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1.  ΕΙΑΓΨΓΗ   
 
Αν και ο όροσ «Κρητικό διατροφό» εύναι παγκοςμύωσ γνωςτόσ κυρύωσ μϋςω 

επιςτημονικών και ιατρικών δημοςιεύςεων, εντούτοισ ο επιςκϋπτησ τησ Κρότησ με 

δυςκολύα θα την ανακαλύψει. Αυτό που θα ςυναντόςει εύναι ϋνα πλόθοσ fast foods 

(μερικϊ από τα οπούα πολυεθνικϊ), πιτςαρύεσ και ςουβλατζύδικα. Η ιδϋα για την 

δημιουργύα αυτών των χωρών ϋχει ουςιαςτικϊ δύο ςκϋλη  

1. να ςυμβϊλλει ςτην διαμόρφωςη τησ διαφορετικότητασ τησ Κρητικόσ Διατροφόσ 

ςτην ςυνεύδηςη του καταναλωτό  μϋςα από την ομοιομορφύα ςτην εμφϊνιςη, το 

λογότυπο, τον κατϊλογο των εδεςμϊτων κ.α. 

 2. να εξυπηρετόςει ανϊγκεσ των επιςκεπτών που δεν καλύπτονται από τισ υπϊρχουςεσ 

παραδοςιακϋσ ταβϋρνεσ όπωσ εύναι π.χ. το παραδοςιακό πρωινό, το πρόγευμα , κ.λπ.  

Πρϋπει να τονιςτεύ ότι δεν πρϋπει να ςυγχϋονται αυτού οι χώροι ςαν χώροι γρόγορου 

φαγητού υπό την ϋννοια των ςύγχρονων fast-foods. Απλϊ θεωρούμε ότι μπορούν να 

αξιοποιηθούν τα χαρακτηριςτικϊ των τοπικών προώόντων και η απλότητα τησ Κρητικόσ 

Διατροφόσ, ςε αυτό την κατεύθυνςη. Ψσ τϋτοια μπορούν να αναφερθούν τα 

γαλακτοκομικϊ προώόντα, το μϋλι, τα αρωματικϊ φυτϊ, οι ελιϋσ και το ελαιόλαδο, τα 

διϊφορα εύδη αρτοςκευαςμϊτων (ψωμύ, παξιμϊδι), τα παραδοςιακϊ γλυκϊ, τα 

λαχανικϊ και τα φρούτα, οι ξηρού καρπού (καρύδια, αμύγδαλα), τα ντόπια κρϋατα και 

αλλαντικϊ, κ.α. Όλα αυτϊ ιδωμϋνα από μια ςύγχρονη ματιϊ marketing μπορεύ να 

αποτελϋςουν μια  οικονομικϊ βιώςιμη εναλλακτικό διατροφικό πρόταςη. 

Επύςησ η ςυμπληρωματικότητα και τα πολλαπλαςιαςτικϊ οφϋλη θα εύναι αρκετϊ αφού 

οι επιχειρόςεισ που θα δημιουργηθούν μπορούν να ςυνεργαςτούν με ϊλλεσ τοπικϋσ 

επιχειρόςεισ όπωσ π.χ. τουσ γυναικεύουσ ςυνεταιριςμούσ, τισ επιχειρόςεισ που 

παρϊγουν τισ πρώτεσ ύλεσ (τυροκομεύα κ.α.). 

υνοψύζοντασ τα παραπϊνω οι πιλοτικού χώροι εςτύαςησ θα ϋχουν τα εξόσ βαςικϊ 

χαρακτηριςτικϊ : 

 Ομοιόμορφη εμφϊνιςη και κοινό λογότυπο 

 Θα προςφϋρουν κατ’ ελϊχιςτο ϋνα οριςμϋνο αριθμό εδεςμϊτων, τα οπούα θα 

ςτηρύζονται ςτην τοπικό Κρητικό παραδοςιακό διατροφό και τα τοπικϊ 

προώόντα 

 Μϋςα από όλεσ τισ παραμϋτρουσ τησ λειτουργύασ τουσ θα αναδεικνύεται η τοπικό 

παρϊδοςη και φυςιογνωμύα (διακόςμηςη, ενδυμαςύα προςωπικού, μουςικό κ.λπ.) 
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Η Ο.Σ.Δ. ανϊθεςε μϋςω τησ διαδικαςύασ του ανοικτού διαγωνιςμού μελϋτη –

εμπειρογνωμοςύνη η οπούα εκτόσ των ϊλλων ϋθεςε τισ προδιαγραφϋσ για την 

υλοπούηςη και την λειτουργύα των πιλοτικών χώρων εςτύαςησ  

Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτϋσ για την δημιουργύα αυτών των χώρων πρϋπει να 

τηρόςουν τισ προδιαγραφϋσ όπωσ περιγρϊφονται παρακϊτω. 

 

2.  ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΨΣΕΡΙΚΨΝ ΚΑΙ ΕΞΨΣΕΡΙΚΨΝ ΦΨΡΨΝ  

2 . 1 .  Γ ε ν ι κ ά  

Ο υποψόφιοσ επενδυτόσ εύναι υποχρεωμϋνοσ να τηρόςει τισ προδιαγραφϋσ που θϋτει η 

ςχετικό αρχιτεκτονικό μελϋτη. Εκτόσ των ϊλλων η μελϋτη καθορύζει το ελϊχιςτο και το 

μϋγιςτο εμβαδόν που θα πρϋπει να ϋχουν αυτού οι χώροι , τα επιτρεπόμενα υλικϊ καθώσ 

και τουσ χρωματιςμούσ που θα ςυνθϋτουν την εςωτερικό και εξωτερικό φυςιογνωμύα 

και όψη.  

Η προτεινόμενη εξωτερικό εμφϊνιςη (με παραλλαγό ςε καταςκευό από πϋτρα ό 

ςκυρόδεμα), ςυνϊδει με την τοπικό κτιριοδομικό παρϊδοςη, εναρμονύζοντασ αρχαώκϊ 

ςύμβολα ςε νϋεσ φόρμεσ. 

τον πύνακα 2.3 [ςελύδα 7], αναφϋρονται λεπτομερώσ τα προτεινόμενα υλικϊ για τη 

δημιουργύα των προςόψεων, των κουφωμϊτων, των εξωτερικών χώρων, κλπ. Οι 

χρωματιςμού που προτεύνονται εύναι ςε αποχρώςεισ πρϊςινου και κύτρινου και 

εςωτερικϊ ςε ςβηςμϋνο κόκκινο τησ Κνωςού. [δεσ ςκαρύφημα πρόςοψησ, γρϊφημα 1] 

 
Οι εςωτερικού και εξωτερικού χρωματιςμού  θα γύνονται βϊςει ςυγκεκριμϋνου 

χρωματολογύου (απόχρωςη, κωδικόσ, εμπορικό ονομαςύα τύπου χρώματοσ, 

χρωματολόγιο αναφορϊσ) [πύνακεσ 2.4.1, 2..4.2, ςελύδα 8] 

Για την καλύτερη εκπόνηςη τησ μελϋτησ που θα κατατεθεύ ςτην ΟΣΔ το παρόν 

ςυνοδεύουν και αρχιτεκτονικϊ ςχϋδια τα οπούα εύναι ενδεικτικϊ ωσ προσ το εμβαδόν 

κϊλυψησ, την πρόςοψη, την διϊταξη του εξοπλιςμού κ.λπ. 
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Γράφημα 1 : Σκαρίφημα πρόσοψης 
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2 . 2 .  Ε λ ά χ ι ς τ ο  –  Μ έ γ ι ς τ ο  ε μ β α δ ό ν  κ τ ι ρ ί ο υ  

2.2.1. Περίπτωςη που δεν υπάρχουν καθήμενοι 

την περύπτωςη που δεν υπϊρχουν καθόμενοι ο χώροσ πρϋπει να ϋχει τουλϊχιςτον 

ςυνολικό καθαρό εμβαδόν περύπου 30 τ.μ. 

Ψσ καθαρό εμβαδόν ορύζεται το εμβαδόν των χώρων κυρύασ χρόςησ ςτο οπούο δεν 

ςυνυπολογύζεται το πϊχοσ τησ τοιχοποιύασ και δεν ςυμπεριλαμβϊνονται οι υπαύθριοι, οι 

ημιυπαύθριοι και οι βοηθητικού χώροι ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ του Γ.Ο.Κ. (όπωσ 

αποθόκεσ, λεβητοςτϊςιο, φρεϊτιο του ανελκυςτόρα, κλιμακοςτϊςιο). 

Ο ανωτϋρω ςυνολικόσ χώροσ κατανϋμεται ωσ εξόσ: 

 τον χώρο παραςκευαςτηρύου 18 τ.μ. τουλϊχιςτο 

 2 WC ανδρών γυναικών με νιπτόρα, ςε εξωτερικό προθϊλαμο 

 

2.2.2. Περίπτωςη που υπάρχουν και καθήμενοι 

την περύπτωςη που προβλϋπονται και καθόμενοι,  ο ςυνολικόσ χώροσ πρϋπει να ϋχει 

ςυνολικό καθαρό εμβαδόν από  70 τ.μ. ϋωσ 150 τ.μ. 

Ψσ καθαρό εμβαδόν ορύζεται το εμβαδόν των χώρων κυρύασ χρόςησ ςτο οπούο δεν 

ςυνυπολογύζεται το πϊχοσ τησ τοιχοποιύασ και δεν ςυμπεριλαμβϊνονται οι υπαύθριοι, οι 

ημιυπαύθριοι και οι βοηθητικού χώροι ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ του Γ.Ο.Κ. (όπωσ 

αποθόκεσ, λεβητοςτϊςιο, φρεϊτιο του ανελκυςτόρα, κλιμακοςτϊςιο). 

Ο ανωτϋρω ςυνολικόσ χώροσ κατανϋμεται ωσ εξόσ: 

 τον χώρο παραςκευαςτηρύου 18 τ.μ. τουλϊχιςτο 

 2 WC ανδρών γυναικών με νιπτόρα, ςε εξωτερικό προθϊλαμο 

 1 WC προςωπικού με νιπτόρα ςε εξωτερικό προθϊλαμο και χώρο αποδυτηρύων   

 Οι χώροι καθόμενων, πρϋπει να χωρύζονται ςε χώρουσ καπνιςτών και μη 

καπνιςτών (το 50% τησ αύθουςασ εςτύαςησ) όπωσ επιβϊλλει η ςχετικό 

νομοθεςύα  
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2 . 3 .  Ε π ι τ ρ ε π ό μ ε ν α  υ λ ι κ ά  ς τ ο υ σ  ε ξ ω τ ε ρ ι κ ο ύ σ  κ α ι  ε ς ω τ ε ρ ι κ ο ύ σ  χ ώ ρ ο υ σ  
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2 . 4 .  Ε ί δ ο σ  χ ρ ω μ α τ ι ς μ ώ ν  

2.4.1. Φρωματιςμοί εςωτερικών χώρων 

ΣΟΙΦΟΙ 

Σύπου SMALTACRYL  417 (κόκκινο) η 

αντύςτοιχων ποιοτικών χαρακτηριςτικών 

Σύπου SMARTACRYL  403 (μπλε) η αντύςτοιχων 

ποιοτικών χαρακτηριςτικών. 

Σύπου SMALTOPLAST  213  (γόινο) η 

αντύςτοιχων ποιοτικών χαρακτηριςτικών. 

ΜΕΣΑΛΛΙΚΕ ΕΠΙΥΑΝΕΙΕ 
Σύπου SMALTOLUX  624 η αντύςτοιχων 

ποιοτικών χαρακτηριςτικών. 

ΞΤΛΙΝΕ ΕΠΙΥΑΝΕΙΕ Σύπου SMALTOXYL    14 (πρϊςινο ανοιχτό) η 
αντύςτοιχων ποιοτικών χαρακτηριςτικών. 

 

2.4.2. Φρωματιςμοί εξωτερικών χώρων 

ΣΟΙΦΟΙ 
Σύπου SMALTOPLAST  213 η αντύςτοιχων 

ποιοτικών χαρακτηριςτικών. 

ΜΕΣΑΛΛΙΚΕ ΕΠΙΥΑΝΕΙΕ 
Σύπου SMALTOLUX  624 η αντύςτοιχων 

ποιοτικών χαρακτηριςτικών. 

ΞΤΛΙΝΕ ΕΠΙΥΑΝΕΙΕ 

Σύπου SMALTOXYL    14 (πρϊςινο ανοιχτό για 
κουφώματα) η αντύςτοιχων ποιοτικών 
χαρακτηριςτικών. 

Σύπου SMALTOXYL    4 (πρϊςινο πεύκου για 
ςτϋγαςτρα) η αντύςτοιχων ποιοτικών 
χαρακτηριςτικών. 
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2 . 5 .  Φ α ρ α κ τ η ρ ι ς τ ι κ ά  γ ι α  τ α μ π έ λ ε σ  –  λ ο γ ό τ υ π α  

Η ταμπϋλα πρϋπει να ϋχει το παρακϊτω λογότυπο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Σο μϋγιςτο εμβαδό που μπορεύ να καταλαμβϊνει μια επιγραφό θα πρϋπει να εύναι για: 
 α)  τισ κϊθετεσ το 1/5 του εμβαδού που ορύζεται από το ύψοσ τησ πρόςοψησ του 

καταςτόματοσ επύ την προβολό του μπαλκονιού ό του ςτεγϊςτρου. (ε 
περύπτωςη που δεν υπϊρχει ςτϋγαςτρο ό μπαλκόνι η προβολό ορύζεται ςε 0,60μ 
μϋγιςτο).  

β) Σισ κατϊ μόκοσ του τούχου επιγραφϋσ το μϋγιςτο εμβαδόν ορύζεται το 1/6 του 
εμβαδού των ανοιγμϊτων του καταςτόματοσ.  

 
1. α Δεν επιτρϋπεται οι επιγραφϋσ να καλύπτουν, να αλλοιώνουν ό να καταςτρϋφουν 

αρχιτεκτονικϊ ςτοιχεύα των όψεων ό λειτουργικϊ αρχιτεκτονικϊ του κτιρύου.  
 

β. Κατϊ το μόκοσ η επιγραφό δεν επιτρϋπεται να προεξϋχει από το υαλοςτϊςιο. 
Κϊθετεσ προσ την πρόςοψη επιγραφϋσ θα επιτρϋπονται μόνο κϊτω από 
οριςμϋνουσ όρουσ (όπωσ υπόδειγμα τυπικών ςχεδύων). 

 
γ. Απαγορεύονται οι χρωματιςμϋνεσ επιγραφϋσ πϊνω ςε αρχιτεκτονικϊ μϋλη 

(λύθινουσ τούχουσ - ςοβϊ). 
 
δ. Οι κατϊ μόκοσ επιγραφϋσ απαγορεύεται να προεξϋχουν πϊνω από 10 εκ. από τον 

τούχο. 
 
ε. Κϊθετεσ προσ την όψη επιγραφϋσ επιτρϋπονται υπό τον όρο ότι δεν θα 

προεξϋχουν τησ γραμμόσ των ςτεγϊςτρων και μπαλκονιών. Επύςησ το 
χαμηλότερο ςημεύο των κϊθετων επιγραφών δεν μπορεύ να εύναι κϊτω από το 
2,60 μ. από τη ςτϊθμη του δρόμου.  

 
2. Δεν επιτρϋπεται η τοποθϋτηςη επιγραφών ό διαφημύςεων οποιουδόποτε εύδουσ 

πϊνω ςτισ ςτϋγεσ ό ςτα δώματα των κτιςμϊτων. Επύςησ δεν επιτρϋπεται η 
τοποθϋτηςη παρόμοιων διαφημιςτικών επιγραφών ςτον περιβϊλλοντα  χώρο, 
ακϊλυπτουσ οικοδομόςιμουσ χώρουσ, πϊνω ςε δϋντρα ό ςτύλουσ γύρω από το 
κτύςμα.  

 
3. Τλικϊ καταςκευόσ των επιγραφών μπορεύ να εύναι μόνο μϋταλλο και ξύλο 

βαμμϋνα ό τεχνητϊ παλαιωμϋνα και πϋτρα.  
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4. Αποκλεύονται απόλυτα:  

- Επιγραφϋσ με ανϊγλυφα γρϊμματα ό φωςφορικϋσ βαφϋσ  
- Πινακύδεσ επιγραφών από ραμποτϋ -  αλουμύνιο - πλαςτικό με 

επικολλημϋνα γρϊμματα και χαρτόνι. 
 

5. Οι επιγραφϋσ μπορεύ να φωτύζονται με λϊμπεσ πυρακτώςεωσ (όχι προβολεύσ).  
 

Αποκλεύονται απόλυτα : 
 

- Επιγραφϋσ πλαςτικϋσ ό γυϊλινεσ με εςωτερικό φωτιςμό  
- Επιγραφϋσ νϋον - φθόριο - χρωματιςτϊ λαμπϊκια κ.λπ. 

 
6. Η ανϊρτηςη - ςτερϋωςη των επιγραφών θα πρϋπει να γύνεται κατϊ τρόπο που να 

μην επιφϋρει μόνιμεσ βλϊβεσ ςτα αρχιτεκτονικϊ μϋλη των κτιρύων. 
 
7. Οι επιγραφϋσ γρϊφονται ςτα ελληνικϊ. Επιτρϋπεται η αναγραφό επιπρόςθετα 

ξενόγλωςςησ επιγραφόσ με μικρότερα γρϊμματα από ότι η ελληνικό.       
 

2 . 6 .  Δ ι α κ ο ς μ η τ ι κ ά  ς τ ο ι χ ε ί α  

Συχόν διακοςμητικϊ ςτοιχεύα πρϋπει να ςυνϊδουν με την ταυτότητα τησ περιοχόσ. 

Παραδοςιακϊ αντικεύμενα μπορεύ να χρηςιμοποιούνται ςαν διακοςμητικϊ ςτοιχεύα 

αναρτημϋνα η τοποθετημϋνα ςε ςημεύα που δεν δημιουργούν προβλόματα ςτην 

λειτουργύα του καταςτόματοσ. 

Οι πιθανϋσ εικαςτικϋσ απεικονύςεισ που θα αναρτώνται ςτουσ τούχουσ θα πρϋπει να 

εύναι ςυμβατϋσ θεματολογικϊ με την παρϊδοςη του Χηλορεύτη και εύναι επιθυμητό ς΄ 

αυτϋσ να περιλαμβϊνονται εικόνεσ από την παραδοςιακό ζωό, το δομημϋνο περιβϊλλον 

και την φύςη του βουνού. 

 

3.  Φωροθέτηςη  
Η επιλογό των πιλοτικών χώρων εςτύαςησ γύνεται λαμβϊνοντασ υπόψη τισ εξόσ γενικϋσ 

και ειδικϋσ παραμϋτρουσ όπωσ : 

Α) Γενικϋσ παρϊμετροι  

 Σην περιοχό εφαρμογόσ του προγρϊμματοσ LEADER PLUS  

 Σην εγκατϊςταςη ςε ςημεύα περιμετρικϊ ςτον Χηλορεύτη 

 Σην εγκατϊςταςη ςε οικιςμούσ που διαθϋτουν την κρύςιμη μϊζα τόςο των 

επιςκεπτών όςο και εν δυνϊμει τελικών αποδεκτών  

 Σην ελκυςτικότητα ςε ότι αφορϊ το φυςικό περιβϊλλον και τα μνημεύα 

Β) Ειδικϋσ παρϊμετροι  

 Οικιςμού που διαθϋτουν πληθυςμό πϊνω από 1.500 κατούκουσ  

 Οικιςμού που δϋχονται ςημαντικό αριθμό διερχόμενων και μη επιςκεπτών  

 Οικιςμού που διαθϋτουν κατϊ μϋςο όρο 1.500 ϊτομα 
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Μετϊ τα παραπϊνω οι οικιςμού οι οπούοι ϋχουν προτεραιότητα για τη δημιουργύα 

πιλοτικών χώρων εςτύαςησ ςτην περιοχόσ εφαρμογόσ του προγρϊμματοσ εύναι : 

 Ανώγεια 

 Κομβικϊ ςημεύα του Δόμου Γεροποτϊμου όπωσ Μπαλύ, Πϋραμα, Πϊνορμο 

 Κρουςώνασ 

 Υουρφουρϊσ 

 Ζαρόσ  

 Γϋργερη 

 

4.  Προδιαγραφέσ από την κείμενη Νομοθεςία  
 
Οι πιλοτικού χώροι εςτύαςησ εκτόσ από τισ προδιαγραφϋσ για την μορφό των 

εςωτερικών και εξωτερικών χώρων, πρϋπει να τηρούν τισ διατϊξεισ τησ κεύμενησ 

ςχετικόσ Νομοθεςύασ (Τγειονομικϋσ και αγορανομικϋσ διατϊξεισ, Νομοθεςύα ϋκδοςησ 

και τόρηςησ ϊδειασ λειτουργύασ, κανόνεσ ορθόσ υγιεινόσ πρακτικόσ ςύμφωνα με την 

ΚΤΑ 487 κ.λπ.).  

 

Για τον χώρο εςτύαςησ και για όλουσ τουσ χώρουσ του Πιλοτικού Κϋντρου πρϋπει να 

τηρούνται τα εξόσ: 

 Αρχεύα προγραμμϊτων απολυμϊνςεων, μυοκτονιών, απεντομώςεων 

 πρόγραμμα καθαριςμού χώρων 

 ορθό διαχεύριςη απορριμμϊτων 

  ςύςτημα καταγραφόσ παραπόνων 

Σο καθαρό εμβαδόν δαπϋδου κϊθε χώρου εςτύαςησ πρϋπει να εύναι 1,5 τ.μ. ανϊ 

καθόμενο προσ εςτύαςη ϊτομο. Δεν επιτρϋπονται υπόγειοι χώροι. 

Ο χώροσ εςτύαςησ  πρϋπει να ϋχει επαρκό ϊμεςο φυςικό φωτιςμό και επαρκό αεριςμό 

μϋςω εύχρηςτων φεγγιτών ό ηλεκτρικών εξαεριςτόρων ό κεντρικού ςυςτόματοσ 

αεριςμού (ανανϋωςησ του αϋρα). Πρϋπει επύςησ να διαθϋτει κατϊλληλο και ομοιόμορφο 

τεχνητό φωτιςμό. Οι πόρτεσ ειςόδου των πελατών πρϋπει να ϋχουν καθαρό ελεύθερο 

ϊνοιγμα τουλϊχιςτον 0.90 μ. και ύψοσ τουλϊχιςτον  2.20 μ και να ανούγουν από μϋςα 

προσ τα ϋξω. 

 

Κάθε πιλοτικόσ χώροσ εςτίαςησ πρέπει επίςησ να διαθέτει:  

1.  Υαρμακεύο Πρώτων Βοηθειών. 

2.  Πλόρη ηλεκτρικό, υδραυλικό εγκατϊςταςη 
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3.  Ηλεκτρικούσ πύνακεσ που να διαθϋτουν ηλεκτρονόμουσ διαφυγόσ ρεύματοσ και 

να βρύςκονται ςε ςημεύο εύκολησ πρόςβαςησ.  

4.  Πυραςφϊλεια και Τπεύθυνο ϊτομο κατϊλληλα ενημερωμϋνο. 

6.  όμανςη των χώρων εςτύαςησ, των παραςκευαςτηρύων, των W.C., των χώρων 

καπνιζόντων και μη κλπ. 

7.  όμανςη των εξόδων  κινδύνου.  

8.  χεδιαγρϊμματα διαφυγόσ ςε εμφανό ςημεύα. 

 

5.  ΕΙΔΟ ΚΑΙ ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ  

5 . 1 .  Ε ξ ο π λ ι ς μ ό σ  π α ρ α ς κ ε υ ή σ  –  α π ο θ ή κ ε υ ς η σ  ε δ ε ς μ ά τ ω ν  

Κϊθε Φώροσ Εςτύαςησ πρϋπει να διαθϋτει εξοπλιςμό παραςκευόσ και αποθόκευςησ 

εδεςμϊτων με τα παρακϊτω χαρακτηριςτικϊ: 

Τλικϊ καταςκευόσ από ανοξεύδωτο υλικό ό πλαςτικό ό πολυςτρωματικό πλαςτικό 

(κατϊλληλα για επαφό με τρόφιμα).   

Σο εύδοσ του εξοπλιςμού πρϋπει να εύναι ςυμβατό με τα χαρακτηριςτικϊ των  

εδεςμϊτων που θα παρϋχονται και τα οπούα θα πρϋπει να παραςκευϊζονται  ό να 

προωθούνται από τον κϊθε χώρο εςτύαςησ που θα ενταχθεύ ςτο τοπικό ςχϋδιο "ΓΗ ΣΟΤ 

ΧΗΛΟΡΕΙΣΗ"  

Ενδεικτικϊ ο εξοπλιςμόσ μπορεύ να αποτελεύται από :  

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ 

(Είδοσ, τύποσ, τεχνικά χαρακτηριςτικά) 

1 ΕΡΜΑΡΙΟ με  ΤΡΟΜΕΝΕ ΠΟΡΣΕ 

2 ΘΑΛΑΜΟ-ΤΝΣΗΡΗΗ INOX, (θερμοθϊλαμοσ) 

3 ΥΟΤΡΝΟ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ + ΕΣΙΕ 

4 
 
ΧΤΓΕΙΟ ΠΑΓΚΟ + Χυγεύο Βιτρύνα  

5 ΛΑΝΣΖΑ ΚΛΕΙΣΗ, 2 ΓΟΤΡΝΕ τουλϊχιςτον 

6 ΠΛΑΣΨ ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΣΡΙΚΟ 

7 SILEX MONO GRILL  

8 ΤΚΕΤΕ ΣΗΓΑΝΙΜΑΣΟ  

9 ΥΟΎΡΝΟ ΜΙΚΡΟΚΤΜΑΣΨΝ 

10 ΜΠΛΕΝΣΕΡ  

11 ΑΠΟΡΡΟΥΗΣΗΡΑ  
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ 

(Είδοσ, τύποσ, τεχνικά χαρακτηριςτικά) 

12 ΠΛΤΝΣΗΡΙΟ ΠΙΑΣΨΝ-ΠΟΣΗΡΙΨΝ 

13 ΛΕΜΟΝΟΣΙΥΣΗ - αποχυμωτϋσ 

14 MHXANH ΖΕΣΨΝ KAΥΕ  

15 ΦΟΒΟΛΗ ΕΛΛ. ΚΑΥΕ 

16 ΜΗΦΑΝΗ ΚΡΤΟΤ ΚΑΥΕ 

 Καταψύκτησ 

 Θερμοςύφωνασ  

 

Προςοχή : Απαγορεύεται ο εξοπλιςμόσ που δύνεται από εταιρύεσ για διαφημιςτικούσ 

ςκοπούσ π.χ. ψυγεύα κ.λπ. 

 

5 . 2 .  Λ ο ι π ό σ  ε ξ ο π λ ι ς μ ό σ  

Δεν επιτρϋπεται η χρόςη πλαςτικών αντικεύμενων και ιδιαύτερα δεν θα 

χρηςιμοποιούνται πλαςτικϋσ ύλεσ ςε καρϋκλεσ, τραπεζομϊντιλα, λουλούδια, φρούτα, 

κουρτύνεσ, πιϊτα, μαχαιροπόρουνα, ποτόρια κ.α.  

Σο εύδοσ των καθιςμϊτων πρϋπει να εύναι μαςύφ ξύλινο με πλεκτό ψϊθα ενώ το εύδοσ 

των τραπεζιών πρϋπει να εύναι παραδοςιακού ςτυλ, με ξύλο μαςύφ ωσ βϊςη και με 

ξύλινη ό μαρμϊρινη  επιφϊνεια 

Δεν επιτρέπονται τροπικϊ ξύλα, μπαμπού, μοριοςανύδεσ όταν χρηςιμοποιούνται ςε 

εμφανό ςημεύα (όπωσ π.χ. MDF). τα πόλινα ςκεύη, τα τραπεζομϊντιλα, τα ταςϊκια 

κ.λπ πρϋπει να αναγρϊφεται η επωνυμύα ΧΗΛΟΡΕΙΣΗ γεύςεισ ό / και το λογότυπο. 

 

6.  ΠΡΟΥΕΡΟΜΕΝΑ ΕΔΕΜΑΣΑ   

6 . 1 .  Τ π ο χ ρ ε ω τ ι κ ό σ  κ α τ ά λ ο γ ο σ  ε δ ε ς μ ά τ ω ν  

Ο κϊθε χώροσ εςτύαςησ πρϋπει να παραςκευϊζει και να προςφϋρει ςυγκεκριμϋνα 

εδϋςματα.  

Οι λεπτομϋρειεσ τησ ονομαςύασ και τησ προτεινόμενησ παραςκευόσ των εδεςμϊτων θα 

δοθούν ςτουσ επενδυτϋσ με την ϋνταξό τουσ ςτο τοπικό πρόγραμμα.  

Για την διευκόλυνςη των επενδυτών και ιδιαύτερα για την εξαγορϊ του απαραύτητου 

εξοπλιςμού αναφϋρεται ότι τα εδϋςματα θα αποτελούνται τόςο από ζεςτϊ όςο και από 

κρύα πιϊτα. Οριςμϋνα από τα εδϋςματα ο επενδυτόσ μπορεύ να τα προμηθεύεται από 

ϊλλεσ επιχειρόςεισ τησ περιοχόσ ενώ ϊλλα να τα παραςκευϊζει επιτόπου. Εύναι 

προφανϋσ ότι όπου απαιτεύται η χρόςη ελαιόλαδου αυτό θα εύναι Κρητικό ϋξτρα 
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παρθϋνο ελαιόλαδο οξύτητασ ϋωσ 2 βαθμών και ειδικϊ όπου ςερβύρεται χωρύσ ψόςιμο 

(βραςτϊ χόρτα, ςαλϊτεσ κ.λπ.) οξύτητασ ϋωσ 1 βαθμού.  

Ο κατϊλογοσ θα εύναι κοινόσ ςε όλα τα χαρακτηριςτικϊ του όπωσ υλικό καταςκευόσ, 

τρόποσ παρουςύαςησ μενού, ονομαςύεσ εδεςμϊτων, τιμολογιακό πολιτικό, τιμϋσ 

βαςικού υποχρεωτικού μενού.  

6 . 2 .  Π ε ρ ι π τ ώ ς ε ι σ  π ο υ  ε π ι τ ρ έ π ε τ α ι  π α ρ έ κ κ λ ι ς η  

ε οριςμϋνεσ περιπτώςεισ θα επιτρϋπονται αποκλύςεισ για λόγουσ που ϋχουν να κϊνουν 

με τυχόν τοπικϋσ ιδιαιτερότητεσ των οικιςμών που θα δημιουργηθούν οι ςυγκεκριμϋνοι 

χώροι. 

6 . 3 .  Π ρ ώ τ ε σ  ύ λ ε σ  κ α ι  ε δ έ ς μ α τ α  π ο υ  δ ε ν  ε π ι τ ρ έ π ε τ α ι  η  
χ ρ ή ς η  τ ο υ σ  

Δεν επιτρϋπεται ςε καμύα περύπτωςη η χρηςιμοπούηςη των παρακϊτω πρώτων υλών 

και εδεςμϊτων 

Α. Από τομέα του Γάλακτοσ και των Γαλακτοκομικών προΰόντων 

1. Γϊλα Εμπορύου κονςερβοποιημϋνο 
2. Γϊλα Εμπορύου εβαπορϋ  
3. Γϊλα Εμπορύου ζαχαρούχο 
4. Γϊλα ςοκολατούχο 
5. Γϊλα με γεύςη φρούτων 
6. Γιαούρτι μη τοπικό  
7. Συρύ μη τοπικό  
8. Όλα τα τυριϊ ειςαγωγόσ  
9. Γιαούρτι τύπου Επιδόρπιο 

Β. Από τα ΛΑΦΑΝΙΚΑ, τα  ΥΡΟΤΣΑ και τα παράγωγα τουσ 

Όλα τα Λαχανικϊ και τα φρούτα ειςαγωγόσ, (πχ. Λαχανϊκια Βρυξελών , Μϊνγκο, 

Παπϊγια, Φουρμϊδεσ, Ανανϊσ, Μπανϊνεσ ειςαγωγόσ) 

Μαρμελϊδεσ εμπορύου (βιομηχανοποιημϋνεσ), Γλυκϊ κουταλιού εμπορύου, 
βιομηχανοποιημϋνα), Ξερϊ φρούτα ειςαγωγόσ  
 

Γ. Από τα ΔΗΜΗΣΡΙΑΚΑ  

1. Χωμύ ϊςπρο 
2. Χωμύ πολυτελεύασ 
3. Χωμύ γαλλικού τύπου  
4. Γαλλικό μπαγκϋτα 
5. Νουντλσ (κινϋζικα ζυμαρικϊ) 
6. Γαλλικό ςφολιϊτα  
7. Πύτα για γύρο 

Δ. Από τα είδη Κρέατοσ  

1. Λουκϊνικα τύπου Υρανκφούρτησ 
2. Μπιφτϋκια εμπορύου (βιομηχανοποιημϋνα) 
3. Αλλαντικϊ (εκτόσ των τοπικών  απϊκι, λουκϊνικο) 
4. Γύροσ (από χοιρινό) 
5. ουβλϊκι (από χοιρινό) 
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6. Λουκανικόπιτα  
7. Κρϋατα μη τοπικϊ ό ειςαγωγόσ 

 

Ε. Από τα προΰόντα ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ  

1. Κραςιϊ ειςαγωγόσ  
2. Λικϋρ ειςαγωγόσ 
3. Ξύδι μη τοπικό  

 
Σ. Από τα ΛΙΠΗ 

1. πορϋλαιο  
2. ογιϋλαιο 
3. Ηλιϋλαιο 
4. Βαμβακϋλαιο 
5. Ηλιοςπορϋλαιο  
6. Καλαμποκϋλαιο  
7. Υυςτικϋλαιο  
8. Παλμόλεσ  
9. Αραβοςιτϋλαιο 
10. Ζωικό Βούτυρο   
11. Μαγιονϋζα  
12. Μαργαρύνη  
13. Λαρδύ 
14. Λύποσ από μπϋικον 
15. ϊλτςεσ εμπορύου  
16. ϊλτςα ςαλϊτασ τύπου μαγιονϋζα 
17. Ελιϋσ μη τοπικϋσ 
18. Ελιϋσ ειςαγωγόσ  

Από τα ΓΛΤΚΑ 

1. Γλυκϊ που παραςκευϊζονται με μύγματα ϋτοιμα που χρηςιμοποιούνται ωσ 

βϊςεισ  

2. Γλυκϊ που δεν ϋχουν ςχϋςη με την κρητικό παρϊδοςη (π.χ. εκλαύρ, τιραμιςού 

κλπ) 

 

Διάφορα άλλα είδη που δεν επιτρέπεται ρητά η χρηςιμοποίηςη τουσ 

Προτηγανιςμϋνα  εδϋςματα εμπορύου (π.χ. πατϊτεσ) 
Γαριδϊκια  
Πατατϊκια 
Πύτςα 
Φϊμπουργκερ  
Ποπ-κορν 
Κορν φλϋικσ 
Ντόνατσ 
Κρουαςϊν  
οκολϊτεσ  
Γλυκϊ εμπορύου  
Κϊρυ 
Μουςτϊρδα  
Κϋτςαπ 
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Σαμπϊςκο  
ϊλτςα όγιασ 
Συρόπιτα εμπορύου 
Λουκϊνικα εμπορύου 
 Γκοφρϋτεσ 
Καραμϋλεσ  
Σςύχλεσ  
ϊντουιτσ 
Μπιςκότα γεμιςτϊ με ςοκολϊτα  
Μπιςκότα ςαβαγιϊρ 
Κονςερβοποιημϋνα φαγητϊ γενικϊ (εκτόσ πελτϋ 
ντομϊτασ) 
Φυμού κονςερβοποιημϋνοι με ζϊχαρη ό μη  

 

6 . 4 .   υ ς κ ε υ α ς ί α  

Σα εύδη των εδεςμϊτων και προώόντων των πιλοτικών χώρων εςτύαςησ μπορεύ να 

καταναλώνονται επιτόπου αλλϊ να δύνονται και «ςτο χϋρι» μϋςω κατϊλληλησ 

ςυςκευαςύασ. Σα εύδη τησ ςυςκευαςύασ όπωσ εύναι προφανϋσ εύναι ϊμεςα ςυνδεμϋνα με 

την μορφό και τα χαρακτηριςτικϊ των εδεςμϊτων.  

Εύναι προφανϋσ ότι  οι ςυςκευαςύεσ τροφύμων θα πρϋπει να εύναι ςύμφωνεσ με τον 

Κώδικα Σροφύμων και Ποτών: (ΥΕΚ 41/3-2-87, 84/500 Οδηγύα ΕΟΚ) 

Προτεινόμενα υλικϊ ςυςκευαςιών εύναι το φελιζόλ, η μεμβρϊνη αναγεννημϋνησ 

κυτταρύνησ και το χαρτόνι με επύςτρωςη φύλλου αλουμινύου. την παροχό εδεςμϊτων 

ςε καθόμενουσ, προτεύνεται η χρόςη πηλού επιςμαλτωμϋνου ό υαλωμϋνου. 

Σο φελιζόλ (από το οπούο εύναι  καταςκευαςμϋνα ποτόρια, πιϊτα ατομικού περιϋκτεσ για 

την μεταφορϊ εδεςμϊτων) εύναι αδρανϋσ υλικό δεν εύναι βλαβερό προσ το περιβϊλλον 

Σο χαρτόνι που χρηςιμοποιεύται ςτισ ςυςκευαςύεσ εύναι ανακυκλώςιμο και εύναι 

καταςκευαςμϋνο από μεμβρϊνη από αναγεννημϋνη κυτταρύνη ςύμφωνα με το ϊρθρο 

24Α του Κώδικα Σροφύμων και Ποτών 

Οι αλουμινϋνιοι περιϋκτεσ για την μεταφορϊ εδεςμϊτων από τον πελϊτη ςτον τόπο που 

θα τα καταναλώςει εύναι ανακυκλώςιμοι.  

Πιϊτα, κανϊτεσ από υαλοποιημϋνο ό επιςμαλτωμϋνο ό και διακοςμημϋνο με ςμϊλτο 

κεραμικό (πηλόσ), για τον χώρο εςτύαςησ - ςϋρβισ καθημϋνων. Σο υλικό αυτό διαςπϊται 

ςτο περιβϊλλον χωρύσ να προκαλεύ βλϊβη όταν το κϊθε πιϊτο κλπ καταςτραφεύ.  

ΟΛΕ οι ανωτϋρω ςυςκευαςύεσ φϋρουν το ςόμα ό την ϋνδειξη «κατϊλληλο για τρόφιμα» 

και όλα τα ςυνοδευτικϊ ϋγγραφα που το αποδεικνύουν. 
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Ο λεπτομερόσ κατϊλογοσ των ειδών ςυςκευαςύασ θα δοθεύ μαζύ με τον κατϊλογο των 

εδεςμϊτων αμϋςωσ μετϊ την υπογραφό τησ ςύμβαςησ με τον επενδυτό 

ε κϊθε περύπτωςη πρϋπει να αναγρϊφονται με ανεξύτηλο μελϊνι οι ακόλουθεσ 

πληροφορύεσ: 

 Σο λογότυπο τησ αλυςύδασ «ΧΗΛΟΡΕΙΣΗ ΓΕΤΕΙ»  

 διαφημιςτικό μόνυμα  

 

Η προμόθεια των ειδών ςυςκευαςύασ θα γύνεται από κοινού από όλεσ τισ επιχειρόςεισ 

με το ςόμα ΧΗΛΟΡΕΙΣΗ ΓΕΤΕΙ (δεσ και κεφϊλαιο 8). 

 
7.  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΨΣΨΝ ΤΛΨΝ -  ΕΔΕΜΑΣΨΝ  
 

Η προμόθεια των πρώτων υλών και των εδεςμϊτων που δεν θα παραςκευϊζονται επύ 

τόπου θα γύνεται από αξιολογημϋνουσ προμηθευτϋσ. 

Αξιολογημϋνοι προμηθευτϋσ ορύζονται οι προμηθευτϋσ οι οπούοι πληρούν τισ 

προδιαγραφϋσ που θα θϋςει το δύκτυο "ΓΗ ΣΟΤ ΧΗΛΟΡΕΙΣΗ"  ςτο οπούο θα 

ςυμμετϋχουν και οι επενδυτϋσ που θα δημιουργόςουν τουσ πιλοτικούσ χώρουσ εςτύαςησ 

(κεφϊλαιο 8). Οι προδιαγραφϋσ αυτϋσ αφορούν χαρακτηριςτικϊ τοπικόσ και ειδικόσ 

παραγωγόσ ςτην περιοχό εφαρμογόσ τησ παρούςασ εμπειρογνωμοςύνησ (ειδικϋσ 

ποιοτικϋσ προδιαγραφϋσ) και γενικϊ ποιοτικϊ χαρακτηριςτικϊ τροφύμων (γενικϋσ 

ποιοτικϋσ προδιαγραφϋσ). Οι ειδικϋσ ποιοτικϋσ προδιαγραφϋσ δεν τηρούνται για υλικϊ 

όπωσ υγραϋριο, τηλεπικοινωνύεσ, εξοπλιςμόσ κλπ, δηλαδό προμηθευτϋσ που δεν 

εμπύπτουν ςτο περιεχόμενο-φιλοςοφύα τησ Κρητικόσ διατροφόσ. Σο δύκτυο αξιολογεύ 

τουσ προμηθευτϋσ ωσ προσ τισ ειδικϋσ προδιαγραφϋσ και εφόςον αυτϋσ πληρούνται, 

τότε προχωρεύ και ςτην αξιολόγηςη των ποιοτικών προδιαγραφών. 

Οι ΓΕΝΙΚΕ ποιοτικϋσ προδιαγραφϋσ που θα θϋςει το δύκτυο "ΓΗ ΣΟΤ ΧΗΛΟΡΕΙΣΗ" 

(αναφϋρονται ςε ειδικό ϋντυπο που χορηγεύται ςτα μϋλη του δικτύου των πιλοτικών 

χώρων εςτύαςησ) θα κρύνουν αν ϋνασ προμηθευτόσ εγγρϊφεται ό όχι ςτον Κατϊλογο 

Αξιολογημϋνων Προμηθευτών.  

 

8.  ΠΛΑΙΙΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ  

8 . 1 .  Γ ε ν ι κ ό  π λ α ί ς ι ο   

Σο πλαύςιο λειτουργύασ των πιλοτικών κϋντρων εςτύαςησ, ςτηρύζεται ςε κανονιςμό 

λειτουργύασ βϊςει εμπειρογνωμοςύνησ που εκπονόθηκε για λογαριαςμό τησ  ΟΣΔ 

ΑΚΟΜΜ-ΧΗΛΟΡΕΙΣΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΣΑ, ώςτε να περιλαμβϊνει τον τρόπο και 

τον ϋλεγχο λειτουργύασ (με Εποπτεύοντα Υορϋα που περιλαμβϊνει μϋλη από το δύκτυο, 
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την ΟΣΔ, εξωτερικούσ εμπειρογνώμονεσ κλπ). Ο εποπτεύων φορϋασ θα εύναι και 

αρμόδιοσ ελϋγχου τόρηςησ των κανόνων δεοντολογύασ.  Ο κανονιςμόσ λειτουργύασ θα 

περιλαμβϊνει εγχειρύδιο λειτουργύασ τησ κϊθε πιλοτικόσ μονϊδασ. το εγχειρύδιο αυτό 

(κατϊ τα πρότυπα των operation manual) θα υπϊρχουν ϋντυπα για την 

παρακολούθηςη τησ επιχειρηματικόσ λειτουργύασ (όπωσ ϋλεγχοσ παραλαβόσ πρώτων 

υλών, πρόγραμμα καθαριςμού) και οδηγύεσ (όπωσ οδηγύεσ τόρηςησ κανόνων ορθόσ 

υγιεινόσ πρακτικόσ). Ϋδη ςτα προηγούμενα κεφϊλαια ϋχουν αναφερθεύ  ςημεύα όπωσ ο 

κοινόσ κατϊλογοσ εδεςμϊτων, η υποχρεωτικό εναρμόνιςη με την ΚΤΑ 418 (κανόνεσ 

υγιεινόσ) κ.λπ. 

τισ παραγρϊφουσ που ακολουθούν αναφϋρονται οριςμϋνα ςυμπληρωματικϊ θϋματα 

που ϊπτονται με την καθημερινό λειτουργύα των μονϊδων που θα δημιουργηθούν όπωσ 

το ωρϊριο, η ενδυμαςύα, η μουςικό, η ύπαρξη κουτιού παρατηρόςεων.., η ύπαρξη 

ενημερωτικού υλικού που θα υπϊρχει ςε κϊθε χώρο κ.λ.π 

 

8 . 2 .  Κ ο ι ν ά  φ υ λ λ ά δ ι α   -  π ρ ο β ο λ ή σ  τ η σ  Κ ρ η τ ι κ ή σ  
δ ι α τ ρ ο φ ή σ  

την επιχεύρηςη πρϋπει να υπϊρχουν φυλλϊδια όπου θα γύνεται η προβολό του 

γεωγραφικού δικτύου "ΓΗ ΣΟΤ ΧΗΛΟΡΕΙΣΗ" τησ αλυςύδασ ΓΕΤΕΙ ΧΗΛΟΡΕΙΣΗ, 

καθώσ και των χαρακτηριςτικών τησ Κρητικόσ διατροφόσ. 

8 . 3 .  Ψ ρ ά ρ ι ο  

Σο ωρϊριο λειτουργύασ, καθορύζεται από τα εξόσ: 

 Νομικό πλαύςιο λειτουργύασ επιχειρόςεων ανϊλογα με την ϊδεια 

λειτουργύασ (π.χ. ωρϊριο λειτουργύασ επιχειρόςεων τύπου snack-bar) 

 Σοπικϋσ ςυνόθειεσ κατανϊλωςησ και ςυνόθειεσ επιςκεπτών περιοχόσ 

Σο ωρϊριο λειτουργύασ των επιχειρόςεων μπορεύ να παραταθεύ χωρύσ νομικό 

πρόβλημα, μετϊ από χορόγηςη ϊδειασ από την κατϊ τόπουσ αρμόδια Επιθεώρηςη 

Εργαςύασ.  

Ϊνα από τα πλεονεκτόματα του δικτύου ϋναντι του ανταγωνιςμού, θα εύναι και η 

πολύωρη λειτουργύα τησ κϊθε επιχεύρηςησ-μϋλουσ.  

8 . 4 .  Ε ν δ υ μ α ς ί α   

Η ενδυμαςύα του προςωπικού των πιλοτικών χώρων εςτύαςησ θα καθορύζεται ςε ύφοσ 

και ςτυλ από το δύκτυο "ΓΗ ΣΟΤ ΧΗΛΟΡΕΙΣΗ".  

ε γενικϋσ γραμμϋσ η ενδυμαςύα πρϋπει να ϋχει κοινϊ ςημεύα αναφορϊσ που θα 

παραπϋμπουν ςε παραδοςιακϊ ςτοιχεύα . 
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8 . 5 .  Μ ο υ ς ι κ ή  

την περύπτωςη που υπϊρχει μουςικό αυτό θα εύναι επιλεγμϋνη κρητικό μουςικό.  

8 . 6 .  Κ ο υ τ ί  π α ρ α τ η ρ ή ς ε ω ν  

ε εμφανϋσ ςημεύο του καταςτόματοσ θα υπϊρχει κουτύ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΨΝ-

ΤΠΟΔΕάΞΕΨΝ-ΠΑΡΑΠΟΝΨΝ όπου ο πελϊτησ μπορεύ να τοποθετεύ ερωτηματολόγιο (θα 

χορηγεύται τυποποιημϋνο από το ΔΙΚΣΤΟ "ΓΗ ΣΟΤ ΧΗΛΟΡΕΙΣΗ") ςε κϊθε χώρο 

εςτύαςησ και το οπούο θα εύναι ςχετικό με θϋματα υγιεινόσ και αςφϊλειασ εδεςμϊτων, 

χώρων εξυπηρϋτηςησ κλπ, ποιότητασ πρώτων υλών, γευςτικών χαρακτηριςτικών, 

εδεςμϊτων, ςυμπεριφορϊσ προςωπικού κ.λπ. 

 

9.  ΦΕΗ ΣΨΝ ΠΙΛΟΣΙΚΨΝ ΦΨΡΨΝ ΕΣΙΑΗ ΜΕ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ  "ΓΗ ΣΟΤ 
ΧΗΛΟΡΕΙΣΗ"  
 
Οι επενδυτϋσ που θα δημιουργόςουν πιλοτικούσ χώρουσ εςτύαςησ πρϋπει να ενταχθούν 

υποχρεωτικϊ ςτο γεωγραφικό δύκτυο "ΓΗ ΣΟΤ ΧΗΛΟΡΕΙΣΗ"  

Σο δύκτυο "ΓΗ ΣΟΤ ΧΗΛΟΡΕΙΣΗ" εύχε ενταχθεύ τοπικό πρόγραμμα τησ ΟΣΔ κατϊ τη Γ’ 

προγραμματικό περύοδο. το δύκτυο αυτό ςυμμετϋχουν οι επιχειρόςεισ τησ ευρύτερησ 

περιοχόσ του Χηλορεύτη. Οι επιχειρόςεισ με το ςόμα ΧΗΛΟΡΕΙΣΗ ΓΕΤΕΙ ανϊλογα με 

τον αριθμό τουσ θα μπορούν να δημιουργόςουν ιδιαύτερο τμόμα.  

το πλαύςιο ςυμμετοχόσ τουσ ςτο δύκτυο οι επιχειρόςεισ αυτϋσ θα υπογρϊψουν ειδικό 

ςύμφωνο ποιότητασ και ςυνεργαςύασ, τόςο μεταξύ τουσ όςο και με ϊλλεσ επιχειρόςεισ 

του δικτύου. 

το ςύμφωνο αυτό θα αναγρϊφονται οι δεςμεύςεισ για την ποιοτικό λειτουργύα των 

χώρων εςτύαςησ καθώσ και οι όροι για την κοινό προμόθεια πρώτων υλών και υλικών 

ςυςκευαςύασ. Οι επιχειρόςεισ επύςησ με την τεχνικό ςτόριξη τησ ΟΣΔ θα ςχεδιϊςουν και 

θα προτεύνουν την μϋθοδο τησ κοινόσ προβολόσ, τισ ανϊγκεσ ςε εκπαύδευςη κ.λπ. 
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10.  ΕΛΕΓΦΟ ΣΗΡΗΗ ΣΨΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΨΝ  

1 0 . 1 .  Γ ε ν ι κ ά  

Ο επενδυτόσ που τελικϊ θα επιλεγεύ και θα δημιουργόςει χώρο εςτύαςησ με τισ 

παραπϊνω προδιαγραφϋσ εύναι υποχρεωμϋνοσ να τισ τηρεύ απαρϋγκλιτα. 

Για αυτό το λόγο θα υπϊρχει ειδικό εποπτεύων όργανο, η ςύνθεςη και οι αρμοδιότητεσ 

του οπούου θα καθοριςτούν και περιγρϊφονται ςτο υποκεφϊλαιο 10.2 

Οι υποχρεώςεισ του επενδυτό διακρύνονται ςε δύο ςκϋλη : 

1. την τόρηςη των προδιαγραφών τησ προκόρυξησ όςον αφορϊ την επιχορόγηςη 

από τον Ωξονα 4.  

2. την χορόγηςη του ςόματοσ και την ςυμμετοχό ςτο δύκτυο 

Όςον αφορϊ το πρώτο ςκϋλοσ αυτό ακολουθεύ τισ κατευθύνςεισ του θεςμικού πλαιςύου 

του Ωξονα 4 – Προςϋγγιςη LEADER ςτην χώρα μασ. Εύναι δηλαδό οι κατευθύνςεισ και οι 

υποχρεώςεισ που ιςχύουν για οποιοδόποτε ϋργο ενταχθεύ ςτο πρόγραμμα. Για αυτό το 

ςκϋλοσ εύναι αποκλειςτικϊ υπεύθυνη η ΟΣΔ (ΑΚΟΜΜ-ΧΗΛΟΡΕΙΣΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ 

Α.Ε. ΟΣΑ). Οι ςχετικϋσ υποχρεώςεισ του επενδυτό θα αποτυπωθούν  ςε ςχετικό 

ΤΜΒΑΗ ενώ το αρμόδιο ελεγκτικό όργανο εύναι η Επιτροπό Διαχεύριςησ 

Προγρϊμματοσ LEADER. 

Σο δεύτερο ςκϋλοσ ϋχει να κϊνει με την ςυνεχό λειτουργύα τησ επιχεύρηςησ ςύμφωνα με 

τισ προδιαγραφϋσ που ϋχουν τεθεύ ώςτε να χρηςιμοποιεύ το ςόμα «ΧΗΛΟΡΕΙΣΗ 

γεύςεισ». Για το ςκϋλοσ αυτό  υπεύθυνοσ θα εύναι  ο φορϋασ ελϋγχου – εποπτεύα που θα 

δημιουργηθεύ, όπωσ περιγρϊφεται παρακϊτω. 

1 0 . 2 .  Υ Ο Ρ Ε Α   Ε Λ Ε Γ Φ Ο Τ  -  Ε Π Ο Π Σ Ε Ι Α   

Για την εποπτεύα και τον ϋλεγχο τησ λειτουργύασ τησ κϊθε επιχεύρηςησ με το 

ςόμα ΧΗΛΟΡΕΙΣΗ ΓΕΤΕΙ θα ςυγκροτηθεύ ειδικό επιτροπό, η οπούα θα αποτελεύται 

από α) τον πρόεδρο του δικτύου "ΓΗ ΣΟΤ ΧΗΛΟΡΕΙΣΗ" β) εκπρόςωπο του δικτύου 

των επιχειρόςεων με το ςόμα "ΓΗ ΣΟΤ ΧΗΛΟΡΕΙΣΗ" γ) ςτϋλεχοσ τησ Ο.Σ.Δ (ΑΚΟΜΜ-

ΧΗΛΟΡΕΙΣΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΣΑ), δ) εξωτερικούσ εμπειρογνώμονεσ  

Οι αρμοδιότητεσ τησ επιτροπήσ θα είναι : 

 αποβολό καταςτόματοσ από το δύκτυο 
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 ϋγκριςη ό απόρριψη αλλαγών ςτο concept, χρωματιςμούσ, ςυςκευαςύεσ κ.λπ. 

 ϋγκριςη, απόρριψη ό ειςαγωγό νϋων όρων λειτουργύασ του δικτύου 

 ϋγκριςη ειδικών ποιοτικών προδιαγραφών προμηθευτών δικτύου (κρητικό 

διατροφό, εντοπιότητα κ.λπ.) 

 ϋγκριςη προμηθευτών πρώτων υλών, ςυςκευαςύασ κ.λπ. 

 ϋγκριςη τησ χορόγηςησ του ςόματοσ και ςε ϊλλεσ επιχειρόςεισ που θα όθελαν 

να δημιουργόςουν παρόμοιουσ χώρουσ 

Πρϋπει να τονιςτεύ ότι εϊν η επιτροπό αποφανθεύ ότι η επιχεύρηςη δεν μπορεύ να 

ςυνεχύςει να ϋχει το ςόμα «ΧΗΛΟΡΕΙΣΗ γεύςεισ» κατϊ την διϊρκεια των πϋντε ετών 

από την υποχρϋωςη λειτουργύασ τησ επιχεύρηςησ, τότε θα ζητηθεύ και επιςτροφό τησ 

επιδότηςησ από το επύπεδο λόψησ αποφϊςεων τησ Ο.Σ.Δ. 
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ΧΗΛΟΡΕΙΣΗ γεύςεισ   -  ΟΧΗ 
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ΧΗΛΟΡΕΙΣΗ γεύςεισ   -  ΣΟΜΗ 
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ΧΗΛΟΡΕΙΣΗ γεύςεισ   -  ΣΟΜΗ 
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ΧΗΛΟΡΕΙΣΗ γεύςεισ   -  ΣΟΜΗ 


