ΕΣΕΕ: «Το ειιεληθό εκπόρηο ζηερίδεη ηο ειιεληθό ζήκα ποηόηεηας»
Δηεζλές Σήκα Μεζογεηαθής Γαζηρολοκίας: δηαβαηήρηο γηα ηελ θαιύηερε
προώζεζε ηωλ ειιεληθώλ προϊόληωλ
Σν Ελληνικό Σήμα Ποιόηηηας ζα απνηειέζεη έλα φπιν ελίζρπζεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη ηεο
εκπνξηθφηεηαο ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο. Η δεκηνπξγία γηα πξψηε θνξά ελφο ζήκαηνο ην νπνίν ζα πηζηνπνηεί ηελ
ειιεληθή πξνέιεπζε ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ αλά ηνλ θφζκν δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ θαηαλαισηή λα
ζηξαθεί ζηα ειιεληθά πξντφληα. Οη Έιιελεο θαηαλαισηέο ζα σθειεζνχλ ηδηαίηεξα, θαζψο ζα κπνξνχλ λα
επηιέγνπλ κε βεβαηφηεηα πξντφληα πνπ ζα είλαη πξαγκαηηθά ειιεληθά, ρσξίο λα πέθηνπλ ζχκαηα
ψεσδεπίγραθων «ελληνοποιήζεων».
Με ηνλ λ. 4072/2012 απνθηήζακε πιένλ έλα λνκηθφ πιαίζην, ην νπνίν ήηαλ αληηθείκελν δηαβνχιεπζεο ηνπ
ΤΠΑΑΝ κε ηηο ππεξεζίεο ηεο Επξσπατθήο Επηηξνπήο γηα αξθεηνχο κήλεο θαη είλαη πιένλ ην κνλαδηθφ θαη
πξσηνπφξν ζε φιε ηελ Επξσπατθή Έλσζε απφδνζεο ζήκαηνο πξνέιεπζεο. Η δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη είλαη
ηδηαίηεξα απνθεληξσκέλε, θαζφινπ δαπαλεξή γηα ηελ θάζε επηρείξεζε θαη αθνξά ζε θάζε θιάδν, κε αξρή ηα
γαιαθηνθνκηθά θαη ηα αιθννινχρα πνηά. ε ζπλεξγαζία κε ηελ Κνκηζηφλ δεκηνπξγήζεθε έλα πεξηβάιινλ
ειέγρνπ θαη πηζηνπνίεζεο ησλ πξντφλησλ ή ησλ ππεξεζηψλ κε πνιχ απιέο δηαδηθαζίεο, ελψ ην ζήκα απνλέκεηαη
ζε θσδηθνχο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, φρη ζε επηρεηξήζεηο.
Η ζπδήηεζε κε ηνπο αξκφδηνπο θνξείο έρεη μεθηλήζεη ήδε γηα ηα ειαηνθνκηθά πξντφληα θαη ζα αθνινπζήζνπλ
απηά πνπ ελδηαθέξνπλ ηδηαίηεξα ζηνλ αγξνηνδηαηξνθηθφ ηνκέα φπσο ην κέιη, ηα φζπξηα, δπκαξηθά θαη φζν
πεξλάεη ν θαηξφο ζα απμάλεηαη ν αξηζκφο ησλ πξντφλησλ πνπ ζα θπθινθνξνχλ κε ζήκα. Αλάινγα κε ηνλ
θαλνληζκφ θαη ηνλ θνξέα απνλνκήο πηζηνπνίεζεο ππάξρεη έλαο κφληκνο κεραληζκφο πνπ παξαθνινπζεί θαηά
πφζνλ ηεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο, εάλ ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη ειιεληθά. Καη ν κεραληζκφο
απηφο απφ πξντφλ ζε πξντφλ ή απφ ππεξεζία ζε ππεξεζία πνηθίιεη θαη δηαθνξνπνηεί ην θφζηνο.
Σν ειιεληθφ εκπφξην ζα ζπκκεηάζρεη ζχζζσκν ζε φια ηα ζηάδηα ηεο ζπκκεηνρηθήο δηαδηθαζίαο, ψζηε λα ηελ
αγθαιηάζνπλ φινη νη Έιιελεο θαηαλαισηέο, αιιά θαη θπξίσο γηα λα κάζνπλ φινη νη Έιιελεο, φηη έρεη μεθηλήζεη
απηή ε δηαδηθαζία πξνψζεζεο ησλ ειιεληθψλ πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ, πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη
πξνζηηζέκελε αμία ζηε ζπλνιηθή εζληθή πξνζπάζεηα πνπ θάλνπκε γηα λα βγνχκε απφ ηελ πνιπεηή χθεζε.
Με ην Ελληνικό Σήμα Ποιόηηηας δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα αλαδείμνπκε ηελ εγρψξηα παξαγσγή καο ζηελ
εμσηεξηθή αγνξά, λα δψζνπκε έλα ελληνικό διαβαηήριο ζηα προϊόνηα μας θαη λα βάινπκε κηα ζθραγίδα
γνηζιόηηηας, πξνθεηκέλνπ λα ζηεξίμνπκε πην απνηειεζκαηηθά ηηο εμαγσγέο καο. Σα ειιεληθά πξντφληα θαη νη
ειιεληθέο ππεξεζίεο ζα κπνξνχλ έηζη λα είλαη παξφληα θαη παξνχζεο ζηελ παγθφζκηα αγνξά θαη λα δηεθδηθνχλ
επί ίζνηο φξνηο ηε ζέζε ηνπο ζην ξάθη θαη ζηελ παγθφζκηα θαηαλάισζε.
Η ΕΕΕ, εθπξνζσπψληαο ην ειιεληθφ εκπφξην, δξαζηεξηνπνηείηαη ζε έλα ζεκαληηθφ ηνκέα ππεξεζηψλ πνπ είλαη
ν ζρεδηαζκφο θαη ε θαηάξηηζε ηνπ «Δηεζλούς Σήκαηος Μεζογεηαθής Γαζηρολοκίας». Η πλνκνζπνλδία καδί κε
ηνλ χλδεζκν Ειιήλσλ Εηζαγσγέσλ Σξνθίκσλ - Πνηψλ Εμσηεξηθνχ (ΕΛΕΣΡΟΠΕ) άλνημε ειιεληθφ θαη δηεζλή
καζεηηθφ δηαγσληζκφ θαη πνιχ πξφζθαηα βξαβεχζεθαλ ηα 3 θαιχηεξα καζεηηθά ζρέδηα επάλσ ζε απηφ ην πνιχ
εηδηθφ θαη ζεκαληηθφ ζήκα ππεξεζηψλ.
Η ζπλεξγαζία απηή έξρεηαη αθξηβψο λα δψζεη πιηθή ππφζηαζε ζηε δηεζλή πξνβνιή θαη πξνψζεζε ησλ
ειιεληθψλ πξντφλησλ ηξνθίκσλ θαη πνηψλ θαη ηεο ειιεληθήο γαζηξνλνκίαο θαη ζηελ ελζάξξπλζε ησλ
εζηηαηνξίσλ ζε δηεζλέο επίπεδν γηα πξνηίκεζε ζηα ειιεληθά πξντφληα θαη ζπληαγέο. Σν ζπγθεθξηκέλν ζήκα ζα
ιακβάλνπλ θαη επηρεηξήζεηο ηνπ εμσηεξηθνχ, φπσο εζηηαηφξηα, ζνχπεξ θαη κίλη κάξθεη, κε βάζε ζπγθεθξηκέλα
θξηηήξηα θαη ηελ απαξαίηεηε θαη θαζνξηζηηθή ζπλδξνκή ηεο Λέζρεο Αξρηκαγείξσλ Ειιάδνο. Με ηε
ζπγθεθξηκέλε δξάζε ε ΕΕΕ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ζαλ πξφηππν γηα άιια παξφκνηαο αληίιεςεο ζήκαηα
πνηφηεηαο θαη κπνξεί λα εληαρζεί ζην επξχ πιαίζην ηνπ Ειιεληθνχ ήκαηνο Πνηφηεηαο.
Εάλ ζέινπκε επαλεθθίλεζε ηεο νηθνλνκίαο ρξεηαδφκαζηε ηελ ελεξγνπνίεζε φισλ ησλ πγηψλ δπλάκεσλ ηεο
θνηλσλίαο. Αο γίλεη ην δηθφ καο εγρείξεκα έλα απφ ηα πνιιά βήκαηα πνπ ζα ρξεηαζηνχλ γηα ηελ έμνδν ηεο ρψξαο
απφ ηελ θξίζε.

