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Δ Ε Λ Τ Ι Ο  Τ Υ Π Ο Υ 
 

Εκδόλωςη για το Ελληνικό όμα ςτο παρθϋνο και εξαιρετικϊ 
παρθϋνο ελαιόλαδο και ςτην επιτραπϋζια ελιϊ   

 

Ο ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΣΡΑ ςε ςυνεργαςύα με τη Γενικό Γραμματεύα Εμπορύου και 

Προςταςύασ Καταναλωτό του Τπουργεύου Οικονομύασ και Ανϊπτυξησ, ςτο πλαύςιο 

τησ 83ησ Διεθνούσ Έκθεςησ Θεςςαλονύκησ, διοργανώνουν εκδόλωςη με θϋμα : 

«Ελληνικό Σήμα ςτην ελιά και ςτο ελαιόλαδο: η ςυμβολή του ςτην 

τυποποίηςη και προώθηςη των ποιοτικών ελληνικών προΰόντων», την 

Κυριακό 9 επτεμβρύου 2018 και ώρα 15.30,  ςτο υνεδριακό Κϋντρο «Ν. 

Γερμανόσ», αύθουςα Β΄. 

την εκδόλωςη θα παρευρεθούν εκπρόςωποι φορϋων, επιμελητηρύων και 

επιχειρόςεων, μεταξύ των οπούων ελαιοπαραγωγού και εταιρύεσ που 

δραςτηριοποιούνται ςτο χώρο τησ παραγωγόσ και τυποπούηςησ ελαιολϊδου. 

Σο «Ελληνικό όμα» προώόντων και υπηρεςιών με βϊςη τον Ν.4072/2012 αποτελεύ 

επύςημο όμα του Ελληνικού κρϊτουσ και διακρύνει προώόντα και υπηρεςύεσ, τα 

οπούα ϋχουν αποδεδειγμϋνα ελληνικό προϋλευςη. Σα εν λόγω προώόντα και οι 

υπηρεςύεσ, καθώσ και η εγχώρια παραγόμενη προςτιθϋμενη αξύα τουσ, 

πιςτοποιούνται και προβϊλλονται ωσ ελληνικϊ από επιχειρόςεισ που κϊνουν χρόςη 

του ςόματοσ και δραςτηριοποιούνται εύτε ςτην Ελλϊδα εύτε ςτο εξωτερικό.  

Ο ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΣΡΑ αποτελεύ όδη φορϋα απονομόσ του ελληνικού ςόματοσ ςτο 

γϊλα και ςτα γαλακτοκομικϊ προώόντα και αξιοποιώντασ την τεχνογνωςύα του ςτον  



 

τομϋα του παρθϋνου και εξαιρετικϊ παρθϋνου ελαιολϊδου κατϊ τη ςύνταξη 

προδιαγραφών ποιότητασ για τα αγροτικϊ προώόντα, εκπόνηςε τον κανονιςμό 

απονομόσ του Ελληνικού όματοσ ςτο παρθϋνο και εξαιρετικϊ παρθϋνο ελαιόλαδο 

και ςτην επιτραπϋζια ελιϊ και αποτελεύ τον επύςημο φορϋα απονομόσ του. 

κοπόσ του «Ελληνικού όματοσ» εύναι, η εδραύωςη τησ εμπιςτοςύνησ των 

καταναλωτών ςτα ελληνικϊ προώόντα, η προςταςύα των ςυμφερόντων των 

παραγωγών, καθώσ και η ενύςχυςη τησ ανταγωνιςτικότητασ των ελληνικών 

επιχειρόςεων. 

 Η χρόςη του «Ελληνικού όματοσ» και η τυποπούηςη των προώόντων που 

παρϊγονται ςτην ελληνικό γη, αποςκοπεύ ςτην ανϊδειξό τουσ,  αλλϊ και την 

ανϊδειξη των ελληνικών επιχειρόςεων που δραςτηριοποιούνται ςτην εγχώρια 

παραγωγό, λαμβϊνοντασ υπόψη και την ανϊγκη να προβϊλλονται με ϋναν 

οργανωμϋνο τρόπο προώόντα και υπηρεςύεσ επιχειρόςεων, ώςτε να ενιςχύεται η 

ποιοτικό τουσ ταυτότητα. 

Μετϊ την εκδόλωςη θα ακολουθόςει η απονομό του «Ελληνικού όματοσ»  ςτισ 

επιχειρόςεισ, που θα ϋχουν όδη καταχωρηθεύ ςτο Ηλεκτρονικό Μητρώο Ελληνικών 

Προώόντων και Τπηρεςιών. 

 


