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1 Εισαγωγή 

1.1 Σήμα Ελληνικού Προϊόντος 

Το σήμα ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών, ταυτοποιεί την ελληνική προστιθέμενη αξία 

προϊόντων και υπηρεσιών διαφόρων κατηγοριών. Βρίσκεται στη διάθεση των επιχειρήσεων που 

παράγουν στη χώρα μας αλλά και των καταναλωτών σε όλον τον κόσμο που επιλέγουν την 

ελληνική γη, τα ελληνικά χέρια και το ελληνικό μυαλό. 

Σκοπός του σήματος είναι η εδραίωση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στα προϊόντα που 

δηλώνονται ελληνικά και η αποφυγή φαινομένων παραπλάνησης τους, η προστασία των 

συμφερόντων των παραγωγών από απομιμήσεις και αθέμιτο ανταγωνισμό, καθώς και η 

ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων.  

Ταυτόχρονα μέσα από τη δράση αυτή προωθούνται τα τοπικά προϊόντα και η τοπική 

επιχειρηματικότητα, μέρος της οποίας αποτελούν οι μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις 

παραγωγών και μεταποιητών των ελληνικών προϊόντων. 

Η πρωτοβουλία για την ανάπτυξη του Σήματος ξεκίνησε το 2010 με τη συγκρότηση ειδικής 

νομοπαρασκευαστικής επιτροπής στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και προστασίας Καταναλωτή 

του Υπουργείου Ανάπτυξης. Έπειτα από αλλεπάλληλες διαβουλεύσεις με τους ενδιαφερόμενους 

φορείς, την Κομισιόν και τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, οι σχετικές διατάξεις 

υπερψηφίστηκαν από τη συντριπτική πλειοψηφία της ελληνικής Βουλής με το Ν. 4072/2012 

ενώ μια μικρή τροποποίηση επήλθε με το Νόμο 4155/2013. 

Σύμφωνα με τη με αριθμ. 67382/4/12/2014 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και 

Ανταγωνιστικότητας το «Σήμα Ελληνικών Προϊόντων και Υπηρεσιών», είναι το ακόλουθο: 

 

Το παραπάνω σήμα έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να: 

 εκφράζει τη σύγχρονη ταυτότητα της Ελλάδας 

 υποδηλώνει ποιότητα και αξιοπιστία 
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 είναι ενιαίο για όλες τις κατηγορίες ειδών  

 προσαρμόζεται  σε ελληνικά και αγγλικά 

 είναι ολιγόλογο, κατανοητό και άμεσο και στις δύο γλώσσες 

 προσαρμόζεται αποτελεσματικά σε ασπρόμαυρο όσο και σε 4χρωμία  

 εφαρμόζεται και σε πολύ μικρό μέγεθος για χρήση ακόμα και πάνω σε μικρές 

συσκευασίες 

 είναι αναγνωρίσιμο και μοναδικό και να μην παραπέμπει σε άλλα σήματα 

 επικοινωνεί το μήνυμα σε όλο το φάσμα του κοινού στόχος 

1.2 Σκοπιμότητα μελέτης 

Η λειτουργία της αγοράς καθίσταται αποδοτικότερη και οι επιλογές των καταναλωτών 

ικανοποιούνται καλύτερα όταν η πληροφόρηση τους για τα χαρακτηριστικά των προϊόντων 

είναι πλήρης και διαυγής χωρίς ίχνος παραπλάνησης. 

Ειδικότερα, η σήμανση για τη χώρα προέλευσης δεν πρέπει να οδηγεί σε σύγχυση στον 

καταναλωτή και να στρεβλώνει την συμπεριφορά του αλλά ούτε και να προκαλεί αθέμιτο 

ανταγωνισμό μεταξύ των προμηθευτών. 

Οι ειδικότεροι σκοποί του έργου είναι: 

α) η καταγραφή και κωδικοποίηση του πλαισίου που διέπει την επισήμανση προέλευσης 

(νομικά και εμπορικά) 

β) ο σχεδιασμός ενός Επιχειρησιακού Σχεδίου για τη δημιουργία Μηχανισμού Υποστήριξης 

στο ΒΕΑ, των μεταποιητικών κλάδων ως προς το Σήμα Ελληνικού Προϊόντος. 

Το έργο καλείται να επικεντρώσει στις παρακάτω υποκατηγορίες προϊόντων, ξεχωριστά ή 

ομαδικά. 

1. Κάλτσες-Καλσόν 

2. Εσώρουχα 

3. Παιχνίδια 

4. Υποδήματα 

5. Κλωστοϋφαντουργικά 

6. Έπιπλα 
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Η εξέλιξη του έργου και οι απαιτήσεις των παραγωγικών κλάδων μας επέβαλαν αφενός μια 

διεύρυνση του αντικειμένου και μια επαναδιατύπωση των υποκατηγοριών, ειδικά στην 

περίπτωση της κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης συμπεριλάβαμε και επιπλέον υποκατηγορίες: 

1. Κλωστοϋφαντουργία και ένδυση 

1.1. Υφάσματα 

1.2. Τουριστικό Ύφασμα 

1.3. Κάλτσες / Καλσόν 

1.4. Εσώρουχα 

1.5. Πλεκτά 

1.6. Ενδύματα 

2. Παιχνίδια 

3. Υποδήματα 

4. Έπιπλα 
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2 Υπάρχουσα κατάσταση 

2.1 Νομοθετικό Πλαίσιο Ελληνικού Σήματος 

Το 2012 θεσπίστηκε το «Σήμα Ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών», το οποίο θα φέρουν, 

προαιρετικά στην επισήμανση τους, τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που παράγονται και 

μεταποιούνται στην Ελλάδα. Το νομοθετικό πλαίσιο του Ελληνικού σήματος είναι ο 

Ν.4072/2012 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4155/2013. Πρόκειται για προαιρετικό σήμα 

διάκρισης της προέλευσης των ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών που αποτελείται τόσο από 

λεκτικό όσο και εικαστικό τμήμα. Είναι καταχωρημένο ως επίσημο σήμα του ελληνικού κράτους, 

από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Διανοητικής Ιδιοκτησίας (Π.Ο.Δ.) σύμφωνα με το άρθρο 6 της 

Διεθνούς Σύμβασης των Παρισίων. 

Σκοπός του σήματος ήταν να δοθεί η δυνατότητα στους παραγωγούς του πρωτογενους ή 

δευτερογενούς καθώς και των υπηρεσιών, να προωθούν εφόσον το επιθυμούν την 

ελληνικότητα τους. Δικαιούχοι του σήματος είναι επιχειρήσεις που επενδύουν στην ελληνική 

παραγωγή ανεξαρτήτως ιδιοκτησιακού καθεστώτος. 

Το σήμα είναι ενιαίο για τις κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών και απονέμεται έπειτα από 

αίτηση του ενδιαφερομένου, σύμφωνα με τις διαδικασίες, τους όρους και τις προϋποθέσεις 

που ορίζονται στα άρθρα 189 και 190 του ν.4072/12.  

Συγκεκριμένα, κάθε παραγωγικός φορέας ή ομάδα επιχειρήσεων, προτείνει στην Επιτροπή 

Ελληνικού Σήματος, σχέδιο Κανονισμού για κάθε κλάδο. Στη συνέχεια εκδίδεται η σχετική ΚΥΑ 

του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού. 

Ειδικότερα, για την απονομή του Σήματος ακολουθούνται ειδικότεροι όροι για κάθε κατηγορία 

προϊόντων ή υπηρεσιών, που καταρτίζονται από την Επιτροπή Ελληνικού Σήματος σε 

συνεργασία με Κλαδικούς Φορείς.  

Παρακάτω αναλύεται το νομικό πλαίσιο του κανονισμού που περιλαμβάνει τα κριτήρια 

απονομής αλλά και τη μεθοδολογία πιστοποίησης, ελέγχου κλπ. 

2.1.1 Κριτήρια για την απονομή του Ελληνικού Σήματος 

Για την απονομή του σήματος, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες πρέπει να πληρούν τις 

προδιαγραφές που θέτουν οι διεθνείς, κοινοτικές και εθνικές διατάξεις σχετικά µε τα 

χαρακτηριστικά, τις επισημάνσεις, την ασφάλεια και προστασία του καταναλωτή. Επίσης, θα 

πρέπει από την παραγωγή ή την επεξεργασία τους να προκύπτει εγχώρια προστιθέμενη αξία. 

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες:  

α) τα φυσικά προϊόντα,  
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β) τα μεταποιημένα φυσικά προϊόντα και  

γ) τα λοιπά (βιομηχανικά – βιοτεχνικά) προϊόντα και υπηρεσίες. 

Ειδικά για τα φυσικά προϊόντα (αγροτικά, κτηνοτροφικά προϊόντα, πρώτες ύλες), ως βασικό 

κριτήριο για την απονομή του Σήματος ορίζεται η παραγωγή ή εκτροφή ή η συγκομιδή, ανάλογα 

µε το προϊόν, στην Ελληνική Επικράτεια. 

Για τα μεταποιημένα φυσικά προϊόντα, για την απονομή του σήματος, πρέπει ποσοστό της μάζα 

των συστατικών τους ή της μάζας της βασικής πρώτης ύλης που χρησιμοποιείται να προέρχεται 

από την Ελλάδα. 

Με τον κανονισμό απονομής καθορίζεται, για κάθε κατηγορία προϊόντος, συγκεκριμένα το 

ποσοστό επί της μάζας του κάθε επί μέρους συστατικού ή της βασικής πρώτης ύλης. 

2.1.1.1 Εξαιρέσεις: 

Με τον κανονισμό μπορεί να εισάγονται εξαιρέσεις από το κριτήριο αυτό στις ακόλουθες 

περιπτώσεις: 

 για πρώτες ύλες που δεν υπάρχουν ή δεν είναι δυνατόν να παραχθούν στην Ελληνική 

Επικράτεια ή παράγονται σε µη επαρκείς ποσότητες, 

 για προϊόντα, η ελληνικότητα των οποίων συνίσταται στον παραδοσιακό ή τον ιδιαίτερο 

τρόπο παρασκευής και επεξεργασίας τους, 

 επίσης, μπορεί να εισάγονται προσωρινές εξαιρέσεις από το κριτήριο, εφόσον 

παρουσιάζεται έλλειψη σε συγκεκριμένη πρώτη ύλη, που οφείλεται σε αντικειμενικά, 

έκτακτα και εξαιρετικά γεγονότα, όπως ενδεικτικά φυσικές καταστροφές ή κακές 

καιρικές συνθήκες. 

Για τα λοιπά (βιομηχανικά – βιοτεχνικά) προϊόντα και υπηρεσίες, ως βασικό κριτήριο απονομής 

ορίζεται το ποσοστό του κόστους παραγωγής που πραγματοποιείται στην Ελληνική Επικράτεια, 

όπως αυτό εξειδικεύεται µε τον κανονισμό απονομής για κάθε προϊόν ή υπηρεσία. 

Στο κόστος παραγωγής περιλαμβάνονται δαπάνες που αφορούν στην έρευνα και την ανάπτυξη 

του προϊόντος ή της υπηρεσίας, ενώ αποκλείονται όσες αφορούν την προώθηση, προβολή και 

διαφήμιση του προϊόντος. 
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Το ελληνικό σήμα με λίγα λόγια: 

 Η υιοθέτηση του Ελληνικού Σήματος πιστοποιεί με ασφάλεια το προϊόν ή την 

υπηρεσία για την ελληνικότητα τους . 

 Δεν συνδέεται με ισχυρισμό ποιότητας παρά μόνο με την εθνικότητα της 

προστιθέμενης αξίας. Στην πραγματικότητα, η ελληνική νομοθεσία αποτελεί μια 

καινοτομία στην Ευρώπη και αποτελεί πρότυπο που άλλες χώρες σχεδιάζουν να 

υιοθετήσουν. 

 Το Ελληνικό Σήμα, είναι κρατικό, απονέμεται όμως προαιρετικά εφόσον αυτό 

ζητηθεί από τις επιχειρήσεις.  

 Υπάρχουν ήδη Κανονισμοί απονομής Ελληνικού Σήματος για το γάλα, τα 

γαλακτοκομικά και τα αλκοολούχα ποτά. 

 To κόστος απόκτησης του σήματος ποικίλει, ανάλογα με τον κανονισμό και με τον 

φορέα απονομής του. 

 Το δικαίωμα χρήσης του Σήματος απονέμεται για αόριστη διάρκεια. Ο δικαιούχος 

οφείλει καθ’ όλη την διάρκεια χρήσης του να συμμορφώνεται µε τις προϋποθέσεις 

χορήγησής του, όπως κάθε φορά ισχύουν. 

 Οι φορείς του Σήματος επωφελούνται από την αναγνωρισιμότητα του τόσο εντός 

όσο και εκτός της χώρας. 

2.1.2 Επιτροπή Ελληνικού Σήματος «NATIONAL COMMITTEE OF THE HELLENIC TRADEMARK» 

(Συγκρότηση- Σύνθεση- Λειτουργία) 

Στη Διεύθυνση Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και 

προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείο Οικονομίας Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού 

συνιστάται «Επιτροπή Ελληνικού Σήματος» (ΕΕΣ), με αντικείμενο την υποβολή προτάσεων προς 

τον αρμόδιο Υπουργό Υπουργείο Οικονομίας Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού για την έκδοση 

Κανονισμών και το συντονισμό των διαδικασιών για την απονομή του Σήματος Ελληνικών 

Προϊόντων- Υπηρεσιών. Η ΕΕΣ» έχει αποφασιστική αρμοδιότητα, ως προς την θέσπιση και τον 

συντονισμό των διαδικασιών με τις οποίες θα απονέμεται το Ελληνικό Σήμα. 

Η ΕΕΣ, συγκροτείται από: 

α) Το Γενικό Γραμματέα Εμπορίου, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή το Γενικό Διευθυντή 

Εσωτερικού Εμπορίου της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου. 
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β) Τρεις εκπροσώπους της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικού Εμπορίου της Γενικής 

Γραμματείας Εμπορίου με τους αναπληρωτές τους, εκ των οποίων ένας εκπρόσωπος του 

Τμήματος Καταχώρισης Σημάτων και ένας εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Τιμών Τροφίμων 

και Ποτών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου. 

γ) Τρεις εκπροσώπους της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων με τους αναπληρωτές τους. 

δ) Έναν εκπρόσωπο του Εθνικού Συμβουλίου Καταναλωτών με τον αναπληρωτή του. 

ε) Έναν εκπρόσωπο του Οργανισμού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων 

με τον Αναπληρωτή του. 

στ) Έναν εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας με τον αναπληρωτή του. 

ζ) Έναν εκπρόσωπο του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) με τον αναπληρωτή 

του. 

η) Έναν εκπρόσωπο του Γενικού Χημείου του Κράτους με τον αναπληρωτή του. 

θ) Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τον 

αναπληρωτή του. 

ι) Έναν εκπρόσωπο του Εθνικού Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) με τον αναπληρωτή 

του. 

Τα μέλη της ΕΕΣ των περιπτώσεων ε΄ έως ι΄ συμμετέχουν στην Επιτροπή κατά περίπτωση, 

εφόσον συζητείται θέμα της αρμοδιότητάς τους, μετά από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου 

προ 10 ημερών, στην οποία αναγράφονται και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Εφόσον 

πρόκειται να συζητηθούν θέματα που αφορούν τη λειτουργία της Επιτροπής, γενικού ή 

διατομεακού ενδιαφέροντος καλούνται υποχρεωτικά όλα τα μέλη. 

Ο Πρόεδρος και τα λοιπά μέλη της επιτροπής ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Για την έκδοση της απόφασης, οι δημόσιες υπηρεσίες και οι 

φορείς, εκπρόσωποι των οποίων μετέχουν ως μέλη στην ΕΕΣ, προτείνουν εγγράφως τους 

εκπροσώπους τους. Ως μέλη της ΕΕΣ επιλέγονται πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με 

ειδικές γνώσεις ή με εμπειρία στους επιδιωκόμενους σκοπούς της. Με την ίδια απόφαση 

ορίζεται ο γραμματέας της ΕΕΣ και ο αναπληρωτής του, οι οποίοι πρέπει να είναι υπάλληλοι του 

Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Η γραμματειακή και διοικητική 

υποστήριξη της ΕΕΣ παρέχεται από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και προστασίας 

Καταναλωτή. 

Η θητεία των μελών της είναι διετής και μπορεί να ανανεωθεί με απόφαση του Υπουργού 

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Τα μέλη είναι δυνατόν να ανακληθούν κατά τη 
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διάρκεια της θητείας τους ύστερα από υποβολή σχετικού αιτήματος του φορέα που τα πρότεινε 

προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Οι φορείς προτείνουν στον 

Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας τα νέα μέλη για τον υπόλοιπο χρόνο της 

θητείας. 

Ο Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας μπορεί με αιτιολογημένη πράξη να 

παύσει μέλος της ΕΕΣ και να ζητήσει τον ορισμό νέου μέλους σύμφωνα με την παράγραφο 4. 

Επίσης παύεται μέλος των περ. α΄ έως δ΄ της παρ. 2 το οποίο απουσίασε αδικαιολόγητα από 

τρεις διαδοχικές συνεδριάσεις της ΕΕΣ, παρότι κλήθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

παράγραφο 3. Για την εφαρμογή της παρούσας στα υπόλοιπα μέλη, απαιτείται να έχει 

προηγηθεί νόμιμη κλήση σύμφωνα με την παράγραφο 3. Για το υπόλοιπο της θητείας του 

αποχωρούντος μέλους ορίζεται νέο, σύμφωνα με την παρ.  

Η ΕΕΣ συνέρχεται στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και προστασίας Καταναλωτή τακτικά, 

τουλάχιστον μία φορά το μήνα και έκτακτα είτε με πρόσκληση του Προέδρου της είτε ύστερα 

από αίτηση ενός τρίτου τουλάχιστον των μελών της. Τα μέλη της ΕΕΣ κατά την εκτέλεση των 

καθηκόντων τους ενεργούν συλλογικά. Ο Πρόεδρος καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας 

διάταξης, καθώς και τους εισηγητές. Χρέη εισηγητών εκτελούν, κατά περίπτωση, υπάλληλοι των 

αρμοδίων Υπηρεσιών, ενδεικτικά του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και 

Ναυτιλίας (Υπ.Α.Α.Ν), Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Υπ.Ε.Κ.Α.), 

του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Υπ.Α.Α.Τ.), του Εθνικού Φορέα Ελέγχου 

Τροφίμων (ΕΦΕΤ), του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) και του Γενικού Χημείου του 

Κράτους ή εκπρόσωποι ιδιωτικών φορέων, καθώς και μεμονωμένοι επιστήμονες – 

εμπειρογνώμονες που ορίζονται με απόφαση της ΕΕΣ. 

Η ΕΕΣ μπορεί με απόφασή της να συγκροτεί επιτροπές και ομάδες εργασίας ή να δίδει εντολή 

σε συγκεκριμένα μέλη της για την εξέταση θεμάτων που εμπίπτουν στο πλαίσιο των 

αρμοδιοτήτων της. Στις επιτροπές και ομάδες εργασίας μπορούν να συμμετέχουν και πρόσωπα 

που δεν αποτελούν μέλη της και τα οποία προέρχονται από τον ιδιωτικό ή το Δημόσιο Τομέα 

του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28) και έχουν προηγούμενη εμπειρία και προϋπηρεσία στο 

σχετικό κλάδο στον οποίο αφορά το εκάστοτε προς εξέταση θέμα. Το έργο των επιτροπών και 

των ομάδων εργασίας κατευθύνεται από μέλη της ΕΕΣ. Οι μελέτες, τα πορίσματα, οι εισηγήσεις 

και οι γνωμοδοτήσεις των επιτροπών και των ομάδων εργασίας υποβάλλονται στην ΕΕΣ. 

2.1.3 Αρμοδιότητες της ΕΕΣ 

Η ΕΕΣ έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

1. Κατόπιν διενέργειας δημόσιας διαβούλευσης, εισηγείται προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας το περιεχόμενο των κανονισμών σχετικά: 

1.1. με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες για τις οποίες απονέμεται το Σήμα, 

1.2. τις διαδικασίες, τους όρους, τις προϋποθέσεις και το τέλος απονομής του, 
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1.3. τους φορείς που απονέμουν το Σήμα, ελέγχουν την τήρηση των όρων και των 

προϋποθέσεων απονομής και διατήρησής του και επιβάλλουν κυρώσεις σε 

περιπτώσεις παράβασής τους, 

1.4. τις προδιαγραφές που πρέπει να τηρούν οι φορείς που απονέμουν το σήμα, 

2. Εκδίδει τον Κανονισμό Λειτουργίας της, 

3. Εξετάζει ενστάσεις σε περιπτώσεις μη απονομής του Σήματος, μη έγκρισης της 

μεταβίβασής του ή επιβολής κυρώσεων, 

4. Ενημερώνει και παρέχει πληροφοριακά στοιχεία στις αρμόδιες αρχές, στους 

καταναλωτές και στις επιχειρήσεις, 

5. Οργανώνει ή συμμετέχει σε σεμινάρια, προγράμματα, συνέδρια, διαλέξεις ή δημόσιες 

συζητήσεις κ.λπ., για την ανάπτυξη και διάδοση του Σήματος, 

6. Εποπτεύει το Ηλεκτρονικό Μητρώο Ελληνικών 

7. Προϊόντων – Υπηρεσιών και θέτει τις προδιαγραφές λειτουργίας του, 

8. Τηρεί ιστοσελίδα, στην οποία αναρτώνται οι Κανονισμοί Απονομής του Ελληνικού 

Σήματος, καθώς και κάθε άλλη σχετική με το Σήμα πληροφορία. 

Για την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων της η ΕΕΣ μπορεί να ζητά την τεχνική και επιστημονική 

υποστήριξη Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα, του ΕΛΟΤ, του ΕΦΕΤ, του Γενικού Χημείου του 

Κράτους, του Υπ.Α.Α.Τ. ή του Υπ.Ε.Κ.Α. (πλέον Υπουργείο παραγωγικής Ανασυγκρότησης, 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας), είτε ιδιωτικών φορέων και μεμονωμένων εμπειρογνωμόνων της 

ημεδαπής ή αλλοδαπής. 

2.1.4 Κανονισμοί απονομής Ελληνικού Σήματος 

Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του κατά 

περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, έπειτα από πρόταση της ΕΕΣ, εκδίδονται οι Κανονισμοί 

Απονομής Ελληνικού Σήματος, ανά κατηγορία προϊόντων και υπηρεσιών. Τα προϊόντα και οι 

υπηρεσίες για τις οποίες απονέμεται το Σήμα, μπορεί να φέρουν πρόσθετες ενδείξεις ανάλογα 

με τη φύση τους, τα χαρακτηριστικά τους και την εγχώρια παραγόμενη προστιθέμενη αξία. Η 

ΕΕΣ πριν από την έκδοση των κανονισμών οφείλει να διεξάγει δημόσια διαβούλευση. Οι 

Κανονισμοί Απονομής Ελληνικού Σήματος περιέχουν κατ’ ελάχιστον: 

α) Τον φορέα που απονέμει το Σήμα ανά κατηγορία προϊόντων και υπηρεσιών, διενεργεί 

ελέγχους για την τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων απονομής και διατήρησής του και 

επιβάλλει κυρώσεις. 

β) Τα κριτήρια, τις προϋποθέσεις απονομής του Σήματος και τις ειδικές προδιαγραφές ή 

συνοδευτικές λεκτικές επεξηγήσεις, που ενδεχομένως απαιτούνται για κάθε προϊόν και 

υπηρεσία, καθώς και το ύψος των τελών για την απονομή, τη μεταβίβαση, τη διατήρηση και την 

ανανέωση του Σήματος. 

γ) Τα δικαιώματα και της υποχρεώσεις αυτών που δικαιούνται να χρησιμοποιούν το Σήμα. 
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δ) Τους όρους υπό τους οποίους επιτρέπεται η χρήση του Σήματος, έπειτα από αίτημα του 

ενδιαφερομένου στον φορέα απονομής. Σε περίπτωση μεταβίβασης, ο δικαιούχος θα πρέπει να 

πληροί τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις απονομής του Σήματος. Η μεταβίβαση ισχύει μόνο 

μετά την καταχώριση της εγκριτικής απόφασης του φορέα απονομής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Σήματος Ελληνικών Προϊόντων – Υπηρεσιών. 

ε) Τη διαδικασία διενέργειας τακτικών και εκτάκτων ελέγχων από το φορέα απονομής. 

στ) Τις περιπτώσεις που ο φορέας απονομής διατάσσει την προσωρινή ή οριστική ανάκληση του 

δικαιώματος της χρήσης του Σήματος. 

ζ) Το φορέα ή τους φορείς, που μπορούν στο πλαίσιο των κείμενων διατάξεων, να 

συνεργάζονται με την ΕΕΣ για τη διενέργεια ελέγχων και την εφαρμογή των αντίστοιχων 

Κανονισμών. 

2.1.5 Υποχρεώσεις του Φορέα Απονομής Σήματος 

Ο φορέας απονομής του σήματος τηρεί συγκεκριμένες προδιαγραφές που διασφαλίζουν ότι 

έχει τη διοικητική συγκρότηση και την τεχνική επάρκεια και τεχνογνωσία για την απονομή του 

Σήματος και τη διενέργεια ελέγχων για το συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία. 

Ο Κανονισμός που εκδίδεται λαμβάνει ιδιαίτερα υπόψη τα κριτήρια του ιδίου άρθρου, τις 

πιστοποιήσεις που έχει λάβει και τα πρωτόκολλα που τηρεί ο φορέας απονομής, καθώς και την 

εμπειρία του σε πιστοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών. Το έργο της απονομής και του ελέγχου 

του Σήματος, ανά κατηγορία προϊόντος ή υπηρεσίας, μπορεί να ανατεθεί σε ένα μόνο φορέα 

στην επικράτεια ή ανά περιφέρεια ή νομό. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, ο φορέας 

απονομής μπορεί να ζητά πληροφορίες από άλλα ελεγκτικά όργανα ή φορείς, όποτε αυτό 

κρίνεται αναγκαίο και σκόπιμο. Εφόσον από τη δημόσια διαβούλευση για την έκδοση του 

Κανονισμού Απονομής, σύμφωνα με το άρθρο 187, ή με άλλο τρόπο καταστεί γνωστό στην ΕΕΣ 

ότι το έργο του φορέα απονομής μπορεί να ανατεθεί στην ίδια γεωγραφική περιφέρεια σε 

περισσότερους φορείς, διενεργείται από την ΕΕΣ συγκριτική αξιολόγηση των φορέων που 

εκδηλώνουν ενδιαφέρον μέσα σε συγκεκριμένη προθεσμία, προκειμένου να επιλεγεί ο φορέας. 

Η ΕΕΣ μπορεί να διενεργεί ελέγχους στους φορείς απονομής σχετικά με την τηρούμενη 

διαδικασία απονομής του Σήματος και επιβολής κυρώσεων, να απευθύνει συστάσεις και να 

εκδίδει οδηγίες. Αν η ΕΕΣ διαπιστώσει ότι ο φορέας δεν πληροί τις προδιαγραφές που 

απαιτούνται από τον κανονισμό απονομής ή από το παρόν άρθρο μπορεί να αποφασίσει την 

αντικατάστασή του. 

2.1.6 Ηλεκτρονικό Μητρώο Ελληνικών Προϊόντων –Υπηρεσιών 

Στη Διεύθυνση Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου 

τηρείται το Ηλεκτρονικό Μητρώο Ελληνικών Προϊόντων – Υπηρεσιών, στο οποίο καταχωρίζεται 
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ανά κατηγορία προϊόντος και υπηρεσίας κάθε απονομή, ανανέωση, μεταβίβαση και ανάκληση 

προσωρινή ή οριστική της χρήσης του Σήματος. 

Το Μητρώο περιλαμβάνει την επωνυμία της επιχείρησης, το είδος και την υποχρεωτική 

ονομασία πώλησης, εφ’ όσον προβλέπεται, και την κατηγορία των προϊόντων και υπηρεσιών, 

στα οποία έχει απονεμηθεί το Σήμα. Με κανονισμό της ΕΕΣ μπορεί να εξειδικεύονται τα 

στοιχεία, τα οποία καταχωρίζονται στο Μητρώο, ανά κατηγορία προϊόντος ή υπηρεσίας, καθώς 

και να ρυθμίζονται άλλα ζητήματα τεχνικού και λεπτομερειακού χαρακτήρα σχετικά με την 

τήρηση του Μητρώου, τις καταχωρίσεις, την ασφαλή πρόσβαση και την πιστοποίηση των 

χρηστών. 

Η καταχώριση των στοιχείων στην βάση δεδομένων του Μητρώου γίνεται ηλεκτρονικά 

απευθείας από τον φορέα απονομής, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την πληρότητα και 

ορθότητα των στοιχείων που καταχωρεί. Διόρθωση των στοιχείων επιτρέπεται μετά από αίτημα 

του δικαιούχου χρήσης του Σήματος, εφόσον επικαλείται και προσκομίζει στον φορέα τα ορθά 

στοιχεία. 

Το τμήμα του Μητρώου που αφορά στα ευρετήρια δικαιούχων του Σήματος και ονομασίας 

πώλησης προϊόντων και παροχής υπηρεσιών, είναι δημόσιο και ελεύθερα προσβάσιμο. 

Η Διεύθυνση Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας σε συνεργασία με τη Διεύθυνση 

Πληροφορικής της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου υποχρεούται να τηρεί όλα τα απαιτούμενα 

πρωτόκολλα και τις τεχνικές προδιαγραφές προκειμένου να διασφαλίζεται η ασφάλεια και η 

ακεραιότητα της βάσης δεδομένων του Μητρώου. 

2.1.7 Απονομή του δικαιώματος χρήσης του Ελληνικού Σήματος 

Το δικαίωμα χρήσης του σήματος απονέμεται για συγκεκριμένα προϊόντα ή υπηρεσίες και 

παρέχει στον δικαιούχο τη δυνατότητα: 

α) να επιθέτει το Σήμα αποκλειστικά και μόνο στα προϊόντα για τα οποία έχει 

απονεμηθεί και στη συσκευασία αυτών, 

β) να χαρακτηρίζει με το Σήμα τις υπηρεσίες για τις οποίες αυτό έχει απονεμηθεί, 

γ) να χρησιμοποιεί το Σήμα για την προβολή και την προώθηση των προαναφερόμενων 

προϊόντων και των υπηρεσιών. 

Ο φορέας απονομής οφείλει κατόπιν αιτήματος του δικαιούχου χρήσης του Σήματος να χορηγεί 

βεβαίωση καταχώρισης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Ελληνικών Προϊόντων – Υπηρεσιών, η οποία 

πιστοποιεί το δικαίωμα χρήσης του Σήματος για συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία και αναφέρει 

τους όρους χρήσης σύμφωνα με τον Κανονισμό. 
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2.1.8 Διαδικασία απονομής Ελληνικού Σήματος 

Για την απονομή του δικαιώματος χρήσης του Σήματος ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση – 

υπεύθυνη δήλωση, έντυπα ή ηλεκτρονικά. 

Η αίτηση– υπεύθυνη δήλωση περιέχει κατ’ ελάχιστο: 

α) Επί φυσικών προσώπων, το ονοματεπώνυμο, το επάγγελμα και τη διεύθυνση του 

αιτούντος. Επί νομικών προσώπων, την μορφή, την επωνυμία και τον διακριτικό τίτλο 

αυτών, την έδρα και το νόμιμο εκπρόσωπο τους,  

β) Τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τις οποίες πρόκειται το Σήμα να διακρίνει. 

γ) Δήλωση ότι τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες πληρούν τις προδιαγραφές που τάσσονται με τον 

Κανονισμό που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 187. 

δ) Δήλωση ότι πέραν του Κανονισμού τα προϊόντα και οι υπηρεσίες πληρούν τις 

προδιαγραφές που τάσσονται από την Ελληνική, Ευρωπαϊκή και Διεθνή Νομοθεσία ιδίως 

όσον αφορά την παραγωγή, τυποποίηση και διανομή τους, την υγιεινή και την ασφάλεια 

αυτών κατά τη χρήση και ανάλωση τους. 

ε) Δήλωση ότι ο αιτών δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα την τελευταία τριετία για 

παραβίαση της νομοθεσίας περί διανοητικής ιδιοκτησίας, της αγορανομικής νομοθεσίας 

και της ειδικότερης νομοθεσίας που αφορά στο προϊόν ή στην υπηρεσία για την οποία 

αιτείται την απονομή του Σήματος. Αν την απονομή του Σήματος αιτείται προσωπική 

εταιρεία, η δήλωση αυτή αφορά, πέραν από τον νόμιμο εκπρόσωπο ή το διαχειριστή της, 

και τους εταίρους της. 

2.1.9 Διαδικασία ελέγχου χρήσης Ελληνικού Σήματος 

Για τους εργαστηριακούς ελέγχους, τους ελέγχους οικονομικών στοιχείων εισροών /εκροών και 

τους ελέγχους στις εγκαταστάσεις παραγωγής ή παροχής της υπηρεσίας συντάσσεται έκθεση 

από το διενεργούντα, όπως αυτός ορίζεται από τον οικείο Κανονισμό απονομής του σήματος, 

τον έλεγχο που υποβάλλεται αμελλητί στο φορέα απονομής, ο οποίος με βάση αυτή μπορεί είτε 

να απονείμει το Σήμα, είτε να ανακαλέσει το δικαίωμα χρήσης του Σήματος είτε να απορρίψει 

αιτιολογημένα το αίτημα είτε να τάξει προθεσμία, μέσα στην οποία ο αιτών πρέπει να 

συμμορφωθεί με τις υποδείξεις του προκειμένου να επανεξεταστεί το αίτημα απονομής. Στην 

τελευταία αυτή περίπτωση, μπορεί από τον Κανονισμό να προβλέπεται η καταβολή πρόσθετου 

τέλους, εφόσον είναι αναγκαία η διενέργεια νέων ελέγχων για την πιστοποίηση της 

συμμόρφωσης του αιτούντος με τις υποδείξεις του φορέα απονομής. 

Επίσης, όπου από τον Κανονισμό απαιτείται: 
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 η διενέργεια εργαστηριακών ελέγχων στο προϊόν, ο αιτών οφείλει μέσα σε προθεσμία 

που τάσσει ο αρμόδιος για την απονομή του Σήματος φορέας να προσκομίσει δείγμα 

του προϊόντος στα γραφεία του φορέα, ή σε εγκεκριμένο για τη διενέργεια ελέγχων 

εργαστήριο. 

 επιτόπιος έλεγχος στις εγκαταστάσεις παραγωγής του προϊόντος ή παροχής της 

υπηρεσίας, αυτός διενεργείται από υπαλλήλους του φορέα ή τρίτα πρόσωπα, στους 

οποίους έχει ειδικά ανατεθεί το έργο αυτό και οι οποίοι διαθέτουν τις κατάλληλες 

γνώσεις για τον έλεγχο των εγκαταστάσεων και την πιστοποίηση αυτών. Ο ως άνω 

επιτόπιος έλεγχος διενεργείται σε εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέσα σε προθεσμία 

δεκαπέντε ημερών από την υποβολή της αίτησης απονομής του Σήματος 

 η διενέργεια ελέγχου εισροών / εκροών, ο φορέας μπορεί να ζητά από τον αιτούντα τα 

σχετικά τιμολόγια καθώς και τις σχετικές συμβάσεις προμήθειας. 

Ο φορέας απονομής του Σήματος δικαιούται να ζητήσει οποιοδήποτε συμπληρωματικό στοιχείο 

από τον ενδιαφερόμενο προκειμένου να του απονείμει το Σήμα. 

Το δικαίωμα χρήσης του Σήματος απονέμεται για τρία έτη και μπορεί να ανανεώνεται για 

ισόχρονα διαστήματα, ύστερα από υποβολή σχετικής αίτησης του δικαιούχου στον αρμόδιο 

φορέα απονομής, τους τελευταίους δύο μήνες κάθε τριετίας. Για την ανανέωση, ο δικαιούχος 

υποβάλλει ηλεκτρονικά υπεύθυνη δήλωση ότι πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις 

απονομής σύμφωνα με τον ισχύοντα, κατά τα χρόνο ανανέωσης, Κανονισμό του άρθρου 187.  

Εφόσον, για την ανανέωση απαιτείται η διενέργεια ελέγχων από το φορέα απονομής, αυτός 

ορίζει προθεσμία μέσα στην οποία προσκομίζεται δείγμα του προϊόντος ή διενεργείται έλεγχος 

στις εγκαταστάσεις. Στις περιπτώσεις αυτές μπορεί να προβλέπεται από τον Κανονισμό του 

άρθρου 185 τέλος ανανέωσης. 

2.1.10 Κυρώσεις – Ανάκληση του δικαιώματος χρήσης Ελληνικού Σήματος 

Ο φορέας απονομής του Σήματος μπορεί να επιβάλλει προς τους δικαιούχους χρήσης του 

Σήματος, σε περίπτωση παραβίασης του παρόντος νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται 

σύμφωνα με το άρθρο 187 και ανάλογα με την βαρύτητα και τη διάρκεια της, τις ακόλουθες 

κυρώσεις: 

α) έγγραφη σύσταση με τον ορισμό προθεσμίας συμμόρφωσης 

β) προσωρινή ή οριστική ανάκληση του δικαιώματος 

χρήσης του Σήματος. 

Οι κυρώσεις της παρ. 1 επιβάλλονται όταν από τον έλεγχο προκύψει ότι: 
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- το προϊόν ή η υπηρεσία για τα οποία απονεμήθηκε το Σήμα δεν τηρούν τις 

προδιαγραφές και τις προϋποθέσεις που τάσσει ο Κανονισμός που εκδίδεται σύμφωνα 

με το άρθρο 187 ή 

- γίνεται αντικανονική ή παραπλανητική χρήση σε έντυπα ή διαφημιστικό υλικό ή 

- παρέχονται προς το φορέα απονομής σκοπίμως παραπλανητικές ή ψευδείς 

πληροφορίες. 

Σε περίπτωση προσωρινής ανάκλησης, ο φορέας μπορεί να επιβάλει στο δικαιούχο τη 

συμμόρφωση σε συγκεκριμένα μέτρα προκειμένου να αρθεί η ανάκληση. Σε περίπτωση 

οριστικής ανάκλησης ο φορέας αποφασίζει για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν σχετικά με τα 

προϊόντα, που ήδη φέρουν το Σήμα και οφείλει να καταστήσει γνωστή, στο ευρύ κοινό με κάθε 

πρόσφορο μέσο, την ανάκληση και τη διαγραφή από το Ηλεκτρονικό Μητρώο. Ιδίως ο φορέας 

μπορεί να διατάξει την αφαίρεση και την καταστροφή των Σημάτων από προϊόντα που δεν 

πληρούν τις προδιαγραφές που τάσσονται από τον παρόντα νόμο και τους Κανονισμούς του 

άρθρου 187. 

Αν Σήμα χρησιμοποιείται από μη δικαιούχο, χωρίς να αποκλείονται τυχόν ποινικές ευθύνες, ο 

Γενικός Γραμματέας Εμπορίου: 

α) επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο το ύψος του οποίου ανέρχεται από 3.000 έως 300.000 ευρώ, 

ανάλογα με το βάρος, τη διάρκεια παράβασης καθώς και την ποσότητα και την αξία των 

παράνομων προϊόντων / υπηρεσιών που έχουν πωληθεί ή παρασχεθεί, 

β) διατάσσει την αφαίρεση και την καταστροφή των Σημάτων από τα προϊόντα που έχουν 

παραχθεί και διακινηθεί παράνομα και αν δεν είναι εφικτό την καταστροφή των προϊόντων  

γ) διατάσσει την παύση χρήσης του Σήματος για την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών  

δ) καθιστά γνωστή με κάθε πρόσφορο μέσο στο ευρύ κοινό, την παράνομη χρήση του Σήματος. 

Ο φορέας και ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, για τις περιπτώσεις 

της παραγράφου 4, πριν από την επιβολή κυρώσεων υποχρεούνται να καλέσουν τον 

ελεγχόμενο να εκφράσει τις απόψεις του. 

 

2.2 Νομοθετικό περιβάλλον κλάδων μεταποίησης και εποπτικός μηχανισμός 

Η ειδικότερη νομοθεσία των υπό εξέταση κλάδων, προέρχεται από την ΕΕ,  αποτελεί ευθύνη 

κυρίως της ΓΓ Βιομηχανίας και εξειδικεύεται για κάθε κλάδο. 
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2.2.1 Εποπτεία της αγοράς 

Η εποπτεία αγοράς Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την αποτελεσματική εποπτεία της αγοράς 

τους. Είναι υπεύθυνα για τη διοργάνωση και τη διενέργεια διεξοδικών ελέγχων για να 

διαπιστωθεί ότι τα προϊόντα που καλύπτονται από την κοινοτική νομοθεσία περί 

εναρμονίσεως ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της προστασίας των δημόσιων συμφερόντων 

όπως, κυρίως, η υγεία ή η ασφάλεια. 

Στην Ελλάδα ο έλεγχος διενεργείται από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας σε συνεργασία με 

τις  Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Περιφερειών. Ειδικότερα για τον κανονισμό REACH αρμόδιο 

για τον έλεγχο είναι το Γενικό Χημείο του Κράτους ενώ για τη σήμανση των 

κλωστουφαντουργικών-ενδυμάτων και υποδημάτων αρμόδια είναι η ΓΓ Εμπορίου και 

Προστασίας Καταναλωτή σε συνεργασία με τις  Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Περιφερειών. 

Οι αρμόδιες αρχές εποπτείας της αγοράς σε κάθε κράτος μέλος διασφαλίζουν την εποπτεία των 

προϊόντων στην κοινοτική αγορά. Είναι επιφορτισμένες με τη διασφάλιση: 

 του ελέγχου συμμόρφωσης με τις απατήσεις ασφάλειας των προϊόντων· 

 της παρακολούθησης των καταγγελιών ή των εκθέσεων σχετικά με τους κινδύνους που 
συνδέονται με τα προϊόντα· 

 του ελέγχου των ατυχημάτων και των βλαβών στην υγεία που υπάρχει υπόνοια ότι 
προκλήθηκαν από τα προϊόντα αυτά· 

 της επαλήθευσης των διορθωτικών ενεργειών· 

 της παρακολούθησης και της επικαιροποίησης των επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων 
που αφορούν θέματα ασφάλειας· 

 της παρακολούθησης των κοινοποιήσεων των επικίνδυνων προϊόντων στο RAPEX. 

Τα κράτη μέλη οφείλουν να συνεργάζονται μεταξύ τους και να διασφαλίζουν την ανταλλαγή 

πληροφοριών μεταξύ των ίδιων και της Επιτροπής και των σχετικών κοινοτικών οργανισμών. 

Οι αρχές εποπτείας της αγοράς διενεργούν τους ενδεδειγμένους ελέγχους σχετικά με τα 

χαρακτηριστικά των προϊόντων, μέσω του ελέγχου εγγράφων και ενδεχομένως μέσω φυσικών 

εργαστηριακών ελέγχων και έχουν τη δυνατότητα να απαιτούν από τους οικονομικούς φορείς 

τις αναγκαίες πληροφορίες και να επισκέπτονται τις εγκαταστάσεις των οικονομικών φορέων για 

να ασκούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και με τη δέουσα ανεξαρτησία τα εποπτικά τους 

καθήκοντα. 

Όταν οι αρχές εντοπίζουν ένα προϊόν που παρουσιάζει κίνδυνο, ειδοποιούν τους χρήστες 

λαμβάνοντας τα ενδεδειγμένα μέτρα. Όταν το προϊόν παρουσιάζει σοβαρό κίνδυνο, τα κράτη 

μέλη φροντίζουν ώστε: 

 να τροποποιηθεί το προϊόν στο RAPEX· 

http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/single_market_for_goods/technical_harmonisation/index_el.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/single_market_for_goods/technical_harmonisation/index_el.htm
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 να ανακληθεί ή να αποσυρθεί το προϊόν· 

 να τροποποιηθεί το προϊόν και να εξαλειφθεί ο κίνδυνος. 

Σε περίπτωση κινδύνου, τα κράτη μέλη κοινοποιούν χωρίς καθυστέρηση την απόφασή τους στον 

σχετικό οικονομικό φορέα και στην Επιτροπή, εκθέτοντας τους ακριβείς λόγους για τους οποίους 

ελήφθη. 

Όσον αφορά τους ελέγχους των προϊόντων που εισέρχονται στην κοινοτική αγορά, τα κράτη 

μέλη παρέχουν στις τελωνειακές αρχές τα αναγκαία μέσα, ώστε να διασφαλίζονται οι 

ενδεδειγμένοι έλεγχοι όσον αφορά την ασφάλεια των προϊόντων, πριν από τη θέση τους σε 

ελεύθερη κυκλοφορία. Σε περίπτωση που υπάρχει σοβαρός κίνδυνος, εικαζόμενος ή 

πραγματικός, ή σε περίπτωση που το προϊόν δεν συνοδεύεται από τα απαιτούμενα έγγραφα, οι 

τελωνειακές αρχές αναστέλλουν τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία του εν λόγω προϊόντος. 

Οι αρχές εποπτείας της αγοράς και οι τελωνειακές αρχές συνεργάζονται ώστε να διασφαλιστεί ο 

αποτελεσματικός έλεγχος της ασφάλειας των προϊόντων. 

2.2.2 Σήμανση CE (Conformité Européenne) 

Η σήμανση CE δηλώνει ότι ένα προϊόν είναι σύμφωνο με τη νομοθεσία της ΕΕ 

και, κατά συνέπεια, μπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερα εντός της ευρωπαϊκής 

αγοράς. Με την τοποθέτηση του σήματος CE σε ένα προϊόν, ο κατασκευαστής 

δηλώνει, με δική του ευθύνη, ότι το προϊόν ικανοποιεί όλες τις νομικές 

απαιτήσεις σχετικά με τη σήμανση CE, και συνεπώς μπορεί να πωληθεί σε όλο τον Ευρωπαϊκό 

Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ, τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ και οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων 

Συναλλαγών (ΕΖΕΣ), δηλαδή η Ισλανδία, η Νορβηγία και το Λιχτενστάιν). Το ίδιο ισχύει και για 

τα προϊόντα που κατασκευάζονται σε άλλες χώρες και πωλούνται στον ΕΟΧ. 

Ωστόσο, δεν απαιτείται για όλα τα προϊόντα να φέρουν το σήμα CE, αλλά μόνον οι 

κατηγορίες προϊόντων που αναφέρονται στις οδηγίες της ΕΕ για τη σήμανση CE. 

Η σήμανση CE δεν δηλώνει ότι ένα προϊόν κατασκευάστηκε στον ΕΟΧ, αλλά απλά ότι το προϊόν 

έχει αξιολογηθεί προτού κυκλοφορήσει στην αγορά και συνεπώς ικανοποιεί τις ισχύουσες 

νομοθετικές απαιτήσεις (π.χ. εναρμονισμένο επίπεδο ασφάλειας) που επιτρέπουν την πώλησή 

του σε αυτή την αγορά. Ειδικότερα, σημαίνει ότι ο κατασκευαστής: 

- επαλήθευσε τη συμμόρφωση του προϊόντος με όλες τις σχετικές βασικές απαιτήσεις 

(π.χ. απαιτήσεις σχετικές με την υγεία, την ασφάλεια ή το περιβάλλον) που 

προβλέπονται στις ισχύουσες οδηγίες και 

- φρόντισε για την εξέτασή του από ανεξάρτητο οργανισμό αξιολόγησης της 

συμμόρφωσης, εφόσον αυτό προβλέπουν οι ισχύουσες οδηγίες. 
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Ο κατασκευαστής είναι υπεύθυνος για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης, την κατάρτιση 

τεχνικού φακέλου, την έκδοση δήλωσης συμμόρφωσης, καθώς και για την τοποθέτηση του 

σήματος CE σε ένα προϊόν. Οι διανομείς πρέπει να ελέγχουν ότι το προϊόν φέρει το σήμα CE και 

ότι έχουν υποβληθεί τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Αν το προϊόν εισάγεται από χώρα εκτός 

ΕΟΧ, ο εισαγωγέας οφείλει να επαληθεύσει ότι ο κατασκευαστής έχει προβεί στις αναγκαίες 

ενέργειες και ότι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι διαθέσιμα για όποιον τα ζητήσει. 

2.2.3 Κανονισμός REACH 

Τα αρχικά REACH προέρχονται από τις λέξεις Registration (Καταχώριση), Evaluation 

(Αξιολόγηση), Authorisation (Αδειοδότηση) και Restriction of Chemicals (Περιορισμοί χημικών 

προϊόντων). Τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουνίου 2007. 

REACH είναι ο κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θεσπίστηκε με σκοπό την προστασία της 

ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος από τους κινδύνους που μπορεί να ενέχουν τα 

χημικά προϊόντα και, παράλληλα, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας 

χημικών προϊόντων της ΕΕ. Επίσης, ο κανονισμός αυτός προάγει εναλλακτικές μεθόδους 

αξιολόγησης κινδύνων των ουσιών με σκοπό να μειωθούν οι δοκιμές που διενεργούνται σε ζώα. 

Καταρχήν, ο κανονισμός REACH ισχύει για όλες τις χημικές ουσίες, δηλαδή όχι μόνο αυτές που 

χρησιμοποιούνται σε βιομηχανικές διεργασίες αλλά και αυτές που χρησιμοποιούνται στην 

καθημερινή ζωή όπως, για παράδειγμα, σε προϊόντα καθαρισμού και σε βαφές, καθώς και σε 

αντικείμενα όπως ενδύματα, έπιπλα και ηλεκτρικές συσκευές. Κατά συνέπεια, ο κανονισμός έχει 

επιπτώσεις στην πλειονότητα των επιχειρήσεων της ΕΕ. 

Ο κανονισμός REACH αναθέτει το βάρος της ευθύνης στις επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις 

χρειάζεται να καταχωρίζουν τις ουσίες τους και, για τον σκοπό αυτό, πρέπει να συνεργάζονται 

με τις άλλες επιχειρήσεις που καταχωρίζουν την ίδια ουσία. Ο κανονισμός REACH επηρεάζει ένα 

μεγάλο εύρος επιχειρήσεων από πολλούς κλάδους, ακόμα και εκείνες που ίσως θεωρούν ότι δεν 

έχουν κάποια σχέση με χημικά προϊόντα. 

Σε γενικές γραμμές, στο πλαίσιο του κανονισμού REACH μπορεί και εσείς να έχετε κάποιον από 

τους ακόλουθους ρόλους: 

 Παρασκευαστής: Εάν παρασκευάζετε χημικά προϊόντα, είτε για δική σας χρήση είτε για 

διάθεση σε κάποιον τρίτο (ακόμα και αν πρόκειται για εξαγωγή), τότε μάλλον έχετε 

κάποιες σημαντικές υποχρεώσεις δυνάμει του κανονισμού REACH. 

 Εισαγωγέας: Εάν αγοράζετε κάτι από ένα κράτος μη μέλος της ΕΕ/του ΕΟΧ, μάλλον έχετε 

ορισμένες υποχρεώσεις δυνάμει του κανονισμού REACH. Ίσως πρόκειται για 

μεμονωμένα χημικά προϊόντα, μείγματα για μεταπώληση, ή τελικά προϊόντα όπως 

ενδύματα, έπιπλα ή πλαστικά. 

 Μεταγενέστεροι χρήστες: Οι περισσότερες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν χημικά 

προϊόντα, μερικές φορές χωρίς καν να το αντιλαμβάνονται και, κατά συνέπεια, εάν 
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χειρίζεστε οποιαδήποτε χημικά προϊόντα στο πλαίσιο της βιομηχανικής ή 

επαγγελματικής σας δραστηριότητας, οφείλετε να ελέγξετε τις υποχρεώσεις σας διότι 

μπορεί να έχετε κάποιες υποχρεώσεις δυνάμει του κανονισμού REACH. 

Τα αντικείμενα που εμπίπτουν στον κανονισμό REACH είναι ότι συντίθεται από μία ή 

περισσότερες ουσίες ή μείγματα και το οποίο αποκτά ειδικό σχήμα, επιφάνεια ή σχεδιασμό. 

Μπορεί να παράγεται από φυσικά υλικά, όπως ξύλο ή μαλλί, ή από συνθετικά υλικά, όπως 

πολυμερές του χλωριούχου βινυλίου (PVC). Μπορεί να είναι πολύ απλό, όπως μια ξύλινη 

καρέκλα αλλά μπορεί να είναι και ιδιαίτερα πολύπλοκο, όπως ένας φορητός υπολογιστής, που 

αποτελείται από πολλά μέρη. Τα συνήθη χρησιμοποιούμενα είδη στα νοικοκυριά και στις 

βιομηχανίες αποτελούν αντικείμενα, π.χ. έπιπλα, ρούχα, οχήματα, βιβλία, παιχνίδια, εξοπλισμός 

κουζίνας και ηλεκτρονικός εξοπλισμός. 

2.2.4 Ειδικότερες νομοθεσίες 

2.2.4.1 Παιχνίδι 
 ΚΥΑ Αριθμ. Οικ.3669/194/5.4/2011 (ΦΕΚ 549/Β/7.4.2011) όπως τροποποιήθηκε με την 

ΚΥΑ Αριθμ. Οικ. 996/31/23.1.2013 (ΦΕΚ 137/Β/29.1.2013) 

 Οδηγία 2001/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης 
Δεκεμβρίου 2001 για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων. 

2.2.4.2 Υποδήματα 
 Οδηγία 2001/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης 

Δεκεμβρίου 2001 για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων. 

 ΟΔΗΓΙΑ 94/11/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης 
Μαρτίου 1994 για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών 
διατάξεων των κρατών μελών των σχετικών με την επισήμανση των υλικών που 
χρησιμοποιούνται στα κύρια μέρη των υποδημάτων που προορίζονται να πωληθούν 
στον καταναλωτή 

2.2.4.3 Κλωστοϋφαντουργικά  

 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1007/2011 «Εναρμονισμένες διατάξεις όσον αφορά ορισμένες 
πτυχές της επισήμανσης και της σήμανσης των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, 
ειδικότερα τις ονομασίες των υφανσίμων ινών». 

2.2.4.4 Έπιπλα 

 Κ.Υ.Α. Ζ3-5430/2009 (ΦΕΚ 746/Β’/22-04-2009) «Ανώτατο όριο φορμαλδεΰδης για έπιπλα, 
διακοσμητικά αντικείμενα και πρώτες ύλες αυτών σύνθετης συγκολλημένης ξυλείας – 
Μετανάστευση ορισμένων στοιχείων από παιδικά έπιπλα- Επιτροπή  Επίπλου», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με την Κ.Υ.Α. Ζ3-7835/2011 (ΦΕΚ 2650/Β’/09-11-
2011) «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Ζ3-5430/2009 κοινής υπουργικής απόφασης 
Ανώτατο όριο φορμαλδεΰδης για τα έπιπλα, διακοσμητικά αντικείμενα και πρώτες ύλες 
αυτών σύνθετης συγκολλημένης ξυλείας – Μετανάστευση ορισμένων στοιχείων από 
παιδικά έπιπλα – Επιτροπή Επίπλου»  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=celex:32001L0095
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=celex:32001L0095
http://www.efpolis.gr/el/library2.html?func=startdown&id=262
http://www.efpolis.gr/el/library2.html?func=fileinfo&id=261
http://www.efpolis.gr/el/library2.html?func=fileinfo&id=261
http://www.efpolis.gr/el/library2.html?func=fileinfo&id=261
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Οι ανωτέρω ΚΥΑ κυρώθηκαν με στόχο να θεσπισθεί στην Ελληνική αγορά: 
α) η  κλάση Ε1 φορμαλδεΰδης, ως μέγιστο επιτρεπτό όριο, για έπιπλα, ξύλινα 
διακοσμητικά αντικείμενα και πρώτες ύλες σύνθετης συγκολλημένης ξυλείας 
β) η απαίτηση συμμόρφωσης των παιδικών επίπλων με τα όρια μετανάστευσης 
ορισμένων στοιχείων, όπως αυτά καθορίζονται από τα πρότυπα για την ασφάλεια των 
παιχνιδιών, 

 Οδηγία 2001/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης 
Δεκεμβρίου 2001 για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων. 

2.2.4.5 ΣΥΝΟΨΗ 

Ο παρών κανονισμός προβλέπει τη θέσπιση σαφών κανόνων σχετικά με την οργάνωση και τη 

λειτουργία της διαπίστευσης, στα κράτη μέλη, των οργανισμών αξιολόγησης που είναι 

επιφορτισμένοι με την αξιολόγηση μιας ουσίας, ενός παρασκευάσματος ή άλλου προϊόντος, 

μεταποιημένου ή όχι, το οποίο προορίζεται για την κοινοτική αγορά. 

Έχει μεγάλη σημασία να εξασφαλιστεί υψηλός βαθμός εποπτείας της αγοράς ώστε να 

καλυφθούν οι απαιτήσεις προστασίας των δημόσιων συμφερόντων όπως η υγεία και η 

ασφάλεια γενικότερα, η υγεία και η ασφάλεια στο χώρο εργασίας, η προστασία των 

καταναλωτών, η προστασία του περιβάλλοντος και η δημόσια ασφάλεια. 

Οι κανόνες αυτοί ενισχύουν το ήδη υπάρχον σύστημα, χωρίς να αποδυναμώνουν τα ισχύοντα 

μέσα όπως η οδηγία για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων, τα αποτελέσματα της οποίας ήταν 

σε γενικές γραμμές ικανοποιητικά. 

 

  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=celex:32001L0095
http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/single_market_for_goods/technical_harmonisation/l21253_el.htm
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3 Υπάρχουσα κατάσταση εμπορικής πραγματικότητας 

3.1 Σήματα φορέων 

3.1.1 Ελληνική Άλεση 

 

 

Το λογότυπο «Αλεύρι Ελληνικής Άλεσης» παρέχει διακριτική σήμανση στα άλευρα που 

παράγονται και συσκευάζονται στην Ελλάδα από επιχειρήσεις, μέλη του Συνδέσμου. Σκοπός του 

είναι η ευαισθητοποίηση του καταναλωτικού κοινού για τα άλευρα που παράγονται στη χώρα 

μας, από ελληνικές επιχειρήσεις και στοχεύει στην τήρηση των διεθνών κανόνων ποιότητας και 

των ορθών πρακτικών παραγωγής, με στόχο την ασφάλεια του καταναλωτή και την τήρηση των 

κανόνων του ανταγωνισμού. Μάλιστα το λογότυπο παρέχεται κατόπιν επιθεώρησης και 

πιστοποίησης από τον διεθνώς αναγνωρισμένο φορέα πιστοποιήσεων TÜV HELLAS και 

αναφέρεται ως «Ιδιωτικό Πρωτόκολλο για την ορθή παραγωγή αλεύρου στις Ελληνικές 

Αλευροβιομηχανίες».  

Σε πρακτικό επίπεδο, στόχος είναι ο Έλληνας καταναλωτής να ενημερωθεί, να αναγνωρίσει και 

να προτιμήσει τα άλευρα που φέρουν το σχετικό λογότυπο. Τα οφέλη που προσδοκόνται είναι η 

στήριξη των προϊόντων των μελών του Συνδέσμου και κατ’ επέκταση της Ελληνικής οικονομίας, 

η εξασφάλιση της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων της ελληνικής αλευροβιομηχανίας και η 

διασφάλιση των θέσεων εργασίας των εργαζομένων που απασχολούνται στον κλάδο.  

Το λογότυπο αυτό αποσκοπεί πρωτίστως στην ενημέρωση του καταναλωτή και μέχρι στιγμής 

έχουν λάβει την πιστοποίηση από την TÜV HELLAS, οι ΜΥΛΟΙ ΑΣΩΠΟΥ, οι ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ, οι 

ΜΥΛΟΙ ΚΡΗΤΗΣ, οι ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ και οι ΜΥΛΟΙ ΠΑΠΑΦΙΛΗ. 

Άλλες δράσεις προς αυτή την κατεύθυνση 

Η δημιουργία και η σταδιακή ενσωμάτωση του λογοτύπου σε όλες τις συσκευασίες 

καταναλωτικών και επαγγελματικών αλεύρων ήταν μόνο η αρχή. Στόχος είναι να διευρυνθεί το 

σήμα και σε άλλους κρίκους της αλυσίδας ώστε ο καταναλωτής να επιλέγει με γνώμονα όχι 

μόνο την ελληνικότητα αλλά συνολικά την ασφάλεια των προϊόντων που καταναλώνει. Έχει 
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ξεκινήσει συνεργασία με την Ομοσπονδία Αρτοποιών, η οποία έχοντας και αυτή στους στόχους 

της την προάσπιση του φρέσκου ψωμιού από τον φούρνο της γειτονιάς, έχει εισάγει το 

λογότυπο «εδώ ζυμώνεται, εδώ ψήνεται».  

Απώτερος στόχος είναι να υπάρξει ενοποίηση των δύο λογοτύπων έτσι ώστε ο καταναλωτής να 

αντιλαμβάνεται ότι αγοράζει φρέσκο ψωμί, από ποιοτικά άλευρα ελληνικής άλεσης. Αυτό θα 

υλοποιηθεί μέσω της καλύτερης ενημέρωσης των καταναλωτών (κοινή διαφημιστική καμπάνια,  

έκδοση ενημερωτικού υλικού, υποστήριξη ενημερωτικής ιστοσελίδας για το ψωμί κ.α.) 

3.1.2 ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ 

To «ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ» είναι το σήμα που δημιουργήθηκε από 

την EUROCERT Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ελέγχων και Πιστοποιήσεων με σκοπό 

την πιστοποίηση της Ελληνικότητας της Ιδιοκτησίας επιχειρήσεων που 

παράγουν προϊόντα ευρείας κατανάλωσης και έχουν παρουσία στα ράφια 

του Ελληνικού Λιανικού Εμπορίου. Το σήμα, εφόσον πληρούνται 

συγκεκριμένα και μετρήσιμα κριτήρια που απαιτούνται για την απονομή 

του, μπορεί: α) να εφαρμοστεί πάνω στις συσκευασίες των προϊόντων, β) 

να χρησιμοποιηθεί μόνο από την επιχείρηση και να μην εφαρμοστεί στις συσκευασίες και γ) να 

εφαρμοστεί και πάνω στη συσκευασία και ταυτόχρονα να γίνει χρήση αυτού από την ίδια την 

επιχείρηση. 

Το σήμα «ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ» στοχεύει: 

- Στο να προσφέρει την ορθή γνώση για την Ελληνικότητα κάθε προϊόντος που κυκλοφορεί 

στα Ελληνικά ράφια, καθώς υπάρχουν μετρήσιμα και αντικειμενικά κριτήρια για την 

πιστοποίηση αυτού. Έτσι, όταν κάποιος αγοράζει ένα προϊόν που φέρει το σήμα αυτό 

βοηθάει την ελληνική οικονομία αφού η έδρα της εταιρείας είναι εντός της Ελλάδας, 

καθώς επίσης και το ελληνικό εργατικό δυναμικό αφού η παραγωγή γίνεται σε ελληνικά 

εργοστάσια. 

- Στην ομοιόμορφη αποτύπωση της ένδειξης που εκφράζει την ελληνικότητα ενός 

προϊόντος. 

- Στο να προάγει υψηλής ποιότητας επιχειρηματικότητα και να ωθήσει προς αυτήν τις 

Ελληνικές επιχειρήσεις. 

3.2 Σήματα επιχειρήσεων 

Στην Ελλάδα κατά το παρελθόν έχουν γίνει δεκτά τα παρακάτω σήματα. Η λίστα είναι ενδεικτική 

και περιλαμβάνει μόνο τα νομίμως κατοχυρωμένα σήματα:   

 

http://www.eurocert.gr/
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Λογότυπο- Σήμα Όνομα εμπορικού σήματος/ 

Δραστηριότητα 

Αριθμός 

καταχώρησης 

 

WINES FROM GREECE/ 

Συλλογικό σήμα για Εμπόριο οίνων 

1258/2006 

 

Συλλογικό σήμα Εθνικής Διεπαγγελματικής 

Οργάνωσης Αμπέλου και Οίνου 

010240059 

 

 D217860 

 

BUILD IN GREECE - WWW.BUILDINGREECE.GR D218057 

 

 

TrueGreece/ 

Ταξιδιωτικό πρακτορείο 

004328316 

 

Misko tastes of Greece/ 

Προϊόντα ζυμαρικών εταιρείας MISKO 

005290192 

 

 

MADE IN GREECE EXPO.COM/ 

Εκθέσεις για προϊόντα κατασκευασμένα στην 

Ελλάδα 

 

011263514 
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Greek Gourmet/ 

Προϊόντα γαστρονομίας κατασκευασμένα 

στην Ελλάδα 

 

 

 

Fish & Olive Creations – GREECE/ 

Προϊόντα αλιευμάτων και ελιάς 

κατασκευασμένα στην Ελλάδα 

 

 

product of Greece (για σειρά 

προϊόντων πχ. οίνους, ούζο),  

flavours of Greece,  

the best from Grecee, 

 

 … 

 

3.3 Σήματα Ξένων Χωρών 

3.3.1 Ελβετία 

Σύμφωνα με τον ελβετικό νόμο, υπάρχει εξειδίκευση για τα ελβετικά ρολόγια. 

Για να χαρακτηριστεί ένας μηχανισμός ως "swiss" (προσοχή, "swiss movement", όχι απαραίτητα 

"swiss made" όλο το ρολόι) πρέπει τουλάχιστον το 50% της αξίας των κομματιών του χωρίς το 

εργατικό κόστος συναρμολόγησης να έχει προκύψει στην 

Ελβετία. 

 

Για να χαρακτηριστεί συνολικά το ρολόι ως "swiss made" οι 

προϋποθέσεις είναι: 

1) swiss movement (βλ. παραπάνω) 

2) συναρμολόγηση του ρολογιού στην Ελβετία 

3) τελικός έλεγχος από τον προμηθευτή στην Ελβετία 

(βλ. http://www.fhs.ch/en/swissm.php#2.) 

http://www.fhs.ch/en/swissm.php#2.
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3.3.2 Ιταλία 

Το σήμα δεν είναι της χώρας αλλά έχει εγκριθεί και συγχρηματοδοτείται από το ιταλικό 

Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης. 

Η πιστοποίηση χορηγείται μόνο μετά από ενδελεχή έλεγχο εξακρίβωσης από τον Αρμόδιο 

φορέα (Istituto Tutela Produttori Italiani). Για να αποκτήσουν το σήμα πιστοποίησης «100% 

Made-in-Italy» IT01, τα προϊόντα πρέπει να είναι συμβατά με τα παρακάτω: 

  

1. Σχεδιάζονται και κατασκευάζονται εξ ολοκλήρου στην Ιταλία 

 Βασισμένο σε εσωτερικό σχεδιασμό της εταιρείας. 

 Πλήρως κατασκευασμένο στην Ιταλία 

 Κατασκευή με τη χρήση μόνο ιταλικών ανταλλακτικών και εξαρτημάτων 

 Πλήρης ιχνηλασιμότητα εργασίας στην Ιταλία 

2. Φτιαγμένο με την ποιότητα των Φυσικών Υλικών 

 Φυσικά υλικά ή φυσικές ενώσεις 

 Ποιότητα, η πρώτη επιλογή υλικών 

 Πλήρης ιχνηλασιμότητα προέλευσης πρώτων υλών 

3. Φτιαγμένο ακολουθώντας παραδοσιακές μεθόδους εργασίας 

 Η χρήση των συγκεκριμένων Εργασία της εταιρείας 

 Η χρήση των παραδοσιακών τεχνικών workmanships 

4. Τήρηση των κανόνων Εργασίας, Υγείας και προτύπων Ασφαλείας 

 Σύμφωνα με το εργατικό δίκαιο 

 Κατασκευασμένο σύμφωνα με την υγιεινή, την υγεία και την ασφάλεια 

  



                                      

29 
Exceed Consulting 2015 - Σήμα Ελληνικού Προϊόντος  

  

4 Αξιολόγηση Ευκαιριών και Κινδύνων  

4.1 Καταναλωτικές Προτιμήσεις 

Τις δυο προηγούμενες δεκαετίες επικρατούσε στην Ελλάδα μια άκρατη ξενομανία, όσο αφορά 

στα είδη μόδας και εν γένει στα καταναλωτικά αγαθά. Η τάση του «δείχνω τι φοράω» 

υπερίσχυσε του «φοράω ποιοτικά προϊόντα» και αυτό ήταν απόρροια της ευημερίας και της 

έλλειψης συνείδησης για τις επιπτώσεις της κατανάλωσης εισαγόμενων προϊόντων 

Τα τελευταία πέντε χρόνια οι έλληνες καταναλωτές έχουν κάνει στροφή στα Ελληνικά 

προϊόντα τα οποία κερδίζουν συνεχώς έδαφος με έμφαση στα χειροποίητα.  

Η τελευταία πανελλαδική έρευνα καταναλωτικών προτιμήσεων, του Οικονομικού 

Πανεπιστημίου Αθηνών, έδειξε ότι τον  τελευταίο χρόνο ένας στους τρεις  καταναλωτές άρχισε 

να αγοράζει σχεδόν αποκλειστικά Ελληνικά προϊόντα. 

Οι έλληνες καταναλωτές θέλουν να υπάρχει επίσημο σήμα προϊόντων εγχώριας παραγωγής 

διότι πιστεύει ότι αρκετά προϊόντα είναι εισαγόμενα και «βαφτίζονται» ελληνικά. 

 

4.1.1 Έρευνα καταναλωτών, Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) 

Η τελευταία  τηλεφωνική δημοσκόπηση που διεξήχθη από το Εργαστήριο Μάρκετινγκ του 

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών κατέγραψε πολύ σημαντικά στοιχεία των στάσεων και 

συμπεριφορών των καταναλωτών, από δείγμα 1928 νοικοκυριών.  

Μεταξύ των άλλων η έρευνα εντόπισε ότι σε ποσοστό 83,4% οι ερωτηθέντες απάντησαν ότι 

όταν βρίσκουν στο ράφι του σούπερ μάρκετ ελληνικά προϊόντα τα προτιμούν από τα 

εισαγωγής.  

Οι ερευνητές διευκρινίζουν ότι η σχετική ερώτηση αφορά στην 

πρόθεση του καταναλωτή, δηλαδή δεν ταυτίζεται με την τελική 

επιλογή του, η οποία επηρεάζεται από πολλούς και σύνθετους 

παράγοντες, όπως η διαθεσιμότητα, οι τιμές, οι προσφορές κλπ 

ελληνικών και εισαγόμενων προϊόντων.  

Εντούτοις, η μεγάλη δυναμική του Made in Greece εκτιμάται ότι είναι προφανής, καθώς οι 

ερωτώμενοι δήλωσαν σε ποσοστά 

 77,5% ότι πιστεύουν πως γενικά εκδηλώνεται στροφή των καταναλωτών στα προϊόντα 

ελληνικής παραγωγής, 
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 93,6% ότι θέλουν να αναγράφεται στη συσκευασία ότι ένα προϊόν είναι ελληνικής 

παραγωγής, 

 66 % ότι πιστεύουν πως τα ελληνικά προϊόντα προσφέρουν εγγυήσεις καλύτερης 

ασφάλειας και ποιότητας, 

 96% ότι είναι πεισμένοι πως, προτιμώντας τα ελληνικά προϊόντα, στηρίζουν την 

παραγωγή της χώρας και 

 αντιστοίχως κατά το 91% ότι, έτσι, βοηθούν στη μείωση της ανεργίας. 

Βάσει αυτών, αποδεικνύεται η ισχυρή τάση στροφής προς τα προϊόντα εγχώριας παραγωγής, 

ως απόφαση που προέκυψε από τον προβληματισμό των Ελλήνων καταναλωτών, σχετικά με 

τις αιτίες της κρίσης. Από αυτή την άποψη, επισημαίνουν ότι η οικονομική κρίση ωθεί στην 

κατανόηση της κεντρικής σημασίας της αγροτικής και βιομηχανικής της παραγωγής για την 

επιβίωση της χώρας. 

 

4.1.2 «ΚΙΝΗΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ- καταναλώνουμε ό,τι παράγουμε» 

Εκατό προσωπικότητες από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τα  ΑΕΙ, 

τους Δικηγορικούς, Ιατρικούς και Τεχνικούς Συλλόγους και 

Επιμελητήρια, τον Επιστημονικό και Καλλιτεχνικό κόσμο και τον 

Τύπο μαζί με τους Προέδρους των ανωτάτων και ανωτέρων 

Συνδικαλιστικών Οργάνων των εργαζομένων του δημοσίου και 

ιδιωτικού τομέα, Πρόεδρους Εμπορικών και Επαγγελματικών 

Επιμελητηρίων, Ομοσπονδιών, Συλλόγων και Συνδέσμων του 

Εμπορίου και της Αγοράς κλπ ανέλαβαν την πρωτοβουλία να 

ιδρύσουν το «ΚΙΝΗΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ- 

καταναλώνουμε ό,τι παράγουμε». 

Στόχος του κινήματος είναι να 

ενεργοποιήσει τους Έλληνες να μετάσχουν ενεργά στον αγώνα για 

να προστατευθούν οι θέσεις εργασίας και να μειωθεί η ανεργία, 

να σταματήσει το κλείσιμο των καταστημάτων, να στηριχθούν ο 

εσωτερικός Τουρισμός, οι Αγρότες και οι βιοτέχνες.  

Σύνθημα του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ είναι: 

«ντύνομαι ελληνικά, τρώω ελληνικά, κάνω τουρισμό ελληνικά». 
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4.1.3 Πρωτοβουλίες εκτός Ελλάδας 

Στο εξωτερικό υπάρχει χώρος ανάπτυξης των ελληνικών επιχειρήσεων αλλά απαιτείται 

εξωστρέφεια και βελτίωση της προβολής τους. 

Ο απόδημος Ελληνισμός  που διαθέτει αυξημένη ευαισθησία απέναντι στα προβλήματα της 

χώρας μας (ίσως μεγαλύτερη και από των κατοίκων της Ελλάδας) έχει ήδη αρχίσει να αντιδράει 

με αφοπλιστική πρακτικότητα: 

- Στην Αμερική και στον Καναδά γίνεται μεγάλη εκστρατεία με το σύνθημα «Αγοράζουμε 

Ελληνικά!» γιατί αυτό θεωρείται σαν ο πιο απλός, πρακτικός και αποτελεσματικός τρόπος 

βοήθειας προς την Ελλάδα. Με την πολύ σημαντική «επιρροή» που ασκεί το περιοδικό 

«Estiator» στον ευρύτερο χώρο των επαγγελματιών της μαζικής εστίασης (αλλά και την 

ελληνοαμερικανική κοινότητα), ξεκίνησε μια μεγάλη καμπάνια με τίτλο «Αγοράζουμε 

Ελληνικά» και υπότιτλο «Μπορούμε να βοηθήσουμε αγοράζοντας Ελληνικά προϊόντα».  

- Στην Αυστραλία μια ανάλογη εκστρατεία έχει ξεκινήσει παροτρύνοντας τον απόδημο 

Ελληνισμό να αγοράζει Ελληνικά προϊόντα. 

 

4.2 Ανταγωνισμός (Ελλάδα – εξωτερικό) 

4.2.1 www.madein.gr 

Σκοπός των σελίδων του madein.gr είναι να βοηθήσει όλους τους καταναλωτές να γνωρίσουν 

τα Ελληνικά προϊόντα και να τα προτιμήσουν. 

Η αναγκαιότητα για τη στροφή των καταναλωτών σε Ελληνικά προϊόντα και υπηρεσίες είναι το 

πιστεύω των δημιουργών της. Υπάρχουν Ελληνικές εταιρείες με εξαιρετικά από κάθε άποψη 

προϊόντα, που σέβονται τον καταναλωτή και το περιβάλλον, που όμως δεν μπορούν να 

αντέξουν στον ανταγωνισμό της συνεχούς προβολής αντίστοιχων προϊόντων του εξωτερικού και 

τελικά παραμένουν άγνωστα στους περισσότερους από εμάς. 

Είναι επίμονο και κουραστικό να ψάχνει κάποιος στα καταστήματα για να δει αν υπάρχει 

ελληνικό προϊόν ή αν αυτό που θέλει να αγοράσει κατασκευάζεται σε άλλη χώρα και συνεπώς 

τα χρήματα που ξοδεύει πολλές φορές φεύγουν όλα για το εξωτερικό. 

Η ομάδα του madein.gr σε συνεργασία και με τους αναγνώστες του, επιχειρεί να δώσει 

πληροφορίες για τα ελληνικά προϊόντα (που προσφέρουν δουλειά σε ελληνικά χέρια) και να 

αγνοήσουμε τα κατά βάση εισαγόμενα. 

  

http://www.madein.gr/
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Το site αυτό όπως και κάθε ανάλογο στο διαδίκτυο δε θα είχε λόγο ύπαρξης: 

- Αν η κυβέρνηση  υποστήριζε τα ελληνικά προϊόντα και τις ελληνικές εταιρείες και δεν 

ήταν υποχρεωμένη να εφαρμόζει ευρωπαϊκούς νόμους και διατάξεις για μη λεκτικό ή 

νομοθετικό διαχωρισμό των Ελληνικών από τα εισαγόμενα. 

- Αν τα κόμματα, υποστήριζαν τις ισότιμες εμπορικές σχέσεις της χώρας με το εξωτερικό 

(δυστυχώς λόγω των διεθνών τους συμμαχιών δεν τολμούν να μιλήσουν). 

- Αν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, λόγω των μεγάλων οικονομικών τους συμφερόντων 

(οι πολυεθνικές είναι οι καλύτεροι πελάτες τους), δεν εμποδίζονταν να προωθούν το 

μήνυμα "Προτιμάτε Ελληνικά". 

- Θα είχαμε μικρότερο λόγο ύπαρξης αν οι νόμοι επέβαλαν στις εταιρείες να μας 

ενημερώνουν για τη χώρα προέλευσης των προϊόντων που αγοράζουμε, όπως ισχύει 

σήμερα (και θα καταργηθεί σύντομα) μόνο για το κρέας, αλιεύματα, γάλα και έλαια. 

Παρακάτω επιλέξαμε να αναδείξουμε τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται οι ελληνικές στον 

κλάδο του παιχνιδιού. Πρόκειται για μια αξιόλογη καταγραφή. 

4.2.1.1 ΒΙΟΤΑΣΚ 

Η βιοτεχνία ΒΙΟΤΑΣΚ - ΚΩΝ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ιδρύθηκε το 1950. Το 

αντικείμενο κατασκευής της είναι το ίδιο όλα αυτά τα χρόνια, από την ίδρυση 

της. Ασχολείται με την κατασκευή των τάβλι, σκάκι-τάβλι, σκακιέρες, πιόνια για 

σκάκι και πούλια για τάβλι. 

 Πρώτες ύλες :                        

 Κατασκευή :          

 Εταιρεία  :          

 Ιστοσελίδα : http://www.viotask.gr  

Θα τα βρείτε : Καταστήματα παιχνιδιών 

 Πληροφορίες : Τηλ. 2105610066 

4.2.1.2  ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ 

Η εταιρεία  είναι η πρώτη που ασχολήθηκε αμιγώς με 

την  παραγωγή επιτραπέζιων και εκπαιδευτικών παιχνιδιών στην 

Ελλάδα  και λειτουργεί πάνω από μισό αιώνα, με έτος ιδρύσεως το 1948, πράγμα  που 

εγγυάται  την ποιότητα στην κατασκευή των παιχνιδιών.  

http://www.viotask.gr/
http://www.madein.gr/images/LOGOS/remoundo.jpg
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 Πρώτες ύλες :                      

 Κατασκευή :          

 Εταιρεία  :          

 Ιστοσελίδα :  http://www.remoundo.gr/ 

 Θα τα βρείτε    Καταστήματα παιχνιδιών. 

 Πληροφορίες :  Τηλ. 210 3412998 

 

4.2.1.3 ΑΕΙΚΙΝΗΤΟΝ 

 Το Σβουροποιείον «Αεικίνητον» ιδρύθηκε το 1999. Συλλέγοντας λαογραφικό 

υλικό από όλη την Ελλάδα για το χαμένο αυτό παιχνίδι πειραματίστηκε πάνω στα 

σχήματα και τις μορφές και σύνθεσε την εικόνα της σβούρας όπως την ξέρουν οι 

παλαιοί. Στην παραδοσιακή σβούρα απαραίτητο συμπλήρωμα είναι το σκοινί και η δεκάρα που 

είναι Ελληνικής κατασκευής. Στη σβούρα από ελιά χρησιμοποιείται αυθεντική γαρυφαλλόπροκα 

από τα στρατιωτικά άρβυλα, την οποία στις δεκαετίες 50΄και 60΄έβαζαν τα παιδιά για καρφί 

στις σβούρες τους..  

 Πρώτες ύλες :                    

 Κατασκευή :          

 Εταιρεία  :          

 Ιστοσελίδα : http://www.aeikiniton.gr  

 Θα τα βρείτε : Καταστήματα παιχνιδιών 

Πληροφορίες :  Τηλ.  210 25 86 852 

4.2.1.4 ΔΕΣΥΛΛΑΣ 

Η εταιρεία “Παιχνίδια Δεσύλλας” κατασκευάζει από το 1980 -στις 

ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας- ποιοτικά παιχνίδια πάντα με γνώμονα 

τις ανάγκες μικρών και μεγάλων. Προσχολικά-Εκπαιδευτικά, Παιδικά και Οικογενειακά-

Παρέας αποτελούν τις κύριες κατηγορίες των ελληνικών Παιχνιδιών Δεσύλλας. 

 Πρώτες ύλες :                       

 Κατασκευή :          

http://www.remoundo.gr/
http://www.remoundo.gr/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=20%3A2011-06-15-09-08-28&catid=5%3A2011-06-15-09-04-05&Itemid=13&lang=el
http://www.aeikiniton.gr/
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 Εταιρεία  :          

 Ιστοσελίδα : www.desyllasgames.gr  

Θα τα βρείτε   
Καταστήματα Παιχνιδιών και επιλεγμένα 
Βιβλιοπωλεία σε όλη την Ελλάδα 

Πληροφορίες  : 2105775496 

4.2.1.5 ΜΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 

Η εταιρεία Μανόπουλος κατασκευάζει αποκλειστικά σκάκι και τάβλι από την ίδρυση της το 
1970. 

 

 Πρώτες ύλες :                    

 Κατασκευή :          

 Εταιρεία  :          

 Ιστοσελίδα : http://www.manopoulos.com  

Θα τα βρείτε : Καταστήματα παιχνιδιών 

 Πληροφορίες : Τηλ. 210 9421791 

facebook:  facebook.com/Manopouloscom 

4.2.1.6 AF 

Η ΑF ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 2005 με σκοπό να προσφέρει πρωτότυπο και 

ποιοτικό επιτραπέζιο παιχνίδι. Στην AF δεν αντιγράφουμε ξένα και συχνά 

αμφιβόλου ποιότητας επιτραπέζια παιχνίδια. Στόχος μας είναι η ανάδειξη νέων 

ιδεών, ώστε να καταξιώσουμε το ελληνικό επιτραπέζιο παιχνίδι. 

 Πρώτες ύλες :                    

 Κατασκευή :          

 Εταιρεία  :          

 Ιστοσελίδα :  http://www.afgames.gr 

 Θα τα βρείτε : Καταστήματα παιχνιδιών 

http://www.desyllasgames.gr/
http://www.manopoulos.com/
https://www.facebook.com/Manopouloscom
http://www.afgames.gr/
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 Πληροφορίες :   Τηλ. 210 3606806 

 

4.2.2 Ιταλικό Σήμα (100% MADE IN ITALY) 

Η πιστοποίηση του σήματος 100% Made in Italy, παρέχει στους 

καταναλωτές την εγγύηση για την ιταλική προέλευση και την ποιότητα 

των προϊόντων που αγοράζονται. 

Η πιστοποίηση συμμορφώνεται με όλες τις παραμέτρους που 

προβλέπονται από την ισχύουσα ιταλική νομοθεσία: έγκριση των 

κατευθυντήριων γραμμών πιστοποίησης, τον ορισμό των διαδικασιών 

και τη διαχείριση μέσω των ενοτήτων και των εκτυπώσεων. 

Η πιστοποίηση χορηγείται από το Ιντιτούτο Tutela Produttori Italiani. Η διαχείριση της 

διαδικασίας πιστοποίησης των παραγωγών γίνεται από Promindustria SPA. 

Το 100% Made in Italy Οι βεβαιώσεις που εκδίδονται από το Istituto Tutela Produttori Italiani 

συμμορφώνεται με τις παραμέτρους που καθορίζονται από την ισχύουσα ιταλική νομοθεσία :: 

Νόμος 166 κόμμα 16 της 20 Νοεμβρίου 2009. 

Οι παραγωγοί μπορούν να ζητήσουν την πιστοποίηση δηλώνοντας ότι συμμορφώνονται με τις 

απαιτήσεις (το σύνολο της παραγωγής στην Ιταλία, τη χρήση της ιταλικής μέρη, η χρήση των 

πρώτων υλών επιλογή, το δικό του σχεδιασμό, την παραδοσιακή ιταλική μέθοδος εργασίας). 

Οι παραγωγοί συμπληρώσετε τα έντυπα της αίτησης και παρέχει αποδεικτικά στοιχεία των 

απαιτήσεων. 

Το Istituto θα πραγματοποιήσει λογιστικό έλεγχο επί τόπου για να ελέγξετε τις προϋποθέσεις 

έκδοσης και τη συμμόρφωση των τεκμηριωμένα στοιχεία. 

Η διαχείριση όλων των διαδικασιών με τους παραγωγούς πραγματοποιούνται από 

Promindustria Spa εξ ονόματος της Isituto. Οι φορολογικοί σύμβουλοι πρακτικές στην Ιταλία 

αναγνωρίζονται για τη διεξαγωγή της διαδικασίας πιστοποίησης. 

Οι τακτικοί έλεγχοι διενεργούνται απευθείας από το Istituto ή από διορισμένους εξωτερικούς 

φορείς των επαγγελματιών. 
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Εγγυήσεις των προϊόντων που φέρουν το σήμα 100% Made in Italy: 

1) Εγγύηση: Εγγυημένη επιβεβαίωση της ιταλικής προέλευσης και υψηλής ποιότητας του 

προϊόντος που φέρει το σήμα 

2) Επισήμανση: Η δυνατότητα επισήμανσης δεν υπάρχει στην απλή "made-in-Italy" 

αναγραφή. 

3) Ιχνηλασιμότητα: Διαδοχική αρίθμηση για τα προϊόντα και τήρηση μητρώου προϊόντων. 

4) Προστασία παραποίησης: Πλήρης προστασία του εμπορικού σήματος της εταιρείας. 

5) Έρευνες αγοράς: Έρευνα αγοράς και επιλογής πιθανών αγοραστών σε ξένες αγορές. 

6) Διαπίστευση: Οι παραγωγοί διαπιστεύονται μαζί με τους βασικότερους διεθνείς 

διανομείς. 

7) Κίνητρα: Κίνητρα για πιστοποιημένους παραγωγούς σε περιφερειακό, εθνικό και 

ευρωπαϊκό διαγωνισμούς προσφορών. 

 

Τα ιταλικά παπούτσια ήταν ο πρώτος κλάδος που επωφελήθηκε από το σήμα «100% Made in 

Italy» σήμα. Πλέον η πιστοποίηση εκτείνεται και σε άλλους κλάδους προϊόντων όπως 

αξεσουάρ μόδας, παπούτσια, τσάντες, έπιπλα (καρέκλες, τραπέζια, δάπεδα, πολυθρόνες, 

φωτισμός) και τα τρόφιμα, από εσώρουχα, νυφικά και καλλυντικών και στα παιχνίδια, 

θρησκευτικά αντικείμενα, βρύσες και εξαρτήματα και πολλά άλλα. 

 

 

4.3 Μέσο - μακροπρόθεσμες προοπτικές (Γενικά για Μεταποίηση) 

Τα στοιχεία του ΙΟΒΕ δείχνουν πως ο τομέας της Μεταποίησης αναπτύχθηκε στην Ελλάδα 

την περίοδο 2000-2010 µε σημαντικά χαμηλότερο µέσο ετήσιο ρυθμό από τον αντίστοιχο 
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µέσο ρυθμό μεταβολής της συνολικής εγχώριας οικονομικής δραστηριότητας (+0,1%, έναντι 

+2,2%).   

Η εκκίνηση της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης είχε ως αποτέλεσμα την αντιστροφή 

των ρυθμών ανάπτυξης του τομέα της Μεταποίησης, ο οποίος την περίοδο 2008-2010 

συρρικνώθηκε µε µέσο ετήσιο ρυθμό 1,7% (έναντι μέσου ετήσιου ρυθμού αύξησης 2,2% 

την περίοδο 2000-2007). 

Όσον αφορά το πραγματικό μοναδιαίο κόστος εργασίας, ο Μεταποιητικός τομέας στο 

σύνολό του παρουσίασε µια από τις μεγαλύτερες αυξήσεις την περίοδο 2000- 2008 στην 

Ελλάδα (αύξηση κατά 13% την περίοδο 2000-2007 έναντι μείωσης 1% στην ΕΕ-27). Μετά το 

2008, οι περισσότερες χώρες της ΕΕ ξεκίνησαν µια διαδικασία αναπροσαρμογής του 

κόστους εργασίας, όμως τα στοιχεία δείχνουν ότι παρά την ύφεση, η Ελλάδα εξακολουθεί 

να καταγραφεί αύξηση στο ανά μονάδα κόστος εργασίας (έστω οριακά, κατά 1%) όταν στις 

περισσότερες χώρες της ΕΕ σημειώνεται μείωση. 

Η πιο ισχυρή υποχώρηση της απασχόλησης την περίοδο της κρίσης (2008-2010) 

σημειώθηκε στην Παραγωγή Κλωστοϋφαντουργικών Υλών (-32% κατά µέσο ετήσιο ρυθμό). 

Στον αντίποδα βρίσκεται η Βιομηχανία Τροφίμων, όπου απασχολεί το 25% του συνόλου των 

απασχολούμενων στη Μεταποίηση, διατηρώντας πάντα στην πρώτη θέση κατάταξης. 

Η πολύπλευρη κρίση στην Ελλάδα είναι συνδεδεμένη με την αποδόμηση της βιομηχανικής, 

αγροτικής παραγωγής και την εισροή προϊόντων ευτελούς αξίας και ποιότητας που 

δημιούργησαν το παραγωγικό έλλειμμα της χώρας. 

Η διάλυση της παραγωγικής μας βάσης ξεκίνησε πριν δεκαετίες. Η χώρα έγινε δανειζόμενος 

πελάτης εισαγόμενων προϊόντων.  

Στο σημερινό ασταθές οικονομικό περιβάλλον, δεν υπάρχει άλλη βιώσιμη επιλογή από αυτή 

της ανασύστασης της βιοτεχνικής παραγωγής, που θα απαιτήσει χρόνο και κόπο. Το 

εγχείρημα είναι δύσκολο, γιατί οι διεθνείς δομές δεν το ευνοούν, αλλά δεν είναι 

ακατόρθωτο, όπως δείχνει η εμπειρία άλλων χωρών. 

Η παραγωγική ανασυγκρότηση της Ελλάδας είναι προϋπόθεση για τη βελτίωση της θέσης 

της στην Ευρώπη, τον ρόλο της στον παγκόσμιο και ευρωπαϊκό καταμερισμό εργασίας, αλλά 

και παράγοντας ασφαλείας για την ίδια την ευρωπαϊκή συνοχή. 

Το Σήμα Ελληνικού Προϊόντος συμβολίζει μία δημιουργική, παραγωγική προσπάθεια 

εθνικής ανασύνταξης μέσα από τα ερείπια του μοντέλου της χρεοκοπίας που 

χαρακτηρίστηκε από υπερδανεισμό, εισαγωγές και αποβιομηχάνιση. 
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4.4 Κλωστοϋφαντουργία και ένδυση 

Η κλωστοϋφαντουργία αποτελεί σημαντικό κλάδο της ελληνικής μεταποιητικής βιομηχανίας, 

ο οποίος περιλαμβάνει πολλούς επιμέρους υποκλάδους όπως της νηματουργίας, της 

υφαντουργίας, της πλεκτικής, της ένδυσης και άλλους τομείς που συνδέονται στενά μεταξύ 

τους. 

4.4.1 Στοιχεία Κλάδου 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πλεκτικής- Ετοίμου Ενδύματος 

Ελλάδος (ΣΕΠΕΕ), θετική ήταν η πορεία της ευρωπαϊκής βιομηχανίας ένδυσης-

κλωστοϋφαντουργίας το 2014. Ειδικότερα: 

Οι λιανικές πωλήσεις κατέγραψαν αύξηση 1,9% το 2014, γεγονός ιδιαίτερα θετικό αν ληφθεί 

υπόψη ότι η κατανάλωση ήταν στάσιμη έως ελαφρά αρνητική τόσο το 2012 (-0,5%) όσο και 

το 2013 (-0,1%). 

Ο κύκλος εργασιών το 2014 σημείωσε αύξηση 1,9% στην ένδυση και 2,8% στην 

κλωστοϋφαντουργία. Το 2013 ο κύκλος εργασιών είχε σημειώσει πτώση 3,2% στην ένδυση 

και πτώση 0,1% στην κλωστοϋφαντουργία. 

Η παραγωγή κατέγραψε αύξηση 2,6% στην κλωστοϋφαντουργία και μείωση κατά 1,7% στην 

ένδυση. Η απασχόληση συνέχισε την πτωτική πορεία η οποία όμως περιορίστηκε στα 

χαμηλότερα επίπεδα της τελευταίας πενταετίας. Η κάμψη στην ένδυση ήταν 1,8% και στην 

κλωστοϋφαντουργία 1,3%. 

Όσον αφορά το εξωτερικό εμπόριο, αύξηση καταγράφηκε τόσο στις εξαγωγές όσο και στις 

εισαγωγές. 

Οι εξαγωγές σημείωσαν αύξηση 3,5% και ανήλθαν σε 43 δις ευρώ. Οι εξαγωγές ενδυμάτων 

σημείωσαν την μεγαλύτερη αύξηση η οποία ανήλθε σε 4,7% και σε αξία οι εξαγωγές 

ενδυμάτων εκτός Ε.Ε. ανήλθαν σε 21,9 δις ευρώ. Οι εξαγωγές κλωστοϋφαντουργικών 

ανήλθαν σε 21,2 δις ευρώ σημειώνοντας άνοδο 2,2%. 

Οι πέντε σημαντικότεροι πελάτες της Ε.Ε. το 2014 ήταν κατά σειρά οι Η.Π.Α. με αξία 

εξαγωγών 4,9 δις ευρώ (+11,4%), η Ελβετία με 4,8 δις ευρώ (+4%), η Ρωσία με 4,1 δις ευρώ 

(-7,4%), η Κίνα με 2,9 δις ευρώ (+9,8%) και η Τουρκία με 2,6 δις ευρώ (-5,1%). 

Οι εισαγωγές κατέγραψαν αύξηση 8,5% και ανήλθαν σε 99,5 δις ευρώ διευρύνοντας το 

αρνητικό εμπορικό ισοζύγιο κατά 12,7% στα -56,5 δις ευρώ. Οι εισαγωγές ενδυμάτων στην 

Ε.Ε. ανήλθαν το 2014 σε 73,1 δις ευρώ (+8,8%) και οι εισαγωγές κλωστοϋφαντουργικών σε 

26,4 δις ευρώ (+7,6%). 
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Οι πέντε σημαντικότεροι προμηθευτές της Ε.Ε. το 2014 ήταν κατά σειρά η Κίνα με αξία 

εισαγωγών 36,9 δις ευρώ (+7,4%), η Τουρκία με 13,7 δις ευρώ (+5,5%), το Μπαγκλαντές με 

11,4 δις ευρώ (+12,1%), η Ινδία με 7,1 δις ευρώ (+9,3%) και το Πακιστάν με 3,9 δις ευρώ 

(+23,6%). 

4.4.2 Οργάνωση / εκπροσώπηση 

 Σύλλογος Κλωστοϋφαντουργικών (35 μέλη) 

 Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πλεκτικής και Ετοίμου Ενδύματος (ΣΕΠΕΕ) 

4.4.3 Κατηγορίες Προϊόντων 

 Υφάσματα 

 Τουριστικό Ύφασμα 

 Κάλτσες / Καλσόν 

 Εσώρουχα 

 Πλεκτά 

 Ενδύματα 

4.5 Παιχνίδι 

Οι καταναλωτές δείχνουν ιδιαίτερη ευαισθησία για τις μεθόδους παραγωγής και τον τόπο 

προέλευσης του παιχνιδιού προκειμένου να διασφαλίσουν και την ασφάλεια του. Για το 

λόγο αυτό το “made in Greece” έχει υπεραξία για τον κλάδο του παιχνιδιού. Έτσι οι 

προδιαγραφές του σήματος στον συγκεκριμένο κλάδο πρέπει να είναι αυστηρές για να 

προσδώσουν υπεραξία στη συνείδηση των ελλήνων και ευρωπαίων καταναλωτών. 

Συνεπώς δεν πρέπει να θεωρείται ελληνικό ένα προϊόν που σχεδιάζεται στην Ελλάδα αλλά 

παράγεται σε τρίτες χώρες. 

4.5.1 Οργάνωση / εκπροσώπηση 

 Σύνδεσμος ελλήνων βιοτεχνών παιδικών παιχνιδιών & αμαξών 

4.5.2 Κατηγορίες Προϊόντων 

 Ξύλο 

 Υφάσματα 

 Πλαστικό 

 Χαρτί 

 Σύνθετα 
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4.6 Υποδήματα 

Ο τομέας των υποδημάτων είναι μια ποικιλόμορφη βιομηχανία που καλύπτει μεγάλη 

ποικιλία υλικών (υφάσματα, πλαστικά, καουτσούκ και δέρμα) και προϊόντων, από διάφορα 

είδη υποδημάτων για άντρες, γυναίκες και παιδιά μέχρι πιο εξειδικευμένα προϊόντα όπως 

μπότες για χιονοσανίδες και υποδήματα ασφαλείας. Αυτή η ποικιλομορφία τελικών 

προϊόντων αντιστοιχεί σε πλήθος βιομηχανικών διαδικασιών, επιχειρήσεων και 

διαρθρώσεων αγοράς. 

Η δράση της ΕΕ αποσκοπεί στην προώθηση της καινοτομίας, της ανταγωνιστικότητας και του 

ανταγωνισμού ανάμεσα στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο, στην 

καταπολέμηση της απάτης και της παραποίησης, καθώς και στην προστασία του 

περιβάλλοντος και της υγείας των καταναλωτών. 

4.6.1 Στοιχεία Κλάδου 

Το 2006 ο τομέας των υποδημάτων περιλάμβανε 26.600 επιχειρήσεις με συνολικό κύκλο 

εργασιών €26,2 δισ. και €6,9 δισ. σε προστιθέμενη αξία (0,5% της συνολικής μεταποιητικής 

βιομηχανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση), ενώ απασχολούσε ευθέως 388.000 άτομα. Τρεις 

χώρες συγκεντρώνουν τα δύο τρία της συνολικής παραγωγής υποδημάτων στην ΕΕ: η Ιταλία, 

η Ισπανία και η Πορτογαλία. Το 50% της παραγωγής προέρχεται από την Ιταλία.  

Η ευρωπαϊκή βιομηχανία υποδημάτων αποτελείται από μεγάλο αριθμό μικρών 

επιχειρήσεων (περίπου 20 υπάλληλοι), οι περισσότερες από τις οποίες είναι εγκατεστημένες 

σε περιφέρειες με χαμηλή διαφοροποίηση της οικονομίας. Ωστόσο, υπάρχουν διαφορές από 

το ένα κράτος μέλος στο άλλο. Οι γαλλικές και οι γερμανικές επιχειρήσεις απασχολούν 

περίπου 100 εργαζόμενους, ενώ οι ισπανικές και οι ιταλικές έχουν προσωπικό περίπου 10 

ατόμων. Τα υπόλοιπα κράτη μέλη βρίσκονται κάπου ανάμεσα. 

4.6.2 Οργάνωση / εκπροσώπηση 

ΕΛΣΕΒΒΥΕ (Ελληνικός Σύνδεσμος Βιοτεχνών - Βιομηχάνων Υποδημάτων & Εξαγωγέων). 

Μέλος της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας βιομηχανιών υπόδησης (CEC)  

Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Επιχειρήσεων Λιανικής Υποδημάτων (CEDDEC)  

4.7 Έπιπλο 

4.7.1 Στοιχεία Κλάδου 

Το ελληνικό έπιπλο είναι προϊόν με αναγνωρισμένη αξία διεθνώς. Παρόλο που τα τελευταία 

χρόνια έχει γίνει και ιδιαίτερα ανταγωνιστικό στην τιμή, ο κλάδος συνεχίζει να πλήττεται 

λόγω της αδιαφανούς και μη αξιόπιστης σήμανσης προέλευσης του προϊόντος. 
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Στην Ελλάδα όπως και στις υπόλοιπες νότιες χώρες, η ποσότητα της ξυλεία είναι ανεπαρκής 

και χαμηλότερης ποιότητας (νευρώδη κυρίως) σε σύγκριση με των βόρειων χωρών. 

Ειδικότερα για τα ξύλινα έπιπλα η εργασία αποτελεί μεγάλο μέρος της προστιθέμενης αξίας 

(ξυλουργοί, στιλβωτές κλπ).  

Οι προδιαγραφές του σήματος στον συγκεκριμένο κλάδο πρέπει να είναι πολύ αυστηρές για 

το κομμάτι της μεταποίησης για να προσδώσουν υπεραξία στη συνείδηση των ελλήνων και 

ευρωπαίων καταναλωτών. 

4.7.2 Οργάνωση / εκπροσώπηση 

Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Επίπλου 

4.7.3 Κατηγορίες Προϊόντων 

 Παιδικό 

 Σαλόνι τραπεζαρία 

 Κρεβατοκάμαρα 

 Καθιστικο 

 Κουζίνα μπάνιο 

 Ντουλάπες 

 Επαγγελματικών χώρων 

 Εξωτερικών χώρων 
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5 Μηχανισμός Υποστήριξης 
 

5.1 Μόνιμη Υποδομή ΒΕΑ 

5.2 Πιστοποίηση & Απονομή 

5.2.1 Σχήμα Πιστοποίησης Σήματος Ελληνικού προϊόντος 

Αποτελεί την προδιαγραφή (τεχνικές και λοιπές απαιτήσεις) βάσει της οποίας πιστοποιείται η ελληνική 

προστιθέμενη αξία σε προϊόντα  και υπηρεσίες διαφόρων κατηγοριών. 

Η επιβεβαίωση της τήρησης των απαιτήσεων του σχήματος οδηγεί στην χορήγηση του σχετικού 

σήματος Ελληνικού προϊόντος.  

Ιδιοκτήτης της Προδιαγραφής θα πρέπει να είναι το ΒΕΑ.  

5.2.2 Διαδικασία Διενέργειας Πιστοποίησης για την χορήγηση του Σήματος Ελληνικού 

προϊόντος   

Την διαδικασία αξιολόγησης αναλαμβάνει Φορέας Πιστοποίησης που διαθέτει σχετική εμπειρία και τις 

σχετικές προς τούτο διαπιστεύσεις. 

 

5.2.2.1 Αρχική αξιολόγηση επιχείρησης  

Κάθε επιχείρηση υποβάλει στο ΒΕΑ Αίτηση Διεξαγωγής Επιθεώρησης Πιστοποίησης. Στην 

αίτηση καταγράφονται τα στοιχεία της επιχείρησης και τα προϊόντα για τα οποία  ζητείται η 

χορήγηση σήματος Ελληνικού Προϊόντος  

Η αξιολόγηση της Αίτησης  γίνεται από επιτροπή του Επιμελητηρίου η οποία αποτελείται 

κυρίως από εκπρόσωπους του Επιμελητηρίου και του φορέα που διενεργεί τις 

επιθεωρήσεις πιστοποίησης.   

5.2.2.2 Διεξαγωγή Επιτόπιας Επιθεώρησης 

Μετά το στάδιο της αρχικής αξιολόγησης, η επιχείρηση δέχεται τη διεξαγωγή επιτόπιας 

επιθεώρησης στις εγκαταστάσεις της από τον εξουσιοδοτημένο προς τούτο ανεξάρτητο 

Φορέα Επιθεωρήσεων  ως ακολούθως: 

Την ενδιαφερόμενη επιχείρηση θα την επισκεφτεί επιθεωρητής και θα την αξιολογήσει 

βάσει των  κριτηρίων που τέθηκαν στο σχήμα Πιστοποίησης. Με το πέρας της επιθεώρησης 

ο επιθεωρητής συντάσσει αναφορά στην οποία με σαφήνεια καταγράφεται η ικανοποίηση 

ή όχι των απαιτήσεων του σχήματος. Η αναφορά  συνοδεύεται  από τα σχετικά 



                                      

43 
Exceed Consulting 2015 - Σήμα Ελληνικού Προϊόντος  

  

αντικειμενικά ευρήματα που επιβεβαιώνουν το αποτέλεσμα της αξιολόγησης. Στην 

αναφορά αυτή, πρέπει να περιγράφεται η αξιολόγηση όλων των κριτηρίων και η 

επισήμανση τυχόν προβλημάτων που συνάντησε στην επιχείρηση καθώς και με την τελική 

του εισήγηση για το εάν η επιχείρηση θα μπορούσε να λάβει σήματα ελληνικού προϊόντος 

για συγκεκριμένα προϊόντα τα οποία παράγει.  Η αναφορά μετά τον εσωτερικό έλεγχο που 

διενεργεί ο φορέας πιστοποίησης για την τήρηση των  προδιαγραφών πιστοποίησης,  

διαβιβάζει αυτήν  στην Επιτροπή Πιστοποίησης του Επιμελητηρίου.  

5.2.3 Ένταξη στο Μητρώο Επιχειρήσεων που έλαβαν σήματα Ελληνικού προϊόντος 

Για να καταχωρηθεί μια επιχείρηση στο Μητρώο Επιχειρήσεων που παράγουν προϊόντα με 

πιστοποίηση Ελληνικού προϊόντος, θα πρέπει να ικανοποιούνται όλα τα Προαπαιτούμενα Κριτήρια και 

η προδιαγραφή πρέπει να καλύπτεται σε ποσοστό μεγαλύτερο ενός ορίου. Όπου δεν υπάρχει σαφώς 

καθορισμένο ποσοτικό κριτήριο, ο επιθεωρητής θα πρέπει να αναφέρει στην αναφορά του αναλυτικά 

τα τεκμήρια συμμόρφωσης με το κριτήριο. Σε περίπτωση αρνητικού αποτελέσματος,  στην αναφορά 

πρέπει να περιγράφονται ποια προβλήματα πρέπει να επιλυθούν  και ποια μέτρα θα πρέπει να πάρει 

η ενδιαφερόμενη επιχείρηση, ώστε να κριθεί θετικά σε επόμενη αξιολόγηση. 

Η απονομή του σήματος Ελληνικού Προϊόντος  για συγκριμένα παραγόμενα προϊόντα κάθε 

επιχείρησης γίνεται από την Επιτροπή Πιστοποίησης του Επιμελητηρίου, ενώ στην συνέχεια η 

επιχείρηση καταχωρίζεται στο σχετικό Μητρώο. 

5.2.4 Φορείς 

1. Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΒΕΑ) 

2. Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) / ΕΛΟΤ/ 

3. EBETAM (πρώην Ε.Τ.Α.Κ.Ε.Ι.- Εταιρία Τεχνολογικής Ανάπτυξης Κλωστοϋφαντουργίας 

Ένδυσης και Ινών) 

Η εταιρεία προήλθε από την συγχώνευση τριών τεχνολογικών φορέων με 25ετή εμπειρία 

στον χώρο των υλικών:ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. - ΕΚΕΠΥ Α.Ε. - ΕΤΑΚΕΙ Α.Ε., ενώ στη νέα ΕΒΕΤΑΜ 

προσαρτώνται επίσης και οι δραστηριότητες πιστοποίησης και εργαστηριακών δοκιμών του 

Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ Α.Ε.). 

Η ΕΒΕΤΑΜ είναι μια εταιρεία δημόσιου συμφέροντος μικτού χαρακτήρα, στο μετοχικό 

κεφάλαιο της οποίας συμμετέχουν τόσο φορείς και εταιρείες του δημόσιου τομέα όσο και 

ιδιωτικές εταιρείες. Η ΕΒΕΤΑΜ λειτουργεί υπό την επίβλεψη της Γενικής Γραμματείας 

Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης. 

 

Η ΕΒΕΤΑΜ είναι ο μόνος Ελληνικός Οργανισμός Πιστοποίησης με ιδιόκτητα εργαστήρια 

μετρήσεων και αναλύσεων υλικών και προϊόντων, γεγονός που παρέχει τη δυνατότητα 
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προσφοράς ολοκληρωμένων λύσεων. 

 

4. Δίδυμο ελεγκτών (επιχειρηματία/ υπαλλήλου ΒΕΑ) 

5. TUV 

5.3 Έλεγχος Τήρησης 

Για να διασφαλισθεί η αξιοπιστία των θεσμών απονομής και ελέγχου του σήματος, προτείνεται 

η δημιουργία μικτής ομάδας απονομής και ελέγχου προκειμένου να  διασφαλισθεί η διαφάνεια 

και αξιοπιστία. Για το σκοπό αυτό προτείνεται η κατάρτιση μητρώου ελεγκτών. 

Η τήρηση των προϋποθέσεων χρήσης του σήματος διασφαλίζεται µε έκτακτους ελέγχους που 

θα διενεργεί ο φορέας απονομής του σήματος.  

Για να διασφαλισθεί η επάρκεια των ελέγχων με ιδίους πόρους, η εταιρεία δικαιούχος του 

σήματος  θα καταβάλλει κατ’ έτος τέλος χρήσης, διαφορετικά το δικαίωμα του αυτοδικαίως θα 

ανακαλείται.  

Επίσης απαιτείται πρόσβαση σε εξειδικευμένα στοιχεία (πρώτες ύλες, κόστη παραγωγής, 

τιμολόγια προμηθευτών κλπ). Μέρος των στοιχείων αυτών εμπεριέχεται στον φάκελο όσων 

εταιρειών τηρούν φάκελο REACH, βάσει του 1907/2006/ΕΚ για τη χρήση επικίνδυνων ουσιών. 
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6 Διαδικασία Απονομής (προδιαγραφές ανά κλάδο) 

6.1 Κλωστοϋφαντουργικά 

6.1.1 Κριτήρια Απονομής 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει το ποσοστό των βασικών πρώτων υλών και σταδίων 

μεταποίησης που απαιτούνται για την παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων. 

Για να χαρακτηρισθεί ένα προϊόν ελληνικό, θα πρέπει από την παραγωγή ή την επεξεργασία 

του να προκύπτει εγχώρια προστιθέμενη αξία. Στον παρακάτω πίνακα όλα τα στάδια πλην 

της ύφανσης-ύφασμα στο ένδυμα, πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα. 

ΣΗΜΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 

ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

Σχέδιο 

(Design) 

% 

Νήμα 

% 

Ύφανση- 

Ύφασμα 

% 

Βαφή 

% 

Κοπή- 

Ραφή % 

Συσκευ

ασία % 

Σύνολο 

% 

Υφάσματα   30 30 10 25 5 100 

Τουριστικό Ύφασμα 20 25 20 15 15 5 100 

Κάλτσες / Καλσόν 10 35 35   10 10 100 

Εσώρουχα 5 35 20 10 20 10 100 

Πλεκτά 20 25 25   25 5 100 

Ενδύματα 30   37 3 25 5 100 

Μ.Ο. 17 30 28 10 20 7   

Συμπληρωματικά στοιχεία Πίνακα 

 Πρώτες ύλες (ύφασµα, κλωστές ραφής κτλ.)  

 Βοηθητικά υλικά (φερµουάρ, κουµπιά, ενισχυτικά υλικά , αξεσουάρ κλπ.),  

 Σχεδιασμός ενδυµάτων και παραγωγή προτύπων κοπής (πατρόν) 

 Κατασκευή ενδύµατος 

Η κατασκευή των ενδυμάτων περιλαμβάνει δύο διαφορετικές τεχνολογίες. Η πρώτη αφορά 

στην κατασκευή εξωτερικού ενδύματος ενώ η δεύτερη αναφέρεται στην κατασκευή εσωρούχων, 

καλτσών και πλεκτών Η διαφορετική τεχνολογία που ακολουθείται έχει σαν αποτέλεσμα την 

ανάπτυξη δύο διαφορετικών κλάδων, τον κλάδο των ενδυμάτων από ύφασμα και τον κλάδο του 
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πλεκτού. Χαρακτηριστικό του δεύτερου κλάδου είναι ότι η εξειδίκευσή του αφορά βιομηχανικές 

τεχνικές που είναι προκαθορισμένες. Η πρώτη ύλη στην παραγωγή του έτοιμου ενδύματος είναι 

το ύφασμα, ενώ του πλεκτού είναι νήμα διαφόρων τύπων.  

6.2 Παιχνίδια 

6.2.1 Κριτήρια Απονομής 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει το ποσοστό των βασικών πρώτων υλών και σταδίων 

μεταποίησης που απαιτούνται για την παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων. 

Για να χαρακτηρισθεί ένα προϊόν ελληνικό, θα πρέπει από την παραγωγή ή την επεξεργασία 

του να προκύπτει εγχώρια προστιθέμενη αξία. Στον παρακάτω πίνακα όλα τα στάδια πλην 

της ύφανσης-ύφασμα στο ένδυμα, πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα. 

 

ΣΗΜΑ Σχέδιο 
(Design) % 

Πρώτη Ύλη 
% 

Παραγωγή % Συναρμολόγηση 
% 

Συσκευασία 
% ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 

ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

Ξύλο 15 40 20 15 10 

Υφάσματα 15 30 30 15 10 

Πλαστικό 15 35 30 10 10 

Χαρτί 15 40 20 15 10 

Μέταλλο 15 40 20 15 10 

Σύνθετα 15 40 20 15 10 

Δεν πρέπει να θεωρείται ελληνικό ένα προϊόν που σχεδιάζεται στην Ελλάδα αλλά παράγεται 

σε τρίτες χώρες. 

6.3 Υποδήματα 

6.3.1 Κριτήρια Απονομής 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει το ποσοστό των βασικών πρώτων υλών και σταδίων 

μεταποίησης που απαιτούνται για την παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων. 

Για να χαρακτηρισθεί ένα προϊόν ελληνικό, θα πρέπει από την παραγωγή ή την επεξεργασία 

του να προκύπτει εγχώρια προστιθέμενη αξία και ειδικότερα να έχουν πραγματοποιηθεί εξ 

ολοκλήρου στην Ελλάδα τα στάδια παραγωγής που παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. 

 

ΣΗΜΑ Σχέδιο Πρώτη Ύλη Κοπή % Ραφή % Μοντάρισμα Συσκευασία 
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ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

(Design) % % % % 

Δερμάτινα 20 20 15 25 10 10 

Υφασμάτινα 20 20 15 25 10 10 

Παντόφλες- 
σαγιονάρες 15 15 10 30 15 15 

 

 

Συμπληρωματικά στοιχεία Πίνακα 

 Δέρμα, σόλες (ύφασµα, κλωστές ραφής κτλ.)  

 Βοηθητικά υλικά (κορδόνια,  κλπ.),  

 Σχεδιασμός υποδημάτων και παραγωγή προτύπων κοπής 

 Κατασκευή υποδήματος 

6.4 Έπιπλο 

6.4.1 Κριτήρια Απονομής 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει το ποσοστό των βασικών πρώτων υλών και σταδίων 

μεταποίησης που απαιτούνται για την παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων. 

Για να χαρακτηρισθεί ένα προϊόν ελληνικό, θα πρέπει από την παραγωγή ή την επεξεργασία 

του να προκύπτει εγχώρια προστιθέμενη αξία. Στον παρακάτω πίνακα όλα τα στάδια πλην 

της ύφανσης-ύφασμα στο ένδυμα, πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα. 

ΣΗΜΑ Βιομηχανικός 
σχεδιασμός 

% 

Πρώτη Ύλη 
% 

Δεύτερες 
Ύλες % 

Κόστος 
Παραγωγής 

Συσκευασία 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

Παιδικό 15 15 5 62 3 

Σαλόνι τραπεζαρία 
Καθιστικό 10 15 5 67 3 

Κρεβατοκάμαρα 10 20 5 62 3 

Γραφεία 15 25 10 45 5 

Κουζίνα μπάνιο 
ντουλάπες 10 20 15 50 5 

Βασικοί παράγοντες του κόστους παραγωγής είναι τα εργατικά και τα βιομηχανικά κόστη (ΔΕΗ, 

μηχανήματα κλπ ). Στον τομέα των υλικών συσκευασίας υπάρχει επαρκής ελληνική παραγωγή. 
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7  Προώθηση 
 

Το ΒΕΑ καλείται να προτρέπει όλους τους Έλληνες να μετέχουν ενεργά στον αγώνα για να 
προστατευθούν οι θέσεις εργασίας και να μειωθεί η ανεργία, να σταματήσει το κλείσιμο των 
καταστημάτων και των επιχειρήσεων, να στηριχθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η βιοτεχνία 
και η βιομηχανία μας, μτο σύνολο δηλαδή της εθνικής μας οικονομίας 

7.1 Σκοπός 

Αντικειμενικός Σκοπός της επικοινωνιακής στρατηγικής είναι η δημιουργία αποθεμάτων καλής 
φήμης για το ελληνικό προϊόν, η δημιουργία και διάδοση του brand «Greek Mark». 
Αξιοποιώντας τα παραδοσιακά και τα Νέα Μέσα επικοινωνίας, θα προβάλλουμε για πρώτη 
φορά τα άγνωστα συγκριτικά πλεονεκτήματα των ελληνικών προϊόντων μέσω της διάδοσης 
συναρπαστικών ιστοριών αλλά και μιας συνολικής μοναδικής «εμπειρίας» του ελληνικού 
προϊόντος. 

7.2 Στόχοι Προώθησης: 

1. Τελικοί Καταναλωτές 
2. Κοινωνικά Δίκτυα 

 Facebook 

 Twitter 
3. Αγορά 

 Λιανέμποροι 

 Χονδρέμποροι 
4. Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 

 Τηλεοπτικά Δίκτυα 

 Εφημερίδες 

 Ηλεκτρονικός Τύπος 
5. Καταναλωτικοί και άλλοι Φορείς 

 ΕΚΠΟΙΖΩ 

 ΚΕΠΚΑ 

 ΙΝΚΑ 

 «Κίνημα Πολιτών – καταναλώνουμε ότι παράγουμε» 
6. Επιμελητήρια 

 Ελλάδας 

 Εξωτερικού 
7. Δημόσιες Αναθέτουσες Αρχές 

 

7.3 Βήματα: 

1. Σχεδιασμός Καμπάνιας 
2. Υλοποίηση 
3. Μέτρηση αποδοτικότητας 
4. Αναθεώρηση / Επανάληψη 
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7.4 Εργαλεία Προώθησης: 
1. Τηλεοπτικά / ηχητικά σποτ 
2. Ηλεκτρονικές Διαφημίσεις 
3. Ειδικές αφίσες που τοποθετούνται μέσα στα καταστήματα λιανικής πώλησης 
4. Εκτύπωση από κάθε αλυσίδα του σήματος στις πλαστικές σακούλες που προσφέρονται 

στους καταναλωτές για να βάλουν τα ψώνια τους. 
 

7.5 Μηχανισμοί Προώθησης: 

7.5.1 Δημόσιες Σχέσεις 

Η στοχευμένη δικτύωση και η δημιουργία της κατάλληλης εικόνας στους δυνητικούς 
καταναλωτές, θα βοηθήσει ιδιαίτερα στην προώθηση του Σήματος. 
Αυτό επιτυγχάνεται 

 μέσω του Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων του ΒΕΑ 

 των επαφών της Διοίκησης με κλαδικούς φορείς 

 μέσω τρίτων (εταιρείες δημοσίων σχέσεων και ηλεκτρονικής επικοινωνίας) τόσο στην 
Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό σε κύριες αγορές-στόχους.  

7.5.2 Ηλεκτρονική Επικοινωνία 

 
Καινοτόμες online καμπάνιες με σκοπό τη δημιουργία γνώσης γύρω από όλα τα στάδια 
παραγωγής του ελληνικού προϊόντος, αλλά και την πρόκληση του ενδιαφέροντος των 
καταναλωτών. 

7.5.3 Ανάπτυξη Σχέσεων με το Εμπόριο 

Ενίσχυση της ενημέρωσης δυνητικών πελατών αλλά και καλύτερη τοποθέτηση στα κανάλια 
πωλήσεων. 

7.5.4 Διοργάνωση Προωθητικών Εκδηλώσεων 

Για τη μέγιστη προβολή των ελληνικών προϊόντων, θα διοργανώνονται προωθητικές εκδηλώσεις 
στις οποίες θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι των ΜΜΕ, των συλλογικών φορέων αλλά και των 
πελατών.   

7.5.5 Έρευνες 

Θα πρέπει να αξιοποιούνται οι πλέον σύγχρονες έρευνες τάσεων και καταναλωτικών 
προτιμήσεων και να υλοποιούνται ολοκληρωμένες στρατηγικές επικοινωνίας, προσαρμοσμένες 
στους στόχους, τα μηνύματα και τις ιδιαιτερότητες των κοινών-στόχων. 
 
 
  
  

 


