετηθεί σε ορατό σηµείο στην είσοδο
κάθε κατοικίας.

Εξωτερικοί χώροι


Στο συγκρότηµα κατοικιών, µ̟ορεί να υ̟άρχει ̟αιδική χαρά µε τρία τουλάχιστον ̟αιχνίδια
(̟ροαιρετικά).



Το συγκρότηµα κατοικιών µ̟ορεί να διαθέτει ̟ισίνα (̟ροαιρετικά). Σε αυτή την ̟ερί̟τωση, θα ̟ρέ̟ει
να υ̟άρχουν ξύλινες ξα̟λώστρες, καλά συντηρηµένες και να έχει ̟ροβλεφθεί κατάλληλη σκίαση (̟.χ.
οµ̟ρέλες λευκού χρώµατος, ̟έργκολα, δέντρα µε ̟υκνό φύλλωµα κλ̟.) σε αισθητική αρµονία µε τον
̟εριβάλλοντα χώρο και το ύφος του καταλύµατος.

∆ωµάτιο – Λουτρό


Στο λουτρό µ̟ορεί να υ̟άρχει στεγνωτήρας µαλλιών (̟ροαιρετικά).



Στο λουτρό µ̟ορεί να υ̟άρχει ̟ρίζα ξυριστικής µηχανής (̟ροαιρετικά).



Μ̟ορεί να χορηγείται αφρόλουτρο και σαµ̟ουάν (̟ροαιρετικά).

Καθιστικό (Σαλόνι)


Στο καθιστικό µ̟ορεί να υ̟άρχει τζάκι (̟ροαιρετικά). Σε αυτή την ̟ερί̟τωση, το τζάκι ̟ρέ̟ει να είναι
καλαίσθητο, να διατηρείται σε καλή κατάσταση και καθαρό.



Σε κάθε κατοικία ̟ρέ̟ει να υ̟άρχει ε̟ι̟λωµένη βεράντα ή µ̟αλκόνι.



Σε κάθε κατοικία ̟ρέ̟ει να υ̟άρχει τηλεόραση.

Κουζίνα


Η κουζίνα µ̟ορεί να διαθέτει (̟ροαιρετικά):
-

Φούρνο µικροκυµάτων

-

Ηλεκτρικό βραστήρα

-

Πλυντήριο ̟ιάτων και α̟ορρυ̟αντικό ̟λυντηρίου.
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ζ. Παραδοσιακά ή διατηρητέα κτίρια
Χώρος υ̟οδοχής


Στον χώρο υ̟οδοχής – αναµονής των ̟ελατών, εφόσον η διαρρύθµιση των χώρων του κτιρίου το
ε̟ιτρέ̟ει, µ̟ορεί να υ̟άρχει κοινόχρηστο WC (ξεχωριστό για άνδρες και για γυναίκες), χώρος
α̟οθήκευσης α̟οσκευών και βεστιάριο.



Η ε̟ιχείρηση µ̟ορεί να ̟αρέχει υ̟ηρεσία µεταφοράς ε̟ισκε̟τών µε mini bus α̟ό και ̟ρος το
κατάλυµα για την καλύτερη εξυ̟ηρέτηση των ̟ελατών (̟ροαιρετικά).

∆ωµάτιο – Λουτρό


Παρέχεται µε ευθύνη του ιδιοκτήτη υ̟ηρεσία φροντίδας (καθαρισµού και σιδερώµατος) ρούχων των
̟ελατών (̟ροαιρετικά).



Τα δωµάτια διαθέτουν µικρό ηλεκτρικό ψυγείο ή mini-bar (εξαρτάται α̟ό τις δυνατότητες των
υφιστάµενων χώρων).



Πρέ̟ει να χορηγείται αφρόλουτρο και σαµ̟ουάν.



Μ̟ορεί να ̟αρέχεται η δυνατότητα σερβιρίσµατος ̟ρωινού στο δωµάτιο (̟ροαιρετικά).



Μ̟ορεί να ̟αρέχεται η δυνατότητα σερβιρίσµατος ̟οτών και διαφόρων «̟ιάτων» στο δωµάτιο µέχρι
κά̟οια δεδοµένη βραδινή ώρα (̟ροαιρετικά).



Σε κάθε δωµάτιο διατίθενται:
-

Μίνι σετ µε υλικά για ράψιµο

-

Σετ ειδών αλληλογραφίας

-

Υλικά καθαρισµού υ̟οδηµάτων.



Στο λουτρό µ̟ορεί να υ̟άρχει στεγνωτήρας µαλλιών (̟ροαιρετικά).



Στο λουτρό µ̟ορεί να υ̟άρχει ̟ρίζα ξυριστικής µηχανής (̟ροαιρετικά).

Καθιστικό - Σαλόνι


Η διαρρύθµιση των χώρων και οι ανάγκες για άλλους χώρους καθορίζουν αν θα υ̟άρχει µόνο ο ένας ή
και οι δύο χώροι ως καθιστικό και σαλόνι.



Το καθιστικό ή/και το σαλόνι (εφόσον υφίσταται) είναι ανεξάρτητο α̟ό το χώρο υ̟οδοχής.

Χώρος Εστίασης


Εφόσον η διαρρύθµιση του κτιρίου και η ανάγκη για άλλους χώρους το ε̟ιτρέ̟ουν, λειτουργεί χώρος
εστίασης (̟ροαιρετικά).
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3.2.2.

ΧΩΡΟΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Εσωτερικοί χώροι


Στο χώρο εστίασης και αναψυχής (κέντρο εστίασης) µ̟ορεί να υ̟άρχει ξεχωριστός χώρος υ̟οδοχής
(̟ροαιρετικά). Ο χώρος αυτός α̟οτελεί τον ̟ρώτο χώρο µε τον ο̟οίο έρχεται σε ε̟αφή ο ̟ελάτης και
καθορίζει σε µεγάλο βαθµό τη διάθεση του και τον τρό̟ο µε τον ο̟οίο θα α̟οδεχτεί στην συνέχεια και
τις υ̟όλοι̟ες υ̟ηρεσίες. Ως εκ τούτου, ο χώρος υ̟οδοχής/αναµονής των ̟ελατών ̟ρέ̟ει να α̟οτελεί
ενιαίο σύνολο µε τους υ̟όλοι̟ους χώρους της ε̟ιχείρησης και να είναι α̟λά διακοσµηµένος ώστε να
διατηρεί τη λειτουργικότητά του.



Η αρχιτεκτονική εσωτερικού χώρου ή ορισµένα στοιχεία της θα ̟ρέ̟ει να έχουν σχέση µε την το̟ική
̟αραδοσιακή αισθητική και αρχιτεκτονική. Ε̟ιδιώκεται η ε̟ιλογή α̟ό διακοσµητικά στοιχεία ̟ου
αναδεικνύουν την ιδιαιτερότητα του νησιού στο ο̟οίο εδρεύει το κέντρο εστίασης. Προτείνεται η
συνεργασία µε αρχιτέκτονα, ώστε να διασφαλιστεί η ̟οιότητα του τελικού α̟οτελέσµατος.



Το κέντρο εστίασης µ̟ορεί να λειτουργεί και σε εξωτερικό χώρο, όταν οι κλιµατολογικές συνθήκες και η
κατασκευή του το ε̟ιτρέ̟ουν (̟ροαιρετικά).



Υ̟άρχουν αναρτηµένοι καλαίσθητοι ̟ίνακες, γκραβούρες, αφίσες, φωτογραφίες κλ̟. µε τη
δραστηριότητα της ε̟ιχείρησης και µε αξιόλογα στοιχεία του νησιού.



Υ̟άρχει ο α̟αραίτητος εξο̟λισµός για τις συναλλαγές µε τους ̟ελάτες (ταµειακή µηχανή, µηχανήµατα
̟ιστωτικών καρτών, fax, υ̟ολογιστής, εκτυ̟ωτής κλ̟) και ο εξο̟λισµός για την ε̟ικοινωνία µε ̟ελάτες
για κρατήσεις ή ̟ληροφορίες (τηλέφωνα, αυτόµατος τηλεφωνητής, e-mail, ίντερνετ κλ̟).



Στο χώρο εστίασης ή στο χώρο υ̟οδοχής (εφόσον υ̟άρχει) µ̟ορούν να το̟οθετηθούν καθίσµατα,
̟ολυθρόνες, κανα̟έδες ή σκαµ̟ό του µ̟αρ (̟ροαιρετικά).



Η διαµόρφωση του χώρου, ο εξο̟λισµός σε συνδυασµό ̟άντα µε τα ̟ροσφερόµενα ̟ιάτα ̟ρέ̟ει να
διευκολύνουν την ανάδειξη των το̟ικών εθιµοτυ̟ικών ̟ου σχετίζονται µε τη διαδικασία του φαγητού.



Ο εξο̟λισµός της τρα̟εζαρίας θα ̟ρέ̟ει να ε̟αρκεί για την ε̟οχή της υψηλής ̟ληρότητας χωρίς να
δηµιουργεί συνωστισµό στο χώρο και να ε̟ιτρέ̟ει την ελεύθερη διακίνηση των ε̟ισκε̟τών.



Ο χώρος εστίασης ̟ρέ̟ει να είναι φωτεινός.



Οι καρέκλες θα ̟ρέ̟ει να είναι ξύλινες ή µεταλλικές µε ή χωρίς φυσική ψάθα και τα τρα̟έζια α̟ό ξύλο
ή µέταλλο ανάλογου τύ̟ου και χρώµατος (̟ροτεραιότητα θα ̟ρέ̟ει να δίδεται σε έ̟ι̟λα α̟ό το̟ικούς
κατασκευαστές και το̟ικά υλικά). Θα ̟ρέ̟ει να είναι καλαίσθητα, να ταιριάζουν µε την αισθητική του
χώρου, να διατηρούνται σε καλή κατάσταση και να είναι καθαρά.



Το τρα̟εζοµάντιλο, το να̟ερόν και οι ̟ετσέτες να είναι καλαίσθητα, καθαρά και σε καλή κατάσταση.
Προτείνονται λινά ή βαµβακερά υφάσµατα. Το κάθε τρα̟έζι έχει υ̟οχρεωτικά στρωµένα
τρα̟εζοµάντιλο και να̟ερόν, σε αισθητική αρµονία µεταξύ τους.



Θα ̟ρέ̟ει να υ̟άρχει οµοιόµορφος τρό̟ος µε τον ο̟οίο να στρώνονται τα τρα̟έζια ο ο̟οίος θα
ακολουθείται συστηµατικά.



Τα σερβίτσια θα ̟ρέ̟ει να είναι καθαρά, καλής ̟οιότητας. Μ̟ορεί να είναι κεραµικά ή α̟ό ̟ορσελάνη.
Σε κάθε ̟ερί̟τωση, όταν υ̟άρχουν ̟αραδοσιακά σκεύη για το σερβίρισµα του εκάστοτε εδέσµατος
καλό θα ήταν να χρησιµο̟οιούνται. Κατά ̟ροτίµηση, κατασκευάζονται σε το̟ικά εργαστήρια ή σε
εργαστήρια άλλων νησιών των Κυκλάδων.



Τα ̟οτήρια είναι γυάλινα, σε σχήµα και µέγεθος ανάλογα µε το ̟οτό ̟ου σερβίρεται. Α̟αγορεύεται η
χρήση διαφηµιστικών ̟οτηριών ή άλλων σκευών σερβιρίσµατος.



Ο χώρος µ̟ορεί να διαθέτει τζάκι (̟ροαιρετικά). Σε αυτή την ̟ερί̟τωση, το τζάκι ̟ρέ̟ει να είναι
καλαίσθητο, να διατηρείται σε καλή κατάσταση και να είναι καθαρό.



Πρέ̟ει να υ̟άρχει µέριµνα για τη διατήρηση κατάλληλης θερµοκρασίας τόσο για τους χειµερινούς όσο
και για τους καλοκαιρινούς µήνες µε τη χρήση φυσικών ή µηχανικών (κατ’ εξαίρεση και εφόσον είναι
α̟αραίτητο) µέσων θέρµανσης και δροσισµού.



Η ε̟ιχείρηση οφείλει να διαθέτει ε̟αρκή µέσα µηχανικού ή φυσικού αερισµού του εσωτερικού χώρου. Ο
εξαερισµός ̟ρέ̟ει να διατηρείται καθαρός και σε καλή κατάσταση και να συντηρείται.
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Προϊόντα χειροτεχνίας ̟ρέ̟ει να χρησιµο̟οιούνται για τη διακόσµηση της αίθουσας, ως σκεύη
σερβιρίσµατος ή/και ως σκεύη εστίασης.



Κατάλογος εδεσµάτων και ̟οτών θα διατίθεται σε κάθε τρα̟έζι. Ο κατάλογος θα είναι κατασκευασµένος
σύµφωνα µε τα ̟ρότυ̟α του ΤΣΠ α̟ό φιλικά ̟ρος το ̟εριβάλλον υλικά, θα είναι ευανάγνωστος και θα
έχει καλή αισθητική και µορφή.



Ο κατάλογος ̟ρέ̟ει να είναι µεταφρασµένος στα αγγλικά και ̟ροαιρετικά σε άλλη µία γλώσσα της
Ευρω̟αϊκής Ένωσης.



Στον κατάλογο θα ̟ρέ̟ει να υ̟άρχει ένα αρχικό κείµενο µε το σήµα και τις βασικές αρχές του ΤΣΠ.
Ε̟ίσης θα αναφέρεται ότι η ε̟ιχείρηση ανήκει στο Το̟ικό Σύµφωνο Ποιότητας των Κυκλάδων.



Τα χρώµατα στον τοίχο θα ̟ρέ̟ει να είναι συµβατά µε τις ̟αραδοσιακές α̟οχρώσεις.



Στον φωτισµό (οροφής ή ε̟ιτοίχιο) α̟αγορεύεται η χρήση φωτιστικών στηλών µε «νέον».



Θα ̟ρέ̟ει να α̟οφεύγεται, στο µέτρο του δυνατού, η χρήση κάθε είδους ̟λαστικού.



Η ε̟ιχείρηση ̟ρέ̟ει να διαθέτει εξο̟λισµό εστίασης για ̟αιδιά (̟.χ. ̟αιδικά καρεκλάκια).



Θα ̟ρέ̟ει να υ̟άρχει κατάλληλα διαµορφωµένος χώρος (̟άγκος, έ̟ι̟λο κλ̟) για την έκθεση το̟ικών
̟αραδοσιακών ̟ροϊόντων διατροφής. Ο χώρος αυτός ̟ρέ̟ει να βρίσκεται σε αισθητική αρµονία τόσο
µε τον ̟αραδοσιακό χαρακτήρα και την αρχιτεκτονική και διακόσµηση της αίθουσας όσο και µε τα
το̟ικά ̟αραδοσιακά ̟ροϊόντα διατροφής ̟ου εκτίθενται και διασφαλίζεται η συντήρησή τους.



Εάν εκτίθενται τόσο ̟ρώτες ύλες όσο και νω̟ά ̟ροϊόντα θα ̟ρέ̟ει να το̟οθετούνται σε διαφορετικές
̟ροθήκες.



Εάν εκτίθενται ευ̟αθή ̟ροϊόντα θα ̟ρέ̟ει να το̟οθετούνται σε ̟ροθήκες – ψυγεία.



Τα υλικά και η τεχνική της κατασκευής του σηµείου έκθεσης των ̟ροϊόντων θα ̟ρέ̟ει να είναι ιδιαίτερα
και να ̟αρα̟έµ̟ουν σε το̟ικές ̟αραδοσιακές τεχνικές.



Τα ̟ροϊόντα στις ̟ροθήκες θα ̟ρέ̟ει να συνοδεύονται α̟ό έντυ̟ο ενηµερωτικό υλικό, µεταφρασµένο
και στα αγγλικά στο ο̟οίο ̟αρέχονται ̟ληροφορίες σχετικά µε τον ̟αραγωγό, τις µεθόδους ̟αραγωγής
και διάθεσης κ.α.



Υ̟άρχουν αναρτηµένες οι ̟ερίοδοι και οι ώρες λειτουργίας της ε̟ιχείρησης σε εµφανές σηµείο και σε
καλαίσθητη ̟ινακίδα ή ̟λαίσιο.

Χώροι κουζίνας


Ο εξο̟λισµός των χώρων ̟αρασκευής των εδεσµάτων είναι κατασκευασµένος α̟ό ανθεκτικά υλικά (στη
διάβρωση) και υ̟οστηρίζει την εφαρµογή υγιεινής ορθής ̟ρακτικής.



Υ̟άρχει ο α̟αραίτητος εξο̟λισµός για τη διατήρηση των ̟ροϊόντων στην κατάλληλη θερµοκρασία.



Ο εξο̟λισµός ̟ρέ̟ει να διατηρείται ̟άντα καθαρός και σε καλή κατάσταση και να συντηρείται.



Ο σχεδιασµός, η διαρρύθµιση, η κατασκευή και οι διαστάσεις των χώρων ̟αρασκευής και α̟οθήκευσης
τροφίµων ̟ρέ̟ει να ε̟ιτρέ̟ουν τον κατάλληλο καθαρισµό ή/και α̟ολύµανση και να ̟ροστατεύουν
α̟ό τη συσσώρευση ρύ̟ων, την ε̟αφή µε τοξικά υλικά, την ̟τώση σωµατιδίων µέσα στα τρόφιµα και το
σχηµατισµό υγρασίας ή ανε̟ιθύµητης µούχλας στις ε̟ιφάνειες.



Οι οροφές, ψευδοροφές και ό,τι είναι στερεωµένο σ’ αυτές ̟ρέ̟ει να είναι σχεδιασµένες,
κατασκευασµένες και ε̟ιστρωµένες έτσι ώστε να µην συσσωρεύονται ρύ̟οι και να ̟εριορίζεται η
συµ̟ύκνωση υδρατµών, η ανά̟τυξη ανε̟ιθύµητης µούχλας και η α̟ό̟τωση σωµατιδίων.



Οι ε̟ιφάνειες των δα̟έδων ̟ρέ̟ει να διατηρούνται σε καλή κατάσταση και να καθαρίζονται και να
α̟ολυµαίνονται εύκολα, γεγονός ̟ου α̟αιτεί τη χρήση στεγανών, µη α̟ορροφητικών, µη τοξικών
υλικών, τα ο̟οία να ̟λένονται.



Τα ̟αράθυρα και τα άλλα ανοίγµατα ̟ρέ̟ει να εφοδιάζουν το χώρο ̟αρασκευής των εδεσµάτων µε
ε̟αρκή µηχανικό ή φυσικό αερισµό και να σχεδιάζονται κατά τρό̟ο ̟ου να α̟οφεύγεται η συσσώρευση
ρύ̟ων. Εκείνα τα ο̟οία ανοίγουν ̟ρος την ύ̟αιθρο ̟ρέ̟ει, να είναι εφοδιασµένα µε δικτυωτά
̟λέγµατα ̟ροστασίας α̟ό τα έντοµα, τα ο̟οία µ̟ορούν να αφαιρεθούν εύκολα για να καθαριστούν.
Όταν το άνοιγµα των ̟αραθύρων µ̟ορεί να ̟ροκαλέσει µόλυνση των τροφίµων, τα ̟αράθυρα ̟ρέ̟ει
να ̟αραµένουν κλειστά και σφραγισµένα κατά τη διάρκεια της ̟αραγωγής. Πρέ̟ει να α̟οφεύγεται η
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µηχανική ροή του αέρα α̟ό µολυσµένους (̟.χ. τουαλέτα, χώροι συλλογής σκου̟ιδιών) σε καθαρούς
χώρους.


Οι ε̟ιφάνειες των τοίχων ̟ρέ̟ει να διατηρούνται σε καλή κατάσταση και να καθαρίζονται και, να
α̟ολυµαίνονται εύκολα, ̟ράγµα ̟ου α̟αιτεί τη χρήση στεγανών, µη α̟ορροφητικών, µη τοξικών
υλικών, τα ο̟οία να ̟λένονται. Πρέ̟ει ε̟ίσης να είναι λείες µέχρι ύψους καταλλήλου (1,80 µ) ή
ε̟ιστρωµένες µε ̟λακάκια.



Οι χώροι ̟ρέ̟ει να ̟αρέχουν τις κατάλληλες συνθήκες θερµοκρασίας για την υγιεινή ε̟εξεργασία των
̟ροϊόντων, να ε̟ιτρέ̟ουν την άνετη κίνηση του ̟ροσω̟ικού και να είναι ε̟αρκείς για την ̟αρασκευή
των ̟ροϊόντων καθώς και για την ̟ροσωρινή αναµονή ηµιέτοιµων ̟ροϊόντων.



Στο χώρο ̟ροετοιµασίας ̟ρέ̟ει να υ̟άρχει διαχωρισµός χώρων ώστε να α̟οφεύγεται η ε̟ιµόλυνση
των νω̟ών και ακατέργαστων ̟ροϊόντων µε τα έτοιµα ̟ροϊόντα. Ε̟ι̟λέον διαχωρισµός του χώρου
̟λύσεως σκευών α̟ό το χώρο ̟ροετοιµασίας των εδεσµάτων, ό̟ως και διαχωρισµός των ε̟ιφανειών
κο̟ής για κρέατα, ψαρικά, λαχανικά.



Τα σκεύη υ̟οχρεωτικά είναι ανοξείδωτα και σε καλή κατάσταση.



Στην κουζίνα υ̟άρχει ̟αροχή ζεστού και κρύου νερού όλες τις ώρες.



Υ̟άρχει αναρτηµένη ειδική αφίσα µε τους βασικούς κανόνες υγιεινής.



Η κουζίνα διαθέτει υ̟οχρεωτικά µηχανικό εξαερισµό.



Ο εξο̟λισµός κουζίνας (̟άγκοι, µαχαίρια, σκεύη κλ̟) είναι εγκατεστηµένος κατά τρό̟ο ̟ου να
ε̟ιτρέ̟ει τον ε̟αρκή καθαρισµό των γύρω χώρων και είναι α̟ό υλικά τα ο̟οία µ̟ορούν να
καθαριστούν και να α̟ολυµανθούν εύκολα. Υ̟άρχουν κατάλληλες εγκαταστάσεις για τον καθαρισµό
και την α̟ολύµανση των εργαλείων και του εξο̟λισµού εργασίας.

Χώροι υγιεινής


Υ̟άρχουν ε̟αρκείς τουαλέτες µε καζανάκια και ε̟αρκείς α̟οχετευτικές εγκαταστάσεις, συνδεδεµένες ή
όχι µε δίκτυο βιολογικού καθαρισµού.



Οι τουαλέτες διαχωρίζονται σε ανδρικές και γυναικείες.



Οι τουαλέτες ̟ρέ̟ει να είναι ̟λήρως οργανωµένες, καθαρές και καλά συντηρηµένες.



Υ̟άρχει ε̟αρκής αριθµός νι̟τήρων για το ̟λύσιµο των χεριών και ανάλογος µε τη δυναµικότητα του
κέντρου εστίασης.



Υ̟άρχει ̟άντα ̟αροχή ζεστού και κρύου νερού στους νι̟τήρες.



Ο χώρος ό̟ου βρίσκεται ο νι̟τήρας (ή οι νι̟τήρες) είναι υ̟οχρεωτικά διαχωρισµένος α̟ό τις τουαλέτες.
Στο χώρο αυτό, υ̟οχρεωτικά θα ̟ρέ̟ει να υ̟άρχει σα̟ούνι και θήκη µε χάρτινες ̟ετσέτες και
̟ροαιρετικά συσκευή για το στέγνωµα των χεριών µε αέρα. Τέλος, ̟ρέ̟ει να υ̟άρχει κάλαθος
αχρήστων.



Όλες οι συσκευές του χώρου, είναι ̟άντοτε ε̟αρκώς εφοδιασµένες και το µηχάνηµα στεγνώµατος
χεριών λειτουργεί.



Υ̟άρχει ̟αροχή ηλεκτρικού ρεύµατος και ̟ρίζες.



Πρέ̟ει να υ̟άρχει καλός εξαερισµός ώστε να α̟οφεύγεται µεταφορά οσµών ̟ρος τους υ̟όλοι̟ους
κοινόχρηστους χώρους της ε̟ιχείρησης.



Θα ̟ρέ̟ει ̟ροαιρετικά να υ̟άρχει µέριµνα για τη διατήρηση κατάλληλης θερµοκρασίας µε την
εγκατάσταση δικτύου θέρµανσης για τους χειµερινούς µήνες και την εξασφάλιση φυσικών ή µηχανικών
(κατ’ εξαίρεση και εφόσον είναι α̟αραίτητο) µέσων δροσισµού κατά τους καλοκαιρινούς µήνες
λειτουργίας της ε̟ιχείρησης.



Υ̟άρχει θήκη για το χαρτί υγείας ̟ου είναι εφοδιασµένη µε χαρτί.



Υ̟άρχει κλειστός κάλαθος αχρήστων µέσα στην τουαλέτα.



Υ̟άρχει καθαρή βούρτσα λεκάνης.



Οι τουαλέτες µ̟ορούν να διαθέτουν ειδικό χαρτί ε̟ικάλυψης της λεκάνης (̟ροαιρετικά).
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Οι τουαλέτες µ̟ορούν να διαθέτουν συστήµατα (̟.χ. φωτοκύτταρα) ̟ου ελαχιστο̟οιούν την ανάγκη
ε̟αφής των χεριών µε τα είδη υγιεινής κατά τη χρήση της τουαλέτας (̟ροαιρετικά).



Στις τουαλέτες λειτουργούν υ̟οχρεωτικά συστήµατα εξοικονόµησης νερού και ενέργειας.

Εξωτερικοί χώροι


Υ̟άρχει φροντίδα για την ανάδειξη των εξωτερικών χώρων (διαρρύθµιση ή ύ̟αρξη διακοσµητικών
στοιχείων ̟ου έχουν ως α̟οστολή να κάνουν τους εξωτερικούς χώρους καλαίσθητους και ελκυστικούς).
Τα διακοσµητικά αυτά στοιχεία θα ̟ρέ̟ει να έχουν σχέση µε την το̟ική ̟αραδοσιακή αισθητική και
αρχιτεκτονική. Είναι σκό̟ιµη η ̟ροτίµηση σε διακοσµητικά στοιχεία ̟ου αναδεικνύουν την
ιδιαιτερότητα του νησιού στο ο̟οίο βρίσκεται η ε̟ιχείρηση. Ε̟ι̟λέον, η διαµόρφωση του
̟εριβάλλοντος ̟ράσινου χώρου στο ̟λαίσιο της διατήρησης οµοιοµορφίας µε το το̟ικό φυσικό
̟εριβάλλον α̟οτελεί ε̟ίσης σηµαντική ̟αράµετρο.



Υ̟άρχει καλαίσθητος κατάλογος εδεσµάτων και ̟οτών το̟οθετηµένος στον εξωτερικό χώρο του κέντρου
εστίασης ̟ου αναγράφει και τις τιµές καθώς ε̟ίσης και τις ̟ροτάσεις της ηµέρας α̟ό τον σεφ. Ο
σχεδιασµός και τα υλικά του καταλόγου θα ̟ρέ̟ει να εναρµονίζονται µε τα αισθητικά ̟ρότυ̟α του
ΤΣΠ.



Η ̟ερίοδος και οι ώρες λειτουργίας αναγράφονται σε καλαίσθητη ̟ινακίδα αναρτηµένη στην είσοδο
της ε̟ιχείρησης.

Άλλοι λειτουργικοί χώροι ε̟ιχείρησης


Α̟αραίτητη είναι η ύ̟αρξη ξεχωριστού χώρου µε α̟οκλειστική χρήση τη φύλαξη των α̟ορρυ̟αντικών
και α̟ολυµαντικών ουσιών, καθώς και του εξο̟λισµού καθαρισµού. Ο χώρος αυτός θα ̟ρέ̟ει να έχει τη
δυνατότητα να κλειδώνει έτσι ώστε να µην µ̟ορούν να τον ̟ροσεγγίσουν αναρµόδια άτοµα. Θα ̟ρέ̟ει
να το̟οθετείται µακριά α̟ό τους χώρους εστίασης.



Ο χώρος φύλαξης ειδών καθαρισµού ̟ρέ̟ει να είναι καθαρός, συντηρηµένος και καλά οργανωµένος.
Ποτέ δεν ̟ρέ̟ει να το̟οθετείται στον χώρο αυτό χρησιµο̟οιηµένος εξο̟λισµός καθαρισµού χωρίς
αυτός να έχει ̟ρώτα καθαριστεί. Ποτέ δεν ̟ρέ̟ει να φυλάσσονται τρόφιµα σε αυτό το χώρο.



Ο χώρος ̟ου φυλάσσεται ο ιµατισµός της ε̟ιχείρησης ̟ρέ̟ει να είναι καθαρός, καλά συντηρηµένος και
καλά οργανωµένος.



Θα ̟ρέ̟ει υ̟οχρεωτικά να υ̟άρχει χώρος συλλογής των α̟ορριµµάτων σε ε̟αρκή α̟όσταση α̟ό την
ε̟ιχείρηση και όχι σε κοινή θέα, και σε κάθε ̟ερί̟τωση µακριά α̟ό τους χώρους διαχείρισης τροφίµων
και εστίασης. Υ̟οχρεωτικά θα ̟ρέ̟ει να υ̟άρχουν κάδοι ̟ου κλείνουν µε κα̟άκι. Οι κάδοι ό̟ως και
όλος ο χώρος ̟ρέ̟ει να καθαρίζονται τακτικά και βάσει ̟ρογράµµατος καθαρισµού.

Προσω̟ικό
Οι ελάχιστες α̟αιτήσεις του ̟ροσω̟ικού αναλύονται ̟αρακάτω:


Τα άτοµα ̟ου κατέχουν υ̟εύθυνη θέση ̟ρέ̟ει να είναι κάτοχοι ε̟αγγελµατικού δι̟λώµατος α̟ό
αναγνωρισµένες σχολές τουριστικών ε̟αγγελµάτων ή να έχουν σχετική ε̟αγγελµατική εµ̟ειρία ή να
έχουν ̟αρακολουθήσει σεµινάρια κατάρτισης. Πρέ̟ει να γνωρίζουν µία τουλάχιστον ξένη γλώσσα,
ανάλογα µε την τουριστική κίνηση του συγκεκριµένου νησιού ό̟ου βρίσκεται η ε̟ιχείρηση. Ε̟ίσης
̟ρέ̟ει να είναι γνώστες της χρήσης του τηλε̟ικοινωνιακού και ηλεκτρονικού εξο̟λισµού της
ε̟ιχείρησης.



Η ε̟ιχείρηση θα ̟ρέ̟ει να διαθέτει στο ̟ροσω̟ικό της εγχειρίδιο λειτουργίας της.



Οι εργαζόµενοι ̟ου α̟ασχολούνται στους χώρους εστίασης και αναψυχής, εφόσον δεν έχουν
̟αρακολουθήσει ειδικά σεµινάρια για την υγιεινή και ασφάλεια τροφίµων, εκ̟αιδεύονται α̟ό τον
υ̟εύθυνο της ε̟ιχείρησης µε τη χρήση συγκεκριµένου εγχειριδίου βασικών αρχών υγιεινής των
τροφίµων του ΕΦΕΤ.



Το ̟ροσω̟ικό ̟ρέ̟ει να είναι κατάλληλα ενδεδυµένο, ανάλογα µε τα καθήκοντα ̟ου έχει και η
εξωτερική εµφάνιση των εργαζοµένων να είναι ̟ροσεγµένη και καθαρή.

Υ̟οδοχή και εξυ̟ηρέτηση ̟ελατών
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Οι ̟αρεχόµενες υ̟ηρεσίες είναι υψηλού ε̟ι̟έδου, σε συνδυασµό ̟άντα µε την ̟οιότητα και ̟ληρότητα
του εξο̟λισµού, ό̟ως και µε την εναρµόνιση του χώρου µε την το̟ική ̟αράδοση και αρχιτεκτονική,
αλλά και την ̟ροσω̟ική αισθητική του ε̟ιχειρηµατία. Ο ̟ελάτης, µε την άφιξή του, ̟ρέ̟ει να
αισθάνεται ότι βρίσκεται σε οικείο και σωστά οργανωµένο ̟εριβάλλον.



Η εξυ̟ηρέτηση είναι άµεση και φιλική ώστε να ̟ροβάλλεται έντονα το ̟νεύµα φιλοξενίας.



Κατά τις ̟εριόδους λειτουργίας της ε̟ιχείρησης, υ̟άρχει ̟άντα υ̟άλληλος ̟ου µε ̟ροθυµία
υ̟οδέχεται τους ̟ελάτες, α̟αντά στις τηλεφωνικές κλήσεις και τα e-mail, ̟ραγµατο̟οιεί κρατήσεις και
ακυρώσεις, ενηµερώνει και εξυ̟ηρετεί τους ̟ελάτες και έχει την κατάλληλη ενηµέρωση ώστε να ε̟εξηγεί
τις ̟ληροφορίες ̟ου α̟οκοµίζουν οι ̟ελάτες α̟ό το υλικό (βλ. ̟αράγραφο 3.1.4 «Προβολή»).



Η µουσική (εφόσον υ̟άρχει) ̟ρέ̟ει να είναι διακριτική και κατά ̟ροτίµηση ελληνική.



Η ε̟ιχείρηση δέχεται ̟ληρωµή µε µετρητά ή µε ̟ιστωτικές κάρτες.



Εκτός του ωραρίου ή των ̟εριόδων λειτουργίας, η ε̟ικοινωνία εξασφαλίζεται συστηµατικά µε
ο̟οιονδή̟οτε ̟ρόσφορο τρό̟ο (κινητό τηλέφωνο, εκτρο̟ή κλήσης, e-mail, ταχυδροµείο) και κατ΄
ελάχιστο µε ένα αυτόµατο τηλεφωνητή ̟ου αναφέρει την ονοµασία της ε̟ιχείρησης, τις ̟εριόδους
λειτουργίας της, τη διαθεσιµότητα τρα̟εζιών και τη διαδικασία κρατήσεων. Οι ίδιες ̟ληροφορίες θα
̟ρέ̟ει κατ’ ελάχιστο να ̟αρουσιάζονται στην ιστοσελίδα της ε̟ιχείρησης.



Ο ε̟ιχειρηµατίας ή το άτοµο ̟ου είναι ε̟ιφορτισµένο µε τον ̟αρα̟άνω ρόλο α̟αντά σε κάθε κλήση
και σε κάθε e-mail ή γράµµα σε εύλογο χρονικό διάστηµα (ει δυνατόν, αυθηµερόν).



Το ̟ροσω̟ικό της ε̟ιχείρησης ̟ρέ̟ει να είναι ̟ρόθυµο να ̟αρέχει ̟ληροφορίες για το νησί, τα
αξιοθέατά του, τις εκδηλώσεις, τυχόν ̟ροσφερόµενες δραστηριότητες ή δυνατότητες αναψυχής καθώς
και σχετικά µε άλλες ε̟ιχειρηµατικές ή εµ̟ορικές δραστηριότητες του νησιού ό̟οτε και εφόσον ζητηθεί
(̟.χ. ̟ληροφορίες για ̟ροµήθεια το̟ικών ̟ροϊόντων, ̟αραδοσιακών υλικών και χειροτεχνηµάτων
κλ̟).

Σερβιρίσµατα


Το εστιατόριο ̟ροτείνει κυρίως το̟ική κουζίνα µε το̟ικές ̟αραδοσιακές σ̟εσιαλιτέ. Σε κάθε ̟ερί̟τωση,
θα ̟ρέ̟ει να ̟ροσφέρονται το̟ικά ̟αραδοσιακά ̟ιάτα του νησιού σε ̟οσοστό τουλάχιστον 30%, το
ο̟οίο θα βελτιώνεται συνεχώς3. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, τα ̟ροτεινόµενα εδέσµατα θα ̟ρέ̟ει να
̟ροέρχονται α̟ό τα υ̟όλοι̟α νησιά των Κυκλάδων.



Στο εστιατόριο ̟ρέ̟ει να υ̟άρχει ̟ροσφορά «το̟ικού ̟αραδοσιακού ̟ιάτου ηµέρας».



Στον κατάλογο ̟ρέ̟ει να ̟αρατίθενται, εκτός των άλλων, και το̟ικά ̟αραδοσιακά εδέσµατα, το̟ικά
̟ροϊόντα και το̟ικά ̟οτά, καθώς και οι ̟ροτάσεις της ηµέρας α̟ό τον chef.



Ο κατάλογος των τυριών ̟εριλαµβάνει εκτός της φέτας και το̟ικά τυριά. Θα ̟ρέ̟ει να ̟ροτείνεται
“Παλέτα των Κυκλαδίτικων Τυριών” η ο̟οία θα ̟εριλαµβάνει τουλάχιστον 6 τυριά α̟ό διάφορα νησιά
των Κυκλάδων. Για κάθε τυρί, ό̟ως ε̟ίσης για τα το̟ικά εδέσµατα/̟ροϊόντα, θα ̟ρέ̟ει να υ̟άρχει
σύντοµη ̟εριγραφή του τρό̟ου ̟αρασκευής και των τυ̟ικών χαρακτηριστικών του και να αναφέρεται
η ̟ροέλευση του.



Ο κατάλογος των ̟οτών ̟ρέ̟ει να ̟εριλαµβάνει και το̟ικά κρασιά των Κυκλάδων και άλλα ̟οτά
(ρακί, τσί̟ουρο, λικέρ, ρακόµελο, κα.) µε σύντοµη ̟εριγραφή των βασικών χαρακτηριστικών
(̟ροέλευση, χρονιά, ̟οικιλία).



Σε ̟ερί̟τωση ̟ου σερβίρεται κρασί ή ̟οτό χύµα, θα ̟ρέ̟ει να αναφέρεται στον κατάλογο η ̟ροέλευση
και η ̟οικιλία.



Προσφέρονται αρτοσκευάσµατα σε διάφορες ̟οικιλίες.



Στο καφέ µ̟αρ υ̟άρχει η δυνατότητα ̟ροσφοράς το̟ικών ̟ροϊόντων του νησιού ή της ̟εριοχής (µέλι,
αφεψήµατα, ̟αξιµάδια, µαρµελάδες, γλυκά κλ̟), κρύου ̟ιάτου µε το̟ικά ̟αραδοσιακά ̟ροϊόντα και
«ζεστού το̟ικού ̟αραδοσιακού ̟ιάτου».

3

Χαρακτηριστικά τοπικά εδέσµατα και τρόποι παρασκευής τους παρατίθενται στη µελέτη "Συµπληρωµατική
καταγραφή επιλεγµένων τοπικών φαγητών/προϊόντων - βιβλιογραφική προσέγγιση ως προς τη διαχρονικότητα των
τροφών και τη σχέση τους µε τα ήθη και έθιµα των Κυκλάδων. ∆ιαµόρφωση Συµβουλευτικού Καταλόγου Τοπικών
Παραδοσιακών Συνταγών και Τροφίµων", που εκπονήθηκε για λογαριασµό της Αναπτυξιακής Εταιρείας Κυκλάδων.
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Τα ̟οτά ̟ρέ̟ει να σερβίρονται µε τα κατάλληλα συνοδευτικά (̟.χ. ξηροί καρ̟οί, ξερά σύκα κλ̟) κατά
̟ροτίµηση α̟ό το̟ικό ̟αραγωγό.



Πρέ̟ει να υ̟άρχει ̟άντα ελληνικός καφές φτιαγµένος µε τον ̟αραδοσιακό τρό̟ο (υ̟οχρεωτικά στη
φωτιά και ̟ροαιρετικά στη χόβολη και σε κάθε ̟ερί̟τωση, όχι στον ατµό).



Ιδιαίτερη ̟ροσοχή θα ̟ρέ̟ει να δίνεται στη διαδικασία και στον τρό̟ο σερβιρίσµατος των
̟ροσφερόµενων εδεσµάτων και ̟οτών. Συγκεκριµένα, τα εδέσµατα και ̟οτά ̟ρέ̟ει να σερβίρονται µε
την ακόλουθη σειρά:
-

Ορεκτικά µαζί µε τα ̟οτά

-

Κύριο ̟ιάτο

-

Ε̟ιδόρ̟ιο ή φρούτο

-

Στο τέλος του γεύµατος, καλό είναι να ̟ροσφέρεται ένα το̟ικό γλυκό ή ̟οτό (̟.χ. λουκούµι, λικέρ)
ή ελληνικός καφές.



Πρέ̟ει να µεσολαβεί κατάλληλο χρονικό διάστηµα µεταξύ των ̟αρα̟άνω, ώστε το γεύµα να είναι
ευχάριστο και να αναδεικνύει τις ιδιαιτερότητες των εδεσµάτων ̟ου το α̟οτελούν.



Πρέ̟ει να τηρούνται αυστηρά οι θερµοκρασίες σερβιρίσµατος για τα εδέσµατα και για τα ̟οτά.



Ιδιαίτερη ̟ροσοχή ̟ρέ̟ει να δίνεται και στο ̟οτήρι σερβιρίσµατος.

Πρώτες ύλες και ̟οιότητα εδεσµάτων


Οι ̟ρώτες ύλες ̟ου χρησιµο̟οιούνται ̟ροέρχονται κατά κύριο λόγο α̟ό ̟αραγωγούς του νησιού ό̟ου
λειτουργεί το κέντρο εστίασης και των υ̟όλοι̟ων νησιών των Κυκλάδων. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου αυτό δεν
είναι εφικτό (είτε για λόγους ανε̟αρκούς ̟αραγωγής είτε ε̟ειδή κά̟οιο βασικό ̟ροϊόν δεν ̟αράγεται
στα νησιά των Κυκλάδων), θα ̟ρέ̟ει να ̟ροέρχονται α̟ό άλλα νησιά της Περιφέρειας ή α̟ό γειτονικές
̟εριοχές Προσέγγισης LEADER.



Είναι σκό̟ιµο να υ̟άρχει διαβεβαίωση α̟ό κάθε ̟αραγωγό ότι τα ̟ροϊόντα του είναι ασφαλή και η
̟αραγωγή τους έγινε σύµφωνα µε τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.



Τα βιολογικά ̟ροϊόντα, όταν υ̟άρχουν στον κατάλογο, θα ̟ρέ̟ει να είναι ̟ιστο̟οιηµένα και να
αναφέρονται.



Τα αρτοσκευάσµατα είναι φρέσκα και καλής ̟οιότητας.



Υ̟οχρεωτικά θα ε̟ισηµαίνονται τα κατεψυγµένα ̟ροϊόντα.



Στα ζεστά και κρύα ̟ιάτα χρησιµο̟οιείται άριστης ̟οιότητας ελαιόλαδο, κατά ̟ροτίµηση το̟ικής
̟αραγωγής.



Οι ̟ατάτες ̟ου σερβίρονται είναι φρέσκιες ελληνικές, τηγανισµένες σε ελαιόλαδο. Σε καµία ̟ερί̟τωση
δεν ε̟ιτρέ̟εται η χρησιµο̟οίηση ̟ροτηγανισµένων ̟ροϊόντων.



Η ελληνική σαλάτα ̟ρέ̟ει να είναι φρεσκοκοµµένη και µε αρίστης ̟οιότητας ελαιόλαδο.

Ειδικές υ̟ηρεσίες - Καινοτοµία
Η ε̟ιχείρηση µ̟ορεί να ̟ροσφέρει ε̟ι̟ρόσθετες ειδικές υ̟ηρεσίες οι ο̟οίες εµ̟λουτίζουν και
αναβαθµίζουν το ̟αρεχόµενο τουριστικό ̟ροϊόν και το καθιστούν ̟ερισσότερο ανταγωνιστικό. Οι ειδικές
αυτές υ̟ηρεσίες µ̟ορούν να αναληφθούν είτε µονοµερώς είτε στο ̟λαίσιο δικτύωσης των µελών.


Η ε̟ιχείρηση σε συνεργασία µε καταλύµατα, το̟ικές εταιρίες ̟αροχής ειδικών µορφών τουρισµού,
̟ρακτορεία κ.α., µ̟ορεί να ̟ροχωρήσει στην ̟ροσφορά ειδικών ̟ακέτων γευσιγνωσίας, οινογνωσίας,
µαθηµάτων µαγειρικής.

Υγιεινή
Η ε̟ιχείρηση ̟ρέ̟ει να εφαρµόζει ̟ιστά την κοινοτική και εθνική νοµοθεσία ̟ερί υγιεινής των τροφίµων
σύµφωνα µε τις οδηγίες του ΕΦΕΤ (σχετικές ̟ληροφορίες στην ιστοσελίδα www.efet.gr). Ενδεικτικά ̟ρέ̟ει
να ισχύουν τα εξής:
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Κάθε αντικείµενο, εγκατάσταση, εξο̟λισµός και όχηµα ̟ου χρησιµο̟οιείται κατά τη µεταφορά
τροφίµων ̟ρέ̟ει να διατηρείται καθαρό και σε καλή κατάσταση ώστε να ̟ροφυλάσσονται τα τρόφιµα
α̟ό µολύνσεις. Ό̟ου είναι αναγκαίο, αυτά ̟ρέ̟ει να είναι σχεδιασµένα και κατασκευασµένα έτσι ώστε
να καθαρίζονται / α̟ολυµαίνονται δεόντως.



Η ε̟ιχείρηση δεν ̟ρέ̟ει να δέχεται καµία ̟ρώτη ύλη ή συστατικό, εάν γνωρίζει ή έχει βάσιµους λόγους
να υ̟ο̟τεύεται ότι έχει ̟ροσβληθεί α̟ό ̟αράσιτα, ̟αθογόνους µικροοργανισµούς ή τοξικές,
α̟οσυντιθέµενες ή ξένες ουσίες σε βαθµό ̟ου, µετά συνήθη διαλογή ή / και τις ̟ρο̟αρασκευαστικές
διαδικασίες ή διαδικασίες ̟ου εφαρµόζουν σύµφωνα µε τους κανόνες της υγιεινής, θα είναι και ̟άλι
ακατάλληλο ̟ρος βρώση.



Οι ̟ρώτες ύλες και τα συστατικά ̟ου α̟οθηκεύονται στην ε̟ιχείρηση ̟ρέ̟ει να διατηρούνται υ̟ό
κατάλληλες συνθήκες, ούτως ώστε να α̟οφεύγεται κάθε ε̟ιβλαβής αλλοίωση και να ̟ροφυλάσσονται
α̟ό µολύνσεις. Οι ψυκτικοί χώροι θα ̟ρέ̟ει να έχουν καταγραφικό θερµόµετρο, αλλά και alarm για
τον έλεγχο της θερµοκρασίας, ό̟ως ε̟ίσης και να καθαρίζονται σύµφωνα µε το ̟ρόγραµµα
καθαριότητας ̟ου εφαρµόζεται.



Οι ̟ρώτες ύλες, τα συστατικά, τα ενδιάµεσα ̟ροϊόντα και τα τελικά ̟ροϊόντα ̟ου ενδέχεται να
̟ροσφέρονται για τον ̟ολλα̟λασιασµό ̟αθογόνων µικροοργανισµών ή το σχηµατισµό τοξινών ̟ρέ̟ει
να διατηρούνται σε θερµοκρασίες ̟ου να µην συνε̟άγονται κίνδυνο για την υγεία.



Όσο το ε̟ιτρέ̟ει ή ασφάλεια των τροφίµων, ε̟ιτρέ̟εται η ̟αραµονή τροφίµων εκτός χώρων
ελεγχόµενης θερµοκρασίας ε̟ί ̟εριορισµένο χρονικό διάστηµα, όταν αυτό ε̟ιβάλλεται για ̟ρακτικούς
λόγους κατά την ̟αρασκευή, τη µεταφορά, την α̟οθήκευση, την έκθεση και το σερβίρισµα των
τροφίµων.



Πρέ̟ει να υ̟άρχει ̟ρόβλεψη για τη διαχείριση των υ̟ολειµµάτων. Α̟αγορεύεται η µετα̟οίηση
µαγειρευµένων κρεάτων ή άλλου είδους φαγητού και η διάθεση των υ̟ολειµµάτων των ̟οτών στους
̟ελάτες.



Πρέ̟ει να τηρούνται οι α̟αιτούµενες ̟ροδιαγραφές στη συµ̟εριφορά (̟λύσιµο χεριών, ενδυµασία,
κα̟έλα, κλ̟) και την καλή υγεία του ̟ροσω̟ικού. Όταν υ̟άρχει ασθένεια αυτή ̟ρέ̟ει να δηλώνεται.



Πρέ̟ει να έχει άψογη καθαριότητα, και ε̟ι̟λέον να υ̟άρχει διάκριση όσον αφορά την ενδυµασία του
̟ροσω̟ικού: για την κουζίνα, το σερβίρισµα, chef, άλλων υ̟ηρεσιών.



Πρέ̟ει να υ̟άρχουν ε̟αρκή δοχεία α̟ορριµµάτων µε σκέ̟ασµα στους εξωτερικούς χώρους. Αυτά
̟ρέ̟ει να διατηρούνται καθαρά και το κα̟άκι να είναι κλειστό.



Α̟ορρίµµατα τροφίµων και άλλα α̟ορρίµµατα δεν ̟ρέ̟ει να αφήνονται να συσσωρεύονται σε χώρους
τροφίµων ή σε κοινόχρηστους χώρους.



Τα α̟ορρίµµατα τροφίµων και τα άλλα α̟ορρίµµατα ̟ρέ̟ει να ενα̟οτίθενται σε ̟εριέκτες ̟ου να
κλείνουν.



Πρέ̟ει να υ̟άρχει κατάλληλη ̟ρόβλεψη για την α̟οµάκρυνση και την α̟οθήκευση α̟ορριµµάτων
τροφίµων ή άλλων α̟ορριµµάτων. Οι χώροι α̟οθήκευσης α̟ορριµµάτων ̟ρέ̟ει να σχεδιάζονται και
να χρησιµο̟οιούνται κατά τρό̟ο ̟ου να διατηρούνται ̟άντα καθαροί και να ̟ρολαµβάνεται η
διείσδυση εντόµων και λοι̟ών ε̟ιβλαβών ζώων, καθώς και η µόλυνση των τροφίµων, του ̟οσίµου
νερού, του εξο̟λισµού και των χώρων.



Πρέ̟ει να εξασφαλίζεται η σωστή λειτουργία του συστήµατος ελέγχου θερµοκρασιών στους χώρους
̟αραγωγής, α̟οθήκευσης και στα ψυγεία συντήρησης και κατάψυξης.



Οι ̟ρώτες ύλες και τα συστατικά τους θα ̟ρέ̟ει να α̟οθηκεύονται και να διατηρούνται υ̟ό
κατάλληλες συνθήκες, ούτως ώστε να α̟οφεύγεται κάθε ε̟ιβλαβής αλλοίωση και να ̟ροφυλάσσονται
α̟ό µολύνσεις.



Όλα τα τρόφιµα τα ο̟οία διακινούνται, α̟οθηκεύονται συσκευάζονται, εκτίθενται και µεταφέρονται,
̟ρέ̟ει να ̟ροφυλάσσονται α̟ό κάθε µόλυνση, η ο̟οία ενδέχεται να τα καταστήσει:
-

Ακατάλληλα ̟ρος βρώση, ε̟ιβλαβή για την υγεία.

-

Μολυσµένα κατά τρό̟ο ̟ου δεν θα ήταν λογικό να αναµένεται η κατανάλωση τους σε αυτή την
κατάσταση. Ιδιαίτερα τα τρόφιµα ̟ρέ̟ει να το̟οθετούνται ή να ̟ροστατεύονται κατά τρό̟ο ̟ου να
ελαχιστο̟οιεί τον ο̟οιοδή̟οτε κίνδυνο µόλυνσης.
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Πρέ̟ει να θεσ̟ιστούν ε̟αρκείς διαδικασίες για την ̟ροστασία των χώρων α̟ό έντοµα και τρωκτικά.



Οι ε̟ικίνδυνες ή / και µη εδώδιµες ουσίες, ̟ρέ̟ει να φέρουν την κατάλληλη σήµανση και να
α̟οθηκεύονται σε χωριστούς και ασφαλείς ̟εριέκτες.



Η ε̟ιχείρηση διαθέτει συνεργείο για την καθαριότητα των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Υ̟άρχει
υ̟εύθυνος τόσο για την καθαριότητα, όσο και για την συντήρηση χώρων και εξο̟λισµού.



Τα άτοµα ̟ου είναι υ̟εύθυνα και ασχολούνται µε την καθαριότητα των χώρων είναι οµοιόµορφα
ντυµένα και διαφέρουν α̟ό εκείνα ̟ου είναι υ̟εύθυνα για την υ̟οδοχή και το σερβίρισµα ̟ρωινού ή
γευµάτων.



Το ωράριο για την καθαριότητα των χώρων είναι συγκεκριµένο (̟.χ. ̟ρωινές ώρες).



Κάθε αντικείµενο, εγκατάσταση ή εξο̟λισµός, µε τα ο̟οία έρχονται σε ε̟αφή τα τρόφιµα διατηρούνται
καθαρά.
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3.2.3.

ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΑ ΚΑΦΕΝΕΙΑ

Εσωτερικοί χώροι


Η αρχιτεκτονική εσωτερικού χώρου ή ορισµένα στοιχεία της θα ̟ρέ̟ει να έχουν σχέση µε την το̟ική
̟αραδοσιακή αισθητική και αρχιτεκτονική. Ε̟ιδιώκεται η ε̟ιλογή α̟ό διακοσµητικά στοιχεία ̟ου
αναδεικνύουν την ιδιαιτερότητα του νησιού στο ο̟οίο εδρεύει το ̟αραδοσιακό καφενείο. Προτείνεται η
συνεργασία µε αρχιτέκτονα, ώστε να διασφαλιστεί η ̟οιότητα του τελικού α̟οτελέσµατος.



Στον εσωτερικό χώρο του καφενείου ̟ρέ̟ει να υ̟άρχουν αναρτηµένοι καλαίσθητοι ̟ίνακες,
γκραβούρες, ̟λαισιωµένες φωτογραφίες κλ̟ κατά ̟ροτίµηση µε θεµατολογία ̟ου να σχετίζεται µε τη
δραστηριότητα της ε̟ιχείρησης και µε αξιόλογα στοιχεία του νησιού.



Υ̟άρχει ο α̟αραίτητος εξο̟λισµός για τις συναλλαγές µε τους ̟ελάτες (ταµειακή µηχανή, µηχανήµατα
̟ιστωτικών καρτών, fax, υ̟ολογιστής, εκτυ̟ωτής κλ̟) και ο εξο̟λισµός για την ε̟ικοινωνία µε ̟ελάτες
για κρατήσεις ή ̟ληροφορίες (τηλέφωνο, e-mail, ίντερνετ κλ̟).



Η διαµόρφωση του χώρου και ο εξο̟λισµός, σε συνδυασµό µε τις ̟ροσφερόµενες υ̟ηρεσίες, ̟ρέ̟ει να
διευκολύνουν την ανάδειξη των το̟ικών εθιµοτυ̟ικών ενός ̟αραδοσιακού καφενείου.



Ο εξο̟λισµός θα ̟ρέ̟ει να ε̟αρκεί για την ε̟οχή της υψηλής ̟ληρότητας χωρίς να δηµιουργεί
συνωστισµό στον χώρο και να ε̟ιτρέ̟ει την ελεύθερη διακίνηση των ε̟ισκε̟τών.



Ο χώρος θα ̟ρέ̟ει να διαθέτει ε̟αρκή φυσικό φωτισµό.



Οι καρέκλες θα ̟ρέ̟ει να είναι ξύλινες ή µεταλλικές µε ή χωρίς φυσική ψάθα και τα τρα̟έζια α̟ό ξύλο
ή µέταλλο ανάλογου τύ̟ου και χρώµατος (̟ροτεραιότητα θα ̟ρέ̟ει να δίδεται σε έ̟ι̟λα α̟ό το̟ικούς
κατασκευαστές και το̟ικά υλικά). Θα ̟ρέ̟ει να είναι καλαίσθητα, να ταιριάζουν µε την αισθητική του
χώρου, να διατηρούνται σε καλή κατάσταση και να είναι ̟άντα καθαρά.



Εφόσον χρησιµο̟οιούνται τρα̟εζοµάντιλα και να̟ερόν ̟ρέ̟ει να είναι καλαίσθητα, καθαρά και σε
καλή κατάσταση. Προτείνονται λινά ή βαµβακερά υφάσµατα.



Τα σερβίτσια θα ̟ρέ̟ει να είναι καθαρά, καλής ̟οιότητας. Μ̟ορεί να είναι κεραµικά ή α̟ό ̟ορσελάνη.
Σε κάθε ̟ερί̟τωση, όταν υ̟άρχουν ̟αραδοσιακά σκεύη για το σερβίρισµα του εκάστοτε εδέσµατος
καλό θα ήταν να χρησιµο̟οιούνται. Κατά ̟ροτίµηση, κατασκευάζονται σε το̟ικά εργαστήρια ή σε
εργαστήρια άλλων νησιών των Κυκλάδων.



Τα ̟οτήρια ̟ρέ̟ει να είναι γυάλινα, σε σχήµα και µέγεθος ανάλογα µε το ̟οτό ̟ου σερβίρεται.
Α̟αγορεύεται η χρήση διαφηµιστικών ̟οτηριών ή άλλων σκευών σερβιρίσµατος.



Ο χώρος µ̟ορεί να διαθέτει τζάκι (̟ροαιρετικά). Σε αυτή την ̟ερί̟τωση, το τζάκι ̟ρέ̟ει να είναι
καλαίσθητο, να διατηρείται σε καλή κατάσταση και να είναι καθαρό.



Για τη θέρµανση του εσωτερικού χώρου είναι δυνατόν να ̟ροτιµηθούν ̟αραδοσιακά µέσα ό̟ως
ξυλόσοµ̟α κλ̟.



Στους εσωτερικούς χώρους ̟ρέ̟ει να υ̟άρχει µέριµνα για τη διατήρηση κατάλληλης θερµοκρασίας
τόσο για τους χειµερινούς όσο και για τους καλοκαιρινούς µήνες µε τη χρήση φυσικών ή µηχανικών
(κατ’ εξαίρεση και εφόσον είναι α̟αραίτητο) µέσων θέρµανσης και δροσισµού.



Πρέ̟ει να υ̟άρχουν ε̟αρκή µέσα µηχανικού ή φυσικού αερισµού του εσωτερικού χώρου ώστε να µην
υ̟άρχουν οσµές (φαγητού κλ̟), ιδιαίτερα όταν ο χώρος είναι ̟λήρης ̟ελατών. Ο εξαερισµός ̟ρέ̟ει να
διατηρείται καθαρός και σε καλή κατάσταση και να συντηρείται.



Σε κάθε τρα̟έζι θα ̟ρέ̟ει ̟ροαιρετικά να υ̟άρχει αντικείµενο χαρακτηριστικό του νησιού (̟.χ.
κεραµικό βάζο).



Γενικά, ̟ρέ̟ει να ε̟ιδιώκεται η χρήση ̟ροϊόντων το̟ικής χειροτεχνίας για τη διακόσµηση της
αίθουσας, το σερβίρισµα ̟οτών και εδεσµάτων ή/και ως σκεύη εστίασης.



Πρέ̟ει να υ̟άρχει καλαίσθητος κατάλογος εδεσµάτων και ̟οτών αναρτηµένος στον εσωτερικό χώρο
του καφενείου. Το υλικό και το σχέδιο του καταλόγου ̟ρέ̟ει να ̟αρα̟έµ̟ει άµεσα στον ̟αραδοσιακό
χαρακτήρα του καφενείου. Ο σχεδιασµός και τα υλικά του θα ̟ρέ̟ει να εναρµονίζονται µε τα αισθητικά
̟ρότυ̟α του ΤΣΠ.



Κατάλογος ̟ρέ̟ει να ̟ροσφέρεται στους ̟ελάτες µε την άφιξη τους στο καφενείο. Θα ̟ρέ̟ει να είναι
µεταφρασµένος υ̟οχρεωτικά στην αγγλική και ̟ροαιρετικά σε άλλη µία γλώσσα της Ευρω̟αϊκής
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Ένωσης. Πρέ̟ει να είναι κατασκευασµένος α̟ό φιλικά ̟ρος το ̟εριβάλλον υλικά, ευανάγνωστος,
καθαρός. Ε̟ίσης, να έχει καλή αισθητική και µορφή και να συµβαδίζει µε τα αισθητικά ̟ρότυ̟α του
ΤΣΠ.


Στον κατάλογο θα ̟ρέ̟ει να υ̟άρχει ένα αρχικό κείµενο µε το σήµα και τις βασικές αρχές του ΤΣΠ.
Ε̟ίσης θα αναφέρεται ότι η ε̟ιχείρηση ανήκει στο Το̟ικό Σύµφωνο Ποιότητας των Κυκλάδων.



Τα χρώµατα στους τοίχους θα ̟ρέ̟ει να είναι συµβατά µε τις ̟αραδοσιακές α̟οχρώσεις.



Στο φωτισµό (οροφής ή ε̟ιτοίχιο) α̟αγορεύεται η χρήση φωτιστικών στηλών µε «νέον».



Θα ̟ρέ̟ει να α̟οφεύγεται, στο µέτρο του δυνατού, η χρήση κάθε είδους ̟λαστικού.



Α̟αγορεύεται ρητά η χρήση ̟λαστικών και διαφηµιστικών σταχτοδοχείων.



Το καφενείο ̟ρέ̟ει να διαθέτει χαρτιά, τάβλι και άλλα ε̟ιτρα̟έζια ̟αιχνίδια σε ε̟αρκή αριθµό και σε
καλή κατάσταση.



Υ̟άρχουν αναρτηµένες οι ̟ερίοδοι και οι ώρες λειτουργίας της ε̟ιχείρησης σε εµφανές σηµείο και σε
καλαίσθητη ̟ινακίδα ή ̟λαίσιο.

Χώροι κουζίνας


Ο εξο̟λισµός των χώρων ̟αρασκευής των ροφηµάτων και εδεσµάτων ̟ρέ̟ει να είναι κατασκευασµένος
α̟ό ανθεκτικά υλικά (στη διάβρωση) και να υ̟οστηρίζει την εφαρµογή υγιεινής ορθής ̟ρακτικής.



Υ̟άρχει ο α̟αραίτητος εξο̟λισµός για τη διατήρηση των ̟ροϊόντων στην κατάλληλη θερµοκρασία.



Ο εξο̟λισµός ̟ρέ̟ει να διατηρείται ̟άντα καθαρός και σε καλή κατάσταση και να συντηρείται.



Ο σχεδιασµός, η διαρρύθµιση, η κατασκευή και οι διαστάσεις των χώρων ̟αρασκευής και α̟οθήκευσης
τροφίµων ̟ρέ̟ει να ε̟ιτρέ̟ουν τον κατάλληλο καθαρισµό ή/και α̟ολύµανση και να ̟ροστατεύουν
α̟ό τη συσσώρευση ρύ̟ων, την ε̟αφή µε τοξικά υλικά, την ̟τώση σωµατιδίων µέσα στα τρόφιµα και το
σχηµατισµό υγρασίας ή ανε̟ιθύµητης µούχλας στις ε̟ιφάνειες.



Οι οροφές και ό,τι είναι στερεωµένο σ’ αυτές ̟ρέ̟ει να είναι σχεδιασµένα, κατασκευασµένα και
ε̟ιστρωµένα έτσι ώστε να µην συσσωρεύονται ρύ̟οι και να ̟εριορίζεται η συµ̟ύκνωση υδρατµών, η
ανά̟τυξη ανε̟ιθύµητης µούχλας και η α̟ό̟τωση σωµατιδίων.



Οι ε̟ιφάνειες των δα̟έδων ̟ρέ̟ει να διατηρούνται σε καλή κατάσταση και να καθαρίζονται και
α̟ολυµαίνονται εύκολα, γεγονός ̟ου α̟αιτεί τη χρήση στεγανών, µη α̟ορροφητικών, µη τοξικών
υλικών, τα ο̟οία να ̟λένονται.



Τα ̟αράθυρα και τα άλλα ανοίγµατα ̟ρέ̟ει να εφοδιάζουν το χώρο ̟αρασκευής των εδεσµάτων µε
ε̟αρκή µηχανικό ή φυσικό αερισµό και να σχεδιάζονται κατά τρό̟ο ̟ου να α̟οφεύγεται η συσσώρευση
ρύ̟ων. Εκείνα τα ο̟οία ανοίγουν ̟ρος την ύ̟αιθρο ̟ρέ̟ει, να είναι εφοδιασµένα µε δικτυωτά
̟λέγµατα ̟ροστασίας α̟ό τα έντοµα, τα ο̟οία µ̟ορούν να αφαιρεθούν εύκολα για να καθαριστούν.
Όταν το άνοιγµα των ̟αραθύρων µ̟ορεί να ̟ροκαλέσει µόλυνση των τροφίµων, τα ̟αράθυρα ̟ρέ̟ει
να ̟αραµένουν κλειστά και σφραγισµένα κατά τη διάρκεια της ̟αραγωγής. Πρέ̟ει να α̟οφεύγεται η
µηχανική ροή του αέρα α̟ό µολυσµένους (̟.χ. τουαλέτα, χώροι συλλογής σκου̟ιδιών) σε καθαρούς
χώρους.



Οι ε̟ιφάνειες των τοίχων ̟ρέ̟ει να διατηρούνται σε καλή κατάσταση και να καθαρίζονται και
α̟ολυµαίνονται εύκολα, γεγονός ̟ου α̟αιτεί τη χρήση στεγανών, µη α̟ορροφητικών, µη τοξικών
υλικών, τα ο̟οία να ̟λένονται. Πρέ̟ει ε̟ίσης να είναι λείες µέχρι ύψους καταλλήλου (1,80 µ) ή
ε̟ιστρωµένες µε ̟λακάκια.



Οι χώροι ̟ρέ̟ει να ̟αρέχουν τις κατάλληλες συνθήκες θερµοκρασίας για την υγιεινή ε̟εξεργασία των
̟ροϊόντων, να ε̟ιτρέ̟ουν την άνετη κίνηση του ̟ροσω̟ικού και να είναι ε̟αρκείς για την ̟αρασκευή
των ̟ροϊόντων καθώς και για την ̟ροσωρινή αναµονή ηµιέτοιµων ̟ροϊόντων.



Στο χώρο ̟ροετοιµασίας ̟ρέ̟ει να υ̟άρχει διαχωρισµός χώρων ώστε να α̟οφεύγεται η ε̟ιµόλυνση
των νω̟ών και ακατέργαστων ̟ροϊόντων µε τα έτοιµα ̟ροϊόντα. Ε̟ι̟λέον διαχωρισµός του χώρου
̟λύσεως σκευών α̟ό το χώρο ̟ροετοιµασίας των εδεσµάτων, ό̟ως και διαχωρισµός των ε̟ιφανειών
κο̟ής για κρέατα, ψαρικά, λαχανικά.



Τα σκεύη υ̟οχρεωτικά θα είναι σύγχρονα, ανοξείδωτα.
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Στην κουζίνα ̟ρέ̟ει να υ̟άρχει ̟αροχή ζεστού και κρύου νερού όλες τις ώρες.



Στους χώρους της κουζίνας ̟ρέ̟ει να υ̟άρχει αναρτηµένη ειδική αφίσα µε τους βασικούς κανόνες
υγιεινής.



Οι χώροι της κουζίνας ̟ρέ̟ει υ̟οχρεωτικά να διαθέτουν µηχανικό εξαερισµό.



Ο εξο̟λισµός κουζίνας (̟άγκοι, µαχαίρια, σκεύη κλ̟) ̟ρέ̟ει να είναι εγκατεστηµένος κατά τρό̟ο ̟ου
να ε̟ιτρέ̟ει τον ε̟αρκή καθαρισµό των γύρω χώρων και είναι α̟ό υλικά τα ο̟οία µ̟ορούν να
καθαριστούν και να α̟ολυµανθούν εύκολα. Υ̟άρχουν κατάλληλες εγκαταστάσεις για τον καθαρισµό
και την α̟ολύµανση των εργαλείων και του εξο̟λισµού εργασίας.

Χώροι υγιεινής


Οι τουαλέτες ̟ρέ̟ει υ̟οχρεωτικά να διαχωρίζονται σε αντρικές και γυναικείες. Πρέ̟ει να είναι ̟άντα
̟λήρως οργανωµένες, καθαρές και καλά συντηρηµένες.



Υ̟άρχει υ̟οχρεωτικά νι̟τήρας για το ̟λύσιµο των χεριών µε ̟αροχή ζεστού και κρύου νερού όλες τις
ώρες. Ο χώρος ό̟ου βρίσκεται ο νι̟τήρας (ή οι νι̟τήρες) είναι υ̟οχρεωτικά διαχωρισµένος α̟ό τις
τουαλέτες. Στο χώρο αυτό, υ̟οχρεωτικά θα ̟ρέ̟ει να υ̟άρχει σα̟ούνι και θήκη µε χάρτινες ̟ετσέτες
και ̟ροαιρετικά συσκευή για το στέγνωµα των χεριών. Ε̟ίσης ̟αροχή ηλεκτρικού ρεύµατος και ̟ρίζες.
Τέλος, ̟ρέ̟ει να υ̟άρχει κλειστός κάλαθος αχρήστων.



Στις τουαλέτες ̟ρέ̟ει να υ̟άρχει καλός εξαερισµός ώστε να α̟οφεύγεται µεταφορά οσµών ̟ρος τους
υ̟όλοι̟ους κοινόχρηστους χώρους της ε̟ιχείρησης.



Υ̟άρχει θήκη για το χαρτί υγείας ̟ου είναι εφοδιασµένη µε χαρτί.



Υ̟άρχει κλειστός κάλαθος αχρήστων µέσα στην τουαλέτα.



Υ̟άρχει καθαρή βούρτσα λεκάνης.



Οι τουαλέτες µ̟ορούν να διαθέτουν ειδικό χαρτί ε̟ικάλυψης της λεκάνης (̟ροαιρετικά).



Οι τουαλέτες µ̟ορούν να διαθέτουν (̟ροαιρετικά) συστήµατα (̟.χ. φωτοκύτταρα) ̟ου ελαχιστο̟οιούν
την ανάγκη ε̟αφής των χεριών µε τα είδη υγιεινής κατά τη χρήση της τουαλέτας.



Στις τουαλέτες λειτουργούν υ̟οχρεωτικά συστήµατα εξοικονόµησης νερού και ενέργειας.

Εξωτερικοί χώροι (αν υ̟άρχουν)


Σε ̟ερί̟τωση ̟ου το καφενείο διαθέτει αύλειο χώρο, αυτός θα ̟ρέ̟ει να είναι καλαίσθητος, καθαρός
και σε αρµονία µε το ̟εριβάλλον. Συνιστάται η χρήση εδώδιµων καλλω̟ιστικών φυτών και λουλουδιών
(̟.χ. γεράνια, βασιλικοί). Τα φυτά θα ̟ρέ̟ει υ̟οχρεωτικά να το̟οθετούνται σε ̟ήλινες και καλαίσθητες
γλάστρες. Τα διακοσµητικά στοιχεία θα ̟ρέ̟ει να έχουν σχέση µε την το̟ική ̟αραδοσιακή αισθητική
και αρχιτεκτονική και ̟ου αναδεικνύουν την ιδιαιτερότητα του νησιού στο ο̟οίο βρίσκεται η
ε̟ιχείρηση.



Στους εξωτερικούς χώρους, θα ̟ρέ̟ει να χρησιµο̟οιούνται τρα̟έζια και καρέκλες (α̟ό ξύλο ή µέταλλο)
̟ου ̟αρα̟έµ̟ουν στην το̟ική ̟αραδοσιακή αρχιτεκτονική και βρίσκονται σε αρµονία µε το ύφος της
ε̟ιχείρησης.



Σε ̟ερί̟τωση ̟ου α̟αιτείται σκίαση, ̟ροτείνονται κληµαταριές ή δέντρα µε ̟λούσιο φύλλωµα.



Η ̟ερίοδος και οι ώρες λειτουργίας αναγράφονται σε καλαίσθητη ̟ινακίδα αναρτηµένη στην είσοδο
της ε̟ιχείρησης.



Θα ̟ρέ̟ει υ̟οχρεωτικά να υ̟άρχει χώρος συλλογής των α̟ορριµµάτων σε ε̟αρκή α̟όσταση α̟ό την
ε̟ιχείρηση και όχι σε κοινή θέα, και σε κάθε ̟ερί̟τωση µακριά α̟ό τους χώρους διαχείρισης τροφίµων.
Υ̟οχρεωτικά θα ̟ρέ̟ει να υ̟άρχουν κάδοι ̟ου κλείνουν µε κα̟άκι.

Προσω̟ικό
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Το ̟ροσω̟ικό θα ̟ρέ̟ει να γνωρίζει µία τουλάχιστον ξένη γλώσσα, ανάλογα µε την τουριστική κίνηση
του νησιού ό̟ου βρίσκεται η ε̟ιχείρηση. Πρέ̟ει να διαθέτει σχετική ε̟αγγελµατική εµ̟ειρία ή να έχει
̟αρακολουθήσει σεµινάρια κατάρτισης.



Η ε̟ιχείρηση θα ̟ρέ̟ει να διαθέτει στο ̟ροσω̟ικό της εγχειρίδιο λειτουργίας της.



Οι εργαζόµενοι ̟ου α̟ασχολούνται στους χώρους εστίασης και αναψυχής, εφόσον δεν έχουν
̟αρακολουθήσει ειδικά σεµινάρια για την υγιεινή και ασφάλεια τροφίµων, εκ̟αιδεύονται α̟ό τον
υ̟εύθυνο της ε̟ιχείρησης µε τη χρήση συγκεκριµένου εγχειριδίου βασικών αρχών υγιεινής των
τροφίµων του ΕΦΕΤ.



Το ̟ροσω̟ικό ̟ρέ̟ει να είναι κατάλληλα ενδεδυµένο, ανάλογα µε τα καθήκοντα ̟ου έχει και η
εξωτερική εµφάνιση των εργαζοµένων να είναι ̟ροσεγµένη και καθαρή.

Υ̟οδοχή και εξυ̟ηρέτηση ̟ελατών


Οι ̟αρεχόµενες υ̟ηρεσίες ̟ρέ̟ει να είναι υψηλού ε̟ι̟έδου, σε συνδυασµό ̟άντα µε την ̟οιότητα και
̟ληρότητα του εξο̟λισµού, ό̟ως και µε την εναρµόνιση του χώρου µε την το̟ική ̟αράδοση και
αρχιτεκτονική, αλλά και την ̟ροσω̟ική αισθητική του ε̟ιχειρηµατία. Ο ̟ελάτης, µε την άφιξή του στην
ε̟ιχείρηση, ̟ρέ̟ει να αισθάνεται ότι βρίσκεται σε οικείο και σωστά οργανωµένο ̟εριβάλλον.



Η εξυ̟ηρέτηση είναι άµεση και φιλική ώστε να ̟ροβάλλεται έντονα το ̟νεύµα φιλοξενίας.



Κατά τις ̟εριόδους λειτουργίας της ε̟ιχείρησης, υ̟άρχει ανά ̟άσα στιγµή ένας υ̟εύθυνος ̟ου µε
̟ροθυµία υ̟οδέχεται τους ̟ελάτες, α̟αντάει στις τηλεφωνικές κλήσεις και τα e-mail, ̟ραγµατο̟οιεί την
ενηµέρωση και εξυ̟ηρέτηση των ̟ελατών και έχει την κατάλληλη ενηµέρωση ώστε να ε̟εξηγεί τις
̟ληροφορίες ̟ου α̟οκοµίζουν οι ̟ελάτες α̟ό το υλικό (βλ. ̟αράγραφο 3.1.4 «Προβολή»).



Η µουσική (εφόσον υ̟άρχει) ̟ρέ̟ει να είναι διακριτική και κατά ̟ροτίµηση ελληνική.



Σε ̟ερί̟τωση ̟ου υ̟άρχει τηλεόραση, θα ̟ρέ̟ει να είναι ρυθµισµένη σε χαµηλή ένταση (εκτός αν οι
θαµώνες ε̟ιθυµούν διαφορετικά) και να µην λειτουργεί ταυτόχρονα µε το στερεοφωνικό συγκρότηµα.



Το ̟ροσω̟ικό ̟ρέ̟ει να είναι σε θέση να ̟αρέχει ̟ληροφορίες για το νησί, τα αξιοθέατα, τυχόν
δραστηριότητες, διαδροµές, εκδηλώσεις κλ̟. ώστε να µ̟ορεί να εξυ̟ηρετεί τους ̟ελάτες. Ε̟ίσης, ̟ρέ̟ει
να είναι ̟ρόθυµο να ̟αρέχει ̟ληροφορίες σχετικά µε άλλες ε̟ιχειρηµατικές ή εµ̟ορικές
δραστηριότητες του νησιού ό̟οτε και εφόσον ζητηθεί (̟.χ. ̟ληροφορίες για ̟ροµήθεια το̟ικών
̟ροϊόντων, ̟αραδοσιακών υλικών και χειροτεχνηµάτων κλ̟).

Σερβιρίσµατα


Στον κατάλογο ̟ρέ̟ει να ̟αρατίθενται, εκτός των άλλων, και το̟ικά ̟αραδοσιακά εδέσµατα/ορεκτικά,
το̟ικά ̟ροϊόντα και το̟ικά ̟οτά του νησιού και εάν αυτό δεν είναι δυνατό, αυτά θα ̟ρέ̟ει να
̟ροέρχονται α̟ό τα υ̟όλοι̟α νησιά των Κυκλάδων.



Για κάθε το̟ικό έδεσµα και ̟ροϊόν (µέλι, αφεψήµατα, ̟αξιµάδια, µαρµελάδες, ελιές, αλλαντικά, dip
λιαστής ντοµάτας, λιαστά ντοµατάκια, κά̟αρη, τυριά, γλυκά κλ̟) θα ̟ρέ̟ει να υ̟άρχει σύντοµη
̟εριγραφή του τρό̟ου ̟αρασκευής και των τυ̟ικών χαρακτηριστικών του και να αναφέρεται η
̟ροέλευση του.



Πρέ̟ει να υ̟άρχει η δυνατότητα ̟ροσφοράς κρύου ̟ιάτου µε το̟ικά ̟αραδοσιακά ̟ροϊόντα και
«ζεστού το̟ικού ̟ιάτου»4.



Ο κατάλογος των ̟οτών ̟ρέ̟ει να ̟εριλαµβάνει και το̟ικά κρασιά των Κυκλάδων και άλλα ̟οτά
(ρακί, τσί̟ουρο, λικέρ, ρακόµελο, κα.) µε σύντοµη ̟εριγραφή των βασικών χαρακτηριστικών
(̟ροέλευση, χρονιά, ̟οικιλία).



Σε ̟ερί̟τωση ̟ου σερβίρεται κρασί ή ̟οτό χύµα, θα ̟ρέ̟ει να αναφέρεται στον κατάλογο η ̟ροέλευση
και η ̟οικιλία.

4

Χαρακτηριστικά τοπικά εδέσµατα και τρόποι παρασκευής τους παρατίθενται στη µελέτη "Συµπληρωµατική
καταγραφή επιλεγµένων τοπικών φαγητών/προϊόντων - βιβλιογραφική προσέγγιση ως προς τη διαχρονικότητα των
τροφών και τη σχέση τους µε τα ήθη και έθιµα των Κυκλάδων. ∆ιαµόρφωση Συµβουλευτικού Καταλόγου Τοπικών
Παραδοσιακών Συνταγών και Τροφίµων", που εκπονήθηκε για λογαριασµό της Αναπτυξιακής Εταιρείας Κυκλάδων.
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Τα ̟οτά ̟ρέ̟ει να σερβίρονται µε τα κατάλληλα συνοδευτικά (̟.χ. ξηροί καρ̟οί, ξερά σύκα κλ̟) κατά
̟ροτίµηση α̟ό το̟ικό ̟αραγωγό.



Πρέ̟ει να ̟ροσφέρονται το̟ικά γλυκά, κατά ̟ροτίµηση ̟ροερχόµενα α̟ό εργαστήρια του νησιού.



Προσφέρονται αρτοσκευάσµατα σε διάφορες ̟οικιλίες.



Πρέ̟ει να υ̟άρχει ̟άντα ελληνικός καφές φτιαγµένος µε τον ̟αραδοσιακό τρό̟ο (υ̟οχρεωτικά στη
φωτιά και ̟ροαιρετικά στη χόβολη και σε κάθε ̟ερί̟τωση, όχι στον ατµό).



Ιδιαίτερη ̟ροσοχή θα ̟ρέ̟ει να δίνεται στη διαδικασία και στον τρό̟ο σερβιρίσµατος των
̟ροσφερόµενων εδεσµάτων και ̟οτών.



Πρέ̟ει να τηρούνται αυστηρά οι θερµοκρασίες σερβιρίσµατος για τα εδέσµατα και για τα ̟οτά.



Ιδιαίτερη ̟ροσοχή ̟ρέ̟ει να δίνεται και στο ̟οτήρι σερβιρίσµατος.

Πρώτες ύλες και ̟οιότητα εδεσµάτων


Οι ̟ρώτες ύλες ̟ου χρησιµο̟οιούνται ̟ροέρχονται κατά κύριο λόγο α̟ό ̟αραγωγούς του νησιού ό̟ου
λειτουργεί το ̟αραδοσιακό καφενείο και των υ̟όλοι̟ων νησιών των Κυκλάδων. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου
αυτό δεν είναι εφικτό (είτε για λόγους ανε̟αρκούς ̟αραγωγής είτε ε̟ειδή κά̟οιο βασικό ̟ροϊόν δεν
̟αράγεται στα νησιά των Κυκλάδων), θα ̟ρέ̟ει να ̟ροέρχονται α̟ό άλλα νησιά της Περιφέρειας ή α̟ό
γειτονικές ̟εριοχές Προσέγγισης LEADER ή Αειφόρου Ανά̟τυξης Αλιευτικών Περιοχών.



Είναι σκό̟ιµο να υ̟άρχει διαβεβαίωση α̟ό κάθε ̟αραγωγό ότι τα ̟ροϊόντα του είναι ασφαλή και η
̟αραγωγή τους έγινε σύµφωνα µε τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.



Τα βιολογικά ̟ροϊόντα, όταν υ̟άρχουν στον κατάλογο, θα ̟ρέ̟ει να είναι ̟ιστο̟οιηµένα και να
αναφέρονται.



Τα αρτοσκευάσµατα είναι φρέσκα και καλής ̟οιότητας.



Υ̟οχρεωτικά θα ε̟ισηµαίνονται τα κατεψυγµένα ̟ροϊόντα.



Στα ζεστά και κρύα ̟ιάτα χρησιµο̟οιείται άριστης ̟οιότητας ελαιόλαδο, κατά ̟ροτίµηση το̟ικής
̟αραγωγής.



Οι ̟ατάτες ̟ου σερβίρονται είναι φρέσκιες ελληνικές, τηγανισµένες σε ελαιόλαδο. Σε καµία ̟ερί̟τωση
δεν ε̟ιτρέ̟εται η χρησιµο̟οίηση ̟ροτηγανισµένων ̟ροϊόντων.



Η ελληνική σαλάτα ̟ρέ̟ει να είναι φρεσκοκοµµένη και µε αρίστης ̟οιότητας ελαιόλαδο.

Υγιεινή
Η ε̟ιχείρηση ̟ρέ̟ει να εφαρµόζει ̟ιστά την κοινοτική και εθνική νοµοθεσία ̟ερί υγιεινής των τροφίµων
σύµφωνα µε τις οδηγίες του ΕΦΕΤ (σχετικές ̟ληροφορίες στην ιστοσελίδα www.efet.gr). Ενδεικτικά ̟ρέ̟ει
να ισχύουν τα εξής:


Κάθε αντικείµενο, εγκατάσταση, εξο̟λισµός και όχηµα ̟ου χρησιµο̟οιείται κατά τη µεταφορά
τροφίµων ̟ρέ̟ει να διατηρείται καθαρό και σε καλή κατάσταση ώστε να ̟ροφυλάσσονται τα τρόφιµα
α̟ό µολύνσεις. Ό̟ου είναι αναγκαίο, αυτά ̟ρέ̟ει να είναι σχεδιασµένα και κατασκευασµένα έτσι ώστε
να καθαρίζονται / α̟ολυµαίνονται δεόντως.



Η ε̟ιχείρηση δεν ̟ρέ̟ει να δέχεται καµία ̟ρώτη ύλη ή συστατικό, εάν γνωρίζει ή έχει βάσιµους λόγους
να υ̟ο̟τεύεται ότι έχει ̟ροσβληθεί α̟ό ̟αράσιτα, ̟αθογόνους µικροοργανισµούς ή τοξικές,
α̟οσυντιθέµενες ή ξένες ουσίες σε βαθµό ̟ου, µετά συνήθη διαλογή ή / και τις ̟ρο̟αρασκευαστικές
διαδικασίες ή διαδικασίες ̟ου εφαρµόζουν σύµφωνα µε τους κανόνες της υγιεινής, θα είναι και ̟άλι
ακατάλληλο ̟ρος βρώση.



Οι ̟ρώτες ύλες και τα συστατικά ̟ου α̟οθηκεύονται στην ε̟ιχείρηση ̟ρέ̟ει να διατηρούνται υ̟ό
κατάλληλες συνθήκες, ούτως ώστε να α̟οφεύγεται κάθε ε̟ιβλαβής αλλοίωση και να ̟ροφυλάσσονται
α̟ό µολύνσεις. Οι ψυκτικοί χώροι θα ̟ρέ̟ει να έχουν καταγραφικό θερµόµετρο, αλλά και alarm για
τον έλεγχο της θερµοκρασίας, ό̟ως ε̟ίσης και να καθαρίζονται σύµφωνα µε το ̟ρόγραµµα
καθαριότητας ̟ου εφαρµόζεται.
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Οι ̟ρώτες ύλες, τα συστατικά, τα ενδιάµεσα ̟ροϊόντα και τα τελικά ̟ροϊόντα ̟ου ενδέχεται να
̟ροσφέρονται για τον ̟ολλα̟λασιασµό ̟αθογόνων µικροοργανισµών ή το σχηµατισµό τοξινών ̟ρέ̟ει
να διατηρούνται σε θερµοκρασίες ̟ου να µην συνε̟άγονται κίνδυνο για την υγεία.



Όσο το ε̟ιτρέ̟ει ή ασφάλεια των τροφίµων, ε̟ιτρέ̟εται η ̟αραµονή τροφίµων εκτός χώρων
ελεγχόµενης θερµοκρασίας ε̟ί ̟εριορισµένο χρονικό διάστηµα, όταν αυτό ε̟ιβάλλεται για ̟ρακτικούς
λόγους κατά την ̟αρασκευή, τη µεταφορά, την α̟οθήκευση, την έκθεση και το σερβίρισµα των
τροφίµων.



Πρέ̟ει να υ̟άρχει ̟ρόβλεψη για τη διαχείριση των υ̟ολειµµάτων. Α̟αγορεύεται η µετα̟οίηση
µαγειρευµένων κρεάτων ή άλλου είδους φαγητού και η διάθεση των υ̟ολειµµάτων των ̟οτών στους
̟ελάτες.



Πρέ̟ει να τηρούνται οι α̟αιτούµενες ̟ροδιαγραφές στη συµ̟εριφορά (̟λύσιµο χεριών, ενδυµασία,
κα̟έλα, κλ̟) και την καλή υγεία του ̟ροσω̟ικού. Όταν υ̟άρχει ασθένεια αυτή ̟ρέ̟ει να δηλώνεται.



Σε όλους τους χώρους ̟ρέ̟ει να υ̟άρχει άψογη καθαριότητα.



Πρέ̟ει να υ̟άρχουν ε̟αρκή δοχεία α̟ορριµµάτων µε σκέ̟ασµα στους εξωτερικούς χώρους. Αυτά
̟ρέ̟ει να διατηρούνται καθαρά και το κα̟άκι να είναι κλειστό.



Α̟ορρίµµατα τροφίµων και άλλα α̟ορρίµµατα δεν ̟ρέ̟ει να αφήνονται να συσσωρεύονται σε χώρους
τροφίµων ή σε κοινόχρηστους χώρους.



Τα α̟ορρίµµατα τροφίµων και τα άλλα α̟ορρίµµατα ̟ρέ̟ει να ενα̟οτίθενται σε ̟εριέκτες ̟ου να
κλείνουν.



Πρέ̟ει να υ̟άρχει κατάλληλη ̟ρόβλεψη για την α̟οµάκρυνση και την α̟οθήκευση α̟ορριµµάτων
τροφίµων ή άλλων α̟ορριµµάτων. Οι χώροι α̟οθήκευσης α̟ορριµµάτων ̟ρέ̟ει να σχεδιάζονται και
να χρησιµο̟οιούνται κατά τρό̟ο ̟ου να διατηρούνται ̟άντα καθαροί και να ̟ρολαµβάνεται η
διείσδυση εντόµων και λοι̟ών ε̟ιβλαβών ζώων, καθώς και η µόλυνση των τροφίµων, του ̟οσίµου
νερού, του εξο̟λισµού και των χώρων.



Πρέ̟ει να εξασφαλίζεται η σωστή λειτουργία συστήµατος ελέγχου θερµοκρασιών στους χώρους
̟αραγωγής, α̟οθήκευσης και στα ψυγεία συντήρησης και κατάψυξης.



Οι ̟ρώτες ύλες και τα συστατικά τους θα ̟ρέ̟ει να α̟οθηκεύονται και να διατηρούνται υ̟ό
κατάλληλες συνθήκες, ούτως ώστε να α̟οφεύγεται κάθε ε̟ιβλαβής αλλοίωση και να ̟ροφυλάσσονται
α̟ό µολύνσεις.



Όλα τα τρόφιµα τα ο̟οία διακινούνται, α̟οθηκεύονται συσκευάζονται, εκτίθενται και µεταφέρονται,
̟ροφυλάσσονται α̟ό κάθε µόλυνση, η ο̟οία ενδέχεται να τα καταστήσει:
-

Ακατάλληλα ̟ρος βρώση, ε̟ιβλαβή για την υγεία.

-

Μολυσµένα κατά τρό̟ο ̟ου δεν θα ήταν λογικό να αναµένεται η κατανάλωση τους σε αυτή την
κατάσταση. Ιδιαίτερα τα τρόφιµα ̟ρέ̟ει να το̟οθετούνται ή να ̟ροστατεύονται κατά τρό̟ο ̟ου να
ελαχιστο̟οιεί τον ο̟οιοδή̟οτε κίνδυνο µόλυνσης.



Πρέ̟ει να θεσ̟ιστούν ε̟αρκείς διαδικασίες για την ̟ροστασία του χώρου α̟ό έντοµα και τρωκτικά.



Η ε̟ιχείρηση ̟ρέ̟ει να διαθέτει συνεργείο για την καθαριότητα των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.
Πρέ̟ει να υ̟άρχει υ̟εύθυνος τόσο για την καθαριότητα, όσο και για την συντήρηση χώρων και
εξο̟λισµού.



Τα άτοµα ̟ου είναι υ̟εύθυνα και ασχολούνται µε την καθαριότητα των χώρων διαφέρουν α̟ό εκείνα
̟ου είναι υ̟εύθυνα για την υ̟οδοχή και το σερβίρισµα.



Το ωράριο για την καθαριότητα των χώρων είναι συγκεκριµένο (̟.χ. ̟ρωινές ώρες).



Κάθε αντικείµενο, εγκατάσταση ή εξο̟λισµός, µε τα ο̟οία έρχονται σε ε̟αφή τα τρόφιµα ̟ρέ̟ει να
διατηρούνται καθαρά.
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3.2.4.

3.2.4.1.

ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΑ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΩΝ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΩΝ

Οι ̟ροδιαγραφές ̟ου ακολουθούν α̟οτελούν κριτήρια αξιολόγησης για όλα τα ε̟ισκέψιµα αγροκτήµατα
̟ου εντάσσονται στο ΤΣΠ Κυκλάδων, ανεξάρτητα α̟ό το εάν διαθέτουν υ̟οδοµή διανυκτέρευσης ή
εστίασης, των ο̟οίων οι ειδικές ̟ροδιαγραφές ̟ροσδιορίζονται στις ̟αραγράφους 3.2.4.2 και 3.2.4.3 ̟ου
ακολουθούν.
Τα ε̟ισκέψιµα αγροκτήµατα ̟ρέ̟ει να εφαρµόζουν κατ’ ελάχιστο τα ̟ροβλε̟όµενα α̟ό τα σχετικά
Προεδρικά ∆ιατάγµατα. Ε̟ι̟λέον, των όρων και ̟ροδιαγραφών των ανωτέρω, οι ε̟ιχειρήσεις µέλη του
ΤΣΠ Κυκλάδων ̟ου α̟οτελούν ε̟ισκέψιµα αγροκτήµατα οφείλουν να ̟ληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:
Εξωτερικοί χώροι


Υ̟άρχει φροντίδα για την ανάδειξη των εξωτερικών χώρων και τη διατήρηση οµοιοµορφίας µε το
το̟ικό φυσικό ̟εριβάλλον ώστε οι χώροι να γίνουν καλαίσθητοι και ελκυστικοί. Τα διακοσµητικά
στοιχεία των εξωτερικών χώρων θα ̟ρέ̟ει να έχουν σχέση µε την το̟ική ̟αραδοσιακή αισθητική και
αρχιτεκτονική, τη λαϊκή ̟αράδοση του νησιού και να ̟αρα̟έµ̟ουν στις δραστηριότητες του
αγροκτήµατος. Ο κή̟ος ̟ρέ̟ει να έχει διακοσµηθεί µε καλλω̟ιστικά φυτά ̟ου ευδοκιµούν στις
κλιµατολογικές και εδαφολογικές συνθήκες της ̟εριοχής.



Θα ̟ρέ̟ει να υ̟άρχουν ευδιάκριτες, καλαίσθητες και φιλικές ̟ρος το ̟εριβάλλον ̟ινακίδες σήµανσης,
σε κατάλληλα σηµεία των διαδροµών ̟ρος το ε̟ισκέψιµο αγρόκτηµα για τη διευκόλυνση του
̟ροσανατολισµού των ̟ελατών.



Θα ̟ρέ̟ει υ̟οχρεωτικά να υ̟άρχει διαµορφωµένη ̟λακόστρωτη βεράντα σε αισθητική αρµονία µε το
χώρο. Όταν οι καιρικές συνθήκες το ε̟ιτρέ̟ουν, οι ̟ελάτες θα µ̟ορούν να σερβίρονται στους
εξωτερικούς χώρους.



Τα έ̟ι̟λα των εξωτερικών χώρων (όχι ̟λαστικά) θα ̟ρέ̟ει να είναι καλαίσθητα καλά συντηρηµένα και
σε αισθητική αρµονία µε τον ̟εριβάλλοντα χώρο. Εφόσον α̟αιτείται, θα ̟ρέ̟ει να υ̟άρχουν
κληµαταριές ή δέντρα µε ̟λούσιο φύλλωµα ή υ̟όστεγα α̟ό ξύλο ή µέταλλο (̟.χ. ̟έργκολα) ή οµ̟ρέλες
(υ̟οχρεωτικά λευκού χρώµατος), για σκίαση.

Χώροι κουζίνας


Ο εξο̟λισµός των χώρων ̟αρασκευής των εδεσµάτων είναι κατασκευασµένος α̟ό ανθεκτικά υλικά (στη
διάβρωση) και υ̟οστηρίζει την εφαρµογή υγιεινής ορθής ̟ρακτικής.



Υ̟άρχει ο α̟αραίτητος εξο̟λισµός για τη διατήρηση των ̟ροϊόντων στην κατάλληλη θερµοκρασία.



Ο εξο̟λισµός ̟ρέ̟ει να διατηρείται ̟άντα καθαρός και σε καλή κατάσταση και να συντηρείται.



Ο σχεδιασµός, η διαρρύθµιση, η κατασκευή και οι διαστάσεις των χώρων ̟αρασκευής και α̟οθήκευσης
τροφίµων ̟ρέ̟ει να ε̟ιτρέ̟ουν τον κατάλληλο καθαρισµό ή/και α̟ολύµανση και να ̟ροστατεύουν
α̟ό τη συσσώρευση ρύ̟ων, την ε̟αφή µε τοξικά υλικά, την ̟τώση σωµατιδίων µέσα στα τρόφιµα και το
σχηµατισµό υγρασίας ή ανε̟ιθύµητης µούχλας στις ε̟ιφάνειες.



Οι οροφές, ψευδοροφές και ό,τι είναι στερεωµένο σ’ αυτές ̟ρέ̟ει να είναι σχεδιασµένες,
κατασκευασµένες και ε̟ιστρωµένες έτσι ώστε να µην συσσωρεύονται ρύ̟οι και να ̟εριορίζεται η
συµ̟ύκνωση υδρατµών, η ανά̟τυξη ανε̟ιθύµητης µούχλας και η α̟ό̟τωση σωµατιδίων.



Οι ε̟ιφάνειες των δα̟έδων ̟ρέ̟ει να διατηρούνται σε καλή κατάσταση και να καθαρίζονται και να
α̟ολυµαίνονται εύκολα, γεγονός ̟ου α̟αιτεί τη χρήση στεγανών, µη α̟ορροφητικών, µη τοξικών
υλικών, τα ο̟οία να ̟λένονται.



Τα ̟αράθυρα και τα άλλα ανοίγµατα ̟ρέ̟ει να εφοδιάζουν το χώρο ̟αρασκευής των εδεσµάτων µε
ε̟αρκή µηχανικό ή φυσικό αερισµό και να σχεδιάζονται κατά τρό̟ο ̟ου να α̟οφεύγεται η συσσώρευση
ρύ̟ων. Εκείνα τα ο̟οία ανοίγουν ̟ρος την ύ̟αιθρο ̟ρέ̟ει, να είναι εφοδιασµένα µε δικτυωτά
̟λέγµατα ̟ροστασίας α̟ό τα έντοµα, τα ο̟οία µ̟ορούν να αφαιρεθούν εύκολα για να καθαριστούν.
Όταν το άνοιγµα των ̟αραθύρων µ̟ορεί να ̟ροκαλέσει µόλυνση των τροφίµων, τα ̟αράθυρα ̟ρέ̟ει
να ̟αραµένουν κλειστά και σφραγισµένα κατά τη διάρκεια της ̟αραγωγής. Πρέ̟ει να α̟οφεύγεται η
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µηχανική ροή του αέρα α̟ό µολυσµένους (̟.χ. τουαλέτα, χώροι συλλογής σκου̟ιδιών) σε καθαρούς
χώρους.


Οι ε̟ιφάνειες των τοίχων ̟ρέ̟ει να διατηρούνται σε καλή κατάσταση και να καθαρίζονται και, να
α̟ολυµαίνονται εύκολα, ̟ράγµα ̟ου α̟αιτεί τη χρήση στεγανών, µη α̟ορροφητικών, µη τοξικών
υλικών, τα ο̟οία να ̟λένονται. Πρέ̟ει ε̟ίσης να είναι λείες µέχρι ύψους καταλλήλου (1,80 µ) ή
ε̟ιστρωµένες µε ̟λακάκια.



Οι χώροι ̟ρέ̟ει να ̟αρέχουν τις κατάλληλες συνθήκες θερµοκρασίας για την υγιεινή ε̟εξεργασία των
̟ροϊόντων, να ε̟ιτρέ̟ουν την άνετη κίνηση του ̟ροσω̟ικού και να είναι ε̟αρκείς για την ̟αρασκευή
των ̟ροϊόντων καθώς και για την ̟ροσωρινή αναµονή ηµιέτοιµων ̟ροϊόντων.



Στο χώρο ̟ροετοιµασίας ̟ρέ̟ει να υ̟άρχει διαχωρισµός χώρων ώστε να α̟οφεύγεται η ε̟ιµόλυνση
των νω̟ών και ακατέργαστων ̟ροϊόντων µε τα έτοιµα ̟ροϊόντα. Ε̟ι̟λέον διαχωρισµός του χώρου
̟λύσεως σκευών α̟ό το χώρο ̟ροετοιµασίας των εδεσµάτων, ό̟ως και διαχωρισµός των ε̟ιφανειών
κο̟ής για κρέατα, ψαρικά, λαχανικά.



Τα σκεύη υ̟οχρεωτικά είναι ανοξείδωτα και σε καλή κατάσταση.



Στην κουζίνα υ̟άρχει ̟αροχή ζεστού και κρύου νερού όλες τις ώρες.



Υ̟άρχει αναρτηµένη ειδική αφίσα µε τους βασικούς κανόνες υγιεινής.



Η κουζίνα διαθέτει υ̟οχρεωτικά µηχανικό εξαερισµό.



Ο εξο̟λισµός κουζίνας (̟άγκοι, µαχαίρια, σκεύη κλ̟) είναι εγκατεστηµένος κατά τρό̟ο ̟ου να
ε̟ιτρέ̟ει τον ε̟αρκή καθαρισµό των γύρω χώρων και είναι α̟ό υλικά τα ο̟οία µ̟ορούν να
καθαριστούν και να α̟ολυµανθούν εύκολα. Υ̟άρχουν κατάλληλες εγκαταστάσεις για τον καθαρισµό
και την α̟ολύµανση των εργαλείων και του εξο̟λισµού εργασίας.

Χώροι ̟ροσφοράς ειδικών υ̟ηρεσιών


Εφόσον ̟ροβλέ̟εται αίθουσα σεµιναρίων (̟ροαιρετικά), υ̟άρχει ο α̟αραίτητος εξο̟λισµός (̟ίνακες,
projectors, τηλεφωνικές γραµµές και συσκευές, υ̟ολογιστής, σύνδεση µε το ίντερνετ κλ̟.).



Στο χώρο δηµιουργικής α̟ασχόλησης ̟αιδιών (εφόσον υ̟άρχει) η ε̟ιχείρηση ̟ρέ̟ει να διαθέτει τον
α̟αραίτητο εξο̟λισµό καθώς και ε̟ιτρα̟έζια ̟αιχνίδια.



Στην ε̟ιχείρηση µ̟ορεί να λειτουργεί κατάστηµα το̟ικών ̟ροϊόντων (̟ροαιρετικά).

Άλλοι λειτουργικοί χώροι της ε̟ιχείρησης


Α̟αραίτητη είναι η ύ̟αρξη ξεχωριστού χώρου µε α̟οκλειστική χρήση τη φύλαξη τον α̟ορρυ̟αντικών
και α̟ολυµαντικών ουσιών, καθώς και του εξο̟λισµού καθαρισµού. Ο χώρος αυτός θα ̟ρέ̟ει να έχει τη
δυνατότητα να κλειδώνει έτσι ώστε να µην µ̟ορούν να τον ̟ροσεγγίσουν αναρµόδια άτοµα. Θα ̟ρέ̟ει
να το̟οθετείται µακριά α̟ό τους χώρους εστίασης.



Ο χώρος φύλαξης ειδών καθαρισµού ̟ρέ̟ει να είναι καθαρός, συντηρηµένος και καλά οργανωµένος.
Ποτέ δεν ̟ρέ̟ει να το̟οθετείται στον χώρο αυτό χρησιµο̟οιηµένος εξο̟λισµός καθαρισµού χωρίς
αυτός να έχει ̟ρώτα καθαριστεί. Ποτέ δεν ̟ρέ̟ει να φυλάσσονται τρόφιµα σε αυτό το χώρο.



Ο χώρος ̟ου φυλάσσεται ο ιµατισµός της ε̟ιχείρησης ̟ρέ̟ει να είναι καθαρός, καλά συντηρηµένος και
καλά οργανωµένος.



Θα ̟ρέ̟ει υ̟οχρεωτικά να υ̟άρχει χώρος συλλογής των α̟ορριµµάτων σε ε̟αρκή α̟όσταση α̟ό την
ε̟ιχείρηση και όχι σε κοινή θέα, και σε κάθε ̟ερί̟τωση µακριά α̟ό τους χώρους διαχείρισης τροφίµων
και εστίασης. Υ̟οχρεωτικά θα ̟ρέ̟ει να υ̟άρχουν κάδοι ̟ου κλείνουν µε κα̟άκι. Οι κάδοι ό̟ως και
όλος ο χώρος ̟ρέ̟ει να καθαρίζονται τακτικά και βάσει ̟ρογράµµατος καθαρισµού.

Προσω̟ικό
Οι ελάχιστες α̟αιτήσεις του ̟ροσω̟ικού αναλύονται ̟αρακάτω:


Τα άτοµα ̟ου είναι υ̟εύθυνα για την υ̟οδοχή και τις υ̟όλοι̟ες υ̟ηρεσίες ̟ρέ̟ει να είναι κάτοχοι
ε̟αγγελµατικού δι̟λώµατος α̟ό αναγνωρισµένες σχολές τουριστικών ε̟αγγελµάτων ή να έχουν
σχετική ε̟αγγελµατική εµ̟ειρία ή να έχουν ̟αρακολουθήσει σεµινάρια κατάρτισης. Πρέ̟ει να
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γνωρίζουν µία τουλάχιστον ξένη γλώσσα, ανάλογα µε την τουριστική κίνηση της συγκεκριµένης
̟εριοχής ό̟ου βρίσκεται το αγρόκτηµα,. Ε̟ίσης ̟ρέ̟ει να είναι γνώστες της χρήσης του
τηλε̟ικοινωνιακού και ηλεκτρονικού εξο̟λισµού της ε̟ιχείρησης.


Η ε̟ιχείρηση θα ̟ρέ̟ει να διαθέτει στο ̟ροσω̟ικό της εγχειρίδιο λειτουργίας της ε̟ιχείρησης.



Όλο το ̟ροσω̟ικό θα ̟ρέ̟ει να γνωρίζει καλά τα ̟αραγόµενα ̟ροϊόντα του αγροκτήµατος καθώς και
τα στάδια ̟αραγωγής τους, ώστε να είναι σε θέση να ενηµερώσει και να συµβουλεύσει τους ε̟ισκέ̟τες
σχετικά µε την ιδιαιτερότητα τους, την ̟αραγωγική διαδικασία, τους τρό̟ους κατανάλωσης και
συντήρησής τους.



Οι εργαζόµενοι ̟ου α̟ασχολούνται στους χώρους εστίασης, εφόσον δεν έχουν ̟αρακολουθήσει ειδικά
σεµινάρια για την υγιεινή και ασφάλεια τροφίµων, εκ̟αιδεύονται α̟ό τον υ̟εύθυνο της ε̟ιχείρησης µε
τη χρήση συγκεκριµένου εγχειριδίου βασικών αρχών υγιεινής των τροφίµων του ΕΦΕΤ.



Εφόσον η ε̟ιχείρηση διαθέτει χώρους ̟αροχής ειδικών υ̟ηρεσιών (̟.χ. αίθουσα σεµιναρίων, χώρους
δηµιουργικής α̟ασχόλησης κλ̟), θα ̟ρέ̟ει να υ̟άρχει ένα άτοµο υ̟εύθυνο για την ̟αροχή τεχνικής
υ̟οστήριξης ό̟ου α̟αιτείται.



Εφόσον στο αγρόκτηµα διοργανώνονται οµαδικές δραστηριότητες, η ε̟ιχείρηση θα ̟ρέ̟ει να διαθέτει
τουλάχιστον ένα άτοµο ̟ου θα συνοδεύει τους συµµετέχοντες. Το άτοµο αυτό θα ̟ρέ̟ει να είναι
εξοικειωµένο µε την εκάστοτε δραστηριότητα ώστε να είναι σε θέση να ̟αρέχει τις α̟αραίτητες
̟ληροφορίες και συµβουλές.



Εφόσον στο αγρόκτηµα διοργανώνονται δραστηριότητες για ̟αιδιά, είναι υ̟οχρεωτική η ̟αρουσία
ατόµου υ̟εύθυνου για την ̟αρακολούθηση και την καθοδήγηση τους. Αντίστοιχα, στο χώρο
δηµιουργικής α̟ασχόλησης (εφόσον ̟ροβλέ̟εται) θα υ̟άρχει υ̟οχρεωτικά ένα άτοµο για την
ε̟ίβλεψη των ανήλικων ε̟ισκε̟τών.

Πρώτες ύλες και ̟οιότητα εδεσµάτων


Οι ̟ρώτες ύλες ̟ου χρησιµο̟οιούνται ̟ροέρχονται κατά κύριο λόγο α̟ό το αγρόκτηµα και
δευτερευόντως α̟ό ̟αραγωγούς του νησιού ό̟ου λειτουργεί η ε̟ιχείρηση και των υ̟όλοι̟ων νησιών
των Κυκλάδων. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου αυτό δεν είναι εφικτό (είτε για λόγους ανε̟αρκούς ̟αραγωγής είτε
ε̟ειδή κά̟οιο βασικό ̟ροϊόν δεν ̟αράγεται στα νησιά των Κυκλάδων), θα ̟ρέ̟ει να ̟ροέρχονται α̟ό
άλλα νησιά της Περιφέρειας ή α̟ό γειτονικές ̟εριοχές Προσέγγισης LEADER ή Αειφόρου Ανά̟τυξης
Αλιευτικών Περιοχών.



Είναι σκό̟ιµο να υ̟άρχει διαβεβαίωση α̟ό κάθε ̟αραγωγό ότι τα ̟ροϊόντα του είναι ασφαλή και η
̟αραγωγή τους έγινε σύµφωνα µε τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.



Τα βιολογικά ̟ροϊόντα, όταν υ̟άρχουν στον κατάλογο, θα ̟ρέ̟ει να είναι ̟ιστο̟οιηµένα και να
αναφέρονται.



Τα αρτοσκευάσµατα είναι φρέσκα και καλής ̟οιότητας.



Υ̟οχρεωτικά θα ε̟ισηµαίνονται τα κατεψυγµένα ̟ροϊόντα.



Στα ζεστά και κρύα ̟ιάτα χρησιµο̟οιείται άριστης ̟οιότητας ελαιόλαδο, κατά ̟ροτίµηση το̟ικής
̟αραγωγής.



Οι ̟ατάτες ̟ου σερβίρονται είναι φρέσκιες ελληνικές, τηγανισµένες σε ελαιόλαδο. Σε καµία ̟ερί̟τωση
δεν ε̟ιτρέ̟εται η χρησιµο̟οίηση ̟ροτηγανισµένων ̟ροϊόντων.



Η ελληνική σαλάτα ̟ρέ̟ει να είναι φρεσκοκοµµένη και µε αρίστης ̟οιότητας ελαιόλαδο.

Υ̟ηρεσίες άλλων κοινόχρηστων χώρων


Οι κοινόχρηστοι χώροι ̟ρέ̟ει να είναι καθαροί, καλά συντηρηµένοι και ̟ερι̟οιηµένοι. Πρέ̟ει να
καθαρίζονται τακτικά και σύµφωνα µε συγκεκριµένο ̟ρόγραµµα.



Θα ̟ρέ̟ει να υ̟άρχει υ̟εύθυνος συντήρησης του κή̟ου.



Εφόσον η ε̟ιχείρηση διαθέτει ̟ισίνα, θα ̟ρέ̟ει να υ̟άρχει υ̟εύθυνος ασφαλείας καθώς ε̟ίσης
υ̟εύθυνος συντήρησης και καθαρισµού της ή σύµβαση µε εταιρεία ̟αροχής ανάλογων υ̟ηρεσιών.
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Ειδικές υ̟ηρεσίες – Καινοτοµία
Η ε̟ιχείρηση µ̟ορεί να ̟ροσφέρει ε̟ι̟ρόσθετες ειδικές υ̟ηρεσίες οι ο̟οίες εµ̟λουτίζουν και
αναβαθµίζουν το ̟αρεχόµενο τουριστικό ̟ροϊόν και το καθιστούν ̟ερισσότερο ανταγωνιστικό. Οι ειδικές
αυτές υ̟ηρεσίες µ̟ορούν να αναληφθούν είτε µονοµερώς είτε στο ̟λαίσιο δικτύωσης των µελών.
Προτείνονται ενδεικτικά κά̟οιες ειδικές υ̟ηρεσίες:


Η ε̟ιχείρηση σε συνεργασία µε το̟ικούς συλλόγους και φορείς, αθλητικά κέντρα, εταιρίες ̟αροχής
ειδικών µορφών αθλητισµού, ̟ρακτορεία κ.α., µ̟ορεί να ̟ροχωρήσει στην ̟ροσφορά ειδικών ̟ακέτων
για την α̟ασχόληση του ̟ελάτη εκτός των χώρων του αγροκτήµατος (̟ροαιρετικά). Ενδεικτικά
αναφέρονται εκδροµές και ξενάγηση σε αρχαιολογικούς χώρους και µνηµεία ή µοναστήρια ή
οργανωµένες εκδροµές για ορειβασία και ̟ερι̟άτους (trekking), ̟οδηλασία (mountain bike),
αναρρίχηση, ιστιο̟λοΐα, windsurfing, καταδύσεις, ι̟̟ασία, ̟ολιτιστικές εκδηλώσεις, εκδροµές σε
γειτονικά νησιά κ.α.



Η ε̟ιχείρηση µ̟ορεί να ̟ροχωρήσει και σε άλλες υ̟ηρεσίες ̟ρακτόρευσης εισιτηρίων ή κράτησης
θέσεων σε άλλες εταιρίες στην ̟ερί̟τωση ̟ου ο ̟ελάτης το ̟ροτιµά (̟ροαιρετικά).



∆ιοργάνωση σεµιναρίων αγροτικής ̟αραγωγής (υ̟οχρεωτικά). Προτείνεται η διοργάνωση
̟αρουσιάσεων στις ο̟οίες θα αναλύονται οι ιδιαιτερότητες των ̟ροϊόντων ̟ου ̟αράγονται στο
αγρόκτηµα, θα ̟ραγµατο̟οιούνται γευσιγνωσίες και οινογνωσίες, θα ̟αρουσιάζονται ̟αραδοσιακές
συνταγές και θα εκτίθενται τα ̟ροϊόντα του αγροκτήµατος. Εφόσον ̟ροβλέ̟εται η διοργάνωση
σεµιναρίων, θα ̟ρέ̟ει να υ̟άρχει κατάλληλα διαµορφωµένη αίθουσα η ο̟οία θα είναι κλιµατιζόµενη
και θα διαθέτει τον α̟αραίτητο εξο̟λισµό (̟ίνακες, projectors, τηλεφωνικές γραµµές, σύνδεση µε το
internet κλ̟).



∆ιοργάνωση εκ̟αιδευτικών ̟ρογραµµάτων για ̟αιδιά (υ̟οχρεωτικά). Στο ̟λαίσιο των εκ̟αιδευτικών
̟ρογραµµάτων θα ̟αρουσιάζονται και θα αναλύονται µε α̟λό και ελκυστικό τρό̟ο όλα τα στάδια της
̟αραγωγικής διαδικασίας (̟.χ. εκτροφή ζώων, κούρεµα, ε̟εξεργασία µαλλιού, ̟αραγωγή νήµατος και
ύφανση στον αργαλειό).



Προτείνεται η λειτουργία χώρου δηµιουργικής α̟ασχόλησης ̟αιδιών και ενηλίκων (̟ροαιρετικά). Ο
χώρος θα ̟ρέ̟ει να είναι κατάλληλα διαµορφωµένος και εξο̟λισµένος ώστε να µ̟ορούν οι ενήλικες ή
τα ̟αιδιά να ασχοληθούν δηµιουργικά µε ̟αραδοσιακές δραστηριότητες (̟.χ. ̟ηλός, λαϊκή ζωγραφική,
υφαντική, ξυλογλυ̟τική, κα.). Ε̟ίσης, θα ̟ρέ̟ει να διαθέτει ε̟ιτρα̟έζια ̟αιχνίδια (όχι ηλεκτρονικά),
ό̟ως σκάκι, scrabble, τάβλι, κλ̟.



Προγράµµατα συµµετοχής στην αγροτική διαδικασία (υ̟οχρεωτικά). Οι ̟ελάτες θα µ̟ορούν να
συµµετέχουν στην ̟αραγωγική διαδικασία (̟.χ. κλάδεµα, τρύγος, άρµεγµα κλ̟.) µε την καθοδήγηση
του ̟ροσω̟ικού του αγροκτήµατος. Ε̟ίσης, τα ̟αιδιά των ε̟ισκε̟τών θα µ̟ορούν να συµµετέχουν σε
α̟λές εργασίες του κτήµατος (̟.χ. το τάισµα ζώων, µάζεµα των αυγών, ̟ότισµα, συγκοµιδή κλ̟).



Έκθεση ̟ροϊόντων αγροκτήµατος (υ̟οχρεωτικά). Θα υ̟άρχει εκθεσιακός χώρος για την ̟ροβολή των
̟ροϊόντων του αγροκτήµατος στον ο̟οίο θα ̟ρέ̟ει να υ̟άρχει έντυ̟ο ενηµερωτικό υλικό
(µεταφρασµένο και στα αγγλικά) µε ̟ληροφορίες για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ̟ροϊόντων, τον
τρό̟ο ̟αραγωγής τους, τη γεωγραφική ή ιστορική τους ̟ροέλευση και γενικότερα, να αναδεικνύει τον
το̟ικό χαρακτήρα της ̟αραγωγής του αγροκτήµατος. Η ̟ροβολή των ̟ροϊόντων µ̟ορεί να
συνδυάζεται µε φωτογραφική α̟εικόνιση ή βιντεοσκό̟ηση της ̟αραγωγικής διαδικασίας. Θα
̟αρέχεται η δυνατότητα δοκιµής των ̟ροϊόντων µε ανάλογη ευγενική χειρονοµία χωρίς να
συνε̟άγεται υ̟οχρέωση αγοράς.



Μ̟ορούν να εκτίθενται και ̟ροϊόντα χειροτεχνίας (̟.χ. ̟ροϊόντα αγγειο̟λαστικής, κεριά, κεντήµατα,
κ.α.) στον ίδιο ή σε άλλο χώρο του αγροκτήµατος (̟ροαιρετικά). Τα ̟ροϊόντα χειροτεχνίας θα ̟ρέ̟ει
υ̟οχρεωτικά να κατασκευάζονται στο νησί ή στην ̟εριοχή ούτως ώστε να αναδεικνύεται η το̟ική λαϊκή
̟αράδοση. Τα ̟ροϊόντα θα συνοδεύονται α̟ό έντυ̟ο µεταφρασµένο και στα αγγλικά και θα δίνουν
̟ληροφορίες για το χειροτέχνη, τον τρό̟ο ̟αραγωγής και διάθεσης των ̟ροϊόντων κλ̟. Τα εκτιθέµενα
̟ροϊόντα µ̟ορούν να διατίθενται ̟ρος ̟ώληση στους ε̟ισκέ̟τες του αγροκτήµατος.



Η ε̟ιχείρηση µ̟ορεί να διαθέτει µουσειακό χώρο για την έκθεση µηχανηµάτων, εργαλείων και τεχνικών
µε στόχο την ανάδειξη της αγροτικής κληρονοµιάς της ̟εριοχής (̟ροαιρετικά). Τα εργαλεία –
µηχανήµατα ̟ου θα εκτίθενται θα ̟ρέ̟ει να φέρουν ειδικό καρτελάκι ενώ θα υ̟άρχει ενηµερωτικό
υλικό (µεταφρασµένο και στα αγγλικά) για τη χρήση των εργαλείων στην ̟αραγωγική διαδικασία κλ̟.
Στόχος είναι ο ε̟ισκέ̟της να µ̟ορεί να συνδέσει τα ̟ροϊόντα του αγροκτήµατος µε την ̟αραγωγική
διαδικασία και την ταυτότητα της ̟εριοχής.
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Μαθήµατα ̟αραδοσιακής µαγειρικής (̟ροαιρετικά). Οι ε̟ισκέ̟τες θα µ̟ορούν µε την καθοδήγηση του
̟ροσω̟ικού του αγροκτήµατος να γνωρίσουν τον τρό̟ο ̟αρασκευής ̟αραδοσιακών συνταγών µε
̟ροϊόντα του αγροκτήµατος και στη συνέχεια να γευτούν τα συγκεκριµένα εδέσµατα. Ενδεικτικά
̟ροτείνονται το ζύµωµα και φούρνισµα ψωµιού, η ̟αρασκευή λιαστής ντοµάτας, ̟αραδοσιακής ̟ίτας
κλ̟.



∆ιοργάνωση ̟εριηγήσεων στο αγρόκτηµα και γνωριµία µε τις αγροτικές δραστηριότητες του κτήµατος
(̟ροαιρετικά). Το αγρόκτηµα µ̟ορεί να διαθέτει άλογα ή γαϊδούρια µε τα ο̟οία θα διοργανώνονται
εκδροµές στα γύρω αξιοθέατα, ̟αραλίες κλ̟. Αντίστοιχα, ̟ροτείνεται η διοργάνωση εκδροµών στη
θάλασσα και η γνωριµία µε τις αλιευτικές δραστηριότητες της ̟εριοχής είτε µε το σκάφος του
αγροκτήµατος (εφόσον υ̟άρχει) είτε στο ̟λαίσιο συνεργασίας µε το̟ικούς αλιείς.



∆ιοργάνωση θεµατικής γιορτής (̟ροαιρετικά) ̟ου να συνδέεται άµεσα µε τις δραστηριότητες του
αγροκτήµατος (̟.χ. βραδιά κρασιού, ηµέρα ντοµάτας κλ̟.). Στις θεµατικές γιορτές θα ̟ρέ̟ει να
̟ροβάλλονται ιδιαίτερα τα στοιχεία της το̟ικής ̟αράδοσης αλλά και της αγροτικής κληρονοµιάς
ειδικότερα δε εκείνα ̟ου σχετίζονται µε το θεµατικό αντικείµενο της γιορτής (̟.χ. διακόσµηση, συνταγές
κλ̟.).

Υγιεινή
Η ε̟ιχείρηση ̟ρέ̟ει να εφαρµόζει ̟ιστά την κοινοτική και εθνική νοµοθεσία ̟ερί υγιεινής των τροφίµων
σύµφωνα µε τις οδηγίες του ΕΦΕΤ (σχετικές ̟ληροφορίες στην ιστοσελίδα www.efet.gr). Ενδεικτικά ̟ρέ̟ει
να ισχύουν τα εξής:


Κάθε αντικείµενο, εγκατάσταση, εξο̟λισµός και όχηµα ̟ου χρησιµο̟οιείται κατά τη µεταφορά
τροφίµων ̟ρέ̟ει να διατηρείται καθαρό και σε καλή κατάσταση ώστε να ̟ροφυλάσσονται τα τρόφιµα
α̟ό µολύνσεις. Ό̟ου είναι αναγκαίο, αυτά ̟ρέ̟ει να είναι σχεδιασµένα και κατασκευασµένα έτσι ώστε
να καθαρίζονται/α̟ολυµαίνονται δεόντως.



Η ε̟ιχείρηση δεν ̟ρέ̟ει να δέχεται καµία ̟ρώτη ύλη ή συστατικό, εάν γνωρίζει ή έχει βάσιµους λόγους
να υ̟ο̟τεύεται ότι έχει ̟ροσβληθεί α̟ό ̟αράσιτα, ̟αθογόνους µικροοργανισµούς ή τοξικές,
α̟οσυντιθέµενες ή ξένες ουσίες σε βαθµό ̟ου, µετά συνήθη διαλογή ή/και τις ̟ρο̟αρασκευαστικές
διαδικασίες ή διαδικασίες ̟ου εφαρµόζουν σύµφωνα µε τους κανόνες της υγιεινής, θα είναι και ̟άλι
ακατάλληλο ̟ρος βρώση.



Οι ̟ρώτες ύλες και τα συστατικά ̟ου α̟οθηκεύονται στην ε̟ιχείρηση ̟ρέ̟ει να διατηρούνται υ̟ό
κατάλληλες συνθήκες, ούτως ώστε να α̟οφεύγεται κάθε ε̟ιβλαβής αλλοίωση και να ̟ροφυλάσσονται
α̟ό µολύνσεις. Οι ψυκτικοί χώροι θα ̟ρέ̟ει να έχουν καταγραφικό θερµόµετρο, αλλά και alarm για
τον έλεγχο της θερµοκρασίας, ό̟ως ε̟ίσης και να καθαρίζονται σύµφωνα µε το ̟ρόγραµµα
καθαριότητας ̟ου εφαρµόζεται.



Οι ̟ρώτες ύλες, τα συστατικά, τα ενδιάµεσα ̟ροϊόντα και τα τελικά ̟ροϊόντα ̟ου ενδέχεται να
̟ροσφέρονται για τον ̟ολλα̟λασιασµό ̟αθογόνων µικροοργανισµών ή το σχηµατισµό τοξινών ̟ρέ̟ει
να διατηρούνται σε θερµοκρασίες ̟ου να µην συνε̟άγονται κίνδυνο για την υγεία.



Όσο το ε̟ιτρέ̟ει ή ασφάλεια των τροφίµων, ε̟ιτρέ̟εται η ̟αραµονή τροφίµων εκτός χώρων
ελεγχόµενης θερµοκρασίας ε̟ί ̟εριορισµένο χρονικό διάστηµα, όταν αυτό ε̟ιβάλλεται για ̟ρακτικούς
λόγους κατά την ̟αρασκευή, τη µεταφορά, την α̟οθήκευση, την έκθεση και το σερβίρισµα των
τροφίµων.



Πρέ̟ει να υ̟άρχει ̟ρόβλεψη για τη διαχείριση των υ̟ολειµµάτων. Α̟αγορεύεται η µετα̟οίηση
µαγειρευµένων κρεάτων ή άλλου είδους φαγητού και η διάθεση των υ̟ολειµµάτων των ̟οτών στους
̟ελάτες.



Πρέ̟ει να τηρούνται οι α̟αιτούµενες ̟ροδιαγραφές στη συµ̟εριφορά (̟λύσιµο χεριών, ενδυµασία,
κα̟έλα, κλ̟) και την καλή υγεία του ̟ροσω̟ικού. Όταν υ̟άρχει ασθένεια αυτή ̟ρέ̟ει να δηλώνεται.



Πρέ̟ει να έχει άψογη καθαριότητα, και ε̟ι̟λέον να υ̟άρχει διάκριση όσον αφορά την ενδυµασία του
̟ροσω̟ικού: για την κουζίνα, το σερβίρισµα, σεφ, άλλων υ̟ηρεσιών (ρεσεψιόν, µ̟αρ, καθαριότητα).



Πρέ̟ει να υ̟άρχουν ε̟αρκή δοχεία α̟ορριµµάτων µε σκέ̟ασµα στους εξωτερικούς χώρους. Αυτά
̟ρέ̟ει να διατηρούνται καθαρά και το κα̟άκι να είναι κλειστό.



Α̟ορρίµµατα τροφίµων και άλλα α̟ορρίµµατα δεν ̟ρέ̟ει να αφήνονται να συσσωρεύονται σε χώρους
τροφίµων ή σε κοινόχρηστους χώρους.
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Τα α̟ορρίµµατα τροφίµων και τα άλλα α̟ορρίµµατα ̟ρέ̟ει να ενα̟οτίθενται σε ̟εριέκτες ̟ου να
κλείνουν.



Πρέ̟ει να υ̟άρχει κατάλληλη ̟ρόβλεψη για την α̟οµάκρυνση και την α̟οθήκευση α̟ορριµµάτων
τροφίµων ή άλλων α̟ορριµµάτων. Οι χώροι α̟οθήκευσης α̟ορριµµάτων ̟ρέ̟ει να σχεδιάζονται και
να χρησιµο̟οιούνται κατά τρό̟ο ̟ου να διατηρούνται ̟άντα καθαροί και να ̟ρολαµβάνεται η
διείσδυση εντόµων και λοι̟ών ε̟ιβλαβών ζώων, καθώς και η µόλυνση των τροφίµων, του ̟οσίµου
νερού, του εξο̟λισµού και των χώρων.



Πρέ̟ει να εξασφαλίζεται η σωστή λειτουργία συστήµατος ελέγχου θερµοκρασιών στους χώρους
̟αραγωγής, α̟οθήκευσης και στα ψυγεία συντήρησης και κατάψυξης.



Οι ̟ρώτες ύλες και τα συστατικά τους θα ̟ρέ̟ει να α̟οθηκεύονται και να διατηρούνται υ̟ό
κατάλληλες συνθήκες, ούτως ώστε να α̟οφεύγεται κάθε ε̟ιβλαβής αλλοίωση και να ̟ροφυλάσσονται
α̟ό µολύνσεις.



Όλα τα τρόφιµα τα ο̟οία διακινούνται, α̟οθηκεύονται, συσκευάζονται, εκτίθενται και µεταφέρονται,
̟ροφυλάσσονται α̟ό κάθε µόλυνση, η ο̟οία ενδέχεται να τα καταστήσει:
-

Ακατάλληλα ̟ρος βρώση, ε̟ιβλαβή για την υγεία.

-

Μολυσµένα κατά τρό̟ο ̟ου δεν θα ήταν λογικό να αναµένεται η κατανάλωση τους σε αυτή την
κατάσταση. Ιδιαίτερα τα τρόφιµα ̟ρέ̟ει να το̟οθετούνται ή να ̟ροστατεύονται κατά τρό̟ο ̟ου να
ελαχιστο̟οιεί τον ο̟οιοδή̟οτε κίνδυνο µόλυνσης.



Πρέ̟ει να θεσ̟ιστούν ε̟αρκείς διαδικασίες για την ̟ροστασία της ε̟ιχείρησης α̟ό έντοµα και
τρωκτικά.



Οι ε̟ικίνδυνες ή/και µη εδώδιµες ουσίες, ̟ρέ̟ει να φέρουν την κατάλληλη σήµανση και να
α̟οθηκεύονται σε χωριστούς και ασφαλείς ̟εριέκτες.



Η ε̟ιχείρηση διαθέτει συνεργείο για την καθαριότητα των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Υ̟άρχει
υ̟εύθυνος τόσο για την καθαριότητα, όσο και για την συντήρηση χώρων και εξο̟λισµού.



Τα άτοµα ̟ου είναι υ̟εύθυνα και ασχολούνται µε την καθαριότητα των χώρων είναι οµοιόµορφα
ντυµένα και διαφέρουν α̟ό εκείνα ̟ου είναι υ̟εύθυνα για την υ̟οδοχή και το σερβίρισµα ̟ρωινού ή
γευµάτων.



Το ωράριο για την καθαριότητα των χώρων είναι συγκεκριµένο (̟.χ. ̟ρωινές ώρες).



Κάθε αντικείµενο, εγκατάσταση ή εξο̟λισµός, µε τα ο̟οία έρχονται σε ε̟αφή τα τρόφιµα διατηρούνται
καθαρά.
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ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΩΝ

ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΩΝ

ΜΕ

Εφόσον στο ε̟ισκέψιµο αγρόκτηµα ̟αρέχονται υ̟ηρεσίες διαµονής, θα ̟ρέ̟ει να τηρούνται:
Α.

οι αναφερόµενες στη συνέχεια ειδικές ̟ροδιαγραφές κατασκευής/διαµόρφωσης, εξο̟λισµού,
υ̟ηρεσιών, ̟ροσω̟ικού, υγιεινής, ασφάλειας και ̟ροστασίας του ̟εριβάλλοντος καθώς ε̟ίσης

Β.

οι ειδικές ̟ροδιαγραφές ανά τύ̟ο και κατηγορία καταλύµατος ̟ου ̟ροσδιορίζονται στην ̟αράγραφο
3.2.1.2.

Χώρος υ̟οδοχής / αναµονής ̟ελατών
Ο χώρος υ̟οδοχής (εφόσον α̟αιτείται) α̟οτελεί τον ̟ρώτο χώρο µε τον ο̟οίο έρχεται σε ε̟αφή ο ̟ελάτης
και καθορίζει σε µεγάλο βαθµό τη διάθεση του και τον τρό̟ο µε τον ο̟οίο θα α̟οδεχτεί στη συνέχεια και τις
υ̟όλοι̟ες υ̟ηρεσίες. Συγκεκριµένα, θα ̟ρέ̟ει να ακολουθούνται τα ακόλουθα:


Η διακόσµηση του χώρου υ̟οδοχής ή ορισµένα στοιχεία της θα ̟ρέ̟ει να έχουν σχέση µε την το̟ική
̟αραδοσιακή αισθητική και αρχιτεκτονική. Ε̟ίσης, ως διακοσµητικά στοιχεία θα ̟ρέ̟ει να ε̟ιλέγονται
κατά ̟ροτίµηση αντικείµενα ̟ου ̟αρα̟έµ̟ουν στην το̟ική αγροτική ̟αράδοση και κυρίως
αντικείµενα ̟ου σχετίζονται µε τις δραστηριότητες του αγροκτήµατος. Προτείνεται η συνεργασία µε
αρχιτέκτονα, ώστε να διασφαλιστεί η ̟οιότητα του τελικού α̟οτελέσµατος.



Ο χώρος υ̟οδοχής / αναµονής των ̟ελατών α̟οτελεί ενιαίο σύνολο µε τους υ̟όλοι̟ους χώρους της
ε̟ιχείρησης και είναι α̟λά διακοσµηµένος ώστε να διατηρεί τη λειτουργικότητά του.



Υ̟άρχουν αναρτηµένες καλαίσθητες αφίσες, ̟ίνακες, γκραβούρες, ̟λαισιωµένες φωτογραφίες κλ̟ µε
το̟ία και άλλα αξιόλογα στοιχεία της ̟εριοχής (στις τουριστικές ε̟ι̟λωµένες ε̟αύλεις και κατοικίες
βρίσκονται στο καθιστικό).



Υ̟άρχει ο α̟αραίτητος εξο̟λισµός για τις συναλλαγές µε τους ̟ελάτες (ταµειακή µηχανή, µηχανήµατα
̟ιστωτικών καρτών, fax, υ̟ολογιστής, εκτυ̟ωτής κλ̟) και ο εξο̟λισµός για την ε̟ικοινωνία µε ̟ελάτες
για κρατήσεις ή ̟ληροφορίες (τηλέφωνα, αυτόµατος τηλεφωνητής, e-mail, ίντερνετ κλ̟).



Στο χώρο υ̟οδοχής υ̟άρχει κοινόχρηστο WC (ξεχωριστό για άνδρες και για γυναίκες), χώρος
α̟οθήκευσης α̟οσκευών, θυρίδα φύλαξης τιµαλφών, βεστιάριο και φαρµακείο ευρείας σύνθεσης.



Πρέ̟ει να υ̟άρχει µέριµνα για τη διατήρηση κατάλληλης θερµοκρασίας τόσο για τους χειµερινούς όσο
και για τους καλοκαιρινούς µήνες µε τη χρήση φυσικών ή µηχανικών (κατ’ εξαίρεση και εφόσον είναι
α̟αραίτητο) µέσων θέρµανσης και δροσισµού.



Πρέ̟ει να υ̟άρχουν αναρτηµένες οι ̟ερίοδοι λειτουργίας της ε̟ιχείρησης σε εµφανές σηµείο και σε
καλαίσθητο ̟λαίσιο.

Εξωτερικοί χώροι


Προαιρετικά µ̟ορούν να διαµορφωθούν αύλειοι χώροι ή βεράντες ανά δωµάτιο/ διαµέρισµα, στα
̟ρότυ̟α του ύφους της ε̟ιχείρησης και της το̟ικής αρχιτεκτονικής.

∆ωµάτια


Η διαµόρφωση των χώρων των δωµατίων ̟ρέ̟ει να εξασφαλίζει την άνετη διαµονή και µετακίνηση των
ε̟ισκε̟τών µέσα στο χώρο. Κατά συνέ̟εια, ̟ρέ̟ει να είναι ευρύχωρα, φωτεινά, καλά συντηρηµένα και
καθαρά. Πρέ̟ει να διατηρούν το ύφος της ε̟ιχείρησης και να συµµορφώνονται µε τις αρχιτεκτονικές
̟ροδιαγραφές του ΤΣΠ. Θα ̟ρέ̟ει να α̟οτελούν ενιαίο αισθητικό και αρχιτεκτονικό σύνολο µε την
υ̟όλοι̟η ε̟ιχείρηση.



Η διαµόρφωση των δωµατίων θα ̟ρέ̟ει να ̟αρα̟έµ̟ει άµεσα στον αγροτικό χαρακτήρα του
καταλύµατος (̟.χ. χρήση αγροτικών αντικειµένων ως διακοσµητικά στοιχεία).



Τα έ̟ι̟λα των δωµατίων ̟ρέ̟ει να συνδέονται µε την το̟ική ̟αράδοση και να κατασκευάζονται κατά
̟ροτίµηση α̟ό το̟ικούς κατασκευαστές και το̟ικά υλικά. Ε̟ι̟λέον, θα ̟ρέ̟ει να είναι καλαίσθητα, να
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ταιριάζουν µε την αισθητική του χώρου, να διατηρούνται σε καλή κατάσταση και να είναι ̟άντα
καθαρά.


Πρέ̟ει να υ̟άρχει µέριµνα για τη διατήρηση κατάλληλης θερµοκρασίας στα δωµάτια µε την
εγκατάσταση δικτύου θέρµανσης για τους χειµερινούς µήνες και την εξασφάλιση φυσικών ή µηχανικών
(κατ’ εξαίρεση και εφόσον είναι α̟αραίτητο) µέσων δροσισµού κατά τους καλοκαιρινούς µήνες
λειτουργίας της ε̟ιχείρησης



Ο ηλεκτρικός εξο̟λισµός θα ̟ρέ̟ει να λειτουργεί και να είναι καλής ̟οιότητας και ασφαλής (δεν
ε̟ιτρέ̟εται η χρήση φωτιστικών στηλών α̟ό «νέον»). Χρησιµο̟οιούνται λαµ̟τήρες µειωµένης
κατανάλωσης και σύστηµα εξοικονόµησης ενέργειας.



Τα σεντόνια και οι ̟ετσέτες θα ̟ρέ̟ει να βρίσκονται σε αρµονία µε τον υ̟όλοι̟ο εξο̟λισµό του χώρου,
να έχουν λευκό χρώµα, να είναι καλαίσθητα, ̟άντα καθαρά και διατηρηµένα σε καλή κατάσταση. Τα
σεντόνια και τα λευκά είδη εν γένει θα ̟ρέ̟ει να ̟αρα̟έµ̟ουν σε σχέδια και υλικά χαρακτηριστικά της
το̟ικής ̟αράδοσης (υφαντά, κοφτά κεντήµατα κλ̟).



Η ε̟ιχείρηση ̟ρέ̟ει να είναι σε θέση να διαθέσει ̟αιδικό κρεβάτι ή κάθισµα αν της ζητηθεί.



Σε κάθε δωµάτιο υ̟άρχει ψυγείο το ο̟οίο θα ̟ρέ̟ει να διαθέτει διάφορα είδη ̟οτών, νερό, χυµούς κλ̟.
Μεταξύ των ̟οτών ̟ρέ̟ει να συµ̟εριλαµβάνεται τουλάχιστον ένα το̟ικό ̟οτό, ̟.χ. κρασί, λικέρ ή
τσί̟ουρο. Τέλος, θα ̟ρέ̟ει να υ̟άρχουν συνοδευτικά ό̟ως συσκευασµένοι ξηροί καρ̟οί, ξερά σύκα
κλ̟. κατά ̟ροτίµηση α̟ό το̟ικό ̟αραγωγό. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου ̟ροβλέ̟εται κουζίνα στο δωµάτιο/
διαµέρισµα, το ψυγείο το̟οθετείται υ̟οχρεωτικά σε αυτό το χώρο.



Σε κάθε δωµάτιο ̟ρέ̟ει να υ̟άρχει τηλεόραση, συσκευή τηλεφώνου και δυνατότητα κλήσης γραµµής
εξωτερικής ή εσωτερικής, ίντερνετ και e-mail. Για τη λειτουργία του τηλεφώνου, του τηλεφώνου και του
ίντερνετ θα ̟ρέ̟ει να υ̟άρχει σχετικό έντυ̟ο σε εµφανές σηµείο. Ε̟ίσης θα ̟ρέ̟ει να υ̟άρχει έντυ̟ο
̟ου να ̟εριλαµβάνει τα τηλέφωνα ̟ρώτης ανάγκης σε εµφανές σηµείο κοντά στο τηλέφωνο. Στις
κατοικίες, τα διαµερίσµατα και τις ε̟αύλεις η συσκευή το̟οθετείται στο χώρο του καθιστικού.



Σε κάθε δωµάτιο υ̟άρχει ραδιόφωνο (̟ροαιρετικά) µε τουλάχιστον δύο ̟ροε̟ιλεγµένους σταθµούς, εκ
των ο̟οίων ο ένας το̟ικός.

Λουτρό


Το λουτρό ̟ρέ̟ει να διαθέτει τον α̟αραίτητο εξο̟λισµό ο ο̟οίος θα ̟ρέ̟ει να διατηρείται καθαρός και
σε καλή κατάσταση. Οι χώροι θα ̟ρέ̟ει να είναι κατασκευασµένοι έτσι ώστε να τηρούν τις σχετικές
διατάξεις για την υγιεινή. Ε̟ι̟λέον το ̟ροσω̟ικό των δωµατίων θα ̟ρέ̟ει να φροντίζει για την
α̟ολύµανση του µετά α̟ό το τέλος κάθε διαµονής.



Ο νι̟τήρας του µ̟άνιου θα ̟ρέ̟ει να είναι ̟λαισιωµένος α̟ό ̟άγκο ό̟ου ο ε̟ισκέ̟της θα µ̟ορεί να
το̟οθετεί τα ̟ροσω̟ικά του είδη.



Θα ̟ρέ̟ει να υ̟άρχουν ε̟ι̟λέον υλικά και εξο̟λισµός, ό̟ως σκαµνάκι µ̟άνιου, κάδος µε κα̟άκι,
σα̟ουνοθήκες και σα̟ούνια.



Υ̟οχρεωτική είναι η χορήγηση σάκων για τα ά̟λυτα ρούχα.



Στο λουτρό ̟ρέ̟ει να υ̟άρχει σύστηµα εξοικονόµησης νερού.



Πρέ̟ει να α̟οφεύγεται, στο µέτρο του δυνατού, η χρήση ̟λαστικού.



Στο λουτρό, τα έ̟ι̟λα και το κα̟άκι της λεκάνης θα ̟ρέ̟ει να είναι α̟ό ξύλο και όχι α̟ό λάκα.

Κουζίνα
Η ύ̟αρξη κουζίνας στα δωµάτια είναι ̟ροαιρετική. Στην ̟ερί̟τωση ̟ου ̟ροβλέ̟εται ̟ρέ̟ει να τηρούνται
τα ακόλουθα:


Πρέ̟ει να υ̟άρχει καφετιέρα φίλτρου, ηλεκτρική φρυγανιέρα ή τοστιέρα, ̟λήρης κουζίνα µε φούρνο
και εστίες (ηλεκτρική ή υγραερίου). Το ̟ροσω̟ικό υ̟οδοχής ̟ρέ̟ει να ενηµερώνει τους ̟ελάτες για τον
τρό̟ο λειτουργίας των ̟αρα̟άνω συσκευών.



Πρέ̟ει να υ̟άρχουν τα α̟αραίτητα σκεύη για µαγείρεµα.
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Πρέ̟ει να διατίθενται υλικά καθαρισµού (σφουγγαράκι και ̟ανάκι κουζίνας, χαρτί κουζίνας, υγρό
̟ιάτων κλ̟).



Μ̟ορούν να διατίθενται υλικά για την ̟αρασκευή ̟ρωινού γεύµατος ό̟ως: καφές, φίλτρα, ζάχαρη,
γάλα, φρυγανιές, µέλι, µαρµελάδες κλ̟. (̟ροαιρετικά). Σε αυτή την ̟ερί̟τωση, η ε̟ιχείρηση φροντίζει
ώστε τα υλικά να είναι συσκευασµένα σε κλειστές συσκευασίες, να είναι σωστά συντηρηµένα και να µην
έχουν υ̟οστεί αλλοίωση. Χρησιµο̟οιούνται κατά ̟ροτίµηση το̟ικά ̟ροϊόντα (µέλι, τσάι του βουνού,
̟αξιµάδια, γλυκά κλ̟).



Στο τρα̟έζι του φαγητού, το τρα̟εζοµάντιλο θα ̟ρέ̟ει να είναι βαµβακερό, ανοιχτού χρώµατος και
καθαρό. Τα σερβίτσια ̟ρέ̟ει να είναι κεραµικά ή α̟ό ̟ορσελάνη και τα ̟οτήρια γυάλινα. Ε̟ίσης, τα
σερβίτσια φαγητού θα ̟ρέ̟ει να δένουν αρµονικά µε τη διακόσµηση του χώρου και να ̟ροέρχονται,
κατά ̟ροτίµηση, α̟ό το̟ικούς κατασκευαστές.

Χώροι τρα̟εζαρίας, café


Οι χώροι τρα̟εζαρίας και του café (εφ’ όσον υ̟άρχει) ̟ρέ̟ει να α̟οτελούν ενιαίο σύνολο µε τους
υ̟όλοι̟ους χώρους του αγροκτήµατος.



Οι χώροι ̟ρέ̟ει να ακολουθούν το ύφος της ε̟ιχείρησης και να ενσωµατώνουν στοιχεία α̟ό την το̟ική
αρχιτεκτονική.



Για τη διαµόρφωση των χώρων ̟ροτείνεται η χρήση αντικειµένων ̟ου συνδέονται µε την αγροτική
δραστηριότητα ή την το̟ική λαϊκή ̟αράδοση. Προτείνονται αντικείµενα το̟ικής ̟ροέλευσης και
κατασκευής. Ε̟ίσης, ως διακοσµητικά στοιχεία θα ̟ρέ̟ει να ε̟ιλέγονται κατά ̟ροτίµηση αντικείµενα
̟ου ̟αρα̟έµ̟ουν στην το̟ική αγροτική ̟αράδοση και κυρίως αντικείµενα ̟ου σχετίζονται µε τις
δραστηριότητες του αγροκτήµατος. Προτείνεται η συνεργασία µε αρχιτέκτονα, ώστε να διασφαλιστεί η
̟οιότητα του τελικού α̟οτελέσµατος.



Υ̟άρχουν αναρτηµένες καλαίσθητες αφίσες, ̟ίνακες, γκραβούρες, ̟λαισιωµένες φωτογραφίες κλ̟ µε
το̟ία και άλλα αξιόλογα στοιχεία του νησιού και της αγροτικής του ̟αράδοσης εν γένει.



Η τρα̟εζαρία (εφόσον ̟ροβλέ̟εται) είναι ο χώρος στον ο̟οίο ̟ροσφέρεται το ̟ρωινό.



Ο εξο̟λισµός θα ̟ρέ̟ει να ε̟αρκεί για την ε̟οχή της υψηλής ̟ληρότητας χωρίς να δηµιουργεί
συνωστισµό στον χώρο και να ε̟ιτρέ̟ει την ελεύθερη διακίνηση των ε̟ισκε̟τών.



Οι χώροι ̟ρέ̟ει να είναι φωτεινοί.



Οι καρέκλες θα ̟ρέ̟ει να είναι ξύλινες ή µεταλλικές µε ή χωρίς φυσική ψάθα και τα τρα̟έζια α̟ό ξύλο
ή µέταλλο ανάλογου τύ̟ου και χρώµατος (̟ροτεραιότητα θα ̟ρέ̟ει να δίδεται σε έ̟ι̟λα α̟ό το̟ικούς
κατασκευαστές και το̟ικά υλικά). Θα ̟ρέ̟ει να είναι καλαίσθητα, να ταιριάζουν µε την αισθητική του
χώρου, να διατηρούνται σε καλή κατάσταση και να είναι ̟άντα καθαρά.



∆εν είναι υ̟οχρεωτική η χρήση τρα̟εζοµάντιλου και να̟ερόν. Τα γεύµατα µ̟ορούν να σερβίρονται µε
ή χωρίς τη χρήση τρα̟εζοµάντιλου ή sous plat α̟ό ύφασµα, τα ο̟οία ̟ρέ̟ει να είναι καλαίσθητα,
καθαρά και σε καλή κατάσταση.



Θα ̟ρέ̟ει να υ̟άρχει οµοιόµορφος τρό̟ος µε τον ο̟οίο να στρώνονται τα τρα̟έζια, ο ο̟οίος θα
ακολουθείται συστηµατικά.



Τα σερβίτσια και τα σκεύη σερβιρίσµατος θα ̟ρέ̟ει να είναι καθαρά και καλής ̟οιότητας. Μ̟ορεί να
είναι κεραµικά ή α̟ό ̟ορσελάνη και θα ̟ρέ̟ει να συνδέονται µε την το̟ική ̟αράδοση. Σε κάθε
̟ερί̟τωση, όταν υ̟άρχουν ̟αραδοσιακά σκεύη για το σερβίρισµα του εκάστοτε εδέσµατος, καλό θα
ήταν να χρησιµο̟οιούνται. Κατά ̟ροτίµηση, κατασκευάζονται σε το̟ικά εργαστήρια ή σε εργαστήρια
άλλων νησιών των Κυκλάδων.



Τα ̟οτήρια ̟ρέ̟ει να είναι γυάλινα, σε σχήµα και µέγεθος ανάλογα µε το ̟οτό ̟ου σερβίρεται.
Α̟αγορεύεται η χρήση διαφηµιστικών ̟οτηριών ή άλλων σκευών σερβιρίσµατος.



Ο χώρος µ̟ορεί να διαθέτει τζάκι (̟ροαιρετικό). Σε αυτή την ̟ερί̟τωση, το τζάκι ̟ρέ̟ει να είναι
καλαίσθητο, να διατηρείται σε καλή κατάσταση και να είναι καθαρό.



Πρέ̟ει να υ̟άρχει µέριµνα για τη διατήρηση κατάλληλης θερµοκρασίας τόσο για τους χειµερινούς όσο
και για τους καλοκαιρινούς µήνες µε τη χρήση φυσικών ή µηχανικών (κατ’ εξαίρεση και εφόσον είναι
α̟αραίτητο) µέσων θέρµανσης και δροσισµού.
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Πρέ̟ει να υ̟άρχουν ε̟αρκή µέσα µηχανικού ή φυσικού αερισµού των χώρων. Ο εξαερισµός ̟ρέ̟ει να
διατηρείται καθαρός και σε καλή κατάσταση και να συντηρείται.



Γενικά, τα ̟ροϊόντα χειροτεχνίας χρησιµο̟οιούνται για τη διακόσµηση της αίθουσας, ως σκεύη
σερβιρίσµατος ή/και ως σκεύη εστίασης.



Υ̟άρχει καλαίσθητος κατάλογος εδεσµάτων και ̟οτών το̟οθετηµένος στην είσοδο της τρα̟εζαρίας
ό̟ου θα αναφέρονται οι ̟ροτάσεις της ηµέρας (̟ροαιρετικά). Ο σχεδιασµός και τα υλικά του
καταλόγου θα ̟ρέ̟ει να εναρµονίζονται µε τα αισθητικά ̟ρότυ̟α του ΤΣΠ.



Κατάλογος εδεσµάτων και ̟οτών θα διατίθεται ε̟ίσης και σε κάθε τρα̟έζι. Ο κατάλογος θα είναι
κατασκευασµένος σύµφωνα µε τα ̟ρότυ̟α του ΤΣΠ α̟ό φιλικά ̟ρος το ̟εριβάλλον υλικά, θα είναι
ευανάγνωστος και θα έχει καλή αισθητική και µορφή.



Ο κατάλογος θα είναι υ̟οχρεωτικά µεταφρασµένος στα αγγλικά και ̟ροαιρετικά σε άλλη µία γλώσσα
της Ευρω̟αϊκής Ένωσης.



Στον κατάλογο θα ̟ρέ̟ει να υ̟άρχει ένα αρχικό κείµενο µε το σήµα και τις βασικές αρχές του ΤΣΠ.
Ε̟ίσης θα αναφέρεται ότι η ε̟ιχείρηση ανήκει στο ΤΣΠ των Κυκλάδων.



Στον κατάλογο θα ε̟ισηµαίνονται υ̟οχρεωτικά τα ̟ροϊόντα και τα υλικά ̟ου ̟αράγονται στο
αγρόκτηµα. Προτείνεται ε̟ίσης να υ̟άρχει ̟εριγραφή των ̟ροϊόντων του αγροκτήµατος, των
το̟ικών/̟αραδοσιακών ̟ροϊόντων και συνταγών. Γενικότερα, στον κατάλογο θα ̟ρέ̟ει να
αναφέρεται ευδιάκριτα η ̟ροέλευση των ̟ρώτων υλών των ̟ροσφερόµενων ̟ιάτων.



Τα χρώµατα στους τοίχους θα ̟ρέ̟ει να είναι συµβατά µε τις ̟αραδοσιακές α̟οχρώσεις.



Στο φωτισµό (οροφής ή ε̟ιτοίχιο) α̟αγορεύεται η χρήση φωτιστικών στηλών µε «νέον».



Θα ̟ρέ̟ει να α̟οφεύγεται η χρήση κάθε είδους ̟λαστικού.



Η ε̟ιχείρηση ̟ρέ̟ει να διαθέτει εξο̟λισµό εστίασης για ̟αιδιά (̟.χ. ̟αιδικά καρεκλάκια).



Υ̟άρχει εξο̟λισµός (για το ̟ρωινό ̟ου σερβίρεται σε µ̟ουφέ) για τη διατήρηση των ̟ροϊόντων στην
κατάλληλη θερµοκρασία, ο ο̟οίος διασφαλίζει την ανάδειξη των το̟ικών εθιµοτυ̟ικών ̟ου σχετίζονται
µε τη διαδικασία του φαγητού.



Υ̟άρχει ειδικά διαµορφωµένος χώρος (̟.χ. ̟άγκος, τρα̟έζι, ̟αλιός µ̟ουφές κλ̟) ό̟ου θα εκτίθενται τα
̟ροϊόντα του αγροκτήµατος καθώς και άλλα το̟ικά ̟αραδοσιακά ̟ροϊόντα διατροφής. Στο χώρο αυτό
µ̟ορούν να χρησιµο̟οιηθούν διακοσµητικά στοιχεία ό̟ως ̟αλαιά αντικείµενα µε ιστορική και
λαογραφική αξία (̟αλιά ντουλά̟ια, ζυγαριές, ̟αλιά σκεύη κλ̟) και θα ̟ρέ̟ει να διασφαλίζεται η
συντήρηση των ̟ροϊόντων.



Εάν εκτίθενται τόσο ̟ρώτες ύλες όσο και νω̟ά ̟ροϊόντα θα ̟ρέ̟ει να το̟οθετούνται σε διαφορετικές
̟ροθήκες.



Εάν εκτίθενται ευ̟αθή ̟ροϊόντα θα ̟ρέ̟ει να το̟οθετούνται σε ̟ροθήκες – ψυγεία.



Τα ̟ροϊόντα του αγροκτήµατος θα ̟ρέ̟ει να διαθέτουν ετικέτα µε την ε̟ωνυµία του αγροκτήµατος,
καθώς ε̟ίσης και έντυ̟ο υλικό µε ̟ληροφορίες για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ̟ροϊόντων, τον
τρό̟ο ̟αραγωγής τους, τη γεωγραφική ή ιστορική τους ̟ροέλευση. Οι ετικέτες και το έντυ̟ο υλικό θα
είναι υ̟οχρεωτικά µεταφρασµένο στα αγγλικά και ̟ροαιρετικά σε άλλη µία γλώσσα της Ευρω̟αϊκής
Ένωσης. Θα ̟ρέ̟ει να είναι κατασκευασµένα α̟ό φιλικά ̟ρος το ̟εριβάλλον υλικά, να είναι
καλαίσθητα και να ̟αρα̟έµ̟ουν στη φυσιογνωµία του αγροκτήµατος. Τα ̟ροαναφερόµενα ισχύουν
και για τα άλλα το̟ικά ̟αραδοσιακά ̟ροϊόντα διατροφής για τα ο̟οία ε̟ι̟ροσθέτως θα ̟ρέ̟ει να
αναφέρονται ̟ληροφορίες σχετικά µε τον ̟αραγωγό.



Οι ώρες λειτουργίας της τρα̟εζαρίας και του café (εφ’ όσον υ̟άρχει) αναγράφονται σε καλαίσθητη
̟ινακίδα αναρτηµένη στην είσοδο κάθε χώρου.



Τα αγροκτήµατα µε µεγαλύτερη δυναµικότητα µ̟ορεί να διαθέτουν µία αίθουσα café (̟ροαιρετικά).

Άλλοι κοινόχρηστοι χώροι (Καθιστικό – ∆ιάδροµοι - Τουαλέτες)


Το αγρόκτηµα ̟ρέ̟ει υ̟οχρεωτικά να διαθέτει χώρο καθιστικού για τους ̟ελάτες ο ο̟οίος θα
λειτουργεί ως χώρος αναµονής στην ̟ερί̟τωση ̟ου ο χώρος υ̟οδοχής ή εστίασης είναι ιδιαίτερα
φορτωµένος.
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Το καθιστικό, είτε βρίσκεται εντός του χώρου υ̟οδοχής είτε είναι ανεξάρτητο α̟ό το χώρο υ̟οδοχής, θα
̟ρέ̟ει να είναι ευρύχωρο, καθαρό, καλά συντηρηµένο, σε ισορρο̟ία µε την αισθητική της υ̟όλοι̟ης
ε̟ιχείρησης και µε την το̟ική ̟αραδοσιακή αρχιτεκτονική.



Εφόσον ̟ροβλέ̟εται τηλεόραση στο καθιστικό (̟ροαιρετικά), ̟ρέ̟ει να το̟οθετείται σε ειδικό σηµείο
κατάλληλα διαµορφωµένο και να λειτουργεί διακριτικά ώστε να µην ενοχλεί το σύνολο των
̟αρισταµένων.



Στο καθιστικό ̟ρέ̟ει να υ̟άρχουν διαθέσιµα ε̟ιτρα̟έζια ̟αιχνίδια, βιβλία και ̟εριοδικά.



Τα χρώµατα στους τοίχους θα ̟ρέ̟ει να είναι συµβατά µε τις ̟αραδοσιακές α̟οχρώσεις και το ύφος της
ε̟ιχείρησης.



Στο φωτισµό (οροφής ή ε̟ιτοίχιο) α̟αγορεύεται η χρήση φωτιστικών στηλών µε «νέον».



Α̟αγορεύεται η χρήση κάθε είδους ̟λαστικού.



Στους διαδρόµους θα ̟ρέ̟ει να υ̟άρχουν καλαίσθητα δοχεία α̟ορριµµάτων τα ο̟οία θα ̟ρέ̟ει να
διατηρούνται καθαρά.



Το κά̟νισµα δεν θα ε̟ιτρέ̟εται στους διαδρόµους.



Στο καθιστικό και εφ’ όσον η ε̟ιχείρηση λειτουργεί τους χειµερινούς µήνες, θα υ̟άρχουν καλαίσθητα
χαλιά ή µοκέτες.



Στους κοινόχρηστους χώρους και ̟ροαιρετικά στους διαδρόµους και τις τουαλέτες θα ̟ρέ̟ει να υ̟άρχει
µέριµνα για τη διατήρηση κατάλληλης θερµοκρασίας µε την εγκατάσταση δικτύου θέρµανσης για τους
χειµερινούς µήνες και την εξασφάλιση φυσικών ή µηχανικών (κατ’ εξαίρεση και εφόσον είναι
α̟αραίτητο) µέσων δροσισµού κατά τους καλοκαιρινούς µήνες λειτουργίας της ε̟ιχείρησης.



Ως κοινόχρηστες τουαλέτες νοούνται µόνο αυτές ̟ου εξυ̟ηρετούν τους ε̟ισκέ̟τες κατά την ̟αραµονή
τους στους κοινόχρηστους χώρους της ε̟ιχείρησης. Πρέ̟ει να είναι ̟άντα ̟λήρως οργανωµένες,
καθαρές και καλά συντηρηµένες. Πρέ̟ει να υ̟άρχει ̟αροχή ζεστού και κρύου νερού όλο το
εικοσιτετράωρο.



Στις κοινόχρηστες τουαλέτες λειτουργούν υ̟οχρεωτικά συστήµατα εξοικονόµησης νερού και ενέργειας.



Υ̟άρχει υ̟οχρεωτικά νι̟τήρας για το ̟λύσιµο των χεριών µε ̟αροχή ζεστού και κρύου νερού όλες τις
ώρες. Ο χώρος ό̟ου βρίσκεται ο νι̟τήρας (ή οι νι̟τήρες) είναι υ̟οχρεωτικά διαχωρισµένος α̟ό την
τουαλέτα. Στο χώρο αυτό, υ̟οχρεωτικά θα ̟ρέ̟ει να υ̟άρχει σα̟ούνι και θήκη µε χάρτινες ̟ετσέτες και
̟ροαιρετικά συσκευή για το στέγνωµα των χεριών. Ε̟ίσης ̟αροχή ηλεκτρικού ρεύµατος και ̟ρίζες.
Τέλος, ̟ρέ̟ει να υ̟άρχει κάλαθος αχρήστων.



Στις τουαλέτες ̟ρέ̟ει να υ̟άρχει καλός εξαερισµός ώστε να α̟οφεύγεται η µεταφορά οσµών ̟ρος τους
υ̟όλοι̟ους κοινόχρηστους χώρους της ε̟ιχείρησης.



Οι τουαλέτες διαθέτουν (̟ροαιρετικά) συστήµατα (̟.χ. φωτοκύτταρα) ̟ου ελαχιστο̟οιούν την ανάγκη
ε̟αφής των χεριών µε τα είδη υγιεινής κατά τη χρήση της τουαλέτας.



Υ̟άρχει θήκη για το χαρτί υγείας ̟ου είναι εφοδιασµένη µε χαρτί.



Υ̟άρχει κλειστός κάλαθος αχρήστων µέσα στην τουαλέτα.



Υ̟άρχει καθαρή βούρτσα λεκάνης.



Πρέ̟ει να α̟οφεύγεται (στο µέτρο του δυνατού) η χρήση ̟λαστικού στις τουαλέτες. Σε κάθε ̟ερί̟τωση,
τα έ̟ι̟λα και το κα̟άκι της λεκάνης θα ̟ρέ̟ει να είναι α̟ό ξύλο και όχι α̟ό λάκα ή ̟λαστικό.

Προσω̟ικό


Οι υ̟άλληλοι της υ̟οδοχής θα ̟ρέ̟ει να φέρουν καρτελάκι µε το όνοµα και την αρµοδιότητά τους.

Υ̟ηρεσίες υ̟οδοχής
(ανεξάρτητα α̟ό το αν το κατάλυµα διαθέτει ειδικό σχετικό χώρο)


Οι ̟αρεχόµενες υ̟ηρεσίες είναι υψηλού ε̟ι̟έδου, σε συνδυασµό ̟άντα µε την ̟οιότητα και ̟ληρότητα
του εξο̟λισµού, ό̟ως και µε την εναρµόνιση του χώρου µε την το̟ική ̟αράδοση και αρχιτεκτονική,
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αλλά και την ̟ροσω̟ική αισθητική του ε̟ιχειρηµατία. Ο ̟ελάτης, µε την άφιξή του στο αγρόκτηµα,
̟ρέ̟ει να αισθάνεται ότι βρίσκεται σε οικείο και σωστά οργανωµένο ̟εριβάλλον.


Κατά τις ̟εριόδους λειτουργίας της ε̟ιχείρησης, υ̟άρχει ανά ̟άσα στιγµή ένας υ̟εύθυνος ̟ου µε
̟ροθυµία α̟αντάει στις τηλεφωνικές κλήσεις και τα e-mail, ̟ραγµατο̟οιεί τις κρατήσεις και ακυρώσεις,
την ενηµέρωση και εξυ̟ηρέτηση των ̟ελατών και έχει την κατάλληλη ̟ληροφόρηση ώστε να ε̟εξηγεί το
̟εριεχόµενο του υλικού ̟ου ̟εριγράφεται στην ̟αράγραφο 3.1.4. «Προβολή».



Εκτός των ̟εριόδων λειτουργίας της ε̟ιχείρησης, η ε̟ικοινωνία εξασφαλίζεται συστηµατικά µε
ο̟οιονδή̟οτε ̟ρόσφορο τρό̟ο (κινητό τηλέφωνο, εκτρο̟ή κλήσης, e-mail, ταχυδροµείο) και
τουλάχιστον µε ένα αυτόµατο τηλεφωνητή ̟ου αναφέρει την ονοµασία της ε̟ιχείρησης, τις ̟εριόδους
λειτουργίας της, τη διαθεσιµότητα δωµατίων και τη διαδικασία κρατήσεων. Οι ίδιες ̟ληροφορίες θα
̟ρέ̟ει κατ’ ελάχιστο να ̟αρουσιάζονται στην ιστοσελίδα της ε̟ιχείρησης.



Ο ε̟ιχειρηµατίας ή το άτοµο ̟ου είναι ε̟ιφορτισµένο µε τον ̟αρα̟άνω ρόλο α̟αντά σε κάθε κλήση
και σε κάθε e-mail ή γράµµα σε εύλογο χρονικό διάστηµα (ει δυνατόν και αυθηµερόν).



Υ̟άρχει άτοµο διαθέσιµο για τη µεταφορά των α̟οσκευών (εφόσον ζητηθεί α̟ό τον ε̟ισκέ̟τη).



Ο υ̟εύθυνος της ε̟ιχείρησης θα ̟ρέ̟ει να ̟αρέχει υ̟οχρεωτικά στον ε̟ισκέ̟τη υ̟ηρεσίες fax, e-mail,
ίντερνετ, είτε ηλεκτρονικό υ̟ολογιστή εφόσον του ζητηθεί. Σε κάθε ̟ερί̟τωση, θα ̟ρέ̟ει να
διασφαλίζεται η ̟αράδοση του fax ή του e-mail.



∆ίδεται η δυνατότητα στον ̟ελάτη να διαχειριστεί ο ίδιος το ̟ροσω̟ικό του ηλεκτρονικό ταχυδροµείο
(εφόσον το ε̟ιθυµεί).



Η ε̟ιχείρηση δέχεται ̟ληρωµή τόσο µε µετρητά όσο και µε ̟ιστωτικές κάρτες.



Το ̟ροσω̟ικό υ̟οδοχής οφείλει να είναι ενηµερωµένο σχετικά µε τα δροµολόγια λεωφορείων, ̟λοίων
και αερο̟λάνων, να είναι σε θέση να ̟αρέχει ̟ληροφορίες για την ̟εριοχή, τα αξιοθέατα, τυχόν
δραστηριότητες, διαδροµές, εκδηλώσεις κλ̟. ώστε να µ̟ορεί να εξυ̟ηρετεί τους ̟ελάτες. Ε̟ίσης, θα
είναι ̟ρόθυµο να ̟αρέχει ̟ληροφορίες σχετικά µε άλλες ε̟ιχειρηµατικές ή εµ̟ορικές δραστηριότητες
της ̟εριοχής ό̟οτε και εφόσον ζητηθεί (̟.χ. ̟ληροφορίες για ̟ροµήθεια το̟ικών ̟ροϊόντων,
̟αραδοσιακών υλικών και χειροτεχνηµάτων κλ̟).



Στους ̟ελάτες, ως χειρονοµία φιλοξενίας ή ως ένδειξη κατανόησης για την ̟ερί̟τωση αναµονής θα
̟ρέ̟ει να ̟ροσφέρεται ένα το̟ικό α̟εριτίφ ή το̟ικό ̟αραδοσιακό έδεσµα, ̟αρασκευασµένο α̟ό
̟ροϊόντα του αγροκτήµατος.

Υ̟ηρεσίες ∆ωµατίων


Κατά την ̟ρώτη ε̟αφή του ε̟ισκέ̟τη µε το δωµάτιο κατάλυσης, το ̟ροσω̟ικό υ̟οδοχής κάνει την
α̟αραίτητη ενηµέρωση σχετικά µε τον τρό̟ο και την ασφάλεια λειτουργίας του εξο̟λισµού.



Κατά την άφιξη υ̟άρχει ένα µικρό δώρο (µικρό καλάθι µε φρούτα ή γλυκά, µ̟ουκάλι κρασί κλ̟) για
τον ε̟ισκέ̟τη στο δωµάτιο του. Το δώρο ̟ρέ̟ει να συνδέεται άµεσα µε τις δραστηριότητες του
αγροκτήµατος.



Προτείνεται η ̟αροχή υ̟ηρεσιών εξυ̟ηρέτησης του ̟ελάτη στο δωµάτιο ̟.χ. ̟ρωινό, καφές,
αναψυκτικά, κλ̟. (̟ροαιρετικά).

Υ̟ηρεσίες χώρων τρα̟εζαρίας, café - Σερβιρίσµατα


Προαιρετικά η τρα̟εζαρία ή το καφέ µ̟ορεί να λειτουργεί και σε εξωτερικό χώρο, όταν οι
κλιµατολογικές συνθήκες και η κατασκευή του αγροκτήµατος το ε̟ιτρέ̟ουν.



Το ̟ρωινό σερβίρεται σε µ̟ουφέ και ̟ρέ̟ει να εξασφαλίζεται η διατήρησή του στην κατάλληλη
θερµοκρασία συντήρησης και η σωστή ̟αρουσίαση των τροφίµων.



Στο ̟ρωινό θα ̟ρέ̟ει να ̟ροσφέρονται τα το̟ικά ̟ροϊόντα του αγροκτήµατος και δευτερευόντως του
νησιού ή της ̟εριοχής (̟.χ. µέλι, αφεψήµατα, ̟αξιµάδια, µαρµελάδες, γλυκά κλ̟).



∆εν ε̟ιτρέ̟εται το σερβίρισµα “continental breakfast” και συντηρηµένων εισαγόµενων ̟ροϊόντων.



Το ̟ροσω̟ικό, κατά τη διάρκεια του ̟ρωινού, φροντίζει για το σερβίρισµα των ροφηµάτων.



Η εξυ̟ηρέτηση είναι άµεση και φιλική ώστε να ̟ροβάλλεται έντονα το ̟νεύµα φιλοξενίας.
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Σε ̟ερί̟τωση ̟ου υ̟άρχει µουσική, θα ̟ρέ̟ει να είναι διακριτική και κατά ̟ροτίµηση ελληνική.



Στον κατάλογο ̟ροτείνεται κυρίως το̟ική κουζίνα µε το̟ικές ̟αραδοσιακές σ̟εσιαλιτέ5 («̟ρόχειρο
γεύµα»). Πρέ̟ει να υ̟άρχει ̟ροσφορά κατ’ ελάχιστον 3 ̟ροϊόντων ̟αραγωγής του αγροκτήµατος.



Στον κατάλογο ̟ρέ̟ει να ̟αρατίθενται, εκτός των άλλων, και το̟ικά ̟αραδοσιακά εδέσµατα, το̟ικά
̟ροϊόντα και το̟ικά ̟οτά.



Εκτός της φέτας ̟ροσφέρονται και το̟ικά τυριά. Θα ̟ρέ̟ει να ̟ροτείνεται “Παλέτα των Κυκλαδίτικων
Τυριών” η ο̟οία θα ̟εριλαµβάνει τουλάχιστον 6 τυριά α̟ό διάφορα νησιά των Κυκλάδων. Για κάθε
τυρί θα ̟ρέ̟ει να υ̟άρχει σύντοµη ̟εριγραφή του τρό̟ου ̟αρασκευής και των τυ̟ικών
χαρακτηριστικών του και να αναφέρεται η ̟ροέλευση του.



Ο κατάλογος των ̟οτών ̟ρέ̟ει να ̟εριλαµβάνει και το̟ικά κρασιά των Κυκλάδων και άλλα ̟οτά
(ρακί, τσί̟ουρο, λικέρ, ρακόµελο, κα.) µε σύντοµη ̟εριγραφή των βασικών χαρακτηριστικών
(̟ροέλευση, χρονιά, ̟οικιλία).



Σε ̟ερί̟τωση ̟ου σερβίρεται κρασί ή ̟οτό χύµα, θα ̟ρέ̟ει να αναφέρεται στον κατάλογο η ̟ροέλευση
και η ̟οικιλία.



Προσφέρονται αρτοσκευάσµατα σε διάφορες ̟οικιλίες.



Στο καφέ (εφ’ όσον υ̟άρχει) υ̟άρχει η δυνατότητα ̟ροσφοράς ̟ροϊόντων ̟αραγωγής του
αγροκτήµατος, το̟ικών ̟ροϊόντων του νησιού ή της ̟εριοχής (µέλι, αφεψήµατα, ̟αξιµάδια,
µαρµελάδες, γλυκά κλ̟), κρύου ̟ιάτου µε το̟ικά ̟αραδοσιακά ̟ροϊόντα και «ζεστού το̟ικού ̟ιάτου».



Στο καφέ τα ̟οτά σερβίρονται µε κατάλληλα συνοδευτικά (̟.χ. ξηροί καρ̟οί, ξερά σύκα κλ̟) κατά
̟ροτίµηση α̟ό το αγρόκτηµα ή το̟ικό ̟αραγωγό.



Πρέ̟ει να υ̟άρχει ̟άντα ελληνικός καφές φτιαγµένος µε τον ̟αραδοσιακό τρό̟ο (υ̟οχρεωτικά στη
φωτιά και ̟ροαιρετικά στη χόβολη και σε κάθε ̟ερί̟τωση, όχι στον ατµό).



Ιδιαίτερη ̟ροσοχή θα ̟ρέ̟ει να δίνεται στη διαδικασία και στον τρό̟ο σερβιρίσµατος των
̟ροσφερόµενων εδεσµάτων και ̟οτών. Συγκεκριµένα, τα εδέσµατα και ̟οτά ̟ρέ̟ει να σερβίρονται µε
την ακόλουθη σειρά:
-

Ορεκτικά µαζί µε τα ̟οτά.

-

Κύριο ̟ιάτο.

-

Ε̟ιδόρ̟ιο ή φρούτο.

-

Στο τέλος του γεύµατος, καλό είναι να ̟ροσφέρεται ένα το̟ικό γλυκό ή ̟οτό (̟.χ. λουκούµι, λικέρ)
ή ελληνικός καφές (µε ̟αραδοσιακό τρό̟ο και όχι στον ατµό).



Πρέ̟ει να µεσολαβεί κατάλληλο χρονικό διάστηµα µεταξύ των ̟αρα̟άνω, ώστε το γεύµα να είναι
ευχάριστο και να αναδεικνύει τις ιδιαιτερότητες των εδεσµάτων ̟ου το α̟οτελούν.



Πρέ̟ει να τηρούνται αυστηρά οι θερµοκρασίες σερβιρίσµατος για τα εδέσµατα και τα ̟οτά.



Ιδιαίτερη ̟ροσοχή ̟ρέ̟ει να δίνεται και στο ̟οτήρι σερβιρίσµατος.

Ασφάλεια


Το ενηµερωτικό έντυ̟ο για την αντιµετώ̟ιση ̟υρκαγιάς, σεισµού ή ̟αλιρροϊκού κύµατος ̟ρέ̟ει να
υ̟άρχει σε κάθε δωµάτιο.

5

Χαρακτηριστικά τοπικά εδέσµατα και τρόποι παρασκευής τους παρατίθενται στη µελέτη "Συµπληρωµατική
καταγραφή επιλεγµένων τοπικών φαγητών/προϊόντων - βιβλιογραφική προσέγγιση ως προς τη διαχρονικότητα των
τροφών και τη σχέση τους µε τα ήθη και έθιµα των Κυκλάδων. ∆ιαµόρφωση Συµβουλευτικού Καταλόγου Τοπικών
Παραδοσιακών Συνταγών και Τροφίµων", που εκπονήθηκε για λογαριασµό της Αναπτυξιακής Εταιρείας Κυκλάδων.
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ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΩΝ

ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΩΝ

ΜΕ

Εφόσον στο ε̟ισκέψιµο αγρόκτηµα ̟αρέχονται υ̟ηρεσίες εστίασης, θα ̟ρέ̟ει να τηρούνται και οι
ακόλουθες ̟ροδιαγραφές κατασκευής/διαµόρφωσης, εξο̟λισµού, υ̟ηρεσιών, ̟ροσω̟ικού, υγιεινής,
ασφάλειας και ̟ροστασίας του ̟εριβάλλοντος:
Εσωτερικοί χώροι


Στο χώρο εστίασης µ̟ορεί να υ̟άρχει ξεχωριστός χώρος υ̟οδοχής για τους ̟ελάτες (̟ροαιρετικά) ο
ο̟οίος θα λειτουργεί ως χώρος αναµονής στην ̟ερί̟τωση ̟ου ο κύριος χώρος εστίασης δεν διαθέτει
κενά τρα̟έζια. Ο χώρος υ̟οδοχής α̟οτελεί τον ̟ρώτο χώρο µε τον ο̟οίο έρχεται σε ε̟αφή ο ̟ελάτης
και καθορίζει σε µεγάλο βαθµό τη διάθεση του και τον τρό̟ο µε τον ο̟οίο θα α̟οδεχτεί στη συνέχεια
και τις υ̟όλοι̟ες υ̟ηρεσίες. Ως εκ τούτου, ο χώρος υ̟οδοχής/αναµονής των ̟ελατών ̟ρέ̟ει να
α̟οτελεί ενιαίο σύνολο µε τους υ̟όλοι̟ους χώρους της ε̟ιχείρησης και να είναι α̟λά διακοσµηµένος
ώστε να διατηρεί τη λειτουργικότητά του.



Η αρχιτεκτονική εσωτερικού χώρου ή ορισµένα στοιχεία της θα ̟ρέ̟ει να έχουν σχέση µε την το̟ική
̟αραδοσιακή αισθητική και αρχιτεκτονική. Ε̟ίσης, ως διακοσµητικά στοιχεία θα ̟ρέ̟ει να ε̟ιλέγονται
κατά ̟ροτίµηση αντικείµενα ̟ου ̟αρα̟έµ̟ουν στην αγροτική δραστηριότητα ή την το̟ική λαϊκή
̟αράδοση και κυρίως αντικείµενα ̟ου σχετίζονται µε τις δραστηριότητες του αγροκτήµατος.
Προτείνεται η συνεργασία µε αρχιτέκτονα, ώστε να διασφαλιστεί η ̟οιότητα του τελικού
α̟οτελέσµατος.



Ο χώρος εστίασης µ̟ορεί να λειτουργεί και σε εξωτερικό χώρο, όταν οι κλιµατολογικές συνθήκες και η
κατασκευή του αγροκτήµατος το ε̟ιτρέ̟ουν (̟ροαιρετικά).



Θα ̟ρέ̟ει να υ̟άρχουν αναρτηµένοι καλαίσθητοι ̟ίνακες, γκραβούρες, αφίσες, ̟λαισιωµένες
φωτογραφίες κλ̟ µε το̟ία και άλλα αξιόλογα στοιχεία του νησιού και της αγροτικής του ̟αράδοσης εν
γένει.



Υ̟άρχει ο α̟αραίτητος εξο̟λισµός για τις συναλλαγές µε τους ̟ελάτες (ταµειακή µηχανή, µηχανήµατα
̟ιστωτικών καρτών, fax, υ̟ολογιστής, εκτυ̟ωτής κλ̟) και ο εξο̟λισµός για την ε̟ικοινωνία µε ̟ελάτες
για κρατήσεις ή ̟ληροφορίες (τηλέφωνα, αυτόµατος τηλεφωνητής, e-mail, ίντερνετ κλ̟).



Ο εξο̟λισµός του χώρου εστίασης θα ̟ρέ̟ει να ε̟αρκεί για την ε̟οχή της υψηλής ̟ληρότητας χωρίς να
δηµιουργεί συνωστισµό στον χώρο και να ε̟ιτρέ̟ει την ελεύθερη διακίνηση των ε̟ισκε̟τών.



Οι χώροι ̟ρέ̟ει να είναι φωτεινοί.



Οι καρέκλες θα ̟ρέ̟ει να είναι ξύλινες ή µεταλλικές µε ή χωρίς φυσική ψάθα και τα τρα̟έζια α̟ό ξύλο
ή µέταλλο ανάλογου τύ̟ου και χρώµατος (̟ροτεραιότητα θα ̟ρέ̟ει να δίδεται σε έ̟ι̟λα α̟ό το̟ικούς
κατασκευαστές και το̟ικά υλικά). Θα ̟ρέ̟ει να είναι καλαίσθητα, να ταιριάζουν µε την αισθητική του
χώρου, να διατηρούνται σε καλή κατάσταση και να είναι ̟άντα καθαρά.



∆εν είναι υ̟οχρεωτική η χρήση τρα̟εζοµάντιλου και να̟ερόν. Τα γεύµατα µ̟ορούν να σερβίρονται µε
ή χωρίς τη χρήση τρα̟εζοµάντιλου ή sous plat α̟ό ύφασµα, τα ο̟οία ̟ρέ̟ει να είναι καλαίσθητα,
καθαρά και σε καλή κατάσταση.



Θα ̟ρέ̟ει να υ̟άρχει οµοιόµορφος τρό̟ος µε τον ο̟οίο να στρώνονται τα τρα̟έζια, ο ο̟οίος θα
ακολουθείται συστηµατικά.



Τα σερβίτσια και τα σκεύη σερβιρίσµατος θα ̟ρέ̟ει να είναι καθαρά και καλής ̟οιότητας. Μ̟ορεί να
είναι κεραµικά ή α̟ό ̟ορσελάνη και θα ̟ρέ̟ει να συνδέονται µε την το̟ική ̟αράδοση. Σε κάθε
̟ερί̟τωση, όταν υ̟άρχουν ̟αραδοσιακά σκεύη για το σερβίρισµα του εκάστοτε εδέσµατος, καλό θα
ήταν να χρησιµο̟οιούνται. Κατά ̟ροτίµηση, κατασκευάζονται σε το̟ικά εργαστήρια ή σε εργαστήρια
άλλων νησιών των Κυκλάδων.



Τα ̟οτήρια ̟ρέ̟ει να είναι γυάλινα, σε σχήµα και µέγεθος ανάλογα µε το ̟οτό ̟ου σερβίρεται.
Α̟αγορεύεται η χρήση διαφηµιστικών ̟οτηριών ή άλλων σκευών σερβιρίσµατος.



Ο χώρος µ̟ορεί να διαθέτει τζάκι (̟ροαιρετικό). Σε αυτή την ̟ερί̟τωση, το τζάκι ̟ρέ̟ει να είναι
καλαίσθητο, να διατηρείται σε καλή κατάσταση και να είναι καθαρό.
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Πρέ̟ει να υ̟άρχει µέριµνα για τη διατήρηση κατάλληλης θερµοκρασίας τόσο για τους χειµερινούς όσο
και για τους καλοκαιρινούς µήνες µε τη χρήση φυσικών ή µηχανικών (κατ’ εξαίρεση και εφόσον είναι
α̟αραίτητο) µέσων θέρµανσης και δροσισµού.



Πρέ̟ει να υ̟άρχουν ε̟αρκή µέσα µηχανικού ή φυσικού αερισµού των χώρων. Ο εξαερισµός ̟ρέ̟ει να
διατηρείται καθαρός και σε καλή κατάσταση και να συντηρείται.



Γενικά, τα ̟ροϊόντα χειροτεχνίας χρησιµο̟οιούνται για τη διακόσµηση της αίθουσας, ως σκεύη
σερβιρίσµατος ή/και ως σκεύη εστίασης.



Κατάλογος εδεσµάτων και ̟οτών θα διατίθεται σε κάθε τρα̟έζι. Ο κατάλογος θα είναι κατασκευασµένος
σύµφωνα µε τα ̟ρότυ̟α του ΤΣΠ α̟ό φιλικά ̟ρος το ̟εριβάλλον υλικά, θα είναι ευανάγνωστος και θα
έχει καλή αισθητική και µορφή.



Ο κατάλογος θα είναι υ̟οχρεωτικά µεταφρασµένος στα αγγλικά και ̟ροαιρετικά σε άλλη µία γλώσσα
της Ευρω̟αϊκής Ένωσης.



Στον κατάλογο θα ̟ρέ̟ει να υ̟άρχει ένα αρχικό κείµενο µε το σήµα και τις βασικές αρχές του ΤΣΠ.
Ε̟ίσης θα αναφέρεται ότι η ε̟ιχείρηση ανήκει στο ΤΣΠ των Κυκλάδων.



Στον κατάλογο θα ε̟ισηµαίνονται υ̟οχρεωτικά τα ̟ροϊόντα και τα υλικά ̟ου ̟αράγονται στο
αγρόκτηµα. Προτείνεται ε̟ίσης να υ̟άρχει ̟εριγραφή των ̟ροϊόντων του αγροκτήµατος, των
το̟ικών/̟αραδοσιακών ̟ροϊόντων και συνταγών. Γενικότερα, στον κατάλογο θα ̟ρέ̟ει να
αναφέρεται ευδιάκριτα η ̟ροέλευση των ̟ρώτων υλών των ̟ροσφερόµενων ̟ιάτων.



Τα χρώµατα στους τοίχους θα ̟ρέ̟ει να είναι συµβατά µε τις ̟αραδοσιακές α̟οχρώσεις.



Στο φωτισµό (οροφής ή ε̟ιτοίχιο) α̟αγορεύεται η χρήση φωτιστικών στηλών µε «νέον».



Θα ̟ρέ̟ει να α̟οφεύγεται η χρήση κάθε είδους ̟λαστικού.



Η ε̟ιχείρηση ̟ρέ̟ει να διαθέτει εξο̟λισµό εστίασης για ̟αιδιά (̟.χ. ̟αιδικά καρεκλάκια).



Υ̟άρχει ειδικά διαµορφωµένος χώρος (̟.χ. ̟άγκος, τρα̟έζι, ̟αλιός µ̟ουφές κλ̟) ό̟ου θα εκτίθενται τα
̟ροϊόντα του αγροκτήµατος καθώς και άλλα το̟ικά ̟αραδοσιακά ̟ροϊόντα διατροφής. Στο χώρο αυτό
µ̟ορούν να χρησιµο̟οιηθούν διακοσµητικά στοιχεία ό̟ως ̟αλαιά αντικείµενα µε ιστορική και
λαογραφική αξία (̟αλιά ντουλά̟ια, ζυγαριές, ̟αλιά σκεύη κλ̟) και θα ̟ρέ̟ει να διασφαλίζεται η
συντήρηση των ̟ροϊόντων.



Εάν εκτίθενται τόσο ̟ρώτες ύλες όσο και νω̟ά ̟ροϊόντα θα ̟ρέ̟ει να το̟οθετούνται σε διαφορετικές
̟ροθήκες.



Εάν εκτίθενται ευ̟αθή ̟ροϊόντα θα ̟ρέ̟ει να το̟οθετούνται σε ̟ροθήκες – ψυγεία.



Τα ̟ροϊόντα του αγροκτήµατος θα ̟ρέ̟ει να διαθέτουν ετικέτα µε την ε̟ωνυµία του αγροκτήµατος,
καθώς ε̟ίσης και έντυ̟ο υλικό µε ̟ληροφορίες για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ̟ροϊόντων, τον
τρό̟ο ̟αραγωγής τους, τη γεωγραφική ή ιστορική τους ̟ροέλευση. Οι ετικέτες και το έντυ̟ο υλικό θα
είναι υ̟οχρεωτικά µεταφρασµένο στα αγγλικά και ̟ροαιρετικά σε άλλη µία γλώσσα της Ευρω̟αϊκής
Ένωσης. Θα ̟ρέ̟ει να είναι κατασκευασµένα α̟ό φιλικά ̟ρος το ̟εριβάλλον υλικά, να είναι
καλαίσθητα και να ̟αρα̟έµ̟ουν στη φυσιογνωµία του αγροκτήµατος. Τα ̟ροαναφερόµενα ισχύουν
και για τα άλλα το̟ικά ̟αραδοσιακά ̟ροϊόντα διατροφής για τα ο̟οία ε̟ι̟ροσθέτως θα ̟ρέ̟ει να
αναφέρονται ̟ληροφορίες σχετικά µε τον ̟αραγωγό.



Υ̟άρχουν αναρτηµένες οι ̟ερίοδοι και οι ώρες λειτουργίας της ε̟ιχείρησης σε εµφανές σηµείο και σε
καλαίσθητη ̟ινακίδα ή ̟λαίσιο.

Χώροι υγιεινής


Υ̟άρχουν ε̟αρκείς τουαλέτες µε καζανάκια και ε̟αρκείς α̟οχετευτικές εγκαταστάσεις, συνδεδεµένες ή
όχι µε δίκτυο βιολογικού καθαρισµού.



Οι τουαλέτες διαχωρίζονται σε ανδρικές και γυναικείες.



Οι τουαλέτες ̟ρέ̟ει να είναι ̟λήρως οργανωµένες, καθαρές και καλά συντηρηµένες.



Υ̟άρχει ε̟αρκής αριθµός νι̟τήρων για το ̟λύσιµο των χεριών και ανάλογος µε τη δυναµικότητα του
κέντρου εστίασης.



Υ̟άρχει ̟άντα ̟αροχή ζεστού και κρύου νερού στους νι̟τήρες.
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Ο χώρος ό̟ου βρίσκεται ο νι̟τήρας (ή οι νι̟τήρες) είναι υ̟οχρεωτικά διαχωρισµένος α̟ό την
τουαλέτα. Στο χώρο αυτό, υ̟οχρεωτικά θα ̟ρέ̟ει να υ̟άρχει σα̟ούνι και θήκη µε χάρτινες ̟ετσέτες και
̟ροαιρετικά συσκευή για το στέγνωµα των χεριών. Ε̟ίσης ̟αροχή ηλεκτρικού ρεύµατος και ̟ρίζες.
Τέλος, ̟ρέ̟ει να υ̟άρχει κάλαθος αχρήστων.



Υ̟άρχουν υλικά για το καθάρισµα των χεριών και το υγιεινό τους στέγνωµα. Η χρήση θήκης µε
χάρτινες ̟ετσέτες είναι υ̟οχρεωτική, ενώ η χρήση µηχανήµατος για το στέγνωµα των χεριών µε αέρα
είναι ̟ροαιρετική. Όλες οι συσκευές του χώρου, είναι ̟άντοτε ε̟αρκώς εφοδιασµένες και το µηχάνηµα
στεγνώµατος χεριών λειτουργεί.



Υ̟άρχει ̟αροχή ηλεκτρικού ρεύµατος και ̟ρίζες.



Πρέ̟ει να υ̟άρχει καλός εξαερισµός ώστε να α̟οφεύγεται µεταφορά οσµών ̟ρος τους υ̟όλοι̟ους
κοινόχρηστους χώρους της ε̟ιχείρησης.



Υ̟άρχει θήκη για το χαρτί υγείας ̟ου είναι εφοδιασµένη µε χαρτί.



Υ̟άρχει κλειστός κάλαθος αχρήστων µέσα στην τουαλέτα.



Υ̟άρχει καθαρή βούρτσα λεκάνης.



Οι τουαλέτες µ̟ορούν να διαθέτουν ειδικό χαρτί ε̟ικάλυψης της λεκάνης (̟ροαιρετικά).



Πρέ̟ει να α̟οφεύγεται (στο µέτρο του δυνατού) η χρήση ̟λαστικού στις τουαλέτες. Σε κάθε ̟ερί̟τωση,
τα έ̟ι̟λα και το κα̟άκι της λεκάνης θα ̟ρέ̟ει να είναι α̟ό ξύλο και όχι α̟ό λάκα ή ̟λαστικό.



Οι τουαλέτες µ̟ορούν να διαθέτουν συστήµατα (̟.χ. φωτοκύτταρα) ̟ου ελαχιστο̟οιούν την ανάγκη
ε̟αφής των χεριών µε τα είδη υγιεινής κατά τη χρήση της τουαλέτας (̟ροαιρετικά).



Στις κοινόχρηστες τουαλέτες λειτουργούν υ̟οχρεωτικά συστήµατα εξοικονόµησης νερού και ενέργειας.

Εξωτερικοί χώροι


Υ̟άρχει καλαίσθητος κατάλογος εδεσµάτων και ̟οτών το̟οθετηµένος στον εξωτερικό χώρο (̟λησίον
της εισόδου της ε̟ιχείρησης) ό̟ου θα αναγράφονται οι τιµές και οι ̟ροτάσεις της ηµέρας. Ο σχεδιασµός
και τα υλικά του καταλόγου θα ̟ρέ̟ει να εναρµονίζονται µε τα αισθητικά ̟ρότυ̟α του ΤΣΠ.



Η ̟ερίοδος και οι ώρες λειτουργίας αναγράφονται σε καλαίσθητη ̟ινακίδα αναρτηµένη στην είσοδο
της ε̟ιχείρησης.

Υ̟οδοχή και εξυ̟ηρέτηση ̟ελατών


Οι ̟αρεχόµενες υ̟ηρεσίες είναι υψηλού ε̟ι̟έδου, σε συνδυασµό ̟άντα µε την ̟οιότητα και ̟ληρότητα
του εξο̟λισµού, ό̟ως και µε την εναρµόνιση του χώρου µε την το̟ική ̟αράδοση και αρχιτεκτονική,
αλλά και την ̟ροσω̟ική αισθητική του ε̟ιχειρηµατία. Ο ̟ελάτης, µε την άφιξή του στο αγρόκτηµα,
̟ρέ̟ει να αισθάνεται ότι βρίσκεται σε οικείο και σωστά οργανωµένο ̟εριβάλλον.



Η εξυ̟ηρέτηση είναι άµεση και φιλική ώστε να ̟ροβάλλεται έντονα το ̟νεύµα φιλοξενίας.



Κατά τις ̟εριόδους λειτουργίας της ε̟ιχείρησης, υ̟άρχει ανά ̟άσα στιγµή ένας υ̟εύθυνος ̟ου µε
̟ροθυµία υ̟οδέχεται τους ̟ελάτες, α̟αντάει στις τηλεφωνικές κλήσεις και τα e-mail, ̟ραγµατο̟οιεί τις
κρατήσεις και ακυρώσεις, την ενηµέρωση και εξυ̟ηρέτηση των ̟ελατών και έχει την κατάλληλη
̟ληροφόρηση ώστε να ε̟εξηγεί τις ̟ληροφορίες ̟ου α̟οκοµίζουν οι ̟ελάτες α̟ό το υλικό ̟ου
̟εριγράφεται στην ̟αράγραφο 3.1.4. «Προβολή».



Η µουσική (εφόσον υ̟άρχει) ̟ρέ̟ει να είναι διακριτική και κατά ̟ροτίµηση ελληνική.



Η ε̟ιχείρηση δέχεται ̟ληρωµή τόσο µε µετρητά όσο και µε ̟ιστωτικές κάρτες.



Εκτός του ωραρίου ή των ̟εριόδων λειτουργίας της ε̟ιχείρησης, η ε̟ικοινωνία εξασφαλίζεται
συστηµατικά µε ο̟οιονδή̟οτε ̟ρόσφορο τρό̟ο (κινητό τηλέφωνο, εκτρο̟ή κλήσης, e-mail,
ταχυδροµείο) και τουλάχιστον µε ένα αυτόµατο τηλεφωνητή ̟ου αναφέρει την ονοµασία της
ε̟ιχείρησης, τις ̟εριόδους λειτουργίας της, τη διαθεσιµότητα τρα̟εζιών και τη διαδικασία κρατήσεων.
Οι ίδιες ̟ληροφορίες θα ̟ρέ̟ει κατ’ ελάχιστο να ̟αρουσιάζονται στην ιστοσελίδα της ε̟ιχείρησης.



Ο ε̟ιχειρηµατίας ή το άτοµο ̟ου είναι ε̟ιφορτισµένο µε τον ̟αρα̟άνω ρόλο α̟αντά σε κάθε κλήση
και σε κάθε e-mail ή γράµµα σε εύλογο χρονικό διάστηµα (ει δυνατόν και αυθηµερόν).
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Στους ̟ελάτες, ως χειρονοµία φιλοξενίας ή ως ένδειξη κατανόησης για την ̟ερί̟τωση αναµονής θα
̟ρέ̟ει να ̟ροσφέρεται ένα το̟ικό α̟εριτίφ ή το̟ικό ̟αραδοσιακό έδεσµα, ̟αρασκευασµένο α̟ό
̟ροϊόντα του αγροκτήµατος.



Το ̟ροσω̟ικό της ε̟ιχείρησης ̟ρέ̟ει να είναι ̟ρόθυµο να ̟αρέχει ̟ληροφορίες για το νησί, τα
αξιοθέατά του, τις εκδηλώσεις, τυχόν ̟ροσφερόµενες δραστηριότητες ή δυνατότητες αναψυχής καθώς
και σχετικά µε άλλες ε̟ιχειρηµατικές ή εµ̟ορικές δραστηριότητες του νησιού ό̟οτε και εφόσον ζητηθεί
(̟.χ. ̟ληροφορίες για ̟ροµήθεια το̟ικών ̟ροϊόντων, ̟αραδοσιακών υλικών και χειροτεχνηµάτων
κλ̟).

Σερβιρίσµατα


Στον κατάλογο ̟ροτείνεται κυρίως το̟ική κουζίνα µε το̟ικές ̟αραδοσιακές σ̟εσιαλιτέ. Σε κάθε
̟ερί̟τωση, θα ̟ρέ̟ει να ̟ροσφέρονται το̟ικά ̟αραδοσιακά ̟ιάτα του νησιού σε ̟οσοστό τουλάχιστον
30%, το ο̟οίο θα βελτιώνεται συνεχώς6. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, τα ̟ροτεινόµενα εδέσµατα θα
̟ρέ̟ει να ̟ροέρχονται α̟ό τα υ̟όλοι̟α νησιά των Κυκλάδων.



Στο εστιατόριο ̟ρέ̟ει να υ̟άρχει ̟ροσφορά «το̟ικού ̟αραδοσιακού ̟ιάτου ηµέρας».



Στον κατάλογο ̟ρέ̟ει να ̟αρατίθενται, εκτός των άλλων, και το̟ικά ̟αραδοσιακά εδέσµατα, το̟ικά
̟ροϊόντα και το̟ικά ̟οτά, καθώς και οι ̟ροτάσεις της ηµέρας.



Ο κατάλογος των τυριών ̟εριλαµβάνει εκτός της φέτας και το̟ικά τυριά. Θα ̟ρέ̟ει να ̟ροτείνεται
“Παλέτα των Κυκλαδίτικων Τυριών” η ο̟οία θα ̟εριλαµβάνει τουλάχιστον 6 τυριά α̟ό διάφορα νησιά
των Κυκλάδων. Για κάθε τυρί, ό̟ως ε̟ίσης για τα το̟ικά εδέσµατα/̟ροϊόντα, θα ̟ρέ̟ει να υ̟άρχει
σύντοµη ̟εριγραφή του τρό̟ου ̟αρασκευής και των τυ̟ικών χαρακτηριστικών του και να αναφέρεται
η ̟ροέλευση του.



Ο κατάλογος των ̟οτών ̟ρέ̟ει να ̟εριλαµβάνει και το̟ικά κρασιά των Κυκλάδων και άλλα ̟οτά
(ρακί, τσί̟ουρο, λικέρ, ρακόµελο, κα.) µε σύντοµη ̟εριγραφή των βασικών χαρακτηριστικών
(̟ροέλευση, χρονιά, ̟οικιλία).



Σε ̟ερί̟τωση ̟ου σερβίρεται κρασί ή ̟οτό χύµα, θα ̟ρέ̟ει να αναφέρεται στον κατάλογο η ̟ροέλευση
και η ̟οικιλία.



Προσφέρονται αρτοσκευάσµατα σε διάφορες ̟οικιλίες.



Υ̟άρχει η δυνατότητα ̟ροσφοράς ̟ροϊόντων ̟αραγωγής του αγροκτήµατος (κατ΄ ελάχιστον 3),
το̟ικών ̟ροϊόντων του νησιού ή της ̟εριοχής (µέλι, αφεψήµατα, ̟αξιµάδια, µαρµελάδες, γλυκά κλ̟)
και κρύου ̟ιάτου µε το̟ικά ̟αραδοσιακά ̟ροϊόντα.



Τα ̟οτά ̟ρέ̟ει να σερβίρονται µε τα κατάλληλα συνοδευτικά (̟.χ. ξηροί καρ̟οί, ξερά σύκα κλ̟) κατά
̟ροτίµηση α̟ό το αγρόκτηµα ή το̟ικό ̟αραγωγό.



Πρέ̟ει να υ̟άρχει ̟άντα ελληνικός καφές φτιαγµένος µε τον ̟αραδοσιακό τρό̟ο (υ̟οχρεωτικά στη
φωτιά και ̟ροαιρετικά στη χόβολη και σε κάθε ̟ερί̟τωση, όχι στον ατµό).



Ιδιαίτερη ̟ροσοχή θα ̟ρέ̟ει να δίνεται στη διαδικασία και στον τρό̟ο σερβιρίσµατος των
̟ροσφερόµενων εδεσµάτων και ̟οτών. Συγκεκριµένα, τα εδέσµατα και ̟οτά ̟ρέ̟ει να σερβίρονται µε
την ακόλουθη σειρά:
-

Ορεκτικά µαζί µε τα ̟οτά

-

Κύριο ̟ιάτο

-

Ε̟ιδόρ̟ιο ή φρούτο

-

Στο τέλος του γεύµατος, καλό είναι να ̟ροσφέρεται ένα το̟ικό γλυκό ή ̟οτό (̟.χ. λουκούµι, λικέρ)
ή ελληνικός καφές.



Πρέ̟ει να µεσολαβεί κατάλληλο χρονικό διάστηµα µεταξύ των ̟αρα̟άνω, ώστε το γεύµα να είναι
ευχάριστο και να αναδεικνύει τις ιδιαιτερότητες των εδεσµάτων ̟ου το α̟οτελούν.

6

Χαρακτηριστικά τοπικά εδέσµατα και τρόποι παρασκευής τους παρατίθενται στη µελέτη "Συµπληρωµατική
καταγραφή επιλεγµένων τοπικών φαγητών/προϊόντων - βιβλιογραφική προσέγγιση ως προς τη διαχρονικότητα των
τροφών και τη σχέση τους µε τα ήθη και έθιµα των Κυκλάδων. ∆ιαµόρφωση Συµβουλευτικού Καταλόγου Τοπικών
Παραδοσιακών Συνταγών και Τροφίµων", που εκπονήθηκε για λογαριασµό της Αναπτυξιακής Εταιρείας Κυκλάδων.
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Πρέ̟ει να τηρούνται αυστηρά οι θερµοκρασίες σερβιρίσµατος για τα εδέσµατα και για τα ̟οτά.



Ιδιαίτερη ̟ροσοχή ̟ρέ̟ει να δίνεται και στο ̟οτήρι σερβιρίσµατος.
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3.2.5.

ΤΑΞΙ∆ΙΩΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

∆ιαµόρφωση χώρων – εξο̟λισµός


Η αρχιτεκτονική εσωτερικού χώρου ή ορισµένα στοιχεία της θα ̟ρέ̟ει να έχουν σχέση µε την το̟ική
̟αραδοσιακή αισθητική και αρχιτεκτονική. Ε̟ιδιώκεται η ε̟ιλογή α̟ό διακοσµητικά στοιχεία ̟ου
αναδεικνύουν την ιδιαιτερότητα του νησιού στο ο̟οίο εδρεύει η ε̟ιχείρηση.



Υ̟άρχουν αναρτηµένες καλαίσθητες αφίσες, ̟ίνακες, γκραβούρες, ̟λαισιωµένες φωτογραφίες κλ̟ µε
το̟ία και άλλα αξιόλογα στοιχεία του νησιού.



Υ̟άρχει ο α̟αραίτητος εξο̟λισµός για τις συναλλαγές µε τους ̟ελάτες (ταµειακή µηχανή, µηχανήµατα
̟ιστωτικών καρτών, fax, υ̟ολογιστής, εκτυ̟ωτής κλ̟) και ο εξο̟λισµός για την ε̟ικοινωνία µε ̟ελάτες
για κρατήσεις ή ̟ληροφορίες (τηλέφωνα, αυτόµατος τηλεφωνητής, e-mail, ίντερνετ κλ̟).



Πρέ̟ει να υ̟άρχει µέριµνα για τη διατήρηση κατάλληλης θερµοκρασίας τόσο για τους χειµερινούς όσο
και για τους καλοκαιρινούς µήνες µε τη χρήση φυσικών ή µηχανικών (κατ’ εξαίρεση και εφόσον είναι
α̟αραίτητο) µέσων θέρµανσης και δροσισµού.



Υ̟άρχουν αναρτηµένες οι ̟ερίοδοι λειτουργίας της ε̟ιχείρησης σε εµφανές σηµείο και σε καλαίσθητο
̟λαίσιο.



Οι χώροι είναι καθαροί, καλά συντηρηµένοι και ̟ερι̟οιηµένοι.



Υ̟άρχει φροντίδα για την ανάδειξη των εξωτερικών χώρων (εφ’ όσον υ̟άρχουν) και τη διατήρηση
οµοιοµορφίας µε το το̟ικό φυσικό ̟εριβάλλον. Ο κή̟ος ̟ρέ̟ει να έχει διακοσµηθεί µε καλλω̟ιστικά
φυτά ̟ου ευδοκιµούν στις κλιµατολογικές και εδαφολογικές συνθήκες της ̟εριοχής. Τα διακοσµητικά
στοιχεία των εξωτερικών χώρων θα ̟ρέ̟ει να έχουν σχέση µε τη λαϊκή ̟αράδοση του νησιού.

Προσω̟ικό


Το ̟ροσω̟ικό της ε̟ιχείρησης ̟ρέ̟ει να είναι ευγενικό, ̟ρόθυµο και κάθε στιγµή να ε̟ιβεβαιώνονται
τα αισθήµατα φιλοξενίας σύµφωνα µε τα ̟αραδοσιακά ̟ρότυ̟α της ̟εριοχής.



Τα άτοµα ̟ου είναι υ̟εύθυνα για την υ̟οδοχή και τις υ̟όλοι̟ες υ̟ηρεσίες ̟ρέ̟ει να είναι κάτοχοι
ε̟αγγελµατικού δι̟λώµατος α̟ό αναγνωρισµένες σχολές τουριστικών ε̟αγγελµάτων ή να έχουν
σχετική ε̟αγγελµατική εµ̟ειρία ή να έχουν ̟αρακολουθήσει σεµινάρια κατάρτισης. Πρέ̟ει να
γνωρίζουν µία τουλάχιστον ξένη γλώσσα, ανάλογα µε την τουριστική κίνηση του συγκεκριµένου νησιού
ό̟ου βρίσκεται η ε̟ιχείρηση,. Ε̟ίσης ̟ρέ̟ει να είναι γνώστες της χρήσης του τηλε̟ικοινωνιακού και
ηλεκτρονικού εξο̟λισµού της ε̟ιχείρησης.



Η ε̟ιχείρηση θα ̟ρέ̟ει να διαθέτει στο ̟ροσω̟ικό της εγχειρίδιο λειτουργίας της ε̟ιχείρησης.



Το ̟ροσω̟ικό ̟ρέ̟ει να είναι σε θέση να ̟αρέχει κάθε ̟ληροφορία ̟ου αφορά την ε̟ιχείρηση και τις
υ̟ηρεσίες της.

Υ̟ηρεσίες


Οι ̟αρεχόµενες υ̟ηρεσίες είναι υψηλού ε̟ι̟έδου. Ο ̟ελάτης, µε την είσοδο του στην ε̟ιχείρηση, ̟ρέ̟ει
να αισθάνεται ότι βρίσκεται σε οικείο και σωστά οργανωµένο ̟εριβάλλον.



Κατά τις ̟εριόδους λειτουργίας της ε̟ιχείρησης, υ̟άρχει ανά ̟άσα στιγµή ένας υ̟εύθυνος ̟ου µε
̟ροθυµία α̟αντάει στις τηλεφωνικές κλήσεις και τα e-mail, ̟ραγµατο̟οιεί τις κρατήσεις και ακυρώσεις,
την ενηµέρωση και εξυ̟ηρέτηση των ̟ελατών και έχει την κατάλληλη ̟ληροφόρηση ώστε να ε̟εξηγεί το
̟εριεχόµενο του υλικού ̟ου ̟εριγράφεται στην ̟αράγραφο 3.14. «Προβολή».



Εκτός των ̟εριόδων και ωρών λειτουργίας της ε̟ιχείρησης, η ε̟ικοινωνία εξασφαλίζεται συστηµατικά
µε ο̟οιονδή̟οτε ̟ρόσφορο τρό̟ο (κινητό τηλέφωνο, εκτρο̟ή κλήσης, e-mail, ταχυδροµείο) και κατ΄
ελάχιστο µε ένα αυτόµατο τηλεφωνητή ̟ου αναφέρει την ονοµασία της ε̟ιχείρησης και τις ̟εριόδους
και ώρες λειτουργίας της. Οι ίδιες ̟ληροφορίες θα ̟ρέ̟ει κατ’ ελάχιστο να ̟αρουσιάζονται στην
ιστοσελίδα της ε̟ιχείρησης.



Ο ε̟ιχειρηµατίας ή το άτοµο ̟ου είναι ε̟ιφορτισµένο µε τον ̟αρα̟άνω ρόλο α̟αντά σε κάθε κλήση
και σε κάθε e-mail ή γράµµα σε εύλογο χρονικό διάστηµα (ει δυνατόν και αυθηµερόν).



Η ε̟ιχείρηση δέχεται ̟ληρωµή τόσο µε µετρητά όσο και µε ̟ιστωτικές κάρτες.
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Το ̟ροσω̟ικό υ̟οδοχής οφείλει να είναι ενηµερωµένο σχετικά µε τα δροµολόγια λεωφορείων, ̟λοίων
και αερο̟λάνων, να είναι σε θέση να ̟αρέχει ̟ληροφορίες για το νησί, τα αξιοθέατα, τυχόν
δραστηριότητες, διαδροµές, εκδηλώσεις κλ̟. ώστε να µ̟ορεί να εξυ̟ηρετεί τους ̟ελάτες. Ε̟ίσης, θα
είναι ̟ρόθυµο να ̟αρέχει ̟ληροφορίες σχετικά µε άλλες ε̟ιχειρηµατικές ή εµ̟ορικές δραστηριότητες
του νησιού ό̟οτε και εφόσον ζητηθεί (̟.χ. ̟ληροφορίες για ̟ροµήθεια το̟ικών ̟ροϊόντων,
̟αραδοσιακών υλικών και χειροτεχνηµάτων κλ̟).
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ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Οι ε̟ιχειρήσεις µέλη του ΤΣΠ ̟ου ̟αρέχουν υ̟ηρεσίες οργάνωσης, ̟ληροφόρησης και ̟ροώθησης του
αγροτικού τουρισµού, εκτός α̟ό τις γενικούς όρους και ̟ροδιαγραφές ̟οιότητας του ΤΣΠ ̟ου
̟εριγράφονται στο Κεφάλαιο 3.1., ̟ρέ̟ει να τηρούν τα ακόλουθα:
∆ιαµόρφωση χώρων – εξο̟λισµός


Η αρχιτεκτονική εσωτερικού χώρου ή ορισµένα στοιχεία της θα ̟ρέ̟ει να έχουν σχέση µε την το̟ική
̟αραδοσιακή αισθητική και αρχιτεκτονική. Ε̟ιδιώκεται η ε̟ιλογή α̟ό διακοσµητικά στοιχεία ̟ου
αναδεικνύουν την ιδιαιτερότητα του νησιού στο ο̟οίο εδρεύει η ε̟ιχείρηση.



Υ̟άρχουν αναρτηµένες καλαίσθητες αφίσες, ̟ίνακες, γκραβούρες, ̟λαισιωµένες φωτογραφίες κλ̟ µε
το̟ία και άλλα αξιόλογα στοιχεία του νησιού.



Υ̟άρχει ο α̟αραίτητος εξο̟λισµός για τις συναλλαγές µε τους ̟ελάτες (ταµειακή µηχανή, µηχανήµατα
̟ιστωτικών καρτών, fax, υ̟ολογιστής, εκτυ̟ωτής κλ̟) και ο εξο̟λισµός για την ε̟ικοινωνία µε ̟ελάτες
για κρατήσεις ή ̟ληροφορίες (τηλέφωνα, αυτόµατος τηλεφωνητής, e-mail, ίντερνετ κλ̟).



Πρέ̟ει να υ̟άρχει µέριµνα για τη διατήρηση κατάλληλης θερµοκρασίας τόσο για τους χειµερινούς όσο
και για τους καλοκαιρινούς µήνες µε τη χρήση φυσικών ή µηχανικών (κατ’ εξαίρεση και εφόσον είναι
α̟αραίτητο) µέσων θέρµανσης και δροσισµού.



Υ̟άρχουν αναρτηµένες οι ̟ερίοδοι λειτουργίας της ε̟ιχείρησης σε εµφανές σηµείο και σε καλαίσθητο
̟λαίσιο.



Υ̟άρχει φροντίδα για την ανάδειξη των εξωτερικών χώρων (εφ’ όσον υ̟άρχουν) και τη διατήρηση
οµοιοµορφίας µε το το̟ικό φυσικό ̟εριβάλλον. Ο κή̟ος ̟ρέ̟ει να έχει διακοσµηθεί µε καλλω̟ιστικά
φυτά ̟ου ευδοκιµούν στις κλιµατολογικές και εδαφολογικές συνθήκες της ̟εριοχής.



Υ̟άρχει φροντίδα για την ανάδειξη των εξωτερικών χώρων (εφ’ όσον υ̟άρχουν) και τη διατήρηση
οµοιοµορφίας µε το το̟ικό φυσικό ̟εριβάλλον. Ο κή̟ος ̟ρέ̟ει να έχει διακοσµηθεί µε καλλω̟ιστικά
φυτά ̟ου ευδοκιµούν στις κλιµατολογικές και εδαφολογικές συνθήκες της ̟εριοχής. Τα διακοσµητικά
στοιχεία των εξωτερικών χώρων θα ̟ρέ̟ει να έχουν σχέση µε τη λαϊκή ̟αράδοση του νησιού.



Εφόσον η ε̟ιχείρηση διαθέτει χώρους ̟αροχής ειδικών υ̟ηρεσιών (̟.χ. αίθουσα σεµιναρίων, χώρους
δηµιουργικής α̟ασχόλησης κλ̟), θα ̟ρέ̟ει να υ̟άρχει ο α̟αραίτητος εξο̟λισµός (̟ίνακες, projectors,
τηλεφωνικές γραµµές, σύνδεση µε το internet κλ̟) καθώς και ένα άτοµο υ̟εύθυνο για την ̟αροχή
τεχνικής υ̟οστήριξης ό̟ου α̟αιτείται.



Τα χρώµατα στους τοίχους θα ̟ρέ̟ει να είναι συµβατά µε τις ̟αραδοσιακές α̟οχρώσεις.



Στο φωτισµό (οροφής ή ε̟ιτοίχιο) α̟αγορεύεται η χρήση φωτιστικών στηλών µε «νέον».



Πρέ̟ει να α̟οφεύγεται, στο µέτρο του δυνατού, η χρήση κάθε είδους ̟λαστικού.



Θα ̟ρέ̟ει να υ̟άρχουν καλαίσθητα δοχεία α̟ορριµµάτων τα ο̟οία θα ̟ρέ̟ει να διατηρούνται
καθαρά.



Οι τουαλέτες ̟ρέ̟ει να είναι ̟άντα ̟λήρως οργανωµένες, καθαρές και καλά συντηρηµένες. Πρέ̟ει να
υ̟άρχει ̟αροχή ζεστού και κρύου νερού όλο το εικοσιτετράωρο.



Στις τουαλέτες λειτουργούν υ̟οχρεωτικά συστήµατα εξοικονόµησης νερού και ενέργειας.



Υ̟άρχει υ̟οχρεωτικά νι̟τήρας για το ̟λύσιµο των χεριών µε ̟αροχή ζεστού και κρύου νερού όλες τις
ώρες. Ο χώρος ό̟ου βρίσκεται ο νι̟τήρας είναι υ̟οχρεωτικά διαχωρισµένος α̟ό την τουαλέτα. Στο
χώρο αυτό, υ̟οχρεωτικά θα ̟ρέ̟ει να υ̟άρχει σα̟ούνι και θήκη µε χάρτινες ̟ετσέτες και ̟ροαιρετικά
συσκευή για το στέγνωµα των χεριών. Ε̟ίσης ̟αροχή ηλεκτρικού ρεύµατος και ̟ρίζες. Τέλος, ̟ρέ̟ει να
υ̟άρχει κάλαθος αχρήστων.



Στις τουαλέτες ̟ρέ̟ει να υ̟άρχει καλός εξαερισµός ώστε να α̟οφεύγεται η µεταφορά οσµών ̟ρος τους
υ̟όλοι̟ους κοινόχρηστους χώρους της ε̟ιχείρησης.



Οι τουαλέτες διαθέτουν (̟ροαιρετικά) συστήµατα (̟.χ. φωτοκύτταρα) ̟ου ελαχιστο̟οιούν την ανάγκη
ε̟αφής των χεριών µε τα είδη υγιεινής κατά τη χρήση της τουαλέτας.



Υ̟άρχει θήκη για το χαρτί υγείας ̟ου είναι εφοδιασµένη µε χαρτί.

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ Α.Ε.


Υ̟άρχει κλειστός κάλαθος αχρήστων µέσα στην τουαλέτα.



Υ̟άρχει καθαρή βούρτσα λεκάνης.



Οι χώροι είναι καθαροί, καλά συντηρηµένοι και ̟ερι̟οιηµένοι.
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Προσω̟ικό


Το ̟ροσω̟ικό της ε̟ιχείρησης ̟ρέ̟ει να είναι ευγενικό, ̟ρόθυµο και κάθε στιγµή να ε̟ιβεβαιώνονται
τα αισθήµατα φιλοξενίας σύµφωνα µε τα ̟αραδοσιακά ̟ρότυ̟α της ̟εριοχής.



Τα άτοµα ̟ου είναι υ̟εύθυνα για την υ̟οδοχή και τις υ̟όλοι̟ες υ̟ηρεσίες ̟ρέ̟ει να είναι κάτοχοι
ε̟αγγελµατικού δι̟λώµατος α̟ό αναγνωρισµένες σχολές τουριστικών ε̟αγγελµάτων ή να έχουν
σχετική ε̟αγγελµατική εµ̟ειρία ή να έχουν ̟αρακολουθήσει σεµινάρια κατάρτισης. Πρέ̟ει να
γνωρίζουν µία τουλάχιστον ξένη γλώσσα, ανάλογα µε την τουριστική κίνηση του συγκεκριµένου νησιού
ό̟ου βρίσκεται η ε̟ιχείρηση,. Ε̟ίσης ̟ρέ̟ει να είναι γνώστες της χρήσης του τηλε̟ικοινωνιακού και
ηλεκτρονικού εξο̟λισµού της ε̟ιχείρησης.



Η ε̟ιχείρηση θα ̟ρέ̟ει να διαθέτει στο ̟ροσω̟ικό της εγχειρίδιο λειτουργίας της ε̟ιχείρησης.



Το ̟ροσω̟ικό ̟ρέ̟ει να είναι σε θέση να ̟αρέχει κάθε ̟ληροφορία ̟ου αφορά την ε̟ιχείρηση και τις
υ̟ηρεσίες της.



Εφόσον η ε̟ιχείρηση αναλαµβάνει τη διοργάνωση οµαδικών δραστηριοτήτων, θα ̟ρέ̟ει να διαθέτει
τουλάχιστον ένα άτοµο ̟ου θα συνοδεύει τους συµµετέχοντες. Το άτοµο αυτό θα ̟ρέ̟ει να είναι
εξοικειωµένο µε την εκάστοτε δραστηριότητα ώστε να είναι σε θέση να ̟αρέχει τις α̟αραίτητες
̟ληροφορίες, συµβουλές και υ̟οστήριξη.



Εφόσον η ε̟ιχείρηση αναλαµβάνει τη διοργάνωση δραστηριοτήτων για ̟αιδιά, είναι υ̟οχρεωτική η
̟αρουσία ατόµου υ̟εύθυνου για την ̟αρακολούθηση και την καθοδήγηση τους.

Υ̟ηρεσίες


Οι ̟αρεχόµενες υ̟ηρεσίες είναι υψηλού ε̟ι̟έδου. Ο ̟ελάτης, µε την είσοδο του στην ε̟ιχείρηση, ̟ρέ̟ει
να αισθάνεται ότι βρίσκεται σε οικείο και σωστά οργανωµένο ̟εριβάλλον.



Οι ̟αρεχόµενες υ̟ηρεσίες ̟ρέ̟ει να εµ̟λουτίζουν και να αναβαθµίζουν το ̟αρεχόµενο τουριστικό
̟ροϊόν και να το καθιστούν ̟ερισσότερο ανταγωνιστικό. Οι υ̟ηρεσίες αυτές µ̟ορούν να αναληφθούν
είτε µονοµερώς είτε στο ̟λαίσιο δικτύωσης των µελών.



Κατά τις ̟εριόδους λειτουργίας της ε̟ιχείρησης, υ̟άρχει ανά ̟άσα στιγµή ένας υ̟εύθυνος ̟ου µε
̟ροθυµία α̟αντάει στις τηλεφωνικές κλήσεις και τα e-mail, ̟ραγµατο̟οιεί τις κρατήσεις και ακυρώσεις,
την ενηµέρωση και εξυ̟ηρέτηση των ̟ελατών και έχει την κατάλληλη ̟ληροφόρηση ώστε να ε̟εξηγεί το
̟εριεχόµενο του υλικού ̟ου ̟εριγράφεται στην ̟αράγραφο 3.14. «Προβολή».



Εκτός των ̟εριόδων και ωρών λειτουργίας της ε̟ιχείρησης, η ε̟ικοινωνία εξασφαλίζεται συστηµατικά
µε ο̟οιονδή̟οτε ̟ρόσφορο τρό̟ο (κινητό τηλέφωνο, εκτρο̟ή κλήσης, e-mail, ταχυδροµείο) και κατ΄
ελάχιστο µε ένα αυτόµατο τηλεφωνητή ̟ου αναφέρει την ονοµασία της ε̟ιχείρησης και τις ̟εριόδους
και ώρες λειτουργίας της. Οι ίδιες ̟ληροφορίες θα ̟ρέ̟ει κατ’ ελάχιστο να ̟αρουσιάζονται στην
ιστοσελίδα της ε̟ιχείρησης.



Ο ε̟ιχειρηµατίας ή το άτοµο ̟ου είναι ε̟ιφορτισµένο µε τον ̟αρα̟άνω ρόλο α̟αντά σε κάθε κλήση
και σε κάθε e-mail ή γράµµα σε εύλογο χρονικό διάστηµα (ει δυνατόν και αυθηµερόν).



Η ε̟ιχείρηση δέχεται ̟ληρωµή τόσο µε µετρητά όσο και µε ̟ιστωτικές κάρτες.



Το ̟ροσω̟ικό υ̟οδοχής οφείλει να είναι ενηµερωµένο σχετικά µε τα δροµολόγια λεωφορείων, ̟λοίων
και αερο̟λάνων, να είναι σε θέση να ̟αρέχει ̟ληροφορίες για το νησί, τα αξιοθέατα, τυχόν
δραστηριότητες, διαδροµές, εκδηλώσεις κλ̟. ώστε να µ̟ορεί να εξυ̟ηρετεί τους ̟ελάτες. Ε̟ίσης, θα
είναι ̟ρόθυµο να ̟αρέχει ̟ληροφορίες σχετικά µε άλλες ε̟ιχειρηµατικές ή εµ̟ορικές δραστηριότητες
του νησιού ό̟οτε και εφόσον ζητηθεί (̟.χ. ̟ληροφορίες για ̟ροµήθεια το̟ικών ̟ροϊόντων,
̟αραδοσιακών υλικών και χειροτεχνηµάτων κλ̟).
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4. ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ – ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
4.1.

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ, ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΤΣΠ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ

Η βασική φιλοσοφία ̟ου ̟ρέ̟ει να διέ̟ει όλες τις ̟ροωθητικές ενέργειες ̟ου θα αναληφθούν α̟ό το ΤΣΠ
Κυκλάδων είναι η κατάκτηση ̟ροστιθέµενης αξίας για το ΤΣΠ και τα µέλη του και η συσχέτιση τους µε:


Υψηλού ε̟ι̟έδου υ̟ηρεσίες και ̟ροϊόντα



Χρήση ̟ροηγµένου τεχνικού εξο̟λισµού και καινοτόµων ε̟ιχειρηµατικών ̟ρακτικών



Άρτια καταρτισµένο ανθρώ̟ινο δυναµικό



Έλεγχο υγιεινής και ασφάλειας εργαζόµενου, καταναλωτή και ̟ροϊόντος.



Ισχυρή αναγνωρισιµότητα του σήµατος ΤΣΠ Κυκλάδων και κατ’ ε̟έκταση των νοµικών ̟ροσώ̟ων ̟ου
συµµετέχουν σε αυτό.

Η αυστηρή τήρηση υψηλών ̟οιοτικών ̟ροδιαγραφών α̟ό όλα τα µέλη του ΤΣΠ και ο σεβασµός στον
̟ελάτη/καταναλωτή/ε̟ισκέ̟τη ̟ρέ̟ει να α̟οτελούν τη βάση της κουλτούρας του ΤΣΠ και τον κεντρικό
̟υρήνα γύρω α̟ό τον ο̟οίο θα οικοδοµηθεί η ε̟ικοινωνιακή στρατηγική του ΤΣΠ και των µελών του.
Οι διαφηµιστικές ενέργειες δεν θα ̟ρέ̟ει να στραφούν σε στρατηγική µαζικής διαφήµισης ο̟ουδή̟οτε και
ο̟οτεδή̟οτε. Η στρατηγική ε̟ικοινωνίας θα αφορά τη µαζική διαφήµιση µέσω διαφορετικών ε̟ιλογών µε
γνώµονα την ̟ροώθηση του ΤΣΠ και των µελών του και την ανάδειξη του κυκλαδίτικου τουριστικού
̟ροϊόντος ως ̟ροϊόντος υψηλών ̟οιοτικών ̟ροδιαγραφών.
Οι ̟αρεχόµενες α̟ό το ΤΣΠ Κυκλάδων υ̟ηρεσίες ̟ροβολής και ̟ροώθησης θα αφορούν:
1) Ενέργειες ̟ροώθησης του ΤΣΠ και ευαισθητο̟οίησης του κοινού στόχου.
2) Συνδυασµένες ενέργειες ̟ροβολής των µελών του ΤΣΠ και των ̟αρεχόµενων υ̟ηρεσιών / ̟ροϊόντων.
4.1.1.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΣΠ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΟΧΟΥ

Όσον αφορά την ̟ρώτη κατηγορία ενεργειών, το ΤΣΠ Κυκλάδων αναλαµβάνει το σχεδιασµό και την
υλο̟οίηση δράσεων ευρύτερης ̟ροβολής του ΤΣΠ και ενηµέρωσης των νοµικών ̟ροσώ̟ων της ̟εριοχής
σχετικά µε τους σκο̟ούς του και τις ̟αρεχόµενες α̟ό αυτό υ̟ηρεσίες. Στόχος αυτών των ενεργειών είναι
αφενός, η ̟ροσέλκυση όσο το δυνατό ̟ερισσότερων νοµικών ̟ροσώ̟ων της ̟εριοχής ̟ροκειµένου να
ενταχθούν στο ΤΣΠ και να υιοθετήσουν τα ̟ρότυ̟α ̟ου εκείνο ̟ροωθεί αφετέρου δε, η ̟ροβολή του ίδιου
του ΤΣΠ και των ̟οιοτικών ̟ροδιαγραφών ̟ου ̟ροωθεί στο ευρύ καταναλωτικό κοινό.
Στο ̟λαίσιο ε̟ίτευξης του ̟αρα̟άνω στόχων, το ΤΣΠ ̟ρογραµµατίζει ̟λήθος ενεργειών ό̟ως:


Σχεδιασµός εταιρικής ταυτότητας ΤΣΠ Κυκλάδων (σήµα + διακριτικός τίτλος).



∆ηµιουργία δικτυακού τό̟ου, καταχώρηση σε µηχανές αναζήτησης και σύνδεση µε άλλους δικτυακούς
τό̟ους.



Παραγωγή και διανοµή έντυ̟ου και ηλεκτρονικού διαφηµιστικού υλικού.



Σχεδιασµός και ̟αραγωγή αναµνηστικών δώρων µε το σήµα ΤΣΠ (̟.χ. στυλό, κονκάρδες, κα̟έλα κλ̟).



∆ιαφηµιστικές καταχωρήσεις και ̟ροβολή στα ΜΜΕ στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό (εφηµερίδες,
ραδιόφωνο, τηλεόραση κλ̟) και στο ίντερνετ.



∆ιαφηµιστικές καταχωρήσεις και αφιερώµατα σε τουριστικούς οδηγούς ή/και ε̟αγγελµατικούς
καταλόγους.



Συµµετοχή σε ελληνικές και διεθνείς εκθέσεις.



∆ιοργάνωση ενηµερωτικών εκδηλώσεων.
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4.1.2. ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΤΣΠ ΚΑΙ
ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αναφορικά µε την ̟ροώθηση των µελών του ΤΣΠ και των ̟αρεχόµενων υ̟ηρεσιών/̟ροϊόντων στο
καταναλωτικό κοινό, το ΤΣΠ αναλαµβάνει τις ακόλουθες υ̟οχρεώσεις α̟έναντι στα µέλη του:


Παραγωγή έντυ̟ου και ηλεκτρονικού διαφηµιστικού υλικού µε καταχώρηση όλων των µελών.



Προβολή των µελών και των ̟ροσφερόµενων υ̟ηρεσιών/̟ροϊόντων µέσω του δικτυακού τό̟ου του
ΤΣΠ.



Κατασκευή και λειτουργία ειδικών ̟ερι̟τέρων ΤΣΠ σύµφωνα µε τις ̟οιοτικές ̟ροδιαγραφές του ΤΣΠ
για τη διανοµή και ̟αροχή ̟ληροφορικού υλικού σχετικά µε την ̟εριοχή και τα µέλη του ΤΣΠ.



∆ιάθεση αναµνηστικών δώρων µε το σήµα του ΤΣΠ στα µέλη ̟ροκειµένου να µοιράζονται στους
̟ελάτες / ε̟ισκέ̟τες τους.



Συνεργασία µε ταξιδιωτικά γραφεία ή κέντρα οργάνωσης και ̟ροώθησης του τουριστικού ̟ροϊόντος
για την ̟ροβολή των µελών του ΤΣΠ στο τουριστικό κοινό.



∆ιοργάνωση συµµετοχής των µελών του ΤΣΠ σε ελληνικές και διεθνείς εκθέσεις, ενηµερωτικές
εκδηλώσεις κ.α.

Ε̟ίσης ό̟ως έχει αναφερθεί στα ̟ροηγούµενα κεφάλαια, η άµεση συνεργασία µεταξύ των µελών του ΤΣΠ
Κυκλάδων α̟οτελεί υ̟οχρέωση τους. Ειδικότερα, τα µέλη του ΤΣΠ δεσµεύονται εγγράφως ότι:
•

Θα ε̟ιδιώκουν την άµεση συνεργασία µεταξύ των µελών µε οµοειδή ή συµ̟ληρωµατική
δραστηριότητα για κοινή ̟ροβολή, κοινή ̟ροµήθεια υλικών και υ̟ηρεσιών, κοινό σχεδιασµό
στρατηγικής, ̟αροχή καλύτερων ̟οιοτικά ̟ροϊόντων/υ̟ηρεσιών, καλύτερη εξυ̟ηρέτηση των
̟ελατών/ε̟ισκε̟τών κλ̟.

•

Θα γνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες της ̟εριοχής και τις ̟ροσφερόµενες για τον ε̟ισκέ̟τη δυνατότητες
(̟.χ. οργανωµένες εκδροµές, εκδηλώσεις, µουσεία κλ̟).

•

Θα είναι ενήµεροι για τις κύριες δραστηριότητες των υ̟όλοι̟ων µελών του ΤΣΠ και θα διανέµουν ή
διαθέτουν ̟λήρες ενηµερωτικό και διαφηµιστικό υλικό των υ̟όλοι̟ων µελών του ΤΣΠ.

•

Θα είναι ̟ρόθυµοι να ̟αρέχουν ̟ληροφορίες στους ̟ελάτες/ε̟ισκέ̟τες τους σχετικά µε άλλες
ε̟ιχειρηµατικές ή εµ̟ορικές δραστηριότητες του νησιού ή της ̟εριοχής ό̟οτε και εφόσον τους
ζητηθεί.

Η γνώση των δραστηριοτήτων και των υ̟ηρεσιών/̟ροϊόντων ̟ου ̟αρέχουν τα υ̟όλοι̟α µέλη του ΤΣΠ
είναι υ̟οχρεωτική για όλα τα µέλη του ΤΣΠ. Κάθε µέλος του ΤΣΠ είναι υ̟οχρεωµένο να διαθέτει
διαφηµιστικό και ενηµερωτικό υλικό για τις δραστηριότητές/υ̟ηρεσίες/̟ροϊόντα του στα υ̟όλοι̟α µέλη
του ΤΣΠ και να το̟οθετεί το αντίστοιχο υλικό των µελών του ΤΣΠ σε εµφανές σηµείο κατά την είσοδο του
̟ελάτη/ε̟ισκέ̟τη στους χώρους/εγκαταστάσεις του. Κάθε µέλος του ΤΣΠ θα είναι ̟ρόθυµο να ενηµερώσει
τους ε̟ισκέ̟τες / ̟ελάτες του σχετικά µε τις δραστηριότητες/υ̟ηρεσίες/̟ροϊόντα των άλλων µελών του
ΤΣΠ.
Τέλος, το ΤΣΠ ̟ροωθεί την ανάληψη συνδυασµένων δράσεων µε σκο̟ό την α̟ό κοινού ̟ροβολή των µελών
του. Στόχος είναι η ανά̟τυξη ενιαίας ε̟ικοινωνιακής ̟ολιτικής µέσω της ο̟οίας θα ε̟ιτυγχάνεται:


∆ιαφορο̟οίηση του µέλους α̟ό τον ανώνυµο ανταγωνισµό χάρη στην ενιαία ταυτότητα.



Ε̟ώνυµη ζήτηση των υ̟ηρεσιών/̟ροϊόντων ό̟ως ̟ροδιαγράφονται α̟ό το ΤΣΠ Κυκλάδων.
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