
Σύμφωνο Ποιότητας και απονομή Σήματος Ποιότητας σε 
επιχειρήσεις στα όρια αρμοδιότητας του Φορέα Διαχείρισης 
Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς (ΦΔ-ΕΔΣ) 
 
Ο ΦΔ-ΕΔΣ με χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο εκπόνησε ολοκληρωμένη 
μελέτη για την καθιέρωση του συμφώνου ποιότητας και στη συνέχεια την απονομή 
ειδικού σήματος ποιότητας στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στα όρια 
αρμοδιότητάς του. Δείτε σύντομη παρουσίαση εδώ: www.samaria.gr/σύμφωνο-
ποιότητας/σύντομη-παρουσίαση/   και κατεβάστε την αναλυτική παρουσίαση εδώ: 
www.samaria.gr/σύμφωνο-ποιότητας/αναλυτική-παρουσίαση/   

Οι επιχειρήσεις που λαμβάνουν το σήμα ποιότητας εντάσσονται στις τρεις 
παρακάτω κατηγορίες αναλόγως με το ποσοστό κριτηρίων που καλύπτουν.  
 

 
 Πράσινο Αγρίμι, για μέγιστη κάλυψη κριτηρίων 
  
 
Κίτρινο Αγρίμι, για επαρκή κάλυψη κριτηρίων 
  
 
Λευκό Αγρίμι, για ελάχιστη κάλυψη κριτηρίων 
 
 

Μετά από παλιότερη δημοσίευση, οργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων και 
απευθείας επαφή με επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στα όρια αρμοδιότητάς 
του Φορέα Διαχείρισης, απονεμήθηκαν τα πρώτα δέκα (10) σήματα ποιότητας στις 
παρακάτω επιχειρήσεις: 

 Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Μον. ΕΠΕ, Ενοικιάσεις Διαμερισμάτων 
«MONASTERY estate – Κτήμα ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ», Μονή Σελίνου Χανιά 
(www.monasteryestate.com) 

Καζαλάκης Πολυχρόνης, Τουριστικές Κατοικίες «Omalos Village», Ομαλός 
Χανιά (www.omalosvillage.gr) 

 Καζαλάκης Εμμανουήλ, Καφέ – Εστιατόριο «Ελληνικό», Ομαλός Χανιά 

Τριλυράκης Στυλιανός, Παραδοσιακό Γαστρονομικό Κέντρο Κρητικής 
Διατροφής «ΝΤΟΥΝΙΑΣ», Δρακώνα Κεραμειών, Χανιά (www.ntounias.gr) 

Καλογριδάκης Μιχαήλ, Καλλιέργεια & Χονδρικό Εμπόριο Αρωματικών 
Φυτών, Ομαλός, Χανιά 
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Χλόη Χαβρέ & ΣΙΑ Ε.Ε., Τουριστικές Επιχειρήσεις — Active Holidays in 
Greece «Alpine Travel», 2η Πάροδος Ακρωτηρίου, Πιθάρι, Χανιά 
(www.alpine.gr) 

«Natour Lab» - Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.), Παροχή 
Υπηρεσιών Οικοτουρισμού – Γαστρονομικός – Περιπατητικός –Πολιτισμικός 
Τουρισμός, Ξανθουδίδου 25, Χανιά (www.natour-lab.gr) 

Εταιρεία Ανάπτυξης Λάκκων - Ομαλού Α.Ε., Εστιατόριο Καφέ «Ξυλόσκαλο», 
Ομαλός, Χανιά (www.omalos.com) 

Εταιρεία Ανάπτυξης Λάκκων - Ομαλού Α.Ε., Παραδοσιακές Τουριστικές 
Κατοικίες «Αγριόροδο», Ομαλός, Χανιά (www.omalos.com) 

Εταιρεία Ανάπτυξης Λάκκων - Ομαλού Α.Ε., Αναψυκτήριο, Ομαλός, Χανιά 
(www.omalos.com) 

Αναζητήστε τις παραπάνω επιχειρήσεις, για τις οποίες εγγυόμαστε την ποιότητα 
των παρεχόμενων υπηρεσιών τους σύμφωνα με τα κριτήρια μας, για τα οποία 
μπορείτε να ενημερωθείτε από τον  ιστότοπό μας. Ο ΦΔ-ΕΔΣ έχει αναπτύξει 
σχέσεις διαρκούς συνεργασίας με τις παραπάνω πιστοποιημένες επιχειρήσεις, με 
σκοπό τη συνεχή βελτίωσή τους και την ένταξή τους σε μεγαλύτερη κατηγορία. 
Επιπλέον βρίσκεται σε διαδικασία συνεχούς επικοινωνίας με νέες προς ένταξη 
επιχειρήσεις. Στη διαδικασία αυτή κάθε πληροφορία, σχόλιο ή παράπονο είναι 
ευπρόσδεκτο.  

*Το σήμα ποιότητας του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς δεν υποκαθιστά τις 
νόμιμες άδειες.  
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