Ενόυει ηης νέας ζτολικής τρονιάς, η Γενική Γραμμαηείας Εμπορίοσ & Προζηαζίας ηοσ Καηαναλφηή
σπενθσμίζει ζε μαθηηές, διδακηικό προζφπικό, γονείς και επιτειρημαηίες ποσ αζτολούνηαι με εκμεηάλλεσζη
ζτολικών κσλικείφν όηι ιζτύοσν ηα κάηφθι:
Γηα ηα ζεκεία πώιεζεο (θπιηθεία, αλαςπθηήξηα, θαληίλεο θ.ιπ.) πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη εληόο ησλ δεκνζίσλ
θαη ηδησηηθώλ ζρνιείσλ (δεκνηηθώλ, γπκλαζίσλ, ιπθείσλ, εκεξήζησλ θαη λπρηεξηλώλ), ηα είδε πνπ
αλαγξάθνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα δηαηίζεληαη ζε αλώηαηεο πξνθαζνξηζκέλεο ηηκέο σο αθνινύζσο:
Επηπιένλ, απαγνξεύεηαη ε δηάζεζε ζηνπο καζεηέο ησλ δεκνζίσλ θαη ηδησηηθώλ ζρνιείσλ ξνθεκάησλ θαθέδσλ.
Σα είδε απηά πξννξίδνληαη κόλν γηα ην δηδαθηηθό θαη ινηπό πξνζσπηθό ηνπ ζρνιείνπ.
ηνπο ρώξνπο όπνπ δηαηίζεληαη ηα αλσηέξσ είδε ηνπνζεηείηαη ππνρξεσηηθά ηηκνθαηάινγνο, νξαηόο από ηνπο
καζεηέο θαη ην πξνζσπηθό ηνπ ζρνιείνπ, ζηνλ νπνίν κε θεθαιαία θαη επαλάγλσζηα γξάκκαηα αλαγξάθνληαη
ηνπιάρηζηνλ ζηελ ειιεληθή γιώζζα ηα εμήο:
– «ΔΙΑΣΙΘΕΝΣΑΙ ΑΝΣΟΤΙΣ, ΣΟΣ ΑΠΛΟ ΑΡΣΟΚΕΤΑΜΑ (ΗΑΜΕΝΙΟ ΚΟΤΛΟΤΡΙ),
ΣΤΡΟΠΙΣΑ, ΠΑΝΑΚΟΠΙΣΑ, ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ, ΦΤΙΚΟΙ ΥΤΜΟΙ, Ε ΕΛΕΓΥΟΜΕΝΕ ΣΙΜΕ»
-Σα είδε ηνπ αλσηέξσ πίλαθα κε ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο δηάζεζήο ηνπο.
Η παξαζθεπή, θαηνρή θαη δηάζεζε ησλ αλσηέξσ εηδώλ είλαη ππνρξεσηηθή όιεο ηηο ώξεο ιεηηνπξγίαο ησλ
πσιεηώλ, πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη εληόο ησλ ρώξσλ δεκνζίσλ θαη ηδησηηθώλ ζρνιείσλ. Η ελ ιόγσ ππνρξέσζε
δελ αλαηξεί ην δηθαίσκα ζηνλ ππόρξεν λα επηιέμεη αλάκεζα ζηα είδε «ηνζη κε ηπξί – ζάληνπηηο κε ηπξί» ηελ
δηάζεζε ελόο εμ απηώλ ή θαη ησλ δύν θαη αλάκεζα ζηα είδε «ηνζη κε ηπξί θαη γαινπνύια-ζάληνπηηο κε ηπξί θαη
γαινπνύια» ηελ δηάζεζε ελόο εμαπηώλ ή θαη ησλ δύν.
Γηα ηελ πξνζηαζία ηεο ζσκαηηθήο αθεξαηόηεηαο ησλ καζεηώλ ησλ δεκνζίσλ θαη ηδησηηθώλ ζρνιείσλ,
επηηξέπεηαη ε θαηνρή θαη δηάζεζε εκθηαισκέλσλ λεξώλ κόλν ζε πιαζηηθέο θηάιεο θαη θπζηθώλ ρπκώλ ζε
πιαζηηθή ή ράξηηλε ζπζθεπαζία.
Καηά ηα ινηπά εθαξκόδνληαη νη πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο πεξί θαλόλσλ πγηεηλήο ζρνιηθώλ θπιηθείσλ, θαληηλώλ
θαη ρώξσλ εζηίαζεο εληόο ησλ ζρνιείσλ θαη ν θαζνξηζκόο ησλ πξντόλησλ πνπ δηαηίζεληαη από απηά εληόο
δεκνζίσλ θαη ηδησηηθώλ ζρνιείσλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, όπσο θάζε θνξά ηζρύνπλ.
Ποινές
Οη παξαβάηεο ηηκσξνύληαη κε δηνηθεηηθό πξόζηηκν σο θάησζη:
Α. Γηα έιιεηςε ηηκνθαηαιόγνπ, ρίιηα επξώ (1.000€).
Β. Γηα ππέξβαζε ηηκήο, ρίιηα επξώ (1.000€) αλά είδνο.
Γ. Γηα έιιεηςε είδνπο, ρίιηα επξώ (1.000€) αλά είδνο.
Τηλέφωνο καταγγελιών
ρεηηθά κε κε ηήξεζε ησλ αλσηέξσ ππνρξεώζεσλ νη θαηαλαισηέο κπνξνύλ λα ελεκεξώλνπλ σο πξνο απηό ζηελ
ηειεθσληθή γξακκή θαηαγγειηώλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Εκπνξίνπ θαη Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή «1520»

