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Εισαγωγή  

 

Σα παραδοςιακϊ καφενεύα ανϋκαθεν αποτελούςαν και αποτελούν για την περιοχό του 

Ψηλορεύτη ϋνα από τα βαςικότερα ςημεύα ςυνϊθροιςησ του τοπικού πληθυςμού όχι μόνο 

για ψυχαγωγικούσ ςκοπούσ αλλϊ και για τη ςυζότηςη των θεμϊτων που απαςχολούν τισ 

τοπικϋσ κοινωνύεσ. Εύναι χώροι οι οπούοι χαρακτηρύζουν την περιοχό, βρύςκονται 

διϊςπαρτοι ςε όλα τα χωριϊ και τουσ μικρούσ οικιςμούσ και αποτελούν ςημεύα αναφορϊσ 

για τουσ κατούκουσ τουσ.   

Η Ο.Σ.Δ. προκειμϋνου να ςυμβϊλλει, μϋςα από την υλοπούηςη του τοπικού προγρϊμματοσ, 

α) ςτη βελτύωςη τησ ποιότητασ των παρεχόμενων υπηρεςιών τόςο προσ τουσ κατούκουσ 

τησ περιοχόσ όςο και τουσ επιςκϋπτεσ β) ςτη βελτύωςη του αγροτουριςτικού προώόντοσ τησ 

περιοχόσ και γ) προςπαθώντασ να αποφύγει τυχόν παρερμηνεύεσ ό υπερβολϋσ ωσ προσ τον 

όρο «παραδοςιακό» θϋτει οριςμϋνεσ ελϊχιςτεσ προδιαγραφϋσ οι οπούεσ θα πρϋπει να 

πληρούνται για την ϋνταξό του εκςυγχρονιςμού ό τησ ύδρυςόσ τουσ ςτο τοπικό πρόγραμμα.  

 

Η τόρηςη των προδιαγραφών θα βαθμολογεύται κατϊ τη διαδικαςύα τησ αξιολόγηςησ του 

φακϋλου για ϋνταξη ςτο πρόγραμμα. 

 

Οι προδιαγραφϋσ που παρουςιϊζονται παρακϊτω αφορούν τη δημιουργύα ό τον 

εκςυγχρονιςμό παραδοςιακών καφενείων που θα ενταχθούν ςτισ δρϊςεισ L311-2 και 

L313-6 , «Ιδρύςεισ, επεκτϊςεισ, εκςυγχρονιςμού χώρων εςτύαςησ και αναψυχόσ».  

 

Ελϊχιςτεσ προδιαγραφϋσ για τη δημιουργύα ό τον εκςυγχρονιςμό παραδοςιακών 

καφενεύων : 

 

Γενικές Προδιαγραφές  

Σο ςύνολο των δομικών καταςκευών, των αρχιτεκτονικών χαρακτηριςτικών και των 

υλικών καταςκευόσ και εξοπλιςμού θα πρϋπει να εναρμονύζεται με το φυςικό περιβϊλλον, 

την αρχιτεκτονικό κληρονομιϊ και τισ παραδοςιακϋσ τεχνικϋσ και χρόςεισ που επικρατούν 

ςτο κϊθε δημοτικό διαμϋριςμα ό οικιςμό και δεν πρϋπει να ϋρχονται ςε αντύθεςη με την 

αιςθητικό του χώρου. 

Η διαμόρφωςη και ο εξοπλιςμόσ των χώρων, ςε ςυνδυαςμό με τισ προςφερόμενεσ 

υπηρεςύεσ, πρϋπει να ςυμβϊλει ςτη δημιουργύα ζεςτού, προςεγμϋνου και φιλικού 

περιβϊλλοντοσ.   

 Θα πρϋπει να επιλϋγονται διακοςμητικϊ ςτοιχεύα που θα ϋχουν ςχϋςη με την τοπικό 

παραδοςιακό αιςθητικό και αρχιτεκτονικό και θα ςυμβϊλλουν ςτη διαμόρφωςη 

καλαύςθητων και ελκυςτικών χώρων. Εύναι ςκόπιμη η προτύμηςη ςε διακοςμητικϊ 

ςτοιχεύα που αναδεικνύουν την ιδιαιτερότητα του κϊθε δημοτικού διαμερύςματοσ ό 

οικιςμού.  

 Να υπϊρχουν ενημερωτικού πύνακεσ (πύνακεσ ανακοινώςεων) για την ανϊρτηςη των 

ανακοινώςεων του Δόμου τησ κϊθε περιοχόσ αλλϊ και των διενεργούμενων 

εκδηλώςεων για την ενημϋρωςη των κατούκων. Οι πύνακεσ πρϋπει να εύναι 

τοποθετημϋνοι ςε εμφανό ςημεύα του καφενεύου ϋτςι ώςτε να υπϊρχει πρόςβαςη 

ςτουσ θαμώνεσ.  
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 Σα υφιςτϊμενα καφενεύα υποχρεούνται ςτην αντικατϊςταςη όλων των παλαιών 

πινακύδων με νϋεσ που πληρούν τισ προδιαγραφϋσ του παρόντοσ παραρτόματοσ τησ 

προκόρυξησ. 

 Οι επωνυμύεσ των επιχειρόςεων και οι επιγραφϋσ τουσ θα περιλαμβϊνουν μόνο 

ελληνικϋσ λϋξεισ. ε κϊθε περύπτωςη απαγορεύεται η χρόςη ξϋνων λϋξεων ωσ 

επωνυμύα ό διακριτικόσ τύτλοσ επιχεύρηςησ.  

 Σα καφενεύα μπορούν να τοποθετούν ευδιϊκριτεσ και καλαύςθητεσ πινακύδεσ με 

ςυμβολιςμούσ από την περιοχό, εφόςον το επιθυμούν.  

 

Απαγορεύεται : 

 Η τοποθϋτηςη κεραιών τηλεόραςησ, δορυφορικών κεραιών κ.λπ. ςε ιδιαιτϋρωσ 

εμφανό ςημεύα των καταςτημϊτων.  

 Η τοποθϋτηςη ηλιακών θερμοςύφωνων,  φωτοβολταώκών πλακών  ςε εμφανό 

ςημεύα των κτιςμϊτων. 

 Η τοποθϋτηςη τυποποιημϋνων διαφημιςτικών τεντών κλπ. 

 Η χρόςη πλαςτικών τραπεζοκαθιςμϊτων ό ϊλλων πλαςτικών ειδών εξοπλιςμού.  

 

ε ότι αφορϊ τισ προδιαγραφϋσ των επιγραφών : 

 Δεν επιτρϋπεται οι επιγραφϋσ να καλύπτουν, να αλλοιώνουν ό καταςτρϋφουν 

αρχιτεκτονικϊ ςτοιχεύα των όψεων ό λειτουργικϊ αρχιτεκτονικϊ του κτιρύου.  

 Οι κατϊ μόκοσ επιγραφϋσ απαγορεύεται να προεξϋχουν αιςθητϊ από τον τούχο. 

 Κϊθετεσ προσ την όψη επιγραφϋσ επιτρϋπονται υπό τον όρο ότι δεν θα προεξϋχουν 

τησ γραμμόσ των υφιςτϊμενων ςτεγϊςτρων και μπαλκονιών.  

 Δεν επιτρϋπεται η τοποθϋτηςη επιγραφών, πινακύδων ςόμανςησ ό διαφημύςεων 

οποιουδόποτε εύδουσ  

 Τλικϊ καταςκευόσ των επιγραφών και των πινακύδων ςόμανςησ μπορούν να εύναι 

μόνο το μϋταλλο και το ξύλο, βαμμϋνα ό τεχνητϊ παλαιωμϋνα, καθώσ και η πϋτρα. 

 

Απαγορεύονται: 

 Επιγραφϋσ και πινακύδεσ ςόμανςησ με ανϊγλυφα γρϊμματα και φωςφορικϋσ βαφϋσ. 

Επιτρϋπονται ωςτόςο οι επιγραφϋσ με ανϊγλυφα γρϊμματα ςε πϋτρα ό ςε ξύλο. 

 Επιγραφϋσ και πινακύδεσ ςόμανςησ από ραμποτϋ, αλουμύνιο, πλαςτικό, με 

επικολλημϋνα γρϊμματα και χαρτόνι, πλαςτικϋσ ό γυϊλινεσ με εςωτερικό φωτιςμό. 

 Επιγραφϋσ και πινακύδεσ ςόμανςησ με νϋον, φθόριο, χρωματιςτϊ λαμπϊκια 

 

ε ότι αφορϊ τον εξοπλιςμό : 

Εςωτερικού χώροι 

 Να υπϊρχει τιμοκατϊλογοσ αναρτημϋνοσ ςε εμφανϋσ ςημεύο  

 τουσ εςωτερικούσ χώρουσ πρϋπει να υπϊρχει μϋριμνα για τη διατόρηςη 

κατϊλληλησ θερμοκραςύασ τόςο για τουσ χειμερινούσ όςο και για τουσ 

καλοκαιρινούσ μόνεσ με τη χρόςη φυςικών ό μηχανικών (κατ’ εξαύρεςη και εφόςον 

εύναι απαραύτητο) μϋςων θϋρμανςησ και δροςιςμού.  

 Πρϋπει να υπϊρχουν επαρκό μϋςα μηχανικού ό φυςικού αεριςμού του εςωτερικού 

χώρου ώςτε να μην υπϊρχουν οςμϋσ (τςιγϊρων  κλπ), ιδιαύτερα όταν ο χώροσ εύναι 

πλόρησ πελατών. Ο εξαεριςμόσ πρϋπει να διατηρεύται καθαρόσ και ςε καλό 

κατϊςταςη και να ςυντηρεύται. 
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 Ο χώροσ μπορεύ να διαθϋτει τζϊκι (προαιρετικό). ε αυτό την περύπτωςη, το τζϊκι 

πρϋπει να εύναι καλαύςθητο, να διατηρεύται ςε καλό κατϊςταςη και να εύναι καθαρό 

 Η διαμόρφωςη του χώρου και ο εξοπλιςμόσ, ςε ςυνδυαςμό με τισ προςφερόμενεσ 

υπηρεςύεσ, πρϋπει να διευκολύνουν την ανϊδειξη των τοπικών εθιμοτυπικών ενόσ 

παραδοςιακού καφενεύου. 

 Ο εξοπλιςμόσ θα πρϋπει να επαρκεύ χωρύσ να δημιουργεύ ςυνωςτιςμό ςτον χώρο και 

να επιτρϋπει την ελεύθερη διακύνηςη των θαμώνων. 

 Για τη θϋρμανςη του εςωτερικού χώρου (εφόςον απαιτεύται), να προτιμηθούν 

παραδοςιακϊ μϋςα όπωσ ξυλόςομπα κλπ. ε περύπτωςη που υπϊρχει κεντρικό 

θϋρμανςη, τα ςώματα δεν θα πρϋπει να εύναι εκτεθειμϋνα αλλϊ να καλύπτονται από 

καλαύςθητεσ ςύτεσ ςε αιςθητικό αρμονύα με το χώρο. 

 Ο χώροσ θα πρϋπει να διαθϋτει επαρκό φυςικό φωτιςμό. 

 Οι καρϋκλεσ θα πρϋπει να εύναι παραδοςιακού τύπου, ξύλινεσ με ό χωρύσ φυςικό 

ψϊθα και τα τραπϋζια από ξύλο ανϊλογου τύπου και χρώματοσ. Θα πρϋπει να εύναι 

καλαύςθητα, να ταιριϊζουν με την αιςθητικό του χώρου, να διατηρούνται ςε καλό 

κατϊςταςη και να εύναι πϊντα καθαρϊ. 

 Γενικϊ, πρϋπει να επιδιώκεται η χρόςη προώόντων τοπικόσ χειροτεχνύασ για τη 

διακόςμηςη τησ αύθουςασ και το ςερβύριςμα ποτών και εδεςμϊτων. 

 Σα ςερβύτςια θα πρϋπει να εύναι καθαρϊ, καλόσ ποιότητασ. Μπορεύ να εύναι 

κεραμικϊ ό από πορςελϊνη. ε κϊθε περύπτωςη, όταν υπϊρχουν παραδοςιακϊ 

ςκεύη για το ςερβύριςμα του εκϊςτοτε εδϋςματοσ καλό θα όταν να 

χρηςιμοποιούνται. 

 Σα ποτόρια πρϋπει να εύναι γυϊλινα, ςε ςχόμα και μϋγεθοσ ανϊλογα με το ποτό που 

ςερβύρεται. Απαγορεύεται η χρόςη διαφημιςτικών ποτηριών ό ϊλλων ςκευών 

ςερβιρύςματοσ. 

 Πρϋπει να υπϊρχει καλαύςθητοσ κατϊλογοσ εδεςμϊτων και ποτών αναρτημϋνοσ 

ςτον εςωτερικό χώρο του καφενεύου. Σο υλικό και το ςχϋδιο του καταλόγου πρϋπει 

να παραπϋμπει ϊμεςα ςτον παραδοςιακό χαρακτόρα του καφενεύου. 

 Σα χρώματα ςτουσ τούχουσ θα πρϋπει να εύναι ςυμβατϊ με τισ παραδοςιακϋσ 

αποχρώςεισ και με την πρόταςη μελϋτησ αιςθητικόσ ανϊπλαςησ, εφόςον αυτό ϋχει 

εκπονηθεύ από το ςυγκεκριμϋνο Δόμο.  

 Σα κουφώματα μπορεύ να εύναι ξύλινα, κουφώματα αλουμινύου ςε χρώμα ξύλου ό 

ϊλλο χρώμα που ταιριϊζει με την αιςθητικό και την αρχιτεκτονικό του χώρου. 

 Επιτρϋπεται η χρόςη φωτιςτικών εςωτερικών και εξωτερικών χώρων που  

βαςύζονται ςτην επιλογό τησ ςεμνότερησ και ςυνεπϋςτερησ λύςησ, ωσ προσ το 

ςχόμα, το υλικό και τον αποδιδόμενο φωτιςμό, ανϊλογα με τη χρόςη και το χώρο 

όπου τοποθετούνται. 

 τον εςωτερικό χώρο του καφενεύου πρϋπει να υπϊρχουν αναρτημϋνοι καλαύςθητοι 

πύνακεσ, γκραβούρεσ, πλαιςιωμϋνεσ φωτογραφύεσ κ.λπ. κατϊ προτύμηςη με 

θεματολογύα που να ςχετύζεται με τη δραςτηριότητα τησ επιχεύρηςησ και την 

περιοχό. 

 το φωτιςμό (οροφόσ ό επιτούχιο) απαγορεύεται η χρόςη φωτιςτικών ςτηλών με 

«νϋον». 

 Θα πρϋπει να αποφεύγεται, ςτο μϋτρο του δυνατού, η χρόςη κϊθε εύδουσ πλαςτικού. 

 Απαγορεύεται ρητϊ η χρόςη πλαςτικών και διαφημιςτικών ςταχτοδοχεύων. 
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 Σο καφενεύο μπορεύ να διαθϋτει επιτραπϋζια παιχνύδια ςε επαρκό αριθμό και ςε 

καλό κατϊςταςη. 

 Εύναι προαιρετικό η εγκατϊςταςη ςυςκευόσ τηλεόραςησ.  

 

Εξωτερικού Χώροι (αν υπϊρχουν) 

 ε περύπτωςη που το καφενεύο διαθϋτει αύλειο χώρο, αυτόσ θα πρϋπει να εύναι 

καλαύςθητοσ, καθαρόσ και ςε αρμονύα με το περιβϊλλον. υνιςτϊται η χρόςη 

εδώδιμων καλλωπιςτικών φυτών και λουλουδιών. Σα φυτϊ θα πρϋπει να 

τοποθετούνται ςε πόλινεσ και καλαύςθητεσ γλϊςτρεσ. 

 τουσ εξωτερικούσ χώρουσ, θα πρϋπει να χρηςιμοποιούνται τραπϋζια και καρϋκλεσ 

(από ξύλο ό μϋταλλο) που παραπϋμπουν ςτην τοπικό παραδοςιακό αρχιτεκτονικό 

και βρύςκονται ςε αρμονύα με το ύφοσ τησ επιχεύρηςησ. 

 ε περύπτωςη που απαιτεύται ςκύαςη εύναι προτιμότερο αυτό να γύνεται με φυςικό 

τρόπο π.χ. δϋντρα  

 Θα πρϋπει υποχρεωτικϊ να υπϊρχει χώροσ ςυλλογόσ των απορριμμϊτων ςε επαρκό 

απόςταςη από την επιχεύρηςη και όχι ςε κοινό θϋα, και ςε κϊθε περύπτωςη μακριϊ 

από τουσ χώρουσ διαχεύριςησ τροφύμων. Τποχρεωτικϊ θα πρϋπει να υπϊρχουν 

κϊδοι που κλεύνουν με καπϊκι. 

 

 

Χώροι κουζύνασ 

 Ο εξοπλιςμόσ των χώρων παραςκευόσ των ροφημϊτων και εδεςμϊτων πρϋπει να 

εύναι καταςκευαςμϋνοσ από ανθεκτικϊ υλικϊ (ςτη διϊβρωςη) και να υποςτηρύζει 

την εφαρμογό υγιεινόσ ορθόσ πρακτικόσ. 

 Ο εξοπλιςμόσ πρϋπει να διατηρεύται πϊντα καθαρόσ, ςε καλό κατϊςταςη και να 

ςυντηρεύται. 

 την κουζύνα πρϋπει να υπϊρχει παροχό ζεςτού και κρύου νερού όλεσ τισ ώρεσ. 

 

Χώροι υγιεινόσ 

 Οι τουαλϋτεσ πρϋπει να εύναι πϊντα πλόρωσ οργανωμϋνεσ, καθαρϋσ και καλϊ 

ςυντηρημϋνεσ. 

 Οι τουαλϋτεσ μπορούν να διαθϋτουν (προαιρετικϊ) ςυςτόματα (π.χ. φωτοκύτταρα) 

που ελαχιςτοποιούν την ανϊγκη επαφόσ των χεριών με τα εύδη υγιεινόσ κατϊ τη 

χρόςη τησ τουαλϋτασ. 

 Να υπϊρχει  

o θόκη για το χαρτύ υγεύασ και να εύναι εφοδιαςμϋνη με χαρτύ. 

o κλειςτόσ κϊλαθοσ αχρόςτων μϋςα ςτην τουαλϋτα. 

o καθαρό βούρτςα λεκϊνησ. 

o υποχρεωτικϊ νιπτόρασ για το πλύςιμο των χεριών με παροχό ζεςτού και 

κρύου νερού όλεσ τισ ώρεσ.  το χώρο αυτό, υποχρεωτικϊ θα πρϋπει να 

υπϊρχει ςαπούνι και θόκη με χϊρτινεσ πετςϋτεσ και προαιρετικϊ ςυςκευό 

για το ςτϋγνωμα των χεριών.  

 τισ τουαλϋτεσ πρϋπει να υπϊρχει καλόσ εξαεριςμόσ ώςτε να αποφεύγεται 

μεταφορϊ οςμών προσ τουσ υπόλοιπουσ κοινόχρηςτουσ χώρουσ τησ επιχεύρηςησ. 

 

Τπηρεςύεσ 
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Τποδοχό και εξυπηρϋτηςη 

 Οι παρεχόμενεσ υπηρεςύεσ πρϋπει να εύναι υψηλού επιπϋδου, ςε ςυνδυαςμό πϊντα 

με την ποιότητα και πληρότητα του εξοπλιςμού, όπωσ και με την εναρμόνιςη του 

χώρου με την τοπικό παρϊδοςη και αρχιτεκτονικό, αλλϊ και την προςωπικό 

αιςθητικό του επιχειρηματύα.  Ο πελϊτησ πρϋπει να αιςθϊνεται ότι βρύςκεται ςε 

οικεύο και ςωςτϊ οργανωμϋνο περιβϊλλον. 

 Να υπϊρχει πύνακασ ςτον οπούο θα αναρτώνται ανακοινώςεισ για τισ 

διενεργούμενεσ εκδηλώςεισ ςτην περιοχό.  

 

ερβιρύςματα 

Προτεραιότητα εύναι πϊντα η ϊμεςη και καλύτερη δυνατό εξυπηρϋτηςη του πελϊτη. 

 Πρϋπει να υπϊρχει πϊντα ελληνικόσ καφϋσ φτιαγμϋνοσ με τον παραδοςιακό τρόπο 

(υποχρεωτικϊ ςτη φωτιϊ και προαιρετικϊ ςτη χόβολη και ςε κϊθε περύπτωςη, όχι 

ςτον ατμό). 

 Σο καφενεύο πρϋπει να προςφϋρει και τοπικϊ ποτϊ (ρακύ και ντόπια αναψυκτικϊ) 

Σα ποτϊ πρϋπει να ςερβύρονται με τα κατϊλληλα ςυνοδευτικϊ (π.χ. ξηρού καρπού) 

κατϊ προτύμηςη τοπικόσ παραγωγόσ.  

 Πρϋπει να προςφϋρονται τοπικϊ γλυκϊ (κουταλιού ό ταψιού), κατϊ προτύμηςη 

ςπιτικϊ ό προερχόμενα από εργαςτόρια τησ περιοχόσ. 

 το καφενεύο μπορεύ να ςερβύρεται καφϋσ κϊθε εύδουσ καθώσ και ροφόματα, 

τυποποιημϋνα παγωτϊ, αναψυκτικϊ ποτϊ και οινοπνευματώδη. Σα 

οινοπνευματώδη ποτϊ μπορούν να προςφϋρονται με την ςυνοδεύα μεζϋδων από 

τοπικϊ προώόντα, τα οπούα θα προϋρχονται από παραγωγούσ τησ περιοχόσ.  

 

 

 

 

 

 

 


