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1.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ   
 
Αν και ο όρος «Κρητική διατροφή» είναι παγκοσμίως γνωστός κυρίως μέσω 

επιστημονικών και ιατρικών δημοσιεύσεων, εντούτοις ο επισκέπτης της Κρήτης με 

δυσκολία θα την ανακαλύψει. Αυτό που θα συναντήσει είναι ένα πλήθος fast foods 

(μερικά από τα οποία πολυεθνικά), πιτσαρίες και σουβλατζίδικα. Η ιδέα για την 

δημιουργία αυτών των χωρών έχει ουσιαστικά δύο σκέλη  

1. να συμβάλλει στην διαμόρφωση της διαφορετικότητας της Κρητικής Διατροφής 

στην συνείδηση του καταναλωτή  μέσα από την ομοιομορφία στην εμφάνιση, το 

λογότυπο, τον κατάλογο των εδεσμάτων κ.α. 

 2. να εξυπηρετήσει ανάγκες των επισκεπτών που δεν καλύπτονται από τις υπάρχουσες 

παραδοσιακές ταβέρνες όπως είναι π.χ. το παραδοσιακό πρωινό, το πρόγευμα , κ.λπ.  

Πρέπει να τονιστεί ότι δεν πρέπει να συγχέονται αυτοί οι χώροι σαν χώροι γρήγορου 

φαγητού υπό την έννοια των σύγχρονων fast-foods. Απλά θεωρούμε ότι μπορούν να 

αξιοποιηθούν τα χαρακτηριστικά των τοπικών προϊόντων και η απλότητα της Κρητικής 

Διατροφής, σε αυτή την κατεύθυνση. Ως τέτοια μπορούν να αναφερθούν τα 

γαλακτοκομικά προϊόντα, το μέλι, τα αρωματικά φυτά, οι ελιές και το ελαιόλαδο, τα 

διάφορα είδη αρτοσκευασμάτων (ψωμί, παξιμάδι), τα παραδοσιακά γλυκά, τα 

λαχανικά και τα φρούτα, οι ξηροί καρποί (καρύδια, αμύγδαλα), τα ντόπια κρέατα και 

αλλαντικά, κ.α. Όλα αυτά ιδωμένα από μια σύγχρονη ματιά marketing μπορεί να 

αποτελέσουν μια  οικονομικά βιώσιμη εναλλακτική διατροφική πρόταση. 

Επίσης η συμπληρωματικότητα και τα πολλαπλασιαστικά οφέλη θα είναι αρκετά αφού 

οι επιχειρήσεις που θα δημιουργηθούν μπορούν να συνεργαστούν με άλλες τοπικές 

επιχειρήσεις όπως π.χ. τους γυναικείους συνεταιρισμούς, τις επιχειρήσεις που 

παράγουν τις πρώτες ύλες (τυροκομεία κ.α.). 

Συνοψίζοντας τα παραπάνω οι πιλοτικοί χώροι εστίασης θα έχουν τα εξής βασικά 

χαρακτηριστικά : 

 Ομοιόμορφη εμφάνιση και κοινό λογότυπο 

 Θα προσφέρουν κατ’ ελάχιστο ένα ορισμένο αριθμό εδεσμάτων, τα οποία θα 

στηρίζονται στην τοπική Κρητική παραδοσιακή διατροφή και τα τοπικά 

προϊόντα 

 Μέσα από όλες τις παραμέτρους της λειτουργίας τους θα αναδεικνύεται η τοπική 

παράδοση και φυσιογνωμία (διακόσμηση, ενδυμασία προσωπικού, μουσική κ.λπ.) 
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Η Ο.Τ.Δ. ανάθεσε μέσω της διαδικασίας του ανοικτού διαγωνισμού μελέτη –

εμπειρογνωμοσύνη η οποία εκτός των άλλων έθεσε τις προδιαγραφές για την 

υλοποίηση και την λειτουργία των πιλοτικών χώρων εστίασης  

Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές για την δημιουργία αυτών των χώρων πρέπει να 

τηρήσουν τις προδιαγραφές όπως περιγράφονται παρακάτω. 

 

2.  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ  

2 . 1 .  Γ ε ν ι κ ά  

Ο υποψήφιος επενδυτής είναι υποχρεωμένος να τηρήσει τις προδιαγραφές που θέτει η 

σχετική αρχιτεκτονική μελέτη. Εκτός των άλλων η μελέτη καθορίζει το ελάχιστο και το 

μέγιστο εμβαδόν που θα πρέπει να έχουν αυτοί οι χώροι , τα επιτρεπόμενα υλικά καθώς 

και τους χρωματισμούς που θα συνθέτουν την εσωτερική και εξωτερική φυσιογνωμία 

και όψη.  

Η προτεινόμενη εξωτερική εμφάνιση (με παραλλαγή σε κατασκευή από πέτρα ή 

σκυρόδεμα), συνάδει με την τοπική κτιριοδομική παράδοση, εναρμονίζοντας αρχαϊκά 

σύμβολα σε νέες φόρμες. 

Στον πίνακα 2.3 [σελίδα 7], αναφέρονται λεπτομερώς τα προτεινόμενα υλικά για τη 

δημιουργία των προσόψεων, των κουφωμάτων, των εξωτερικών χώρων, κλπ. Οι 

χρωματισμοί που προτείνονται είναι σε αποχρώσεις πράσινου και κίτρινου και 

εσωτερικά σε σβησμένο κόκκινο της Κνωσού. [δες σκαρίφημα πρόσοψης, γράφημα 1] 

 
Οι εσωτερικοί και εξωτερικοί χρωματισμοί  θα γίνονται βάσει συγκεκριμένου 

χρωματολογίου (απόχρωση, κωδικός, εμπορική ονομασία τύπου χρώματος, 

χρωματολόγιο αναφοράς) [πίνακες 2.4.1, 2..4.2, σελίδα 8] 

Για την καλύτερη εκπόνηση της μελέτης που θα κατατεθεί στην ΟΤΔ το παρόν 

συνοδεύουν και αρχιτεκτονικά σχέδια τα οποία είναι ενδεικτικά ως προς το εμβαδόν 

κάλυψης, την πρόσοψη, την διάταξη 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 

Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν καθήμενοι ο χώρος πρέπει να έχει τουλάχιστον 

συνολικό καθαρό εμβαδόν περίπου 30 τ.μ. 

Ως καθαρό εμβαδόν ορίζεται το εμβαδόν των χώρων κυρίας χρήσης στο οποίο δεν 

συνυπολογίζεται το πάχος της τοιχοποιίας και δεν συμπεριλαμβάνονται οι υπαίθριοι, οι 

ημιυπαίθριοι και οι βοηθητικοί χώροι σύμφωνα με τις διατάξεις του Γ.Ο.Κ. (όπως 

αποθήκες, λεβητοστάσιο, φρεάτιο του ανελκυστήρα, κλιμακοστάσιο). 

Ο ανωτέρω συνολικός χώρος κατανέμεται ως εξής: 

 Στον χώρο παρασκευαστηρίου 18 τ.μ. τουλάχιστο 

 2 WC ανδρών γυναικών με νιπτήρα, σε εξωτερικό προθάλαμο 

 

2.2.2. Περίπτωση που υπάρχουν και καθήμενοι 

Στην περίπτωση που προβλέπονται και καθήμενοι,  ο συνολικός χώρος πρέπει να έχει 

συνολικό καθαρό εμβαδόν από  70 τ.μ. έως 150 τ.μ. 

Ως καθαρό εμβαδόν ορίζεται το εμβαδόν των χώρων κυρίας χρήσης στο οποίο δεν 

συνυπολογίζεται το πάχος της τοιχοποιίας και δεν συμπεριλαμβάνονται οι υπαίθριοι, οι 

ημιυπαίθριοι και οι βοηθητικοί χώροι σύμφωνα με τις διατάξεις του Γ.Ο.Κ. (όπως 

αποθήκες, λεβητοστάσιο, φρεάτιο του ανελκυστήρα, κλιμακοστάσιο). 

Ο ανωτέρω συνολικός χώρος κατανέμεται ως εξής: 

 Στον χώρο παρασκευαστηρίου 18 τ.μ. τουλάχιστο 

 2 WC ανδρών γυναικών με νιπτήρα, σε εξωτερικό προθάλαμο 

 1 WC προσωπικού με νιπτήρα σε εξωτερικό προθάλαμο και χώρο αποδυτηρίων   

 Οι χώροι καθήμενων, πρέπει να χωρίζονται σε χώρους καπνιστών και μη 

καπνιστών (το 50% της αίθουσας εστίασης) όπως επιβάλλει η σχετική 

νομοθεσία  
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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. Χρωματισμοί εσωτερικών χώρων 

ΤΟΙΧΟΙ 

Τύπου SMALTACRYL  417 (κόκκινο) η 

αντίστοιχων ποιοτικών χαρακτηριστικών 

Τύπου SMARTACRYL  403 (μπλε) η αντίστοιχων 

ποιοτικών χαρακτηριστικών. 

Τύπου SMALTOPLAST  213  (γήινο) η 

αντίστοιχων ποιοτικών χαρακτηριστικών. 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ 
Τύπου SMALTOLUX  624 η αντίστοιχων 

ποιοτικών χαρακτηριστικών. 

ΞΥΛΙΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ Τύπου SMALTOXYL    14 (πράσινο ανοιχτό) η 
αντίστοιχων ποιοτικών χαρακτηριστικών. 

 

2.4.2. Χρωματισμοί εξωτερικών χώρων 

ΤΟΙΧΟΙ 
Τύπου SMALTOPLAST  213 η αντίστοιχων 

ποιοτικών χαρακτηριστικών. 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ 
Τύπου SMALTOLUX  624 η αντίστοιχων 

ποιοτικών χαρακτηριστικών. 

ΞΥΛΙΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ 

Τύπου SMALTOXYL    14 (πράσινο ανοιχτό για 
κουφώματα) η αντίστοιχων ποιοτικών 
χαρακτηριστικών. 

Τύπου SMALTOXYL    4 (πράσινο πεύκου για 
στέγαστρα) η αντίστοιχων ποιοτικών 
χαρακτηριστικών. 
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2 . 5 .  Χ 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 ταμπέλα πρέπει να έχει το παρακάτω λογότυπο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Το μέγιστο εμβαδό που μπορεί να καταλαμβάνει μια επιγραφή θα πρέπει να είναι για: 
 α)  τις κάθετες το 1/5 του εμβαδού που ορίζεται από το ύψος της πρόσοψης του 

καταστήματος επί την προβολή του μπαλκονιού ή του στεγάστρου. (Σε 
περίπτωση που δεν υπάρχει στέγαστρο ή μπαλκόνι η προβολή ορίζεται σε 0,60μ 
μέγιστο).  

β) Τις κατά μήκος του τοίχου επιγραφές το μέγιστο εμβαδόν ορίζεται το 1/6 του 
εμβαδού των ανοιγμάτων του καταστήματος.  

 
1. α Δεν επιτρέπεται οι επιγραφές να καλύπτουν, να αλλοιώνουν ή να καταστρέφουν 

αρχιτεκτονικά στοιχεία των όψεων ή λειτουργικά αρχιτεκτονικά του κτιρίου.  
 

β. Κατά το μήκος η επιγραφή δεν επιτρέπεται να προεξέχει από το υαλοστάσιο. 
Κάθετες προς την πρόσοψη επιγραφές θα επιτρέπονται μόνο κάτω από 
ορισμένους όρους (όπως υπόδειγμα τυπικών σχεδίων). 

 
γ. Απαγορεύονται οι χρωματισμένες επιγραφές πάνω σε αρχιτεκτονικά μέλη 

(λίθινους τοίχους - σοβά). 
 
δ. Οι κατά μήκος επιγραφές απαγορεύεται να προεξέχουν πάνω από 10 εκ. από τον 

τοίχο. 
 
ε. Κάθετες προς την όψη επιγραφές επιτρέπονται υπό τον όρο ότι δεν θα 

προεξέχουν της γραμμής των στεγάστρων και μπαλκονιών. Επίσης το 
χαμηλότερο σημείο των κάθετων επιγραφών δεν μπορεί να είναι κάτω από το 
2,60 μ. από τη στάθμη του δρόμου.  

 
2. Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση επιγραφών ή διαφημίσεων οποιουδήποτε είδους 

πάνω στις στέγες ή στα δώματα των κτισμάτων. Επίσης δεν επιτρέπεται η 
τοποθέτηση παρόμοιων διαφημιστικών επιγραφών στον περιβάλλοντα  χώρο, 
ακάλυπτους οικοδομήσιμους χώρους, πάνω σε δέντρα ή στύλους γύρω από το 
κτίσμα.  

 
3. Υλικά κατασκευής των επιγραφών μπορεί να είναι μόνο μέταλλο και ξύλο 

βαμμένα ή τεχνητά παλαιωμένα και πέτρα.  
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4. Αποκλείονται απόλυτα:  

- Επιγραφές με ανάγλυφα γράμματα ή φωσφορικές βαφές  
- Πινακίδες επιγραφών από ραμποτέ -  αλουμίνιο - πλαστικό με 

επικολλημένα γράμματα και χαρτόνι. 
 

5. Οι επιγραφές μπορεί να φωτίζονται με λάμπες πυρακτώσεως (όχι προβολείς).  
 

Αποκλείονται απόλυτα : 
 

- Επιγραφές πλαστικές ή γυάλινες με εσωτερικό φωτισμό  
- Επιγραφές νέον - φθόριο - χρωματιστά λαμπάκια κ.λπ. 

 
6. Η ανάρτηση - στερέωση των επιγραφών θα πρέπει να γίνεται κατά τρόπο που να 

μην επιφέρει μόνιμες βλάβες στα αρχιτεκτονικά μέλη των κτιρίων. 
 
7. Οι επιγραφές γράφονται στα ελληνικά. Επιτρέπεται η αναγραφή επιπρόσθετα 

ξενόγλωσσης επιγραφής με μικρότερα γράμματα από ότι η ελληνική.       
 

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

Τυχόν διακοσμητικά στοιχεία πρέπει να συνάδουν με την ταυτότητα της περιοχής. 

Παραδοσιακά αντικείμενα μπορεί να χρησιμοποιούνται σαν διακοσμητικά στοιχεία 

αναρτημένα η τοποθετημένα σε σημεία που δεν δημιουργούν προβλήματα στην 

λειτουργία του καταστήματος. 

Οι πιθανές εικαστικές απεικονίσεις που θα αναρτώνται στους τοίχους θα πρέπει να 

είναι συμβατές θεματολογικά με την παράδοση του Ψηλορείτη και είναι επιθυμητό σ΄ 

αυτές να περιλαμβάνονται εικόνες από την παραδοσιακή ζωή, το δομημένο περιβάλλον 

και την φύση του βουνού. 

 

3.  Χωροθέτηση  
Η επιλογή των πιλοτικών χώρων εστίασης γίνεται λαμβάνοντας υπόψη τις εξής γενικές 

και ειδικές παραμέτρους όπως : 

Α) Γενικές παράμετροι  

 Την περιοχή εφαρμογής του προγράμματος LEADER PLUS  

 Την εγκατάσταση σε σημεία περιμετρικά στον Ψηλορείτη 

 Την εγκατάσταση σε οικισμούς που διαθέτουν την κρίσιμη μάζα τόσο των 

επισκεπτών όσο και εν δυνάμει τελικών αποδεκτών  

 Την ελκυστικότητα σε ότι αφορά το φυσικό περιβάλλον και τα μνημεία 

Β) Ειδικές παράμετροι  

 Οικισμοί που διαθέτουν πληθυσμό πάνω από 1.500 κατοίκους  

 Οικισμοί που δέχονται σημαντικό αριθμό διερχόμενων και μη επισκεπτών  

 Οικισμοί που διαθέτουν κατά μέσο όρο 1.500 άτομα 
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Μετά τα παραπάνω οι οικισμοί οι οποίοι έχουν προτεραιότητα για τη δημιουργία 

πιλοτικών χώρων εστίασης στην περιοχής εφαρμογής του προγράμματος είναι : 

 Ανώγεια 

 Κομβικά σημεία του Δήμου Γεροποτάμου όπως Μπαλί, Πέραμα, Πάνορμο 

 Κρουσώνας 

 Φουρφουράς 

 Ζαρός  

 Γέργερη 

 

4.  Προδιαγραφές από την κείμενη Νομοθεσία  
 
Οι πιλοτικοί χώροι εστίασης εκτός από τις προδιαγραφές για την μορφή των 

εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, πρέπει να τηρούν τις διατάξεις της κείμενης 

σχετικής Νομοθεσίας (Υγειονομικές και αγορανομικές διατάξεις, Νομοθεσία έκδοσης 

και τήρησης άδειας λειτουργίας, κανόνες ορθής υγιεινής πρακτικής σύμφωνα με την 

ΚΥΑ 487 κ.λπ.).  

 

Για τον χώρο εστίασης και για όλους τους χώρους του Πιλοτικού Κέντρου πρέπει να 

τηρούνται τα εξής: 

 Αρχεία προγραμμάτων απολυμάνσεων, μυοκτονιών, απεντομώσεων 

 πρόγραμμα καθαρισμού χώρων 

 ορθή διαχείριση απορριμμάτων 

  σύστημα καταγραφής παραπόνων 

Το καθαρό εμβαδόν δαπέδου κάθε χώρου εστίασης πρέπει να είναι 1,5 τ.μ. ανά 

καθήμενο προς εστίαση άτομο. Δεν επιτρέπονται υπόγειοι χώροι. 

Ο χώρος εστίασης  πρέπει να έχει επαρκή άμεσο φυσικό φωτισμό και επαρκή αερισμό 

μέσω εύχρηστων φεγγιτών ή ηλεκτρικών εξαεριστήρων ή κεντρικού συστήματος 

αερισμού (ανανέωσης του αέρα). Πρέπει επίσης να διαθέτει κατάλληλο και ομοιόμορφο 

τεχνητό φωτισμό. Οι πόρτες εισόδου των πελατών πρέπει να έχουν καθαρό ελεύθερο 

άνοιγμα τουλάχιστον 0.90 μ. και ύψος τουλάχιστον  2.20 μ και να ανοίγουν από μέσα 

προς τα έξω. 

 

Κάθε πιλοτικός χώρος εστίασης πρέπει επίσης να διαθέτει:  

1.  Φαρμακείο Πρώτων Βοηθειών. 

2.  Πλήρη ηλεκτρική, υδραυλική εγκατάσταση 
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3.  Ηλεκτρικούς πίνακες που να διαθέτουν ηλεκτρονόμους διαφυγής ρεύματος και 

να βρίσκονται σε σημείο εύκολης πρόσβασης.  

4.  Πυρασφάλεια και Υπεύθυνο άτομο κατάλληλα ενημερωμένο. 

6.  Σήμανση των χώρων εστίασης, των παρασκευαστηρίων, των W.C., των χώρων 

καπνιζόντων και μη κλπ. 

7.  Σήμανση των εξόδων  κινδύνου.  

8.  Σχεδιαγράμματα διαφυγής σε εμφανή σημεία. 

 

5.  ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  

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  

Κάθε Χώρος Εστίασης πρέπει να διαθέτει εξοπλισμό παρασκευής και αποθήκευσης 

εδεσμάτων με τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

Υλικά κατασκευής από ανοξείδωτο υλικό ή πλαστικό ή πολυστρωματικό πλαστικό 

(κατάλληλα για επαφή με τρόφιμα).   

Το είδος του εξοπλισμού πρέπει να είναι συμβατό με τα χαρακτηριστικά των  

εδεσμάτων που θα παρέχονται και τα οποία θα πρέπει να παρασκευάζονται  ή να 

προωθούνται από τον κάθε χώρο εστίασης που θα ενταχθεί στο τοπικό σχέδιο "ΓΗ ΤΟΥ 

ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ"  

Ενδεικτικά ο εξοπλισμός μπορεί να αποτελείται από :  

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

(Είδος, τύπος, τεχνικά χαρακτηριστικά) 

1 ΕΡΜΑΡΙΟ με  ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ 

2 ΘΑΛΑΜΟΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ INOX, (θερμοθάλαμος) 

3 ΦΟΥΡΝΟΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ + ΕΣΤΙΕΣ 

4 
 
ΨΥΓΕΙΟ ΠΑΓΚΟΣ + Ψυγείο Βιτρίνα  

5 ΛΑΝΤΖΑ ΚΛΕΙΣΤΗ, 2 ΓΟΥΡΝΕΣ τουλάχιστον 

6 ΠΛΑΤΩ ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ 

7 SILEX MONO GRILL  

8 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΗΓΑΝΙΣΜΑΤΟΣ  

9 ΦΟΎΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ 

10 ΜΠΛΕΝΤΕΡ  

11 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ  
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

(Είδος, τύπος, τεχνικά χαρακτηριστικά) 

12 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ-ΠΟΤΗΡΙΩΝ 

13 ΛΕΜΟΝΟΣΤΙΦΤΗΣ - αποχυμωτές 

14 MHXANH ΖΕΣΤΩΝ KAΦΕ  

15 ΧΟΒΟΛΗ ΕΛΛ. ΚΑΦΕ 

16 ΜΗΧΑΝΗ ΚΡΥΟΥ ΚΑΦΕ 

 Καταψύκτης 

 Θερμοσίφωνας  

 

Προσοχή : Απαγορεύεται ο εξοπλισμός που δίνεται από εταιρίες για διαφημιστικούς 

σκοπούς π.χ. ψυγεία κ.λπ. 

 

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

Δεν επιτρέπεται η χρήση πλαστικών αντικείμενων και ιδιαίτερα δεν θα 

χρησιμοποιούνται πλαστικές ύλες σε καρέκλες, τραπεζομάντιλα, λουλούδια, φρούτα, 

κουρτίνες, πιάτα, μαχαιροπήρουνα, ποτήρια κ.α.  

Το είδος των καθισμάτων πρέπει να είναι μασίφ ξύλινο με πλεκτή ψάθα ενώ το είδος 

των τραπεζιών πρέπει να είναι παραδοσιακού στυλ, με ξύλο μασίφ ως βάση και με 

ξύλινη ή μαρμάρινη  επιφάνεια 

Δεν επιτρέπονται τροπικά ξύλα, μπαμπού, μοριοσανίδες όταν χρησιμοποιούνται σε 

εμφανή σημεία (όπως π.χ. MDF). Στα πήλινα σκεύη, τα τραπεζομάντιλα, τα τασάκια 

κ.λπ πρέπει να αναγράφεται η επωνυμία ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ γεύσεις ή / και το λογότυπο. 

 

6.  ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΔΕΣΜΑΤΑ   

6 . 1 .  Υ 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 κάθε χώρος εστίασης πρέπει να παρασκευάζει και να προσφέρει συγκεκριμένα 

εδέσματα.  

Οι λεπτομέρειες της ονομασίας και της προτεινόμενης παρασκευής των εδεσμάτων θα 

δοθούν στους επενδυτές με την ένταξή τους στο τοπικό πρόγραμμα.  

Για την διευκόλυνση των επενδυτών και ιδιαίτερα για την εξαγορά του απαραίτητου 

εξοπλισμού αναφέρεται ότι τα εδέσματα θα αποτελούνται τόσο από ζεστά όσο και από 

κρύα πιάτα. Ορισμένα από τα εδέσματα ο επενδυτής μπορεί να τα προμηθεύεται από 

άλλες επιχειρήσεις της περιοχής ενώ άλλα να τα παρασκευάζει επιτόπου. Είναι 

προφανές ότι όπου απαιτείται η χρήση ελαιόλαδου αυτό θα είναι Κρητικό έξτρα 
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παρθένο ελαιόλαδο οξύτητας έως 2 βαθμών και ειδικά όπου σερβίρεται χωρίς ψήσιμο 

(βραστά χόρτα, σαλάτες κ.λπ.) οξύτητας έως 1 βαθμού.  

Ο κατάλογος θα είναι κοινός σε όλα τα χαρακτηριστικά του όπως υλικό κατασκευής, 

τρόπος παρουσίασης μενού, ονομασίες εδεσμάτων, τιμολογιακή πολιτική, τιμές 

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  

Σε ορισμένες περιπτώσεις θα επιτρέπονται αποκλίσεις για λόγους που έχουν να κάνουν 

με τυχόν τοπικές ιδιαιτερότητες των οικισμών που θα δημιουργηθούν οι συγκεκριμένοι 

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 επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η χρησιμοποίηση των παρακάτω πρώτων υλών 

και εδεσμάτων 

Α. Από τομέα του Γάλακτος και των Γαλακτοκομικών προϊόντων 

1. Γάλα Εμπορίου κονσερβοποιημένο 
2. Γάλα Εμπορίου εβαπορέ  
3. Γάλα Εμπορίου ζαχαρούχο 
4. Γάλα σοκολατούχο 
5. Γάλα με γεύση φρούτων 
6. Γιαούρτι μη τοπικό  
7. Τυρί μη τοπικό  
8. Όλα τα τυριά εισαγωγής  
9. Γιαούρτι τύπου Επιδόρπιο 

Β. Από τα ΛΑΧΑΝΙΚΑ, τα  ΦΡΟΥΤΑ και τα παράγωγα τους 

Όλα τα Λαχανικά και τα φρούτα εισαγωγής, (πχ. Λαχανάκια Βρυξελών , Μάνγκο, 

Παπάγια, Χουρμάδες, Ανανάς, Μπανάνες εισαγωγής) 

Μαρμελάδες εμπορίου (βιομηχανοποιημένες), Γλυκά κουταλιού εμπορίου, 
βιομηχανοποιημένα), Ξερά φρούτα εισαγωγής  
 

Γ. Από τα ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ  

1. Ψωμί άσπρο 
2. Ψωμί πολυτελείας 
3. Ψωμί γαλλικού τύπου  
4. Γαλλική μπαγκέτα 
5. Νουντλς (κινέζικα ζυμαρικά) 
6. Γαλλική σφολιάτα  
7. Πίτα για γύρο 

Δ. Από τα είδη Κρέατος  

1. Λουκάνικα τύπου Φρανκφούρτης 
2. Μπιφτέκια εμπορίου (βιομηχανοποιημένα) 
3. Αλλαντικά (εκτός των τοπικών  απάκι, λουκάνικο) 
4. Γύρος (από χοιρινό) 
5. Σουβλάκι (από χοιρινό) 
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6. Λουκανικόπιτα  
7. Κρέατα μη τοπικά ή εισαγωγής 

 

Ε. Από τα προϊόντα ΟΙΝΟΠΟΙΙΑΣ  

1. Κρασιά εισαγωγής  
2. Λικέρ εισαγωγής 
3. Ξύδι μη τοπικό  

 
ΣΤ. Από τα ΛΙΠΗ 

1. Σπορέλαιο  
2. Σογιέλαιο 
3. Ηλιέλαιο 
4. Βαμβακέλαιο 
5. Ηλιοσπορέλαιο  
6. Καλαμποκέλαιο  
7. Φυστικέλαιο  
8. Παλμόλες  
9. Αραβοσιτέλαιο 
10. Ζωικό Βούτυρο   
11. Μαγιονέζα  
12. Μαργαρίνη  
13. Λαρδί 
14. Λίπος από μπέικον 
15. Σάλτσες εμπορίου  
16. Σάλτσα σαλάτας τύπου μαγιονέζα 
17. Ελιές μη τοπικές 
18. Ελιές εισαγωγής  

Από τα ΓΛΥΚΑ 

1. Γλυκά που παρασκευάζονται με μίγματα έτοιμα που χρησιμοποιούνται ως 

βάσεις  

2. Γλυκά που δεν έχουν σχέση με την κρητική παράδοση (π.χ. εκλαίρ, τιραμισού 

κλπ) 

 

Διάφορα άλλα είδη που δεν επιτρέπεται ρητά η χρησιμοποίηση τους 

Προτηγανισμένα  εδέσματα εμπορίου (π.χ. πατάτες) 
Γαριδάκια  
Πατατάκια 
Πίτσα 
Χάμπουργκερ  
Ποπ-κορν 
Κορν φλέικς 
Ντόνατς 
Κρουασάν  
Σοκολάτες  
Γλυκά εμπορίου  
Κάρυ 
Μουστάρδα  
Κέτσαπ 
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Ταμπάσκο  
Σάλτσα Σόγιας 
Τυρόπιτα εμπορίου 
Λουκάνικα εμπορίου 
 Γκοφρέτες 
Καραμέλες  
Τσίχλες  
Σάντουιτς 
Μπισκότα γεμιστά με σοκολάτα  
Μπισκότα σαβαγιάρ 
Κονσερβοποιημένα φαγητά γενικά (εκτός πελτέ 
ντομάτας) 
Χυμοί κονσερβοποιημένοι με ζάχαρη ή μη  

 

6 . 4 .  Σ υ σ κ ε υ α σ ί α  

Τα είδη των εδεσμάτων και προϊόντων των πιλοτικών χώρων εστίασης μπορεί να 

καταναλώνονται επιτόπου αλλά να δίνονται και «στο χέρι» μέσω κατάλληλης 

συσκευασίας. Τα είδη της συσκευασίας όπως είναι προφανές είναι άμεσα συνδεμένα με 

την μορφή και τα χαρακτηριστικά των εδεσμάτων.  

Είναι προφανές ότι  οι συσκευασίες τροφίμων θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τον 

Κώδικα Τροφίμων και Ποτών: (ΦΕΚ 41/3-2-87, 84/500 Οδηγία ΕΟΚ) 

Προτεινόμενα υλικά συσκευασιών είναι το φελιζόλ, η μεμβράνη αναγεννημένης 

κυτταρίνης και το χαρτόνι με επίστρωση φύλλου αλουμινίου. Στην παροχή εδεσμάτων 

σε καθήμενους, προτείνεται η χρήση πηλού επισμαλτωμένου ή υαλωμένου. 

Το φελιζόλ (από το οποίο είναι  κατασκευασμένα ποτήρια, πιάτα ατομικοί περιέκτες για 

την μεταφορά εδεσμάτων) είναι αδρανές υλικό δεν είναι βλαβερό προς το περιβάλλον 

Το χαρτόνι που χρησιμοποιείται στις συσκευασίες είναι ανακυκλώσιμο και είναι 

κατασκευασμένο από μεμβράνη από αναγεννημένη κυτταρίνη σύμφωνα με το άρθρο 

24Α του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών 

Οι αλουμινένιοι περιέκτες για την μεταφορά εδεσμάτων από τον πελάτη στον τόπο που 

θα τα καταναλώσει είναι ανακυκλώσιμοι.  

Πιάτα, κανάτες από υαλοποιημένο ή επισμαλτωμένο ή και διακοσμημένο με σμάλτο 

κεραμικό (πηλός), για τον χώρο εστίασης - σέρβις καθημένων. Το υλικό αυτό διασπάται 

στο περιβάλλον χωρίς να προκαλεί βλάβη όταν το κάθε πιάτο κλπ καταστραφεί.  

ΟΛΕΣ οι ανωτέρω συσκευασίες φέρουν το σήμα ή την ένδειξη «κατάλληλο για τρόφιμα» 

και όλα τα συνοδευτικά έγγραφα που το αποδεικνύουν. 
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Ο λεπτομερής κατάλογος των ειδών συσκευασίας θα δοθεί μαζί με τον κατάλογο των 

εδεσμάτων αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης με τον επενδυτή 

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να αναγράφονται με ανεξίτηλο μελάνι οι ακόλουθες 

πληροφορίες: 

 Το λογότυπο της αλυσίδας «ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ ΓΕΥΣΕΙΣ»  

 διαφημιστικό μήνυμα  

 

Η προμήθεια των ειδών συσκευασίας θα γίνεται από κοινού από όλες τις επιχειρήσεις 

με το σήμα ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ ΓΕΥΣΕΙΣ (δες και κεφάλαιο 8). 

 
7.  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ -  ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ  
 

Η προμήθεια των πρώτων υλών και των εδεσμάτων που δεν θα παρασκευάζονται επί 

τόπου θα γίνεται από αξιολογημένους προμηθευτές. 

Αξιολογημένοι προμηθευτές ορίζονται οι προμηθευτές οι οποίοι πληρούν τις 

προδιαγραφές που θα θέσει το δίκτυο "ΓΗ ΤΟΥ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ"  στο οποίο θα 

συμμετέχουν και οι επενδυτές που θα δημιουργήσουν τους πιλοτικούς χώρους εστίασης 

(κεφάλαιο 8). Οι προδιαγραφές αυτές αφορούν χαρακτηριστικά τοπικής και ειδικής 

παραγωγής στην περιοχή εφαρμογής της παρούσας εμπειρογνωμοσύνης (ειδικές 

ποιοτικές προδιαγραφές) και γενικά ποιοτικά χαρακτηριστικά τροφίμων (γενικές 

ποιοτικές προδιαγραφές). Οι ειδικές ποιοτικές προδιαγραφές δεν τηρούνται για υλικά 

όπως υγραέριο, τηλεπικοινωνίες, εξοπλισμός κλπ, δηλαδή προμηθευτές που δεν 

εμπίπτουν στο περιεχόμενο-φιλοσοφία της Κρητικής διατροφής. Το δίκτυο αξιολογεί 

τους προμηθευτές ως προς τις ειδικές προδιαγραφές και εφόσον αυτές πληρούνται, 

τότε προχωρεί και στην αξιολόγηση των ποιοτικών προδιαγραφών. 

Οι ΓΕΝΙΚΕΣ ποιοτικές προδιαγραφές που θα θέσει το δίκτυο "ΓΗ ΤΟΥ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ" 

(αναφέρονται σε ειδικό έντυπο που χορηγείται στα μέλη του δικτύου των πιλοτικών 

χώρων εστίασης) θα κρίνουν αν ένας προμηθευτής εγγράφεται ή όχι στον Κατάλογο 

Αξιολογημένων Προμηθευτών.  

 

8.  ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

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

Το πλαίσιο λειτουργίας των πιλοτικών κέντρων εστίασης, στηρίζεται σε κανονισμό 

λειτουργίας βάσει εμπειρογνωμοσύνης που εκπονήθηκε για λογαριασμό της  ΟΤΔ 

ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ, ώστε να περιλαμβάνει τον τρόπο και 

τον έλεγχο λειτουργίας (με Εποπτεύοντα Φορέα που περιλαμβάνει μέλη από το δίκτυο, 
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την ΟΤΔ, εξωτερικούς εμπειρογνώμονες κλπ). Ο εποπτεύων φορέας θα είναι και 

αρμόδιος ελέγχου τήρησης των κανόνων δεοντολογίας.  Ο κανονισμός λειτουργίας θα 

περιλαμβάνει εγχειρίδιο λειτουργίας της κάθε πιλοτικής μονάδας. Στο εγχειρίδιο αυτό 

(κατά τα πρότυπα των operation manual) θα υπάρχουν έντυπα για την 

παρακολούθηση της επιχειρηματικής λειτουργίας (όπως έλεγχος παραλαβής πρώτων 

υλών, πρόγραμμα καθαρισμού) και οδηγίες (όπως οδηγίες τήρησης κανόνων ορθής 

υγιεινής πρακτικής). Ήδη στα προηγούμενα κεφάλαια έχουν αναφερθεί  σημεία όπως ο 

κοινός κατάλογος εδεσμάτων, η υποχρεωτική εναρμόνιση με την ΚΥΑ 418 (κανόνες 

υγιεινής) κ.λπ. 

Στις παραγράφους που ακολουθούν αναφέρονται ορισμένα συμπληρωματικά θέματα 

που άπτονται με την καθημερινή λειτουργία των μονάδων που θα δημιουργηθούν όπως 

το ωράριο, η ενδυμασία, η μουσική, η ύπαρξη κουτιού παρατηρήσεων.., η ύπαρξη 

ενημερωτικού υλικού που θα υπάρχει σε κάθε 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  

Στην επιχείρηση πρέπει να υπάρχουν φυλλάδια όπου θα γίνεται η προβολή του 

γεωγραφικού δικτύου "ΓΗ ΤΟΥ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ" της αλυσίδας ΓΕΥΣΕΙΣ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ, 

καθώς και των χαρακτηριστικών της Κρητικής διατροφής. 

8 . 3 .  Ω ρ ά ρ ι ο  

Το ωράριο λειτουργίας, καθορίζεται από τα εξής: 

 Νομικό πλαίσιο λειτουργίας επιχειρήσεων ανάλογα με την άδεια 

λειτουργίας (π.χ. ωράριο λειτουργίας επιχειρήσεων τύπου snack-bar) 

 Τοπικές συνήθειες κατανάλωσης και συνήθειες επισκεπτών περιοχής 

Το ωράριο λειτουργίας των επιχειρήσεων μπορεί να παραταθεί χωρίς νομικό 

πρόβλημα, μετά από χορήγηση άδειας από την κατά τόπους αρμόδια Επιθεώρηση 

Εργασίας.  

Ένα από τα πλεονεκτήματα του δικτύου έναντι του ανταγωνισμού, θα είναι και η 

πολύωρη λειτουργία της κάθε επιχείρησης-μέλους.  

8 . 4 .  Ε ν δ υ μ α σ ί α   

Η ενδυμασία του προσωπικού των πιλοτικών χώρων εστίασης θα καθορίζεται σε ύφος 

και στυλ από το δίκτυο "ΓΗ ΤΟΥ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ".  

Σε γενικές γραμμές η ενδυμασία πρέπει να έχει κοινά σημεία αναφοράς που θα 

παραπέμπουν σε παραδοσιακά στοιχεία . 
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8 . 5 .  Μ ο υ σ ι κ ή  

Στην περίπτωση που υπάρχει μουσική αυτή θα είναι επιλεγμένη κρητική μουσική.  

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

Σε εμφανές σημείο του καταστήματος θα υπάρχει κουτί ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ-

ΥΠΟΔΕΊΞΕΩΝ-ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ όπου ο πελάτης μπορεί να τοποθετεί ερωτηματολόγιο (θα 

χορηγείται τυποποιημένο από το ΔΙΚΤΥΟ "ΓΗ ΤΟΥ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ") σε κάθε χώρο 

εστίασης και το οποίο θα είναι σχετικό με θέματα υγιεινής και ασφάλειας εδεσμάτων, 

χώρων εξυπηρέτησης κλπ, ποιότητας πρώτων υλών, γευστικών χαρακτηριστικών, 

εδεσμάτων, συμπεριφοράς προσωπικού κ.λπ. 

 

9.  ΣΧΕΣΗ ΤΩΝ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ  "ΓΗ ΤΟΥ 
ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ"  
 
Οι επενδυτές που θα δημιουργήσουν πιλοτικούς χώρους εστίασης πρέπει να ενταχθούν 

υποχρεωτικά στο γεωγραφικό δίκτυο "ΓΗ ΤΟΥ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ"  

Το δίκτυο "ΓΗ ΤΟΥ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ" είχε ενταχθεί τοπικό πρόγραμμα της ΟΤΔ κατά τη Γ’ 

προγραμματική περίοδο. Στο δίκτυο αυτό συμμετέχουν οι επιχειρήσεις της ευρύτερης 

περιοχής του Ψηλορείτη. Οι επιχειρήσεις με το σήμα ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ ΓΕΥΣΕΙΣ ανάλογα με 

τον αριθμό τους θα μπορούν να δημιουργήσουν ιδιαίτερο τμήμα.  

Στο πλαίσιο συμμετοχής τους στο δίκτυο οι επιχειρήσεις αυτές θα υπογράψουν ειδικό 

σύμφωνο ποιότητας και συνεργασίας, τόσο μεταξύ τους όσο και με άλλες επιχειρήσεις 

του δικτύου. 

Στο σύμφωνο αυτό θα αναγράφονται οι δεσμεύσεις για την ποιοτική λειτουργία των 

χώρων εστίασης καθώς και οι όροι για την κοινή προμήθεια πρώτων υλών και υλικών 

συσκευασίας. Οι επιχειρήσεις επίσης με την τεχνική στήριξη της ΟΤΔ θα σχεδιάσουν και 

θα προτείνουν την μέθοδο της κοινής προβολής, τις ανάγκες σε εκπαίδευση κ.λπ. 
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10.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  

1 0 . 1 .  Γ ε ν ι κ ά  

Ο επενδυτής που τελικά θα επιλεγεί και θα δημιουργήσει χώρο εστίασης με τις 

παραπάνω προδιαγραφές είναι υποχρεωμένος να τις τηρεί απαρέγκλιτα. 

Για αυτό το λόγο θα υπάρχει ειδικό εποπτεύων όργανο, η σύνθεση και οι αρμοδιότητες 

του οποίου θα καθοριστούν και περιγράφονται στο υποκεφάλαιο 10.2 

Οι υποχρεώσεις του επενδυτή διακρίνονται σε δύο σκέλη : 

1. Στην τήρηση των προδιαγραφών της προκήρυξης όσον αφορά την επιχορήγηση 

από τον Άξονα 4.  

2. Στην χορήγηση του σήματος και την συμμετοχή στο δίκτυο 

Όσον αφορά το πρώτο σκέλος αυτό ακολουθεί τις κατευθύνσεις του θεσμικού πλαισίου 

του Άξονα 4 – Προσέγγιση LEADER στην χώρα μας. Είναι δηλαδή οι κατευθύνσεις και οι 

υποχρεώσεις που ισχύουν για οποιοδήποτε έργο ενταχθεί στο πρόγραμμα. Για αυτό το 

σκέλος είναι αποκλειστικά υπεύθυνη η ΟΤΔ (ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 

Α.Ε. ΟΤΑ). Οι σχετικές υποχρεώσεις του επενδυτή θα αποτυπωθούν  σε σχετική 

ΣΥΜΒΑΣΗ ενώ το αρμόδιο ελεγκτικό όργανο είναι η Επιτροπή Διαχείρισης 

Προγράμματος LEADER. 

Το δεύτερο σκέλος έχει να κάνει με την συνεχή λειτουργία της επιχείρησης σύμφωνα με 

τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί ώστε να χρησιμοποιεί το σήμα «ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ 

γεύσεις». Για το σκέλος αυτό  υπεύθυνος θα είναι  ο φορέας ελέγχου – εποπτεία που θα 

δημιουργηθεί, όπως περιγράφεται παρακάτω. 

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

Για την εποπτεία και τον έλεγχο της λειτουργίας της κάθε επιχείρησης με το 

σήμα ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ ΓΕΥΣΕΙΣ θα συγκροτηθεί ειδική επιτροπή, η οποία θα αποτελείται 

από α) τον πρόεδρο του δικτύου "ΓΗ ΤΟΥ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ" β) εκπρόσωπο του δικτύου 

των επιχειρήσεων με το σήμα "ΓΗ ΤΟΥ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ" γ) στέλεχος της Ο.Τ.Δ (ΑΚΟΜΜ-

ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ), δ) εξωτερικούς εμπειρογνώμονες  

Οι αρμοδιότητες της επιτροπής θα είναι : 

 αποβολή καταστήματος από το δίκτυο 
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 έγκριση ή απόρριψη αλλαγών στο concept, χρωματισμούς, συσκευασίες κ.λπ. 

 έγκριση, απόρριψη ή εισαγωγή νέων όρων λειτουργίας του δικτύου 

 έγκριση ειδικών ποιοτικών προδιαγραφών προμηθευτών δικτύου (κρητική 

διατροφή, εντοπιότητα κ.λπ.) 

 έγκριση προμηθευτών πρώτων υλών, συσκευασίας κ.λπ. 

 έγκριση της χορήγησης του σήματος και σε άλλες επιχειρήσεις που θα ήθελαν 

να δημιουργήσουν παρόμοιους χώρους 

Πρέπει να τονιστεί ότι εάν η επιτροπή αποφανθεί ότι η επιχείρηση δεν μπορεί να 

συνεχίσει να έχει το σήμα «ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ γεύσεις» κατά την διάρκεια των πέντε ετών 

από την υποχρέωση λειτουργίας της επιχείρησης, τότε θα ζητηθεί και επιστροφή της 

επιδότησης από το επίπεδο λήψης αποφάσεων της Ο.Τ.Δ. 
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ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ γεύσεις   -  ΟΨΗ 
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