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Στην Ανδρο, σήμερα ………………………….., μεταξύ αφενός μεν της Επιτροπής 
Διαχείρισης Σήματος Ποιότητας “Andros Brand” με έδρα την Ανδρο και αφετέρου 
τ………………………………….………., με έδρα τ… ………….…………..…….., ΑΦΜ 
……………………………………………………., που δραστηριοποιείται στον κλάδο 
………………………………….…….., και έχοντας υπόψη την αίτησή του/της με ημερομηνία 
…………….. και την απόφαση έγκρισης από την Επιτροπή με ημερομηνία ………………… 
μετά την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών εγγράφων, 
συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα: 

Απονέμεται η Σήμανση Ποιότητας “Andros Brand”, ένα σήμα που λειτουργεί ως 
σύμβολο για τα αλιεύματα της Άνδρου με σκοπό να προστατευτεί η θαλάσσια ζωή, 
να υποστηριχθούν οι ντόπιοι παράκτιοι αλιείς και να διατηρηθεί η τοπική αλιευτική 
κληρονομιά. 

Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα Σήμανσης Ποιότητας “Andros Brand” 
αποδέχονται τις αρχές και στηρίζουν την παράκτια βιώσιμη αλιεία, με έμφαση στην 
ποιότητα, εντοπιότητα, εποχικότητα και την οικονομική, περιβαλλοντική και 
κοινωνική ανάπτυξη της περιοχής. Επίσης, κατανοούν τα περιβαλλοντικά 
προβλήματα του θαλάσσιου περιβάλλοντος και εφαρμόζουν ορθές πρακτικές στα 
πλαίσια της επαγγελματικής τους δραστηριότητας για την διατήρησή του. 

Όροι και προϋποθέσεις 

Η Σήμανση Ποιότητας “Andros Brand” παρέχεται στη βάση αμοιβαίας κατανόησης 
για την ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος και αμοιβαίας εμπιστοσύνης στην 
ορθή εφαρμογή του Κανονισμού του προγράμματος. Για την τήρηση του 
Κανονισμού προβλέπονται τακτικές ή έκτακτες επιθεωρήσεις, που σκοπό έχουν την 
πιστοποίηση της ορθής εφαρμογής του. 

Η ορθή εφαρμογή και χρήση του Σήματος Ποιότητας “Andros Brand” 
παρακολουθείται και ελέγχεται από Επιτροπή του προγράμματος LIFE Andros Park. 

Η Επιτροπή αξιολογεί τους ενταγμένους στο πρόγραμμα της Σήμανσης Ποιότητας 
όσον αφορά την αποτελεσματικότητα, προτείνει μέτρα βελτίωσης και ενημερώνει 
για κάθε αλλαγή στα κριτήρια και στην διαδικασία πιστοποίησης. 

Η Επιτροπή δεσμεύεται να τηρεί τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των 
Προσωπικών Δεδομένων (N. 4624/2019 περί εφαρμογής του Κανονισμού 2016/679 
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του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου) και να αξιολογεί τις παρεχόμενες πληροφορίες 
μόνο για τον συμφωνηθέντα σκοπό της Σήμανσης Ποιότητας. 

Οι συμμετέχοντες παράκτιοι αλιείς ή επιχειρήσεις, είναι ενήμεροι για τον 
Κανονισμό του προγράμματος Σήμανσης Ποιότητας, τις προϋποθέσεις ένταξής τους 
στο πρόγραμμα και τον έλεγχο εφαρμογής του. 

Ο Κανονισμός του προγράμματος Σήμανσης Ποιότητας “Andros Brand” αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης. 
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