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Μ ε το Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86 Α’) θεσπίστηκε το 
“Ελληνικό Σήμα” ως ένα προαιρετικό σήμα διά-
κρισης της προέλευσης των ελληνικών προϊό-
ντων και υπηρεσιών, καταχωρισμένο ως επίσημο 

σήμα του Ελληνικού Κράτους. 

Σύμφωνα με το ανωτέρω θεσμικό πλαίσιο, τον Ιούνιο του 
2012 συστάθηκε και έκτοτε λειτουργεί, στη Διεύθυνση Εμπορι-
κής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας της Γενικής Γραμματείας Εμπο-
ρίου του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, η 
“Επιτροπή Ελληνικού Σήματος” (ΕΕΣ), με αντικείμενο την υπο-
βολή προτάσεων προς τον αρμόδιο Υπουργό Ανάπτυξης & Αντα-
γωνιστικότητας για την έκδοση Κανονισμών και τον συντονισμό 
των διαδικασιών για την απονομή του Σήματος Ελληνικών Προ-
ϊόντων – Υπηρεσιών. Η Επιτροπή αυτή αποτελείται από 14 μέλη, 
μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται το Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων και ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. 

Μετά τον Κανονισμό Απονομής Ελληνικού Σήματος για το 
Γάλα και τα Γαλακτοκομικά προϊόντα που βρίσκεται σε ισχύ, ο 
ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ αποφάσισε να συντάξει δύο νέα σχέδια Κανο-
νισμών Απονομής Ελληνικού Σήματος, για τους τομείς του Ελαι-
ολάδου και των Επιτραπέζιων Ελιών, αξιοποιώντας την εμπειρία 
άσκησης των αρμοδιοτήτων του τόσο στους τομείς Ελέγχου και 
Πιστοποίησης Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων όσο και στη 
σύνταξη Εθνικών Προδιαγραφών.

Το Τμήμα Επίβλεψης και Προδιαγραφών, με τη συμβολή Ομά-
δας Εργασίας καθώς και Τεχνικών Επιτροπών αποτελούμενων 
από τους αντίστοιχους για κάθε Κανονισμό εκπροσώπους φο-
ρέων παραγωγής, μεταποίησης, καταναλωτών, επιστήμης, κρατι-
κών υπηρεσιών και συλλογικών οργάνων, εκπόνησε τα ανωτέρω 
σχέδια Κανονισμών, ακολουθώντας κανόνες προτυποποίησης, 

σύμφωνα με τους οποίους λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις όλων 
των εμπλεκόμενων φορέων.

Ακολούθησε η υποβολή των δύο σχεδίων Κανονισμών Απονο-
μής Ελληνικού Σήματος από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ στην ΕΕΣ, η 
οποία και αποφάσισε τον ορισμό του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ως Φο-
ρέα Απονομής, να θέσει τα σχέδια προς δημόσια διαβούλευση 
μέσω της ιστοσελίδας της Κυβέρνησης http://www. opengov.gr/
ypoian και τελικά μετά και την επεξεργασία των παρατηρήσεων 
της διαβούλευσης, να διαμορφώσει τις τελικές Υπουργικές Απο-
φάσεις. 

Οι Κανονισμοί δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβέρνη-
σης (ΦΕΚ: 2111/20.06.2017 & 2120/21.06.2017) με Κοινές 
Υπουργικές Αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης & 
Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, και βρίσκονται 
σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής τους.

Το νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει για τη χρήση του Ελληνικού 
Σήματος στο ελαιόλαδο και στις ελιές είναι:

1. ν 4072/2012 ελληνικό σήμα (άρθρα 184-196)

2. ν 4155/2013 τροποποίηση ν. 4072/2012

3. Υ.Α. 67382- 4/12/2014 - Σήμα ελληνικών προϊόντων και 
υπηρεσιών (ΦΕΚ 3356/2014)
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4. Απόφαση αριθ.6 της Ε.Ε.Σ. -Κανονισμός τήρησης ηλε-
κτρονικού μητρώου ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών 
(www.gge.gov.gr)

5. Κ.Υ.Α.63578-07/06/2017 (ΦΕΚ 2111/20.06.2017) 
Κανονισμός Απονομής Ελληνικού Σήματος στο “Εξαιρετι-
κό Παρθένο” και “Παρθένο” Ελαιόλαδο 

6. Κ.Υ.Α.63585-07/06/2017 (ΦΕΚ 2120/21.06.2017) 
Κανονισμός Απονομής Ελληνικού Σήματος στις “Επιτρα-
πέζιες Ελιές” 

Ο νέοι Κανονισμοί για το “Εξαιρετικό Παρθένο” & “Παρθένο” 

Ελαιόλαδο και τις “Επιτραπέζιες Ελιές” καθορίζουν: 
 � τα προϊόντα στα οποία απονέμεται το Ελληνικό Σήμα 
 � τις διαδικασίες, τους όρους, τις προϋποθέσεις & το τέλος 

απονομής του 
 � τον έλεγχο της τήρησης των όρων και των απαιτήσεων απο-

νομής και διατήρησής του και την επιβολή κυρώσεων σε πε-
ριπτώσεις παράβασής του από τον Φορέα που απονέμει το 
Ελληνικό Σήμα 

 � τις υποχρεώσεις του Φορέα Απονομής και των δικαιούχων 
χρήσης του Ελληνικού Σήματος.

Ειδικότερα για τον κάθε ένα από τους νέους Κανονισμούς ισχύουν:
 Καν. “Εξαιρετικό Παρθένο” & “Παρθένο” 

Ελαιόλαδο 
Καν.“ Επιτραπέζιες Ελιές” 
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Το Ελληνικό Σήμα δύναται να απονεμηθεί στο
i) «εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο», όπως αυτό αναφέ-

ρεται στο Παράρτημα VII, Μέρος VIII του ΚΑΝ. 1308/2013 
και στο

ii) «παρθένο ελαιόλαδο», όπως αυτό αναφέρεται στο 
Παράρτημα VII, Μέρος VIII του ΚΑΝ. 1308/2013.

Το Ελληνικό Σήμα δύναται να απονεμηθεί στις επιτραπέζιες 
ελιές που ορίζονται στο π.δ. 221/1979 όπως τροποποιείται, συ-
μπληρώνεται και ισχύει κάθε φορά.
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i) οι ελαιόκαρποι που χρησιμοποιούνται να παράγονται 
σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην Ελλάδα

ii) οι επιχειρήσεις (έδρα και εγκαταστάσεις) έκθλιψης 
ελαιοκάρπων (ελαιοτριβεία) να εδρεύουν στην Ελλάδα 

iii) οι επιχειρήσεις (έδρα και εγκαταστάσεις) αποθήκευ-
σης και εμπορίας μη προσυσκευασμένων προϊόντων (δε-
ξαμενικοί χώροι) να εδρεύουν στην Ελλάδα

 iv) οι επιχειρήσεις (έδρα και εγκαταστάσεις) τυποποίη-
σης και συσκευασίας να εδρεύουν στην Ελλάδα

i) οι ελαιόκαρποι να παράγονται σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις 
στην Ελλάδα

ii) οι επιχειρήσεις (έδρα και εγκαταστάσεις) μεταποίησης και 
περαιτέρω επεξεργασίας (π.χ. εκπυρήνωση, γέμισμα, πολτοποίη-
ση) των ελαιοκάρπων να εδρεύουν στην Ελλάδα

iii) οι επιχειρήσεις (έδρα και εγκαταστάσεις) τυποποίησης και 
συσκευασίας να εδρεύουν στην Ελλάδα

 iv) οι επιχειρήσεις (έδρα και εγκαταστάσεις) αποθήκευσης και 
εμπορίας πρώτης ύλης ή/και μη προσυσκευασμένων προϊόντων 
να εδρεύουν στην Ελλάδα

v) να καθιερώνεται και να τηρείται διαδικασία ιχνηλασιμότητας, διατηρούμενης της δυνατότητας ανάστροφης επιβεβαίω-
σής της, που να διασφαλίζει: 

• την ελληνική προέλευση των ελαιοκάρπων, 
• τη συνέχεια της ιχνηλασιμότητας κατά τη διάρκεια των οποιωνδήποτε ενδιάμεσων διαδικασιών στην επιχείρηση και στις 

συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, 
• την ταυτότητα των παραγόμενων τελικών προϊόντων που εξέρχονται από την επιχείρηση.

-Κατά τη διακίνηση των εξερχομένων προϊόντων των επιχειρήσεων στα συνοδευτικά έγγραφα (παραστατικά εμπορίας και 
διακίνησης π.χ. τιμολόγια, δελτία αποστολής) να αναγράφεται υποχρεωτικά πλέον των καθορισμένων από την εθνική νομο-
θεσία στοιχείων και η ένδειξη «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΗΜΑ». 

-Στο λογιστικό σύστημα των επιχειρήσεων η περιγραφή των προϊόντων να ταυτίζεται με εκείνη που αναφέρεται στα συνο-
δευτικά έγγραφα, η οποία σε κάθε περίπτωση να περιλαμβάνει την ένδειξη «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΗΜΑ».
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Τοποθετείται στην επισήμανση των προσυσκευασμένων 
προϊόντων (μέσα συσκευασίας ή/και ετικέτα που συνδέεται 
μ’ αυτή). 

Τοποθετείται στα μέσα συσκευασίας ή/και ετικέτα που συνδέ-
εται μ’ αυτά των προσυσκευασμένων προϊόντων, καθώς και των 
μη προσυσκευασμένων προϊόντων (π.χ. βαρέλι) που διατίθενται 
στην κατανάλωση. 

Δύναται δε να χρησιμοποιείται σε οποιοδήποτε μέσο για την παρουσίαση και τη διαφήμισή τους από την επιχείρηση στην 
οποία έχει απονεμηθεί.

Υπόχρεη για την αναγραφή του Ελληνικού Σήματος είναι η επιχείρηση στην οποία έχει απονεμηθεί το Ελληνικό Σήμα και διαθέτει/
τοποθετεί στην αγορά τα προϊόντα με την επωνυμία της.
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Οι επιχειρήσεις που είναι πιστοποιημένες και καταχωρισμένες 
στο “Μητρώο εγκεκριμένων επιχειρήσεων και δικαιούχων χρή-
σης των ενδείξεων ΠΟΠ/ΠΓΕ” που τηρεί ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ για 
την παραγωγή ή/και τη συσκευασία ή/και εμπορία ελαιολάδων 
καθώς και επιτραπέζιων ελιών ΠΟΠ/ΠΓΕ, καταχωρίζονται αυ-
τοδίκαια στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Πιστοποιημένων Προϊόντων 
και Υπηρεσιών που τηρείται από τη ΓΓ Εμπορίου και Προστασίας 
Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρι-
σμού (www.greekmark.gov.gr/Home/Products) και δικαιούνται 
τη χρήση του Ελληνικού Σήματος. 

Σε κάθε περίπτωση παράνομης ή μη ορθής χρήσης του Ελληνι-
κού Σήματος προβλέπονται κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 194 
του Ν.4072/2012, όπως ισχύει κάθε φορά. 

Στους Κανονισμούς περιγράφονται αναλυτικά η διαδικασία 
ελέγχου και απονομής του Ελληνικού Σήματος, καθώς και οι ει-
δικές απαιτήσεις -στην περίπτωση ανάθεσης της παραγωγής ή/
και συσκευασίας προϊόντων σε άλλη επιχείρηση και -στην περί-
πτωση επέκτασης του δικαιώματος χρήσης του Ελληνικού Σή-
ματος σε άλλα προϊόντα μιας ήδη καταχωρισμένης επιχείρησης. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, με βάση τις αρχές 
δημοσίου συμφέροντος που διέπουν τη λειτουργία του και αξιο-
ποιώντας την ήδη υπάρχουσα υποδομή και τεχνογνωσία του, θα 
απονέμει το Ελληνικό Σήμα στο “Εξαιρετικό Παρθένο” & “Παρθέ-
νο” Ελαιόλαδο και στις “Επιτραπέζιες Ελιές” με ένα “συμβολικό” 
τέλος χρήσης, έχοντας συνεκτιμήσει την αδυναμία επιβάρυνσης 
των ελληνικών επιχειρήσεων με υψηλά τέλη και την αναγκαιότη-
τα προστασίας και ανάδειξης της ελληνικής παραγωγής. 

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, αναλαμβάνοντας δύο νέες αρμοδιότητες 
και έχοντας διασφαλίσει την ευρεία αποδοχή των προσπαθει-
ών του, τόσο από τους εμπλεκόμενους φορείς των κλάδων του 
Ελαιολάδου και της Ελιάς όσο και από την ΕΕΣ, θα συμβάλει με 
την πιστοποίηση προϊόντων με αποδεδειγμένα ελληνική προέ-
λευση στην ενίσχυση της ποιοτικής ταυτότητας του “Εξαιρετικού 

Παρθένου” & “Παρθένου” Ελαιόλαδου και των “Επιτραπέζιων 
Ελιών”, στην προστασία των συμφερόντων των παραγωγών και 
των καταναλωτών καθώς και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικό-
τητας των ελληνικών επιχειρήσεων. 

Πληροφορίες: ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, Γενική Δ/νση Διασφάλισης 
Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων,  Δ/νση Πιστοποίησης & 
Προδιαγραφών, Τμήμα Επιθεωρήσεων & Ελέγχων,  
Κουρτίδου 56-58 & Νιρβάνα, ΤΚ 11145 Αθήνα,  
τηλ.: 210 839 2184, e-mail: eoikonomou@elgo.gr


