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   Οι υπό μελζτθ εγκαταςτάςεισ του Σαμείου Τγείασ Προςωπικοφ τθσ Α.Σ.Ε. (Σ.Τ.Π.Α.Σ.Ε.),βρίςκονται ςτθν περιοχι «Μικρι Κφψα-Μετόχι-Κρομμφδι»  (θ περιοχι είναι 

γνωςτι ωσ «χελϊνα») ςτθ Βάλτθ Καςςανδρείασ και θ χριςθ τουσ προορίηεται για μια οργανωμζνθ τουριςτικι καταςκινωςθ. 

   Η ςυγκεκριμζνθ τοποκεςία ενδείκνυται απόλυτα για να φιλοξενιςει τθν παραπάνω χριςθ αφοφ βρίςκεται ςε αδόμθτθ περιοχι που παρουςιάηει πλεονεκτιματα, όπωσ 

εφκολθ πρόςβαςθ μζςω του οδικοφ δικτφου, γειτνίαςθ με κζντρα εξυπθρετιςεων και παραλίεσ, ενϊ παράλλθλα προςφζρει μοναδικι κζα με οπτικι φυγι προσ τθν 

κάλαςςα. Η πολφ μεγάλθ αγροτικι ζκταςθ προςφζρει επίςθσ τθ δυνατότθτα δθμιουργίασ εξαιρετικϊν εγκαταςτάςεων και τθν ανζγερςθ μιασ πλιρωσ οργανωμζνθσ 

τουριςτικισ καταςκινωςθσ, που 

κα μπορεί  να ςτακεί επάξια ι και 

ανταγωνιςτικά απζναντι ςε άλλεσ 

τισ περιοχισ.  

   Μια τζτοια κίνθςθ προσ αυτιν 

τθν κατεφκυνςθ, προωκεί τθν 

ιςόρροπθ ανάπτυξθ του 

τουριςμοφ, τθν άμβλυνςθ τθν 

εποχικότθτασ του και τθν 

μετάβαςθ ςε ζνα ποιοτικό 

πολυκεματικό τουριςμό, 

οικονομικά αποδοτικότερο, 

απευκυνόμενο ςε απαιτθτικό 

κοινό και δεν αρκείται ςτο 

κακιερωμζνο τουριςτικό πρότυπο 

«ιλιοσ - κάλαςςα». Με τθν 

αναβάκμιςθ τθσ μονάδασ και τθ 

δθμιουργία καταλυμάτων υψθλισ  
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ποιότθτασ υπθρεςιϊν και υποδομϊν, προωκείται θ ενίςχυςθ μιασ λιγότερο τουριςτικά ανεπτυγμζνθσ περιοχισ, που παρουςιάηει όμωσ ςθμαντικζσ προοπτικζσ ανάπτυξθσ 

και αξιοποιεί τισ εναλλακτικζσ μορφζσ τουριςμοφ.  

   Δεδομζνου επίςθσ ότι τμιμα τθσ αγροτικισ ζκταςθσ ζχει χαρακτθριςκεί ωσ αρχαιολογικόσ χϊροσ (δεν επθρεάηει τθν εφρυκμθ λειτουργία τθσ καταςκινωςθσ), ςε 

ςυνδυαςμό με το φυςικό κάλλοσ τθσ τοποκεςίασ δίνεται θ δυνατότθτα αξιοποίθςθσ αυτϊν των ιδιαίτερων ςτοιχείων και τοπικϊν φυςικϊν και πολιτιςμικϊν πόρων. 

   Προκειμζνου να επιτευχκεί επιτυχϊσ θ παραπάνω αναβάκμιςθ τόςο τθσ καταςκινωςθσ όςο και τθσ περιοχισ, απαιτοφνται κάποια ελάχιςτα κριτιρια καταλλθλότθτασ 

των εγκαταςτάςεων του γθπζδου. 

   Οι οργανωμζνεσ τουριςτικζσ καταςκθνϊςεισ είναι υπαίκρια κυρίωσ ξενοδοχειακά καταλφματα με ι χωρίσ οικίςκουσ, ςτα οποία παρζχεται θ δυνατότθτα διαμονισ, 

εςτίαςθσ και αναψυχισ τουριςτϊν που διακζτουν ι όχι ίδια καταςκθνωτικά και μεταφορικά μζςα, όπωσ ςυρόμενα ι αυτοκινοφμενα τροχόςπιτα, ςκθνζσ και τροχοςκθνζσ. 

   Όςον αφορά ςτο γιπεδο, θ υπό μελζτθ περίπτωςθ, πλθρεί τθν πλειονότθτα των προχποκζςεων και υπάρχει θ δυνατότθτα να καλυφκοφν όλεσ οι απαιτιςεισ 

καταλλθλότθτασ, ϊςτε να φιλοξενιςει τθν ςυγκεκριμζνθ χριςθ. Η δυναμικότθτα τθσ καταςκινωςθσ που προκφπτει από τθν υπάρχουςα κατάςταςθ  (περίπου 150 

ατόμων), αφορά ζργα και δραςτθριότθτεσ που υπάγονται ςε περιβαλλοντικζσ δεςμεφςεισ. Επομζνωσ ζνα από τα αρχικά κριτιρια για τθν αδειοδότθςθ  είναι θ ςφνταξθ 

και θ ζγκριςθ Περιβαλλοντικισ Μελζτθσ, θ οποία κα ςυνοδεφεται από Μελζτθ επεξεργαςίασ των λυμάτων. Απαραίτθτθ επίςθσ είναι θ ςφνταξθ υδραυλικισ όπωσ και 

θλεκτρομθχανολογικισ Μελζτθσ. Τποχρεωτικι είναι ακόμθ και θ ςυμπλιρωςθ τθσ φφτευςθσ για λόγουσ ςκίαςθσ, διαχωριςμοφ των κζςεων και οπτικισ απομόνωςθσ από 

γειτονικά οικόπεδα και οδοφσ. 

   Για να εγκρικεί άδεια λειτουργίασ τθσ καταςκινωςθσ, πζρα από τα προαναφερκζντα κριτιρια καταλλθλότθτασ του γθπζδου, κα πρζπει να καταταχκεί ςε κάποια 

κατθγορία αςτεριϊν και να αποκτιςει το Ειδικό ιμα Λειτουργίασ (Ε..Λ.) οργανωμζνθσ τουριςτικισ καταςκινωςθσ που χορθγείται από τον ΕΟΣ. Σα παραπάνω ζχουν 

ιςχφ για όλεσ τισ υπό ίδρυςθ καταςκθνϊςεισ μετά τθν 14/7/2015, όπωσ και για όςεσ κα ανανεϊςουν τθν άδεια λειτουργίασ τουσ. 

   Οι οργανωμζνεσ τουριςτικζσ καταςκθνϊςεισ  κατατάςςονται υποχρεωτικά ςε πζντε (5) κατθγορίεσ αςτζρων ,με ανϊτατθ τθν κατθγορία των πζντε αςτζρων (5*) και 

κατϊτατθ τθν κατθγορία του ενόσ αςτζροσ (1*).Κάκε οργανωμζνθ τουριςτικι καταςκινωςθ κατατάςςεται ςε μία από τισ παραπάνω κατθγορίεσ ,εφόςον πλθρεί τισ  

υποχρεωτικζσ προδιαγραφζσ και ςυγκεντρϊνει τον ελάχιςτο αρικμό μορίων που απαιτείται για τθν κατάταξθ ςτθν κατθγορία αυτι ,βάςει επιλεγόμενων από τθν 

επιχείρθςθ προαιρετικϊν βακμολογοφμενων κριτθρίων. 
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  Η πρόταςθ μασ ςαν κατευκυντιριο πλάνο, είναι θ κατάταξθ ςε κατθγορία ενόσ (1) αςτεριοφ και ςε κατθγορία τριϊν (3) αςτεριϊν αρχικα. Παραβλζπουμε τθν κατθγορία 

των δφο (2) αςτεριϊν ϊςτε να γίνει εμφανισ θ διαφορά τθσ κατθγορίασ. Ο ελάχιςτοσ αρικμόσ μορίων βάςει προαιρετικϊν βακμολογοφμενων κριτθρίων που απαιτείται 

για τθν κατάταξθ ςτισ κατθγορίεσ αυτζσ ορίηεται ωσ εξισ: 

●  Κατθγορία αςτεριοφ (1*)  ─►1000 μόρια (χωρίσ οικίςκουσ) , 1500 μόρια (με οικίςκουσ) 

●  Κατθγορία αςτεριϊν (3*)  ─►2300 μόρια (χωρίσ οικίςκουσ) , 3000 μόρια (με οικίςκουσ) 

 

   το παράρτθμα που παρακζτουμε παρακάτω, εξετάηουμε τισ υποχρεωτικζσ τεχνικζσ και λειτουργικζσ προδιαγραφζσ και τα προαιρετικά βακμολογοφμενα κριτιρια για 

τισ κατθγορίεσ 1* και  3*, κακϊσ και τθσ υπάρχουςασ κατάςταςθσ (Σκίτςο 1).  
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ΥΠΟΜΝΗΜΑ: 
Υποχρ. = Υποχρεωτική προδιαγραφή 

        Προαιρ. = Προαιρετικό βαθμολογούμενο κριτήριο 
        

α/α Κριτήρια 
Κατάταξη 

Μόρια Τπάρχουςα κατάςταςη Παρατηρήςεισ 
1* 3* 

1 

Ελάχιςτο εμβαδό 
γθπζδου (τ.μ.) 
Ελάχιςτθ διάςταςθ 
πλευράσ γθπζδου (μ.) 

6000,00                  
50,00 

6000,00                  
50,00 

─ Πλθρείται το κριτιριο ─ 

2 

Περίφραξθ φψουσ 1,80 μ. 
ςε όλο το μικοσ των 
ορίων του γθπζδου 

Τποχρ. Τποχρ. ─ 

Τπάρχει περίφραξθ και απαιτείται 
επιδιόρκωςθ ςε οριςμζνα τμιματα.Σο 
φψοσ είναι μικρότερο του κριτθρίου. 

Η είςοδοσ και θ ζξοδοσ κα 
επιτρζπεται μόνο από τα ελεγχόμενα 
ςθμεία. 

3 

Ζϊνθ πραςίνου ςτθν 
περίμετρο του γθπζδου 
(δζνδρα, κάμνοι, 
αναρριχϊμενα φυτά) 
πλάτουσ 0,5 μ. 

Τποχρ. Τποχρ. ─ Δεν υπάρχει και πρζπει να φυτευτεί. 
Πρζπει να διαςφαλίηει οπτικι 
απομόνωςθ από όμορα γιπεδα και 
οδοφσ. 

4 

Χειροκίνθτθ, 
μθχανοκίνθτθ ι 
θλεκτρικι κφρα ι μπάρα 
ι άλλο θλεκτρονικό 
ςφςτθμα ελζγχου 
ειςόδου και εξόδου των 
οχθμάτων 

Τποχρ. Τποχρ. ─ Δεν υπάρχει και πρζπει τοποκετθκεί. ─ 

5 

Πλάτοσ κφριων οδϊν 
εςωτερικοφ δικτφου (μ.) 5,50 5,50 ─ Πλάτοσ κφριασ οδοφ 4,88μ 

Διαπλάτυνςθ κφριασ οδοφ με το ίδιο 
υλικό οδοποιίασ ι άλλθ μορφι 
εςωτερικισ ανάπλαςθσ τθσ οδοφ. 

6 

Πλάτοσ δευτερευουςϊν 
οδϊν εςωτερικοφ 
δικτφου και οδϊν 
πρόςβαςθσ ςτισ κζςεισ 
(μ.) 

3,50 3,50 ─ 
Η μία οδόσ ζχει 
πλάτοσ 3,70μ 

Η άλλθ οδόσ ζχει 
πλάτοσ 3,00μ 

Διαπλάτυνςθ τθσ μίασ εκ των δφο 
δευτερευουςϊν οδϊν. 
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α/α Κριτήρια 
Κατάταξη 

Μόρια Τπάρχουςα κατάςταςη Παρατηρήςεισ 
1* 3* 

7 Πλάτοσ πεηοδρόμων 1,50 1,50 ─ Πλάτοσ μικρότερο του κριτθρίου. 
Πρζπει να ςυμπεριλθφκεί ςτο γενικό 
πλαίςιο ανάπλαςθσ του χϊρου. 

8 

ιμανςθ των οδϊν 
εςωτερικοφ δικτφου με 
πινακίδεσ για τθν 
εξεφρεςθ των κζςεων 
και των κοινόχρθςτων 
χϊρων 

Τποχρ. Τποχρ. ─ Δεν υπάρχει και πρζπει να τοποκετθκεί. ─ 

9 

Φυλάκιο ειςόδου 
ελάχιςτου εμβαδοφ 6 τ.μ. Προαιρ. Τποχρ. 100 

Δεν υπάρχει ϊςτε να επιτευχκεί 
κατάταξθ ςτθν κατθγορία των τριϊν 
αςτεριϊν. 

Μπορεί να χρθςιμοποιείται και ωσ 
δωμάτιο του υπαλλιλου ελζγχου 
ειςόδου. 

10 

Χϊροσ υποδοχισ 
(reception) ελάχιςτων 
διαςτάςεων 4x4 μ. με 
πάγκο ι γραφείο 

Προαιρ. Τποχρ. 100 
Δεν υπάρχει ϊςτε να επιτευχκεί 
κατάταξθ ςτθν κατθγορία των τριϊν 
αςτεριϊν. 

Προτείνεται να βρίςκεται ςτον ίδιο 
χϊρο με το φυλάκιο ειςόδου. 

11 

Ελάχιςτοσ αρικμόσ 
κζςεων ςτάκμευςθσ προ 
ι μετά το χϊρο 
υποδοχισ 

Προαιρ. 3 50 
Δεν υπάρχει ϊςτε να επιτευχκεί 
κατάταξθ ςτθν κατθγορία των τριϊν 
αςτεριϊν. 

Πρζπει να ςυμπεριλθφκεί ςτο γενικό 
πλαίςιο ανάπλαςθσ του χϊρου. 

12 

Γραφείο Διοίκθςθσ 
Επιχείρθςθσ 

Προαιρ. Τποχρ. 50 Τπάρχει και πλθρείται το κριτιριο. 

ε μονάδεσ με δυναμικότθτα μζχρι 
300 ατόμων δφναται να 
ενςωματωκεί ςτο χϊρο υποδοχισ με 
προςαφξθςθ αυτοφ κατά τα 
αναγκαία τ.μ. 

13 

Κοινόχρθςτθ καμπίνα 
τθλεφωνικοφ καλάμου ι 
κοινόχρθςτο τθλζφωνο 
κατάλλθλο και για τθν 
εξυπθρζτθςθ Α.Μ.Κ., ι 
μία (1) τουλάχιςτον 
κζςθ για τθν 
εξυπθρζτθςθ Α.Μ.Κ. 

Τποχρ. Τποχρ. ─ Δεν υπάρχει και πρζπει να τοποκετθκεί. ─ 
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α/α Κριτήρια 
Κατάταξη 

Μόρια Τπάρχουςα κατάςταςη Παρατηρήςεισ 
1* 3* 

14 

Αποκικθ ςυντιρθςθσ 
εξοπλιςμζνθ με 
εργαλεία για κάκε 
είδουσ επιςκευι κακϊσ 
και εργαλεία για τθν 
περιποίθςθ των φυτϊν 

Προαιρ. Προαιρ. 50 

Δεν απαιτείται από τα κριτιρια και δεν 
υπάρχει ςυγκεκριμζνοσ χϊροσ ςτισ 
εγκαταςτάςεισ οριςμζνοσ για τζτοια 
χριςθ. 

Προτείνεται να οριςτεί κάποιοσ 
χϊροσ ςτισ υπάρχουςεσ ι 
μελλοντικζσ 
εγκαταςτάςεισ.Λειτουργικά είναι 
απαραίτθτοσ. 

15 

Χϊροσ παροχισ Αϋ 
Βοθκειϊν εξοπλιςμζνοσ 
με πλιρεσ Φαρμακείο 
Πρϊτων Βοθκειϊν, 
αποτελοφμενοσ από 
πρόχειρο ιατρείο 
ελάχιςτου εμβαδοφ 10 
τ.μ. και ιδιαίτερθ 
τουαλζτα με νιπτιρα και 
ντουσ ελάχιςτου 
εμβαδοφ 2 τ.μ Τποχρ. Τποχρ. ─ 

Θα διαμορφωκεί κάποιοσ χϊροσ από το 
γραφείο τθσ διοίκθςθ,ϊςτε να 
πλθροφνται όλεσ οι 
προδιαγραφζσ.Απαιτοφνται εργαςίεσ 
διαμόρφωςθσ του ιατρείου και ο 
ιατρικόσ εξοπλιςμόσ 

Σο ιατρείο 
καταςκευάηεται 
κοντά ςτθν είςοδο 
για να χρθςιμεφει 
και ωσ πρόχειρθ 
απομόνωςθ ςε 
περίπτωςθ 
εκδιλωςθσ 
μεταδοτικισ νόςου 
μζχρι και τθν 
απομάκρυνςθ του 
αςκενοφσ από το 
κατάλυμα. 
Εξοπλίηεται με 
κρεβάτι, κομοδίνο, 
ερμάριο, φιάλθ 
οξυγόνου, αμαξίδιο 
Α.Μ.Κ. 

16 Γραμματοκιβϊτιο Προαιρ. Προαιρ. 50 Δεν υπάρχει. ─ 

17 
Δωμάτιο διευκυντι με 
ιδιαίτερο W.C. 

Προαιρ. Προαιρ. ─ Δεν υπάρχει. Δεν κρίνεται ωσ απαραίτθτο. 

18 
Δωμάτια προςωπικοφ 
ωσ 2 

Προαιρ. Προαιρ. ─ Δεν υπάρχουν. 

Ανάλογα με τισ απαιτιςεισ για 
προςωπικό κα δθμιουργθκοφν και οι 
αντίςτοιχοι χϊροι. 
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α/α Κριτήρια 
Κατάταξη 

Μόρια Τπάρχουςα κατάςταςη Παρατηρήςεισ 
1* 3* 

19 

Κοινόχρθςτοι χϊροι 
υγιεινισ: 1 τουαλζτα 
(W.C.) ανδρϊν και 1 
τουαλζτα (W.C.) 
γυναικϊν με χωριςτοφσ 
προκαλάμουσ και 
νιπτιρεσ ςτουσ 
προκαλάμουσ, 
ελάχιςτου ςυνολικοφ 
εμβαδοφ 10 τ.μ. 

Τποχρ. Τποχρ. ─ Δεν υπάρχει. 

Προτείνεται κοντά ςτο χϊρο 
υποδοχισ 
(reception), με 
ξεχωριςτι 
εξωτερικι 
προςπζλαςθ και 
ςχετικι 
απομόνωςθ από 
τουσ λοιποφσ 
χϊρουσ και τισ 
κζςεισ ςτάκμευςθσ 
με οπτικό χϊριςμα 
από πράςινο 
(αναρριχϊμενα ι 
άλλα φυτά). 

20 

Κατοικία επιχειρθματία 
ι διευκυντι εμβαδοφ 
ζωσ 150 τ.μ. 

Προαιρ. Προαιρ. ─ Δεν υπάρχει. Δεν κρίνεται ωσ απαραίτθτθ. 

21 

Σο προςωπικό τθσ 
μονάδασ διανυκτερεφει 
ςε ςκθνζσ ι τροχόςπιτα 

Τποχρ. Τποχρ. ─ ─ 
Ανάλογα με τισ απαιτιςεισ για 
προςωπικό κα οριςτοφν και οι 
αντίςτοιχεσ κζςεισ. 

22 
Καταιωνιςτιρεσ (ντουσ) 
κατά μικοσ τθσ ακτισ Τποχρ. Τποχρ. ─ 

Τπάρχουν ντουηιζρεσ ςτθν ακτι αλλά 
χριηουν αντικατάςταςθσ και επιςκευισ. 

Για μονάδεσ με 
μζτωπο ςτθν ακτι 

23 Φωτιςμόσ Τποχρ. Τποχρ. ─ 

Τπάρχει εγκατάςταςθ φωτιςμοφ θ 
οποία χριηει ελζγχου.Σα ςθμεία του 
δικτφου που φαίνονται είναι προσ 
αντικατάςταςθ(καλϊδια,διακόπτεσ,    
λάμπεσ κ.τ.λ.) 

Να εξαςφαλίηεται 
θ επάρκεια γενικοφ 
φωτιςμοφ 
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α/α Κριτήρια 
Κατάταξη 

Μόρια Τπάρχουςα κατάςταςη Παρατηρήςεισ 
1* 3* 

24 

ιμανςθ οδικοφ δικτφου 
με ενδεικτικζσ πινακίδεσ 
μζγιςτθσ ταχφτθτασ 5 
km/h 

Τποχρ. Τποχρ. ─ 
Δεν υπάρχουν και πρζπει να 
τοποκετθκοφν. 

─ 

25 

ιμανςθ 
εγκαταςτάςεων και 
κζςεων με πινακίδεσ 

Τποχρ. Τποχρ. ─ 
Δεν υπάρχουν και πρζπει να 
τοποκετθκοφν. 

─ 

26 Παροχι πόςιμου νεροφ Τποχρ. Τποχρ. ─ ─ ─ 

27 Πυκνότθτα βρυςϊν 
1/20 

κζςεισ 
1/15 

κζςεισ 
─ 

Επαρκοφν οι παροχζσ.Κατα τθν 
επιςκευι του υδραυλικοφ δικτφου κα 
καταςκευαςτοφν επιπλζον νζεσ για 
καλφτερθ εξυπθρζτθςθ του κοινοφ. 

Σο υδραυλικό δίκτυο χριηει ελζγχου 
λειτουργίασ,επιςκευισ ι 
αντικατάςταςθσ του.Είναι υπόγειο 
και δεν εντοπίηεται κάποια αςτοχία 
με απλό ζλεγχο αρχικά. 

28 
Αυτόματο πότιςμα ςε 
όλθ τθ μονάδα Προαιρ. Προαιρ. 100 Τπάρχει εγκατάςταςθ. 

Πρζπει να ελεγχκεί για τθν ςωςτι 
λειτουργία τθσ. 

29 
Χϊροσ ςυλλογισ 
απορριμμάτων 

Τποχρ. Τποχρ. ─ 

Δεν είναι επαρκισ ο εξοπλιςμόσ για 
ςυλλογι των απορριμάτων. 

Εντόσ κάδων με 
ςκζπαςμα ςε 
ςθμείο που να μθν 
ενοχλεί κατά τθν 
αποκομιδι. 

30 
Κακθμερινι ςυλλογι 
απορριμμάτων Τποχρ. Τποχρ. ─ ─ ─ 

31 

Κακθμερινι 
κακαριότθτα κζςεων 
εγκαταςτάςεων 
περιβάλλοντοσ χϊρου 

Τποχρ. Τποχρ. ─ ─ ─ 

32 

Προςτατευτικά 
κιγκλιδϊματα όπου 
απαιτείται 

Τποχρ. Τποχρ. ─ Δεν υπάρχουν. 

Απαιτείται μελζτθ υγείασ και 
αςφάλειασ και τοποκζτθςθ των 
κιγκλιδωμάτων. 
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α/α Κριτήρια 
Κατάταξη 

Μόρια Τπάρχουςα κατάςταςη Παρατηρήςεισ 
1* 3* 

33 

Αντιολιςκθτικοί τάπθτεσ 
κακαριότθτασ ςτισ 
ειςόδουσ των κτθρίων 

Τποχρ. Τποχρ. ─ Δεν υπάχουν. 

Απαραίτθτθ και ευνόθτθ θ χριςθ 
τουσ.Ιδιάιτερα χαμθλό το κόςτοσ. 

34 Νυκτερινι φφλαξθ Τποχρ. Τποχρ. ─ ─ 
Πρόβλεψθ για επιπλζον προςωπικό 
κατά τθν διάρκεια τθσ νφχτασ. 

35 

υντιρθςθ 
εγκαταςτάςεων και 
εξοπλιςμοφ 

Τποχρ. Τποχρ. ─ ─ 

Προτείνεται εξωτερικι ςυνεργαςία 
με προμθκευτζσ και ςυνεργεία. 

36 
Μεγαφωνικι 
εγκατάςταςθ 

Προαιρ. Προαιρ. 100 
Τπάρχει εγκατάςταςθ αλλά φαίνεται 
κατεςτραμζνθ.Δεν είναι υποχρεωτικι θ 
χριςθ τθσ. 

Προτείνεται να επαναλειτουργιςει.Η 
χριςθ τθσ διευκολφνει αρκετά τθν 
διοίκθςθ. 

37 

Λειτουργία υποδοχισ τθν 
υψθλι περίοδο επί 8 ϊρεσ 
με 
τθλεφωνικι ι άλλου είδουσ 
πρόςβαςθ επί 24 ϊρεσ 

Τποχρ. Τποχρ. ─ ─ 
Λειτουργία από τουσ υπαλλιλουσ 
τθσ υποδοχισ. 

38 

Λειτουργία υποδοχισ τθν 
υψθλι περίοδο επί 16 ϊρεσ 
με 
τθλεφωνικι ι άλλθ 
πρόςβαςθ 
επί 24 ϊρεσ 

Προαιρ. Προαιρ. 200 ─ 
Δεν κρίνεται ωσ απαραίτθτθ.Ωςτόςο 
μοριοδοτείται αρκετά. 

39 
Λειτουργία υποδοχισ τθν 
υψθλι περίοδο 24 ϊρεσ Προαιρ. Προαιρ. 300 ─ 

Δεν κρίνεται ωσ απαραίτθτθ.Ωςτόςο 
μοριοδοτείται αρκετά. 

40 

Πλιρεσ τοπογραφικό με τισ 
εγκαταςτάςεισ, τθ διάταξθ 
των 
κζςεων, το οδικό δίκτυο 
κ.λπ. 
Ωράριο λειτουργίασ τθσ 
υποδοχισ τισ ϊρεσ κοινισ 
θςυχίασ. Σον κανονιςμό 
λειτουργίασ. 

Τποχρ. Τποχρ.   Πλζον υπάρχουν. 
Αναρτθμζνα εντόσ ι 
πλθςίον τθσ υποδοχισ ι 
ςε φυλλάδια 
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α/α Κριτήρια 
Κατάταξη 

Μόρια Τπάρχουςα κατάςταςη Παρατηρήςεισ 
1* 3* 

41 Καλι γνϊςθ τθσ αγγλικισ Τποχρ. Τποχρ. ─ ─ ─ 

42 Δίγλωςςο προςωπικό Προαιρ. Προαιρ. 100 ─ 
Δεν κρίνεται ωσ απαραίτθτθ.Ωςτόςο 
μοριοδοτείται αρκετά. 

43 Πολφγλωςςο προςωπικό Προαιρ. Προαιρ. 150 ─ 
Δεν κρίνεται ωσ απαραίτθτθ.Ωςτόςο 
μοριοδοτείται αρκετά. 

44 Κεντρικό χρθματοκιβϊτιο Τποχρ. Τποχρ. ─ Δεν υπάρχει. 

Αν υπάρχουν κυρίδεσ 
φφλαξθσ κακίςταται 
προαιρετικό και 
βακμολογείται με μόρια. 

44 
Ατομικζσ κυρίδεσ φφλαξθσ 
για 
το 10% των κζςεων 

Προαιρ. Προαιρ. 100 ─ 
Κρίνεται ωσ απαραίτθτθ.Επιπλζον 
μοριοδοτείται αρκετά. 

45 
Ατομικζσ κυρίδεσ φφλαξθσ 
για 
το 20% των κζςεων 

Προαιρ. Προαιρ. 200 ─ 
Κρίνεται ωσ απαραίτθτθ.Επιπλζον 
μοριοδοτείται αρκετά. 

46 
Διάκεςθ ειςιτθρίων ΜΜΜ, 
εκδρομϊν, εκδθλϊςεων κ.λπ. 

Προαιρ. Προαιρ. 50 ─ Δεν κρίνεται ωσ απαραίτθτθ. 

47 

Διάκεςθ πλθροφοριακοφ 
υλικοφ 
και παροχι τουριςτικϊν 
πλθροφοριϊν 

Προαιρ. Προαιρ. 50 ─ Εφκολθ μοριοδότθςθ. 

48 
Κατάλογοσ υπθρεςιϊν τθσ 
μονάδασ 

Προαιρ. Προαιρ. 50 ─ Εφκολθ μοριοδότθςθ. 

49 
Δυνατότθτα κρατιςεων, 
θλεκτρονικι πλθρωμι 

Προαιρ. Προαιρ. 200 ─ 
Κρίνεται ωσ απαραίτθτθ.Επιπλζον 
μοριοδοτείται αρκετά. 

50 Αφφπνιςθ Προαιρ. Προαιρ. 100 ─ Εφκολθ μοριοδότθςθ. 

51 Φφλαξθ αποςκευϊν Προαιρ. Προαιρ. 100 ─ Εφκολθ μοριοδότθςθ. 

52 
Ανταλλακτιριο 
ςυναλλάγματοσ 

Προαιρ. Προαιρ. 100 Δεν υπάρχει.Δεν είναι υποχρεωτικό. Δεν κρίνεται ωσ απαραίτθτο. 

53 
Αίκουςα πολλαπλϊν 
χριςεων 
με ελάχιςτο εμβαδόν 40 τ.μ. 

Προαιρ. Προαιρ. 150 Δεν υπάρχει.Δεν είναι υποχρεωτικι. 
Κρίνεται ωσ απαραίτθτθ.Επιπλζον 
μοριοδοτείται αρκετά. 

54 
Αποκθκευτικοί χϊροι για 
χριςθ των πελατϊν Προαιρ. Προαιρ. 100 ─ Εφκολθ μοριοδότθςθ. 
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α/α Κριτήρια 
Κατάταξη 

Μόρια Τπάρχουςα κατάςταςη Παρατηρήςεισ 
1* 3* 

55 

Κοινόχρθςτοι νιπτιρεσ, 
καταιωνιςτιρεσ (ντουσ), 
τουαλζτεσ (W.C.) 

Τποχρ. Τποχρ. ─ Τπάρχουν αλλά χριηουν επιςκευισ. 
Κατανζμονται ςε 
ανδρϊν και γυναικϊν 

56 
Νιπτιρεσ με 24ωρθ 
παροχι ηεςτοφ νεροφ 

1/6 
κζςεισ 

1/5 
κζςεισ 

─ 
Οι κερμοςίφωνεσ χριηουν 
αντικατάςταςθσ. 

Απαιτοφνται κατ’ 
ελάχιςτο 

57 

Καταιωνιςτιρεσ (ντουσ) με 
ελάχιςτθ διάςταςθ 1x1,50 μ. 
και 24ωρθ παροχι ηεςτοφ 
νεροφ 

1/7 
κζςεισ 

1/6 
κζςεισ 

─ 

Απαιτοφνται περιςςότεροι 
καταιωνιςτιρεσ και επιςκευι όςων 
υπάρχουν 

Απαιτοφνται κατ’ 
ελάχιςτο 

58 
Σουαλζτεσ (W.C.) με 
ελάχιςτθ διάςταςθ 1x1,50 μ. 

1/6 
κζςεισ 

1/6 
κζςεισ 

─ 

Απαιτοφνται περιςςότερεσ τουαλζτεσ 
και επιςκευι όςων υπάρχουν 

2 τουαλζτεσ ανδρϊν 
μποροφν να 
αντικαταςτακοφν με 
2 ουρθτιρια 

59 
1 νιπτιρασ παιδιϊν ανά 
ςυγκρότθμα υγιεινισ Προαιρ. Προαιρ. 100 Δεν υπάρχει.Δεν είναι υποχρεωτικό. 

Κρίνεται ωσ απαραίτθτθ.Επιπλζον 
μοριοδοτείται αρκετά. 

60 
1 τουαλζτα παιδιϊν ανά 
ςυγκρότθμα υγιεινισ Προαιρ. Προαιρ. 100 Δεν υπάρχει.Δεν είναι υποχρεωτικό. 

Κρίνεται ωσ απαραίτθτθ.Επιπλζον 
μοριοδοτείται αρκετά. 

61 

Πλιρεσ λουτρό (νιπτιρασ, 
τουαλζτα, ντουσ) με κλειδί Προαιρ. Προαιρ. 200 Δεν υπάρχει.Δεν είναι υποχρεωτικό. 

Παρζχεται ςτουσ 
πελάτεσ για ιδιωτικι 
χριςθ.Μοριοδοτείται αρκετα. 

62 
Δάπεδα αντιολιςκθτικά ι με 
αντιολιςκθτικι προςταςία Τποχρ. Τποχρ. ─ 

Σα δάπεδα δεν είναι αντιολθςκθτικα 
και χριηουν αντικατάςταςθσ. ─ 

63 

ιμανςθ με ενδεικτικζσ 
πινακίδεσ του φφλου και τθσ 
χριςθσ του χϊρου 

Τποχρ. Τποχρ. ─ Δεν υπάρχει. 

Απαραίτθτθ και ευνόθτθ θ χριςθ 
τουσ.Ιδιάιτερα χαμθλό το κόςτοσ. 

64 
Εξωτερικόσ φωτιςμόσ των 
κτιρίων τθ νφκτα Τποχρ. Τποχρ. ─ 

Τπάρχει εγκατάςταςθ αλλά χριηει 
επιςκευισ ─ 

65 Πάγκοσ περιποίθςθσ βρεφϊν Προαιρ. Προαιρ. ─ Δεν υπάρχει.Δεν είναι υποχρεωτικό. 

Μπορεί να 
δθμιουργθκεί και 
ιδιαίτεροσ χϊροσ 
περιποίθςθσ βρεφϊν 
που βακμολογείται 
με μόρια 
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α/α Κριτήρια 
Κατάταξη 

Μόρια Τπάρχουςα κατάςταςη Παρατηρήςεισ 
1* 3* 

66 

ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΙ ΛΟΤΣΡΩΝ 
Επενδεδυμζνοι με πλακίδια, 
μάρμαρο και άλλο 
κατάλλθλο υλικό 

Τποχρ. Τποχρ. ─ Τπάρχουν. ─ 

67 

1 κατ’ ελάχιςτον νιπτιρασ με 
κακρζπτθ, εταηζρα ι πάγκο 
και φωτιςτικό 

Τποχρ. Τποχρ. ─ Δεν υπάρχει. ─ 

68 

Καλάκι απορριμμάτων με 
ςκζπαςμα, επιτοίχιεσ 
κρεμάςτρεσ 

Τποχρ. Τποχρ. ─ Δεν υπάρχει. ─ 

69 
Εςωτερικόσ νυκτερινόσ 
φωτιςμόσ Τποχρ. Τποχρ. ─ 

Τπάρχει αλλά χριηει επιςκευισ 
(λάμπεσ,διακόπτεσ,κ.τ.λ.) ─ 

70 
Ηλεκτρικόσ ςτεγνωτιρασ 
μαλλιϊν Προαιρ. Προαιρ. 25 Δεν υπάρχει.Δεν είναι υποχρεωτικό. 

Ανά ςυςκευι μοριοδότθςθ.Για 
λόγουσ αςφάλειασ προτείνεται να 
αποφευχκεί 

71 Μεγεκυντικόσ κακρζπτθσ Προαιρ. Προαιρ. 10 Δεν υπάρχει.Δεν είναι υποχρεωτικό. ─ 

72 
Ρευματολιπτθσ (πρίηα) 
ςτουσ προυαλάμουσ ςτων 
λουτρϊν 

Προαιρ. Τποχρ. 10 
Τπάρχουν αλλά χριηουν 
αντικατάςταςθσ 

─ 

73 

ΚΑΜΠΙΝΕ ΛΟΤΣΡΩΝ 
Εςωτερικοί διαχωριςτικοί 
τοίχοι επενδεδυμζνοι με 
πλακίδια, μάρμαρο ι άλλο 
κατάλλθλο υλικό 

Τποχρ. Τποχρ. ─ Τπάρχουν. ─ 

74 
απουνοκικθ ι εταηζρα και 
κρεμάςτρεσ Τποχρ. Τποχρ. ─ Δεν υπάρχει. 

Απαραίτθτθ και ευνόθτθ θ χριςθ 
τουσ.Ιδιάιτερα χαμθλό το κόςτοσ. 

75 καμπό και καμπίνα ντουσ Προαιρ. Προαιρ. 15 ─ Δεν κρίνεται ωσ απαραίτθτο. 

76 

ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΙ W.C. 
Εςωτερικοί τοίχοι 
επενδεδυμζνοι με πλακίδια, 
μάρμαρο ι άλλο κατάλλθλο 
υλικό 

Τποχρ. Τποχρ. ─ Τπάρχουν. ─ 
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α/α Κριτήρια 
Κατάταξη 

Μόρια Τπάρχουςα κατάςταςη Παρατηρήςεισ 
1* 3* 

77 

1 κατ’ ελάχιςτο νιπτιρασ 
με 
κακρζπτθ, εταηζρα ι 
πάγκο 
και φωτιςτικό 

Τποχρ. Τποχρ. ─ Δεν υπάρχει. ─ 

78 

αποφνι, χειροπετςζτα, 
καλάκι απορριμμάτων με 
ςκζπαςμα, επιτοίχιεσ 
κρεμάςτρεσ 

Τποχρ. Τποχρ. ─ Δεν υπάρχει. 

Απαραίτθτθ και ευνόθτθ θ χριςθ 
τουσ.Ιδιάιτερα χαμθλό το κόςτοσ. 

79 
Εςωτερικόσ νυκτερινόσ 
φωτιςμόσ 

Τποχρ. Τποχρ. ─ 
Τπάρχει αλλά χριηει επιςκευισ 
(λάμπεσ,διακόπτεσ,κ.τ.λ.) 

─ 

80 
Ηλεκτρικόσ ςτεγνωτιρασ 
χεριϊν Προαιρ. Προαιρ. 25 Δεν υπάρχει.Δεν είναι υποχρεωτικό. Ανά ςυςκευι 

81 
Ρευματολιπτθσ (πρίηα) 
ςτουσ προκαλάμουσ Προαιρ. Τποχρ. 10 

Τπάρχουν αλλά χριηουν 
αντικατάςταςθσ 

─ 

82 

ΚΑΜΠΙΝΕ W.C. 
Εςωτερικοί τοίχοι 
υπενδεδυμζνοι με 
πλακίδια, μάρμαρο ι άλλο 
κατάλλθλο υλικό 

Τποχρ. Τποχρ. ─ Τπάρχουν. ─ 

83 
Πόρτα με δυνατότθτα 
κλειδϊματοσ 

Τποχρ. Τποχρ. ─ 

Τπάρχουν αλλά χριηουν 
αντικατάςταςθσ. Η υγραςία τισ ζχει 
καταςτρζψει (ξφλινεσ). 

Σα κουφϊματα χριηουν 
αντικατάςταςθσ. 

84 

Χαρτί υγείασ, κάλυμμα 
W.C., 
καλάκι απορριμμάτων με 
ςκζπαςμα, πιγκάλ, 
κρεμάςτρεσ 

Τποχρ. Τποχρ. ─ Δεν υπάρχει. 

Απαραίτθτθ και ευνόθτθ θ χριςθ 
τουσ.Ιδιάιτερα χαμθλό το κόςτοσ. 

85 

ΝΙΠΣΗΡΕ 
Όλα τα υγρά μζρθ είναι 
επενδεδυμζνα με 
πλακίδια, 
μάρμαρο ι άλλο 
κατάλλθλο 
υλικό 

Τποχρ. Τποχρ. ─ 
Τπάρχουν αλλά χριηουν 
αντικατάςταςθσ 

─ 
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α/α Κριτήρια 
Κατάταξη 

Μόρια Τπάρχουςα κατάςταςη Παρατηρήςεισ 
1* 3* 

86 
Κακρζπτθσ, εταηζρα ι 
πάγκοσ Τποχρ. Τποχρ. ─ 

Τπάρχουν αλλά χριηουν 
αντικατάςταςθσ 

─ 

87 Νυκτερινόσ φωτιςμόσ Τποχρ. Τποχρ. ─ 
Τπάρχει αλλά χριηει επιςκευισ 
(λάμπεσ,διακόπτεσ,κ.τ.λ.) ─ 

88 
1 ρευματολιπτθσ (πρίηα) ανά 
νιπτιρα 

Για το 
10% 
των 

νιπτι− 
ρων 

Προαιρ. 25 
Τπάρχουν αλλά χριηουν 

αντικατάςταςθσ 
─ 

89 
1 ρευματολιπτθσ ανά δφο 
νιπτιρεσ Προαιρ. Τποχρ. 15 

Τπάρχουν αλλά χριηουν 
αντικατάςταςθσ 

─ 

90 Μεγεκυντικόσ κακρζπτθσ Προαιρ. Προαιρ. 10 Δεν υπάρχει.Δεν είναι υποχρεωτικό. ─ 

91 Φωτιςμόσ ανά νιπτιρα Προαιρ. Προαιρ. 50 Δεν υπάρχει.Δεν είναι υποχρεωτικό. Δεν κρίνεται ωσ απαραίτθτο. 

92 
ΠΛΤΝΣΗΡΙΑ ΙΜΑΣΙΜΟΤ 
Ελάχιςτοσ αρικμόσ ςκαφϊν 

1/20 
κζςεισ 

1/20 
κζςεισ 

─ Δεν υπάρχει. ─ 

93 1 μθχανικό πλυντιριο Προαιρ. Προαιρ. 80 Δεν υπάρχει. 

Βακμολογοφνται ανά 
ςυςκευι και 
μποροφν να 
εγκαταςτακοφν και 
ςε ξεχωριςτό κτίριο.Προτίνεται ςτο 
υπόγειο του υπάρχοντοσ κτιρίου. 

94 Μθχανικό ςτεγνωτιριο Προαιρ. Προαιρ. 100 Δεν υπάρχει. 

Βακμολογοφνται ανά 
ςυςκευι και 
μποροφν να 
εγκαταςτακοφν και 
ςε ξεχωριςτό κτίριο.Προτίνεται ςτο 
υπόγειο του υπάρχοντοσ κτιρίου. 

95 ιδερωτιριο Προαιρ. Προαιρ. 50 Δεν υπάρχει. Αντίςτοιχα με τα δφο παραπάνω. 
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α/α Κριτήρια 
Κατάταξη 

Μόρια Τπάρχουςα κατάςταςη Παρατηρήςεισ 
1* 3* 

96 

ΠΛΤΝΣΗΡΙΑ ΚΕΤΩΝ 
Ελάχιςτοσ αρικμόσ λαντηϊν 
με 24ωρθ παροχι ηεςτοφ 
νεροφ 

1/25 
κζςεισ 

1/20 
κζςεισ 

─ Δεν υπάρχουν. ─ 

97 

Κάδοσ απορριμμάτων ανά 
λάντηα με ποδοκίνθτο 
ςκζπαςμα 

Τποχρ. Τποχρ. ─ Δεν υπάρχει. ─ 

98 
Χϊροσ εκκζνωςθσ χθμικϊν 
τουαλετϊν (W.C.) 

Τποχρ. Τποχρ. ─ Δεν υπάρχει. ─ 

99 

Χϊροσ εκκζνωςθσ 
αποβλιτων (γκρίηα και 
μαφρα νερά) 
αυτοκινοφμενων και 
ςυρόμενων τροχόςπιτων 

Τποχρ. Τποχρ. ─ Δεν υπάρχει. 
Απαιτείται Μελζτθ λυμάτων και 
αποβλιτων. 

100 

Χϊροσ ανεφοδιαςμοφ 
αυτοκινοφμενων και 
ςυρόμενων τροχόςπιτων με 
πόςιμο νερό 

Τποχρ. Τποχρ. ─ Τπάρχουν. ─ 

101 
Μζγιςτθ πυκνότθτα 
ατόμων/ςτρζμμα 32 32 ─ Πλθρείται το κριτιριο ─ 

102 
Ελάχιςτο εμβαδόν 
κζςθσ ςε τ.μ. 

Τποχρ. Τποχρ. ─ Πλθρείται το κριτιριο 

Όλεσ οι κζςεισ 
υπολογίηονται 
για (4) τζςςερα 
άτομα 

103 

Για αυτοκινοφμενο, 
ςυρόμενο τροχόςπιτο 
ι ςκθνι με αυτοκίνθτο 40 60 ─ Πλθρείται το κριτιριο 

`Ελάχιςτο 
ποςοςτό για 
κάκε κατθγορία 
4.2.α και 4.2.β 
10% 
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α/α Κριτήρια 
Κατάταξη 

Μόρια Τπάρχουςα κατάςταςη Παρατηρήςεισ 
1* 3* 

104 
Για μικρι ςκθνι χωρίσ ι 
με 
αυτοκίνθτο 

30 € 40 € ─ Πλθρείται το κριτιριο 

Ελάχιςτο 
ποςοςτό για 
κάκε κατθγορία 
4.2.α και 4.2.β 
10% 

105 

Παροχι ρεφματοσ με 
πυκνότθτα 1 
ρευματολιπτθσ 220 V 
για κάκε κζςθ 
αυτοκινοφμενου ι 
ςυρόμενου 
τροχόςπιτου, ςκθνισ 
με ι χωρίσ αυτοκίνθτο 

10% 
των 

κζςε− 
ων 

Τποχρ. ─ Πλθρείται το κριτιριο 

Προτείνεται να τοποκετθκοφν 
παραπάνω με τθν ευκαιρία τθσ 
επιςκευισ του δικτφου. 

106 

Παροχι πόςιμου 
νεροφ ανά κζςθ για το 
20% κατ’ ελάχιςτο των 
κζςεων 
αυτοκινοφμενων και 
ςυρόμενων 
τροχοςπίτων 

Προαιρ. Προαιρ. 200 Δεν υπάρχει.Δεν είναι υποχρεωτικό. 
Κρίνεται ωσ απαραίτθτθ.Επιπλζον 
μοριοδοτείται αρκετά. 

107 

Αποχζτευςθ ανά κζςθ 
για το 20% κατ’ 
ελάχιςτο των κζςεων 
αυτοκινοφμενων και 
ςυρόμενων 
τροχοςπίτων 

Προαιρ. Προαιρ. 200 Δεν υπάρχει.Δεν είναι υποχρεωτικό. 

Μοριοδοτείται αρκετά και ςίγουρα 
είναι προνομιακι παροχι,ωςτόςο το 
κόςτοσ είναι αναςταλτικόσ 
παράγοντασ. 

108 

Πρόςβαςθ ςτο 
διαδίκτυο (WLAN) ςτισ 
κζςεισ 

Προαιρ. Προαιρ. 80 Δεν υπάρχει.Δεν είναι υποχρεωτικό. 

Για οριςμζνο κοινό κεωρείται πλεον 
δεδομζνθ παροχι. 

109 
Κάδοσ απορριμμάτων 
με ςκζπαςμα 80 lt/15 
κζςεισ 

Τποχρ. Τποχρ. ─ Δεν υπάρχουν. ─ 
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α/α Κριτήρια 
Κατάταξη 

Μόρια Τπάρχουςα κατάςταςη Παρατηρήςεισ 
1* 3* 

110 

ΟΙΚΙΚΟΙ: 
Τπολογίηονται για 4 
άτομα 
Καταςκευάηονται 
χωρίσ να γίνει 
υπζρβαςθ τθσ 
μζγιςτθσ πυκνότθτασ 
ατόμων/ςτρζμμα 

Προαιρ. Προαιρ. ─ 

Δεν υπάρχει.Δεν είναι 
υποχρεωτικό.Προτείνεται ςτον γενικό 
ςχεδιαςμό τθσ καταςκινωςθσ. 

Μζγιςτθ 
πυκνότθτα 1 
οικίςκοσ ανά 
ςτρζμμα και 
μζγιςτοσ 
αρικμόσ 
οικίςκων 30. 
1 οικίςκοσ για 
Α.Μ.Κ. 
Μποροφν να 
είναι και δίχωροι 

111 

Ελάχιςτο εμβαδόν ςε 
τ.μ. 16 18,5 ─ 

Δεν υπάρχει.Δεν είναι 
υποχρεωτικό.Προτείνεται ςτον γενικό 
ςχεδιαςμό τθσ καταςκινωςθσ. 

τα τ.μ. 
ςυνυπολογίηεται και το λουτρό. 

112 

Ελάχιςτο εμβαδόν 
οικίςκου με 
κουηίνα/πολυκουηινάκι 

20 22,5 ─ 

Δεν υπάρχει.Δεν είναι 
υποχρεωτικό.Προτείνεται ςτον γενικό 
ςχεδιαςμό τθσ καταςκινωςθσ. 

τα τ.μ. 
ςυνυπολογίηεται και το λουτρό. 

113 

Προςαφξθςθ του 
υποχρεωτικοφ 
εμβαδοφ ςε τ.μ. από 
10% και πλζον 

Προαιρ. Προαιρ. 100 
Δεν υπάρχει.Δεν είναι 
υποχρεωτικό.Προτείνεται ςτον γενικό 
ςχεδιαςμό τθσ καταςκινωςθσ. 

για το 30% των 
οικίςκων.Μεγάλθ μοριοδότθςθ. 

114 

Προςαφξθςθ του 
υποχρεωτικοφ 
εμβαδοφ ςε τ.μ. από 
10% και πλζον 

Προαιρ. Προαιρ. 200 
Δεν υπάρχει.Δεν είναι 
υποχρεωτικό.Προτείνεται ςτον γενικό 
ςχεδιαςμό τθσ καταςκινωςθσ. 

για το 60% των 
οικίςκων.Μεγάλθ μοριοδότθςθ. 

115 

Προςαφξθςθ του 
υποχρεωτικοφ 
εμβαδοφ ςε τ.μ. από 
10% και πλζον 

Προαιρ. Προαιρ. 350 
Δεν υπάρχει.Δεν είναι 
υποχρεωτικό.Προτείνεται ςτον γενικό 
ςχεδιαςμό τθσ καταςκινωςθσ. 

για το 100% των 
οικίςκων.Μεγάλθ μοριοδότθςθ. 
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α/α Κριτήρια 
Κατάταξη 

Μόρια Τπάρχουςα κατάςταςη Παρατηρήςεισ 
1* 3* 

116 
Ντουλάπα με ικανό 
αρικμό κρεμαςτρϊν Τποχρ. Τποχρ. ─ Δεν υπάρχει. 

Προτείνεται ςτον γενικό ςχεδιαςμό 
τθσ καταςκινωςθσ. 

117 
Ζεςτό νερό όλο το 
εικοςιτετράωρο Τποχρ. Τποχρ. ─ Δεν υπάρχει. 

Προτείνεται ςτον γενικό ςχεδιαςμό 
τθσ καταςκινωςθσ. 

118 

Κουρτίνεσ αδιαφανείσ 
ζνα δεν υπάρχουν 
παρακυρόφυλλα 

Τποχρ. Τποχρ. ─ Δεν υπάρχει. 

Προτείνεται ςτον γενικό ςχεδιαςμό 
τθσ καταςκινωςθσ. 

119 

Κλιματιςτικό 
ψφξθσ/κζρμανςθσ Προαιρ. Προαιρ. 100 

Δεν υπάρχει.Δεν είναι 
υποχρεωτικό.Προτείνεται ςτον γενικό 
ςχεδιαςμό τθσ καταςκινωςθσ. 

Κρίνεται ωσ απαραίτθτθ.Επιπλζον 
μοριοδοτείται αρκετά. 

120 

Πρόςβαςθ ςτο 
διαδίκτυο Προαιρ. Προαιρ. 80 

Δεν υπάρχει.Δεν είναι 
υποχρεωτικό.Προτείνεται ςτον γενικό 
ςχεδιαςμό τθσ καταςκινωςθσ. 

Για οριςμζνο κοινό κεωρείται πλεον 
δεδομζνθ παροχι. 

121 Θυρίδεσ φφλαξθσ Προαιρ. Προαιρ. 50 Δεν υπάρχει.Δεν είναι υποχρεωτικό. ─ 

122 

Ραδιόφωνο ι 
τθλεόραςθ Προαιρ. Προαιρ. 100 Δεν υπάρχει.Δεν είναι υποχρεωτικό. 

Σοποκετόντασ απλά ζνα ραδιόφωνο 
με χαμθλό κόςτοσ,υπάρχει άμεςο 
όφελοσ με τθν μοριοδότθςθ. 

123 
Οδθγόσ υπθρεςιϊν τθσ 
μονάδασ Προαιρ. Προαιρ. 20 Δεν υπάρχει.Δεν είναι υποχρεωτικό. ─ 

124 Εντομοαπωκθτικά Τποχρ. Τποχρ. ─ ─ ─ 

125 

Διακζςιμοσ χϊροσ 
ςτάκμευςθσ Προαιρ. Προαιρ. 80 

Δεν υπάρχει.Δεν είναι 
υποχρεωτικό.Προτείνεται ςτον γενικό 
ςχεδιαςμό τθσ καταςκινωςθσ. 

εφαπτόμενοσ ι 
πλθςίον του 
οικίςκου 

126 
Αλλαγι ιματιςμοφ 
κάκε τρίτθ θμζρα Προαιρ. Τποχρ. 50 ─ ─ 

127 
Αλλαγι πετςετϊν 
λουτροφ κάκε δεφτερθ 
θμζρα 

Προαιρ. Τποχρ. 25 ─ ─ 

128 
Κακθμερινι 
κακαριότθτα Τποχρ. Τποχρ. ─ ─ ─ 
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α/α Κριτήρια 
Κατάταξη 

Μόρια Τπάρχουςα κατάςταςη Παρατηρήςεισ 
1* 3* 

129 

ΛΟΤΣΡΟ ΟΙΚΙΚΟΤ 
Μπανιζρα – ντουςιζρα 
με αντιολιςκθτικι 
προςταςία 

Τποχρ. Τποχρ. ─ 

Δεν υπάρχει.Δεν είναι 
υποχρεωτικό.Προτείνεται ςτον γενικό 
ςχεδιαςμό τθσ καταςκινωςθσ. 

─ 

130 Σάπθτασ λουτροφ Τποχρ. Τποχρ. ─ ─ 
Απαραίτθτθ και ευνόθτθ θ χριςθ 
τουσ.Ιδιάιτερα χαμθλό το κόςτοσ. 

131 
Κουρτίνα μπανιζρασ ι 
ντουςιζρασ 

Τποχρ. Τποχρ. ─ ─ ─ 

132 
αποφνι χεριϊν, χαρτί 
υγείασ, πιγκάλ W.C. Τποχρ. Τποχρ. ─ ─ ─ 

133 

Δοχείο απορριμμάτων 
με ςακοφλα και 
κάλυμμα 

Τποχρ. Τποχρ. ─ ─ ─ 

134 Ποτιρι ανά κλίνθ Προαιρ. Τποχρ. 10 ─ ─ 

135 
Πετςζτα προςϊπου 
και πετςζτα ςϊματοσ 
ανά κλίνθ 

Προαιρ. Τποχρ. 30 ─ ─ 

136 

Κουδοφνι κινδφνου 
ςτθν μπανιζρα ι 
ντουςιζρα 

Τποχρ. Τποχρ. ─ ─ ─ 

137 

ΕΞΟΠΛΙΜΟ 
ΚΟΤΖΙΝΑ ΟΙΚΙΚΟΤ 
ερμάριο 

Τποχρ. Τποχρ. ─ ─ 

Δεν απαιτείται 
όταν υπάρχει 
πολυκουηινάκι 
με ερμάριο 

138 

2 εςτίεσ ι 
πολυκουηινάκι 2 
εςτιϊν 

Τποχρ. Τποχρ. ─ ─ ─ 

139 Νεροχφτθσ Τποχρ. Τποχρ. ─ ─ 24ωρθ παροχι ηεςτοφ νεροφ 

140 

Σραπεηαρία ςτακερι ι 
πτυςςόμενθ και 
ζπιπλα βεράντασ για 
τζςςερα άτομα 

Προαιρ. Προαιρ. 100 ─ 
Κρίνεται ωσ απαραίτθτθ.Επιπλζον 
μοριοδοτείται αρκετά. 
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α/α Κριτήρια 
Κατάταξη 

Μόρια Τπάρχουςα κατάςταςη Παρατηρήςεισ 
1* 3* 

141 

ΧΩΡΟΙ ΕΣΙΑΗ  
 Κτίριο διθμζρευςθσ με 
κυλικείο 

Προαιρ. Τποχρ. ─ Δεν υπάρχει. 

Μπορεί να 
ςυνδυαςτεί με άλλεσ εγκαταςτάςεισ  
όπωσ εςτιατόριο,μπαρ κ.λπ. 

142 

Εςτιατόριο 
κλαςικοφ τφπου ι 
εςτιατόριο self 
service 

Προαιρ. Προαιρ. 300 
Δεν υπάρχει.Προτείνεται ωσ 
απαραίτθτθ προνομιακι παροχι. 

Περιλαμβάνει:κλειςτό μαγειρείο 
(παραςκευαςτιριο και αντίςτοιχουσ 
αποκθκευτικοφσ χϊρουσ) εμβαδοφ 
ανάλογου τθσ δυναμικότθτασ ςε 
κακίςματα. – Χϊρο 
εςτίαςθσ (κλειςτό ι ςτεγαςμζνο 
θμιυπαίκριο ι ςκιαηόμενο) 
εμβαδοφ ανάλογου τθσ 
δυναμικότθτασ 
ςε κακίςματα 

143 

Χϊρουσ υγιεινισ 
1 τουαλζτα 
ανδρϊν 
1 τουαλζτα 
γυναικϊν 

Προαιρ. Προαιρ. 80 Δεν υπάρχει.Δεν είναι υποχρεωτικό. ─ 

144 Ψφκτθσ νεροφ Τποχρ. Προαιρ. 50 Δεν υπάρχει. ─ 

145 

Ψυγεία 
(ςυντιρθςθ – 
κατάψυξθ) με 
κλειδαριά για 
ιδιωτικι χριςθ 
− Για το 20% των 
κζςεων ςκθνϊν 

Προαιρ. Προαιρ. 100 Δεν υπάρχει.Δεν είναι υποχρεωτικό. 
Κρίνονται ωσ απαραίτθτα.Επιπλζον 
μοριοδοτείται αρκετά. 

146 
− Για το 30% των 
κζςεων ςκθνϊν Προαιρ. Προαιρ. 150 Δεν υπάρχει.Δεν είναι υποχρεωτικό. 

Κρίνονται ωσ απαραίτθτα.Επιπλζον 
μοριοδοτείται αρκετά. 

147 
Ψθςταριά (Barbeque), κάδοσ 
 απορριμμάτων με καπάκι 

Προαιρ. Προαιρ. 50 
Τπάρχει αλλά είναι 
κατεςτραμζνθ.Χριηει ανακαταςκευισ. 

Κρίνεται ωσ απαραίτθτθ.Επιπλζον 
μοριοδοτείται. 
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α/α Κριτήρια 
Κατάταξη 

Μόρια Τπάρχουςα κατάςταςη Παρατηρήςεισ 
1* 3* 

148 

Ακλοπαιδιζσ: 
Εγκαταςτάςεισ 
διάφορων 
ακλθμάτων (γιπεδα 
τζνισ, βόλεϊ, 
μπάςκετ, μίνι γκολφ, 
5x5, τοξοβολία κ.λπ.) 

Προαιρ. Προαιρ. 100 
Τπάρχουν αλλά χριηουν 
επιςκευισ.Επίςθσ προτείνονται και 
επιπλζον. 

Σουλάχιςτον 1 
εγκατάςταςθ. 
Βακμολογοφνται 
ζωσ 3. 

149 
Παιδικι χαρά, 
κοφνιεσ, τραμπάλεσ,κ.λπ. Προαιρ. Προαιρ. 50 Τπάρχει αλλά χριηει ανακαταςκευι. 

Απαιτείται 
πιςτοποίηςη 

150 
Οργανωμζνοσ 
παιδότοποσ Προαιρ. Προαιρ. 100 Δεν υπάρχει.Δεν είναι υποχρεωτικό. 

Απαιτείται 
πιςτοποίηςη 

151 

Επιτραπζηια 
παιχνίδια π.χ. πινγκ− 
πονγκ, μπιλιάρδο κ.λπ. 

Προαιρ. Προαιρ. 50 Δεν υπάρχει.Δεν είναι υποχρεωτικό. 
Προτείνεται ςτον γενικό ςχεδιαςμό 
τθσ καταςκινωςθσ. 

152 
Θζατρο − 
κινθματογράφοσ Προαιρ. Προαιρ. 100 Δεν υπάρχει.Δεν είναι υποχρεωτικό. 

Προτείνεται ςτον γενικό ςχεδιαςμό 
τθσ καταςκινωςθσ.Προνομιακι 
παροχι. 

153 
Καφζ−μπαρ, κλαμπ 
(club) Προαιρ. Προαιρ. 100 Δεν υπάρχει.Δεν είναι υποχρεωτικό. 

Προτείνεται ςτον γενικό ςχεδιαςμό 
τθσ καταςκινωςθσ. 

154 

ΛΟΙΠΕ ΤΠΗΡΕΙΕ  
Self service laundry. 
Περιλαμβάνει μθχανικά 
πλυντιρια,μθχανικό 
ςτεγνωτιριο,ςιδερωτιριο 

Προαιρ. Προαιρ. 300 Δεν υπάρχει.Δεν είναι υποχρεωτικό. 

Προτείνεται ωσ απαραίτθτθ 
παροχι.Εφαρμόηονται οι ιςχφουςεσ 
προδιαγραφζσ και εγκρίςεισ των 
αρμόδιων φορζων. 

155 Αυτόματοι πωλθτζσ Προαιρ. Προαιρ. 80 Δεν υπάρχει.Δεν είναι υποχρεωτικό. 

Για τθν εγκατάςταςι τουσ 
ακολουκείται θ νόμιμθ 
διαδικαςία.Προτείνεται θ χριςθ 
τουσ. 

156 

Δίγλωςςθ ιςτοςελίδα με 
επικαιροποιθμζνθ 
πλθροφόρθςθ ι 
ρεαλιςτικζσ φωτογραφίεσ 

Τποχρ. Τποχρ. ─ Δεν υπάρχει. ─ 
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Κατάταξη 

Μόρια Τπάρχουςα κατάςταςη Παρατηρήςεισ 
1* 3* 

157 

Ιςτοςελίδα με 
δυνατότθτα 
απευκείασ 
κρατιςεων 

Προαιρ. Προαιρ. 50 Δεν υπάρχει.Δεν είναι υποχρεωτικό. Προτείνεται. 

158 

Τπθρεςία security 
για τθ φφλαξθ τθσ 
οργανωμζνθσ 
τουριςτικισ καταςκινωςθσ 

Προαιρ. Προαιρ. 100 Δεν υπάρχει.Δεν είναι υποχρεωτικό. 
Προτείνεται ςυνεργαςία με 
εξωτερικό εξειδικευμζνο 
επαγγελματία. 

159 

Κακθμερινι 
κακαριότθτα 
κοινόχρθςτων 
χϊρων και χϊρων 
υγιεινισ και 
περιβάλλοντοσ χϊρου 

Τποχρ. Τποχρ. ─ ─ ─ 

160 

Κακθμερινι ςυλλογι 
απορριμμάτων 
από τισ κζςεισ, τουσ 
κοινόχρθςτουσ χϊρουσ και 
τα 
καταςτιματα 

Τποχρ. Τποχρ. ─ ─ ─ 

161 

Αποκομιδι 
απορριμμάτων 
τουλάχιςτον 2 φορζσ τθν 
εβδομάδα 

Τποχρ. Τποχρ. ─ ─ ─ 

162 

Σιρθςθ διαδικαςιϊν 
απεντόμωςθσ – μυοκτονίασ 
από 
πιςτοποιθμζνα ςυνεργεία 

Τποχρ. Τποχρ. ─ ─ 
Προτείνεται ςυνεργαςία με 
εξωτερικό εξειδικευμζνο 
επαγγελματία. 
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α/α Κριτήρια 
Κατάταξη 

Μόρια Τπάρχουςα κατάςταςη Παρατηρήςεισ 
1* 3* 

163 

ΕΙΔΙΚΕ ΠΙΣΟΠΟΙΗΕΙ 
Πιςτοποίθςθ ενεργειακισ 
διαχείριςθσ από 
αρμόδιο φορζα π.χ. 
ΚΑΠΕ ι μζςω 
αναγνωριςμζνου 
διεκνοφσ ςιματοσ 
(π.χ. ISO) 

Προαιρ. Προαιρ. 100 Δεν υπάρχει.Δεν είναι υποχρεωτικό. Προτείνεται. 

164 

Πιςτοποίθςθ 
οικολογικισ 
διαχείριςθσ (ομοίωσ 
με ενεργειακι 
διαχείριςθ) 

Προαιρ. Προαιρ. 100 Δεν υπάρχει.Δεν είναι υποχρεωτικό. Προτείνεται. 

165 

Πιςτοποίθςθ ποιότθτασ 
παρεχόμενων υπθρεςιϊν 
μζςω 
αναγνωριςμζνου διεκνοφσ 
ςυςτιματοσ (π.χ. ISO) 

Προαιρ. Προαιρ. 100 Δεν υπάρχει.Δεν είναι υποχρεωτικό. Προτείνεται. 

166 

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ  
Δυνατότθτα διαχωριςμοφ 
των 
απορριμμάτων από τουσ 
επιςκζπτεσ ςε ειδικοφσ 
κάδουσ (ανακφκλωςθ) 

Προαιρ. Προαιρ. 100 Δεν υπάρχει.Δεν είναι υποχρεωτικό. Προτείνεται. 

167 

ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ 
φμφωνα με τισ εκάςτοτε 
πυροςβεςτικζσ διατάξεισ 

Τποχρ. Τποχρ. ─ Δεν υπάρχει. 

Απαιτείται μελέτη πυροπροςταςίασ 
και εγκατάςταςη πυραςφάλειασ. 

168 

ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΤ 
ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ 
φμφωνα με τθν ιςχφουςα 
νομοκεςία για τουριςτικζσ 
εγκαταςτάςεισ 

Τποχρ. Τποχρ. ─ 

Τπάρχουν δεξαμενζσ λυμάτων ςτισ 
οποίεσ κα γίνουν προςαρμογζσ 
ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία. 

Απαιτείται μελέτη επεξεργαςίασ 
των λυμάτων και 
αποβλήτων.Επίςησ απαιτείται 
περιβαλλοντική μελέτη. 
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α/α Κριτήρια 
Κατάταξη 

Μόρια Τπάρχουςα κατάςταςη Παρατηρήςεισ 
1* 3* 

169 

ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΗ 
ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ 
Για τον ςχεδιαςμό, τουσ 
υπολογιςμοφσ, τον 
εξοπλιςμό και τα υλικά 
ακολουκοφνται 
οι ελλθνικοί κανονιςμοί ι 
διεκνείσ αναγνωριςμζνοι 

Τποχρ. Τποχρ. ─ 

Τπάρχει εγκατάςταςθ  θ οποία χριηει 
ελζγχου από εξειδικευμζνο 
ςυνεργείο.Σα ςθμεία του δικτφου που 
φαίνονται είναι προσ 
αντικατάςταςθ(καλϊδια,διακόπτεσ,    
λάμπεσ κ.τ.λ.) 

Προτείνεται τα 
δίκτυα τθσ 
θλεκτρολογικισ 
εγκατάςταςθσ 
να είναι 
υπόγεια 
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ΤΔΡΑΤΛΙΚΕ 
ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ 
Για τον ςχεδιαςμό, τουσ 
υπολογιςμοφσ, τον 
εξοπλιςμό 
και τα υλικά 
ακολουκοφνται 
οι ελλθνικοί ι οι διεκνείσ 
αναγνωριςμζνοι 
κανονιςμοί 

Τποχρ. Τποχρ. ─ 

Τπάρχει εγκατάςταςθ  θ οποία χριηει 
ελζγχου από εξειδικευμζνο 
ςυνεργείο.Σο δίκτυον είναι υπόγειο. 

Παράλλθλα κα γίνει ζλεγχοσ και για 
το αρδευτικό ςφςτθμα 
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ΚΛΙΜΑΣΙΜΟ (ΨΤΞΗ − 
ΘΕΡΜΑΝΗ) 
Για τον ςχεδιαςμό, τουσ 
υπολογιςμοφσ, τον 
εξοπλιςμό 
και τα υλικά 
ακολουκοφνται 
οι ελλθνικοί κανονιςμοί ι 
οι 
διεκνείσ αναγνωριςμζνοι 

Προαιρ. Προαιρ. 150 Δεν υπάρχει.Δεν είναι υποχρεωτικό. 
Προτείνεται ςτουσ χϊρουσ 
παραμονισ του κοινοφ. 
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ΗΠΙΕ − ΑΝΑΝΕΩΙΜΕ 
ΠΗΓΕ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
Αφορά κάκε ιπια ι και 
ανανεϊςιμθ πθγι 
ενζργειασ 
που διακζτει κρατικι 
ζγκριςθ 

Προαιρ. Προαιρ. 150 Δεν υπάρχει.Δεν είναι υποχρεωτικό. 
Προτείνεται  ο πράςινοσ χαρακτιρασ 
τθσ καταςκινωςθσ. 
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υνοψίηοντασ όλα τα παραπάνω, προκφπτει ότι για τθν κατάταξθ ζςτω και ςτθν κατθγορία ενόσ (1) αςτζροσ, υποχρεωτικά πρζπει: 

 

     Να καταςκευαςτοφν επιπλζον W.C. και λουτρά, ϊςτε να καλυφκοφν οι υποχρεωτικζσ αλλά και οι λειτουργικά απαραίτθτεσ ανάγκεσ ςωςτισ υγιεινισ. 

    Να καταςκευαςτεί χϊροσ εςτίαςθσ, καφζ, μπάρ, όπου οι καταςκθνωτζσ κα καλφπτουν τισ ανάγκεσ διατροφισ του, κάτι που δεν υπιρχε παλαιότερα και 

αποτελοφςε αναςταλτικό παράγοντα για τθν παραμονι ςτθν καταςκινωςθ. Προτείνουμε επίςθσ ςτον ίδιο ι ςε διαφορετικό χϊρο να λειτουργιςει πρατιριο απϋ 

όπου κα μπορεί το κοινό να προμθκευτεί ψιλικά, ςνακ, τςιγάρα, κ.τ.λ. 

    Να οριοκετθκεί και να γίνει θ διαμόρφωςθ των κζςεων ςτάκμευςθσ των Ι.Χ. των καταςκθνωτϊν.  

    Να γίνει θ επιπλζον υποχρεωτικι φφτευςθ που περιλαμβάνει αρχικά τθν περίμετρο του γθπζδου, κατά μικοσ τθσ περίφραξθσ και εν ςυνεχεία κατά τθν 

ανάπλαςθ του εςωτερικοφ του γθπζδου. 

    Να γίνει αντικατάςταςθ του υδραυλικοφ δικτφου και ςυμπλθρωματικζσ εργαςίεσ ςτισ υπάρχουςεσ δεξαμενζσ απόκεςθσ των λυμάτων. θμαντικό είναι ςτθ φάςθ 

αυτι να διερευνθκεί ςε ςυνεργαςία με τθν Δθμοτικι  Αρχι, ο τρόποσ διάκεςθσ του πόςιμου νεροφ, από τθν υπάρχουςα γεϊτρθςθ, θ οποία ανικει ςτον Διμο. 

Απαραίτθτθ θ προμικεια και τοποκζτθςθ καινοφριων αντλιϊν και εξοπλιςμοφ άντλθςθσ του νεροφ κακϊσ δεν υπάρχουν πλεόν. 

    Να γίνει αντικατάςταςθ του θλεκτρολογικοφ δικτφου με όλον τον εξοπλιςμό που φζρει(καλϊδια, πρίηεσ, κιβϊτια φφλαξθσ, κ.τ.λ). Σόςο το θλεκτρολογικό δίκτυο 

όςο και το υδραυλικό, κα ελεγχκοφν λεπτομερϊσ από εξειδικευμζνα ςυνεργεία, πριν τθν αντικατάςταςθ τουσ, ϊςτε να είναι το δυνατότερο οικονομικζσ οι όποιεσ 

παρεμβάςεισ. Πριν από οποιαδιποτε ενζργεια ςτα εν λόγω δίκτυα, κα εκπονθκοφν οι απαραίτθτεσ μελζτεσ εφαρμογισ. 

    Να γίνουν οι αναγκαίεσ επιςκευζσ ςτο υπάρχον κτίριο, το οποίο εμφανίηει ςοβαρζσ αςτοχίεσ, τισ οποίεσ ςασ ζχουμε επιςθμάνει ςε παλαιότερθ τεχνικι μασ 

ζκκεςθ. 
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   Επιπλζον των παραπάνω ,τα οποία και είναι υποχρεωτικά ςασ προτείνουμε οριςμζνεσ από τισ προαιρετικζσ εργαςίεσ που κα αναβακμίςουν ςθμαντικά τθν 

λειτουργικότθτα αλλά και κα ενιςχφςουν τθν μοναδικότθτα τθσ καταςκινωςθσ. Δυςτυχϊσ λόγω τθσ μθ χριςθσ και ζλλειψθσ ςυντιρθςθσ, οι περιςςότερεσ εγκαταςτάςεισ 

ζχουν καταςτραφεί πλιρωσ. 

 

    Να τοποκετθκοφν οικίςκοι διαμονισ, δίνοντασ ζτςι τθν ευκαιρία ςε κοινό που δεν ζχει δικό του εξοπλιςμό καταςκινωςθσ να μπορεί να εξυπθρετθκεί εφκολα. Οι 

οικίςκοι επίςθσ μποροφν να εξυπθρετιςουν ςυγκεκριμζνθ ομάδα κοινοφ, θ οποία αναηθτά μια διαφορετικι άνεςθ κατά τθν παραμονι τθσ ςε καταςκινωςθ, όπωσ 

επίςθσ και ςε κάποιουσ που κα ζρκουν από μακριά (με ι χωρίσ δικό τουσ μεταφορικό μζςο), και δεν ζχουν τθν δυνατότθτα να μεταφζρουν τον εξοπλιςμό τουσ. 

    Να γίνει ανακαταςκευι τθσ παιδικισ χαράσ (ςφμφωνα με τα νζα πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κακϊσ και του γθπζδου μπάςκετ. Να δθμιουργθκοφν επιπλζον χϊροι 

ακλοπαιδιϊν (τοίχοσ αναρρίχθςθσ, μίνι ποδόςφαιρο, κ.τ.λ.), τονίηοντασ ζτςι τθν διαδραςτικι πλευρά τθσ καταςκινωςθσ, χαρίηοντασ ςτισ οικογζνειεσ και ιδιαίτερα 

ςτα νεαρά παιδιά αλθκινι ψυχαγωγία. 

    Να δθμιουργθκεί χϊροσ προβολισ ταινιϊν όπωσ και κεατρικϊν παραςτάςεων, ενιςχφοντασ ζτςι τα πολιτιςτικά δρϊμενα. Ο χϊροσ κα μπορζςει να φιλοξενιςει 

και κοινό εκτόσ τθσ καταςκινωςθσ κατά τθν διενζργεια οποιαςδιποτε εκδιλωςθσ. Ο χϊροσ αυτόσ κα μπορεί να υποδεχκεί και μουςικζσ ενορχθςτρϊςεισ-

ςυναυλίεσ για τθν ψυχαγωγία των καταςκθνωτϊν και όχι μόνο. Προτείνουμε ο  χϊροσ αυτόσ να γίνει πλθςίον τθσ «Αγίασ Παραςκευισ» (εκκλθςάκι ςτο γιπεδο), το 

οποίο ζπειτα από ςυνομιλίεσ με επί ςειρά ετϊν καταςκθνωτζσ ζχει ςυναιςκθματικι αξία. Σο εκκλθςάκι και ο αφλειοσ του χϊροσ χριηουν τθν δικι τουσ ανάπλαςθ 

ϊςτε να αναδειχκοφν. 

    Να διαμορφωκοφν κατάλλθλα οι υπάρχοντεσ χϊροι, όπωσ το κεντρικό κιόςκι, ϊςτε να γίνεται απολφτωσ λειτουργικά θ ςυνάκροιςθ του κοινοφ (τραπζηια πινγκ 

πονγκ, επιτραπζηια, κ.τ.λ.), κακϊσ και να ενςωματωκοφν και επιπλζον τζτοιοι χϊροι πιο απομακρυςμζνοι από τισ κζςεισ των καταςκθνωτϊν. 
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   Εν κατακλείδι κζλουμε να τονίςουμε τον οικολογικό χαρακτιρα που προτείνουμε να αποκτιςει θ καταςκινωςθ, κάνοντασ πολφ εφκολα ςωςτι διαχείριςθ των 

αποβλιτων και χριςθ ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ. Πρόκειται άλλωςτε για περιοχι όπου υπάρχει υδροβιότοποσ που ηει ςυγκεκριμζνο είδοσ χελϊνασ ( θ ονομαςία 

«χελϊνα» τθσ περιοχισ προζρχεται από τον υδροβιότοπο), το οποίο τείνει προσ εξαφάνιςθ. Ο υδροβιότοποσ ανικει ςτθν ζκταςθ τθσ καταςκινωςθσ, οπότε μπορεί να 

προβλθκεί αναλόγωσ. Μάλιςτα ςασ προτείνουμε ωσ διακριτικό ζμβλθμα τθσ καταςκινωςθσ να χρθςιμοποιθκεί θ απεικόνιςθ χελϊνασ. 
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