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Ημερομηνία ..…/…../….. 

Α. Γενικά στοιχεία 

Ονοματεπώνυμο  

ΑΦΜ  

ΔΟΥ  

Διεύθυνση  

Τηλέφωνο  
 
Β. Ειδικά στοιχεία 

Αλιέας: 

Μήκος σκάφους (m)  

Τύπος εργαλείου-ων  

Λιμάνι/έδρα  

Ονοματεπώνυμο 
ιδιοκτήτη-τών 

 

Επιχείρηση: 

Είδος  

Εδρα  

Ονοματεπώνυμο 
ιδιοκτήτη-τών 
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Γ. Κριτήρια αξιολόγησης 

Γ.1 Νομικά κριτήρια 

Κριτήριο Συμμόρφωση 

•  Άδεια  

• Ασφαλιστικός φορέας  

Τεκμηρίωση: Προσκόμιση σχετικών εγγράφων  
 

 

Γ.2 Κριτήρια  ποιότητας – περιβαλλοντικά 

Κριτήριο Συμμόρφωση 

• Τήρηση όρων υγιεινής και ασφάλειας που ορίζει η κείμενη 
υγειονομική νομοθεσία και μέριμνα για την καλή υγιεινή και 
καθαριότητα των χώρων και του εξοπλισμού 

 

• Καλαίσθησία χώρων εξυπηρέτησης 
Τεκμηρίωση: Περιγραφή του τρόπου εφαρμογής του κριτηρίου, 
φωτογραφικό υλικό 

 

• Φιλική και πρόθυμη αντιμετώπιση πελατών 
Τεκμηρίωση: 

 

• Αποφυγή απαράδεκτα υψηλών χρεώσεων, φαινομένων 
αισχροκέρδειας και κερδοσκοπικών πρακτικών 

Τεκμηρίωση: 

 

• Παροχή ενημέρωσης για τα διατιθέμενα τοπικά προϊόντα 
(προέλευση, διασφάλιση ποιότητας, παραδοσιακές 
πρακτικές) 

Τεκμηρίωση: 

 

• Προβολή ενεργειών προστασίας περιβάλλοντος 
   Τεκμηρίωση:  

 

• Παρέχονται πληροφορίες για παραδοσιακές συνταγές 
μαγειρέματος εποχικών ειδών 

  Τεκμηρίωση:  

 

• (Αλιείς, εστίαση): Παρέχονται πληροφορίες για τα 
επιτρεπόμενα προς κατανάλωση είδη και μεγέθη ψαριών και 
την περίοδο αναπαραγωγής τους 

  Τεκμηρίωση: 
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• Συγκέντρωση των απορριμμάτων σε μη ορατά σημεία από 
τους πελάτες 

Τεκμηρίωση: Περιγραφή του τρόπου εφαρμογής του κριτηρίου 

 

• Αποφυγή ρύπανσης κοινόχρηστων χώρων 
Τεκμηρίωση: Περιγραφή του τρόπου εφαρμογής του κριτηρίου 

 
 

• Ελαχιστοποίηση της χρήσης πλαστικού 
Τεκμηρίωση: Περιγραφή του τρόπου εφαρμογής του κριτηρίου 

 

• Παρέχεται πληροφόρηση για συνεργαζόμενες τοπικές 
επιχειρήσεις-συνεργάτες (π.χ., χώροι εστίασης, αλιευτικός 
τουρισμός), που τους έχει απονεμηθεί το σήμα ποιότητας 

Τεκμηρίωση: Καταγραφή σε σχετικό έντυπο των συνεργατών 

 

• Συμμετοχή σε εκπαιδευτικά σεμινάρια 
Τεκμηρίωση: 

 

 

 

Γ.3 Κοινωνικά-πολιτιστικά κριτήρια 

Κριτήριο Συμμόρφωση 

• Συμμετοχή σε δράσεις κοινωνικού και πολιτιστικού 
χαρακτήρα με άλλους φορείς του νησιού με σκοπό την 
ισχυρή σύνδεση με την τοπική κοινωνία και την ανάδειξη της 
πολιτιστικής κληρονομιάς στο ευρύτερο κοινό και τις νέες 
γενιές 

Τεκμηρίωση: Καταγραφή φορέων, ημερομηνία συμμετοχής, σχετική 
δράση 

 

• Στήριξη δράσεων για την διάσωση και ανάδειξη της βιώσιμης 
παραδοσιακής αλιείας ως πολιτιστικό στοιχείο της περιοχής 

Τεκμηρίωση: 

 

• Συμμετοχή σε φεστιβάλ προώθησης τοπικών προϊόντων και 
εκθέσεις τροφίμων 

Τεκμηρίωση: φωτογραφικό υλικό 
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Γ.4 Κριτήρια αλιέων 

Κριτήριο Συμμόρφωση 

• Aλιεύονται τα επιτρεπόμενα βάσει νόμου είδη και μεγέθη; 
Τεκμηρίωση: 

 

• Tηρούνται οι υπάρχοντες βάσει νόμου χωρικοί και χρονικοί 
περιορισμοί για την αλιεία; 

Τεκμηρίωση: 

 

• Χρήση συγκεκριμένου ματιού διχτυών (20αρια) και μεγέθους 
άγκιστρων για την ελαχιστοποίηση των αρνητικών 
επιπτώσεων σε ιχθυοαποθέματα 

Τεκμηρίωση: 

 

• Συμμετοχή στη συγκέντρωση θαλάσσιων απορριμμάτων 
αλλά και μεταχειρισμένων διχτυών τα οποία συλλέγονται 
και ανακυκλώνονται 

Τεκμηρίωση: Σε σχετικό έντυπο καταγράφεται ο τύπος και η 
ποσότητα, καθώς και το σημείο διάθεσης/απόρριψής του 

 

• Τήρηση του χρόνου και τόπου πόντισης των διχτυών 
Τεκμηρίωση: 

 

• Οι αλιείς εργάζονται οι ίδιοι στα σκάφη τους, ή συμμετέχουν 
μέλη της οικογένειάς τους ή εργατικό δυναμικό από την 
τοπική κοινωνία; 

Τεκμηρίωση: 

 

• Καταγραφή θαλάσσιων θηλαστικών, θαλασσοπουλιών, 
ξενικών ειδών 

Τεκμηρίωση: Καταγραφή των ειδών, της περιοχής, ημερομηνία 

 

• Διατήρηση του παραδοσιακού χαρακτήρα των σκαφών όσον 
αφορά υλικά, χρώματα και παρεμβάσεις που αλλοιώνουν 
την αισθητική και αυθεντικότητά τους 

Τεκμηρίωση: Περιγραφή των χαρακτηριστικών του σκάφους, 
παρουσίαση φωτογραφιών 

 

 
Σημείωση: Για όσα κριτήρια από τα παραπάνω υπάρξει δέσμευση συμμόρφωσης, 
θα πρέπει να υλοποιηθούν οι σχετικές ενέργειες εντός έτους από την απονομή της 
Σήμανσης Ποιότητας «Andros Brand» 
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Δ. Συνημμένα δικαιολογητικά  

1.  6. 

2. 7. 

3. 8. 

4. 9. 

5. 10. 
 

Ε. Λοιπές προτάσεις 

Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν προτάσεις ή πρακτικές που ήδη εφαρμόζετε και 
θεωρείτε ότι είναι σύμφωνες με τις επιδιώξεις του προγράμματος Σήμανσης 
Ποιότητας «Andros Brand» 

 

 

Ζ. Υπεύθυνη δήλωση 
 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις 
διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 
 
-όλες οι πληροφορίες που αναγράφονται στην αίτηση αυτή είναι αληθείς και 
μπορούν να διασταυρωθούν ανά πάσα στιγμή 
-δέχομαι να εφαρμόσω τα ανωτέρω κριτήρια ένταξης μου στη Σήμανση Ποιότητας 
«Andros Brand». Σε περίπτωση με συμμόρφωσης μου με τα ανώτερο κριτήρια ο ΦΔ 
θα προχωρήσει στην ανάκληση της Σήμανσης 
 
Ο/Η αιτών/ούσα 
 

………………………… (Ονομ/νυμο)  
 

.….……………………… (Υπογραφή) 

 

Επιτροπή Διαχείρισης Σήματος Ποιότητας «Andros Brand» 

Δημαρχείο Χώρας Ανδρου, τηλ. 2282360228, e-mail: androsbrand@androslife.gr 


