
Η Ευρωπαϊκή Πολιτική 
Ποιότητας των Αγροτικών 
Προϊόντων και η νέα ΚΑΠ



1957
Συνθήκη της Ρώμης
αρθ. 38,§4

1971 Διεθνής Νομισματική Κρίση 

1994
Γενική Συμφωνία
Δασμών & Εμπορίου



1992
Συνθήκη του Μαάστριχτ
αρθ. Z,§ 3

2007
Συνθήκη της Λισσαβόνας
αρθ. 2,§ 12

1992-93
Μεταρύθμιση Macsharry

2003
Μεταρύθμιση Fisler



1ος Πυλώνας: Άμεσες Ενισχύσεις 

Βασικό Καθεστώς Ενιαίας Ενίσχυσης



1ος Πυλώνας: Άμεσες Ενισχύσεις 

Οικολογική Μέριμνα

διατήρηση μονίμων βοσκοτόπων 

διαφοροποίηση γεωργικής παραγωγής

περιοχή οικολογικής εστίασης



1ος Πυλώνας: Άμεσες Ενισχύσεις 

Συμπληρωματικά μέτρα

Περιοχές με φυσικά εμπόδια
Νέοι αγρότες
Μικροκαλλιεργητές
Δυνατότητα πληρωμής συνδεδεμένων ενισχύσεων 
Μεταφορά ποσών μεταξύ πυλώνων



1ος Πυλώνας: Άμεσες Ενισχύσεις 

Οριζόντια Μέτρα

Πολλαπλή συμμόρφωση
Ανώτατα όρια
Ενεργοί αγρότες



2ος Πυλώνας: Αγροτική Ανάπτυξη

Προώθηση μεταφοράς γνώσεων και καινοτομίας

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας

Οργάνωση αλυσίδας τροφίμων και διαχείρισης κινδύνου

Αποκατάσταση-διατήρηση-ενίσχυση οικοσυστημάτων

Αποδοτικότητα πόρων και χαμηλές εκπομπές άνθρακα

Κοινωνική ένταξη-μείωση φτώχειας-οικονομική 
ανάπτυξη



1ος Πυλώνας: Άμεσες Ενισχύσεις 

Α. Υπέρβαση του  90% του Κοινοτικού μέσου όρου ενισχύσεων 
ανά εκτάριο

Β. Κατά μέγιστο  θα διατεθεί μόνο το 10% σε συνδεδεμένες 
ενισχύσεις,  το υπόλοιπο σε στρεμματικές και οικολογικές 
ενισχύσεις

Γ.  Πιθανή ανισοκατανομή ενισχύσεων στον αγροτικό 
πληθυσμό της χώρας, αφού το 50% περίπου των εκτάσεων 
αντιστοιχεί στο 10% του αγροτικού πληθυσμού



2ος Πυλώνας: Αγροτική Ανάπτυξη

Α. Καινοτομία:  Γνώση,  Γεωργία που βασίζεται στη γνώση

Β. Αναδιάρθωση: Επενδύσεις – Εκσυγχρονισμός –Παραγωγικές 
Κατευθύνσεις 

Γ. Διαχείριση Κινδύνων: Ασφάλειες – Αμοιβαία Κεφάλαια –
Σταθεροποίηση Ισοδήματος (για κάθε  1€ συμβολής του 
γεωργού η ΕΕ  θα συνεισφέρει επιπλέον 0,65 €) 

Δ. Κλιματική Αλαγή: Νέα παθογόνα – αλλαγή ζωνών καλλιεργειών  
νέες προκλήσεις για τους παραδοσιακούς τρόπους καλλιέργειας 



Ποιότητα

Πρόσβαση στην Αγορά

Προτίμηση Καταναλωτών

Προνομιακή Τιμολόγηση

Αναγνωσιμότητα

Αύξηση & Διασφάλιση Αγροτικής Προσόδου 



Έρευνα Εισαγωγή Καινοτομίας

Προσαρμογή στη Κλιματική 
Αλλαγή

Αξιοποίηση Παραγωγικών 
Πόρων

Περιβαλλοντικές Επιδόσεις

Παραγωγικότητα

Εκσυγχρονισμός & Πρασίνισμα της Ελληνικής Γεωργίας



Η κατά 20% αύξηση της αγροτικής παραγωγής που επιτεύχθηκε 
σε βάθος δεκαετίας στην ΕΕ δεν ήταν ανέξοδη, αφού είχε 
σημαντικό αντίκτυπο στο περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους

Για να διατηρηθεί ο ρυθμός αυτού ανάπτυξης -που επιβάλλουν οι
επιτακτικές διεθνείς απαιτήσεις για επάρκεια τροφίμων-
υπάρχουν σημαντικοί περιορισμοί που αναφέρονται στη(ν)
Δεδομένη τεχνολογία
Περιορισμένες καλλιεργήσιμες εκτάσεις
 Ανάγκη υιοθέτησης ηπιότερων καλλιεργητικών μεθόδων
Ελαχιστοποίηση επιπτώσεων στο κλίμα
Περιορισμός χρήσης γενετικά τροποποιημένων οργανισμών



Δόμηση από τη βάση
• Αγρότης

• Γεωπόνος Σύμβουλος Καινοτομίας

• Επιχειρήσεις
• Αγροτικά Κέντρα

Με δεδομένα τα όρια που θέτει η διαθεσιμότητα της τεχνολογίας 
και των φυσικών πόρων απαιτείται  μια καινούργια θεώρηση για 
την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα.
Στη θεώρηση αυτή κομβικό ρόλο διαδραματίζει η Ευρωπαϊκή 
Συμμαχία για την Καινοτομία η οποία φιλοδοξεί να παίξει το 
ρόλο του καταλύτη για τη μεταφορά της γνώσης από το 
εργαστήριο στο χωράφι 



Πλέον, η ποικιλότητα της ευρωπαϊκής αγροτικής περιοχής, η οποία 
θεωρήθηκε με τα παλιότερα συστήματα ανάπτυξης ως ένα βασικό 
μειονέκτημα, τώρα αποκτά νέο νόημα και τείνει να αποτελέσει τη 
βάση για τη μελλοντική ανάπτυξή της. 

Όμως, οι διαφορές στο μέγεθος, τα καλλιεργητικά συστήματα, 
τις καλλιέργειες, αλλά και στα ιδιαίτερα εδαφοκλιματικά
δεδομένα δυσκολεύουν την ανάπτυξη και ενσωμάτωση της 
κατάλληλης κάθε φορά καινοτομίας.  

Ειδικά για την Ελλάδα, σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια αυτή θα 
παίξουν οι παρακάτω παράγοντες:



• Περιορισμένος  εκμεταλλεύσιμος χώρος

• Ακριβό εργατικό δυναμικό

• Περιβαλλοντική συνείδηση

• Ιδιαίτερα προϊόντα  - Παράδοση  

• Αξιοσημείωτη βιοποικιλότητα



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 



Στο πλαίσιο αυτό, τα τελευταία χρόνια ένας ολοένα αυξανόμενος
αριθμός ατόμων υιοθετεί έναν πιο «υγιεινό» τρόπο ζωής ως μέσον
πρόληψης ασθενειών. Ως αποτέλεσμα, 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,
2010).



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.

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 Τροποποιημένα  Υλικά

Κατάλληλη Πιστοποίηση-Αυστηροί 
Έλεγχοι Ποιότητας - Συμμόρφωση



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



 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.

Πιστοποιήσεις AGRO - Ολοκληρωμένη  
Διαχείριση στην Αγροτική Παραγωγή



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 15 Ιδιωτικών Οργανισμών Ελέγχου και 

Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων και τον έλεγχο της 

εμπορίας των προϊόντων βιολογικής γεωργίας και 

κτηνοτροφίας



ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
BIOΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ



Αγροτικά Προϊόντα & Τρόφιμα: Καν. 1151/2012

Οίνοι & Οινοπνευματούχα Ποτά: Καν. 1234/2007

Αρωματισμένοι Οίνοι: Καν. 1601/1991 



Αγροτικά Προϊόντα 
& Τρόφιμα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (ΠΟΠ)
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ (ΠΓΕ)

ΕΓΓΥΗΜΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΙΔΙΟΤΥΠΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (ΕΠΙΠ)

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
(ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΟΡΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)

(ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ)



Προστατευόμενη Ονομασία 
Προέλευσης (ΠΟΠ)

ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ
α) η καταγωγή ανάγεται σε συγκεκριμένο τόπο, περιοχή ή σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις χώρα

β) η ποιότητα ή τα χαρακτηριστικά οφείλονται κυρίως στο 
ιδιαίτερο γεωγραφικό περιβάλλον που συμπεριλαμβάνει τους 
εγγενείς φυσικούς και ανθρώπινους παράγοντες

γ) όλα τα στάδια της παραγωγής εκτελούνται εντός της 
οριοθετημένης γεωγραφικής περιοχής.



Προστατευόμενη Γεωγραφική 
Ένδειξη (ΠΓΕ)

ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΥ
α) κατάγεται από συγκεκριμένο τόπο, περιοχή ή χώρα

β) ένα συγκεκριμένο ποιοτικό του χαρακτηριστικό ή η φήμη
του μπορούν να αποδοθούν κυρίως στη γεωγραφική του 
προέλευση

γ) ένα τουλάχιστον από τα στάδια της παραγωγής 
εκτελείται εντός της οριοθετημένης γεωγραφικής 
περιοχής



ΠΡΟΪΟΝΤA ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ

Διαδικασία Καταχώρισης 

 Σε εθνικό επίπεδο

 Σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Χρονοβόρα διαδικασία που διαρκεί τουλάχιστον 2 με 3 χρόνια, 

διάστημα που εξαρτάται πάντα από την ποιότητα του φακέλου, 

τα στοιχεία που προσκομίζονται καθώς και από την ανταπόκριση 

της αιτούσας ομάδας στις παρατηρήσεις της υπηρεσίας και της 

Ευρωπαικής Επιτροπής.



Υποβολή αίτησης για καταχώριση νέας ονομασίας

Ποιος Υποβάλλει:

Η αίτηση για την καταχώριση νέας ονομασίας υποβάλλεται μόνο από μία 

Ομάδα.

Ως Ομάδα (ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή ή σύνθεση) νοείται:

 Κάθε οργάνωση παραγωγών ή/και μεταποιητών, οι οποίοι 

ασχολούνται (παράγουν ή αποκτούν) με το ίδιο γεωργικό προϊόν ή 

τρόφιμο

 Ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να εξομοιώνεται προς ομάδα, 

υπό προϋποθέσεις

Τι περιλαμβάνει ο φάκελος: α. Αίτηση Καταχώρισης 

β. Ενιαίο έγγραφο

γ. Προδιαγραφές Προϊόντος (αριθμημένο   

παράρτημα με αποδεικτικά στοιχεία)



ΠΡΟΪΟΝΤA ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ

Βασική διερεύνηση για την κατάρτιση φακέλου

 Ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προϊόντος;

 Αποδίδονται αυτά σε ιδιαίτερες εδαφοκλιματικές συνθήκες της 

περιοχής, σε ιδιαίτερες ανθρώπινες καλλιεργητικές πρακτικές, σε 

τοπικές ποικιλίες;

 Έχει αποκτήσει κάποια φήμη το προϊόν;

 Πως ονομάζεται το προϊόν στο εμπόριο και στις καθημερινές 

 συναλλαγές;

 Πωλείται συσκευασμένο;

 Υπάρχει η δυνατότητα παραγωγής του σε μεγαλύτερες ποσότητες;

 Υπάρχει μια ομάδα παραγωγών που ασχολούνται με το τρόφιμο 
αυτό;



ΠΡΟΪΟΝΤA ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ

α. Αίτηση 

Καταχώρισης

Συμπληρώνεται και 

υπογράφεται το 

Παράρτημα Ι της αριθ.  

261611/07-3-07 

Κ.Υ.Α.



ΠΡΟΪΟΝΤA ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ

β. Το Ενιαίο Έγγραφο:

 Θα πρέπει να είναι συνοπτικό και περιεκτικό (έως 5 σελίδες 

περίπου)

 Θα πρέπει να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και στις 

προδιαγραφές 

 Αυτό διαβιβάζεται για έλεγχο και έγκριση από την Ε. Επιτροπή.

 Δημοσιεύεται σε όλες τις γλώσσες των Κ-Μ για διεθνείς 

ενστάσεις.



ΠΡΟΪΟΝΤA ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ

γ. ΠΡΟΔΙΑΓΡAΦΕΣ 

σύμφωνα με το άρθρο 7, παρ (1) Καν. (ΕΕ) 

1151/2012

 Απόδειξη προέλευσης

 Δεσμός



ΠΡΟΪΟΝΤA ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ

Βασική παρατήρηση 

Οι προδιαγραφές που θέτει η αιτούσα ομάδα και εφόσον η 

ονομασία καταχωριστεί στο Ενωσιακό Μητρώο είναι 

δεσμευτικές και πρέπει να εφαρμόζονται όπως έχουν αρχικά 

εγκριθεί.



Εγγυημένα Παραδοσιακά 
Ιδιότυπα Προϊόντα  (ΕΠΙΠ)

ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΥ
α) παρασκευάζεται με τρόπο παραγωγής, μεταποίησης ή 
σύνθεσης που αντιστοιχεί σε παραδοσιακή πρακτική

β) παράγεται από πρώτες ύλες ή συστατικά που είναι 
παραδοσιακά



Ως ΕΠΙΠ νοείται ένα ιδιότυπο προϊόν ή τρόφιμο το οποίο:
α) παρασκευάζεται με τρόπο παραγωγής, μεταποίησης ή σύνθεσης που 
αντιστοιχεί στην παραδοσιακή πρακτική για το εν λόγω προϊόν ή τρόφιμο 
β) παράγεται από πρώτες ύλες ή συστατικά που είναι τα χρησιμοποιούμενα 
παραδοσιακά.
Για να μπορεί να καταχωρισθεί μια ονομασία ως ονομασία εγγυημένου 
παραδοσιακού ιδιότυπου προϊόντος, πρέπει:
α) να χρησιμοποιείται κατά παράδοση για την περιγραφή του ιδιότυπου 
προϊόντος ή
β) να προσδιορίζει τον παραδοσιακό χαρακτήρα ή τον ιδιότυπο χαρακτήρα του 
προϊόντος.
Οι παραγωγοί που υποβάλλουν αίτηση για ένα σήμα προϊόντος ΕΠΙΠ 
υποχρεούνται να αποδείξουν τη χρήση στην εγχώρια αγορά για 30 χρόνια.
Το νέο σχέδιο για το ΕΠΙΠ διασφαλίζει όχι μόνο τις παραδοσιακές μεθόδους 
παραγωγής, αλλά και τις συνταγές. 

Εγγυημένα Παραδοσιακά Ιδιότυπα Προϊόντα (ΕΠΙΠ)
(40 προϊόντα ΕΠΙΠ είναι καταχωρισμένα στην Ε.Ε.)



Σύνταξη Αίτησης Καταχώρισης

Εγγυημένου Παραδοσιακού Ιδιότυπου Προϊόντος

Η αίτηση για την καταχώριση ονομασίας ως εγγυημένου 
παραδοσιακού ιδιότυπου προϊόντος περιλαμβάνει:

α) το όνομα και τη διεύθυνση της αιτούσας ομάδας

β) τις προδιαγραφές του προϊόντος



Σύνταξη Αίτησης Καταχώρισης

Εγγυημένου Παραδοσιακού Ιδιότυπου Προϊόντος

Στις προδιαγραφές του προϊόντος συμπεριλαμβάνονται κατ’ 
ελάχιστο τα ακόλουθα:
α) την προτεινόμενη για καταχώριση ονομασία, στις ανάλογες 
γλώσσες
β) περιγραφή του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των κύριων 
φυσικών, χημικών, μικροβιολογικών και οργανοληπτικών 
χαρακτηριστικών του, από την οποία προκύπτει ο ιδιότυπος 
χαρακτήρας του προϊόντος



Σύνταξη Αίτησης Καταχώρισης
Εγγυημένου Παραδοσιακού Ιδιότυπου Προϊόντος

γ) περιγραφή της μεθόδου παραγωγής την οποία πρέπει να 
ακολουθούν οι παραγωγοί, συμπεριλαμβανομένων, κατά 
περίπτωση, του είδους και των χαρακτηριστικών των 
χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών ή συστατικών, και της 
μεθόδου με την οποία παρασκευάζεται το προϊόν και

δ) τα κύρια στοιχεία που αποδεικνύουν τον παραδοσιακό 
χαρακτήρα του προϊόντος.



Προαιρετικές Ενδείξεις 
Ποιότητας

Προϊόν Ορεινής Παραγωγής

οι πρώτες ύλες όσο και οι ζωοτροφές για τα ζώα 
εκτροφής προέρχονται κυρίως από ορεινές περιοχές

στην περίπτωση μεταποιημένων προϊόντων, η 
μεταποίηση λαμβάνει επίσης χώρα σε ορεινές περιοχές

ορεινές περιοχές στην ΕΕ είναι οι οριοθετούμενες 
σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του κανονισμού 
(ΕΚ) 1257/1999



Προαιρετικές Ενδείξεις 
Ποιότητας

Προϊόντα Νησιωτικής Γεωργίας
Το αργότερο έως τις 4 -1 -2014 η Επιτροπή θα έπρεπε να 
υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση 
σχετικά με τη σκοπιμότητα της νέας ένδειξης «προϊόν νησιωτικής 
γεωργίας». 
Η ένδειξη θα χρησιμοποιηθεί για την περιγραφή των προϊόντων 
για ανθρώπινη κατανάλωση που απαριθμούνται στο παράρτημα 
Ι της Συνθήκης, των οποίων οι πρώτες ύλες προέρχονται από 
νησιωτικές περιοχές. 
Επιπλέον, προκειμένου η ένδειξη να χρησιμοποιείται για 
μεταποιημένα προϊόντα, η μεταποίηση πρέπει να γίνεται σε 
νησιωτικές περιοχές, εάν αυτό επηρεάζει ουσιαστικά τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά του τελικού προϊόντος.



74 ονομασίες Π.Ο.Π. και 27 ονομασίες Π.Γ.Ε. (σύνολο 100)

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

 21 τυριά (Π.Ο.Π.)

 33 φρούτα-λαχανικά-ξηροί καρποί (18 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 4
ακόμη προϊόντα και 1 βρίσκεται 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.!!!!!!!!!



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 ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ  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



ΝΟΜΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΡ. 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

ΠΟΠ/ΠΓΕ

ΠΑΡΑΧΘΕΙΣΕΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

(ΚΙΛΑ) 2014

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Παραγωγή-συσκευασία-

εμπορία
2

ΚΕΛΥΦΩΤO 

ΦΥΣΤIΚΙ 

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  ΠΟΠ

196.520

Παραγωγή-συσκευασία-

εμπορία
1

ΚΟΝΣΕΡΒΟΛΙA 

ΣΤΥΛIΔΑΣ  ΠΟΠ

6.050

ΦΩΚΙΔΑΣ Παραγωγή 1
ΚΟΝΣΕΡΒΟΛΙA 

ΑΜΦIΣΣΗΣ ΠΟΠ
0

ΕΥΒΟΙΑΣ

Παραγωγή-συσκευασία-

εμπορία
2

ΞΗΡA ΣΥΚΑ 

ΚΥΜΗΣ ΠΟΠ

12.747

Συσκευασία-εμπορία* 1

Εμπορία* 1

Παραγωγή-συσκευασία-

εμπορία
1

ΞΗΡΑ ΣΥΚΑ 

ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΠΟΠ

8.250

Παραγωγή-συσκευασία-

εμπορία
1

ΚΟΝΣΕΡΒΟΛΙA 

ΡΟΒIΩΝ  ΠΟΠ

315

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 0 0 0 0

ΒΟΙΩΤΙΑΣ 0 0 0 0

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2014 ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

1. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΠ/ΠΓΕ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 

*Οι επιχειρήσεις 

πιστοποιήθηκαν 

το 2015



Στην Στερεά Ελλάδα δραστηριοποιούνται και επιχειρήσεις που τυποποιούν 

προϊόντα ΠΟΠ/ΠΓΕ Φυτικής προέλευσης  ως εξής:

Νομός Φθιώτιδας

1 μονάδα με δραστηριότητα τη συσκευασία με σκοπό την εμπορία 

ελαιόλαδων ΠΟΠ/ΠΓΕ («ΛΕΣΒΟΣ ΠΓΕ», «ΚΑΛΑΜΑΤΑ», «ΣΗΤΕΙΑ 

ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΠ», «ΚΡΟΚΕΕΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΠΟΠ», «ΚΟΛΥΜΒΑΡΙ 

ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΠ»)

1 επιχείρηση η οποία διακινεί με ιδιωτική ετικέτα ελαιόλαδο με την ένδειξη 

«ΛΕΣΒΟΣ ΠΓΕ». 

Νομός  Ευβοίας

1 μονάδα με δραστηριότητα τη συσκευασία με σκοπό την εμπορία 

ελαιόλαδων ΠΟΠ/ΠΓΕ («ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΓΕ», «ΚΑΛΑΜΑΤΑ», 

«ΛΑΚΩΝΙΑ ΠΓΕ», «ΚΟΛΥΜΒΑΡΙ ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΠ»)

1 εμπορική επιχείρηση (ιδιωτική ετικέτα) για διακίνηση ελαιόλαδου με την 

ένδειξη «ΛΑΚΩΝΙΑ ΠΓΕ» 

2 επιχειρήσεις  οι οποίες διακινούν με ιδιωτική ετικέτα επιτραπέζιες ελιές 

με τις ενδείξεις «ΕΛΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΟΠ» και «ΘΡΟΥΜΠΑ ΘΑΣΟΥ ΠΟΠ»



ΝΟΜΟΣ

ΤΟΜΕΑΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ  

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ Π.Ο.Π.

ΠΑΡΑΧΘΕΙΣΑ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΤΟΥΣ 2014 

(KG)

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Τυροκομεία 9 επιχ.
ΦΕΤΑ 748.506

ΚΑΤΙΚΙ ΔΟΜΟΚΟΥ 384.318

ΦΩΚΙΔΑΣ Τυροκομεία 5  επιχ. ΦΕΤΑ
260.893

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Τυροκομεία 0  επιχ.

ΕΥΒΟΙΑΣ Τυροκομεία 7  επιχ. ΦΕΤΑ 387.711

ΒΟΙΩΤΙΑΣ Τυροκομεία 13 επιχ.

ΦΕΤΑ 1.536.149

ΦΟΡΜΑΕΛΑ ΑΡΑΧΩΒΑΣ 

ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ

7.911*

2. ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΠ/ΠΓΕ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 

*ΠΑΡΑΧΘΕΙΣΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 2013: 26.436 KG (ελλιπή στοιχεία από επιχειρήσεις) 


