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Με το Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86 Α’) θεσπίστηκε το “Ελληνικό 
Σήμα” ως ένα προαιρετικό σήμα διάκρισης της προέλευσης 
των ελληνικών προϊόντων 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 
Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας της Γενικής 
Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης & 
Ανταγωνιστικότητας, η “Επιτροπή Ελληνικού Σήματος”, 
με αντικείμενο την υποβολή προτάσεων προς τον αρμόδιο 
Υπουργό Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας για την έκδο-
ση Κανονισμών και το συντονισμό των διαδικασιών για την 
απονομή του Σήματος Ελληνικών Προϊόντων – Υπηρεσιών. 
Η Επιτροπή αυτή αποτελείται από 14 μέλη, μεταξύ των 
οποίων περιλαμβάνονται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίμων και ο Οργανισμός Πιστοποίησης και Επί-
βλεψης Γεωργικών Προϊόντων (νυν ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ).

Στο πλαίσιο πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη 
σύνταξη Κανονισμών Απονομής που αποφάσισε η Επιτρο-
πή Ελληνικού Σήματος και δημοσιοποίησε το Υπουργείο 
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας προς κάθε ενδιαφε-
ρόμενο, ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, αποφάσισε να συντάξει 
σχέδιο Κανονισμού απονομής για το γάλα και τα γαλα-
κτοκομικά προϊόντα βάσει των αρμοδιοτήτων του και της 
εμπειρίας του, τόσο στον τομέα του γάλακτος όσο και στη 
σύνταξη εθνικών προδιαγραφών.

Το Τμήμα Προδιαγραφών, με τη συμβολή Ομάδας Εργα-
σίας και Τεχνικής Επιτροπής από εκπροσώπους φορέ-
ων παραγωγής, μεταποίησης, καταναλωτών, επιστήμης, 
κρατικών υπηρεσιών και συλλογικών οργάνων, εκπόνησε 
το ανωτέρω σχέδιο Κανονισμού, ακολουθώντας κανόνες 
προτυποποίησης, σύμφωνα με τους οποίους λαμβάνονται 
υπόψη οι απόψεις των εμπλεκόμενων φορέων, διασφαλίζο-
ντας με τον τρόπο αυτό ένα αμερόληπτο και αντικειμενικό 
αποτέλεσμα. 

Το σχέδιο του Κανονισμού παρουσίασαν για τον ΕΛΓΟ-
ΔΗΜΗΤΡΑ, οι βασικοί συντάκτες του, Μ. Σπέντζου-Προ-
ϊσταμένη Τμήματος Προδιαγραφών και Ε. Οικονόμου-
Υπεύθυνη Γραφείου Ελέγχου Αγοράς, στη Συνεδρίαση 
της Επιτροπής Ελληνικού Σήματος (ΕΕΣ) στις 26.09.2013.

Μετά τη διεξοδική συζήτηση επί των άρθρων του σχεδίου, 
αποφασίστηκε ομόφωνα:

i) ο ορισμός του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ως Φορέα Απονομής 
του Ελληνικού Σήματος στο γάλα και τα γαλακτοκομικά 
προϊόντα, καθώς και 

ii) η έγκριση ενός τελικού σχεδίου προς δημόσια διαβού-
λευση, όπως διαμορφώθηκε στο πλαίσιο της εν λόγω Συ-
νεδρίασης.

Ακολούθησε η δημόσια διαβούλευση του σχεδίου Κανονι-
σμού μέσω της ιστοσελίδας της Κυβέρνησης http://www.
opengov.gr/ypoian από 04.10.13 έως 25.10.13 και στις 
03.12.2013 η Επιτροπή Ελληνικού Σήματος συνεδρίασε 
εκ νέου για να επεξεργαστεί τις παρατηρήσεις της διαβού-
λευσης, προκειμένου να οριστικοποιηθεί το τελικό κείμενο.

Ο Κανονισμός αυτός καθορίζει: 

•  τα προϊόντα στα οποία απονέμεται το Ελληνικό Σήμα, 

•   τις διαδικασίες, τους όρους, τις προϋποθέσεις & το τέλος 
απονομής του, 

•   το Φορέα που απονέμει το Ελληνικό Σήμα, ελέγχει την 
τήρηση των όρων και των απαιτήσεων απονομής και δια-
τήρησής του και επιβάλλει κυρώσεις σε περιπτώσεις πα-
ράβασής του και

•   τις υποχρεώσεις του Φορέα Απονομής και των δικαιούχων 
χρήσης του Ελληνικού Σήματος.
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Το Ελληνικό Σήμα θα απονέμεται στις ενδιαφερόμενες επι-
χειρήσεις, οι οποίες συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του 
Κανονισμού, όσον αφορά στην παραγωγή των προϊόντων 
(σύμφωνα με τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών):

i) “είδη γάλακτος”

ii) “διατηρημένα γάλατα, μερικά και ολικά αφυδατωμένα”

iii) “αφρόγαλα”, “βούτυρο” και “γαλακτικές λιπαρές ύλες”

iv) “γιαούρτι”

v) “τυροκομικά προϊόντα”

vi) “ρυζόγαλο”, “κρέμα” και “επιδόρπια με βάση το γάλα”.

Βασικές απαιτήσεις για την απονομή του Ελληνικού Σήμα-
τος είναι:

•   οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας/συσκευασίας γάλακτος 
και παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων, να εδρεύουν 
στην Ελλάδα, 

•   το νωπό γάλα (αγελαδινό, πρόβειο, γίδινο) που χρησιμο-
ποιείται για την παραγωγή των προϊόντων, να παράγεται 
σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στην Ελλάδα, 

•   τα γαλακτοκομικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται ως 
συστατικά άλλων προϊόντων του Κανονισμού, να είναι 
ελληνικής προέλευσης,

•   το ρύζι που χρησιμοποιείται στο “ρυζόγαλο”, να είναι 
ελληνικής προέλευσης,

•   το γάλα και τα προϊόντα γάλακτος που χρησιμοποιούνται 
στα “επιδόρπια με βάση το γάλα”, να είναι ελληνικής 
προέλευσης,

•   το μέλι που χρησιμοποιείται στα “επιδόρπια με βάση το 
γάλα”, να είναι ελληνικής προέλευσης,

•   η καθιέρωση και τήρηση διαδικασίας ιχνηλασιμότητας,

•   η εξασφάλιση σαφούς διαχωρισμού του γάλακτος ελληνι-
κής προέλευσης, από γάλα άλλης προέλευσης, σε όλα τα 
στάδια παραγωγικών διαδικασιών,

•  η τήρηση αρχείου εισροών-εκροών.

Υπόχρεη για την αναγραφή του Ελληνικού Σήματος είναι 
η Επιχείρηση στην οποία έχει απονεμηθεί το Ελληνικό 
Σήμα και διαθέτει στην αγορά γάλα και γαλακτοκομικά 
προϊόντα με την επωνυμία της. 

Το Ελληνικό Σήμα πρέπει να τοποθετείται επί των:

i) μέσων συσκευασίας των προσυσκευασμένων προϊόντων,

ii)  μονάδων παραγωγής (κεφάλι, βαρέλι, δοχείο κ.λπ.) των τυ-
ροκομικών προϊόντων που διατίθενται στην κατανάλωση,

iii)  σαυτόματων πωλητών χύμα θερμικά επεξεργασμένου 
γάλακτος προς πόση.

Οι επιχειρήσεις που είναι πιστοποιημένες και καταχωρι-
σμένες στο “Μητρώο εγκεκριμένων επιχειρήσεων και 
δικαιούχων χρήσης των ενδείξεων ΠΟΠ/ΠΓΕ” που τηρεί 
ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ για την παραγωγή ή/και τη συσκευ-

ασία ή/και εμπορία ελληνικών τυριών ΠΟΠ, καταχωρίζο-
νται αυτοδίκαια στο Μητρώο Ελληνικών Προϊόντων και 
δικαιούνται τη χρήση του Ελληνικού Σήματος.

Στον Κανονισμό περιγράφονται αναλυτικά η διαδικασία 
ελέγχου και απονομής του Ελληνικού Σήματος, καθώς 
και οι ειδικές απαιτήσεις στην περίπτωση ανάθεσης της 
παραγωγής ή/και συσκευασίας προϊόντων σε άλλη επι-
χείρηση και στην περίπτωση επέκτασης του δικαιώματος 
χρήσης του Ελληνικού Σήματος σε άλλα προϊόντα μιας ήδη 
καταχωρισμένης Επιχείρησης.

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

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, με βάση τις 
αρχές δημοσίου συμφέροντος που διέπουν τη λειτουργία 
του και αξιοποιώντας την ήδη υπάρχουσα υποδομή και 
τεχνογνωσία του, θα απονέμει το Ελληνικό Σήμα στο γάλα 
και τα γαλακτοκομικά προϊόντα, με ένα “συμβολικό” τέλος 
χρήσης, έχοντας συνεκτιμήσει την αδυναμία επιβάρυν-
σης των ελληνικών επιχειρήσεων με υψηλά τέλη και την 
αναγκαιότητα προστασίας και ανάδειξης της ελληνικής 
παραγωγής. 

Στο προσεχές διάστημα αναμένεται ο Κανονισμός Απονο-
μής, μετά από σχετική πρόταση της ΕΕΣ, να τεθεί σε ισχύ 
με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυ-
ξης & Ανταγωνιστικότητας και Αγροτικής Ανάπτυξης & 
Τροφίμων. 

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, ως αποτέλεσμα της σύνταξης και της 
παρουσίασης ενός εμπεριστατωμένου σχεδίου Κανονισμού 
Απονομής του Ελληνικού Σήματος στο γάλα και τα γαλα-
κτοκομικά προϊόντα και της ευρείας αποδοχής του τόσο 
από τους εμπλεκόμενους φορείς του κλάδου όσο και από 
την ΕΕΣ αναλαμβάνει ένα νέο αντικείμενο διευρύνοντας 
τις αρμοδιότητές του σε έναν τομέα ιδιαίτερης σημασίας 
για τη στήριξη τόσο των ελληνικών επιχειρήσεων, όσο και 
των παραγωγών της χώρας μας, με σκοπό την ανάδειξη 
των ελληνικών προϊόντων και την ενίσχυση της εγγυημένης 
πληροφόρησης των καταναλωτών.
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