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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Το ειδικότερο αντικείμενο της πτυχιακής εργασίας : « Μπάρ και 

χρήσεις αναψυχής στην περιοχή Εξαρχείων », είναι η καταγραφή, η 

ανάλυση, η αξιολόγηση και η εξαγωγή κάποιων συμπερασμάτων από 

τα κέντρα αναψυχής στην μελετώμενη περιοχή. 

Έτσι κατά την διάρκεια της έρευνας για την συγκέντρωση του υλικού 

της πτυχιακής εργασίας, έγινε επίσκεψη στούς οδικούς άξονες της 

περιοχής των Εξαρχείων, όπου εντοπίστηκαν τα διάφορα κέντρα 

αναψυχής. Ακολούθησε φωτογράφιση των παραπάνω και έπειτα 

υποβλήθηκαν στα σχετικά ερωτηματολόγια οι ιδιοκτήτες αυτών. Θα 

πρέπει να σημειωθεί ότι ορισμένοι από τους επαγγελματίες των μπάρ 

και χρήσεων αναψυχής, απαγόρευσαν την λήψη φωτογραφιών, με 

αποτέλεσμα να προκαλεθούν διάφορες δυσκολίες κατά την διάρκεια της 

έρευνας. Από την άλλη, όμως, υπήρχαν και επαγγελματίες, οι οποίοι 

ήταν συνεργάσιμοι στο να δώσουν επιπλέον πληροφορίες για τις 

χρήσεις αναψυχής και την περιοχή των Εξαρχείων. 

Στην συνέχεια έγιναν διάφορες ομαδοποιήσεις ( βλ. κεφ. 2 ) των 

κέντρων με βάση: 

α ) Το είδος του κέντρου όσον αφορά τις ηλικίες των ατόμων, 

που συγκεντρώνει, το είδος της μουσικής, που ακούγεται σε αυτό και το 

τι περιέχει το βασικό του μενού. 



β ) Τον κυκλοφοριακό φόρτο, με τον οποίο βαρύνεται η 

περιοχή στην οποία βρίσκεται η χρήση αναψυχής ( συχνή - μέτρια -

πεζόδρομος - πλατεία) και 

γ ) σε τι κτίριο στεγάζεται το κέντρο ( νεοκλασικό -

μεσοπολεμικό - μεταπολεμικό - σύγχρονο). 

Μετά τις ομαδοποιήσεις ακολουθούν οι σχετικοί χάρτες της μελετώμενης 

περιοχής ( από Πολεοδομία Αθηνών ), όπου έχουν γίνει οι παραπάνω 

ομαδοποιήσεις. 

Ακόμη αναφέρονται σημαντικές πληροφορίες ( κτιριολογικές -

πολεοδομικές ) για την περιοχή των Εξαρχείων και τις χρήσεις αναψυχής -

ξεχωριστά για την κάθε μία - με σχετική φωτογραφία ( βλ. κεφ. 3). 

Στο τελευταίο κεφάλαιο αναφέρονται οι παρατηρήσεις και τα σχετικά 

συμπεράσματα, τα οποία προκείπτουν από την όλη διαδικασία της 

έρευνας, για την συγκέντσωση του υλικού της εργασίας. 

Τέλος θα πρέπει να τονιστεί ότι η επιτόπια συλλογή στοιχείων έγινε 

με προσωπική ευθύνη, ενώ η εγκυρότητα και η αληθής διάσταση των 

απαντήσεων στα σχετικά ερωτηματολόγια εξαρτάται σε ένα σημαντικό 

βαθμό στην διάθεση για συνεργασία των ερωτηθέντων. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡ ΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ. 

Τα Εξάρχεια πήραν την ονομασία τους από το όνομα ενός 

μεγαλοεμπόρου τροφίμων, ο οποίος λεγόταν Έξαρχος και είχε 

εγκατασταθεί στην νεοσύστατη τότε γειτονιά γεγονός που θεωρήθηκε σαν 

αφορμή ανάπτυξης και εξέλιξης της περιοχής. 

Στην Αθήνα την εποχή της Τουρκοκρατίας τα σπίτια ήταν κλειστά με 

εσωτερική αυλή. Μετά την απελευθέρωση rης Αθήνας, η μεσαία τάξη 

κατοικούσε προς τα Εξάρχεια, όπου χτίστηκαν απλά σπίτια και αργότερα 

και νεοκλασικά. Τα λαϊκά σπίτια ήταν ερείπια, έτοιμα να πέσουν, μερικά 

από αυτά ήταν από πέτρα, και άλλα από ξύλο και τούβλα. Τα νεοκλασικά 

ήταν μικρές γραφικές μονοκατοικίες με όμορφα πωτότυπα χρώματα όπως 

κόκκινο, κίτρινο κ.α. Είχαν όψεις με πλούσιο αρχιτεκτονικό διάκοσμο, 

πολυποίκιλες σιδεριές και ακροκέραμα. Τα πρώτα πολυόροφα κτίρια 

άρχισαν να κατασκευάζονται στην εποχή του Μεσοπολέμου, από μπετόν 

και ήτdν παρόμοια με αυτά των άλλων ευρωπαϊκών πόλεων. 

Μετά την αύξηση του αστικού πληθυσμού στις αρχές του 20ου 

αιώνα, συσσωρεύονται νέες λειτουργίες στο κέντρο της πρωτεύουσας και 

τα Εξάρχεια δέχονται νέες δραστηριότητες, όπως οικονομικές και 

διοικητικές υπηρεσίες, δηκιγορικά γραφεία, ιατρεία κ.α. Αξίζει να σημειωθεί 

ότι στην περιοχή των Εξαρχείων κάνουν την εμφάνιση τους οι 

περισσότερες, ποσοστιαία, κατασκευές (τριώροφες συνήθως) από 

οπλισμένο σκυρόδεμα γύρω στην δεκαετία του '30 σε σχέση με άλλες 

- 1 -



κεντρικές συνοικίες. Έτσι μετά την περίοδο ττων νεοκλασικών και των 

λαϊκών ισογείων σπιτιών περνάμε στις χαμηλές πολυκατοικίες του 

μεσοπολέμου και έπειτα στην παραγωγή 4όροφων και 5όροφων 

κατασκευών μετά το 1950, οι οποίες αναγείρονται συνήθως από εύπορους 

επαγγελματίες, που τις διαθέτουν για ενοικίαση τα πλεονάζοντα 

διαμερίσματα των ιδιοκτησιών τους . 

Ο οικοδομικός οργασμός συνεχίστηκε και σε όλη την δεκαετία του 

'60, οπότε το μοντέλο της μαζικά παραγόμενης, αστικής πολυκατοικίας 

συμπαρέσυρε πολλά μονώροφα και διώροφα νεοκλασικά κτίσματα της 

περιοχής και κάλυψε πολλούς κενούς ως τότε χώρους . Η πυκνότητα 

δόμησης, τα ύψη των κτιρίων ως αποτέλεσμα της εξάντλησης ως επι το 

πλείστον του Σ.Δ. και η πολεοδομική αναρχία εν γένει σε συνδυασμό με την 

έλλειψη κεντρικού σχεδιασμού (δίκτυα υποδομής, κυκλοφοριακό, χώροι 

στάθμευσης) και την έλλειψη κοινωνικού εξοπλισμού και χώρων 

ψυχαγωγίας, έδωσαν τελικά στην ευρύτερη περιοχή των Εξαρχείων τον 

προβληματικό χαρακτήρα που αθροιστικά απέκτησε, ειδικά μετά τη 

μεταπολίτευση, οπότε θεωρήθηκε και πυρήνας συγκέντρωσης 

περιθωριακών πολιτικών και κοινωνικών ομάδων ,που απέτειναν τη 

οξύτητα του προβλήματος. Λαμβάνοντας υπόψιν τα γενικότερα 

προβλήματα και την υποβάθμιση των όρων ζωής στο κέντρο της Αθήνας 

μετά την δεκαετία του '70 (νέφος, ηχορύπανση, έλλειψη πρασίνου και 

ελεύθερων χώρων στις γειτονιές, κυκλοφοριακό) καθώς και την ευκαιριακή 

εισοδηματική άνοιξη που απόλαυσαν στρώματα μικροαστών και 

μεσοαστών κατα την δεκαετία του '80 οπότε και μετοίκησαν σε βόρεια και 

νότια προάστια, τα Εξάρχεια απέκτησαν σε ορισμένες ζώνες τουλάχιστον , 
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έντονο χαρακτήρα μικτών χρήσεων (τυπογραφεία - εκδοτικοί οίκοι, 

βιβλιοπωλεία, καφετέριες - μπαρ - ταβέρνες - ουζερί κ.α.) . σε πολλές 

περιπτώσεις η συγκέντρωση όλων αυτών των χρήσεων σε μια 

παραδοσιακή γειτονιά του κέντρου που ως το 1975 περίπου επικρατούσε 

το μοντέλο της κατοικίας με τον συνδυασμό των τελείως αναγκαίων 

επαγγελματικών χρήσεων, επέφερε υποβάθμιση των όρων διαβίωσης για 

τους κατοίκους, πολλοί εκ των οποίων εγκατέλειψαν την περιοχή εντός της 

δεκαετίας του '80. το χειρότερο, ίσως, ήταν πως λόγω της διαμορφώμενης 

εικόνας της πλατείας μετά υην μεταπολίτευση οπότε και ταυτίστηκε με 

αριστεριστικές /αναρχικές ομάδες και χρήση ναρκωτικών, πιο πρόσφατα η 

ευρύτερη περιοχή κατέληξε να θεωρείται κακόφημη για ευρέα στρώματα 

πληθυσμού που δεν γνώριζαν την κατάσταση εκ των έσω. Οπωσδήποτε 

αυτή η πραγματικότητα έκανε ακόμα πιο αφόρητη την κατάσταση για τους 

κατοίκους και τους επαγγελματίες που έβλεπαν την γειτονιά τους αβοήθητη 

να μετατρέπεται στο πρώτο γκέτο της μητροπολιτικής Αθήνας ιστορικα και 

οι ίδιοι να αποδιώχνονται εκ των πραγμάτων από τα σπίτια τους . Την 

κατάσταση ενέτεινε και η κρατική αδιαφορία που υπό τον μανδύα της 

καταστολής και της εκδίωξης από την αστυνομία των περιθωριακών 

ομάδων, που σύχναζαν στην πλατεία και την πέριξ περιοχή, έθεσε την 

ευρύτερη περιοχή σε μια καραντίνα όπου απουσίαζε κάθε σχεδιασμός και 

πολεοδομική παρέμβασηπρός ανακούφισή της . Έτσι οι κάτοικοι έφτασαν 

σε σημείο να ζητήσουν, μέσω συλλόγων, συγκεκριμένα μέτρα από την 

πολιτεία και άμεση πραγματοποίησή τους, ώστε η περιοχή να επανέλθει 

μετά από καιρό στον παραδοσιακό της ρόλο και κάτω από ποιοτικούς 

όρους. 
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Σ' αυτό το ιστορικό πλαίσιο αποτυπώνεται η πορεία της ευρύτερης 

περιοχής και η τελική στάση στα 1986 όπου μετά από μελέτες του 

ΥΠΕΧΩΔΕ και του Δήμου Αθηναίων εκπονείται το σχέδιο της ανάπλασης 

του οποίου η εφαρμογή σταδιακά συνεχίζεται ως σήμερα με κύριους άξονες 

έργα αποκαταστάσεων νεοκλασικών κτιρίων, επιλεγμένων 

πεζοδρομήσεων, κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, δημιουργίας χώρων 

στάθμευσης, θεσμοθέτηση χρήσεων γης, βελτίωση κοινωνικού εξοπλισμού 

και δημιουργίας ελεύθερων χώρων και χώρων ψυχαγωγίας . 

1.1 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ 

Τα Εξάρχεια διακρίνονται από έναν παραδοσιακό ιστό και ανάμεικτες 

χρήσεις, που διατηρούν πολλά και σημαντικά ιστορικά και μορφολογικά 

δείγματα των εξελικτικών φάσεων ανάπτυξής τους από το 190 αιώνα έως 

το 1940, περιέχουν σημαντικά τοπόσημα και σημεία αναφοράς στην 

διάρθρωση και στην αντιληπτική εικόνα της σύγχρονης πόλης και 

αναπτύσσονται εντός των ορίων του σημερινού ευρύτερου αθηναϊκού 

κέντρου. 

Η ένταση των τριτογενών χρήσεων όπως εμπόριο, ιδιωτικές και 

δημόσιες υπηρεσίες, και κυρίως η επέκταση των οχλουσών χρήσεων 

(εργαστήρια, συνεργεία, κέντρα διασκέδασης κ.α. ), έχουν εκτοπίσει ως ένα 

βαθμό τους κατοίκους και έχουν δημιουργήσει μια κατάσταση ασύμβατη με 

την οικιστική χρήση των Εξαρχείων και φυσικά ασύμβατη με την ιστορική 

φυσιογνωμία, τη μορφολογία, τις δυνατότητες και τις τεχνικές 

προδιαγραφές του παλαιότερου και νεότερου κτιριακού 

αποθέματος.Ταυτόχρονα η ένταση των χρήσεων γής και η κεντρική θέση 
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της περιοχής ως προς την δομή της πόλης ενισχύουν τα προβλήματα 

κυκλοφορίας και στάθμευσης, ιδιαίτερα σε συγκεκριμένες ώρες αιχμής και 

παρά την ύπαρξη του κυκλοφοριακού δακτυλίου, που ισχύει στο κέντρο της 

Αθήνας. Ακόμη παρατηρούνται τα γνωστά προβλήματα της ατμοσφαιρικής 

ρύπανσης, της ανεπάρκειας των ελεύθερων χώρων και της 

ακαταλληλότητας του δικτύου κίνησης των πεζών. 

Στα πλαίσια του Ρυμοτομικού Σχεδίου ( Ρ.Σ.) Αθηνών έχουν εκπονηθεί 

μελέτες ήπιων αναπλάσεων, με στόχο τα παρακάτω: 

• Την διατήρηση και ανάμειξη της ιστορικής ταυτότητας και του 

αρχιτεκτονικού - πολεοδομικού χαρακτήρα της περιοχής. 

• Τη δημιουργία δικτύου πεζοδρόμων και την ενοποίηση με τους 

γειτονικούς αρχαιολογικούς και ελεύθερους χώρους ( λόφοι, χώροι 

πράσινού κ.λ.π. ). 

• Τον περιορισμό των διαμπερών κυκλοφοριακών κινήσεων. 

• Την απομάκρυνση ορισμένων οχλουσών χρήσεων. 

• Την επαναφορά των κατοίκων στο αναβαθμισμένο οικιστικό 

περιβάλλον. 

Τέλος θα πρέπει να σημειωθεί ότι στις παραπάνω μελέτες δεν δόθηκε 

ιδιαίτερη βαρύτητα στην πρακτική αντιμετώπιση πολλών σημαντικών 

ζητημάτων, όπως στο θέμα της κυκλοφορίας και στάθμευσης, καθώς και 

στις διαδικασίες αναβάθμισης των διατηρητέων κτιρίων . Παρ'όλα αυτά, 

όμως η τάση κατοίκησης προς την περιοχή των Εξαρχείων και η άνοδος 

των αξιών γής, υπογραμμίζουν το θετικό αποτέλεσμα των παραπάνω 

μελετών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΕΣ 



2. Η ΜΕΛΕΤΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Ι ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Α ) Η ΜΕΛΕΤΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 

Ο χωρικός περιορισμός της συνοικίας των Εξαρχείων, όπου θα 

επιχειρήσουμε την έρευνα για τα « Μπάρ και χρήσεις αναψυχής », 

οριοθετείται σύμφωνα με την Πολεοδομία Αθηνών ως εξής : 

• Βόρεια από την οδό Δεληγιάννη 

• Βορειοδυτικά από την οδό Ζαϊμη 

• Δυτικά από τις οδούς Μπόταση και Θεμιστοκλέους 

• Νοτιοδυτικά από την οδό Πανεπιστημίου 

• Νότια από την οδό Χαριλάου Τρικούπη και 

• Βορειοανατολικά από την οδό Καλλιδρομίου 

Θα πρέπει όμως να σημειωθεί ότι κατά περιόδους τα όρια των 

Εξαρχείων μεταβάλλονταν και γι'αυτό τον λόγο η έρευνά μας έχει 

επεκταθεί μέχρι και την οδό Ιπποκράτους. Τα σημερινά, όμως, όρια της 

συνοικίας των Εξαρχείων είναι αυτά που προαναφέρθηκαν. 

Β)ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Με βάση τα στοιχεία από τα ερωτηματολόγια, που υποβλήθηκαν 

στους επαγγελματίες των κέντρων αναψυχής, έγιναν διάφορες 

ομαδοποιήσεις των παραπάνω για να εξαχθούν τα όποια 
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συμπεράσματα ως προς τα κτιριολογικά και πολεοδομικά στοιχεία των 

χρήσεων αναψυχής στην μελετώμενη περιοχή. 

Έτσι οι ομαδοποιήσεις που έγιναν στο κεφάλαιο, που ακολουθεί 

είναι οι εξής : 

• « Ομαδοποίηση ανά Κατηγορία Κέντρων Διασκέδασης » όπου 

περιλαμβάνει το είδος του κέντρου με βάση τις ηλικίες των 

πελατών που το επισκέπτονται, το είδος της μουσικής που 

ακούγεται σε αυτό και το βασικό του μενού. 

• « Ομαδοποίηση ανά Οδικό Άξονα » όπου καταγράφεται ο 

κυκλοφοριακός φόρτος του οδικού άξονα, όπου βρίσκεται η 

χρήση αναψυχής και 

• « Ομαδοποίηση ανά Ηλικία και Διεύθυνση Κτιρίου » όπου 

φαίνεται η παλαιότητα της κατασκευής , στην οποία στεγάζεται το 

κέντρο . 

Τέλος τις παραπάνω ομαδοποιήσεις ακολουθούν τα υπόβαθρα 

της περιοχής των Εξαρχείων, όπου έχουν εντοπισθέι τα στοιχεία , 

που προκείπτουν από τις ομαδοποιήσεις αυτές. 
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2.1 ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ: 

ΚΑΦΕΤΕΡΙΕΣ: CAFE ΝΕΤ ΣΟΛΩΜΟΥ&ΜΠΟΤΑΣΗ 9 

ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΣΠ.ΤΡΙΚΟΥΠΗ 3-5 

CAFE ΣΠ .ΤΡΙΚΟΥΠΗ 3-5 

ΔΙΠΛΟ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 70 

ΤΟΥΝΕΛ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 72 

FLOCAFE ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ&ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 78 

UNDERGROUND Α.ΜΕΤΑΞΑ 21 

JAIN-ΚAFI Α.ΜΕΤΑΞΑ&ΕΜ .ΜΠΕΝΑΚΗ 63-65 

CAFE-CAFE ΕΜ . ΜΠΕΝΑΚΗ 78 

STUDIO ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 3 

ΟΣΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ6 

ΔΙΛΗΜΜΑ ΜΕΘΩΝΗΣ69 

BOURBON ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΙΟΥ 68 

ΜΟΥΡΙΑ ΧΑΡ .ΤΡΙΚΟΥΠΗ&ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΙΟΥ 25 

L'AMI ΧΑΡ .ΤΡΙΚΟΥΠΗ 92 

ΣΕΛΑΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΟΥΣ&ΜΕΘΩΝΗΣ 19 

MONDIAL ΑΡΑΧΩΒΗΣ&ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 56 

ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ ΑΡΑΧΩΒΗΣ12 

ΜΥΛΟΣ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ&ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ 24 

ΒΟΟΖΕ Ν' COFFEE ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 5&ΚΩΛΕΤΤΗ 9 

ΑΞΑΦΝΑ ΕΜ .ΜΠΕΝΑΚΗ 51 

Α.Β . ROCK CAFE ΕΜ .ΜΠΕΝΑΚΗ 53 

JOLLU ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ&ΕΜ .ΜΠΕΝΑΚΗ 53 

ΚΡΙΝΟΣ ΜΠΟΤΑΣΗ&ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 2 

ΟΣΤΡΙΑ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 67 

CAFE ΦΛΟΡΑΝ ΣΤΟΥ 

RESTAURANTS: ΚΩΝΤΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ&ΘΕΜ 1 ΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 80 

OLD BLUE ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 80 
CHARLOTTE AUX 
FRAISES ΕΜ.ΜΠΕΝΑΚΗ 698 

ΟΑΕΙΝΟΝ ΜΑ ΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 79 

ΚΑΦΕΝΕΙΑ: MARONITA ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 74 

ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΕΜ . ΜΠΕΝΑΚΗ 71 

ΛΗΜΝΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 22 

ΟΛΥΜΠΟΣ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 83 
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 

ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΣΟΛΩΜΟΥ 12 

ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΑ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΠ .ΤΡΙΚΟΥΠΗ&ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 5 

PICOLINO ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 68 

ΓΕΥΣΤΙΚΟΝ ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ17 

ΠΕΝΗΝΤΑΠΕΝΤΕ ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΙΟΥ 55 

ΕΣΤΙΑ ΚΩΛΕΤΤΗ 14Α 

BREAK ΤΙΜΕ ΕΜ.ΜΠΕΝΑΚΗ45&ΚΩΛΕΤΤΗ15 

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΠΑΤΟΥΣΑ 8 
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ΡΕΜΠΕΤΑΔΙΚΑ: ΜΠΟΕΜΙΣΣΑ ΣΟΛΩΜΟΥ 17-19 

ΤΑΒΕΡΝΕΣ 

ΨΗΣΤΑΡΙΕΣ: τΑΑΓΡΑΦΑ ΕΜ.ΜΠΕΝΑΚΗ 80 

ΒΕΡΓΙΝΑ ΒΑΛ τΕτΣΙΟΥ 62 

ΡΟΖΑΛΙΑ ΒΑΛτΕτΣΙΟΥ 58-59 

ΕΦΗΜΕΡΟ ΜΕΘΩΝΗΣ 58 

ΝΕΑΠΟΛΗ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ&ΚΑΜΙΔΡΟΜΙΟΥ 29 

ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ ΚΩΛΕττΗ 21 

ΜΕΖΕΔΟΠΩΛΕΙΑ 

ΚΟΥΤΟΥΚΙΑ: ΟΙΝΟΜΑΓΕΙΡΕΜΑτΑ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 66 
το ΠΕΤΑΛΟ ΤΗΣ 

ΓΑτΑΣ ΕΜ.ΜΠΕΝΑΚΗ 69Α 

Η ΓΩΝΙΑ ΑΡΑΧΩΒΗΣ&ΕΜ.ΜΠΕΝΑΚΗ 73 

ΑΜΑΛΑΧΕΙ ΜΕΘΩΝΗΣ 66&ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΙΟΥ 69 

ΑΡΧΟΝΤΙΣΣΑ ΚΩΛΕτΤΗ 1 &ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ 19 
το ΚΟΥΤΟΥΚΑΚΙ 

τΗΣ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑΣ ΚΩΛΕΤΤΗ 1 &ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ 19 

ΣΟΥΒΛΑΤΖΙΔΙΚΑ 

ΠΙΤΣΑΡΙΕΣ: ΣΑΒΒΑΣ ΣΠ.ΤΡΙΚΟΥΠΗ 3-5 

ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 64 

ΜΑΪΝΑΣ ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΙΟΥ 27 

RHINOCEROS ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 52 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΙ ΜΑΝΟΣ ΚΩΛΕττΗ 23&ΘΕΜΙΣτΟΚΛΕΟΥΣ 39 

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ 

ΖΥΘΟΠΟΙΕΙΑ: BEER ACADEMY ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 29 

ΠΛΑτΕΙΑ ΘΕΜΙΣτΟΚΛΕΟΥΣ 76 

ΤΆΝΑΠΛΙ ΕΜ .ΜΠΕΝΑΚΗ 80 

το ΜΟΝΑΣτΗΡΙ ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΙΟΥ 30&ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ 76 

ΤΑ ΤΡΙΑ ΑΔΕΡΦΙΑ ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ 9&ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 48 

MUSIC CLUBS 
ART BARS: UNDERGROUND ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ&Α.ΜΕΤΑΞΑ 25 

KORSO ΕΜ.ΜΠΕΝΑΚΗ 74 

OFF CLUB ΕΜ . ΜΠΕΝΑΚΗ 84 

ΡΕΣΙΤΑΛ ΘΕΜ 1 ΣΤΟΚΛΕΟΥΣ&ΕΡΕΣΣΟΥ 64 

ΑΪΤΝΑ ΕΜ.ΜΠΕΝΑΚΗ 85 

L.A. ROCK CLUB ΜΕΘΩΝΗΣ 58 

ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΙΟ ΚΑΜΙΔΡΟΜΙΟΥ&ΖΩΣΙΜΑτΩΝ 7 

COMEDY CLUB ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 104 

τΕΧΑS ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 54 

STAND CLUB ΤΖΑΒΕΛΛΑ 17 

ΑΝΩΝΥΜΟ ΕΜ.ΜΠΕΝΑΚΗ 69&8ΑΛ ΤΕΣΤΙΟΥ 54 
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ΜΠΑΡ & ΧΡΗΙΕΙΙ ΑΝΑΨVΧΗΣ 

• ΚΑΦΕΤΕΡΙΕΣ (25) 
• CAFE - REST AURANTS (4) 
+ ΚΑΦΕΝΕΙΑ (5) 
"' ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΑ (7) 
Τ ΡΕΜΠΕΤΑΔΙΚΑ (1) 
F ΤΑΒΕΡΝΕΣ - ΨΗΣΤΑΡΙΕΣ (7) 
• ΜΕΖΕΔΟΠΩΛΕΙΑ - ΚΟΥΤΟΥΚΙΑ (7) 
* ΣΟΥΒΛΑΤΖΙΔΙΚΑ- ΠΙΤΣΑΡΙΕΣ (5) 
Ο ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ - ΖΥΘΟΠΟΙΕΙΑ (5) 
% MUSIC CLUBS - ART BARS (11) 

11 
1. 

1 

ι: 
ι 

J, 



!.2 ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑ ΟΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ : 

ΟΝΟΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΣ Α=ΟΝΑΣ 

)Α.ΜΕΤΑΞΑ UNDERGROUND Α.ΜΕΤΑΞΑ21 ΣΥΧΝΗ 

JAIN-ΚAFI Α.ΜΕΤΑΞΑ&ΕΜ.ΜΠΕΝΑΚΗ 63-65 ΣΥΧΝΗ 

J ΑΡΑΧΩΒΗΣ ΔΙΑΠΜΣΙΣ ΑΡΑΧΩΒΗΣ12 ΣΥΧΝΗ 

Η ΓΩΝΙΑ ΑΡΑΧΩΒΗΣ&ΕΜ.ΜΠΕΝΑΚΗ 73 ΣΥΧΝΗ 

MONDIAL ΑΡΑΧΩΒΗΣ&ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 56 ΣΥΧΝΗ 

ι ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ ΡΟΖΑΛΙΑ ΒΑΛ ΤΕΤΣΙΟΥ 58-59 ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 

ΒΕΡΓΙΝΑ ΒΑΛ ΤΕΤΣΙΟΥ 62 ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 

ΤΑ ΤΡΙΑ ΑΔΕΡΦΙΑ ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ 9&ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 48 ΣΥΧΝΗ 

FLOCAFE ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ&ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 78 ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 

ΕΜ.ΜΠΕΝΑΚΗ BREAK ΤΙΜΕ ΕΜ .ΜΠΕΝΑΚΗ 45&ΚΩΛΕΤΤΗ 15 ΣΥΧΝΗ 

ΑΞΑΦΝΑ ΕΜ .ΜΠΕΝΑΚΗ 51 ΣΥΧΝΗ 

Α . Β . ROCK CAFE ΕΜ .ΜΠΕΝΑΚΗ 53 ΣΥΧΝΗ 

ΑΝΩΝΥΜΟ ΕΜ . ΜΠΕΝΑΚΗ 69&8ΑΛΤΕΣΤΙΟΥ 54 ΣΥΧΝΗ & ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 

το ΠΕΤΑΛΟ ΤΗΣ ΓΑΤΑΣ ΕΜ .ΜΠΕΝΑΚΗ 69Α ΣΥΧΝΗ 

CHARLOTTE AUX 
ΕΜ.ΜΠΕΝΑΚΗ 698 ΣΥΧΝΗ 

FRAISES 

ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΕΜ.ΜΠΕΝΑΚΗ 71 ΣΥΧΝΗ 

KORSO ΕΜ .ΜΠΕΝΑΚΗ 74 ΣΥΧΝΗ 

CAFE-CAFE ΕΜ .ΜΠΕΝΑΚΗ 78 ΣΥΧΝΗ 

ΤΑΑΓΡΑΦΑ ΕΜ.ΜΠΕΝΑΚΗ 80 ΣΥΧΝΗ 

ΤΆΝΑΠΛΙ ΕΜ.ΜΠΕΝΑΚΗ 80 ΣΥΧΝΗ 

OFF CLUB ΕΜ.ΜΠΕΝΑΚΗ 84 ΣΥΧΝΗ 

ΑΪΤΝΑ ΕΜ .ΜΠΕΝΑΚΗ 85 ΣΥΧΝΗ 

ΖΩΟΔΟΧΟΥ 
ΝΕΑΠΟΛΗ 

ΖΩΟΔΟΧΟΥ 
. ΣΥΧΝΗ 

ΙΓΗΣ ΠΗΓΗΣ&ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΙΟΥ 29 

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ COMEDY CLUB ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 104 ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 

RHINOCEROS ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 52 ΣΥΧΝΗ 

ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 64 ΣΥΧΝΗ 

ΟΙΝΟΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΑ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 66 ΣΥΧΝΗ 

ΟΣΤΡΙΑ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 67 ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 

PICOLINO ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 68 ΣΥΧΝΗ 

ΔΙΠΛΟ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 70 ΠΛΑΤΕΙΑ 

ΤΟΥΝΕΛ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 72 ΠΛΑΤΕΙΑ 

MARONITA ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 7 4 ΠΛΑΤΕΙΑ 

ΠΛΑΤΕΙΑ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 76 ΠΛΑΤΕΙΑ 

OLD BLUE ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 80 ΠΛΑΤΕΙΑ 

UNDERGROUND ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ&Α .ΜΕΤΑΞΑ 25 ΣΥΧΝΗ 

ΡΕΣΙΤΑΛ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ&ΕΡΕΣΣΟΥ 64 ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ & ΣΥΧΝΗ 
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' 
ΟΝΟΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΣ Α=ΟΝΑΣ 

\ 
7) ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ TEXAS ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 54 ΣΥΧΝΗ 

Β) ΚΑΜΙΔΡΟΜΙΟΥ ΜΑΪΝΑΣ ΚΑΛΛΙΔΡΌΜΙΟΥ 27 ΣΥΧΝΗ 

το ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ 
ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΙΟΥ 30 & ΖΩΟΔΌΧΟΥ 
ΠΗΓΗΣ 76 ΣΥΧΝΗ 

ΠΕΝΗΝΤΑΠΕΝΤΕ ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΙΟΥ 55 ΜΕΤΡΙΑ 

BOURBON ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΙΟΥ 68 ΜΕΤΡΙΑ ~ 
ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΙΟ ΚΑΛΛΙΔΡΟΜIΟΥ&ΖΩΣΙΜΑΤΩΝ 7 ΣΥΧΝΗ ~ 
ΣΕΛΑΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΟΥΣ&ΜΕΘΩΝΗΣ 19 

~ 
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ (&από τις δυο πλευρές) ~ 

9) ΚΩΛΕΤΤΗ ΑΡΧΟΝΤΙΣΣΑ ΚΩΛΕΤΤΗ 1 &ΖΩΟΔΌΧΟΥ ΠΗΓΗΣ 19 ΜΕΤΡΙΑ 
/Λ• 

το ΚΟΥΤΟΥΚΑΚΙ ΤΗΣ -· 
ΚΩΛΕΤΤΗ 1 &ΖΩΟΔΌΧΟΥ ΠΗΓΗΣ 19 

... 
ΒΑΛΕΝΤΙΝΑΣ 

ΜΕΤΡΙΑ 4 
-.1 

ΕΣΤΙΑ ΚΩΛΕΤΤΗ14Α ΜΕΤΡΙΑ ·:ϊ 

ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ ΚΩΛΕΤΤΗ 21 ΜΕΤΡΙΑ 

ΓΙΩΡΓΌΣ ΚΑΙ ΜΑΝΟΣ ΚΩΛΕΤΤΗ 23&ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 39 ΜΕΤΡΙΑ & ΠΕΖΟΔΡΟΜΌΣ 
,, 
:ι 

10) ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ ΟΑΕΙΝΟΝ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 79 ΜΕΤΡΙΑ 

ΟΛΥΜΠΟΣ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 83 ΜΕΤΡΙΑ 

/11) ΜΕΘΩΝΗΣ ΕΦΗΜΕΡΟ ΜΕΘΩΝΗΣ 58 ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 

L.A. ROCK CLUB ΜΕΘΩΝΗΣ 58 ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 

ΑΜΑΛΑΧΕΙ ΜΕΘΩΝΗΣ 66&ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΙΟΥ 69 ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ & ΜΕΤΡΙΑ 

1 
ΔΙΛΗΜΜΑ ΜΕΘΩΝΗΣ 69 ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 

12) ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΒΟΟΖΕ Ν' COFFEE ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ5&ΚΩΛΕΤΤΗ9 ΜΕΤΡΙΑ 

13) ΜΠΟΤΑΣΗ ΚΡΙΝΟΣ ΜΠΟΤΑΣΗ&ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 2 ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ&ΣΥΧΝΗ 

114) ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ JOLLU ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ&ΕΜ .ΜΠΕΝΑΚΗ 53 ΜΕΤΡΙΑ 

ΜΥΛΟΣ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ&ΖΩΌΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ 24 ΜΕΤΡΙΑ 

1
15) ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ sτυοιο ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ3 ΜΕΤΡΙΑ 

ΟΣΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ6 ΜΕΤΡΙΑ 

16) ΠΑΤΟΥΣΑ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΠΑΤΟΥΣΑ 8 ΣΥΧΝΗ 

117) ΣΟΛΩΜΟΥ CAFE ΝΕΤ ΣΟΛΩΜΟΥ&ΜΠΟΤΑΣΗ 9 ΜΕΤΡΙΑ 

ΦΌΙΤΗΤΙΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΣΟΛΩΜΟΥ12 ΜΕΤΡΙΑ 

ΜΠΟΕΜΙΣΣΑ ΣΟΛΩΜΟΥ 17-19 ΜΕΤΡΙΑ 

ι 8) ΣΠ.ΤΡΙΚΟΥΠΗ 
ΛΗΜΝΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ22 ΜΕΤΡΙΑ 

ΣΑΒΒΑΣ ΣΠ .ΤΡΙΚΟΥΠΗ 3-5 ΣΥΧΝΗ & ΠΛΑΤΕΙΑ 

ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΣΠ .ΤΡΙΚΟΥΠΗ 3-5 ΣΥΧΝΗ & ΠΜ ΤΕΙΑ 

1 
CAFE ΣΠ .ΤΡΙΚΟΥΠΗ 3-5 ΣΥΧΝΗ & ΠΛΑΤΕΙΑ 

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΠ .ΤΡΙΚΟΥΠΗ&ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 5 ΣΥΧΝΗ & ΠΛΑΤΕΙΑ 

19) ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ ΓΕΥΣΤΙΚΟΝ ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 17 ΣΥΧΝΗ 

J 
BEER ACADEMY ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 29 ΣΥΧΝΗ 

ΦΛΟΡΑΝ ΣΤΟΥ ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ&ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 80 ΣΥΧΝΗ & ΠΛΑΤΕΙΑ 
ΚΩΝΤΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

- 20) ΤΖΑΒΕΛΛΑ STAND CLUB ΤΖΑΒΕΛΜ17 ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 

21) ΧΑΡ.ΤΡΙΚΟΥΠΗ LΆΜΙ ΧΑΡ .ΤΡΙΚΟΥΠΗ 92 ΣΥΧΝΗ 

ΜΟΥΡΙΑ ΧΑΡ .ΤΡΙΚΟΥΠΗ&ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΙΟΥ 25 ΣΥΧΝΗ 

1 

-
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2.3 ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ : 

ΟΝ Ο ΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ 

UNDERGROUND Α.ΜΕΤΑΞΑ 21 ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΟ 
JAIN-ΚAFI Α.ΜΕΤΑΞΑ&ΕΜ . ΜΠΕΝΑΚΗ 63-65 ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΟ 
ΔΙΑΠΜΣΙΣ ΑΡΑΧΩΒΗΣ12 ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΟ 
Η ΓΩΝΙΑ ΑΡΑΧΩΒΗΣ&ΕΜ . ΜΠΕΝΑΚΗ 73 ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΟ 
MONDIAL ΑΡΑΧΩΒΗΣ&ΜΑΥΡΟΜΙΧΜΗ 56 ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΙΚΟ 
ΡΟΖΑΛΙΑ ΒΜ ΤΕΤΣΙΟΥ 58-59 ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΟ 
ΒΕΡΓΙΝΑ ΒΜ ΤΕΤΣΙΟΥ 62 ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΟ 
ΤΑ τΡΙΑ ΑΔΕΡΦΙΑ ΒΜΤΕτΣΙΟΥ 9&ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 48 ΜΕτΑΠΟΛΕΜΙΚΟ 

FLOCAFE ΒΜτΕΤΣΙΟΥ&ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 78 ΜΕτΑΠΟΛΕΜΙΚΟ 

BREAK ΤΙΜΕ ΕΜ . ΜΠΕΝΑΚΗ 45&ΚΩΛΕΤΤΗ 15 ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΟ 

ΑΞΑΦΝΑ ΕΜ .ΜΠΕΝΑΚΗ 51 ΣΥΓΧΡΟΝΟ 

Α. Β . ROCK CAFE ΕΜ . ΜΠΕΝΑΚΗ 53 ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΟ 

ΑΝΩΝΥΜΟ ΕΜ .ΜΠΕΝΑΚΗ 69&ΒΜΤΕΣΤΙΟΥ 54 ΜΕτ ΑΠΟΛΕΜΙΚΟ 
το ΠΕτΜΟΤΗΣ 

ΕΜ .ΜΠΕΝΑΚΗ 69Α ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΟ 
ΓΑτΑΣ 

CHARLOTTE AUX 
ΕΜ .ΜΠΕΝΑΚΗ 698 ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΟ FRAISES 

ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΕΜ . ΜΠΕΝΑΚΗ 71 ΜΕτΑΠΟΛΕΜΙΚΟ 

KORSO ΕΜ .ΜΠΕΝΑΚΗ 74 ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΟ 
CAFE-CAFE ΕΜ . ΜΠΕΝΑΚΗ 78 ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΟ 
τΑΑΓΡΑΦΑ ΕΜ . ΜΠΕΝΑΚΗ 80 ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΟ 
τΆΝΑΠΛΙ ΕΜ . ΜΠΕΝΑΚΗ 80 ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΟ 

OFF CLUB ΕΜ . ΜΠΕΝΑΚΗ 84 ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΟ 

ΑΤΤΝΑ ΕΜ . ΜΠΕΝΑΚΗ 85 ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΟ 
ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ& 

ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΕΑΠΟΛΗ ΚΜΛΙΔΡΟΜΙΟΥ 29 

COMEDYCLUB ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 104 ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΟ 

RHINOCEROS ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 52 ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΟ 

ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΘΕΜΙΣτΟΚΛΕΟΥΣ 64 ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΟ 
ΟΙΝΟΜΑΓΕΙΡΕΜΑτΑ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 66 ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΟ 

ΟΣτΡΙΑ ΘΕΜΙΣτΟΚΛΕΟΥΣ 67 ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΙΚΟ 

PICOLINO ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 68 ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΟ 

ΔΙΠΛΟ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 70 ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΟ 

ΤΟΥΝΕΛ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 72 ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΟ 

MARONITA ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 74 ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΟ 

ΠΜΤΕΙΑ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 76 ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΟ 
OLD BLUE ΘΕΜΙΣτΟΚΛΕΟΥΣ 80 ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΟ 
UNDERGROUND ΘΕΜΙ ΣΤΟΚΛΕΟΥΣ&Α. Μ Ετ ΑΞΑ 25 ΝΕΟΚΜΣΙΚΟ 

ΡΕΣΙΤΜ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ&ΕΡΕΣΣΟΥ 64 ΝΕΟΚΜΣΙΚΟ 

τΕΧΑS ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 54 ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΟ 

ΜΑΪΝΑΣ ΚΜΛΙΔΡΟΜΙΟΥ 27 ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΟ 

το ΜΟΝΑΣτΗΡΙ 
ΚΜΛΙΔΡΟΜΙΟΥ 30&ΖΩΟΔΟΧΟΥ 

ΠΗΓΗΣ 76 ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΙΚΟ 

- 14 -



1 

1 

1 

ΟΝ Ο ΜΑ 

ΠΕΝΗΝΤΑΠΕΝΤΕ 

BOURBON 
ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΙΟ 

ΣΕΜΣ 

ΑΡΧΟΝΤΙΣΣΑ 

το ΚΟΥΤΟΥΚΑΚΙ 
ΤΗΣ ΒΜΕΝΤΙΝΑΣ 

ΕΣΤΙΑ 

ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΙ ΜΑΝΟΣ 

ΟΑΕΙΝΟΝ 

ΟΛΥΜΠΟΣ 

ΕΦΗΜΕΡΟ 

L.A. ROCK CLUB 
ΑΜΑΛΑΧΕΙ 

ΔΙΛΗΜΜΑ 
ΒΟΟΖΕ Ν ' COFFEE 
ΚΡΙΝΟΣ 

JOLLU 
ΜΥΛΟΣ 

STUDIO 
ΟΣΤΡΙΑ 

ΓΡΗΓΟΡΗΣ 

CAFE ΝΕΤ 
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 
ΚΑΦΕΝΕΙΟ 

ΜΠΟΕΜΙΣΣΑ 

ΛΗΜΝΟΣ 

ΣΑΒΒΑΣ 
ΑΡΧΟΝΤΙΑ 

CAFE 
ΓΡΗΓΟΡΗΣ 

ΓΕΥΣΤΙΚΟΝ 
BEER ACADEMY 
ΦΛΟΡΑΝ ΣΤΟΥ 
ΚΩΝΤΣΤΑΝΤI ΝΟΥ 
STAND CLUB 
LΆΜΙ 

ΜΟΥΡΙΑ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ 

ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΙΟΥ 55 ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΟ 
ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΙΟΥ 68 ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΟ 

ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΙΟΥ&ΖΩΣΙΜΑΤΩΝ 7 ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΟ 

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΟΥΣ&ΜΕΘΩΝΗΣ 19 ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΙΚΟ 
ΚΩΛΕΤΤΗ 1&ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ 19 ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΟ 

ΚΩΛΕΤΤΗ 1 &ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ 19 ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΟ 

ΚΩΛΕΤΤΗ14Α ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΟ 
ΚΩΛΕΤΤΗ 21 ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΙΚΟ 

ΚΩΛΕΤΤΗ 23&ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 39 ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΟ 
ΜΑΥΡΟΜΙΧΜΗ 79 ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΟ 
ΜΑΥΡΟΜΙΧΜΗ 83 ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΟ 

ΜΕΘΩΝΗΣ 58 ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΙΚΟ 

ΜΕΘΩΝΗΣ 58 ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΙΚΟ 

ΜΕΘΩΝΗΣ 66&ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΙΟΥ 69 ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΟ 

ΜΕΘΩΝΗΣ 69 ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΙΚΟ 

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 5&ΚΩΛΕΤΤΗ 9 ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΟ 

ΜΠΟΤΑΣΗ&ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 2 ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΟ 

ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ&ΕΜ .ΜΠΕΝΑΚΗ 53 ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΟ 

ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ&ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ 24 ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 3 ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΙΚΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ6 ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΟ 

ΠΑΤΟΥΣΑ 8 ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΟ 

ΣΟΛΩΜΟΥ&ΜΠΟΤΑΣΗ 9 ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΟ 

ΣΟΛΩΜΟΥ 12 ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΟ 

ΣΟΛΩΜΟΥ 17-19 ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΟ 

ΣΟΛΩΜΟΥ 22 ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΟ 
ΣΠ .ΤΡΙΚΟΥΠΗ 3-5 ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΟ 

ΣΠ .ΤΡΙΚΟΥΠΗ 3-5 ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΟ 
ΣΠ .ΤΡΙΚΟΥΠΗ 3-5 ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΟ 

ΣΠ .ΤΡΙΚΟΥΠΗ&ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 5 ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΟ 

ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ17 ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΟ 

ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 29 ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΟ 

ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ&ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 80 ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΟ 

ΤΖΑΒΕΛΜ17 ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΟ 
ΧΑΡ .ΤΡΙΚΟΥΠΗ 92 ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΟ 

ΧΑΡ .ΤΡΙΚΟΥΠΗ&ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΙΟΥ 25 ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΟ 
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2.4. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Κατά την διάρκεια της έρευνας για τα μπάρ και τις χρήσεις αναψυχής 

στην περιοχή Εξαρχείων μπορεί κανείς να διαπιστώσει τα εξής: 

1°ν. Την περιοχή επισκέπτονται σχεδόν όλες οι ηλικίες , καθώς και οι 

διάφορες κοινωνικές τάξεις . Έτσι μπορεί κανείς να δεί : 

• Έφηβους σε αναψυκτήρια , σουβλατζίδικα , καφετέριες , πολλές από 

τις οποίες διαθέτουν και επιτραπέζια παιχνίδια όπως τάβλι , tαboo 

κ .α . και η μουσική είναι κυρίως rock. 

• Ενήλικες σε καφετέριες , clubs, ρεμπετάδικα , μεζεδοπωλεία , 

κουτούκια , ταβέρνες και ζυθοποιεία . 

• Μεσήλικες ( εύπορους καθώς και μέσης οικονομικά κατάστασης ) σε 

καφετέριες , ταβέρνες , ρεμπετάδικα , μεζεδοπωλεία και restaurants. 

• Ηλικιωμένους σε καφενεία ( μερικά από τα οποία είναι και 

χαρτοπαικτικές λέσχες) , μεζεδοπωλεία , ψησταριές και ταβέρνες . 

• Αρκετοί επιχειρηματίες καταστημάτων αναψυχής προσφέρουν καφέ , 

φαγητό κ .α . - χωρίς χρηματική αμοιβή - σε άτομα , τα οποία κάνουν 

κατάχρηση ψυχοτρόπων ουσιών , επιτελώντας κοινωνικό έργο . 

2°ν. Λόγω της αυξημένης κυκλοφορίας στην περιοχή , εντοπίσθηκε το 

πρόβλημα της στάθμευσης ιδιαίτερα σε συγκεκριμένες ώρες αιχμής . Έτσι 

πολλές φορές ιδιοκτήτες Ι . Χ . αναγκάζονται να παρκάρουν είτε σε ιδιωτικά 

γκαράζ , είτε πάνω στα πεζοδρόμια και στους πεζόδρομους , με αποτέλεσμα 

να μην υπάρχει κατάλληλο δίκτυο κίνησης πεζών. 

- 17 -
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3°ν. Η όχληση που προκαλούν στην περιοχή οι χρήσεις αναψυχής και 

κυρίως γύρω από την πλατεία είναι αρκετά μεγάλη . Η όχληση προκαλείται 

κατά την θερινή περίοδο από τους περαστικούς και τους πελάτες των 

κέντρων, οι οποίοι προτιμούν να κάθονται στους υπαίθριους χώρους των 

καταστημάτων . Έτσι δημιουργείται θόρυβος κυρίως στις ώρες αιχμής. Ενώ 

κατά την διάρκεια της χειμερινής περιόδου οι πελάτες των κέντρων 

διασκέδασης προτειμούν τους εσωτερικούς χώρους αυτών, με αποτέλεσμα 

να ελαττώνεται αισθητά ο βαθμός όχλησης. Και αυτό επειδή τα 

περισσότερα μπάρ διαθέτουν ικανοποιητική ηχομόνωση. 

4°ν. Παρατηρήθηκε ότι κατά την διάρκεια των εορταστικών περιόδων, όπως 

Χριστούγεννα και Πάσχα οι τιμές των προϊότων που προσφέρουν τα μπάρ 

και οι χρήσεις αναψυχής παρουσιάζουν μία μικρή αύξηση (περίπου 0,50 €). 

5°ν. Τα περισσότερα μπάρ και χρήσεις αναψυχής διθέτουν διακόσμηση 

κυρίως από ξύλο και στους τοίχους χρώματα παστέλ ώχρας, μπλε, 

πράσινο κ.α . Στοιχεία που κάνουν αρκετά ευχάριστο το εσωτερικό 

περιβάλλον των κέντρων . 

s0ν. Κανένα από τα κέντρα αναψυχής δεν διαθέτει ξεχωριστές αίθουσες για 

καπνιστές και για μη καπνιστές , γεγονός που στο μέλλον θα υποχρεώσει 

τους επιχειρηματίες των κέντρων, να κατασκευάσουν ξεχωριστές αίθουσες, 

για τον παραπάνω διαχωρισμό . Και αυτό επειδή η κυβέρνηση από τις 31 

ΜαΤου 2002 (Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καπνίσματος) είναι υποχρεωμένη 

να προχωρήσει στην λήψη μέτρων , προκειμένου να πετύχει την προστασία 

των νέων και των παθητικών καπνιστών, αλλά και να συμβάλει στην 

απεξάρτηση των καπνιστών από την βλαβερή αυτή συνήθεια . 
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• Metrorama : 28 Μαϊου 2002, σελ. 2 



ΚΕΦΆΛΑΙΟ 3 

MllAJ> ΚΑΙ ΧJ>ΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΨΥΧΗΣ ΣΤΗΝ 

ΜΕΛΕΤ!~ΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΉ 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

1. Α. ΜΕΤΑΞΑ 

UNDERGROUND CAFE ( Α. ΜΕΤΑΞΑ 21 ) 

Βρίσκεται σε δρόμο συχνής κυκλοφορίας , κοντά στην πλατεία των 

Εξαρχείων . Το κτίριο στο οποίο στεγάζεται είναι μεταπολεμικό με 6 

ορόφους και κύρια χρήση γραφεία και κατοικίες . Το κέντρο διαθέτει 

κλιματισμό - εξαερισμό και ακόμη διαθέτει υπαίθριο χώρο και μοντέρνα 

διακόσμηση , στην οποία επικρατεί το ξύλο και εξωτερικά έχει στους 

τοίχους διακοσμητικά τούβλα και μερικά φυτά , που δίνουν ένα ευχάριστο 

τόνο στην καφετέρια . 



JAIN - KAFI ( Α. ΜΕΤΑΞΑ ΚΑΙ ΕΜ . ΜΠ ΕΝΑΚΗ 63-65) 

Βρίσκεται σε γωνία και σε δρόμους συχνής κυκλοφορίας , όπου οι συνθήκες 

στάθμευσης είναι δύσκολες. Το κτίριο στο οποίο στεγάζεται είναι 

μεταπολεμικό με 6 ορόφους και κύρια χρήση γραφεία και κατοικίες . Το 

κέντρο διαθέτει κλιματισμό - εξαερισμό καθώς και υπαίθριο χώρο . Η 

διακόσμηση είναι μοντέρνα και έχει χαμηλό φωτισμό . Στο πεζοδρόμιο έχει 

μερικά φυτά , που δίνουν ένα ευχάριστο τόνο στην καφετέρια. 



2. ΑΡΑΧΩΒΗΣ 

ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ ( ΑΡΑΧΩΒΗΣ 12 ) 

Βρίσκεται σε δρόμο συχνής κυκλοφορίας , όπου οι συνθήκες στάθμευσης 

είναι δύσκολες . Το κτίριο στο οποίο στεγάζεται είναι μεταπολεμικό με 4 

ορόφους και κύρια χρήση γραφεία και κατοικίες . Το κέντρο διαθέτει 

κλιματισμό - εξαερισμό . Η διακόσμηση είναι μοντέρνα και έχει χαμηλό 

φωτισμό και διαθέτει επιτραπέζια παιχνίδια , με τα οποία οι νέοι περνάνε 

ευχάριστα την ώρα τους . Στο πεζοδρόμιο έχει μερικά φυτά , και 

ζωγραφισμένο ένα graffiti . 



Η ΓΩΝΙΑ ( ΑΡΑΧΩΒΗΣ ΚΑΙ ΕΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ 73) 

Βρίσκεται σε γωνία και σε δρόμους συχνής κυκλοφορίας , όπου οι συνθήκες 

στάθμευσης είναι δύσκολες . Στο πεζοδρόμιο έχει λίγα φυτά. Το κτίριο στο 

οποίο στεγάζεται είναι μεταπολεμικό με 6 ορόφους και κύρια χρήση 

καταστήματα και κατοικίες . Το κέντρο διαθέτει κλιματισμό - εξαερισμό 

καθώς και υπαίθριο χώρο . Η διακόσμηση έχει στοιχεία από ελληνικό νησί 

και επικρατεί το κόκκινο χρώμα στα τραπέζια και τις κουρτίνες. Οι μεζέδες , 

που σερβίρει είναι παραδοσιακοί - ελληνικοί και διαθέτει ζωντανή ελληνική 

μουσική . 



MONDIAL ( ΑΡΑΧΩΒΗΣ ΚΑΙ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 56) 

Βρίσκεται σε γωνία και σε δρόμους συχνής κυκλοφορίας , όπου οι συνθήκες 

στάθμευσης είναι δύσκολες. Το κτίριο στο οποίο στεγάζεται είναι 

μεσοπολεμικό με 3 ορόφους και κύρια χρήση γραφεία . Το κέντρο διαθέτει 

κλιματισμό - εξαερισμό . Η διακόσμηση είναι απλή , κυριαρχεί το άσπρο 

χρώμα στους τοίχους και έχει χαμηλό φωτισμό . Διαθέτει 6 τραπέζια billiards 

και στο εσωτερικό του έχει μερικά φυτά . 



3. ΒΑΛ ΤΕΤΣΙΟΥ 

ΡΟΖΑΛΙΑ ( Βαλτετσίου 58 - 59 ) 

Η ταβέρνα βρίσκεται σε πεζόδρομο κοντά στην πλατεία των Εξαρχείων , 

όπου η κίνηση των πεζών είναι συχνή . Το κτίριο στο οποίο στεγάζεται είναι 

Νεοκλασικό με 1 όροφο και κύρια χρήση ταβέρνα . Το κέντρο διαθέτει 

κλιματισμό - εξαερισμό, καθώς και υπαίθριο χώρο (ακριβώς απέναντι ) με 

πολλά φυτά . Η διακόσμηση είναι απλή , επικρατεί η ώχρα και το ξύλο . Οι 

μεζέδες , που σερβίρει είναι παραδοσιακοί και η μουσική είναι ελληνική. 



Ο υπαίθριος χώρος της ταβέρνας ΡΟΖΑΛΙΑ 

Η πρόσοψη της ψησταριάς ΒΕΡΓΙΝΑ 



ΒΕΡΓΙΝΑ ( ΒΜ ΤΕΤΣΙΟΥ 62 ) 

Η Βεργίνα είναι ψησταριά, η οποία βρίσκεται σε πεζόδρομο κοντά στην 

πλατεία των Εξαρχείων, όπου η κίνηση των πεζών είναι συχνή . Το κτίριο 

στο οποίο στεγάζεται είναι μεσοπολεμικό με 4 ορόφους και κύρια χρήση 

γραφεία και κατοικίες . Το κέντρο διαθέτει κλιματισμό - εξαερισμό, καθώς 

και υπαίθριο χώρο. Η διακόσμηση είναι απλή και η μουσική ελληνική . 



ΤΑ ΤΡΙΑ ΑΔΕΡΦΙΑ ( ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ 9 ΚΑΙ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 48) 

Το εστιατόριο βρίσκεται σε γωνία και σε δρόμους συχνής κυκλοφορίας , 

όπου οι συνθήκες στάθμευσης είναι δύσκολες . Το κτίριο στο οποίο 

στεγάζεται είναι μεταπολεμικό με 5 ορόφους και κύρια χρήση γραφεία και 

κατοικίες . Το κέντρο διαθέτει κλιματισμό - εξαερισμό . Η διακόσμηση είναι 

απλή, κυριαρχεί το άσπρο χρώμα στους τοίχους, έχει έντονο φωτισμό και 

αρκετές γλάστρες με φυτά . 



FLOCAFE (ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 78) 

Η καφετέρια βρίσκεται στην πλατεία των Εξαρχείων , καθώς και σε 

πεζόδρομο.Το κτίριο στο οποίο στεγάζεται είναι μεταπολεμικό με 6 

ορόφους και κύρια χρήση γραφεία και κατοικίες . Το κέντρο διαθέτει 

κλιματισμό - εξαερισμό κι υπαίθριο χώρο, επί της πλατείας . Η διακόσμηση 

είναι μοντέρνα , με ξύλο και έχει χαμηλό φωτισμό . Στον υπαίθριο χώρο 

υπάρχουν φυτά που δίνουν μια ευχάριστη εικόνα στην καφετέρια . 



4. ΕΜ.ΜΠΕΝΑΚΗ 

BREAK ΤΙΜΕ ( ΕΜ . ΜΠΕΝΑΚΗ 45 ΚΑΙ ΚΩΛΕΠΗ 15) 

Το αναψυκτήριο βρίσκεται σε γωνία και σε δρόμους συχνής κυκλοφορίας , 

όπου οι συνθήκες στάθμευσης είναι δύσκολες . αλλά σε κοντινή απόσταση 

υπάρχει γκαράζ. Το κτίριο στο οποίο στεγάζεται είναι μεταπολεμικό με 5 

ορόφους και κύρια χρήση γραφεία και κατοικίες . Το κέντρο διαθέτει 

κλιματισμό - εξαερισμό και υπαίθριο χώρο . Η διακόσμηση είναι απλή , 

κυριαρχεί το άσπρο χρώμα στους τοίχους και είναι πολύ φωτεινό. 

11 .. .ι.. 
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ΑΞΑΦΝΑ(ΕΜ . ΜΠΕΝΑΚΗ51) 

Βρίσκεται σε δρόμο συχνής κυκλοφορίας. Το κτίριο στο οποίο στεγάζεται 

είναι σύγχρονο με 6 ορόφους και κύρια χρήση γραφεία και κατοικίες . Το 

κέντρο διαθέτει κλιματισμό - εξαερισμό και ακόμη διαθέτει υπαίθριο χώρο 

και μοντέρνα διακόσμηση, στην οποία επικρατεί το ξύλο, καθώς και 

διακοσμητική πέτρα . Στο εξωτερικό έχει μερικά φυτά , που δίνουν ένα 

ευχάριστο τόνο στην καφετέρια . 



Α.Β. ROCK CAFE ( ΕΜ . ΜΠΕΝΑΚΗ 53) 

Βρίσκεται σε δρόμο συχνής κυκλοφορίας , όπου οι συνθήκες στάθμευσης 

είναι δύσκολες . Το κτίριο στο οποίο στεγάζεται είναι μεταπολεμικό με 5 

ορόφους και κύρια χρήση καταστήματα και κατοικίες . Το κέντρο διαθέτει 

κλιματισμό - εξαερισμό , καθώς και υπαίθριο χώρο και στο πεζοδρόμιο έχει 

λίγα φυτά . Για διακόσμηση έχει κρεμαστά παλιά αντικείμενα (όπως 

μαριονέτες , δίχτυα κ . α . ) επικρατεί το ξύλο και διαθέτει επιτραπέζια 

παιχνίδια . 
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ΑΝΩΝΥΜΟ ( ΕΜ . ΜΠΕΝΑΚΗ 69 ΚΑΙ ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ 54) 

Το club βρίσκεται σε γωνία , σε πεζόδρομο και δρόμο συχνής κυκλοφορίας , 

όπου οι συνθήκες στάθμευσης είναι δύσκολες . Το κτίριο στο οποίο 

στεγάζεται είναι μεταπολεμικό με 6 ορόφους και κύρια χρήση γραφεία και 

κατοικίες . Το κέντρο διαθέτει κλιματισμό - εξαερισμό . Η διακόσμηση είναι 

μοντέρνα με χαμηλό φωτισμό , και μερικές μέρες διαθέτει ζωντανή Rock 

μουσική . 

. r 



το ΠΕΤΑΛΟ ΤΗΣ ΓΑΤΑΣ ( ΕΜ ΜΠΕΝΑΚΗ 59Α) 

Βρίσκεται σε δρόμο συχνής κυκλοφορίας , όπου οι συνθήκες στάθμευσης 

είναι δύσκολες . Το κτίριο στο οποίο στεγάζεται είναι μεταπολεμικό με 6 

ορόφους και κύρια χρήση γραφεία και κατοικίες. Το κέντρο διαθέτει 

κλιματισμό - εξαερισμό , και έχει διακόσμηση απλή με καδράκια που έχουν 

ιστορικές ενδυμασίες. Μερικές ημέρες της εβδομάδας διαθέτει ζωντανή 

ρεμπέτικη μουσική 



CHARLOTTE AUX FRAISES ( ΕΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ 69
8

) 

Βρίσκεται σε δρόμο συχνής κυκλοφορίας , όπου οι συνθήκες στάθμευσης 

είναι δύσκολες. Το κτίριο στο οποίο στεγάζεται είναι μεταπολεμικό με 6 

ορόφους και κύρια χρήση γραφεία και κατοικίες . Το κέντρο διαθέτει 

κλιματισμό - εξαερισμό , καθώς και υπαίθριο χώρο . Έχει μοντέρνα 

διακόσμηση και επικρατεί το ξύλο , καθώς και το πράσινο χρώμα . 



ΚΑΦΕΝΕΙΟ ( ΕΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ 71 ) 

Το καφενείο βρίσκεται σε δρόμο συχνής κυκλοφορίας. Το κτίριο στο οποίο 

στεγάζεται είναι μεταπολεμικό με 6 ορόφους και κύρια χρήση γραφεία και 

κατοικίες. Το κέντρο διαθέτει κλιματισμό - εξαερισμό και η διακόσμηση του 

είναι απλή και κυριαρχεί το άσπρο χρώμα . Η μουσική, που παίζει είναι 

ελληνική . 



KORSO(EM . MΠENAKH74) 

Το club βρίσκεται σε δρόμο συχνής κυκλοφορίας , όπου οι συνθήκες 

στάθμευσης είναι δύσκολες . Το κτίριο στο οποίο στεγάζεται είναι 

νεοκλασικό με κύρια χρήση κέντρο διασκέδασης . Το κέντρο διαθέτει 

κλιματισμό - εξαερισμό . Η διακόσμηση είναι μοντέρνα και στους τοίχους 

επικρατεί η ώχρα . 'Εχει χαμηλό φωτισμό, και μερικές μέρες διαθέτει 

ζωντανή Rock μουσική (ελληνικό - ξένο). 

-



CAFE - CAFE ( ΕΜ . ΜΠΕΝΑΚΗ 78 ) 

Η καφετέρια βρίσκεται σε δρόμο συχνής κυκλοφορίας , όπου οι συνθήκες 

στάθμευσης είναι δύσκολες. Το κτίριο στο οποίο στεγάζεται είναι 

μεταπολεμικό , με 6 ορόφους και κύρια χρήση κατοικίες . Το κέντρο διαθέτει 

κλιματισμό - εξαερισμό και υπαίθριο χώρο , με φυτά . Η διακόσμηση ε ίναι 

μοντέρνα και επικρατεί το ξύλο . Έχει χαμηλό φωτισμό , και παίζει Rock 

μουσική (ελληνικό - ξένο ). 



ΤΑ ΑΓΡΑΦΑ ( ΕΜ . ΜΠΕΝΑΚΗ 80) 

Βρίσκεται σε δρόμο συχνής κυκλοφορίας , όπου οι συνθήκες στάθμευσης 

είναι δύσκολες . Το κτίριο στο οποίο στεγάζεται είναι μεταπολεμικό με 6 

ορόφους και με κύρια χρήση κατοικίες και γραφεία . Το κέντρο διαθέτει 

κλιματισμό - εξαερισμό και υπαίθριο χώρο . Η διακόσμηση είναι απλή και 

επικρατεί το άσπρο και το κόκκινο , καθώς και το ξύλο Οι μεζέδες , που 

σερβίρει είναι παραδοσιακοί - ελληνικοί και παίζει ελληνική μουσική . 



Τ' ΑΝΑΠΛΙ ( ΕΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ 80) 

Βρίσκεται σε γωνία και σε δρόμους συχνής κυκλοφορίας, όπου οι συνθήκες 

στάθμευσης είναι δύσκολες . Το κτίριο στο οποίο στεγάζεται είναι 

μεταπολεμικό με 6 ορόφους και κύρια χρήση γραφεία και κατοικίες . Το 

κέντρο διαθέτει κλιματισμό - εξαερισμό καθώς και υπαίθριο χώρο . Η 

διακόσμηση έχει στοιχεία από ελληνικό νησί και επικρατεί το μπλέ χρώμα 

στα τραπέζια και τους τοίχους. Οι μεζέδες , που σερβίρει είναι 

παραδοσιακοί - ελληνικοί και παίζει ελληνική μουσική. 

() ... . 

.. 



OFFCLUB(EM . MΠENAKH84) 

Το club βρίσκεται σε δρόμο συχνής κυκλοφορίας , όπου οι συνθήκες 

στάθμευσης είναι δύσκολες . Το κτίριο στο οποίο στεγάζεται είναι 

μεταπολεμικό με 2 ορόφους και κύρια χρήση γραφεία . Το κέντρο διαθέτει 

κλιματισμό - εξαερισμό και έχει μοντέρνα διακόσμηση με ξύλο και χαμηλό 

φωτισμό . 
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Γραμμένα συνθήματα στους τοίχους , (με σπρέυ) που δίνουν μια άσχημη 

αισθητικά εικόνα στον κόσμο. 



ΑΪΤΝΑ ( ΕΜ . ΜΠΑΝΑΚΗ 85) 

Βρίσκεται σε δρόμο συχνής κυκλοφορίας , όπου οι συνθήκες στάθμευσης 

είναι δύσκολες . Το κτίριο στο οποίο στεγάζεται είναι νεοκλασικό, με 1 

όροφο και κύρια χρήση club- καφετέρια . Το κέντρο διαθέτει κλιματισμό -

εξαερισμό . Η διακόσμηση είναι μοντέρνα και επικρατεί το ξύλο . Έχει 

χαμηλό φωτισμό , και παίζει Rock μουσική (ελληνικό - ξένο). 
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5. ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ 

ΝΕΑΠΟΛΗ ( ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΙΟΥ 29 ) 

Η ταβέρνα βρίσκεται σε γωνία και σε δρόμους συχνής κυκλοφορίας , όπου 

οι συνθήκες στάθμευσης είναι δύσκολες . Το κτίριο στο οποίο στεγάζεται 

είναι μεταπολεμικό με 5 ορόφους και κύρια χρήση γραφεία και κατοικίες. Το 

κέντρο διαθέτει κλιματισμό - εξαερισμό . Η διακόσμηση του είναι λιτή και 

επικρατεί το κόκκινο χρώμα στα τραπέζια και τους τοίχους. Οι μεζέδες , που 

σερβίρει είναι παραδοσιακοί - ελληνικοί και το κλίμα συμπληρώνει η 

ελληνική μουσική . 



6. ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 

COMEDY CLUB, 104 ΚΕΝΤΡΟ ΛΟΓΟΥ & ΤΕΧΝΗΣ ( ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 104) 

Το κέντρο λόγου και τέχνης βρίσκεται στον πεζόδρομο της Θεμιστοκλέους 

όπου η κίνηση των πεζών είναι συχνή . Στον πεζόδρομο υπάρχουν φυτά , τα 

οποία δημιουργούν μια δροσερή ατμόσφαιρα για τους πελάτες του 

κέντρου . Το κτίριο στο οποίο στεγάζεται είναι νεοκλασικό με 1 όροφο και 

κύρια χρήση art bar. Το κέντρο διαθέτει κλιματισμό - εξαερισμό . Η 

διακόσμηση είναι λιτή , αλλά πολύ προσεγμένη και ο φωτισμός είναι 

χαμηλός . 

... 



Το κέντρο λόγου και τέχνης στον πεζόδρομο 



RHINOCEROS ( ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 52) 

Η ψησταριά βρίσκεται σε δρόμο συχνής κυκλοφορίας όπου οι συνθήκες 

στάθμευσης είναι δύσκολες . Στεγάζεται σε μεταπολεμικό κτίριο 2 ορόφων 

με κύρια χρήση κατάστημα και κατοικίες . Το κέντρο διαθέτει κλιματισμό -

εξαερισμό . Η διακόσμηση του είναι απλή και επικρατεί το πράσινο και 

άσπρο χρώμα . Οι μεζέδες, που σερβίρει είναι παραδοσιακοί - ελληνικοί και 

οι τιμές του είναι λογικές. 



ΚΑΒΟΥΡΑΣ ( ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 64) 

Βρίσκεται βρίσκεται σε δρόμο συχνής κυκλοφορίας όπου οι συνθήκες 

στά !--1 f:uσηs iναι v παρ ίς Στεγάζεται σ _ ν . οκλα ικό τί ι , μf: 1 όροφο 

και κυρ ι χρήση κ τ στημ . Το κέντρο δ ιαθ τ ι κλιματισμό - ισμό . li 

δ ιακόσμηση του ε ίνα ι απλή και επικρατε ί το άσπρο χρώμα . Οι μ ζ'δ ς, που 

σερβίρει είναι ελληνικοί και οι τιμές του είναι λογικές, ακόμη κάνε ι και 

delivery. 



ΟΙΝΟΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΑ (ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 66) 

Πρόκειται για παραδοσιακό μεζεδοπωλείο που βρίσκεται σε δρόμο συχνής 

κυκλοφορίας . Στεγάζεται σε ένα νεοκλασικό κτίριο, με 1 όροφο και κύριας 

χρήσης κατάστημα και κατοικίες. Το κέντρο διαθέτει κλιματισμό - εξαερισμό. 

Η διακόσμηση του είναι λιτή και επικρατεί το πράσινο και η ώχρα. Τα πιάτα, 

που σερβίρει είναι παραδοσιακά και οι τιμές του είναι προσιτές . 
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Η πρόσοψη του μεζεδολωλείου Οινομαγειρέματα 



ΟΣΤΡΙΑ Cafe ( ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 67) 

Βρίσκεται στον πεζόδρομο της Θεμιστοκλέους κοντά στην πλατεία των 

Εξαρχείων . Η καφετέρια στεγάζεται σε νεοκλασική μεζονέτα , με κύρια 

χρήση καφετέρια . Το κέντρο διαθέτει κλιματισμό - εξαερισμό , καθώς και 

υπαίθριο χώρο, όπου υπάρχουν φυτά που δημιουργούν μια δροσερή και 

ευχάριστη ατμόσφαιρα , για τους πελάτες του μαγαζιού . Η διακόσμηση του 

είναι κλασική και επικρατεί η πέτρα και το ξύλο . Έχει χαμηλό φωτισμό και η 

μουσική που παίζει είναι rock, επιλογές από μια πολύ καλή και πλούσια 

συλλογή δίσκων . 



PICOLINO ( ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 68 ) 

Βρίσκεται σε δρόμο συχνής κυκλοφορίας όπου οι συνθήκες στάθμευσης 

είναι δύσκολες. Στεγάζεται σε νεοκλασικό κτίριο με 1 όροφο και κύρια 

χρήση κατάστημα. Το κέντρο διαθέτει κλιματισμό - εξαερισμό . Η 

διακόσμηση του είναι απλή . Το αναψυκτήριο σερβίρει μικρογεύματα σε 

λογικές τιμές . 



ΔΙΠΛΟ ( ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 70 ) 

Βρίσκεται στην πλατεία των Εξαρχείων . Η καφετέρια στεγάζεται σε ένα 

νεοκλασικό ανακαινισμένο κτίριο, με κύρια χρήση κέντρο αναψυχής . Το 

κέντρο διαθέτει κλιματισμό - εξαερισμό, καθώς και υπαίθριο χώρο, επί της 

πλατείας . Έχει μοντέρνα διακόσμηση και επικρατεί το ξύλο και το 

πορτοκαλί χρώμα . Το πράσινο που έχει στον υπαίθριο χώρο δίνουν μια 

ευχάριστη νότα στην καφετέρια. 
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Το εσωτερικό της καφετέριας Διπλό 



ΤΟΥΝΕΛ ( ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 72 ) 

Το Τούνελ cafe βρίσκεται επί της πλατείας των Εξαρχείων και στεγάζεται 

σε μεταπολεμικό, τριόροφο κτίριο με κύρια χρήση κομμωτήριο και κατοικία . 

Η καφετέρια έχει κλιματισμό - εξαερισμό , καθώς και υπαίθριο χώρο επί της 

πλατείας, όπου υπάρχουν φυτά . Η διακόσμηση είναι λιτή, όπου επικρατεί 

το ξύλο και η ώχρα και η μουσική που παίζει είναι ελληνικό και ξένο rock . 
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MARONITA ( ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 74) 

Βρίσκεται επί της κεντρικής πλατείας των Εξαρχείων, όπου η κίνηση των 

πεζών είναι συχνή. Στεγάζεται σε μεταπολεμικό κτίριο με 5 ορόφους και 

κύριας χρήσης γραφεία και κατοικίες . Το κέντρο διαθέτει κλιματισμό -

εξαερισμό , καθώς και υπαίθριο χώρο επί της πλατείας . Η διακόσμηση του 

είναι λιτή και έχει χαμηλό φωησμό . Παίζει ελληνική λαϊκή μουσική και 

μαζεύει κυρίως ηλικίες άνω των σαράντα . 

. .. 
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ΠΛΑΤΕΙΑ (ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 76 ) 

Πρόκειται για ζυθοποιείο, το οποίο βρίσκεται στην πλατεία των Εξαρχείων 

και το κτίριο στο οποίο στεγάζεται είναι νεοκλασικό με κύρια χρήση 

καφετέρια - ζυθοποιείο . Το κέντρο διαθέτει κλιματισμό - εξαερισμό . Η 

διακόσμηση είναι μοντέρνα, στους τοίχους επικρατεί η ώχρα το ξύλο και 

έχει χαμηλό φωτισμό. Στο εξωτερικό έχει διακοσμητικά τούβλα, που δίνουν 

μια διαφορετική νότα στο κτίριο . 



OLD BLUE ( ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 80) 

Βρίσκεται στην πλατεία των Εξαρχείων . Πρόκειται για cafe restaurant, το 

οποίο στεγάζεται σε μεταπολεμικό κτίριο , με 5 ορόφους και κύρια χρήση 

γραφεία και κατοικίες . Το κέντρο διαθέτει κλιματισμό - εξαερισμό , καθώς και 

υπαίθριο χώρο, επί της πλατείας . Έχει μοντέρνα διακόσμηση και επικρατεί 

το ξύλο και το μπλε χρώμα. Το πράσινο που έχει στον υπαίθριο χώρο 

δίνουν μια ευχάριστη νότα στην καφετέρια . 



UNDERGROUND ( ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ ΚΑΙ Α . ΜΕΤΑΞΑ 25) 

Το club βρίσκεται σε γωνία και σε δρόμους συχνής κυκλοφορίας , όπου οι 

συνθήκες στάθμευσης είναι δύσκολες. Το κτίριο στο οποίο στεγάζεται είναι 

νεοκλασικό , με 1 όροφο και κύρια χρήση club. Το κέντρο διαθέτει 

κλιματισμό - εξαερισμό . Η διακόσμηση του είναι μοντέρνα και επικρατεί το 

ξύλο . Η μουσική που παίζει είναι ελληνικό και ξένο rock και απευθύνεται σε 

ηλικίες άνω των δεκαοχτώ . 



ΡΕΣ\ΤΑΛ ( ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ ΚΑΙ ΕΡΕΣΣΟΥ 64) 

Στεγάζεται σε μια νεοκλασική πέτρινη μονοκατοικία, σε δρόμο συχνής 

κίνησης , με δύσκολες συνθήκες στάθμευσης, αφού το πλάτος του δρόμου 

είναι σχετικά μικρό. Το εξωτερικό και εσωτερικό του κτιρίου είναι βαμμένο 

με ζεστά χρώματα του μπλε και της ώχρας και στην εσωτερική διακόσμηση 

επικρατεί το ξύλο και η πέτρα. Η περικοκλάδα, που έχει τυλίξει γύρω, γύρω 

το κτίριο δίνει μια δροσερή ατμόσφαιρα για του πελάτες του club . 



7. ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 

TEXAS ( ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 54 ) 

Το club βρίσκεται σε δρόμο συχνής κυκλοφορίας, όπου οι συνθήκες 

στάθμευσης πολύ δύσκολες . Στο πεζοδρόμιο έχει λίγα φυτά , που κάνου 

ευχάριστο το εξωτερικό περιβάλλον του μεταπολεμικού κτιρίου, στο οποίο 

στεγάζεται . Κύρια χρήση του κτιρίου είναι γραφεία και φροντιστήριο . Το 

κέντρο διαθέτει κλιματισμό - εξαερισμό, και η διακόσμηση του είναι 

μοντέρνα με ξύλο και χαμηλό φωτισμό. Το κλίμα συμπληρώνει η δυνατή 

rock μουσική . 



8. ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΙΟΥ 

ΜΑΪΝΑΣ ( ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΙΟΥ 27) 

Πρόκειται για πιτσαρία , η οποία βρίσκεται σε δρόμο συχνής κυκλοφορίας , 

όπου οι συνθήκες στάθμευσης είναι δύσκολες . Το κτίριο στο οποίο 

στεγάζεται είναι μεταπολεμικό με 5 ορόφους..και κύρια χρήση καταστήματα 

και κατοικίες. Το κέντρο διαθέτει κλιματισμό - εξαερισμό και στο εσωτερικό 

έχει επένδυση με ταπετσαρία στο χρώμα της ώχρας . 

__;__ _________ . 



το ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ( ΚΑΛΛΙΔΡΙΜΙΟΥ 30 ΚΑΙ ΣΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ 76 ) 

Το εστιατόριο στεγάζεται σε μεσοπολεμική μονοκατοικία και στην γωνία 

δρόμων συχνής κυκλοφορίας . Το κτίριο διαθέτει κλιματισμό - εξαερισμό και 

η διακόσμηση του είναι πολύ προσεγμένη, με παραδοσιακά τραπεζάκια και 

χαμηλό φωτισμό. Το κλίμα συμπληρώνει η ελληνική μουσική από μια καλή 

και πλούσια συλλογή δίσκων. 



ΠΕΝΗΝΤΑΠΕΝΤΕ ( ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΙΟΥ 55) 

Το αναψυκτήριο βρίσκεται σε ένα ζεστό χώρο και σε δρόμο μέτριας 

κυκλοφορίας. Στεγάζεται σε μεταπολεμικό κτίριο, με 4 ορόφους και κύρια 

χρήση κατοικίες και γραφεία . Το κέντρο διαθέτει κλιματισμό - εξαερισμό και 

η διακόσμηση είναι λιτή και επικρατεί το πράσινο χρώμα. Η μουσική που 

παίζει είναι έντεχνο ελληνικό τραγούδι . 

Ν 
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BOURBON ( ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΙΟΥ 68 ) 

Βρίσκεται σε δρόμο μέτριας κυκλοφορίας, όπου οι συνθήκες στάθμευσης 

είναι δύσκολες . Το κτίριο στο οποίο στεγάζεται είναι μεταπολεμικό με 4 

ορόφους και κύρια χρήση γραφεία και κατοικίες . Το κέντρο διαθέτει 

κλιματισμό - εξαερισμό και εσωτερικό χώρο με rock στιλ και χαμηλό 

φωτισμό . 



ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΙΟ ( ΚΑΜΙΔΡΟΜΙΟΥ ΚΑΙ ΖΩΣΙΜΑΤΩΝ 7) 

Το Καλλιδρόμιο βρίσκεται σε γωνία και σε δρόμους συχνής κυκλοφορίας , 

όπου οι συνθήκες στάθμευσης είναι δύσκολες . Στεγάζεται σε μια 

νεοκλασική μονοκατοικία με ακροκέραμα κύρια χρήση club . Η σύγχρονη 

αισθητική , τα ανεπιτήδευτο ύφος και η άνετη ατμόσφαιρα του χώρου 

δημιουργούν ένα ξεχωριστό περιβάλλον για την νυχτερινή διασκέδαση . 
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ΣΕΛΑΣ ( ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΘΩΝΗΣ 19) 

Πρόκειται για καφετέρια , η οποία βρίσκεται σε πεζόδρομο με συχνή κίνηση 

πεζών . Το κτίριο στο οποίο στεγάζεται είναι μεσοπολεμικό με 3 ορόφους 

και κύρια χρήση κατοικίες . Το κέντρο έχει κλιματισμό - εξαερισμό καθώς και 

υπαίθριο χώρο στον πεζόδρομο. Η διακόσμηση του είναι απλή , με ξύλο και 

διαθέτει επιτραπέζια παιχνίδια με τα οποία οι νέοι περνούν ευχάριστα την 

ώρα τους . 



10. ΚΩΛΕΤΤΗ 

ΑΡΧΟΝΤΙΣΣΑ ( ΚΩΛΕΠΗ 1 ΚΑΙ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ 19) 

Ανακαινισμένο νεοκλασικό κτίριο που θυμίζει παλιά Αθήνα, βρίσκεται σε 

δρόμο μέτριας κυκλοφορίας . Το κτίριο διαθέτει κλιματισμό - εξαερισμό και 

διακόσμηση με παραδοσιακά στοιχεία που κοσμούν τον χώρο και 

προσθέτουν μια ξεχωριστή ομορφιά . Το κλίμα συμπληρώνεται με την 

ζωντανή ρεμπέτικη και έντεχνη ελληνική μουσική . Οι τιμές του είναι λογικές 

και απευθύνεται σε ηλικίες άνω των είκοσι ετών . 
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το ΚΟΥΤΟΥΚΑΚΙ ΤΗΣ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑΣ ( ΚΩΛΕΤΤΗ 1 ΚΑΙ ΖΩΟΔΟΧΟΥ 

ΠΗΓΗΣ 19) 

Βρίσκεται σε ανακαινισμένο νεοκλασικό κτίριο που θυμίζει παλιά Αθήνα , σε 

δρόμο μέτριας κυκλοφορίας . Το κτίριο διαθέτει κλιματισμό - εξαερισμό και 

έχει κύρια χρήση μεζεδοπωλείο . Συνδυάζει παλιά ταβέρνα και 

μεζεδοπωλείο και η διακόσμηση του διακρίνεται από παραδοσιακά 

στοιχεία , που κοσμούν τον χώρο και γεννάει μνήμες με ελληνική κουζίνα . 

Διαθέτει ζωντανή ρεμπέτικη και έντεχνη ελληνική μουσική . 
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Σον ίδιο νεοκλασικό κτίριο στεγάζονται 11 Η αρχόντισσα " και 

" Το κουτουκάκι της Βαλεντίνας 11 



ΕΣΤΙΑ ( ΚΩΛΕΠΗ 14Α) 

Βρίσκεται σε δρόμο μέτριας κυκλοφορίας και συνθήκες στάθμευσης είναι 

δύσκολες, αλλά σε κοντινή απόσταση υπάρχει ιδιωτικό γκαράζ . Το κτίριο 

στο οποίο στεγάζεται είναι μεταπολεμικό με 3 ορόφους και κύρια χρήση 

γραφεία και κατοικίες . Το κέντρο διαθέτει κλιματισμό - εξαερισμό και ακόμη 

διαθέτει υπαίθριο χώρο . Η διακόσμηση του είναι λιτή , και επικρατεί το 

άσπρο. 

--/ --
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ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ ( ΚΩΛΕΤΤΗ 21 ) 

Το ταβερνάκι βρίσκεται σε δρόμο μέτριας κυκλοφορίας με δύσκολες 

συνθήκες στάθμευσης . Στεγάζεται σε μεσοπολεμικό κτίριο με κύρια χρήση 

κέντρο διασκέδασης . Το κέντρο διαθέτει εσωτερική αυλή, όπου τα διάφορα 

φυτά δημιουργούν μια δροσερή ατμόσφαιρα για τους πελάτες του 

μαγαζιού . Το κλίμα γίνεται ακόμα πιο ευχάριστο με την ελληνική μουσική 

που παίζει . 



ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΙ ΜΑΝΟΣ ( ΚΩΛΕΠΗ 23 ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 29) 

Πρόκειται για σουβλατζίδικο, το οποίο βρίσκεται σε πεζόδρομο μέτριας 

κυκλοφορίας πεζών. Στεγάζεται σε κτίριο μεταπολεμικό με 4 ορόφους και 

κύρια χρήση κατοικίες και γραφεία . Η διακόσμηση του μαγαζιού είναι απλή , 

επικρατεί το ξύλο και εξωτερικά έχει διακοσμητικά τούβλα που δίνουν μια 

ευχάριστη νότα στο σουβλατζίδικο, τέλος το κέντρο διαθέτει κλιματισμό -

εξαερισμό . 



1 Ο. ΜΑ ΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 

ΟΑΕΙΝΟΝ ( ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 79) 

Βρίσκεται σε δρόμο μέτριας κυκλοφορίας και σε μεταπολεμικό κτίριο 5 

ορόφων, κύριας χρήσης κατοικίες . Η διακόσμηση του κέντρου είναι πολύ 

προσεγμένη και επικρατεί το ξύλο . Συνδυάζει καφετέρια και creperie και η 

μουσική που παίζει είναι rock. 



ΟΛ ΥΜΠΟΣ ( ΜΑ ΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 83 ) 

Βρίσκεται σε δρόμο μέτριας κυκλοφορίας και σε μεταπολεμικό κτίριο 5 

ορόφων, κύριας χρήσης κατοικίες . Η διακόσμηση του είναι απλή και 

επικρατεί το άσπρο και το κόκκινο . Πρόκειται για ένα καφενείο με ευχάριστο 

και ζεστό περιβάλλον στο οποίο περνούν την ώρα τους τα ηλικιωμένα 

άτομα ακούγοντας ελληνική μουσική . 



11. ΜΕΘΩΝΗΣ 

ΕΦΗΜΕΡΟ(ΜΕΘΩΝΗΣ58) 

το εφήμερο βρίσκεται σε πεζόδρομο κοντά στην πλατεία των Εξαρχείων 

και στεγάζεται σε μεσοπολεμικό κτίριο με κύρια χρήση κέντρα διασκέδασης . 

Το κέντρο έχει κλιματισμό - εξαερισμό καθώς και υπαίθριο χώρο . Η 

διακόσμηση του μαγαζιού είναι αρκετά προσεγμένη με παραδοσιακά 

στοιχεία να κοσμούν τον χώρο και να του προσθέτουν μια ξεχωριστή 

ομορφιά. 

. ...,.. 
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L.A. ROCK CLUB ( ΜΕΘΩΝΗΣ 58) 

Βρίσκεται σε πεζόδρομο κοντά στην πλατεία των Εξαρχείων και στεγάζεται 

σε μεσοπολεμικό κτίριο με κύρια χρήση κέντρα διασκέδασης. Το κέντρο 

έχει κλιματισμό - εξαερισμό και η διακόσμηση του έχει rock στιλ και 

επικρατεί το ξύλο . Το rock κλίμα έρχεται να συμπληρώσει η μουσική . Rock 

παλιά και καινούρια, επιλογές από μια καλή πλούσια συλλογή δίσκων . 



ΑΜΑ ΛΑΧΕΙ ( ΜΕΘΩΝΗΣ 66 ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΙΟΥ 69) 

Το μεζεδοπωλείο στεγάζεται σε μια νεοκλασική πέτρινη μονοκατοικία σε 

έναν πεζόδρομο κοντά στην πλατεία των Εξαρχείων . Το κέντρο διαθέτει 

κλιματισμό - εξαερισμό και υπαίθριο χώρο , με πολλά τραπέζια και φυτά 

που δημιουργούν ευχάριστη και δροσερή ατμόσφαιρα για τους πελάτες του 

κέντρου , η μουσική που παίζει είναι ελληνική . 



ΔΙΛΗΜΜΑ ( ΜΕΘΩΝΗΣ 69) 

Στεγάζεται σε μεσοπολεμική μονοκατοικία σε έναν πεζόδρομο των 

Εξαρχείων με συχνή κίνηση πεζών . Η καφετέρια διαθέτει κλιματισμό -εξα-

ερισμό και η διακόσμηση της είναι μοντέρνα με ξύλο και παλιά αντικείμενα 

και στους εξωτερικούς τοίχους υπάρχουν διακοσμητικά τούβλα. Η rock 

μουσική δίνει μια ευχάριστη νότα στο κέντρο . 

-



12. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

ΒΟΟΖΕ Ν' COFFEE ( ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 5 ΚΑΙ ΚΩΛΕΠΗ 9) 

Βρίσκεται σε γωνία και σε δρόμους μέτριας κυκλοφορίας , όπου οι συνθήκες 

στάθμευσης είναι δύσκολες. Το κτίριο στο οποίο στεγάζεται είναι 

μεσοπολεμικό με 3 ορόφους και κύρια χρήση γραφεία και κατοικίες. Το 

κέντρο διαθέτει κλιματισμό - εξαερισμό καθώς και υπαίθριο χώρο . Η 

διακόσμηση είναι μοντέρνα , κυριαρχεί το ώχρα στους τοίχους και το ξύλο , ο 

φωτισμός είναι χαμηλός και η μουσική που παίζει είναι rock και heaνy 

metal. 
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13. ΜΠΟΤΑΣΗ 

ΚΡΙΝΟΣ ( ΜΠΟΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 2) 

Το ζαχαροπλαστείο βρίσκεται σε πεζόδρομο και δρόμο συχνής 

κυκλοφορίας . Το κτίριο στο οποίο στεγάζεται είναι μεταπολεμικό με 6 

ορόφους και κύρια χρήση φροντιστήριο και γραφεία . Το κέντρο διαθέτει 

υπαίθριο χώρο και κλιματισμό - εξαερισμό. Εκτός από ζαχαροπλαστείο 

λειτουργεί και σαν φούρνος, η διακόσμησή του είναι λιτή . 



14. ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 

JOLLU ( ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΜ . ΜΠΕΝΑΚΗ 53) 

Στεγάζεται σε μεταπολεμικό κτίριο , με 6 ορόφους και κύρια χρήση γραφεία 

και κατοικίες . Ο δρόμος στον οποίο βρίσκεται είναι μέτριας κυκλοφορίας . Το 

κέντρο διαθέτει κλιματισμό - εξαερισμό και υπαίθριο χώρο . Η διακόσμηση 

είναι απλή , με διακοσμητικά λαμπάκια να κοσμούν τον χώρο . Ακόμη η 

καφετέρια διαθέτει επιτραπέζια παιχνίδια , με τα οποία οι νέοι περνούν 

ευχάριστα την ώρα τους . 



ΜΥΛΟΣ ( ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ 24) 

Η καφετέρια βρίσκεται σε δρόμο μέτριας κυκλοφορίας και στεγάζεται σε 

μεταπολεμικό κτίριο , με 6 ορόφους . Το κέντρο διαθέτει κλιματισμό - εξαε-

ρισμό και υπαίθριο χώρο, όπου το κίτρινο χρώμα στις καρέκλες κάνει την 

ατμόσφαιρα ευχάριστη για τους πελάτες του μαγαζιού . Η απλή διακόσμηση 

με παλιά αντικείμενα και ξύλινα διακοσμητικά δοκάρια δημιουργούν ένα 

ζεστό περιβάλλον στο εσωτερικό του κέντρου. 



14. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 

STOUDIO ( ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 3) 

Βρίσκεται σε δρόμο μέτριας κυκλοφορίας, με δύσκολες συνθήκες 

στάθμευσης . Στεγάζεται σε μεσοπολεμικό τριώροφο κτίριο με κύρια χρήση 

γραφεία. Το κτίριο έχει κλιματισμό - εξαερισμό και η διακόσμηση του είναι 

λιτή και επικρατεί το κίτρινο και πράσινο χρώμα . Ακόμη στο εσωτερικό έχει 

διακοσμητικά πλακάκια , που σχηματίζουν στον τοίχο γιρλάντα . Η καφετέρια 

διαθέτει ποικιλία από επιτραπέζια παιχνίδια και η μουσική που παίζει είναι 

rock (ελληνική - ξένη ). 



ΟΣΤΡΙΑ ( ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 6 ) 

Στεγάζεται σε μια νεοκλασική μονοκατοικία με κύρια χρήση καφετέρια . Το 

κέντρο διαθέτει κλιματισμό - εξαερισμό , καθώς και υπαίθριο χώρο , όπου 

υπάρχουν φυτά που δημιουργούν μια δροσερή και ευχάριστη ατμόσφαιρα , 

για τους πελάτες του μαγαζιού . Η διακόσμηση του είναι κλασική και 

επικρατεί η πέτρα και το ξύλο . Έχει χαμηλό φωτισμό και η μουσική που 

παίζει είναι rock, επιλογές από μια πολύ καλή και πλούσια συλλογή 

δίσκων . 



16. ΠΑΤΟΥΣΑ 

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ( ΠΑΤΟΥΣΑ 8 ) 

Βρίσκεται σε δρόμο συχνής κυκλοφορίας, όπου οι συνθήκες στάθμευσης 

είναι δύσκολες . Το αναψυκτήριο διαθέτει κλιματισμό - εξαερισμό και 

στεγάζεται σε μεταπολεμικό κτίριο, με 6 ορόφους και κύρια χρήση γραφεία 

και κατοικίες . Ακόμη η διακόσμηση του είναι απλή και κυριαρχεί το 

πράσινο, η μουσική που βάζει είναι έντεχνο ελληνικό , rock και pop . 
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17. ΣΟΛΩΜΟΥ 

CAFE ΝΕΤ ( ΣΟΛΩΜΟΥ ΚΑΙ ΜΠΟΤΑΣΗ 9) 

Πρόκειται για καφετέρια με computer σε δρόμο μέτριας κυκλοφορίας όπου 

οι συνθήκες στάθμευσης είναι δύσκολες . Στεγάζεται σε μεταπολεμικό κτίριο 

με 4 ορόφους και κύριας χρήσης γραφεία. Το κέντρο διαθέτει κλιματισμό 

και εξαερισμό και η διακόσμηση του είναι μοντέρνα , στους τοίχους 

επικρατεί το άσπρο χρώμα και είναι πολύ φωτεινό . 

-· 
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ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ( ΣΟΛΩΜΟΥ 12 ) 

Στεγάζεται σε ένα μεταπολεμικό κτίριο , με 5 ορόφους και κύριας χρήσης 

κατοικίες και γραφεία . Βρίσκεται σε δρόμο μέτριας κυκλοφορίας με 

δύσκολες συνθήκες στάθμευσης , κοντά στην πλατεία Εξαρχείων . Το κέντρο 

διαθέτει κλιματισμό - εξαερισμό, καθώς και υπαίθριο χώρο . Η μοντέρνα 

διακόσμηση με ξύλο κάνει το εσωτερικό περιβάλλον του κέντρου πολύ 

ευχάριστο . 
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ΜΠΟΕΜΙΣΣΑ ( ΣΟΛΩΜΟΥ 17-19 ) 

Βρiσκεται σε δρόμο μέτριας κυκλοφορίας, όπου οι συνθήκες στάθμευσης 

είναι δύσκολες . Το κτίριο στο οποίο στεγάζεται είναι μεταπολεμικό, με 5 

ορόφους και κύρια χρήση φροντιστήριο και γραφεία . Η διακόσμηση ίν ι 

απλή, επικρατεί το άσπρο χρώμα και το κέντρο διαθέτει ζωντανή μουσική 

(ρεμπέτικα). 

Λ Α ϊ Κ 



ΛΗΜΝΟΣ(ΣΟΛΩΜΟΥ22) 

Το καφενείο βρίσκεται σε δρόμο μέτριας κυκλοφορίας , όπου οι συνθήκες 

στάθμευσης είναι δύσκολες , αλλά σε κοντινή απόσταση υπάρχει γκαράζ. 

Το κτίριο στο οποίο στεγάζεται είναι μεταπολεμικό , με 6 ορόφους και κύρια 

χρήση κατοικίες και γραφεία. Το κέντρο διαθέτει κλιματισμό - εξαερισμό και 

τρία τραπέζια στον υπαίθριο χώρο . Η διακόσμηση είναι λιτή και 

συγκεντρώνει πολλούς ηλικιωμένους που περνούν ευχάριστα την ώρα 

τους , ακούγοντας μουσική και πίνοντας καφέ σε λογική τιμή . 



18. ΣΠ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 

ΣΑΒΒΑΣ ( ΣΠ . ΤΡΙΚΟΥΠΗ 3-5 ) 

Πρόκειται για σουβλατζίδικο , το οποίο στεγάζεται σε μεταπολεμικό κτίριο με 

6 ορόφους και κύρια χρήση γραφεία και κατοικίες. Βρίσκεται κοντά στην 

πλατεία των Εξαρχείων και έχει υπαίθριο χώρο επί της πλατείας . Η πέτρα 

στους τοίχους , καθώς και το κίτρινο και μπλε χρώμα δημιουργούν μια 

ευχάριστη ατμόσφαιρα , η οποία συμπληρώνεται με καδράκια από παλιές 

διαφημίσεις τσιγάρων. 



~· 

Η πέτρα στους τοίχους και καδράκια από παλιές διαφημίσεις τσιγάρων στο 

εσωτερικό του Σάββα . 



ΑΡΧΟΝΤΙΑ ( ΣΠ . ΤΡΙΚΟΥΠΗ 3-5) 

Βρίσκεται κοντά στην πλατεία των Εξαρχείων και έχει υπαίθριο χώρο με 

τρία τραπέζια . Στεγάζεται σε μεταπολεμικό κτίριο , με 6 ορόφους και κύρια 

χρήση γραφεία και κατοικίες . Το κέντρο διαθέτει κλιματισμό - εξαερισμό και 

απλή διακόσμηση με ξύλο και χαμηλό φωτισμό , ακόμη επικρατεί το κίτρινο 

στους τοίχους . 



CAFE ( ΣΠ . ΤΡΙΚΟΥΠΗ 3-5 ) 

Το Cafe βρίσκεται σε δρόμο συχνής κυκλοφορίας , κοντά στην πλατεία των 

Εξαρχείων . Το κτίριο στο οποίο στεγάζεται είναι μεταπολεμικό , με 6 

ορόφους και κύρια χρήση κατοικίες και γραφεία . Το κέντρο διαθέτει 

κλιματισμό - εξαερισμό και η διακόσμηση του είναι λιτή με χαμηλό φωτισμό . 

Συγκεντρώνει κυρίως μεγάλες ηλικίες και παίζει ελληνική (λαϊκή ) μουσική . 



ΓΡΗΓΟΡΗΣ ( ΣΠ . ΤΡΙΚΟΥΠΗ ΚΑΙ ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 5) 

Βρίσκεται σε δρόμο συχνής κυκλοφορίας , κοντά στην πλατεία των 

Εξαρχείων . Το αναψυκτήριο διαθέτει κλιματισμό - εξαερισμό και στεγάζεται 

σε μεταπολεμικό κτίριο , με 6 ορόφους και κύρια χρήση γραφεία και 

κατοικίες . Ακόμη η διακόσμηση του είναι απλή και κυριαρχεί το πράσινο , η 

μουσική που βάζει είναι έντεχνο ελληνικό , rock και pop. 



19. ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 

ΓΕΥΣΤΙΚΟΝ ( ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 17 ) 

Το γευστικόν βρίσκεται σε δρόμο συχνής κυκλοφορίας κοντά στην πλατεία 

των Εξαρχείων και στεγάζεται σε μεταπολεμικό κτίριο , με 5 ορόφους και 

κύρια χρήση γραφεία και κατοικίες. Το κτίριο διαθέτει κλιματισμό - εξα

ερισμό και λειτουργεί και σαν φούρνος. Η διακόσμηση του αναψυκτηρίου 

είναι απλή με ξύλο και επικρατεί η ώχρα . 



BEER ACADEMY ( ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 29 ) 

Το ζυθοποιείο βρίσκεται σε δρόμο συχνής κυκλοφορίας , όπου οι συνθήκες 

στάθμευσης είναι δύσκολες . Το κτίριο στο οποίο στεγάζεται είναι 

μεταπολεμικό , με 5 ορόφους και κύρια χρήση κατοικίες και διαγνωστικό 

κέντρο . Το κέντρο διαθέτει κλιματισμό - εξαερισμό και η διακόσμηση του 

είναι μοντέρνα και επικρατεί το ξύλο . Έχει χαμηλό φωτισμό , και παίζει Rock 

μουσική (ελληνικό - ξένο) . Τέλος διαθέτει πολλά είδη μπύρας . 



ΦΛΟΡΑΝ ΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ( ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 80) 

Βρίσκεται στην πλατεία των Εξαρχείων και σε δρόμο συχνής κυκλοφορίας 

και στεγάζεται σε μεταπολεμικό κτίριο με 5 ορόφους . Το κτίριο διαθέτει 

κλιματισμό - εξαερισμό, καθώς και υπαίθριο χώρο επί της πλατείας . Η 

διακόσμηση είναι μοντέρνα και επικρατεί το ξύλο, καθώς και χαμηλός 

φωτισμός. 



20. ΤΖΑΒΕΛΛΑ 

STAND CLUB ( ΤΖΑΒΕΛΜ 17) 

Το club βρίσκεται σε πεζόδρομο με μέτρια κίνηση πεζών . Στεγάζεται σε ένα 

επιβλητικό νεοκλασικό κτίριο, με κύρια χρήση κέντρο διασκέδασης . Το 

κτίριο διαθέτει κλιματισμό - εξαερισμό και η μοντέρνα διακόσμηση σε 

συνδυασμό με την rock μουσική δημιουργούν ένα ευχάριστο κλίμα στο 

εσωτερικό του club. 



ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 

L' ΑΜΙ ( ΧΑΡ . ΤΡΙΚΟΥΠΗ 92) 

Πρόκειται για ζαχαροπλαστείο - φούρνο, που βρίσκεται σε δρόμο συχνής 

κυκλοφορίας και κοντά σε στάση λεωφορείο . Το κτίριο στο οποίο 

στεγάζεται είναι μεταπολεμικό , με 6 ορόφους και κύριας χρήσης κατοικίες 

και γραφεία. Το ζαχαροπλαστείο διαθέτει κλιματισμό - εξαερισμό και 

υπαίθριο χώρο . Έχει λιτή διακόσμηση , με βιτρίνες (που έχουν γλυκίσματα) 

Και επικρατεί η ώχρα στους τοίχους . 



ΜΟΥΡΙΑ ( ΧΑΡ . ΤΡΙΚΟΥΠΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΙΟΥ 25) 

Η Μουριά βρίσκεται σε δρόμο συχνής κυκλοφορίας όπου οι συνθήκες 

στάθμευσης είναι δύσκολες. Η καφετέρια στεγάζεται σε μεταπολεμικό 

κτίριο , με 6 ορόφους και κύρια χρήση κατοικίες και γραφεία . Το κέντρο 

διαθέτει κλιματισμό - εξαερισμό , και η διακόσμηση του είναι τέτοια, ώστε να 

συνδυάζει παραδοσιακό καφενείο και καφετέρια . Έχει πολύχρωμες 

καρέκλες ( σε νησιώτικο στιλ ) που δημιουργούν μια χαρούμενη 

ατμόσφαιρα για τους πελάτες του κέντρου. 



ΠΑΡ Α~ΤΙΙΜΑ Α 

Γ.Ο.Κ. 

Στην συνέχεια παρατίθεται ένα μέρος από τον Γενικό Οικοδομικό 

Κανονισμό, όπου περιλαμβάνονται τα σημαντικότερα άρθρα για τα μπάρ 

και τις χρήσεις αναψυχής. 



. . 
Κοτοpτήμ;ατσ Ύyειονομικ<>Q 'Ελέγχου : Τόμα: . ΓΌ ΜσΤ. ~γ. ·1 s, 
ΤΕΥΧQΣ 109/Φεβροuόριος 1984 

πού πο~ρ&χει ή Διεύθυνση Δηιμ.οσ(ας _'Υyιcι'vης τοΟ .ύπ~γείου ·'Υγείας κ~ί Πρό-
νοιας. '\ . ~ ' 

. 9. Σέ εLδι1κές -Τι:ερL'1\ί"ώσεις, 'ΠΟU ή σχ€τ'ική, έ.ρyαηκη, ,.v. .. rΑ-σία η:~~-.έ· . ~ · 
,_ L- . - ιι ιιλ · i,_,..,_ • , • ( _ • "'f""'VC Ι:λΙ\ Ίtει . τ, 1 ν ι::ο\λσωμv.ιωση των ι.:ιιι.:ι ιcφιων "'t"ΥΟΧJιας και uyε ας των άτιουχολοομ νωv · · έ 6 
qμένες .κατηyορ:ίες έτηχειρήσεων ύγειανομ~κοϋ έ\.~άιψέιρσνrος · {Π.ϊ τών ~ ρ~~ 
λαψέ.~. σέ ξe;οοδαχεια~ές έπιχ~ιbήσεις)' ο{ κάτοχοι των G-ι6λιοιρ,1ων τοότων ~ι= 
λονν να ~άλο~αt σrις άπσ.pα :;rΨΕς ιατρικές (-κλνν.~κες και. ~yαστηρtακέ.ς) .t_: · 
ξ~όίσεις _και σrους 'Ι"Qροψuλακτικους ψ6ολιοχ:rμοός, δπ:αχ; δρίζουν οί παρ. 3, · 4

1 
5 · 

κο:ι 6 τοu ~οιράν;ος ~· τ~ο ·κατα την ~ρχtις;η. έιιςδοση τοο άνωτέ.ρω Gι6λιάρ(- · 
ou, όσο και κατα -τήν _έτηισ~α ~εωρησή -τν:v• ;α ~ αyο~χεϊο;· τοUτων eά και:άχ·ωρο0ν. 
τα-ι στό Εtδυκό Μηιrρωιο τηc; Υγεινομ~κης Υπηρεσιας, σι.1μφιωνσ: μt τή:v άνωτtρω .. 
ΠΟΙpά"ypιqlφιο 7. · . . 

10., Τά: 6ι-6-~ιάfια ίιyείας το(/ τcpοΌωπι.κοΟ θCί κ.ρατοΟν.ται στη. Διεύθυνοη της 
ercιχεψ_!lσεως και θα έπιδιέ~κ:νιχ>νrαι, όταν ζηιτΟΟ\.π-ο:ι, στά: ά~ια WΟρyανα: ύ.)ιειο
ναιΗΚΟU έ~J.;yι'f.OO. . . 

οι ναμ~είς κατσ.στηιμάτων~ έ.ρ'yαστηρ(ων και έιρΥοόιτΟΚJί~ ύ'yειονομιιωϋ έ:ν&ια:-
,_ φέpο~ος η .οι νqμιιμιοι €κ.ϊ11pόσω-ιrοt τοότων όφεlίλουν · νό: μ;ι)ν τφιοισλα~μ.Gάνα..ι:ν η άπ.α:

σ;;.ολ:ονν οτι)'! έ1Jlιχε(.ρησή τ:ouc; άταμα. ιrά δποία δέν .κάτίχοw ~ί6λιάριο υγειοις f} 
δέν εχοuν &ωρή:σει τούτο, σ~μψωνα μέ ψ rιταp .. 6 τΌϋ ιrτ:αρό\Ιτος όιρθροu. ·. 
· . 11 . . Σέ κάθε κατόιστημα η lργαστή.ριο, fΊ έρyασrάσι.ο ύyέ.ιο~ικοϋ ένδιαψέ.ρόν
τος θά ύπάρχ.ει άναpτημένη σέ .κατάλληλ'1 θέση, t:Υστε νά: μ-rrο,ρεί νά Wγχεται εύχε
ρώς άτrό τοuς ~6.διους Uyιει~ι-κοuς . ίmαλλή.λους, όνqμcrστι'Κη. 'κwόιάτασή 
των άτr~λα.ψέ~ σ' ~ύτό άτόμων, στΤίν όιnο(α: θά .άναψέιρεταί .κά{ τό εtδος της · 
έρycοοί~ς, μέ :την δπο(α: ~ολε~τα~ τό κ~ fuo.i:ιo. Ή κατάσ!~: αύτή: θά ένη.}ι:ερω
νεται σε τcερ(mωση άλλcryης της . συν.θέσεωc; τοu <rrpο.σμ.>τcuκ.α> της · ιπυχ-ειιpήσεc.χ; (~-
ποχώρΤ)Ο'Τ) fι τφόσλ:rιψι] ύπαλ.λήλων). -

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΗ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ . . 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 111. 

Γενικοl δροι ίδρύσεως καl λειτουργ(ας καταστημάτων καl έρ
. γaστnρίων τροφίμων και ποτωy. 

1 

"Apθpe>v 15. · 

Οίιςημα. 

· 1. Γιά: τή.ν τ.&ρuση. ιι:α:τα:σrημά:rωv •Καί tpyαστηιpιων τροψψων · fι καί ποτών θά: 
χρησ~μοποιοϋνται οtκήματα μ6νtμης ·κατα:Ο'κευης (.λΙJθόκτοcιτα, . 1tλt.θqκτ.ιστα f). άλλη . 
παρ&μοιά: κα:το~ακευι).), τά: όιποία: eα τrληροΟν τΟΟc; uγεισνομ1ικijς ση.μα.σ(ας δροuς, . 
τούς 6.ποtους -rορα6λέn:ει yιg -rοός χώfχ>υς ·κυρίας χ.ρήσεωs 6 Γενικός 01κοδομuκός 
Κανονι<τ,μός, 'ΠΌύ tσχυε κάτ°ά: τόν χρόνο άκοδο,μipεως τούτων. . 

Π ρακατασκ€uαnμέ:να: λυόμενα οtκfι'\!ατα στηριζ~μ:ενα ?έ ότΟί~'Ερή. Gάιση άπτό 
μπετόν ,μπορεί νό: χιρηιση.rοτrοιη.&ϋν γιά: την έyκατό;σταση ·κατα:στηιμάτων η φyαmη
pίων τροψί'!λων η. κ.αί πατων aν μέ δάση σχετική ~(;α(ωση της ό'.ριμ6διας 'Υπηιρεσίας 
n ολrοδομίάς( χαρακτη,ρίζσνται ώς οtκηψtϊα ιμόνι·μη.ς κctrαακ.:εί>ijς καί έψόσον τιλη4 

ροϋν _τούς ϋr:ειονqι;ιικούς Οιρους ,~αί. τrροUπ.οθ~εις :rfi> Πολεοδοιμικης Νομοθεσίας 
καί της 11αpοuσας, η άλλη_ς σχετικης Υγeι.νο.μι•κης Διατάξεως . · 

2. Δέν έιτιιτρέιττεται ή χρήση yιά τήν ίδρuση καί λειτουρy.ία: ·κατοχ:πη.μάτων ικαί 
έρyαστηρίων ψοψύμων fl καί ποτών τι;ρόχΗρων •ΚΟ!τΟΙ~κεuω.ν όmό ξύλα:, λαμαρίνcς η 
&.λλα τrα:pε.μιq.εpη όλι:κά, καθώς καί ύλικό: nαλα:ιων κηρ(φν, σί δποίες δέ:ν εwαι δυ-
να!ό .νά έξασφΟΙλ.ίσοuν τη δηιμ6σια- ύyε{α. · 

3. Τά: καταστήιμαrτα ικ.αί έ.ρyαστήpια: τ~ίιμων fι καί 1l'Οτώ.ν θά εtναι ά-ττι:ψΌνω
-μένα όmό κατοικίες η άλλα ·κσ:ταστή:μα:τα καί, έιψ'δ.σον 6.ρίακονrαι σε "Πολυκατοικί.ες, 
&εν θά -έτr~κοινωΎοϋν ιμέ rοωτ·φuκοός κοινάχιpηατοuς χώριου.ς τούτων (,θυρωρείο, κiλ..t
μακ0ιe1τάσιο, διόιδρσμοι) καί ~ lχοον ι_&ιαίτερη έξωτφικ:η ε1οοδο. Έ.ξαι.ρε.τικά, 'Ι'Οpο
κε~μθνοu yιά τά άνοψε.ράμιε.να σtίς πα:ρ. 5 και. 9 ιroG 11αρόvrος άρe.ροu κατα:στήtμα
τα, εtναι ιδuνατό νό: έτrι~ί .ή €ιπ'κοι.νωνία τού κατ01στήμοrrος μέ το θυρωρείο 'l'CO-

. . . 
ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΝ ΕΛΛΑΔΟΣ: (Σέ άνηκατόbταση: σελ. 1862, i 1) 1862, 11 1 
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λuκαιοuκιας καi. ή χρήση τοϋ χώρου τοόtόu ;μόνο σέ U,.αιιpετ~ς rπ:ε.ρtιπτ'οοεις Κ·Ιι~ 
νου γιό: υ) δια:ψuyη των 'ΙtελατCJιν, κοιrόmν έ-)Λκιρt'Ο'εωs της Π υροσ6οοτικJiς Ύmμ.οίας. 
. ι4. ΆτrοτΥΡρεύ&τα:ι ή tδρvοη :κοπ~ων .f} ~tω.v τp.οψ&μων η κα:ί η:ο
-τώιν. σέ διο~μερ{cψατQ: όpόψφιν ιτuολuκαw.111(.1.ων, Ψ-t'tν των ~γάρων. τό: δmοία χρηρψο
rcοιοϋνrαι .ά:η:οκλεισnκά για έτc01}'Ύξλμmικές στέγες. Κα'ι:' έξα(ρε.ση, tm:ι"rρiπετσ.ι ή 
tφJση των ώωτέρω ·ια:tτοχ:πημάτων fι Spyαστηρ{~ν cέ &ι.αμφίΡ;ματrα; ~ν ποιλt>
.κατσι•κιων, ~ Ef.OUW tδιαtτ:φη ιέξωmρuκή· ε.tισοιδο κοi t.δι~τε.fίιοuς χώρΟΟς 'Ι"CpΟΟ'
'Ιteλό:σεως πρός αUτα- κάι εtναι τελε(~ άτrαμονωμέ.να όπcό τό: (iλλ.α δια1μφ.tσμωrο 
κα:1. τούς ~ ικοι~όιχρηιcftοuς χ~ρους. τηc; -οολuκ.οn-01;κ!ας, τό: δέ δι.cψε.ρ{.q.ιαπα, 
11!0U 6ρCισ:κ.σνrαL στ:?ν ίδιο δροψο ικ.αι στους ό~μh:τως τtάνω κ.αi κάτω άtπ:ό ούrά: όρό
φοvς, ~ρη.σιιμαποι~αι. ώς tττ~ατι:κές στέγες f). yιό: κcrrοικ{α: foo vο.μέα τοϋ 
κατα-στή;μαrος ~ wυ φyαστη.pΊΟυ. 

Τό rrτροηγοuμε.νο ιέδάφ;ιο ψρμ6ζετα:ι όiιcόμη κα.\. σε πφιmώσεις {δ.ράJιεως ιαι
τοκπή-ματος η tρyαστηρ(οu -τι~ν η. .κ$Χl 'ΠlσΤl.>.ν στόν δροψο κrrιp(ου ά-ιτ:οτεi),.οίtμε
νοu ~ τό Lσόγειο καt ~vα:ν οραφΟ, aν.vrό wόyειο η ·1<αl στόν οpοψο ·&ττάρχει fσrω 
και ιwχ δι~α ~~ησιιμ'ΟΠ'Οιοάμ:ενο ώς καταυκ(ο:. 

'Ειπιτρέπrerαι ή ·ωpuοη .Ι<uλικε[ων r:J€. παλυκατοuκ(ες, στις :όΤCΟίξ<; σreγόζονrαι έ
-1Ji1t0f>~Kά κατοιστή.ματα ~ καt γρα~ψ;εϊα, έστω .καt ~ όριqι.tένα διαμέρ{σ,ματ'α. τούrων 
χιρησ~μοπο.ι.οϋvrω ώς κcχt~ικi.ες, μ€ Τl)"ι.! ιτυρ,οΟ:ττόt:Jεση. δτι τΌύτο δtν ά1ταιγορ~εύεται ό:ττό 
τόν κανονν:ψό της -πW;,uκι:χτοικιαι; ~αι δτι στό; ικυλuκεία ιχύτά.. τφοοιριζό!μεΥαί y.ιh. τήιv 
~ι.χπηρέτηση. ιιδνον του 1ψΟΟωπικοι.~ ·τω~ σrε.γαζαμένων στι).ν 11.ΌλUΚαΤΟΙΙΙ<iα κοπρpτη
t-ι'ό;tων η και yραψe.(ων, δέιν Θα άναπrτίαJανται τ.ροmέζια ,και κ01θ(αματα. 

5. Γίά τή.ν tδρυση .στό .έξης ~ος ~· θρ~ιοο τροφψων η και ττο-
, τώιν, ά;κψη ιΚαt ψήιματ~ ιrούτου, σε όπ.όγειο χ{;}ρο, ό άποίος μt .δάχ:ιη, fιπ:ΙDUναmό
μενη στή,ν αίτηση τού ένδια.φ·φομένου 6ε~αίωση τής άρ.μάδιας 'Υ:τιηρεσlιας Πολεοδο
μίας .τφέπει νά χαρακτηρίζεται ώς χωρος κtJρLας χρήσεω:ς ιττριοοριι.ζόμε\.'Ο<; ~ιά 1<or 
τάσiΤ)Ιμα η έρΥ.αΌτήριο, Ι:1ά πληροίJνται καt οί άκόλοutκ>ι πpqσθε.τqι δ.ροι καί nρό0-
nα9έ.σειs: . . 

α. "Αν. δεν εtνcςι δuνοπήι ή έξαοψ.άλLση πλήρους ψυσuκΟΟ άφισμοΟ καθόλη τη 
δι<ΧRκεια τijς λcιτουρyίαχ; τοϋ κατα.στή·ματος η έρ.ycrοτηρίοu, θό: ύττ:άpχει ώτcφ01ίτη
τα ει&ικη {yκατάστασηι τεχνητοί} άε:ρι.αμοϋ ικανή vq άνανεώνει τqν . άέρ.α 'Ιtλήρως 
και συνεχώς, σύμιφω-.α ίJιέ. τίς παρ. 2 καl 3 τού άρθρου 2.1 της nταροUσακ;. 

6. Ή f)λε:κ-φι.ικη έryjκαπό!στοιση θό: εtναι άνάλοΎΤ};. ιμε τόν πtροορuqμό καt τή χρή
ση τοϋ κατσ.στήματος η έρyαστηρίοu, έξο:Jσqκχλίζοντας άκWδuνα την f~λε.κηχιδάτη
σή τοο μέ τήν ώθόνrι .άδειqύχου έyκαταστάτη f~λεκτραλδyα.>, ~να μέ τiς διαι
τ'άξεις τοϋ Ν. 44·85/66, σχετικ.η. δήλωση τοΟ όττοίοίJ έττισννό;mεται στήν αίτηση τοιΟ 
έ\.!δtια~~ ~ τηιν . ά:η:όκ.τηση της άδεια~ λ'Ειτqυρ.γ,kχς τα1 καται:ηfιματος f} φ-
yαστηpιοu του. · 

y. Νά t'(χοον ληψεί. τό: άνα"y!καία μέτρα m>ραοψαλε(ας: ι<αί .όp.ψαλ;ε(ας τοΟ τορο
σωτcLκοΟ !Ι«ΧΙ. των 'ΠJΕλατCJιν, ,μεΤαξύ των όττοιω.ν -πφιλοιμ.66ινετ.αι και ή δπαρξη tl.~ 
κ.ιl\{>όνοο, σϋμψ-..ι)ι,aα μέ τις έ.κάστοτε Lσχύουσες διατάξaς της ΠυρQΟ&σηκf}ς tη.w.
θ.οο[ας, yεγονό.ς 1tΟύ θό: ψαl{.νεται σΕ. έπισνναnτ6μενη σφ αίτηση1 τοϋ ~
νου δε6αίωιση της .Π~ιικης Ύ-ιτηρεσ({Χ.\. 

Τά .άνωτέρω δtν έψ:ηριμδζσντα.ι σέ τtειριππώσειc;, ιττού Uτr&yεroι χωpοι χρηοψο
nΌιοUνται ώς 6οηθη:ηκ.ο1 χωr<>ι κccταστηιι.ιάτων η έpyαστηρίω:ν ~ων η ικαi nτο
των (άποθfrΚες, ό:π:qχωρη;τήρια, λοιχφά, .και ό:τταδυτήρια 'Πpοισc.)Τ(~κοο). 
. 6.: ·ε1tιτρέτcέrrαι ή χρήση έσωτερικών άνοίκτω.ν έ·ξωστων (nτοπάιρια) έντΌς των 
κατ~ων fι .tρyc«ττ1)ιp(ων τροψ{;μων η και τcοτωιν ώς χώρων όιγρmτόξε.ως τρατcε
ζιl>ν κ.αl .ιωθuσμάτων, 'Ιtωλήσε.ως ~~ων 11 και τcqτC>ν η (iλλ,ι,,)ν ~ν ~ε.'Π.'Ο'μέ
νων ό!πό τ1.ς · σχετι-κtς διατΜ,εις· της 'Πcφοόσ<χς καt ωJ...fiXV. σχετυκ.&ν Ύryειοναμ111<l.>ν 
Διατάξεων .κοi γεν~-κ.Ο: Εry;καταστάσεως όριαμ.ένων 11μηιμάrων της errυχει.pήσέ.ως. 
. ·Η ,κ.οrr~ϊ<ευή κpi .ή διάταξη των καττ-ά >rά άνωτέιρω χρηισuμαποιοUμ:ενων έaω'rε
ρ~κων tώοικ.των ~ffισ;τών ι;αρέ:r\!Ε'L νό: άντοπτακρ(νονrαι αrις ά:1tαιτήσεις των σχc.τιικων 
διcttά:ξεων τοο Γ~ιrοϋ Οtκαδοιμ'\Jκοϋ .ΚανονιαμοΟ. Σε τοειριrιυτ~~πις .άιμ~λιl>ν τη~ 
γιά τη νομιιμ~β της κttr010κ.ε.υi).ς .και &ιατάξεως τών 111JΧΚ>'pιζαμένων γ.ιά τtς όJνα>. 
ψε.ρ6ιJ!Ε~ς : στο jφοηι'(ούμενο tδόψιο χιpή.σεις π~~ριων ιfι Ύιyειοναμuκi\· Ύ-ιτηρε.σ(α · 
μττορε.ί .να ζητήσει ικαι όιτcο τόν έ\Αδιαψεράμενο νο: της 'ΤΟpαιιωμiσε.ι σχετικη• ~6σfωιση 
της άpμei>ιας nολεοιΟΟμι-κ'lς Ύ-ιτηιρεσ(οχ;. 

Πέρα: .όmό τά άνωτθρω, &:ν οί χC>ριοι κάτω όπcό τις κλtμ.03ιcες, ~α-. ~':ν\!',uν στοος 
έσωτφικοΟς ά:νουκτούς U:C>ατες, χρησuμοτrοιοUvτ01ι γιό: τή.ν ταττα'θέ~'"' ,. e ~Lμων f) 
1tοτων fι σκευών fι γιό: την rrrο;ραμονή πελατών, οί κ·λ(μ<:ι~κες αύτές %.. ι..\,...., , .. 'ΠΕ.\f>~μέ
νες έσωτερtκά, CJοτε. νCι: έξασφαιλ(ζ€ται ό κάτω άτιό α&rές χ&ρα.:; Cί\ 11 'ιCλθε F. ί'δους 
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ρυπ?νσεις, οι οποίες είν?ι δυνατό να προκαλούνται κατά την χρήση των κλιμάκων από τους 
πελατες και το προσωπικο . 

7. Στο εξής, δεν επιτρέπεται η ίδρυση σε ισόγειους ή άλλους χώρους πολυκατοικιών και γενι
κά οι~ημάτ~ν. στα <:ποία στεγά~ονται κατοικίες ορισμένων ~ιδών κατ??ΊΤtμάτων και εργαστηρίων 
τροφιμων η και ποτων, των οποιων η εγκατάσταση στους χωρους τουτους απαγορεύεται από τον 
Κανονισμό της πολυκατοικίας, ή, ελλείψει κανονισμού, από την πλ.ειοψηφ(α των ιgιΘιξ'fΤJτών των 
στε_vαζομένων στο ίδι~ κτίριο κ~οικιών, έσ;ω και αν τα καταστήματα ή εργ,ασrt'jpια αυτά πλη
eουν τους καθοριζομενους απο την παρουσα και τις άλλες σχετικές Υγέιονομικές ΔιαΤάξεις 
ορους. 

«Για την απόκτηση άδειας λειτουργίας καταστήματος ή εργαστηρίου τροφ(μων και ποτών 
στους αναφερόμενους οτο προηγούμενο εδάφιο χώρους, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει υπεύθυ
νη δήλωση του άρθρου 8 του Ν . 1599/86 του διαχειριστή της πολυκατοικίας ή εν ελλε(ψει του 
ιδιοκτήτη του χώρου, στον οποίο θα εγκατασταθε( το κατάστημα ή εργαστήριο, στην οποία θα 
φαίνεται ότι ο Κανονισμός της Πολυκατοικίας η εν ελλείψει η nλειοψηφ(α των ιδιοκτητών των 
στεγαζομένων στο ίδιο κτίριο δι,αμερισμάτων, μη συμπεριλαμβανομένων των λοιπών χώρων 
(καταστημάτων, βοηθητικών χώρων κλπ) επιτρέπει τη χρήση του χώρου τούτου για τη λειτουργία 
του υπό (δρυση καταστήματος ή εργαστηρίου. Η επισύναψη της δηλώσεως αυτής, η οποία 
συμπληρώνει τα υπόλοιπα δικαιολογητικό καθιστό υποχρεωτική την έκδοση της ως άνω αδείας 
από την αρμόδια αρχή και τούτο δεν αναιρεί την ευθύνη του υπογράψαντος την ως άνω δήλω
σης για το περιεχόμενο αυτής. Η κατά τα ανωτέρω χορηγηθe(σα άδεια ανακαλείται εφόσον 
υπάρξει απόφαση αρμοδίου Δικαστηρ(ου περί του αναληθούς περιεχομένου της Δηλώσεως». 

Το παραπ6νω μέσα σε «» εδ6φιο έχει τεθε( όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το όρθρο, 9 
της με αριθμό Υ1(3/6020/29.1./23.2.1993 (ΦΕΚ 94 Β') Απόφασης. 

8. Απαγορεύεται η εγκατάσταση καταστήματος ή εργαστηρίου τροφίμων ή και ποτών σε 
χώρους που επικοινωνούν με κατοικίες ή με βοηθητικούς χώρους κατοικιών ή με άλλα άσχετα 
καταστήματα, πλην των εξαιρετικών περιπτώσεων που ρητώς αναφέρονται στις ειδικές διατάξεις 
της παρούσας. 

9. Τα καταστήματα προσφοράς φαγητών, γλυκισμάτων, ποτών κλπ. σε καθισμένο~ πελάτες, 
εφόσον έχουν δυνατότητες αναπτύξεως περισ9ότερων από πενήντα (50) καθισμάτω\ θα πλη
ρούν, πλην των περιγραφομένων στις γενικές και ειδικές διατάξεις της παρούσας και σε άλλες 
Υγειονομικές Διατάξεις όρων και προϋποθέσεων, και τους επιβαλλόμενους με τις εκάστοτε ισχύ
ουσες Διατάξεις της Πυροσβεστικής Νομοθεσίας όρους πυρασφάλειας και ασφάλειας των 
θαμώνων τους . Τούτο, θα φαίνεται σε βεβαίωση της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, που 
θα επισυνάπτεται στην αίτηση του ενδιαφερόμενου για τη απόκτηση της άδειας λειτουργίας του 
καταστήματος του . 

Αρθρον 16 

Εμβαδόν 

1. Το εμβαδόν καταστήματος ή εργαστηρίου τροφίμων ή και ποτών θα είναι ανάλογο προς το 
είδος και το'Ν<ύ~ο εργασιών τούτου, ώστε να αποκλείεται η συμφόρηση των εμπορευμάτων και 
των επίπλων στο χώρο, για να γίνεται εύκολα ο καθαρισμός του και να εξασφαλίζεται η άνετη 
κυκλοφορ(α των πελατών και του προσωπικού, και πάντως δεν θα ε(ναι μικρότερο από το ελάχι
στο όpιο εμβαδού, που ορίζουν οι ειδικές για κάθε ε(δος καταστήματος ή εργαστηρίου διατάξεις 
της παρούσας και των άλλων σχετικών Υγειονομικών διατάξεων. . 

Ως εμβαδόν ενός χώρου, εννοείται ο αριθμός σε τετραγωνικά μέτρα, που προκύmει από την 
μέτρηση της εκμεταλλεύσιμης επιφάνειας του δαπέδου του χώρου τούτου. 

2. Στο συνολικό εμβαδόν καταστήματος ή εργαστηρίου τροφίμων ή ποτών μπορεί να συνυπο
λογισθεί και το εμβαδόν του νόμιμα κατασκευασμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΓΟΚ εσω
τερικού ανοικτού εξώστη (πατάρι), εφόσον ο χώρος αυτός,προορ(ζεται για τις αναφερόμενες 
στην παρ. 6 του προηγούμενου άρθρου χρήσεις, πλην της περιπτώσεως χρήσεώς του για την 
εγκατάσταση των γραφείων της επιχειρήσεως. 

Αρθρον 17 

Υψος 

-' 1. Το ελεύθερο ύψος καταστήματος ή εργαστηρίου τροφίμων ή ποτών θα είναι το προβλεπό
μενο από τις σχετικές διατάξεις του ΓΟΚ για τους χώρους κυρίας χρήσεως, εκτός αν ορίζεται 
άλλο από τις ειδικές διατάξεις της παρούσας και των άλλων σχετικών Υγειονομικών Διατάξεων. 

2. Εξαιρετικά, προκειμένου για καταστήματα ή εργαστήρια τροφίμων ή ποτών, τα οποία βρί-
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σκονται σε περιοχές, όπου κατά την εποχή οικοδομήσεως του κτιρ{ου δεν είχαν εφαρμογή οι δια
τάξεις του τότε ισχύοντος ΓΟΚ (γεγονός που θα αποδεικνύεται από επίσημα έγγραφα), επιτρέπε
ται το ελεύθερο ύψος τούτων να είναι τουλάχιστον 2,50 μ. 

Προκεψένου για καταστήματα ή εργαστήρια τροφίμων ή ποτών, τα οποία βρίσκονται σε οικι
σμούς ή σννοικ(ες, που έχουν χαρακτηρισθεί επίσημα ως παραδοσιακοί, το ελεύθερο ύψος τού
των επιτρέπεται να είναι 2,20 μ. Αν όμως σε τέτοια καταστήματα εξυπηρετούνται καθισμένοι 
πελάτες, θα παίρνονται όλα τα απαραfτητα μέτρα για την εξασφάλιση πλήρους αερισμού, φυσι
κού ή τεχνrττού, όλων γενικό των χώρων και ιδιαίτερα της αίθουσας πελατών, σύμφωνα με το 
άρθρο 21 της παρούσας. ·· 

3. Αν το κατάστημα ή εργαστήριο τροφίμων ή ποτών στεγάζεται σε υπόγειο χώρο.σύμφωνα 
με την παρ. 5 του όρθρου 15 της παρούσας, το ύψος του θα είναι τουλάχιστον 2, 70 μ. 

Για καταστήματα ή εργαστήρια τροφίμων ή ποτών στεγαζόμενα σε χώρους οι οποίοι κατά 
τον χρόνο οικοδομήσεώς του είχαν χαρακτηρισθεί σύμφωνα με τον τότε ισχύοντα ΓΟΚ ως υπό
γειοι, εφ' όσον με βάση τον νξ:ώτερο ΓΟΚ θεωρούνται ισόγειοι, μπορεί να γίνει δεκτό το ύψος το 
προβλεπόμενο από τον ισχύοντα κατά την οικοδόμησή τους ΓΟΚ για τα υπόγεια. 

Αρθρον 18 

Τοfχοι 

1. Οι επιφάνειες των τοίχων των καταστημάτων και εργαστηρίων τροφίμων ή ποτών θα ε(ναι 
λε(ες, και μέχρι 2 μ, . τουλάχιστον ύψος, αδιαπότιστες (επικάλυψη με εφυαλωμένα πλακίδια πορ
σελάνης ή άλλο κατάλληλο, αδιαπότιστο, λέιο και ανθεκτικό υλικό, ή χρωματισμός με ελαιόχρω
μα ή πλαστικό χρώμα, κατόπιν σχετικής επεξεργασίας ώστε να γίνουν λείες και αδιαπότιστες 
αναλόγως του ε(δους των χώρων του καταστήματος ή εργαστηρίου και σύμφωνα με τις ειδικές 
διατάξεις της παρούσας και άλλων σχετικών Υγειονομικών Διατάξεων) . Οι λοιπές επιφάνειές του 
θα υδροχρωματίζονται. 

Ορισμένοι χώροι καταστημάτων ή εργαστηρίων τροφίμων μπορεί να εξαιρεθούν από το είναι 
αδιαπότιστες οι επιφάνειες των τοίχων τους, εφόσον τούτο αναφέρεται ρητώς στις ειδικές διατά
ξεις της παρούσας ή άλλης Υγειονομικής Διατάξεως . 

Στα υποκεψενα σε αγορανομική κατάταξη καταστήματα , αν από τη ισχύουσα Αγορανομική 
Νομοθεσία προβλέπονται αυστηρότεροι όροι για τον χρωματισμό των τοίχων τους, εφαρμόζο
νται οι διατάξεις της Νομοθεσίας αυτής. 

2. Οι επιφάνειες των τοίχων θα χρωματίζονται με ανοικτά χρώματα, με ιδιαfτερη προτίμηση 
στο λευκό με ελαφρά απόκλιση προς οποιοδήποτε χρώμα της αρεσκείας του καταστηματάρχη. 
ο χρωματισμός των επιφανειών των το{χων με σκούρα χρώματα απογορεύεται. 

Αρθρον 19 

Οροφή 

1. Η οροφή καταστήματος ή εργαστηρίου τροφίμων ή ποτών θα είνα καλής κατασκευής, 
χωρίς ρωγμές ή οπές ή άλλα παρόμοια ανοίγματα, και η επιφάνειά της θα είναι λεία κdι ελαιο
χρωματισμένη ή στιλβωμένη, αν είναι ξύλινη, ή υδροχρωματισμένη, αν είναι από ασβεστοκονία. 

2. Αν ο χώρος καταστήματος ή εργαστηρίου τροφίμων ή ποτών καλύπτεται από κεραμωτή ή 
παρόμοιας κατασκευής στέγη ή από ξύλινο δάπεδο του αμέσως υπερκειμένου ορόφου, θα υπάρ
χει απαραfτητα ψευδοροφή, εκτός αν οι σανίδες της στέγης ή του δαπέδου είναι καλά προσαρ
μοσμένες σε σημείο που να μην δημιουργούνται μεταξύ τους κενά, οπότε η κατασκευή ψευδορο
φής ε(ναι προαφετική. Σε τέτοιες περιπτώσεις η επιφάνεια της οροφής, που δημιουργεfrαι από 
τις σανίδες της στέγης ή του δαπέδου του υπερκειμένου ορόφου, θα είναι ελαιοχρωματισμένη ή 
στιλβωμένη και ο νομέας του καταστήματος ή εργαστηρίου θα φροvrίζει να μην δημιουργούνται 
στους δοκούς αράχνες και γενικά να διατηρείται η οροφή απόλυτα καθαρή . 

Αν ο όροφος, που βρίσκεται αμέσως επάνω από το κατάστημα ή εργαστήριο, κατοικείται από 
οικογένεια άσχετη προς τον νομέα τούτου, η κατασκευή της ψευδοροφής είναι υποχρεωτική, 
εκτός αν υπάρχει δήλωση ΝΔ. 105/69 του αρχηγού της οικογένειας αυτής ότι δέχεται να μην 
κατασκευασθεί η ανωτέρω ψευδοροφή . 

Αρθρον20 

Δάπεδο 

1. Τα δάπεδα των καταστημάτων και εργαστηρίων τροφίμων ή ποτών θα είναι 
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Κοτοστήμοτd. Ύyειονομικοϋ 'Ελέγχου Τόμος r<· Μσf. Κγ. 19,, 

ΤΕΥΧΟΣ 1 Ο~/Φεβρουόρίος 1984 ~ · . 

κατασκ-ε~ ά'π:ό όf>ι.απάτιιστο ύλικό -καί λείο (i:Jι.μενrοκονία ϊμωσαίκό ,Μκf.ς 
μαρμάρου fj_. αν δθν ό:παyορεύετα.ι άπ? τίς ειδuκές &ιατάl,εις της '-rτΟΙJΧ>ύσα'ς' fl 'άλλης 
Ύyει~ιι~ Δ) ξε'ω:ς, άπό σ~ν.τ-aκονια tπί,κοιλ.ψμέ~ μέ. πλοmι·κά ~tδια κλ:1t ) 
κcd θό: διοnηpε.ϊται σέ. 'Καλή' καιάί:7τοοη, χωρίς ρω~ς η άλλες φθορές, κα1. όm&~-
τα .ι<.α.iθαιρό. . . · . ,_ . ,,,-

2. Έmτρέπεται ή χρήση δοοrέδων όnτό σκληρό ξίiλο στιΜωμ.ξΝο (rt.cφκt) fi δα:- . 
πfix.>v €nίικαλ\J\ψένων σ· δλη "!!rν fκτυ:σή τους μέ !όιπητ?Ι (\!Ο~έ-rrα) σέ όριόμένα d
δη κ~ων. ~ τιοuτο άνοιψέρεται .ρητως στις ελ.δtικic; διαιάξε'ις της 'Ιtία-
ρο(χ:κχς fj ωJ...ων ΎγεισΟΟμuκφv ΔιαιάξεωV. · 

- Αρθοev ?.1 . 

... Αερισμός. 

1. :ο άεριq.ίός των χώρων τω.v καταστημάτων και t.pγα~στη.ρ{ω.ν τροψ(~ η 
τc_οτών ~ εtναι ~ρης καί'\θό: γίνεται μ τις ΟΟρες, τά ιrοσράθυ,ρα καί ~qός φεγγt~ς 
τ<..\~ θι!Ιf>ωl' · ~ '!!Ι.:ψ::tθι_-pt_._"Ι\.Ι, . 

2. Στά ·καrοιστήμια:τα καt lργαστήρι.α Τp)ψ~μιων η ποτων, σrά όποία Οιwιο~ 
yείται 1Μ.Ύ11f>ά ~ι.ρα. λό~ παραι.ωνιί)ς σ αύτό: έτcί rπσλU χρόνο ιπολλ.ων .ά:τό
.μων, ~ένων fj 'ΠΕ!λttτων, η ~άγω ~ς άφ(ων Ι<ιΟΙtά τψ ~Κf.υή Ψο'" 
γητών fj ~ν -πcφασ~ωv η κ<»τα τό ψήσ~-μο κρέοπος, καθώς κ.αί σέ. tικε~να 
πού ~-ειγόζονrαι σέ. ύπόyειοο~ χώρους, στού<; ό,ποιους Μν tf,ασψω.[ζεται ΙΙ"ΙΙλήρης ·φu- , 
σικός .άφισμδς, θά ύπ.cψ·jρW άδυκtς μηιχο:νσλογι•κές έιyκa:ταστόισεις ~bϋς καl. 
'Ιtλή~ άνανεώσεως τΟΟ άέιρος. · . 
· 3. Ή ΎΥΕ,~Uκt) .. Υπηρεσία Ιf'Πψί, fJ.ν το ιιφWει άπαραί.τη-rο, vό: ζητήσει ά
πό τοv νομέα τοu καrοσ'τήματος fj t.ρyα.στηρίου τι)ιν πρ.οσκόμ]ση βε.6α:ιώσεως Ν.Δ. 
105/69 τοϋ t11κατασrάτη 't'Εχνι;κοο, στfιιv όιnχ:)'(ιχ θό: ψαtw:.ται δτι ή έγκαιά'<Ποιση. ά
eρισμοϋ, πού τσποθέτησ.ε, άvrαtποιφίνεται στίς άπαιτήσεις της τeχνι'Ι<Τ)ς •καί τi)ς έ
·1tι.στf1μης . yιά τον '11Ιλή.ΡΙ) άεριqμιό τοΟ .χώρια>, fι. άκόμη νά ζηrτ:ή.σει τόν fλey;χo της ι):. 
νωτέpω t)'1κατο~στάσεως ιόm:ό τι) Μηιχmολογι'ΚΤ). Ύrττηιρεuία. 

Δ . Σε .μ~κ.ρό: καταστή,ματα και έ.ριγαι:rτήρια της 1tαp . 2 τΌU τrαρόντος άρθpου 
.μτιορι:ϊ .vά .έmτραπεί ή χρ().ση 1κ.αί (i}.λ(iYV μέσων τ~νητοϋ .άφιαμοΟ, bκOJVi:>ν νά έιπ1 -
τόχοι)ν τή συνεχfί καl. πλήρη άνανέω<τη τοϋ άέρος, &πως έ\.<δε~κτικά άναφ-έρονται οί 
ε;Ι.δ~κοl &νφυστη.ρες (V.EJNιTI LA,TEUR), τoc>u τcmοθε.τ~.ιμενοι σε ά\Αοίyiματα των τοί
χων ώ.'O':VEώVOLJ.'I ~χως τον ό:έpα. 

5. Κατό: τήν ty,κατ®τotni των μέσων τε.χνη.τοΟ άερισμοΟ γενη<ά θά πα(.ρνον
ται μέτρα, ώστε κατά τι) λειταψyία τ()(..)ς νά \.U): δηιμοιοορyοϋνrαι τι:ροι!>λήματα ύγε (crς 
των πελατων καί τοu τφσσωπ:ι'ΚΟU, άκδμιη και ένσχλτ)_σεις σε 6άρος των ιπφιοικω"ι. 
Ν Αν κατό: τή λ-ε:ιwυργία τ~ έ'yκ~αστά~σε~ν τε,~νητ?V ά:φι;qιμοο _:τροκαλοΟνrtχι ρεύ
ματα - έ1tικL\.Ιδννα για τήν υγεία των m:λαrων και του ιττροσωπικου η θόρu6οι σέ 6α
θρό πού, κατ<Χ τiς διαπιστώσεις της ·vγειοναμ1;κfις Ύ.nηριεσίας, ινά lνοχλοϋνται ot 'ΙtΕ
ρ[ο~κοι, δ κσ:ταστημαιάρχης όψειλει νά 1tάρει 1τρόσθετα ·μέτρα tξοοδετφώσεως των 
ρευμάτων η των θορύ~ων. . 

- MA~~vn 

~ωτισμός. 

Ί. ·ο ψωτσμός δλων των χώρων καταστήματος η lρyαστη.ρίοο τ~(-μων f1 τrο
των θό: εtναι θ1ταpκης .και θά γίνεται άτrό τό: 11αράθuρα καί τίς ύαλ6θuρες -rou χώ_: 
ροο, τό συνολuκό θμ6αδόν των &π:οιων δέ:ν θό: τφέrοει νό: ·ε1ναι μuκρότερο τοϋ 1) 9 τα.ι 
έμ~αδοϋ τqU άντίστοιχοu δοnτέJδου. · 

2 . ~Αν χρησψ:σιτο~εϊται ttχνη,τός ψωτιαμός θά: •τψέ-ττε.ι: 
α) Ή fκ'fαση τοΟ .ψωτ.ιqμοu νά: εtνα:ι lτrαρκής, C>στε νό: εtναι δννσ:τη ή εύχερης 

άνάyν~ lmόττων .στο~είων «iάrηκων των 8 στιy,μων:& . -
~) Τό χρώμα του τειχνη:rοU φωτιαμοu νά εtναι διμ.ιοιο ιμέ έκείνο τοu φυσuκου 

φωτ(αμοu. 
γ) Ή πuκWπ)"rα τοΟ φωτός νό: -μήιν τcροκc:Μ.εϊ θά:~ωση. 
δ) Ό φωτισμός νά εtναι τοπrκ.ά κci χρονικά άμσιογ.ενής. _ 
-ε) Ή myyη τοο ψς.>-τι<ψοu νό: :μή.ν 1τ:ροκαλ€ί έ~τι.6λ~~) ~ 'ίΟU άέ,pος . 
στ) Οί ψωτιστι-κές ττηγές τοποθετοϋνrαι κατάλληλα, ωστ€ νό: μιώνεται ή Εν· 

ταση των .σκιων. 
ζ) Ο.ί φωτιστuκές πτyyΕς .γQ: ιμηv εtνα:ι l11ίuκί\λδυνες άnό την άποψη τφοκλήσεως 

πυρκαϊcχς η θκ·ιφήξεως. . 

ΤΕΧΝΙΙCΟΝ ΙΝΣΤIΤΟΠΟΝ ΕΛΛλΔΟΣ: (Σέ. άvτuκατάστ~ σcλ. 1&>2,15) • 1862,15
1 

. .. .. 
\ 1 .,. : :· 

:.: t :: : : • . ••. 

. '.: :- -n .. ~-" 



Τόμος Γ'. Μστ .. Κγ. 20. 
.. .. . . Κατασrήματσ ΎγειονομικοΟ Έλέyχοv 

: ·· ~. ~ .Κένφα Δι~κεδάσ_ε~ έη:ιψέ.'Π'Εται1 1<σιt"' ιέξαί.ρε~ των άνωτi~. ~ ΧΜ· 
ση χαμηλης ι~άσεωs ψωτιc~ψ)!J σε δρισμένες .μόνον πφιnπώσεις ικ:οπά τη διάρκεια 
έκτελέισ~ως του -προyρό:μματός τους (χορός, τραγούδι, νούμερα). Κατά τlς δ:λλες 
ώρες εα ύπCψχει .έ1tαpr<ής ψωτισιμός, δτrως .καθορίζεται άνωτέρ.ω. . 

4 . . "'0
1

τrou ύτrάρχε.ι ήλεκ-τρικό ρεGμα, yιά τον τe~,τό φω-rt~ 6α χρηση.ιmτ.οι" 
εϊται ή ήλsκ.τρική .έΎέ.ρyε.ιCΧ' με ψθορίζοντες, •κατά τφοτί!μηση, Ν::ιιμπ;τηιpες άλλως θό: 
γίνεται χ.ρήόη φωτιισηκων τηyων κατάλληλων yιό: τη δημιουργία hιταρι~οϋς τε;χνη
rοu ψωτι.σμοο (λQΧνίες ί.ιy.pαερίου κ.τ . ομ . ). άνrαποκρινά.μενοu σrίς άτrα:ιτήσεις της 
:πσ:ρ. 2 τQ0 1ΟC11ρόντος άρθρου. 

.. Apeρcν 23 . 

.,Υδρ~υση • 

. 1. Ή tδρε.υση τώv κο;ταστημό:των και έpγαστήρ(ων τροφ.1.μων f} 11οτών θά: y(. 
νεται ύποχρε'ωηκά άττευθεί.ας άττό τό δ~κτυο όδρεόσεωs τού Δ'1·μοu fι της Κοινότητας, 
αν ό1tό;pχεί :cf τοιο δ~Κ:τυο, ω..λως ~ιά ιτrι~. κάλυψη, τωv άνα)1~ της έmχεφήσεως θά 
χρφ~ιειται νειρο ώτό άλλοο ειδοuς ίf>~ωη_ {'ΙtΤ}Ύή, nη!)'όf>.ι ;κλ1t.), δημόσια η (. 
bι.ωτ~κη, κατάλληλα ιπpοιστατεuqμενη ό;rτο τις $-uφιοινε.ιαικές κ.αί &.πόryειε.ς μολύ\οεις. 
Τό νφό τ&ν ~τ~ω ύδρεόσε.ων ~~ει ~εLχ.θe.i ~γοιστηpιακ,ως δτι '1W)ρά τό: 
χcφακτηριοτ~κα του 1tόσιομοu ·νφιου, δτrω.ς αιπα κ.αtθορί.ζονrαι μ τις έ;κ.άστοτε tαχό
οuσε.ς Ύyει,σνοιμικές Διιαιάξε.ις γιά τό ιτrόσ.uμο νερό. 'Αιπ.ό τψ ΙΙ>t.ωτικl} U>ρευοη, &ι 
τοΟτ.ο εtναι δυνατό, τό νερό θά ·διοχετεύεται ;μέ κατάλληλο σωλήVQ: ot bεξcψιε.ν1) ά
πό μ1tετόν η άπό λαμcφίνα yαλ6ανισ.μέ:νη. η άπό &yειονομικ.&ς άτrοδεΑ<τή• τιλα.σαι<η 
ϋλη .καί άπό sκεϊ στά ση0μ.εία: ύδ,ροληψίας μέ έσωτερικ.ry ύδaϊρυλuκή tιyκι:χτόστα'σr). 

2. Σέ έζαφετuκές nε.ριmώσεις, οταν ή άη:ε.uθείας σύν&χτη; δη:μόαας η Lδιωτι
κf}ς ύ&ρεόσε.ως ,με τό .κατάστηιμα η τό έργασrήpιο τροιψqμ.ων η rπ:οτων Mv ε{ναι δu
νcrn;, λ(yyω εtδtικών τσπ~κων σuνθηκών, τό νειρό θά μετοκι>έ.ρε.ται .μέ. ε.ιδι·κά 6υτιοψό
ρα όχή:ματα η μέ. δοχεία καί θό:: άποθψ<εύεται σε κατάλληιλη Uδατοδεξαμενη. 

3. Τό: δοχείο: μεταψ<>ρcrς νερρϋ θά εΙναι ~-εταλλί,κ.ά, ό:tτό y<Χ.Μανισμένη λαιμα
ρίνα, χωρtς έσωτε.ρι.'Κ.ές συ)'Ικαλλ.ήσεις ~ολύ<Κ>οu, η τcλ.οχJ!r.ικά, ά;πό · ίιιyειΟΥΟiJιυκώς 
όnτοδει<ιυ) 1Τλcwτική ϋλη, η ,ά:πό ω:λ.ο κατάλληλο άϊττό ό)'Εtl>~uκ.ί)ς άnτόψεως ύλι
κό καl 00; κλε(νοον Ο"{ξyα:νά, ti>στε νά έξασψαλίζεται τό τιεριεχ_/~.ιεΥό τους ά'πό δ-
1t0ιεσι&ή1tοτε ρυπάνσεις κ.αί 'ιlολύνσεις. · 

4. "'Αν χρη.σψο11οιεϊται δε.ξ~-νή άτrο9ηκεύσεως νερού, ή θέση. και ή διά
ταξη ύyειονομικης '!ιfΧΧΠαιJίας θά δω:σφαλ(ζοuν τrλtlρως το νε.ρΡ άιιό κ~ κ.(\.fχ>
νο pυττmσεως η ι-ιολύ\.Ρεως. :Εlδικδτερα, ή δεξαμε\-ή. άπ:οιθη:κ.ώ:Jεως θά: ' εtναι άτrό 
άνοξίf>ωτο .κοi yενι;κq μή οι~ιμο ίιλιιχό, μt κQ:λ.ύμμσπα .,rου θά: fχοον χε(λη 
πφcμεψκc:>ς ιπ.ρός τά κάtrω τουλόtχ·ιστον 5ι έκ:rοψ.. .καί t.ιέ μονc.nικό ~~'}{-LC') 
ώστε να ό:ποκλ.ε.Uε.ται ή ειίσοδος νεpων, · σκόνης η ξένων . σωιμάιτων άn:ό τόν ά:Ερα, 
στόν ~έ~ δ€. 60: ίmάρχει όm'\ έκκενώσεως, yιά νά ά.διειόζε.ι τελείως κο:τ:ά τόν 
κα~θαριομό της. Τό mό,μιο τοΟ σωλήνα έξόδου τού .νεροϋ θά: βρ{.ο:κε:rαι σέ ϋψ:χ; 
5 έκrrσψ. άιπ:ό τόν 'm.i)μέ,να της &εξαιμενης. · 

Ό ~ της δεξcη.ιενfi,ς θό:: yf νεται μέ άφι.στi).ρε~ (pωλfινες), οί δποϊοι θά: 
1φ00τcrτ-εύ<:Μ"αι κο:τάλλη!λα, c.>στε να ,άτrο.κλείε.ται ή ε.'&:ταδQ<; ένr4ιων η ό:Jκαθσ.ρ
σιων, ή χωpητrκότη~α δ€ ~ς ,θά ~ριορίζε;αι yιά τη!V κάλυψη .τω.ν <_Χiχ~ων της 
ήμ:φηισ[ας -κατα:γ()jλ,ώσεως και δε.ν θά τrαραψ.νει γερό ά!ττοθηiκε~νο σ αVτή χω
ρίς άνα;νέωση πi:ριοοότερο άπό 12 ώρες. Ό χώρος της δεξαμενης θά εtναι yενιικό: 
σκο-rεινός )Ι\ά τήν ά1τοψυγή άνο:τrτύξεως μΊικjΧ)ψ()κων. 

'Η δεξαμm) θά έτηθεωρείται καt θά κο:Βαρίζcται μέ tκπτλuση, ό:πολύμανση 
κα:ί 1tληρη sκκ.ένωση σέ ταικ•ηκά χρσν~κά διαστήματα. 

5. 'Αιπαyο.pεύεται ή χρήση δοχείων, τrού Ε"χοuν χρησιμστrοιη~ϊ ώς 'ΙtΕριέ-κ.τες 
ιντομοκτόνων, φυτ~w.άκων καt, άλλω~ τrαρ6μοιων χηιμ~κων τοξικώιν ούσιών, )Ι\ά 
την αιrοθήκεuση fl· για τη .μετα:ψορα νε:ρου. 

6. 'Η όδροληψία άτrό τίς δεξ0ϊμ1Ξνές ά1τοθη1κε.οοεως νε.ρΟΟ θά γίνεται ίχοοι:· 
ωτuκά: μέ · κροονούς. Ή λήψη νεροϋ μέ έιμ.(;άmιοη δοχεlων στην ύδα:τttπ'οθήικη -
yορεύεται. 

"Αp8ρcν 24. 

"Λnοχέτευσn. 
1. 'Η διάθεση τ&ν λυμάτων τC>ν ικαταχ:ττη-μό:των καί φyαιrτηρίων τροφ{μων ~ 

nστών θά ytνεται ιμέ κλ~στ~ύς άy~γούς ίι"Π,οχρεω·ηκό: στό δUκ.τυο ίnrονόμων ~ 
Δήμου η της Κοινότητας η, Cίν δέν ι.mάρχει τετοιο ο{κτυο, σέ σηrτmικήι δεξ<ψιε.νή και 
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άποp.ρ;αψη1-ίκό f3ό!3ιχ> ~ σέ στέγανή· δε,ξαμενή f'ι δπως' 'άλλοιως δρ(ζόuν ot σχετικέ. 
'Υyειονομι~κες Δι~άξΕ:ις . ·και y.ενικά fι 0)(€ηκήι Νομοθεu{α: κ.αi όπωσδήποτε κ~ 
τ.~ άπ6λυrα υγιεινό κ.α(, y.ενικότε.ρο:, tκαινοτrοιη1ηκό καί αtσθιγηκά άττοδε-χrό 
για τό mρυΜ:λ.λον~ . 

'2. Δδν έmψ6ι:εται . ή διάθεση λutJό.τώv κατα.στηιμάτων fj: έρyαστηιρ(ων :φοφ.{
μωy η ποτω.ν έmψανειακά στους δρόμους, στις αύλt(; και γεν~κά σέ άκάλυ-Πτους 
χώρα.χ;, .κοιθώς .κ.οi ~ .. δiJ_μο·τικ~ς 5 ΧΟι~ικ.οuς ύπσνόμους, πού 'ΠpΟΟρίζοvται' yιά 
την όιπομόί~ μόνον των νερων της βροχης. 

3. Liτά στάμ.ια των όπcοχετεUΤ\:Κών άyωyώ-ν ιτ(;)ν Καtc:;«)τημάτω.ν καl έpycrοτη
p(ων τροφι!ιμ;ων il' 'ΠΟΤ&>ν .θά ύπάρχΌνν ύδραυλικο\. σιψωνες . . 

"ΑpΘρc'' 25. · 

:.c Αηοχωρnτήρια. 

: 1. Σέ κάθε •κατάστημα η ψγαστήριο τροψψ.ων fl ιοοrων θά &.ιτάρχεΊ. άνecλο
yος άρι;θμός άτrοχωρη.τηpίωιν yιά τι)ν U.1.mηρέ:ττpη· TQ0 ~uκοΟ καί των 'Τlελα
των του. 

. 2. 'Aro Ύ1'Ιν .ύποχ.ρέ.ωση νά διιαθέ.τοον άπαχωρητήρ.ια άτrολλάσσονται: 
α) Τά .κuλι~f.ΟJ ικαί μπάρ, πού λειτοuργοfιιν σε :μέγαρα κ.αί έξμπηρετΟΟν τό 

npοσωτruκό τών γρcιψείων καί κατ~ων, 1toU στεyάζοινται ο' αύτά, έφόσον 
δέν δι.<Χθέτα.JΥ τ-r.α-ιΟΟζια και .κ.αι!ίσμα:τα yιά την πcφcqμανι)- 'Ιt€.λατων κ.αι ίnτάpχουν 
δυνατότητες έ.ξιntη.ρετήtσ.εως τού ΙΠfΟσωτηJ<ΟU τους σf ό:πσχωρψτήpια ΤΟΟ μεγάρου. 

6) Τ ά 'ΙtΕ'f)ίιπτφα άναψuκτήρια, τά δ'Ποία δtν διαθέτουν .καθίσματα .κα\ έξυ- . 
rο~ρετΟΟν .μόνο διeρχόμε..νους η δρθιοuς -πελάτες. 

y) Τά κατα~σπ'J!ματα τC:W Δη.μοτιικων η Κο~νοτuκών 'Αγορών η 1tcr.pό:μοιων 
σuyιφοτημάτων, τό ιτφσσωπιικό και ά τα:λάτες των bπο(ωv θά: έξuττηρε.τΟΟνται στά 
κοινόχρηστο.: άποχωρητή.ρια, πού €χει uποχρέωοη νά κατCΧ01Κευό!σει ό φορέας, πού 
νέ'μ-εται τό σU)1κρότryμα των '<αται:rτηιμάτων τούτων. 

δ) Τ ά .έιξuττη,ρετοlιν:τα ιμόνο διε.ρχόμενους η 6ρθιοuς 'ΤtΕλάτςς καταστήματα καί 
τά έ.ρ'yασrή.ρια τροψί•μων η ποτων, 6:ν οτεγάζοινται σέ (<ώρους με'γόpοο καί έ.ψόσον 
άττασχολοΟνται σ' αύiά .μέιχ.ρι τρία, τό nολύ, fuαμα και ίrττάpχοον δυνατότητες έξυ· 
1τη.ρετήσεως τοϋ 1Τpα:τωπικοu τους σέ άττοχω.ρητήpια τοu μ'Ε.γά.ρου. 

ε) Τό: κcχτοp-rή!μαια .άρικετό: περιορι•'::ψένης eκτάσεως, .μέχρι 15 τ . .μ . , μέ τήν 
τφοϋ1τ6Θεση δτι τό προοωτηκόν τe>υς θά ε1ναι δυνατό νά έξιnιηρετείται σέ ύπάρχον 
έντός τοΟ ίf>ιοu κτιρίου η ισέ μικρη άπόιcιταση άπό αύτό άποχωρη:τήριο, κοινδχpη· 
στο ·η tδιωηκό, yιά τό δποίο δ καταστημ:χτάρχης . εχει δικαι~α χρήσεφς. 

Ή-παρ~ α&τη δέν έχει ~ο-yη .στά •Καtα!Ο'~α. yιά τά δττοία ει
δικές διατάξεις τfις παρούσας η άλλης Ύyειοναμ.~κης Διατάξεως άναψiροο.ν ρη
τώς δτι εtναι ά:η:αρ.αίτητη ή ϋτσαρξη άποχωρητη.p{ων σ' αύτά. 

3. Ό ό:παρι:χ:ίτηιτος άpιθμός άπσχωρητη.ρ(ων κα!ΘοpLζετάι άναλ&yως τοο άJρι
Βμοϋ των καθιc\Jέ:νω\.· πελι:χτων, 11ού· εtwχι δυνατό \.'ά έξιmηρετηθοϋν στο κccrόx:τtJ)

. μα, ii ;rων άtπαχ:τχολοομένων στό καrάστημα η στό έρ-yο~στήριο άτ6μων, ώς άκολου
θως: .' 

cX) Γι~ τό: κατω:πήματα, πού έξιiϊτηρε:rοϋν καθι~:ψ.έ\ιοvς 10Cλάτες κσl . τω.ν δύο 
ψόλωy: 

'Α.ριk)μός έξυττηρετοqμένων ό:τ6μων 

Μέ.χpι 40 
Άί(ο 41 μξχρι 1120 

'Αhτό 121 μέιχρι 250 

Ά'Τtό 251 ;μέχρι 500 

'Λ1tαpαίτητος άρleμος ά:τrοιχωρητηρ[ων 

ά:η:οχωρη;τή.ριο ( ώ.6ρώ~ καί yuνι:ι:ικων) 

2 άποχωρητήρια (1 ώ6p<'W καl 1 γuνα~κων) 

4 άποχωρητήρια: (2 ~ καi. 2 γυναι'Κων) 

6 άποχω,ρ-ητή.ρια (3 ~ν καί 3 γυναuκων) 

'Αττό 501 .καί ττάνω yιά κάθε μία tιπί 'Τt'λέον 500/άδα, η ,μέρος αUτijς, ό:τόμων 
δUο άττοχωρη·τήρια έτrί τrλέον των άπαιτοαμένων yιά τά 5ΟΡ άtαμα. 'Ως .μέρος της 
500/&.&σ.ς άτόμων θa θεωρείται δ άριθμός .άτ6μω\ι .μεταξύ 100 .καl 500. 

"'Αν τά άnοχωιρητήρια άνδ.ρων ύπερ6αtνουν τa δύο, ή Ύγειοναμικη Ύτrηρ.εuία 
μ'!rοpεί κατά τήν κ.ρίJση της, νά έττιτρέ.ψει την άvτικατάστcrοη κατά τό ~να τρίτο 
αύτων μέ ούρητήρια ύγιε·ινοϋ τύπου. 

Ί1f1ΧΝΙΚΟΝ tΝΣΤΙΤΟΥΤΟΝ ΕΛΛλΔΟΓ (Σέ άντικατά:cπcrοη αλ. 1862,17)1 1862,17' 
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β) Γιά καταmήμcttα 'ltoU έξu.τά}.ρετοϋν κα{)~ένους ~ά'tε-ς έ:\.'ός μόνο φόλου: 

• Αρι{)μός έξι,rnηρε:rου~νων άτόμων • Α>Π~pαιτήτος &ρι'Θμός άηαχQρ~ων. 
Μέχρ1ι 40 . -:. · 1 · ά®χωρητήριοι ·: ·: . 
'Απ.ο 41 t-Wxιx 1:20 .. 2 · όtrοοχωΡ,ιτήρια 
Ά'Ττό 121 μέχρι 200 3 ό:ποχωρη.τήρι°' 
'/νπ.ό 201 μέαριι 300 4 ά:m>χωιρητήj:>ια 

'Α-πό 301 καί τcάνω Υ,ιά ~ μία . έ1τl rr;λioν 200/ό;&α, f\ ~ tωή)ς, Ατδμων 
~να ό:πqχωρη:τή.ρω έ1tt rόλkιν των <mαιτουμε,νGW γιά: τα 300 αtσμοc Ώς μέρος τη(; 
200/ά'όας άτάμων θά θ~ωρ.είται δ άρι!jμός άτόμων tJ.ετρ:ξu 50 ~ 200. 

"Αν τά άττοχωρ.η:τήρια άνf>ρ~)ν ότcε~{νοw τό: ~ ή ΎιyειCΜ:ψυκή "Υ!ΤtήρΕσία 
μ1tορεϊ, κο:τά τήν ιφUση της, .νά έιπιτρέψει τι)ν άνηκtcτάσταση και~ τq Ε.να τρ{το 
αύτών ιμΕ. ούρryπ'w>ια ύyιεινοΟ τύπου. 

γ) f"ιά κο:ταστηματο~ και. lρyαστήpια -φοφ'ι-μ.ων η ποτών, 6,να1λόγω.ς τοϋ άρι-
Θμοϋ τωv ό:τcαuχολουμέ.νων κ~a βάρδια άτόμων: . · 

• : Α.ρuθμόs ά;πασχολοuμένων άτό\J.ων 'Ατταρα(τητ~ ~ς όmαχωιρη.τηρ(ων 

Μέ;χρ4ι 1~ 1: ~χωρφήριο 
. • Νrτό 16 ~έχρι 40 2 άπαχψη-τήρ.ι.α 

· Άτr.ο 41 μέχρ~ 70 3 όrτισχωρψήριοι 

• Α1rό 71 .μέ.χ.ρι 100 4 άτcοχωρη.τήρια 
'Αιrτό 101 καl 1tάνω γιό: ικά'θε .μιό: έnl τrλέον 50/όf>α, ~ μέρος αύrης, άπ.αpιχο

λο1..1μέινων άτQμων Ε.να άτrιΟχωιρητήριο έπι 1Τλέον τω~ ό;τταιwυμένων )"1tά rrά 100 ά
τομιο:. 'Ως :μέρος της 50/&>ας άτό'.μων θά θεωρείται ό ~S ~όι\..ιων μετ.αξu 1 Ο 
κ~~. . ~ 

. Ή καπό: ~ο ;κο~τα:ναμ'Τ) τοϋ άνωτφ.ω άρι.Θtμοϋ <brοχφγrηιρίωιν Θα γ(νεται. ά
ν&λαyα μ τάν άρι€ιμό των σwή~ ό:τcοpχολοομέ.νων αrό .κοrrόpτημα η· σrό έμycο-
σiή.ριο ~ν κ.αί γυναuκών. _ 

w 1vν τά όnτοχωρητήρια ά:\.6ρώ.ν . ύ~αwα.1\ϊ -tά 600, ή Ύ:γει~κη Ύ'Πηpεσία 
μιτορε.ί, κατό: την •ιψ(ιση. της, νά έmτρέψ.ει τι)ν άvrι:ωτΦτ~ 1<.αtα τό f.να τρ{το 
αυτ~ μ ούρηιτή.pι;α ύγιωιοΟ τόταου: 

Στά κ.ατοιστήμαια, τοcιύ έξιrnηρε'ΟΟ{).ι :καθιψέ~ιχ; τceλόπες. u...- εt"ναι άπ~ι~ 
τητη ή Uπα.pξη όιπσχωρη;τηρ(ω\λ 1φ00ωπl!ιωϋ, .άν ~ολο&vιαι σ· αύτά λι.γόtτερα 
ό:πό 5 (πέvrε) άτqμα. Σέ :ςέτοιες ιnερΙΙΙΠώσει_ς τό :προσω:πι:κό θά χpησψο-ιrοιεί τά 
0nrοχωρηιτήρι~ τώιν ~ω:ν;' 

δ) Σ τό: κ:ατοοτήμχχτια, ττοο βpkΛΙW\-4ται σέ. συy:κοwωνιοικ.ΟΟς ~ και ~
~ φαγητά, γλυκf.ο.ματα, άναψυκ.τικά κλπ. (έmιατδρια. ψηιt'cm:ωλεία, ζο:χαρο
,w~iστεϊα, άνrομ.ικτήρια ~.τ.δμ.) σε -π;εpαστι·καΧ; τΟΙξιδιώτες, λό;γω 6έ: της θέσεως 

0την ό1ιοLα βpιισκαvrαι πτ.cφιουσιάζοον μ.eγάλη .κ.Ιινηση, ιτφέιπει νά ύ.τcάριχοον τ<>W.ά
χrστον τέσσερα άτcοιχωρηιτή,pι.α, άnό δύο γιά κάθε ψλ<>. Ό άρι.θμός αUτός μ1τ0ρεί 
~ .ο:ύξη&ί :ιωπό: ~("TVTCιXfll _Kαl '!«Πό: _τη~ ·Κρίση, της _ άp,μ.6δια.ς 'ΥγΕΙΡ\λQ\!VΚΤ)ς Ύιnη-
ρεσΙσ.ς. ~όcyως τωw ταττικω.ν συνθηικων. .· 

4. Τά ά-ιrοχωρηrτήρια τωv ικαισ.στη,μάτων καί l.p.yαx:mp{ων τροψ(μω.ν ~ τrο
ιών eα βpi.σια:mαι μέ.σα σrό.ν χώρο τοϋ ικατοπιήμ.ατός η τοο tp.y.οpτηρ(ου f)i σέ 
σuvΕ!;.μα ~ σύτά.:. ' , . - , . .ι. __ r._ A.,../h θ, 

Μειrαξύ τίi:Ν ά'τrοχωpη.τηιpιων κω. τοu ~~· στον v.ιιvω ..,,.,....-κονrαι, α τr.α-
~άλσνται ιδιαίτεροι φοθάλ~ι. ιrολήν των ~ριιτcτ~ων δραι\.ι~ .κ(ΠαστημΧ
uΝ γιά τά όιπ.οία ot ε.\δuκtς ιδιατά.ξεις της nτο;ρο(.pας fr ό:λλης ·vγε-ισνομιι:κ')ς Δια
~άξ~ 1t(ψέχοuν τη δυ\αίδτηrτα lιξαφέσεώς · τους όιτrό την ό:mχtτηση αύτή. 

Σt. έξαιριεrτι.κέ.ς nερ~mώσε.ις, θ.ν δεν εtναι &Να:τή. ή ι<ατQΧ:Χκεuή τους μέσα στό-ν 
- -τοΟ κατοmήtw=tος η τοϋ l:ργοmη.ρ(οu η σt. συνέχεια μ σi.Υrόν, τά όπωt(ω-

χω~ρια έ:πιτρέτcεrrαι να κttr01αiocu~σνrαι ικαi. ~ξω όmό τόv άνωτέρω χώρο, σ€ ~ 
~ηιλη θΟΟη ή δ:οοί.α θό: βρLσκηαι 1Τληισιέ·στερα; ιιφός το i<orrΦrtJμα fι; το έργα
;,τηριο άπό .κάθε άλλο χωρο κυρίας χιρήσεω~ ('καtι:άστη<μ, καrοuκ:ιa; κ.λ'Ιt.) ξένης 

• ς 1ηιν έnuχεl.ρηuη Lδιακτησίιας. Σέ. τέτοιες .περιτιτώσειs θά ιιtQ:(ρcΜται τό: άιπ'.ι:φαί_: 
ταροα μ-έτ}ΧΧ γιό: την έξQΧrψάλιση, της a~της τφιοι.mελό:σεως των ~αιών κ~ του 
τητ . uκοΟ τrρός τό: ά-rrοιχωρηrτηρι.α. .q.&ι.'κότφα;, 1l'ιρ01<ξuμέ~ γιaι κqται:ττημαrrα 
~ς φαγητών, yλυκ-10,μό:rων~ τrοτωιv •κ.λτι.. σέ .κ.ΟJθq.ι.έΜ:>υς \Τι'Sλάτες, · 111λ:1)'ν έ
-,'r""τ-:πα, λειwυρyοϋν ιι-ιάναν κα:τα υ\>4 θε.ρι.ΜΙ) περ(.οδο, αν τά: όmΡχωpηrτή.ρια βρ{
:~ U,ω άτιΌ το κτ(ριο, στο &nοιο στεγάζεται τΟ ·κσ:rόπτημα, 6 ocώfxx; -npo· 

. 1862,181 1'EXNllCON ΙΝΙ:ΤΙΤΟηοtι · ΕΛΛλhΟΣ 
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σιιελάσεως των 'Ιtελατων πρός τά άτrοcΧωρητήρια θά εΤΥαι· ~ κ~· 
-πο πο~. νά: μήν έ:πη.ρεά<ζ€τ~ι άπό τίς δυσμ€νεtς καιρι:κές συνθηικ.ες. . α τρό-

Στα ·καταστηματΟί, οτα δ:τrο(α -παροt:Jικεuc:ζ-ονται καί ~ι σέ αe . 
~ ~άτεs ~αyητά. η y.λμκ~ματ~ η ~~ 1tαpdσκ'Ε.υQ'ισμιαrο:, ·iά ' · άtτ-οχ~η ι~ 
θά β,pίισ'κονται. ιμο~ιφuσ: άπό ΤΟί,Ις · χωp:κχ; τωιν rrσ.ρουκε~ρ(ων και τrλ ;ηρ 

_ακευω.ν, ιςαί _ σέ. τέ~οια θά:ιη, ώστε νά άπακλείεται ~ διέλεοοη τωv τι::ελmω.~. 
τούς χωρους om:ouς. · . · . 

5. Τά: άποχωρη:rήρια καί ~ί πι~ροθό:λαμυ( τQuς Θα εtvα:ι μόνψ.ης κιχ-n:αικε -
(!μέ το(χtους ιάtΓιό τ:ο(6λα; . π.έτpeς η άλλ.α 1tαpόμ:οια ύλuκά), · · υης 

Σέ έξ~ικ~ς :πε.pUΙΠώοεις, για τόν Όιαχωριισ,μό_ τ&ι.ι .-.dιiό.χωρητηp{ων η γιά 
φ ·καταο:κεvη των ~-άtμιω~ τοuι;_, '11tO~t y(x .έmιφατεϊ, κατά τήν 'Κp{ση της 
άρμόδιας Υγειοναμ~ικης Υτcηρε.σια:ς, 'fι χρήDή και άλλω\· κατcrισκεuων ernό . σrέι)'εα 
.καt άνβεκτuκά στΤrν όγpaσία ύλικά, τά δτcο(α 1tαιpέχοον τη οονατότητc:t έξοtιιφαλ(
σεως λείων ιcαί όιδιαιτδτι.στων έσωτερικων έτιιφανειΔv, δ1(ως λ.χ. εtvαι ο( κατα
C1Κ€uές ό:πό μτοlλιλυκά: -τuλαί.σια ( άλοuμ(νι.ο fl' ω..λο 1'C~ς -μέταλλ.ο) σtά: δtά
κη~ των &ποίων τοποθετόϋvται 11λά!κ€ς 1tλαqτι.κijς ϋλης (ΦΑΙΝΟΠΛΑΣΤ η άλλο 
Τ(ctρεμψε.pές ύλtκό) τcά;χους 8-10 χ·~; χωρtς t&ιαίτφη ~ αν ο{ έ'Ιιιφό.νει -

- ες εtναι λείες, fT nλάκες ό:μιάντοτσψ.έvτου (ΕΛΛΕΝΙΤ κ.τ.διμ.) "ΙΤάχοuς 10 χλστμ. 
τουλάχιυταν έ'π:ενδuμένες σέ δλη την fκτασή τοος μέ 1Τλο:κfδιa: ~Cφένης 1Τοp
σελάνης ... λν χρηυιμσιτοιηθοUν τιλάΙ<Ες · άμιαντο:n:τφένται, ot έξωτφιικές, έπιφάνειες 
τούτων θά καλ.ίmrοvrαι .κατάλλ'r?-α. σέ ~ μέ τις .~ιες τώιν αλλ.ων 
το(χων τοϋ χώρου τοΟ 1Κ«τα~στήμ.ατος f) τοϋ έpyolσtηpfιoυ, ~ \\): εtνα~ι λείες καt1 

_άδιC('Πότιιc:ιτες (τι;Χ· σπ~~ό:ριa,μα ~αι χρωμ:ατuαμό1, κάλυψη ~ &δι~.ροχη ταιτε
~ια ιΜ.Ιττ.). Απτ:σryΟpεuεται 1'} )(ρtp~μb'!U>(η.ση για τt(ν .κοιrασκευή άτrοιχωρητη
p(ων 'Καl τf"iN -rφοιθαλόη.Jιων τους ξuλακαιαυκεuων fj ω:J...ι.iΝ 1tοιρό\rοιων i<ατασκευων 
άτtό ιμ.ή' .ά!ν.θεΚ't'ικά: σΠrι ύW>ασίσ: U.λικά. 

Τά τφοιορι{~μeνα yιά .κάθε φύλο άπ.οχω.ρητήpια ·κο:ί οι ταροθάλ<:ιι.ιοC τους τrοέ-
1Uει να ό:τιΌτειλοUν t{>ιαίτει:χκχ; χ~, άττψονωμέ.νοuς !μ!ετο(ύ 'tΌUς ιμέ ΤΌΪ)(<> η· άλ
λες ·κ:ctreςλιλ.Υj<λες, σό.ν τlς "Π.ερι)'ΙρΟJφδμ;ενες ό~vωτέιρω, :κατ~κεueς 'Ι<.αl μ tδιαίτε:ριες 
εtσό&>υ<; .. 

Σέ .μικρά ικ·αταστηματct, 6υνcημ~κδτηταc .μέJy,e>ι 100 ·κο:θιk)μόtrων, ή ΎγειονΟμι'Κή: 
Ύιττη.prοία ~Ι l.ψ6οιον eα δια-ιτι.στώσε'ι οτι εtν.αι ά\ιέJψιlικτοc δ διο;γωρ~ του, 
να έ"!tιτρέψει τi)ν ϋπο;ρξη ένιαίου yιά τά: <ht<1χι.ψητή;ρια των δύο φ(jλc.w ποοθά.λα-
4-JιΟU, δ δ-π:οίοc θά ~χει ~μ'5-d.δόν τουλό:χuσrον Uσσ. ιμf το ό:θ~ T(7W e~·οf>ωγ των 
άνrΟctrοιrχων άπαχωpη'rΤ1.ρί.ων. ΊΞi\}ιαιος .μm:cψει νά εtναι .καί δ τφοθ@.α1μος σuνκοο
τή'Ιlα'Τος ~ωρητηρί.ων, ~ιζόιμιεινωιν yιii τήν Θξuττηρέτηση άτCq.ιω.ν τοΟ ίδιου 

ψ'λ~ί ~ιουκές 6101-:ττό~σεις κόΑΞ ά-ιτηω,pητnι0rοu. 'Ι<dθι-~ς καί τοϋ τοο:οθσ:λάί.ιοu 
τοu. θά εtvα:ι 1 .μ. έrπl 1,2σ ιμ:. τουλ.6;χ1Ισt'ον. τό ~μ~ δηλοf>ηι ~Υω.ι>η110fου 'Καl 
τι~όιuιου δf.,γ θά εt\.'αι ιμ:ιldρότερο <bτό 2.50 τ.ιμ., fiτοι 1 μ. -nlλfuoς έ'πt 2.50 u. 
μηκος (1 '.20 .μ. ~Τιικοc ό:τιΌ')(c.:ψnτη.ρ(ου .σuν 0.1 Ο μ. ·rιΊ~('iΟς τοϋ ι.ιοοδτοΙJΧ'ου σύν 1 Ό20 
μ: 'Ι(~όlμου). Τό έ-λεύθερο ϋΦος mς 6οο<!>'1'ς των άποχωρφηρ(ων ιςα:l των 'ltpO-. 
θάλ~ωντους &ν θά εtναι -μικρότερο άπό 2.10 μ' • 

οι ~ς t1t1,1ψόι\.Αει:ες των τάχων των άτιιαχωρφηρ{ι.w ιιuχ1. τCw 'Ι'CpΟΙθαλόμων 
τους 00: εtvα"ιι . ψαιλές, χωρtς 11!p0Εξοχές fl ισσχές, και t.ιέJχρι ιJψος 1,60 t-L· λείες~ 
άδι~δτιστες καλυμμένες \.ιέ rπλακU>ια .lιφυαλψνης ιιιοροελάνης ~ μt στΜ<..-μένο 
μάρμ:χρσ, iixtrε νά ιrι'λύ\.'ονrαι εϋκολα. Ή έ.τιένδοοη των άνωτέρω bτα.ψο:νειων μέ &λ
λα δλ\"Ι<ά, δπως ~~. λεπτά φύλλα τcλctστι~ης Ολτμ; ιcλ'Τι, >Κοeώς :~ μέ δ1tαο
δ{frιαιε ·εtδος ~ος ( έλαιόχρωμα, -ιιλ.ασηκό 10λ.1t.) ' ό:τcαyορεύmη'αι: οι έ'Ιtιφά-
νειοες τ&ι τol.χc.w άn:ό το 1',80 -μι. ΟΙJ.?ς eά: ύδιρ:οχρωματ(ζσντ'(tι. . 

Ή ~ή· τω~ ό:τι:οχωρητηρ(ωγ καi. των προιθαλάμιων τούς θά εtναι Χ<ΧίΟΧJκεuα
σμένη ·κατά 'ΧοινόΥιCΙ: όπτC ιπιλάκ.α '!l'Π)ΕΤάν, ·κατάλληλα σο(5ατ~νη.. l.)στε να εtνcn λε{.α, 
ιcαί ~qι.ένη. 'Εtττιrορέ"π.εται t) χρή"Οη ψευδοραι:ιης άn:ό ξύλο, δχι διμως άπό 

.. χ~ fΊ άλλJ:ι. εύαfιοιθι)τct στην ύyρcrο(α ύλι•κά. Ή i:ιrφνεια τής ξύλιινης ψειχχ,; 
ροii.ιη(; θ& ιλο:ιαχρωμιαι(ζετα:ι 

Τά δό:πε.δοι των ό:τοοιχωρητη.ρ(ων και τών ~άμων του<; θό: -eWαι άπό όlκα
τc6τΙkΠΟ, .μή εϋθpιτcτο ~και. λείο ύλιικό (μωσαϊκό,~~ 1<..τ.δ1μ:.) μέ Qμα
λές έ'Ιιιφάνειες και θά t;χουν κλ(uη. τr.ρός, ψρεάτrο q,,,οχετ.εόσ:εως, ιΚαλuιψένο μέ σχ_ά
ρct, yιa τήν τέ~ι.α άτα:>'at'ράyγιοη των .\'Ιf:ρ&ν τrλύσεως. οι -yωνL:εs τοού σχη;μ;αr(ζον
τα:ι .άτι'ό τό δάπεδο κ~ι τοος τοLχους θά εtνα'ι κο:τά -τφctτίιμ.ηση κοίλες γιά νά τιλύ-

. vονrαι εuιrολιχ. Έ1tίcτρωση. τω,, δαπ:ffiων των άνω-rέρω χώρων μέ φόλλα 'Πλαστυκiiς 
ϋλης fΊ ·~ μ~a άτnγορεύε:rαι. 

οι θύρες τC::ιιι ό:nιct(<•)f)\')'tηpίων καt : των 1'tραθιαίλ~ν τΌUς θά εtναι Ό.αιοχρωμχ:χ-

ΤΕΧΝΙΙCΟΝ ΙΗΣ'iΊΤΟΥΤΟΗ F.ΛΛΑΔΟΙ (Σέ άντυκατόχ:χτοοη σελ. 1862~19) • 1862,191
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yητά, )'1λ..υκfaμαπα, τrοτά -κ.λn., σέ :περαστικούς ταξιδιώιες, θά γίινετα-ι όπtό ό-ιται\
ληιλο, -τt_?ύ θΟ: δpίζονν οι ~ατ~ματάρχες' η δ φορέας, 1rού νέμιεταt' τό ~ 
τημα τc.>Υ καταστημάτων. · Ο umύθuνος για τόν κτχθαιραιμό τω."" 6:π'αχωρητηιp{ων 
εtνσ:ι δυνα'rό \.~ ό:μ-ε(6εται ό:πό τtς έξuτfηρετοqJε-νες έ1Τυχειρήσεις η άττό τά άτq.ια, 
τcou κ~ χρήση τώΝ ά:tτοχωρητρv..w αύτών κ-αί τά δτrο(α θά ιαmχ.6άλα,ν τό κα
θοριιαμ.ένο γιά: ·κάθε χρήση άντ(τιιμ.ο. 

Στά: ~α ~μων ·η ~ω.v -καί στά κ~α -πρα:τψορας ψα)'η
τών, yλυκιιαμό:των, τrοτων κλπ. σε καθισμένοος πελάτες οι λεικάνες . τών άποχω
ρητηρ(ων καί .οόρητηρίων θά: άπολυμαίνονrοι κΟΟΠ~μφινά μέ &ιό:i\ύμα έ)'Ικε.κιριιμέ
νοu άντ~uκοΟ, ~ μέ τίς όf>ηγίΣς της άpμ.Cδιας Ύιγειο~'ΙJΙ(ης ·vτιηρε
σ(ας. 

· .. Αρθρcν 26. 

Χwρος πλύσεως σκε.υων κ~1 τρόπος πλύσεως τούτων. 

· 1. Στά κατ~α τrαραt1κευfiς ικαt τφ.οσψQfΧΧς φ:αyητώιν, yλuκ-ιaμότrωιν .η 
άλλων 'Π'<Χ(:dαl(Ευςη!άτων ικαΙ. στά ψyαστήpιια- τ.ραψί,μωv fl1 'Ιι'Ο'Τών γενικά θά &π:άρι
χει. tδ'ισ:ιτφος χ&pος άνάλαyα.ι 'Πί~ τό εtδος κ.α;ί τό μ~ τοο .καται:ττήμο:rος 
η έμyαστηρtου ~ καί συyκροτήσεως, στο ... δ'Πο(ο θό: γίνεται ή τrλύοη των 
σ1<1Ευων τ~ν χρη.σl/μι011Χ>ι~ένων γιό: την τιαρασκεuη fJI έ1Τεξ€1fΧΥΟΧJία η/καl γιά τη 
διόιθε.ση τω.ν .όινωτέιρω dδων. 
. 2. Ό ό!νωτφω χωpος θά χωp(.ζεται άτcό :Τούς άλλους χώρους τοΟ κατασιή
ματος f1 φγοιστηpιοu ~ χώρισμα, τοίχο η άλλη κ.ατασικε.υή ά'ττό άνθεκτι'Κά στην 
ύy.ρο~σία ύλικά, τό ό1t'οίο, aν δέν ψ'Θό::νει {lέ.χρι τήν όροψη, θά: έχει ϋψος 2 μ. τοu-
λάχι.στσν, έ.t<.τός dv ό:τr.ό τlς ε.tδικές διατάξεις της 1tαριούσας fιΙ άλλης σχετικης Ύ
yεlίΟνοιμuκiiς Διατάζεως, yιά bρισμέ.να είδη καταστηιμάτων η .φyαυτη.ριων, τι:ρσ-
6λέ.τοε-ται fι ΟU'Νπ~η τοο χώρου τοόrοu με ωJ..σ. &ι~α χωp(ς &ι03)(ωρι-

αμό. τ ό δόιπ;εδο θά ·καλάτπ-ε:rαι κο:θολι.κά ό:πό συνεχές κα\ Μ>ι~ότιστο, λείο κ~ 
μη εΟΟρι:τι•το όλtκδ, {.ιιέ κατάλληλ€ς ικλίισεις 'Πlρός ψρεάτιο δο:τιiδοu, .έψιοδιασμέινο μέ 
σιΦ<7>νι, γιά τόν εϋκσλο κοιθα:ptσμό τοο καί ξέ-π:λuμο: ιμ.ιέ νερό. Έ-ττ(στρωση τρu δα
τcέ.δοu τ00 ~~ρου 't'Οόίοο ιμε ψύλJλα ~ηκης ϋλης fl' !μJέ iμΟU:Τcψ.ό: fl' μέ σg,νί.δcς 
ό!Πσtγο~"Cαίι. . 

Οί tιτcι.ψιάνειες τών τοίχων μέ'χρι ϋψος 1..80 .μ. θά ιεtναι έτιΕ"6υμέ.νες με τιλα>κί-
δια Θpυαλ~ινr~ς -πορΟ'Ε!λόίνης f} έλαια~ιχ .. χμοπιΟμέ.νες, άψ<>ϋ ύττοοιοVν τήιν άtτα.ραί
τητη 1Τριοφyα'σία (.ctττοtrουλΧ)Jρισμια κ..λ1t.) yιά: m γίr.Αοuν &Οοcιmότιι::trες καl λείες. 
πάνω άτιΌ τό ϋψος τών 1.80 \.IJ. οί έπιΦάνειες τών τοίχων θό: ύδιρcyχρωμ,ο:τ(ιt.οναιι. 
Στήιν τcε.ρCm~ 1rού οί έν λ&yω ,€mJφ'ό:νε·~ς θά ιθλ:αι~μαησιθοW, ~ά ψ.fwο:τ:,ά 
τους ιτrού 6ρfJσκονrαt 'Πάνω όtrrό τους ινεροχϋτ.ες, θό: -καλ.ιmτονται ά:tταραιτητα, σέ υ
ψος 0,59 .μι., 'μ'έ 'Τtλαlκ·fΟΟχ ~~ ΤCΟfΧ1eλάνη.ς ηι ιμt !Ι!λάκες μcφιμάρου ~ μέ' 
ό:νά. ιδωτο .χάλυ6ο:. • . . 

3Ό Γtά τή"' 'ιΠλύση των Ο'ΚΑ:.υών θά ύπό:ρχη σύστημα άνόιλαyου ·ά.ριιθμοο λεικχ:(
νών δ'Πως· dι\Ασ!λυη'Κά τrc.ρι.yρόιφιεται καrωτέρω, στό 1Ταιρό.ν ~ και. στά οt-κεία 
αpθρια της ~ς. οι ~κάvες θά εtναι άτcό ~ιδωτο μέταλλ~. )(~ς φωτε
ριικtς yων(ες, 1Οαί ικ~ μtά &Χ. φέρει στf!ν π~~ ~· ~ δtn:ο(ςτ θά: 'Κλε(Μ;( μέ 
ιJλ.ΟΧΠtt<ό τc4ια γιό: την -κτtτα·κιράτηση τοο 'Υ6ρΟU f\/και τήν ά:nq.ιΟΟφι.Μ:Jή του, δ-
τmι ·~ έ~άλεται. - · . 

Δtν άπσιολε(εται ~ χρησψ.αιτο(ηση λεκανών δ:ι!ό 4-ιόι~αρο f\' άλλο ά6ιαπότι
στο όλuκό, έψόσ'ον θά :rcληροUν τοος ιn:φνyραφόμεναχ; ~~ δρα.χ;. 

4. Μέ τόν δfΧ' · ιι:Ο'Ι~ :πλύσεως ακευ(;)ν:t" έννοε,ίται · τό σ&.ιbλο των λ€;κα
νων rttoύ 6.ρQdΚ'Ο.ντdι στή σειρά (ή μ(α δ&πλ:α ό:τι'δ τήl\ο\ διλlλη) -κ.αί 1tp00p{ζοvται γιά 
φ 'τrλίΡη δρι~νοu ε.ΟC>οuς σ~. δ~ ε\δυκό: .~ετα). και-ωτέρω στό 1tα-
ρόν άρθρο w:t στά οικεία~ της πσ.ρο(Όας. · · 

Τό κάθε οί.στημια 'Rλά::τεως σκευών eά συf..6έετ~ι ιι.!έ τ'\ν ~κη ύδραυλι
κr; lt)-lκαr~O!OI'} ~τεάσεως τοϋ κατcχστημιο:rος ~ έ~Ρ'tηρ{οο iJ -ττσt>Εμ6ολή 
ύδρισ.υ~ιικου σ(ψωνα. 1 

5. · Σέ κάeε σύστημα τrλύσεως σκευών θό: ίmCψ.χει έ:)"'κατόχ:rταtR") κpόου καί 
ζεkποϋ vε.ροϋ μt άνάλογο άρι.€'μό ρu~ζ4ιεινων 1ψ:>wω.ν (~ς) , ΟΟτε ,,.ά εt
ναι δυνατΤt fι ιτcαροχή σέ δλες τις λεκόινες νεροϋ σt κο:τάλιληλη θεw,ακρασίn\ ά
νάλογα ~έ τό .εtδος -καl. τό βο;€\.ιό 'fΚJΠό:\.Όεως των aκεοον καί μ τη ψόΡη της &ια
δι•Κ'ΟΙΟ(ας 'Τ(λίttως τούτ'ων (γιά: τήv "Ιφότrλωη Οiκ.ε.οον, -ττοU έχα.Ν ίmnλέ~ατα λ(
πους · αίι)ΟΟ, κ-.τ.φ. ό:π.αιτείται τr.OA.iJ ζοοτό νερό, γιά: τό ~ τόυς (.λ1Το.pεί 
νά χ~τpι;μmοιΤ)θε:ί ~ 0:- · · - ',......., :"'Ί θεpμοκρασ(α, yιά: f>έ τό f.έ-π?'-uμά τους άρ-
κετά ζεσrό νερό) · . 

TmfJKON ΙΝΣΤIΤΟΠΟΗ ΕΜΑΔΟΣ (Σέ_άντικατόm~ σiλ. 1862,2·1) 1~2,21 1 
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6. Για την tξοχ)ψ·άλιση . τpε.χοί.μ;&νοu ζεστοσ . νεροί) θά: ότcόpιχει θεwοσ(ψωνας 
έΠ'ψκοϋς χωρητuκότηrrας, έκτό5 αν τό κατόpτη:μα η φyοστήριο διαθέτει κε~ρι-κή 
έyκα-rάσταχπι θε~ νφοu. . 

• λ νε.ξάρτητα όrττό τό χρησιμοπ.οιού.με~ σύστημα θφμό1\.α,ως νεpοϋ θά ίrτrάρ
χ εt _ κ.αί, ΘJιεδρΙJκ.ός ~~ (έστω ·καί ΨοΡ!}τ~ς το~χυθε~οισίφωνα~), yιa την 
.άνtιιμιετωτηση tκ~άκ.των τcεριmωσεων βλΜης του VΠ'άρχοντ<>s κύριου συστήfιατος 
.eεwrουεως νερου. . 

7. τα 11JCYtήcpιo:, τα κ~ κ.αψέ κ .τ.δμ. θά σα:ττ.οuνί:ζαντα:ι στην -πρώτη λ'Εκ.ά:
νη δι~οΌ ~ήιμο:τος πλύσε~ Ο!κει>ω:ν (~χύ;ης ιμt. δύο ~~ς) !μέ ζεστό νε
ρό και σοmα.Μ fY ?"λλσ .κ.α:rάλλ1)λ;ι κ.αι άτtοδeκτο όmό ~-ι.σνqμι.κης ά:ττόψεως ύyρό 
ό:τταρρυπαντuκ.ό και ό:κολούθως eιχ ξεπλένανται στη δευτερη. λsκάνη τοϋ ίδιου συ
στήματος -μέ aψθονο τpε.χούμεονο τrολύ ζεΟϊό νερό. 

Για τήιν 'ΤΟλ.ύσιη των 'Πιάτων, ιμαχαuρσηή.ρουνων · κ.Ντι. σκευωtιι eό: χρησφοποιεί
ται t'διαίτερο τρι'Π!λό σύστημα (νε.ροχύτη.ς μέ ""τρεϊς λ.εικόινες). Τά τr:ιάτα, άφοΟ ά-
1tα:λλαyο0ν ό:'Πό τα ύτcολεύμη.ιαια ψα!Υηruν κλΠ'., καθώς wί τα μαχαιροmJ.ρουνα θά: 
τφοπλύνονrαι σΠιιν 'Πρώτη λεκάνη .μt άψ&>νο 'ΠΟλύ ίμ:Jτό νερό καl σοοtΟWι: ~ &λλο 
κατό1λλη·λο .καί ιbτσδεκτό ώτό ύyεισνομ-ι·κής ά;πόψεως ύ)'Ιρό ~ικό lSι:1τε 
να διαλυθοϋν κα-1. άπqμc:ι11ψ.Μ3ο0ν τά λ(πτη, ο{ Όάλτοες !Κ.τ.lι(μ., .κcd ό~κολοΟΟως eα 
σα+ποονίζcwτσιι σdj δεύτερη λ~:κάνη \lέ ζεστό νερό κτχl {)(): ξε~αι στη.ν τρ{τη 
~eκάνrι μ άφθονο .Τρ~χοόμεινο rα:ιλύ ζεστό νερό. · 

ΔΕΝ έ'ΤtιτρέΤΙΙΕται ή τολ.Uση σκευώv σέ ·κοινό δοχείο ( φ0Χ1τέλλο)), καθώς καί 
ή 'ΤΙ!λίση ~. ικι.f!τέλλ~ κ.αψ~ κτ:d 'Τt01pόμ9ιων_ ακευων στό t'διο σύστημα, στό 
δτcοίο τrλύνονται καt τά ακεuη τrou fχοuν ρuτrανθει ιμέ λ{τrος, σάλτσες, αύya κ .τ. 
&μ ., τολή-ν των 1tε:p1.mώσεων, τroU ρητως άναψέpονrαι στα οtκείο; άρθρα της 'Πα-
ρούσας. 

8 . τα ακεόη·, .6ιφΟΟ πλufuUv eα τ.Ο'ΠΟθετοϋντΟJι σε εtόlικό t<Jλt5οινο σιτεyνώσεως 
η, αν δέ.ν - ύτrάpχεt τέτοιος κλίι6ανος , σέ εlδικη qχό;ρα γιά σφόιγyωη, μετά την 
δτr:ο(α θό: σφουyy!ζονrcι~ι μέ .καθαρές λειJΚές η άνοικτqχιρωμιες :rι;ετcέ:rες, καί άκ.ο
λούθως θό: ταπ:οθετοϋνται οέ κ.ατάλληλες 1tpoeflκες η έ~άρια, yιά νά 'ΤCpοστοπεύ-
ονrαι άττό ~ις σκάνες ~ ά")..λες ριrn~εL5. 

οι σχάρες σφσ:)1)'ίbεω:ς, ισκε~ν θό: εtναι_ κα:rοχ::~κ.wοc~μέ.ινες ά.1τό Ρ:ν.οξίδωτο 
μέταλλο η 1tλαι;ιτuκές. Ή χρηση ξύλινv:rν σχαρων, άχ.δμη καl έττε"6ψέ.νων μέ μέ-
τCΑλλ.ο, ά'ττατyοpωεται. 

9 Στά .κ(Χ't'(Χσ{ήματα. τιοίι εττε ύ1t00C-Ρε<ιΥr~Ι(ά, ~ μέ τlς εtδικές &ια:τά-
ξ~ις ·rifς 'Τtα~ς fl ~ •'!:yτιονομvκω~ Διο:τ~ων, εtτf τφοαpετικά, _δια!Jέ
τουν f)λε·κτρι'Κά 'Ιtλυντή1>ια ;-κε.uω~, 1tλήν του συστημχτος :πλu:ι:ε~ των οκευων, μ<:
yεαρι:κ.i)ς ft ζο~χcψ:mλ'Ciστ"?1ς, τcοο ~τ~ στήν ιοοp. _10 του τrα~ος, θά υ
nάρχ.ει ιrοί rινα τριπλό σuστημσ: 'Ι'Ι'λυσεως τcιάτων, τcοτηpιων, κ.λ-ιτ:., για τή-ν κάλυ
ψη. των άνσ:y.κών τους στις -πεipιmώσεις ιrαp.οσωpίνi}ς βλά'6ης τοϋ 'ΤΙ!λυντηρ!οu . Μέ

·χ.ρι την ά'πdκσ:τάστcvrι της λειτοοpy{.ας τ<;>ϋ τcλυντηρ{ου, tι ότcοfα .τφέ.'Jtει να γίνει 
χωρtc ικο~ΕΝστέτηιση! ~ ~, τtιάτα θά, 'Τ1Ιλόνονται κανονικά ιΚ'Οίί στις τρείς λεκάνεc 
ΤΌΟ αιιωτt.ρι<.j τιpι'Πλου συστηματος. σψ.ψωνα '!έ την ταpΙΙΥρΟΙφiάμwη στην ιrσcφ. 7 
τοΟ -τrα:ρόνr.ος , &ιαδL!κοχrtα, τά 'δέ 'Ποτήρια, άφου .κΟίθαρΙΡθεί -και\eχ τό οfuτημα, θά 
Οσmοuνίζοvrαι στη δε.ύrε.pη λε.κάνη του ·καί θά ξεπλύ\Αονται στήΊν τρ!τη \lέ ό)φιθο-
νο τ.ρε·χοάμε.νο τr~ύ ζ.αιτό νφό . 

1 ο. Στα κατ-c«:rι1Ίματα, πού ιιταρcχακι;_υάζοw φαγητά, yλιJ~fbμοπα κ.τ.δ·μ . , κα
θώς καί <1τά tρyο:στή.ρι.α τ&-μων ~ πρτων γενικά, γιά τΤιν ~ιηη. των σκεu~ν μα
yε φικt;ς η ζαχα~ηκης .κ.λ-ιy.. θά χ.ρη~ψο:ποιειται _ ιδι~ιτφιο fκ'Τt'λό σα:rτηιμα 

,ι δύο βαθειές λεκάνες άπό άνοξί.δωτο .μέταλΆο, ιιτ.λήν των κcnαστη:μάτων f1 έpιγα
~ρ{ων για τά ά1fοία ο{ εtδι·κ.έ~ διατάξεις της τcαραΧrας ~ άλλης Ύyειον~11κ.ης 
Διιχτάξεμ>ς ~ τη· χρήση γιό: τόν· άνωτέρω ακοπδ \Η<iς μόνο βαθειaς Μ.-

κάνης. 
"Αρθρον 27. 

·Αnαvωvn·· καπνων, όερ(ων καύσεως κλn. 

:.Η ό:ττιοtΥ(λ/fij τ{}ιν κσ;πνCw, της dtθά.λη_ς .κσ.Ι. .των Cιφ{ων .και:ttως της καό-
1 · ϋλ κα~9ώς καί τώrιι άφ(ων κα-l δσμων, τrou -παράγ.ονrαι κατά τήν :rrcφα-

σιιμ~i η~. ων τό ψήισιι;..ιο ~φέατο(; κ.λ'Π. , θά γ!νεται 'ΙΤλή.ρως μέ ε('δικό ά:ττοpρο-
. σκ-εvιό =μd ώστε ~ ""ή διαχέονrαι στό m.ρι6άλλαν και να μήν ένοχλοϋνται 
φητuκ ι tff'l'lζΨSVot ·Καi οι :ιτε.p(οuκοι. Ή χοάνη τοϋ άνωrέρω ό:πο:yωyιικοϋ 
~ι~~ες, ~ βιρύσκετ<Χι 1tάνω άπ'ό τήιν έστ(α "tιUρός καt θά εtναι tπαρκων διo:-
UUJ••wJ:rr~ w. .~σ:ι δλη ή ιmψάνtία της hσt!ας. . 
στάCJε(if\/, ωv LC. • . 

'l'DNllCON ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΝ ·ΕΛΛΑΔ~ 
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tΕΥΧΟΣ 109/Φεβροuδριος 1984 

, ~ · Ή ό:τrο;γω~ των άε:eί(ι)Υ καύαεως τi]ς _:καύσqμης ϋλης, τΟΟ ·καrmιοG κλπ. 
θά yινεται μέ;'ω της κε~κ.η5 ~οο του •κ_τιριοο, άλλως, 6:ν αύτό δεν εΤ
ναι δuνο!τ'ό, θά τσ.τrοι€ετοιwτα{ ίδιαιτψα έξωτερικοι ~ol. σωλiiνες οί δτcοϊοι 
θά φ9ά;νουν -τ;σνω ~ό τη uοτέyη τ~ κτιιρ(ου, ατό ό:ποί~ στεγάζεται τό κατάστη
μα η έρyαι=ιτη.ριο, κω. σέ οψ;:>ς 0,50 μ. ψηλότερο: άπό αυτήν η, αιι όπά;ρ,χ€ ι ψηλό
τερο ~ιτσνι.κ.ό κτt~;ιο, άπό τη στέγη τοΟ yειτσνικοϋ τούτου ·κτιρίου, &στε ~ μήν 
ένσχλοuνrαι ot 1tε.pt.Ο~κοι yε.ν~κά. . 

3. Στά κ<rrο~στήμr.χτα η 4>γαστήρια, στά δΉΌ(α χρφψ.αιτοι:οUνται ήλε.κ.τρt:κtς 
b:ττί'Ες η f}λ.Εϊκτpιικοί ·Ιόλ.(6ανοι f\ ώ~ καώψη δλη χρψψαποιεϊται ύyρα.έ.ριο' η. .ψωι
ταέιρισ, άνrί τοϋ όινωτέρω ό:τcαyωyι,κΟΟ σuστή.μ.ccrος μtίφεϊ vό: έ.1tιτιρcrπεϊ ή eyκ~ 
τάστcrοη €1.δι·κοϋ .συστήμ'Οtτος φ!λτρωιν, κ.ατάλλ.τrλοu γιά τήν ταλήρη έξουδετέρ<.χJη 
τών ά:εp{ων, οομ.ων κ..~τc., τό ~.ποϊο Θc;c συντηρεϊται άνε:λλιnτως, yιό: !\Ιό: έξοισψιαιλ(ζε
ται .ή κCΧ'VΟνική λειταψy!α wυ καί τό έ-π~ηιτό άπστέλεσμ.α αύτής. Γιά: την έξα
ιορ(~ωση τοϋ ~ άτcοδόσεως καί yενuκά τής καταλληλότητας τοΟ άνωτέρω 
συστήματ.ος .φίλτρων, f} Ύrγ.ε.tονομικήι -Υ.ιτηρε.σίο: ζητεί άπό τόν Μtιαιj>c:ρόμενο vό: 
τii<: 'Π~κομ.6:7ει σχετιικη δήλ~ Ν. Δ. 105/69 τοϋ έyικ.ο:τΟΧJ'Τόtτη τε.χινιικοο fϊ/κα\ να 
ζητf;σει τόν ιλεtyιχο τούτου όπτό τή-ν <4\ιόδια Μη.ιχαινοιλογtικt') Ύτοψεσία. 

4. ~ΕξαφοΟνται άττό την ύοο.χρέωση vό: δι-αθέτουν τό άνωτέρω ό;ιτα-yωyιικό 
σίmη\!α η τό. σύστηιμα ψ!λτιρων έ.ξοοοετφώσεως των άφ{ων, ά:::tμων .κ . λτr. δpιψέ
να: κατα:στήματα, έφόσον τοUτο άναφέ.ρεται .ρητως, στά οtΚ'εία άρθρα της παρού-
σας fl σέ: άλλη Ύyειονομuκή Διάτctξη : · 

"Αρθρον 28. 

• Α'nοθfiκες. 
1: Τά καταmήματα Ί(,{ΧL έρΥ,αχ:ττήρια τροq:-fq.ιων ft ·τrοτών θά Ε.χονν ό:παι.eή .κη, 

άνάλαγου ;μ.έ. τό ;μέryε€ος καί τό εtδος τούτων i.μ~αδοΟ, "ΤφΟΟιpιζcμνη yιά τη ψό
λ'CΧξη άτrο1<1λει.σηκά τροφΨ.ων η• 'Π'C:Ιtων. • Αινrι.1<:~r.μενα όισχετα μέ τά τρόψι~α, δτcως 
εtναι τά σκε&η. καί Qρyανα ικαθαpιομοϋ των .χώρων, μεταχεφuqμένα ε~η σuσ.κευα
σ(ας κ.λ'Π . , τά δποία · εiναι δυνατό νά 11ολύνουν ·il ινά ρuτcόινοuν τά τρόψψα, θά 
τσπσθετοΟνται σέ tδισ.ίτε.ρους χώρους άτιομονω.μένους άπό τά τρόφιμα Ε.στω καί 
με f.ίιλινο χώρ~μκr. 

'Εεαιιpοϋνται όπtό τfιν ύποχρέωση νά διαθέτουν άττοθ:ήκ.η τροψίμων καί 'Ιίοτων 
δρισμ.έ~ κατοχπή;ματα, έ.ψόσο': τοΟτο ~αψέρεται ρητως στίς εί&ιικές διατάξεις της 
1τΟΙpο0σας η· άλλη.ς Ύ'γεισναμι:κης Διατάξεως. 

2. Οί όινωτθρω άπαθη,κες θά χωρίζονται άττό το&ς άλλους χώροuς μέ τοίχα.ις, 
θά άερίζαvrαι. .καί φωτίζονται έrrαpκC>ς ·κα\ δf.rv θά: έχουν ύyρσσ(α. Ή κατcrοκευή 
τους θά εtναι τέτοια, ωστέ vό: άτrοκλε(~ται ή είσοδος τrονηκων καί βλ~ερών έν
τόμ'U>V κ:ο:ί ή δf1μ'ιου.pyfα έστιων ά.νατrτύξεως αύτών. 

• ΑΜ::ι!λυτuκότφα: • 
α) 'τ ό δώτ.ειδο θά καλ&ιττεται · καθολικά άnό ψχές καi. Μ>ιnnότισίο, λ€ίο 

κάl '1iι εΟΟριπrο ύλι.κ.ό, μέ κατάλληλες · κλlοεις τσρδς φρεάτια δαπέΟΟυ t~αφέ
ν.α: .μt .σι~, γιά τόν · .ε.ιΑκο.\ο κ~ και ξέ.'nλ.ιψα \.ιέ 'ΙΕρό. Τ ό: στόμια των 
φρεσ:τ(ων τοότων θά καλύπτονται μέ μεταλλ~κές σχάρες, τά άνο()'\l(ΧΤα των δ:οο(-
ων δέΥ eά ε{\U\ ,με.~ότε.ρα ό:πό 5 χλσψ. ' 

β) .' Ή 6~ ~ ,εt,.ια{ ,κατά ,ιιφοτψη~ όmό μ-m;τόν. .. λν. άτcοθήικη στεγάζε
ται σ~ ·χ{;)ρο τrou κ~εται άμέσως όtπό κι::ρcψωτή ιτ. τrαρό\ιχ>ια στέγη, ot b::ιω
τειρuκές έ'Τ(~ψόινειες της στέ.)11<; 4Χύήlς θά: εtναιι . έπε~έ·ΥΕς t-ιέ σανίδες 11· άλλο κα
τάλληλο •κ<Χί mee~ικό ύλικό, tJ.E!cxt:~. 6ε αύτής καl ~ων το(οcων f>tν ~ ύ'Πόpχοον 
άνο()1μ<Χtα. άπό τα ·δ'ΠΟία -μιτrορουιν να τιφάtιουν 'TtOV'Π!ιrol. Στtς ό:ττοθηικες ~
μιων -Τφέπει .~ όiτrοκλείεmχι ~ ξ&wη ,ψευδ!οροψiι, cSιν 'lt~ άιώ αύτηΙ δη~ιουριy~ 
ται .Ι(Σνά, τα διτrο(οι 'τφαJ.ψέριανται για τή~ έ'y.κccτό.uτ~ .κοi άνάτττuξη ποvηκων. 

γ) Οί τοiχοι σt ύψος 0,30 μ. ~ τό δό:τάΞ.δο θά ετyρ;ι; έτrε~νοι μt μπε-
τόν~ 2 ικ-rομ. τοuλά:χι.στον. . 

δ) οι θtψες στό κάτω μέρο-; και σέ r.ψός 0,20. 4l· άπό τό δάπεδο θά ετvαι 
tτtε~ένες μt χανf'iρη λο~μ~ο:~ .και θά ~όζονν στό δάπεδο· κ.σ:λ~. t1χπε νό: 
r,ν ~wνrο:ι άνο(Wαf(ΟΙ ~γαλιiτερα άπό 5 χlliψ. . . 

μ ε) Στά τcαρό.1θυρα θά ίtττάpχει .σιρ\!α'Τότtlλε~ Νο 16, τό δποίο eά διο:τη~ί-
11CΧι σέ ·κttλry κατ~· 

3 οι σό!ιόκοι καi τά tJΕιγάλα f>αχεία, πού τιερdtχοuν τρόιφψ.α, θά ταττοθετοον-
τ<Χι ,,ιό.νω σt ~ ϋq.ΏUς 0,30 μ . .ό:πό ,τήν fu~ιτχ τοΟ ~ καt σ~ άτr~ρ:
ση 0,20 .μ. ~ τόν τοίχο. ΤρόιψΊμα :που τrεpιθχονται σέ μ1ιΊφΟΟς τrεριέκτες, θά το-
'Π'ΟθετοWrcα. σε ~· 

(Σt άvτtΙκατΦταση (!ελ. 1862,23) 1 1862,231 
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Τόμος Γ '. Μσr. Κγ. 28. Καταστήματα Ύγειονομικοϋ ·Ελέγχου 

"Αν yιά: τη φύλα(η· τροψιίιμων σέ ~ί:ιμα . χρη,1σψοτιοιοϋντ-α:ι ξύλwα κιβώτια c:W
τά αι εtναι , έτcε-vfχ..ψένcχ Wωτφ~κά ιι.ιl άνοιξCδωτη. ~cφίνα: ·κ.cd. θά: κλε(νοuν iρμη -
ηκά. . 

Τά -εύαλλ.οίωτα τ~ιιμα -θά διατη;ροΟνται σ€ ψc..tyεϊα έ;π:αp.κοϋς χωpη.τuκότηιτ:ας 
όιvαλόγως των άναιy:κων .κ.αi της κινήσεως τοϋ ι~απΟΡτήματος η τοϋ έιργαχ:rτηρ{οο 
ίnτό ΟU\λθii·κες σταθφης ψύξεως, ~ ;μ€ τό άριθρο 29 της παρούσας. ' 

4. .. Αιν .έ'Πιχε(ρφη δ~ατη,ρεϊ "chιο~ή.κ.η. ~φtμων ιξω ό;1τ.ό τό ~άστηfμο: η τό 
φyοιστήριό της, '1ψ61τίst \kX lψοδι.ασιθει ιμΕ είιδική. ό1δεια ιδρώ:εως ~αι. · λειτουρyίας 
της άπ~κης_αύτfiς, ~ δτιο{α χορηγεϊ;αι _άpμο5ί"'?, σ~~ με τά άρ'€ρα; 6, 7, 
8, 9 κα;_ -1? της τcα~ς, κατ~ ~11J!ψωνης_ ~μης ~S Υ~ιονd.μικ-ης Έπιτ.ρο
πfϊς ~ της Υyεισκψ.tκης Υ'Ιτηρ.εσι.ας δτ.ι. nληρουνται ot δ~ι του τcα.ρόvτος ά.ριθροu. 

'Η τυχόν δυα~τή.ρφη Ρ:τιΌ'θιi κ.ης τροψίlμων έξω άτtό τό ικ.σ:-rάστημα η τό έ'ρryα
στήριο -θά: ψα~νεται στην άδεια {δ~_ς ~ccl. ~ιτουpy~ς τούτου, fστω κccl. \.{έ ~
ταyενΦτφη ~. ~ .άτrοtα θά 1καια:χωpειται όιτω τή.ν ~ 'Αtrτυναμuκt') 
'Αιρχη καί στην δτιοία θά ό:ναrw•ται όπαριαίτητα ~ δ.~ της άτrοθή'Κης 
li:Jστε νά έ~μιφώνονrαt yιά Τt')ν ϋη:αιριξή της 't'ά άριμόδια "Ορyαvα όyειονομι.κοΟ ϊ 
"λ.i!yfx.o υ. . ' 

6. Γeνικά στίς ~ιες τ~ και :ιτσrω.ν θά: ότι'όιpχεt άϊrόλuτη τάξη και 
κ·οιθαριιότηrrα. . 

"Αρθροv 29. 

Ι!Jυγεία, μnχανήμα1'α, δργανα, συσχευές καl σκεύη. 

1862,241 
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Κσταστήμοτα Ύyεισνομικοtι Έλέyχοu Τόμος Γ. Μστ. Ky. 29 . 

ΤΕΥΧΟΣ 109/Φεβροuόριcχ: 1984 

.. Αρθρον 30. 

• 1 ματιοφυλάκια - Άποδυτήρια . 

. 1. Σέ κάθ~ κατάστημα ·η _έργαστή.ριο τρσ-~ίιμων ,11 -πστών θά ύπάp~ονν άϊΌ
μ.t !<α tμαyιοψυλακι?" 111ροσc.;τηκοu ~ατασκευα~έ:να άπο κατάλληλο καί ~κηκό 
ύλικό (μεταλλο, ξuλο Κ;τ.δμ.). στα όπ?(α θά ψυλό~σισονται τa • t'\ΛSqμια;rα τl).y άπα
σχολα;._μέΝων στην έπιιχ:εφησι~ αιφωv. Απα-yο_ρεύεται ή ~ κά ή μ:έ όποι.ο
δήτrοτ:ε _τρόπο_ τστrο-Sέτ~ση των .. έ"Ι<~άτων του. προσc-~~κοϋ έ.κτός [ιμοrτιοφυλα'κίων 
στον .χωρο τ_?υ κατυ:::ηιιματος η ;ου l.pγαστηριοu τροφψωv η 1τ0τών, πλην τ&ι τιε
ριιτπωσεων της έ-πcψΈνης nαραyραψου . 

. 2: ·'Απαλλ_άσ.σονται ~ττό τη.ν ~ωτ~ ~ττοχρέω:ι!) τό: iω::τcrστήματα (όχι δμως 
και __ τα έργα~τηρι~) τ~ο.ψιμων, ~ηα δ~οια απασχολε~τα~ .μόνον lfwx άτομο, μέ τη.ν 
πρcυπόθειση δτι τα lινδt,;.ιατα τοuτου 6ά κρέμο-..ι-αι σε εί.&ι:κή γιό: τόν σiconό αύτόν 
κατάλλη•λη θέuη, μαιφυά άπό τρόψψα κα.ί σκε~ φ:χγrιτών, γλυκιq.ιάτων η πσrών. 

3. Τά Ι41ατισψ:>λό:κια eρ τc'Ποf-'.tτοΟνται σέ Lδιαίτεpο ειδικό χώρο άπ~ονω
μένο άτrό τό κυρίως κcrτάστημα η tρ.yQστήριο lΙJτω καί μέ ξύλινο ~τα:CJ\.Ια. 
Ό χώρος αύτός, καλ<>Uμενος άποδυτήp.ιο -πρcσωπικοΟ, δπου εtναι δυνατό θά άπο
τελεί σννέχεια τοο ό:ποχωpητηρίοu τr~ωπικοC καί θά t):1Et l\u&ιδόν ύ~λογιζό
μ.εινο σέ 1 τ .ιμ .. , τουλάχιστον, 'yιό: ·Κά"θε άπασχολοόμε.νο άτομο. 

Δέν εtναι άπcφαίτητη ή ίrτι'αρξη άτϊο5υτηρ{ο:.ι nρο:χ..mκοο στά κcrταχ:rτήμmα 
κ.αl έργσ.στήpια τροψiιμων η -ποτών, στά δ1t0ία δ άρι()μός τώι.r tιριyαζομένωv εtναι 
άpκετό: τrφιοpυσιμ.ένος, τό π~λύ .μ~χ~ι τρία Ο:τοιμ.α ·κατό: β~α.. ιψόσοv. γιά την 
τοπσθέτηiση των ί,ματιοψυλακιων θό: υπόϊ~χει ·καταλληιλος Χω.fΧ>ς, t:στω και νοητώς 
χωριuμένος άτrό το.UΙ:; αλλοuς χώρους του καταr.πή::Jατος. 

ν Αρθρον 3J. 

'Έπιπλα. 

1. Τά χρησuμοnοιούμενα οτά καταοτή11ατα η έργα~τήρια τροψψων η nοτών 
επ~"!tλ.α θά εlναι καλης κατσ.σκεuης ιμέ λείες,· έλαιοχρωματισ~έΝ"ΙΞς η στιλ(Κ.)μέ"ξς, 
έπιψάνει-ες καί €ά δι.ατηροϋνται άtrόλυτα καθα.pά. 

2. Οί όριζόντιες έπιψάνειες δρι.cψέινων έπίπλων (1tόryκοι), πάνω στίς δ1tόιες 
γίνονται δποιοιli]τrοτε χε.ιρισμι>ί τροψί.μων (nα.ρασκωή, lnuc..i,:εtyyασ(α συσκ~UΟΧJί.α 
κ.λτr. ), eά εtναι κατσ!:JΚεuΟJ;:ι:μένε ς άπ.ό άδια:πότιστο .καί c1κληρ6 ύλ,ι·κό (μά.fJι!.Jσ.ρο, 
άνοξίlδωτος χαλυΟΟς η, Ο:ν .δτr~άλ.εται yιά τεχν-ι·κούς λόγους, σκληρό · ξύλο) χωρ(ς 
ρωy~μές η άλλοες ψορές. 

3. Οί προθiiκες καί τά έ~ά;>ια, nού χρψJιμοτrοιοWται γιά την t:κθε.ση η )'\ά 
τη ψλccξη _τρσφ-ψων η Qκ.εuών παιρc;-σκευijς, έ~ξιειp-γcrοίας -κοi ~ροσφορ<Χς τ~

. μων η τ«>των, θά .J<λ~;ίνουν έρ-μ!lτικα, ώστε να έιμ1tοδ(ζ€ται ή -ε.-ισο.5ος 'ΠΟντι.κων, 
βλα6&ρών έvτόιμων και ~ονιοpτου. 

Q[ 11ροθqκες, 'Πού χ.pη.σψQΠΟιοϋνται γιa ·τη ψύλαξη -τροψψων, τά 6'ποία έχουν 
~κη kρι~ϋ. θά καλίmτοv.ται ~ συρματάnλεγ,μα Νο 16, θά τοτι~τοϋνται δ-
μως σέ :μέρη ώφ6~λητα ιά:πό τόν tονιορτό. . 
. 4. Πλήν τών άνωιτέρω., τά lπιιτrλα θά 1tληFΧ>ϋν. άινάλοyα μέ τό εtδος τ:ΟΟ ιcα
τ~ος fl· έρy<:rοτηρίου, στό δ-ποίο άνήκοον, καί τούς δροος, . :τroU άναψέpον
τσ:ι .σrίς εlδικές διά'τάξεις των ά·κ-ε(ων άρ.θρω.γ της παρούσας fl άλλης Ύ~ιwομι-
κi)ς Δι·ατά.f.εω,. · .. 

"Αρδροv 32. 

Καθαριότητα. 

1. νΟλοι yε.νuκa ot έσωτε.ρικ<:>ί καί όjκάλυπτοι χώροι των κατοt;:ττημάτων καί 
έργσ.στη.ρίων τροφίμων η/κ.αl τιοτώv, ·καθώς κα:ι τα .κάθε εΝ);οος lmπλα, qΚεύη, έp
yαλεία σιnκιε.υές, εrδη (:ματισμοϋ ·κλπ., τroU χpψdμοτιοιοϋνtc:ιι κατά τή λειτοφ,'γ{α 
του<; θα δtχχτηpc>Uνται .κ.οιθαρά ~·τη ψpοντ!δα -καί τήιν . εύθύνη :roV ~crοτηιματ<φ-

η~ τοδ νδμuμοο tκ:n:ροοrώn•ου της ~:n:ιιχε.ι:pήσεως, Δριζ~ μέ &πεύθυνη δ~λιοοη 
~ έπύχεφηιμισ:τ{α, · κοi -roO ·κατa τι'εpί'πτωση ύτtεύ<Μ:.οu βοηι'θητ-tκοϋ 1φ00~ικοο. 

2. 'λ'1t'ο:γοpε.ύΕται ή ~.ρήση τφιονιδιοο ιη αλλων παρομο(ων W...ώ-f κατά τόν 
κ.αlθαρ~μό των δ<:t:rτJfx,yγ. Ε.ξcrιρετιικά, lJΤ«τρέπ:εται ή χ~ τr.ριονφια.J .κ<t"rά τ~ 
κοιθαρtσ.μό τώ.ν ~των ιορε.απωcλείων .κα.l τώιν ψυκτι'Κl>ν θα.λάμu.cν τους, κοeώς 
καί τών χώρων '1t'λίκπω:ς σ'Κf.Ι.Χ..)Υ τών. καταστημάτων . mu παιρασιοcυό(οον ψcι3'(η-Τά, 

... 
TfXNllCON ΙΝΠΙΤΟΠΟΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Σt άντικατάσταση dελ. 1862,25) 1~2,25~ 
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"Αρδρον 33. 

a J\nορρ(i,.ιματα. 

1. Τά τrροερχ6με.να . άπό τη λειτ~(α ι:αιτ~~ατος f} lρyαχ:rτηρίοο iροψ(
φων η)κ.ο:i. 'ftQ'TώY ~α θά φ()λ~ ~ριινά σ€ :Κατάλληλα: Καi εl
f>~κά για τόν σκσπό ρ:ύτόν 1ψ00ριζ~ δοχεi.α, τά δπο{α: θά ταλ.ηροΟν τούς κατrω-
τtρω δρ:ους: . . . 
. · α) θά fχαw καrαp.κευcχbθεί άπό ύλικό όf>ιοrτcότιστο κσi άνθε:κτικό, τό ό1toio 
f>έν θά 6ξιδώνεταJι εΟκ.αλα- κώ. γενικά δέν θά κατασφέφετα.ι κατό: τη χρήση τους. 
Ίάν τέτοιο: όλιικό: άναψlρο\ftαι tνδεικτ_ικά ή yα:λ6~νη λαμcφWα κα:ί τό 'Τ\'λα-
στωκό. . 

β) Ή κάr«σκενή τους &:..: εtναι άμκετά "ισχυρή, l:χ:ιτε . νά μi}w 7tαp0\!~-
νονrα-ί f}" 1(α'{~(J]t κατα τη; χρήση ·ταχ:. . 

'Υ) Ή χωρητuκότητ:ά τους νά έ1"C-ιτ.pέπει τού_<; ιύχφείς χειρισμούς. 
{>)' Τό σχί1μα τους, νά rιττ:φέχ-ει έτrcφκή_ Έύστάθεια καί νά l.πιτρ-έπει τΤ)ιν εύχε

Μ ικκh~ ·ιαιi. κ~rοιμό τους. 
ε) tiά ψέροu.ν κάλυμμα, τό όποίt? θά ιψαpμ{:ζει σrά χείλη τοίι &οχεία.ι στε

γανά, ώστε νά ό:ίτοΚ'λ'Ε!.εται ή είσοδος σ· αύτά έντόιμων καί :π.οντικων, καθώς '<αί 
ή ~(<rοη τους άπό τά άναζη.τοϋνrα τ~ "ζώα (σκύλοι, γό:rες). Συνιστ<Χται τά 
καλuμιι..ι:α'fα vό: σu..ι>έο:νται μόνιμα μέ τά δαχεί<χ, γιά νά: μη. χ~ι. 

Τά οοχεία ώtοpρ~.ψ&η .. ,w θά lχσ:τηιροΟντο~ι 'Πό.ντοτε σέ :ιcαλη' κατό!στcοοη καί 
άτcόλ\Jτ<Χ' κ'Cdθαρά. . . · 

· ·λ~ύεται ή ουγκένφωυ-ιy άπορpψμtrων σε ξ~λιwχ fι1 χόpnνα κι&:>τια, 
σέ ηrο;λά(λα η· καφάσια κα\ σε -κόθε εΤΡοος . κο:λψ:μένα η; άκάλι..tm'α: . 6οχεία, 1tOU 
δέν 'Πληροϋν τούς άνω'Τέpω δρους f\ δέν δ·ιατηροWΤοο. 'Κοιθοιρά. 

2, · Γιά ινό:: ~ήν ρνναίνετα εϋκοιλα τ_ό W~1<ό των α:wιων ά:τtcφρψ4Lά-Των 
·· καί γιά νύ: ιμη.ν ψθε[ρονται .' αύτά εGκαλα κατά τοος διάφοpοuς χεψιq.tΌός άπό τά . 
Σννφyεία Κα'θαpιότητας, συνιm&ται fi 1ρήση ε.tδιιcω.ν τι;λφη,κών σό~κκων, ot ό 
ποίοι &Χ τοπσθετοΟντm στό έbωτ€pι1<ό των δοχε(ων, κατά: τρόπο 'ΠΟΟ τά άκρα τοίι 
άνοιr1ματος τοϋ σόικ:κοο να όινσfιι'J\Υ.ώνονταt ~τptιΚά στά: "χείλη τοϋ στομιου τοϋ 
δοχείου. . 

. "'Οταν yφ.ίσοuν ot '1tλαστι-ι<οl σάκκοι θά άφα:φοϋνται άπό τά f>αχεία, θά δέ-
νονται καλά . και Ρ!κολούθως θό: τοτrοθε~οΟ~ι σέ κ.ατάλλqλ.η θέση, μ~!<.f>U?: ά'πό 
τιpόφιιμο: .καt σΚ:Εύη, '1έχρι τη στι'yμή 1tOU θα ΟΟτ:ακομισθοΟν όmό τό Σννφyειο Κα· 
θαpu&ττyτ'ας. 

3. Στά μ-εγάλα καταστήv.ατα ικαl tργ~ρια τ~ ~ . ποτων, καΒώς ~αί 
σέ σι1)1κροη'wματα ιΚα:το:στημάτων Δψοηκών, .Κοι:νοη~ν ·κλnτ., 'Ayopωv, θά: ύ
'Ιtάρχοuν dδικοt χωροι γ.ια την ταποθέ.τηση τω.ν ~ων σάκκων fϊ δοχεlων φωp
ρuμ;μάτων ,μiοcρι τή pτ11)1μή τfjς 'Παραλ~i)ς τους άπό τά .Συνε;ρ.yεία Καθαριότητας. 
οι χώροι _αύτοι 1Τρέπει να :ολη.ροϋν τούς έξης δp:κ.>ς: . -~ 

α) θά: βp(σ.κσνται σε θέσε.ις όπτφονωμένες κοi άπάιψ)ψες, σλλ.α καί είχχε-
- ς "ΤCρασπελόΡ~ς. . . . . . . 

ρω β) eα tχατηροϋντα-ι κλ~οcrrοι και θά άε.ρ(ζονrαι καλά. 
. y) Το δάπ'εfχ> καl ot τοίιχοι θά εtναι άτrό Μ>ιαπότισrο -κα\ λε.ίο ύλι.κό, ώπε · 

νά: κ~ρ(ζσνrαι εu~.ολα'. . 
· δ) Τό Μ:Τι"εδ·ο θά fχει κλίση 11r.<)ς φρεάτιο δαπέδου, lφο'διαψένο μέ ι;ι.φό.νι, 
ιd τδν εuκαλ.ο ιl(~ τοu κο:Ι. ξfucλψο: μέ &t&ν<> νε.ρό. Τό στ6μω του φρε

~[ου ΟΟ:πέδαJ θά: καλύπτεται μέ .μεταλλικη σχάρα, τfjς δϊι'Ο(ας τά άνοLwαια f>έv 
eα εt\Αα!ι μ.yαλίιreρα άπό δ χλο'φ. . 

'Ε)! Στά: άνοt~α q>ωτιισ.μοίι κά:ί άε.ριdμοϋ ecx τοποθετείται ~ατάπλε)"\J.α 
tlo i~ γιά ινά ~Ι.ζεται Ιι wε~ μψ_y .και σ>J,:~ βλ~ έντ.όμω~. 

στ)Ι θά ~(ζε.τσ:ι ~ εισ~ rονn;κων . 

1862,261 ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΙΝΣΤΙΤΟ~ ΕΛΜΔΟΣ 
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Τόμος Γ ' . Μστ. Κγ. 32. Καταστήματα Ύγcιονομικοϋ Έλέγχοv 

γίνετα~ κατά τρόπο noU νά καλύπτονται · τά ~άλλινα έινδόματα άϊtό την μ1J.λούζα 
ιρy.ασιας.. . . . . ' . 

4. Έξαιpετuκά, ·Οί σε.~ιτόροι των έστισ:τ'οpίων, ζQ;χαpοΊtλαυτείων κ .τ.δμ. 
κατ~::ιτημάτων ιτrολυτελείας καί Α' κατηyοp(α-ς έπ.ιτρέπεται νά φΟροϋν εtδικΤι yιά 
την έργασ(α ~ους ~ακέττα, ~κόμη και ;μ;ιλλι\.η,, ~μαυρου η άλλοο, χιpώματος, μέ την 

111ροϋπόθεqη δτι θά διατηιρειται καθα.ρη. Κατα . τή θε.ρι.νή τοε.ριοιδο οί σεp~ιτόροι 
yενικά μ1topouν να q>?οροQν λε~κό ύποικόιμι.σο. . . 

5. Ι Q[ άτtααχολοο.μενοι 9έ Κατα'-1Τήιματα η έρyσστή:pια τροψί.μων fl/Καί nοτω\ι 
άπαyορεύεται νό: ·ΚΟUμοQνται σε χώpοος έpγασίας fi άκόμη ιΚαi σε βοηθητικοος 
χώρους τΟΟ κατaχ:ττήμαιος f\ τσU _ έιρyαστηρ~οu. 'Επίσης άnαyορ~ύεται ή συγκρό
τηση ύπνdf>;ωμαrι~ σέ .έπικοινωνc:υντες 11;1-t το, κατάστη.μα η τό έργα:mΊριο χώροuς. 
Ή παρονσια εtδώ.ν •κλινοστ_ΡQμνης :στοuς χ~ους .φyασιας η στοuς ~οηt:ιητικούς 
χώpους τοΟ κατ03στήιματος η έ.ρy~ριοu τροψuμων ή/καί τrοτων η σέ έϊtικοινω
νοϋντες μ' αύτό χώρους άποτελΗ άποδέικτικό. στοιχ€ϊο παρα.<5άσεως της παρού-

σα<; παραyρό:φου. λ , . . , .1 • , • 
6. Οί .ό;πcrοχο ουμενοι στα ·Κ.<χ"rαuτηματ~ και ι:.pyαστηρια τρο.φι.μων fι/καl πο-

των ώς χεφυσrές η τrωλητές τροφο(ιμων η ~ποτων, σεp<5ιτόρ0ι .κ..α . (κύριο προσωϊtι
κό) εiναι ~uρίως ίmειJθuνοι yιό: ~ άτcψική τ~ κ_α-Θαρι.&τητα κ:τί όφείλοuλl νά 
V...έyrχουν την κα;;;αριότητα του τιμηματός τοuς και του χρη-σuμοποιοuμενου ο' αύτό 
έξοπλισμοϋ (σκευων, σuσκευων, έπίπλων κ .λπ.), yιά τήν δποία εΤναι ουνυϊtεύθu
\.οι μέ τόν :κατcrοτημσ:τάριχη η τόν νό.μυμο ~κιπ.ρόσωπο της έπιχειρήσεως καi τό 
θντετΟJλιμένο τφο:::τώπικό κό:iθαρι'?τητας, έκτόc; αν άποδειχβεϊ: δτι ή έπιχ€ίpηση δέν 

. παρέχει τά άn~ίτητα ιμέ.οα yια ;Τι~ καθαρι~τητα των χώ_ρωιν •. t-;rτίπλω~, συσκευώ~, 
σκευών κ . λπ. του καταστη.ματος fi έρyα.στηριου, ότιότε την ευθυνη yια τη μή τη· 
ρηση της .κα~θαριότηταs τούιων έχει μόνσν δ καταστηιματάρχης η δ νόμιμος έκ -

πρόσω:rτός το~ . .Ι!- . , ά , , l!λε _ 
6 6 

_ , . 
Τα άνωιερω u.ιαμα, περα πο τον t:. yχο της κα αρι τητας του τμηματος τους 

καl τοΟ χρη,σ~μmτοιοομενου ο' αύτό έξοπλιο•μοϋ, όφείλουν νά nαίρ"ουν τά άναγ.καία 
μέτρα yιά τή διατήρηση τΤjς κα9α.ρ-ιότητας στό τμΤj.μα τυυς καtJ' δλη τή διάρκεια 
τής ,θρyαχ::τίας τους. 

Τό <5οηιέιηηκό προσωπικό κσθαριc•μοΟ τ')Ο χρη.σψοποιουμέι.ου έξοπλισμοu γε
ν~κά (ο.κεύη, συσκεύές, ~ηχα'11.ματα, επιπλσ) καt των χώρων κατα::Jτήματος η έργα· 
στηρίου τροφίμων η καί ποτων (λαντζέρης, καθαρίστρια κ .ά . ) είναι κατά κύριο λό 
γο ίrιτεύθuνο yιά τη σωστή καί άποτελΕ'σματική έκτέλεση της έργα.σίας του, έφόσον 
ι;ά ά"Πο&ιχθεϊ οτι δ κατοιστηιματά.ρχης nαρέ.χει τά άπαραίτητα yιά τόν σκοπό αύ-

τόν ιμέ.σα0. , ..ι..- λ . . , l'. .1 • • .. • _ 
7. ι u.ιιααχο οιψεινοι σε καταοτη:ματα •ι ι:.ρyα.σrηpια τροφψων η και ποτων 

θά εΤι.αι ύyυεϊς καί θά εχουν , GιGλιάριο uyείας, οπως όρίζει τό άρθρο 14 της παρού-

σας . . 
Σέ πε.ρίπτωση νσσήσεως άτόμοu άπασχολοuμένοu σέ κατάστη.μα η έ.ρyαστήριο 

τροφί•μων, η κ-αl nοτωι.· άπό τυψοειδη πυρετό, παράτυφο, δuοε•ντε.ρία, φψ.ατί.ωοη η 
άλλο .μετοJδοτικό ·νόσηιμα, ή έπιχF.tρηcη καί δ ιατρός πού διέγνωσε τό περιστατικό, 
όφείλουν νά ένηιμερώοοuν εγκαφα περί τούτου την άpμόδια 'Υγειονομική Ύϊtηpεσία, 
ή όποία άμέ.σως προφορικως καi σέ συνέχεια έy.y.ράφως ε.Lδοποιεί τόν ύπε.ύθuvο τοϋ 
καταστήματος η eργαστη.ρίοu τροφίιμων f) καi ποτcJ.ν .yιό: τή.ν ό:π0ιμάκου1.ση τοϋ άσθε
νοuς άπό τήν έρyασία του . 

Ό άσβeνής yιά νά ·μπορέσει νά έπανέλθει στfι.ν έρyΟ!Οία του, ϊtρέ1Ίει νά "Προσ-
κομίζει στήν άριμόιδια Ύyειονομική 'Υπηρεσία, 6εGαίωση (ατ.ροu τοΟ Ι.ΚΑ η προκει
μένου yιά έτταyyελματία άπασχολούμενο στήν έ1ηχείρησή .του, Lατροϋ τοu οίκείοu 
'Ασφαλιοηκοu Ό.ρy<ΧΙΥιομοu η τfic; οlκείαs Ύyε,ιονqμικi)ς 'Υπηρεσίας στήν δποία θά 
φαίνεται δτι, καθώς Ε.χει διαπιστωθεί ·μt ίcrτρική καi άπαραίτητα έργcrοτηριακη έ
ξέταση, δέιν ε{ναι ψορ-έας έπικίι.,δuνων μι1φο<5ίων καl ίών η nαραοίτων . 

Στή συνέχεια, ή άριμόδια 'Υγειονομική Ύπη.ρςσία κατά τήν κρίση της Θ<ι έyκρί
νει η όχι τήν έττάΗ>δο στήν έρyασία τqu άτc.μοu πού άπαμα1κ.ρόv~Π)κε άπ' αύτή, yιά . 
λόyους ύyείας, ε.ίδοποιώντας έγyράφως τόν ύττεύθuνο της έτιιχειρήσεως η τόν ίδιο 
τόν έ'παyγελματία. 

Τό άταμο πού άπcιι-1.~κρύ1.·3ηικε άπό τήν έ..ρyασίπ του yιά λόγους ύyείας, προκει -
.μένου νά έπανέλθει σ' αύτή, μϊtορ-εί ν' άπευθυνθεί καί άπ' εύθείας στή•ν άρμόδια Ύ
'ΙΠ)ρεσία ή δποία eά τόν παραπέιμψει γιά έρyαστηριακή έξέτcrοη καί κατά τήν κρί
ση της θά έγ.κ,ρίνει η δχι τήιν έπάι.οδο .στην έρyασία του κατά τά άνωτέρω . 

Γενικά, ή Ύyειονομική Ύπηρε.σία μπορεί νά άπαyορεύσει, πρόσκαιρα .fι όριστι · 
κά. τήν έρycωία σέ ο":οιο. (iτομο .. κ.~ί~ει έπικί~ιχνο. yιό: ;Τι δη·μοοισ; ύyεία, ε!τε yιατ~ 
πάσχε:ι άπό :μεταδοτικο .νοσημ~ ~ ειν:ιι .μικρο~ι~ τετοιοu να;π~ιματος, ειτε γιατι 
έ'Πανειληιμμένα εχει διαπιστωθει οτι δεν ψροντιζει για την άταμικη του κσ:θαριότητα . 

1862,281 ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 
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Καταστήματα Ύγειονομικού Έλέγχοu Τόμος r·. Μστ. Κγ. 33. 

ΤΕΥΧΟΣ 109/Φεβροuόριοc: 1984 

ΚΑ .ΦΕΝΕΙ1. - ΚΑΦΗΕΡΙΕΣ - ΗΠΑΡ - .ΟJΝΟΠΩΛΕΙΑ - Κ'fΠΓΚΕ-Μ-

ΚΕΦΑ/\Α 1 Ο Ι V. 

Εiδικοl δροι ίδρύσ.εως καl λεΊτουργ(ας καταότnμάτων · τροφi
μωv η καl ποτwν. 

v Αρθρ<?V 37. 

Καταστήματα προσφορδς ποτwν χωρlς φαγητό 
σέ καθισμένους πελάτες. · 

1. Οί δ,ιb:τάξεις τοu τr~ος ά.pιθροu ~ψαριμ6ζο",'Το;ι στά κ~αστήιμο:τα, στά 
όποϊα προσψερονrαι σέ καθιqγεν~uς πελάτες καφές ·Και ti)..).ι:x ροφqματcc, όρισμένα' 
είδη yλυκι~μάτων, πού πα.ρασκεuά:ζονιαι · σέ ά:νεy:νωριαμένα έρ'yοστήρια η έρyοστά-

. σια; άναψuκτικά τrοτά καί άνο1WΕυμαιώδή ποτά ιμέ οννοδε(α η \Jοή πρόχειρου μεζέ, 
ό δποίος τφασψέ.ρετο:ι οπως φέ.pεται στό ή.ιπόpιο χωρί_ς {.δLαίτερη έταεξεpyασ(α στό 
κατάστη.μα (.έλιές, σαλόιμι, τυρί, άy.yούρι, '.ντομάτα, αύyό 6ροιστό, ξη.ρά κα.pπ:οt 
κ.τ.&μ. ), καθώς καί τόστ fι άλλου εtδοuς σάντουίτς, πού ιπεριέχουν είδη, τά δποϊα 
δέν άπαιτοΟ.v ίδιaίτερη έπεξερyασία στό κατάατηιμα, τυpί τηγανιστό, λοι>κάνικο 
βραστό η ψητό η τηγανιστό καί βραστό ή ψητό χταπόδι . 

2. 'Αναλόγως των κυρίως τιρο.αφερc.μένων 9έ ενcτ κατάστημα τοϋ τιαρ6ντος 
άρθρου ειδών, τό κατό:οτηιμα τοοτο, χαρακτηρίζεται ως: 

. α. •Καφ.ενείο ( παρa:δσοιακό), aν προσψέρcνται~· ρ:ύτό κυρίως έλληνι-κός κα-
φές κο:t μέ όη:οιο.δή.ποτε άλλ.ο τρόπο παρασκευο~σ.μέ Κια!ψΕς και άλλα ροψή;ματα, 
~λυκά .κουταλιοϋ καί ταψιοϋ, τυτι~ο'ίηq..ιένα τrαyωιτg ... αι τrqτά, y.ενικά, είτε οtνοτινη,. .. 
ματώδη, είτε άναψuκτuκά (έμψιςιλωμtνα καί μή). / 

Τά οίνοmιεuματώδη τιοτ~ nροοψέρονται ιμέ τή συνοδεία, η .μή πρόχειρου ιμεζέ, ό 
δτιοίος iψΟ::Jq>έρεται Ο.πως '(pέ.~ται οτό [ιμτιόριο, χωρίς ίδι~ίτφη έπ.εξεpyαοία στό 
κατάστημα (ιέλιέ.ς, σαλάιμι, τυρί, άλίπαστα, ά"yyού.ρι, ντqμάτα, αύγό <:ιραστό, ξη.ριοt 
καp1tοί κ.τ . δμ . ), 1<α~ώς καί τυρί τηγανιστό, λουκάν~κο 6ρα.Ότό η .ψητό fi τηιyανιχ:πό 
κ.αί χταπόδι ~ρα:σ:τjr η ψητό. 

6 . Καψετε:ρία (έκοuyχρονισμέ.νο .καφενείο), θ..ν ΠJΧJΙσψ&ρονται σ' αύτό κι>ρίως 
κάθε εί~>-)υ.r. .καφές καί άλλα ,ροφή ματα, 1ϊοτά οίνο~ιψα-.ώδη καί άναιj.ιuκιτι-κά, δ
ρι'<:ψένα yλυκ~σμu:ια, <:: πως γλu~ά κοuταλιοu, ιλυκa τ:::ι;ψι.οΟ, τrό!στες, 6μυγrχχ:λωτά, 
κώκ, έκλαίρ, παyωτά yενιΥ-ά, καί τuρόπιπες, τόιστ η .καί σ:Λλ.οu είδοuς σάντοuϊτς, 
τά ότιοία περιέχουν είδη, πού δέ.ν άπαιτοϋν ιδιαίτειρη ιέτι:εξφ-γαισία στό κατάοστηιμα. 

Τά οίνοπvεuματώδη -ποτά ϊιροσ.ψέρονται ιμέ τή συνοδεία fι ~ή τιρόχεΙ.fΧ>U μεζέ., 
δ 6-ποίΡς προσφέρεται δπως φέ.ρεται στό έ•μπόριο χωρίς tδt-αίτφη έπε-ξφy.αισία στό 
κατάστημα (.έλιές, τuρί, σαλι:)jμι , άλίπαστα κλπ.). 

γ. Μπάρ, άν προ.σ.φέ.ρσνται σ' αύτό κυρ!ως σt\.Ότινέuμιατώδη τι;οτά, ~έ τή συνσ
δεία η μη τφόχειρου ιμΕζέ, δ όποϊος τιροσψέρεται δπως .φέρεται στό έμ'Πόρtο, χωρίς 
tδια(τερη έm.ξε.ρyαισία ιστό κατάστηιμα (έλιές, τυρ-{, σαλάμι, άλίπαtmχ, ά;yyούρι, ντσ
μ&τα, αύyό t!>pσιστό, ξηροί καp'Τιοί κ.τ.δμ.), κα!Οώς καί τuρόπιττε.ς, τόστ η ω.λοο εί
δους ~άντουίτς, .πού περιέ.χοον εί.δη, τά δπq'ία δ&ν ώταιτοΟν t6ιιαίτερη έττεξε.ρyασ(α 
στό ·15'<...τάστΤ)μα, τυρί τηγανιστό, λοι)κάνικο 6ραbτό η ψητό fι τηγανιστό καί χτα'!Τό· 
δι 5ραστό ιfi ψητό. 

Στό ιμ:ττό~ρ εlναι δvνατό νά ϊιpοοψiρονται τι:ερισταιοιοικως, 'ltλfrν των άνωτέ.ρω εί
δών, καί κ·αφές γενι·Κά κ01ί δάψορα άναψuκτικά "ΠοτάΌ 

Τό κατάστημα, στό ότιοίο προσφέρεται κυρίως 1φασί ιμέ τή συνοδεία η μη των 
άνωτέρω άνο:ψε.ρ<ψέ.νων ιμεζέ.δων, χαρακτηρίζεται ειLδuκότε.ρα ώ~ οίνοπωλ.είο . Τά οί
νοπωλεϊα .μποροΟν νά διαθέ::ουν κpcrσί χΟ.μα γιά κατα.νάλωση .στήν κατοικία τοί,ί πε -

λάy). 
δ . Κυλι κε.ίο, dν 1τ.ρο::ι;ψέ.ρονται καψές έλλη.νι·κός η άλλου ε.ίδοος καφ.έ.ς καί · ρο-

ψήματ~ποτά οίνοπνεuματώδη καί άναψuκτικά, δριαμένα ε.ίδη yλυκισ,μάίω.ν, 
οπως γλυκά κουταλιού, γιλ.uκά ταψιοϋ, κώκ, έικλαίρ, πάστες ·καί παγωτά, τόστ η 
άλλα σάνίουϊτς, τιοο πε.ριέ.χοον είδη, τά δτιοία δέν .Cmαιτοuν tδιαίτερη έπεξεργαοία 
στόJaτά::Jτηιμα, καί τrίπε.ς γενικά. 

Τά οίνοnινεuματώδη ποτά προσφέρονται μέ τή συνοοε.ία fj ιμή πρόιχειρου μ~ζέ. , ό 
δποίος προ:ιφcέ.pεϊαι δrττως φέρεται στό έιμ1tόριο χωρίς tιδιαίτερη lm:ξ~ργαοία στό 
κατά~μα (έλιές, άλίπα.στα, σαλάιμι, ντQμά-ϊα .κ .τ . δ.μ.) . · 

Τ' ανωτέρω γλΙ.Jκίαματα, τά τrαyω-rά καί οί τrίττες θά Τt01ρασκευάζονται οέ άνα-

rΕΧΝΙΚΟΝ ΙΝΊ:ΤIΤΟΥΤΟΝ ΕΜΑΔΟΣ 
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yν~ιαμέν'ά. έ.ρyαστήρι.α η έρyοστάσια, γεyον~ς η:οο eq 9:ΠQ6.ειικνύεται .κό~θε ~ 
με τά τ:ψ:ολόy~ . πωJ:ήσε~. , . . _ ; 

Στα κuλικ~ια :rou τι:σ.ροyτος άρθρ_?U, τα δnο(α ·Κατα ;κ.σ:νόνα λ~ιτοupγqυν σ€ λi.
αχες, σψαι.ριuτηρια, αίθοu::ιες άνα~μονης άεροδ.ρο.μ(ων κα.ι σιιδηροδραμ1!κl>ν .στο:4ιi>ν 
η Ο:λλου είδους η:αράμοιοuς χC:ψοu~. οτοuς δποίους τοcq:χ:ιμένουν {:πί '!lΌ'λu χpόνο κα
θι.αμένοι 'Πελάτες, δέ.ν ύπάyαvται τά κυλικεία, · ποu .έξυττη.ρετΟΟν 11Εp0Χ7Τικοός πελά-
τες κα.1-m:xJ άναψέρονrαι στο άρθρο 42 της πα.ρούσας. · ,., .... 

.. 
" 

"· 
... 

· .3. Στά .κατ~ήιματα τοϋ_ παρόντος !ΧΡ~Ρ?υ έ;rιτ.pέπεται ή έyκ~άχπαόη μηχ~ 
νημάτων στι~μω:ιας τοcφα:σκ,ευης -π;σ:yωτου, υπο τους -περυyροψόιμtενοιχ; στην τrαρ. 14 
τοϋ Ο:ρ-θρου 39 τής nαροώας δ~ καί 'Προϋποθέσε ις. 

Έ1'Cίσηι<; έπι-τpέιτcεται ή τc~κευή: κι:ι;( ή διάθεση. λαικα..η..ι.ά'δωιν στά καταχττή 
ματα τq0 πcφόντος άρ.Βρου, .μέ την π.ροϋπόθε.ση δτι ή πcφιασκευή: τ.οότων θά γίνε
ται σε ιδιαίτερο παfΧΧσ.κ.wαοτήριο, δπως δρ(ζέται κατωτέρω στή.ν παρ. 4α (2) τοΟ 

' ! 

nαpόνtος. . . 
'Η 1't'p00ψ0,pa φο;yητων στά άνωτέ.pω .κατΟΧJΤήματα ό:παyορεύεται, έκτός θ.ν λ.ει

τουρyοUν ώ.ς .μικρό: "Ι<αταστηματα ιιJ.έ έστι.ατόρ.ια, σνό::κ ·μ:τtάp, 'Πιτσαρ{α κ.λπ., δπότε 
θά: 6χοuν τή.ν άττcφαίτη·:τη συy.ιφότηση, σάμφωνα μέ τά: άpθpο: 38 καt 40 τής παρού
σας, καί .eά ιμποροGν ·νά διαθέτουν τα έπιτρε'Πόμενα yια τό σvστε:yαζψο κατά
στημα είδη. 

4. Τά ·καταστήματα τοϋ παρό\;'Τος άρθρου θά πληροuν, έ'Κ'tός των yενι·κώ.ν δ
ρων, 'ΠΟύ .άνα~ψέροντ-αι ιcπά: σχε.τι:κα άρθρα τοϋ 1tροη·γ~μΘ\.QU Κεψσlλα(ου, και τοlις 
άκόΜ>υθοuς &ρους κ.αί ~ις: 

α) Γιά τήν ty.κοπάσrαση τώιν άνωτέ.ρω :Κaπαστημάτων άπιαιτείται χώ.ρος έ-πσ.ρ
κής, ώσn. νά Η,CΙJΟψαλίζανtαι οί άπα.ραίτητες οvνθηiκες όvιcινης :καί άνετης έ•κτελέ-

. σεως τώv προι5λε·ΠΟμέ.νωv έpγασιών καί παp-.."31ονης τώv πελατ(;)r,ι, ·κcιl πάνη~~ δέν 
θά .είναι -μ ::ιφότφος άπό το άρθf)\>ί,σμα των έ'πι&ι!λ.λό.μενων μι τίς άκόλοuθες δια
τάξε ις τοϋ r.αρόντος άρθρου, ~ς έλάχιστων .έ.μ6dδων των άτccφαίτητων &ιcςμερισμά
των τοϋ καταστή<μιατος, .δπ(ι)ς όναλυηκά καθορίζονται στό Πα:ράρτη1μα 1. 

Ό χωρος κ~Θε κατcrο.:!11'μ;r:τος Θα .Ττφ{λ~άνει τ~ άκδλουθα διcJμφίσμ~α, τά 
δ'Ποία θά 'Ιtλη.ρονν .π).Jyν των δ.ρων, -που em~ouν οι αχεηκές διατάξεις τοu Κε.ψα
λαίοu Ι 11 της 1tαpούσας η ωJ...ων Ύyειονομιικων Διατάξεων, καί τούς κατωτέρω 
άναψεpqμενοuς δ.ρvυς και 1τ.p0ϋποeέσεις: . 

(1) . Αt&>uσ.α πθλοπών, στην όποία άνο:πτύα:ιο:νται τά τ,ροmέζια κcri τά κοi}ί
σματα .καί, πέρα άπό αύτά, τοποθετοUνrαι το ψUyείο' χ.αί ο ιμ'Ιtοuψές . 

Τό δάπεΙχ» της tιινωτφω αίθουσας .eά ε1vαι άδιcrπότιστο καί λείο, δπως όρίζ.ει 
τό άρθρο 20 της παρούσας. Προκειμένου Ομως yίά κάτcrοτήματα nολυτελοΟς κα
τασΚΕυί'jς, ή . Ύγειονομικη Ύτηρεσία μ:τιορεϊ νά .έπιτρέ.ψει, •κατά την κρίση της καί 
κατόπιν .σUμψωνης γν~μης της οtκ.ε.ϊας Ιl~ικης Ύτηρε.σίας, τ1\ν έπικάλυψη 
τοϋ δαπέδου της αίtουσας πελατών ιμέ ' -πuράντοχο τάπητα - ιμοκέττα, δ::ν δι.ατιrστώ
σειι. δτι ίrπάρχοuν τά άττcφαίτητα .μέσα κο:θαριcψ.οu του, άλλά καί όιψείλει νά έnι
(;άλέι τήν άψιαίρεσή του, αν διαπuστώσει δτι .εtναι μάνuμα .άκάθαρτος σέ. τέτοιο βα
θμ6 ΟΟτε νά .εiναι ~ος δ καθαριαμ-δς του. 

''Απαγορεύεται ή έ:πικάλυψη των τοίχών των άνωτέρω cοίθοοσών μέ ψάθες fj ϋ
ψασμα κανα(;.ιοϋ (λινάrοα) κ.τ .ομ . , η μέ. δη:οιοδήποτε άλλ&-~η άδιο:πότιστο .καt μη 
λείο ύλικ6; τό δποίο δέν έπιδέχ.εται πλοοψο, έτrιτ.ρέπεται Οιμως ή χρησ~μοπο(ηση 
yιά τόν σκοπό αύτ&ν άδι®.ρσιχης ταπε.τοαρ{.ας~ 

·· ' Εξαιρετικώς, προκευμέvου yιά καταστήιματα nολι.πελοος κατασκευης, έπιτρέ-
1(εται, κατόπιν σuμφωνης γνώμης τi}ς οtκείας ΠυροΟΟοοτικης 'Υπηρεσίας, ή έπικά
λυψη των τοίχων τών {Ν λόγω αtθουσων i-!E στιλ(;ωμ-ένο ξύλο, μέ τόν δρο οτι τέ
τοιες έπιψένειες .eά .καθαρίζονται σuχνά, ΟΟτε νά 'διατηροϋνται σννεχώς κcχθαρές 
καί άπαλλcηψένες άπό σκόνες. 'Επίσης, σέ. κσ:τct.στήματα 1tολυτελο0ς κατασκευΤjς 
έτrιτρέπεται, 'yι_ά λ&yοu_ς διακοσμητικού~ ή ~ημιουργία μ.έ. ~ίιδι·κη. ~~ξεfΥΎσχJ,ία ά; 
νώuαλων, άλλα άδιαποτιστων, έπιφmιειων των τοίχων, ,με τηιν προuτrόιθοοη δτι οι 
σχήματιζ~μενες κοιλότητες θά: εΙναι ά(;ά.θείς καί λείες, ΟΟτε νό: nλύνσνται εϋκολ.α, 
καί οτι θά διατηροuνται Κόιθαpές ιμf. τt'J ψpοντίδα και την εύθύνη TOU ·ΚαταΌτη:μα
τάρχη η τοu νQμιιμοu έκτφοσώπου του . 

· Απcryορεύεται ή lπικόλληση στούς τοίχους άψισωv, λι-Θοy.ρα.ψιών κ.λπ. &ιακο · 
qμητικών, διαψωτι.στικων κο:ί ένημερωτικω.ν εντvπων όλικώιν, έκτό~ αν αύτά άναρ
τωΙΛται τοποιθετ.η:μένα eντός ύαλάψpΟ!Κτων 1tλαιοίων, τά δποία .eά διατηροuνται .'Κα
θαρά καί άπ~λλαyμένα άτrο σκόνες, η εΙναι τέτοια ή κατασκευή τους, ΟΟτε vά κα-

θαρίζονται εuκο~. . . • . . - . • - . 
Σέ lξαφετικες πε-ριmωσεις, κατα την κριση της αρμόδιας Υytιανο.μ'uκης Υπη -

ρεσίας, έπιτρέπεται ή τοποθέτηση η καί ή άνάρτηση οέ διάφορα ση,μεϊα της άι-
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yνωριι.:ψέ~ έρyαστήρι.α η έ.ργοστάσια, γεγονός τιού Θq φi<>f>.ειικνύεται .κάθε φόρά 
με τό:: τιμολόγια 'Πωλήσεως. · . 

Στό:: κυλικ~ία ~Όϋ 1ταρόyτος άριθρ_?U, τά όnο(Ο: ·κατά ;κ.ανόνα λ-ειτοuρyqΟν σέ λέ
σχες, σ.ψαιριστηρια, αίθαχ1ες άνα~μονης άε.ροδ.ρο.μιων κα.ι σuδη~Ι.!κων στα~.ιων 
η άλλου είδους τιαρόμοιοuς χC:ψοu~, οτοuς δποίους ~νουν {:m πσλu ~ κα
θ~ένοι '!Τελάτες, 6€.ν ύπάyανται τά κυλικεία,. τrou .έξυτιη.ρετΟΟν -rοqχrοτικούς τtελά-
τες καj... m::xJ άναψέρονται στό &ρθρο 42 της τια:ρούσας. · . ,,,,,... 

.3. Στά .κατσιστήιματα τοϋ παρόντος άρθρου έπιτ.ρέτrετα-. ή έyκο:τόχ:παόη μηχα;.. 
νημάτων στι')'1.μ-ιαίας 1'ocrf>OXJκ.εuης τι;αγωτοϋ, ύπό τούς mρυy.ροψιόq.ιιενΟυς στην τrα.ρ. 14 
τοϋ άρθρου 39 της τrαροώας δροuς καί 'Προϋποθέσεις. 

'Ε1tίση,ς έτrιτpέιrοεται ή 11:cχ.ριοnκευή ~ ή διάθεση. λοuκοqμάf>ωιν στά κα:ταχ:ττή
ματα τοϋ τrα;ρόντος άρ.θ.ρου, .μέ την 1τpο0πόθε.ση δτι ή 1t~κευή: τ-οίπων θά y(νε
ται σέ ιδιαίτερο παρασκ.wαστήριο, δπως όρ(ζέται κατωτέρω στη.ν nαρ. 4α (2) τοϋ 
τιαρόνrος . . _ 

Ή -ιφ<χJ'ψC>.ρά φο;yητών στά άνωτέρω .καταστήματα άπαyοpεύεταt, έκτός Ο:.ν λει
τουρ-yοϋν ώ.ς .μικρ<Χ 'Ι<αταστηματα ~ έστι.ατόρια, σνάκ ·μ:Π'άρ, 1tιτσαp(χχ κ.λτr., ό1tότε 
θά δχοον τή.ν άtταραίτη:τη συγ.κ.ρότηση, σάμφωνα μ τό: άριθρο: 38 και 40 της παρού
σας, καί eα ιμποροϋν ·νc'χ διαθέτουν τό: tnιτ.ρε-πόμενα για τό σvστe.yαζ~ο κατά
στημα είδη . 

4. Τά ·καταστήμο:τα τοu παρό'Ι;"ΤΟς άρθρου θό: πληροuν, έ'Κτός των yε'\Ιι·κών δ 
ρων, 11ού άναιq>έ.ρονται (;t(a σχετικό: άpeρα τοϋ Ήpοηγοόμθ\.Όυ Κεφαλαίου, κ.αί τούς 
άκόλοuθοuς Ο.ρους κ.α:t ~ις: 

α) Γιό:: τΤ)ν .tγ.κοπάστcrοη τc7w άνωτέ.ρω :Καιτα.στημό:τ-ων ό:παιτείται. χω.ρος έ'Ι'Cσ.ρ 
κής, Qσrι νά έ-ξ()]σψ-αλίζσνται οί άπα.ραίτητες ουνθηικ€ς όvιcινης ;Καί άνετης έ-κτελέ -

. σεως τωv npο~λ_ε.πομέ.νω1ι έpγασιων καί Πα'f>'~Jονης των πε.λατ(;)r\Ι, ·KO:l πά\.1ίc.χ; δέ.ν 
θά .εΤναι -μ:ικ.ράτφος άπό τό άρθροί,σμα των έ'πι.&:ι!λ.λ.ό.μενων μ~ τίς άκόλοvθες δια
τάξε ις τοϋ παρόντος αpθρου, 4>ς iλσ:χ_ιστCiΥΥ i.μ6α.δων των ό:οο;ραίτητων &tcςμ-ερισμά
των τοϋ κατcrστή<μο:τος, -δnως άναλυτικά καθορίζονται στό Παράρτη1μα 1. 

Ό χωpος κόιθε κο:τοχ:rrή<ματος θά πφιλοη.ι.6άνει τό: άκδλουιθα δι.α~μερίσματα, τό:: 
δποία θά 'ΤtληροΟν :rrλiyν των δ.ρων, πού em~ouν οί αχεηκές διατάξ-εις τοΟ Κεφα
λαίου 1 11 της 1tαpούσα:ς fι άJ..λων 'Υ'γξιονομuκων Διατάξεων, καί τοuς κατωτέρω 
ά\ΑαφερCιμενοuς δρvυς καί προϋποθέσεις: · 

(1). Αtθοuσα '1Τελοrτων, στι)ν όποία άνο:πτ~αι τά τραπτέ.ζια καl. τά .καθί
σματα .καί, 1tέpα άη:ό αύτά, τοπ~ετΟΟνrοι τό ψuγείο· καί ο ιμιττρυψές . 

Τό δάττ:εhο της άνωτέρω αίθουσας .eό: ε1ναι ό:δισττότιστο καί λείο, δnως δρ(ζει 
τό άρθρο 20 της παρούσ'ας. Προκειμένου Ομως yίό: κciταmήμaτα nολυτελοΌς κα
τασκ.ευης, ή . Ύ:yειονομι.κή Ύτrη.ρεσία μ1tοpεί νά .έπιτρέψε.ι, •κατό: την κρίση της καί 
κατόnιν · .σUμφωνης yνψης της οtκ.e.ίας ΙlυροσGεοτικης Ύτrη.ρε.σίας, τή,ν έπι.κάλuψη 
τοϋ δαπέδου της αί&χlσας nε.λατων ιμέ ' 11uράντοχο τάπητα - ιμοκέττα, αν OLQ?ftC(7'[ώ
σ&ι δτι ύπάpχονν τά άm:αραίτητα .μέσα καθαρι~ϋ του, άλλό:: καί όιφείλει νά έ'ΙΤι
t!>άλέ ι τήν άφαίρεσή του, αν διαπιιστώσει δτι ξtκχι μάνιιμα .άκάθαρτ.ος σέ τέτοιο βα
θμ6, ΟΟτε νά Εrναι ~ος ό καθαριαμός του. 

'Α παyορεύεται ή &τrικάλυψη των τοίχών τών άνωτέρω αiθουσων με ψάθες f\ ϋ
φcrομα καναt!>οιοu (λινάrοα) κ .τ .ομ . , η μέ όποιοδήποτε άλλe-~ή άδιαπότιστο -καί μή 
λι:ίο ύλικ6; τό δποίο δέν έπιδέχξται nλύσψο, έπιτ:ρέπεται Οιμως ή χρησ~μοπο(ηση 

.. yιά τόν σκ01tό αύτό-ν ό:διάG.ραχης ταοcτσcφi.ας~ 
Έξαιρετικc:>ς, 1τpοκεuμένου yιά καταστήματα πολι.πελοϋς ιω:τασκευi)ς, έτιιτρέ-

1Cεται, κοπόπιν σuμφωνης γνώμης της οtκείας ΠυροΟΟοοτικfις 'Υπηρεσίας, ή έπικά
λuψη των τοίχων των ~Ν λόγω ct[θουσων '{lέ στιλt!>ωμένο ξύλο, μέ τόν ορο οτι τέ
τοιες έntψένειες θά .κΟJθα.ρίζονται σuχνά, ώστε νά 'δισ:τη.ροϋνrαι σvνεχως κcχθαρες 
καί άπαλλο:yιμένες άπό σκόνες . 'Επίσης, σέ κατct.στήματα 1τολυτελο0ς κ.ατασκευi)ς 
έπιτρέπeται, yιά λ6γους διακοσμητικούς, ή f>ημιουpyία \Jέ sίδι-κή. έnεξεργασία ά
νώuαλων, άλλό:: άδιαιτότιστων, έπιφανειων των το(χων, ,μέ τήιν nρΟΟπΟΟοοη δτι οί 
σχryμιαηζ~μενες κοιλότητες θά εΙναι άικχ.θείς κο:ί λείες, fuτe νά 'Πλύνονται εϋκολα, 
καί οτι θά διατηροϋvται κάθαρές ιμέ. τη φροντίδα καιι τηιγ εύθύνη τοΟ ·καταστημα-
τάρχη η του νcψιιμοu έκπροσώηου του. -

·Απαγορεύεται ή .έπικόλληση οτοuς τοίχους άφισωιν, λι~οyροψιtων κ .λ1Τ. διακο 
qμητικων, διαψωτι.στικών καί ένη\lερωτικών fvψπ:ων ύλικc7w, έκτόs aν αύτά άναιp
τω\.iται τοποιθετη:μένα eντός ύαλ6ιqψΟJκτων πλαισίων, τό: δποία -θά διατηροϋvται :κα
θαρά καί άπcaλλαγμένα άπό σκόνες, η εtναι τέτοια ή κατασκευή τους, ώστε vό:: κα-
θαρίζονται ;:ϋκολα. . 

Σέ. lξαιρετικές Ήε·ριπτώσεις, κατό: τΤ)ν κρίση της άρμ6&ιας Ύyειαναμ·~κης 'Υπη 
ρεσίας, έnιτρέτrεται ή τοποθέτηση η καί ή άνάρτηση οέ διάφορο: ση.μ-εϊα της άι-
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ΤΕΥΧΟΣ 109/Φtβροuόριοc 1984 

~οuσο;ς τι~λατ~ν δια~ό~ων .. άνηκειμένω,.,,, γιά. λόΥ,ου.ς δ~c;ιisοαμητικούς, μέ τ()\ί . ~po 
οτ~ τα άντικηι.;ε·να αυτα θά εΤναι άτταλλαyμcνα απο οκονες καί γενικά Θά διατη
ρουνται κQj(jαρα . 
~ Ό ομέγιστο5 cΧt:ι€ιμός των κc;τοι.σμάτ~ν, τιο.ύ είναι δυωτό νά άναnτυχ6ο0ν στήν 

αιθοtΧ!α πελα:ων των ~~α~ματω.ν του ~αρ?~ος άp-βρο:ι, {σοδυvα:μεί μέ τό τιηλί
κον της διαι.ρεσεως του ωφέλιμου έμι";αδοι: αυτης δια του άnαιτοίψενου yιά κάθ-
κάθισμα χώρου · 1,4? τ.μ., αν τά κ<ΧΙ:Ησματα εΤναι 1<,ινητά, .η 0,79 τ . μ., ,S±11 τά καθί~ 
σμcrτα εΤναι στα:θερα. · 

·~ς ώφέλψ~ς χω~~ _της αίθουσας _πελα:ωv έννοrίται έδω . ό· χωρος, ό ότιοίος 
τφοσιφει:εται γ_ια τήν ο;ν;χ;ητuξη τραnε_5ιων !<~ι ~αθιοψ:cτ~ν μετά τήν άψαίρεση της 
σ~νολικη~ έκταqεως, ~υ χρησψοτιοι_ειται yια τη~ έγκαταοταση στήν αίθουσα αύτή 

._τω.ν Ψ;>γε,ιων, τιροθηκων, έρμ_αρι<._>νΊ μτιουcpε,_ τα\J,ειο.υ κλπ., καθώς καί, προκε~μένου 
για Κε.ντpα Δια1σκεδάσεως, της τηστας κ.αι της όρχηστρας η τών στερεοψωνικων μη- . 
χανημάτων. · · 

κ.ατ· .έξαίρεση των άνωτέρω, προκειμένου γιά μικρά καταστήματα, 'ώς ώται
τούμενος γιά κάθε κάθισμα χωρος στήν αίθουσα nελατων μnορεί νά θεωρηθεί ό χω
ρος 1 τ.μ., αν τά καθίσματα εΤναι κινητά, η 0,65 τ.•μ., Ο:ν τά καθίσματα είναι στα
θερά. Πάντως δ :καιk>ριζάμΕνος μέ βάση τούς άνωτέ.ρω συντελεστές μέγιστος άρι
Θμός καθισμάτων σέ Κ(J\lιά τι:c:ρίπτωοη δέν θά ύτιερGαίνει τά nενήντα (50) καθίσμα-
τrr . 

Τά τρία τιροηγούμενα έδάψια δέv έψαρμόζονται σέ nεριnτώσεις άνατιτύξεως 
τραπεζιων . καί καθισ;μάτων σέ ύnαίθριο χωρο, στίς δ11οίες δ κατά κάθισμα χωρος 
ύττολογίζετάι άνάλοyα ·μέ τό μέγεθος των χρησιμοnοιuι)μενων τραnεζιων καί καθι
αμάτων. Πάνrως δ. συνολικός άριθιμός των άναιττυσσόμενων ο·rόν ύnαίθpιο χωρο 
καθι'Ο'μάτων δέν θό: ύnερι;αίνει τόν ά.ναλ-:>γοΟντα στό μέγεθος καί ατή συγκρότη· 
ση τc7>ν στεγα.αμένων χώρωιν έργα.σίας καί βοηθητικ(:;)ν χώρων τοΟ καταστήματος 
άριθμό τούτων ( n αράρτηιμα 1) . . . 

Γενικά, δ κατά τά άνωτερω ύτιολογιζcψενος μέγιστος άριθμός των καθισμά
των, τιού είναt δυνατό yό:: άνα-mυχθοΟν στήν αίθοL'-:Jα nελατων τοΟ καταστήματος 
η σέ ύπαίθρισ χώρο τούτου, ϊtp0'1διορίζει τή δυναμικότητα τοΟ κατα:Jτήματος, μέ 
6ά:rη τήιν όnοία ύnολογ(ζονται οί άλλοι χr:;)ροι του . μ Αν yιά τήν άνάπτυξη τρατιε
ζιων καί καθισιμάτων καιαιστή.ματος χρησφοnοιοC.νται, κατά καιρούς, άλλο:rε κλει
στή αίθοω"α -π:ελατων καί άλλοτε άνοικτός ύπαίθριος χωρος, γιά τόν ύnολοyισμό 
τf)ς δυναμικότητας τοϋ καταστήματος καί τών άnαραίτητων έ.μGαδών των χώρων 
έργα:σίας καί των 6οη.θητικων χώρων του, θά λαμGάνεται ύπόψη ό ενας άnό τούς 
άνωτέρω χC:Jρους καί συγκει!<pψένα αύτός, ατόν δποίο μποροΟν νά άναnτυχθοΟν τά 
περιaσότε.ρα: καθίσματα. · 

Ό .μέ,γιστος άρuθμός καθιισμάτων, πού ύπολοyίζεται οτι είναι δυνατό νά ά"Vα
πτυχεοΟν στην αίθουσα τιελατων καταστήματος τοϋ τιο.ρόντος άρθρου η σέ ύnαί
θρι'Ο χC>ρο τούτου, θά άναψέ.pεται στή γvωμοδοότηση της Ύyειονομικης Έ τιιτρο
ni)ς, η, έν έλλείψει, τΤjς ~Υyειονομικης Ύτιηρεσίας καί στήν άδεια λειτουργίας τοϋ 
καταστήματος .μετά τήν · άναyρα.φή τοϋ είδους τούτου, μέ τήν εvδειξη: «δυνα-μικότη
τας (τόσων) κa~θισιμάτων~. 

οι δια-ϊό:ξεις τοϋ παρόντος άρθροy; οί άναψερόμενες στόν ύnολογωμό της δυ
νΟΙμικότητας καταστήtματος τοϋ .άρθρου τούτου, δέ\. έψαρμόζονται ατό: f)δη λειτουρ
γοϋντα lψ.οια κατα~στήμαια, γιά τό: δποία δ άριθμός των καθισμάτων, 'Πού έτιιτρέ
τcετ.αι ·' νά ~πτύσσονται σ· αύτά, fχει ίιπολογισθεϊ διο~ψορη~κά μέ βάση τιαλαιότε-
ρες 'Υyειοναμι·κές Διατάξεις. . · 

Ή άνάπτuf,η τρατιεζιων καl καθισμάτc.)ν σέ ύπαίθριο χωρο, tδιωτικό (αύλήΊ 
κi)πος .κ.τ.ομ.) η κοινόχρηστο (πc.ζοδρόμιο, nλατεία, στοά κ.τ . Ο.μ . ), μnορεί νά έn~.
τραιτΈί ιμέ τήιν 1tροϋπ:όθεση .Οτι δ χωρος αύτός, δπως καί τό περι6άλλον του, θα 
εΤναι άπαλλατψένος άνθυyιεινων έστιών καί κάeε είδους δυσμενων παραγόντων 
καί κινδύνων γιά ό:τυχήιματα. 

Ή )'1VC.ι.ψοδότηιση της Ύ·yειονομικης Έτιιτροπf)ς, η έν έλλείψει, της Ύyειονομι
.κf)ς Ύ-πηρε~ίας yιό:: ~ _άνό:πτυξη τών κα.θιοιμ~.ων κατασττ}_ματος σέ. κοινό((ρηστ.ο 
ύπαίοθριο χωρο, έκi>ιιδομένη βάσει άποκλειστικα Υγειονομ~~ων κρι:ηριων, δεν _!tρ~~ 
πει νό:: θεωρη.ιθεϊ σάν ίιπ:σκατάστcrοη τi)ς οχεηκης Ο:δειας της οtκειας Δη.μοτικης η 
Κοινοτικης 'Αρχi)ς, ~ς άR116διας γιά τήν τιαραχώρτ~,ση τοΟ .δικαιώ~ατ.ος .Χρήσε
ως τοϋ .κοινόχ.ρηιστου χώρου, cύμψωνα ,μέ τίς σχετικες διαταξεις ;ης ισχυοuσας 
νομοθεσίας yιά τίς n:ροσόδοuς των Όργο:νισιμων Τοπικης Αύτοδιοικηοε~ς. . . 

Σέ πεpι1Πώσε·ις τroU κατάστη-μα δέν διαθέϊει κ.λειστη αίθουσα πε.?'-ατω.ν · και. για 
τήν άνάπτυξη τρα'tτ'εζιων καί καθισμάτων χrησφοnοιείται έποχιακc.:ς μονον ιδ,ιω
τικός η κοινόχρηστος ύnαίθριος χωρος, ολοι οί Ο:λλοι ώταραίτητοι χωeοι έρyασια~ 
(χωρος :μnουψέ καί ψυyείων, nαρασκευαστήριο, χωpος πλύσεως σκευων κλn . ) και 
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Τόμ·οc Γ'. Μστ. Κγ. 36. Κοτοστήμaτα Ύγειυγομικοϋ Έλέ:γχα.ι 

1 
βοηeητικοί χ(;)pοι (άποθήκη, άποχω.pητήρια, άπ.οδuτήρια προσωπι·κοu κ.λπ.) θά 
είν~ι ;στ.ειγt:Ι:?μέινοι, σέ κατ~ηλ? κτ.ίριο. κ~ί θά ~η~ν. ώς '!1"ρός τήν κατ-α.σκε~ή 
και τη .συγκρότηση τους, τους δρους και τις τφουποθεσεις, ποu περιγράφονται στά 
σχετικά δ:f<'E:JfXX τeιu nροηyοUμενου Κ::ψαλαίου, στό -πο;ρόν άρθρο καί σέ κάθε άλλη 
σχετ.ι·κή 'Υγειονομική Διά;αξη. Προ.κε_ιιμέν.ου. 'yιά κατοχ:ηi 'μαια, ποο λειτουργοuy · 
κατα τή θερινή .μόνον περιt>δο, εtναι δuνατο να έπιτρcrτtει ή έγκατάσταση των άπο
χωρητηρίωy τους έξω άπό τό -κτίρtο, στό δτrοίο στεγάζονται οί άλλοι χωροι έργα
σ~ας καί, βοηθητικοί χωροι, σίψ.ψωνα μέ τό τρίτο έδάψιο τfiς παρ. 4 άρθρου 25 
της παpοuσας. · 

.· Τό έλ_ό:ϊχιοτο ~μ~ν .τοu κ.τφ(ου,' τιοο προο_ρί.ζ.εται γι<Χ τή .στέγαση των χώρω; 
έγκαταστcrοεως των Ιj.Κ.!γειω.ν, μπουφέ κ.λπ., του πα.ραυκευα.στηρίου, των συστημά· 
των -πλύσεως σκευων, τ~ν άποχωρητηρίων καί -:-ων τυχόν· Ο:λ.λων άπαραίτητων, ά
νάλογα μέ τή δuνcψικότητα · τοϋ καταστήματος, χώρων έργασίας καί βοη6ητικων 
χώρων τών .κατcοστημάτών τοϋ nροηγούμΗου έδαψίου, θά: εΙ'ναι δσο καί τό άπαι
τ~μεvο γιά τά άντίστοιχα -καταστήματα .μέ αίθουσα πε.λατων 1fiς ί&ιας δυναμι
κότητας, μετά τήν άφαίρε.ση τοϋ άπαΡ.αίτητου γιά · την αίθοοοα πελατων ψ6α.δοϋ 
καί τόν διπλασιασμό τrε.ρίnου τοu χώρου έγκαταuτάσεως ψuyJΞίων, μπουφέ, ταμείου 
κ.λπ., Ο1Τως δρίζεται στό Πr.φάρτη~α 1 (στήλη 13). 

Γενικά, &ν γιά τήν άνάπτυξη τραπεζιω\ι και καθwμάτων χρησιμοnοιείται ύ
-παί6ριος χω.ρος, ιδιωτικός η κοινόχρηστος, οί στεyαqιένοι χώροι έρyασίας καί 
βσηbητικοί ' χC>ροι τοϋ κατcrοτή~ατος και ή συγκρότηση το&του θά εtναι άνάλ.οyοι 
μέ τόν άρι~.μό των άνα-πτιχισομένω\ι καθισ-μάτων (δυναμικότητα τοϋ κατcα:πήμα
τος), δπως δρίζουν οί σχετικές διατάξειs τοϋ παρόντος, η, κ~ί άντίστροψα, δ ά.
ρι~ός των άναml.J(J'σοq..ιένωιν σέ ύnαίθριο χc'Jρο, ιδιωτικό η κοινόχρηστο, καθιομά· 
των eά εtναι άνάλογος μέ τό μέ-ytθος καί τη ουyκρότη:ση των ύπαρχόντων στεγα
σμένων χώρων έργασίας καί βοηθητιΊ<ών χώρων, δπως φαίνεται στό Παράρτημα 1. 

Δέν έπιτρέnεται ύnέ.ρ6crοη τοϋ άναλοyοCντος στούς ά;νωτέρω χώρους άριθμοϋ 
καειομάτων άναπτυσσαμένων οέ ύπαίθοω χώρο . μ Αν ή Ύγε.ιονο,μική 'Υπηρεσία δια· 
πιστώJΕι οτι κατάστημα eχει άναπτύξει ΟΕ ύπαίθριο χωρο, ίδιωτικό η κοινό,χρη 
στο, καeίσ~ματα τιερισσότερα άτιό δσα άναλογΟΟν στούς στεγασμένους χώρους έρ
γα:σίας καί βοη€ητι-κούς χώρους του, καeώς καί στή συγκρότησή του, ζητεί τόν ά· 
μεσο -ττεριοριόμό τοϋ άριΘμοG ·των καθοοιμάϊων σrόν ό:ναλογcΚΛη:α, σψ.φωνα μέ τά 
άνωτέρω, άpι.Βμό τούτων. Σέ περιmώσεις .μή συμμορφώσεως τοϋ 'νόμέα τοϋ κατα
στήματος η ύτrοτροτάi~. πέρα άπό τή.ν πανικη δίωξη τούτου, έφαρμόζεται και τό 
άρθρο 11 τfiς παρούσας. 

"Αν κατάστημα διαθέτ10ι στεγασμένη αίθουσα πελατων καί κατά καιρούς: έ
ποχια·κά, άνα:πτύσσει τρα:nέζ~α καί καθίq.ιατα καί σέ ύπαίθριο χω~. ίδιωτικό η 
κοιν6χ.ρη..στο, δ άριeιμος των :άναπτυσσφένων στόν ύπαίθριο χωρο καθιcψάτων ύ
πολογίζεται, σύμφωνα μέ τcί: άνωτέρω, σέ συσχετισμό .μέ τό μέγεθος των στε.yα· 
σ.μένων χώρων έ.ρyασίας καί βοη.θητι.κών χώρων καί μέ τή συγκρότησή του, άνε
ξάρτητα άπό τόν άριιψό -:ων άναπτυσσομένων στήν κλει.στη αίεοuσα καθισ.μΟΟ:ων. 

Σέ κατΟJστήματα μέ είσοδο σέ στοά \J.Πορεί γιά τήν άνάnτυξη τραnεζιων καί 
καεuα~άτων νά χρησιμοποιηθεί, κατά τά δριζό-μενα άνωτέρω, τυχόν ύnάρχουοα ά· 
τcέ.νανη η δίπλα άπό τό κατά~τημα αίθοοοα μέ είσο-δο σrή στοά . 

(2). Πα~κεuα.στήριο, στο δποίο γίνεται ή 1Ταρ<ΧΌΚξl?ή τοϋ καφέ καί των 
άλλων ροψηιμάτ.ων καί ή έτοuμαυία τών πρόχειρων μ-εζέιδων χαί yενι·Κά των 1ίp00· 
φερομένων εtδών, δ χώρος τοϋ παραuκευαστη.ρίου €ά ε1ναι tδιαίτcρος, έστω καί 
νοητa χωρισμένος άπό τήν αίθοι:-::ια πf.λατών, καί θά eχει έ;μ6.α:δόν, προκΗιμένου 
yιά καταστήιμστα πού εχουν δυνατότητες άναnτ({ε.~ς άπό 51 ιμέ.χ.ρι 100 κσθιο-μά· 
των, 4 τ.μ .. μ Α•ι τό κα-rάστηιμα Ε.χει δυνατότητες άναητύξεως περιοοότερων άπι:) 
100 καθισμάτων, τό άνωτέρω έλάχιστc θμ6αδόν τοϋ τια.ραuκευαστηρίοu eά είνα: 
αύξη.μένο κατά .2 τ . μ. yιά κάθε μιά έπί πλέον 100/τό:δα η :μέρος αύτης καθιο;.ιά · 
των Ώc; ·μέρος της 100/τάδας καιθισμάτων θά θεωρείται άριθμός καθι~άτων με · 
ταξύ 20 και 100. Σ τά καταστήμα.τα ττού ίΞχοuν δυ.νατό'iητες ά:ναπτύξεως μέχρι . ·καί 
50 καθισμάτων, τό ξμ6αδόν τοu τταρcrοκεuαστηρίου θά ε1ναι 3 τ .1-1. τουλάχιστον . 

Έξαιροϋνται ό:πό τήν ύ-πcχρέωοη νά διαθέτουν [f>ιαίτερο πα.ρα.σκευcrοτήριυ 
τά άμιyη μ11άρ, στά δποία κατά καινόνα δέν :παρασκευάζονται καφές καί αλλ~ 
ροψή-ματσ, καί οί καq>ετf.ριες, τά καφενεία καί κυλικεία, έ.ψόσον ό καφές καί τα 
ροφήματα γενικά nαρα.σκευάζονται μt είδικη ήλtκτρική συσκευή στόν χώρο τοϋ. 
μπουφέ. Σ τά καταστή;ματα &μως αύτά τά οίνοτινεuματώδη πmά θά προοψέροντα.ι 
μέ ξηρούς καρπούς η ·μέ πρόχειρους .μιε.ζέ.δες (τυρί, tλιές, ντσμάτα κ.λπ . ), που 
δέν άπαιτοϋν όποιο!δήποτε έ-ιτεl,φγασία -μέ: χρή.ση έστίας. 

Ot έπιψάνειες των τοίχων τοϋ παραοκευαστηρίου, μέ.χρι 1 ,80 μ. . ϋψος, θά είναι 
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· Κσταστήμα'rσ "Υγειονομικοο Έλέγχου Τόμοc r·. Μσr. Κγ. 37. 

ΤΕΥΧΟΣ · 109/Φε6ρουόρίος 1984 

λείες ~t ά&ι<χ~tότι.στες ( έπεΥδuμένες μΕ. πλc:ικίδια έψύαλωμένης πορρελάν.ης η έ- · 
λσ:ιοχ.ρωιμό:tισμένες. κατόπιν σχετι:κης προεργασία<;) . · · -

'· Σύοτηιμα άτωιγω-γijς άερίων . καύσεως κλπ. στά παρcr.σκευαστήρια τών κατα- . 
στημάτων τοΟ η;αρόντος Ο;ρ.θροu δΕ.ν εtναι άπ-.χριχίτητο. 

Σrά κατοχ:rrή.μ<:«α τοϋ παρόντος άρθροt/, . έψόσον παρασκευάζονται καί τφοσ
Ψέ.f;>οντάι σ' αύτά._λοuκουμ~ς, θά ίmάρrχει ~πί πλέ?ν καί Lδιαίτερο παρασκεuα
στηρ10 λοuκουμά:δών έ'(l6~ου · 6 τ41. τουλά.χιστον. τσ πσ.ρασκευαστήριο τούτο θά 
εtναι τε~είως .άπομον~νο ~ό τους ~ους χ~ροι;5 τοΟ κατο:στή,ματος μΕ. ύαλο
στ~?ιο η άλλο κc;nάλλη.λο χω~σμα, θο: fχει τοιις τ~ιχ~υς έττενδυμένοuς μέχρι 1,80 
μ. uψος :μέ πλαιι:ι&ια έψuαλωμενης πορσελά\ιης και θα διαθέτει άπα.ραίτητα κα-

. τωJ:ηλο ~α έξοΟΟετερώσεως των δσμών καί άερίων, ?ίJΜ>ωνα μέ τό άρθρο 
27 της 1tαpοuσας. 
. (J) Χ~ πλύσεως σκευων~ ~ δποίος, προκειμένου yιά καταστήματα που 
έχουν wνa:rοτητε_ς . ~αmιχ.εως άlτό 51 ~εχρι lW ΚΡJοι.qματωΨ, bά ~χει ψ1:ισ.οόν .::.ι 
τ . μ. τουλα:χ11::J.ιΌν. 2.τα ι:cο.ται:ττη\t(ΧΤα bυναμuκοτητας ιμεy.αΛ.υτεpης των ιw καοιq.ιά
των τό 9;νωτέ.pω έλ<rχ_ιστο εμι:ιο.οόν του χω.ρου Πλ.υσεως των σκευων αύc,ανεται κα
τά 1 τ:μ . , yιά κόJσε \!_ιό; .έπι ίυλέqν 1 W/τα!)α f1 ιμερqς αϋτης (ιμετα<:,ύ LU και J W) 
καbιοιματων . 2:τά καται:πήματα δυναμικότητας .μικροτε.ρης των ~υ καοιqιατων τό 
~μ6οιοόν τοϋ άνωτέρω χωρου !:Ιά ειναι τpυλαοcΙDτον l τ~μ . 

. .Lτά κο.rαστήμα.τα του παρόντος άρυρου επιτρεπεται, κατά παρέκκλιση της 
σχε.τικης bιο.rάt,ε~ τcΚJ" άf}bρου l6 της παρούσας, Ι') συνυτταρ<.η του nαρασκευα
qτη.ρίου κ.αί τού σuστή.ματος 'Π'λύσεως σκευων σε ένιαίο, νοητωs χωριο,μενο άττό 
την αίt:ιοι.ισα πελο:των, χώρq συνολικού έμ<:ιαbοϋ ίοΌυ μέ τό αοροqtα των προι!>λε
η:ttrιε.νων άνωτέρω yιά κάοε ενα άπό τά bιαμ.ερισματα αύτά ψι!>αοων. 

Lτόν χωρο 'Πλύσεως σκευων Ι:ίά ύπάρχει σοοτη0μα πλύσεως των σκευών μΕ. δύο 
λεκάνες . t\αϊά τά άλλα, γιά τόν τρόπο κατ~σκειιης, τή συγκρότηση καί τον έt,ο
πλισμ:ό τοο χώρου τούτου, καθώ_ς καί yιά τόν τρόπο πλύσεω~ των σκευών, έψαρ-
μόζεται τό άρ~ρο τi)ς παρο_ύ::Jα.ς . . · 

Τά καταστήιματα τοϋ παρόντος άρθρου, στά δτrοία ά:ναπτί.-σσονται πάνω άπό 
200 κα:θίαματα, πρέ.πει άτια.ραίτητά νά δια-θέτουν ήλεκτρικό 'Πλυντήριο yιά τήν 
nλύ:τη των σκ,ευών, άλλά καί έφε.δρ1κό διπλό σύστη·μα τιλύσεως σκευων, σύιμφωνα 
μέ τό aρ8ρο 26 της παρούσας. 

· Α'τταλ.λάισσοντο:ι άτιό τήν ύποχρέωση νά fχουν ίδιαίτερο χωρο τιλύ~εως σκευών 
μέ τήν άνωτέ.p<.J συγκρότηση δρισμένα μικρά κυλ~κεία μέ δυνατότητες άναmύ
ξεως ιμέ.χρι καl 20 κ.αθιαμάτων, έφόσον χρηοιμοποιοϋv μόνο μιaς χρήσεως σκεύη 
ττροσψοpaς τrοτων, yλuκισ;μάτων κ.λπ . Στά ·καταστή.ματα δ.μως αύτά θά ύπάρχει 
μονός νε.ροχίrτης μέ έγκατάσταση ζεστοϋ καί · κ.ρύου νεροϋ, τοποθετημένος στόν 
χώρο τοϋ μπωυψέ η στό 1ιαpασκευαστήριο, οτόν όποίο θά πλύνονται τά χρησιμο
ποιούμενα κατά τους οιάψοροος χεφιοιμους των τροφίμων σκεύη (πιατέλες, λα~ί
δες, dτrάτοολες, ιμ:ιφίκ.ια κ.λπ.) . · Στην άδεια τέτοιου κατοχ:rrή.ματος, μετά τήν άνα
γροιψή τοΟ εtδους τοu κ.λπ., θά προστίθεται ή φράση: c ( έξυπηρέτηση των -πελα
τώ'J t-ιόνο ιμέ σκεύη μιας χρήσεως) :t. 

(4) . Άποχωρητήρ-ια. Ό άpι~ός τοότων θά εtναι άνά:λοyος μΕ. τόν άρι€ιμό 
των κο:Θιαμάτων, πού εtναι δυνατό νό: άναπτυχθοϋν στην άιθοοοα πελατων η ΟΕ ά
νοuκτό ίmαίθριο χώρο κα.ί μέ τόν ά.ριθμό των άποσχpλουμένων κατά βάρδια άτό- _ 
μων . :σύμφωνα με τό άρθρο 25 της παρούσας • 

β) Έικτός άπό τους άvωτέ.ρω χώρους, τά ιμεyάλης κι'νήσεως καταστήματα 
τοΟ παρόντος aρ:θροu, τό:: δπο(α άπαυχολοϋν :ιφοσωπκό πάνω άτιό τρία άτφά, θά 
διο~θέτ~ καl άποδυτήριο προσωπ~κοΟ, οπως δρ(ζεται στό .άρθρο 30 της παρού· 
σας . 

Ή άπο&'Jκη τροφί,μων δεν ε1ναι άπαραίτητη στό:: κατcrστή.ματα τοϋ παρόντος 
άρθροu . Συνιστδ:ται &μως ή ϋτιαρξη ιδιαίτερου χώρου, προοριζό.μενου γιά τήν το
ποθέτηση των κιt!>ωτίων ομέ τίς γειμCΧτες η τls κενές φιάλες των ποτών. Ό χωρος 
αύτός θά eχΗ έμGοf>όν άνάλοyc, μέ τή δυν~ι κότητα τοϋ .καταστήιματος, ώστε νά 
καλίrnτει πλήρως τίς αι·:Χγκες το ·J, χc.:ι θά εtναι χωρισμέ.\'ος άτιό τους άλλοuς χώ-
ρους εστω κ.αί .μέ ξuλοκcnα.σκευή. -

5. Σκι:.ύη . Τά καταJJτήοματα τοΟ Ήαpόντος aρθρου θά διαθέτουν έπcφκή, yιά 
την εϋρu€ιμη λειτουργία τους. άριεrμό σκευων nροσφορ<iς γλυκισμάτων, 1'!.οτων ~.λn;. 
Τά έ-πιτρσπέζια αύτά fJ'Κ~.ύη θά εtνσ:ι κατασκευασμένα άπό κατάλληλο, ώστε να μη 
ψθε ιροvται Οκολα, καί '\Jτl άτcαγορf:υάμενο άπό τfι σχετικfι ναμ~εσία ύλικό καί 
δέν θά πcφουσιά.ζουν φθορtς και ρωγμές, η: τφοκεψένοu yιά μεταλλικά σ.κ ύη, 
όξυδώσεις fι παρο:μορψώοεις . 'Όσα σκεύη παρουσιάζουν φeορές ~ ρωγμές ή όξι
δώσεις η ιπα~ρφώο.εις θά άπομακρύνονται .μέ τή qφονiύδα του κατ) ρχη . 
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Τόμος r·. Μ?Τ, Κγ. 38. , . 
1 

ΚaΤοοτήμστα Ύγεt0νομΗ<οϋ ·Ελέγχου 

. .. Αν .. χρησ_~μοποιοϋν;αι σκεύη .μιας ,ΧΡή<ι~ω<.; Θ?- ~πά~;ςε,ι άναpτψ.ιένη qέ ψ.φα
νες σημειο του κατο~στη-ματος έnιyραφη, μέ · Την δποιq ~α uποδεικνυεται στοϊις 'Τιε 
λάΗος -yά καταστρέ.φονν ~νοι. τΟΟς :tά 5rνωτέpω σ~ίιη. ό~μέσως . μετά τη- )(ρήΡη τσυς. 

Τα κά'θε είδους .σκεuη θε;ι: δατηρουνται καeαρα σέ κατάλλ.ηλε.ς κλειστές' τr.ιχ>-
Θη·κες .η έρμάριΟ"., ώστε νά προστατεύονται άπο τiς ρυπάνσεις. . . 

Οί σωληνίσκοι άνα.ρ.ροψήσεως των ίt'Οτων καl τά: κουτcnλάκια μι&ς χρήσεώς, 
πού ένδεχαμένως συνοδεύουν τά άναψυκτιχά 'Ποτά ·Καi τά ΠΟ;yωτ,ά, tΚΧ έ:χοuν άπο
στε~εϊ στο έρyοοτοοιο πcφαyωΎf}~ τquς καi. 6ά έχουν τσποιθετη.θεί ιvατά τεμά- · 
χιο σέ κλειστή θή-κη, ά:πό σ.διά(;ρQΧο χαpτt η 'Τtλασηκή . · · 

6. "Επι'Πlλ.α - ψυγεία. Τά χρησψοποιού.μf.να επιΠλσ. θά εtναι καλης κρ;τ~
σκευΤjς μέ λείες, θλc:αοχρωιματι.σ.μενες η στιλ6ωμέ.νες έπιψάνιε-ιες καί θά διατηρΟΟν
ται άπόλυτα κC'Qt:Κ)1ρά. uι ταπετσο~ρίες των .καt:1ισμάτων, αν χρηοψοnοιϋνται τέ
Ιtοι<Χ ΚCΧ't7ίαμαια, (jά διατηρο0νται οέ καλή ·κατάστctιοη, χωρίς οC(tσί.ματα· f} a"'λλ,ες 
φt:ιορές . Ή τσόχα ~t τι\ν όπο(α καλίrπτονrαι οί ιπιφάνειες των χρησψ.οποιοομένων 
yιά χαpτοπαLyνιο τραιτε.ζιών, των .μπιλιόιρδων κ.λ1t. , θά Οιατηιρε.ίται σt πολύ καλή 
κατάσταση .και ά1tόλ.uτα κ.αι:kψή. . 

Οι δριζ6μενες έ.π.ιφάνειιεs τών πάγκων, πάνω στίς &ποίες 'yίΥΟνται οι f>.ιάψοροι 
χειρισμοί τροιψ'Ιιμ.ων, ~ εtναι κ.ατ~κεικrομένες άπο σκληρό ύλ!!κό (\lάρμαρ<>, άνο

' · t,ίbωτος χάλ~ς η, δ1tοο tm.ι?ά:λ.λεται τqΟτο λόγω της φμσ-.εως της tρyασίας, σκλη-. 
ρό ξύλο) χωρiς ρωwές η άλλες φθορές. 

Οί τφοσηκες και τά έρμάρια σκευών η τροφί1-1ων θά ικλείΥΟVV έρμητ~κά', ωστε 
νά έ.μ'Ποοιζεται ή • είσοδος πο'ντικων, βλ.ο.'(;ερών έντ6μων καl σκόνης. 

θά ύττάριχουν ψuyεία, σίη.ιιψωνα ιμέ το άpθρο 29 .της παp<>ΟΟας, τά δποία θά 
διατηροϋνται άττόλυτα καθσ.ρό:. 

7. "lw τό .κατό!στημα προσ.φέρει yιά χρήση άπό τούς τr.ελάτες 1tαιyνιόχαpτα, 
τά~ια κ .τΑμ. , τά είJδη αύτά θά .δι.οπηροΟνται σ€ κmλ.Τ} κατάχ:πο:χτη καl θά κο:θα
ρί.ζονται σUΧ!,νά, ΟΟτε . νά εtναι τιάν:τοτε άπόλυτα~ καθΟ!ρά. Φθα:ρμ.ένσ: fl Ρ:κάθα.ρια 
"J«Χιyνιόχο;ρτα tkX ~ομα:ιφόνονται η {)(Χ καταστρέφονται μΕ. τη φροντίδα του- κα
τοιστη-ματάρχη. 

8. Τ ά . )'Ιλuκlισ.ματα: καt ωJ...α 1t<φ0ΧJκευάσ.ματα, .καθώς κια1. δλα γενικά τά 
τρόφψct, τrοο τρώyο.νται δ:ιτως f χουν, θά διο:τη.pοονται οέ κατάλληλες κλειστες 
1φοt1Τικες η έρμάρια γιά νά 1tfΧΧΠατεύονται άπό κά& είδοuς ρυπάwεις καl μο
λιJνσέις (,μϋγες, καrοαρlδες, 1tQνηκο(, κονιορτός κ .λn:.) . 

Ειδικότερα, τά εύαλλο(ωτα τρόψψ.α \ΚΧ δι.ατηροΟνταt σΕ. 'Κατάλληλα: ψυγεία 
ύτrο στα'θερή ψύξη, κό:τω .' άπό + 7 ° C η τιροκcψένοu γιά 1tσ:yωτά: σέ κατάψvξη 
-10°( τουλάχιστον. Τά παρασκευάισ!μlχτα, Τt'Ού τιροοψέ.ρονται ζφτά (τυρόπιττες 
κ.τ.δ·μ.) θά διατηροϋντα.ι σέ θε.pμοθάλα.μους ύπό θεpμ.οκ.ροχ:Jία +60°C τοολάχι-
στον. · 

. ·Η κατ' άντίθετο τφός τά άνωτέρω τρόπο f κθε.ση και ι&ιατήρηΡη των ~-
q>ε.ραμένων τροφLμων, καθώς κα\ ή ψηλάφησή τους άτιό · το πφοοωττιικό τοϋ κατα
στήματος η τούς mλό:τες, άπ.αyορώεται. 

9. :Η λήψη των yλυκισμάτων ~. σλ·λων m:φασκ.ε.υαc1μό:των. καi τ.ροψL-μω;ι γε
νικά, τrου τρωyονται δnως fχοον, για την τοποιθέτηpη τους στα πιάτα fl' για τη.ν · 
1tpοσqχ>ρά τοος στον πελάτη θά γίνεται -μέ ε1δ~κά yι.ά τόν σκοπό αύτον προοριζό
μενα δρyανα (•κουτάλια, λοιGί.δες, σπάτουλες κ.λπ) και δχι \lέ τά χέρια. 

. Ή μεταψορά των σκευών, nou 'Πιεptέχουν yλυκίσμσ:τα, ιrrοτά κ.λπ. , θά γίνεται 
·μέ δίr.tκοuς ·καt ·κατά: τρόπο, noo νά μήν τcmοθετείται τό Θνα ιΟ'.κεύος πάνω στο άλ
λο. Ή μr;.τ(ι'φΟρά των •καψέδων, γλι>κων, ποτων κ . λτr. άτrό τά κα~νεία, κυλικεία 
κ.λπ. σε άλλα έξυττηρετοόμεν.α κατcrοτή.ματα: η γρα~ία θά yίινεται με εlδικοος 
κιλειοτούς δUσκοuς κατά τρbπο noιJ νά 1tpαττατεύονται άπό τlς ικάιθε. είδους ρvπάv-
nι:ιc. 

10. Τά τ.ρόψ.uμο: καί ιτcοτά θά Ιίχουν τούς σuνήιθεις ό.ρy<Χ'ν'Ολ.ηmικούς χαρακτη 
ρες (όcψή, yεΟΟη, 5Ψη) καt θά τιληροϋν, ώς προς τfι.ν .έτcίδ.ραισή τους στfιν ύy.εία 
τοϋ άνθρώτοοu, τοuς όyε~κοος δ.pους .και 'ΙtροΟπdθέσεις, nού όρίζοuν δ Κώδι
κας τροψ(ιμων, ot άνοιψε.ρό.μενες στά τρό"q>uμα διατάξεις Ύγειονομικων Διατάξεων 
καί yεινικά οί διατάξεις της έκάστοτε tσχύουσεc; νομοθε<Jίας yίά τά τρόφuμα. 

11. Τά: -τφοσφοερόμενα γλυκίσματα .κλπ. παραακευάαματα θά: nροέ.ρχονται ά
πό νοιkίιμως λειτοο.ρyοΟνrα έργαστή.ρια η έργοστ{rοια Κ.αl θά: .μ.εταψέρονται άτrΟ 
τ<>Uς .χώρους τταpο~yω-yης τοuς σε ΧJλει.ότά δοχεία η κοοτια, δτcως όρίζονν ή -rοο:ρ. 
3 ττε.ρ . α (2) άρθρου 38 και ή παρ. 9 άρθ.ροu 39 τi)Q 'Τώ:ρούσας. 

12. Ο.ί διατάξεις των ά~ρων 32, 33, 34, 35 και 36 της nαρούσας έq>αρμό
ζονται και στά: κατcrοτήιμιο:τα τοο παρόνrος άρθ.ροu. 

1862,341 ΤΕ!ΧΝΙΚΟΝ JNΣTITOYTON ΕΛΛΑΔΟΣ 
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ΤΕΥΧΟΣ 109 'Φεβροuόριοc 1984 

13. Οί διατάξεις τοϋ παρόντος δ:ρ9ροu, οί άναψεράμενες στην ύγιεινή καί κα-
-. εαριότητα των χώρων (δχι δμως . καί στό · .μέγεθος τούτων), τοΟ έf,ΟΤΙ'λιοιμοίί καl. 
τcΟ πρΌ:J~πικο~ τώ.ν καψε,:είων .. μπάρ, ~uλικ.είων καί .αλλων ~ψων κατcrοτfιμά
των, καθως και στην καταλληλοτητα των "Π.ροοψφομενων τροφ~μμw και ποτών t
φ:χρμόζονται άνάλοyα καί στά δμοια κατ'αστή.ματα, ποlι ·λητουρyοϋν στά ~οι
γωΗακcχ' μέσα. 

14. Τό "Π.αρόν ·άρθρο έψαρμόζεται καί στά Κέντρα Δα~σκεδάσεως, τά δποία 
πρc:Jψέρουv ποτά ~αί άλ~α είδη άπό τά~ άναψε~μΗC: στην πα.ρ. 1, Χ<ΧΧ"κτηριζό
μενα, άναλόyως των κυριως προσψερομενων εtδων, ως Κέντρα ΔιΟΧJ.κεδάΌεω.ς μέ 
συγκρότηση ένός άπό τά άνι:χφε·ρόμε\.α στήν παρ. 2 κσταοτήματα, δπως c:Κέ.ντρα 
Διασκεδάσε(..)ς μΕ. συγκρότηση 1J11άρ», aν σ' αύτ? 'ϊψοσψέρονται τά είδη της περι-
.,,.t:C:)σεως γ · τfjς 'Παρ. 2 τ.οϋ 'Ι!σ.ρόντος άρθρqu, κ.λ-ττ. . 

i 

TEXNIJCON ΙΝΣ'ΤΙΤΟΥΤΟΝ ΕΛΜΔΟΣ (Σ.έ .άνηκατόισταση σελ °J862,J:5) 1°862,35
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Τόι.iος r· Μσr. Κγ. 40. Κατοσrήματα Ύγειονομικοϋ Έλέγχοu 

ΕΠΙΑΤΟΡΙΑ • ΤΑΒΕΡΝΕΣ • ΨΗfΟΠΩΛΕΙΑ • ΠΙΤΗΡΙΕΣ Κ.Λ.Π. 

Καταστή.μαιτα. στά όποία παρασκευόζονται n κα1 
προσφέρονται σέ καθισμένους πελάτες φαγητά 

μέ τή συνοδεία i\ μή ποτwν. 

1. Οί διcrrόtι= ις τοο παρόντος άρθροιι έψαpμ.όζοντrτι nτά κατrrστήμmα, στά 
ό;τοί.α πcφcαικ.εuά.ζονται καί 1ψοσψέpοντυ:ι σε καθισμέινοuς η καί σέ π.ερα.οτι κούς 
'Πελά-τ.ες κά~ Fίδοος ψc.cyητά μέ πι.ιvοδFίrτ η !.1fJ πΩτώv, κιιρίως · οtνοπνFιψατωδων . 

"Έ11:~σης ο{ διατάξεις τοϋ παράντος άρθρου ιψαριμόζονται yενικώς, μέ τίς άνα
ψεράμ-ε~ς κατωτέρω .ρητές έξαιρέσεις ώς nρός την, άm:φαίτητη συγκρότησή τοuς, 
καί στά ·Καταοτήιμο:τα, στά δποία τιιροσψέ.ροντα\ ιμέ · τη συνοδεία fj -μη - ποτών δρι
ομένα είδ1) φο:yητών η 1tαpασκεuασμάτων, τά δποία παρασκευάζοVται σέ νομίμως 
λι:tτικψyr>Uντο: έfΥΊΛΟΧ71ήρtα t) έ.ρyοοτόκηα:. · · 

Δέν ά:τtοκλ.εtεται tΊ τcροσ.φορά στά κατcwτήιματα τοΟ nαρόντος άpθpou καί κα
φέ fr καί γλυκισμάτων, b;>όσον τά είδη α1Jτά παρέχονται πε.ριστασιακώς, ώς Ο'ΙJ\1-
τrλήρωμα τοΟ κύριου yεψατος, t) σέ περιπτώσεις πού τά καταστήματα αύτά βρ(
σκονται σέ. άϊτομαικρυσμένε.ς έξοχι.κές περιοχές, .στίς δποίες δέν ίnτό:ρχοον καψε
νεί-α η ζαχcqχmλαστεία, η λειτου.ρyοϋν ώς -μικτά καταστήματα κατά τίς διCΧ'Τάξεις 
της παρ. 2 δ:,pθρ. 40 της παρούσας, μέ τήν προΟττόιθεση δτι στίς 'Π'Εpι1Πώσεις αύ
τές στην αίθουσα πελατών θά ύττάριχοuν εlδικά τραιτέζια yιά την τφοσψορά τών 
εtδc7>ν αύτώv .καί δέν άπαyορεύεται τοC-το ά-πό τίς σχετικές διατά.ξεις της Άyορα
ναμι.κijς Νομοθεσίας . 

2. · Ανσλ6yως τών κυρίως παρασκευαζομένων καί πρ<ΧJφεροrμi.νων σέ. κάθε 
κ.ατόιστημα τοϋ 1Ταρόντος άρθρου φαγητών η παρασκ-ευααμ<hων τό κατάστη:μα: αύ
τό χαρακτηρίζεται ώς: 

α) 'Εστιατόριο, αν σ' αύτό παρασκευάζονται ποικίλα ψ<ryητά, τά δποία 
πρα'JφέρονΤαι σέ κα:θιισμέ.Υοuς; η καί σέ πε.ρασηκούς πελό:τες .μέ τη συνοδεία η -μη 
ποτών, κuρ(ως σtνστονευματωδών, καθώς :καί σαλατών, τυριών, φρούτων, γλυκισμά
των κ .λπ., ~ νΟ: &τι:οτελοw 1tληρες yε.Uμα. 

Προκε.qμένοv yιά έστιατόρι.α χαρακτη.ριζάμεινο: ώς «'έξοχι.κά» η «τουριστικά~ 
άπό τίς άρμάδιες ·vπηρεσί.ες η yιά έατιατ6ρια στεyσ.ζόμενα σέ ξενοδοχείο, έ'Πιτρέ. 
τcεται ή τψοσψορά σ' ~ά και 'Π'pωίνών pοψημάτων, άτrλών η σόνθετων. 

Τό έστιατόριο, τcoV δι~τει λαϊκη (ποισηκά ψeηνη) σuγκ.ρότησrj, λέγεται οt-
νομαyηpείο. . 

'Ως τα'6έρνα έννοείται τό έστιctrόρtο η τό οtνο,μαγεφείο, στό &ποίο οι π-ελό:τες 
παραιμένοuν έπί 1Τολu χράνο καταναλώνοντας ψο1yητά καί οtνοπνειψατώδη ποτά, 
άνεξάρτητα ό:τcό την ϋπαtρξη fι ι-ιη σ' αύrό δpχήστρας. 

β) Ψαρστ pναι θ.v σ· ·τό πwσφtροvται 1ωριως ~Η]ρtα (ψη • τηγ ι.-
αμένα. βρασμένα) καί κό.θε t:.f&ouς &λλ.~ ό:λιεUιιιχτcr, ιμ~ τή συνοδε-ία: 41 μή "ΠCΙ'Τι7)ν. 
vp(ως !Υ01 ~ ωδων, 'Κ • και αJλστ(.)ν, υ.ριών, όrκ κτικών, φ.pοότων κ.λ'Π., 

~ οΟν 'Πλi) - . 
Δέν άποκ.λε(εται 'Ι'ι 1tpΙC)Οφ<>ρό: στίς ψcφοτ~έ.ρνες, 1Τεpιστασια1κώς, και ψημέ

νου .κρέ.ατος cτil ς l>pctς:.. 

y) Ψητοπωλείο, &ν σ' αύτό ψήνονrcrι δλόκληρ(χ σΦάyια fΊ -τεμό1χια τούτων 
η άλλα π σ ~ κ.ρι (άλλαντ1 ά, 1μ:πι.φτ κιια, vrσνέρ, κοκόιρtτσι t< .τ. 

ομ . ) η ·και 1rovλ ρικάι τά όηοια ιιτ vται κ ιaμ ν η κα\ πε.ραοτι · . 
κοίις .'ΙtΕJλάτε.ς .μέ τη Ο\Μ:Ιδεtα fι ιμ.1) τr.οτων, κυρ!.ως οtΥ01τνε~μ.ο:τωδών, καeώς καί τυ
ριων, σσΝ:Jπων, όρεκτιιι«.:.W, ψροότων .κ.λπ., l.Sστε νά άποτελοΟν nληρες γεϋμα. 

Δtν ά'ποκλ ( ται ~ . pά .<Πα ψητσπ ία, π p~ ι01 &ς, , l ~ριών ~ 
άλλων όλι.εuμάtων. 

δ) '06ελιmήριο (σοιΑ>λατζίδι·κο) 1 αν σ' αύτό ψήνοvταί μ~ τε.μάχια κρέα· 
τος μέ τη βοι'ιθει.α v.ιικρl)ν Μελών (οοu!λάκια) fι 1τΟ1ρQΌκεu~ατα ~ρέαwς (άλ
λαντuκά, μτcι.ψτέκια, νrονtρ, κοκορέwι 'Κ .τ .δμ.) fl καi. τrοuλφ;κά, τά: δπο(α ~
ρανται σέ καθισμένους η ις.αί π-φωτικοος -πελάτ ς ~έ τη ια ~ μή .ιποτων, 
κuρ(ως οtνοτινευματc.Μν, -~ς .ιςα\ σσλφτών, τυριC3ν, ~ιικ~. ewx>&tων 1<:λ·ιτ'., . 
Cιστ νά άπ'οτελοΟν 1tληρc.ς yεQμα. . . 

1662:W Τ1!.ίΧΝ ι ICON 1 ΝΣΤ ι ΤΟΠΟΝ ΕΛΛΑΔΘΣ 
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ΤΕΥΧΟΣ 109/Φεβρουάριος 1984 

Στό: Μeλιστήρι.σ: δtν έ'ltlιτ.ρl~τα:ι ή ·ΤΙ'~ρά. 00t€ 1t'ιε.ριστ0ΧJ101κ.ω<;, ψαριών fj 
άλλων ά'λιεqμάτ"ων. . 

Ψησταριά €{ν<Χι ή συσκευή, στψ &τιιοιια ψή\.'()V'Γ(tι; τό: ·ιφέοτrα ~ τά πc.q:>αΌκεuά
Qματά τους· η τό: ψάρ.ι-α, είτε ~ μέ ξ@.α η ξυλακCφ<!ιιοuνα ικ.τ.ιδμ. , είτε rjuμεσα 
.μt κατάλ:λη.λη θέ.ρ.μcι:νση ιμε.ταλλικων ττλακων η έλαuμάτων. Ώς ψtψταpιό: ιινΥοείται 
καl ό tδιαίτερος, συνήθως ένrός .των ψη'Τ01τωλε(ων fl Με.λιοτηρ(ων, χωpος 1'. στtα'
vιδτερα σε 'Ιίερt1Πώσεις άκατοt-κηrrων έξοχtκω.ν τιφιοχων, δ κατάλληλος .κλειστός 
χώρος έκτός των άνωτέρω καταστη.μάτων, στον δττοϊο &ττάριχοον ή προαvcrψερCιμε
νη Ό'Uισκευή ικαl τό: ~ τεμιαχισμοΟ τοΟ κρέ.ο:rος. Ή ψηστσριά δέv 1tρέ1!ίΕι νά 
θεωρεί-rα'λ. 1(~ · 

ε) Π ι1'0<Χpιί.0!, dν σ' αύτό παραι:ιικεuόζονrαι κιαί. ~αι σέ καθισμt
vους η .κοιί σε πε.pc:ωτ1ικΟΟς 1tΕλά:τε~ -κυρίως mτσες -καί δε.υτε·Ρευδντως άλλ.α συνα;.. 
φη ΤΙ'CΧf)::)1(1ΚΕυάqμο:τα ,μέ fΧS1ση τι1 ζύμη. (ΙΤ1'είνι.ρλί, τrιροσ:κί, τυρόmττες κ.τ.δμ.), κα
θώς. καi. μο:καρανό!δες ίΚ<Ά μπιφτέκια, μt τη σννοδε[α 'f1. 41ή. ποτων, κυρίως οtνοmιε1>- . 
ματc.Χ>ων, σα:λαιων, τυpιοο :ι<<4. ~ων. 

Ώς · ίtιτσο:ρtα: έVνοε.ίτ<Ά κbi τό καιάστηιμα, στο &ποίο τcροσψέ.ρονται π(wες η 
κ.αι αλλ.d σvναψη iταρασκ:ευόq.ιαια, τά &ποιο~ 1t1ροετοψ.άζονται. έν μέρει σέ νc>
μ.~μιως λn.τοοpyοϋνται έρyοmήp..α: f). έρyοστάσια. 

. στ) Σνακ - .μτιόιρ, &.ι ο' αύrό 1ψΟΟ!ψιέρογτα:ι σt καθι.σ.μένοuς f't ·κ.αi '1έ όρθί
οuς πελάτες κάθε είδους :'Jt'Οτά, ικ.υρ{ως οtΥΟ'JtΥε~ώδιη .. .μέ τη σννοδε[α ποι.-κιλ(αχ; 
itρ(τχ€ψων φσ:γητ{;yγ, ζεnτων η ιι<ρύων, σψ~ ·καi τοΟ ψη\ιένοο κρέ
ατος (σοu6λάκι, μπιφτέκtα, t-ιπpι.ζδλες κ.τ.δμ.), τά όποί.<χ τοcφασκευάζονrαι σrό 
ίδιο τό κό:τόιστημα f\ έχουν παρασκευασθεί σέ νο,μtμως λειτοL>pΎοWτα tρ.γαύτήρια 
η έpγοστόΡιο: .και εtτ€ .κυκλοψοpοw · στο ψιτtόριο σέ τιmστιοιη.μένη μορφή, είτε 
ψtρονται .καιό: τή μτο~φορά τqυς ό:πο τό έργαι:m').ρι.ο fl τό lργοστόχ:τιο στό κ.οtrά- . 
στη μα έντος έρμητικό: 'Κ~ιστων κατάλληλων δοχείων. "Λν τιΧ άνωτέ.ρω εί&η t)Ε.ν 
παρο~ακευόζονται στό ·καιό:σιτημα, ιfι προέλευση τούτω.ν θά: ό:ποδεικνύεται μέ τά 
ημολόyια 1tωλήισεως i) τά &ελτία ,ό:ποοτολή,ς. 

Στά σνό;κ - .μitάρ •..ι:τrορεί νά τrροσψέ.ροντο:ι άκψη και. σαλό:m;, τuρι κ.αl φρ<>ύ-
τα, παιyωτό κο:ί τcε.ριισταr.πο~κό: καιψές . · 

Tc'x σνάιc - :μ1tάρ; άνα.λ.δγως τοϋ κυρ[ως itpοσφεpάμενοu τrοτοϋ, χcφακτη:ρίζο.ν
ται και ώς ζuθσπ:ωλεία η. ·μ:ηuραρίες, ούζοπωλεία η ούζε.ρ! κ..λ'Π'. Στά σνακ - μιττάρ 
ττεριλcφ6άνΌονται καί τά F AST FOOD, δηλαδή, τό: κατοχ:πή!μα't'ο:, πού -rοροσφέρουν 
γρή)"Οpο ψο:ΎηΤ6, . 

Τά 1<Οψέ \J.'Τιάρ δ€ν εtναι. σνά!Κι μπό:ρ. ΚctrοΧΤrήιμιοrτ.α, y.ιό:- τό: δ;τcοtα, λ6γω τια.ρε
ξηyήσεως τοϋ δροu, f χουν έ-κδοθεί στό παρελθόν α&ε.w; λιειτοuργ(ας καφ€ μττόJρ-, 
στήιν ττραyμα-ηκότητα διμ-ως αυτά -ε{χαν ιδρυθεί και λειτου.ρyοϋuαν ό:πό την tδρυ- '• 
σή τους σάν σyόJκ μπάf", γιά \ά συνειχtσοον νό: ·~ιτοuργοΟν με τη μοm αύτή, 
Τlίρέ-ττεί έντός ~Ολ.Ογης προθεσιμ~ας, 'Π'ού θά .όρ(σξι ή άwόδιαJ Ύryt.ιοινο.μ1·κηϊ · .. {.-ιτη.ρε
σ(α 1' ή • Αbτυ~~uκ.ή 'Αριχή, οι ΥQμάς σJrcων νά φιρσνrfDονν γιό: τη.ν άνηκαιώ'τα-

. ση . της κο:τεχ6μενης ά&.ειας ·Κ.Ο:φέ μπάρ iJ.E. άλλη σνάκ. ;μ'Πά.p, ~οντας άπ.α:-. 
ρcdτητα τίς έγκαταστόισεις του καταστήματός τους στις άιtαιτήσε~ς των &ιάτόt:εων 
τοϋ τιαρδντος άρθρου, 't'C>v άνοιφερ64rενων στή ΟU)'Ιιι;ρότηοη κ:αl στόν tξοπλισμό των_ 
κατ~άτων τοότων. Ή d.νn~~OXJη · τη~ άνωτέf>ω άδαιχς θά γ(~ι ~6mν 
σάμψ'ωνη_ς ~ης τη·ς Ύyε~111άiς Έmηχmi)ς ~. έν ~(ψει, της 'Υγε.ιο\.'φιικijς 
~Υπη:pωtας δτt ιωνrρέχουν οι όρ\ζόιμενοι άπό τtς σχετιικtς διατάξ.eις τοο 'Ιι'Cφόνtος 
άρθροu δ~ :χ~ 'ΙtpΟΟτrοθέσ.εtς, 'Τ(Qύ άνσ.φέροΥ'Τ~ στ1) σvyιφότηση :κα'ί ~~ tξαn'λι· 
αμο τοο καιωτή~ος. 6χι δ\.ιως :κ:αi στοος χώρους τo&tQV. . . • . 

Ή άρμόδια Ύ~ο\.-\)\.ι'Ι:~ 'Εm:ιτ~ιχmή, . fι, · tν &λε(ψεt, 'Ι') Ύyειοναμι·κfi Ύ'Ι\η.ρεσΟCG, 
&ν .κιρ[νει δτι σι χώροι ψyο~σ(ας τΌϋ καια9'fήιμιcct:ος εtναι άρκετά .μικρο(; σ€ σχέ
ση μ tTy ~ΙiΚότηrrά του, (Jέ ση.μιείο ΠοU ·vQ: ~~V ικανοτcοιοϋνταt βασι·κές ·άτται
τήσεις τοϋ τιοιρόντος άρθραJ -κοi. γενιl<'ά νά μφ~\tξαυψαlλ(ζοvrα:ι tκαvcrιψιητικέ'ς ά
Πό ύγειονqμικ-') ώτοψη ~κες λε.ιτοορy{ας -rοότου, \m'Qpεί νά: t-m.~άλει τή.ν t:π.έ
κτ.α1ση των χώρων σ:bτ&ιι, &ν τοϋτο εtναι ~. ~οι.ως \.tt ~ι άνάλογα τη 
δι.~.ιιcότn:τ.ι:ιΙ τοο 'Κmαι:rτή1Jr.t!ος. . 

3. Τά Καϊ'αστήμιοπα τοο ιτca~ρδvτος ~ θά: 1τληιρο0ν,_ ~κrrός των yενικ.ωv 
δρων, πού άναιψέρονταJι στά αχ€τικά άρθρα τοο ~ηγοόμενου . t<ε.ψci\ai(ou, και 
τοος &.κ.6λοuθοος δραχ; ·καl τφοΟτrοθέσεις: 

α) Γιά την ~ιyικσ:τόιι:ττ~ τω\Α ~ :~ων ώtαιτεϊτο~ι χωpος έ
παρ.κής, Cχιτε νά έξα.σφιαλrζοντα~ ο{ άπαιpα(τητtς συνθηκες όytεινης κ~ c1νετης i.
κ,τ.ελέσεως των ~λε~νων έρyαοιων .και τrαρcχμονi)ς των 'ΙtΕλttτών, και τιάVτως 
δέν θά: εtναι ~κρότ'εροs 6πώ τό tiθροιισμα των έτα.&!λλ.6.μενων μέ τ:lc; άκόλουθες δια-

ΤΕΧΝJΚΟΝ ΙΝΠΙΤΟΥΤΟΝ F.ΛΛλΑΟΣ (Σέ ιάvηκ.<:ΙΠ.ώτc«τη· σελ. 1862,37) 1~,37' 
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-rάΕ,Ης ToU πσρόντος (ip:θpoo, ώς tλό;χιστων, ~. τών ά!fαpαίτωγ Οt<Χμ€ρωμά
των τοΟ ικα:τοχ:πήματος, δπως άναλυηκά κα'θορίζονται σ.τό πcφόpτηιι-uχ 1-1. · 

Ό χώρος κt&)ε κmαστήμσπος θά τrεριλαμΜνει· τά άκόλουeα: δι<:ψ:ερtσμαια, 
τά δποία {)Cc 1tλη-ροίίν, 1tλην των όρων, 'lt'Ou ~ιΜ!λλ:οuν οι σχετυκές διατόt,εις ϊΌϋ 

·Κ.εφαλαίοu 1-11 της παρούσας fi άλλων ΎyεισΥQμ_ικων Διατόq.ων, και τού_ς κdτω
τf.pω άναψι'=:...ρδ~ δροuς και τφοΟποθέ0€ις: . 

· (1) . Κιοθουσα τcaλα:rων, στή.ν όποια ~αι τά -φctττέζια -καί τά κα9ί
σ.ματα κα(, πέ(}CΧ άτιό αύτά, τοπ~τοΟνται τό ΙjΑJΥ'είο, δ μτrιουψές καl ιν6ε.χαμ.ένως 
έ.ρμ.ό:ρια, στά δπο{α ψυλάο'σονται δ.ρω:μένα είδη· έστιόισ€ως ( πιά'rο:, μnιχαιρο-πήροu
να, κ.λ-ττ. ) η άλλα fπι:τuλα Ρ:παρα{τητcc γιά την κόJλ.uψη των άναιyκω.ν της t-πιχειρή 
ι.:<!' ,, χ_ r?Τ"λ T11Jfιιμ:rr τη<: ινι•rτι.. 

Τό Μτιεδο της Wωτέρω άιθα..υαι; θά "Εtναι όf>ιο:πότιστο -καί λεί.ο, δτrως όρίζει 
τό άρθρο 20 της παρούσας. Προκειμένου δiμως yιά κ.αισnτή-μαια πολυτελοϋς κα- · 
τcrοι<ευης, ή ΎyειοΥC4ttΚή. 'Υtηηιρεσ(α: μ1Τοpεί ~ έΤΙϊ.ιτρiψει, 1<ατά τηιν ικ.ρίση της καl 
κατάτrιν σύμφωνης γνώμης της οtκε{ας Πυριοσεσrι:κfiς Ύπηρtσίας, την έπικάλυψη 
τοϋ δomihou της αίθοuσα:ς 'lt'ελ.crrl}ν μέ -ιτυράνrοχο τάrrητα: - \.LΟκ.έττα:, άν &ιοnτισrώ
σε-ι δτι όπά.pχουν τά ό:τcαραίτητα μέσα .1<0.fu.pιqμ.00 του, άλλά 'Καί όψ.εtλΕι ~ έπι-
6άλει τή-ν άψα{ρwη του, αν διοmισrώοει δτι εtναι μόνιμα άκάfu:ιρτος σέ τέτοιο βα
θμό, δστ€. νά ε.tναι άδόνατος ό .καθαρισμός 'ίΟU. 

'Απαγορεύεται ή έπ1.κ.άλuψη των τqtχων των άνωτέρω οWαJσ&ν μ ψάθες fι 
ϋψαχ:1-μα κrοώιοο (λι'\όrοα) κ.τ.&μ~. η ιμέ δ-πqwδfι1t10Τθ άλλο μή άδι.όπrότοοτο και 
μιη ~ίο όλLκό, τό ότrοίο δtν έ-mf:ιιέχεται τολύσυμο, mιτρέττεται &μως ή Χ'ΡfJσψΟ'ΤtΟ!η-
ηιιτη yιά: τόν σκοπό αUτόν όδι~:χης τ<:ιmετσcφ(ας . · 
· • Εξα~ρετιικως, ιπ.ρσκ.ε~μέ.νου yιά: ·κατοχ:ττήιμο:τα -τrολ:υτελοΟς κοπαισικευης, έτcιτρέ-

-π~εται, .κατδττιν σύμφωνη,ς γ:νώμη.ς της dκ.ε{ας Π~σηκfjς Ύτιη.ρωίοχ;, ή έιrcικά
λυψη των τοtχων των έν λ&yω cdθοαΥών :με στιΜωμ:ένο ξύΝ>, με τόν δρο δτι τέ-· 
τοιες έ1tt~ς θά 'Καθαρ{ζσνί'αι συχνά, C:χπε νά διατηροWrαι σvνeχως ·κα'θ.αpές 
καί ά'πο:λλα.yμένες ό:τcό σκόνες. Έ+rίσης, uέ .κατο:χ:ττήμcnα 'ΙtολιJτελοUς κατασ.κευiiς 
έ11ιτ.ρέπεται, yιά λδ-yοuς διαικοιc:~μ:ητικοός, ή δημιουρy(α μέ εtδ\ικ.ή. έ"Ιtεξψyασία ά
νώμαλων, άλλ..ά άδΊιCΧΠότιισrων, έτrι.φανειων των το{χων, ""έ τηιν τcροΟτcό.θε~η δτι ot 
σχημcnι.ζ~ς κοιλότητες θά εtνω. ό!~ς ικαί λείες, ΟΟτε ινά ιτr.λ.ίΝονίαι εϋκολσ, 
καί δτι θά διc:rτηροϋνrαι κα'θα.ρές μέ τη φριοντίδοJ 1<.α.ί τι'ιιν εύθύνη τοο κ.αταστη~-
τCφyη f\. τ,..,[t ~'\!Ο'-' t!~'n'O'J τι.:-J. . 

Άτταyορεύέται f\ iιττικόλιλφη στσUς τ.ο{Jχοuς eιψιοον, λ'ιθογραψ:ιων, .κ.λπ. δια
κ()dμητι'1<ώv, διαψωτιστικωΥ καt ένη\LΕρc.πικ.ων fντuπων ύλιικl)ν, b<τός &οι αύτά ά
νcφτωνται τοποθετημένα lντδς ύοιλ~των -reλαισ(ων, τά ό'ποία θά διατη.ροWrαι 
καθσ.ρCc .κα\ ~<Χ)"\λέινα άπό σκόνες, ~ εtναι τέτοια ~ καιτωκ~υή τους, l.Sστε "<Χ 
κ~pfl:n1ιτrr1 ~rικriλrt . · · 

Σέ έf,,αιρετι•κές 11)".ριmώσFLς, κατά .την κρ(uη της άpμ.δδι.ας Ύγε~..ιι.κης Ύ
nηρεσί.ας, έ'ττιτρέπ.εται ή τ01Τι0θέτηση fι καt ή άνάpτηση σέ διόψbρα σημεία τi1ς 
αίθοu:Jας πελατών διαψόρων άντu~~μένων, yιό: λόγους δια~κ.οσμη-τικούς, μέ τόιν δ
ρn ί)τι. τ"ά άντι-κ.ε(;J.€\α αύτά θά εtναι ά'τταλλαγ>μέvα άπο <1κ.όν€ς .κ.αί )'ενικά θά δια-
τηpnlΝ'ΤΝι.. t<~pfι'. . \ 

'Ο μέγιστος ά.ρ\.οΕ\ιός .καθtqμάτων .• ποο εtναι δυνατό νά &ναm~ϋν στηιν αί
θουσα η:ελατ:.ων των κ.αταοττη.ιάτων τοΟ 1Ταpδντος &.ριθροu, t~ί μέ τό 'Ιηλί
κσν της διαιρέσεως τοϋ ώφέλιιμου 4ιι!>α'δαJ · αύτης διa τοΟ άτtαι.τοόμ.ε;\.Όυ yιά .κάθε 
κάθώιμα χώρου 1,40 1",..ι:., δ;v. τa κα'θ(οt.ιο:rα F.tναι κινητά, η 0,70 τ.μ., αν ΗΧ καθ(
πμοτΝ ~τ\Ν'Υι ,.,....rrAcpιY . 

Ώς ώψt.λι.μος yl.>poς τi1<: α!&υσας πελαιων έΥ\-'()ΙΕίται έδω · ό χωρος, ·δ δτcοίος 
'ΙtpΟΟψέρειται yιά: τήν άνάπτιJξή τραπεζιών κα\ ·κα'θιισ.μάτων ~ά τι)ιν άφα!.ρεση- τής 
σ\JΥΟλι!κης έ-κτάσtως, ιποϋ χρrpψΟ'!rΟ'Ι.είται yιά την έ'(Κctτάσrαση~ σrήίν α:ίθα.Jιοια των 
ψιιyε!ων, προΘηικων, twαρ(ων, μτάΥJψ€. · τσ:μ.ε(οο κ.λ'!'C., · καtθώc ικ.α(, 1tfX>1<εψέwu yιά: 
Κέντρα Διcwκεδάσεως, της π(οτας και · της όρχήστρας ~ των στεpεοψ.ωνl!Κων μη-
χανη.μάτων. . 

Κατ' έξα(ρεση των άνωτέρω, προκει.μένοο γιά: μLκ-.ρά κ~ΟΧJ"Τή~α. ώς άτιαι
τούμενος γιό: κό:θε κ~α χωpος στην αίθουσα πελατών μπορεί αι: θεωρη~ί δ 
χώρος 1 τ.;ι..ι., αν τά καθfισμο:τα εtναι ·Κ.1.νητά, f\. 0,65 τμ .. θ.ν τά και;)(σιμJατα ετvαι 
στάθερά. Πάντως δ καθορcζ-όμε.νος μt βά'ση τe>Uς άνωτtρω σvνrελrοτtς μέγιστος 
άριθμός Κ".α'θιομάtων σέ l('O\.tUX περ{mωση δtν. θά ~νει τά τcενήντ~ (50) κα
f)j.nμrι-τ,.. 

Τό: -rρ{α τιιροηyο4ιαα tδά'Φια δέ:ν έψαρμόζονται σt τcε.ριτιτΟΟ'εις άναπτύξεως 
τ.ροmεlιώιν και 1tσ.'θιφάτων σέ ύrοχ(θριο χωρο, στις &ποίε.ς δ -κ.ατά κCαθΟΟ\10: xl'>fx>ς 
ύπολογ(ζεται &νάλ~ 4Jέ' τό ~μέγεθος των χρt)σ~ενων -φιο:πεζιών και -κα
θq~άτων. Πάντως δ ΟV'Jαλικ.ός άριθμός των Wαπτυοοόμενων στόν ύτοcχι6ριο χώρο 

1'862,38' TICQfJKON ΙΝΣΤΙΤΟΠΟΝ εΛΛΑΑΟr 
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· ΤΕΥΧΟΣ 109/Φε6ροuόpιος .1984 

καθιαμάτων δfιν θά: ύτrεp.6αίνει τόν άναλοyοϋντα στο 4!έγtθος •Kcd. στΤ) συyικρότηοη 
των στεyααμέ.νων χώρων έργασίας 'Ι<.αί βοηθητικών χώρων τοϋ κ.crτοχ:ττήματος άρ\· 
θμό το&r~ (.Παρόpτηι;α 1 1) . • · . 

Γεν~κά, ό κο:rα τα άνωτέρω υπσλοyιζ~νος ιμl)'Ιt.στος ά.ρι€ιμός των και)ισ.μά. 
των, 1too d\4CX\. δuναπό νά ~υχ&Uν στην αίεουοα τι:ελαι-ώιν τοΟ καταστήματος 

· fi σέ κοπόϊλλ.ηιλ:ο ίnτα!.θριο χωρο τούτqu, π.ροοδιορ{ζει τήι f'χΜψ:ιικότητα τοο κο;τα. 
στή.ματος, \Αέ βόnη τι)ν ότιο{α ύτrολοy{ζονται οι ό~λλοι. χ{;)ιροι του ... Αν yί<Χ τΤ):ν άνά:. 
mυξη τροm:εζ-t.ων κα-ί ·κα9ι.σμάτων καιώ:ι'τ1Ί:μαrος :χρηΟΙι1JΟΤάΚΟΟνταιι, κοπά· καψ;:>ός 
άλλοτε κλειστη αί~α π.ελ.ατών και άλλοτε άνοικτός ύπαίθριος χώρος, yιά τό~ 
ίrπολογιαμό της δυ~ιΧότητας. τοu ·Καταστήματος και τών άπcφαίτητωγ έμ&χt>ων 
των χώρων lρyοισίας κ~ι τc:?ν βοη.~τιικ.ων χώρων του, θά: λαμΜνεται ύτrόψη δ ε
να:ς ό:πό τοος άνωτέρω χφpο~ κΟΟ. συy:ι<:ε.κρψένα αύτός, στόν δη:οίο μποροUν νό: 
άναπτυχfuew τά -;τερισσότφα κ~ίσματα. . 

Ό \!έfισrος άριθμός 0καθιΌ\J.άτων, Τι'οο ότιΌλΌγ{ζεται δτι εtναι δννα:τ-ό νό: άνα
muχθοϋν στηιν αiθqυσα ' πελατών καταυτήοματος τοΌ 11ί<Χpόντος άρ.θροu η σ€ &.τιαi
θριο χωpσ τούτοο, θά: άνοιφ.έρfτα.ι. στη y.νωμΟΟότηrτη της Ύyειονοι.ακfiς 'Ε1tιτfΧΥΠ.iϊς 
fl, έν tλλΕ'(ψεk, της Ύyειονqμι~ης Ύ-rιηpεσίας καί στή.ν διδεια λeιτοορy(ας τοu κα
τdστή ΙΨtΌς,. ,μετά την άναyριαψη τοο είδους τούτου, ·μt τήν e..δειξη: «fiυνcq.u κ&τη. 
τας (τό<κιw) καθ~άτω~. . . 

οι διατάξει,ς τοu ιττ:αpόντος άριθρου, άνο:ψερ6μενες στόν ύπολογισμό της δυ
\\Οlμι·κότητ<Χς καιαιπήψχτος τοο άρθρου τοίrτοο, διν ~σνrαι στά flδη λει
τοορyρWrα διι~οια ικατοχ:rτήματα, για τά όlποία δ ψι~ των -κα()ιq_ιάτων, ιτrού 
bnτρέrοετα.c. να άνcriιτύσυοvαιι σ· αυτό!, fχε~ ίrτrολσyι.σιθε.ϊ διο:ψορέτικά μέ βάυη 
τοαλα)..bτ'q>Ες 'Υ.yει.σ\.ιQμιικΕ.ς Διαttό:ξεις. 

Ή ό1νάτnuξη τροποcζιών ·Καl κα'θιοtμάτων σ€ &ιιαί.θριο χωpο, ι&ιωτιικό (ούλή, 
κijπος ιc.τlS.μ.) fJ ικ.σινδχρηισrο (-πεζο&ρό,μιιο, -rολ.ατεία:, σrοά κ.τ1Sμ.), μπΟρεi νά έ
τcιτρctττεi ,μέ τι)ν -τηχ>Οττ6θεση δτι δ χώ-ρος αύτός, δ-ττως κb3ί τό περιΜλλ.ον του, Θα 
εtνο:ι .άπο:λλαιyμένος άνθυyιεινών έστιών .και κάθε είδους δυσμενών παραγόντων 
και κι~ν γιά άτυχήιμιcχτα. 

Ή ~'dδότηση τη~ '.Υιyειονφικης 'Ε'Πιτpοττης η, ~ έλλε.ίψει, της Ύyειονqιι
κης Ύrττηρεσίαι; yιά την άνόπcτυξη των κα€ιq.ιάτων .ιω:τασrήμαrος σέ κοινόχρηστο 
ύπα(ιθpιο χώιρο, έκJδιδόμεινη. βάσΕL ό:τrοκλειστικά ύ-γε·ιισνQμικών ·κ.ριτηρ(ων, δέν πρέ 
mi ~ θεωρηtθεί 00.ν ύτιοικατόvτατη τljς σχέτικης άδειας τijς οt.ΚΕίας Δηιμοτικi)ς η 
Κοινοταιιης • Αιρχης, ιμόνης άρμόδι.ας γιά τηιν τοcφο:χώρηση τΟΟ δικαιώματος χρήσε
ως του -κοινόχρηστου χώρου, σύμιψι:.>να .μέ τlς σχετικές δι.ο:τόf,-εις της ισχύουσας 
νcιμοθeσ(ας yιά τις -ττρσσόδους των Όργανσμών Τ01τικ.i)ς ΑUτοδιοιικ~σεως. 

Σij τι\Ξρ~-τtτώσεις τr.oU κcriά<1τημα δέν δια'θέτει κιλ.Ειστη άιιθοuσα ΤCΕWrτών καί yιά 
τήν άνάτττυξη τραπεζιών κcri 'ΚαθισμCtτων χρησψοτcσιεiταk. έιττ:οχιακ.ώς μόνον Lδιc.nι
κός f} ΊΚΟινόχρηστος ίnταί.θρtος χωpος, δλοι οι άλλqι άπ.cφαίτητοι χώιpοι έργι:rοίc:ς 
~~ωpα; μ~ ικαι ιμτγΕ(ων, παρασκευοΧ:1τήριο, .χωpος πλύσιε.ως σκευώ_y κ~.Τι'.) ο!(~ 
βοψ~~~ι (άποθή•ΚΤ}, <bτοχωρη,τήρια, άποδvτή:ρω: , :tψ;>σωτιι'Κ<Χ,) .κ.λπ) Θα 
εlνα\ . ΥΟι' σt ΚΟ!tάλλ.ηλο ικτ{ρw 'καί ~ ιW.ηροϋν, ώς ιιφό<; τηΎ Κ'ctrασκευη 
και τη ~ τους, τού'ς δροι~ς' καi. τις 'ΠροΟtrοθΟΟε.ι:ς. -ηού ~νται στά 

. σχετcκά δ:ρθρα τοο -τφοηryοU.ι..ιενου ΚΕ'.φdλά(οu, στό παρόν άρθρο καί σέ κ~ άλλη 
σχεηκη "Υ.yειονομικη· Δι(ιπαξη. Προκεψ.ένου γιά καταστήματα. πού ~ιτοοργt>ϋν 
καrά τη·, θερινή' μδνον περ{@, εt~ι οονατΟ vά έτrιτραπεί .'\ tyχατόυ:ταση: των ιi
τιοχωpητηρ{ων τους [ξω άτώ τό κτ{ριιο, στό δ'Τt'οi.σ στεγόζονrαι ο{ (i).λοι · χωfΧ>ι 
έρy<φ(ας 'iccd βΟηιθητι·Κ<Χ χl.'ψοι, σύμφώνα' ~ τό τρ{το ~ο τη~· τιαρ. 4 άρθρου 

· 25'tilς~. . . . . 
Τό iλf:ι:χοcπσν ψ6οιδόν τοο .κτφC.ου, ιτrού 1tp00.p(ζεταt! yιά τη στiγάΧJη τών χώ

ρων ~αταστά:κ.>s των ψυγειων, μ'ΙtΟΟψέ ·Κi.λ'Ιt., τοϋ ~κευοtττηρ(οο, των συστη
μάτων τcλύσε.ως . σκευών, των .άποχc..ψητηρ(ων ·και των τυχόν ω.:λ.UΥ\Ι ώταρο:ίιτη1η .. w, 
άνάλ~ \.ιέ ~ δνναιμικότητα; τοϋ -κατοt>'τήμιοtrος, χώρων tp.γοσιοχ; και βοηθητικών 
χώ~ τ&ν -καrο~στημάτων τοϋ 1tp0η:Ύοομε-νου έδαφ{ου, θά εtναι: δσο κρ:t το ά'Τt'αι
τοάμενο yιά τα άνrίστοιχα κ.ο:rαστή.ι-α:nα μ αtθουσο: τcελο:rQν της ~ δuvα.μιικό
τητας, ιμε~α τήν άψα(ραι:η τοο ~πcψαίιτηtοο "'γ"lά τTjv αtθουσα 'Πελατtw ~ 
ια:χ1. τάν_~Ό~αμό τcε.pL1too το~ · χωροο ty:κ«rc«trόm.ώς ψυγε(ων, ~ • . ταιμε[
οο, ~ωv. τr.ροιθη;κων -κ.λτι. ~πως δρ(ζε;rαι στό π~ 1:1· (στήλη ι4). . 

. Γt=Μικ.ά, {iν γιά τ'ήιν άνάmυξη: τρο:ττε.ζι.ων •Καt καθι~άτων χρησιμοπcκειτcι:ι U· 
τrα(θριός χωpος, tδtωτ.ιικ.ός ') κοινό.χρησtος, ο( στ:εγ~νοι χώροι έpyασ(ας και 
~τιιά:Κ χώριοι · τοΟ ·κ«rΟ!στή11ατος κ.αl fι συyκρότηση. τούrοu θά ε!ναι ~ογοι 
μt· τόν ·&ρι~ των άναmυσόομένών καθισμάτων (δuναμ.ικότηιt'α 'tW κcrt~.μα
τος)' δΤτωc; δ'ρU;οιJν σ{ σχετικές δα'τάξαι; τοu mr.ρόντος, f), -κιχι d1ντ('στροφ<Χ, δ άρι
(\ιός τωγ~ σι ϋmχ(θριο χώρq, ι~κό ~ .κσιvόχρη(ΠQΙ, -καθισμάτων 

ΤΕΧΝΙΙCΟΝ ΙΝΣΤΙΤΟfτΟΝ ~ο:ι: (Σέ ~ικ~ ~ 1&62,39)· 1862,391 

. . . . .., 

-Π.29-



Τι.'ψος Γ". Μσr. Κγ. 44. Κστσσrήμσrα ΎγειονομικοΟ Έλέyχοu ' 

θά εtναι άyάλογος με τό μέγεθος καί τή συγκρότηση των ύ'Ιt'οpχόντων σrεryαχ:η.tέ~ 
νων χώρων έργασίας καί βοηιθη.τικων χώρc.:Ν, δ'Πως φαίνεται οτό Παράρτημα 11. 

ΔέΝ έ'πιτρi:πεται ύπέρΟΟχ:Jη- τοϋ άν03λ.οyοϋvrος στούς άνωτέρω χώρ<;>υς άρι€ιμοϋ 
κ~ων, ,άναmυασιαμέινων σε ύτιίαίθf?ιο Χώfχ?· .. Α:ν ~ 'Ύγnονομιική Ύιitήρεσία 
διαπ:ιστώσει δτι κατ&>τη.μα έ~ι άναιττύξ,ει σέ υπαLθριο χc.φ, Lδιωτιι)(ο η κοινό
χρφτο, κοιθ~ttrα τcφισσό'τερα άτcό όσα άναλ.σyοϋν στσUς στε.~έvοuς χώρους 
έρ'ydσίας καί βοη.θηrηκούς χώροος του, καθώς καt στη συγκρότησή τοο, ζητεί 
τόν διμιε!σισ -περοpσιμό τοϋ ~μοϋ των καθισμάτων σrσν άνα:λογοϋντα, σ4ιψιωνα 
~ τό: άνωτέρω, άpιθμό τούτων.· Σέ ntρι-τττώσεις μή· ισι.ψιμορr:pώσεως τοϋ yο.μέα τοϋ 
κ.αταστή1.ιατ'ος η &ποφοτιης, πέρα άπό την τcοινrκη δ(ωξη τοότοο, έψcχρ\.ιόζεται καί 
τό άρθρο 11 της -π~α.ρ<>ύσας . 

.. Αν ι<.<tίάστημα διαι)έτει στε~ένη αίθουσα ·τεειλατων .και κατά: "Καιρ<>ύς, έ
-ποχιακως, άvο:τττύσσα τρcmέζια •κώ. κα:θίαμοπα καl σέ ίm'ιαιίθριο . χώρο, ι&ιωηκό 
fj .κοινόχ.ρψτσ, ό ό:ρ\Β,ι.ιό~ των άvοmrοοισοcμένων στσν ύτcαί.epιιο χω.:>ο καθισμάτ'ων 
ίm'ολο-y{ζ-ε.το:ι; σVμψωvα ;μ€ τά: άνωτέρω, σέ σuσχετι·σμό ;μέ τό μέ)Ιξθος των στεγα:
αμένων χώρω.ι ~ς ιαι:t βοfι,θηmικl>ν χώpων .καί ιμέ τή' συγκρότηση του, άνε
ξάpτητα άπό τον Ροριθμό των άνσπτ~ων στην κλειοτΥ) αίθουσα κ.~σμάτων. 

Σέ .κ.ατ~~α μέ ε~ σέ r:mxX '1;rοιρεϊ yια τι)ν ~η τραΤL'Ε(ιών καί 
κί:χθυdμό::rων . νά χρφψσιτοιφεϊ, καια τά: δριζqμενα άνωτέρω, τυχό.ν ύπcφχοοοα 
άπέvανn η δ(1tλσ! άπό τό κ01rάστη!μ0! α'ίθοuσα μέ έισοδο στΤ\' cιτοά. 

(2). Παpα'Ο'κειχχατήρω, στο 61ι'Ο'ϊσ ylινεται ή -παpασκευη. των κά& ε(δους 
φαγητών fl το ψήσψι.> τqΟ ιφ6ατος f}: των ψαριώιν η ή τφοετοψαοlα η/και τό ιμl
σ~μο της ιn:(τC1ας και 1tαρt/μοιων :τrcφαακ€ι.>αq.ιό:των. Ή 1tα.pαυ.κ-ευη: 'Και τό ψήοψ.ο 
ψοιyητων •κ . λ'Π. σέ f:ιλλοοc. Χώ.ροος, έvτος η .hκτός τοϋ κ.ατα'στή.μιατος, άτταγο.ριεόε
ται, έ-κτός θ.ν τφόκειται για τά: καιαστήιματα, TCoU ά\Ααψ.6ρονrο:t σίΟ έτι6μενο ffiά. 
ψιο . 

'Απαλλάσσονται άπ.ό η)ν ύτι:οχρέωση ~ διαθέτουν τcαρασuυαστήριο bρ.ισμέ
να καταστήμαια τοϋ τccφόντος άρ9ροο (σνά:κ μπCφ, τιιτσαρ(ε;ς), αν δλα τά: τcροοψε
ρόμ€.\ΙCΧ ο' αύτά εtδη 1tc:φασκευό:ζονται σέ ναμlιμως λεηουρyοWτα lργα.Όϊήιpια η 
έpyοστάσια, γεγονός ιττΟΟ θά ά1τοδει1<\.\Jεται κάθε φορά -μέ .βCrοη τά τιμολόγια !Ιtω
λή'σεως 1' τά δειλ-r(α άτcοστρλης. Στά: .κ.αrαστή.μccrα~ δ-μιως αύτα δ τr.ροοριζόμενος 
γιό: την τστιοθέτιrc;RΊ των ψuγεtων, ιμ:ττ:οuψl, τα'μ-εiοu .κ.λπ. χώρος τη~ α<θοι1σας 'ΤtΕ
λαιών θά εt\Ιαι αbξη~νος σέ ΟΟγκριοη μέ τόν άνrfστοιχο χώρο των δι.μοιω\;'. t<α
ταctτημάτων (.ιέ παρqσκευοχnήριο, δτtως δρ(ζεται στη στήλη. 3 (τcερ{'Π'r. 3) τοο 'ΙΤ.α
ρα.pτή.μο:rος l ι, Cχπε να εtναι δννατή' ή έγκαιόmΌχ:nι τΟΟ ιςλ.~ ψφίιμ<Χ'tος της 
τι(wας, τW θερμοθαλ6'-ιοο κ.λ1t. · 

Τά τυχόν ~ταψερόμε.ν.α άτιό τοι)ς χώρους παρcryωγης τqυς στό κατάστημα 
ψοtyητά f\ (;ι).λα. m:φασκεγάσματα κατά τη· .μ:εταψΌιρά τους Θα τ<1'/t!Οθετοϋνrαι σέ 
έ.pμητ-ικά ικλεισrά f>οχεία ά1τό όϊνοξtδωτο :μέτcολλο f\ ξύλινα έτι:ε~ έσωτφκά: 
ιιl'έ yαλ6ανισμ{νη ~.αρ(\ΙCΧ fΊ πλασrι κά, ~άλογα με -ιό εtδος τοϋ :rααιραΟκευόiσμα
τος, n<αl. θά μτσιψt.ρονται μέ δ.χήtμ.α:τα ειδικά: ΟLαΌκευααμέyα, t:>στ:ε τό έσωτερ-tι1<ό . 
τους . νά 1tp00ταrεύεται ό:πο τις όψηλές θεpμοιφασ(ες τοϋ ~οvτος. τόν ,ςο
νισρτό κ.αι άλλες ρι.rιτάνσεις. Γιά τή· ~ιετ.ο:ψορά φαγητών fl ω.λ'ων ΤGαpαΟκεuάσμά
των ύπό τlς -πφιyραψΟμε.νες dνωτέpω συνθii·κες ύπεόΕΝνοι ε.tνcdι τόσο δ πωλη:τής 
(tδισκτήτη:ς τοϋ φyαστηρ{ιου f\ φyαπα~σΟCιu), &σο ·καl δ 6ry0ραστής ~ατcrοτη:μα
τάpχης . · Γιά τη χρήση των ~ωτέ.ρω όχη.μάτων δέν άmαιτεϊται tδιαt'~ερη όfιεια της 
• Ασηινφικi)ς • Αρχi)ς. · . . 

Ό χώρος .τοϋ -πcφασκεuαστηρ(ου θά εtναι ιδιαίτερος, χ~ένος όnτό τήν cχ'ί
~ τcελατων, δ1t'ως δ.p(ζετα καrωτέρω (σημείο β), κ.αι θά ιχε:ι ψ,6αδόν, 'ΙΤpο
κ-εuμέ.νου για καr~αrα :1ιΟύ fχουν δυνατότητες άναmύξε.ως άπο s.1: μέχρι 100 
καθιομάτων, 20 τ+ι. τοολόtχιστον, πλήιν των Μελι.στηρ(.ων, -rC:W δπο(ων το τα:χ:ρα
σΚ'εικ«:ττή.ρtο έ1t'ιτρέτιεται vά: ε.tναι 10 τ.μ .. , τουλά;χιm°':. ''λν .καιφ-τη~d lχ€ι ~
τότητες ~ως ιπφιtJΙσ6τερων άπό 100 ~μάτων, τό άνωτέ.ρω έλ~.ιστο 4ι-
6σfιόν τοϋ ιrcαρdσκ€υα!στηip(οιJ του θά εtναι ωΧ,η-μένσ ·κcrrά 4 τ~ 'γ\ά 1<άθε: μ~ έtni 
'Πλέσν 100/τάδα f\' ιμlρΟς οότης καθισιμάτων. Ώς,_ .μέρος τής 100/τά6ας ικαθισμάrωv 
θά θεωρ'είται ~ τοότων μταt.UΙ 20 .και 100. • 

Στά ι<.<tί~<Χ, :πού lχουν δυνατ6τητες άνctιπύξεωc 1μέ.χpι καί 50 καθω\Jά
των, το ~ν τοϋ 'Π'αρα'd.κεuα~στηρ{οu τοίtη:..w θά εtναι .15 τ~. τοuλ.ό;χιστον. Κατ" 
U.d(pε<1η, ~ vά γ{νει δ€'κτό τιcwασκ.ε~prο 8 τ..μ. ctrά ό&ε·λιetτήpιο; δυνο:μι
κδτητας 'Κάτω των 50 κ.cdθισμάτων και σέ 'Πολύ μικρό: ο(ΥΟμαyει:ρεία ~ι δλλα 'ΙΤ.α
ρ8μ>ια ι<crrωt{ή:μχχτα λαϊκJiς ιwpΦilς (κχκtrοάκια, 'TtotrO'Ottζiδ1:κ(ϊ ΙG.Ιf.δμ:.) 1 ΟΟναμ-ικό
τη'f.α'ς ~)(pί 20, το τcολ{J, ~αμάτων, τά δοο(α βρr.σκ.οντ:αι σt: 'Τίφιοιχέ<; d:γαρων, 
έρyα1το:σtων η· ~ χώfχ,:iν ~ας 1καl σf_ λαίκlς γ'ειτονιlς. ικαt στά ό'Τ(οίcχ 
τψόσψlροντ;αι μέχρι f>όο, τ& ιπολϋ, εtδη φαyητων (διν· θεωροΟνtαι φαtγητά ά χ~ 

. . . 
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είR>ους σαλάrες καί τό: τη.yανιστά λαχανικά, δπως πατάτες, κολοκυθάκια μελιτζά
νες κ.τ.διμ., τό: άποία μ11οροϋν νά δ-ι.αθέ.τονται χωρίς πφιορι.σ.μοός). ... ' 

Π ροκεuμ.ένοt? yιά ψητοτrωλεία η Μ.ελιστή.ρια, ή ψηστα:pιά μπορεί νά βρ{σκε
τc;ι στήν ~κ.pη της άι~ας ΠΕ.λ~ων, σε άπ6ι;τcοση τουλάχιστο~ 1,50 μ. _ άπό τίς 
Θύρες ~ τ~ 1Ταpόθυρα, ~· προκειι;ιενου -μό..,·ο, yια έξοχ,ικές περι?χες, σε κατάλληλο 
κλεισ:_ο χωρο, έ-κτ~ς του •κατ<;':JτηtJ.ατ.ος. Σ τ:ς ~ριπτωσεις α'!'Τες δ χώρος της ψη
στι;~:ρι~ς πpοσμ~ετρειται ατόν χωpο, σ;ον δ~οιο yινετ-αι ή ττρ_?ετοψCΧΙΟία TOU κρέατος 
και τωιν πα~κ~υαqμάτωιv τοο .. καθώ<!. και ry π?=rc:σκευή των, -π:~:Jψεpαμένων; σύμ
ψωV<Χ ~ τ<ΚJς άνωτέρω δρι~ους. dbων, για τον ιmολοyισμο της ύπάρχοuσας σu
νολικ-ης .έκτάσεως τοο παραuκειχχστηρ-ίου τοΟ ψητοπωλείοο η . ό6ελιστηρίου. "Αν 
ψητο~ωλ.€ίο η ό6ε~ιιστή.ριο, λ:ειτο~ί ώς _τμηιμα μικ:_οΟ καηrοτήματος, σόμιψωινα 
-με το_ άρθρο 40 της ~α~, δ χ~ρος της ~η:α;cψιας, έ~ον βιρίσι:εται στήν ά
κρη της άιeουσας τrελατων, θά: χωριζεται άτrο αύτή ιμέ κατάλληλο χωpι<J\lα (τοί
χο, ύαλο::ττόχ:ιιο η άλλη στέρεη κατασκευή) ϋψσυς 2 !μ. τουλάχιστον, στό δποϊο θά: 
ύτrάριχει θύρα γιά την {πι•κοινωνiα της ψησταριιΧς -μέ την αίθουσα. · 

Οί .έτrιφάνειεs των το(χων των Πα.pΟίΟ"Κειχrοτηρίων, γενικά, καθώς καί των ι
διαίτερων χώρ-Qν τώ.ν ψηο'ταpιων. ψηtrοπωλείων καί ό6"Ελι.σ;τη.ρίων, θά ε1ναι Μηctπό
τιστες καί λείες, έπενδuμένες μέ πλακίδια έοψυα:λω.μένης 1Τοpuελάνης η έλαιοχρω
μctτοοt~έ.νες κατδιτrιν σχετικflς τφοερyασίας. Σέ περιmώσεις ιλειοχ.ρωματισμοG των 
τοίχων τά -τ~μιήματα τοότων, πού βρ(σκονrαι 1tάνω άπό τίς έστ(ες, τον νεροχύτη 
'Ιtλ.00εως χορταρtικών, κ.pεάτωγ Κ.λ-Π:. Καί ΤΟUς πάγκους, στούς δπο{οuς γίvΌνται ο{ 
χεφιαμ'Οί των τροφ4.ιων, σέ ϋψος 0,75 \.!· θά καλuπτονrαι άτrαpαίτητα μέ -π:λακίδια 
~φνης τrορσεi-.άνης fι ~έ τιλάκες μ-cφ.μάροu η ιμέ άνοιξ!δωτο χCι:λυοο. 

Ή ό:π~ των άε.ρ{ων· καύσεως τi)ς καύσuμιης ϋλης, των οΚαπνών καί της αt
θάλης, κeiθώς καi. των άε.ρίων και όσμων, ποu παράγονται κατά την 'Παρασκευή 
τών ψαyητών fi τό ψήομο κρεάτων η ψαριC)v, eά γίνεται τrλήpως με ειδικό ώτα
γωγικό σϋctrη~α. δ-ιτως όρ{ζΕτ-αι στό άρ(3ρο 27 της παρούσας, ωσtrε νά μή διαχέον
ται στό m.pι~άλλον καί νά μην tvc,χλοC>ντπι οί πελάτες καί οί έρyαζόμεvοι στό 
κατάστημα, .καθώς και ο{ 1Τερ{οικοι. 

Στό παρασκεuσ.στήριο ιθά .ίmάρχι:ι καί νερC\χύτης uε όδ.ραυλικη έyκατάσταση 
ζεστοϋ ·καί κρόου νεροϋ καί 'fέ ρυ{\ιιζ&μ.~νο ιφουνό (μπαταρία), προοριζ6.μενος 
yιά τό πλύσuμο των ψρο&rων, κρεάτων, ψαριών καί λαχανικών. Δέν εtναι ύποχρε
ωηκrr ή ϋπα.ρξη ιδιαίτερου σtχττήιματος πλύσεως τών λαχανικων, ψ.ρούτων, κρεά
των καί ψαριων, στίς άμιγείς πιτσαρίες, καθώς καl στά ~ικρά καταστήματα, τά 
δποία lχοuν δυνατότητες άνcrπτύξεως λιγότερων άπό 50 κσιθισμάτων. Στά κατα
στή'μαrα α&τά τό -τtλ.ϋσι-μο των άvω:τέρω εlδών ~ιπι..τρέmται vά γίνεται στό σύστημα . 
τcλιJ::tεως 1Τιά!των, τό δ-π:οίο -μετά άtτtό κάθ-ε χρήση του θά σcrττοuν(ζεται καί θά ξε-
πλϋνεται καλά. · 

· Στά ιμειγάλης ·κινήσεως καταστήματα, κυρίωc: 'έστιατόpια, ται!>έ.pνες, σνάκ μπά:ρ, 
στά διτι'.ο(α wα-τrrύσοονται τιερισ:Jότεοα άπό 200 καθίαμα.τα, έπιΟΟλλεται ή ϋ-παρ: 
ξη Ιtδιαίτεροο χώρου, δ δτιοίος θά" εtναι. κmά τφnτ~uη:cτη, ΟU'Vf.0χl-iμ-ενος τοο Τrα'.ρα· 
dΚ:ευα'σ'fηρ(ου καί 1<<Χτα10'~uασιμiΝος δπως αύτό. Στόν άνωτ"έρω χώρο. δ δποίος 
καλείται 1tpοτrctpαdΚ"ευαστήριο, eά γ(ν:εται ή Πρ,ο~τ0tι"μασ(α τών ψαγητων, δηλαδή' 
ο κα'θαριφός ικαί τό 'ltλfuιιuo των )(οοτcφuκων. των κρεόtτων, των ψαοιr.-)-ν κλ'Π. Στό 
Τι'ρΟ"Γι'CΧοα.ΙCΤΚευαστήριο, τοο δπο(οu fι f κταση 9ά ε{ναι άνάλο'γη μt τη ΟΟναμίΚbττ\- . 
τα τοο κο:τ-αιστή.ματοc: (τοολάχιστ.ον 10 τ.μ.), θά: ύπάρχει καί δ νεpοyύτηc. ~όν. 
δ-ποίο ~ miλύνονται. τά χοpταρι-κά, ψροότα, κρlctτct, ψάρια κ.λπ. 'ΠοU ~ται 
στό -τι:όοη vOC'l\.l'EMO Η>ό:Φιο. . . 
Τ~ στό πο:ρ:α~σι<.ειχ:r.σrήpιο, δσο :κ.αί στό 'Ιf.ΟΟ'ΙtίΟίριctσκ~υαστήpισ. θά ύπάοχει 

άπδλυτη καθc.φι6τη.τα κα\ θά άπαyορεύεται ή εfσοδος · τr.ελατων καί .. καϊΌιΊCCδιων 
ζώων. 

(3). Χώρος τιλ.ύ:τεως σ.κε~ν. δ δποίος, 1φοκεψένοu γιά κατcrοrή.ματα που 
fχουν bννατότητες άνcrτττύξε.ως άπ.ό 5.1 μέχρι 100 καθισμάτων, θά lχει φ&~ι>όν 6 
τ~μ. τοuλάχι.στον. ~Αν κατόmr,•μα fχει δvνατότητες .ό:ναπτ~εως περισσότερων ά-πό 
100 .καθισμάτων, τό Ανωτέρω tλάχιστο έ.μ-6αfχ)ν τοϋ χώροu τιλ.ύσεων ακεuω_ν θά 
εtναι αύξημέ-νο κατά 1 τ . .μ. για κά{)ε ._.ιό: trrt τιλέον 100/τό:hα η ιμέ.ρος αύτης (με· 
ταξύ 20 κ.αι 100) κ~ων. Σ τά .κατοχ::ττryματα ·Τtού fχουν δυνατότητες άναπτύ
ξεως -μέχρι και 50 •καθισμάτων . τό ψ~οιδόν τοο άνωτέρω χώρου -~ &tναι τοιΜ.άιχι- . 
στον 5 τ41-. 

Στόν χωρο ττλοοεως σκευών θά: ~πάpχοον rνα τριπλό ούστ~α ;rλύσεως πιάτων 
και ιμαχο:uροπή.ρουνων, lνα δι'Πλό σuστημα 'Πλίχπως τιοτη.pιών και ινας μεγάλος . 
νεροχύτης yιό: τό τιλοοψ.ο τών 41αyειρ~κων σκευων ( κα-τσαρόλες, ταψιά κ.-τ.δμι.) . . 

ΈξαιροΟνται άηό τfιν ύ-π:οχρέωση γα διαθέτουν Lδιαίτερο νεροχύτη 1τλί.vεως 
των μαγειρ~κών <1κευώ~ τά ψητοπωλεία, τά ό~ιστήρι~_ και ot ιπιτσαρίες, στά 6-

. ΤΕΧΝΙΚΟΟ JΝΣΤΙΤΟΠΟΝ ΕΛΛΛΜ1: {li άντικατάσταση σελ. 1862,41) ·1862,41 1 
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ποία '6έν χρryσιμοτ(Οωϋν.ται τέτοια σκεύη .• καθώς καi. τά έτσιατόρια, οtιναμαyειρεία, · 
ψαροτοιUρ~ς ,~αi. ~κ Ιμ'!Τάρ: η:ού Ε?;οον ~τότητε.ς ΟΟ;:αmόξεως .μέιχρι ,.50 κ~
σμ.ό:των και στα δτt'οια το πλu::τιιμο των σκεuων ιμαγ1Ξιp~κης brιτρ€ιτrε.ται να γwεται 

. ·. στην 'Ι{ρώτη λεκάνη τοϋ ισwτή·ματος η:λ.ύσέως των 1tιάτων ·κ.αί μοχαιιροπήρουνωy. 
Σ-Τά πολι.J Jμικ.ρά οtνομctyεφεία η άλλa 1tαρόμοια κατcrοτηματα λαϊκi)ς μ<>ρψιης 

(.κα..rrοόκια) δυνο1μ1:κ6τητας,φκρότε.ρης των 20 ιr<αθιισμ~ων (γιά τα δτrοία άναψέ
ρεται άνωτέ(Χι> ότι τό -τταρασκ:ευαστήριό τους -μπορεί νά εtναι 8 τ . .μ . τουλάχιστον) 
ι:tναι δυνατό νά t1tιτρσ:πεί ή .χρήση έ\<Ός 4-!όνον · τριπλοΟ συστήματος πλύσεως 
σκευων. σέ χωρο 3 . τ.μ. τουλάχιστον yιό: τό η:λιΧJψο των πιάτων. οπως δρtζει τό 
άρθ.ρο 26 της ~ς, των 1ΤDΠ}.ρ-ιων σriς δεuτερη καί τ.ρ(τη λεκάνες καί των 
μσ:yειρ~κων σκευων στήν 1Τρώτη λεκάνη , μέ τfιv nροΟπδ.θεση δτι τα ΟίΥ.ε.όη !Χύ:rα θα 
πλύνοvrιχι σέ διάψοροuς χρόνους καί δτι ~ετα ά-πό κάθε χρήση των λ:εκανωιν -rου 
τό σύστημα θά :σcmοuνίζεται καί θά ξεπλύνεται .καλά. 

• Αττdλλ.όt.:χJwτ.αι ό:'ιrp τήν ύτrοχρέωση νά fχουν ιδιαίτερο χω.pο πλύσεως -σκΗ>&v 
καί τά . δ:ρ.ιζόμε~ άt.ιωτέ.ρω σιχtrήιματα τιλύσεως σκ-ευων δρlιQ(..ιέ-να μυκρά σνάκ -
μΉάρ, τrι~ρ(ι:ς ·καί 66ελιστήρια, δuνοη.ι.tκ6τητας μέχρι καί 20 καθισμάτων, έφό
σ(ΥΙ) χ.pησιιμοττοιοϋν ιμόνον ~'lcXS χρήσεως σκεύη έστιάσεως. Στά κα:ταστή·ματα δcμως 
αύτά θά &iτάpχει .μονός νεροχύτης μέ έyκατάσταση ζεστοο καί' κρύου νεpοΟ καί 
μέ ρυθμιζCψιενο κρουνό (ιμ.πατ.α.ρία) τοποθετηf!,1ένος στον χω~ τοΟ μ'πΌuψέ fι στό :πα
pα:σκεuα:στήριο, στον διnοίο θό: 11ίλύνονται τα ιχ.ρησιμοτrοιοάμΣνα χατα τούς &ιάψο
pους χε~ριdμούς των τ.ροψιςμων σκεύη (rτηαιέλες , λα'5ίδες, σπ:άτοu\:ες, μαγεφυκα 
σκεύη :κ.λ'Π'.)'. ΣτήιΥ ~·ια τέτοφu κατa:στή.μστος, μ-ετά τfιν ~ τοϋ είδους 
TOU, θά "ΙψΌσr(θεται ή ψράση : < ( έl,υπηρέτηση των 'Τtειλιο:των ιμόνο μέ "qκεύη μιaς 
χρήοεωςl> . · 

Στα •καταστή11ατci,πού iΞχουν δυνατότητες άναπτύξεως περιοοότερων ά1Τό 200 
καθισμάτων. για τή'ν πλύ'ση των σκιε.υων θά χρησuμοτιuιείται ύτrοχριεωτικά ήλεικηκ
i<ό 'Τόλwτήριο, σϋμιψιωνα ,μέ mν παο . 9 Ο:ρ.θρου 26 τi)ς τοcφοόσας. 

•Κατα τά λοι"Ιtά, ώς τφός τον τρόπο κατcαικευη~ τοΟ άνωτέρω χώρου και. ΠΙ 
διοf>ικασ(α πού θά όίκολουθείται yια τό πλ.ύσψο των σκευων, έψαρ.μόζονrαι οι 
διατάξεις τοϋ άρθρα; 26 ύ1S · 1Ταpούσας. 

( 4) · 'Ντcοχωρητήριc:. Ό άρι'θ.μός τούτων, ίrττολσyιζδμ.ενος άνάλοyα μέ τόν ά
ριθμό τωv κ~σ.μάtων, _ ΤιΌύ εtναι δυνατόν νά άναmιιχ'θοϋν στψ αίθοvσa: . 'Ι\'ελαιων 
fι σέ άνοικτο &τταίθριο χώΡρ, κ.αι τόν άpι{}μό των ό:τcασχολοuμ€νων ιs.ατά 6άρδια ά
τόμωv, καί δ τρόπος κατ~κευΤ)ς τους θά εtναι σάμψωνα 'μέ tό δ:ριθριΟ 25 της ιn:α'-
~ς. - . 

(5) 'Αποδυτήρια η;ροσωτruκοΟ. Αύτά ε1ναι άπcφαίτητα στά ~~α καταστή
ματα, στά δποία άτc~ολοWΙ"αι· κατά 6άρδt'α τcερισσότεpcχ άττό τρCα άτομα. Τό 
~μ&:ι:δόν τοΟ χώρου τούτου θά ίrπολοyίζεται ot 1 τ.ιμι. για κά'θε ·tρyαζqμιε.νο δ:τ~ο. 
u κσ:τασϊήματα .μέ τοροοω-τtικό ιμέχρι καί τρια άταμα κατά δάρδια ~πορεί να μην 
ύΤ(άρχει · t'διαί"rερος χ(;),ρος ιάτιά>υτη.ρίων, θCχ: ίrττάρχει δμως άνάλογος ρ:ριi)μός {.μα~ 
τισψuλα'κ(ων. Γενικά ο{ διατάξεις τοϋ &pθροι; 30 της 1tαpοάσο:ς tψσ'pμόζοντ<Π κ.αί 
στα καιαστήμο:rα: τοϋ 1t'αρόντος άρθρου. 

(6) 'λττοθήκη τροψ~μων .καί 1t0Τ(7>-ν. Ό χωρσs ώτός εtναι άπcχρα.ίτητος στα 
καια'<J'τήιμ<χτΟ:, σrά δ'Π'Ο'ία: .ιξυττηρ.ε.το&νται πεpιΌσότtρο άπό l:SO δ:τόμ-:χ, καί eα: ιχει 
lιμι~ τουλάχι{1{σν 5 τ . .μι .• αν άVατπύοrσον:rαι άττό 1'511 -μιέ.χρι 200 κάθί.αματ:α, αύ
ξανάμενο κατά 5 τ . .μ. γιά κάθε μιά ιm. πλέον 1 ΟΟτάδα η ιμέρος α&της (20 μέ.χ.ρι 
100) · κααθιcηtό:τών. Ή <bτ~κη θό: ιπ:ληιροί yεν~κά τούς ο ρους τοϋ αpθοου 28 της 
πα~ς. · 

6. οι άνωτέρω χώροι θCχ εtνο:ι χωρισμένοι μεταξύ τους :μt τ9ίχο η με άλλ.ο 
κο:rάλληλσ στέρεο χώι:nqμ.α άπό άν:θε.κτικά στήν ύypια:σLα ύλuκά. Ηδι:κότερα, yι.ά 
τοv διο:χωριdμό τοϋ m;αροισκευαστηρίοu άπο τήν άιJ)ουσα :ιτελατ~ ιμ:1tοpεί va γLνει 
&εκτΤJ κ.άθε εtδοος στερεά κ.ατο:σκ.ευή, ή δnοια "Παρέχει τή- "δwατότη.τα νά έξαuψα
λίζεται -μόν~α άδιcrιτδτιστη Ι(αι λεία ιπ-ιψάνεια nρός τό •μέρος τοϋ παpασκειια<στη 
ρί.οu καί σέ ϋψοις 2 V.· τουλάχιι::trον ( yιά τον ό'κσπό αύτον σuνιΌ:τ:δ:ται, σάν προτιιμη
τέci λύση, ή lττ:έ\4δuση της · έτιuψό:νειας αϋτης }ι.έ πλακΟδια ~ιαλωμ.ένης Πορσελά-

νηq)_. • Η t,..,, - ά έ. ' ' ' 11 i:.. • 6τη · ·κατ """'α"Υοοη των νωτ ρω, στα καταστηματα 'TtQU t.χ-οuν vvνατ τες Ανα-
πτύξεως μέχρι 1καt 120 καθισ,μάτων, τό παρασκ-ευαστήριο ·,κ.αt δ χωρος 'Ι't'λύοιεως 
σκευων ιμ;rορεί νά άττοτελοw ~ναν ένιαϊο χωρο '9Wολικοϋ ~ Τισοο μέ τό ά
θροι'Cfttα των άτrοχ-ι:ούμενων yιa .κάθε ~να άττό -rό: δι.ο:με.ρ~μ:ctτα αύτά tμ~ν. 
σόμψωνα νl τά άνωτέρω σηιμ-εία (2) ·Κ~ (3) και το Πα1ρό:ρτη,μα: Ι'Ι (σιi}λες 6 ~ 
8), ~ τήιν 'ΤψΌΟίτδιθεση δτι τά <JUστήματα -ιτλύσεωs σκει>&ν θcΧ εtναt τ01t0~τημέ-

t'fXNIKON ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 
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~ σέ. ιδιαίτερο ·νοη.τως χώf>ο: κάί σέ. τέτοια θέση, ~~ ~~τά τη χρήση τους νG: μfrν 
έ'πηριεάζεται τό ~κευακττήριο. : · . . · · . _ 

Στα ~λίl ιμι~ :κ.ο;rι:χστή~μαtα δuναιμ~κότη:τ~ ιι.ιeχρι ·καί. ~ .καθ\Q\!όπc:>ν, ·1τέ- · 
ρα: άτrό ~ ~ατα τα άν~ tγκ:rτάσ_!.ο;ση του . παρασκε~p{ου καί. ~τω.ν συ-
στημάτ~ν πλυσεως .?κ.ε.~ν σέ ένιαιο ~ωρο, , έτιιτρέτrεται τό . τrαραι:r.κεικοστήpιο · νά: · 
όmοτ-ελει συνέχεια: της cnθουο.ας τcελατων, ά:ιιΌ τi\ν δπο(α θά .χωιρ(ζε.ται ' μέ. τό ψυ
γείο και τόν τrά).-,κο η .κάτrοι~ άλλ.ο σr~ ~τολq, .ιί,ατα -iρόπο τrοο .νά . έμιτrοδtζε
ται ιμόνυμο: ή είσοδος ιπελαι-ων στόν χωρο του ttα.ρια:σκευαστηρ(όυ. Σέ τέτοιες. τιε
pιmώσεις, δ .χώρος ιτcλ~ως qκε~ν eό: εtναι . άτrομονω,μέ~ άπό την αίθουσα 10Ξ
λατών με σrο:θερό χώρtq.ια lτσι, l:χΠε Ύό: .μη 'y!νεται δρατός ' &πό τοός ''ΠΣλάτες . . 

Στις τcιτσαp<ες δt..ν εt\.Ό:ι ά-ιταρα(τητος δ 6ιαχωpι~ό'ς τ~ κ.λι6ό;νοο άπό την 
άι~ 111Ε'λ.ατων. · . . 

· 4. ..Εm'Πλ.α. τα ?(ρησψ.ο'iτοιοόμενα lm~ θά εt\olCXt καλ_ης . κ.αιοnκ.εui}ς °μέ λεί
ες, έιλ.αιαχ(Χι)ilατσιμένες f\ ση~Vξ.ς, έτcι.ψάν&tες 'Και θά δί,~αι σέ κcυλη 
κ.ατάόταΟη και .καθαρά. Οί ταπετσαρ(εc; των .κα:θ~ων. 6:ν ύπάρχουν τέτοια κα-
θί.aματα, !δεν θά: lχοu'ν σχιισ!ιματ:α η άλλες ψθορές. · 
"Qt όρ\ζόνηές ~ιες των 1tό;γων, πάνω στ{ς ό1t0ίες 'y{ΥΟγφι διάιψοροι χεφι
qμά των τροψιμων (τψοrχιαμδς, t:ιτεξε.ρ-yασ(α_ .κJ.:ιt.)' .θc:Χ . εtναι καλυμμένες μέ πλά
κα ~άρου· .η άνόξ(δωτο χάλJ.;ι(!,α 11. δ1tου tπ~ω. λ&-γω της ψιύσεως της φ 

,_ γασ[ας, ιμέ' k7κΝ)ρό ξϋλο και Ν.ν θά: :πσ.ρουσι~οον ρω)\!t<; . η ~ς φ.fuρές. . 
• Ιδια(τερα, τα ξϋλα κcrni)ς κρέατ.οs · ( κοότσόυρα) δ1'L'ΟΟ χρησι.μαιrοιοΟνται τέ

τοια. 1)(( διατηροΟνται σε καλη. κατάσ'rαuη·, Χ~<; ~ς fι. άλλες ψθορές, μετ~ 
τη· χρήση τους δέ θό: κ.αλόιποvtσ:ι μέ κα'θαρό ϊΚάλ~α άτrό λαμαρίνα,· rtτoo θά έ
φαρμόζ'εt καλά. Στό τέλος της .φyαυιας ~ όριζόντια hmιqόνεια τοu ξϋλου ι<ατά1ς 
ιφ,έοπ°" ~ ξιΑί κχ:ι:λά, W-rε .να ά'4>αιρεθεί τελε(Qς τό αφι;ψια λt'οοuς, σά.μκαι; 
και . αtμο:rος, τrοο σχryμιατισeη-κε κ.σ:τα τόν τψαχισ.μό ~ ιφέαιος, eά: 1tλένετα.ι: . μέ 
διψθο.νο ζεστό νερό ικ.α\ τco'tCn:roa. Κατα τόν 'Οδw τρόπο θα τrλένονται δλες οι έ.ιπ:ιφά
νει.ες των nάylκων κλιπ., -πάνω στις όϊtvίες έytνσιν διάφοροι Χέφισιμοt τροφίμων. 

Οί ιιτροθηικες καt ιια έρμάf>ι.α, 1too χρησιμοποιοϋνrαι. για τήν f::κθοοη η φύλαξη 
τ.pοψ\tων ft aκεοον, ·eα κλ€.(νοον έρμητιικά, ΟΟτε νά έμτι'Φf.ζtται ή ε;ίσοδος πονη
κων, ~ερών lvrάμ.ων και ·κονι.φτοο, και. eά: διαιηpοΟνrαι άπόλuτα καθαρές .. 

-. Ή θή.κη ψ~μιοο (άprσθήκ.η:) θά ~τναt; \J.ιΕΤαλλικη η -ιτλαΧttικfι· η ξύλινη: έ-π:ηοο
μένη οοωτερικά μΕ. άνσξ(δωτη λαιμαρ{να ·καί θό: ικλεί~~ έρμητ~κά. 

5. Ψυγεία. τα εύαλλο(ωτα τρόψιμο; θά διατηρ.οϋνrαι σε ήλε.κτρικά ή aλλ.α 
καιάλληλα ψυγεία έοοψκοΟς χωρηιηκότη.τας, ύπό cπ<ΧΘε.ρη ψύξη, τοολάχι.στον 
+ 7° c, άνάλσyα ,με το εtδος τοϋ τ'fΧΨ(ιμ.οο και τοϋ έτc~ .. ψητοU χρόνου συντηρήσε
ώς τοu, σύμιψωνα ~έ τό άρθρο 29 της -ιroiρoUc:tας. 

6. θερμοθάλαμοι. τα εί1δη ψαγηπων, 1t'OU τφοσψέρονται ζ€.στά, θά διατηροϋν
ται σέ θε..ρμοθαλό!μους fιι σέ εtδικέ.ς ~ευέ.ς dι\ιιτέν ,μαρί:., ύττό θερμακρασία ά-
νώ~ των +60°C. . 

Οι θε~οι θα κλε..ί.νουν έρμητικα ·Καl. θα 6ιατηρο0νται καθαροί. "Αν χρη
σιμcm:οιφτοιοόνται .συσ'κευ€ς cΜιττtν ι.ιαρ{), τά σκεύη. τcού ~οuν ψο;yητά θά: δια
τηpοΟντα-ι συνεχως κ.αλυμιμ.έινα, tκτός αν. οι συσκευές ώτέ.ς .καλύπτονται μέ ύσλό
ψpακτες -ιφοθi}κ€.ς άνο1ιl('tέ.ς π.ρός -τ:ό ~έρος τοϋ αε~ος. Τόσο σταiς Θεwο
θCχλόcμοuς, δαQ κ.αι ιιτίς συσκευές <Μ'ιτέν μ<φ(:., θά: ύτrάρχουν μόνψ.α τCΥΠΌθετημhια 
Θεμμ4ιετpα γιά τόν fuγ.χο της θερ\.Ι.Οκ.ρασ(ας 'τους~ . 

. ~ετα τό τέλ~ της έpyοχJία_ς, ΠfΧ>κ.Εψένοu νά διcχτηρη.θοϋν τα τυχόν άδιά9ετα 
φά'γητά, θά: -rοποθετΟΟνταο1ι στα ψυγεία για συντήρηση, άψΟΟ προη)"ΟC.1μένως άπο
κτήσουν τή θε~ακρασ!α τοϋ 'fτφι~άλλοντος. 

7. Σκεύη. τα ια:ιτr~α ιτοϋ -οορόντος άρθρου πpέτrει ν!! δι.c:θέτουν _ έ~ 
κή άριθμό άτταρα(τη.των γία την εϋρuθμη λειτουργLα τους σκευων μαyειpυκης κ.αι 
έστιόιόεως. Τό: σκεόη 9ό: t1ναι κατα.σκεUΟΧJ.μένα ά'Ιtο κατάλληλο κα1. έ:πιrrρετrψενο 
άπό τη σχε.τικ~ ναμ'Οθεσία ύλι-κό καr δέγ θό: !ΙtαρΟΟΟιό~ζουν κ~ ε.ίδους ψeορf.ς και 
ρωy.μές η όξι..δώσεις -και 'Ιtα:pοιμο.pφώσεις. τα ακ.εύη tJ.CΧ)'tιρικης κ.αl έστιώ:Jεως τrού 
"Παρουσιάζουν q&ρέ.ς η ρωγμές η όξι.δώσεις η παροιμορφώσεις ώτQμΟΙιφύνονται 
μέ τη· ψροντ!δα τοu ·καιαστηματάρχη. 

τ ά ε.tδη των ό:rcαρdίτηιτων σκ.εuων · έστιά<:rεως θά καθορ(ζοντβι όwάλοyα _μέ. τό 
ε1δος TOU κι:χταστήιμοtrος κα\ των 1tpα1ψ.εpσμένων σ• αύτό ψα-yητων καί 'ΙΤΟίω.Υ, ?έ. 
κάθε κάΘιαμ.α δέ. θά ά:νσλογούν άνό: δύο τουλάχιστον τεμάχια άττό κάθε εtδος των 
σκεuων τούτων; 

'Από τήν ίrιτοχ.ρέ.ωση νά διαθέτουν σκεύη έστιάσεως δέΝ Ρ:πcnλλάσσοντ<;ι οί τrι
Τ<1αρίες. 'Η ιττpΌdφΟρά mτσας ~ τό εl.δtκό σκεύος καt χαρτσπετσέτες, χωρις τctάτο 
και ,μ-α~χαι~. ~ιτ.ρέπεται 1μόνον δταν τό ζήιτήσονν οι τcελά!τες . 

~rΕΧΝΙΚΟΝ JNΣTJTOYTON ΕλλΑΑΟΣ (Σέ. άντικατάστ:αση σΕλ. 1862,43) ! 1862,431 

·------ ---- -; . . . .. ... 

. . . " ,ϊί ,·.;;. ϊ.ι .. •·• ... • .... ·.···.· .· ..... . . •,• . 
. . ·.· 

-Π.33-
··: 



· Τόμος Γ'. Μσr. Κγ. · 48. Κ.ο'τοστήματο "Υγειον~οϋ "Ελέγχου 

. Γ~ά τή χρήση ~ο::τι:οο καt η:ι:π:-ε.pιοΟ q;πό τοος πελάτες στό σερ~φι~ f.CXYtJ· 
τό θό: χ~οτrοιοΟνται ελ.&ικ9; διό:φηrrα κλειστά σκεύη (~ιέρες κci πιπεριε
ρες)-. · οι,' όδοντσyλuφLδε.ς θά τ01t0θετοϋvται σέ κλειστη θήικη, «αιαuκευοq.ιένη κ.α>
"tό: τέτοιο τρόπο, ΟΟτε ·νά η:αpέ.χεται ή δυνατότητα νά βyα(~ι κάθε ~ μtα ό
δοντοy~ χωpwτά. 

Συνιστiiτ<χι ή ~ ά~εροστεγιlς συσκ.ευαι:J.ίσ; σέ φάκελλο άπό σελλοψάr.ι η πλοχm.κή 
Uλη · άτψικων μc;:tχαι.ροπήρουνων, χάρτινης -πετσέτας, όδοντογλuψιCδων κ.λτr., --κοrτά 
τή·ν lιττι~ί~ τοϋ: ·κ<riσκπrjμαϊάρχη. · 
. / Τά σκεύη θά δι~ηιpοVνται κ<Χθσ.ρ<Χ σέ .κατάλληλες τr.ροθη:κες η έ~άρια, l>στε 
νό: π.ρσστατεύοντοιι ά:π.ό τls ·κάθε είδους ρuπάνο'εις. 

"Αν χρφψστοοιοϋνται ακ.εύη. μιας χρήσεως θό: ίrττάpχει άν~νη σέ έμιφα
νές οη-μείο τοϋ κο:τ:α.στήιματος .έπιyραφή, μέ τή.ν δποία θά &ποδ.ειι<ινυεται στοος τιε
λ{r.τες νά κο:rοιστρ.έιψονν· μόνοι τους τ~ άνωτέρω σκεύη άμέσως t-ιετά τή. χρήση τοος. 

οι σωληνtσκοι άναρροφιήσεως των τιοψν .Καί τό: κουταλάκια μιaς χρήσεως, 
1t0ύ Μεχαμένως σuνοδε.ύquν τά άναψuκτικά η:οτtΧ καl τά 00yωτά, θά fχονν ό:τrο

. σrφωθεί σrό lιp-yοστάσιο η:αραyωΎi)ς τους και τοποθετηθεί κα:τa τψάχιο σέ. κλει
στη θήκη άπό ά&ι~ροχο χαρτί η -rτλασηκή. 

8. Τ~ζφάντιλα - 1tετσέ.τ.ες. Ta τραιτέζtο: 6Ό: .κρ:λ.ίnπονται με .καθαρά, &
σπ.ρα η Χf><·~.ισ:τιστά τρcrrοε.ζομάντιλά, είτε πολλ.αιtλής χρήσεως (άπό ϋψασμο; μα>
α:ψά, τrλαστική ϋλη), ~ίτε :μιας χρή-σεως (άπό λεπτή- η:λαχ:ττ.ι.κη ϋλη η. χα.ρτί), άνά
λσyα -με τήν κp:τηyορ(α, σrήν δποία άνήικ.ει τό καιτάστημα, σ~wα: με τlς tσχιJ.
~ς Άγοριανο.μικές Διιχτάξεις. 

;Η άνrικο:τάσταση, τών 1μεταχειρισμέ.των τραπεζομάντιλων μέ καθαρό: Μ: y(νε
ται τrαρουσί.α τοΟ -n'ελάτη καί τά μέ\-· ύψαοιμάτινα θά άπομα.κ.ρύνοvται γιά \.-ά πλυ 
θοΟν ·και νά ξαναχρησuμοποιηιθοϋν, τά δέ .λεmά τrλΟΧ7ηκά η τά χCφ.τινα (μιας χ.ρή 
σεως) θcΧ · άχρηuτεύονται. Τά η:ολλαπλi)~ χρήσεως, ά:πό μουσ<ψά η πλαστική ϋλη 
τρcmεζομάντ.ιiλ.ο: θά .καθcφίζονrαι άμέσως κα'tά τήν τφοσέλε.υση τοϋ πελάτη με 
κάθαpό βρε')1μfνο ϋψcrο'.μα η Ct:πό-yγο . Μετά τό τέλος της tρ.γ.ασ(ας, μεσημέpι καί 
βράοο, η -τφlν .άπό τήν έναρξη αύτi)ς, πρωί καί ,άπόyευμα, τά έ·ν λόγω τρατιεζο-
μάντιλα θό; πλύνονται μt ζ'ΕΙJ'Τό νερό και cα-τιοόνι. . 

'Επllφέ'ΤtΕται ή χρήση ύφαισμό::twων, λεuκων η !)(ρ<ι.:ιματισrών, τρα:πεζο.μάν:τηλων 
περισσότερες άπό ιμιά φορές, μέ τήν προϋπόθεση δτι αύτά θά διατηροΟ\.:tαt κα
θαρ<Χ .καl ιθ<Χ Όκαλ&τποντ?JΙ. ,μt_ ιμΑκ.pότε.ρα λευκά fl άνοι;κτόχρQμα· τρ«πξζομάντιλα 
( κάρέ ντε τ~η:λ), ή άντ.ικατάσταση των δποίων θά γίνεται μετά: άπό κ~ χρήση 
τους · κ.α\. , τιαροuσία τοΟ νέου πελάτη, δπ~ άναφέρεται στό npοηyοόμενο έδάψιο. 

ΣταJς 1tελάτες θά 11tροσψέp.σνται κ~ς. ).,ευκές η άνοικτόχρωμες, η:ετσέτες, 
είτε ~νες, οι όπο~ς θά άπομc:οκ.ρόνοvται ϋστεpα άπό κά& χρήση τοuς 
yιά πλύσψο, dτε ε{δ~κές χάρτινες ιμιcχς χρή.σεως. 'λ'Παyορεύετq:ι νά χρη.σψοποιΟν-
ται άντι χσ.ρτοπετσετων, ψόλλα κοι\.Όϋ χαρτιοΟ. . 

9. Δέν_ έmτρέπεται τό στρ<:χχιμο τών ηχχπε.ζιων καί ή τοη:οθέτηcη σ' cώτά 
των σκηιών έστιά.σεως (ιττιό::tα, ποτήρια, μαχαιρσπή.ρουνα) 1 π:ρtν άπό τήν άφ-ιξη 
των -rοελατων. Τά τραπέζια έη:ιτρέmται ·νά εlναι καλυμμένα μέ όφασμάτινα τραττε
ζομά.vrιΆα, άν αύτά πρόκειται νά καλυψeοον ·Κατά τήν άψιξη TOU 'Π'ελ.άτη με μ1ικρό-· 
τερd τρσmεζαμάvτιλα (καρέ. vrέ τό~μ1tλ), η μέ τρcmεζομάντιλα άπό πλαστική ϋλη 
πολλα~ης χ.ρήσεως, τά όποία θό: .καθαρίζονται η θά καλύπτονται .με άλλα μtά<; 
χ.ρήσεως m;α.ροοσί.α τοΟ η:ελά:τη . Πάνω στά: τραπέζια μιπορεϊ νά τοη:οθετοΟνται έκ 
των πρστέρων τά σταχτοδοχεία, τά ·μαχαι..ροπήρου.να .μέ τήιν χαρτοπετσέτα, liv Ί;Τ
να~ ,άεροστεyώς συσκιυ~μένα, καί, κατά την έπι&.λμία τοϋ κατα:στηιματάρχη, άν
θdδοχείο . UΟλα τά σκε.ύη έστιάσεως θά τ011ο.θε.τοϋνται στό τρο:τrέζι, κατά καν6να, 
άμ.ΟΟως ιμετά τήν &φιξη τοu πελάτη . Έξαι.ρεηκά, έπιτρέπεται τό στρώσιμο τών 
τ.ρατtεζιών καί ή τό'ΠΌθέτηση ο' α&τά των σκευων έσηό~σεως .μόνο σε περιπτώσεtς 
γαμήλιων -γευμάτων, συνεστιάσεων κ.λπ. 

10. Τά ~τοιιμα ψοryηιτά καί τά κάθε είδους άλλα τ.ρόψυμα, 'Πού . τρώγονται δ 
'Ιtως έχουν, θά διατη.ροϋνται οέ ·κατάλλη:λες κλιε.ιστές ιrφοθηκες η twάρια, γιά νά 
προστατεύονται άπό τόν κονιορτό, τtς μίτyες καί άλλα βλ~ερά ίΞντομα, τούς πον
τικούς και γενικά: άπό κάθε είδους ρuπάνσεις και .μολύνσεις. 

Τά εύαλλοίωτα φαγητό. καί άλλα τρόψυμ.α, δτιως κρέας, τυροκΟi.!ικά .προϊόν
τα κλη:. , θά διατηροϋνrαι σε κατό~λ.λη.λα ψuy€ία. ~Αν δ .καταστηιμαράρχ'Jς έπιθu: 
.μ:εϊ τήιν fκθωή τους, θά χρησψ.οποιεί yιά τόιν σκοπό αύτόν ψυγεία 1tp<>θηκες. Τα 
ψαyητά, 'ltoU προ·σψέρονται ίμπά θά δι.ατη.ρQUνrαι σέ θεpμοθαλόJμοος ~ σέ συ
σκευές «μm:tν μαpί~. σUμιψωνα ;μέ την η:α.ρ. 6 τοϋ nαιρόντος Ο:ριθρου . Ή ·κ.ατ· άvτ!.θε
το 'Πρός τά άνωτέρω τρόπq lκθεση ·καί δι.ο:τή.ρηση των πf>οαναφιε.pqμένων τροψί-

16~,44' 'Ι'ΕΧΝΙΚΟΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΝ F.ΛΛΑΔΟΣ 
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μων, καθώς Καί fι ·ψηλάφη'Οη τούτων άπό τό 'ΙtpΟΟ'ωτι'Κό η· τοος 'Ιtελάτες, ά'iιαγορεό-
εται. · · 

11. · Ή λήψη των ψαγτyτων γιά την τοποθέτησή τΟυς <Πό:: nιάϊα θά γίνεται μ.έ , . 
ε.Lδιi<ό:: για τόν σκΟ'Ιfό αύτόν προοριζόμενα. δργtι:να (κ9t'Τάλια, τηρούνια λα6·Cδε~ 
κ.Ντc.) και δχt ~ τά-χέρια: . . • . 

· .Ή μεταψορό: τC::ιν πιάτων πού ,'Ιtεptέ.χοuν ψαyητό θά: y(νετάι -μέ δίσκούς καί 1<α
τ<Χ τρόΠο πού να ~ τοποθετείται ·το lνα 1tιάrο 'Ιτ.άνω σtό άλ)..ι:)~ 

, 12.· Τά τ~~ θά: fx_?W τούς συνήθεις ό~1rη1<ούς χαρακτηρες (ό('\lή, 
-yευση, δψη) . και θά: 'Πληροuν, ώς τφός τήν έ~(δραΌή τ~ στήV ύyriα τοϋ · άνθρώ

, 1tOU, τούς όyει()\'Q\lιΚούς δρους και tιτρΟϋποθέ.σ~ις, τcοό ~ουν δ Κώδικας Τροψί
. μων, ο{ άνα:φερ6μεyες σrά τ.pόψ.ψ.α διατάξεις Υγε.ιο.νομt:κωον Διατάξεων καί yενι
κ<Χ ά διαrtάξεις τfiς' έ κCbτοτε ισχύουσας ~ς γιά ,α τρόψψα. 
. • λ'Π'αγορεύεται ή μτα1το(ηοη μα-yεφευμέvων -κρεάτων f\ άλλ.ου είδους ψαγη-
των και ~ fχά'θεση ίmlολΣιμμάτω\' -ποτων ( άποτrψατα) σrούς τcελάttς . . 

οι χΡlσψστrοιούμενες για την 1t'α.pασκευiJ' των ψ<χyητων f\' lfλλ.ων τcαραι:ncευα
σμάτων τcpωτες δλtς -τφέ.';Ιίει να εt\:'(Χι καλης τrοι~τας. • Α-n:αγορεύεrοι ή -πάρiα
σκειΠ( ψαγητων fι άλλων τcσ.ράσκεικ«J\!ά'tων άπδ ότrοτιροίδντα ζωtκης *' ψυτικijς 

. προελεύσεως η άπό 1tρ(;)τες δλες, 1tού παρουσιάζουν ·σημεία άλλοιώσεως η· ρυτrάν-
σεις κ.λ1Τ. 

13. οι διατάξεις τ{}w άρθι>ων 32, .33, 44, 35 καί 36 της 'Ιtcφούσας lφαρ.μ.6-
ζονrαι καί ~ά καταστήματα 1οϋ παρδνrος 6:ριθροu. 

14. οι διαtrό:ξ'Εις -rou 'Π"CΧΡόv.rος άpθρου, οι άναφίφόι.ιενες σrήν ύγιεινfi και κα
θαοιδτητα των χώοωιν (δχι δμ.ως και σtό μέγεθοc τοόrων). τοϋ tξοπλισμοο και 
τοϋ τψοσω1tuκοϋ των έστιατορ(ων, σνάκ 4-1πάρ και άΧλ.ων σvναφ(;)ν κατ<Χ'Ο"Π'uάϊων, 
καθώς καl στήΎ κσ.ταλλ.nλότητα τ&ιι -rτροσφερομένων τροφ(ιμων καί 'Ιtοτων, έψαρμ.6-
ζονται άνάλογα κ<Χ\ στά δμοια καταστήματα, 'Ιtού λειτουpyοϋν στά σvγκοινωνια
κ<Χιμέσα . 

ΤΕ'ΧΝΙΚΟΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΝ ΕΛΛΑΑΟΣ (Σε άνηκατάσταση σελ. 1_862,451
) 1862,45
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. Τόμχ:' r·. Μσr. Κγ. 50 ~mm~ Yy"ovo;,,.oϋ 'Ελέvχοu . )~!:~ 
ΓΑΛΑΚΤΟΠΩΛΕΙΑ - ΑΝΑΨΥΚJΗΡΙΑ _ ',Jjrj~~ 
"'Αρδρόν 39. 

ΖΑΧΑ.ΡΟ ΠΛΑΣΤΕ 1 Α 

Καταστήματα, στά δπQ(α π,aρασκευάζοyται κα1 προσφέροvrαι .· 
γλυκ(σματα καl κάθε είδους nαρασκευάαματq γάλακrος κ.λπ. 

σέ καθισμένους πελάτες. : ~ 

1. Σ-i:ι:Χ •κατακmJμαισ: τοΟ ~ντος άρθρου πε.pιλαμ.6άνο~άι τι:Χ ζαχαροπλα
στεία, yοiλακτσπ:ωλεια, μποογατσόf>ικα, ιλοοκουμαιζf.δι·κα, άvαψuκ'tή.ρια κο:τΟΧJτiι 
ματα: κ..τ.Ομ. , :ιτοίι έξuτιηρε.τοϋν καθ~tνοuς η. καί 'Πεpοχ:m.κοίις ~άτες. 

2. Όρι.Qμοί:. . . . 
α) Ζαχαροπλοο:ιτείο εtναι τό κατόστη~μα, · στό δποίο "Π<::φ<rοκ.ευάζονται καl 

τr~αι σέ .κ,αθισ;μένοοs η και σέ 1tε.p<ΧU'Τι'Κοίις 'Πελάτες κ.ό.& είδους γλυκί
σματα:, γάλα, καφ.ές yενικι:Χ και ~λλα ρΟφή~c;τα. ~ινοm:εψατώδη ποτά, χωρίς η 
μέ 'Πρόχειρο ιμzζί, κ<d άναψuκτικα ποτά, καθως .και ιιμψι<Χλ.ωιμέ-κι: 1tοτά. Ή 1Τpοσ
φορά τr(τσας .στά'_ ζαχσίfΧ>1tλα;στεϊα άπαtyοp.εύεται, έκτός αν λειτουρyοϋν ώς μηcτι:Χ 
καταστήματα μέ πιτσα.ρLα, σqμ.ψωνα μέ το άρθρο 40 της 'ΙtΙΟpΟά:τας. : 

!Στά ζα:χο:ρ<mλα:στ.εία 1tαpο:σκευόζονrαι έη:(σης κci mττtς, κ<Χθώς KP:t μεζε
δάΚ\C( δεξιώσεων, όπο τούς τr.φιγ~νοι,-ς στηιν τrαρ. 4 th. α' τr.ερ(m. (2) δ 
JΧ>Uς. πού 1tpαψ{ζσνται γιά κατ' οtκον ·κuρ(ως κατανάλωση. 

β) Ζαχcφοτr.λcά:ιτείο χωρίς .έρyαστήριο, εtναι τό κατάστημα, στο δnοίο τφοσ
ψέρονrαι σέ καθtσιμένοuς mλό:τες τά άνωτέ.ιρω ~vα είδη τrα~ρα.σκευαζό\J.ε
να: σέ ~ νομ.Lμως λειτουργούντα έp)'α'Οϊήρια: η έ.ρyαπόχ:ιια, γεyο\.Ός 'ΠοU θά 

, άτrο6εικνύεται κάθε φορά άτιό τά τιμολόγια πωλήσεως η τά δελ1-Lα άτrοστολης. 
y) Γλuκ(αμαια εtνα:ι τά mχρασκευάσμcrτα, τά -δη:οία 1tαpασΚευάζονταϊ μέ 

άνόsμειξη' ικαl εtδι:κft t'Τtξ.ξερyα.σία διαφόρων βρωdιιμιων όλων, ψυη'Κflς η ζωϊκης · 
1τροeλεύ:τεως, μέ )1λυκαv'!-ικl.ς ϋλες (ζάχαρη, μέλι κ.τ.ιδ,μ.), l:χ:ιπ. νά ά-τrοκτοΟν γλυ
κειά fi· γλuκlζουσα yεΟΟη (γλιικa κουταλιqΟ, ψ.ροοί γλασέ, yλΙJΚά ταψιοΟ, "Πάσrες, 
παγωτά ικ.τ.δμ.) . . . 

δ)• ·Π(ττες εtναι τά παρσ.σκ~α άπο φύλλα: ζψης καί άλλα ψαyώσψα 
ίιλ\'1C'ά (-yόlλα, τψ, κρέας στr.ανάκ.ι κ.λ1Τ.). · 

ε)ί ~εδάκια δεξιώσεων εtναι '1tα.fΧWΚευάdματα μέ ~ το άγλυκο τσοο
ρέκt <bro ζψη, κφ(ως .ψ.πρt6ζ», στό όπ.ο\ο ~χουν . τφοότεθεί διά:ψορα: είδη τροψ{
μωΥ fl' ακwάσμιατα τροψtμων (τυρ(, ζcφ-πόν, ρωο'ική σαλάτα, αύyο · ~ .λ'Π. ), δτrως 
εtναι τά <Κ.~ιαιn. οι q.ιη:ό.μπτες:t, κ.τ.ομ. . 

στ) Γαλ:ακτcrnφλείο .εtναι το -κατάστημα, στο ό:ττ:οίο 'ΠfΧ"Ο'Ψέρονται σέ καθι
qμέwυς f)'. και σέ περα.στ~κ.ούς "Πελάτες γάλα, γιαούρτη' βοότυρο, καφές γενικά 
κα1. άλλα ροφfι~α. κ.α:θώς .καl 'Π{ττεs f1 άλλ.α τrαραο:κευόιc\J.ατ'α, 1ToU tχοον βάση 
το yά.λα ~ ncφάyωγσ: τούτου (τυρόπιττες, γαλακταμιποόρεικο, (Jλ!.byαλο, φέ.~ς. 
1τ~ες, 'Πα:yωτά 1C .τ4-ι. ) και τά &ποία nαρσ.σκευό'.ζονται στ.ο tδιο το κατά'στημα 
fi σέ νομψως λειτοuργοϋντα έργαστήρια 11· έρ:yοστάc1ια. -γεγόwς "Πού θά άποδΕι-
κνόεται κ_(&}ε φορά άπό τά τιμολ&yια πωλήDεως η τά δελτ(α Ρ:τrοστολfiς. · 

Στά yαλακτσπωλεία έnιτρέ:πεται νά "Προσφέρονται άκ.δμη κα\ άναψυκτικά :πο
τά. 

ζ)' •Αναψυκτήρια' καταστήματα μέ 'Καθiσ.ματα εtναι τά .καταστή.μαια, στά 
δποία 'Πf>CΚ'Φέριοvται σέ καθι.σ'μένοuς fl καl σέ ττφΟΧΠι·κοίις πελάuς δ.ριφένα yλu
κ(C1μαια (γλυκά ταψιοο, -ττόχ:πες, κώκ, έ.κλα(p, παγωτι:Χ .κ .τ.φ. ), τόστ και άλλα σάν
-rουϊτς, τr(ττες κα\ (!i).)..α 'Τt:αρόμοια: 1tcφαχ:τκευόχ:τματα, ~~ς καt καφές καl κ~ 
εtδους ποτά, οtνοτcνε~ώδη κα\ άναψυκτι•κά . τα cl!δη. αύτά, άν δέν rορασκ-εuά
ζσντσ:ι στο ίδιο τό κ.crrάσιτη;μα, eα τφοέ.ρχονται άπό ναμψως λειτοοργοϋνrα έfΥΥ(Χ
στήρt.α fl έpyoclrCroια, γεγοwς 1t'ού θό: ά'ΠίΟδε:ικνύεται .κ~ ψαρά μέ βάση- τά τι
μιολδyια ,-cωλή.σεως η τά δελτLα άττ(j(Πολfiς . 

η) ' Μτtουyα:τσόf>ι;κο εtναι το ·J<αι"όιστηιμα, στό δποίο '!fcφαΡΚευόζοντα~ καί 
π~νταb σε καθισ.μέ~ fι .κα1. σέ τrφαστικοϋς ~άrες μτcουyάτσα και κάθε 
ε{δους @.λες 'Ιtίττες (τuρόmττα, σπα:νακ&πιττα, κ.ρεατοmττα, λοοκανι:κ&πιττα κ .τ . 
&μ.) μέ τη συναδε(α fι' μη: άναιWκτικών 1t0των η μιττύρας. · 

. θ) 'Αιμι-γές λουκοοματζ{διιΚΟ εtναι ΤΟ κατάστημα, στο δ-n:otO 1{αροχ;1Κεuάζον
ταt .κα1. · προσψέpοντ<Ά σέ . -καθισμένους fι .καl -n:ε.pαdτ-ι:κούς τι:eλό:rο; _ λ~κουμό&ς. 
Στά κο:ταστήι-.κχτα αύτά έ'πιτρέη:εται tι τφοσψορά κ.αί ~κτικων. . . 

Πέρα άπο τά όιμι~ λοοκοuματζίδικα: έτrιτρέ:τcεται fι τr.ροοφορά λουκουμάδων 
καί σrά δλλ.α καταστήιμαια: τοο 'Πdρόντος άρθρου, στά δτrοία: ~ ·τι·αρασκεuή! των 
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λουκοuμόιδων θά y(νεται ·ε-ίτε στό παρασκευο1στΤιριο :rο&των, ε(τε σt ειδικά yιά τον 
σκοπό αύτόν ~pχον τιαρασκευαστήριο, δπως bρ(ζεται ·κατωτιpω στήν παρ. 4 lδ; 
α πφιπτ. (2) τοu τcα.ρό.vτος άρθρου. ( · 

3. 'λ1tαyοpεύεται ή πώληση στά ικατοχnή,ματα ~ τσαρόνrος ~ρου fiλλ.ων · 
ειδών, 1fλi)ν των ~νων, κυρtως φαiyητC>ν ·καt. Έ-Ιδωιν άnχετ(:;; μέ τά τρό
tψα:_ "·Ειξαιρετικά, στά 1ζα:χαρο-πλασrεία μπορεί :νά ~-ττι~ ή . πώληση δρt'σμένων 
σ:κευων άπό yιαλ(, .κ~αλλο, πορσελάνη ·κλτr., τα διτιΌι"α χρφι.μ-οποι.οϋνtαι ώς 
περιέκτες γιά τη· σαικευασtα γλuκι.qμάtων, καθώς καt Τ(αιγνιδιC>ν, 'Καrά .. τή.v κρ(
ση της ~όδtpς Ύγειο~-ικ.ης Ύτcηρεάας, άναλδγως των τοmικC>ν συ\Λθη:κων καί 
έψόσο~ τά εtδη .αύτά θά τοτrοθετοΟντα:ι. σ~ ι&ια(τερα ράφtα fι. ~~ς μαψ,ςι 
άπό τα γλυκ(οματα . 

4. Τ ά κατοχnήμαια τοu παρόντος άρθρου eά τrλη.ροUν, θκτός των γενικών δ
ρων, m>ύ άνα.φέρονται στά σχετικά άρθρα τοu τcροη.γΟ(.\W\ΙΟU Κε.ψαλα(ου, και τοος 
άκδλουθους ορους .καt -προ0πqθέ0€ις: 

α): Γιά την Βy.κσ:τ:άχπαση των άνωτέ.ρω κατΟktτημάτων ά:ιταιτείται χωpος t.rπαfr 
κής, li:ιστε νά tξο~αψαιλ(ζονται οι άττcψχ(τητες σιΜΠ)ικες ύyιεινi]ς και ·δ;νετης έ-κτε
λέ.σεως των -τφο6λετrομένων iργασιων και παραμονi]ς των τu:λcirων, ια:d. 'Πάνrως 
δέν θά εtναι μικρbτεpος άπό τό δθροισμα των έmαλλόμεΥων μέ τις άκόλ.α:&ς 

.δι.ατάξεις τοο '1tα.pόντος ά.ρ{)ρου, ώς V..ά;χ~στων ~δων των άmχρα(τητων διαμεpι
σμάτων τοϋ κcrτ~ματος, δπως άναλυτυκα κα6οp(ζσν.ται σrό 'Παράρτημα H'I. 

Ό χω·ρος ~ καταστή.ματος θά τα:ριλαμ~άνει τά άκόλοuθα ~~ατα, 
τά δποtα θά τrληροϋν, πλή.ν των δρων, τrού tτιιΜλιλουν οι σχεrιJΚέ.ς διο:tάξεις τοϋ 
Κeφαλ~(ου J:J J Ό τη«; . τιοψοό::τας η δ),λ(iΥV Ύγειονομ"Ιικών Διατάlξεων, και τούς κατω
τέρω άναψε.ρδμεwvς δρους .καί τιpοϋτrοθέσεις: 

(1) Αίfuυσα ττελΟ:τώ:ν, στήν όποία άναπτύσο'ονται τό: τρcmέζια καί τά καθί
σματα καi, 'Πέρα άτcό αύτά, τοποθετοϋνται 'ΤΟ ψυγείο, ό ιμτcουψtς κα1. έ\4δεχομέ.
νως 'ΤtpΟθηκες η άλλα ~πιπλα, άπαρα(τητα yιά την κάλυψη τC>ν άνα)'1κCw της έm
χειρήσεως στό η.ι.ημα αύτό. 

Τό ΜπΟΟο τi\_ς Ρ:νωτέιpω αίθουσας θά εtναι άδιαιtότισrο κα1. λ!ιίσ, δτιως δ:ρίζει 
το ά~pο 20 τfις π:cφούσας. Π pακεψέ'Υ'ΟU όμως yιά κqηχuτφατα τrολυτελοϋς Κα
το:σκευfiς, ή Ύyειονο.μικ~) Ύττηροοία μπορεί νά έττιτρέψει, 11<ατά τήίΥ κ:ρ{ση της καί 
κατόπιν σάμιψωνης γνώμης της ·οtκείας ΓJ υροσ&σrικ.ης Ύ-ττηρεσ!.ας, την έπ:ικάλuψη 
τοο δ<rπffiou τfις αίθοοοας 1Τε.λατών -με τruράντοχο τάττητα - μοκέττα, θ:.ν διαπιστώ
σει δτι ύπ:ά.μχον τά άπαραίτητα -μέσα καθαp:ισ.μοϋ του, άλλά κ.αί όψ.εαβ. να έπι
Μλ.ει τΤ)ν άφαίρ-εση του, άν διαιτιστώσει δτι εtναι μόνuμα άκάθαρτος σέ. τέτοιο βα
θμό, l.)στε νά εtναι όJδιύνατος δ ·Κ~ρισμός του. 

Άτcαyοpεόεται 'ή tττικάλuψη των τοίχων των άνωτέ.ρω αiθοuσών μ.έ ψά'Θες η 
~ ·κ~ιοΟ (λινάτσα) κ.τ1ψ. η 4-!έ. όποιοδnτcστε δλλο μή άδιcrπότιστο καί 
ιμη λείο ύλικδ, τό δποίο δέν έ1tιδέχεται πλί1σι-μο, i1Τιτρέτrεται · &μu.'ς ~ χ~(-
ηοη γιά τόιν σκοπό σfπόν άδιά'6ρο~ς τα:πετσα.ρ(ας. . 

"Ειξαιρετικa, 'ΙψΟ.Κεψένου για κατC'nτήματα παλυτελοίs καιαlc)κευιϊς. έπιτρέ
τrεται, κατότcι·ν σύμφωνης γνώμης της οtκε(ας Πυ~~στικfϊς Ύ'fΟ'lpεσ(ας, f) έτα.κά
λtψη των τοtχων των έγ λ&yω αWουσων ~ στιλ6ωμένο ξω..ο, μ τόν δρο δτι τέ-

, τοιες /lmφάνειες θά :καθαρίζονται συχνά, ΟΟτε Υά δι.σ:τηροΟνται καθαρές κα1. ά-ιταλ
λ<Χ)\ιένες ό:πό σκόνες. Έmσης, σf. .κατcοστή!μλΧΤα 1tολυτελοϋς χατασκευi}ς έmτρέ-ιτε
ται, yιά λόγους διακοq.ιηηκούς, ~ δη!μιοοpγ(α μέ εU-,ική έτσeξεfΧΎ<:«7!.α άνώμαλων, 
&λλ.a ~~<:rπότιστων, lτη.φανειων των τοtχων .μέ τι)ν ΙΤGpΟΟπ:δθεσηι δτι ο{ σχΥWιατιζδ
μενες .κοιλότητες θά εtναι ά6αθείς .καί λεϊες, (1:χπε; ινά 'Πλύνονται εϋκολα, και δτι 
θά δι.ατηρο0νrαι 1<αθcφtς .μ.t τf\ ψροντίΙ>α και τΊ).ν εύθύνη ToU κατακπη'μαιάρχη fi 
τοu φμοu έκiιτ.ρΟΟώπου του. . . 

• Α1Ταγ<ψεύεται ή ~Ήι·κόλληση στQUS το(χοuς άψισων, λιθοyρο~φ.ι&ν .κ.λπ. δια
κ.οσμητικων, διαψωτιστι-κε)ν ~και ένημερωηκων fντιmων ύλLΊ<ων, έκτος άν αύτά ά
νcψτωνται τοτrΟθετημέ.να' έντός ύαλ6qφακτων τrλαισ(ων, τα .&ποtα θά διατηροuνται 
καθαρά καί άτcαλλαγ.μέvα άπό σκόνες, η· εtναι τέτοια ή κατα.ακεuή τους, ώστε 
νά καθαρίζονται εϋκολα. · 

Σέ έξαιpΕ'ηκές τrφιmώσεις, -κατά τήν κρίση της άp.μόδιας Ύyειοναμί(:κ.ης Ύ'ΠΤΙ 
ρεσίας, έπιτ.ρέ_!Cεται ή τοποθέτηση f1- καί ή άνό:ρτηση σέ. διό~ψορα . ?1Ίμ;εϊ.α: :fi<:; αί
θουσας 1tελατων διαφόρων άντικεψέ.νων, yιa λόγους διακοcψιηrτυοους, .μέ τον &ρο 
δτt τά άντι:κε.ίιμε.να: α&τά θά εtναι άπαλλαy:μένα άπό σκόνες ικ.ο:ί γενικά eά f>ια-
τηροϋνrαι καθαρά. . 

Ό -μέγιστος άριιθμός καθιc.μάτων πού εtναι δυνατό νά άναmuχθοϋν στην αί
θοοοα π:ελσ:τ:ων των καταστηιμάτων τ~Ο τrαρδνiος άρθρου, tσdδ~μ:εϊ .~έ τό ~ί-
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ΚΟ\Ι της διαιρέσεως τοο ώφέλΨ;ΟU ψ~δοΟ αύτής δια τοο άτcαιτο(~.ι.ε;νου για J<MX 
κάθισμα χώρου 1,40 τ~ .• &ι τα κ~ισματα εtναι κινητά, η 0,70 τ..μ, &ι τα κ~ί-
σματα εtναι σταθερά. · . 

Ώς ώψέλψ.ος χωρος της αίθουσας τcελατων έ·ννοε'ίται Υ>ω δ χώρος, ό δποίος 
π~ται γιά την άνάπτυξη τpαπtζt.ων καί ιαχθι~~ων μτα την ά'φαίρεση της 
σvνολ,ικi}ς ~:κ.τάσεως, -ιτα> χρησιμοποιείται για τήν έyκατάστσιση στήιν αίθουσα των 
ψυγείων; 'ΙψΟθηκων, έριμαρ(ων, ιμττουψέ, ταμείου κλπ., -κ.αθώς καί, τφοκεψένοu yια 
Κέντ~ ·Διασκεδάισ~ς, της π!.στας ιi<αl της όpχήστρας fl τω~ σrερεοψωνι.κων μιη
χανηιμάτων. 

Κατ' έξa:ίρεση τ(;).ν ό:νωτέ.ρω, "J!ρ<>Κειμένου yιά μι.κ.ρά κ.ατcφτήιμαrα, ώς Ρ:π.αι-
. τοόμενος -yιά κάθε :κάθιqμα χωρος στην αίθούσq: -πcλο:rών \J.τιοpεϊ να θεωρηθεί 6 
χωpος 1 τ.-μ., &ι τά; καθί.σματα εtναι κινητά, η 0,65 τ.ιμ., άν τά καθί.σ.μa:τα εtναι 
στcχθερά. Πόϊντως δ κ.αθοριζ4ιενος μέ βάση τούς άνω:rέρω όυντελεσrtς μέγιοrος 
aριθμός 1<~ι.cψάτων '?i κtψια περίmωση δέν θά ότι:ερΟΟ{ονει τα -ιτενήvrα (50) κα-

θ{~α.τ.,Υ[α. τφοηγοάμε0να έδά.φια δεν bJ>αpμόζον:rαι σt -ιτεριπττώσεις άνατιτύ.ξε.ως 
τρctττεζιων 'Καί κ.αθι'(ψάrων σέ ύπα(ι;ψιο χ{};ρο, στ\.s bτcοϊες 6 κατα Κάθω\Lα χ(;).ρος 

. ό'πολοy(ζεται άνάλοy<Χ μέ το μέ-γε&ς των χ.ρησιομοnοιοόμενων τpσ:n!Εζιων κα\ κα
θισμάτων. Πάντως δ συνολικός ό:ρι(ψός των ~με·νων σrόν ίrττα\θριο χωρο 
καθ0C4μάτων δέν θά ίnτε~(νε.ι τόν άναλσyοϋντα σrό μέγεθος και ~ cτιιwφότηοη 
των στεyααμένων χώ.fΧ->ν tpγασ(ας και βοηθητικων χώρων- τοϋ κατa:στή:ματος άρι
θμό τούtων (.Παράρτηιμα Jil1J). 

Γεινιικά, δ κατa τό: άνωτέρω ίrπ:ολογιζόμενος μέγιστος ά.ριθμός τών κ<Χθισμά
των, ποο εΤναι δuvατό να άναmuχ.θwv στi)ν αίθουσα -πUστων τοΟ καταστή:ματος 
η σέ κατάλληλο ύn:αίθριο χώρο τούτου, τrροσδιορ.(tε.ι τη: δυναμ~κbτητα τοϋ :κατα
στήιματος, μέ βάση τήν δ1τ0ία ύπολοyίζονται οι άλλοι χωι:χn του. ""Αν -yια τήιν ά
νάmvξη τpαι11Sζιω.ν και καθισμό:των κατα.στήιματος χρησuμοποιοϋνται κατα καιρούς, 
άλλcπε κ.λ:ειστη αίθουσα πελα-~:ων καί άλλοτε άνοvκτός ύmχ(θρtος χωpσς, για τόν 
ίrπ:ολοyι~ό της δυναμικότtηας τοϋ κατασυWατος κcxi. των άrο:φαίτητωv ~ν 
των χώρων έpyασίαc καί των ~ηθητικων χώρων του, θά λaιι.ιι6άνεται ίrπ:όψη δ rνας 
άπό τοος ά:νωτέpω χώρους ·Καί συγ.κεκρψ'ένα αύτός, στόιν ό-πάο. ~να άνα
τιϊV)('θοϋν τά -ιτε.ρισσότερσ: καθίσματα. 

Ό μέγιστος άpίθμός καθιφάτων, -ιτού ύπολοy(ζεται δτι εtναι δυ\Ι<Χ'Τό νά άνα
~ΟV στή.ν αίθουσα n;ελατων .κατ~ατος τοο ,,;αρόντος άρθρου f1 σέ ίrπ:αί 
θριο χωρο τοθrου, ecX ό:νάψέf>ξται στη ~ωμοδότηση- της Ύyει:ονομιικης Έτητροτιfiς 
fl, έν υ.λε(ψει, τi)ς Ύγειοναμ'Ι!κfiς Ύτι:ηρrοίας ·Καl (f[ήιν άδιεια λεtτουρy«χς τοϋ κα
τα:στήιμιατος, ;μετά τή.ν άναyραψή τοΟ είδους τούτου -.ιέ τήιν f\()ειξη: cδuνcψικότη
τας (τόσων) καθισμάτων:.. 

Ot διιατόlξεις τοΟ παρόντος άpeρου, οι άναι:ιερθμενες στον ~λογισμό τfiς δu 
ναιμικδτnτας κατ<ΧΟ'Τήιμ.ατος τοϋ άρθρου τούτου, δέν tψαοιμόιζwτ-αι στα f)δη λειτουρ 
γοϋντα δ.μοια καταιττή.ματα, yιά τά δ1t0ϊα 6 ό:pιθμόc των .καθισμάτων, τrού έ:ιτιτρέ 
mται να άκt'πτύσσονται σ' αύτά, fχει ίrπ:ολσγισθεί δ«χψ'ορετικα \.LE βάση 'ΤDΟ!λαιό
τερεc Ύ-γειονομι-κeς Διατάξεις. 

Ή άνά'muf.η τρ<Χ'Π!Εζ'lων Καi. καθισμάτων σΕ. ύπα(θριο χωΡΟ, ιδιωτικό (~ή, 
κi;Τ(ος .κ .τ.διμ.) fl' κοινό)(ρηστο (-πεζοδρόμιο, 1tλατεία, σrοο κ.τ.δμ . )' μπορεί νά έπι
τ.ραπεί μΕ. τήν 1Τ.οο0πόθεση δτι δ χωρος αUτός, δΤ(ωc καί το τcερ~άλλον τοο, θά 
εtνα:ι d:τrαλλο:)1uένος άνθυγιεινων έστιων καl κάθε ε~ δυσμ.ενω.ν τcαρα-yόντων 
και κιν6ύνων γιά άτuχήιμιατα. 

'Η γνωμοδότηση της Ύ-γειονομι·κfiς Έπιτροπης, f), έν έλιλ.ε[ψει τi)ς Ύ~ιονομι
κfi'ς Ύπη.ρε.σ(cχς γιά τή:ν άνάπτuξη των καθισμάτων κατcοστή:ματα σέ κοιν~γρησrο 
ίrττα(θpιο χωρο, έκοιδόμενη βόlσει άνακλεισηκa ύγειονομικr.>ν κ.ριτηp(ων, δ€ν τφ{
-ιτει να θεωρnθεϊ σό:ν ύποκατόlστατη τΤ)ς σγετικfiς 6δει.ας τΤ)c οt-κεfαc Δn-uοτικnc n 
Κοινστικiic ΆΡ)'ilς, ιμόγηc άρ.μ(>δι.ας γιά mv παραχώρηση τοϋ δι.κα-ιώuατοc γi)ήσε
ως τοϋ κοίνόyρηστου χώοου, σύuιψωινα μ.έ τlc σyετι-κέr διατά'Ε€ις τiic ίσχύουdας 
νομσθεσ[ας για τlς προσόδους των Όργανισιμων Toτrικiic Αύτοδιοικήσεως . 

Σέ τrφιmώσεις πού ·Κατόχπη,μα δέν διαθέπι •κλ-ειστή- αίθουσα τοελατωv.· .καί yιά. 
Πyν άνάπτυξη τραιtεζιων και καθισμάτων χρησιμοποιείται έποχι.ακως μόνον tδιω
τικός η κο1.νόχρηστος ύπαίθριος χ(;).ρος, δλοι ot άλλοι άπαραίτητοι χω.pοι 4χΥα· 
σίας (χωρος ιμ.πουψέ, ψυγείων, 'Ιtp()θη.κων κ.λn:., πcφαuκειχ:rοτήριο, χ(;)ιρος 'Πλύσεως 
σκεοοV Κλ1t.) ·καl βοηθητικΌί χC>ροι (άποθήκη, άποχωρητή.ρια, ό:ποδυτήρια τη:χ>
σωτtι·ΚΟΟ ·κλπ.) θά εΤναι σrεycrομένοι σέ ·Κατάλληλο ικτίριο καί θό: 'Πληροϋν, ώς 
τφός τή-ν .κατασκευΤ)1 •κ.αl τή· συγκρότησή τους, iούς ο.ρους καί τ1.ς 1tp<>ϋποθέσε ις, 
;τοίJ -rοφιyράψονrαι στά σχετικα άρθρα τοΟ προηy~εινου Κ:εφαλαίοv, στό 'Ιl'<Χρόv 

1862',481 '1"ΕΧΝΙΚΟΝ ΙΝΣΤΙΤΟΠΟΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 

. •. :. ·:= ... 
. ::= 

··:· 
'_ :; .:: :.: .:. : 

. ·: .. :-

( ,,.: 

. -: . 

-Π . 38- ··--·-·--τ·-.. . -· .... -... . ~- -:-- ----?:-::---; ;:::;-': .... ς... .. 
. ' .. · .-: 

, :· 
··: .. 

:· ... 



~[i~i!';i 

Ιiili~/!,\'i,: 
::\~:._ .. :·· ' 

... 

.. 
··. . . 1 

.. · ι 
1 

.. ::. : . 

.·.·. 
. . ~ : :- ;. 

C. 

1 . 

Καταστήματα ·vγειονόμικοίί ΈλέγΧοu Τόμος ΓΌ M<fr. · Ky. 53· 
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άρθρο καί σε κάθε αλ.λη σχετική Ύγειονομική Διάταξη . Πρqκεψένοο yιό: κατα.' 
στήμ~α -π:οu λειτουργοϋν κατά τη θε.ρινt) μόνον τrερίοόο, εtνc:ς!:._ δυνατό να έπιτ α
πεί ή lγκατόισταuη. τ~ν άποχωρητηpίων 'tούς . liξω άπό τό κτί.f>ω, ατό ό1tοίο :-rε
γάζοyτα~ ο{ άλλοι: χωροι 4η_?Χ1(ας κ.αι 5οηθήηκοι χ&ροι, σύμφώ-.q: με τό τp1το 
έfJάψιο της πσ~ο. 4 άρθρου. 25 7ης πσ.pουσας. · . . , . 

Τό έλάχιότο ~ν ,τοΟ κτι.ρ{οu, _πού προορίζεται yιά _τη στέyαοη"'<r?)ν ώ
ρων έyκαταστό:σεως ψυyειων, πρ·οθηκων, . μπτουψέ κ.λτc., του παρασκε~ 
των '?οοτημάτων πλύσε~ σκ.ευ&ν. των άποχωpητη.pίων ,και των τυχόν άλλωV ά: 
π~pαιτητων, ~~γα {lE _τη δυναμι-κ&:πΊτα τοι;: ·Κατασττyματος, χώρων έρyαnίας 
και βοηeητικων· χωpων των καταστη.μάτων του προηγοvμε:vου έδό:ψιού Θα εtναι 
&;:Jo και τό άπαιτούμενο γιά τό: άvτ(σrοιχα καταστή;ματα μe αί{)ουσα ·πελατων της 
ί-διας δuν.αιμικbτητας, μετCc τη.ν ~ψαίρεση τοϋ άπαραίτητοu γιά τή-ν αίΘουσα τrελα
των ~δοϋ και τον διπλαι::ηαοtιό 'Ιτφίπου τοϋ χώρου έγκαταοτάσεως ψUyε(ων . 
μ-π:οUφέ, προθη κων, ταμε(ου κλπ., δπως δρ(ζεται στό Π αράpτηιμα 111 (στήλη 13): 

Γενικά, αν γιά την άνάτrτυξη τρ<Χ1t€ζιων καί καθισμάτων χρη.σιμοποιείται ύ
τcαίθριος χ&ρος, tδιωτικός fΊ ·Κοινόχρηστος, ο{ στεγ.αJ01μένοι χ(,).ροι έρyασ(ας καl 
βοη-θητικοl χωρο.ι τοΟ ·κι;χταστή:ματος καί ή ουyκρότη.ση τούτοu θό: εtνο:ι άνάλοyοι 
μέ τόν άριθμό των άνατιτυοσοq.ιένωιν •Καθιαμάτων (δυνο:~μι~κότητα τοu κcncrοτήμα
τος), δπως δ.ρ(ζοuν ot .σχετικές διατάξεις τοϋ παρόντος άρθρου, η, και άvr(στρο
ψα, ό άpιθμός τών άναmυσ.σσμέ·νων σε όπα(θριο χ&pο, ιδιωτικό η κοινόχρηστο, 
καθισ.μάτων eα εtναι άνάλογος ιμέ τό ~γεθος καl τη συγκρότηση των ίrπαρχόν
των στεγασμένων χφρων έρyασίας καl βοηθητικων χώρων, οπως ψα'ίνεται στο Πα
ράρτημα 111. 

Δeν έπιτρέπεται ύπέρ6αση τοϋ άναλογοΟντος στοuc: άνωτέρω χώρους Q:ριθμοϋ 
καθισμάτων, άναπτυσσοιμένων σέ ίrπαίθριο χωρο ... Αν η '.Υγειοινομι.κτ) 'Υ.τιηρε.σ(ά δια
πιστώσει δτι κατaaτημα fχει άναπτύξει σέ ύπαίθ.ριο χωρο, ιδιωτικό η κοι:νόχρη
στο, ·καθίσματα περισσότερα άπό δσα άναλοyοϋν στσUς στεγασμένους χώρο_υς έp
)"(rσίας καί βοη€ητικοος χώρους του, καθώς ·Καί στη συγκρότησή του, ζητεί τpν ά
μεσο πε.ριορtqμό τοϋ άριΌι..ιοΟ των καθισμάτων στόν άναλοyοϋντα, σίη..ιψωνα μe τά 
άνωτέ.ρω, άριθμό τούτων. Σέ τcεριmώσεις ιμη συμιμορ;ψώσεως τοϋ νομέα τοu κατα
στή.ματος η ύ.ποτpοτcης, πέρα άπο τήν τcοινικη δίωξη τούτου, έψαρμόζεται καί το 
αρ(ψο 11 της παρούσας. 

"Αν κατάστημα διαθέτει nτεγσ.σμένη αiθουσα nελατών καί κατά καιρούς, έ
ποχιακως, άναπτύσσει τρσnέ.ζια καl καθίσ.:.ιατα καί σέ. ίmαίθριο χωρο, ιδιωτικό fι 
κοινόχρηστο, δ άριeμος των άνο:τπυσσομένων στόν ύπαίβριο χωρο καθισμάτων ύ
πολογίζεται, σuμψ<.ι>να .μέ τά άνωτέ.ρω, σέ. συσχετισuο μέ. τό μέγεθος των στεγα
σμέν(.)ν χώρων έρycrοίας .καί βοηθητικC>ν χώρων καί ιμε τη συyκρότη:τη του, -άνεξάρ
τητα άπό τόν άριθμο των άνατrτυσσομένων Ότήν κλειστη αίθου:Jα καθισμάτων. 

Σέ κατάστΤ)μα μe .είσοδο οέ στοΟ: ;ι.ι-ποεεί yιό: την άνάmυξη τ:ρο:πεζιών καl κα
θια.μάτων να · χρησιμοποιηθεί, κατό: τα· όρι.ζόιμενα άνωτέρω, τυχόν ύτcάpχουdα άπέ
ναντι η δίπλα άτcό τό κατάστημα αίθουσα μt είσοδο στή στοά. 

Τά συναψη -μe τα καταστήματα τοϋ παρόντος άρ{}ρου καταστήματα των άp-_ . 
Θρων 42 (άναψυκτήρια καταστήματα, παyωτοπωλεία κ.τ.δμ.) και 43 (yαλακτ01tω
λεία, πpατή.ρια . ειδων ζαχαροπλασηκiiς κ.τ.δμ.) tτrιτρέ~τp:ι να λειτουpγοϋν έτrο
χιακα καl ώς καταστή.ματα έξυπη.pετήσεως •καθιQμένων τrελατων, άνcrιττύσσοvτας 
τραπέζια καl καθίqματα σέ ύπα(θριο χ&ρο, 1(ατόπιν άδε(ας της • Αστυναμικijς • λρ
χης, χορηγοUμεVης βάσει γνωμοδοτήσεως της άρμόδιας Ύyεισνομικfiς Έ1tιτρστάiς 
n. &ν έλλε(ψει, της Ύyειονομικης Ύπηρεσ(ας δτι συντρέχουν ot δροι -κα1. π~-
6έσεις πού άναψέ.οονται στοος χώρους, στη συγκρότηση και στόν έξ01Τλισμό τωy 
καταστηιμάτων τοu παρόντος άρθρου. "'Αν n άνάτπυξη των τ.ραπ.εζtων καl καθισμά
των των άνωτέρω κατcrοτηιμό:των γίνεται σέ κοι·νδιχρηστο χωρο, ή προαναψερόμενη 
ά&εια ή)c 'Αστι>νομικijς Άρyης εtvαι aσχετη ιμε τfιν άπαι:χχίτητη, σUμψωνα μέ ~ς 
nχετικές διατάξειc της νομο.θεσίας yιά τlς προ:Jόδους των Όρyανισιμ&ν Τοπι1<ης 
Αύτοδιοικήσεως, άδεια τfiς οt-κείας Δη.μοτικi)ς η Κοινοτικfις ΆρχΤ)ς. 

(2) Παρασκευαστήριο, στο δπqίο γίνεται ή παpασκευή τ~v ΠΡ?::1φ<>pομένων 
στό κατάστημα .ε.ίδων (γλυκίCϊματα, ::τίττες, όρισμένα ιμεζε.δάκια δεξιω:Jεων .κ.λπ.) 
Tj ή έπεξε,ργασία τοϋ γάλακτος. 'Η παρασ~ευη των άνωτέρω προϊ~"ίω~ σ~ ιΧλλ?υ~ 
χώρους, έντός η έ·κτος τοϋ καταιττήματοc., άπαyορεύεται, έ.κτός άv τα ειδη αυ:α 
παρασκευάζονται σe ναμ~μως λειτου.pγοuντα έργΟ!στήρια η έfΥΥοστάσιc::, γεγο~ος 
πού θό: άποδεικνύεται κάθε ψορά βάσει των τιιμολοyίωv -π:ωλήσε.ως η των δελτιωv 
άποστολης. , . 

'Επιτρέπεται ή παρΟJΟ·κευη γλυκισμάτων καί τcιττων η ,μεζέ.δων δεξιωσεων στ~ 
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ίδιο παροοκ.ευαστήριο ζαχαροπλαστε{ου, t-ιέ. Π}ν 1t~όθεση δ~ι θά χρησιμ01ιοι
οuνται ιδιαίτεροι πό:γ~κα, άλλοι γιά τα γλιη<(qμο:τ:α ·και &λλοι γιά τ1.ς mη:ες fl τά 
μεζεδάκια, · και δτι για την 1τcφαισκευή τών :rτίπών fl μεζέδων δέν θά χρησψ.οτιοι
οονται τρόφιμα, . τα δ1Τοία εt\Ι(Χι δυνατό · να ρUτcάνοuν ~ νά μολύνουν και ' y~νι:κa νά 
έ-πη.pεάσουv δUQμενώς \.ιέ δτrοιοδήτrοτε τρbττ9 τά: yλuκ(ισ.ματα (χορταρικά, .ψcφια . 
κρέας, σπλάχνα ζώων κ.λπ.) . ~Αν ή έπιχε(ρηση έ1tιθuμ€ί νά παρασκευάζει. τc(πες 
η 41εζd>άκια .μέ τέτοιες τcpωτες δλες, θa διαθέτει ιδιαtτε.ρο ,;τα:ρασκc.υαστήριο χω
ρι~ ώτο _τοος, άλ.);ους χώρους μέ κατάλληλο χώρισμα, δτι:ώς. δρ(ζεται κατωτέ
ρω mό σrκ-ι-ειο β τοο τιαρόντος -ά~ροu. ϋψοuς 2 ιμ. τουλάχισtον .. Τό 'Παpασκεuα- · 
στήριο τΟΟτο Θα ιχει έμ&χδόν 1 ο τ λμ . τουλάχιστον κα\. σ\ryκpότηόη τtαρό.μοια μέ . 
τήν ά-παιτούμεvη γιά τά τrαρασκεuαστήρια των lσηατορι{ων (άpθρο 38) . 

Ό χώρος τοϋ πciρασκF.υαστη.ρ(ου των ζαχαρ()J:tλαστε(ωv, yαλaκτοπωλε(ων καί 
άλλων καταστη-μάτων τοϋ παρόντος άf:i3ρou, .στά, δ:rοία γ(νε,ται '/} τοcφααιcrυή: των 
τφοσq>ε.ρσμένων εtδων η δριαμένων άπό αύτά, θά: εtναι tοι.αιτερος, χωρισμένος ά
πό την άίθοuσα τrελατών, δπως δρ(ζεται ·κ.σ:τωτέ.ρω (qημεϊο β) ·Καί θα fχει έμοο
δόν πιχ>κεuμένοu για καταστήματα 1t'α1 ιχουν δυνατότητες όινατπύξεως άπό 51 μέ
χρι Ίσο καθιτη.ιό:των, 25 τ..μ. τουλάχιστον. ,., Αν το .κατάστημα €χει δυνατότητες άνα
τιτύξεως -n:εριισσότερων άπό 100 ιςαθιαμό:των τό άνωτέ.;>ω έλάχιστο ψ~ τοΟ τrα
ρασκευαστηρ(ου τ~ Θα εtναι αύξ~uένο κ.ατα _5 τ.ιμ. γ.ιi:ι. ·κάθε μ~ά έπt 'Πλέον 1~/ 
τά&α η μέρος αύτης κα.θιφάτων. Ως ιμέρος τnc: 100/τάδας καθι.αμάτων Θα θεωρει
ται άριθμ,ός καθιαμάτων μεταξύ 20 καl 100. Σέ καταστή;ματα π~ fχοον ~6-
τητες άνCrτττιΧ.εως λιyό-τερων άπό 50 καθισμάτων, τό ~ν τοο παpασκεuαστη 
οk>u τους θά εtναι 20 τ .ιμ . ·το:.>λάχιστον. 
· Προκε~μένου yιά ζαχαρο-ιτλασrεία fi γαλακτοπωλεία χωρlς έρyαστήριο στά 
δπο(α δέν παρασκευάζονται τα προοψε.ρό.μ.ενα ο' αύτ<Χ yλυ.κ.(αμmα η αλλα ~α-

. σκευάσματα, @λα προέρχονται άπό νομψως ~:ειτοuρ-γοΟντα έρy<rοτή.ρια η 4ΥΥσ· 
στάσια, δ χωρος τοϋ παρασκιευαστηρ(ου τούτων, τcρΟοpιζό\Jενος ιμόνο y.ιά τιΥ θέρ
μανση τοϋ προσψφ6μενοο γάλακτος, την π:αp~κευη. ·Καφt η άλλ..ων ροφη_μό:των, 
τή-ν -πpοετοι\!ασ(α τη:>ωίνών 'γευμάτων, τήν τrαpαχ:τκευη ρι.ζόγuλου καl χρέ.μας '3' yιά 
άλλες 'Παρόμοιες tρyασίες, θά: εtναι 8 τ41·. τουλάχιστον, δ:ν f:χουν δuνσ,μι·κότnτα 

- ά1τό 51 ~θχ.ρι 100 κ.cχθι~άτων, αύξcννόμενο κατα 2 τ.-.ι . για κάθε μ(α tnτt τrλέον 
100/τά.δα, fi ~έρος αϋτης καθισμάτων, αν fι δυναμικότητα τούτων εtναι μεγαλύτε
ρη των 100 κCΧJθισμάτων ... λν τα άνωτέρω καταστήματα fχοον δυνατότητες άναmύ
Ε,εως .μέχρι και 50 καθιαμάτων, τό tμ6αδόν τοϋ τrαρασκευαστηρ{ου τους Θα εtναι 
7 τ.η.ι . τουλάχιστον. . 

Στa άμιγl) λουκοuματζ(δικα τό τrαραοκευαστήριο λουκουμά.&>ν Θα ι:χει ψ6α
δόν 8 τ . μ . τουλάχιστον, aν fι δuναμ• .. κότητα τοϋ .καταστή.ματος εtναι άπό 51 μέχρι 
100 κα\)ι-σμάτων. Στα ·μεγαλύτερης δυναμι·κότητας λουκοuματζιδικα τό έλάχι.στο 
τοϋτο t.μ~αδόν τοϋ παρασκευ:χστηρ(ου τους αύξάνεται κατΟ: 2 1'-4-t· γιά κάθε μιό: 
έπι πλέον 100/τ&δα η ιμlρος α&της καθι.αμάτων . .. Αν ιή δuναuικότητα των κατα.στη 
μάτωv το&τωv εΈναι μικρότερη των 50 καθιισμάτων. τό ιμδο:δό.ν τοΟ παρασκευοtττn
ρ(οu λουκουμάδων Θα -εtναι 6 τ. μ. τουλάχιστον. Τό τrαρασκεuαστήριο τοΟτο Θα εt
ναι τελείως άπομονωμlνο άπό τούς άλλουs χώρους τοο κατα~σ:τος μ.έ: όαλο- . 
στάσιο fl άλλο κατάλληλο χώρισμα και γεν~κά, ώς 1tρός τήν κατcrοκευη .καi τη 
συγκρό-τησή του, Θα πληρεί τούς έπι6αλλqμ-ενους yιά τό: 'Παpασκευαστή,οια των κα
ταστη.μάτων τοο 1tαρόντοc άρθρου οp00ς (.έτrέ\{)uση τών τοLχων, tyκατάσταση συσ
τήματοc lξοuδετ:ερώοεως όαμών και άερίων, 'Κ.λ1t.) . 

Πλl)·ν των άμγών λουκουματζ!.διχων και τά άλλα καταστήματα τοο 'Παρόνrος 
άοιθρου, στά δποϊα δέν γ(νεται παρασκε~ των 'ΠροσΦεpαμένων γλυκισμάτων ·καi 
άλλων τrcφασκεuασ.μάτων, έφόσον π:αpαχ1κευά.ζουν 'Καt -ιφοσψέρουν λουκοl.λμόδες, 
eα δσ!Jέτονν, :έ-κτός άπό το άτι:αρα(τητο παρασκεuασηΊ·ριο θερuάνσεως yάλακτοc. 
lτοuμασ(ας -φωίνών γευμάτων, 1tα.pcroκευilς καφέ, ·Κρθμας. ριlόγαλου κ..λπ. , καί 
(δια(τε.ρο '!Τα~ρασκ-ευαχ:ιτήριο λουκουμάδων ·άνάλοyοο tιμ~δοϋ. σύμφωνα ~t τό τφο 
ηγούuενο Η>άφιο. 

Στά ζαyαρσπ.λαστεία, yciλακτοπωλιεία κ .λπ . , καταστήματα, στά δτrο(α γ(νεται 
η παρασκευή των τφοσφΕ.ραμένων γλυκισ,μ;άτων και άλλων παρασκευααμάτων, άν 
πρΟdφέ.ρονται σ' αύτα και λουκουμάδες, δέν εtναι άπαρα:(τητο τό άνωτέρω ιδιαίτε
ρο παρασκευαστήριο λουκουμάδων. 

. 'λ1tαλλάσσονται τ.fJλε(ως άπό τήν ύπο'(ρέωση νά διαθέτουν 11αρασκευαστήριο 
τά άναώuκτήρι.cr Ι(.αι μποuyατσάδικα, τό: δποία προμη.θεύονται δ.λα τα 11ροσφΕ..ρό
μένα εί:δη άτrο νοufιμως λειτοuργοuντα {ογαστήριa f'ι l.ργοστάσια . .. λv &μωc: στά 
καταστ~1ματα αύτά 1tαpοσκευάζονται και πρ<;>σφέροvrαι και λοuκοψόl>ες, eα ύ-
ττάρy ι τό άναψερ6μενο άνωτέρω παpασκεuαστήριο λουκ.ουμά.δων. . 

οι έπιψό:νειες τ&ν το(χων των nαρ®κεuαστη.ρ{ων yεν~κα των καταστηιμάtων 
• 

1862,501 ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΙΝΣΤΙΤΟΠΟΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 
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ΚΟΤΟΟΤήμοΤΟ Ύyειοναμικοίί ' Ελέγχου Τόμος Γ '. Μσr. Κγ. SS -
· ΤΕΥΧΟΣ 111/Άnρίλιος 1984 

τοϋ 'Παρόντος άρθρου eά εΙναι, .μέχρι 2 ~· ϋψος, αι?ι.αιτότιστες καi λείες (έπενδq!έ 
ν~ς i.ιέ τcλακ.Ι.δια έψυοJλωιμένη_ς πορσελάνης η έλαιοχρ<.:Αματι.σ.μένες κατόπιν. -
κfίς έπεξεργασ(ας, μέ tξαί.ρεοη τc:Χ ψήματα 'Τtού βρtσκ.ονται . τr~ άπό τις · &'~ι-

· ~αι τ~ς nό:yκ~ 'Παρ,ασκευης γλuκιψάτωv ·κλn., τά: όιπο'ίp; σέ ϋψος Ο,75 μ. e~ 
εΤναι υποχpεωτικα έ-πεινδuμένα μέ πλακtδια έψυαλ.ωμένης !'ΠΟpΟξλάνης η; μέ τrλόικε 
-μσ.ρμάριου) . . . ς 

Ή άπάyωyήι τών άφίων" καύσεως. πού παράγοιντα~ <:ίτή.ν έστ(α m.>ρός η στόν 
κλί~ο κατά τή.ν καύοη τής καύσιμης ϋλης, άν σάν τέτοια Uλη χρησψοποιούντο;ι 
ξϋΧ.α η ξυλάνθρακες η πετρέλαιο κ .τ.διμ., θά γ(νεται 'Πλήρως \!Ε ε{δικο ώταγωγι-
κό σΟΟτημiΧ, ούμιψωνα μέ τό άρθρο 27 της τrαριοUχχς. . . 

. Ά1tα~ό~:τσ<>νται ά;τό Πι·ν ύtrοχρέωοη_ νά δ'ιαθέτοuν σύστη~ άπαγωγi}ς των ά
φιων καυσε_ως κλπ., τα καταστήματα του παpόντe>s άρθρου, τα δm>ία: χρησψοποι
οϋν. έσrίες. καί κλιΜνοος nού λειτοορ-yΟΟγ ιμέ ~λεκτρι:κό ρεϋμα η ύyραέj>ιο f1 φω- . 
ταέριο. · "'Αν δμως ή Ύyειοναμι·κη Ύιττηρε?1α διαπιΟ'!,ώσει δτι κατά τδ Ψή~μο των . 
γλυκισμάτων η άλλ..UΝ 1tαpα:σκ.ειχrομάτc.w 1tp0καλουνται σο6αρές έ~-'J)_σεις σέ 
βάρος τών πελατών -κάι τοΟ τφοοωπικοϋ τοΟ κατ~ματος, -κΟΟk:.>ς καl των 'Τ!ερι
ο(κων, tl'Τ".ορεί, τό;σ:σο'lτας εϋλοyη προθε.σ.μία, νά έπιδάλ.ει την έyκατάσταση τοο ά
ναφεpqμεvοu στη!\.· παρ. 3 aρ.θρου 27 της nαρ<?ώας ουcmJματος ψιλτρων yιά την 
έξουδετtρωση· των άνωτέρω 6σ.μών. . 

· Ό χώρος τοϋ 1tαpασκευαστηρ(ου θά &ιατηρείται άπδλυτα καfuρός, θά ώτα
yορε.ύετcn δέ ή εί'<JΙΟδος σ' αύτόν πελο;rων κ.αί κάθε εtδους ζώων. 

(3). Χωρος πλύσεως σκεuων, Στά ζαχαr:-οiιλcι:στεϊα, -γαλακτοπωλεία, άνι:χ.ψu
κτήρια IQCXl μποι.ιγα;τσάδικα, στά bποία y(νεται ή 'Jtcι:p:x!:)KEuή των Πρόσψεpομένων 
γλυκιqμάτων -και άλλc,yγ παρασκευασμάτων, έ.ψόυον f:iooν δυνατότητες άνα-iπύξεως 
άπό 51 μέχρι 100 κ<ΧθιQμάτων, δ χ&ρος τrλύ:Jεc.)ς σκ:εuων θά εtναι τοuλά~χιστον ι? 
τ..μ. Στά μεγαλύτερης τών 100 κα9ι0\.!άτων δυναμ.ι.κότητας τέτοια καταστήματα τό 
άνωτί,οω U.άρστο έ.μΟΟδόν τοϋ _χώρου· nλύσεως σκευών αύξάνεται κατά ~ τ.μ. γιά 
κάθε μία έτcι 'Ιtλέον 100/τά'δα η ~έ~ς · ι:χύτfίς (με-~αξύ 20 καί 100) καθισμάτων. 
"'Αν ή δυναμι·κότητα τοϋ καταστήμα-τος ε.tναι μικρότερη των 50 καθtaμό:των, δ χω-

.. ρος τrλύ:Jιεως σκευών τοVτοu θά: εtναι 5 τ.μ. τουλάχιστον. 
Στά ζqχα:ροπλαστεϊα, γαλακτοπωλεία, άναψυκτήρια καί μπογcrrοάδικα, στά 

δποία δέν γίνεται ή 'ΠαfΧΧσκευή· των -τφοσψερομένων γλι>κισμάτων η άλλ.ων παρα
σκευαχ1μάτων, καθώς -καί στά λοοκοuματζίδι:κ.α, έ.φόσον ~χουν δuναrότητες άνα
mύξεως ώτό 51 ιμέχρι 100 ~αθιq.ιάτων, δ χω.ρος πλύσεως σκευών τούτων θά εtναι 
τουλάχιστον 5 τψ. Στά ~μεγαλύτερης των 100 καθι-σμάτων δuναμtκδτητας τέτοια 
καταστή:ματα τό άνωτέρω έλάχιστο ~.~ν τοο χώρου 'Τtλύcπως σκευων αύξάνε· 

.. ται κατά 1 τ . .μ. γιά κόeε μιc:Χ tπl 'Πλέον 100/τάδα fι μέρος αύτης καθισ.μάτων. Σ τά 
κατcχστηματα .μικρότ-ε.ρης των 5ο καθισ:μάτων δuναμι·ις.ότητας δ χώfΧ>ς τrλ<bε!f><: · 
σκευών θά εtναι 4 τ.ιμ . τουλάχιστον. . 

Στοy χωρο τrλόσεως σκευών θά ύτcάρχει τρι'Πλό σύστημα 'Ιtλ.οοεως τών 'Ιtοτη
ριων, κυπέλλων, "Τtισ:τέλων, .κονταλιων -και άλλων έπ:ιτρcmέζιων σκεuων. Στά ζσ:χα
ροπλαστεϊα, γαλακτοπωλεία, όϊναψυκτήρια καί ,μποιryσυσόf>:ι1Cα, στά δποία γ(νε
ται" fl 'Ι(αpασκευή τών τφοσφερομέVων γλυκισμάτων f\ ά"λλ;ων~ ί(~Κευ~ό:tων, 
θά όπό!ρχει έπl τr)..k)ν και [νας ~μεγάλος .νε~χύτης γιό: τό 1tλυσιμο τG"Ν σκευων Ψ
χ~tt:mκί)ς κ.λπ:. (καζάνια, ταΨιά κ.τ.δμ.). 

Τά ·κύπελλα ~ τά τοcmiρια γάλακτος, τά mαιέλα yλυκοο και τά μα"{αφοπή
ι>αΜΧ θά τφστι:λύνονται στην "Τφώτη λε·κά:vη .μέ ζοοτό νε-ρό 'Καl σρ:ποόγι f\ ά).λο κα
τάλληλο και ώtό ύyειονσμι κi]ς άπδψεως .δmΟΟεκτό ύγ~ άτrορρυιταvτ~κό. l.Sστε νά 
όtπαλλctvοϋν ώτό τa λ(πη, τό γάλα. τά aύyά κ:λ'Ιt. κα{ άκολοΟΟως, ό:ΦΟϋ σcrrcοονι
σθοϋν σΠι δεύτερη λf:κάνη, θά ξεττλύνσνrαι στη.ν τρLτη λεκάνη μέ άφΕ)ονο τpεχοό
μ.ενο t·εστό νε,pό. 

τα ποτήρια νε9οu θό: σαπουνίζονται άπευθε ίας . στή δεύτερη; ΛΕ-1$ά:ντι μέ ζεστό 
νε-ρΟ Ι<"αί σαπcύνι fι άλλο κατάλληλο · ώτορρυπαvηκό κάl άκοΝ:>ύθως θά ξεπλύνον
τcχι σΠιν τρ{τη λεκάνη ~έ άφθονο τρεχ~.ιενο ζε.σrό νε'ρό. 

Στά ,μεγάλα καταστήιματα, 1too fχουν 00.vατότη't'ες άναπτύξεως πάνω ώτό 200 
καθίσuατα, Υιό: τfιν 'Πλύση των σκευων θά '(ρησψοποι.είτcχι ύτfοχpεωτικά ~λατpικό 
τfλuντti.ριο σuμΦωνα: .μέ τι\ν 'Παο . 9 δ:ρθ,οου 2.6 της Τ(αοοίk1ας. 

Κατά τ.ά λοιτrά, ώς τcροc τον τ.pόπο κατασκευίic τοϋ άνωτέpω χώρου κ.λτr. , έ-
φαpμόζονται οι διατάξεις τοϋ aρθρου 26 της παροόσας. -

• Α°'π.αλλ:άσ::Jοvται άτrό την ύτcοχpέωσn νά fχοuν UΚcχίτερο χl'>ρο 'Ιtλ.~ως σκευ~ν 
καί τά δpιζόμε-να άνωτέ.ρω σuστήιuαπτ τrλύσε'ως σκεί>C>ν 6.pισμ.έ~α μικρ<Χ άν~κτη
ρια δνναμι:κότητας :μέχρι 20 καθιQuάτων, έφόσον ΧΡΤW~οιουν μόνον μιας ~ρή
σεως σκεύη έσ'fιάσεως . Σ τa κ.σ:ταστήιματα δμως αύτό: &Χ σττό'.ρχει ~νός νε.ροχυτης 

11ΒCΝΙΚοΝ iΝΣΤΙΤΟΥΤΟΝ ΕΛΛΜΟΣ (Σ~ άvτικ.ατάσταση σε~. 1862,51} 1862,51' 
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μέ έγκατάlστσ.ση ζεστοο καί κ.ρίχ>υ \.'ε.f)OU καί ιμ.έ ρuΟμιζόμενο κρουνό (.μπαταρία). 
τcnτοθετη.μένος στόν χώρο τοϋ μπουφέ η στό παρασ-κει;ασιήριο, στόν όποίο θά πλύ
νονται τά χρησ~μοπ.οιοάμενα ·Κατά τούς διάφ<>p<>Uς χειρισμοος των τιχ>Ψ(μων σκεύη 
(πιατέλΕς, 01τό:τουλες, λα~ίδες. κ .τ.δμ. ). Στι)ν άδεια τέτοιου καταστήματος θά π.pο
στίθεται, .μετά την άνσγραψη τοϋ είδους του, ή φράση: c:(tξι.mηρέτηση των πελα
τών ~μόνο .μέ σκεύη μ-ι<iς χρήσεως):<>. 

(4) . Άποχωρητή.ρια. Ό άριθμός τούτων, ύπολογιζόιμενος άνάλογα μέ τόν ά
ριθμό τών καθισμάτων, 11ού εΙναι δuνατό νό: άναmuχθοΟν στην αίeοuσα 11ελατmν ϊ"1 
σέ άνοικτό ύπαίθριο χΔρο, καί μέ τόν άριθμό των άπ<rοχολοuμένων κατά βάρδια 
άτό.μων, καl δ τρόπος καταοκευfις αύτων θά εtναι σύμφωνα μέ τό aρθρο 25 της 
ττcφούσας . ~ 

(5). 'Αποδυτήρια πpοσω1ηκοϋ. Αύτά είvαί άπαραίτητα στά .μεγάλα καταστή 
uατα, στά δποία άπcrοχολοϋνται κατά 6άρδια πάνω άπό 3 άταμα. Τό έιμ~αδόν τοϋ 
χώροu το&τοu θά ύπολοyίζετσι σέ 1 τ.μ . γιά κάθε έρyα-ζ~νο άτομο. 'Γιά κατα
στήματα μέ προσωπικό ιμέχρι καί 3 άτφα κατά βάρδια -11Πορεί νά μην ύπάρχει ί· 
διαίftρος χώρος άποδuτη.ρίων, θά ύπάρχει δμως άνάλογος άριθμός άtομικών tμα
τιΟφUλακίωv. Γενικά οί διατάξFιc τοί.i αpeρου 3() της πα.ρούσας έψαρμδζονται καί 
στά καταστή.ματα τοϋ -παρόντος άρθρου . 

(6). 'Αποθήκη 'Ιψώτων ύλών καί nαρασκευασμένων yλuκισ.μάτων κ.λπ .. 11ρο
ϊόντων, σύμψωνα μέ τό αρθρο 28 τί)ς παρούσας. Ό χώρος αύτός εtναι ά.παραίτη 
τος μόνο' σέ κατοκπή;ματα. στά δποία γίνεται ή παρασκευη των :yλυκισ.μάτων καί 
άλλων παρασκευαιψάτων. Τό έ~αδόν της άποθήκης θά: εtναι 5 τ.μ . τουλάχιστον. 
γιά καταστήματα δυναμικότητας άπό 51 ~μέ.χρι 100 καιθιφάτων, αύξανάμενο κατά 
5 τ.μ . γιά κάθε μιά έπί πλέ.ον 100/τάδα η μέ.ρος αύτfις (20 μέχρι 100) καθισμάτων . 

Στά κατcrστήιματα δυνα.μικότητας ~..ιικρότερης ίων 50 καθισμάτων ή ά-ττοθήκη 
δέν ε{ναι ώτα.ραίτητη, έκτός aν πρόκειται γιά ζαχαροπλαστεία, yιά τά δποία ή Ύ
γειvνοιμική 'Υπηρεσία προ~λέπει, μέ βάση τά .μεγέθη τών άλλων διcψ.ερισμάτών, 
κυρίως τοϋ παρασκευαστηρίοu, τη συγκρότηση καί τόν έΕ,οπλισμό τοuς, η διαΉι
στώνει κατά τη λειτουργία ·τους, αύξημένη παραyωyη yλυκισμάτφν, 1tού 1tpοορί
ζονται γιά διCχθεση σέ. 11ε.ραστι κούς πελάτες. Σέ τέτοιες περιmώσεις τό μέγεθος 
της άτι'οθήκης θά: κα&ρίζεται κατά την κρίση της Ύy€ιον. 'Υπηρεσίας καί πάντως 
δέν θά: εtναι μικρότφο τών 5 τ.μ. 

β) 0{ άνωτέpω χΔροι θά εtναι χωpισμέmι μηαξύ '\ΟUς μέ τοϊχο fi μέ άλλο 
κατάλληλο στέρεο χώριcψα άτιό ά'ιiθεκτικά στην ύyρασία ύλίκά. Εtδικότερα, yιό: . 
τόν διαχωριcηtό τοϋ 1Ταρασi<ευαστηρίοu άπό τήν αίθ:>υσα πελqτ-ών μnορεϊ νά γίνει 
δεκτή κάθε είδους στερεά κατασκιευή, ή δποία 11αpέχει τη δυνατότητα ·νά έξασψα
λ(ζ.εται ~ιόνψα άδιcmότιστη καί λεία έπιφάνεια πρός τό ιμέρος τοϋ 'Ιtcχpασκευαοτη
ρίοο καί σέ σψος 2 ~· τουλάχιστον (yιά τόν σκ.οπό αότόν σuνιστfuαι, σάν προτι
μητέα λύτη ή tπένδυση τής έπιφάνειας αίrτης μέ ,πλακίδια έψυαλωιμένης πορσελά-

νης) ·κ · tι · - άν · · · · lt δu ι-.... άν ατ αιρεση των ωτερω, στα καταστημαια, 1110U ι:χοuν νατv .. 1τες α-

mύξεως μέχρι και 120 καθισμάτων, τό παρασκευαστήριο και ό 1-ωρος 'Πλύσεως 
σκεοον .μπορεί νά άτrοτελοϋν fναν ένιαίο χώρο συνολικοϋ 4ι~ {σου μέ τό &
θροι~α των ό:τrαιτοόμενων yιά ·κάθε [να άπό .τά διοιμερ{σματα αότά ιμ~ν. 
σψφωνα ;μέ τά άνωτέρω σημεϊα (2) και (3) καί τό τrαρά.pτημα J.J \ (στi)λες 6 
και 7)' μ.έ την 1tροΟπόθεση δτι τά συστήματα 1tλύσεως σκεuων θά εtνα:ι τοποθετη
ιμένα σέ Ι.δι.α(τερο νοητως χώ.ρο και σέ τέτοια θέση, ΟΟτε κατά τη χρήση τους νά 

· μήν έτrηρεόιζεται τό παρα.σκειχrοτήρι.ο. . .. 
5. 'Έπιπλα. Τά χρησιμοποιούμ-ενα fπιπλα θό: εtναι καλi)ς .κατασκευης μέ 

λεϊες, lλ.αιοχρωματιαμένες η στιλ6ωμένες, έπι.ψάνειες καί θά: διατηροΟνται σε κα
λη .ις.ατάσrο:ση ·Καί άττόλυτα Καθα.ρά. Οι ταπετσαρ(ες τών καθιqμάτων,- fuι ύπάρχοuν 
τέτοια .κcχθ(αματα, . θά: εtναι σέ καλη κατάστcrοη, χωρίς σχισ(ματα f1 άλλες φθορές. 

οι δριζόντιες έ-πιψάνειες τών πάγκων, πάνω στίς δποϊες yί\1€.ται . ή 'Ιfαρcwκεuη 
των γλuκιcψάτων η· άλλων ~αραuκευαομάτων θά εtναι άπό μάρμαρο η άνοξiδω
το χάλυ6ct η, δποu έπιΜλλεται λόγω της φύσεως τής έρyα.σίας, . όmό σκληρό ξύ
λο, χωρίς .ρωw.ι~ς f1 άλλες .φθορές. Μετά τό τέλος τής έρyciσ(ας ot άνωτέρω έπι
ψάνειες θά πλύνονται ιμέ ζεστό νερό ·καί σαπούνι η άλλο κατάλληλο· καί άτιοδεκτό 
άπό ύγειο\ΙΟμι·κfiς άπόψεως ώτορρυπαντικό. 

οι προθηκες καί τά έρμάρια, τrqύ χρη.σιομοπ.οιοϋνται yιά τήν fκθεση η yιά τη 
φόλαξη γλυκισμάτων ~ άλλ..<ι.W 1tαpcχσκεοο.Qμάτων και 'Πρώτων ύλών, κcχθώς -καί 
των σκέν<:">ν, θά κλε(..-οuν έρ\1.ηηκά, ΟΟτε νό:: ψπ.οδίζεται "' εf.σοδος 1tbντικών, μυ
γών f1 άλλ(iΥΙ/ βλ~ρC>ν έντδμων καί κονιορτοο. . · 

1862,52' ΤΕΧΝ 1 ΚΟΝ Ι ΝΣΤ 1 ΤΟΥΤΟΝ ΕΜλΔΟΣ 
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ΤΕΥΧΟΣ 111/Άnρiλιcχ: 1984 

, 'Επι~λλετ~ι ή χρήση προθηκων κλεισ:μένων με cυ.pματ&τιλε)1μα ·Νο ϊ6 yιά ·: .. 
την ;οποθέτηση γλυκισμάτων ~ ό:λλω~ πα:ρασ~ι.ιασ.μάτων ά~t-ιέσως, μετά τηιν έf,α.
γωyη τ~ άπό ;:όν κλ.t~ανο., ΟΟττα! vα ~άτcοκτη.σουν τη θερμοκρασι~ τοϋ nεfΚ6άλ
λοντος. Οι προθηκες αυτές θά τοποθετοuνται σε κατάλληλα οη.-μ.εία τοϋ παfΧΧσκευ-
αστηρ(οu, ΟΟτε νά ~ήν t-πηρεάζονται ό:τιό τόν κανιορτό. · 

6. Ψυγεία. 'J-! ~Ρ');ΟΤ} ;Δν εύαλλοίωτι.;>ν yλ'!κ:_σμάτ':>ν καί άλλων πα.ρα.
σκευοχψό:των, καθώς και των εύαλλο(ωτων 'ΙtfΚι>των υλων, θά γί~ται ύπό οταθε
ρη ψήξη μτρ!ξu + 1 ο και + 7°C, άνάλογα με το εfbος τqΟ -ττροϊόνrος και μέ τον έ
τrι~μητό χρόνο συντηρήσεώς του. Για τόν σκοπό αύτόν θά χρησιμοποιοΟνται ήλΕ'Κ-
τρικα ψυγεία άνάλοyης χωρητικότητας. · 

Τά ψυγεία eά δια:τηροϋνται άπόλυτα καθαρά, θά όnάρχει δέ σ' αύτά θερμό
μετρο, τ01Ιοθετημένο μονL.μως καί κα.τα τέτοιο η~ό:ττο, l>στε νά παρέχεται δυνατό
τητα .Ο...έyχοu τfjς ψύξεως τqΟ ψυγείου άπό τ·ό έξωτ°€.pικό του. 

τα yλυκίtλμο;τα και τά qλλα προϊόν.τα θά τοτιοθετοϋνται ατά ψυγεία μέ τάξη 
ωσt-ε νά ~ύyετ~ι ή μετάf.ύ του έτιαψή. · Λτιοryορεύεται ή τοτιο{)έ.τηρη στό tδι~ 
ψυy!Είο ~λ.uκq.ιό:τω.ν Ί<.αί 6Jλλc.w προϊόντων, ά:κ6μη καί πρώτων W...C>Λ!, αιrό τίς χρη
σqμσποιαψ.sνες yιά τήιν πcφοχr.κευή των yλlλκ~ων. 'Εξ.αιρε1ηκό: έ1tιrrpέτrε.ται ή 
σuντήρηρη yλuκ1ιC4Lάτων .καt @.λων τιροϊόνrων η "Πρώτων ίiλΓ,.w στό tδιο ψu')"Ξϊο, 
τφοκ'Ευμθνου ταφι ·.μuκτi.;)ν κ.ατ~όιτων, δuνοJμuκ&τη.τας μέχρι 100 καθl.CJ\lάτων, 
μt την 1Τιp0ϊnτόθεση δ.τι !fό: συντηροό.ι.ιενα yλuκlαμοπα κα\ τά ά).).n. προί&ντα · η- τιpω
τες liλες eα τοποθε.τοϋνται σε lbιαίτ~ρ:χ ρώpια, l.)στε νά .μt'~ έτιηρεάζονται τα ~υ
κίσ.ματα .άπό τά fiλλ.α τφοϊ&vτα καί τtς πpω.τες uλες (ιστtχ πάνω ρόιψια τατrοθε
τοϋνται τά yλυκkψ..ατ(Χ, άκολούθως τά άλλα προϊόντα καί στα κάτω ράφία οί 
'Πρώτες ϋλες». 

~ε.νι·κά οι_ διατάξεις τοϋ Ο:ρeρου 29 της παροάσαs έψα.ρμόζο~ι και στό: κα
τα;στη:ματα τοο mχρQντος ό:pθ.ρ.ου. 

7. eφμοθάλσμοι. Τά είδη τιοώ τφοσφέροv.rαι στά κατcασ.τήtJ.Cnα τοϋ · παρόν
τος ά-ρθ,ρου ζε.στά, δτcωs εtιναι οί δι6*ορες πίπες (μπτοuy,άτσα κ.τ.δμ.), θά δtατη
ορϋνται σέ 6ερ.μοtkrλάμους ύ:ιιό θεριμοκραυία + 6U"C τουλάχιστ:ον. Οί Θεw~
λσ:μοι θά ικλεLνquν έρμηηκά καt θά διαπηpοlΜται άπόλuτα κο~cφοί. Μετά τό τέ
λος της ~ρ:.uίας τά · τυχό.γ ό:διάθετα: είδη, άφοϋ <bτοκ.τήισοuν τη t}ερ.μ;Οκ.ρασία τοϋ 
nερι.(Κ)~λλοmος, θά ταπ<Κ1ΕτοUνται στά ~εία γιά ΟU\tτήρηpη. Στούς Θεwοθαλά
μους 6ά &πάρχοuν θεpμ6~τ,ρα γιά τόν έλεγχο της θερμακρασίας τους . 

8. Σκεύη. Τά .καταστή:μα:τα τQΟ τιαρόντοs άpθροο Θα διαθέτουν έιπαρκη. γιά 
τ'(yν εϋ~ λειτοοργια τους άρι~ό σκευων τφοσφοpaς ~κΟCJ!tlάτωιν η άλλ..c.w 
παρcχακεuο:σ:.μά:των, γάλακτος, 1tΟ'tω.ν κλ-ιτ. τα έιπιτρσnτέζια αύτά σκεύη tJά εtναι 
καια:ακ.εοοισ.μένα: ό;πό. καn~ηιλο καt έ1tιιτ.ρεπτ~.ε.νο άιτrό τη σχετι.κη, νομο.t)εσ[α ύλι
κό κα.l δέν θcΧ 'ιι'<ΧpΟWιάζοuν φθορές και ρω.)\ιές f1, Tt?JK'E~ γιά μεταλλ.\1'ά, 
όξιδώσεις καt · 'Παpάμ~σεις. "'()pα σκεύη παρουσιάζουν ψορέ.ς η ρω.γ,μές. η ό
ξιδώσεις, η π~ο~.όεις. θά άπομακρύνονται 41Ε τη ψρονr(ΟΟ τοΟ καταυτημα-

τάρ.Χ!J\ ,. ,..,_..ι,r , θά δ - ~ έ .ι..-. " ... 'l.. . .... ·_ έ . · 1 α ι:.11ιτt"""'~-ια 9ια;υη ~ατηροννται χ.~ σ .κατ~·ιν~ς· ~ιστ ς~-
Θηκες η έf:\!ά,ρια, ΟΟτε να '!Τpοσταtεύον.ται ά:ττό .κ~ είδους ~εις. οι -
νLσκοί άνσ.ρ~ως τών πcnων κα1: τά •κοοτα~λόικι,cχ μ,ας χρήσεως, 'ltoo έ\δεχ; -
νως όυνοδευοuν τά ~κτ~ά ποτά καt τά -ησ:yωτά, θά ~χοον ό:ποοτει.ρωθεϊ σrό 
έρyοαι@ιο παρα;y.ωΎi1ς τους καl θά fχουν τοποθετηθεί κατιΧ τεμάχιο σ_έ κλειστι\ 
θι}κη ό:τιό ~ο _χ.α.ρτl-f\ 'Πλαστι.κή. . · . · · . 

"'ΑΝ χρτpuμσπ:οι.ούν.τάι ctκείιη μιας χ~ως θά ύτιάρχε'ι άναρτη.μένη σέ. φ.ψα
νές οημιείο τοϋ .κατ()Qτή.μα:τος rnuypωf>.ή, μέ την ό.πqία θcΧ ύιττοδει1Κ\.υε.ται σ.τοος ~-
λάτες να ·κ,ατα:σφέ.ψοuν 116νοι τους τά ά.νωιτέρω σl<.€.ύη. . . 

τα ακεύη 1 τιοU χ.ρηο.ιιμ.οποιοϋνrαι γιά τή:ν τιαρcςακευή, μτρηΡη, ζύγιση, διαψό
λαξη κ.α:ι σuσ.κευασ(α τCw τφοϊlλντων των ζα;χαραπλ.αστεί.ων, γc:ι~λ.ακ.τοτr.ωλείων f\ ω...~ 
λωv κατ.α:στημό;τωv τοϋ 'Παράνtτος ~υ και των χρηρ'ψ.01ίο~ουμέΝωιν στά κ.ατα
στήματα οο)τά -ιτρώτων · ύλf,)ν, πρέ:raεί να εtναι κο:τσ:ακ~υοq.ιέΝα άπό ~άλληλο 
καl άττα&εικ.τό ό:πχ> όγιεινης .ά;τrόψεως ύλι.ικό, κατά .τφοτίιμηση όtττό άνοξ!δωτ:ο μhrσλ
λQ, .μέ λείες έόωτφ~κές f'Πιφάνειες, χωρlς yων[ες, pω)1μές, παρ<φ.ορφώσεις και ό-
f.ιδώσεις. . ; 

ΕLδuκ&τφα, τά δοχεϊα , ~'!~ς γάλα~κτος, eκ.τός τοϋ ~τ~ θά εtναι '. κατα
σι<:ευασ.μέyα yεννκά άπ.ό ικατάλλη:λο καt ύ.yειοvqμ:ιικ&ς άπτ:οb:ικτο υλiJΚ.ό, χωρις δtα-
6.ρώσεις, μή ~ορfΧ>Ψητι.κό και μή τοξιικό (αν εtναι μεταλλuκά οα εtναι γαλ6αι.;'ι
αμένα μt q.ευδάpγυρο f\ &λλ.ι:> άνοξ(δQτο ω...ι.κό) θcΧ ~χουν w..cm:ι στψιο και θά 
πc.:ψατ(ζον.ται μέ 'Π~ άιπό κ~άλλ.η~ο ύλικό, δέ\C οα -παροαnάζουιν δέ ~ι-

'J'ΙΕΟCΝΙΚΟΝ ΙΝΣ:ΤΙΤόΥΤΟΝ Ε:ΜλΔΟΣ · (Σ άVτuκατάσταση σε)\, 1662,53)· 1862,53' 
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1 κές γωνίες η ρQ)"ιll έ.ς η .παραμορφώσεις καί θά ?ιατηροϋν.ται σέ καλη καιerοτcrοη 
ιcαί ό:ττάλαια καθαρά. . . 

· Τά δοχεία γάλοιmος ϋστε,pα ά:π:ό κ.άθε χρήΌη τους θά: "Τι'λυνοvται καλά με ζε-

ι 
σrό νφό καi ιαοmοUνι η ό:).Rο κατάλληλο κ.αi όιττοδε.κτό άπό ύyιεwi]ς ά;πόψεως ύ 
γρό 4ιτορρυπαντuκ.ό, θά: ξε-ττλύνο.νrαι μέ άψeονο νερό καί θά: ό:πολU\Jαίνονrαι μέ. 
κατό1λληλα .ι-ι~κιρ~ιοκπόνα μΘ:rα, δτrως λ.χ. ιιε άτ:μό θφ.μοtφαΧJία:ς + 105°C, fι θερ 
μό · ~ + 70°C ~ττί 5' (πρώτα λεmά) ·iΊ ομέ. διάλυιμα &.ποχ:λ.ωριώδους άΌ~ατίου 

ι 
η χλωρο:σ~έΌτοu 50-100/1 έ.κατ~. νεροu έπl 2' ( πρ(;)τα λεπτά:) . 
. νQλ.ες οί α.JΟΚ'Ε.uΕς ~αί τά <;"Κ'Εύη. τοu 1Tro:po!O'KE~,PίOU τω,_, ~cncrοτηιμόπω~ 
τα; ·τrαρόvrος ~ θά: ικα&φίζονται ~ωως με.τα τη ΧJ>'Ι'ΡψΟ'ΠοιηΡη τους και 
~κολούθως θά ψuλόχ:rοονται ιμέο:α σέ έ.ριμόιρια η, τqροκει:μf.ινοu yιά μεγάλα σκεύη 

-

(ικ<Χζόιννχ, ~χεϊα yό:λ~ΚΊ~ κ .τ.δiμ . ) ?έ. ·καπάλλη~α -μέ:ρη, ψηλότφα άτιό τό δώτε 
δο, καί .κ.οrτα: τρόπο 1TOLJ w: μή.ν ρυπ;αινονrαι . 

9. Μεταψοριικi! ~~ΚΙJΟ\!όπων καί άλλω:ν παpασκέUQΧJ\-Lάτων. Τά γλU<Κίq.ιατα, 
τά -,ψοϊάm-α yόlλακιτος καί λοιτcά παροnΚΕυόχ:'1(..ι.ατα, πού τφοέ.ρχι:;>νται .άτιό ω.λα 

-

νqμψ.ως λει'tοuρ.γοϋντα έρyα.στήpια η έp)'Οι<JίCΦια, κατά τή, .με.ταψορά τους στά 
κατοχ:ττήιματα πωλήιαεως, πού άναψiρον.ται ατό τcαρόν ~. ~ ταιrοθετοWται σέ. 
tρ.μηi•κά κιλει.ατά κατό!λληιλα δοχεία fι κι6ώτια ά:πό όΜ:>ξi.δωτο μέταλλο η ξύλινα, 
η -Μcοστuκά, ά;ναλό.yως τοϋ ε.ι"δους τοϋ προίόντος. Τά όχήμαια μεταφοράς των ά-

_\ιωτθρω 1ψ0ί6ντQν θά: εlναι κατό~λληλα διασκ-εuαqμένα, ώστε -τ:ό έσωιτερι:κό τους 
νά ττροοτατεϊιε.ται ό;τιό τίς ρwτάνσεις καί, άν χρηΡψ.οποιοϋv.rαι γιά τη με.ταφοpά 
εύαλλ.οίωτων 'ΤψΟϊόvr~. Ι:Κc εtvαι έφοδιαa.μέν.α με ψι.χyεία αύτοδUναμης ψύξεως, 
'JψΟΚειιμένοu γιά ~αικ;ρο~.ρόνι-ες δια&ρο.μές, η θά διcχθέτοuy κλειοιτό ί.σοθεριμ~κό χω

.. ~ _(άμάξωμα), Ciν οί διΟJδρφΕ.ς εΤναι βfΧΧΧ'-'ΧΡόνιες &ιcφκειας μέχ:ρι 2 τό τιολύ 

. ωp.ω~ιά τt) μεταφορά τω·ν προcσναψ-ε.ρόμενων εί.δώcν ύτrό τίς πφιγραφόμενες άνω-
τέ.pω συνθη'κες &ττεύθuνοι είναι τόσο δ 11ωλη.τή.ς (ινφέ.ας το0 έp'yαχ:ιtτηρίου η έρyο
ατο:ισίου π_αραyωy.ής), δσο καί _ δ άyοραστής κcχτcω.τημσ:τά.pχης. Γιά τή χρήση των 

ιάνc.nέρω όχημάτων δέ:ν άnαιτειται ίδιαίτε-ρη άδεια της Ά.αrύνqμικf)ς Άρχf)ς . 
10. Τά ;τ:ωλο(\με·να σιτά καταστήματα: τοϋ παρόντος α,pθρου είδη θά διατη · 

ροϋν.ται σέ κατάλλ:r{λ~.ς προθη-κες, γιά νά flt>Oσi ατεύονrαι άπό -ιόν κονιορτό, τίς 

-
μύγες καί· τά @..λα βλα6ε.ρά !'.ντο.μα, τούς ποmuκούς και γεν~κά άτιό κάθε είδους 
~ι.ς' .και \JιΟλύ\.ΟΕις. ~Αν τά προϊδντα αύ.tά εtναι εύαλλ.οίωm:, θά διατηροΟν
ται σέ :κατ~τjλα ψυγεία!.. ύπό σr~ ψύξη, ~να με τό άρθρο 29 της 'Πα
ρο(.Ρας καl τfrι ;τ:~. 6 του ίtαράντος .άρθρου. 'Η κατά άv.τLθετο πρός τά: ~έρω 
τρόπο ι.κeε.ση και δlι01Τήρηιση των προα:ναφ-ερ6μενc.w τραφ.Ιμων, κ.αθώς ι<αl ή ψηλά· 

ιιlψησr} τοίrrων ~ τό ~ροοωτrιkό και τούς πελάτες, άπαιyορεύε.ται. 
• Ή λή.ψη των .κάθε εt'δ_ους πσpαΌ:κοευα~ων θά γίνεται μέ εlδιικά γιά: :tόν 

ακ.ο'Ιtό αύτόν δp,γοινα (1κοu:τάλια, rιηρούνια, λα51R>ες, σπάτοuλες κ.τ.δμ.) κ.αί δχι 
μέ τά χέpι.α. · · · . . · 

.. Ή διάταξη τοϋ 'Τtpοτνν~νοu έ~ιοu θά ~όζf.:rο:ι μέ. μεγαι\ίrrφη αύστη· 
~-ρότητα, προκειμένου Ύιά καιαχ:πήμστα, τά δ1t0ϊα δέν διαθέτουν ειδικό ύπάλληλο 

το~μtα. · . _ όπ ........ .... λ . . . ;...,.., 
Ή μιειτ~pα των πι ων, κunΙ:JVΙ.ων κ . :π . , που ;τ:Εi\ιε.χοuν τα τιpοσψερvιFνα 

ιlεtδη, θά γLν.ε.ται μέ δ~κους καί καπό: ~ρόπο, πού νά MV τοποθεΤtΞίται τό ~να 
ιακεύος πάνω στό ά)Jλο. . 

11. Τά τrωλοϋμεινα στ~ καταστήματα τοϋ παρόνrος άρθρου ε~η. καθώς καί 
ot -πpωτες {)λες, μέ τις δ11οιες παρασκευάζονται αύτά, θά lιχουν τούς συνήθεις όρ
~ύκούς χαρσ:κ·τf~.ρες (δψη, γεύση όσμή) κcχ\ θά 'Πληρ<>Ον τούς .ύγείονομι
Jκούς_ δρους κ.αί -προοποΘΘ;:εις,• ~ όρίζονν δ ·Κώδι'Κας Τροφίμων ·καl οί σχετικές 
μέ τά φόφψα διcrτάξεις της .tαχUο()σας Νqμοθε.σlιας. 

'λτcαyρρεύεταί, ή ΧΙΡr,σιιμοποίηση, γιά τήιν πcφαακ.ει!ή yλ.ι.:cκιιd,μόπων η άλλων 
imχρο:σκ.ευcχqμό;των, vτtεpώ.ρtiμων η άγουρων κ~. σιροπιων, πού ιχουν ίrnοοτεί 
JζίΑμωΟη· άίλιλο~μένων τφώτων ύλών, ιm6λ~ων ούσιων γε.νι~κά κ.αl μή έιyκεκ.ριμέ
yωγ χ.ρωστικώ.ν η άλλων -π.ρόσθετων ούσιων, καθώς καl ή με.ταπάηση παλιων γλυ
κιιcη.ιάτων f'ι 1\Ό!~κ;:ιχ:«ψάτων γειν~κά_ καt ή ~κατάψυξη λιωμένων πcxyQtώ~ . 

I H m.ρ\Ρ'Uλλογft ε.llδ<.J.ν ζαχαρο'Πλοtrrυ~ης κ . .λ:π:., τrου lypuv χρφιιμοτrοιηθεί fιδη, δ -
8πω<; ίnτολειη.ψάτων κέϊκ, τrΟΙVt'εαΠανι.ου κ.τΑμ. εtναι όιδiJκαιρλάγη.τη καί άπαγορει>-

mαι. -
12. Τό γάλα, τrού ~ται ατούς 'ΙtΕ.λάτες f} χρησιμοποιείται γιά τήιν πα· 

~κειΠt yλuκι.q.ιό:τc.w η· (ι).!λων 'Πσ.fΧJΟΚε~όχων, πpέπε~ νά -Μηρεί τούς δ.ροuς 
Jr~. όγιεινοΟ γόιλακ.τος, νά εlναι, δηλαf>ή, 'Πληρες σt {ψε.muκές οί,υ(ες και νά πα
pά)'εται, συλλέγεται · και f>ιατ(θε.ται σύμφωνα μέ τοuς καινόνές τής Ύ.y~ινi)ς, νά 

ι1862.5.41 1'EDCNIKON ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΝ ΕΛΛΛΔΟΣ 
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έχει δέ τούς χα.ροη<ιri}ρες πού καθορίζουν ot σχετικές ·διατάξεις τοu Κώδι~κα Τ ρο. 
φuμων και n οτωιν καl yεν~κά τi)ς ~~(ας yιά τά τρό.φuμα. 

_ ~τίς ττφι?χές, π<><;ι έχει έτιι~η~εί ή παστερίωση τοϋ yάλακ:rος με άπόφαση 
του Y'TCOUρyou Γ.εωρyιοχ;, άπχχγοpεuεται ή· διάθωη μη' πcχαιεfΗCιψέινοu γάλακτος 
όmό τά καταrnή,μaτα τοϋ -ιτα.ρόνrος άρθρου. 

. Στά κ01t0Κ1τήιματα, ττού η:ροσψέpοmαι yάλα σέ ·κ.αθι~νοuς τrελάπες, άπα;yο. 
ρευεται ή 1ά'ποο~ιση ~~υ πσmεpιψνου _ γάλα:,κτος καί ή δι~ση · 
μφο~ τοurου στόν πελάτη. Στα μεγάλα γαλακτοοτωληα και ξενοδοχεία έ:n:ιτρέ· 
πε'!:αι ή δ:ά:θεση σε ικ~φένους πελάτες χί\.ια -πα.στεριωμένου γάλακτος, έψόσοv 
ταιrο τφο~ε.ται άπ.ό ~γάλες σοοκευρκτ(ες. · 

.Γιά τή:ν τrαροnκεun yλuκιqμό:Των καt σ>.λι..:w 'Ιφοίόνrων Θα χρησιμοποιείται 
1tc«χτεpιωιμένο f) βροqμέ.νο · γάλα, ικτός Ο:ν ή τεχνι1<ή άπαιτεί τόν βρ.α.τη.ιό τοϋ γά· 
λιοικτος κcrτό:: τη δι®ι·κασία παρασκευfις των προϊόνrων τούτων. 

Τό τταχπφιωιμένο γάλα έπιιrρέ:rrεται νά διατεθεί σέ ~τες οιττ:ως Ε.χει έv.τΟς 
24- 48 ώpω.ν, άφότοu ποpτεριώθη:κε, η νά χρη.σψ.cmοιr,ιθεί tJEirά όm.ό ενα άκ{ψη 
'?-4/ωρο γιά τ~)ν 1teψCXC7Κεu.1) ~ιq.ι.άτων η άλλ.ων παραι::ιικεvοχ:ιμ<Χτων: Μέχρ.ι τή 
διάθεσή του τό yό:λα θό: ιδιατη.ρείται σέ θεpμο'Κpαχ:ι(α κατώτερη των +6°C. · 

13. Πά'y.Qτά - Όρι.qμοί: 

α) . Ώς με.Ι!W:α γ_ιό: την Π:αρασκευΤ). παy,ι:.Υrοο ι~αι τό Ίιτροϊόν της άνομεί
ξεως yάλ01κτος η χψφν φρούτων με ,ζά!χαpη και ιδ~λλες ίιλες, άναφερόμενες στις 
σχε.τuκtς διcrτάξεις το.ϋ :Κώοuκα Τροqrιμω.ν και Ποτών, ηfΚν όmό ;τήν καταψU!ξή τοu. 
·Λ1tαyοpεύεται ή ~κη ατό -με.ι)~ παyωτοϋ πρόοtε.τ<..W W.ών μη, ε:rrιιτp€π6-
μιε.νων ο;πό τον Κώ·διιkα Τρ,οψψων καl 11οτών. 

β) Ώς πο~γωτό έννοείται το άνωτέρω μείγμα μετά τiyv κατάψυξή τοu. 
J"ό γf:ι).ιχ, -ιιΟΟ πρροp.(ζεrrαι γιό: την πάρασκ-ειΆ) -ιτ~&:ν, αν δέν χρ.rjρψ.οποιη · 

Ι:Jεί έmός· 2 ώp&ν ά1τό τή.ν πασ.τέριωρη η τό:ν βραχrμό του, πρέπει m: διατηρεί'fαι 
σέ θερμοκρασία ·Κάτώτερη των +6°C έ-ιτί 48 ώρες το πολύ. 

Τό 1μειyμα τοΟ mι;γ.ωτοu μτά. τΤι:ν ~e.υή του δέν έπιτρέπ:εται m: διι::ι:τηpη · 
θεί πέρα δtrτό μιά ~· σε θφμο.κpαutα άνώτφη τω.ν +6°(ι τrρίιν άπό τη.ιν τtΟΧJΙtε
pιωση η την ό:π~tfχ.:ρή του, yιά δέ. την ώρ~ τοο θά: δια:τη.ρείτα-ι. σέ θερ
ι.ι;οιοραp{<χ ίση η .καιώτφη των + 6°C έ:πί 90' τφώτα λε.mά:) τουλό;χι.στον και μέ· 
χρι 24 ώρες τό πτολύ. . 

Τό μL~μα ·ToU παyωτοϋ, πρίν καταψυχθεί θό: rια<σ:rεριώ\.θται σf. +69°,C έτιί 
30 ι (πρώτα λετcτό::) η σt + 80° c έ.τιί 25 ι ι (~Uτεpα λtτcτά) i\ θό:: ό:ποαιε.ιρω.νεται 
σέ +1:50°C έnτl 2'' (δε&τφα λεmτά) . ~Λ δέν κατ~ί έvτός μιaς ώρας ό:πό 
την πΟΧ'Τψtωση η την . άtπόσrείρωσή του, τό qv~έρω i(.Ι:είyϊμα ψί:t(εται σέ θερμο
ιφφία κατώ.rερη τώιν +6°C, ατΤι·ν ό1tο(α ιμτιορεί να f?:ι~ί μέχρι 24 ώρες τό 
πολύ. · , 

., Arv δεν τηρη&ϋν ot άνωτέρω οpοι, το μει)\t<Χ εwαι όικατάλληιλο yιά τηιv Π!Χ· 
ρα.αιsευή τοϋ. π~τοο και lιrcιhλα6έ.<; yι.ά τη ~ιο~ Uγεία. · . 

Τ~ ιμuκρο6ιολοΎ11κά τrρότuπα~ ~οϋ, ή ~ τ...ων &ποtων ά-n:αγορεόεται 
αUστηρ.ά,. κ~(ζοv.ται ώς ά:κο~ούθως: . 

α) · Σννολι:κός άριθ.μός . άτcοιικιων μω-οψ...Qνt άερο&(ων μιιιφο~(ων. σέ κάθε 
γρ,~ιο παγ,Qτοϋ 100~, πρακεψ.θνοο γι.ά· 1t~ά μέ γάλα. (~ά ~ιφέ
μω, cκαψρΙΚ{) κ.τΔμ);ι fι: .30.00), αν τά ~ δtν 'Π'φιlJ;(οuν γ'άλα. 
· β )/ Κολοf>αι<ιτηριόμορqp: 100 σέ .κόθε,. γ~ο 11σ:yωτοΟ γενuκά. _ · 

y) ~λ6κο~κοι τrοθο~ι άπ:οοσια σέ 0,.1 ~άρια 1tαγωτοο ~vuκά. 
δ) Σαλμσναι\α άιτοΦ(α oe 25 ~ . ~C:11YC.ΠOU γενι'Κά. 

Vά =6*JJ~~·~ γι.ά δλα ~·νuκά τά εί'δη πό:γωτε>ν δποι.αΌfiι,,;ο
τε προελ-εοοε~ (ζο~χ<Υf>Ο1tλασrεία, έpyοοτό:Όια f} έρyαστήpια m:Ύωτων κ~λ'Ιt.). 

rιά τη δειιyματολη,ψια, τη .μ~Ι<f>ΟΟιολοyιικ:Ξ:~αση . κ.λ'Ι'r. του παyωτου έ;φιαρ-
.μόζeται ή τεΧVΙική, ποο κ.αθορ,(ζ.ει ή -ιτιcφ. 3 13 τοϋ Β.Δ. της 2-16/5/59 
cm:e.pt κτηνιαφtκοϋ 'Υιγ,ειονqι.uικΌϋ Wryrxoo τοο γ ος) (ΦΕΧ 89/59 τ. Α') ~ι 
νεν11κά ή έJκφ.τοτe. tσ.χόουαχ σχετιική ν~α. Τά έpyόυτήeια ιψ.ως μποροu.ν 
yιά "ri) 1J:t<~ιο.\αy~ια) έξέτοχτη 100 ~00 νά yppψ.οπ.οιοϋν OU)1Kpιnκa Καl 
&λι\ες διεΕΜ7><; πσρΟΟεκτέ~ με~. · , . · 

01 σu)κ.ευές π~κ:ε.υης παγωτού θά εΈναι ήλo&l<'tpQκLντyro;. τα δέ δοχεια τους 
άπό yαλ6ανιqμένο σtδΤ)Ρο χωρtς 6ξειδώσe.ις .κ.αι ικλεmά. t , 

Τά 4-1-uιqρά δ<;>χε(α, στά b,ποLα ΙJόχοvται μέχρι τη στφεαποιησή τους τα κΌΧJά
τα παγωτά, θό: εWαι άπό άνοξειδωτο ύλιικό κ.αl eα κ.λε.(νοuν έpιμ,η~ικά, tσωτ:εp1ι~ά 
δε θό: mτυστρώ\ΟΥται ·κά&. φο~ 1μέ καθαρό κηρ<ιtLένο · .χσ,ρτι fUχbv άπ&πλιχιη της 
έξωrεpvκης έ'm.ψόνε.~ τ&ι άνωτέρω δσχε(ω.ν γιά τήv · ά'π~()))'ή τους cbτό τόν 

· ,,eχ:ΝΙΚΟΝ ΙΝ'ΣΤΙΤΟΥΤΟΝ _ ~ΑΔΟΣ (·Σέ ~ικcrτΟΟοο:ση: qελ. 1862,!J.5) ' 1662,56
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πάγο η τό άλόtη, θά yL~ται με τρεχούμενο πόσιμο νφό. Τό χαρτ{,1τ.0ύ χρησιμο· 
ποιείται γι.Ο: την πε.ριτύλι·ξη τών άνωτέf>ω πα;yωτων, θά εΤναι . κηpωιμένο, άμεταχεί· 
ρι.στο καί ~δλuτα κ~. _ • . • _ . . 

Ή σuντηρrpη των ΤCΟί)'ωτων ~:πι χpονι0κο διάυ'τημα 3-4 μηινων, θό: γιVεται με 
κατάψυξη -25°C τοuλάχuστον. 

Τά . χρqσuμοποιούμε·να yιό: τη ΟΙ.Μήρηση •Κaί τrώληιση των πα;yωτων ψυγεία 
(σumηι(>Ι1Ί~) θό: eχοuν κcπ~η -10°C: τουλάχιστον κ.αί θά βρίσκονται στό h:Jω
τε.ρ~κό του κο:ταστημαπος πωλησεως κ~ι σε άπ:όrnη1ση 1 ιμ. τουλάχιστον άτιό τηιν 
είσοδό τους. 'Απταyορεύεται ή τοποθέτηση των ψuyε.ίων σνντηρήuεως των κ~ εί· 
δοuς τrαyωτων (:χύ,μα η τυττοποιηιμένων) στη.ν είσοδο των καταστημ~ων =πωλήσεώς 
τους η .fικτός αύτων ατό 1t:Εζαδ.ρ0ιμιο κ.λπ., με έξαψε.ση τά όινccπηρι·κά τrφίιτπερα, 
γιά τά δποία έψαρμόζεται ή πcψ . 5 τοϋ άρθρου 47 τi)ς τοcφοώ'ας. 

Τ ά είδLΊ<ά ·κουτάλια ληψεως καl διανομijς τοϋ παιyωτοϋ θά τοποθετοϋνται ά· 
μέσως :μ;ε.τά άτιό κάθε χpήιση τους σε κ.α:λι.ψμένο ~ιαφανές δοχείο, τό δποίο · θά 
-π:εριέχει καθαρό TCOOΙ;!JO νερό, πού θά άνανεώνε'tαι κάθε μία ώρα. 

ι4. Μηιχο:νήματα στlf)1μιαίας nαιρο~ακευης κ.αί b.ιαt:Jοοεως πα:yωτοϋ. 
. 't:ι;τίτ.ρέ.ΉΕ·ται, χωρί<; Ιbιαίτφη άbει.α, ή χρήpη tuJΧανημάτωι:ν στιyμιαίιχς πα.ρα· 

ακευΤ)ς κciί bιο:bΟΟc.ως παϊ~Όu στά κατω:rτηιμσ:τα τού παρόν.τος άρψου καί ατά 
όιμt-yη. ~rήιρια εl.δων ζαχσ.ροπλαχ:crείου ( άpbp<> 43) . , 

· .ι ι λην των άνωτέρω κατCΙQτηιμάτων, 1JΙΠΟpεϊ νά έm:ιτρο:πεί, καπ&ττιν εlbuκης ά· 
δ.ει.αc; της οLκιείας · Α.στuνσμuκης · Αp:χη~ μέ σ~νη. γνω,μη. της άρμόδιας Ύγειο· 
νqμικης · ε:πιψο.πής η, 1.ν έλ.λιειψει, της Ύ"yειανομuκ.ης Ύτrηροοi.ας, ή έ:~κατόΡτcrοη 
μηΧ,αΥΙ)μ.άπων σηyμιαi.ας π<:φαακ.ευης κα.t Οιαι;έσιεως "ΠαΎωtοϋ και: 
__: σέ καψε"1Εία, κα~τφiJΕς, ·μπ:όp κ.αί σνόικ ~αρ ( ~ 37 καί 38) . 
- σέ κυλ~κεία γε·νtκά t (φtιρα 'J ι κ·αί 42) . . 
- σε ;ταyωτ01τωλεία, άναψυκτήρια περίmερα καί-άναψuκτήρια καταστήματα (άρ· 

θpο 4η. 
- σέ προ:τή.pια γάλακτος καί εl.δών ζαχσιροπλο:στικi]ς καl σέ eψυyη γαλακτοτcω· 

λεία ( άρ.Ι:Jρο 4J) . , 
~ν CnτάJρχ~ι Lbιαίτφος, νοη,τως χωρισ.μέ.νος, χ(;)ρος 4 τ.μ., τα.Jλ.άχι.στον, έnί 
τtλέον τοΟ άπαιτούμενοu γιά τή λειτουργία των καταστημάτων τούτων, καί τcλη · 
ροϋνται οί άνΟΙq>ε_e~μενοι στην πcφοΟΟα 'TL'CXP.άypσ,ψo δροι καί προϋποθέσεις. 
. Πέρα άτιό τά άνωτέ.ρω, σε ,κανένα άλλο κατάστημα ~ΕΥ έπιτρέ"Πεται ~ έγ;f-α· 
τάσrcωη ~ηχανηιμό:rων στιγμιαίας τcαρασκεufiς καί διαθέσεως ·τcαyωτοΟ. Τuχον ύ· 
ηάpχοντα τέτοια ~η:χανή.ματα άτιομακρόνοvrο:ι έ:ντός διετίας, άψότqυ θά άρχ{σει 
νά Lσχύει ή τcαeofuα. . · 

Τά μηχανήtματα σηyμιαίας παρα10κευi)ς καl 6ιω3έσεως παyωτοΟ θά τοποθε.· 
τοϋνται ~tός τοΟ κα:τ~ατος καί σέ ά:π:ΟΟτcrοη ένός .μέτρου τουλάχιστον ά!τιό 
τήν ίσσδό του, .μt τήν πλtυρά, σrήν &π:οl.α βρtακονtαι οΙ. στρόφιyryες 'Ι\ >χi\ς 1Τα· 
γωτοϋ, στρ~νη πρός τό ισωτε:.ρι'Κ.ό τοΟ κατ.αιστή~οπος και y uκά: κατ&· -ipbπo 
τcοίι νά .μι)ν ε1ναι έκτε&ψ.έ.να aτις ήλιακές ΟΟ<τtνες και στιs κάθε εα>α.ις ρυπάνσεις 
(κονιορτόs, καυσαέρι.α, ilUγες κλπ.) καί νά: μήν έμ-π:οδ(ζεται ~ εtσοδος των 'ΙΤΕ. · 
λατων ατό κατόpτημα. · 

Τά .μηχα\ιι)μαια σηwιαίας 1'cψασκειΠJ<; · και διαθέσεως παγωτοΟ, tφόσον χρη· 
σ11μσποιοϋνται, θό: 6ρl.σκόνται διcφκως σέ λειτουρ,γ[α. • Απαιyορεύεται ~ άπτοοίrνδε· 
ση της ψύξεως δσο χpό:οιο Cnτάρχει .μέσα στό 4Jη,χάινψα μείγμα yιά πcφοχ!) 'Π'Ο!)"Cι.>
τοϋ. Τό κάλ~μ.μα των δοχείων, 'ΠΟU τr.εριέχοuν τό . μεί.)1.1.α, θά ~(σκεται πάντοτε 
στη θέση τοu και θά tφαw.όζει ·καλά. 01 αrρόψ4.)1Υες παροχης παyω:τ.οϋ μετa ά· 
πό κάθε χρή.σή τους θά ·καλύπτονται μέ τό εtδι0κό γιά τόν σκοπό αύτόν κάλι.J\.ψα, 
"Πού άπό τη'\ο!κcχτασκευή του 1ψέιπει νά έχει τό μηχάνqμα. 

Τά μryχcχνή•ματα σηwιαίας παραaκευijς και &ίσ:θέόεως τcαyωτqίι θό: καθcφ(. 
ζονται καθηιμφινά, ιμ:ετά τό τέλος . της ιpγασιας, ώς dn<ολαύθως : 

α . Τό .μιείyμα γιό: παροιακειΧ\ τcο:yωτόϋ θό: φταμο\ιφόνεται κat θά: σl!vτηρείται 
σέ ψυγείο &.πό θερ,μακρα:σ(α +4° ~μέχρι +6°C η' . θά: άπορρ(πτε:ται. . · 

6. 'Ε.φ6σον τό: δοχεία ποu τrε.pιεϊχαν τό ~~)11<Χ ιμένοuν "Πάνω στό μηχάνημα, 
θά :yφ{ζονται .μl ζrοτό νφQ (:rοολάχισrον +43'ο C) καt τό μηχάνημα· θό: μιπά(w:ι 
σέ λειτοuρy(α έπl 1 Ο' ' (δεύτερα λε'!Πά) τοuλάχι.στον, f\ μέ καθαρό νερό βρύσης 
κat τό ~χάνημα θά λειτοοpyεί έπl 5' ('Τ11ρώτα λεπττά). τδ ίδιο έ"Παναλα".μ~άνε.ται 
μέ -n.ροσth')·κη στό νερό όmορρυncννηκοϋ . άπολιιμανrω<οϋ, έ"Πιτpε.τcδμενοu νά χρησι· 
μCΥΠΡιείται σέ μη.χ~α nού l.ρχονται σε tπ:αφή .μέ τρδ.φuμα .• Ακολουθεί έκ~U· 
ση μt δ:Φθσνο ~ρό. 

y. tά κινητά φ~crτα τοϋ μη-χανήμοπος (στρόφι)1Υ'Ες, κοχλ[ες "Προωθήσεως 
παyωτ;ιϋ κ.λtττ . ), άψοϋ dmοοvνδεθοΟν άτιό τό .μηχάνη.μα, θά πλUνονταt σέ χλιαρό 
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νε.ρό μέ δι.άλuμα άπ:ορρυτcαντικοϋ · άπ:ολψ.ανt"uκοΟ, έ'Πιτ,ρεnτιψενοο νά γ σ 
οοίείται σ€ μηχανήματα πού ~ρχαντccι σέ έ-πα#). μέ τρόψ~μαΌ Τά μη κ.ινηrrά~~ 
τα, -ποο ~ρχονται σέ έ-ιταφή μέ τό πα;yωτ6, θά καθcφίζονται μέ κα~tΚχρό αpot.Xyfyά
ρι, ι!>ουτη~yμένο στό ίδιο bιάλ~μα. Μετά τΟν Κ<ΧθcφΙJαμό των ~έιρω η.ιηιμό:των Α· 
κολουθεί fκ;ττλuση μt αψονο νε.ρό . 

.δ. ~Αν τό: δο)(εία τοϋ μειyμο:τος πσpοιμέ.νοuν πάινω στό μηοcάνημα · κατά τό · 
χpον~κό διάισ~ημα, ~ &εy λειτοορ'yΕί τΟΟτο, &ψ<>Ο :ιφοηιγ~ καθα.ρ~ϋν 
( στόlδια 6 και y), θά γφίιζονται μέ άραιό δι~α όmορρυτταν.tηκ,οu _ d:ττολq.ιιαν
ηκοϋ. Πρίν άπό τη χρήση τqυς τό διόJλυμα θά άπομακρύνε.ται θά yεμ(ζονται μέ 
)(J(Χθαρό νε.ρό, τό μηχάνημα θά λειτουpγεϊ έιπl 1, (ιτφώτο λεmό) τοu:λάχι.στον και 
άκ.ολούθως θά όδειόζουν. . 

Τό μεϊ~α, -ιτού 1ψ0ορ(ζεται yιά τη~ -πcφα.υκ.ευη -ηα;yωτοu .μέ τό: . ~ω ~
~ανήμιατ.α, θό: πα~pΌk:11<Ευόιζεrcαι έvrός. του η:~κ:ει.>.οστηρ(ου τοϋ καταuτή\!_ατος fι, 
θ:y δέν υπάρχει παροιακε~ριο, θά π,ροέρχε-ι:αι. d:ττό νqμ~ λει;rαψyοϋντα t.(1-
yαστήριςχ η έpyοστάσι.α και, σε ό'ττοισbή:n:οτε τιφιm:ωση, {)ά έχει παστεριωθεί η ά
τrοστειρωθεϊ κ.α-i. · )"θΥΙιΚά θά-,εχε~ ύποστεϊ :rlς πε.ριγ~:>c:ιηq.ι:ενες στην η:σ.ρ. 13 τοϋ 'Π.'α· 
ρόντος άρθρου έ:ιtεξεμyΟΡ(.ες. Απταyορεuεται ή τιpοσθήκη στό άνc.nέρω μείγμα 
τφ6σ.θετων ούσι&>ιν, Μ έm:ιτ.ρειπδμιε.νων ά:πό τόν · Ιιαχοοντα Κώδuκα Τροq>ψ.ων. 

Ή μεταφορά τοϋ μεtwατος πσ;yωτοϋ .άπ:ό τό έffi'αστάσιο η έpyαστήριο τcα
ραyωγίiς του στά κατοχπήιμαιτα, στό: δrιτοία f;χαΝ ty,κο;τcdστα,&ί μ:η.χανήματα στι
Υιμιαίας παραακευί}ς καl δια~θέσεως ττά;yωτοϋ, θά yί.yεται μέ καται\.ληιλα δοχεία, 
τα όττοία eά πλη.pοϋν τοος δρους, 1toU καθορ(ζει ή 1tαp. 8 τοϋ παρόmς άρθρου 
yιά τά δοχεία μεταψορ<Χς γάλακτος. Τό μί)1μα θά οvvrηρείται &π.ό θερμοιφαu{α 
κατώτερη των +6° C σέ δλες τlς φόισεις, τάσον τr,ρlν όιττό τηιν τοποθέτησή τους 
στό μηχάνημα, δσο Ι<ιCΧ1. κατό: τόν χρόνο πcφ.cψ.ονr)ς τοο .μΟΟα σ' αύτό. 

~Αν χρησψοττοιείται ,με.ί)11.lα -πα;yωτοϋ σέ ακάνη,, τοϋτο θά 'Ιtαpασκ,εuόζειrαι . 
σέ νομιμως λειτουρyοΟντα έ.ργοοτάσια η έργοιστή.ρια καί θό: ττληpεί τούς δροuς, 
πού καθcψ{.ζοuν οί σχετικές δι.ατΜ,εις τοϋ Κώδιικα Τ ιροψίιμων καί των έ'Κόχττοτε . 
tσχυοι..ισων Ύyειοναμιικών Διατάξεων yιό: τό: :rρόψιιμα. 

15. · Α.πο:ιyορεύεταί ή δι.άθωη πατγωιτων σέ τcλ~ιοuς πωλητές η περιmερού
χους yιό: πώληση σέ. χψα. Οί ά:νωτέρω Θn:ιτ~πεται ινά πωλοUν μόνον τιmοτωιη
μένα παγωτά, τφοεριχόμε\.ΙΟ: ιά;πό νqιψ.ως λειτου.ρyοΟντα έργοστοοιcχ η έρycrοτή
ρια ζαχ.αραπλασηκ.Τϊς~ η γαλακτοκφuκωv προϊόντων, Uπό τούς δ,ρους, πού τcεριrypά, 
ψονται οτό: άρ(ψα 47 ·καί 49 της τιcqρούσο:ς. 

16. Τά τυχόν χ.ρτpιιμοποιοί:ιμ.Ενα γιά τfιιν ~ τιο~γωτοϋ χψ.α χv::Mi::t. ά
πό άμυλο, κύπελλα ιμιδ:ς Χ!Ρήισεως κ.λn. θά φuλάσσονται σε etδική θήκη και κα
τά: τέτοιο τρόπο, ώστε νά rτφοψuλάασονται όmό τίς ~ε είbοuς ρυπά\.Qεις ( κοΥι
ορτ6ς, ιμόγες, :καυσαέρω: 'Κ.τ,.δtμ.). 

17. Γ.εονικά οι διcrτό~ξεις τών άp.θρων 32, 33, 34, 35 καl 36 τt;ς τα:φοόσας έ
ψαρμ.όζονται και στά -κ.ατοχ:mJμcrτα τοϋ πcφ6ντος άρθρου. Πέρα 'c~ττό τίς έm&rλ
λqμε.vες μέ τό άρθρο 36 ύττοχρεώσιεις, ή ·γ.γε,ονqμι·κή Ύ'Πf'\ΡΟΟ'ία \J."Ιtοpεί νά έτη-· 
6άλλει σέ · -κατΟΡtfή.ι.σ:τα τοϋ ιπcφόντος άρθρου την ιπ.ρόαληψη ί:ι.wχλλfiλοο ταμία, 
&Ν κιρtνει . δτι fi "Πελcrτειακήι .κινrpή τους 'Παρέχει τέτοια δυνατότητα. . 

18. οι διατόlξεις τοϋ 'Παρόνrος άρθρου, .οι ό;ναψερ4ιsν.ες στη~ ύγιεινη και 
στην κ.α1θαρt6ττytα των χώρων (5.χι lSιμως ικα\ στό μ8γεfuς τοότων.) 1 τοϋ έξσπλι
qμ<>Q ·και τοϋ 1tp0σωτc~κ.οϋ των ζαχαροπλαχ:rτf.(ων, άναψυκ.τrι:ρ{ων 1<λιιτ., καθώς καί' 
στt,ν ·καταWληλδτητα των τφοο:~Vων · στά κnταστηματα τοΟ τιαpόντος ~ου 
-ι:ροψ~ ·κα\· ·'Ποτων, έψ<:φμόζ.ονται άνά!λογα ι1<αl οτά διμοια -κcrταχ:rτή(ιατά, ποο λει-
τοοpγοϋν στά σuyκοινωνιοικα μέσα. · 

rexNl,KON ΙΝΙ:ΤΙΤΟΥΤΟΝ ΕΝ\ΑΔΟΣ (ΣΕ άvηκατόmά-ση σελ. 1662,57).' 1862,57
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ΜΙΚΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΗΑΤΑ 

"Αρθρον 4C. 

Μικτά καταστήματα _ ηαρασκε~nς κα1 ηροσφορδς φαγητών 
γλυκισμάτων, ηοτωv· κλπ. σέ καθισμέvους πελάτες. ' 

1. Όρι.αμοί: 
α .. Ί!ς c:.Qμόειδfi κατcrοτήματα» τοΟ άp.θροu 37 η 38 η 39. τi)s :παρούσας tννο 

οΟνται κ.ατω.τφω τα καταοτηιμςrτα, 'ΠΟύ -π.ε.pιλαμ.Gό:ν'ονται οέ ενα από τά Ci.pi;ρα αύ
τά, :μέ τι.ς bιαταt,εις τού όΊΤ.οιου ρυbμιζονται .κατά ένιιςχίο τρόπο, με.ταξu άλλων, ΙΚαί 
τά υειμαrα ΊΤ.ού άνα.ψφονται στούς χωροuς, στη ΟU)1ιψότηση ικαί στόν έξο'Πλwt:ιό 
τών καταστημάτων :οv:ι:ων. · · · . . 

6. 'Ως φη όμοειbη · κατασrτ)ματα:. τών άρθρων 37, 38 κ.αί 39 . τfiς 'ΠαpοΟΟας 
έννοοϋνται κατωτέρω τα καταιστψατα, ποu 'ltlψ~άνονται σέ δύο τουλάχιστον 
~ό τά άρbρα Ρ:ύτά, ~έ τίς bιαται_εις των όποιων puθμίζοvrαι κατά διάψορο yιά 
κάtιε ειοος τών καταστημάτων τούτων . τρώω τά άναφ,t:.f>4ιενα στquς χώρους, στη 
σuyκρ&τηση καί στόν έζοττλιqμό τους θέματα . 

. L. . Δοο η περι.σ.σότεpα όιμοειbη ·κατω:ττήματα τοϋ lήρι&ρου 37 η 38 ~ 39. της πτα
pοUσας ε.1tιτρεπεrάι νά λΕ.~τοοpyοuν ώ_ς ~να .μuκτό κατο:σττw.α ('κσ.ψε - μ[Πάρ η ιπι
τσcφια - ανακ ;μτταρ η ψφοπωΛ.ειο - 1Η1ΧΧψία tj yαλ.α:κιτοζαχα:.ρο.πλαστειο κτ.ομ.). 

· ,-ο άνωτε.pω .μικτο κατCrιστημα ΙΧ< fχΗ ολους τα>ς χωρουs έpιy'crolας καί ~η 
θητικούς χωpοuς, .μέ τήν άiνάλοyη ΟV)'Ικ.ρό'tφη και έt.οή:λ.ιιαμό, , ( αίt10υσα τcελα:τών, 
παρασκευσ.σcήριο, χωρο~ 11iλ.οοεως σκει><;ι>ν, ά'ττοt:ιτ}κη, άτιοχωρητήρ-ια, ά1τ00uτήριq 

· πρ-οσQπ~κού Κλιn.), οnως δρί.ζοuν οί διατάζεις τοϋ άναοψεpqμεινοu σrά καιcrοτήιματα 
nού -άποr·ε.Αοϋν τό ,μικτό κ.ατάατημα .άρttροu τής 1tαpο00ας (37 η 38 η 39). Ό κcclέ
νας άπό τούς χώρους αύτούς t:ιά ειναι -κουνός γιά τήν .θκτέ:λsJη. τών άντί.σrοιχων έ:ρ
yασιων δλων των καταστημάτων 'Πού άτιοτελοϋν τό μ~κτό ικατάστημα, σάν νά πρό-
κ.ειται γιά [να άτολό .κατάστημα τοϋ άνωτέρω ά.ρθρ<χJ. · 

~Αν, σι.:ψιφωνα ,μέ τίς ιbιατό".ξεις τοϋ σχετικού μ τc:Χ καταστήματα 'Πού ά:ποπ
λοϋν τό ·μικ.τό κατάστημα α~. τό ενα .μόνο άπό τα κο:τοι:m)ματα αύτc:Χ ά'tταλ.λάp
σεται άπό τήν ίmοχρ-έωση ινά διά!έτει κάιττοιον χώρ<? ψγοΡίας f\ 6οηθητιικ.ό χωpο, 
ό χώρος αύτός θά ίmάpχει στό 4-LLΚτό Κατ~ γιά τήιν b<.τέιλ.εοη: των άντί.σrοι-
χων λειτουργιών τοϋ ~ ικαταστήματος. ' 

3. Δ6ο η 'Περισσότερα '1ή 4J.οειδη ·κατωτήματα τCΥν άρeρω.ν 37, 38 ·καt 39 της 
'Παρούσας tιττιτρέ.τrεται νά λέιτουρyοϋν ώς ~να μικτό ;Κατόpτημα {rrr.()(. καφετερ(α: -
πιτσα.ρία η καφετερία - σνά μιπ.(φ fΊ. ~ - σνόικ. ~ ·rι ~ηατόpιο - ζσ:χσροτWχ
ατείο .κ.τ . δμ.). 

Τό άνωτφ<.> ιμrκτό κατά:στψα ... Θα ly.μ δλους τούς χώρους tριyσχ:τία_ς καt 6οη
θητ~κοuς χώροος, ~ την άνάλ.οyη. συyιφότφη κ.αt .έξοτcλq.ι.6, (άι.θοuσα nελατών, 

. 'Παραακεuαστήριο, χώρος πλύσεως σ.κευών, ά:ποχωτηρήτρια, ·ό;ποδυrήρια -πpοοι.ΥΠι
κοϋ κλιπ.) 1 δnως όρίζοuν οι δι.αιrάξεις των άνα'ψφόμενων στα κ.ατοχ:τrήματcι: ιπ:οu 
άποτελοϋν τό ιμικτό .κατάστημα άpθρων τi)ς 'Πcφο(tχχς (37, 38 καί 39). Ό κ<Χθέ.νας 
άττό τοuς χώρους αύτούς θόί εtναι κοινός yιά τήιν ~κιτέλερη τώιν άντ(tποιχων φγα
σιών δλων τών καταστημάτων, τrού άnοτελοϋν τό \!~κτό ικατόρτφα, σό:ν να τrράκει
ται yιά ινα άτcλό κατόΡτημα των άνωτέρω ~. 1 

Τό ~ .κόθε χώρου φyαrιίας η 6οη,θηιrικο0 χώρου .θά εtvαι f.σο τοιΜ..ό~χι
σrον μέ τό μγαλύτερο άπό τά -q.ι.6αδά 'Πού ~οuν οι ~τικ€ς διατάξεις των 
άνωτέfχ.> άρι(\:>ων για τόν άντlmοιχα χώρο του κ.~νός .ά:ττό τά: 'Καταχ:ττήμαπα ιτοu 
ά-ποτελοϋν τό ~ι:κτό ι<ατάDτημα. 

~Αν, ~α :iJl τίς διατ~ι_ς των σ.χετ~κώ.ν μ τα. καταστήματα .πού ώτοτε
λοϋν τό .μι·κτό κατόmημα ~ν, τό [να ,μόνο ό:πό τά :καταστήματα αύτα όJΠαλ
λόχJσεται όιπ.ό την ίrποχρέωοη ινά: δαθέτει ·κάποιον χώρο έργ,ασkrς ~ 6οηθητι.-κό χώ
ρο, 6 χώρος αύτός eα &πάρχει σtό μικτό .κατόχJ'τημα γι<\ ·την t~κτέλεση, των άvτ(
στοιχων λειτουργιώ.ν των ά'λΑJ.i:ι.ν .καταστηιμό:των. 

·Κατ' έξα(prοη των άνωτ~: 

α. τα μικτά κατcrστή.ματα, 1toU όιτrοτελοϋνται όπιό Μ qμοει.δη καταtrτή.ματο 
των άρ3ρων 38 και 39, θcΧ διαe_έτοuν (δια(τερα, ~ ~ω.ptqμ.Wα. γι.Ο: κ.όΒε εtδος 
των κατα:στηιμ.άτων τούτων 1Wf>C*:JκεUα'στήpια, · ~ μ τlς σχετ~ς δι.ατάtj.ις · 
των άνωτέρω ~· . . . 

6. ~ Λν .μ~κτό κατάστημα όm~λοείται Ρtπ6 κατωτήματα τών άρθρων 38 καl. 37 ; 

1862,58' ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 
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η και 39 (.~.χ. · έ.στιατόριο -:._ κα:ψετερ(α, έσt~pΡιο ~ ζα:χα;pάπλαστείο, έστιαΤόριο . 
κα~τφ(α - ζαχαpοτrλαχ:rτειe>)~ ~ ~~ει α:ίθουο:α 1tε)φ:των τοϋ· -κατα~ματος 
του άρθρου 38 χωρι.cπή, .ιστω !«<L vοητως, ό;πό τήν άιθαχτα -πελατων το~· άλλου 
κατοχ:ττήιματος ( ~u 3Τ f), και 39). ' . · . . · 

•' 

ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΣΚΕΑΑΣΕΩΙ . 

'Άρ~ρcν 41 . . 

Κέ~ρα ·διασκεδάσεως. 

1. ΌριCJΙΙ;Lό.ς: Κένψο Διο:?κοο~ως εtvαι δ σ:rεyασ:μένος η όικά.i\ιmτος χω. 
'· ρος σιη:_κενψωσεως του Κοινοu για τι)ν 1tαpα:κολούθη.ση, κ.αλλ.ιτ10.χ.νιικοΟ, κ.υριως 

ι--ιου.σ~κοu, 'Ιψ)~ος σέ οvνδυαομό μΕ την π~ φατyητων .f1/καl 'ΙtοτC>ν τcέ
ρα ~ άιτό τό-ν χί,)ρ,ο αύτόν ύπάριχουν . δπω.σδήποτΕ και οι 'ΙΤιpQ6λεπόμενοι ό:πό τά 
οtκεϊ.α ά,pθρα, άναλάyως τώ\Ι fr.RΟΟψεfΧ>μέ\ιωΥ ε(Ιδων (Ιiρθpα 37 f'ι 38 f'ι 39 της πα- · 
ρούσας), στε~σμένοι χ~οι ~έ · τήν άτrαρα(τη,τη συy.ιφότφη, καί έξοπλιq.ιό. . 

Δtν θεωρουmαι ιΚέντ.pρ: Διασκ.εδά:σεωs τα · καταστήματα τC>.ν άρθρων 37, 38 
καl 39, .στά Q-ττοία, •Κατάπιν όi>:ειας τi}ς άρμόδιας 'Α,στννομιικi}ς 'Αρχi)ς καί ~ 
\'α μέ τίς ισχύουσες σχετικές 'λιστυνψι.κές . 4ιατά'ξεις, γ(νεται χρ.ήση όριο.μένων 
fy.χορδων 4-tΟWι•Κ(;)ν 6ρ_γfχνc.:ΛΙ (1tιάνο, βιολ(, . Κιθάρα Κ.τ.διμ.), χωρlς ένισχυτη ,κ.αt 
με;yάφωνα:, fl στφεοφων~κοu 4-1ηχανή,ματος \λ-tΚρf1ς Lσχύος, άνάλοyrι.ς t.tέ τόν χώρο, · 
γιά τη δη·μιοvργία εύχάριστης άτ.μόσφαιρας στό κατάστημα. Στα καταστήματα 
((ύτό: δέν ~ιτ,ρέτι:ειαι 6 χορός. 
- 2. Στό: Κέντρα Διο:01Κεδό:σεως, στό: 6ποία εt.ναι ·00νατό vά όΝαπτuχ6ο0ν m
ρ~σσότφα άπό 200 .καθίρ,ματα, ~οvται οι διατάξεις τής Νοt..ι.οθεσίας yιά τα 
t1έ.ατ-ρα καί τοός κυνημα:τογρ.άφους ~ άλλης Lσχύοοοας σ;χ-ετι-κi)ς .~qίας. Γιό: 
οσοuς ύyειονομικοός 6,ρους καί 1ι1f>ΟΟποθέοε.ις 6έ·v ·καλύπτουν ot διατάξεις αύτές, 
στά άνωτέ.ρω ΚέΝφα Διασκεδάσεως έψα~6ζοvται καί οί διατάξεις τοΟ προηyοό
μενοu Κεφαλαίου καί οί εtδικες διατάξεις τοϋ δ;ρθρου 37 fι 38 fι. 39 της παρούσας 
mάλοyα ιμέ. τον :χαρακτηρισμό τοu Κέ.ν:φοu Διασκεδάσεως μέ. βάση τά προσψερό· 
με:να σ' αύτό εtδη. 

3. Τό: Κέντρα Διcw.κ.c.δάρεωs, ττοu €χουν δυνατότητες ,άνCζmύξεως μέχρι 200 
καθίσ,ματα, θό: 'Πλη,pοϋν τοuς δροv<; καt τις 1φοΟποθέ.σεις, 1toU mp<>Wπouv οι δια
τάξεις τοϋ 1tpοηγούμενου .Κεφαλα(οu και τοv άpθροu 37 η 38 η 39, άΝό:λοyα με 
τόν χcφο;κτηpιcψ.ό τοΟ .Κέντρου Διασκεδάσεως ~ β@η τά '!Τf>~μ:ενα σ' αύ- . 
τό εtδη, κcχθώς "Καl τοό<; άκάλουθους έ.l,δ(,κούς δρους καt 1Τ,/Χ)ϋ1τοθέσεις: 

α) Γιά :τt)ν έ.yκατόΡταση Κένφων Διω:τκf.δάpεως δtν θα χρηοψοποιοϋνται 
χ(;)ροι πολuκάτοικιων, 6:ν 6 .Κ~ν~ό.ς τούτων @αγορεύει τήw. tδρυση ~αι λ:ει· 
(οvρ)'(α σ' αύτές τέτοιων -κατcχχ:rτt)\!όπων. 

β) , Ή αtθοοοα ιιτελατωv στεγασμένου Κέ~υ . Δι.αακειδάσεως θό: εtναι κα.· 
τάλληλα 1κατοοκευα:qμένη,, ΟΟτ~ -vά 1tcχp.έχει η ήχομόνωση. Ή 'Υγειονομική 
Ύ'ΙΠ)ΡΕσ(α ιμπορεί νά ζη:τήσει βε6α(ωση της άp_r. ι.ας ΤεχΥΙικης Ύmηρε.σίας f\ δή· 
λωση Ν.Δ . 105/69 τοΟ κ.ατασκευαστή Μη.χCΧΥΙικοu yιά: τΊ)ν ά:πστελεσματι·κότητα της 
ήχομον~ωs. . 

y) Qί . χ(;ψοι τοΟ Χέvφου ΔιcrοκεδάΌεως θό: 'Πληροuν τοUς ορ.οuς Π υ-ραχ:ιψ<χ· 
λείας, κ.aιθώς .καί της άσψαλοUς καl άνετης διαψυ'yi)ς των θαμώνων οέ περιmώ
σεις κιν6ύνου. ΤοΟτο έλ.έyχεται άnό τfι:ν άρμόδια Πυ.ροσ<!>εστ:uκή Ύπη_,ρ.εσία, της 6· 
πο(ας σχετι·κη βε6αίωση έ.πισuνάτπεται στην αίτηση τqi} ένδιοψερόμενου yιά την 
άπ6κτηση της Μ>ειας λ:εηοφγίας τοu κατασ.τήμοιτός του. Άrro τήν άνωτέ.ρω ύιπο
χρέωση U,αιιροΟνται τά Κέντ.ρα Διασκεδό;σεως, ποu λειτου.ρ,yοΟν σέ ίrτταίθριοος 
χώfΧ>υς, 'Ιtλήν τώιν δuψ.άτων ξενοδοχε(ων fι άλλων κτιρίων, έικτός άν ύ.πάρχ€L τέ-
τοια ύπο-χ.ρέι.χm άπό .:rίς Π u.ροσ&στuκες Δ/ΕJ;.ις. · 

· δ) "!ιτά αΤεyα:qμέVα Κέντρα Διάάκεδό~cπως θΟ: ύπάρχε ι &πωαδήποτε μηχcwο
λοyικη έΥικατάστο.Όη τεχνητοΟ άειρι.αμοΟ, lκανη, νά: άνανεών~ ι πλήpωs κ~ί συνε
χώς τόν ά6ρα σέ δλους τοuς χώρους ·και κύ,ρ(ως στην αίθουσα nελατων, οπως 6-
ριζει τό άpθ,ρο 2!1 της παιρΟΟσας. 

Ή •γyειονqμ~κη Ύnτηρ.εσία ,μmορ-εί, &ι τό κρίνει σκόη:~μο, νά έ:τιι-6άλει την το· 

,,EDCNIKON ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΝ ΕΛΛλΔΟΣ (Σε άνηκατάστcοση σελ. 1862,59)1 1862,591 
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'ΠΟ.θέτηση .l)iκαταστάσεως .κλυματισμοϋ. Κατά τf),ν τοποθέτηση . τω.ν άνωτέρω tγ.κα· 
ταστό::σεων θά λοη..ιι(!>ά\4οντάι ,μέτρα πλήρους έξασψαλίσεως των θαμώνων και τοϋ 
προσωπι·κΌϋ άπό τά ,ρ:ε~α και των ιrcεριο(κων .άιπό τοuς ~υς η ω.λοu εί-
&οuς ένοχλήσεις. - , . 

ε) Πρακεψ.έyοu . yιά . Κέντρα Διcrοκεδό:ι;τεως, ποlι ί&,ρύονται σέ όmχ(θριοuς 
χώρΟΟς. ή . άπόστο:ση :τοότς.jγ δ:πό έντα)1μένη στό έy.κέ.κ.p-ιιμlνο σχέbιο του οtκισμοϋ 
κ<Χτοικ(α η ό:Jτό ξενο~οχείο yενuκa θα εtναι τοuλ.Cq-χ.ιστον 300 ομ . Ή άπόσταuη αύ· 
τΤ) μπο.ρεί νά αύξqμειώνεται κο:τa τ1\ν ιφίση της ά~ας Ύyειονοιμικης Έ:πιτpο- -
,της, η, έν Θ.Χειψει, της Ύ,yειονσμι'ΚΤjς ΎτιηρΈσ(ας και άναλάyως των ε[δικων το
'Πικων σ~κων (.τc01p~λη άλλων κτιρtων ιμεταξu Κέντρου Διοισικεδό:σεως καί 
κατοικίας, έyκατό:σταση ·κέντροu Δι~κεδό'.σεως σέ: δώματα τιολυο.ρόφων ξενοδο -
χείων κ..λιπ. ). . 

Κατά πα.ρέικ.κ:λιση της διατάξεως τοΟ προηryοό.μ~-νοι> έδάτψιου, Ι}l:παρεί νά χορη 
yη~ί άδει.ας λειτοιψγίας Κέντρου Διασ~κ..εhό:σεως σε όπαι~ριο χώρο, 0:ν άπό έπί
σηpα fy.ypaφ<x (~εt:ιαίωοη της οιικείας ΟtκονομLκflς. Έψοp(ας κ .ά . ) πρσκίmτει δτι 
τοϋτο ~Ιχε ίδρuθεί στόν χ~ο, ποlι βρLσ.κεται σήιμε.ρα, πρl-ν άπό τη δη;μοσίευ=ση τΤj ς 
Α1 ιβ/11261/81 (ΦΕιΚ 46/8.2.82 τ. Β') Ύyειοναμικης Διατάξεως καί δτι λει:τοuρy1'ί 
ά'πό τότε ύπό τόν ίδιο φορέα. 

· 4. Σέ πφιτη-ώσεις χορηιyήσε~ άδειας tδρύσεως και λει.του.ρyίας Κέντρου Δια
σκεδάσεως, 'ΠοU εχει δυνατότητ~ς άνοmτύξεως .μέχρι 200, τό πτολύ, καθιαμάϊων, η 
άRμδδι-α Ύγειοναμική- Έ'Πιτpσπη. η, έν έλλείψει, ή Ύyειονqμικη, Ύτηρεσία, άφοΟ 
διαπιστώ::ιει τι)ν καταλληλό:rητα των χώρeι>ν, της σu:yιφοτήσεως καί τοΟ έξ01tλι 
qμοϋ τοϋ κο:ταστήιματος, σΥμιψωνα με τις σχεηκές διατάξεις της :ποι.::>σΟΟας, γνω
ματεύει γι~ τη χορήγηση της ~ειας ιδρύσεως και λειτοupγ{ας Κέιντροu Διασκε 
δάσες.χ; μέ άνάλοyη συγκρότηση, ή ότrο(α πρέπει ,νά εtναι σuνάρτηΟη των προσφε
ρόμενων σ' αύτ6 εtδών (έστιαταpίου, ιμιττάρ-, άνο.ψuκτη.ρίου .κ .τ..Ο.μ.) . 

Γιά τόν πφαιτέpω ε1δικότφο χαpακττι>Ριqμό του .ΚέιντιΡοu Διασκεδάσεως ώς 
χοpευτικοϋ, κοομικfις ταGέ;ρνας, και.ιπταρέ, διaκοεήικη_c; κ.λπ., yιά τον 6:ποίο ιψαρ 
μόζονται οί σχετικές διατάξεις τής Άyορανcψικfις Ναμ~σίας, ή Ύyειονομικτ) 
Έ1Τιτροπη η, έν έλλf ίψεt, ή Ύyειονοuικη 'Υ'Πη·ρεσία εtνα~ άναριμόδια . 

1862,.60' ΤΒΧΝΙ~ΟΝ ΙΝΣΤIΤΟΥΤΟΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 
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ΤΕΥΧΟΣ 111/Άπρiλιοc: 1984 

ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΑ ~ ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΑ · ΠΑΓΩΤΟΠΩΛΕΙΑ -·ΚΥΛΙΚΕΙΑ 

,, ΑρθρC\! 42. 

Καταστήματα, τά όποία διαθέτουν σέ nεραό-rιχοuς π~λάτΕς 
τρόφq.ια κα\ ποτά yιά aμεσn κατανάλωση. 

, 1: Στ~ κ~ο~στήματα τοu παρόyrος ~u m.ριλ.Ο!μι6~αι τά καταση}μα-
τα, τα &ποια 1t~ τ.ρόψι,μα' f\/και: 11.Ό'Τα σέ τffifΧωτtκους 'Ιtθλατtς. Τέτοια κα

. ταστήματα εt~ι τά: ψαψυ.~τήρι~ πφιmφα, ιrά: καταστήμο:trα ~κτήριά χψlς 
καθ(σ.ματα. τα παyωτοπωλ.εια, τα Μ>ελιστήρια yιά τcεραι:rηικοος 1Τελό:τες, ot κινη:τές 
κσντwες και ά).λα παρόμοια καταστήματα. 

2. 'Ε.tπ(σης στα κόιταχττήιματα τοο παρόντος ά.pθ,ρου τcεριλι:ψ.6άνονται καl τά 
κυλικεία, πού . λειτοuργοuν . σε χώρους έρyασίας η ΟU)1κεντρώσεως πολλών άτό
μων, tφόσον &εν άνσ:πτάσόονται σ' αύτά τρατcέζια και .και)ί.ψ.ατα (.κυλι.κεία έρryΌ
qτctσίων, ~(ων θεαη.ιό:των, σχολείων, ί~άτων, ~. στά διιτοία στεγά
ζονται )1pαψεία η κατοστήtματα, δη:μΟ't1ικων άyορω..,,. κ.λπ.). 

3. ·0ρισ.μοί: 

α)" Άναψuκτήιρια πφίιτττεpα εtναι (lικρά καταστήματα, τά δτcοία tδρΟΟV'tΡ:ι · 
και λειτοuρyοϋν σΕ. κεvφυκές πλατείες, δδι.l<ές άpτηρ(ες, σταθμούς αίrτοικινή:των 

. η σιδη.ροδρtιμων, λψένες και άερολιμένες, άκτές άμιαδικης κολψ~ή'σεως ('Ιtλ.άζ). 
τουριστι-κούς ή άpχαιολογικούς χώρους και γενιικά: σε χώρους, ctroUις δ1tοίους πα
ρατηρε~ται σuνή.θως σuyκένηοωση η &ιέλευση πολλων άτόμωο,ι. τα κατα':Πή~α 
αίrτά: tτruφέτrεται να 1tpιοσ.ψέ.ρουν άναψuκτικά ποτά και μπύρα, καφ.έ γεινικά: -και 
άλλ-α ρο~μα:τ.α, παγωτά: τυπcrnοιηιμένα η χί.,~α &. χωνάκι κα1. ~ι()\lένα γλυκίσμα
τα άπό αύτά ποο 1Jf1!opoϋν νό: -π.ροσφέ+>ονται σrό χέρι τοποθετημένα σέ χαρτί 
κώκ, tιιολ.ο:iιρ, ~ιιyδσλωτά, κέϊκ, τοuλοψπες κ.τ.δ(μ.), τόστ η αλλ.α σώιτουϊτς και 
π!ιττεc (τυρόπιττες κ.τ.δv-.) .. 

β) ΚJατ01::ηή.ματα άναψι>Ι(τή,οια χωρίς καθίσματα εtναι μι1<ρ(χ κα:ταστήιματα, 
τά δποία -π:ροσψιέ1οουν οέ δρθιους πελίiτες ΟΟισιμέvα γλυκίσμαια ο:π:ό αίrτά, πού 
μποροUν να 'ΠΡ'c;σψέρονται οτό χέ.ρι τοπ~τημέ.vα σε χcφτl (ικ.ώκ, ~κλαίp, ά~uυyδα
λωτά. κέϊκ, τrαντεσπάνι, τοuλοϊ1urπεc κ.τ .&u.), παγωτά τυποποιημένα fι χ(1μα σε 
χωνάκι, τόστ η άλλα σάVτουίτς.". τιίττες (τύ.ρόττιιτ:τες, cmαναικάττιττες, πίτσες, μπου
γάτσες κ ,τ . διμ.), καφές, άναψuκ.τικά ποτά καί μπύρα. 

τα .κατα~στή;ματα αίrτά διαψφονν ά-πό τά άvαψυκτή.ρια τrερίπτqχχ κυρίως ώς 
πρόc την κατασκευfι κ-:χt τόν ά>τιαιτούμενο χωρο (παρ. 5 1tεpίιrcτ. α και παρ. 6 τοu 
πcφόντος άρθρου) . 

γ) Παγωτοπωλεία εtναι τό: κσ.ταστή~.ιατα. στά δποία πρcσψέ.ρονται μόιΙΛ:>ν 
κάθε εtδοuς παγωτά. τι..'Ποποιη;μένσ η χύμχ . πού παρασκευόlζονται σέ VΟΙ)lψ.ως λ'Ει
τουργοϋvrα έ.ργοστά:~ια fι έργαστή.pια fl υF. ~γκαταστημένα σrό ίδιο το 4<CΠάΌτη
μιχ μηχανήuατα ση'\t.ιιαίαc -παρσσ.κευης και δια€tσεως -παγ.ωτοΟ, σψψωνα με τήν 
τrαρ. 14 δ,ριθρου 39 της 1tσ.ρούσας. . 

δ) •°'6ελ:ιctrήpια yιά -ττφαστuκούς :rrε:λθ:τες εtναι {ΗΚιΟά: Κατ~ματα, στά: δ 
'Πqία 'ΙJαίρα'ιΟ'Κευάζονται, Ψήνονται και πpοσφtρονται ubνον ΟΕ πεpσυτικούς τrF.λ6:τες 
σου~λάκια i1 και άΧλ.α 'Π'<φασκευάσμιατα ιφέcrrος ιfl' και κοτόπουλα. τα \'δια . κα
τασπ)\.ι.ατα μ-iι:οοοϋν νά προσψέ.ροuν όικόιuη κaί άναψυκτικά' ποτά και μnύρα. 

ε) Κυλικεία μεγάρων, σχολε(ων, δψ.ιοσίων θεα~μό:των, {~ων, κλι·vικων, 
κ.Χπ., F.ίναι μιιφά κατcrστή'ματrr, τά δποϊα λειτουργοϋv έντός μ1':yόιpωv (σf! tισόy.εια, 
ό.οόΦους κrιι στοέc), στά δποία στενάtονται γραφεία fl καταστfκ.ιατα, σέ δn.u.οτι· 
κeς · η κοινοτικές άyοοές, σχολεία. ίδ.ρύ.ματα, νοσηλευτήρια, ιφσηκά: fi tδι<.,τιικά, 
δrvμόσια eεό~ματα και γενικό: .σε χώρους έ.οyασίας η συγκεντ.ρώσεως πολλων ά
τ6μων και προορίζονται να έ{.υπη,οετοϋν τό 11'.ροσωτruκό •καί τούς έ1Τισκέπτεc των 
άνωτέρω ν.ραΦείων η 1<αταστ111μάτων. τό τφοσωτιικό καί τούς μαθηιτ:ές των σ:χολεί· . 
ων, τούc θεατές των δηuοσίωv θεομάτων. τούc άσθενείς των νοσηλευτnο(ων κλπ . 

. Τά άνωτέ.ρω καταοτή.ματα έπιτρέπεται νό: προσψέ.ρουν καφέ γενι'Κά: KcYi άλ· 
λα · ροφή,ματα, δpισ:uένα γλυκίσματα (γλυκά ταψιοϋ. 1tάστες, κώκ, άuυνδαλωτά, 
κέίκ και άλλα παο(..μοια). παγωτά τuποποιηιιf,να ii σέ χύμα, τδστ fl άλλπ σάν · 
τουJτc. σοκολΟίτοειιΟή, πίττεc κ .τ.οu .. καθc:,c καί ποτά άναΨUκτικά καί. έΦΑσον ή 
yοήση αύτων όέ.ν άπαγορεύεται άπό τόν Κανονιαμό τοu Φορέα 'ΠΟU έξιrττηρετοuν. 
οίνο'ΙΤοVFLJ\urrτώδη . 

Ειδικότερα. η;οοκεuμέvου γιά τά κυλικFία τC:W σχολείων, · σ' αύτά μ-ττοοεϊ νά 
προσφέρονται τά εrδη, πού έτιιτρέτιονται άπό τίς έκόlστοτε ίσχύοοοες Άγορανο.!-!ι · 

ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΝ ΕΛΛΛΔΟΣ (Σέ άνηκατά'.σταση σελ . 1862,61) · 1862,61' 
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κ.Ες Διαιά:ξεις, καθώς καί χuμοί ψρό&των, ξηροί κc:φποί, γάλα ~ψυαλω.μέvο' σε 
:μιιφές φιάλες μιaς !\1Cf'ίδας, ψρούτα, πλυμένα -:καλiχ. καί κατά -προτίιμηση τemοθε
τη·μένα -κατά τψό:χιο f} .μφ(δα σε . άδιά~ες σακοϋλ.ες, κουλούρια καί ψω:μl μέ . 
τuρ(. . ( 

Στά κυλικεία: των vοσηλεαιικών {.δρtJιlάτων Ν.Π. Δη'μοοίου η Ί&ιωτικοϋ Δ~
κιο:(ου έπιιτρέπεται ή ιπώλη.ση καi. ~ χιρή.σψων στούς "άσιθε.ινείς εtδωV, οπως κο
λώνιες, χcφτομάνηλα, χσ.pτι .καθσ.ριbτητας, σccπούνω: χερι.ων ~ .τ.δμ., έφόσον Θα 
κάτ03λα~μΜνουν Lδtαίτερο vοητως χωρο στό κυλιικ:είο. Ή όι&εια λειτουργίας τω.ν κυ
λ~κειων τοάrων :χqρηrt.εϊτάι μετά την άπδ.-κτηιση- της άtττcφαίτητης άδειας σκοπψ.ό
τητας, οίψ.ψωνα :με τό άρθρΌ -6 1Τσ,p. 3 έf>όψl.ο δεύτφο της 1Τcφάχrο:ς. 

στ) 1 ίΚιvφι,Χ καταστή/ματα (κινητές καντίνες) εtναι όχήιμαπα, αύτοκί.vητα η 
ρι.ψουλκοqμενα, ικcrτάλληλ:α f>ιcοσκευασμένα σε μι-κιρ<Χ καιασtrήιμϊατ~. τά δποία -στα
θμεύουν σΕ χώρους · l-ττιτ:pεπόiμενους ~ό τίς σχεrvκ_ες '~οτι1ν'<ψιικές καί Τ ουριστι
η άλλες Διατάξεις και τφοοp(ζοvται να έξιmηρετουν τα έτηdκεmδμεvα τούς χώ-
~υς τοότοος &rαμα:: . 

Τά: κινητά καται:ιιτή4Lατα bπιτρbπεται ~ -ιτροσψέρουν κο:ψε καί (i).λα ροψήμα
τα, όριαμένα γιλuκίqμαπα, πού ~-ττοροϋν νά rιφοσψέ;ροιvrαι σrό χέρι τό1Τοθετηιμένα 
σ~ χαρτί (1<ώκ, ό;μυyf>'Crλ.Ψtά, · κείκ, τουλοΟμ-πες .κ.τ.~μ) καί τuττοποιΤ}Ι\1.ένα 1t01yω
τά, σάντοuίτς, τόστ, π(Ιττες, .άναψυκτικά ποτά και ι..ι:rιόρες. 

Στά -κινητά: ·Κα.'τααιήιμ.σ;τα .μπορεί νό: προσψέροvτάι ά;κόμη και είδη ό;σχετα με 
τά: τρόφφο:, χαpο:rκτηριζόt.J.ε:να ώς είδη πρώτης άνάγικης, δ'ΙΙ:ως εtναι τά εffiη κα-
1tVισήl ·και ·τά τσιγάρα, αν τοϋτο δεy ώtαyο.ρε.ύεται ό:πό τις διατάξεις της σχετι
κης ναμοιΘεσίας, καθώς καl. κό:pτ • 1tΟΟϊάλ, ικ.τ.διμ. 

"'Αν οι κuνητες .ικαvτ(.vες εtvαι έ'-γκατοχm~ένες σε άκατοίκητες 1Τφιοχές, θ~τι
τ.ρ-έί'Πεταt νά "Τφοσψέ,ρουν .καl. ~λάκια, ιμt τήv "ΙΤροϋπ:ΟΟεση: οτ"ι τοϋτο δεν ώtα
yορεύεται άη:ο τις Lαχύουσες 'Αστυνομικές, Τοuριση-κές, κ.a. διctrάξεις. Σε τέτ'οι-· 
ες &μως 1tε.pιmώσεις .δέ-ν θά: 1Τιpοοψθρwται γλυκι~ -καί ϊ1ΧΧγωτά, έl<τός δ:ν εt-
ναι τυποποιη;μένα. · 

Γιά: τη λειτοιψyία •κινητοίί καταστήματος άτrαιτείται άδεια τΤjς οtκείιχς Άστυ
νομικ·Τ)ς Άρχfις τΌϋ τόπου κατοικ(ας τοϋ κατόχου του, έ-κ.δώόμεvη σq.ιψωνα μk 
τlς σχετικές Άιστυνdμικέ.ς Διιατάξεις «'Πε,pι ύπαιθ.ρίων ιπαyyε),.μάτωιν:. καί f<οπ&πιν 
βε~ιώσεως της άρμόδιας; Ύyειονd!-1uκfjς 'Υπηρεσίας ο~ι ιττληροΟνrαι οι περιryρα-
φQμενοι . στ:ό nα.ρόν άρθρο σχε~ι~ι Οιροι._ • . . , 

Στfιιν αδεισ: λειτουρ-γ(ας του κινητου κcχτα.στημttrος .θά άνα:yρό!ψο.vται τ&· όνο
ματεnώνψο και ή διεόθυνση κατοι-κ(ας τοϋ ιδιοκτήτη του, τά έ1tι-τ;pε1Τό,μειVα νά 
Τφοσψ6ρο\.ft'ιCΧι εt'δη και δ ό!ριθ.μός .κ.~~ας .ιrοϋ άχή,μ.αιος . . "'Αν. το δΧΦα εt
ναι ~μοuλ/κοϋμενο, στήν άνωτέ,ρω . Μ>εια θά άν~αι δ άρι~ος ~:yιιφ(σεως τοϋ 
τϋrrou του ώtό τήν άρμόδια Ύmψεσία Συyκοινωνιωv κcd δ ρ;ρί(\μός, πού lχει χα· 
ραχθεί σ' αίπό τ&ν ΚΌΤtαΙαΚευςχστή του. . 

. Στό ~ωτφικό τοϋ ·κιτητοΟ καταστήιμο:τος θά ιάναγράψονται δ άριθ.μός της 
Μ)ειια:ς λειτοupy(ας τοότοv κcd. τό όναμα:τε1tώνQμο καi. 'Ι'ι διείhΝση της κατοικίας 
τοϋ 'Κστ6χοu ·ΤΟΟ. · 

4. Ή ΎyέιοVQμι-κή 'Υ.τσ)prοία ί!1Ήcψεί 1<α:tec πφαιτωΡη- νό: έξα,ψέuει όριqιέ
να είδη:, ό:πό τό: άναψερqμενα άνωτέρω ώς Δτητρε1tqμενα ινα :ττροσψι€,ρ0vτ:αι σε κά:
θε κατάστημα τοϋ πα;ρόντος ά~, δ:ν διαπι.στώσει ότι δεν ίrnάρχουν στό κατά

.; στημα τά άnα;ραVτητα :μέσα καί -rφοΟποθέ~ις γιά τ1) διά.'Θε.uη. των εtοον τού.των . 
π άν.τως rτά εί;δη., πού τελικά θό: έ-ττιτρο:πεί ' νά •rφοσψέρονται σε ενα τέτοιο κατά
στημα eά ~αι στην ό!δεαχ λειιrοι.ψylια:ς του. 

Πpακε~μ&νου yιά: είδη :ιφοαψερ4ι..ιε.να <hcό τά κυλιικείο: . σχολε(ων, ή ·vyειcwo
μuι<:~ 'Υ.τηρεσία ιμπο.ρεί, σε :περιmώσ~ις ψ.φανfuεως ιφοάσιματος έv.rερολοι.μώξεως 
σέ σχολείο, νά ά:.πα)'Qpεύσει 1tpοσωpινά τήν προοιφορά ιάττό rro κυλικείο τοϋ σ.χο
λιε(οu τοUτοu τών ε!ι&ών, 1Τού δέν εtναι σφκ~uαqμένα ό.tπό τήιν έ11ιχ~(ρηση τrα.ρα
σκ-ευi)ς τους η 1tαpαακ.εuάζοΥΤαι (-ττ.χ . . σάvτουίτς) ή σοο.κευόζαν.ται (1t.χ. φρούτα) 
ό;ιtό τόν nτωλητή τους. Ή. χιpονικ1) διάρ.κεια της άνωτέf>ω .άπα)"Qρεύσεως θό: όρ!ζε
ται άπό τον Lαιτ.ρό Προϊστά,μενο της Ύγειονφικης ·vw~ρε.σίας, f), Ο:ν δεν ίrιτά.pχει, 
άπό aλλον άpμ6διο tατ.ρό. της Ύτηρεσίας αUτfjς, άνάλοy.α μέ τά έπιbη1μιολογι-κά 
δεδομ.έινα ωστε νό: όmοτ.ρο:πεί ή U,άττλωση της νόσου. ,. 

Σ τά 'καταστήιμα:τα των 1tεpί,mώαεωιν α, β, y t1<αl ε της τφοη,yούιμε.yης παρα
y.ράψοu έ1ΤL1ίΡέ~ετc:ι ή έιyι,κ-cttιSk:rnroη μΤJD(ανη:μόtr~ Ο'τιrμι~ίας 'ΠαΡ?Χ'κεufi5 και ·διc:
θέσεως 1tαyωτων ιrrrό τους nερι)1pαψά.μενους σΠjν τccφ. ·1i4 αρΘpου 39 τη<; -τταρου
σας δρους καί τφοΟποθθσεις. 

5 . Γενικά τά: καταστήματα τοu τιcφόντος ά.ριθρου θά: τιiληpοϋν τούς δ.ροος καί 
τίς ιτφοϋποθέσεις, πού ~pιyράφονται οτά άpθpα . 15, 16, 17, 16, 19, 20, 21, 22, 
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Κ()ταατήμοτο Ύγειονομικοϋ · 'Ελέγχου 

ΤΕΥΧΟΣ 111/ 'Απρ/λιος 1984 

23 και 24 της τrαιρούσα.ς; ;μt την 6πιιψύλαξη των κατωτtψω . τιέριιτττώ<;Jεων. Etfut<ό-
τ.eρα: . 

α) Τά άνάψvκτήρια περίπτερα .μmορf.ί νά λειτουρ;yοΟν ·σt λυ4ι:ενες κατασκεu
έ~ άπδ κ~άλληλα όλικ~, έψό;;ιον ~ στηρtζονται σέ. ιμόν~μτf βάση άΠό (J.Τtετόν 11<αι 

. θά εtναι συμψωνες ιμΕ. την tσχ':J<)οοα πολεο&αμική~ ~οθοο(α και τούς τυχόν &πάρ
χοντες ~ανονι~ούς τ_ων ειδι·~ων Φοpέων, rπού, έλέyχοuv( την -πφιοχη. (Ε.0 .Τ., ·ορ
γανι~οι 7οπι~η~ Αι.rτ.οδιοικησεως κ .ά. ), και κυ.ρίως τιcq,ο~χου:ν τό: έχέν;νυα 1ΤιpΟ-
στασιας της δr)μάσιας υγε(ας. . · ?: · 

· Ό άτιαιτοUμενος γιά τη λειτ~.yία των καταστημό:tων τούτων χώρος θά εΙ
ναι τουλάχuατον 8 τ.ιμ . . με -έλάχιστο uψος 2,20 μ. οι έτrιψάνειες των τoLχc.w θά: εΤ
ναι σε δλη την εκταοή τους Μ>ιαιτόηστες και λείες (έτcικαλιψιμέινες με πτλακlδια 
έφUΟΙλψέ.νης πορσελάνης η με άλλο κατάλληλο και στέf>εο, άΌιcrπάτιστο καί 
λείο ύλικό fl t:λαιοχ.ρω;ματισ.μένες). 

β) Τά κινητά καταστηματα (-κινη.τές καντίvt:ς) λειτουρryοΟν . σέ κατάλληλα 
δι~Κ'Ευα.'<:η.Lένα όχfιι-ματα, αύτοκ(νηrrα η ρψουλκοQμενα, ιμέ . ά,μάξ~α ψ&Φοu 5 
τ:μ. τοuλόtχισrον και . ϋψοuς 'tό συνήθως συναντώμενο σε 1tαpφχρερη όχήιματα. οι. 
έσώτεpικές έπιψάνει-ες των τοLχψάτων τοu άμαξώματος θά εtναι ά.διαιτότιστες 
και λείες (έλαιοχρωματι.αμένες η έπενδυμένες .μέ. κατάλληλο και στέρεο, λείο t<αt 
Μ>ιcrπότιιστο &.ικ6). : 

Στό: κινητά καταστfwμαι"α, δ:ν ή σύ\.Ιδεσή τους ιμέ τό δψοτικό fi. .κοινοτυκό δί
κτυο ύδρεύσεως δέν εtναι δυνατή, yιά τήν κάλυψη των άνσyκών τους σέ νερό, θά 
χρησιιμοπ:οιεϊται ύδατοδέξ-cψ:ενι\ χωρητικότη.ταc 1/2 ·κ~μ. , τουλό:χιστον, m;>μψωνα μέ 
τό άpθρο 23 της τccφοόσας. Μετά τό τέλος τi)ς φ)Ι'<Χσ(ας τό νφό, 'lt:oU έ:\.Ιδεχφέ
νως άτcψεLνε στη ·δεξcιιμενή, θά άτιορρ(mεται . 

Τό: άκάθαρτα νε.ρό: θό: ·ΟU)Λκεντρώνονται σε κλειστά ιδοχ.εία, τά δτrοία οταν γε
μίζουν θό: άδειάζουν στό 'Ι"Ωλφιέστερα φρεάτιο ύτrανόμων η σε βόθρο fl, σn\ν άνά
Υκη θά ακορπ:ίζονrαι ιμέ .ροmι.qμό στην έ'Πuψάνεια τοϋ .ffiό:ψους \lακρυό: ά-ττό ιrό 
άμεσο ·'ΠΕ.Ρ~-5άλλ.ον της .καντ(.νας καl κατά τ.ρότrο 1tού ·νά ιμη λιιμνά.ζΟ\)\f. · 

y)'· Τά άλλα καταστήματα τοϋ παρόντος άρθρου (.καταστήματα άναψuκτή
ρια, τταγωτ01tωλεία, ό6f.λισ.π\οια. Ί<Uλικεία) ί&ρόονται K<XL λειτοuργο0ν σε κτLοια 
μ6νLμης κοtτασκεuης, με την f!:ννοΙ"α τοϋ άρθρου 15 της τrαρούσας, ~αf>οϋ τουλά
χιστον 15 τ,'μ . , 1tpo.K€UμέVOU yιά άναώυ.κτήpια καταστή,ματα κα\ Μ>ελιστρια, fi 8 
τ,μ . , 1tροκε~μένου yιό: τrαγωτcωλεία καl κυλικεία . Τό ϋψοc των καταστηιμάτων ιrού
των θό: εtναι σίψιψωνα ιμέ τc άρθρο 17 της τrαρ:οοοας, :πλην των χιΜ.ικείων. τό ϋ
ψος των 6-πο(ων .μπο.pέί νά εtναι μικρbτερο, κατa την κ.p(ση της άριμόδιας Ύyειο -
νομ~κης ·γ'ΠΤ)lρlεσίας . . 

Στά άναψuκιτή.ρια κατασ.τήματα. δ:ν τά π;ροσφε.pόμεινα )Μ:uκίσμcrτα καl είδη 
τrι-rτων τcα.ρααιαυόζοντ.αι στό ίδω τό καtτά.στφ,.ια, θά ύττάρχει yιό: τόν σκοπό α&
τόν, τrέρά άπό τόν χω.ρο πωλήσεωc (12 τ . μ.), και tδια(τε.ρος, οαψως χωριaμέινος:, 
κατάλληλος χl)ρος -ιτα.ρασκευαστηρ(ου 20 τ . .μ.. τουλάχισrον, δ δποίος θά τιληρεί 
τούς ΤΙ'εριγ.ραψqμενους. στό άρθρο 39 παρ . 4α(2) της τrcφοόσας δρους. "'Ά.ν τά 
τιροσψεpόμενα σ€ άνα:ψuκιι'ήριο Κ'CΧ'tά'Ιπrtμα είδη τr.ροέρχονται . άτιό ~ιtιμένα 
t~ρια f1 έpγοστάσια, ot mττες δμως .μεταφέρ<wrοι 'Ι'ψιτελείς στό κστόlσmμα, 
δtτου τελικά θά ψηθοΟν, δ χ~ς πωλήσεως τοϋ άνοψuκτηρ(ου τούτου, στόν δποίο 
σ~ τέ':ί-οιες ~1ιmώσεις ύπάρχει «αl κ'λ(~ανος, eα ·εtναι 15 τ . .μ. τουλάχιστον. 

Στά τcοcyωτοπωλεία, &:ν tκτο·ς ό:τιό τη· χρήση μήχ~uόtτων στLy,μιαίας 11α.,οσ
σκεuης και ~c παγωτοϋ, τrαρc«J.κ.ευάζονται και ω.λα εΤδn 1tαyωτl'ν, Θα 
ύτrάργει για τόν σκοπό αίrrδν, πέρα άπο τόν άνωτέ.ρω χωpο ττωλήσεως (8 τ .μ.) 
και (δια(τφοc, σαιφως ΥC..ψοcψένος, (((:ctτ&:λλ.ryλος χώρος 1tαponκtucrotτηpίoυ 15 τ. u. 
τουλ'ό:χιστον, δ δ.'Ποίος eα mη.οεί τούς περιγ.pσΦό.μεινους στό όιοθρο 39 11αρ . 4α(2) 
mς τcαρούσαc δ,οους, yιά δξ την πcφασκευΤ)' τοΟ 1tαyωτο0 θά bjχχριμόζεται ή παρ . 
13 τοϋ {διΌU' άρθρου. 

6. Έιπιτρέτιεται ή λειτουργία ώς ;μuκροϋ κα:τοχtτήιματος άναψuκτηρίοu καl ό 
f>ελιιστηιρίου, tψόσον διατίlθε.ται yιό: τόν C!·κοοτό αίrrόν χώρος τοιλλάχιuτον 25 τ .μ . η, 
τφόκε~μένου yιό: ,μ~κτό κατάctπμμα ό~ελιστή,ριο καl άνα:ψuκιτή.ριο με παρασκευα
σΤή.ριο, 45 τ.q.ι . , ~ τ~Ί·ν -προϋπόθεση δτι θά ύnά\,οχει Ιδιαίτε.ρο για κόιθε τμηιμα 1tpο 
σωπ~κό καί, δ:ν rτό άναψuκτήριο δΊαθέτει τταροισκ.εuαστήιpιο. δ~ν θά πcφασκευά
ζονrοι σ' αίrrό σοο&λάκια. 

7. Σέ κα:τάtσ'τη.μα άναψυκ,τήριο η όGελιστή,ριο η .παyωτοπωλείο η μικτό κ_α
τάστημα αι.αψuκτηpιο - Μελιστήριο τοΟ nαρόντος aρθρου, έφόσον ύτrάρχει 11φισ
σιος .χωρος, ττέραν όmό l.κεϊνον πού ό.ρίζεται άνωτέρω γιά ικό:θε πε.ρίππωση: έ1τι.
τpέitεται νό: τστrοθετηοθεί κατά μi)ικος τοϋ τοί;r:οu 1Τόty.κος .με άνάλογο άρ;_€;μο (το 
ττολύ ομ.έιχ.ρι 1 Ο) .μι•ψCw κα()ι.ο;μόtτων ( <σκα;μ.ττώ») yιά την ιξυπηιρέτηpιη, των πελα-
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Τόμος Γ '. Μσr. Κγ. 68 Κσrοστtμ:πσ Ύγεισνομιικάί " Ελέγχου 

τ&.'ν. Γιά ·κάθε τέτοιο κόθιqια θά ό'ιτοΝ:Υγ.(ζεται χψς 0,65 τ.α.ι. Στά καιrαστήματ-α 
αύτό: ή _ -π!p'ΟΟφΟρά των - mnτρετc6μενων dδων θά γtνεται μέ σκεύη, κατά τφοτψη
ση ,. μιας ΧΡΊσεως. 

8 . , Σάctτη'μα 'Ι"dλ.οοεως σκευών. •'Όλα τά κcciαατήματα τοϋ 1'(αρόντος δpθρου 
θό: fχονν σώ'τη/μο: ττλμσεως των σκεuων, τcού χρηισψοτι:οιοϋνται κατά τούς διτcοι
οuσδήττσrε ~ιιp~μοος των 1φοσψερόμενων ~ν (έτιεξερ~ια, πcψο.uκt:υή, τοπό
θέτηιc:ιη, ~κθεση, λήψη, 11'ροοψορ<Χ κ.λπ.). Ό άριθ.μός των λε~ τοΟ συστή~ος 
τούτόu θά: -.κο:Θqρ(ζεrrα'ι <bτο :τήΙν ~ Ύyειονοιμι:κή Ύ~ια, άνάλογα μt τήv 
κάθε -πφ{.mωιση., ώς άκ.ολοΟΟως: . 

-α) • fiε~ς ~ \U~ λεκάνη,' αν yιά τήν ~ των τ~ωV f'ι. 'ΠΌ'Των 
χιρησψ~οιοννται ~uηι:μως χρήσεως. Στόν ~ο-~ . ααr~ν θΟ: τrλ~ν'rαι τά χρη
σ'ιιμαπ'οιοuμενα κ.ατα τους δt.όψορους .χειρωμους των τρσψψων _ σκει.ιη (σττό:ταΜ.εc, 
λ~Οδες, &ισικοc, τcια:rέλες, ταψιά κλπ. ). τα σκεόη αύτά, όψοϋ άπο.μ.C(ιφυνθοϋν τά 
τυχόν ύ-πά.pχοιντα ίrm:ιcλε~α yλυκ~~ων f\' άλλ..?" πα;,οοnκευ~ων, θά_ αχ
τcοννCζονrαι με ζeσrό ~ρό καί σα>r(οννι fl· ά).)..ο .κ~·λο 'Καl ό:τcο&ικτό ό:ιtό ό
yι-ε~νί)ς . ό:π'όψεως όίπο:ρpιmα"οtηκό ;κ~l .άκολοάθως θό: ξε-πλϋνον.ται μέ άφθονο τρε
χ~νο \Αεiρό. 

β) Νt.ρqχύrης μέ δύο λεκάνες, ΙJ:ν γιά τήν ~~ των τpοφψ.ων χρησι
μmτοιοίΝται σκεύη 11'0λιλαιίλ.η"ς χρή.σεως. Τά σκεύη,, -πού ~ ύπολε[s.ψαιrο: λ(
τcους, αVτοϋ ~.λ-ττ., 6*>ϋ :ιφοπλυθοΟν σΠιν -πρώτη λ&κάνη ιι.ιέ ζεt:πό νερό καί σα
πούνι fl: δ:Χλ.ο κατάλληλο ·κα\ όtm::&κτό ά'ττό όyιεινιiς άπ6Ψεως όπrοpρυτrο.ντικ6, θα 
σο:ττουν(ζοvrαι <tt'J\\ι , ίδια ~κάνη καί άκολοΟΟως θΟ: ξεπλύνοντp:ι · μέ δ:ψ&νο τρε
χοίψε·νο νε;ρό στη δεοrφη· λΕ.κάνη . 

Γιό: την Θξασφάλιοη τρε.Υούμ€νοu ζεστοϋ νεροΟ f:)α ύπάρχει θερμοσίψωνας έ
τcοφκ.Όϋς χ~ηrruκ&η,τας, άνάλοyης \,!έ τήν κινηση τοΟ καταστή:ματος. · 

Ό χ{},ρα:.. στόν δίποίο το-ποθετt:ί'ται τό άνωtcέρω σUατηιμα τcλUσεως σκειχ:>ν, θό: 
ό:τη:τr.ελεί συvήθως μέρος τοϋ κuρ-(ου -ι<ατασηlματοc. έκτδς· άν u1ίάοιχ€ι παρασκευα
στήριο, &τότε μ'1't'<>ρεί \Ό: ~κεται σ· αύτδ. Ό δι..α:χωcιq.ιός τοG χώρου τούτου 
δnτό τόν χ(},,ρο τΟΟ ικαταστήμcrrος lfi τοΟ 1tO::oαoικ~L.JICJIC1tηp(oυ &εν εTvcn άτοcφαίτη.τΟ<". 
Κατά τα ά).);,α, ο{ f>ιατό(εις ·τοϋ άρθρου 26 τής 11'αρού:rο:ς ~ονται, καί στα 
κατedσ'τήίμιατα τοϋ πcφδvtος άψροv. 

8. τα ά-ιτοχωρηitήρια δέν εtναι ό:π'cφαίτηιτα' στά κατcrσtήματα τού -παcόντος 
ά~ροιJ, τcλnlν των άναφε.ΟΟf.lένων στήν Τι:cφ. 3 ιιέ <:tΤΟ\ιΧ'Εία β ιro:l δ, τά δ1tοί,σ tφό.. 
σον ~ολΟΟνται σ· αVτά mφωtτθ.τερα ~ δόο &rqμα -ι<αί δέιν ύπά:Ρf')(ουν δυνα
τθτητες Η.vτrη.ρετή'C1Εως τοϋ ,-φοσωπικοϋ τους σέ ~ άττοχωρη.•n'ΗΗΟ, σύμφωνα μέ 
την -παρ. 3 τrφίm. ε' αρθρΟΟ 25 της τrσ;ροΟΟαc. '11'.pέτσε.ι νά. δtαθέ.τονν ό:τcwωρη:m
ριο yιά την ti,1J1τη.ρέτηpη τοΟ :τψοσω'Ιtι·κοϋ τους. Ό -χi::φοc τοϋ άπqχω.οητn.ο(ου τοό
τοV, δ' δτcοίος μιτrο,ρεί "ό: εΤναι .μικ.ρ&τε.ροc άττό τόν καιθοpιζόμ.ε-νο uέ τη·v · 1tσD . ~ 
άρθ.ρου 25 ιτΤ)ς 'ΙtCX:poUσαc, θά ε{ναι έτrί τrλέον ΤΟΟ άπαιτ~.LfΝΟU, οί.1uψωνα μέ τrμι 
παρ. 6 τοϋ 1Ταρ6ντος, γιά το ·κυρ(ωc κατό:στηv-α. Κατά τα άλλα τό άπσχωρητήριο 
Θα 1Τλη·ρεί τούς δ.pους τοϋ άρθcου 25 τnς 1tαρούσας: 

9. ΣUστημα άπαγωιγt;ς άερίων, όσ.μ(;)ν καt ·κοmνων. Στά Μελιατή.ρια θά ό
τcάρχει άτταραίτητα σύστημα άπαyω-yΤjς των παραγομένων κατα τό ψήοψο τοϋ 
κρέατος .άειρίων καί όqμών (κνίισα) κα(, d.ν ώς καύ:Jψ.η ϋλη χρησι/}!Qποιϊιντtχι ξυ
λάνθ.ρακες 1tετ.ρέλαιο κΌτ.&μ. , τοΟ καπνοϋ καl τής αωό~λης. Ή θyκαιό~σταιση τοu ά
νωτ~ρω συστήματος άπαγω.Ύfiς των άε.ρ{ων · κ.λπ. θά γίνεται ~μq:κ..>να μt τό άρ
θρο 27 τής παροόσας. 

Σέ δ.ριqμένα ·κατι:rοτήματα τοΟ τcαρ6ντος ά.ρ6pου ή Ύy.ειονομι'Κή Ύ'Πηpεσία 
μ1Τοpεί αν τό κρίνει σκbπι-μο, να έπι(;άλ~ι τήν τοποθέτφη εtδ~κοϋ ουσrήματος 
φίλτρω:v κατόλληλου νά έ.ξοuδετερώνει -πλήρως τα άέρια, τίς όφtς κ.λτc., τό δ
"ΠΟίΟ θιΧ σuντη.pείται άνελiλιπ(;)ς γιά Vά έξο:σψαλ(ζεται ή κανονική λειτουργία καί 

όrn6δοσή του . 
10. Ψυγεία - θερμοθάλαμοι . τα εύαλλοίωrο τρόφι•μα 'θά διατη.ροC.\ι1tαι σέ ή 

λεκτ,ρ~κα η άλλα κατάλληιλα ψυγεία έπcφκοϋς χωρητ~κό.τητας, ύ:πό σταθερη ψύ
ξη τοuλόιχuστον + 7°C, άνάλογα μέ τό είδος τών τροψ~μων καί τον έπιθι,"}ιητό χ.ρό 
νο' συντηρήισεώς τους ( σάντουίτς καί πίττες + 1 ° μέχρι + 5°C) . 'Άν δ καταστη · 
ματό;ρχης .έιπιθuμεί τήν ~κθοοη των άνωτέ,ρω τροψψ.ων, eά χpησψοποιt:ί ψυγεία 

-τφσθΥ) ΚΕ ς . 
Τά 'ΤΟCΙ1Υωτα θά σνντη.ροϋνrαι σέ κατάψυξη -10°C τουλ6i;(ωτον . 

Τά τρόψι.μα, -πού διαθέτονται ζοοτa (τuρότrιττες, μτcοuyό:τ.σες κ .τ..δμ . ), Θα δια
τηροϋνται σέ. θερμοθαλόlμους ίmό θεριμοιφασία άνω'rέ.ρα +60°C. Με.τα τό τέλος 
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της έργcrοίας, _τά. τ1..1χόν ό:δι~ετα 1f6ΦΨ.α~ <;Χψο_ϋ ό;πο~:π)σοuν τη. θεp;μοκρqσία τοϋ · 
tτερι.6άλλ,..οvτος, θά τοπο-θετοuνται .στα ψυγεια για συντηιpηιση. · . 

.. Στά _κϊνη;τά ~τή\ματα, aν. δέν_ εΤγp:ι δ~τη ·ή ή-λε.κτρόδότησή τους ·όmό τό 
~(κτuο της ΔιΕΗ για ;ή λειτουργια των ~ιων, ~~cη.ι.ων, έστιων κ.λπ, θά . 
υπά.ρχ.ει ήλεκτ.ρqyεννη·ψια, δκτός άν χρησψcποιουνται για- τον σκοτιό αύrόν άλ
λα ·μέιQc;ι: έ~εια> (όy~ρι<: κ.τ..δμ.). ·~~εξάpτη~α ά-πό τό .μέσο πού χpησιιμο
.ττοιειται yια τj} λε~:rοορyια. των ψυΥΕlων των .κ~των ΚCΧ!ί~ιμάτων, δ καται:;,τη_
ματάpχης όψείλει να .. ~οντ~ει ·για τη συνέχιuη της σvντη.ρησεως των εύαλλοίωτων 
τρο-φ~μων κο:ί .μετά τό τέλος τfiς φyασίας. 

-Για τα ψυγεία καi τού~ eΕρ41οθαλCφους των καταστημάτων τοϋ τιcφόντος α.ρ.. 
θρου bJ>αFfμόζονται, :π:λ1)ν των άνωτέρω, ·καl οι διατάξεις των τι:αρ . 6 καi 7 τοϋ 

. όιρθρου 38 της πο;ρούσα:ς . 
11. "Έτι:ι1tλα καi σκέύη . Τά χρησψοποιού.μενα στά κα~αστήματα τοϋ Ήαρόν

τος άρθρου ετιιτιλα θά εΤναι καλi)ς κατα-ακεu'fiς · ιμέ λείες, οτιΜ~ένες η έλαιο
χρμ~ματιqμένες, θπιψό:νειες t<αl θό: διατηρϋvται σέ καλή κατά'σταση και' άπόλυτα 
καθαρά'. · . 

· · Για τη φύλαξη η την ~κ.θεση των ·κάθε είδους σκευών καί των μή εύαλλοίω 
των τ,ροψ(φων θά ύπάρχουν άπαραίτητα έ.pμάρια καi προθη·κες, nού θά κλΕίνουν 
ιρμητυκά. . 

Οί έττιψάν.ειες των .πάγκων η τ.ρατrεζιώ.ν, τιάνω στίς όποίες γίνονται διάψ<>ροι 
· χξιpιdμ.οi τ.ραψίιμ~ν ('ΙΟCΙί~κευ~, έτιεξφyασία κ.λτι . ), 00 εΤναι 'Καλυμιμένες μέ μάρ
μαρο fι άνοξ!δωτο χάλυι5α η· δ'Τ!Όυ έ.πι~άλλι=ιται τοϋτn λόγω της ψΟΟ'εως τi)ς έ-l<τε
λοί.~μιενης φγασίας, ιμέ σκιλη.ρό ξύλο, και δέν θά €χουν ρωγμξς η άλλες ψθορές. 

Τά κό!θε είδους χ,ρηοσΙJμοποιού.μενα σκεύη eά: εlναι κατασκευασμένα άπό κα
τάλληλο καi hπιτρε.τccψενο άπό τη σχετική νcψο9εσ(α όλικό ,καί δέ.ν θά 'Τtαpοuσιά
ζουν όξιδώσεις η πι;φο;μορψώσεις η δ-ποι.ε.σδη,ποτε άλλες ψ9ορ-ές . ~κεύη πού ττα
ροuσιq:ζουν όξιlδώσεις η ;ταραιμο\ο.ψC.:>σcις η άλλες ψeορές άπqμακρύ.νονται μέ τή 
ψροντί.δα τοϋ .καταστηματάρχη . 

Μετά τή χρησιμοποίησή τους τ.:Χ σκεύη θά τtλύνο\.ϊαι έιττιιμελώς καί, άψοϋ 
σφΟuγγισθοϋν, θά τσιτrο'θετοϋνται σέ κατάλληλα έ.ριμά:ρια η προ~ηκεc γιά vά nροσ
τετεύονται άπό τίς ρuπάνσε ις καί :μολύνσεις . Καιά τόν ίδιο τρό-τιο θά ψυλά:Jσονται 
καί τά τuχόν χρφψοποιοG'ιμενα σκεύη ιμιcχc χρήσεως . . 

"Αν χρηισφοποιοϋνται σκεύη :μιας χρήσεως θά ύπάρχει άvαρτηιμέ.-.,η σέ έμψα
νf:ς σηιμεϊο τοϋ κατα::πήιματος ιπιγραψή, .μέ τή·ν ότιοία θά ύποΕ-s ικνύετα ι στούς -πε
λfuες νά: κατcrοτ.ρέιψουν ,μόνοι τους τά άνωτέρω σκεύη . 

Οί σωληνίσκοι άναρ,ροψήσ.εως των τιοτc:}ν και τά κουταλό~κια μιac χοήσεως, 
nού ένδεχcψέ.νως ο<Jυνσδύου-ν τά άναψι:.κ.τι.κά ποτcΧ. καί τά nαγωrά η aλλα nαρα
σκευάαμα'τα. eα fχοιΝ άπαστεφωθεί στό έογοστάχηο τιαραyω'ΥΤ)ς τους καί τοτιο · 
θετηθε_ί κατά τΕJμά~χια σέ κλειστfι θήκη άπό άδιάφοχο χαρτί η -πλαστική . 

12. Τα yλuκίισ.ματα, οί .πίιτ-τες 'κ .λπ. -παρασ1<€Uόηματα, 'ΠΟύ προσφέρονται σrά 
καταστήματα τοϋ παρbντος άρθρου, θά 1tροέp)(Οvtαι άπό ναμίμως λειτοιφγοϋντα 
έpγαστή.ρια η έιF>yοστάσια, γεγονός πού θά ά:ττοδει.κνύsrαι κά'θε φορά .μέ τα τψο
λόyια ττωλfισεως η τα δελτία άποστολflς, η eα παρασκεuάζο\rται στό ίδιο τό κα
τό!σ'τnιμ.<Χ , τό όποίο σε· τέτοιες περι1fτώ::ιεις θά διαθέτει τόν άπαοαίτητο για τόν 
σκοπ~ αύτόν •κατάλλl)λο χώρο τιαρασκευαστηοίοu -.ιέ τι\ν έπι~λλcιμενη συyκρό-
τηση : κιαι έξοπλισιμό, σψφ:ωνα ιμέ τό άρθρο 39 τi)ς 'Ιt"σ,ροόσας . • . 

. Ή ιμεταψ-ο.ρά των yλυκuσιμάτων, ~ιττων ·Καl άλλων πcχeασ.κευα.qμάτω-ν, τιού 
προέρχονται άπό έ.οyο::ττάσια η ~.οναστήρια. θά γίνεται .μέσα~ σέ κλειστά κατάλ 
ληλα όο'(εία fΊ κι€>ώτια άπό άνοξίδωτο μέταλλο η ξύλινα η πrλσστι κά, ά:νάλογα 
μέ τό εlδοι. τοϋ τοοοϊόvτος . τα όχfιιματα ιμεταψaρ<Χc των άνωτέ.ρω nροϊόντων θά 
πληροϋν τούς δρους της παρ. 9 CiρΒρ-ου 39 της rιαρούσας . 

13. Τά: ί1C.:»ωί::μεν::χ στ:ά καταστήματα τοϋ n:cφόντοc άρθρου τρόψιuα καί nο
τά, καθώc, καί οί χ.ρη·σι~tJ.οποί,οί:ιμεvες γιά τή:ν τrαρασκευf, τους n:.ρωτες ί.ίλεc . θά Ε
χο•Jν τούς .συνήιθεις όργανολητιτικούς χαρακτηρες (δΨη, γεύση, όομή) καί θά πλη 
ρ-οϋν, ώς -τφός τήν έ:πίδ.pασή τους στήν ύyεία τοϋ άνΒοώπου, τούς ύyειο\iομικούς 
δρους , πού όρίζοι.,'ν δ Κώδικας Τ ροφ:1:-ιων κ::χί οί διατάξεις της έ κάστοτε ίσχύου 
σας νομοθεσίας γιά τά τρόψ~μα . 

Σέ πεpιπτώσεις τιού ή παρασκευή των yλυκισμ.άτ-ων, nιττω.,, καi. Ο:λλ~ν πα
ρασκευαqμά~τωv yί·νεται σέ κατάσττ~μα τοϋ n:αρόντος άρ{ψου, άτιαγορευεται η χρη 
σuματιοίηση γιά τήν nαρασκευή των 11ροϊόΗων τούτων ύπερώριιμων ii άγουρων κα:_ρ 
n:ων, σφαπιών. τιού eχουν ύπο::ηεί ζι\.ι~·ση, άλλοιωιμέ ... ων π.ρώτω\. ύλώv, ~1tιύλα6~ν 
ούσιων γενικά Kfl': 11-Γt ί ·. Ι< ι1ι·μένων χρω:πικων η ά)J....ων ττρΟΟθετων ούσιων, καθώς 

Τεχ:ΝΙΚΟΝ ΙΝΣΤΙΤΟΠΟΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Σέ άντικατaσταση σελ . 1862,65) 1862.65' 
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καl f) :μετατrο(η.οη 'Τι'αλαιών γλυκιαμάτων η,- παρασκευοομάτων γενικά Κdί fl έπα-
νακcχτόψJξ') λιωμένων :π:.αyωτων. · . _ · . 
, ·Η. περισυλλογή ε~ν ζqχαροτrλcr~·ηκης · κ.λ1Τ., ΠΌύ. liχoυy χpησψατiοιηΒμ fiδη, 
οτrως υτtολευι-qμό:των κέικ, παντεσπανιοu κ.λ'Π,, εtναι . άδικαιολ&γητη '<αl , ώταγοf>εύ-. 
εται . 

. 14. Τά -yιλuκ~αrτα ·~αι 6:J..iλ.α ;_n:ηρα.σκ.ευά!σ.ματα,, κα1θώς και. δλα τά είδη, πού 
τ;ρωyον:rαι, δπως ~~' eά ~ιcrτηpοuντ~ι σε έ~μη.τuκα κJ;ει.στές 1;C~Κες fi έ.ρtμά- -
ρια: yια ·να: .. π:ροσταttuονται ά-ιτο · τlς . \WΥΕς, τις κατσαρι.οες, τους ποντικούς, τόν · 
κονιcψτο Κ'Ct'ι ·Κόιθε .εtδους άλλες ρυπ~ις. ·Ά ν "Τφάκειται γιά είδη εύαλλοίωτci η 
τψοσψιε.ρQμενα ζεαιά θά f>ιοπηροϋνται σε ~ία η ~μοθαλόJμους, άντ(στοι.χα 
σόμφ'ωνα iμέ την παρ. 10 τοϋ παρόντος ά~ρου. Ή 'Κατά άντ1θετο -πpός τά άνωτϊ 
ρω τρόπο έ:κθεση και f>ιατήρη<ιη των τrροαναψ:ε.ρόμενων εt'δών, καθώς ·καl ή ψηλά
ψη.ση τούτων ό:ττό το προσωπικ.ο και τοuς τrελάτες τοΟ. κα:tcrστή~ος άmχyορεύε-
ται. 

Ή λήψη των •κάθε εfδους . Πcφα'σ'Κευ~άτον καl άλλων τροψ~μων, ποu τρώ
γονται όπως ι;χουν, γιά τήν πpοοψ<:>ρά τους οτοlις πελάτες θά y(νεται .με εtδικά 
γιά τον σκοΠο αUτον προσριζliμενα l!ψyανσ. (•κουτάλια, -πη.ρούνια, λ~ίδιες 1<.τ.δμ . ) 
καl οyι :μt τό:: χέ.ρια. · 

Τά )'Ιλuκ~α, οι ιπ:ίττες, τά σάν.rοuϊτς, τό:: ποτά κ.λπ . θά προσφέρονται μt 
κ~ σκεόη .πολλcπαλi)ς η μιας χρήΡεως f} μέ καθα,ρό άδιΜροχο χαρτ1: Τά ά
~κηκα πσrά, οι -.ιπύρες και 6 ~τοψος τιr.π:οποιη.μένος tΙ<qψές, αν ~ν nροσψi
ρονται ,με ιττατήpια, μιας fJ .roλλcrroλiiς χρήοεως, άλλά ιμέ' τη συσκευασία τους, θά 
συνdδεύονr<Χι 6iπcφα(τηιrα ιμε σωιληνWικοuς άνα.p.ροψήισεως ιμιaς χ.ρήσεως ( καιλα
μάκια) ,C(ποστει,pc,jμiΝους κ.αί τοποθετημέ.νους ·κατά τε:μάχιο σε κλειστΤ)• θήκη ώπό 
άδιCό&ροχο χαpτt iT τολασrική. 'Ε'Πfισης, τά συσκευαqμένα σε :κUπελλα παγωτΟ: θά 
'Ιtροσψέ.ραvται ~ ικουταλόιι<ια ιμιaς χρή(J:εως, ξύλινα η πλαστικό::, ά'τrοστειρωμένα 
χαl τσποθετημένα κατά τεμάχιο σε κλει:στΤ) .θήικη ά-ττο όδιάt5ιροχο χαρτl η πλ.crστι-
κή. 

1'5. Οί διατάξεις των 11cφ. 13 καί 14 τοΟ 03ρθρου 39 της ;τcψοοοας, οί άνα
φδρ&μενες στψ .παραακευή, στη συντήρηση καl σΠι διάθεση ίίcryωτών, έψαpμό
ζονται άνάιλογα και στά κα-ταστήιματα τοϋ παρόντος άριθρ<>υ. 

Η>. "Ολι>ι οι χωpοι ·των καταστη.μάτων τοΟ παρόΊΛτος αρ.Θρου, καθώς καl τά 
χρησψαττοιοίψ.ενα σ' αύτά σκεύη, συσκευές, tρyαλεία, επιπλα κ.λπ. θά διοπηροίJν
ται άπόλιJτα •καθαρά μέ. τη ~οοντίδα τοϋ κατασrψcχτάρχη. 

Ή 'Παpοω1α πε:ριττων . άντι.χευμέ-νων καί ειt>ων συσκευασίας (.κιοοτια, καφά
σια κ.λιπ.) στοlις χώρους nωλή.σεως και στά τυχόν ύπόιρχοντα τrcφσ:σκεuαστήρια 
των άνωτέpω κα-rαστημq_tων ά'ΠΧ:tyορεόεται. 

Γιά τη.ν άπόρριψη τωιν t~εταχειρισμένων σκευών ιμιcχς χ.ρήσεQς, χαρτιων, σωιλη
νίσ:κων άνcφροφήσεως . •κ.τ.δμ. θά Uττά:ρχεt ~ατόλλ.ηλο ιμετ~ικο δοχείο hπcφκοΟς 
χωοητικbτητσ:ς ;μέ ·Κό!λ~α, .το bποίο θά ά\4ο(γει ιμε εt:δικο μη~ανι<:J\!ό (πεντάλι) 
καί θά ·κλεLνει καλά. . 

17. οι διατάξεις των ~ρθρων 32, 33, 34, 35 .l(.(Xl 36 της nαιpοώας έφαρ.μό
ζοντιαι καί στό:: •καταστήιματα τοΟ mα;ρόντος άρθρου. Πέ.ρα άϊrό τlς θπιΟΟλλό.μενες 
με το 0.ρεψου 36 όποχ.ρεώσειs, ή Ύγcιοναμuκή: 'Υπηρεσία μrποpεί νά ιπι~άλει σέ 
καταστήματα τοu πα;pόντος άρaρου τήν τφόbληψη ύπαλλήιλου τcψ.ία, αν κρίνει δτι 
ή πελατειακη κ(τηση τοuς 11αpέχει τέτοια δυνατότητα . 

'Ιιδι.αίτι:ιρα, ;τριοκεψi.νου yιά ικυ.λι·χεία σχολείων, ~δεν hττη1ρέπεται ή άπαuχόλη
ση σ' αύτά -ιφοσώττων, τά &ποία ό:σχολοϋνται ~ε τόν καθcr.pιαμό των χώρων τοΟ 
σχολείου. Σε έJξαιρετικΕ.ς ίίεριmώσεις .μ1tοpεί νό: έ'Πιτροπτεί στό: άνωτέρω πρόσωπα 
νά 1ΤωλοiJν, σw στόισιιμοι ιμι•κ.ρσ;ι:ωλ.ητές, μόνον τι.m01tοιηιμέVα σε άτQ!lliKή συσκευα
σία τφοϊ~α έpyαστηρίων η έργοστασίων τροφίιμων, .με την προϋπόθεση δτι δέν θό: 
πσ:ρα:5ιάζεται ή συσκευασία των ;φοϊδντων τούτων καl θό: έξασ:ραλίζεται ή κα
ταλλτyλδτητά τους καί δτι τό: 11ρ6σωπα αύτό: θό: ψρ<>ντίζουν \!ε σχολαστικότητα 
yιά τΤfν άτqμική 'ΤΟUς ·Καθαριότητα (τακτικό πλί.ισ~μο χειpι(;).ν, tδιαίτερη καθαρή 
μitλούζα)ι · 

18. Ol διατάξεις τοΟ παρόν.τος άρθρου, οί άναq>ε.pόμενες στf~,ν ύγιεινή .καί 
στήν - καθαρι~τα τ&ιι Χ~.Ρ~· (6χι δμως κ~ί οτό •μέyε~ος τοότ<:>ν), τ?Ο έ.ξοπλι 
Qμο0 καί του 1tp00(ι)Τ(ικου των ικυλικε(ων και άναψuκτηιριων, καθώς και στην κα
ταλληλότητα των ιτtιpοσψε.~νων οστά καταστήιματα αύτά τ.ρο.ψψ.ων καl ποτών. έ
ψα~όζονται άνάλοyα κ.α\ στά λειτουργοΟντα σε συγκοινωνιακό:: μέ~α παράμοια 
καταστήματα. 
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ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑ ΤΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Στη συνέχεια παρατίθονται τα ερωτηματολόγια , που χρησιμοποιήθηκαν 

για την έρευνα : " Μπαρ και Χρήσεις αναψυχής στην περιοχή των 

Εξαρχείων" . 



ΟΝΟΜΑ: .~~ ... f\c.~~~~ .... ~ .................................................. . 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: .. ~ε:~~. ·~ .. ~~ ....... ......... ...... ............... .................. . 
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 

1. Ποιές ώρες λειτουργεί κυρίως? Ώ_ ~-.:., ~ ~ 2 ~~ 
2. Σε τι ηλικές απευθύνεται? > ~ 'C> 
3. Διαθέτει α)υπαίθριο χώρο? -

β)κλειστό χώρο? v 
γ)και τα δύο? -

4. Πόσα τραπέζια έχει στον υπαίθριο χώρο(θέσεις)? --
5. Βρίσκεται σε ισόγειο ή όροφό? ~~.u 
6. Σε τι κτίριο βρίσκεται? 

α)κύρια χρήση( οικία-γραφεία-μαγαζιά):~,~~((::,~'~ '(_ς,_~~ρ C) ;c°' 
c ~"-''c-.. 

β)πόσους ορόφους έχει : ~ 

γ)ποιές είναι οι άλλες συνυπάρχουσες χρήσεις? 7 )-.... ·'°'()&~~ ·= 
δ )σε τι κατάσταση είναι 

• Νεοκλασικό 

• Μεσοπολεμικό 

• Μεταπολεμικό v/ 
• Σύγχρονο 

7. Το κτίριο διαθέτει κλιματισμό-εξαερισμό? ι/ 
8. Παρατηρήσεις για τον δρόμο.στον οποίο βρίσκεται ενταγμένο 

α)συνθήκες κίνησης πεζών-οχημάτων: ~ ~ -r--~ ') 

β) συνθήκες στάθμευσης: ~ν ~ ' 
){επικρατούσες χρήσεις γής: 

9. Παρατηρήσεις για το εσωτερικό του κτιρίου 
(μουσική, φωτισμός, διακόσμηση) : ~ '(:::. 

~~~~D ~~--~ 
) (.;:: ""', ~ ~ 

~{? ~r ζ..ΚΕ-\. \>," ..,._ \ί <.: 

~ ~ μ_"''-., 

1 Ο . Τιμές ποτού ή βασικών μενού ~. ~ ~ ~ l i 5 'ο λ) 
\ β,11 ~ ( 2. '\~~.(:. - χ) 
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1. Ποιές ώρες λειτουργεί κυρίως? ~200- Q 413° 
2 . Σε τι ηλικές απευθύνεται? > i ~ 
3. Διαθέτει α)υπαίθριο χώρο? 

β)κλειστό χώρο? ~ 
γ)και τα δύο? 

4. Πόσα τραπέζια έχει στον υπαίθριο χώρο(θέσεις)? -
5. Βρίσκεται σε ισόγειο ή όροφό? \.. b~~..::;, 
6. Σε τι κτίριο βρίσκεται? 

α)κύρια χρήση( οικία-γραφεία-μαγαζιά) : γ_ο._ ,~,~~~ :u--- 1~-t"~~"" 

β)πόσους ορόφους έχει : .L) 
γ)ποιές είναι οι άλλες συνυπάρχουσες χρήσεις?~ίς,"'-) 0--ν1.: ~ ·J λ~·). (: ~~~: 
δ )σε τι κατάσταση είναι 

• Νεοκλασικό 

• Μεσοπολεμικό 

• Μεταπολεμικό ι./" 
• Σύγχρονο 

7. Το κτίριο διαθέτει κλιματισμό-εξαερισμό? ι.-/ 

8. Παρατηρήσεις για τον δρόμο.στον οποίο βρίσκεται ενταγμένο 
α)συνθήκες κίνησnς πεζών-οχημάτων: ~ζ;,, ~~ <....._ 

β) συνθήκες στάθμευσης: 
γ) επικρατούσες χρήσεις γής: 

9. Παρατηρήσεις για το εσωτερικό του κτιρίου , 
(μουσική ,φωτισμός,διακόσμηση): ~~~~υ-.. . 'D ..... ~x..ck,.~'-'-1c::,'-" 

ί (\ )._~Γ::> 
~ """-"-~ '""" c.. c:::. v..__ \> \..).. ""'--"' . 

' ~) -ς:ο'\_ 'ι<-i:.::s.3'.> "- χ_ρ_C>-.~ '.D ςs.._<ο~ ~'-"'-' ''-- _ 

Q_Dc_\:__ / b ' '-.)"' ~<:::::1--_,~\'<..,~ 

1 Ο . Τιμές ποτού ή βασικών μενού ~ο co ~,;.. · 
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' ·~u . 
1 . Ποιές ώρες λειτουργεί κυρίως? t "-'< ..:. ~ S: \:&~~, ~ ~ - ~_,__, ' · 
2. Σε τι ηλικές απευθύνεται? > l.S> 
3. Διαθέτει α)υπαίθριο χώρο? 

β)κλειστό χώρο? ι/ 
γ)και τα δύο? 

4. Πόσα τραπέζια έχει στον υπαίθριο χώρο(θέσεις)?--=-
5. Βρίσκεται σε ισόγειο ή όροφό? 'C"c> c, '"'(S'<'--0 

6. Σε τι κτίριο βρίσκεται? 
α)κύρια χρήση( οικία-γραφεία-μαγαζιά):~~"' , <ο~~'-~, ~~~~υ.... ,'C~~ \Χ-\ -> 

β)πόσοuς ορόφους έχει : ~ 
γ)ποιές είναι οι άλλες συνυπάρχουσες χρήσεις? 
δ)σε τι κατάσταση είναι 

• Νεοκλασικό 

• Μεσοπολεμικό 
• Μεταπολεμικό ~ 
• Σύγχρονο 

7. Το κτίριο διαθέτει κλιματισμό-εξαερισμό? v 
8. Παρατηρήσεις για τον δρόμο , στον οποίο βρίσκεται ενταγμένο 

α)συνθήκες κίνησης πεζών-οχημάτων:~'-'~"'~ '<-\~ ~"'"'"" 

β) συνθήκε~ στάθμ~υσης:ς,,~~-.:ι ',"b..._~ ~ ~~ ' ~j)ς_~ ~'~'-'~.._, ~χ..~~ 
γ) επικρατουσες χρησεις γης: ~1L~ "-~"""'-'ι.::.~~---.._--,.__, \ '<-"' .:.., ' "- :> . 

9. Παρατηρήσεις για το εσωτερικό του κτιρίου '\ 
(μουσική, φωτισμός, διακόσμηση):~ "''0-...'-i~ ""'~'~ c~x.~~"" ~~ '<.., ~· ~-- '' 

~\.>-~~"') ~~~,.,_,._~ ') 

10. 

" ς:.-_ <"' ( ι' 
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ΟΝΟΜΑ: . t\ ~~;-19:> ....... . ......................... .. ..................................... . 
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1. Ποιές ώρες λειτουργεί κυρίως? ~oe.i_ ~2.~ 1 .l6~ i~
0

= 
2. Σε τι ηλικές απευθύνεται? .4.C) ~' ~....:i-.....J 

3. Διαθέτει α)υπαίθριο χώρο? 
β)κλειστό χώροj 
γ)και τα δύο? v 

4. Πόσα τραπέζια έχει στον υπαίθριο χώρο(θέσεις)? 3:> 
5. Βρίσκεται σε ισόγειο ή όροφό? \.~~~~ 
6. Σε τι κτίριο βρίσκεται? 

α)κύρια χρήση(οικία-γραφεία-μαγαζιά) : ~<Ν ~~, χί,)...~ '-'~":) 

β)πόσους ορόφους έχει : ~ 
γ)ποιές είναι οι άλλες συνυπάρχουσες χρήσεις? 
δ)σε τι κατάσταση είναι 

• Νεοκλασικό 

• Μεσοπολεμικό 
• Μεταπολεμικό V"" 
• Σύγχρονο 

7. Το κτίριο διαθέτει κλιματισμό-εξαερισμό? \J 0-..λ 
8. Παρατηρήσεις για τον δρόμο. στον οποίο βρίσκεται ενταγμένο 

α)συνθήκες κίνησης πεζών-οχημάτων: {o.-..:.x-.:i~ χ.\'3~"' 

β) συνθήκες στάθμευσης: fc,,....:::.,,'C.~ ~~~~ 
γ) επικρατούσες χρήσεις γής:χ.~~~} ~.,._νv·r--."') , '<-°'-~~~':λ..~~ 1()~~ 

9. Παρατηρήσεις για το εσωτερικό του κτιρίου 
(μουσική,φωτισμός,διακόσμηση) : x~~~"J 

ς,, 1~ν" ~~ c \'\._<.>-._b-6 <ς-ι~ ,;, f--~ - ~ 

~ '6~~~~<.λ.λ ~~ 

\\....~ ~ .:>-: '~~~"'" 

10. Τιμές ποτού ή βασικών μενού ·. ς_ ·~ν '<Ls '<c ~~'J' ~ ,~() ~ ( S'\4. ι:2C\ ό r \ 
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~ \ \ 
ΟΝΟΜΑ: .... ~·λ~.~;ς.χν ... ~~.'J~ς_. . .................................................. . 
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1. Ποιές ώρες λειτουργεί κυρίωl? ~~~-'--1' ~ , ~~i!J..> . _ '2 ~ ~C> 
2. Σε τι ηλικές απευθύνεται? > 'b-:- ~ ~ 
3. Διαθέτει α)υπαίθριο χώρο? 

β)κλειστό χώρο? 
γ)και τα δύο?V. 

4. Πόσα τραπέζια έχει στον υπαίθριο χώρο(θέσεις)? ==\-
5. Βρίσκεται σε ισόγειο ή όροφό? \c:.:,~"§--"'-.. 
6. Σε τι κτίριο βρίσκεται? 

α)κύρια χρήση(οικία-γραφεία-μαγαζιά): χ:~ -,~-.. ~' -~ 1 ~ ~~ 

β)πόσους ορόφους έχει : ~ 
γ)ποιές είναι οι άλλες συνυπάρχουσες χρήσεις? '<..ι'-'"'ς__, "'-' 

δ )σε τι κατάσταση είναι 

• Νεοκλασικό 

• Μεσοπολεμικό / 
• Μεταπολεμικό V 
• Σύγχρονο 

7. Το κτίριο διαθέτει κλιματισμό-εξαερισμό?~ 
8. Παρατηρήσεις για τον δρόμο,στον οποίο βρίσκεται ενταγμένο 

α)συνθήκες κίνησης πεζών-οχημάτων:~'~< v ._\ 

β) συνθήκε~ στάθμ~υσης:~~ο.Ν,\ ·'1~~ ~~~ 
γ) ~πικρατουσες χρησει~ γης: l'-c.qy u....'-.;, (.), '<-" <\::.·":> 

9. Παρατηρησεις για το εσωτερικο του κτιριου · 
(μουσική,φωτισμός,διακόσμηση): ~'<:__ 

~V-.~") ~~'-..~,~~ 
\-'--... \)~~<..)-... ~"~~\'"'--ί,,\.Λ.... c~ \.~\.'ί,......z 

~ )< (''- ~' '\ ~ο ... ~ί,\..u-._ ~)<-\J\~ ,'-='.. 

1 Ο . Τιμές ποτού ή βασικών μενού ~~<\:~ Q-€ ( ~ 4.. Q_ ~ ~) 
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ONOMA: .. \.~e~ .................................................. .............. . 
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... ... ... ... .... ... ... .... .. . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . ... ... ... ... .. 

π , , λ , , ? ~aO Γ'\Λ ~C-1. οιες ωρες ειτουργει κυριως . '- ._) - ~ ~ 
2. Σε τι ηλικές απευθύνεται? ~ ~ι<ς:~ . 
3. Διαθέτει α)υπαίθριο χώρο? 

β)κλειστό χώρο? v
γ)και τα δύο? 

4. Πόσα τραπέζια έχει στον υπαίθριο χώρο(θέσεις)? -
5. Βρίσκεται σε ισόγειο ή όροφό? \..rc~ν 
6. Σε τι κτίριο βρίσκεται? 

α)κύρια χρήση(οικία-γραφεία-μαγαζιά) : χ.υ...~, 

β)πόσους ορόφους έχει : b 
γ)ποιές είναι οι άλλες συνυπάρχουσες χρήσεις? 
δ )σε τι κατάσταση είναι 

• Νεοκλασικό 

• Μεσοπολεμικό 
• Μεταπολεμικό V 
• Σύγχρονο 

7. Το κτίριο διαθέτει κλιματισμό-εξαερισμό? v 
8. Παρατηρήσεις για τον δρόμο.στον οποίο βρίσκεται ενταγμένο 

α)συνθήκες κίνησης πεζών-οχημάτων: ιο"--'~ ~l.'~ 

' 

β) συνθήκες στάθμευσης: ~~ δ'~ "--~ . , 
γ) επικρατούσες χρήσεις γής: ~~~U-...~ ~\.ς,,.J, ~ ~ ~ο.... 

9. Παρατηρήσεις για το εσωτερικό του κτιρίου ,. ~ 
(μουσική,φωτισμός , διακόσμηση) : (Ξ ~--v"\_.J\ \:6 ~ '-\'~KV~ l( <\)~ 

1 Ο . Τιμές ποτού ή βασικών μενού (ο 
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'-=>ο 
1. Ποιές ώρες λειτουργεί κυρίως? l::, '<>ο() - 2 4 
2. Σε ΤΙ ηλικές απευθύνεται? > ~~ 
3. Διαθέτει α)υπαίθριο χώρο? 

β)κλειστό χώρο? 

γ)και τα δύο? V. 
4. Πόσα τραπέζια έχει στον υπαίθριο χώρο(θέσεις)? i S 
5. Βρίσκεται σε ισόγειο ή όροφό? ,~c:::.~"'='--~ 
6. Σε ΤΙ κτίριο βρίσκεται? 

α)κύρια χρήση( οικία-γραφε ία-μαγαζιά) : ό..~ \ ~ ~, 

β)πόσους ορόφους έχει : (ά 
γ)ποιές είναι οι άλλες συνυπάρχουσες χρήσεις? '<-~~""' 
δ)σε τι κατάσταση είναι 

• Νεοκλασικό 

• Μεσοπολεμικό 

• Μεταπολεμικό V 
• Σύγχρονο 

7. Το κτίριο διαθέτει κλιματισμό-εξαερισμό? f:"h'->-..(ς,,~'\_(.c,""~ 
8. Παρατηρήσεις για τον δρόμο, στον οποίο βρισκεται ενταγμένο 

α)συνθήκες κίνησης πεζών-οχημάτων: &-J~~~'-'() -u.~ "''"' χ' l\..<:c ~\! '<...' 
C> ;><.,."'-~°'~ \J 

β) συνθήκες στάθμευσης:~~~ <c:.~-J ~~~ 
γ) επικρατούσες χρήσεις γής: (\_.:.,.~'tiλ.~'-U~::> 

9. Παρατηρήσεις για το εσωτερικό του κτιριου 
1 

\ 

(μουσική,φωτισμός,διακόσμηση) : ~ l):y-.~ .... ~ ~~ς.. ~ (~~~~νΌ ~· ~ ) 
'>--.~""-Ί:?J ~~ Ι.ς,'<'~) ' 

Q ..... ~ ~ ,~ ~""'"~'-..jO ,~~ "'~~ι- "'~"-.,.) ""' 
Ό"-ς:.-...)) ~ ~.::...J') ~--..) --"" ~ 

'κ._1 ~~~ ~'-~~~~~νΟ ~'-:: ~~~~ ~~ ~~~"'-~~~~~~~, 
~\. ~.:;.,__ε;:.~~ . 
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~ C>~..> 

1. Ποιές ώρες λειτουργεί κυρίως? ~ 2 . - i S 
2. Σε ΤΙ ηλικές απευθύνεται? 
3. Διαθέτει α)υπαίθριο χώρο? · 

β)κλειστό χώρ??.-
γ)και τα δύο? v 

4. Πόσα τραπέζια έχει στον υπαίθριο χώρο(θέσεις)? ~ 
5. Βρίσκεται σε ισόγειο ή όροφό? \ ~~a . 
6. Σε ΤΙ κτίριο βρίσκεται? 

α)κύρια χρήση( οικία-γραφεία-μαγαζιά):\:~~,'<-\~ 'J \ (j~~~'>--.. . 

β)πόσους ορόφους έχει : b 
γ)ποιές ε ίναι οι άλλες συνυπάρχουσες χρήσεις? 'C.<:.>- ο...<...::."""' ~ ~"'\ -ς.~ ~, ' -

δ)σε ΤΙ κατάσταση είναι · \ -~ 
• Νεοκλασικό 

• Μεσοπολεμικό 
• Μεταπολεμικό v 
• Σύγχρονο 

7. Το κτίριο διαθέτει κλιματισμό-εξαερισμό?/ 
8. Παρατηρήσεις για τον δρόμο.στον οποίο βρίσκεται ενταγμένο 

α)συνθήκες κίνησης πεζών-οχημάτων: ς;,'-.)\} (::'f-~ 

β) συνθήκες στάθμευσης: <.,.'\a -ε,.~~c::. 
γ) επικρατούσες χρήσεις γής: C\.~'-~ -c~ι.-> f'.io..~.,_, ..... 

9. Παρατηρήσεις για το εσωτερικό του κτιρίου 1 

(μουσική, φωτισμός, διακόσμηση) : jf:.tt_,v...." '~ ~'--~(""'-~ 

~~~~ ~'->->-'-"~~"':) 

1 Ο . Τιμές ποτού ή βασικών μενού ~~) '- ~ :.ξ. (1οι:L 'L~~ \ 
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ΟΝ Ο ΜΑ: ... C.C?-;.~E:; ........... ......... .. .................................................. . 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:.~~ .... .\~.\'ί:..~~~-~::. '>. ... . ... .. ............................... ......... . 
... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... .... .. . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ··· ·· 

1. Ποιές ώρες λειτουργεί κυρίως? 1 ~ ~()~ 2 ~ 
0 

2. Σε τι ηλικές απευθύνεται? > ~ S . 
3. Διαθέτει α)υπαίθριο χώρο? 

β)κλειστό χώρο? v · 
γ)και τα δύο? 

4. Πόσα τραπέζια έχει στον υπαίθριο χώρο(θέσεις)? -
5. Βρίσκεται σε ισόγειο ή όροφό?' ΙC>~~ -
6. Σε τι κτίριο βρίσκεται? 

α)κύρια χρήση(οικία-γραφεία-μαγαζιά) : 'c..<.>-..'-"""'''V\:'ςJ' (s~°'-~\.>... 

β)πόσους ορόφους έχει : 6 
γ)ποιές είναι οι άλλες συνυπάρχουσες χρήσεις? ~ ~~ '-"'~' ο-,:\1'.ς_~ -
δ)σε τι κατάσταση είναι ~' -> 

• Νεοκλασικό 

• Μεσοπολεμικό 
• Μεταπολεμικό ι/ 
• Σύγχρονο 

7. Το κτίριο διαθέτει κλιματισμό-εξαερισμό? v/' 
8. Παρατηρήσεις για τον δρόμο.στον οποίο βρίσκεται ενταγμένο 

α)συνθήκες κίνησης πεζών-οχημάτων: ~~νΕ:.- ~'""-"J '<...: \J\λ..ι...'""'-

β) συνθήκες στάθμευσης:<:c.~ ~-e~'<-c:::.. 
γ) επικρατούσες χρήσεις γής: ~~~ύ-.~'"-λ ') ι "----ιc.>..'-~ο-.. -

9. Παρατηρήσεις για το εσωτερικό του κτιριου ,\ 
(μουσική,φωτισμός,διακόσμηση): ζ_W~ ~ ~~'~ (~~~~,-~) 

i\.-:.:,~ (<~~~') ~'-5'\ ~~..;,.""') . 

1 Ο . Τιμές ποτού ή βασικών μενού 
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1. Ποιές ώρες λειτουργεί κυρίως? ~ ~ ~~~- 1. ~ - 0
, ~~3 - 2.4°~ 

2. Σε τι ηλικές απευθύνεται? 
3. Διαθέτει α)uπαίθριο χώρο? / 

β )κλειστό χώρο? v 
γ)και τα δύο? 

4. Πόσα τραπέζια έχει στον υπαίθριο χώρο(θέσεις)?-
5. Βρίσκεται σε ισόγειο ή όροφό? \<c.~"----ι_...::::. 
6. Σε τι κτίριο βρίσκεται? 

α)κύρια χρήση( οικία-γραφεία-μαγαζιά) : - -

β)πόσους ορόφους έχει : Δ._ ~~~.:> , 

γ)ποιές είν~ι οι άλλε~ συνυπάρχουσες χρήσεις?~~~~a.F v-

δ)σε τι κατασταση ειναι ι/· . 
• Νεοκλασικό 

• Μεσοπολεμικό 
• Μεταπολεμικό 

• Σύγχρονο 
7. Το κτίριο διαθέτει κλιματισμό-εξαερισμό? v 
8. Παρατηρήσεις για τον δρόμο,στον οποίο βρίσκεται ενταγμένο 

α)συνθήκες κίνησης πεζών-οχημάτων: (:,'-.)-.f<ς-r-'-' 'J 

β) συνθήκες στάθμευσης: ο'-Κ>~~ δ<ς-'"::> 
γ) επικρατούσες χρήσεις γής: f\o'bύ ~ -~ '--' <ς ":) 

9. Παρατηρήσεις για το εσωτερικό του κτιρίου 
(μουσική ,φωτισμός , διακόσμηση) : %,~· ~ 

1 
~~~ &-.. 

~~-..)\, "~ ~ Ιί,, '-'-' '"'· k:-'t::-~) 

, , , β . . Λ Χ'ιL r ι sσO'S"Q·\ 
1 Ο . Τιμες ποτου η ασικων μενου ' ι \~ \_~ ~ '1 
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1. Ποιές ώρες λειτουργεί κυρίως? .i s <:"'~ - i~α:-_,. / .2.1"3°_ ~ ~0 · 

2. Σε τι ηλικές απευθύνεται? ) ~ .g . 
3. Διαθέτει α)υπαίθριο χώρο? 

β)κλειστό χώρο? V 
γ)και τα δύο? 

4. Πόσα τραπέζια έχει στον υπαίθριο χώρο(θέσεις)?-
5. Βρίσκεται σε ισόγειο ή όροφό? γ · '"ο 
6. Σε τι κτίριο βρίσκεται? 

α)κύρια χρήση(οικία-γραφεία-μαγαζιά) : "ς._c.._~'~'-- . 

β)πόσους ορόφους έχει : 'd.._ 
γ)ποιές είναι οι άλλες συνυπάρχουσες χρήσεις? ~ο..:~ ) , 

δ)σε τι κατάσταση είναι 

• Νεοκλασικό V 
• Μεσοπολεμικό 

• Μεταπολεμικό 

• Σύγχρονο 
7. Το κτίριο διαθέτει κλιματισμό-εξαερισμό?~ 
8. Παρατηρήσεις για τον δρόμο.στον οποίο βρίσκεται ενταγμένο 

α)συνθήκες κίνησης πεζών-οχημάτων: Ε:>υ~J '"-" 

β) συνθήκες στάθμευσης:α.>J ~l'....~'C.-~"J . 
γ) επικρατούσες χρήσεις γής: ~~""-=-~ ~ ·> 

9. Παρατηρήσεις για το εσωτερικό του κτιρίου 
(μουσική, φωτισμός , διακόσμηση) : ~~~ '-'<..ν\. ~- ~ . 

~!...> '('<-- '""'- ~~<>-.. G::,~-..J°') ~ ,~,_;~ 

1 Ο. Τιμές ποτού ή βασικών μενού 4 14 ~ ( ~ s,c:.. c_,\, ,>-... ~ 
θ1 8C ~ (3> G ~~ 
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· · λ · · ? ι2)C'::> ..2rι~ 1 . Ποιες ωρες ειτουργει κυριως . .:i.. - L 

2. Σε τι ηλικές απευθύνεται? GF-. ~ Ίs=-~ . 
3. Διαθέτει α)υπαίθριο χώρο? -

β)κλειστό χώρο? -
γ)και τα δύο? _ 

4. Πόσα τραπέζια έχει στον υπαίθριο χώρο(θέσεις)? -
5. Βρίσκεται σε ισόγειο ή όροφό? '--ς,Q(j....~ . 

6. Σε τι κτίριο βρίσκεται? 
α)κύρια χρήση{οικία-γραφεία-μαγαζιά) : ~'ς_°'~~ '<;...Α_ ~ . 

β)πόσους ορόφους έχει:~ . 
γ)ποιές είναι οι άλλες συνυπάρχουσες χρήσεις?-
δ)σε τι κατάσταση είναι / 

• ΝεοκλασικόV 

• Μεσοπολεμικό 

• Μεταπολεμικό 

• Σύγχρονο 
7. Το κτίριο διαθέτει κλιματισμό-εξαερισμό?/ 
8. Παρατηρήσεις για τον δρόμο,στον οποίο βρίσκεται ενταγμένο 

α)συνθήκες κίνησης πεζών-οχημάτων: E.'->(C v -λ: . 

β) συνθήκες στάθμευσης:D..Ν ~~~'Ξ::~ 
γ) επικρατούσες χρήσεις γής: ('ώ~ Ο>!'-~'-u.:"') 

9. Παρατηρήσεις για το εσωτερικό του κτιρίου 
(μουσική,φωτισμός, διακόσμηση) : ~ν,~~) ~~"-~~") . 

°'-.<="-~ ~~°'-- ς.,,~...:,') ~ ,~·-') . 

10. Τιμές ποτού ή βασικών μενού,~\:.::.~,~ ~ ιQο € L d,J_o~~)<'\ 
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1 . Ποιές ώρες λειτουργεί κυρίως? .i :ι-
2. Σε τι ηλικές απευθύνεται? > \ S 
3. Διαθέτει α)υπαίθριο χώρο? 

β)κλειστό χώρο? 
γ)και τα δύο? V 

4. Πόσα τραπέζια έχει στον υπαίθριο χώρο(θέσεις)?ΏΟ . 
5. Βρίσκεται σε ισόγειο ή όροφό? ~ 1c~c., 
6. Σε τι κτίριο βρίσκεται? 

α)κύρια χρήση(οικία-γραφεία-μαγαζιά) : ~ 

β)πόσους ορόφους έχει:
γ)ποιές είναι οι άλλες συνυπάρχουσες χρήσεις? · 
δ)σε τι κατάσταση είναι 

• Νεοκλασικό V 
• Μεσοπολεμικό 
• Μεταπολεμικό 

• Σύγχρονο 
7. Το κτίριο διαθέτει κλιματισμό-εξαερισμό? ι/ 
8. Παρατηρήσεις για τον δρόμο. στον οποίο βρίσκεται ενταγμένο 

α)συνθήκες κίνησης πεζών-οχημάτων: '=>υ ~ ~ ~ > . 

β) συνθήκες στάθμευσης:<c,~e:.,"ι:"~(~-:::. . 
γ) επικρατούσες χρήσει~ γής: ~-;.~ ~ .ο-: ~, '-...\(c-~ -ν~X.::gu.s:.,, ~ -1'.'(J-e.i.... ~~-\,J 

9. Παρατηρήσεις για το εσωτερικο του κτιριου 
(μουσική,φωτισμός, διακόσμηση) : ~<>c ζ._ . 

χ~"' ι.::::.~ ~....-::,, 1ο~6 '::> 

~~ '<....Qό-_~ ~<.;::) • ~ 

10. Τιμές ποτού ή βασικών μενού ~ -::> ~r ~Ο-:€:: (1-οS:=ί, ο~~ 
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1. Ποιές ώρες λειτουργεί κυρίως? ..l 2 > .::._ i. S-~ Ί i i~ 
0 

- '2. ~ 
0

. ~ 
2. Σε τι ηλικές απευθύνεται? :> ~ 
3. Διαθέτει α)υπαίθριο χώρο? 

β)κλειστό χώρο? 

γ)και τα δύο? / Q_Q 
4. Πόσα τραπέζια έχει στον υπαίθριο χώρο(θέσεις)? 
5. Βρίσκεται σε ισόγειο ή όροφό? ~~--~~~ 
6. Σε τι κτίριο βρίσκεται? 

α)κύρια χρήση( οικία-γραφεία-μαγαζιά): ~~~~Ε ~ t <>--~ '-λ ο-. · 

β)πόσους ορόφους έχει : 3 
γ)ποιές είναι οι άλλες συνυπάρχουσες χρήσεις? ><...~~"J ~υ....~ ~'-'"") 
δ )σε τι κατάσταση είναι 

• Νεοκλασικό 

• Μεσοπολεμικό 

• Μεταπολεμικό a/ 
• Σύγχρονο 

7. Το κτίριο διαθέτει κλιματισμό-εξαερισμό? v 
8. Παρατηρήσεις για τον δρόμο, στον οπο.ισ. ~ίσκεται ενταγμένο 

α)συνθήκες κίνησης πεζών-οχ~ν:"=> ~?ς.v~ 'v~ 

β) συνθήκες στάθμευσης: -
γ) επικρατούσες χρήσεις γής: ν ~'<-~'-~ f'\.~~'<..o-..~::>,'<)_<c-> ι ~ο..:.: 

9. Παρατηρήσεις για το εσωτερικό του κτιρίου 
(μουσική,φωτισμός,διακόσμηση) : ~<::> c..L 1 ~c.~ 

~~~) dς_'-~~<.,.'C:~'J . 

C:>~ -~~ & ~(ς,~""'""- (ι~~) 

1 Ο . Τιμές ποτού ή βασικών μενού 
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1. Ποιές ώρες λειτουργεί κυρίως? 
2. Σε τι ηλικές απευθύνεται? /40 
3. Διαθέτει α)υπαίθριο χώρο? / 

β)κλειστό χώρο? v 
γ)και τα δύο? 

4. Πόσα τραπέζια έχει στον υπαίθριο χώρο(θέσεις)? - -
5. Βρίσκεται σε 'ισόγειο ή όροφό?\.<ς.<.,6~ ~ 
6. Σε τι κτίριο βρίσκεται? 

α)κύρια χρήση( οικία-γραφεία-μαγαζιά): ~-ς-=,'<.J..'.c-") ~""'- Δ·,c-- c..._ 
( \..:)~ -

β)πόσους ορόφους έχει : 5 
γ)ποιές είναι οι άλλες συνυπάρχουσες χρήσεις?~<...-~' & "- --~ 
δ )σε τι κατάσταση είναι 

• Νεοκλασικό 

• Μεσοπολεμικό ,,... 
• Μεταπολεμικό V 
• Σύγχρονο 

7. Το κτίριο διαθέτει κλιματισμό-εξαερισμό?._.......... 
8. Παρατηρήσεις για τον δρόμο.στον οποίο βρίσκεται ενταγμένο 

α)συνθήκες κίνησης πεζών-οχ~ν: Gυ~ v..\. Ν ~ ..J 

β) συνθήκες στάθμευσης:-
γ) επικρατούσες χρήσεις γής: ~ιο-~"°'--~ο (}J~~ '-'L\ :"J _ 

9. Παρατηρήσεις για το εσωτερικό του ~~ου 1 \ 

(μουσική,φωτισμός,διακόσμηση): ~ ~" '-'V---\ (~ο.":\ ' \LC> - '" ~~va) 

~~"'-~~ ~' ί,.~~~ . 
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4 30 ~c., 
1. Ποιές ώρες λειτουργεί κυρίως? Q ~ - <)_ ) · 1 ~ -
2. Σε ΤΙ ηλικές απευθύνεται? >. ~ ~ 
3. Διαθέτει α)uπαίθριο χώρο? Lν' 

β)κλειστό χώρο? 
γ)και τα δύο? 

4. Πόσα τραπέζια έχει στον υπαίθριο χώρο(θέσεις)? 35 
5. Βρίσκεται σε ισόγειο ή όροφό? \<o~"'-v 
6 . Σε τι κτίριο βρίσκεται? 

α)κύρια χρήση(οικία-γραφεία-μαγαζιά) : ·-

β)πόσους ορόφους έχει : -
γ)ποιές είναι οι άλλες συνυπάρχουσες χρήσεις?~ 
δ )σε ΤΙ κατάσταση είναι 

• Νεοκλασικό V 
• Μεσοπολεμικό 
• Μεταπολεμικό 

• Σύγχρονο 
7. Το κτίριο διαθέτει κλιματισμό-εξαερισμό? / 
8. Παρατηρήσεις για τον δρόμο.στον οποίο βρίσκεται ενταγμένο 

α)συνθήκες κίνησης πεζών~~ων: c;'-...JJ<.::.~"') "-'< ~v _ 

β) συνθήκες στάθμευσης:-

γ) επικρατούσες χρήσεις γής: ~t?-~υ-- ~~~~c>-"- () ~ > 
9. Παρατηρήσεις για το εσωτερικό του κτιρίου 

(μουσική , φωΤΙσμός,διακόσμηση): - ~'"'"' ~~ :-'oc_ \::_ _ 

x~v.... ~) ~ ..... :Γ \.~ ~ 

10. Τιμές ποτού ή βασικών μενού '-' "-~Ε::ό-- ~, Ξο k. ( ~cχ::<>~ρ~ 
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έ , λ , , ? ι \ ~a " ~ ~ ..::J 1. Ποι ς ωρες ειτουργει κυριως . ..ι ..l.. - J.. ~ 

2. Σε τι ηλικές απευθύνεται? > ~ S 
3. Διαθέτει α)υπαίθριο χώρο? 

β)κλειστό χώρο? 
γ)και τα δύο? v 

4. Πόσα τραπέζια έχει στον υπαίθριο χώρο(θέσεις)?3S 
5. Βρίσκεται σε ισόγειο ή όροφό? \~c 
6. Σε τι κτίριο βρίσκεται? 

α )κύρια χρήση( οικία-γραφεία-μαγαζιά) : 'c.~ ~' '~ ~) 

β)πόσους ορόφους έχει : 6 
γ)ποιές είναι οι άλλες συνυπάρχουσες χρήσεις?\:~~ . "), 
δ )σε τι κατάσταση είναι 

• Νεοκλασικό 

• Μεσοπολεμικό 
• Μεταπολεμικό v 
• Σύγχρονο 

7. Το κτίριο διαθέτει κλιματισμό-εξαερισμό? ι./' 
8. Παρατηρήσεις για τον δρόμο, στον οποίο βρίσκεται ενταγμένο 

α)συνθήκες κίνησης πεζών~:G\.)υ1c~..\'J '(). vV'\<σV\,_ Ι\..~~ v 

β) συνθήκες στάθμεuσης:-
γ) επικρατούσες χρήσεις γής: 1\..-:::::.~c.o..-- ~' \ .} ~ ~ ~ ~~'*"'-~ . 

9. Παρατηρήσεις για το εσωτερικό του κτιρίου 
(μουσική , φωτισμός , διακόσμηση): 'R-=>c_\c_ 1 ~ οςρ '(_ ' ωχ_~'-1 ο (ζ tsf:--v \. 'C_~ . 

)cο...'ι:'""'- -Q) dtv....'\.~~~ 

&-6'\.\"-.ρ~~~ "\.:::> ~ 19 
~\:_Ν ().,_ 'S ~'{1,ς..'(-"'U'\ 

10. Τιμές ποτού ή βασικών μενού '6.λ~~ ~ 1Qo €.(~0~0~~\ 
~°'(St"-~°'" r::ι,so-E(~ss); ~ 
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ι ς;,C) " q_ 3>ο οσ .30 1. Ποιές ώρες λειτουργεί κυρίως? -12 - ..ι... ..J , 2 ~ - ~ · 
2. Σε τι ηλικές απευθύνεται? '> λ ~~ . 
3. Διαθέτει α)υπαίθριο χώρο? 

β)κλειστό χώρο? 
γ)και τα δύο?v 

4. Πόσα τραπέζια έχει στον υπαίθριο χώρο( θέσεις)? 3 C 
5. Βρίσκεται σε ισόγειο ή όροφό? \.~.;.~"'-~ 
6. Σε τι κτίριο βρίσκεται? 

α)κύρια χρήση(οικία-γραφεία-μαγαζιά): ~~~''t.Au-_ \~~~~ _ 

β)πόσους ορόφους έχει : ~ 
γ)ποιές είναι οι άλλες συνυπάρχουσες χρήσεις?'<..~ <...ρ ) 

1 
, " · 

δ)σε τι κατάσταση είναι 

• Νεοκλασικό 
• Μεσοπολεμικό 
• Μεταπολεμικό ι/ 
• Σύγχρονο 

7. Το κτίριο διαθέτει κλιματισμό-εξαερισμό? ./ 
8. Παρατηρήσεις για τον δρόμο,στον οποίο βρίσκεται ενταγμένο 

(\._..._ 1.. ~ λ\} . α)συνθήκες κίνησης πεζών-οχημάτων: <Ο\...:> <.c\ς.~:::. '(.."" '""'-.b~ ο-

β) συνθήκες στάθμευσης:-
γ) επικρατούσες χρήσεις γής: \\..::.,.~ <->-~ "-\': ->

1 
l:\.b~~°"-

9. Παρατηρήσεις για το εσωτερικό του κτιρίου • \ 
(μουσική,φωτισμός, διακόσμηση) : ~\'\...~~~~ C.δ~~~") -ις~-..Λ...J'"-fc')) 

~~ · - \ C(. (. {\_ ~~ ~ ~~ ιΌ 'C r Ο ~ ~'-6-:_,-) 

(.-\~~ ('ς..L~\ι.Λ.. ~J . 
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~ο Γ"\ ΔC:ιb 
1. Ποιές ώρες λειτουργεί κυρίως? .1 ~ -- L \ 

2. Σε τι ηλικές απευθύνεται? > .λ S> . 
3. Διαθέτει α)υπαίθριο χώρο? 

β)κλειστό χώρο?/ 
γ)και τα δύο? -v 

4. Πόσα τραπέζια έχει στον υπαίθριο χώρο( θέσεις)? ~ 8 
5. Βρίσκεται σε ισόγειο ή όροφό? \.~c:::, 
6. Σε τι κτίριο βρίσκεται? 

α)κύρια χρήση(οικία-γραφεία-μαγαζιά) : ~ο..~ ..... ~<;.:-") ~η~ 
ι . 

β)πόσους ορόφους έχει : S 
γ)ποιές είναι οι άλλες συνυπάρχουσες χρήσεις? x_~~~'-t-') 
δ)σε τι κατάσταση είναι 

• Νεοκλασικό 
• Μεσοπολεμικό 
• Μεταπολεμικό \/ 
• Σύγχρονο 

7. Το κτίριο διαθέτει κλιματισμό-εξαερισμό? ι/' 
8. Παρατηρήσεις για τον δρόμο,στον οποίο βρίσκεται ενταγμένο 

α)συνθήκες κίνησης πεζών-οχημάτων:<D\)(ς_ v ~ ό.'ΙV\..~ ~~c.,\J~~v 
ζ.r f\....c ~'-1 . 

β) συνθήκες στάθμευσης: -
γ) εmκρατούσες χρήσεις γής: (\_i:::.~~~~'~Ις--'"::> - ~~~~~ 

9. Παρατηρήσεις για το εσωτερικό του κτιριου 
(μουσική,φωτισμός,διακόσμηση) : Ε:-6~~,χ~- ~ ~,ν°'- _ 

;χ.~v...~..::.") ~-..Ν-, '-.\,.,.~~°':) . 

~~~~'-i °' ~ ...... ~~~'-<--~'--' 'c....'-'v'-~~~ς-\ ~ 
~~-

( ~οΔ~ \ 'ς.ι>---'\~) 
1 Ο. Τιμές ποτού ή βασικών μενού ~ / Q_ D € 1° 
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1. Ποιές ώρες λειτουργεί κυρίως? λ ~ σ~.- Ω) 
2. Σε ΤΙ ηλικές απευθύνεται?.:>~~ 
3. Διαθέτει α)υπαίθριο χώρο? 

β)κλειστό χώρο? ι/ 
γ)και τα δύο? 

4. Πόσα τραπέζια έχει στον υπαίθριο χώρο(θέσεις)? -
5. Βρίσκεται σε ισόγειο ή όροφό? \ς._,,ζ;,~~ . 
6. Σε ΤΙ κτίριο βρίσκεται? 

α)κύρια χρήση( οικία-γραφεία-μαγαζιά) : c Q u... ~ , 'c. \λ ""°' ·-: .. -' ""' · 
β)πόσους ορόφους έχει : ~ . 
γ)ποιές είναι οι άλλες συνυπάρχουσες χρήσεις? '!>_~ 
δ )σε ΤΙ κατάσταση είναι 

• Νεοκλασικό V-
• Μεσοπολεμικό 
• Μεταπολεμικό 
• Σύγχρονο 

7. Το κτίριο διαθέτει κλιματισμό-εξαερισμό? v 
8. Παρατηρήσεις για τον δρόμο, στον οποίο βρίσκεται ενταγμένο 

α)συνθήκες κίνησης πεζών-οχημάτων: <o~-.J <ς ~v.."). 

β) συνθήκες στάθμευσης: "'~ ς. ~~~~. 
γ) επικρατούσες χρήσεις γής: ~-.:.,.~<-'--~'-χ.λ'ς-"). 

9. Παρατηρήσεις για το εσωτερικό του κτιρίου -ε, J ~ ~~"-= ~, 
(μουσική , φωΤΙσμός, διακόσμηση) : ~c'L c- ?:Js,ν ,-<l, 6ε- ~ ~ 

~<:..,-.J~~-..1~ ι:.) ...._'-............_ '<-~ .... ~ '-''-.. 

''ί,~1f>. 

1 Ο . Τιμές ποτού ή βασικών μενού ~ ~ · ~ ~, i Ο € ( ~ο<; b ~- ~ 
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ΟΝΟΜΑ: .\J v.--.-\~~~~~ .. ~~ς;, ................................................... .. 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : .. ~ .. ~ ~~"':'-;.~\ ........................................................... . 
... .... ... ... ... ... ... ... ... .. . ... ... ... .... ... ... .... ... .... ... ... ... .... .... ... ... ... ... ... ... .... ... ... .... .. 

- ·ο 

1. Ποιές ώρες λειτουργεί κυρίως? ~ ~ 0 ;) - 2 ~ ~ 
2. Σε τι ηλικές απευθύνεται?>~ 
3. Διαθέτει α)υπαίθριο χώρο? 

β)κλειστό χώρο? 
γ)και τα δύο? v--

4. Πόσα τραπέζια έχει στον υπαίθριο χώρο(θέσεις)? i.Q. 
5. Βρίσκεται σε ισόγειο ή όροφό? \r.:,~~c., 
6. Σε τι κτίριο βρίσκεται? 

α)κύρια χρήση( οικία-γραφεία-μαγαζιά) : '<-<>-""-= '-'--' 

β)πόσους ορόφους έχει : b 
γ)ποιές είναι οι άλλες συνυπάρχουσες χρήσεις?~ ~() ~1.., ·~ _)~ ~ .... 

δ )σε τι κατάσταση είναι 

• Νεοκλασικό 

• Μεσοπολεμικό 
• Μεταπολεμικό ..../ 
• Σύγχρονο 

7. Το κτίριο διαθέτει κλιματισμό-εξαερισμό? V 
8. Παρατηρήσεις για τον δρόμο,στον οποίο βρίσκεται ενταγμένο 

α)συνθήκες κίνησης πεζών-οχημάτων: ~'-J'-1~\,)._) '<.\'-1"'-<o,v.... . '-='~ ~~~v 

β) συνθήκες στάθμευσης: ~~"'~~~~"' 
γ) επικρατούσες χρήσεις γής:~~~"-'<.λ: > 

9. Παρατηρήσεις για το εσωτερικό του κτιρίου 
(μουσική, φωτισμός, διακόσμηση) : (:. ~~ ~- ~~c:, \>.uc..L 

~ ""t:,-·~ ~'-Δ..J';:: ~~~-.) 

(~\.~"\~ <:::> -~ - <:.,;. -

~-~~"\.j~ ~ '--~'<...(_,,ς._, "''""'~"""'-

1 Ο. Τιμές ποτού ή βασικών μενού 
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π , • λ , , ?l~,"3C_2QO<::> 2.3'.χ.>.-~ 1. οιες ωρες ειτουργει κυριως . · / 
2. Σε τι ηλικές απευθύνεται? > ~ Ξ 
3. Διαθέτει α)υπαίθριο χώρο? 

β)κλειστό χώρο? 
γ)και τα δύο? V 

4. Πόσα τραπέζια έχει στον υπαίθριο χώρο(θέσεις)? G 

ο<.> 

5. Βρίσκεται σε ισόγειο ή όροφό? \~~ ο . 
6. Σε τι κτίριο βρίσκεται? , 

α)κύρια χρήση(οικία-γραφεία-μαγαζιά) : o...~~,'V\~) ι ~ ~~ ~' "' 

β)πόσους ορόφους έχει : (2, . 
γ)ποιές είναι οι άλλες συνυπάρχουσες χρήσεις? \:' 
δ)σε τι κατάσταση είναι 

• Νεοκλασικό 

• Μεσοπολεμικό 
• Μεταπολεμικό v 
• Σύγχρονο 

7. Το κτίριο διαθέτει κλιματισμό-εξαερισμό? ι/ 
8. Παρατηρήσεις για τον δρόμο . στον οποίο βρίσκεται ενταγμένο 

α)συνθήκες κίνησης πεζών-οχημάτων: 6....J'f-.. ι.ι--\ 

β) συνθήκες στάθμευσης: '(; ~- . .::.., 
γ) επικρατούσες χρήσεις γής: t-=~~ ~ ~ ~ "") 

9. Παρατηρήσεις για το εσωτερικό του κτιρίου 
(μουσική,φωτισμός,διακόσμηση) : '\::_ ~'k;>ς.-Jc.ι i<:>J..· ~ 

1 
\c<- \:_ 1 !\' 0~ 

χ~, · ι~ _) ~"""--'~~~<::-~ . 
\.: ...:.:,~~ ·'-\~ <.:-; ,.._......_x.....:::,<c~'-' ί,_ ............ 

c, -€. (~ο~ ο ~e~ 
1 Ο. Τιμές ποτού ή βασικών μενού \Cl..C ·\:- ) • ~ r2 · · 
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1. Ποιές ώρες λειτουργεί κυρίως? .2 2 °'·:_ 2 ~ ~~-
2. Σε τι ηλικές απευθύνεται? 2..S - 4. C· . 

3. Διαθέτει α)υπαίθριο χώρο? 
β)κλειστό χώρο? v" 
γ)και τα δύο? 

4. Πόσα τραπέζια έχει στον υπαίθριο χώρο(θέσεις)? 
5. Βρίσκεται σε ισόγειο ή όροφό? \ c.:.~ ~'ς- ~ . 

6. Σε τι κτίριο βρίσκεται? 

α)κύρια χρήση(οικία-γραφεία-μαγαζιά) : 'Uλ~'-~ \ ~ <;.,.\.~ 

β)πόσους ορόφους έχει : 6 
γ)ποιές είναι οι άλλες συνυπάρχουσες χρήσεις? t.~~~~'~"') 

, , ( 
δ )σε τι κατασταση ειναι 

• Νεοκλασικό 
• Μεσοπολεμικό 

• Μεταπολεμικό ../ 
• Σύγχρονο 

7. Το κτίριο διαθέτει κλιματισμό-εξαερισμό? ι/ 
8. Παρατηρήσεις για τον δρόμο, στον οποίο βρίσκεται ενταγμένο 

α)συνθήκες κίνησης πεζών-οχημάτων:<:::..~ 'l<-.v '"""-

β) συνθήκες στάθμευσης: b ~ς,,,.'ς_.Ο:::~ . 
γ) επικρατούσες χρήσεις γής: ~~~~°'--~, ....__, =-:> . 

9. Παρατηρήσεις για το εσωτερικό του κτιρίου 
(μουσική,φωτισμός, διακόσμηση):Ε:; 1~--4\.~ 1 e~~~\ χ.υ-

~'-)) \'<"'·C:t'-.J~ ~~~ ~~ ο--~ 
~ <-'-' ~ '<~-<.:-W "'<.!') ~'U......,\:.~~\Q -kr ~κ ...Jv C.\'G\-

~ ~ \...C:--. \_ ...ς_ ~ ~ <ς.. \:_ \, Ε:'<-

10. Τιμές ποτού ή βασικών μενού 8ι~~ ( ?βC>Ο 'b° e >--) 
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-.. ς,JC;. 

1. Ποιές ώρες λειτουργεί κυρίως? 2 .J ...::.---_ 2 4 
2. Σε ΤΙ ηλικές απευθύνεται? ~ ~ 8 
3. Διαθέτει α)υπαίθριο χώρο? 

β)κλειστό χώρο? 
γ)και τα δύο?\./"" 

4. Πόσα τραπέζια έχει στον υπαίθριο χώρο(θέσεις)? f1. 
5. Βρίσκεται σε ισόγειο ή όροφό? '~~0~-" 
6. Σε ΤΙ κτίριο βρίσκεται? 

α)κύρια χρήση(οικία-γραφεία-μαγαζιά): '<ό.. "c.,,~·<c-'),~~ ~ 

β)πόσους ορόφους έχει: b 
γ)ποιές είναι οι άλλες συνυπάρχουσες χρήσεις?\:.~~\C::-1 c-...~~u-. -ί,. 
δ)σε ΤΙ κατάσταση είναι / 

• Νεοκλασικό 

• Μεσοπολεμικό / 
• Μεταπολεμικό v 
• Σύγχρονο 

7. Το κτίριο διαθέτει κλιματισμό-εξαερισμό? V' 
8. Παρατηρήσεις για τον δρόμο.στον οποίο βρίσκεται ενταγμένο 

α)συνθήκες κίνησης πεζών-οχημάτων: "'-....> '('.v .\ . 

β) συνθήκες στάθμευσης:c; '::,~-c..o ~ . 
γ) επικρατούσες χρήσεις γής: f\.....:::.~'C.υ-~'~.1,,-~ -

9. Παρατηρήσεις για το εσωτερικό του κτιρίου _ 
(μουσική, φωτισμός, διακόσμηση) : Ε:.~~ .,ν:::..._- =-E--.i ""'- · 

'Κ~'"""'-1?-) "'~' ~'C-~ "::> 

'--'\ - "'~~" ...,..__ <t; ......... ~~~""'1ο~ 
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·~..::, ~ <:::::. ~::i 
1. Ποιές ώρες λειτουργεί κυρίως? .Q.~ -

2. Σε τι ηλικές απευθύνεται? >;)..Ο 
3. Διαθέτει α)uπαίθριο χώρο? 

β)κλειστό χώρο?ι/ 
γ)και τα δύο? 

4. Πόσα τραπέζιglχει στον υπαίθριο χώρο(θέσεις)? -
5. Βρίσκεται σε1σόγειο ή όροφό?\~-.:J. 
6. Σε τι κτίριο βρίσκεται? 

α)κύρια χρήση(οικία-γραφεία-μαγαζιά) : XS.....~'-'CA'-<ς-J ι οο~~--- · 

β)πόσους ορόφους έχει: ce) . 
γ)ποιές είναι οι άλλες συνυπάρχουσες χρήσεις? '<.ό..~~~cλ.._~'-
δ)σε τι κατάσταση είναι 

• Νεοκλασικό 

• Μεσοπολεμικό 
• Μεταπολεμικό \./"" 
• Σύγχρονο 

7. Το κτίριο διαθέτει κλιματισμό-εξαερισμό? / 
8. Παρατηρήσεις για τον δρόμο.στον οποίο βρίσκεται ενταγμένο 

α)συνθήκες κίνησης πεζών-οχημάτων: 6 ~r-v ~ . 

β) συνθήκες στάθμευσης:~1c.;~> . 
γ) επικρατούσες χρήσεις γής: ~'ς.u..._~'-"-:::.~ ~ 

9. Παρατηρήσεις για το εσωτερικό του κτιριου 
(μουσική,φωτισμός,διακόσμηση) : ~\.(_ .Cec: 'L'°b\J 1...xd -- ~~-- .J<::J \ 

x~~-J ~~,,lc::.~~) . 

~~?-.S->... ~ '-.."-'._'ς_~.._~~~ 

1 Ο . Τιμές ποτού ή βασικών μενού 8 1 110 έ ( :S~ ~ Ef"-\ 
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1. Ποιές ώρες λειτουργεί κυρίως? ~ <Ν-: l 'e., ~
0 

2. Σε τι ηλικές απευθύνεται? ""i" '\λ'->->"C' <.c'-,jo ' 
3. Διαθέτει α)υπα ίθριο χώρο? 

β)κλειστό χώροV 
γ)και τα δύο? 

4. Πόσα τραπέζια έχει στον υπαίθριο χώρο(θέσεις)? -
5. Βρίσκεται σε ισόγειο ή όροφό? \ ~ ~~υ 
6. Σε τι κτίριο βρίσκεται? 

α)κύρια χρήση(οικία-γραφεία-μαγαζιά) : 'C9'.. ,~~~ ( \s&~ u--.... 

β)πόσους ορόφους έχει :(; 

γ)ποιές είναι οι άλλες συνυπάρχουσες χρήσεις? "-°"-~ ,~ 
δ )σε τι κατάσταση είναι 

• Νεοκλασικό 

• Μεσοπολεμικό 
• Μεταπολεμικό v 
• Σύγχρονο 

7. Το κτίριο διαθέτει κλιματισμό-εξαερισμό? ι/ 
8. Παρατηρήσεις για τον δρόμο,στον οποίο βρίσκεται ενταγμένο 

α)συνθήκες κίνησης πεζών-οχημάτων: ιe.L) '?<- '-'-\ 

β) συνθήκες στάθμευσης: b '21<>'1!,.~ ~ 
γ) επικρατούσες χρήσεις γής: f'.-.~~ '°'-~, .t..-~ _ 

9. Παρατηρήσεις για το εσωτερικό του κτιριου \ 
(μουσική ,φωτισμός,διακόσμηση): E:t:_,~-..J ~ ~-~c: .. ,x.A (e:: ~ό...~ --~' -ς_6 

E-'-Y\,c:::.~cs'> ,~-\.<.....~~°'::) 

10. Τιμές ποτού ή βασικών μενού ~<ς.") Uι 2 s € ( e~ b~N 
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1. Ποιές ώρες λειτουργεί κυρίως? 1 (,0 0
- ~ e:,co 

/ 
2 l o."J ~ 2. e>o · 

2. Σε ΤΙ ηλικές απευθύνεται? :> Qo 
3. Διαθέτει α}υπαίθριο χώρο? 

β}κλειστό χώρο? 
γ)και τα δύο?/ 

4. Πόσα τραπέζια έχει στον υπαίθριο χώρο(θέσεις}? .10 
5. Βρίσκεται σε ισόγειο ή όροφό? '-<-~ 
6. Σε τι κτίριο βρίσκεται? 

α)κύρια χρήση( οικία-γραφεία-μαγαζιά) : 'cc.λ.'~' 'ς_"..,,. ~ 

β)πόσους ορόφους έχει: f ... 
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δ )σε τι κατάσταση είναι 

• Νεοκλασικό 
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β)κλειστό χώρο?V 
γ)και τα δύο? 
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α)συνθήκες κίνησης πεζών-οχημάτων: Ό'-...J}< "'-.\. . 

β) συνθήκες στάθμευσης: δ ~~~iE:- :::> . 
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1. Ποιές ώρες λειτουργεί κυρίως? l. ~ - ~ 8 
2. Σε τι ηλJκές απευθύνεται?> i ~ · 
3. Διαθέτει α)υπαίθριο χώρο? 

β)κλειστό χώρο? V' 
γ)και τα δύο? 

4. Πόσα τραπέζια έχει στον υπαίθριο χώρο(θέσεις)? -
5. Βρίσκεται σε ισόγειο ή όροφό? '-~~ο . 
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7. Το κτίριο διαθέτει κλιματισμό-εξαερισμό? ~ 
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α)συνθήκες κίνησης πεζών-οχημάτων: G-..)·.J~1'~":? . 
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2. Σε τι ηλικές απευθύνεται? >.l:+ 
3. Διαθέτει α)υπαίθριο χώρο? 

β)κλειστό χώρο?V 
γ)και τα δύο? 

4. Πόσα τραπέζια έχει στον υπαίθριο χώρο(θέσεις)?-
5. Βρίσκεται σε ισόγειο ή όροφό? \«:.~ο . 
6. Σε τι κτίριο βρίσκεται? 
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7. Το κτίριο διαθέτει κλιματισμό-εξαερισμό?\.../ 
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γ)και τα δύο? 
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• Μεσοπολεμικό 
• Μεταπολεμικό 

• Σύγχρονο 
7. Το κτίριο διαθέτει κλιματισμό-εξαερισμό? / 
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1. Ποιές ώρες λειτουργεί κυρίως? 21 ·-
2. Σε τι ηλικές απευθύνεται?/.!.~ . 
3. Διαθέτει α)υπαίθριο χώρο? 

β)κλειστό χώρο?\/ 
γ)και τα δύο? 

4. Πόσα τραπέζια έχει στον υπαίθριο χώρο(θέσεις)?-
5. Βρίσκεται σε ισόγειο ή όροφό? 1~~0 '< r i.o -=-~~u . 
6. Σε τι κτίριο βρίσκεται? 

α )κύρια χρήση( οικία-γραφεία-μαγαζιά) : ~·~:{<. -ς: ~ρ <λ 

β}πόσους ορόφους έχει : 1. . 
γ)ποιές είναι οι άλλες συνυπάρχουσες χρήσεις?ι 
δ}σε τι κατάσταση είναι / 

• Νεοκλασικό Ί./ 

\.,-,~, 

• Μεσοπολεμικό 
• Μεταπολεμικό 

• Σύγχρονο 
7. Το κτίριο διαθέτει κλιματισμό-εξαερισμό? J 
8. Παρατηρήσεις για τον δρόμο.στον οποίο βρίσκεται ενταγμένο 

α)συνθήκες κίνησης πεζών-οχημάτων: ~υχv-:._ \Cλ.'-J"'fc."' 

β) συνθήκες στάθμευσης:~~ ~,~"ο~' ~~"-~· 
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2. Σε τι ηλικές απευθύνεται? > \ S . 
3. Διαθέτει α)υπαίθριο χώρο? 

β)κλειστό χώρο? 
γ)και τα δύο? V 

4. Πόσα τραπέζια έχει στον υπαίθριο χώρο( θέσεις)? QO · 
5. Βρίσκεται σε ισόγειο ή όροφό? '< ~ο ~ί, ~ 
6. Σε τι κτίριο βρίσκεται? 

α)κύρια χρήση{ οικία-γραφεία-μαγαζιά) : ~~'-°' . 

β)πόσους ορόφους έχει : l 
γ)ποιές είναι οι άλλες συνυπάρχουσες χρήσεις?~~~~ '-e>--.. 

δ)σε τι κατάσταση είναι 

• Νεοκλασικό 

• Μεσοπολεμικό V 
• Μεταπολεμικό 

• Σύγχρονο 
7. Το κτίριο διαθέτει κλιματισμό-εξαερισμό? ..../ 
8. Παρατηρήσεις για τον δρόμο,στον οποίο βρίσκεται ενταγμένο 
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β) συνθήκες στάθμευσης:~~~~")~' ~~()...J... ~'c'\~~e~~'> . 
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• Νεοκλασικό 

• Μεσοπολεμικό/ 
• Μεταπολεμικό 

• Σύγχρονο 
7. Το κτίριο διαθέτει κλιματισμό-εξαερισμό? V 
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, , λ , , ? .l.noιe- 2 ι ~~ 1. Ποιες ωρες ειτουργει κυριως. ~ - ~ 

2. Σε τι ηλικές απευθύνεται? >2..0 · 
3. Διαθέτει α)υπαίθριο χώρο? 

β}κλειστό χώρο? v 
γ)και τα δύο? 

4. Πόσα τραπέζια έχει στον υπαίθριο χώρο{θέσεις)? .._ 
5. Βρίσκεται σε ισόγειο ή όροφό? 'ς-.,,-:::.~~ , 

6. Σε ΤΙ κτίριο βρίσκεται? 
α)κύρια χρήση{ οικία-γραφεία-μαγαζιά):~ "-~e ~ 

β )πόσους ορόφους έχει: --
γ )ποιές είν~ι οι άλλε~ συνυπάρχουσες χρήσεις?\!'~~Γ\...-v1~~<"9-~'U":> 
δ)σε ΤΙ κατασταση ειναι ~ Q •>-,v;.-\<.>-- . 

• Νεοκλασικό 

• Μεσοπολεμικό.../ 
• Μεταπολεμικό 

• Σύγχρονο 
7. Το κτίριο διαθέτει κλιματισμό-εξαερισμό?~ 
8. Παρατηρήσεις για τον δρόμο, στον οποίο_ ~ίσκεται ενταγμένο ~ :-- , • 

α)συνθήκες κίνησης πεζών-ο~ων: ~;><-ν~ 'V.ν~~v... ("\..G;:-a--ν · 

β) συνθήκες στάθμευσης:~ ut\._~~"'~v ~""' c~--.1~ ~"c~~ε?~~~:>. 
γ) επικρατούσες χρήσεις γής:~~~"">, "-~-ε.6...~ ~~:> 

9. Παρατηρήσεις για το εσωτερικό του κτιρίου , , 
(μουσική,φωΤΙσμός,διακόσμηση): Σ '<.λ."'-~~""b ~Chtu c r ~~-
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2. Σε τι ηλικες απευθυνεται? >.i δ . 

3. Διαθέτει α)υπαίθριο χώρο? 
β}κλειστό χώρο? 
γ)και τα δύο? v 

4. Πόσα τραπέζια έχει στον υπαίθριο χώρο(θέσεις)? 3.G 
5. Βρίσκεται σε ισόγειο ή όροφό? \.~c . 
6. Σε τι κτίριο βρίσκεται? 

α}κύρια χρήση(οικία-γραφεrα-μαγαζιά): "t-~~Ι"ς-~~""~ι~~ . 

β )πόσους ορόφους έχει: l 
γ}ποιές είναι οι άλλες συνυπάρχουσες χρήσεις?~~~&.::>~'-)..)ι~a. 
δ)σε τι κατάσταση είναι 

• Νεοκλασικό J 
• Μεσοπολεμικό 
• Μεταπολεμικό 

• Σύγχρονο 
7. Το κτίριο διαθέτει κλιματισμό-εξαερισμό? V 
8. Παρατηρήσεις για τον δρόμο.στον οποίο βρίσκεται ενταγμένο 

α)συνθήκες κiνησης πεζών-οχημάτων: ~v)<.ν~ . 

β) συνθήκες στάθμευσης:~.~ 'c ~ ~ε:- > . 
γ) εrnκρατούσες χρήσεις γής: ~c:..~'<...c>'~''-.λ'"=° ~, '\! <=ν -ς_ ~~ ,χ.σί,_ . 

9. Παρατηρήσεις για το εσωτερικό του κτιρίου 
(μοuσική,φωτισμός,διακόσμηση): c~~'~ ~~-..k,'~ 

~~~~) '\_~l.c.'<:>~.)f ι;.."""-\J L~~ ~~~ 
~ ~ ~~' ~<:) • '(:Γ 4::,ο-.Jι~~ ~ 

-Ε.44-



ΜΠΑΡ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ 

ΟΝΟΜΑ:~~\:~\.Ω.. ................................................................... . 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: .. ~-e-~\:υ.'<-\~':-1 ... 6~ ................................................ . 
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 

1. Ποιές ώρες λειτουργεί κυρίως? 
2. Σε τι ηλικές απευθύνεται? 
3. Διαθέτει α)υπαίθριο χώρο? 

β)κλειστό χώρο? ι/ 
γ)και τα δύο? 

4. Πόσα τραπέζια έχεJ στον υπαίθριο χώρο(θέσεις)? -
5. Βρίσκεται σε ισόγειο ή όροφό? ~ζS'-~~ . 

6. Σε τι κτίριο βρίσκεται? 
α)κύρια χρήση(οικία-γραφεία-μαγαζιά) : ~o-'c'~~"), ?)?~~ ~ό-.... 

β)πόσους ορόφους έχει : q 
γ)ποιές είναι οι άλλες συνυπάρχουσες χρήσεις?~-. '-' , ...,...__-υ..... . 
δ)σε τι κατάσταση είναι 

• Νεοκλασtκό 

• Μεσοπολεμικό 

• Μεταπολεμικό V 
• Σύγχρονο 

7. Το κτίριο διαθέτει κλιματισμό-εξαερισμό? 
8. Παρατηρήσεις για τον δρόμο,στον οποίο βρίσκεται ενταγμένο 

α)συνθήκες κίνησης πεζών-οχημάτων: ~-..)κ~ 

β) συνθήκες στάθμευσης: ~~~~υί,<---:> 1 .ο~ S ~~~ ~<---~ 
γ) επικρατούσες χρήσεις γής:Ν:>~'.<:...'--υ:: ') / \j~'<....~U-..k.'-~ 

9. Παρατηρήσεις για το εσωτερικό του κτιρίου · 
(μουσική,φωτισμός, διακόσμηση) : ς'οc.~ ~-...χο" ~ ,κο-~---t:ρ'::::> --..}"""-<c:.y..., ~ 

ο Τ , , , β , , ../ , ...... , ~ ~Ό ~ 1 . ιμες ποτου η ασικων μενου r--~~·..;;__, . ' 
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ΜΠΑΡ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ 

ΟΝ Ο ΜΑ: .. K~t'b-~ ~"*λQ ........................................................... . 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:.~~λ~~~~-~ ......................................................... . 
... ... ... ..... ... ... ... .. . ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... .... .... ..... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..... 

1. Ποιές ώρες λειτουργεί κυρίως? 2.i s 
6

-- ~ ~ ~ 
2. Σε τι ηλικές απευθύνεται? > ~ 2 
3. Διαθέτει α)υπαίθριο χώρο? 

β)κλειστό χώρο? V 
γ)και τα δύο? 

4. Πόσα τραπέζια έχει στον υπαίθριο χώρο(θέσεις)? _ 
5. Βρίσκεται σε ισόγειο ή όροφό?\.~~~~ 
6. Σε τι κτίριο βρίσκεται? 

α)κύρια χρήση(οικία-γραφεία-μαγαζιά): cQu..~ 

β)πόσους ορόφους έχει : l 
γ)ποιές είναι οι άλλες συνυπάρχουσες χρήσεις? LQu__~ 
δ)σε τι κατάσταση είναι 

• Νεοκλασικό ι/' 
• Μεσοπολεμικό 
• Μεταπολεμικό 

• Σύγχρονο 
7. Το κτίριο διαθέτει κλιματισμό-εξαερισμό? v 
8. Παρατηρήσεις για τον δρόμο,στον οποίο βρίσκεται ενταγμένο 

α)συνθήκες κίνησης πεζών-οχημάτων: c..~"(<--v ~ • 

β) συνθήκες στάθμευσης:~ιc:,~~ . 
γ) επικρατούσες χρήσεις γής:\\..~1c..~'~"~~) .J~~Ίsc:.--\c.'-~ . 

9. Παρατηρήσεις για το εσωτερικό του κτιρίου / 

(μουσική, φωτισμός, διακόσμηση):~~~ ~ ~"""' ~~~~ , ~ ~~~'°' 

~ ~~~ .ς ?<<>--~~ ~~,~~ . 
~<:_'(__ (~~~- Ε~~,\χί,\ 

1 Ο . Τιμές ποτού ή βασικών μενού ~.80 



ΜΠΑΡ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ 

ONOMA:_.ea~~~~ .... c...e~~T~~ - .t~ :4λ~ο .. :~~--~--~~-~ .V\..~. 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ... Θ.c.~-'-·cο"ο.~ο~) . .i.Q:ι:\ .. .. ...... ..... ......................... . 
.. .. .... .. . ... ... .... ... ... ... ... ... .... .... ... ..... .... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... .... ... .... .. . ... ... ... ... ... 

1 π , , λ , . ? 2 ~ ~\) Ι"""\ ~ ~ . οιες wρες ειτουργει κυριως . - ..{. 
2. Σε τι ηλικές απευθύνεται?/ 1 '2 
3. Διαθέτει α)υπαίθριο χώρο? 

β)κλειστό χώρο?/ 
γ)και τα δύο? 

4. Πόσα τραπέζια έχει στον υπαίθριο χώρο(θέσεις)? -
5. Βρίσκεται σε ισόγειο ή όροφό? ,e:.6~c 

6. Σε τι κτίριο βρίσκεται? . 
α)κύρια χρήση(οικία-γραφεία-μαγαζιά) : '<1: ~~~ Ί:}:.~..j k 1 ~Λν'""-') _ 

β)πόσους ορόφους έχει: l . 
γ)ποιές είναι οι άλλες συνυπάρχουσες χρήσεις? 
δ)σε τι κατάσταση είναι 

• Νεοκλασικό / 
• Μεσοπολεμικό 

• Μεταπολεμικό 

• Σύγχρονο 
7. Το κτίριο διαθέτει κλιματισμό-εξαερισμό?/ 
8. Παρατηρήσεις για τον δρόμο.στον οποίο βρίσκεται ενταγμένο 

α)συνθήκες κίνησης πεζών-ο~ ~~ ~~~ς;:~~'>. 

β) συνθήκες στάθμευσης: vχ.' , 
γ) επικρατούσες χρήσεις γής:-..ο-..~~~<c// '- <?ν.b 1 νς-u'<~~,χ-~ · 

9. Παρατηρήσεις για το εσωτερικό του κτιρίου , 
(μουσική,φωτισμός,διακόσμηση):·.χ~"'~; ~~-,ι=>'-.c-~":> 

1 Ο. Τιμές ποτού ή βασικών μενού χ~~~ 4
1 
iO €_ 
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ΜΠΑΡ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ 

ΟΝΟΜΑ:3~ .. ~~~~~ί,~-:\".~ ... {~~~.~. ';\~~~\ ..................... . 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: .. \;:.Q..~~~)..\.)-.j ... S.~ , ............................................... . 
.................................................................................................................... 

3>0 ~ 

1. Ποιές ώρες λειτουργεί κυρίως? λ.S - l. λ. 
2. Σε ΤΙ ηλικές απευθύνεται? )!..<ο. 
3. Διαθέτει α)υπαίθριο χώρο? 

β)κλειστό χώρο?\/" 
γ)και τα δύο? 

4. Πόσα τραπέζια έχει στον υπαίθριο χώρο(θέσεις)?-
5. Βρίσκεται σε ισόγειο ή όροφό? \6=:.ο~<=> . 
6. Σε ΤΙ κτίριο βρίσκεται? 

α)κύρια χρήση(οιιάα-γραφεία-μαγαζιά): ~u-~'-U.x"'-> ,~~~~ _ 

β)πόσους ορόφους έχει : 4 . 
γ)ποιές είναι οι άλλες συνυπάρχουσες χρήσεις?Lύ...~<c..~'<:::-~~ °Χ<..λ~ ~-') 
δ)σε ΤΙ κατάσταση είναι ~~~~ ' 

• Νεοκλασικό 

• Μεσοπολεμικό 

• Μεταπολεμικό/ 
• Σύγχρονο 

7. Το κτίριο διαθέτει κλψατισμό-εξαερισμό? ι./ 
8. Παρατηρήσεις για τον δρόμο,στον οποίο βρίσκεται ενταγμένο 

α)συνθήκες κίνησης πεζών-οχημάτων:"'*"~ ό...)~"' ~°"..,\.'"~~.J · 

β) συνθήκες στάθμευσης:~~~~t~=>. 
γ) επικρατούσες χρήσεις γής:~~~'Χλ.\:") ,'-J~~ΊP-"-\\.L~ . 

9. Παρατηρήσεις για το εσωτερικό του κτιρίου ~ , 
(μουσική,φωΤΙσμός,διακόσμηση): ~~~~ ς~~ ~ \.~'=>°:J..,.' "L-.jρ, ~~ 

~~~~\~.J~ 

~ ~ '-..Q....'ς_~~'""-'--""' ι ε:-~λ "<;._Q~'-~ ,.~ ~'-~ 
"ι<--.~~~ -

1 Ο. Τιμές ποτού ή βασικών μενού ~<Ο~' χρ~~·. ~ .<:Ι .. Ο-€ 
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ΜΠΑΡ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ 

ΟΝΟΜΑ:. Ί° Q ... ~ον. <>...ΙΑ.\.~~~ ..............•........••........................•........ 

ΔIEYΘYNΣH:.ki~veι~\..o.\.J.~0 .. -:.2-~~~~~~'-J···Λ\.~~.~---··· 
.............................................................................................................. 

~~ c::\ ~~ 
1 . Ποιές ώρες λειτουργεί κυρίως? ~Ο '"'-- Q. 
2. Σε τι ηλικές απευθύνεται? >~Ο 
3. Διαθέτει α)υπαίθριο χώρο? 

β)κλειστό χώρο?v 
γ)και τα δύο? 

4. Πόσα τραπέζια έχει στον υπαίθριο χώρο(θέσεις)? 
5. Βρίσκεται σε ισόγειο ή όροφό?'-\..~~~ 
6. Σε τι κτίριο βρίσκεται? 

α)κύρια χρήση( οικία-γραφεία-μαγαζιά): ~"'-(ς,~ ~'-~, ~(ο" \.Q... ~ ~ () 

β)πόσους ορόφους έχει : Q.. . 
γ)ποιές είναι οι άλλες συνυπάρχουσες χρήσεJς? ~~~~ο....~ / -

δ)σε τι κατάσταση είναι ~~'-"-" ~'") 
• Νεοκλασικό 

• Μεσοπολεμικό ./ 
• Μεταπολεμικό 

• Σύγχρονο 
7. Το κτίριο διαθέτει κλιματισμό-εξαερισμό? ι/ 
8. Παρατηρήσεις για τον δρόμο,στον οποίο βρίσκεται ενταγμένο 

α)συνθήκες κίνησης πεζών-οχημάτων: 6-....)?"-.v-A. . 

β) συνθήκες στάθμευσης:~~~ 
γ) επικρατούσες χρήσεις γής:\'()~~s::::.,~~::>. 

9. Παρατηρήσεις για το εσωτερικό του κτιρίου , 
(μουσική, φωτισμός, διακόσμηση): >' ~...,..,_ Ί:}::>) ~~-, <0 ~ ~) . 

~~~~ ~~~~~~χ~ ~'<λ.~Ee--i~"') 

Ε. U"""'-.) ~ ~~'~ 

1 ο. Τιμές ποτού ή βασικών μενού '<...Ο"'\~~ι\:) 5, X'J € 

"\'->~χ: .. ~,"~~ ~ι~Ο ~ 



ΜΠΑΡ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ 

ΟΝΟΜΑ: .. ~f\. ~ ~ .~.~ ... ~~~~~~.\~ ................. .. ... .......... ...... . .... . 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:.~ψ~~.~~ ... Q.:\ ............................................. . 
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... .. 

1. Ποιές ώρες λειτουργεί κυρίως? ~ 13~ Q ~ 0 ~ · 
2. Σε τι ηλικές απευθύνεται? > .1. .g . 
3. Διαθέτει α)υπαίθριο χώρο? 

β)κλειστό χώρο? J 
γ)και τα δύο? 

4. Πόσα τραπέζια έχει στον υπαίθριο χώρο(θέσεις)? 
5. Βρίσκεται σε ισόγειο ή όροφό? \.(ο~ ~~ο , 
6. Σε τι κτίριο βρίσκεται? 

α)κύρια χρήση(οικία-γραφεία-μαγαζιά): ~'°'J~"J 

β)πόσους ορόφους tχει : 5 
γ)ποιές είναι οι άλλες συνυπάρχουσες χρήσεις?~°'-'- v-...~~ .• _.~, ο... υ-..... 
δ)σε τι κατάσταση είναι 

• Νεοκλασικό 
• Μεσοπολεμικό 
• Μεταπολεμικό ι/ 
• Σύγχρονο 

7. Το κτίριο διαθέτει κλιματισμό-εξαερισμό? -ι..,./ 
8. Παρατηρήσεις για τον δρόμο.στον οποίο βρίσκεται ενταγμένο 

α )συνθήκες κίνησης πεζών-οχημάτων: <::.....;:>-.χ v ~ 

β) συνθήκες στάθμευσης: "b ~'luD'~> . 
γ) επικρατούσες χρήσεις γής:~..:::.~ ·~c:>..Cο'-χλ ~ ~ 

9. Παρατηρήσεις για το εσωτερικό του κτιρίου \ 
(μουσική,φωτισμός,διακόσμηση):1:i--t--~"' ~0--~-!.::=''~~\°' (~-.J ~..Jc:.'-"- ' 

°'-~~') ~~~). 

10. Τιμές ποτού ή βα01κών μενού <\\--ς~~ ~ ·-..)'(~ ~.Ο~-:€_ 



ΜΠΑΡ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗ nEPfOxH έ"ΞΑΡΧΕΙΩΝ 
ONOMA.: .. r\ .. ~.'?.~. ~.~-~ .. ~.~ .: .... ·: ..... ................................. . 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Χ.ψ. ~~ .\ ~.\\~. ::: . ~<λ.~~\.J'* \~ .. QS ....... :: ::: ::: :· 
......................................................................................................... 

1. Ποcές ώρες λειτουργεί κυρiως? ~ s> c.o_ 2. l 3o 
2. Σε τι ηλικές απευθύνεται? > ~jj 
3. Διαθέτει α)υπαίθριο χώρο? 

β )κλειστό χώρο? v 
γ)και τα δύο? 

4. Πόσα τραπέζια έχει στον uπαίθρtο χώρο{θέσεις)? -
5 . Βρίσκεται σε ισόγειο ή ό~? ι_ς.~ . 
6. Σε τι κτίριο βρίσκεται? 

α)κύρια χρήση(οιιciα-γραφεία-μαγαζιά): U>-'-~' ~~) ( ceo-.~ ~ -
β)πόσους ορόφους έχει : '=> 
γ)ποιές είναι οι άλλες συνuπάρχουσες χρήσεις?~"'' v~ν...::i·~ ~~ 
δ)σε τι κατάσταση είναι 'L~ u...1.-""""'~u.: <..r-..... . 

• Νεοκλα01κό 

• Μεσοπολεμικό 

• Μεταπολεμικό v 
• Σύγχρονο 

7. Το κτίριο διαθέτει κλιμαπσμό-εξαερισμό?/ 
8. Παρατηρήσεις για τον δρόμο.στον οποίο βρίσκεται ενταγμένο 

α)συνθήκες κfνησης πεζών-οχημάτων: c;;.\.)"1~'f-~ ") . 

β) σvνθήκες στάθμευσης: δ~ '<--ό ~s. . 
γ) εmκρατούσες χρήσεις γής:~~ςρ..._~,~~ >. 

9. Παρατηρήσεις για το εσωτφκό του κτιρίου 
(μουσική,φωτισμός,δtακόσμηση): '\ ~ -~ ,-.ι Ε:-~ τ~~~-:> 

c;o....; ~ <..>.€ό-C::::.c:f<:, \.υ-.,. "'<..b. 'ς_s>..-~ ~ t.::Z ~ ' 

'= ~~~"-. V\. ~ ·~"-"'-..,,) '"~ 'C'~ς,. '~ 

1 Ο . Τιμές ποτού ή βamκών μενού ~ ~ 
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ΜΠΑΡ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ 

ΟΝΟΜΑ:··· .ί,).~.\~·-~ ··:.:\· .......... &··· .............................................. . 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ... )_ς.~, .. . :~ .. ~~.~ . . ~ ................................................... . 
... ... ... ... ... ... ... .... .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... ... ... ... ... ..... . 

1. Ποιές ώρες λειτουργεί κυρίως? 12~- .i ::\ J.t:> 

2. Σε τι ηλικές απευθύνεται? ) \ ~-
3. Διαθέτει α)υπαίθριο χώρο? 

β )κλειστό χώρο? 
γ)και τα δύο?v' 

4. Πόσα τραπέζια έχει στον υπαίθριο χώρο(θέσεις)? 3 
5. Βρίσκεται σε ισόγειο ή όροφό? \.<-ό~ ~.:::. . . 
6. Σε τι κτίριο βρίσκεται? 

α)κύρια χρήση( οικία-γραφεία-μαγαζιά): c~ ~ "'- i '<..c:>-.'-o \.'(...λ~ ') 

β )πόσους ορόφους έχει : <Ο 
γ)ποιές είναι οι άλλες συνυπάρχουσες χρήσεις? U:>-""-ύ...Sc:>~'C-ό-~ 
δ)σε τι κατάσταση είναι 

• Νεοκλασtκό 

• Μεσοπολεμικό / 
• Μεταπολεμικό ν 

• Σύγχρονο 
7. Το κτίριο διαθέτει κλιματισμό-εξαερισμό? V 
8. Παρατηρήσεις για τον δρόμο.στον οποίο βρίσκεται ενταγμένο 

α)συνθήκες κίνησης πεζών-οχημάτων: Gv'f<. ..... -.λ.. . 
'=χ~ '<..ο~ '"~<"..."-'\ ~~~c::;,,.~ . 
β) συνθήκες στάθμευσης:~~~~~ -ς<Ε:: -::> 
γ) επικρατούσες χρήσεις γής: °'--~~"~ '~ '">. 

9. Παρατηρήσεις για το εσωτερικό του κτιρίου 
(μουσική, φωτισμός, διακόσμηση): ~(-ο..ρο._ '-'~'--'> ~<.::»' ~':> ~ 

<ό, °'Ε;? ~(:::-") 't-<ς- ~~χ_~ Ι~ς:::.~~ 'Lλ._0-.. • 

~\.~ ~~ ~~,~~.,j\'C..0~) \Ξ::.~~~). 

10. Τιμές ποτού ή βαrnκών μενού ~o~~u-: ~ 1 c:-i'O~ 
~~") ~ 2 1 <;?>Ο~ 

-Ε.52-



ΜΠΑΡ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΠΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Ε~ΡΧΕΙΩΝ 

ONOMA: .. Q.'~~~~~- - ·-~~~~---· ...... .................. . 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: -~~{!--~~\.~~ .8~ .. .......................... ...... :: ::: ......... . . .... ... .. . . 
... ... .... ... ... .. . ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ..... ... ... ..... ... ... ... ... ... .... .... ...... 

, ""$ 0 l.8ό~ 
1. Ποιές ώρες λεηουργει κυρfως? .l ~ - · 
2. Σε τι ηλικές απευθύνεται? > 4 S . 
3. Διαθέτει α)υπαίθριο χώρο? 

β)κλειστό χώρο? V 
γ)και τα δύο? 

4. Πόσα τραπέζια έχει στον υπαίθριο χώρο(θέσεις)? _ 
5. Βρίσκεται σε ισόγειο ή όροφό?ί,~~~~ . 
6. Σε τι κτίριο βρίσκεται? 

α)κύρια χρήση(οικία-γραφεία-μαγαζtά) : χ.,.__~,~~').~·~::·~~-.... . 

β)πόσους ορόφους έχει : S. 
γ)ποιές είναι οι άλλες συνυπάρχουσες χρήσεις? Lς>...~~.>-; '->-~ . 
δ)σε τι κατάσταση είναι ~~ ........ ,'ς_u..~ ~ > . 

• Νεοκλασικό 
• Μεσοπολεμικό 
• Μεταπολεμικό/ 
• Σύγχρονο 

7. Το κτίριο διαθέτει κλιματισμό-εξαερισμό? v 
8. Παρατηρήσεις για τον δρόμο.στον οποίο βρίσκεται ενταγμένο 

α)συνθήκες κfνησης πεζών-οχημάτων: ~χ '"'~ ~..J~ ......... 

β) συνθήκες στάθμευσης~~=> ,"'-~ ~ '-~~""~ ~-~ 
γ) επικρατούσες χρήσεις γής:Ι\\.~~u....~ ~"-') . 

9. Παρατηρήσεις για το εσωτερικό του κτιρίου 
(μουσική , φωτισμός,διακόσμηση) : ~~'1 ,~ ~~·~~"~ 

1 ο . Τιμές ποτού ή βασικών μενού ~ ~.; '-~ ~ 
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ΔIEJe~i~::~~ζ.::.::~~\~~ςi:::Q:~: ::: ::: ::: ::: ::: ::: : 
.......................................................................................... ................. 

1. Ποιές ώρες λειτουργεί κυρiως? i S 1 ~- ~ ~v~ 
2. Σε τι ηλικές απευθύνεται? > ~ 8 . 
3. Διαθέτει α)υπαίθριο χώρο?/ 

β)κλειστό χώρο?v 
γ)και τα δύο? 

4. Πόσα τραπέζια έχει στον υπαίθριο χώρο( θέσεις)?'-
5. Βρίσκεται σε ισόγειο ή όροφό? \.~~ο • 

6. Σε τι κτίριο βρίσκεται? 
α)κύρια χρήdη(οικία-γραφεία-μαγαζιά)~~~u.., c:::. .v.. r.-~ . 

β)πόσους ορόφους έχει :5 
γ)ποιές είναι οι άλλες συνυπάρχουσες χρήσεις?'<~ "'-(ς.~Χ' °" ο.... 
δ)σε τι κατάσταση είναι 

• Νεοκλαmκό 
• Μεσοπολεμικό 
• Μεταπολεμικό / 
• Σύγχρονο 

7. Το κτίριο διαθέτει κλιματισμό-εξαερισμό? / 
8. παρατηρήσεις για τον δρόμο.στον οποίο βρίσκεται ενταγμένο 

α)συνθήκες κίνησης πεζών-οχημάτων: ~ υ·-1 ~~,). ~ . 

β) συνθήκες στάθμευσης:~χ~~ . 
γ) επικρατούσες χρήσεις γής: \\.~"C.o..~'-d.<ς-::>, .J~'c..~, x..ci... . 

9. παρατηρήσεις για το εσ~τερικό του ~~ου 
(μοuσική,φωτισμός,διακοσμηση) : '=c::o---..J'~ ~...$....""~(~χ. ' ..ι~v... -~~~

~,·τ...δ...\ 
b~~ί,>-,~ ~ ~~ , ...... ~~-:> . 

S,....._ ~~~ v ~Qι<.~ "x....~v~ "" 

~~-.!""'- ~ 

, , , '( :1] . 4 8 ο < 
1 
Ο . Τιμές ποτού η βασικων μενοu ~ ~ •() ~<>-- ' 
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ΟΝΟ~.Ο.~ ~ ~-~ί,):(,~~~.ζ\~~-~.~) ...... .. ': ... ......... .. "! ••• ••••••••••• 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ .. ~~ί~~.\~~~ ··· .. ~ ........ , ........................................ . 
. . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1. Ποιές ώρες λειτουργεί κυρίως? ..110..1 - . :18 ~ 
2. Σε τι ηλικές απευθύνεται?) l~ 
3. Διαθέτει α)υπαίθριο χώρο? / 

β)κλειστό χώρο? v 
γ)και τα δύο? 

4. Πόσα τραπέζια έχει στον υπαίθριο χώρο(θέσεις)? 
5. Βρίσκεται σε ισόγειο ή όροφό? '-~~ ~~~ . 
6. Σε τι κτίριο βρίσκεται? 

α)κύρια χρήση(οικία-γραφεία-μαγαζιά): \__~,'"ςλ..,._, ~~~~~ ........... . 

β)πόσους ορόφους έχει: S 
γ)ποιές είναι οι άλλες συνuπάρχουσες χρήσεις? iι.. <>--'°'"-' ~ ~~ '-""-
δ)σε τι κατάσταση είναι ~ ~ ~\::-\...~, 'ς_s:λ~ u 

• Νεοκλασ~κό 

• Μεσοπολεμικό 
• Μεταπολεμικό J 
• Σύγχρονο 

7. Το κτίριο διαθέτει κλιματισμό-εξαερισμό? ~ 
8. Παρατηρήσεις για τον δρόμο.στον οποίο βρίσκεται ενταγμένο 

α)συνθήκες κίνησης πεζών-οχημάτων: '--.jjl(V~ \.λ-J '-'.\-'""' 

β) συνθήκες στάθμευσης:~~~'<ι>-ι~>, c;~ ~ιι;,.t\ ~~~ 
γ) εmκρατούσες χρήσεις γής:~.:::.~~~, χλ ~ ':> . 

9. Παρατηρήσεις για το εσωτερικό του κτιριου \ 
(μουσική,φωτισμός,δtακόσμηση): ~'<-.( ι:fls-,j ~ --'\. ~· '1G 1 'uλ.\.... . 

~ \.)'\<.::)ί, J c «:.~ ,~ \::"e~~~~ '-

~ ,~~~ ~ ~·6;:) 

10. Τιμές ποτού ή βασικών μενού ~~~ . Q,So ~ ( i\.~) 

\:..~{::) '. Q, So -.€.. 
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ΟΝΟ~ .~\Δ..~~(a.~ ..• ~ ..................................... . ...... . .. . .. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ .. f\.~ .ί,~~~~,..~ . l: .. .. , ....... ... .......................................... . 
.. . .... ... ... ... ... ... ... .... .... .. . ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ... .... ... ... . .. . .. .. ... ... ... ..... 

1. Ποιές ώρες λειτουργεf κυρίως? ~oc- l 5 °() \.~'~ - 2 7!1° · 
2. Σε τι ηλικές απευθύνεται?> Q. 0 · 

/ 

3. Διαθέτει α)υπαίθριο χώρο? 
β)κλειστό χώρο?......,.., 
γ)και τα δύο? · 

4. Πόσα τραπέζια έχει στον υπαίθριο χώρο(θέσεις)? -. 
5. Βρίσκεται σε ισόγειο ή όροφό? ~~~ . 
6. Σε τι κτίριο βρίσκεται? 

α)κύρια χρήση( οικία-γραφεία-μαγαζιά):~~'"" 'c °'-"~,~~'> 
1 

β)πόσους ορόφους έχει : 4 
γ)ποιές είναι οι άλλες συνυπάρχουσες χρήσεις? 
δ)σε τι κατάσταση εfναι 

• Νεοκλασικό 
• Μεσοπολεμικό 

• Μεταπολεμικό ι./ 
• Σύγχρονο 

7. Το κτίριο διαθέτει κλφατισμό-εξαερισμό? ι/ 
8. Παρατηρήσεις για τον δρόμο, στον οποίο βρίσκεται ενταγμένο 

α)συνθήκες κίνησης πεζών-οχημάτων: t;;u ~....., ~ 

β) συνθήκες στάθμευσης:\.~~t;- ,<οcc-- ~~ "'~ ~ρu.....~ . 
γ) εmκρατούσες χρήσεις γής~ ~~~~ ~<ς: ~ 

9. Παρατηρήσεις για το εσωτερικό του κτιρίου · 
(μουσική,φωτισμός,διακόσμηση) : ~ "'C 

~ ~~' ' χ~~~~υ-..... ~~Λ\,) v-....... • 

(<-0-~-- ~ ':::> ~~~ <.::.~ ~ . 

1 ο. Τιμές ποτού ή βασικών μενού 'Co- «= ) • ~ 20 -ε_ 
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ΟΝΟΜΑ: .. ~.~. b?. · ··· · .. · .... · .. · .. · ...... · · ;.;·· .. · · ·· ··· · ·· ·· · .. · .. · · .. · ....... · ··· .. · .. 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: .. ~~· ~- ~~ .--:-: .. μ~~'i .~ .. ϊ~ ....................... . 
... ... ... ... ... ······ ........................ .................. .................. ... .... .. ............. . 

cP οο άJ 

1. Ποιές ώρες λειτουργεί κυρiως? J 'l" ι t{ Ι l . 2. ο οΟ 
2. Σε τι ηλικές απευθύνεται? > Δ. 'Ε'> 
3. Διαθέτει α)υπαίθριο χώρο? 

β)κλειστό χώρο? 
γ)και τα δύο? v 

4. Πόσα τραπέζια έχεJ στον υπαίθριο χώρο(θέσος)? Β 
5. Βρίσκεται σε ισόγειο ή όροφό? 1~. • 

6. Σε τι κτίριο βρίσκεται? 
α)κύρια χρήση( οικία-γραφεία-μαγαζιά):~~ '~ "':>, ~~ ~~ 

β)πόσους ορόφους έχει : ~ . 
γ)ποιές είναι οι άλλες συνυπάρχουσες χρήσεις?"-ο-:- (..;, 
δ)σε τι κατάσταση εiναι '-( <:.>--' 

• Νεοκλασικό 
• Μεσοπολεμικό v 
• Μεταπολεμικό 
• Σύγχρονο 

7. το κτίριο διαθέτει κλιματισμό-εξαερισμό? V 
8. Παρατηρήσεις για τον δρόμο.στον οποίο βρίσκεται ενταγμένο 

α)συνθήκες ιdνησης πεζών-ο~ν:G'-1><.v.λ.. ~..ιv..~ ς;-..~ ~\.Ι . 

β) συνθήκες στάθμευσης:~ ..... ~(>,.~ ~"'' ~~"-' ~ ~~ό ~ ~~a. 
γ) επικρατούσες χρήσεις γής: 'f\υ~~'-~ uς:- ~ . · 

9. Παρατηρήσεις για το εσωτερικό του κτιριου (μουσική,φωτισμός,διακόσμηση) : ~(c.. '<' ... ~~,"<--~ \SDs - <"oO~ --:\Os) 
~'-ο-~ ~ ~ '"'-~'>--~ "0-ί,λ "~ ~ ~'-~ . 
"::.~'-~ .. _ ~ ...... --<..Ο:,<ο~~ ~ ~to 

10. Τιμές ποτού ή βασικών μενού ~~('..~ '- Q;~O €. 
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ΜΠΑΡ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ 
1 

ΟΝΟΜΑ: ~ ~~~~A\.r-........ ... . ... ..... . .. . ........ . ... .... .. ...... ......... . 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ... . M~.t'.9.'.}.\~~~·~·~· :-:-. . ~.ι.~~~~ . ..... . ... . ~~ ~ ~: ~ : : ~· 
......... ... ... ..... ... ..... ............... .. . ... ... ... ........ .. .............. .............. .. ..... ........ ... . 

1. Ποιές ώρες λειτουργεί κυρίως? l ~ ~- 2 Q ~ c.. 
2. Σε τι ηλικές απευθύνεται? > ~ 8 . 
3. Διαθέτει α)υτταίθριο χώρο? 

β)κλειστό χώρο?/ 
γ}και τα δύο? 

4. Πόσα τραπέζια έχει στον υπαίθριο χώρο(θέσεις}? -
5. Βρίσκεται σε ισόγειο ή όροφό? ι..(06 "ts~o . 
6. Σε τι κτίριο βρίσκεται? 

α)κύρια χρήση(οικία-γραφεία-μαγαζιά) : ~~~~~ -

β)πόσους ορόφους έχει: ~ 
γ)ποιές είναι οι άλλες συνυττάρχουσες χρήσεις?~~~e'-ς.,-~ χ.ο--
δ)σε τι κατάσταση εiναι "~~~-Α-....t-~-ς~ . 

• Νεοκλασικό 
• Μεσοπολεμικό J 
• Μεταπολεμικό 

• Σύγχρονο 

7. Το κτίριο διαθέτει κλιματισμό-εξαερισμό? v 
8. Παρατηρήσεις για τον δρόμο,στον οποίο βρίσκεται ενταγμένο 

α)συνθήκες κfνησης πεζών-οχημάτων: G::ι...:::>'κ.v ~ • 

β) συνθήκε~ στάθμ~υσης:~~' ~ i~ "> , 
γ) εττικρατουσες χρησεις γης:~~'Cs.>-.~ ,~ ~'::> . 

9. Παρατηρήσεις για το εσωτερικό του κτιριου 
(μουσική ,φωτισμός,διακόσμηση) : -κ~~) ~~"-ι.:.~~ ~ . 

G:. '\ ~ό-.~~ ~(~"' ~~ 
Ε i-"ί,.v...~ '~ ~ ~ ς,, .J () ~c_\::_ 

1 ο. Τιμές ποτού ή βαmκών μενού 'c..e>....~~ ) ~ , Δ. Ο ~ 
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ΟΝΟΜΑ:Ί~~~ .. , .................................... . : . ................ . 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ::-1.~~~ Γ'Ι~~.μ'>..)") •• 54.. ... ... ... ... ... ... ... ... . . . ... ....... . 
·~ ....................... . 

. . . . . .. . . . .. . . .. . . .. . . . . . . . .. . . . .. . . . . . .. . . .. . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1. Ποιές ώρες λειτουργεί κυρfως? §-3 3c. - 7:> τ>ο · 

2. Σε τι ηλικές απευθύνεται? > ~ . 
3. Διαθέτει α)υπαίθριο χώρο? 

β)κλειστό χώρο?~ 
γ)και τα δύο? · 

4. Πόσα τραπέζια έχει στον υπαίθριο χώρο(θέσεις)? 
5. Βρίσκεται σε ισόγειο ή όροφό? \.. ~ ~~ 
6. Σε τι κτίριο βρίσκεται? 

α)κύρια χρήση(οικία-γραφεία-μαγαζtά):~~~ό-' <\~~\\.(o~e\.°'- . 

β )πόσους ορόφους έχει: S 
γ)ποιές είναι οι άλλες συνuπάρχουσες χρήσεις? t.~,~~'C-°'-~. 
δ)σε τι κατάσταση είναι 

• Νεοκλαrnκό 
• Μεσοπολεμικό 
• Μεταπολεμικό ι/ 
• Σύγχρονο 

1. Το κτίριο διαθέτει κλψατισμό-εξαερισμό?v 
8. παρατηρήσεις για τον δρόμο.στον οποίο βρίσκεται ενταγμένο 

α)συνθήκες κίνησης πεζών-οχημάτων: <;;.~~~l'--~'J 

β) συνθήκες στάθμευσης: ~~~~'C.-""- . 
γ) εmκρατούσες χρήσεις γής:~~~ '-~ ~ ~ . 

9. παρατηρήσεις για το εσωτερικό του κτι , ου \ 
(μουσική,φωτισμός,διακόσμηση): ~~ 1<.~""-~~':> ~'ς.,.'<'Q-:>. 

~μ:-ό \ι..οc.'ι.- \.\~'() "-'-~ t ~,~ο..,~ '~ ~~i~ ~ ( 
,~~ ~-...ι~~ "~~-

10. Τιμές ποτού ή βασικών μενού "'-c::r\~ '::\-1:00-€-
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ONOMA:lP .. ~~X:.h.~t.. -~~-\:b%t:~.n.\l.ώ .......................... . 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:.k:~.~:t"."!.~.1.-:-:~~~-~-Jς:ο'-.) .. η.~~ .. ~~- .................. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1. Ποιές ώρες λειτουργεί κυρίως? 21~0- ~ ~ -τc. ~ Λ..~~ . 
2. Σε ΤΙ ηλικές απευθύνεται? >~Ο 
3. Διαθέτει α)υπαίθριο χώρο? 

β)κλειστό χώρο? v 
γ)και τα δύο?· 

4. Πόσα τραπέζια έχει στον υπαίθριο χώρο(θέσεJς)? 
5. Βρίσκεται σε ισόγειο ή όροφό? v~~~a. 
6. Σε ΤΙ κτίριο βρίσκεται? ~, 

α)κύρια χρήση(οικία-yραφεία-μαγαζιά):~~~~~. 

β )πόσους ορόφους έχεJ: l. . 
γ)ποιές είναι οι άλλες συνυπάρχουσες χρήσεις?~~ ~ 
δ)σε ΤΙ κατάσταση είναι :-t- ~ · 

• Νεοκλα01κό J 
• Μεσοπολεμικό 
• Μεταπολεμικό 

• Σύγχρονο 
7. Το κτίριο διαθέτεJ κλιμαησμό-εξαερισμό? v 
8. ΠαρατηρήσεJς για τον δρόμο.στον οποίο βρίσκεται ενταγμένο 

α)σuνθήκες κίνησης πεζών-οχημάτων: G-..>~ ιι1 ...ί, . 

β) συνθήκες στάθμεuσης:'δ ~~*~. 
γ) εmκρατούσες χρήσεις γής:"~ι~\c.ο...."ζ)' u~~ 

9. παρατηρήσεις.για το εσωπρικό του κτιριο~ · • 
(μοuσική,φωτισμός,διακόcηηση): "-ο..~°'-~~'-~ "'e~~~~ _ 

1 ο. Τιμές ποτού ή βασικών μενού 
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ΟΝΟΜΑ: ~-\eo..~ .. \~~-··· ............................................. . 
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1. Ποιές ώρες λεJτοuργεi κυρίως?~~ -. (Χ) - λ ~ '. oC) 
2. Σε ΤΙ ηλJκές απευθύνεται? >lS 
3. Διαθέτει α)υπαίθριο χώρο? 

β)κλειστό χώρο? 
γ)και τα δύο? V 

4. Πόσα τραπέζια tχεJ στον υπαίθριο χώρο(θέσεις)? 4. 
5. Βρίσκεται σε tσόγοο ή όροφό? \"<>~ο . 

6. Σε ΤΙ κτίριο βρίσκεται? , 
α)κύρια χρήση( οικία-γραφεiα-μαγαζιά): ο 'χλv..\ ~~~~ο....., . 

β)πόσους ορόφους έχεJ: 5 
γ)ποιές είναι οι άλλες συνυπάρχουσες χρήσεις? ~,a....ς..~-,.._~ 
δ)σε τι κατάσταση εiναι · 

• Νεοκλα01κό 

• Μεσοπολεμικό 
• Μεταπολεμικό~ 
• Σύγχρονο 

7. Το κτίριο διαθέτει κλιματισμό-εξαερισμό? v 
8. ΠαρατηρήσεJς για τον δρόμο.στον οποίο βρίσκεται ενταγμένο 

α)σuνθήκες κίνησης πεζών-οχημάτων:~-v \.Ι~~-:::>. 

β) συνθήκες στάθμευσης: δ ~~ ι e-~~ ~~ ~<S° ~ ,~ "--~ 
γ) επικρατούσες χρήσεις γής. ~t:.~'ς,ύ._~ ,x:t ~":> . . 

9. Παρατηρήσεις για το εσωτερικό του κτιρίου , 
(μουσική,φωτισμός,δtακόσμηση): f\o::.'& ~~\J ~ • , <J.-;°' 

\. - . ' ~) ~\ ~ .j_). "'lc:."€0 ~~ ........... <Ο 

10. Τιμές ποτού ή βασικών μενού ~"°~ ·. 
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1. Ποιές ώρες λειτουργεί κυρίως? i 4\
0

c.- ~~
30 

2. Σε τι ηλικές απευθύνεται? >ti..O 
3. Διαθέτει α)υπαίθριο χώρο? 

β)κλειστό χώρο? ι/ 
γ)και τα δύο? 

4. Πόσα τραπέζια έχει στον υπαίθριο χώρο(θέσεις)? 
5. Βρίσκεται σε ισόγειο ή όροφό? 1.. ~ ~ • 
6 . Σε τι κτίριο βρίσκεται? 

α)κύρια χρήση( οικία-γραφεία-μαγαζιά) : -c.o.~ :-v\. ~) ,(JΈ?~~""---

β)πόσους ορόφους έχει: ~ 
γ)ποιές είναι οι άλλες συνυπάρχουσες χρήσεις? ~~"°"~~'Χ:'-υ-.~ . 
δ)σε τι κατάσταση είναι c Q-........\;, ~~ "-

• Νεοκλαmκό 
• Μεσοπολεμικό 
• Μεταπολεμικό ....; 
• Σύγχρονο 

7. Το κτίριο διαθέτει κλιματισμό-εξαερισμό? / 
8. παρατηρήσεις για τον δρόμο.στον οποίο βρίσκεται ενταγμένο 

α)σuνθήκες κίνησης πεζών-οχημάτων: Co..J-.J~~ ') . 

β) συνθήκες στάθμευσης: ~.::.~'<Ρ~ ·-:::. 
γ) εmκρατούσες χρήσεις γής: ~~"D'- -υ:~::> 

9. παρατηρήσεις για το εσωτερικό του~~~~ < 

(μουσική,φωτισμός,διακόσμηση): Ε- υυ~'~ . 
b~~~~ ') ~ .. --~' ~~ > 

~-ο ~,cc-e χ..~ ~~h "-~Ί; ~'::> a 1f-.c:__'-& ·> . 

10. Τιμές ποτού ή βαmκών μενού ~~~~ 4,80-ζ 
~ - . 4. ~ο€.-
"""~' κu~(."-. . ' 

-Ε . 62-



ι 

r 

1 

, 

fJ 

ΜΠΑΡ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΞΑΡΧΕΙΟΝ 

ΟΝΟΜΑ: . !:)"~~~~ .. R P.'-'(. .~~ ··: .......................................... .. 
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' , l" ~ ο \ c ο:.. ι ο..~~- 2of:> . 
1. Ποιές ώρες λειτουργει κυριως? 1 - ..ι ~ , ..ι. .J 

2. Σε τι ηλικές απευθύνεται?'::> Δ.. ~ . 
3. Διαθέτει α)uπαίθριο χώρο? 

β)κλειστό χώρο? 
γ)και τα δύο? ι../' 

4. Πόσα τραπέζια έχει στον υπαίθριο χώρο(θέσεις)? Β . 
5. Βρίσκεται σε ισόγειο ή όροφό?\.~~~ . 
6. Σε τι κτίριο βρίσκεται? 

α)κύρια χρήση(οικία-γραφεία-μαγαζιά):~~~~~u.... , 0 ,u....,._ 

β)πόσους ορόφους έχει : b . 
γ)ποιές είναι οι άλλες συνυπάρχουσες χρήσεις? 'GC>--~'~-e '~~ 
δ)σε τι κατάσταση είναι 

• Νεοκλασικό 
• Μεσοπολεμικό 

• Μεταπολεμικ.9--
• Σύγχρονο v 

7. το κτίριο διαθέτει κλιματισμό-εξαερισμό?./ 
8. Παρατηρήσεις για τον δρόμο.στον οποίο βρίσκεται ενταγμένο 

α)σuνθήκες κίνησης πεζών-οχημάτων: 6UΊ<."'-λ • 

β) συνθήκες στάθμευσης:~~ .... '(..ς.~'":) . 
γ) επικρατούσες χρήσεις γής: ~~~ο....~ "-~~:> . 

9. Παρατηρήσεις για το εσωτερικό τ~υ κτιρίου 
(μουσική,φωτισμός,διακόσμηση) : \\.~~ ς;-~ '-'c.- . 

, ζ;,\a ~~,~~ 'ύ..>~~'ι'--~ '\.b -~~ '(.,,( ""- {'..~~~\.~~~ 

1 ο. Τιμές ποτού ή βασικών μενού ~<S<.~ ) ~ ~ 1i C) €. 
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1. Ποιές ώρες λειτουργεί κυρίως? 1 5 ο -.:. - ~ ~..,:. C: ·~ ~ο "-~ ·- 2. 4Ό ο 
2. Σε τι ηλικές απευθύνεται?:::>~~ . 
3. Διαθέτει α)υπαίθριο χώρο? 

β}κλειστό χώρο? 
γ)και τα δύο? ι../" 

4. Πόσα τραπέζια έχει στον υπαίθριο χώρο{θέσεις)? 15 
5. Βρίσκεται σε ισόγειο ή όροφό? \ιc.~ ~~(;:) . 

6. Σε τι κτίριο βρίσκεται? 
α)κύρια χρήση{οικία-γραφεfα-μαγαζιά):~(λ_~ ~ ~, "-ϋ...'~ , v cς-~ 

β)πόσους ορόφους έχει: ς 
γ)ποιές είναι οι άλλες συνυπάρχουσες χρήσεις? '<. °'' ~ς.,, ~ \" ~ ~, 
δ)σε τι κατάσταση εiναι 

• ΝεοκλαΟΊκό 

• Μεσοπολεμικό 
• Μεταπολεμικό ._,,,-
• Σύγχρονο 

7. Το κτίριο διαθέτει κλιματισμό-εξαερισμό?..,/" 
8. Παρατηρήσεις για τον δρόμο,στον οποίο βρίσκεται ενταγμένο 

α)συνθήκες κίνησης πεζών-οχημάτων: c,, \j ~v ~ . 

β) συνθήκε~ στάθμευσης:~~ς.~]f:-~ . 
γ) επικρατουσες χρήσεις γής:~Q,k~'~''υ.. ") 

9. παρατηρήσεις για το εσωτερικό του κτιρι υ --ς_, ,?,._; 
(μουσική,φωτισμός,διακόσμηση) :Χτ~~~°' ~><~ "'--r \ι.~ ~~°' <s.~ι;J'.J <υ-.. 

<ο"'"'~ 1'(_' ~G--~o.- ~ '.Q....X.(:)~~"""~\.\:s: 
χ. ' ~ w..J χ~ t..' ί ~..ι a . 

1 ο. Τιμές ποτού ή βαΟΊκών μενού 'ι<.. --3-V ~') ( ~ ~~ \(:, "-0)) '. ~ ι ο() -€. 

'<-ο-~fς-) ._ ~ι ~Ο-€ 
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• • λ ' ' ? ~4 ~ο· ~ ~e>a .2l~o__ i. \~Ο. (~rJ:~~' ~ \ 1. Ποιες ωρες ειτουργει κυριως . · , - 0 - __ , ..... ) 

2. Σε τι ηλικές απευθύνεται?> .2..e> 
3. Διαθέτει α)υπαίθριο χώρο?/ 

β)κλειστό χώρο?v 
γ)και τα δύο? · 

4. Πόσα τραπέζια έχει στον υπαίθριο χώρο{θέσεις)? 
5. Βρίσκεται σε ισόγειο ή όροφό? \"6ok..:> . 

6. Σε τι κτίριο βρίσκεται? 
α)κύρια χρήση( οικία-γραφεία-μαγαζιά): ~~~'λ - ~ ,~~~~ . 

β)πόσους ορόφους έχει:i 
γ)ποιές είναι οι άλλες συνυπάρχουσες χρήσεις?~ ο.. "'~~u...' 

, • ' Cλ..... • 
δ)σε τι κατασταση ειναι 

• Νεοκλασικό J 
• Μεσοπολεμικό 

• Μεταπολεμικό 

• Σύγχρονο 
7. Το κτίριο διαθέτει κλιματισμό-εξαερισμό? ι/ 
8. Παρατηρήσεις για τον δρόμο.στον οποίο βρίσκεται ενταγμένο 

α)σvνθήκες κίνησης πεζών-οχημάτων: '-u ;<.....; ,.\ . 

β) συνθήκες στάθμευσης:~ ~<ο~~~ . 
γ) εmκρατούσες χρήσεις γής: ~~~~"'--'~~ 

9. Παρατηρήσεις για το εσωτερικό του κ~~ου -
(μουσική,φωτισμός,διακόσμηση): ~~c, )ς..~~) ~ ~~ ~~~':) 

~62r\j\~ \ΑΟ~Α~ ~~ t\..~~ t;:-?Sts-->J\~
e~(\..ί,\ \.u~ 

1 σ. Τιμές ποτού ή βασικ~ν μενού S..li\.~~~°'-" '- S, 50-€. SO-€: 
ι~'<;σ.__~ ~Ο~'~~~~~,-. S, 

~~ι~'°' °'~~~ν\\(ο~α..·. ~,~ο-€__. 

\:.eQ.~·, ~~<..' 7::,lc<-> ~ ·. 4 , 2 υ :f.. 
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1. nοιές ώρες λειτουργεί κυρίως? ..l ~ '. ~ο - 2 ο '. ~ υ 
2. Σε τι ηλικές απευθύνεται?) 19' . 
3. Διαθέτει α)υπαίθριο χώρο? 

β)κλειστό χώρο? 
γ)και τα δύο? / 

4. Πόσα τραπέζια ,txεJ στ~ν υπ?ίθριο,χώρο(θέσεις)? :\ \. ' l Μ..~~~ 2~'<~~ 
5. Βρίσκεται σε ισογειο ή οροφο? νc::ιο ~~ . 

6. Σε τι κτίριο βρίσκεται? 
α)κύρια χρήση( οικία-γραφεία-μαγαζιά): ~~~°' ~ 'c-°'-~'-~~":::> . 

β)πόσους ορόφους έχει : ~ ' 
γ)ποιές είν~ι οι άλλε~ συνυπάρχουσες χρήσεις?t_ο..."'~'~'-.:> ~'~ 
δ)σε τι κατασταση ειναι ' 

• Νεοκλασικό 

• Μεσοπολεμικό 

• Μεταπολεμικό ι/ 
• Σύγχρονο 

7. το κτίριο διαθέτει κλιματισμό-εξαερισμό?/ 
8. Παρατηρήσεις για τον δρόμο.στον οποίο βρίσκεται εντ?Υμένο 

α)συνθήκες κίνησης πεζών-οχημάτων: G:;. ~ '(ς. v"' . 

β) συνθήκες στάθμευσης: S. ~<.,.-·~-~~ ~ . 
γ) επικρατούσες χρήσεις γής: ~~..,,._~,~~ ~. 

9. Παρατηρήσεις για το εσωτερικό του κτιρίου , _ \ _ _ , e 
(μουσική,φωτισμός,διακόσμηση): "'-~~ ~~ c. 'C.- , V\,C_o..>J~ ---ι::..~ 

~~€>~ <>-- ~ '~~ς,,,~~ ~~ ~6~ . 

10. Τιμές ποτού ή βασικών μενού ~~')'_~,~ο ~ 
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1. Ποιές ώρες λειτουργεί κυρίως? 11:~ - l.S ·.oa . 
2. Σε τι ηλικές απευθύνεται? > λ ~ 
3. Διαθέτει α)υπαίθριο χώρο? 

β)κλειστό χώρο? 
γ)και τα δύο? v 

4. Πόσα τραπέζια έχει στον υπαίθριο χώρο(θέσεις)? Ξ) 
5. Βρίσκεται σε ισόγειο ή όροφό? \Ιc:Ν~ ~ 
6. Σε τι κτίριο βρίσκεται? 

α)κύρtα χρήση(οικία-γραφεία-μαγαζtά): ~~~°" 

β)πόσους ορόφους έχει : ~ 
γ)ποιές είναι οι άλλες συνυπάρχουσες χρήσεις? 'C.o-.:.-'-~~ '-"'--'ο-
δ)σε τι κατάσταση είναι 

• Νεοκλασικό 
• Μεσοπολεμικό 
• Μεταπολεμικό V 
• Σύyχρονο 

7. Το κτίριο διαθέτει κλιματισμό-εξαερισμό? ,_/ 
8. Παρατηρήσεις για τον δρόμο.στον οποίο βρίσκεται ενταγμένο 

α)συνθήκες κίνησης πεζών-οχημάτων: 6~fv.J... . 
- - -"~~ ,. D ~eo-... . 

β) συνθήκες στάθμευσης: ς:; ~~ 1 ~~~ ~ • '-! 

γ) επικρατούσες χρήσεις γής:~~χ.ό._'t:>'χ.λις-"::::. 
9. παρατηρήσεις για το εσωτερικό του κτφ ου 

(μουσική, φωτισμός, διακόσμηση): ~~~ ι ~' ~ ~ ~ !:::)~ώ\J \'(. ~ 
~~u....) 

10. Τιμές ποτού ή βασικών μενού ~~ο.. ~c i,o ..... \ ,~Ο-€ 
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1. Ποιές ώρες λειτουργεί κυρfωr l Q. Q~ l S 
00 

t 2.. i 1 ': :2 ~ 0 
. 

2. Σε τι ηλικές απευθύνεται? > ~ 
3. Διαθέτει α)υπαίθριο χώρο? 

β)κλειστό χώρο? 
γ)και τα δύο? / 

4. Πόσα τραπέζια έχει στον υπαίθριο χώρο(θέσεις)? ~ . 
5. Βρίσκεται σε ισόγειο ή όροφό? \.b::.~~c . 
6. Σε τι κτίριο βρίσκεται? 

α)κύρια χρήση(οικία-γραφεία-μαγαζιά):<:s-~~~υ... ι Ο'-~°"--. 

β)πόσους ορόφους έχει: 5 
γ)ποιές είναι οι άλλες συνυπάρχουσες χρήσεις?-c:..~<::--~ lε:-~ 
δ)σε τι κατάσταση είναι 

• Νεοκλασικό 

• Μεσοπολεμικό 
• Μεταπολεμικό ι./ 
• Σύγχρονο 

7. το κτίριο διαθέτει κλιματισμό-εξαερισμό? ~ 
8. Παρατηρήσεις για τον δρόμο,στον οποίο βρίσκεται ενταγμένο 

α)συνθήκες κίνησης πεζών-οχημάτων: Gu ..ι {.. ><~ > . 

β) συνθήκε~ στάθμ~υσης: Έ; ~~'dl ~::> . 
γ) επικρατουσες χρησεις γής: ~ltu"-°'-~ ,~ "=- ~ _ 

9. Παρατηρήσεις για το εσωτερικό του κτιρου-~ό r-c '-~ 
(μουσική,φωτισμός,διακόσμηση):-~~'""-~~ ~~~~~). 

-~<(Ξ:C..-~ϋ..>.ις;~ ~\..ς.L ~'"(_~~~ <O~J "~'-~~-~"':::> 
ς, ~') a"--κ"~χ..· ~~'-~'1~~~. 

-'\ό...~. 
·- t t\ '"" Q(A ~ & <-"'-. ~ '--'. χ ....,.~ ~ <1'--

10. Τιμές ποτού ή βασικών μενού χ.ο.-~~)·. ~.,,SD ~ 
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1. Ποιές ώρες λεJτουργεί κυρίως? . '9...~ό 7 ~ 
2. Σε ΤΙ ηλικές απευθύνεται? >l~ . · 
3. Διαθέτει α)uπαίθριο χώρο? 

β)κλειστό χώρο?/' 
γ)και τα δύο? 

4. Πόσα τραπέζια έχει στον ίιπαίθριο χώρο(θέσεις)? -
5. Βρίσκεται σε ισόγειο ή όροφό? \~~·= . 
6. Σε ΤΙ κτίριο βρίσκεται? 

α)κύρια χρήση(οικία-γραφεία-μαγαζιά) : Le-.t> . 

β)πόσοuς ορόφους έχει: l . 
γ)ποιές είναι οι άλλες συνυπάρχουσες χρήσεις? \c..ο...~~~°'-' °' . 
δ )σε τι κατάσταση είναι 

• Νεοκλαmκό ι/'" 
• Μεσοπολεμικό 
• Μεταπολεμικό 

• Σύγχρονο 
7. Το κτίριο διαθέτει κλιματισμό-εξαερισμό? / 
8. Παρατηρήσεις για τον δρόμο,στον οποίο βρίσκεται ενταγμένο 

α)συνθήκες κίνησης πεζών-οχημάτων: ~~""'e'-e>-.. . 

β) συνθήκες στάθμευσης:'f>~~~1~-:> . 
γ) επικρατούσες χρήσει~ γής: ~"""'~~'° '-~\c- ~ . 

9. Παρατηρήσεις για το εσ~τερικο το,~ κτιρrου r_ 
(μουσικη ,φωτισμός,διακοσμηση) : n~c\ ,c:>c . 

~i-o . 

~~~J ~~"-'- τ:>.:; ) . 

. , β , . λ \\. c-σ-..., ~ ~ο €_ 1 ο. Τιμές ποτου η ασικων μενου '< ...., '= .. ' 
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1. Ποιές ώρες λειτουργεί κυρίως? ~ Q.0 °- !.. ~ ~ 
1 

1 ~ ~- 2 .q ο.::::._ 
2. Σε τι ηλικές απευθύνεται? ) ~ S . 
3. Διαθέτει α)υπαίθριο χώρο? 

β)κλειστό χώρο? 
γ)και τα δύο? v 

4. Πόσα τραπέζια έχει στον υπαίθριο χώρο(θέσεις)? 1..Ω.. 
5. Βρίσκεται σε ισόγειο ή όροφό? ~~c . 
6. Σε τι κτίριο βρίσκεται? 

α)κύρια χρήση(οικία-γραφεία-μαγαζιά) : 'Q,χ.λ ~ 1 ~'e. ~~ο-.._ 

β )πόσους ορόφους έχει : b . 
γ)ποιές είναι οι άλλες συνυπάρχουσες χρήσεις? '(_Q-..~~"Q.λ~~~υ--. . 

δ)σε τι κατάσταση είναι 

• Νεοκλασ~κό 

• Μεσοπολεμικό 

• ΜεταπολεμικόV 
• Σύγχρονο 

7. Το κτίριο διαθέτει κλιματισμό-εξαερισμό? v 
8. Παρατηρήσεις για τον δρόμο,στον οποίο βρίσκεται ενταγμένο 

α)συνθήκες κίνησης πεζών-οχημάτων: &-.J')~~~'°:) • 

β) συνθήκες στάθμευσης:ί>ί,)1-..~1'==""":> · 
γ) επικρατούσες χρήσεις γής:~~'<-ό-..'~'--u~~ . 

9. Παρατηρήσεις για το εσωτερικό τοC' κτιρtου \, 
(μουσική, φωτισμός, διακόσμηση): ''\ ΟΙ..t'ο ς-Ό<-~ · 

~ '-~'Cι.::>~"""--""' '~ ~ ~'C.A.. ί,..-

1; .._~~ ~~ι:.. .-ie °'-1±5- ~''Q~1s .....>--

, , β , , .r-..~')' ο 1_0-€.. 
10. Τιμές ποτοu η ασικων μενου ~ο...~ - ~' 
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ONOMA:.\\.~~~~ .. x: .. ~~~!V.) , .......•••.........•...•............•.....•..••.•. 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:~~-n':'\ .. Q~.--:-.θ.""-~\.'-~k~~).~~, ......................... . 
... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... .. 

1. Ποιές ώρες λειτουργεί κυρίως? 2-c? 0 - l. <:\~ο · 
2. Σε τι ηλικές απευθύνεται?> lS . 
3. Διαθέτει α)υπαίθριο χώρο? 

β)κλειστό χώρο? · 
γ)και τα δύο? V 

4. Πόσα τραπέζια έχει στον uπαίθριο χώρο(θέσεις)? 2 -~~ ~XJ')~~ ~"'Cλ ~ν..: 
5. Βρίσκεται σε ισόγειο ή όροφό? \.b~~_,_~ . 
6. Σε τι κτίριο βρίσκεται? 

α)κύρια χρήση(οικία-γραφεία-μαγαζιά): ~~~-λ_ • 

β)πόσους ορόφους έχει: C\ . 
γ)ποιές είναι οι άλλες συνυπάρχουσες χρήσεις? ~ο...'°''--'.(,,,.) ι'C:~~ό 
δ)σε τι κατάσταση είναι 

• Νεοκλασικό 

• Μεσοπολεμικό. / 
• Μεταπολεμικό v 
• Σύγχρονο 

7. Ίο κτίριο διαθέτει κλιματισμό-εξαερισμό? / 
8. Παρατηρήσεις για τον δρόμο,στον οποίο βρίσκεται ενταγμένο 

α)σuνθήκες κίνησης πεζών-οχημάτων: <ou~~~~~ . 

β) συνθήκες στάθμευσης: ~~~~~ι f-κ~ ~~~~~~. 
γ) επικρατούσες χρήσεις γής:~~~~,~ ~ ~ . 

9. Παρατηρήσεις για το εσωτερικό του κτιρ ου 
1 

(μουσική,φωτισμός,διακόσμηση) : ""~v''-""' ~~cc.~~ 

~\'.. '<:.ρ<e ="'7- \ '~ ~~ 

10. Τιμές ποτού ή βασικών μενού~~~~~ ~~\~<~~1 SΟ"έ. 
~~) ~~\~,'. ""''...;>~-

\~"\Ίs\~-~~'°' ~1~€ 
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ΟΝΟΜΑ:~~,~~>.~ . ... ....... .. ... ... ... .... ... . . 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:. ~~~,b~..._~~ .. ~~ .. ... .... ... ... ::: :: : ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: :· 
.. ........... .. .. .. ....... .... ....... .... .... ... ............... ...... .. .. .......................... .. ....... 

sό ~ο l. ~~·- 2~~c. 
1. Ποιές ώρες λειτουργεί κυρίως? l 1 ·- l.3 ι 
2. Σε τι ηλικές απευθύνεται?:> ~<:::J . 
3. Διαθέτει α)υπαίθριο χώρο? 

β)κλειστό χώρο?γ' 
γ)και τα δύο? 

4. Πόσα τραπέζια έχει στον υπαίθριο χώρο(θέσεις)? -
5. Βρίσκεται σε ισόγειο ή όροφό? \..ς,,.ζ;;,~~<:::>. . 

6. Σε τι κτίριο βρίσκεται? 
α)κύρια χρήση( οικία-γραφεία-μαγαζιά) :~~°'~~\.~ c~~~ \ 
β)πόσους ορόφους έχει : Q:(_ 
γ)ποιές είναι οι άλλες συνuπάρχουσες χρήσεις?t__ο..~'\:.\ =') co..~~~ 
δ)σε ΤΙ κατάσταση είναι ' 

• Νεοκλασικό 
• Μεσοπολεμικό 

• Μεταπολεμικό v 
• Σύγχρονο 

7. το κτίριο διαθέτει κλιματισμό-εξαερισμό? V 
8. Παρατηρήσεις για τον δρόμο,στον οποίο βρίσκεται ε~αγμένο 

α)συνθήκες κίνησης πεζών-οχημάτων: ~?<-ν'-""' 

β) συνθήκες στάθμευσης: <:::>~ \. 
γ} επικρατούσες χρήσεις γής: ~'<-~~,-u_~~, 

9. Παρατηρήσεις για το εσ~τερικό τ~υ κτιρίου 
(μουσική,φωτισμός,διακοσμηση) : t~~~ '=-~~,~ 

~~') ~~,~~") . 

1 
ο. Τιμές ποτού ή βασικών μενού bό.-.~~-.J'\ ~ ~ .~ ~ ~

~~ ') ·. ~ .~S-:€. 
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ΟΝΟΜΑ: . Δ~~'::> .. ~~'·· ............................. . 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: .. ~~~:~:.ι~ .~ ... ... ........ . .. .... ............. .. ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: :· 
.. ... ... ... ... ..... .... . ...... .... ..... ... ........ .... ......... ..... .. ................ .... ............... 

1. Ποιές ώρες λειτουργεί κυρίως? ~D°':. _ 2::;,~<.::. 
2. Σε ΤΙ ηλικές απευθύνεται?). Q.S 
3. Διαθέτει α)υπαίθριο χώρο? · 

β)κλειστό χώρο? 
γ)και τα δύο? ι/ 

4. Πόσα τραπέζια έχει στον υπαίθριο χώρο(θέσεις)? R._o 
5. Βρίσκεται σε ισόγειο ή όροφό? \w~~ .~1r:- 0\._μ~J.. 
6. Σε τι κτίριο βρίσκεται? 

α)κύρια χρήση(οικία-γραφεία-μαγαζιά):~~~ο.. 1~\ι\.b~\..~. 

β )πόσους ορόφους έχει: -
γ)ποιές είναι οι άλλες συνυπάρχουσες χρήσεις?~~ο' u ~ "::> 
δ)σε ΤΙ κατάσταση είναι 

• Νεοκλασικό 

• Μεσοπολεμικό / 
• Μεταπολεμικό 
• Σύγχρονο 

7. Το κτίριο διαθέτει κλιματισμό-εξαερισμό?V 
8. Παρατηρήσεις για τον δρόμο.στον οποίο βρίσκεται ενταγμένο 

α)συνθήκες κίνησης πεζών-οχημάτων:Gυ}(.ν~::> . 

β) συνθήκες στάθμευσης:ο~~~~~~"':::>. 
γ) επικρατούσες χρήσεις γής: (\_~~'C.ώ....~ '~~ :> . 

9. Παρατηρήσεις για το εσωτερικό του κτιρίου .. 
(μουσική,φωτισμός,διακόσμηση): Χ~~-::> ~~<Ο~~ ~r') _, 

\'\.~~ '-'c:f ~o-.. G """'--.J ~ G'"" . 
1 

E:~\J,~ ~~\~ . 

10. Τιμές ποτού ή βασικών μενού '(λ ε:-~\~°' ~--:> ~.:ιο-ς_ 
ιο~~(χ.~ ~ / So ~ 
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ΜΠΑΡ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ 

ΟΝΟΜΑ: ... \?_q\-,i.s:ι-:. . ( ~':/<;~">\>.~ ~<;, Τ :;~~<,.,\:,.:-. ~,.s J. ............. . 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: .~~.\(:;~~,ο~.~. ~ ..... ~Q~~~~ ................................. . 
... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 

co ~ο 
1. Ποιές ώρες λειτουργεί κυρίως? 12 - 2λ: 
2. Σε τι ηλικές απευθύνεται? >40 
3. Διαθέτει α)υπαίθριο χώρο? 

β)κλειστό χώρο? 
γ)και τα δύο? :/ 

4. Πόσα τραπέζια έχει στον υπαίθριο χώρο( θέσεις)? .l.~ 
5. Βρίσκεται σε ισόγειο ή όροφό? "~~~ 
6. Σε ΤΙ κτίριο βρίσκεται? 

α)κύρια χρήση(οικία-γραφεία-μαγαζιά): σ~ο.....~~°'' () ''<λ°' ι~'J\\S.;.~ 

β )πόσους ορόφους έχει : b 
γ)ποιές είναι οι άλλες συνυπάρχουσες χρήσεις? \U>-.. ~~~°'-~. 
δ)σε ΤΙ κατάσταση είναι 

• Νεοκλασικό 
• Μεσοπολεμικό 
• Μεταπολεμικό v 
• Σύγχρονο 

7. το κτίριο διαθέτεt κλιματισμό-εξαερισμό? ~ 
8. Παρατηρήσεις για τον δρόμο.στον οποίο βρίσκεται ενταγμένο 

α)συνθήκες κίνησης πεζών-οχ~~ν: ~'-.)χ v ~ 

β) συνθήκες στάθμευσης: ~h ~~~ Ε_Χ:)~'-> . 

γ) επικρατούσες χρήσεις γής:~~'c:_Q..,_~~~ ~ . 
9. Παρατηρήσεις για το εσωτερικό του κΤΙριου ~ 

(μουσική,φωΤΙσμός,διακόσμηση):~~~-c...' ~~'~ο ~~~~"~ 
~~·~~ . 

10. Τιμές ποτού ή βασικών μενού-.'~~~~ · - 4,Q.o €, 
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~ -' ΜΠΑΡ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗ ΠΕΡίΟΧΗ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ . · 

ΟΝΟΜΑ: .. \.~~~~ ................................................................... . 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:.~~ucc..~~ ........................................... . ... .... ... ... .... ... ... .. 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 

1. Ποιές ώρες λεJΤοuργεί κυρίως? ~r:x;:;- !24~ 
2. Σε τι ηλικές απευθύνεται? "'ε.- ~ ~ι..~ 
3. Διαθέτει α)υπαίθριο χώρο? / 

β)κλειστό χώρο? v 
γ)και τα δύο? 

4. Πόσα τραπέζια έχει στον υπαίθριο χώρο(θέσεις)? -
5. Βρίσκεται σε ισόγειο ή όροφό? ι ,,,~ο 
6. Σε τι κτίριο βρίσκεται? 

α)κύρια χρήση( οικία-γραφεία-μαγαζιά):c~~\:)._ 

β)πόσους ορόφους έχει: 5 
γ)ποιές είν~ι οι άλλε5 σuνυπάρχουσες χρήσεις? '<:..ο....~~~~ς,.._\°'
δ)σε τι κατασταση ειναι 

• Νεοκλαrnκό 

• Μεσοπολεμικό 
• Μεταπολεμικό ./ 
• Σύγχρονο 

7. το κτίριο διαθέτει κλιματισμό-εξαερισμό?/ 
8. Παρατηρήσεις για τον δρόμο.στον οποίο βρίσκεται εyταγμένο 

α)συνθήκες κίνησης πεζών-οχημάτων: ~uxv"' 

β) συνθήκες στάθμευσης: ~~b--:> ~:> ω.j -.,)~~> . 
γ) επικρατούσες χρήσεις γής: ~~~~'~,υ~J, "~~~Sρ~~' 

9. Παρατηρήσεις για το εσωτερικό του κτιρι υ , 
(μουσική,φωτισμός,διακόσμηση): f:~.., ... ~ ~~~c-χνσ 

\..ΑΕ?'-""'-€?<~ '~ ""--~'- '~ a -Κ'Ε'~~ ς:λ._ 

1 ο. Τιμές ποτού ή βασικών μενού (;°'""°'-'Υ'\"> l, So-€-(:, ~ !.. 1;-Ε'><) 
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ΓΕΝΙΚΗ Β 1 Β Λ 1 Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α 

1 ) Αραβαντινός Α . : 11 Πολεοδομικός Σχεδιασμός 
1

', εκδ. Συμμετρία, Αθήνα 1997 

2) Βαρελίδης Γ . : 11 Σημειώσεις Πολεοδομίας 
11

, ΤΕΙ Πειραιά, Τμήμα Πολιτικών 

Δ/Ε , Αθήνα 2002 

3 ) ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝ\ΣΜΟΣ : Κατάστημα Υγειονομικού 
Ελέγχου , Τεύχος 109 και 111 , 1984 

4 ) Δοξιάδης Κ. : 11 Η πρωτεύουσα μας και το μέλλον της 
11

, Αθήνα 1960 

6
) Neufert : 11 Οικοδομική και Αρχιτεκτονική σύνθεση 

1

', εκδ . Μ . Γκούρδας 

7 ) Metrorama : 28 ΜdίΌυ 2002 

8 
) Μπίρης Κ. : 11 Αι Αθήναι από του 19ου εις τον 20 αιώνα 

11 

Αθήνα 1960 

9
) Σαρηγιάννης Γ. : 11 Αθήνα 1830 - 2000 

11

, εκδ. Συμμετρία, Αθήνα 2000 

10 
) Σαρηγιάννης Γ. : 11 Έννοια και λειτουργία της πόλης 

11

, Αθήνα 1977 

11 
) Δημητριάδης Κ. : "Παλιές γειτονιές", Αθήνα 1984 

12) 
Κυριαζόπουλος Στ . : 11 Η Αν_άπλαση_ ως 

1

Έργαλεί~
11 

Πολεοδομικής 
Αναβάθμισης Πα~αδοσιακων Ε~οτητων στην Αθηνα και οι Επιπτώσεις 

ις Χρήσεις Γης , Διπλ. Εργασια, Τ.Α .Τ.Μ . Ι τομ. Γεωγραφίας και 
~:ριφερειακού Σχεδιασμού / Ε.Μ.Π. , Αθήνα 1997 
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