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Η Σήμανση Ποιότητας “Andros Brand” είναι 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. Ο παρών Κανονισμός αναλύει τους όρους εφαρμογής και ορθής 
χρήσης.  

Αποδέκτες της Σήμανσης Ποιότητας “Andros Brand” είναι παράκτιοι επαγγελματίες 
αλιείς, επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον αλιευτικό τουρισμό, 
επιχειρήσεις εστίασης, καθώς και ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα που 
προσφέρουν αντίστοιχες υπηρεσίες. 

Ο κύριος στόχος της Σήμανσης Ποιότητας “Andros Brand” είναι να δημιουργηθεί 
προστιθέμενη αξία για τα αλιευτικά προϊόντα και να δοθεί η ευκαιρία στους 
επαγγελματίες αλιείς να διαφοροποιήσουν το εισόδημα τους, και εν τέλει να 
μειωθεί η περιβαλλοντική πίεση στη θαλάσσια ζωή.  

Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα Σήμανσης Ποιότητας “Andros Brand”: 

• αποδέχονται και εφαρμόζουν με επιμέλεια την ισχύουσα νομοθεσία, σε 
συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, 

• εφαρμόζουν ορθές πρακτικές που συμβάλλουν άμεσα και έμμεσα στην 
διατήρηση και προστασία της θαλάσσιας ζωής (συμπεριλαμβανομένης της 
μεσογειακής φώκιας), 

• διακινούν φρέσκα αλιεύματα που έχουν αλιευτεί στην ευρύτερη περιοχή 
των Κυκλάδων από παράκτιους αλιείς με έδρα την Άνδρο, την εκάστοτε 
εποχή και σύμφωνα με τους χωρικούς και χρονικούς περιορισμούς της 
περιοχής 

• οι αλιείς συμμετέχουν στην συγκέντρωση θαλάσσιων απορριμμάτων με 
σκοπό την ανακύκλωσή τους. Επίσης, καταγράφουν τα παρατηρούμενα 
θαλάσσια θηλαστικά, θαλασσοπούλια και ξενικά είδη και ενημερώνουν 
σχετικά την Επιτροπή Διαχείρισης του Σήματος Ποιότητας “Andros Brand” 

 

Η Σήμανση Ποιότητας “Andros Brand” απονέμεται και ελέγχεται η ορθή εφαρμογή 
της από Επιτροπή του προγράμματος LIFE Andros Park. 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
“Andros Brand” 
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1. Γενικοί όροι 

Η αξιολόγηση της αίτησης ένταξης στο πρόγραμμα Σήμανσης Ποιότητας “Andros 
Brand”, γίνεται από την Επιτροπή Διαχείρισης του Σήματος, και άμεσα 
ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος-η για την δυνατότητα ένταξης. 

Μετά το στάδιο της αρχικής αξιολόγησης, διενεργείται από την Επιτροπή επιτόπια 
επιθεώρηση. Μετά την διαδικασία της επιθεώρησης, συντάσσεται αναφορά όπου 
περιγράφεται η πληρότητα των κριτηρίων και επισημαίνονται τυχόν προβλήματα 
εφαρμογής. Σε περίπτωση αρνητικού αποτελέσματος, θα δίδεται η δυνατότητα 
επαναξιολόγησης κατόπιν άρσης των προβλημάτων. 

Σε περίπτωση μη αποδοχής της αίτησης ένταξης, αυτή θα γίνεται εγγράφως, 
αναφέροντας σαφώς τους λόγους απόρριψης. 

Μετά την θετική αξιολόγηση απονέμεται η Σήμανση Ποιότητας “Andros Brand” και 
ο συμμετέχων ενημερώνεται για την υποχρέωση ετήσιας επαναληπτικής 
αξιολόγησης. 

Ανάκληση σήματος προβλέπεται σε περίπτωση που ο συμμετέχων δεν αποδέχεται 
τις επιθεωρήσεις, αν υπάρχουν επαναλαμβανόμενα παράπονα πελατών και τρίτων 
ή διαπιστώνεται μη ορθή χρήση της Σήμανσης Ποιότητας. Πριν από την ανάκληση 
του Σήματος Ποιότητας θα δίδεται η δυνατότητα λήψης επανορθωτικών μέτρων. 

2. Υποχρεώσεις της Επιτροπής 

Η Επιτροπή Διαχείρισης Σήματος Ποιότητας “Andros Brand” απαρτίζεται από 3 μέλη 
του προγράμματος LIFE Andros Park. 

Ο ρόλος της Επιτροπής είναι η διεκπεραίωση της αξιολόγησης των αιτούντων, η 
απονομή του σήματος, ο έλεγχος ορθής εφαρμογής του και η προβολή των 
συμμετεχόντων με κάθε πρόσφορο μέσο. 

Η Επιτροπή αξιολογεί σε τακτική ετήσια βάση, ή και εκτάκτως όποτε απαιτείται, 
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 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου) και να αξιολογεί τις παρεχόμενες πληροφορίες 
μόνο για τον συμφωνηθέντα σκοπό της Σήμανσης Ποιότητας. 

3. Υποχρεώσεις των συμμετεχόντων 

Οι συμμετέχοντες παράκτιοι αλιείς ή επιχειρήσεις δεσμεύονται να εφαρμόζουν τον 
Κανονισμό και να κάνουν ορθή χρήση του της Σήμανσης Ποιότητας “Andros Brand”. 
Συμφωνούν με τις αρχές της βιώσιμης αλιείας, την προστασία των θαλάσσιων 
οικοσυστημάτων και αποδέχονται την βιώσιμη οικοτουριστική ανάπτυξη της 
περιοχής με γνώμονα την διασφάλιση της ποιότητας του συνολικού εύρους των 
παρεχόμενων υπηρεσιών. 
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Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα Σήμανσης Ποιότητας είναι ενήμεροι για τις 
προϋποθέσεις ένταξης και παραμονής σε αυτό καθώς και για τον προβλεπόμενο 
έλεγχο εφαρμογής του. 

Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα Σήμανσης Ποιότητας οφείλουν να ενημερώνουν 
την Επιτροπή για αλλαγές που αφορούν στη λειτουργία του και σχετίζονται με τα 
κριτήρια ένταξης, διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας, κλπ. 

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει κατά τη διάρκεια των επιθεωρήσεων να παρέχουν στην 
Επιτροπή την απαραίτητη πρόσβαση σε εγκαταστάσεις και έγγραφα που 
σχετίζονται με την εφαρμογή της Σήμανσης Ποιότητας. 
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