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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Το Επιμελητήριο Τρικάλων ιδρύθηκε στις 3 Ιουνίου 1935 και μέχρι σήμερα φροντίζει να τηρεί 
πιστά της αρχές του. Μέσα από έναν συνεχή στρατηγικό σχεδιασμό ανάπτυξης, το 
Επιμελητήριο Τρικάλων φροντίζει να: 

• Ενισχύει και να ενθαρρύνει την τοπική παραγωγή. 
• Ενισχύει την περιφερειακή ανάπτυξη. 
• Εκπροσωπεί τον επιχειρηματικό κόσμο. 
• Επενδύει στη γνώση. 
• Παρακολουθεί τις Τεχνολογικές Εξελίξεις. 
• Στηρίζει τους επιχειρηματίες στις καθημερινές ανάγκες τους. 
• Δημιουργεί ένα ελκυστικό και υγιές επιχειρηματικό περιβάλλον 

 
Το Επιμελητήριο Τρικάλων επιτυγχάνει τους στόχους του στρατηγικού σχεδιασμού του: 

• Οργανώνοντας εμπορικές αποστολές στο εξωτερικό και συμμετέχοντας σε εκθέσεις στο 
εξωτερικό αλλά και στο εσωτερικό, φέρνει σε επαφή τους επιχειρηματίες με ξένες 
αγορές, ενισχύοντας την εξωστρέφεια των τοπικών επιχειρήσεων. 

• Μελετώντας και αξιοποιώντας τις αναπτυξιακές δυνατότητες της περιοχής, στοχεύει 
στην βελτίωση των υποδομών της περιφερειακής ενότητας Τρικάλων. 

• Οργανώνοντας σεμινάρια, ημερίδες, συνέδρια, ενημερώνει και εκπαιδεύει τους 
επιχειρηματίες, στοχεύοντας στην καλύτερη προσαρμογή στο ταχύτατα εξελισσόμενο 
επιχειρηματικό περιβάλλον. 

• Παρακολουθώντας και αξιοποιώντας τις τεχνολογικές εξελίξεις, διευρύνει το 
επιχειρηματικό περιβάλλον των μελών από τοπικό σε παγκόσμιο επίπεδο, 
αναπτύσσοντας τους επιχειρηματικούς ορίζοντες όλων των επιχειρηματιών της 
περιφερειακής ενότητας Τρικάλων. 

• Ενημερώνοντας για επιδοτούμενα προγράμματα, ασκώντας γενικότερα κάθε άλλη 
αρμοδιότητα που αποδεδειγμένα συμβάλλει στην εξυπηρέτηση των σκοπών του και 
στην οικονομική ανάπτυξη. 

• Μελετά τις τάσεις και τις εξελίξεις στην εθνική οικονομία και στο επιχειρηματικό 
περιβάλλον, υποβάλλει σχετικές προτάσεις με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη της 
ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας και ιδιαίτερα της τοπικής. 

• Αξιοποιώντας και προωθώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής που είναι ο 
πρωτογενής τομέας, η μεταποίηση και ο τουρισμός. 
 

Έχοντας ως γνώμονα τους παραπάνω σκοπούς και στόχους το Επιμελητήριο Τρικάλων, από το 
2005, έδωσε έμφαση στην παραδοσιακή κουζίνα ανάγοντας σε προτεραιότητα την ανάδειξη 
της πλούσιας τρικαλινής γαστρονομίας, δημιουργώντας την «ΤΡΙΚΑΛΙΝΗ ΓΕΥΣΗ Α.Ε.». Μια 
αστική Μη-Κερδοσκοπική Εταιρία, η οποία δημιουργήθηκε από επαγγελματίες του κλάδου, με 
το συντονισμό και τη βοήθεια του Επιμελητηρίου Τρικάλων. Σκοπός και στόχος της ήταν, η 
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διατήρηση της παραδοσιακής Τρικαλινής κουζίνας, η οποία συνδέεται με την παράδοση και τον 
πολιτισμό της περιοχής.  
 
Μέσα από αυτή την προσπάθεια, προέκυψε η ανάγκη να αποκτήσει η τοπική γαστρονομία το 
δικό της, αναγνωρίσιμο brand name. Έτσι γεννήθηκε το “Meteorisimo” το οποίο έχει ως στόχο 
την ταυτοποίηση της τοπικής γαστρονομίας και η διασύνδεσή της με τον πολιτισμό, τα τοπικά 
προϊόντα και τη σύγχρονη γαστρονομία. Το “Meteorisimo” είναι η νέα γαστρονομική ταυτότητα 
της περιοχής η οποία συνδέεται άμεσα με την Μοναστηριακή Κοινότητα των Μετεώρων και τη 
μοναστική κουζίνα. Το “Meteorisimo”, το οποίο έχει ως αντικείμενο την παρουσίαση και διάδοση 
της τρικαλινής γαστρονομίας και τον τοπικών προϊόντων, τα οποία διατίθενται μέσω των 
καταστημάτων εστίασης, των καταστημάτων λιανικού εμπορίου και των εταιριών παραγωγής 
τροφίμων και ποτών στο καταναλωτικό κοινό. Χαρακτηριστικά τοπικά Τρικαλινά 
αγροδιατροφικά προϊόντα και παραδοσιακά εδέσματα που αναδεικνύουν τη γαστρονομική 
παράδοση των Τρικάλων. 

2. Μέλη Επιμελητηρίου Τρικάλων  
 
Σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν.4497/2017, μέλη του Επιμελητηρίου είναι  

• Με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων, μέλη του Επιμελητηρίου είναι αυτοδίκαια τα 
νομικά και φυσικά πρόσωπα που υποχρεούνται να εγγράφονται στο Γενικό Εμπορικό 
Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), σύμφωνα με το ν. 3419/2005 (Α΄ 297) από τη στιγμή εγγραφής 
τους σε αυτό και μέχρι τη διαγραφή τους από αυτό. Τα νομικά και φυσικά πρόσωπα 
που δεν εγγράφονται υποχρεωτικά στο Γ.Ε.ΜΗ. αλλά ασκούν οικονομική ή 
επαγγελματική δραστηριότητα δικαιούνται να εγγράφονται στα Επιμελητήρια.  

• Ως μέλη του Επιμελητηρίου δικαιούνται να εγγράφονται μη εγκατεστημένα στη χώρα 
μας πρόσωπα, στα οποία έχει χορηγηθεί άδεια αναστολής καταβολής του Φ.Π.Α. κατά 
την εισαγωγή αγαθών και εφαρμογή του συστήματος αντιστροφής της υποχρέωσης 
για τις παραδόσεις αγαθών στο εσωτερικό της χώρας, σύμφωνα με την παρ. 4α του 
άρθρου 29 του ν. 2960/2001 (Α΄ 265). Αρμόδιο Επιμελητήριο για την εγγραφή των 
ανωτέρω προσώπων ορίζεται το Επιμελητήριο του τόπου της προσωρινής εισαγωγής 
και αποθήκευσης των εν λόγω αγαθών. 

• Το μητρώο μελών που τηρεί κάθε Επιμελητήριο ενημερώνεται από το Γ.Ε.ΜΗ. σχετικά 
με τα μέλη τους αυτόματα για την εγγραφή και για κάθε άλλη οριστική πράξη. Εκτός 
των μητρώων που τηρούνται βάσει ειδικότερων διατάξεων νόμων, τα Επιμελητήρια 
μπορούν να τηρούν και άλλα στοιχεία για τα μέλη τους σε δευτερεύοντα μητρώα ή να 
τηρούν μητρώο επωνυμιών και διακριτικών τίτλων επιχειρήσεων που δεν εγγράφονται 
στο Γ.Ε.ΜΗ., μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ν. 2472/1997 (Α΄ 50) περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα ανωτέρω μητρώα δεν χρησιμοποιούνται στον 
προέλεγχο και στην κατοχύρωση επωνυμίας και διακριτικού τίτλου εταιριών.  
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3. ΣΤΟΧΟΙ 
 
Οι δράσεις του “Meteorisimo” ξεκίνησαν από το 2014 με πολλαπλή στόχευση:  

• Να αναδείξει τον πλούτο και την ιδιαιτερότητα των τοπικών προϊόντων και της τοπικής 
κουζίνας, φέρνοντας κοντά καταστήματα εστίασης, τοπικούς παραγωγούς και 
καταναλωτές.  

• Να αποτελέσει το “Meteorisimo” κύριο στοιχείο γνωριμίας της τρικαλινής παράδοσης, 
γαστρονομίας και πολιτισμού με τον επισκέπτη και κατ’ επέκταση εργαλείο προώθησης 
της τρικαλινής γαστρονομίας και παραγωγής.  

• Να αποτελέσει μέσο προώθησης των τρικαλινών προϊόντων, της τρικαλινής 
γαστρονομίας και του τουρισμού.  

 
Υπηρετώντας τους παραπάνω στόχους το Επιμελητήριο Τρικάλων:  

• Δημιούργησε ειδικό διαδικτυακό ιστότοπο και γαστρονομικό υλικό για την 
περιοχή των Τρικάλων (www.meteorisimo.gr, www.meteorisimo.com)  

• Διαμόρφωσε χαρτοφυλάκιο τοπικών συνταγών 
• Διαμόρφωσε ειδική σήμανση “Meteorisimo” (ηλεκτρονική και έντυπη), η οποία 

διατίθεται στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις.  
• Πραγματοποιεί δράσεις διάχυσης του σήματος «Meteorisimo» διοργανώνοντας 

ημερίδες, συμμετέχοντας σε εκθέσεις, συνέδρια, επιχειρηματικές συναντήσεις 
(B2B), επιδείξεις γαστρονομίας και διαφημιστικές προβολές σε ηλεκτρονικά και 
έντυπα μέσα. 

4. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
 
Ο παρών κανονισμός καθορίζει τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία 
χορήγησης του συλλογικού σήματος “Meteorisimo” σε όλες τις συμμετέχουσες 
επιχειρήσεις.  
Το Επιμελητήριο Τρικάλων έχει το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης του συλλογικού 
σήματος “Meteorisimo”. Η χρήση του σήματος παρέχεται μόνο κατόπιν σχετικής άδειας 
σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στον παρόντα κανονισμό.  

5. ΟΡΙΣΜΟΙ 
 

• Ιδιοκτήτης Σχήματος: Είναι πρόσωπο ή οργανισμός υπεύθυνος για την ανάπτυξη 
και συντήρηση ενός συγκεκριμένου Σχήματος Πιστοποίησης. Στην προκειμένη 
περίπτωση ιδιοκτήτης του σχήματος είναι το Επιμελητήριο Τρικάλων. 

• Φορέας Απονομής Σήματος: Ο Φορέας που απονέμει το Σήμα “Meteorisimo”  στη 
συνεργαζόμενη επιχείρηση, διενεργεί ελέγχους για την τήρηση των όρων και των 
προϋποθέσεων απονομής και διατήρησής του και επιβάλλει κυρώσεις στις 

http://www.meteorisimo.gr/
http://www.meteorisimo.gr/
http://www.meteorisimo.com/
http://www.meteorisimo.com/
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επιχειρήσεις. Στην προκειμένη περίπτωση φορέας απονομής σήματος είναι το 
Επιμελητήριο Τρικάλων. 

• Συνεργαζόμενοι με το Φορέα Απονομής, Πιστοποιητικοί Οργανισμοί: 
διαπιστευμένοι οργανισμοί (ιδιωτικοί ή δημόσιοι) ελέγχου και πιστοποίησης, 
Διαπιστευμένα Εργαστήρια ακαδημαϊκών ιδρυμάτων. 

• Ηλεκτρονικό μητρώο επιχειρήσεων “Meteorisimo” (εν συντομία «Μητρώο 
Meteorisimo»): το Μητρώο Meteorisimo που τηρείται στο Επιμελητήριο Τρικάλων 
με τις επιχειρήσεις που τους έχει χορηγηθεί το Σήμα “Meteorisimo”. 

• Βεβαίωση χορήγησης Σήματος: το έγγραφο που εκδίδει ο Φορέας Απονομής 
Σήματος, το οποίο πιστοποιεί το δικαίωμα χρήσης του Σήματος και την 
καταχώρηση του δικαιούχου χρήσης του Σήματος στο Μητρώο Meteorisimo. 

• Συμβεβλημένες επιχειρήσεις: Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να 
συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του παρόντα κανονισμού και τα κριτήρια 
συμμόρφωσης.  

• Επιθεωρητής: Είναι κάθε φυσικό πρόσωπο, το οποίο διαθέτει κατάλληλη 
εκπαίδευση, και αναλαμβάνει την επιθεώρηση των συμβεβλημένων 
επιχειρήσεων. 

6. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ 
“Meteorisimo” 

 
Το σήμα “Meteorisimo” χορηγείται από το Επιμελητήριο Τρικάλων σε όλες τις επιχειρήσεις 
κατόπιν σχετικής αιτήσεώς τους, εφόσον πληρούν τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:  

• Οι επιχειρήσεις εστίασης και λιανικού εμπορίου τροφίμων και ποτών διαθέτουν άδεια 
καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.  

• Οι επιχειρήσεις παραγωγής τροφίμων και ποτών να διαθέτουν άδεια λειτουργίας.  
• Οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν επιχειρηματική δραστηριότητα (έδρα ή παραγωγή 

κ.τ.λ.) εντός της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων. 
• Οι επιχειρήσεις εστίασης πρέπει να τηρούν το εδεσματολόγιο του σήματος 

“Meteorisimo”  
• Οι επιχειρήσεις εστίασης και λιανικού εμπορίου τροφίμων και ποτών πρέπει να 

διαθέτουν προς πώληση τοπικά προϊόντα. 
• Οι επιχειρήσεις παραγωγής τροφίμων και ποτών πρέπει να έχουν την παραγωγική τους 

δραστηριότητα εντός της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων. 
• Οι επιχειρήσεις πρέπει να πληρούν τις προκαθορισμένες απαιτήσεις του σήματος 

“Meteorisimo” όπως περιγράφονται στο έντυπο Κριτήρια Ελέγχου Σήματος 
“Meteorisimo”  το οποίο παρέχεται από το Επιμελητήριο Τρικάλων στις ενδιαφερόμενες 
επιχειρήσεις. 
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• Οι επιχειρήσεις πρέπει να τηρούν τους κανόνες ορθής χρήσης του σήματος σύμφωνα 
με τον Οδηγό Χρήσης Σήματος “Meteorisimo”  ο οποίος παρέχεται από το Επιμελητήριο 
Τρικάλων στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις. 

7. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΕΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΔΟΜΩΝ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ 

 
Φορέας Απονομής του Σήματος “Meteorisimo” στις επιχειρήσεις του άρθρου 6 του παρόντος 
Κανονισμού, ορίζεται το Επιμελητήριο Τρικάλων.  
 
Οι επιβεβαιωτικοί έλεγχοι για την αρχική χορήγηση και διατήρηση του Σήματος διενεργούνται 
από εξουσιοδοτημένο από το Επιμελητήριο Τρικάλων φορέας πιστοποίησης ο οποίος είναι:  

• Διαπιστευμένος από το ΕΣΥΔ σύμφωνα με τα πρότυπα 17065 ή/και 17020 ή/και 17021 
• Νομικά ή φυσικά πρόσωπα που κατά την απόλυτο κρίση του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου 

Τρικάλων διαθέτουν τα απαραίτητα επαγγελματικά προσόντα για την πραγματοποίηση 
έκτακτων ελέγχων ή κατεπείγοντος χαρακτήρα.  

 
Οι εν λόγω φορείς, προκειμένου να λάβουν τη σχετική εξουσιοδότηση από το Επιμελητήριο 
Τρικάλων για επιβεβαιωτικούς ελέγχους οφείλουν να:  
 

• Καταθέτουν αναφορά ελέγχου για τη χορήγηση του Σήματος “Meteorisimo” σύμφωνα 
με τα πρότυπα έντυπα που διαθέτει το Επιμελητήριο Τρικάλων.  

• Εκδίδουν τη Βεβαίωση τήρησης Προϋποθέσεων για τη χορήγηση του Σήματος του 
“Meteorisimo”.  

 
Σε περίπτωση μη συμμορφώσεως των εν λόγω φορέων στις διατάξεις του παρόντος 
κανονισμού ή πλημμελούς άσκησης των καθηκόντων τους, το Επιμελητήριο Τρικάλων ανάλογα 
με την βαρύτητα της πράξης προβαίνει σε προειδοποιήσεις, σε παροχή εξηγήσεων και τέλος 
ανακαλεί την εξουσιοδότηση και διαγράφει τον φορέα με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του.  
 
Ο φορέας πιστοποίησης ορίζεται από το Επιμελητήριο Τρικάλων κατόπιν αποφάσεων του 
αρμόδιου οργάνου του και πιο συγκεκριμένα της Διοικητικής Επιτροπής.  
 

8. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ “Meteorisimo”  
 
Κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση που έρχεται σε επαφή με το Επιμελητήριο Τρικάλων 
εμπλουτίζεται αρχικά με πάσης φύσεως πληροφόρηση και ενημέρωση που αφορούν στα 
κριτήρια χορήγησης τoυ σήματος “Meteorisimo” προκειμένου να λάβει ουσιώδης γνώση αυτής. 
Έπειτα, ενημερώνεται για τις διαδικασίες και τα στάδια που θα ακολουθήσουν. Εφόσον ζητηθεί, 
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αποστέλλονται μέσω έντυπης ή ηλεκτρονικής μορφής όλα τα σχετικά έντυπα αυτού του 
σταδίου (κανονισμός πιστοποίησης, αίτηση, κριτήρια κ.ο.κ.)  
 
Η ενδιαφερόμενη επιχείρηση υποβάλλει στο Επιμελητήριο Τρικάλων αίτηση για την απονομή 
τoυ σήματος “Meteorisimo”. Στα έγγραφα συμπεριλαμβάνονται δεσμεύσεις και υπεύθυνες 
δηλώσεις τις οποίες, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει με συνέπεια να υπογράψουν και στις οποίες, 
όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δεσμευθούν για την αλήθεια και την τήρηση όλων όσων 
αναφέρονται. 
 
Το Επιμελητήριο Τρικάλων αξιολογεί την αίτηση, καταγράφει τα αποτελέσματα του ελέγχου και 
προσδιορίζονται οι τυχόν ελλείψεις και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν. Εάν η επιχείρηση δεν 
ανταποκριθεί ή τα συμπληρωματικά στοιχεία δεν γίνονται αποδεκτά, η αίτηση απορρίπτεται και 
τίθεται στο αρχείο. Εάν και εφόσον πληρούνται τελικά οι προϋποθέσεις και η αίτηση του 
ενδιαφερομένου αξιολογηθεί θετικά, το Επιμελητήριο Τρικάλων ενημερώνει τον 
εξουσιοδοτημένο φορέα ελέγχου, ο οποίος ορίζει την ημερομηνία πραγματοποίησης του 
ελέγχου και τον υπεύθυνο επιθεωρητή για τη διενέργειά του.  
 
Κατά τον επιτόπιο έλεγχο, ο Εξουσιοδοτημένος Φορέας συγκεντρώνει όλο το απαραίτητο υλικό 
του Σήματος “Meteorisimo”, το οποίο οφείλει να διατηρεί ηλεκτρονικά, και συμπληρώνει τη 
φόρμα των κριτηρίων για τη χορήγηση του Σήματος “Meteorisimo”. Όταν ολοκληρωθεί ο 
έλεγχος, ο Φορέας αποστέλλει την Αναφορά Ελέγχου στο Επιμελητήριο Τρικάλων, 
βεβαιώνοντας τις προϋποθέσεις χορήγησης του Σήματος “Meteorisimo”. Σε περίπτωση μη 
συμμόρφωσης, ο φορέας ενημερώνει την επιχείρηση και παρέχει εύλογη προθεσμία για 
αποκατάσταση των μη συμμορφώσεων. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, ο φορέας 
ενημερώνει σχετικά το Επιμελητήριο Τρικάλων και την Επιχείρηση. 
 
Με την αποστολή της βεβαίωσης τήρησης των προϋποθέσεων από τον φορέα, το επιμελητήριο 
Τρικάλων χορηγεί το Σήμα “Meteorisimo” στην επιχείρηση, με την προϋπόθεση ότι η επιχείρηση 
έχει αποδεχτεί τους όρους πιστοποίησης και χρήσης σήματος. 
 
Η επιχείρηση παραλαμβάνει από τις εγκαταστάσεις του Επιμελητηρίου Τρικάλων το σχετικό 
υλικό του Σήματος “Meteorisimo” το οποίο οφείλει να χρησιμοποιήσει σύμφωνα με τον Οδηγό 
Χρήσης Σήματος “Meteorisimo” ο οποίος περιλαμβάνεται μέσα στο σχετικό υλικό.  
 
Η διάρκεια Ισχύος της άδειας χρήσης του σήματος είναι τα 2 έτη. 
 
Για την ανανέωση της άδειας χρήσης του σήματος “Meteorisimo” επαναλαμβάνετε η ίδια 
διαδικασία. 
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9. ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ “Meteorisimo” 
 
Σε οποιαδήποτε προβολή, η συμμετέχουσα επιχείρηση μπορεί να χρησιμοποιεί το σήμα 
«Meteorisimo».  
 
Επίσης, ο επιχειρηματίας έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί το σήμα «Meteorisimo» σε όλα τα 
έγγραφα/έντυπα, θέσεις και διαφημιστικό υλικό. Το δικαίωμα χρήσης του σήματος 
«Meteorisimo» υπόκειται στις εκάστοτε ειδικές απαιτήσεις και τα πρότυπα σήμανσης που 
περιγράφονται στον Οδηγό Χρήσης Σήματος “Meteorisimo” ο οποίος παρέχεται από το 
Επιμελητήριο Τρικάλων. 

10.  ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΣΗΜΑΤΟΣ “Meteorisimo”  
 
Το Σήμα “Meteorisimo” ανακαλείται από το Επιμελητήριο Τρικάλων στις παρακάτω περιπτώσεις:  
 

• Μη ανανέωσή του Σήματος “Meteorisimo” από την επιχείρηση μετά το πέρας της ισχύος 
του.  

• Μη αποδοχή από την επιχείρηση των επιβεβαιωτικών ελέγχων από το Επιμελητήριο 
Τρικάλων  

• Μη πλήρωση των Όρων και Προϋποθέσεων διατήρησης του Σήματος “Meteorisimo”, 
όπως διαπιστώνεται από σχετική έκθεση του εξουσιοδοτημένου φορέα που διενήργησε 
επιβεβαιωτικό έλεγχο στο κατάλυμα.  

• Αφαίρεση της προβλεπόμενης άδειας λειτουργίας της εκάστοτε επιχείρησης.  
 
Κατά της Απόφασης Ανάκλησης του Σήματος “Meteorisimo”, ο υπεύθυνος της επιχείρησης 
δικαιούται να ασκήσει ένσταση εντός 15 ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης 
ενώπιον της Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου Τρικάλων η οποία αποφαίνεται οριστικά 
επί της ενστάσεως. Η πράξη ανάκλησης της χρήσης του Σήματος “Meteorisimo” ανακοινώνεται 
στον ιστότοπο του “Meteorisimo”.  
 
Μεταβολή στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο χορηγείται το σήμα “Meteorisimo” 
συνεπάγεται έκδοση νέας βεβαίωσης.  

11.  ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 
 
Κατά των αποφάσεων του Επιμελητηρίου Τρικάλων που αφορούν την απονομή, διαγραφή, 
καθώς και την επιβολή κυρώσεων μπορεί να ασκηθεί ένσταση ενώπιον της Διοικητικής 
Επιτροπής του Επιμελητηρίου Τρικάλων.  
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Δικαίωμα ένστασης κατά ενέργειας εντεταλμένου οργάνου του Επιμελητήριου Τρικάλων ή 
προσφυγής κατά απόφασης οργάνου του Επιμελητηρίου Τρικάλων, έχουν οι συνεργαζόμενες 
επιχειρήσεις καθώς και τρίτα μέρη που έχουν έννομο συμφέρον. 
 
Η ένσταση/προσφυγή σε κάθε περίπτωση πρέπει να είναι γραπτή και αιτιολογημένη ως προς 
τους λόγους υποβολής της. Υποβάλλεται μαζί με όλα τα δικαιολογητικά-τεκμήρια στο 
Επιμελητήριου Τρικάλων το οποίο διατηρεί το δικαίωμα, μη αποδοχής της ένστασης σε 
περίπτωση μη επαρκούς τεκμηρίωσης. 
 
Η ένσταση εξετάζεται το αργότερο εντός των επόμενων 2 συνεδριάσεων της Διοικητικής 
Επιτροπής του Επιμελητηρίου Τρικάλων από την ημερομηνία παραλαβής της.  

12. Οικονομικές Υποχρεώσεις Χρηστών Σήματος “Meteorisimo” 
 
Το κόστος ένταξης και χρήσης του συλλογικού σήματος “Meteorisimo” περιγράφεται αναλυτικά 
στον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο, ο οποίος είναι διαθέσιμος στο Επιμελητήριο Τρικάλων. 

13.  Αναθεωρήσεις Παρόντος Κανονισμού 
 
Ο παρών κανονισμός μπορεί να υποστεί αλλαγές ή αναθεωρήσεις, μερικώς ή στο σύνολό του, 
κατόπιν απόφασης της Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου Τρικάλων. 
 
Εκ των προτέρων, οι προβλεπόμενες αλλαγές ή αναθεωρήσεις του παρόντος ανακοινώνονται 
με κάθε πρόσφορο μέσο και η έκφραση των απόψεων των ενδιαφερόμενων μερών 
αξιολογούνται από το Επιμελητήριο Τρικάλων. 
 
Όταν οι αλλαγές ή αναθεωρήσεις επηρεάζουν τη διαδικασία πιστοποίησης, γνωστοποιούνται 
στους συμμετέχοντες και στους ενδιαφερόμενους, καθορίζοντας και τα χρονικά όρια 
προσαρμογής στις καινούργιες απαιτήσεις. Σε περιπτώσεις διαφωνίας με τις παραπάνω 
αναφερόμενες αλλαγές, η συμμετέχουσα επιχείρηση μπορεί εγγράφως να ζητήσει την 
επαναξιολόγηση του Κανονισμού ή/ και τη διακοπή της συμμετοχής της. 
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