
Πρωτοβουλία "Κρητικά χέρια" από τα Επιμελητήρια της Κρήτης 

 

Η πρωτοβουλία «Κρθτικά χζρια» είναι μια πρόταςθ ανάλθψθσ δράςθσ από τα 4 

Επιμελθτιρια τθσ Κριτθσ, με πρωτοβουλία του Επιμελθτθρίου Ηρακλείου, για: 

· τθν ταυτοποίθςθ 

· τθ διαφοροποίθςθ 

· τθν ανάδειξθ και 

· τθν κατοχφρωςθ τθσ τοπικισ παραγωγισ. 

 

Περιλαμβάνει τθ διαδικαςία ταυτοποίθςθσ προϊόντων, εκτόσ του τομζα των τροφίμων, που 

καταςκευάηονται ςτθν Κριτθ και κυρίωσ τον ζλεγχο, πιςτοποίθςθ, διαχωριςμό, ςιμανςι 

και τθν ουςιαςτικι προϊκθςθ τουσ μζςα από ζνα κοινό brand που κα πιςτοποιεί ότι είναι 

αυκεντικά κρθτικά προϊόντα. 

Για το ςκοπό αυτό δθμιουργείται ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα υποςτιριξθσ και ελζγχου τθσ 

απονομισ και κατοχισ του ςιματοσ, εντόσ του Επιμελθτθρίου Ηρακλείου και αντίςτοιχο 

θλεκτρονικό ςφςτθμα ελζγχου και απόδοςθσ και ταυτοποίθςθσ ςθμάτων. 

Η πρωτοβουλία «Κρθτικά χζρια» ζχει ςτόχο να προωκιςει προϊόντα τθσ αυκεντικισ 

κρθτικισ λαϊκισ τζχνθσ που ζχουν δθμιουργθκεί ςτθν Κριτθ αποκλειςτικά από καλλιτζχνεσ 

ςυνεχιςτζσ τθσ κρθτικισ λαϊκισ παράδοςθσ. 

Η ςφραγίδα υποδεικνφει ότι το προϊόν πάνω ςτο οποίο εμφανίηεται ζχει καταςκευαςτεί 

ςτθν Κριτθσ από κατοίκουσ του νθςιοφ. 

Επιλζξιμεσ για τθν κατοχι και χριςθ τθσ ςφραγίδασ και άρα δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτα 

«Κρθτικά χζρια» είναι οι επιχειριςεισ που ακροιςτικά πλθροφν τα παρακάτω κριτιρια: 

· Το ςφνολο τθσ παραγωγισ τουσ ζχει δθμιουργθκεί ςτθν Κριτθ 

Οι επιχειριςεισ – καταςκευαςτζσ είναι εγγεγραμμζνεσ ςε ζνα από τα τοπικά Επιμελθτιρια 

τθσ Κριτθσ 

· Εξουςιοδοτθμζνο από τθν επιχείρθςθ άτομο ωσ υπεφκυνοσ διαχείριςθσ του ςιματοσ ζχει 

παρακολουκιςει με επιτυχία ειδικό ςεμινάριο και ζχει λάβει ςχετικι πιςτοποίθςθ ςχετικά 

με τθ διαχείριςθ του ςιματοσ ςτθν επιχείρθςθ. 

 

Για να ςυμμετάςχει μια επιχείρθςθ ςτα «Κρθτικά χζρια» κα πρζπει: 

Να ςυμπλθρϊςει τθν αντίςτοιχθ αίτθςθ ςυμμετοχισ ςτο πρόγραμμα (αποςτζλλεται από το 

Επιμελθτιριο Χανίων epimel@chania-cci.gr  – τθλ. 28210-52329). 



· Να προςκομίςει λεπτομερι κατάλογο με τα ονόματα και τισ αντίςτοιχεσ ψθφιακζσ 

φωτογραφίεσ των αντικειμζνων για τα οποία αιτείται πιςτοποίθςθ. 

· Να γνωμοδοτιςει κετικά θ διαρκισ επιτροπι διαχείριςθσ και ελζγχου για τθν ςυμμετοχι 

τθσ επιχείρθςθσ ςτο πρόγραμμα. 

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ: Επιμελθτιριο Χανίων  epimel@chania-cci.gr – τθλ. 28210-

52329 


