«ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΕΡΙΑ»

Αναπτυξιακή Κρήτης

Τι πρεσβεύει η πιστοποίηση ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΕΡΙΑ?






Διατήρηση & ανάδειξη κληρονομιάς & παράδοσης
Πιστοποίηση χειροποίητων τοπικών αγαθών
Διαχωρισμός αυθεντικών προϊόντων &
κατοχύρωση της δουλειάς του χειροτέχνη
Διάδοση της Κρητικής λαϊκής τέχνης με όφελος
πολιτιστικό αλλά & επιχειρηματικό / οικονομικό

Μαχαίρια,
οικιακά σκεύη,
μουσικά
όργανα

Υφαντουργία
κεντήματα
τάπητες

Κοσμήματα,
μεταλλικά
αντικείμενα

Γυαλί
δέρμα

ψηφιδωτά
αγιογραφία

Επιλέξιμα προϊόντα

Σαπούνια
καλλυντικά

κεραμικά
αγγειοπλαστικά
γλυπτική

Στόχος δράσεων προώθησης
1.

2.
3.

Αναγνωρισιμότητα ποιοτικών κρητικών προϊόντων τέχνης
στο επαγγελματικό & καταναλωτικό κοινό αλλά και στα ΜΜΕ
& την κοινωνία
Σταδιακή καθιέρωση των κρητικών προϊόντων CRETAN
HANDS στην αγορά ως αυθεντικές δημιουργίες ποιότητας με
μοναδικά αισθητικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά
Επέκταση δικτύων διανομής, διεύρυνση πελατολογίου
κρητικών επιχειρήσεων, εύρεση νέων πελατών, αύξηση
πωλήσεων των προϊόντων CRETAN HANDS

Ποιος
Ενδιαφερόμενη
επιχείρηση

Τι
ΚΡΗΤΙΡΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ/
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
Η επιχείρηση είναι
επιλέξιμη

Διαδικασία ένταξης
στο δίκτυο
«ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΕΡΙΑ»

Ενδιαφερόμεν
η επιχείρηση

Ενδιαφερομένη
επιχείρηση

(κλιμάκιο επιτόπιου
ελέγχου)
Επιτροπή Απονομής
Σήματος
Επιτροπή
Απονομής Σήματος

Πως

ΑΙΤΗΣΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

όχι
ναι

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ
ΦΑΚΕΛΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ
ΦΑΚΕΛΟΥ

ΕΠΙΤΟΠΟΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα
www.cretanhands.com
Αποστολή φακέλου στην με
τα απαραίτητα
δικαιολογητικά

Διασταύρωση δικαιολογητικών
με την αίτηση
Επιτόπιος έλεγχος και
αξιολόγηση αίτησης επιχείρησης

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ

Εξέταση αίτησης και απονομή
σήματος

ΑΠΟΝΟΜΗ
ΣΗΜΑΤΟΣ
ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΕΡΙΑ

Ενημέρωση αποτελεσμάτων και
συμβατικών υποχρεώσεων στην
επιχείρηση

Κριτήρια Επιλεξιμότητας









H επιχείρηση είναι εγγεγραμμένη στο Επιμελητήριο και
οικονομικά ενήμερη
H επιχείρηση έχει την έδρα της και την παραγωγική της μονάδα
(σε περίπτωση που είναι διαφορετική απ’ την έδρα) εντός της
Περιφέρειας Κρήτης
Η επιχείρηση διαθέτει την αντίστοιχη άδεια λειτουργίας ή
νόμιμο απαλλακτικό για την παραγωγική μονάδα των προς
πιστοποίηση προϊόντων
Η επιχείρηση διαθέτει στην εφορία τον/τους ΚΑΔ που
σχετίζονται με την παραγωγική μονάδα των προς πιστοποίηση
προϊόντων
Τα προς πιστοποίηση προϊόντα που παράγει η επιχείρηση
εντάσσονται σε τουλάχιστον μία από τις επιλέξιμες κλάσεις
προϊόντων









ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (3η Κλάση)
σαπούνια, είδη αρωματοποιίας, αιθέρια έλαια, καλλυντικά κτλ.
ΕΛΑΙΑ (4η Κλάση)
κεριά, αρωματικά κεριά κτλ.
ΜΕΤΑΛΛΑ (6η Κλάση)
μεταλλικά προϊόντα κτλ.
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ (7η Κλάση)
μηχανές και μηχανήματα κατεργασίας, αργαλειοί κτλ.
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ (8η Κλάση)
χειροκίνητα εργαλεία και μηχανήματα χειρός, όργανα κοπής,
αιχμηρά όπλα, μαχαίρια, σουγιάδες κτλ.
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ, ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΣ (11η Κλάση)
συσκευές και συστήματα φωτισμού, θερμάνσεως, παραγωγής
ατμού, μαγειρέματος κτλ.








ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ (14η Κλάση)
είδη κατασκευασμένα ή επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα και
κράματα αυτών (διακοσμητικά σκεύη σπιτιού, τασάκια, δοχεία,
περιέκτες, βάζα, αγαλματίδια, χαρτοκόπτες, κοσμήματα, είδη
χρυσοχοΐας, πολύτιμοι λίθοι κτλ.)
ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ (15η Κλάση)
παραδοσιακά μουσικά όργανα κτλ.
ΧΑΡΤΙ ΧΑΡΤΟΝΙ (16η Κλάση)
είδη από χαρτί, χαρτόνι (διακοσμητικά και χρηστικά σκεύη
σπιτιού, δοχεία, περιέκτες κτλ.)
ΠΛΑΣΤΙΚΑ (17η Κλάση)
είδη από καουτσούκ, γουταπέρκα, ελαστικό κόμμι, αμίαντο
(διακοσμητικά και χρηστικά σκεύη σπιτιού, τασάκια, δοχεία,
περιέκτες, βάζα, αγαλματίδια, σου-βερ και σου-πλά, γούρια,
μενταγιόν, κοσμήματα, τσάντες κτλ.)









ΔΕΡΜΑΤΑ (18η Κλάση)
είδη από δέρμα και απομιμήσεις δέρματος (διακοσμητικά και
χρηστικά σκεύη σπιτιού, μενταγιόν, κοσμήματα, βαλίτσες
ταξιδίου, τσάντες, χαρτοφύλακες, πορτοφόλια, ζώνες κτλ.)
ΕΠΙΠΛΑ, ΕΙΔΗ ΑΠΟ ΞΥΛΟ, ΦΕΛΛΟ, ΚΑΛΑΜΙ (20η Κλάση)
έπιπλα, καθρέφτες, πλαίσια (κορνίζες), είδη από ξύλο, φελλό,
καλάμι, κέρατο, κόκαλο, ελεφαντοστό, κόκαλο φάλαινας,
ταρταρούγα, ήλεκτρο, μαργαριτάρι κτλ.
ΟΙΚΙΑΚΑ ΣΚΕΥΗ, ΕΙΔΗ ΥΑΛΟΥΡΓΙΑΣ (21η Κλάση)
μικρά σκεύη και δοχεία οικιακής και μαγειρικής χρήσης, χτένια
και σφουγγάρια, είδη υαλουργίας, πορσελάνη και φαγεντιανά,
διακοσμητικά και χρηστικά σκεύη σπιτιού, πιάτα, ποτήρια,
τασάκια, δοχεία, περιέκτες, βάζα, κτλ.
ΣΧΟΙΝΙΑ, ΣΠΑΓΓΟΙ (22η Κλάση)
σχοινιά, σπάγκοι, δίχτυα, τέντες, σάκοι και σακούλες κτλ.











ΝΗΜΑΤΑ (23η Κλάση)
υφαντουργικά νήματα, κλωστές κτλ.
ΥΦΑΣΜΑΤΑ (24η Κλάση)
υφάσματα και είδη υφαντουργίας, κλινοσκεπάσματα,
τραπεζομάντιλα κτλ.
ΕΝΔΥΜΑΤΑ, ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ (25η Κλάση)
ενδύματα, υποδήματα, είδη πιλοποιίας κτλ.
ΔΑΝΤΕΛΕΣ, ΚΕΝΤΗΜΑΤΑ (26η Κλάση)
δαντέλες και κεντήματα, κορδέλες, κουμπιά, αγκράφες,
κόπιτσες, καρφίτσες, βελόνες κτλ.
ΤΑΠΗΤΕΣ (27η Κλάση)
τάπητες, ψάθες, χαλάκια, λινοτάπητες και άλλα είδη
επίστρωσης δαπέδων, κτλ.
ΠΑΙXΝΙΔΙΑ (28η Κλάση)
παιχνίδια, αθύρματα, παιγνιόχαρτα κτλ.







Η επιχείρηση προκειμένου να συμμετάσχει στο δίκτυο
πρέπει να πληροί το σύνολο των κριτηρίων επιλεξιμότητας
Η αίτηση γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας
www.cretanhands.com
Η αίτηση περιλαμβάνει τα εξής στάδια:
1. Στοιχεία λειτουργίας επιχείρησης
2. Στοιχεία προϊόντος προς πιστοποίηση (συμπληρώνεται
ανάλογα με τον αριθμό των προς πιστοποίηση προϊόντων)











Αίτηση συμμετοχής σε έντυπη μορφή
Βεβαίωση εφορίας με τα στοιχεία της επιχείρησης
(επωνυμία, έδρα, ΑΦΜ, ενεργοί ΚΑΔ κτλ.)
Πρόσφατο καταστατικό και σχετικό έγγραφο νόμιμης
εκπροσώπησης (για νομικά πρόσωπα)
Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου (εγγραφής και οικονομικής
ενημερότητας)
Άδεια λειτουργίας ή νόμιμο απαλλακτικό
Φορολογικές δηλώσεις και αναλυτικά στοιχεία φορολογίας
(π.χ. Ε1, Ε3, Ε7)










Γενικά Στοιχεία Επιχείρησης
επωνυμία, διακριτικός τίτλος, νομική μορφή, ΑΦΜ, νόμιμος
εκπρόσωπος, δραστηριότητα, στοιχεία επικοινωνίας κτλ.
Διεύθυνση Έδρας & Παραγωγικής/Μεταποιητικής Μονάδας
Επιχείρησης
Στοιχεία Εγγραφής στο Επιμελητήριο
Άδεια Λειτουργίας Παραγωγικής/Μεταποιητικής Μονάδας
Επιχείρησης
Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) στην Εφορία



Λοιπά Στοιχεία Επιχείρησης
- Ιστορικά στοιχεία (π.χ. έτος ίδρυσης, προσωπικό, διάδοχη
κατάσταση)
- Κατάλογο με το χαρτοφυλάκιο προϊόντων που σχετίζεται με
το προς πιστοποίηση προϊόν
- Σε περίπτωση εμπορίας, συνοπτικά στοιχεία αναφορικά με
την εμπορία παρεμφερών με το προς πιστοποίηση προϊόν
(π.χ. είδη, ποσότητες κτλ.)
- Στοιχεία εξαγωγών (αν υπάρχουν)
- Πωλήσεις μέσω διαδικτύου (αν υπάρχουν)
- Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας - ΣΔΠ (αν υπάρχει)

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ:
ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ:
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ:
ΑΦΜ:
ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΟΥ:
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ:
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΕΡΙΑ:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ):
ΤΗΛΕΦΩΝΟ (ΚΙΝΗΤΟ):
FAX:
E-MAIL:
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ:

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΝΟΜΟΣ:

ΧΑΝΙΩΝ 

ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

ΟΔΟΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ:
ΠΟΛΗ/ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ (ΤΚ):
Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ/ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
(εάν είναι διαφορετική από την έδρα της επιχείρησης)
ΝΟΜΟΣ:

ΧΑΝΙΩΝ 

ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

ΟΔΟΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ:
ΠΟΛΗ/ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ (ΤΚ):
Δ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ:
ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΕ ΙΣΧΥ:

ΧΑΝΙΩΝ 

ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

Ε. ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ/ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ. & ΗΜ/ΝΙΑ:
ΕΚΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:
ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
(απαλλακτικό κτλ.)

ΣΤ. ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΔ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Αναφέρετε τον/τους ΚΑΔ της επιχείρησης που σχετίζεται/ονται με την παραγωγική/ μεταποιητική
μονάδα της επιχείρησης (όπως απεικονίζονται στη βεβαίωση της εφορίας)
Κωδικός

Περιγραφή Δραστηριότητας

Ζ. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
1. Αναφέρετε συνοπτικά ιστορικά στοιχεία της εταιρείας (έτος ίδρυσης, προσωπικό, διάδοχη κατάσταση κτλ.)
2. Επισυνάψτε κατάλογο με το χαρτοφυλάκιο προϊόντων της εταιρείας σας
3. Ποιό είναι το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της εταιρείας σας;
4. Εκτός από κατασκευαστής, είστε και έμπορος των προϊόντων που κατασκευάζετε/
μεταποιείτε;

ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

5. Εμπορεύεστε και άλλα προϊόντα πέραν αυτών που κατασκευάζετε/ μεταποιείτε εσείς;

ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

Παρακαλώ διευκρινίστε:
6. Πραγματοποιείτε εξαγωγές;
Εάν ναι, σε ποιές χώρες;
7. Πραγματοποιείτε πωλήσεις μέσω διαδικτύου;
Εάν ναι, σε ποιές χώρες;
8. Η επιχείρηση διαθέτει πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ);
Εάν ναι, ποιό ΣΔΠ;










Κλάση
Εμπορική Ονομασία
Περιγραφή
(αναφορά στην ιστορία του προϊόντος, τα υλικά κατασκευής
την προέλευση αυτών κτλ.)
Φωτογραφίες
Περιγραφή Κατασκευής
(στάδια παραγωγής, διάγραμμα ροής κτλ.)
Τύποι
(τύποι προϊόντος με διαφορετικές διαστάσεις, χρώματα κτλ.)
Ογκολογία Διαφορετικών Τύπων
(διαστάσεις, βάρος, σχήμα κτλ.)









Ποιοτικά Χαρακτηριστικά
(αξιοπιστία, αντοχή, λειτουργικότητα κτλ.)
Συσκευασίες Πώλησης
Παραγόμενες Ποσότητες
Απαιτούμενος Χρόνος Παραγωγής
Προτεινόμενες Τιμές (λιανική & χονδρική)
Κρητική Ποιότητα & Παράδοση
(συσχέτιση προϊόντος με την παράδοση, την ιστορία, τον
πολιτισμό και την τέχνη της Κρήτης)



Λοιπά Στοιχεία
- Χειροποίητο προϊόν
- Χρήση Α’ υλών που χρησιμοποιούνταν παραδοσιακά για τη
παραγωγή του
- Ποιοτικός έλεγχος προϊόντος
- Στοιχεία για τις φάσεις παραγωγής του προϊόντος (το σύνολο
της παραγωγής γίνεται εντός της μονάδας ή και σε άλλο τόπο
εντός και εκτός συνόρων)
- Αναφορά στις φάσεις μεταποίησης (ή/και συναρμολόγησης)
του προϊόντος
- Αναφορά στο σύνολο των υλών/υλικών που χρησιμοποιούνται
για την παραγωγή του προϊόντος και τον τόπο προέλευση τους

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
ΚΛΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

Επιλογή μίας κλάσης από τη σχετική λίστα κλάσεων προϊόντων

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:
1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: (να γίνει αναφορά στην ιστορία του προϊόντος, τα υλικά κατασκευής και την
προέλευση αυτών και άλλα στοιχεία που κρίνονται χρήσιμα)

2. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ (επισυνάψτε διάφορες φωτογραφίες του προϊόντος, κατά το δυνατόν υψηλότερης ανάλυσης,
από διάφορες γωνίες, σε ένα ουδέτερο φόντο π.χ. λευκό)

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (περιγράψτε τα διάφορα στάδια παραγωγής, χρησιμοποιώντας
διάγραμμα ροής και επεξηγηματικές φωτογραφίες)

4. ΤΥΠΟΙ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ (πόσοι διαφορετικοί τύποι προϊόντος υπάρχουν με διαφορετικές διαστάσεις, χρώματα κτλ.)

5. ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (διαστάσεις, βάρος, σχήμα κτλ.)

6. ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (αξιοπιστία, αντοχή, λειτουργικότητα κτλ.)

7. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (αναφέρετε τις συσκευασίες που χρησιμοποιείτε για το προϊόν)

8. ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ ΒΑΣΗ
9. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
10. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

11. Αναφέρετε τους λόγους για τους οποίους θεωρείτε ότι δύναται το προϊόν να πιστοποιηθεί (δίνοντας
έμφαση στη σχέση του προϊόντος με την παράδοση, την ιστορία, τον πολιτισμό και την τέχνη της Κρήτης)

12. Το προϊόν είναι χειροποίητο;
13. Οι Α' ύλες που χρησιμοποιούνται είναι οι ίδιες που χρησιμοποιούνταν
παραδοσιακά για την παραγωγή του προϊόντος;

ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

14. Ο τρόπος παραγωγής/μεταποίησης/σύνθεσης του
προϊόντος αντιστοιχεί στην παραδοσιακή Κρητική πρακτική;

ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

15. Το προς πιστοποίηση προϊόν διέρχεται από ποιοτικό
έλεγχο;

ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

16. Το σύνολο των φάσεων παραγωγής του προς
πιστοποίηση προϊόντος γίνεται στην
παραγωγική/μεταποιητική μονάδα της επιχείρησης;

ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

εάν όχι, παρακαλούμε αναφέρετε τις φάσεις παραγωγής που γίνονται:
- εντός Περιφέρειας Κρήτης



- εντός Ελλαδικού χώρου



- σε άλλες χώρες



17. Το προς πιστοποίηση προϊόν είναι αποτέλεσμα μεταποίησης ή/και συναρμολόγησης στην
παραγωγική/μεταποιητική μονάδα της επιχείρησης;
Μεταποίηση 

Συναρμολόγηση 

και τα δύο 

Παρακαλώ διευκρινίστε:
18. Αναφέρετε το σύνολο των υλών/υλικών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των προς
πιστοποίηση προϊόντων και τον τόπο προέλευση τους
Ύλες/Υλικά

Τόπος προέλευσης









Έλεγχος Αίτησης Συμμετοχής
- Έλεγχος Επιλεξιμότητας Επιχείρησης
- Αξιολόγηση των προς πιστοποίηση προϊόντων
Διενέργεια Επιτόπιου Ελέγχου στην Μεταποιητική Μονάδα
από διμελές κλιμάκιο φυσικού και οικονομικού αντικειμένου
Εισήγηση οργάνου ελέγχου στην Επιτροπή Απονομής Σήματος
Αξιολόγηση Αίτησης απ’ την Επιτροπής Απονομής Σήματος
Χορήγηση σήματος και άδειας χρήσης (ισχύ για δύο χρόνια),
οδηγίες και τρόποι χρήσης σήματος και υπογραφή σύμβασης

Αναπτυξιακή Κρήτης
Εταιρία Στήριξης & Ανάπτυξης των Επιχειρήσεων Κρήτης Α.Ε.

Περιφερειακή Μονάδα του ΕΦΕΠΑΕ με χωρική αρμοδιότητα την περιφέρεια Κρήτης

Αστική μη κερδοσκοπική εταιρία που Ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 1996 από :
• το Επιμελητήριο Ηρακλείου
• το Επιμελητήριο Λασιθίου
• το Επιμελητήριο Ρεθύμνης
• το Επιμελητήριο Χανίων
• την Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα
• το Πανεπιστήμιο Κρήτης και
• την Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων
Οι παραπάνω φορείς μετέχουν ισότιμα μέχρι και σήμερα στο μετοχικό σχήμα.
Βασικά Πλεονεκτήματα

–
–
–
–
–

γεωγραφική κάλυψη ολόκληρης της Κρήτης
τρίπτυχο μετοχικό σχήμα : Επιμελητήρια – Συν. Τράπεζες – Πανεπιστήμιο
πολύχρονη και εξειδικευμένη εμπειρία
πολύ καλή γνώση της Κρητικής Οικονομίας – Κοινωνίας
πετυχημένη μέχρι σήμερα πορεία

α/α

Τίτλος Πρόσκλησης - Δράση

Καθεστώς
Ενίσχυσης

ΕΠΑΝ ΙΙ

Γ.Α.Κ.

53

10.788.046,39 €

4.778.171,62 €

De Minimis

29

2.992.808,24 €

1.462.043,67 €

1

«Πράσινη Επιχείρηση 2010»

ΕΠΑΝ ΙΙ

3

«Πράσινος Τουρισμός»

ΕΠΑΝ ΙΙ

De Minimis

ΕΠΑΝ ΙΙ

De Minimis

2

4
5
6
7
8

9

10
11
12

13
14

«Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες»
«Εναλλακτικός Τουρισμός»

«Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα Επιχειρήσεων»
«Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα (Β΄ κύκλος)»
«Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα»
«Ένδυση Υπόδηση Νέες Προοπτικές»

«Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Γυναικών»
«Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων»

«Εκσυγχ/σμός Χερσαίων Εμπορ/κών Οδικών Μεταφορών»
«Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων»

«Ε.Π.Ε.Α.Α. Γυναικεία Επιχειρηματικότητα»

«Ενίσχυση ΜΜΕ Μεταποίησης – Τουρ/μού – Εμπορ. & Υπηρ.»
Σύνολο ΕΣΠΑ 2007 - 2013 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

Ε.Π.

ΕΠΑΝ ΙΙ
ΕΠΑΝ ΙΙ
ΕΠΑΝ ΙΙ
ΕΠΑΝ ΙΙ
ΕΠΑΝ ΙΙ
ΕΠΑΝ ΙΙ
ΕΠΑΝ ΙΙ

Ε.Π.Ε.Α.Α.
Ε.Π.Ε.Α.Α.
Κρήτης

De Minimis

De Minimis

Έργα

2

27
16
12

Προϋπολ/σμός

280.625,75 €

5.738.459,66 €
1.954.718,16 €
949.247,83 €

Επιχορήγηση

112.250,29 €

2.294.310,41 €
889.924,51 €
404.173,48 €

13

1.392.865,82 €

De Minimis

32

2.280.463,02 €

1.124.411,17 €

De Minimis

13

1.390.566,69 €

1.062.929,95 €

De Minimis
De Minimis
De Minimis

1

39

De Minimis

206

Γ.Α.Κ.

806

De Minimis

426

37.489,63 €

3.261.867,54 €
6.421.515,82 €

835.719,53 €

16.870,33 €

1.608.408,49 €
6.096.727,00 €

13.473.463,24 € 13.028.606,48 €
99.198.124,58 € 45.579.463,81 €

1.675 150.160.262,37 € 79.294.010,74 €

Κατασκευές 1,6%
Μεταφορά &
Αποθήκευση 2,1%
Διοικητικές
Δραστηριότητες 2,3%

Άλλες Δράστη/τες Παροχής
Υπηρεσιών 2,6%

Εκπαίδευση 1,3% Υγεία & Κοινωνική
Μέριμνα 1,4%

Λοιποί Τομείς 1,4%

Τέχνες &
Διασκέδαση 2,8%

Ενημέρωση &
Επικοινωνία 3,8%
ΕπιστηΔράστη
Δράστη/τες 5,8%

Τουρισμός 42,1%

Εμπόριο 12,3%

Μεταποίηση 20,5%

Χανιά 22,93%

Υπόλοιπη
Κρήτη 77,07%

α/α

Τίτλος Πρόσκλησης - Δράση

Στάδιο

1

Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης

2

Νεοφυής Επιχειρηματικότητα

Έλεγχος Φυσικού
Φακέλου

Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την
ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών

3
4

1

Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την
ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές

Σύνολο Εντάξεων

Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης

6η Απόφαση Οριστικής
Ένταξης (*)

Έργα

228

Προσωρινές Εντάξεις

Προϋπολογισμός

6.007.131,79 €

Αναλ. Επιχορ/ση

5.902.446,82 €

94

5.473.109,76 €

5.329.192,54 €

Εισηγήσεις προς
Γνωμοδοτική

249

30.652.511,87 €

14.004.938,03 €

Έλεγχος Φυσικού
Φακέλου

82

22.986.521,82 €

10.688.743,03 €

123

3.194.903,40 €

3.183.111,91 €

Οριστική Ένταξη

653

65.119.275,24 €

35.925.320,42 €

Σας ευχαριστούμε

