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ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΕΙΑ 

Δράςησ  «ΚΑΣΕΤΘΕΙΑΝ» 

 

Σκοπόσ τθσ ςφνταξθσ του παρόντοσ κανονιςμοφ λειτουργίασ τθσ αγοράσ 

καταναλωτϊν, με τον διακριτικό τίτλο «ΚΑΤΕΥΘΕΙΑΝ» είναι: 

 Θ εφρυκμθ και απρόςκοπτθ λειτουργία τθσ αγοράσ καταναλωτϊν 

 Ο οριςμόσ του είδουσ και των τιμϊν των προϊόντων που διατίκενται 

 Ο προςδιοριςμόσ του αρικμοφ των ςυμμετεχόντων κακϊσ και τα κριτιρια 

επιλογισ ι απόρριψισ τουσ 

 Οι κανόνεσ διάκεςθσ των προϊόντων 

 Ο οριςμόσ κανόνων κακαριότθτασ, όπωσ και, το ωράριο λειτουργίασ και ο 

τόποσ που διενεργείται θ δράςθ 

 Το μθ οικονομικό όφελοσ που προκφπτει από τθ δράςθ, με τθ χοριγθςθ 

μζρουσ των διατικζμενων προϊόντων ςε αλλθλζγγυεσ δράςεισ  

Ο κανονιςμόσ λειτουργίασ διζπεται από τισ διατάξεισ του ν. 4497/2017. 

 

Άριρο 1 

Δικαίωμα Συμμετοχισ ςτθν δράςθ  ζχουν: 

α) Επαγγελματίεσ αγρότεσ 

β) Συνεταιριςμοί, ομάδεσ & οργανϊςεισ παραγωγϊν, γυναικείοι ςυνετεριςμοί και φορείσ 

κοινωνικισ και αλλθλζγγυασ οικονομίασ. 

γ) Ρολφ μικρζσ βιοτεχνικζσ επιχειριςεισ τροφίμων και ειδϊν κακαριςμοφ. 

δ) Κοινωνικζσ ςυνεταιριςτικζσ επιχειριςεισ (Κοιν.Σ.Επ.) 

ε) Οικοτεχνίεσ. 

 

Ππωσ αυτοί ορίηονται βάςθ του Ν 4497/17 

 

Τα διακινοφμενα προιόντα κα πρζπει να βρίςκονται ςε ςυςκευαςία και να φζρουν όλεσ τισ 

προβλεπόμενεσ από τον νόμο ςθμάνςεισ. Αν θ ςιμανςθ των προιόντων δεν είναι ςωςτι, 

τότε τα προιόντα κα αποςφρονται άμεςα. 

Θ ςυμμετοχι ςτθ δράςθ δεν προχποκζτει οικονομικι επιβάρυνςθ για τον ςυμμετζχοντα, 

πλθν τθσ ειςφοράσ ςε είδοσ, ίςθσ με το 4% του τηίρου που κα πραγματοποιιςει ςτθ δράςθ, 

θ οποία κα καλφπτεί ανάγκεσ του Κοινωνικοφ Ραντοπωλείου του Διμου Αιγάλεω.  
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Άριρο 2 

     Κατθγορίεσ & πωλοφμενα προϊόντα ςτθν Δράςθ «ΚΑΤΕΥΘΕΙΑΝ» 

 Αλλαντικά, 

 Απάκι, Λουκάνικο ,Ηαμπόν, Σαλάμι, Μπζϊκον, Ραςτουρμάσ, Ρροςοφτο, Σφγκλθνο, 

Καπνιςτό. 

 Αυγά. 

 Αρωματικά Φυτά & Βότανα,  

 Βάλςαμο Βαςιλικό, Δεντριλίβανο Δυόςμο, Λεβάντα, ίγανθ, Θροφμπι, Χαμομιλι, 

Θυμάρι, Βαλεριάνα, Καλζντουλα, Τςάϊ, Φλιςκοφνι, Δάφνθ, Μζντα, Μελιςςόχορτο , 

Τίλιο. 

 Γλυκά & ζαχαρώδη Προϊόντα, 

 Βουτιματα, Κουταλιοφ, Ταψιοφ, Χαλβάσ Μαρμελάδεσ. 

 Δημητριακά & Παράγωγα,  

Αλεφρι, Ραξιμάδια, Ηυμαρικά, Χυλοπίτεσ, Τραχανάσ. 

 Είδη ατομικθσ Τγιεινθσ,  

Αφρόλουτρα, Σαμπουάν, Σαποφνια, κρζμεσ, Μωρομάντθλα, Ράνεσ. 

 Προϊόντα Ελιάσ, 

 Λάδι, Ελιζσ, Ράςτα ελιάσ. 

 Εςπεριδοειδθ - Φροφτα & Παράγωγα αυτών, 

 Λεμόνια, Ρορτοκάλια, Μανταρίνια, Σφκα, Σταφφλια, Κεράςια, Μιλα, Αχλάδια, όδια, 

Χυμοί, Ξφδι, Ρετιμζηι. 

 Καιαριςτικά Απορυπαντικά, 

  Ριάτων, Ρατϊματοσ, Γεν. Κακαριςμοφ, Τηαμιϊν, οφχων, Χλϊρια, Υδροχλωρικό Οξφ. 

 Kαρποί,  κ παράγωγα αυτών, 

 Καρφδια, Αμφγδαλα, Σταφίδα, Κάςτανα, Ραςτζλι, Καραμελωμζνα Φυςτίκια. 

 Καλλυντικά, 

 Κρζμεσ, Λοςιόν, Τηζλ, Γαλάκτωμα, Λάδια, Μάςκεσ. 

 Λαχανικά & Φρζςκα & επεξεργαςμζνα, 

 Ρατάτεσ, Κρεμμφδια, Ντομάτεσ, Ριπεριζσ, Χόρτα, Σκόρδα, Τουρςιά Σάλτςεσ. 

 Μελιςοκομικά προϊόντα, 

 Μζλι, Γφρθ, Ρρόπολθ, Βαςιλικό Ρολτό. 

 Μπαχαρικά, 

 Γαρφφαλλο, Κανζλα, Κόλιανδρο, Κάρυ, Κφμινο, Μοςχοκάρυδο, Μουςτάρδα, Μπαχάρι, 

Ράπρικα, Ριπζρι, Κανζλα, Μποφκοβο. 

 Οινοπνευματώδη, 

 Κραςί, Τςίπουρο, ακί, ακόμελο, Λικζρ, Οφηο, Μπφρα. 

 Όςπρια, 

 φηι, Φακζσ, Φαςόλια, Φάβα, εβφκια. 

 αλιγκάρια. 

 Συροκομικά, 

Τυριά, Γιαοφρτια, Κρζμεσ. 

 Χαρτικά, 

Χαρτί Κουηίνασ, Χαρτί Υγείασ, Χαρτοπετςζτεσ. 
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Άριρο 3 

 

Μζγιςτοσ αρικμόσ πωλθτϊν 

Ο μζγιςτοσ αρικμόσ των πωλθτϊν που μποροφν λάβουν μζροσ ςτθν δράςθ ορίηεται ςτουσ 

ςαράντα (40) 

 

             Άριρο 4 

 Κριτιρια επιλογισ και απόριψθσ πωλθτϊν. 

α) Ωσ κριτιρια επιλογισ των πωλθτϊν προςδιορίηονται:  

i. θ υποβολι αίτθςθσ με ζγκυρα και επικαιροποιθμζνα ςτοιχεία 

ii. θ άριςτθ ποιότθτα των προϊόντων 

iii. θ τιμι διάκεςθσ του προϊόντοσ, αφοφ προτεραιότθτα μεταξφ ομοειδϊν 

προϊόντων εφάμιλλθσ ποιότθτασ, κα δίδεται ςε αυτό με τθ χαμθλότερθ τιμι 

β) Ωσ κριτιρια απόρριψθσ των πωλθτϊν προςδιορίηονται: 

i. θ διαπίςτωςθ, μετά από ζλεγχο, ότι τα ςτοιχεία δεν είναι ακριβι ι είναι 

πλαςτά ι παραποιθμζνα, δεν πλθροφν τισ προχποκζςεισ  του νόμου ι του 

παρόντοσ κανονιςμοφ λειτουργίασ 

ii. διαπιςτωκεί με οποιονδιποτε τρόπο ι μζςο ότι, το προσ διάκεςθ προϊόν 

δεν πλθροί τισ νόμιμεσ προχποκζςεισ ωσ προσ τθν ποιότθτα, ποςότθτα, 

ςυςκευαςία ι πιςτοποίθςι του 

Άριρο 5 

Στζρθςθ δικαιϊματοσ ςυμμετοχισ 

Εφ’ όςον διαπιςτωκεί ότι ιςχφει ζνα από τα παρακάτω, τότε, αυτό αποτελεί λόγο ςτζρθςθσ 

του δικαιϊματοσ ςυμμετοχισ του πωλθτι ςτθ δράςθ. 

I. Θ μθ τιρθςθ του εςωτερικοφ κανονιςμοφ λειτουργείασ και θ μθ ςυμμόρφωςθ ςτισ 

ςυςτάςεισ των υπευκφνων του φορζα, οδθγεί ςε ςτζρθςθ του δικαιϊματοσ 

ςυμμετοχισ. 

II. Θ με οποιονδιποτε τρόπο ςτζρθςθ τθσ προβλεπόμενθσ από τον νόμο αδείασ 

III. Θ διάκεςθ προσ πϊλθςθ, προϊόντοσ αλλοιωμζνου, που δεν πλθροί τισ υγειονομικζσ 

απαιτιςεισ, ι είναι χαμθλότερθσ ποιότθτασ. 

IV. Θ ςιμανςθ τθσ ςυςκευαςίασ του προϊόντοσ δεν είναι ςφμφωνθ με τισ απαιτιςεισ 

του νόμου. 

V. Θ ποςότθτα που εμπεριζχεται ςτθ ςυςκευαςία δεν είναι θ αναγραφόμενθ ςε 

αυτιν. 

VI. Το ςυςκευαςμζνο προϊόν ςτερείται τθσ απαραίτθτθσ πιςτοποίθςθσ. 

VII. Δεν αποδίδεται το προβλεπόμενο από τον κανονιςμό ποςοςτό ςε είδοσ, ϊςτε να 

διατεκεί για κοινωνικοφσ ςκοποφσ. 

VIII. Θ μθ ςυμμόρφωςθ με τισ από μζρουσ του πωλθτι εγκεκριμζνεσ τιμζσ. 
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IX. Θ μθ ςυμμόρφωςθ του πωλθτι με τισ κείμενεσ διατάξεισ περί φορολογικϊν 

ςτοιχείων, αποδείξεων κ.λ.π. 

X. Κάκε τι, το οποίο κατά τθ διάρκεια τθσ δράςθσ υποπζςει ςτθν αντίλθψθ των 

υπευκφνων και που ςυνιςτά παράνομθ ι παραβατικι ςυμπεριφορά κα αποτελεί 

λόγο αποβολισ του πωλθτι και ςτζρθςθσ του δικαιϊματοσ ςυμμετοχισ. 

  Οι εκπρόςωποι του ςυλλόγου είναι υπεφκυνοι να εξετάςουν τισ αιτιςεισ τα υποβαλόμενα 

δικαιολογθτικά τουσ τιμοκαταλόγουσ και να επιλζξουν ι να απορρίψουν, πωλθτζσ. ( θ 

διοργανϊτρια κα ζχει το δικαίωμα να αλλάηει τουσ πωλθτζσ όταν κρίνει για να μετζχουν και 

άλλοι και αφουγκραηόμενοι τον παλμό του κόςμου και τα ςχόλια των αγοραςτϊν.) 

 

Άριρο 6 

     Τόποσ και θμζρα διεξαγωγισ τθσ δράςθσ, ωράριο λειτουργείασ. 

 

Θ Δράςθ ΚΑΤΕΥΘΕΙΑΝ κα διεξάγεται ςε τόπο που κα ορίςει θ Δθμοτικι Αρχι.  

Ώσ θμζρα διεξαγωγισ προτείνεται θ πρϊτθ ι θ δεφτερθ Κυριακι κάκε μινα 

Ωράριο λειτουργείασ προτείνεται το χρονικό διάςτθμα 8:00 ζωσ 14:00 

 

 

Άριρο 7 

Κακαριότθτα χϊρου. 

Θ παραγϊμενθ ποςότθτα απορριμάτων προβλζπεται ελάχιςτθ ζωσ μθδαμινι, δεδομζνου οτι 

ςφμφωνα με τον νόμο τα πωλοφμενα αγακά κα είναι ςυςκευαςμζνα. Οι πωλθτζσ 

αναλαμβάνουν τθν υποχρζωςθ αποκομιδισ των αποριμάτων που τυχόν μείνουν ςτον χϊρο 

ευκφνθσ τουσ, μετά το τζλοσ τθσ δράςθσ. Ο Διμοσ από τθν πλευρά του αναλαμβάνει τθν 

κακαριότθτα του χϊρου. 

 

 

Άριρο 8 

 Αιτιςεισ ενδιαφερομζνων 

   Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να ςυμπλθρϊςουν και να   υποβάλλουν ςτον φορζα 

διενζργειασ αίτθςθ ςυμμετοχισ όπωσ αυτι παρουςιάηεται ωσ πρότυπο ςτο τζλοσ του 

εςωτερικοφ κανονιςμοφ, το αργότερο τριάντα θμζρεσ (30) πριν τθν θμερομθνία διεξαγωγισ 

τθσ δράςθσ. Ο ςφλλογοσ οφείλει ςφμφωνα με τα αναφερομζνα ςτον παρόν εγκεκριμζνο 

κανονιςμό λειτουργείασ, είκοςι (20) θμζρεσ πριν τθν θμερομθνία διενζργειασ τθσ δράςθσ, να 

γνωςτοποιιςει ςτον Διμο κατάςταςθ με τουσ πωλθτζσ τα προϊόντα που διακζτουν και τισ 

τιμζσ πϊλθςθσ αυτϊν. 
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Άριρο 9 

 Υποβαλλόμενα δικαιολογθτικά: 

 

α) Για τθν πρωτογενι παραγωγι: 

 ΟΣΔΕ 

 Βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο μθτρϊο αγροτϊν όπου κα αναφζρεται οτι είναι κατ’ 

επάγγελμα αγρότθσ (ΚΕΡΥΕΛ) 

 Ζναρξθ ταμειακισ μθχανισ. 

 Ζναρξθ επαγγζλματοσ αγρότθ. 

 Ριςτοποιθτικό υγείασ (εκπροςϊπου ςτθν δράςθ) 

 Αςφαλιςτικι ενθμερότθτα (ΕΦΚΑ) 

β) Για τθν μεταποίθςθ 

 Κωδικόσ εγκατάςταςθσ τυποποιθτθρίου. 

 Άδεια λειτουργίασ 

 Ριςτοποιθτικά HASSP ι υπεφκυνθ διλωςθ. 

 Για οινοποιεία:  Δικαιολογθτικό εκπλιρωςθσ υποχρζωςθσ, φορολογικισ αποκικθσ, 

(φόροσ κατανάλωςθσ οινοπνεφματοσ) 

γ) Για οικοτεχνίεσ 

 Πτι ιςχφει για τθν πρωτογενι παραγωγι. 

 Πτι ιςχφει για τθν μεταποίθςθ. 

 Εγγραφι ςτο Κ.Θ.Μ.Ο. 

δ) Κοινωνικζσ ςυνεταιριςτικζσ επιχειριςεισ (Κοιν.Σ.Επ.) 

 Καταςτατικό Ζναρξθσ 

 Εγγραφι ςτο μθτρϊο των Κοιν.Σ.Επ. 

 Για παραγωγικι Κοιν.Σ.Επ. τα δικαιολογθτικά όπωσ περιγράφονται ςτο άρκρο 9 α. 

 Για μεταποιθτικι Κοιν.Σ.Επ. τα δικαιολογθτικά όπωσ περιγράφονται ςτο άρκρο 9 β. 

  

Άριρο 10 

Τυχόν ηθτιματα λειτουργείασ που κα προκείψουν κατά τθν εφαρμογι τθσ δράςθσ 

«ΚΑΤΕΥΘΕΙΑΝ» κα αποτελζςουν αιτία ανακεϊρθςθσ και ςυμπλιρωςθσ του εςωτερικοφ 

κανονιςμοφ αυτοφ και ταυτόχρονθσ κοινοποίθςθσ προσ ζγκριςθσ από τον Διμο Αιγάλεω. 

 

 

 

 




