
                                                             
 

Αθήνα, 10 Απριλίου 2016 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Η EUROCERT ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙ KAI ΤΗΝ «ΟΥΖΟ ΒΑΡΒΑΓΙΑΝΝΗ  ΠΛΩΜΑΡΙ 

ΛΕΣΒΟΥ» ΜΕ ΤΟ ΣΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ «ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ» 

Η πρωτοβουλία «ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ» καλωσορίζει την «ΟΥΖΟ ΒΑΡΒΑΓΙΑΝΝΗ  ΠΛΩΜΑΡΙ 

ΛΕΣΒΟΥ» στην κοινότητα των εταιρειών με πιστοποιημένη- από τη EUROCERT- 

ελληνικότητα. Το νέο μέλος πιστοποιήθηκε με βάση το αναλυτικό και ευρύ «Πρότυπο 

Απαιτήσεων»  της εταιρείας που αξιολογεί και αποδίδει στις εταιρείες – μέλη το 

συγκεκριμένο σήμα. 

Με ιστορία 150 ετών και αφετηρία το Πλωμάρι Λέσβου η «ΟΥΖΟ ΒΑΡΒΑΓΙΑΝΝΗ 

 ΠΛΩΜΑΡΙ ΛΕΣΒΟΥ» είναι το διεθνώς φημισμένο ελληνικό ούζο 100% απόσταξης. Η 

διαχρονική του επιτυχία, βασίζεται στο σεβασμό στην παράδοση και στο πάθος για 

απόλυτη ποιότητα, σε κάθε γουλιά του. Διαθέτει 5 τύπους: Μπλέ, Πράσινο, Αφροδίτη, 

Εύζων και Συλλεκτικό. Κάθε τύπος παράγεται με γλυκάνισο και ποικιλία τοπικών 

αρωματικών φυτών δημιουργώντας 5 ιδιαίτερα αρώματα που έχουν κερδίσει εδώ και 

δεκαετίες το εγχώριο και διεθνές κοινό. 

Η συμμετοχή στην πρωτοβουλία «ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ» πιστοποιεί την ελληνικότητα της 

εταιρείας «ΟΥΖΟ ΒΑΡΒΑΓΙΑΝΝΗ  ΠΛΩΜΑΡΙ ΛΕΣΒΟΥ» σε σχέση με την Ιδιοκτησία, την 

Παραγωγή και τη Βάση της  δραστηριότητας, στοιχεία που δημιουργούν υψηλότερη 

σχετική προστιθέμενη αξία για την Ελληνική οικονομία. Αξίζει να σημειωθεί ότι η 

πιστοποίηση της «ΟΥΖΟ ΒΑΡΒΑΓΙΑΝΝΗ  ΠΛΩΜΑΡΙ ΛΕΣΒΟΥ» αφορά επίσης ποιοτικά 

κριτήρια που εξασφαλίζουν την ασφάλεια των εργαζομένων και των παραγόμενων 

προϊόντων.  

Οι εταιρείες που ανήκουν στην πρωτοβουλία συμβάλουν ενεργά στην Ελληνική οικονομία, 

συνεργάζονται με άλλες Ελληνικές επιχειρήσεις,  και συμμετέχουν σε περιβαλλοντικές και 

κοινωνικές δράσεις. 

Λίγα λόγια για την πρωτοβουλία «ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ»: 

Η πρωτοβουλία «ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ» δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ελέγχων & 

Πιστοποιήσεων, EUROCERT A.E., με σκοπό να παρέχει αξιόπιστη πιστοποίηση της αυθεντικής ελληνικότητας των 

επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην χώρα. Η ενίσχυση του ενδιαφέροντος των καταναλωτών για 

προϊόντα και υπηρεσίες εγχώριας παραγωγής και προέλευσης αποτελεί πια αδιαμφισβήτητη τάση και ανάγκη. 

Σε αυτή την τάση απαντά και η δημιουργία της πρωτοβουλίας «ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ», προσθέτοντας αξιοπιστία και 

κύρος αλλά και συμβάλλοντας μέσω της κοινότητας στη συνεργασία των ελληνικών επιχειρήσεων που θα 

προσφέρει προστιθέμενη αξία στην οικονομία της χώρας. Η συγκεκριμένη πιστοποίηση ελληνικότητας  συμβάλει 

στην ενίσχυση της Ελληνικής επιχειρηματικής ανάπτυξης διασφαλίζοντας παράλληλα, μέσα από τον αξιόπιστο 

έλεγχο ότι κάθε εταιρία- μέλος της κοινότητας, πληροί συγκεκριμένα και μετρήσιμα κριτήρια που σφραγίζουν 

την ελληνική της ταυτότητα. 

 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.ella-dikamas.gr   



                                                             
 
Λίγα λόγια για την EUROCERT Α.Ε. 

Η EUROCERT είναι ένας ανεξάρτητος φορέας Επιθεωρήσεων, Ελέγχων και Πιστοποιήσεων με ισχυρή παρουσία 

τόσο στην ελληνική αγορά όσο και σε περισσότερες από 20 χώρες παγκοσμίως μέσω του εκτεταμένου δικτύου 

συνεργατών της. Αποτελεί τη μεγαλύτερη, αμιγώς, ελληνική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον κλάδο. 

Σήμερα, το άρτια εκπαιδευμένο και έμπειρο επιστημονικό προσωπικό επιτρέπει στην εταιρεία να προσφέρει ένα 

ευρύ φάσμα υπηρεσιών ελέγχου και πιστοποίησης σε κλάδους ανάμεσα στους οποίους είναι τα τρόφιμα και τα 

αγροτικά προϊόντα, ο τουρισμός, η ενέργεια, η βιομηχανία κι η ναυτιλία. Η EUROCERT αποτελεί τον εμπνευστή 

του σήματος «ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ» που πιστοποιεί την ελληνικότητα της ιδιοκτησίας επιχειρήσεων που παράγουν 

προϊόντα ευρείας κατανάλωσης  και έχουν παρουσία στο ελληνικό λιανεμπόριο.  

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.eurocert.gr 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με:   

Νόρα ‘Αντερσον, Τμήμα Marketing Eurocert τηλ. 2106252495, nanderson@eurocert.gr   

Χρίστος Σμπώκος, Account Director CIVITAS, τηλ. 219 999 1933, c.sbokos@civitas.gr 

 


