
 

ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΕΡΙΑ 



Τι είναι τα ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΕΡΙΑ? 
Ταυτοποίηση & Πιστοποίηση 
Διαχωρισμός αυθεντικών από τα υπόλοιπα 
Κατοχύρωση της δουλειάς του χειροτέχνη 
Προώθηση χειροποίητων τοπικών αγαθών 
Brand Κρητικής παραδοσιακής τέχνης 



 Διατήρηση & ανάδειξη κληρονομιάς & παράδοσης 
 Στήριξη αυθεντικών Κρητικών προϊόντων με τη 

δημιουργία ισχυρού ονόματος (brand name) 
 Διάδοση της Κρητικής λαϊκής τέχνης με όφελος 

πολιτιστικό αλλά & επιχειρηματικό / οικονομικό  
 Αύξηση προστιθέμενης αξίας προϊόντος & 

περιθωρίου κέρδους παραγωγού 
 Πολλαπλασιαστικά οφέλη για την τοπική 

οικονομία / κοινωνία 

Τι θέλουμε να πετύχουμε? 



 Πιστοποίηση - Κοινή σήμανση
 Ταυτοποίηση ποιοτικών αυθεντικών προϊόντων
 Κοινή πολιτική προώθησης: εξωστρέφεια

Πώς θα το πετύχουμε? 



• Κοσμήματα 
• Μαχαίρια 
• Μεταλλικά 

αντικείμενα 
• Οικιακά σκεύη 
• Υφάσματα 
• Ενδύματα  
• Κεντήματα 
• Τάπητες 

• Αγγειοπλαστικά 
• Κεραμικά 
• Γυαλί 
• Δέρμα 
• Γλυπτική 
• Αγιογραφία 
• Καλλυντικά 
• Σαπούνια 
• Μουσικά όργανα 

Τρόφιμα  
Ποτά 

Επιλέξιμα προϊόντα 





1. H επιχείρηση είναι εγγεγραμμένη στο Επιμελητήριο και
οικονομικά ενήμερη

2. H επιχείρηση έχει την έδρα της και την παραγωγική της
μονάδα εντός της Περιφέρειας Κρήτης

3. Η επιχείρηση διαθέτει την αντίστοιχη άδεια λειτουργίας ή
νόμιμο απαλλακτικό για την παραγωγική μονάδα των προς
πιστοποίηση προϊόντων

4. Η επιχείρηση διαθέτει στην εφορία τον/τους ΚΑΔ που
σχετίζονται με την παραγωγική μονάδα των προς
πιστοποίηση προϊόντων

5. Τα προς πιστοποίηση προϊόντα που παράγει η επιχείρηση
εντάσσονται σε τουλάχιστον μία από τις επιλέξιμες κλάσεις
προϊόντων

Κριτήρια Επιλεξιμότητας 



  
 
 Φάση Α: Διασφάλιση Επιλεξιμότητας Επιχείρησης 
  
 Φάση Β: Αξιολόγηση προϊόντων προς πιστοποίηση 
  
 
 

διενεργείται σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Κρήτης 

Διαδικασία πιστοποίησης 



Προσοχή! 
 Τήρηση αρχών, διαδικασιών και κανόνων! 
 
 Ευθυγράμμιση με USP  
Αυθεντικά Κρητικά προϊόντα… από αυθεντικούς ανθρώπους! 
 Εικόνα (αντάξια της Κρητικής παράδοσης) 
 Υλικά (υψηλή ποιότητα) 
 Εμπορευσιμότητα (υψηλό επίπεδο αγοραστικής εμπειρίας) 
 ικανοποίηση αγοραστικών αναγκών διαφορετικών ανθρώπων 

(κουλτούρα) με διαφορετικά ενδιαφέροντα και σε διαφορετικές 
περιστάσεις  

 
 Αφήγηση μύθου  
 πληροφορίες προϊόντων (ιστορικό) στη συσκευασία και  
 after sale επικοινωνία για ενίσχυση του brand  

 





Οι άνθρωποι 



Πως Τι Ποιος 

Εάν δεν τηρούνται τα κριτήρια 
συμμετοχής, η αίτηση δεν γίνεται 
αποδεκτή. Δυνατότητα υποβολής 
από την αρχή εφόσον τηρούνται 
τα κριτήρια. 

Ενδιαφερόμενη 
επιχείρηση 

ΒΗΜΑ 1 
ΚΡΗΤΙΡΙΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ/ 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ 

Ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα 
www.cretanhands.com 

ναι 

Η επιχείρηση 
είναι επιλέξιμη 

 

όχι 

ΒΗΜΑ2 
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Ενδιαφερόμενη 
επιχείρηση 

ΒΗΜΑ 3 
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ 

ΦΑΚΕΛΟΥ 

Ενδιαφερομένη 
επιχείρηση  

Αποστολή φακέλου στην 
Αναπτυξιακή Κρήτης με τα  
απαραίτητα δικαιολογητικά 

 
Έλεγχος φυσικού φακέλου από την 
ομάδα ελέγχου της Αναπτυξιακής 
Κρήτης και διασταύρωση 
δικαιολογητικών με την αίτηση.  

 

Αναπτυξιακή Κρήτης 

 

Επιτόπιος έλεγχος και αξιολόγηση 
αίτησης επιχείρησης που προωθείται 
στην επιτροπή απονομής σήματος 

 
ΒΗΜΑ 6 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ 

Επιτροπή Απονομής 
Σήματος 

Εξέταση αίτησης και απονομή 
σήματος 

 

ΒΗΜΑ 7 
ΑΠΟΝΟΜΗ ΣΗΜΑΤΟΣ 

ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΕΡΙΑ 

Επιτροπή 
Απονομής 
Σήματος 

Ενημέρωση αποτελεσμάτων και 
συμβατικών υποχρεώσεων στην  
ενδιαφερόμενη επιχείρηση  

 

ΒΗΜΑ 4 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ 

ΦΑΚΕΛΟΥ 

ΒΗΜΑ 5 
ΕΠΙΤΟΠΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

Αναπτυξιακή Κρήτης 
(κλιμάκιο επιτόπιου 
ελέγχου) 



Ευχαριστούμε εσάς και τα ΚΡΗΤΙΚΑ 
σας ΧΕΡΙΑ για την έμπνευση και τη 

δημιουργικότητά σας 

www.cretanhands.com 
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