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ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ

Πληροφορούν / καθοδηγούν / παραπέμπουν συνειρμικά

τους καταναλωτές στο προσφερόμενο προϊόν.

Αναδεικνύουν / επιβεβαιώνουν την ταυτότητα και την

εικόνα του προϊόντος.εικόνα του προϊόντος.

Ενδυναμώνουν το προϊόν και συμβάλλουν στην

αναγνωρισιμότητα και ανταγωνιστικότητα του.

Συμβάλλουν στην ανάπτυξη συνεργασιών και

συμμαχιών.



ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ

Έχει εθνικό χαρακτήρα - χαρακτήρα «ομπρέλας».

Λειτουργεί αθροιστικά - συμπληρωματικά και όχι
ανταγωνιστικά με τα τοπικά σήματα.

Απευθύνεται και υπηρετεί το ευρύ καταναλωτικό κοινό.Απευθύνεται και υπηρετεί το ευρύ καταναλωτικό κοινό.

Συγκεντρώνει το ενδιαφέρον των ελληνικών επιχειρήσεων
διαφορετικών τύπων προϊόντων και υπηρεσιών.

Απονέμεται σε όλους τους τύπους και κατηγορίες
επιχειρήσεων.

Καταγράφει μεγάλη απήχηση στην ελληνική και διεθνή
αγορά.



ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ & ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ

i. Καλές πρακτικές. 

ii. Πρόταση βελτίωσης / αναδιοργάνωσης διαδικασιών.

iii. Νέες κατηγορίες προϊόντων. iii. Νέες κατηγορίες προϊόντων. 

iv. Δράσεις Προβολής – Δημοσιότητας.

v. Κοστολόγηση.

vi. Χρονοδιάγραμμα.



i. ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Η προβολή εθνικής ταυτότητας και κουλτούρας.

Η δημιουργία διαφοροποιημένων και ελκυστικών προϊόντων
και υπηρεσιών.

Η ενίσχυση της εικόνας της Ελλάδας προς το εξωτερικό και η
σταθερή υποστήριξη των εξαγωγών.

Η κατεύθυνση προς τη βιώσιμη κατανάλωση και το φιλικό
στο περιβάλλον τρόπο ζωής.

Η ενσωμάτωση του νομικού και κανονιστικού πλαισίου.



ii. ΠΡΟΤΑΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ / 
ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

1. Σύσταση αυτόνομης Διεύθυνσης Ελληνικού
Σήματος.

2. Τροποποίηση Διαδικασιών Απονομής2. Τροποποίηση Διαδικασιών Απονομής
Σήματος.

3. Αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων μέσων σε
κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο.



1. Σύσταση αυτόνομης Διεύθυνσης Ελληνικού Σήματος, ήτοι:

Συνολική διαχείριση του «Ελληνικού Σήματος» (διοικητική,
λειτουργική, οικονομική).

Συνεργασία με συλλογικά σχήματα και φορείς.

Αξιοποίηση προγραμμάτων και άλλων χρηματοδοτικών πόρων.

Συντονισμό διαδικασιών απονομής σήματος. Πιο ειδικά:

ii. ΠΡΟΤΑΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ / 
ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Συντονισμό διαδικασιών απονομής σήματος. Πιο ειδικά:

� Ο συντονισμός-διαχείριση να παραμείνει σε κεντρικό επίπεδο (Γ.Γ.
Εμπορίου).

� Τα αυξημένα διοικητικά, διαχειριστικά και εκτελεστικά καθήκοντα
χρειάζονται αντιμετώπιση με την ανάλογη και επαρκή στελέχωση.

� Η δυσκολία στη διάδοση και επέκταση του Ελληνικού Σήματος σε
διαφορετικές κατηγορίες προϊόντων απαιτεί στοχευμένο σχεδιασμό
και εξειδικευμένη εφαρμογή.



ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ

Τμήμα  Διαχείρισης 
Αιτήσεων

Τμήμα 
Διαχείρισης Μητρώου

Τμήμα 
Επιθεωρήσεων

Τμήμα
Εκπαίδευσης

Τμήμα 
Marketing

ii. ΠΡΟΤΑΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ / 
ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Προϊόντα Α Κατηγορίας –
Αγροτικά Προϊόντα

Προϊόντα Β Κατηγορίας -
Μεταποιημένα Αγροτικά Προϊόντα

Προϊόντα Γ Κατηγορίας - Λοιπά 
Βιομηχανικά – Βιοτεχνικά Προϊόντα



2. Τροποποίηση Διαδικασιών Απονομής Σήματος

Με δεδομένο ότι:
Απαιτείται έκδοση ΥΑ για κάθε Κανονισμό προϊόντος και
υπηρεσιών.
Υπάρχει υποχρέωση διεξαγωγής δημόσιας διαβούλευσης.

ii. ΠΡΟΤΑΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ / 
ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Υπάρχει υποχρέωση διεξαγωγής δημόσιας διαβούλευσης.
Οι φορείς απονομής του Ελληνικού Σήματος είναι κρατικοί.
Καταγράφεται έλλειψη εμπειρίας και ευελιξίας σε
επιθεωρήσεις πιστοποίησης.
Υπάρχουν διαφορετικές αρχές ελέγχου ανά κατηγορία
προϊόντος.
Οι φορείς ελέγχου δεν είναι διαπιστευμένοι.



2. Τροποποίηση Διαδικασιών Απονομής Σήματος
Προτείνουμε:

Σύνταξη νέου Γενικού Κανονισμού.

Έκδοση Κανονισμού Πιστοποίησης.

Μελέτη σύνθεσης – προέλευσης προϊόντων & πρώτων υλών της

ii. ΠΡΟΤΑΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ / 
ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Μελέτη σύνθεσης – προέλευσης προϊόντων & πρώτων υλών της
ελληνικής αγοράς.

Σύνταξη Ιδιωτικών Πρωτοκόλλων για τις βασικές κατηγορίες
προϊόντων.

Ανάθεση των διαδικασιών απονομής σε Φορείς Πιστοποίησης.

Αξιοποίηση ΤΠΕ.

Έλεγχο-Αξιολόγηση διαδικασιών.



3. Αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων μέσων σε
κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο.

Ήτοι:

ii. ΠΡΟΤΑΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ / 
ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Ήτοι:

Περιφερειακές συνεργασίες-αντένες 

� Επιμελητήρια

� Τοπικά Σήματα

� Ιδιωτικά Πρωτόκολλα

Συνεργασίες με Εταιρείες Πιστοποίησης



iii. ΝΕΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Προϊόντα πρωτογενή τομέα νωπά.

Μεταποιημένα προϊόντα τροφίμων.

Είδη ένδυσης, υπόδησης, οικιακού εξοπλισμού 
(ιματισμού).

Βιομηχανικά - Χημικά προϊόντα.

Είδη σπιτιού - γραφείου.



iv. ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ-ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Προσδιορισμός στρατηγικής σε εθνικό επίπεδο.

Διαμόρφωση επικοινωνιακής ταυτότητας.

Δράσεις Προβολής:

� Κλαδική προβολή � Εκθέσεις � Κλαδική προβολή

� Βελτίωση ιστοσελίδας

� Έντυπα μέσα

� Ηλεκτρονικά μέσα 

� ΜΜΕ

� Παραγωγή πληροφοριακού 

υλικού

� Εκθέσεις 

� Πολλαπλασιαστές 

προώθησης (μέντορες –

διαμορφωτές κοινής γνώμης)

� Ενημερωτικές εκδηλώσεις σε 

κεντρικό και περιφερειακό 

επίπεδο



v. ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ



v. ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Ίδιοι πόροι

� Έσοδα απονομής σήματος σε επιχειρήσεις� Έσοδα απονομής σήματος σε επιχειρήσεις

� Συνεισφορά Επιμελητηρίων ή/και
Επαγγελματικών / Διεπαγγελματικών Οργανώσεων, 
των υπό ένταξη προϊόντων 

Ε.Π. Αν. Ε.Κ.



vi. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ



ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ

ΒΗΜΑ 1. Έκδοση νέου γενικού Γενικού Κανονισμού (τροποποίηση ΦΕΚ)

ΒΗΜΑ 2. Έκδοση Κανονισμού Πιστοποίησης 

ΒΗΜΑ 3. 
Εκπόνηση Μελέτης σύνθεσης – προέλευσης προϊόντων και 
πρώτων υλών της ελληνικής αγοράς 

Σύνταξη ιδιωτικών Πρωτοκόλλων για κύριες κατηγορίες 
ΒΗΜΑ 4.

Σύνταξη ιδιωτικών Πρωτοκόλλων για κύριες κατηγορίες 
(ανάθεση σε τρίτους)

ΒΗΜΑ 5. Ανάπτυξη ΤΠΕ διαδικασιών πιστοποίησης

ΒΗΜΑ 6.
Επιλογή διαπιστευμένων φορέων για τις διαδικασίες 
πιστοποίησης

ΒΗΜΑ 7.
Παρακολούθηση – Αξιολόγηση – Αναθεώρηση πρωτοκόλλων 
σε ετήσια βάση 


