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Διαδικασία απονομής ελληνικού σήματος 
στο εξαιρετικό παρθένο και παρθένο 
ελαιόλαδο και στις επιτραπέζιες ελιές

Το «Ελληνικό Σήμα» προϊόντων και υπηρεσιών αποτελεί επί-
σημο σήμα του ελληνικού κράτους και διακρίνει προϊόντα και 
υπηρεσίες, τα οποία αποδεδειγμένα έχουν ελληνική προέλευση.

 Ο ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗTΡΑ αποτελεί ήδη φορέα απονομής του ελ-
ληνικού σήματος στο γάλα και στα γαλακτοκομικά προϊόντα ενώ 
αξιοποιώντας την τεχνογνωσία του στον τομέα του ελαιολάδου 
και της ελιάς, αφού ελέγχει και πιστοποιεί 30 ΠΟΠ/ΠΓΕ ελαιό-
λαδα και 11 ΠΟΠ/ΠΓΕ επιτραπέζιες ελιές, ορίστηκε ως Φορέας 
απονομής του ελληνικού σήματος στο εξαιρετικό παρθένο και 
παρθένο ελαιόλαδο και στις επιτραπέζιες ελιές.

Σκοπός του «Ελληνικού Σήματος» είναι η εδραίωση της εμπι-
στοσύνης των καταναλωτών στα ελληνικά προϊόντα, η προστα-
σία των συμφερόντων των παραγωγών καθώς και η ενίσχυση 
της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων.

Η τυποποίηση των προϊόντων της ελληνικής γης σε συνδυα-
σμό με τη χρήση του «Ελληνικού Σήματος»

 � θα βεβαιώσει την προέλευσή τους
 � θα τους δώσει ταυτότητα
 � θα διασφαλίσει τη διαφοροποίησή τους από άλλα ομοειδή 

τους 
 � θα συμβάλει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ελλη-

νικών αγροτικών προϊόντων στις αγορές του εξωτερικού και 
στην ευκολότερη προώθηση τους 

 � θα συμβάλει στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας 
 � θα συμβάλει στη βελτίωση του εισοδήματος του Έλληνα παρα-

γωγού και στην ενίσχυση της τοπικής και εθνικής οικονομίας.
Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η ανάδειξη όχι μόνο των 

προϊόντων αλλά και των ελληνικών επιχειρήσεων.

Γενικά για το «Ελληνικό Σήμα» 
Το ελληνικό σήμα έχει καταχωριστεί, ως επίσημο σήμα του 

ελληνικού κράτους, από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Διανοητικής 
Ιδιοκτησίας. Αποτελεί σήμα διάκρισης της προέλευσης των ελ-
ληνικών προϊόντων και υπηρεσιών, αποτελείται από λεκτικό και 
εικαστικό τμήμα, είναι ενιαίο για τις κατηγορίες προϊόντων και 
υπηρεσιών και δεν παραπέμπει σε άλλα σήματα. Το Σήμα απονέ-

μεται έπειτα από αίτηση του ενδιαφερομένου και δηλώνει ότι τα 
σημαινόμενα με αυτό προϊόντα και υπηρεσίες έχουν ελληνική 
προέλευση.

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ως αρμόδιος φορέας για την απονομή του 
Ελληνικού Σήματος στο εξαιρετικό παρθένο και παρθένο ελαι-
όλαδο και στις επιτραπέζιες ελιές, έχει εκπονήσει και έθεσε σε 
ισχύ όλα τα σχετικά έντυπα και διαδικασίες προκειμένου να δε-
χθεί τις Αιτήσεις των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων. 

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις υποβάλλουν στον ΕΛΓΟ-ΔΗ-
ΜΗΤΡΑ, ανάλογα με τη δραστηριότητά τους, το σχετικό έντυπο 
της αίτησης ως εξής:

Για το Εξαίρετο Παρθένο & Παρθένο Ελαιόλαδο
 Ô Η Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση – Υπόδειγμα 1 (GRM.
OIL–A–01/1) υποβάλλεται από τις επιχειρήσεις που διακινούν 
τα εν λόγω προϊόντα με την επωνυμία τους:

 y Επιχειρήσεις τυποποίησης – συσκευασίας

 y Επιχειρήσεις που διακινούν προϊόντα με ιδιωτική ετικέτα.

 Ô Η Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση – Υπόδειγμα 2 (GRM.
OIL-A-02/1) υποβάλλεται από τις επιχειρήσεις με δραστηρι-
ότητα την αποθήκευση και εμπορία μη προ-συσκευασμένων 
προϊόντων (δεξαμενικοί χώροι), οι οποίες αποτελούν «προμη-
θευτή» των επιχειρήσεων που διακινούν στην αγορά προϊόντα 
με την επωνυμία τους.

Για τις επιτραπέζιες ελιές 
 Ô Η Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση – Υπόδειγμα 1 (GRM.
OLIVE-A-01/1) υποβάλλεται από τις επιχειρήσεις που διακι-
νούν τα εν λόγω προϊόντα με την επωνυμία τους:

 y  Επιχειρήσεις μεταποίησης ή/και περαιτέρω επεξεργασίας 
ή/και τυποποίησης – συσκευασίας

 y Επιχειρήσεις που διακινούν προϊόντα με ιδιωτική ετικέτα.

 Ô Η Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση – Υπόδειγμα 2 (GRM.
OLIVE-A-02/1) υποβάλλεται από κάθε επιχείρηση που δε δι-
αθέτει στην αγορά «προϊόντα» με την επωνυμία της και λει-
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τουργεί ως «προμηθευτής» ή ως συνεργαζόμενη των επιχει-
ρήσεων που διακινούν στην αγορά προϊόντα με την επωνυμία 
τους.

 y  Επιχειρήσεις αποθήκευσης και εμπορίας πρώτης ύλης ή/
και μη προσυσκευασμένων προϊόντων 

 y  Επιχειρήσεις μεταποίησης ή/και περαιτέρω επεξεργασίας 
ή/και τυποποίησης – συσκευασίας

Επιπλέον, ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ έχει εκπονήσει και έθεσε σε ισχύ 
τους Κανονισμούς Ελέγχου, Οικονομικών Όρων και Δια-
δικασιών Απονομής του Ελληνικού Σήματος στο εξαιρετικό 
παρθένο και στο παρθένο ελαιόλαδο και στις επιτραπέζιες ελιές 
με σκοπό τη θέσπιση ενιαίων αρχών και διαδικασιών ελέγχου 
και απονομής του Ελληνικού Σήματος και τον καθορισμό των 
δικαιωμάτων και υποχρεώσεων τόσο του ΕΛΓΟ–ΔΗΜΗΤΡΑ όσο 
και των ελεγχόμενων επιχειρήσεων.

Με τους ανωτέρω Κανονισμούς εισάγεται η έννοια του «Ειδι-
κού Μητρώου», στο οποίο θα καταχωρούνται όλες οι επιχειρή-
σεις οι οποίες δε διαθέτουν στην αγορά με την επωνυμία τους 
Εξαιρετικό Παρθένο και Παρθένο Ελαιόλαδο και Επιτρα-
πέζιες Ελιές αλλά αποτελούν ή επιθυμούν να αποτελέσουν συ-
νεργαζόμενες επιχειρήσεις ή προμηθευτές των «Επιχειρήσεων» 
που διακινούν στην αγορά προϊόντα με την επωνυμία. 

Μέσω του Ειδικού Μητρώου θα διευκολύνεται η συνεργασία 
των εμπλεκομένων επιχειρήσεων και θα είναι δυνατή η άμεση 
ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου

Το «Ειδικό Μητρώο» θα τηρείται και θα ενημερώνεται από τον 
ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και θα βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα 
www.elgo.gr

Διαδικασία απονομής ελληνικού σήματος 
Αξιολόγηση αιτήσεων

Α. Παραλαβή και αξιολόγηση αιτήσεων που αφορούν 
στο εξαιρετικό παρθένο και παρθένο ελαιόλαδο. 

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ υποδέχεται τις αιτήσεις των επιχειρήσεων 
που διακινούν στην αγορά προϊόντα με την επωνυμία του και 
ακολουθεί την παρακάτω διαδικασία:

Για τις επιχειρήσεις με δραστηριότητα την αποθήκευση και 
εμπορία μη προ-συσκευασμένων προϊόντων (δεξαμενικοί χώ-
ροι), οι οποίες αποτελούν «προμηθευτή» των επιχειρήσεων που 
διακινούν στην αγορά προϊόντα με την επωνυμία τους, ακολου-
θείται η εξής διαδικασία:

Β. Παραλαβή και αξιολόγηση αιτήσεων που αφορούν 
στις επιτραπέζιες ελιές

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ υποδέχεται τις αιτήσεις των επιχειρήσεων 
που διακινούν στην αγορά προϊόντα με την επωνυμία του και 
ακολουθεί την παρακάτω διαδικασία:

Για τις επιχειρήσεις με δραστηριότητα την αποθήκευση και 
εμπορία πρώτης ύλης ή/και μη προσυσκευασμένων προϊόντων 
και για τις επιχειρήσεις μεταποίησης ή/και περαιτέρω επεξεργα-
σίας ή/και τυποποίησης – συσκευασίας που αποτελούν «προμη-
θευτή» των επιχειρήσεων που διακινούν στην αγορά προϊόντα με 
την επωνυμία τους ακολουθείται η κάτωθι διαδικασία:
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Επιτόπιος έλεγχος αξιολόγησης
Στις περιπτώσεις των επιχειρήσεων που απαιτείται επιτόπιος 

έλεγχος αξιολόγησης, ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, επιβεβαιώνει τα όσα 
δηλώθηκαν στην αίτηση της επιχείρησης σχετικά με τα προϊόντα 
που θα φέρουν το ελληνικό σήμα, όπως κατηγορία, ονομασία πώ-
λησης, εμπορική ονομασία, μέγεθος και είδος συσκευασιών, κω-
δικός καταχώρησης στο λογιστικό σύστημα της επιχείρησης. Στα 
σημεία ελέγχου περιλαμβάνονται εκτός από τις εγκαταστάσεις της 
επιχείρησης οι περιφερειακές της μονάδες καθώς και οι συνεργα-
ζόμενες επιχειρήσεις που δηλώθηκαν στην αίτηση.

Στόχος των ελέγχων είναι να διαπιστωθεί η ορθή τήρηση αρχεί-
ων εκ μέρους της ελεγχόμενης επιχείρησης που αφορούν σε: 
 � «προμηθευτές» ή/και σε «επιχειρήσεις φασόν» ή άλλες συνερ-

γαζόμενες επιχειρήσεις π.χ. ελαιοτριβεία
 � εισερχόμενες ποσότητες (εισροές) 
 � ποσότητες «μη προσυσκευασμένων προϊόντων» που παραμέ-

νουν σε δεξαμενικούς χώρους
 � κίνηση των προϊόντων σε όλα τα στάδια των παραγωγικών δι-

αδικασιών 
 � εξερχόμενες ποσότητες τελικών «προϊόντων» (εκροές) και απο-

δέκτες αυτών, ώστε να τεκμηριώνεται η σχέση μεταξύ κάθε 
παρτίδας εισροών/πρώτων υλών με κάθε παρτίδα εκροών/τε-
λικών «προϊόντων». 

Να διαπιστωθεί η ορθή τήρηση διαδικασίας ιχνηλασιμότητας 
σχετικά με:
 � την ελληνική προέλευση του ελαιοκάρπου 
 � τη συνέχεια της ιχνηλασιμότητας κατά τη διάρκεια των οποιο-

δήποτε ενδιάμεσων διαδικασιών στην «Επιχείρηση» και στις συ-
νεργαζόμενες με αυτήν επιχειρήσεις

 � την ταυτότητα των παραγόμενων τελικών «προϊόντων» που 
εξέρχονται από την «Επιχείρηση».

Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να αναγράφουν υποχρεωτικά στα 
παραστατικά εμπορίας και διακίνησης, π.χ. τιμολόγια, δελτία απο-
στολής πλέον των καθορισμένων από την εθνική νομοθεσία στοι-
χείων και την ένδειξη «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΗΜΑ».

Επιπλέον, η περιγραφή των προϊόντων στο λογιστικό σύστημα 
των επιχειρήσεων πρέπει να ταυτίζεται με εκείνη που αναφέρεται 
στα παραστατικά διακίνησης και η οποία σε κάθε περίπτωση πρέπει 
να περιλαμβάνει την ένδειξη «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΗΜΑ». 

Καταχώρηση στο «Μητρώο Ελληνικών Προϊόντων και 
Υπηρεσιών»

Είτε μετά την αξιολόγηση της αίτησης, όταν πρόκειται για αυτο-
δίκαιη καταχώρηση, είτε μετά τον επιτόπιο έλεγχο αξιολόγησης ο 
ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ:
 � Ενημερώνει εγγράφως την «Επιχείρηση» για το ύψος του τέλους 

χρήσης του Ελληνικού Σήματος.
 � Εισηγείται προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο για την απονομή του 

Ελληνικού Σήματος στην «Επιχείρηση», αμέσως μετά την καταβολή 
του τέλους από αυτή.

 � Καταχωρεί την «Επιχείρηση» στο «Μητρώο Ελληνικών Προϊόντων 
και Υπηρεσιών».

 � Αποστέλλει στην επιχείρηση τη σχετική Σύμβαση.
 � Χορηγεί «Βεβαίωση» μετά από σχετικό αίτημα της «Επιχείρησης».
Ανάλογη διαδικασία ακολουθείται και για την καταχώρηση στο 

«Ειδικό Μητρώο» των επιχειρήσεων που αποτελούν προμηθευτές 
ή συνεργαζόμενες επιχειρήσεις αυτών, που διακινούν στην αγορά 
προϊόντα με την επωνυμία τους.

Έλεγχοι επιτήρησης
Ο ΕΛΓΟ–ΔΗΜΗΤΡΑ θα διενεργεί ελέγχους επιτήρησης σε όλες 

τις καταχωρισμένες στο «Μητρώο» και στο «Ειδικό Μητρώο» επι-
χειρήσεις, τουλάχιστον 1 φορά κάθε 5 χρόνια, προκειμένου να δια-
πιστώσει τη συνεχή τήρηση των απαιτήσεων της σχετικής νομοθε-
σίας και της υπογραφείσας, μεταξύ του ΕΛΓΟ–ΔΗΜΗΤΡΑ και της 
επιχείρησης, Σύμβασης.

Ο έλεγχος επιτήρησης θα διενεργείται βάσει κριτήριων ανάλυ-
σης επικινδυνότητας και οπωσδήποτε σε κάθε περίπτωση υπό-
νοιας, καταγγελιών, ενημέρωσης από άλλες Αρχές ελέγχου ή σε 
οποιαδήποτε άλλη περίπτωση γνωστοποίησης περί μη τήρησης 
των απαιτήσεων της σχετικής νομοθεσίας.

Το αποτέλεσμα των επιτόπιων ελέγχων θα καθορίζει τη διατή-
ρηση ή μη του δικαιώματος χρήσης του Ελληνικού Σήματος ή της 
«Ειδικής βεβαίωσης» από τις επιχειρήσεις.

Τέλος χρήσης ελληνικού σήματος
Το τέλος χρήσης σήματος εξαρτάται από τον αριθμό των προϊ-

όντων τα οποία θα φέρουν το Ελληνικό Σήμα και διαμορφώνεται 
σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

Αριθμός καταχωρισμένων στο Μητρώο 
προϊόντων της επιχείρησης

Ετήσιο Τέλος  
χρήσης (ευρώ)

1-7 150
8-14 +100

15-21 +100
>22 +50

Τα παραπάνω τέλη συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ

 � Το τέλος καταβάλλεται πριν την καταχώρηση κάθε προϊόντος 
της επιχείρησης στο Μητρώο.

 � Για κάθε επιπλέον έτος χρήσης του Ελληνικού Σήματος, το τέ-
λος καταβάλλεται εντός του πρώτου διμήνου κάθε ημερολογι-
ακού έτους. 

Τέλος ύψους 100 ευρώ, ανεξάρτητα από τον αριθμό των προ-
ϊόντων καταβάλλουν και οι επιχειρήσεις που δικαιούνται «Ειδική 
βεβαίωση». 

Το παραπάνω ποσό καταβάλλεται αρχικά πριν την καταχώρηση 
της επιχείρησης στο «Ειδικό Μητρώο» και στη συνέχεια εντός του 
πρώτου διμήνου κάθε ημερολογιακού έτους. 

Μητρώο Ελληνικών Προϊόντων  
και Υπηρεσιών

 � Το «Ηλεκτρονικό Μητρώου Ελληνικών Προϊόντων – Υπηρεσιών» 
τηρείται από τη Διεύθυνση Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησί-
ας της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, του Υπουργείου Οικονομίας 
και Ανάπτυξης.

 � Η εποπτεία του ασκείται από την Επιτροπή Ελληνικού Σήματος.
 � Η αρχική καταχώριση (εγγραφή) και κάθε επικαιροποίηση των στοι-

χείων του Μητρώου είναι αρμοδιότητα του Φορέα Απονομής.
 � Τα στοιχεία που καταχωρούνται στο Μητρώο καθορίζονται από 

τον «Κανονισμό τήρησης Μητρώου» και αφορούν τόσο στην επι-
χείρηση (επωνυμία, διακριτικός τίτλος, έδρα, στοιχεία επικοινωνίας 
κ.λπ.) όσο και στα προϊόντα που θα φέρουν το Ελληνικό Σήμα (κα-
τηγορία, εμπορική ονομασία, μέγεθος συσκευασίας, φωτογραφία 
ετικέτας κ.λπ.).
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