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     Αρ. Πρωτ. 19161                                                                                           Φανιά, 14-10-2013 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Στο πλαίσιο της “ANUGA 2013” 
 

«Θεσμοθέτηση από ΕΕΕ και .ΕΛ.Ε.ΣΡΟ.Π.Ε. τος σήματορ ποιότηταρ ελληνικήρ 

μεσογειακήρ γαστπονομίαρ στο εξωτεπικό» 

 

 

ηο πλαίζιο ηηρ μεγαλύηεπηρ έκθεζηρ ηποθίμυν «ANUGA» για λιανικό εμπόπιο και 

ςπηπεζίερ εζηίαζηρ, ΕΕΕ και .ΕΛ.Ε.ΣΡΟ.Π.Ε ζηιρ 7 Οκηυβπίος 2013, ζε ειδική 

εκδήλυζη ζηην Κολυνία, θεζμοθέηηζαν ηο «ήμα Ποιόηηηαρ Ελληνικήρ Μεζογειακήρ 

Γαζηπονομίαρ», ηο οποίο θα λαμβάνοςν επισειπήζειρ ηος εξυηεπικού, με βάζη 

ζςγκεκπιμένα κπιηήπια και διαδικαζίερ. Επιπλέον, ζηα πλαίζια ηηρ λειηοςπγίαρ ηος 

ζήμαηορ, ζςμθυνήθηκε να ππαγμαηοποιείηαι ανά διεηία διαγυνιζμόρ για ηην βπάβεςζη ηος 

πιο ππυηόηςπος αλλά και ηος καλύηεπος πιάηος ελληνικήρ μεζογειακήρ γαζηπονομίαρ. 

Η ΕΕΕ, από ηην πλεςπά ηηρ, θα αναλάβει: 

 Σην ενημέπυζη ηυν ελληνικών επισειπήζευν και καηαναλυηών για ηο «ήμα Ποιόηηηαρ 

Ελληνικήρ Μεζογειακήρ Γαζηπονομίαρ» και ηα οθέλη από ηην θεζμοθέηηζή ηος για αςηέρ και ηην 

ελληνική οικονομία ζςνολικά. 

 Σην ανάπηςξη και ενημέπυζη με πεπιεσόμενο δίγλυζζηρ (ελληνικά – αγγλικά) διαδικηςακήρ 

πύληρ (portal), μέζυ ηηρ οποίαρ κάθε ενδιαθεπόμενορ θα λαμβάνει πληποθόπηζη για ηο «ήμα 

Ποιόηηηαρ Ελληνικήρ Μεζογειακήρ Γαζηπονομίαρ», ηιρ διαδικαζίερ λήτηρ ηος ζήμαηορ και άλλερ 

σπηζηικέρ πληποθοπίερ πος αθοπούν ηα ελληνικά πποφόνηα και ηην ελληνική γαζηπονομία.  

 Σο ζσεδιαζμό και ηην παπαγυγή ηος «ήμαηορ Ποιόηηηαρ Ελληνικήρ Μεζογειακήρ 

Γαζηπονομίαρ» και ηην καηοσύπυζη ονόμαηορ και ζήμαηορ ζύμθυνα με ηην κείμενη νομοθεζία. 

 Σην εκπαίδεςζη επαγγελμαηιών και ζηελεσών ηυν πιζηοποιημένυν επισειπήζευν ζηην εηοιμαζία 

εδεζμάηυν με σπήζη ελληνικών πποφόνηυν. 

Από ηην άλλη πλεςπά, ο .ΕΛ.Ε.ΣΡΟ.Π.Ε θα αναλάβει: 

 Σην ενημέπυζη ηυν επισειπήζευν ηος εξυηεπικού για ηο «ήμα Ποιόηηηαρ Ελληνικήρ 

Μεζογειακήρ Γαζηπονομίαρ» και ηα οθέλη από ηην λήτη ηος.  

 Σην εηοιμαζία και ζςλλογή ηος αναγκαίος ςλικού για ηην διαδικαζία ελέγσος ηυν επισειπήζευν.  

 Σην ζςμβοςλεςηική διαδικαζία  ικανοποίηζηρ ηυν κπιηηπίυν λήτηρ ζήμαηορ από ηιρ 

ενδιαθεπόμενερ επισειπήζειρ.  

 Σην απόδοζη ηος ζήμαηορ ζηιρ επισειπήζειρ πος πληπούν ηα κπιηήπια πος έσοςν ζςμθυνηθεί. 

Να ςπενθςμίζοςμε όηι 10 Μαπηίος 2013, η ΕΕΕ με ηον «ύνδεζμο Ελλήνυν Ειζαγυγέυν Σποθίμυν 

και Ποηών Εξυηεπικού» (.ΕΛ.Ε.ΣΡΟ.Π.Ε.) ςπέγπατε ζςμθυνία ζςνεπγαζίαρ για ηην καλύηεπη και 

αποηελεζμαηικόηεπη εξςπηπέηηζη ηυν μελών αμθόηεπυν ηυν οπγανώζευν, με ηην ππαγμαηοποίηζη 

μιαρ κοινήρ δπάζηρ πος θα ζηοσεύει:  

 ηην ενίζσςζη ηηρ εξυζηπέθειαρ ηυν ελληνικών επισειπήζευν ηποθίμυν και ποηών και  

ηην ηόνυζη ηυν εξαγυγών.  

 ηη διεθνή πποβολή και πποώθηζη ηυν ελληνικών πποφόνηυν ηποθίμυν και ποηών. 
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 ηη διεθνή πποβολή ηηρ ελληνικήρ γαζηπονομίαρ.  

 ηην ενθάππςνζη ηυν εζηιαηοπίυν ζε διεθνέρ επίπεδο για πποηίμηζη ζηα ελληνικά πποφόνηα και 

ζςνηαγέρ και ζηην ηοςπιζηική πποβολή ηος ηόπος πποέλεςζηρ ηυν παπαδοζιακών πποφόνηυν. 

Η εν λόγυ ζςνεπγαζία έσει υρ ζηόσο ηην επέκηαζη ηυν ελληνικών αγποηικών εξαγυγών ηηρ σώπαρ μαρ 

ηόζο ζηοςρ 45 κςπιόηεποςρ εξαγυγικούρ πποοπιζμούρ όζο και ζε άλλερ σώπερ ηηρ ΕΕ, ηυν Βαλκανίυν 

και ηην εςπύηεπη λεκάνη ηηρ Μεζογείος.  

 
 


