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Η πρώτη απονομή «Ελληνικού Σήματος» προϊόντων και υπηρεσιών στο γάλα και στα γαλακτοκομικά 

προϊόντα, πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2015, στην 80η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, 

στα πλαίσια  εκδήλωσης που συνδιοργανώθηκε από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας 

Καταναλωτή, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, και τον «Ελληνικό 

Γεωργικό Οργανισμό ΔΗΜΗΤΡΑ».  

 

Στην εκδήλωση παρευρέθησαν εκπρόσωποι φορέων, επιχειρήσεων, επιμελητηρίων αλλά και οι 

εκπρόσωποι των ελληνικών επιχειρήσεων στον τομέα  του γάλακτος, στους οποίους απονεμήθηκε 

επίσημα το «Ελληνικό Σήμα». 

 

Ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, Αντώνης Παπαδεράκης,  ανοίγοντας την 

εκδήλωση σημείωσε ότι «η συμβολή του Ελληνικού Σήματος στην προώθηση των προϊόντων και των 

επιχειρήσεων που αποκτούν δικαίωμα χρήσης του είναι ιδιαίτερης σημασίας. Με αυτόν τον τρόπο 

προωθούνται τα τοπικά προϊόντα και η τοπική επιχειρηματικότητα, μέρος της οποίας αποτελούν οι μικρές 

επιχειρήσεις παραγωγών και μεταποιητών προϊόντων. Είναι ένα σημαντικό μέσο ενεργητικής αντίστασης 

των εγχώριων παραγωγικών δυνάμεων, έναντι της  προωθούμενης ισοπέδωσης, μέσω της 

παγκοσμοιοποιημένης αγοράς χωρίς φραγμούς και κανόνες, η οποία αντικειμενικά ευνοεί τους 

καθετοποιημένους παραγωγικούς ομίλους των πολυεθνικών και πλήττει την μικρομεσαία παραγωγή.» 

 

Στον σημαντικό ρόλο του Ελληνικού Σήματος αναφέρθηκε επίσης, στο χαιρετισμό που απεύθυνε, ο 

Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ», Γεώργιος Καρέτσος. 

 



Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Εμπορικής Ιδιοκτησίας της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας 

Καταναλωτή, κα Μαρία Νικητοπούλου, τόνισε τη σημασία που έχει για τις επιχειρήσεις η διασφάλιση  της 

ποιότητας των προϊόντων  και  των υπηρεσιών τους μέσω της κατοχύρωσης των  Εμπορικών τους 

Σημάτων, συνοδεύοντάς τα  παράλληλα με το «Ελληνικό Σήμα», ώστε να γίνουν οι καλύτεροι πρεσβευτές 

των ελληνικών προϊόντων και της ελληνικής επιχειρηματικότητας. 

 

Παρευρέθη και χαιρέτησε επίσης ο κος  Σάμιος, εκπρόσωπος του Γενικού Χημείου του Κράτους, που 

αποτελεί τον φορέα απονομής του «Ελληνικού Σήματος» για τα αλκοολούχα ποτά, για τα οποία έχει 

επίσης εκπονηθεί ο αντίστοιχος Κανονισμός. 

 

Τέλος, ακολούθησαν εξειδικευμένες τοποθετήσεις για τον τομέα του Γάλακτος, την έρευνα, τα πρότυπα 

και τις εφαρμογές του. 

 

Στην εκδήλωση τονίστηκε από όλους η ανάγκη επιτάχυνσης των προσπαθειών εκ μέρους των 

παραγωγικών φορέων και των ενώσεών τους για την εκπόνηση κανονισμών πιστοποίησης των ελληνικών 

προϊόντων σε ευρύτερο φάσμα κλάδων της ελληνικής οικονομίας. Η παραπάνω προσπάθεια θα δώσει την 

δυνατότητα σε περισσότερες ελληνικές επιχειρήσεις να αποκτήσουν το ελληνικό σήμα για τα προϊόντα  ή 

τις υπηρεσίες που παράγουν. 

 

 

 



 

 

 

 


