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1. Εισαγωγή 
Τα κριτήρια ελέγχου του συλλογικού σήματος “Meteorisimo” περιγράφουν τις αναλυτικές 
προδιαγραφές / υποχρεώσεις τις οποίες θα πρέπει να τηρούν όλες οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις 
για έχουν το δικαίωμα χρήσης του συλλογικού σήματος “Meteorisimo”.  
Οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις, οι οποίες πληρούν τα κριτήρια ελέγχου λαμβάνουν τη σχετική 
βεβαίωση χορήγησης Σήματος, την οποία εκδίδει το Επιμελητήριο Τρικάλων, η οποία πιστοποιεί το 
δικαίωμα χρήσης του Σήματος και την καταχώρηση του δικαιούχου χρήσης του Σήματος στο 
Μητρώο Meteorisimo. 
Οι επιβεβαιωτικοί έλεγχοι για την τήρηση των κριτηρίων ελέγχου διενεργούνται από 
εξουσιοδοτημένο από το Επιμελητήριο Τρικάλων φορέα πιστοποίησης. 

2. Κριτήρια Ελέγχου  
Το σήμα “Meteorisimo” χορηγείται από το Επιμελητήριο Τρικάλων σε όλες τις επιχειρήσεις κατόπιν 
σχετικής αιτήσεώς τους, εφόσον πληρούν τα παρακάτω κριτήρια ελέγχου:  
 

2.1 Εστιατόρια, ταβέρνες, χώροι εστίασης εντός τουριστικών καταλυμάτων  
 

1. Διαθέτουν άδεια καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.  
2. Έχουν επιχειρηματική δραστηριότητα (έδρα ή παραγωγή κ.τ.λ.) εντός της Περιφερειακής 

Ενότητας Τρικάλων. 
3. Σερβίρουν και αναγράφουν στο μενού τους, τουλάχιστον πέντε (5) συνταγές, της επιλογής 

τους, που περιλαμβάνονται στο εδεσματολόγιο του συλλογικού σήματος “Meteorisimo”. 
4. Σερβίρουν και αναγράφουν στο μενού τους, τουλάχιστον δύο (2) τοπικά κρασιά, δύο (2) 

τοπικά τσίπουρα και ένα (1) τοπικό ρόφημα/αναψυκτικό που παράγονται εντός της 
Περιφερειακή Ενότητας Τρικάλων.  

5. Έχουν κάνει ανάρτηση της ειδικής σήμανσης «Meteorisimo» στην πόρτα εισόδου του 
καταστήματος.  

6. Διαθέτουν το ξεχωριστό μενού “Meteorisimo”.  
7. Ακολουθούν όλους τους κανόνες χρήσης του σήματος “Meteorisimo” όπως περιγράφονται 

στον Οδηγό Χρήσης Σήματος “Meteorisimo”. 

 
2.2 Καφέ, Μπαρ 
 

1. Διαθέτουν άδεια καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.  
2. Έχουν επιχειρηματική δραστηριότητα (έδρα ή παραγωγή κ.τ.λ.) εντός της Περιφερειακής 

Ενότητας Τρικάλων. 
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3. Σερβίρουν και αναγράφουν στο μενού τους, τουλάχιστον δύο (2) τοπικά κρασιά, δύο (2) 
τοπικά τσίπουρα και ένα (1) τοπικό ρόφημα/αναψυκτικό που παράγονται εντός της 
Περιφερειακή Ενότητας Τρικάλων.   

4. Έχουν κάνει ανάρτηση, της ειδικής σήμανσης «Meteorisimo», στην πόρτα εισόδου του 
καταστήματος και του διαφημιστικού εντύπου, εντός του καταστήματος.  

5. Ακολουθούν όλους τους κανόνες χρήσης του σήματος “Meteorisimo” όπως περιγράφονται 
στον Οδηγό Χρήσης Σήματος “Meteorisimo”. 

 
2.3 Ζαχαροπλαστεία 
 

1. Διαθέτουν άδεια καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.  
2. Έχουν επιχειρηματική δραστηριότητα (έδρα ή παραγωγή κ.τ.λ.) εντός της Περιφερειακής 

Ενότητας Τρικάλων. 
3. Παρασκευάζουν και παρέχουν, τουλάχιστον το γλυκό «Σπάτουλα» ή και άλλες συνταγές της  

κατηγορίας «Γλυκά», που περιλαμβάνονται στο εδεσματολόγιο του συλλογικού σήματος 
“Meteorisimo”. 

4. Έχουν κάνει ανάρτηση της ειδικής σήμανσης «Meteorisimo» στην πόρτα εισόδου του 
καταστήματος.  

5. Έχουν τοποθετήσει ειδική σήμανση “Meteorisimo” δίπλα σε κάθε προϊόν “Meteorisimo” ή 
διαθέτουν ξεχωριστό κατάλογο / διαφημιστικό έντυπο “Meteorisimo”. 

6. Ακολουθούν όλους τους κανόνες χρήσης του σήματος “Meteorisimo” όπως περιγράφονται 
στον Οδηγό Χρήσης Σήματος “Meteorisimo”. 

 

2.4 Λιανικό εμπόριο τροφίμων και ποτών (παντοπωλεία, delicatessen κτλ). 
 

1. Διαθέτουν άδεια καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.  
2. Έχουν επιχειρηματική δραστηριότητα (έδρα ή παραγωγή κ.τ.λ.) εντός της Περιφερειακής 

Ενότητας Τρικάλων. 
3. Διαθέτουν προς πώληση, τουλάχιστον έξι (6) τοπικά προϊόντα (αλλαντικά, τυροκομικά, κρασί, 

τσίπουρο, αναψυκτικά κτλ) που παράγονται εντός της Περιφερειακή Ενότητας Τρικάλων.  
4. Έχουν κάνει ανάρτηση, της ειδικής σήμανσης «Meteorisimo», στην πόρτα εισόδου του 

καταστήματος και του διαφημιστικού εντύπου, εντός του καταστήματος.  
5. Ακολουθούν όλους τους κανόνες χρήσης του σήματος “Meteorisimo” όπως περιγράφονται 

στον Οδηγό Χρήσης Σήματος “Meteorisimo”. 

 
2.5 Επιχειρήσεις παραγωγής τροφίμων και ποτών. 
 

1. Διαθέτουν άδεια λειτουργίας.  
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2. Έχουν επιχειρηματική και παραγωγική δραστηριότητα (έδρα ή παραγωγή κ.τ.λ.) εντός της 
Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων. 

3. Έχουν κάνει ανάρτηση, της ειδικής σήμανσης «Meteorisimo», στη συσκευασία ή στην ετικέτα 
των προϊόντων τους ή στην εταιρική ιστοσελίδα (website). 

4. Ακολουθούν όλους τους κανόνες χρήσης του σήματος “Meteorisimo” όπως περιγράφονται 
στον Οδηγό Χρήσης Σήματος “Meteorisimo”. 

 

3. Αναθεωρήσεις Κριτηρίων Ελέγχου 
Τα κριτήρια ελέγχου του συλλογικού σήματος “Meteorisimo” μπορούν να υποστούν αλλαγές  ή 
αναθεωρήσεις, μερικώς ή στο σύνολό τους, 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 τους ή/ και τη διακοπή της 
συμμετοχής .  


