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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Από ηνλ  ΔΛΓΟ – ΓΗΜΗΣΡΑ αλαθνηλώλεηαη όηη ηέζεθαλ ζε ηζρύ νη Καλνληζκνί Απνλνκήο 

ηνπ Διιεληθνύ ήκαηνο ζην Δμαηξεηηθό Παξζέλν θαη ζην Παξζέλν Διαηόιαδν θαη ζηηο 

Δπηηξαπέδηεο Διηέο, πνπ ζεζπίζηεθαλ κε θνηλέο απνθάζεηο ησλ Τπνπξγώλ Οηθνλνκίαο θαη 

Αλάπηπμεο θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ ηνλ Ινύλην ηνπ 2017 (ΦΔΚ 2111 θαη 

2120 /η. Β΄/6.2017) θαη θαζηεξώλνπλ  εληαίεο αξρέο θαη δηαδηθαζίεο  γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ 

απνλνκή ηνπ Διιεληθνύ ήκαηνο. 

Η ζεκεξηλή νηθνλνκηθή ζπγθπξία θαζηζηά αλαγθαία ηελ αλάδεημε ησλ ηδηαίηεξσλ πνηνηηθώλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ Διιεληθώλ πξντόλησλ πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζνύλ ε εγρώξηα 

παξαγσγή θαη νη εμαγσγέο ηνπο. 

Δηδηθόηεξα ην Διιεληθό ζήκα ζην Δμαηξεηηθό Παξζέλν, ζην Παξζέλν Διαηόιαδν θαη ζηηο 

Δπηηξαπέδηεο Διηέο, πνπ εθπόλεζε ν ΔΛΓΟ – ΓΗΜΗΣΡΑ ηαπηνπνηεί ηελ πξνέιεπζε θαη ηα 

ηδηαίηεξα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, ώζηε λα θαηαθηήζνπλ ηε ζέζε πνπ ηνπο αξκόδεη 

ζηηο θαηαλαισηηθέο επηινγέο ηόζν ζηε ρώξα καο όζν θαη δηεζλώο. 

Σν «Διιεληθό ήκα» ζην Δμαηξεηηθό Παξζέλν, ζην Παξζέλν Διαηόιαδν θαη ζηηο Δπηηξαπέδηεο 

Διηέο: 

1.  ζα ηνπο πξνζδώζεη πξνζηηζέκελε αμία  

2. ζα αλαδείμεη ηελ πςειή πνηόηεηα απηώλ ζηελ Διιεληθή θαη δηεζλή αγνξά, 

«επηθνηλσλώληαο» ηα ζπλδεδεκέλα θαη αλαγλσξηζκέλα κε ηε ρώξα καο πνηνηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο 

3. ζα ηνπο πξνζδώζεη ζπγθεθξηκέλε θαη αλαγλσξίζηκε «ηαπηόηεηα» 

4. ζα απνηξέςεη «Διιελνπνηήζεηο» ειηώλ  θαη ειαηνιάδσλ. 
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ην πιαίζην απηό θαιείηαη θάζε ελδηαθεξόκελε Δπηρείξεζε πνπ επηζπκεί λα δηαζέζεη 

ζηελ αγνξά κε ηελ επσλπκία ηεο ηα πξντόληα: Δμαηξεηηθό Παξζέλν Διαηόιαδν - 

Παξζέλν Διαηόιαδν ή/θαη Δπηηξαπέδηεο Διηέο, ηα νπνία  ζα θέξνπλ ζηελ επηζήκαλζή 

ηνπο ην Διιεληθό ήκα λα ππνβάιεη: 

 

1.  Αίηεζε – Τπεύζπλε Γήισζε – Τπόδεηγκα 1 γηα ηελ Απνλνκή ηνπ Διιεληθνύ ήκαηνο 

ζην Δμαηξεηηθό Παξζέλν θαη Παξζέλν ειαηόιαδν (GRM.OIL–A–01/1) 

2. Αίηεζε – Τπεύζπλε Γήισζε –Τπόδεηγκα 2 γηα ηε ρνξήγεζε Δηδηθήο βεβαίσζεο 

(GRM. OIL -A-02/1) 

3. Αίηεζε – Τπεύζπλε Γήισζε – Τπόδεηγκα 1 γηα ηελ Απνλνκή ηνπ Διιεληθνύ ήκαηνο 

ζηηο Δπηηξαπέδηεο Διηέο (GRM.OLIVE–A–01/1) 

4. Αίηεζε – Τπεύζπλε Γήισζε – Τπόδεηγκα 2 γηα ηε ρνξήγεζε Δηδηθήο βεβαίσζεο 

(GRM. OLIVE -A-02/1) 

 

Πεξηζζόηεξεο  πιεξνθνξίεο γηα ηηο δηαδηθαζίεο Aπνλνκήο ηνπ Διιεληθνύ ήκαηνο, ηνπο 

Καλνληζκνύο θαη ηα ζρεηηθά έληππα  κπνξνύλ λα βξνπλ νη ελδηαθεξόκελνη  ζηελ ηζηνζειίδα 

ηνπ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ (www.elgo.gr). 

 


