
Συμφωνητικό Συνεργασίας  

 
 

ΜΕΤΑΞΥ  

 

του ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε  ΟΤΑ  

και  

της Επιχείρησης με την επωνυμία  

 

……..………………………….………………………….…………………. 
 
  

Για τη χορήγηση του Τοπικού Σήματος Ποιότητας 

ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ 
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ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Στα Ανώγεια σήμερα  …..……/……..…/2021, ημέρα ………………..………………., οι   

παρακάτω συμβαλλόμενοι Κεφαλογιάννης Σωκράτης  που ενεργεί ως Πρόεδρος 

του ΔΣ του ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΑΕ ΟΤΑ , το οποίο είναι 

φορέας διαχείρισης του ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ παγκόσμιου Γεωπάρκου 

της UNESCO (Εφεξής Γεωπάρκο Ψηλορείτη)  ο οποίος θα καλείται στη  συνέχεια 

λόγω συντομίας «Παρέχων» και 

ο/η………………………………………..………………………………………….……….., οποίος στη 

συνέχεια θα καλείται λόγω συντομίας «χρήστης»  

 

Έχοντας υπόψη 

• τον ρόλο που διαδραματίζει το ΦΥΣΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ - Παγκόσμιο 

Γεωπάρκο της UNESCO για την διαφύλαξη και ανάδειξη της περιβαλλοντικής και 

πολιτιστικής ταυτότητας της ευρύτερης περιοχής του ορεινού όγκου του 

Ψηλορείτη. 

• την ανάγκη για την προβολή της ταυτότητας της περιοχής και την αξιοποίησή της 

για την οικοδόμηση των προϋποθέσεων για την βιώσιμη ανάπτυξή της. 
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• ότι το Τοπικό Σήμα Ποιότητας αποτελεί ουσιαστικά ένα από τα κύρια εργαλεία 

προβολής της εικόνας της περιοχής, και ταυτόχρονα δηλώνει την θέληση των 

φορέων και των κατοίκων της για την ανάπτυξη της, μέσα από συμφωνημένους 

εκ των προτέρων  κώδικες συμπεριφοράς.  

 

συμφωνούμε και συναποφασίζουμε με το παρόν  

να συνεργαστούμε σε «εθελοντική» βάση προκειμένου να προωθήσουμε ένα 

κοινό όραμα που είναι η ανάπτυξη της περιοχής μας και προς την κατεύθυνση 

αυτή αποδεχόμαστε ανεπιφύλακτα τους όρους που ακολουθούν παρακάτω οι 

οποίοι αποτελούν το σύνολο των απαιτούμενων διαδικασιών για την χορήγηση 

του Τοπικού Σήματος Ποιότητας της Περιοχής (Local Quality Brand) του 

Γεωπάρκου Ψηλορείτη που στο εξής για συντομία μπορεί να αναφέρεται και ως 

Σήμα. 

 

Άρθρο 1  

Αντικείμενο 

Αντικείμενο του παρόντος είναι η χορήγηση του Τοπικού Σήματος Ποιότητας του 

ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ Παγκόσμιου Γεωπάρκου της UNESCO.  Οι 

προϋποθέσεις και η διαδικασία χρησιμοποίησης  του εξετάζονται στα υπόλοιπα 

άρθρα του παρόντος συμφωνητικού. 

 

Άρθρο 2 

Προδιαγραφές 

Ο «χρήστης» είναι υποχρεωμένος να τηρεί τις ελάχιστες προδιαγραφές όπως 

ορίζονται στο Παράρτημα Ι του παρόντος ανάλογα με το είδος της επιχείρησης 

και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του. Οι προδιαγραφές μπορούν να 

τροποποιηθούν από το ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε  ΟΤΑ   

Για τις αλλαγές ο χρήστης του σήματος θα ενημερώνεται εγγράφως και θα 

δηλώνει εάν αποδέχεται την συνέχιση της συνεργασίας υπό τους νέους όρους 
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Άρθρο 3 

Σήμα - Λογότυπο  

Στον χρήστη δίνεται η δυνατότητα να χρησιμοποιεί το λογότυπο του σήματος 

ποιότητας όπως αυτό αποτυπώνεται στο Παράρτημα Ι των προδιαγραφών. 

Άρθρο 4 

Τρόποι χρησιμοποίησης του Σήματος   

Το σήμα θα είναι αναρτημένο σε εμφανή θέση της εισόδου του καταστήματος. Ο 

χρήστης μπορεί να χρησιμοποιεί το σήμα σε φυλλάδια, σε ιστοσελίδες ή και σε 

άλλο προωθητικό υλικό. Στην περίπτωση αναγραφής του σήματος σε προϊόντα 

τότε δεν μπορεί να αναφέρεται το λογότυπο της UNESCO. Σε αυτή την περίπτωση 

θα χρησιμοποιείται το σήμα αριθ. 2 του υποδείγματος του Παραρτήματος Ι  των 

προδιαγραφών των επιχειρήσεων Μεταποίησης / Λαϊκής Τέχνης 

 

 

Άρθρο 5 

Διάρκεια 

Το σήμα ισχύει μέχρι την ανανέωση του, η οποία με το παρόν ορίζεται η 

………………………..………….…. Ο έλεγχος για την τήρηση ή όχι των προδιαγραφών 

μπορεί να γίνει οποιοδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.  Σε 

περίπτωση που διαπιστωθεί από την αρμόδια επιτροπή ότι δεν τηρούνται οι 

μέχρι εκείνη την στιγμή ισχύουσες προδιαγραφές, η επιτροπή διαχείρισης του 

σήματος μπορεί να δώσει μια περίοδο προσαρμογής (κίτρινη κάρτα) ή να 

καταργήσει άμεσα την δυνατότητα για την χρήση του σήματος. Η κατάργηση της 

δυνατότητας της χρήσης θα πραγματοποιηθεί εάν και μετά την παρέλευση της 

περιόδου προσαρμογής δεν κριθεί ικανοποιητική η τήρηση των προδιαγραφών. 

Η επιστροφή του σήματος μπορεί να γίνει και αυτοβούλως από «χρήστη» εάν για 

οποιοδήποτε λόγο δεν επιθυμεί να το χρησιμοποιεί πλέον.  



 

Άρθρο 6 

Έξοδα Διαχείρισης 

Για τα έξοδα διαχείρισης του σήματος ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να 

καταβάλλει , κατά την φάση χορήγησης  του σήματος εφάπαξ το ποσό των 100 € 

(πλέον ΦΠΑ).  

Ετήσια αποζημίωση θα καταβάλλεται και για την ανανέωση του σήματος κάθε έτος. 

(50€) Τα ποσά αυτά μπορούν να αναπροσαρμόζονται έπειτα από απόφαση της 

Επιτροπής Διαχείρισης . 

 

 

Για το        Για την Επιχείρηση 
ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε  ΟΤΑ     
 

 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ 

 

Σωκράτης Σ. Κεφαλογιάννης   

 



 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Α. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΎ 

Β. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ/ 

 ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 


