
Έρευνα & Τεχνολογία, 

Ποιότητα & Πιστοποίηση 

Απαραίτητες Προϋποθέσεις για την 

Ανάδειξη, Βελτίωση & Προώθηση 

των Παραδοσιακών Προϊόντων



Οικισμός: Η ανακάλυψη-εφαρμογή της γεωργίας οδήγησε τον
άνθρωπο στην εγκατάλειψη της νομαδικής ζωής και
τη δημιουργία των πρώτων οικισμών

Τεχνολογία: Η καλλιέργεια της γης απαιτεί την κατασκευή
εξεζητημένων και πολύπλοκων για την εποχή
εργαλείων, την εξημέρωση των ζώων για τη
χρησιμοποίηση τους στην καλλιέργεια της γης
(άροτρο), τη μεταποίηση (πετρόμυλος), τη
συσκευασία (πιθάρια) και τη μεταφορά των
αγροτικών προϊόντων (κάρα-πλοία), δίνοντας
έναυσμα στην πρώτη ανάπτυξη της τεχνολογίας.

Εμπόριο: Η εποχικά αυξημένη διαθεσιμότητα των αγροτικών
προϊόντων κατά την εποχή της συγκομιδής, οδήγησε
στην ανάπτυξη του εμπορίου με σκοπό την
συμπλήρωση των διατροφικών αναγκών και
παρεπόμενα οδήγησε στην ανάπτυξη των
μεταφορών και ιδιαίτερα της ναυτιλίας.

Έρευνα: Η ανάγκη διατήρησης των αποθεμάτων της τροφής
μέχρι την επόμενη συγκομιδή οδήγησε των πρωτόγονο
άνθρωπο στην έρευνα για την ανακάλυψη
συμπληρωματικών σοδειών αλλά και για την
ανακάλυψη τεχνικών συντήρησης και διατήρησης των
αγροτικών προϊόντων.



Στην Ελλάδα η Γεωργία παρουσιάζει μια μακραίωνη
καταγεγραμμένη ιστορία που ξεκινά από τα Ομηρικά έπη. Η
πρώτη συστηματική καταγραφή οδηγιών και κανόνων για την
άσκηση της γεωργίας εμπεριέχεται στο έργο του Ησίοδου «Έργα
και Ημέραι»

Η τεχνογνωσία για τον τρόπο και τα υλικά κατασκευής των
αγροτικών εργαλείων, τα ημερολόγια των καλλιεργειών και οι
καλλιεργητικές εργασίες συνιστούν τον έναν από τους τρεις
κύριους πυλώνες ανάπτυξης της γεωργίας στην Ελλάδα. Η
τεχνογνωσία συνέχισε να αναπτύσσεται και να συμπληρώνεται με
κυριότερα ορόσημα τα έργα του Θεόφραστου (3ος πΧ) και τα
Γεωπονικά της Βυζαντινής εποχής.

Ένας δεύτερος παράγοντας ανάπτυξης της γεωργίας στην
Ελλάδα είναι η πλούσια βιοποικιλότητά της. Τα 7.000
καταγεγραμμένα είδη φυτών αποτελούν μια σημαντική δεξαμενή
επιλογής φυτών για την τροφή και την άρτυση των προγόνων
μας

Τέλος οι πολυποίκιλες εδαφοκλιματικές συνθήκες που
απαντώνται στην Ελλάδα που περιλαμβάνουν από υποαπλικά
περιβάλλοντα και εκτενείς υγροτόπους έως ηφαιστειογενή
εδάφη και γόνιμες πεδιάδες έχουν συμβάλλει στη
διαφοροποίηση της αγροτικής παραγωγής και την παραγωγή
προϊόντων ποιότητας.



Επιλογή καλλιέργειας

Φάβα Σαντορίνης
Lathyrus clymenum L.



Παραδοσιακές καλλιεργητικές 
πρακτικές

Φάβα Σαντορίνης 
Σπορά την εποχή των Νοτιάδων



Παραδοσιακές τεχνικές 
συντήρησης

Φάβα Σαντορίνης 
Αφυδάτωση σε περιβάλλον Κίσσηρις



Παραδοσιακές τεχνικές 
μεταποίησης

Φάβα Σαντορίνης 
Αποφλοίωση σπερμάτων και 

διαχωρισμός κοτυληδόνων



Παραδοσιακή καλλιεργητική 
πρακτική

Φάβα Σαντορίνης 
Κρησάρα



Παράλληλα με την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων
(προϋπόθεση για επιτυχημένη εμπορία), στην αρχαιότητα
αναπτύχθηκε και η νοθεία.

Τάλαντο

Για να ξεπεράσουν το
φαινόμενο της νοθείας οι
αρχαίοι Έλληνες ανέπτυξαν
τα πρώτα συστήματα πιστο-
ποίησης, με την εισαγωγή
και προτυποποίηση των
μέτρων και σταθμών



Το Δείγμα, ήταν ένα κτίριο 
στο οποίο εκτίθεντο δείγματα 
των προϊόντων προς πώληση 
για την αποφυγή της 
παραπλάνησης του αγοραστή 

Εκθεσιακός Χώρος



Τηρούσαν σχολαστικά αρχεία για την
παραγωγή των αγροτικών προϊόντων
ήδη από την 3η χιλιετία πΧ, όπως
μαρτυρούν οι πινακίδες της Πύλου



Από 5ο-4ο πΧ αιώνα είχαν νομοθετήσει κανόνες για την ποιότητα
των αγροτικών προϊόντων (ιδιαίτερα του οίνου), προβλέποντας
ποινές για τους παραβάτες

Πινακίδα από την Θάσο που ορίζει τα 
σχετικά με την νοθεία του άκρατου οίνου 

και τις σχετικές ποινές για τους παραβάτες



Οργανοληπτικά Χαρακτηριστικά
Γεύση, Άρωμα, Υφή 

Διατροφικό Περιεχόμενο
Πρωτεΐνες, Σάκχαρα, Άμυλο, Βιταμίνες, Ιχνοστοιχεία, κλπ 

Εμπορικά Χαρακτηριστικά 
Εμφάνιση, Συσκευασία, Τιμή, Διαθεσιμότητα, Συντηρησιμότητα



Σήμερα εκτός από τα παραδοσιακά αποδεκτά χαρακτηριστικά
ποιότητας έχουν υπεισέλθει νέοι παράγοντες που χαρακτηρίζουν
ένα προϊόν ως ποιοτικό. Σημαντικότερα από αυτά είναι

η ασφάλεια που αναφέρεται στην απουσία αλλοιώσεων &
προσβολών και των υπολειμμάτων των φυτοφαρμάκων &
αγροχημικών. Είναι πλέον ένα προαπαιτούμενο για την αποδοχή
ενός προϊόντος από το καταναλωτικό κοινό, και

οι ευεργετικές για την υγεία ιδιότητες, οι οποίες αποτελούν 
ένα επιθυμητό (και όχι προαπαιτούμενο) παράγοντα ποιότητας 



Τα τελευταία χρόνια ένας ολοένα αυξανόμενος αριθμός ατόμων
έχει υιοθετήσει ένα «υγιεινό» τρόπο ζωής ως μέσον πρόληψης
ασθενειών. Στα πλαίσια της τάσης αυτής, έχει αυξηθεί η ζήτηση
διατροφικών προϊόντων που εκτός των θρεπτικών ιδιοτήτων τους
έχουν και ευεργετική επίδραση στην υγεία.

Η τάση κατανάλωσης των προϊόντων αυτών αυξάνεται παράλληλα
με τη σημαντική αύξηση του μέσου προσδόκιμου χρόνου ζωής που
έχει ως επακόλουθο την αύξηση ασθενειών που συνήθως
εκδηλώνεται σε μεγάλες ηλικίες. Έτσι, ασθένειες όπως η
ανεπάρκεια του κυκλοφορικού συστήματος και ο καρκίνος είναι
πλέον αιτίες για το 66% των θανάτων σε ανθρώπους των χωρών
με υψηλό κατά κεφαλήν εισόδημα (World Health Organization,
2008).





Σχετικά με τις ασθένειες αυτές έχει ολοκληρωθεί ένας
σημαντικός αριθμός επιδημιολογικών μελετών που δείχνουν ότι
σημαντικός παράγοντας για την εμφάνισή τους θεωρείται ο
«δυτικός» τρόπος ζωής και διατροφής του ανθρώπου. Άλλωστε,
η συχνότητα εκδήλωσης των ασθενειών αυτών μειώνεται
σημαντικά σε ομάδες ανθρώπων που διατρέφονται κυρίως με
φρούτα και λαχανικά.

Παρότι έως σήμερα δεν έχει πλήρως διευκρινιστεί ποιά από τα
συστατικά που εμπεριέχονται στα φυτικής προέλευσης τρόφιμα
ασκούν προστατευτικό ρόλο στην υγεία του ανθρώπου (και μέσω
ποιου μηχανισμού), εντούτοις υπάρχουν πολλαπλές
ενδείξεις/αποδείξεις που αποδίδουν έναν ουσιαστικό ρόλο στην
πρόληψη των χρόνιων ασθενειών στην παρουσία ορισμένων
φυσικών φυτοχημικών προϊόντων.



Ενδεικτικά φυτοχημικά της κατηγορίας αυτής είναι: 

τα τερπενοειδή (καροτενοειδή, στεροειδή κ.ά.), 

οι πολυφαινόλες (ταννίνες, κινόνες, φλαβονοειδή κά) 

οι πολυσακχαρίτες και 

τα πεπτίδια 

Καθοριστικοί παράγοντες διείσδυσης στην αγορά 
των λειτουργικών τροφίμων αποτελεί η

1. επιστημονική έρευνα και καινοτομία

2. εξασφάλιση αποκλειστικότητας των ενδείξεων υγείας

3. τελική τιμή του προϊόντος



ΕΡΕΥΝΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΑΣΦΑΛΕΙΑΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Ασφάλεια

Πάταξη Νοθείας

Ιχνηλασιμότητα

Αντιποίηση Ονομασίας

Γενετικά Τροποιημένοι Οργανισμοί

Κατάλληλη Πιστοποίηση-Αυστηροί 
Έλεγχοι Ποιότητας - Συμμόρφωση



 ΕΡΕΥΝΑ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΕΛΕΓΧΟΙ



ΕΡΓΟ CROCUSBANK: 

(AGRI GEN RES 018)
Φυτογενετικοί πόροι του 
καλλιεργούμενου κρόκου 
και των συγγενών ειδών



TREFOOD-WP2A  

(FOOD-CT-2006-016264)

Μικροβιολογική σταθερότητα και 
ασφάλεια παραδοσιακών ελληνικών τυριών

Προσαρμογή ερευνητικών αναγκών και 
ελέγχων με τον ΕΚ 1441/2007



Γενικός στόχος: Προώθηση Νέων Τεχνολογιών Πληροφόρησης και
Επικοινωνίας για την ενίσχυση του τομέα της γαλακτοκομίας μέσα από τη
διαδικτυακή συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων

Ειδικοί Στόχοι:
1. Συμβολή στη μείωση του ‘μειονεκτήματος’, που οφείλεται στη γεωγραφική

απομόνωση περιοχών, όπως απομακρυσμένες ορεινές περιοχές, στις οποίες
δραστηριοποιούνται κτηνοτρόφοι και τυροκόμοι

2. Ανάπτυξη λογισμικού, που διασφαλίζει την ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ
Φορέων/ Υπηρεσιών/Παραγωγών που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη
περιοχή του Προγράμματος και σχετίζονται με την παραγωγή προϊόντων
υψηλής ποιότητας

3. Δυνατότητα πρόσβασης σε γνώσεις και σε πληροφοριακά συστήματα που
υποστηρίζουν το ηλεκτρονικό εμπόριο στον τομέα των παραδοσιακών
τυριών.

Τα παραδοσιακά Τυριά στην Ε.Ε.



Διατροφική Αξία Αλιευμάτων 
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Ωμέγα-3 πολυακόρεστα λιπαρά οξέα (π.χ. C20:5ω-3, EPA & C22:6ω-3, DHA)

αλιευμάτων Καλύμνου 

Αεριοχρωματογραφικά προφίλ για την ανάδειξη της υψηλής διατροφικής αξίας

νωπών και μεταποιημένων αλιευμάτων



Ερευνητικό πρόγραμμα «WILDWINE»

Δημιουργία μικτών εναρκτήριων καλλιεργειών από επιλεγμένα ενδογενή στελέχη:  
• εξασφαλίζει τα πλεονεκτήματα της άγριας ζύμωσης

•Έλεγχος της διαδικασίας ζύμωσης για παραγωγή ασφαλούς ποιοτικού  προϊόντος

Χρήση της ενδογενούς μικροχλωρίδας 

•ενίσχυση της πολυπλοκότητας

•ανάδειξη της εντοπιότητας 

Στόχος:

Η αντιστοίχηση μιας ομάδας  νέων, 
ενδογενών, επιλεγμένων στελεχών στις 
σημαντικότερες ελληνικές 
οινοπαραγωγικές ζώνες-«μικροβιακή 
υπογραφή" στην παραγωγή των οίνων



Ινστιτούτο Τεχνολογίας Γεωργικών 
Προϊόντων

Εφαρμογή Υπερυψηλής Υδροστατικής Πίεσης ως καινοτόμα εναλλακτική 
διεργασία για την επίτευξη ποιότητας και ασφάλειας σημαντικών ελληνικών 
προϊόντων φυτικής και ζωϊκής προέλευσης 



LDL                               

IC50 (μg/g 

extract)

Intracellurar 

ROS                              

IC75 (μg/g 

extract)

Mandilaria 2008 2.7 10.4

Mandilaria 2009 2.3 14.1

Mavrotragano 2008 1.9 16.2

Voidomato 2008 9.5 49.1

Asyrtiko 2008
4.9 18.3

Asyrtiko 2009 6.4 14.3

Aidani 2008 2.0 18.7

Athiri 2009
2.2 17.2

Εκχυλίσματα Οίνων Σαντορίνης

Food Research International 2010, 43, 805-813



Επίδραση εκχυλισμάτων Ασύρτικου Σαντορίνης 
(2009) στην κυτταρική αύξηση των καρκινικών 
κυττάρων του ήπατος (HepG2)

In Vivo 2011, 25, 657-662.



Control 50 μg/ml                 100 μg/ml

Food Chemical Toxicology
2013



ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ:

βούτυρο, χυμός φρούτου, σοκολάτα, 

οίνος

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ:

εξαιρετικής ποιότητας, κατηγορίας 1, 

κατηγορίας 2

μεγάλο, μεσαίο, μικρό μέγεθος

ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ /ΤΟΠΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:

βόειο κρέας, οίνος, οπωροκηπευτικά, 

μέλι, ελαιόλαδο, βιολογικό προϊόν

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ (προστιθέμενη
αξία):

ελευθέρας βοσκής

παραδοσιακή μέθοδος
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ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ

ΓΡΑΜΜΕΣ + ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΕ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΕΜΠΟΡΙΑΣ (ενιαία ΚΟΑ)

For food ?

Βιοποικιλότητα

Βιολογικό (ιδιωτικό

σύστημα)

Οργανοληπτικές ιδιότητες

Παραδοσιακό

Πιστοποιημένης ορεινής

παραγωγής

Καλή μεταχείριση των ζώων

Αποτύπωμα άνθρακα

Θεμιτοί όροι εμπορίας

Ολοκληρωμένη παραγωγή

Εγγυημένη προέλευση από

αγρόκτημα

Με πιστοποίηση καλής

γεωργικής πρακτικής

ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΕΙΔΙΩΤΙΚΑ Ή ΕΘΝΙΚΑ



• Έλεγχος-Πιστοποίηση Προϊόντων Προστατευόμενης

Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ), Προστατευόμενης

Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) και Ειδικών Παραδοσιακών

Ιδιότυπων Προϊόντων (ΕΠΙΠ).

• Έλεγχος βοοτροφικών επιχειρήσεων που έχουν ενταχθεί στο
σύστημα προαιρετικής επισήμανσης του βοείου κρέατος

• Έλεγχος και Πιστοποίηση αγροτικών Προϊόντων Ειδικών

Πτηνοτροφικών Εκτροφών (π.χ. κοτόπουλο «ελεύθερης

βοσκής»)

Αρμοδιότητες του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ στην 

Πιστοποίηση και τον Έλεγχο των Επιχειρήσεων

• Έλεγχος τήρησης ισοζυγίων κρέατος και γάλακτος

• Διαχείριση συστήματος ποσοστώσεων αγελαδινού γάλακτος



71 ονομασίες Π.Ο.Π. και 27 ονομασίες Π.Γ.Ε. (σύνολο 98)

 27 ελαιόλαδα (16 Π.Ο.Π. και 11 Π.Γ.Ε.)

 21 τυριά (Π.Ο.Π.)

 30 φρούτα-λαχανικά-ξηροί καρποί (16 Π.Ο.Π. και 14 Π.Γ.Ε.)

 11 επιτραπέζιες ελιές (10 Π.Ο.Π. και 1 Π.Γ.Ε.)

 2 κρέατα (Π.Ο.Π.)

 7 λοιπά (6 Π.Ο.Π. και 1 Π.Γ.Ε.)

Εκτός των προϊόντων αυτών έχουν υποβληθεί αιτήσεις για 6 
ακόμη προϊόντα και 3 βρίσκονται στο στάδιο της δημοσίευσης



Αριθμός επιχειρήσεων ενταγμένων στο Σύστημα Ελέγχου & 
Πιστοποίησης Προϊόντων Π.Ο.Π./Π.Γ.Ε.

 ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΑ 377 επιχειρήσεις  – 398 προϊόντα

 ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΗΡΙΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 116 επιχειρήσεις – 210 προϊόντα

 ΒΡΩΣΙΜΕΣ ΕΛΙΕΣ 57 επιχειρήσεις   – 92 προϊόντα

 ΕΜΠΟΡΙΑ (ΦΑΣΟΝ) ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 75 επιχειρήσεις   – 103 προϊόντα

 ΛΟΙΠΑ ΦΥΤΙΚΑ 77 επιχειρήσεις   – 107 προϊόντα

 ΤΥΡΙΑ 345 επιχειρήσεις   – 594 προϊόντα

ΣΥΝΟΛΟ : 1047 επιχειρήσεις – 1504

προϊόντα

 Μέχρι σήμερα δεν έχουν επικυρωθεί 12 από τα προϊόντα Π.Ο.Π./Π.Γ.Ε.!!!!!!!!!



 Συνδυασμένη χρήση όλων των διαθέσιμων μέσων με στόχο τη 

μείωση των εισροών και του καλύτερου δυνατού οικονομικού 

αποτελέσματος με την ελάχιστη διατάραξη της ισορροπίας του 

περιβάλλοντος.

 Η μείωση του κόστους παραγωγής, με την ορθολογική χρήση των

εισροών όπως του νερού, λιπασμάτων, φυτοπροστατευτικών

προϊόντων κ.λ.π.

 Η παραγωγή ασφαλών και ποιοτικών αγροτικών προϊόντων που

ικανοποιούν τις απαιτήσεις των αγορών.

Ολοκληρωμένη  Διαχείριση στη Φυτική Παραγωγή

Πιστοποιήσεις AGRO



Υπ.

ΑΑ

& Τ

ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ

Επίβλεψη του       

συστήματος  ελέγχου

Ιδιωτικοί Φορείς 

Πιστοποίησης

Έλεγχος & Πιστοποίηση

Παραγωγοί, Ομάδες Παραγωγών, 

Γεωργικές εκμεταλλεύσεις

Προϊόντα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ AGRO



ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

 Ρόλος του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ : Αξιολόγηση, έλεγχος και
επίβλεψη των 12 Ιδιωτικών Οργανισμών Ελέγχου και 
Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων και τον έλεγχο της 
εμπορίας των προϊόντων βιολογικής γεωργίας και 
κτηνοτροφίας.



ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
BIOΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ



ΦΑΒΑ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ ΠΡΟΪΟΝ Π.Ο.Π

2008 2009 2010 2011 2012

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ-
ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

113 163 195 220 300

ΣΥΝΟΛΟ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ
ΕΚΤΑΣΗΣ (ΣΤΡΕΜ.)

960 1475 1680 1916 2000

ΤΟΜΑΤΑΚΙ ΣΑΝΤΟ  - ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΠΡΟΪΟΝ Π.Ο.Π.

2008 2009 2010 2011 2012

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ-
ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

57 110 112 142 200

ΣΥΝΟΛΟ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ
ΕΚΤΑΣΗΣ(ΣΤΡΕΜ.)

152 317 377 414 600



ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

• Ανάπτυξη νέων διαχειριστικών προτύπων (πχ AGRO 7) και
αναθεώρηση-βελτίωση υφισταμένων.

• Εναρμόνιση Ελληνικών προτύπων με αναγνωρισμένα 
διεθνή εμπορικά πρότυπα. 

• Ενημέρωση-εκπαίδευση αγροτών και τοπικών κοινωνικών 
φορέων για τη σημασία της ορθής πιστοποίησης των τοπικών 
προϊόντων αλλά και τις υποχρεώσεις που συνεπάγεται η 
υπαγωγή στο καθεστώς αυτό



 

ΥΠΑΑΤ  
 

ΕΠΟΠΤΕΙΑ  

ΓΕΩΡΓΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ-ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 
 

 Δύο (2) κατ’ ελάχιστο επισκέψεις ανά έτος στη γεωργική 

εκμετάλλευση.  
 Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης. 

 Προσδιορισμός των απαιτήσεων της πολλαπλής συμμόρφωσης  
 Παροχή συμβουλών και οδηγιών για την ορθή εφαρμογή των 

απαιτήσεων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (Κ.Α.Π.)  

ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ 
 

ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ – 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ-ΕΛΕΓΚΤΩΝ 
 

 
 

Σύστημα Παροχής Συμβουλών

Αρμοδιότητες 
1. Η επιμόρφωση των Γ.Σ.
2. Η πιστοποίηση των Γ.Σ.
3. Η τήρηση των κατωτέρω 
μητρώων:
• Μητρώο Γ.Σ.
• Μητρώο Δομών Γ.Σ.
• Μητρώο Συνεργατών Γ.Σ.
• Μητρώο Ελεγκτών Γ.Σ.

4. Ο συντονισμός της διενέργειας 
των ελέγχων
5. Η ταξινόμηση των πορισμάτων 
των ελέγχων και η κοινοποίηση 
τους στο ΥΠΑΑΤ.



ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

• Αναθεώρηση των φακέλων των πιστοποιημένων προϊόντων
που δεν έχουν κατορθώσει να αποκτήσουν αντίστοιχη
εμπορική αξία

• Μελέτη–ανάδειξη ιδιαιτεροτήτων επιλεγμένων προϊόντων
της ελληνικής υπαίθρου με σημαντική ιστορική-ποιοτική
προστιθέμενη αξία (πχ καλάθια περιφερειών) και
πιστοποίησή τους ως ΠΟΠ ή ΠΓΕ προϊόντα

• Διάσωση-παραγωγή-φύλαξη και διάθεση γενετικού 
πολλαπλασιαστικού υλικού για  παραδοσιακές ελληνικές 
ποικιλίες

www.elgo.dimitra.gr




