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«Η ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ Β.Ε.Α ΣΤΟ ΣΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΡΟΊΟΝΤΟΣ»
Παρουσίαση του νέου επιχειρησιακού σχεδίου του Β.Ε.Α για τη στήριξη του
Σήματος ελληνικού προϊόντος, έγινε στην πρόσφατη συνεδρίαση του Διοικητικού
του Συμβουλίου. Στόχος της μελέτης που εκπονήθηκε σε συνεργασία με εταιρεία
Συμβούλων, είναι η καταγραφή και κωδικοποίηση του πλαισίου που διέπει τη
σήμανση προέλευσης καθώς και η δημιουργία ενός μηχανισμού υποστήριξης των
κλάδων μεταποίησης μέσα στο Επιμελητήριο, ως προς το Σήμα Ελληνικού
Προϊόντος.
Στη συζήτηση που ακολούθησε, παραβρέθηκε ο Σύμβουλος κ. Στέφανος Κομνηνός,
που μίλησε για την ανάπτυξη του Σήματος που ξεκίνησε για τη χώρα μας, το 2010
στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου
Ανάπτυξης και η οποία μετά από διαβουλεύσεις με ενδιαφερόμενους φορείς, τις
λοιπές ευρωπαϊκές χώρες και την Κομισσιόν, κατέληξε επιτυχώς στο νομοθέτημα ν.
4072/2012. Η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα της Ε.Ε που έχει την έγκριση της
Κομισσιόν για τη διαδικασία κατοχύρωσης κρατικού σήματος στα προϊόντα και
υπηρεσίες των επιχειρήσεων.
Ο Πρόεδρος κ. Παύλος Ραβάνης, με τη σειρά του, επισήμανε ότι το σήμα του
ελληνικού προϊόντος, θα δοκιμάσει την επιχειρηματικότητά μας. Υπάρχουν
πάμπολλες σημάνσεις ελληνικότητας, χωρίς προηγούμενο έλεγχο με αυστηρά
κριτήρια από αξιόπιστους φορείς, με συνέπεια να χάνεται η εμπορική και εθνική
ουσία του σήματος.
Από τους ομιλητές, υπογραμμίστηκε άλλωστε, ότι ο Έλληνας καταναλωτής, έχει
πλέον οδηγηθεί στην πεποίθηση ότι πρέπει να επιλέγει ελληνικό προϊόν, για τη

στήριξη της εθνικής μας οικονομίας αρκεί η συνειδητή αυτή επιλογή, να
υποστηριχθεί σωστά και οργανωμένα, σύμφωνα με τις διεθνείς, κοινοτικές και
εθνικές διατάξεις, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία του και η ανάδειξη της
ποιότητας των προϊόντων.
Ο άμεσος στόχος του Β.Ε.Α, είναι η δημιουργία μόνιμης Υποδομής και ενός
Σχήματος Πιστοποίησης Σήματος Ελληνικού προϊόντος, βάσει της οποίας
πιστοποιείται η ελληνική προστιθέμενη αξία σε προϊόντα και υπηρεσίες
διαφόρων κατηγοριών.
Η επιβεβαίωση της τήρησης των απαιτήσεων του σχήματος, θα οδηγεί στην χορήγηση
του σχετικού σήματος Ελληνικού προϊόντος.

