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1 Σκοπός 

Η δημιουργία (με βάση συγκεκριμένες δεσμευτικές προδιαγραφές) 

χώρων πώλησης (καταστημάτων) χαρακτηριστικών τοπικών προϊόντων 

προερχομένων από την ευρύτερη περιοχή του Ψηλορείτη και την Κρήτη.  

2 Διάκριση καταστημάτων  

2.1 Ως προς το περιεχόμενο τους 

1. Καταστήματα που διαθέτουν ευρεία γκάμα προϊόντων κατά πρώτο λόγο 

από την ευρύτερη περιοχή του Ψηλορείτη και κατά δεύτερο λόγο από την 

υπόλοιπη Κρήτη 

2. Καταστήματα Γυναικείων Συν/μων και Κοινωνικών Συν/κων 

επιχειρήσεων  

3. Καταστήματα δικτύων ομοειδών/συμπληρωματικών επιχειρήσεων 

4. Καταστήματα ειδών Λαϊκής Τέχνης 

5. Καταστήματα που αφορούν μια συγκεκριμένη περιοχή 

2.2 Ως προς τη λειτουργικότητα τους 

2.2.1 Αυτοτελές κατάστημα 

Ως αυτοτελές κατάστημα θεωρείται εκείνο που διαθέτει αποκλειστικά 

χαρακτηριστικά τοπικά προϊόντα σύμφωνα με τις προδιαγραφές και 

προϋποθέσεις που αναφέρονται στο παρόν έντυπο. 

Μπορεί να προϋπάρχει ως κατάστημα και να αναμορφώσει τα χαρακτηριστικά 

του ή να δημιουργηθεί για  πρώτη φορά. 

2.2.2  Κατάστημα «shop in  shop» (κατάστημα μέσα σε κατάστημα) 

Ως κατάστημα «shop in shop» στην παρούσα προκήρυξη θεωρείται 

οποιοσδήποτε χώρος μπορεί να φιλοξενήσει σε ειδικά διαμορφωμένο τμήμα 

του, χαρακτηριστικά τοπικά προϊόντα της ευρύτερης περιοχής του Ψηλορείτη 

και της Κρήτης. 
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Οι χώροι αυτοί μπορεί να είναι εκτός από τα καταστήματα τροφίμων και ποτών, 

παραδοσιακά καφενεία, ταβέρνες, χώροι καταλυμάτων και ξενοδοχείων κ.α. 

Απαραίτητες προϋποθέσεις είναι οι επιχειρήσεις στις οποίες ανήκουν να 

εντάσσονται στις επιλέξιμες κατηγορίες των δικαιούχων του προγράμματος και 

να διαθέτουν ΑΔΕΙΑ ίδρυσης και λειτουργίας της αρμόδιας αρχής, σύμφωνα µε 

τις διαδικασίες της κείμενης Νομοθεσίας. 

Το κατάστημα αυτό πρέπει να προϋπάρχει, και μέσω της επένδυσης να  

δημιουργήσει ένα ιδιαίτερο/α τμήμα ή τμήματα με τα χαρακτηριστικά τοπικά 

προϊόντα. Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν μόνο εκείνες που είναι απαραίτητες 

για την δημιουργία αυτών των τμημάτων (ράφια, ψυγεία, πινακίδες, υλικό 

προβολής κ.α.) καθώς και εκείνες που είναι απαραίτητες ώστε να συνάδει η 

φυσιογνωμία του καταστήματος με τη διάθεση των τοπικών χαρακτηριστικών 

προϊόντων. 

3 Περιοχή εγκατάστασης 

Τα καταστήματα μπορούν να εγκατασταθούν εντός της περιοχής υλοποίησης 

του τοπικού προγράμματος όπως αυτή αναφέρεται στην πρόσκληση. 

Δίνεται προτεραιότητα σε ορισμένους οικισμούς με κριτήρια την 

επισκεψιμότητα αλλά και άλλα χαρακτηριστικά όπως είναι ο πληθυσμός, οι 

υποδομές σε καταλύματα κ.α. 

Συγκεκριμένα προτεραιότητα δίνεται στους υπάρχοντες και εν δυνάμει 

οικιστικούς και τουριστικούς πόλους : 

 Δ. Ανωγείων,   

 T.K. Αξού,  

 T.K. Μαργαριτών, 

 T.K. Μελιδονίου  

 Δ.K. Ζαρού,   

 T.K. Βώρων  

 Τ.Κ. Επισκοπής, 

 Τ.Κ. Γαράζου,  

 Τ.Κ. Κρουσώνα,  
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 Τ.Κ. Φουρφουρά  

 Τ.Κ. Αμαρίου,   

 Τ.Κ. Μαράθου,  

 Τ.Κ Γέργερης 

 

Δεν αποκλείονται προτάσεις από άλλους οικισμούς, όμως προτάσεις που 

αφορούν τους οικισμούς προτεραιότητας θα βαθμολογηθούν ανάλογα. 

4 Αρχιτεκτονικά – Μορφολογικά χαρακτηριστικά 

4.1 Αυτοτελές Κατάστημα 

4.1.1 Εμβαδόν 

Το ελάχιστο εμβαδόν των αυτόνομων καταστημάτων θα είναι σύμφωνα με τους 

κανόνες της νομοθεσίας που διέπει τα καταστήματα του είδους. Σε γενικές 

γραμμές το εμβαδόν θα συμβαδίζει με τη φυσιογνωμία ενός καταστήματος που 

θα διαθέτει αντιπροσωπευτική ποικιλία χαρακτηριστικών προϊόντων της 

περιοχής και δεν θα παραπέμπει σε super market . Κατά κανόνα τα αυτοτελή 

καταστήματα πρέπει να έχουν εμβαδό μεταξύ 50 και 100 τ.μ. 

4.1.2 Προσόψεις  

Η πρόσοψη ενός καταστήματος θα πρέπει να δημιουργεί στον καταναλωτή  την 

εικόνα παραδοσιακού καταστήματος. Για αυτό το λόγο είναι επιθυμητό να 

υπάρχουν παραδοσιακά αρχιτεκτονικά στοιχεία, ανάλογα με την περιοχή. Σε 

περίπτωση που το οίκημα είναι υφιστάμενο και δεν υπάρχουν αυτά τα στοιχεία, 

τότε πρέπει να πραγματοποιηθούν οι ανάλογες διαμορφώσεις όπως 

χρωματισμοί, υλικά κατασκευής κουφωμάτων, δάπεδα κ.λπ.   

Αναλυτικά η πρόσοψη του καταστήματος πρέπει να έχει κατά κανόνα τα 

εξής χαρακτηριστικά :  

 H όψη να είναι από τοπική Πέτρα ή εναλλακτικά από σοβά χωριάτικου 

τύπου σε απόχρωση του μπεζ. 

 Τα εξωτερικά κουφώματα θα είναι από ξύλο ή από αλουμίνιο, χρώματος 

πράσινου (κυπαρισσί). 
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 Δάπεδο  

Επιλογή 1.   Στρωμένο από κυβόλιθο ή τσιμεντόπλακες. 

Επιλογή 2.  Στρωμένο με κεραμικά πλακίδια (διαστάσεων  0,40χ0,40μ)  

σε μπεζ αποχρώσεις.  

 Η μορφή και η διάταξη της όψης θα πρέπει να εναρμονίζεται με το   

Σχέδιο 1 και 2 (βλέπε Παράρτημα) 

 Δεν επιτρέπεται  η χρήση μεταλλικών στοιχείων ή αλουμινίου (πέραν των 

κουφωμάτων)  στην πρόσοψη του καταστήματος. 

 Υδρορροές χάλκινες ή πλαστικές βαμμένες στο χρώμα του τοίχου. 

 

Πινακίδες 

Η εξωτερική πινακίδα του καταστήματος θα είναι κατά κανόνα διαστάσεων 0,90μ 

μήκος Χ 0,50μ ύψος επί της πρόσοψης. Οι παραπάνω διαστάσεις είναι ενδεικτικές 

και θα προσαρμόζονται σε κάθε περίπτωση ανάλογα με την αρχιτεκτονική του κάθε 

κτιρίου Το υλικό της κατασκευής της πρέπει να είναι από ξύλο. 

Εκτός της επωνυμίας της επιχείρησης θα υπάρχει στην ελληνική και αγγλική γλώσσα 

ανάλογο με την φυσιογνωμία του καταστήματος μήνυμα. 

Στην περίπτωση που είναι απαραίτητη και κάθετη πινακίδα δύο όψεων πρέπει και 

αυτή να τηρεί το ίδιο περιεχόμενο. 

4.1.3 Εσωτερικοί χώροι  

Χρωματισμοί 

Εσωτερικός  χρωματισμός τοίχων με ανοιχτό μπεζ πλαστικό χρώμα.  

 

Δάπεδο 

 Επιλογή 1.  Δάπεδο από μάρμαρο κατά προτίμηση Φαιστού (καδρέτα 

διαστάσεων 0,40μΧ0,40μ) σε αποχρώσεις του μπεζ. 

 Επιλογή 2.  Δάπεδο στρωμένο με κεραμικά πλακίδια (διαστάσεων  

0,40χ0,40μ)  σε μπεζ αποχρώσεις. Εναλλακτικά θα μπορούσαν να 

χρησιμοποιηθούν κεραμικά πλακίδια τύπου ξύλου ανάλογων διαστάσεων 

στις αποχρώσεις του καφέ. 



Προδιαγραφές χώρων πώλησης τοπικών προϊόντων 

Τοπικό Πρόγραμμα : «Ψηλορείτης, ο μύθος εμπνέει τη ζωή»      8 

Φωτιστικά 

 Τύπου σκαφάκια με καλυμμένες τις λάμπες (τύπου Τ4) κατηγορίας 

«φυσικού φωτισμού (daylight)» 

Εξοπλισμός (Ράφια- Ψυγεία- Βιτρίνες) 

 Ξύλινα ράφια περασμένα με βερνίκι σε απόχρωση παλαιωμένης καρυδιάς 

(τοποθέτηση συσκευασμένων τροφίμων) 

 Δεν επιτρέπονται διαφημιστικά ψυγεία και βιτρίνες. 

 

4.1.4 Χώρος Προβολής Περιοχής και Τοπικών Επιχειρήσεων 

Σε εμφανές σημείο του καταστήματος και κατά προτίμηση κοντά στην είσοδο 

θα υπάρχει ανάλογος χώρος όπου θα εκτίθεται πληροφοριακό υλικό για την 

περιοχή και ειδικότερα για το Φυσικό Πάρκο Ψηλορείτη καθώς και τις 

επιχειρήσεις της.   

4.2 Κατάστημα «Shop in shop» 

4.2.1 Τοποθέτηση προϊόντων  

Ανεξαρτήτως της τοποθεσίας και του είδους της εκμετάλλευσης στην οποία 

στεγάζεται το κατάστημα, είναι σημαντικό να υπάρχει σαφής διαχωρισμός του 

χώρου όπου θα διατίθενται τα τοπικά προϊόντα από τις υπόλοιπες λειτουργίες 

που υπάρχουν στον ευρύτερο χώρο του . 

Ο χώρος αυτός θα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμος και να βρίσκεται σε 

εμφανές σημείο του καταστήματος, κατά προτίμηση κοντά στην είσοδο. 

Για την επισήμανση της θέσης του στους πελάτες πρέπει να υπάρχει η ανάλογη 

σήμανση όπως πινακίδα δύο όψεων που θα στερεώνεται στην οροφή. 

Εναλλακτικά μπορούν να υπάρχουν μεγάλα posters με ανάλογο της πινακίδας 

περιεχόμενο που θα οριοθετούν το χώρο. 

Επίσης στην είσοδο του καταστήματος πρέπει να υπάρχει επεξηγηματική 

πινακίδα για τη διάθεση χαρακτηριστικών τοπικών προϊόντων στο κατάστημα . 
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Στην περίπτωση που ένα προϊόν διατίθεται ήδη σε υπάρχον  κατάστημα, για να 

τηρείται ο ελάχιστος αριθμός των τοπικών προϊόντων που πρέπει να διαθέτει το 

κατάστημα, πρέπει αυτό να μετακινηθεί στον αντίστοιχο χώρο. Στην περίπτωση 

που ορισμένα προϊόντα χρειάζονται ψυγείο τότε μπορεί να υπάρχει ένα πόστερ 

που θα αναφέρει τα προϊόντα αυτά και ότι βρίσκονται στο ψυγείο του 

καταστήματος. Εναλλακτικά θα μπορούσε να υπάρχει ένα μικρό ψυγείο όπου θα 

υπάρχει δειγματολόγιο των παραπάνω προϊόντων. 

4.2.2 Εξοπλισμός (Ράφια- Ψυγεία-φωτισμός) 

Ξύλινα ράφια περασμένα με βερνίκι σε απόχρωση παλαιωμένης καρυδιάς 

(τοποθέτηση συσκευασμένων τροφίμων) 

Ψυγεία.   Δεν επιτρέπεται η χρήση διαφημιστικών ψυγείων ή βιτρίνων. 

Ο φωτισμός θα είναι τέτοιος ώστε να συνάδει με την αισθητική του χώρου όπως 

αναρτούμενες πλαφονιέρες με φωτισμό τυπου daylight. Εναλλακτικά θα 

μπορούσε να τοποθετηθεί στην πλάτη τμήματος ραφαρίας γαλακτερό 

πλεξιγκλας αμμοβολής πάχους 6mm και φωτισμός εσωτερικά ώστε να 

προβάλλονται καλύτερα τα προϊόντα. 

5 Είδη προϊόντων  

Τα είδη των προϊόντων διακρίνονται σε Βασικά (υποχρεωτικά) και Προαιρετικά.  

5.1 Βασικά Προϊόντα 

Τα βασικά προϊόντα που θα διατίθενται και στις δύο μορφές των 

καταστημάτων συμπεριλαμβάνονται στο καλάθι των προϊόντων της Κρήτης 

όπως αυτό σχηματοποιήθηκε στο «Στρατηγικό Σχέδιο της Περιφέρειας Κρήτης 

για την ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα και της διαχείρισης των προϊόντων 

του» . 

Ο κατάλογος των βασικών προϊόντων που ακολουθεί είναι ενδεικτικός. Αυτό 

σημαίνει ότι στην περίπτωση που παράγεται ένα προϊόν στην περιοχή και δεν 

αναφέρεται στον κατάλογο αυτό μπορεί να συμπεριληφθεί στη γκάμα των 

προϊόντων του καταστήματος.  

Ο κατάλογος αποτελείται από τις παρακάτω κατηγορίες : 



Προδιαγραφές χώρων πώλησης τοπικών προϊόντων 

Τοπικό Πρόγραμμα : «Ψηλορείτης, ο μύθος εμπνέει τη ζωή»      10 

 

Κατηγορία 1  :  Γαλακτοκομικά.  

 Γραβιέρα Κρήτης (ΠΟΠ) 

 Ξινομυζήθρα (ΠΟΠ) 

 Μυζήθρα 

 Ανθότυρος 

 Τυροζούλι 

 Κεφαλογραβιέρα 

 Γιαούρτι 

 Ανθόγαλο 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ :  Υποχρεωτικά θα διατίθενται τουλάχιστον ένα προϊόν ΠΟΠ  

 

Κατηγορία  2 : Ελιές - Ελαιόλαδο  

 Ελαιόλαδο της περιοχής κατά προτεραιότητα ΠΟΠ σε επώνυμες 

συσκευασίες.   

 Ελαιόλαδο με αρωματικά φυτά 

 Βρώσιμες ελιές σε συσκευασίες καταναλωτή με προτεραιότητα σε ΠΟΠ 

(π.χ. Αμπαδιώτικη ελιά) 

 Πάστα ελιάς. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Υποχρεωτικά θα διατίθενται τουλάχιστον ένα προϊόν ΠΟΠ 

Κατηγορία 3 : Οίνος – Οινοπνευματώδη  

 Εμφιαλωμένος οίνος σε μπουκάλι ή ασκούς 

 Τσικουδιά και προϊόντα με βάση την τσικουδιά (ρακόμελο, λικέρ κ.α.) 

από ανάλογες επιχειρήσεις. 

Κατηγορία 4 : Μέλι- συμπληρωματικά προϊόντα Μελιού. 

 Τυποποιημένο μέλι σε γυάλινες συσκευασίες έως ενός κιλού  

 Βασιλικός πολτός  
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Κατηγορία 5 : Αρτοσκευάσματα – Είδη ζαχαροπλαστείου 

 Ψωμί  

 Παξιμάδι (ΠΓΕ)  

 Γλυκίσματα εποχής : κουλούρια και τσουρέκια, κουραμπιέδες, 

μελομακάρονα,  

 Χορτόπιτες, μυζηθρόπιτες, καλιτσούνια, σαρικόπιτες, κ.λπ.,  

 Μαρμελάδες, γλυκά κουταλιού.  

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Στην κατηγορία αυτή μπορούν να διατίθενται και 

κατεψυγμένα προϊόντα. 

Κατηγορία 6 : Αρωματικά φυτά 

 Συσκευασμένα αρωματικά φυτά  

Κατηγορία 7  : Χυμοί - Αναψυκτικά – Νερά.  

 Χυμοί φρούτων 

 Αναψυκτικά  

 Νερά 

Κατηγορία 8 : Αλλαντικά και παρεμφερή προϊόντα.  

 Απάκι 

 Λουκάνικο 

 Σύγλινο 

 Τσιλαδιά 

Κατηγορία 9 : Ξηροί καρποί – αποξηραμένα φρούτα.  

 Αμύγδαλα 

 Καρύδια 

 Αποξηραμένα σύκα 

Κατηγορία 1ο : Άλλα Προϊόντα  

 Ξυνόχονδρος 
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 Τοπικά ζυμαρικά 

 Ρυζόγαλο 

 Μουσταλευριά 

 Πετιμέζι 

Κατηγορία 11 : Προϊόντα συνδεδεμένα με τον πολιτισμό της περιοχής 

 Κεραμικά 

 Ξυλόγλυπτα 

 Υφαντά – κεντήματα 

 Άλλα  

5.2 Προαιρετικά προϊόντα 

Ως προαιρετικά προϊόντα θεωρούνται αυτά που παράγονται στην περιοχή του 

Ψηλορείτη και στην Κρήτη και δεν αναφέρονται στα βασικά. Κατά κανόνα 

αφορούν  προϊόντα συγκεκριμένων περιοχών (π.χ. τυποποίηση κίτρου ) ή ειδικά 

(π.χ. καλλυντικά από βότανα) ή σημαντικά προϊόντα άλλων περιοχών της 

Κρήτης (π.χ. κάστανα). 

Επίσης στα προαιρετικά προϊόντα εντάσσονται τα Λαχανικά-Φρούτα – Χόρτα 

εποχής τα οποία κατά προτίμηση πρέπει να είναι βιολογικής καλλιέργειας ή 

ολοκληρωμένης διαχείρισης και σε περιορισμένη ποσότητα καθώς και οι χοχλιοί. 

 Αποκλείονται προϊόντα που δεν συνάδουν με τη φυσιογνωμία του 

καταστήματος (π.χ. είδη καθαρισμού (εξαιρούνται τα σαπούνια τοπικής 

παραγωγής) κ.α.) .  

5.2.1  Ελάχιστος αριθμός προϊόντων 

5.2.2 Αυτοτελή καταστήματα 

Στα αυτοτελή καταστήματα της κατηγορίας 1 της παραγράφου 2.1 πρέπει να 

διατίθεται τουλάχιστον ένα προϊόν από έξι τουλάχιστον κατηγορίες των 

βασικών προϊόντων. 

Στα αυτοτελή καταστήματα της κατηγορίας 2 της παραγράφου 2.1 θα  

διατίθενται προϊόντα που παράγουν αυτές οι επιχειρήσεις 
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Στα αυτοτελή καταστήματα της κατηγορίας 3 της παραγράφου 2.1 θα  

διατίθενται προϊόντα που παράγουν οι επιχειρήσεις του δικτύου. 

Στα αυτοτελή καταστήματα της κατηγορίας 4 της παραγράφου 2.1 θα  

διατίθενται αποκλειστικά προϊόντα Λαϊκής Τέχνης. 

Στα αυτοτελή καταστήματα της κατηγορίας 5 της παραγράφου 2.1 θα  

διατίθενται αποκλειστικά προϊόντα μιας συγκεκριμένης περιοχής. Τα προϊόντα 

αυτά πρέπει να εντάσσονται σε τέσσερις τουλάχιστον κατηγορίες των βασικών 

προϊόντων. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό πρέπει να τεκμηριώνεται 

κατάλληλα.  

5.2.3 Καταστήματα shop in shop 

Στα καταστήματα shop in shop πρέπει να διατίθεται ένα τουλάχιστον προϊόν 

από τέσσερις τουλάχιστον κατηγορίες των βασικών προϊόντων. 

Στις περιπτώσεις που διατίθενται προϊόντα μιας συγκεκριμένης περιοχής 

(κατηγορία 5 της παραγράφου 2.1) τότε πρέπει να διατίθεται ένα τουλάχιστον 

προϊόν από τρεις τουλάχιστον κατηγορίες των βασικών προϊόντων 

5.2.4 Προϊόντα με το σήμα του Φυσικού Πάρκου Ψηλορείτη 

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης, προωθεί μέσω ανάλογων ενεργειών και συνεργασιών 

τη σήμανση χαρακτηριστικών τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών με το σήμα 

του Φυσικού Πάρκου Ψηλορείτη. Τα προϊόντα αυτά θα πληρούν συγκεκριμένες 

προδιαγραφές. Βάρος δίνεται στην αξιοποίηση  είτε υφιστάμενων είτε νέων 

προϊόντων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αναμνηστικά από τους 

επισκέπτες.  

Για την προώθηση αυτών των προϊόντων σημαντικά σημεία θεωρούνται τα 

καταστήματα πώλησης των τοπικών προϊόντων. Για αυτό το λόγο το κάθε 

κατάστημα που θα δημιουργηθεί μέσω του προγράμματος υποχρεούται να έχει 

στον κατάλογο των προϊόντων ένα σημαντικό αριθμό  από αυτά τα προϊόντα. 
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6 Προμηθευτές 

6.1 Περιοχή προέλευσης προμηθευτών 

Όπου αναφέρεται στο παρόν «ευρύτερη περιοχή του Ψηλορείτη» και αφορά την 

προέλευση των προμηθευτών, εννοείται η περιοχή εφαρμογής του τοπικού 

προγράμματος με την προσθήκη των Τοπικών Κοινοτήτων Βωλεώνων, 

Παντάνασσας και Πατσού του Δήμου Αμαρίου καθώς και των Τ.Κ Αρχαίας 

Ελεύθερνας, Ελεύθερνας, Ερφων, Σκουλουφίων και Πρίνου του Δήμου Ρεθύμνης. 

6.2 Προμηθευτές για τα Αυτοτελή καταστήματα 

Κατηγορία 1 της παραγράφου 2.1  

Το σύνολο των προϊόντων θα προέρχεται αποκλειστικά από προμηθευτές-

παραγωγούς της ευρύτερης περιοχής του Ψηλορείτη. Επιτρέπονται εξαιρέσεις 

στην περίπτωση που κάποιο από τα προϊόντα δεν παράγεται στην περιοχή (π.χ. 

απάκι, λουκάνικα, κάστανα κ.λπ.). Το σύνολο πάντως των προϊόντων που 

προέρχεται από προμηθευτές εκτός περιοχής δεν επιτρέπεται να ξεπερνά το 

30% του συνόλου των προμηθευτών. 

Κατά κανόνα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον δύο προμηθευτές για τα είδη 

που εντάσσονται στην κατηγορία των βασικών προϊόντων. Εάν αυτό δεν μπορεί 

να επιτευχθεί πρέπει να τεκμηριώνεται κατάλληλα. 

Από τους προμηθευτές πρέπει υποχρεωτικά ένας τουλάχιστον να είναι 

Γυναικείος Συνεταιρισμός ή Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση που 

δραστηριοποιείται στην ευρύτερη περιοχή του Ψηλορείτη.  

 

Κατηγορία 2 της παραγράφου 2.1  

Τα προϊόντα θα είναι αποκλειστικής παραγωγής του Γυναικείου Συνεταιρισμού 

ή της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης. 

 Κατηγορία 3 της παραγράφου 2.1  

Τα προϊόντα θα είναι αποκλειστικής παραγωγής των επιχειρήσεων του δικτύου 

Κατηγορία 4 της παραγράφου 2.1  
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Το σύνολο των προϊόντων θα προέρχεται αποκλειστικά από προμηθευτές-

παραγωγούς της ευρύτερης περιοχής του Ψηλορείτη. Πρέπει να υπάρχουν 

τουλάχιστον τρεις προμηθευτές. 

 Κατηγορία 5 της παραγράφου 2.1  

Το σύνολο των προϊόντων θα προέρχεται αποκλειστικά από προμηθευτές-

παραγωγούς της συγκεκριμένης περιοχής. Πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 

τρεις προμηθευτές. 

7 Συμμετοχή στο Τοπικό Σύμφωνο ποιότητας 

Οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα θα συμμετέχουν μετά την 

ολοκλήρωση της επένδυσης και εφόσον πληρούν τις απαιτούμενες 

προϋποθέσεις στο Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας του Φυσικού Πάρκου 

Ψηλορείτη. Το τοπικό σύμφωνο ποιότητας του Φυσικού Πάρκου Ψηλορείτη θα 

καταρτιστεί στο πλαίσιο διακρατικής συνεργασίας της ΟΤΔ που ήδη 

υλοποιείται. 

Η ένταξη στο Τοπικό Σύμφωνο ποιότητας θα πιστοποιείται με την ανάρτηση σε 

εμφανές σημείο της πρόσοψης του καταστήματος πινακίδας με το λογότυπο του 

Φυσικού Πάρκου Ψηλορείτη. Η πινακίδα θα δίνεται από το Τοπικό Σύμφωνο 

ποιότητας. 
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8 Παραρτήματα 

8.1 Ενδεικτικά σχέδια προσόψεων 
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8.2 Ενδεικτικά σχέδια κατόψεων 

8.2.1 Κάτοψη Αυτοτελούς καταστήματος 
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8.2.2 Κάτοψη καταστήματος shop in shop 

 



Προδιαγραφές χώρων πώλησης τοπικών προϊόντων 

Τοπικό Πρόγραμμα : «Ψηλορείτης, ο μύθος εμπνέει τη ζωή»      19 

 

8.3 Σύνοψη επιτρεπόμενων  υλικών & εξοπλισμού 

Κατηγορία Περιγραφή Παρατηρήσεις 

Εξωτερική όψη Από πέτρα ή σοβά Πέτρα Μυλοπόταμου 
(Σαχάρα) 

Κουφώματα 

εξωτερικά σε 

τόξο 

 Ξύλινα ή αλουμινίου σε 

πράσινη απόχρωση 

(κυπαρισσί) 

 

Τοξοειδές 

πλαίσιο 

ανοιγμάτων 

περίγραμμα 

Κουρασάνι  πλαίσιο εισόδου 

χρώματος μπέζ 

 

Υδρορροή Χάλκινη ή πλαστική βαμμένη 

στο χρώμα του τοίχου. 

 

Εξωτερική 

επιγραφή 

Κόντρα πλακέ θαλάσσης  

 

Φυσητό γυαλί 

Κάθετη 2 όψεων ή 1 όψης επί 

του τοίχου, σήμα Φυσικού 

Πάρκου με ελαιόχρωμα 

Σήμα Φυσικού Πάρκου (θα 

δοθεί από το Τοπικό Σύμφωνο 

ποιότητας  του Φυσικό 

Πάρκου) 

Ψυγεία  Δεν επιτρέπονται 

διαφημιστικά ψυγεία. 

Δάπεδο Τοπικό μάρμαρο. 

Κεραμικά πλακίδια  

Καδρετα 40Χ40cm  

Χρώματος μπεζ , διαστάσεων 

0,40Χ0,40μ.  ή τύπου ξύλου 

ανάλογων διαστάσεων 
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Εσωτερικοί 

τοίχοι 

Πλαστικό χρώμα Απόχρωση μπεζ 

Ράφια  Ξύλινα με βερνίκι   Απόχρωση παλαιωμένης 
καρυδιάς 

Φωτισμός Αναρτούμενες πλαφονιέρες Τ4 Τύπου daylight 

Κάθετα banners Διαστάσεις 60cm πλάτος 

150cm ύψος 

 

 


