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11η Έκθεση Ζωοτεχνίας, Θεσσαλονίκη 2019

Ιστορικό
Η Ευρώπη είναι το «σπίτι» πολυάριθμων φημισμένων τροφίμων και ποτών που φέρουν
ονόματα τα οποία συμβολίζουν την αυθεντική γεωργική τους προέλευση.
Πίσω από τα ονόματα αυτά κρύβονται αιώνες αγροτικών παραδόσεων και τοπικής
τεχνογνωσίας οι οποίες συνδέονται με το μικροκλίμα συγκεκριμένης γεωγραφικής
περιοχής.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχοντας αποδεχθεί τη διαφορετικότητα κάθε κ-μ όσον αφορά τα
έθιμα, τις παραδόσεις και τη διατροφή, στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής
θέσπισε το 1992 τους Καν.2081/92 και 2082/92, ύστερα από την πίεση των
μεσογειακών χωρών, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.

Στόχοι του Ενωσιακού συστήματος
 Διαφοροποίηση της γεωργικής παραγωγής

- προώθηση προϊόντων που παρουσιάζουν ορισμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά.
- βελτίωση του γεωργικού εισοδήματος.
- συγκράτηση του αγροτικού πληθυσμού σε αυτές τις περιοχές.
 Παροχή πληροφοριών και εγγυήσεων στον καταναλωτή για την καταγωγή (προέλευση),

την ιδιαιτερότητα (ποιότητα) και την αυθεντικότητα των προϊόντων
- καλύτερες, πιο ενημερωμένες επιλογές.
- προστασία από απομιμήσεις.
 Εξασφάλιση δίκαιου ανταγωνισμού μεταξύ των παραγωγών

 Προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων των παραγωγών

Τα συστήματα ποιότητας συντελούν:
 στην ανάπτυξη της υπαίθρου,
 στην προστασία της παράδοσης ενός τόπου,
 στη διατήρηση ονομασιών και συνταγών,
 στην προστασία του καταναλωτή από παραπλανητικές ενδείξεις,

 στην έμμεση προστασία των ευρωπαϊκών προϊόντων και στην επέκτασή τους

στις διεθνείς αγορές

Έμμεσες Θετικές Επιδράσεις
 Διατήρηση του παραδοσιακού τοπίου
 Διατήρηση παραδοσιακών φυλών και ποικιλιών φυτών (βιοποικιλότητα)
 Διατήρηση παραδοσιακών μεθόδων παραγωγής

 Συνέργεια με τουρισμό

Ενωσιακό νομικό πλαίσιο
Καν. (ΕΕ) 1151/2012 του Ευρ. Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
Καν. (ΕΕ) 668/2014 της Ε. Επιτροπής
Καν. (ΕΕ) 664/2014 της Ε. Επιτροπής
Εφαρμόζεται επιπλέον της οριζόντιας νομοθεσίας για τα τρόφιμα της κάθετης νομοθεσίας για κάθε κατηγορία
προϊόντος
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΠΟΠ: Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης

ΠΓΕ: Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη

ΕΠΙΠ: Εγγυημένα Παραδοσιακά Ιδιότυπα Προϊόντα
Προϊόντα Ορεινής Γεωργίας

Γεωγραφικές Ενδείξεις
(GIs)

Τι είναι Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (ΠΟΠ)
Η ονομασία που ταυτοποιεί ένα προϊόν
 που κατάγεται από συγκεκριμένο τόπο, περιοχή ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, χώρα
 του οποίου η ποιότητά ή τα χαρακτηριστικά οφείλονται κυρίως ή αποκλειστικά στο
ιδιαίτερο γεωγραφικό περιβάλλον που περιλαμβάνει τους εγγενείς φυσικούς και
ανθρώπινους παράγοντες
 του οποίου όλα τα στάδια της παραγωγής εκτελούνται εντός της οριοθετημένης
γεωγραφικής περιοχής.

Τι είναι Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη (ΠΓΕ)
Η ονομασία που ταυτοποιεί ένα προϊόν:
 που κατάγεται από συγκεκριμένο τόπο, περιοχή ή χώρα
 του οποίου ένα συγκεκριμένο ποιοτικό χαρακτηριστικό, η φήμη ή άλλο
χαρακτηριστικό μπορεί να αποδοθεί κυρίως στην γεωγραφική του
προέλευση και
 του οποίου ένα τουλάχιστον από τα στάδια της παραγωγής,
πραγματοποιείται στην οριοθετημένη γεωγραφική ζώνη

Ομοιότητες – Διαφορές ΠΟΠ/ΠΓΕ
Ομοιότητες

Διαφορές



Είδη προϊόντων που
καλύπτονται



Όνομα περιοχής



Καταγωγή από την εν λόγω
περιοχή

ΠΓΕ μπορεί να βασίζεται μόνο
σε φήμη



Διαδικασία καταχώρισης



Επίπεδο προστασίας

Στάδια παραγωγής που
πραγματοποιούνται εντός
γεωγραφικής ζώνης



Φύση του δεσμού (ΠΟΠ:
ουσιαστικός ή αποκλειστικός,
ΠΓΕ: μπορεί να αποδοθεί)

Οι πρώτες ύλες (στα ΠΟΠ)
προέρχονται αποκλειστικά από
τη γεωγραφική ζώνη

Προστασία Πνευματικής Ιδιοκτησίας
• Η προστασία χορηγείται στην ΟΝΟΜΑΣΙΑ και όχι στο προϊόν.
• Δικαίωμα χρήσης: όλοι οι φορείς εκμετάλλευσης που τηρούν τις προδιαγραφές.
• Η προστασία είναι στο διηνεκές.

• Οι γεωγραφικές ενδείξεις προστατεύονται μέσω διμερών συμφωνιών που συνάπτει η
ΕΕ με τρίτες χώρες (Κεφάλαιο Διανοητικής Ιδιοκτησίας) – Επέκταση προστασίας σε τρίτες
χώρες.
• Η προστασία τους επιβάλλεται από τις αρμόδιες εθνικές αρχές κάθε κράτους - μέλους (σε
αντίθεση με τα εμπορικά σήματα τα οποία τα προστατεύει ο δικαιούχος χρήσης)

Προστασία
α) κάθε άμεση ή έμμεση εμπορική χρήση καταχωρισμένης ονομασίας για προϊόντα που δεν καλύπτονται
από την καταχώριση, εφόσον τα προϊόντα αυτά είναι συγκρίσιμα με τα προϊόντα που έχουν καταχωρισθεί
με την ονομασία αυτή ή εφόσον η χρήση αυτή αποτελεί εκμετάλλευση της φήμης της προστατευόμενης
ονομασίας, *
β) κάθε κατάχρηση, απομίμηση ή επίκληση, έστω και αν αναφέρεται η πραγματική προέλευση των
προϊόντων ή υπηρεσιών ή εάν η προστατευόμενη ονομασία μεταφράζεται ή συνοδεύεται από εκφράσεις
όπως «στυλ», «τύπος», «μέθοδος», «όπως παράγεται στ.», «απομίμηση» ή άλλες ανάλογες, *
γ) οποιαδήποτε άλλη ψευδή ή παραπλανητική ένδειξη, όσον αφορά την καταγωγή, την προέλευση, τη
φύση ή τις βασικές ιδιότητες του προϊόντος, αναγραφόμενη στη συσκευασία ή στο περιτύλιγμα, στο
διαφημιστικό υλικό ή σε έγγραφα που αφορούν το συγκεκριμένο προϊόν, καθώς και η χρησιμοποίηση
συσκευασίας που θα μπορούσε να δημιουργήσει εσφαλμένη εντύπωση ως προς την προέλευση του
προϊόντος·
δ) οποιαδήποτε άλλη πρακτική ικανή να παραπλανήσει τους καταναλωτές όσον αφορά την πραγματική
προέλευση του προϊόντος.
* συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων στις οποίες τα προϊόντα αυτά χρησιμοποιούνται ως συστατικό·

Προστασία (συνέχεια...)
Τα κράτη-μέλη λαμβάνουν τα κατάλληλα διοικητικά και δικαστικά μέτρα ώστε να
προλαμβάνεται ή να παύει η αθέμιτη χρήση προστατευόμενων ονομασιών
προέλευσης και γεωγραφικών ενδείξεων προϊόντων που παράγονται ή διατίθενται
στην αγορά στο οικείο κράτος μέλος. Για τον λόγο αυτό ορίζονται αρμόδιες αρχές
ελέγχου σε κάθε κράτος μέλος (άρθ.13, παρ.3 του Καν.(ΕΕ) 1151/2012).
 Καν. (ΕΕ) 608/2013: σχετικά με την τελωνειακή επιβολή των δικαιωμάτων

διανοητικής ιδιοκτησίας και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1383/2003
του Συμβουλίου.

Η Κατάσταση στην Ε. Ένωση
Στην Ευρ.Ένωση έχουν καταχωριστεί πάνω από 1.440 ονομασίες γεωργικών
προϊόντων και τροφίμων ως ΠΟΠ ή ΠΓΕ.
Η Ελλάδα κατέχει την 5η θέση

Κάποια στατιστικά....


Αξία πωλήσεων των γεωγραφικών ενδείξεων της ΕΕ: 54,3 δισ. Ευρώ το 2010 (εκτιμάται σε στάδιο
χονδρικής πώλησης στην περιοχή παραγωγής)



Το 5,7% του συνολικού τομέα τροφίμων και ποτών στην ΕΕ



Εκτίμηση της αξίας των εξαγωγών ΓΕ της ΕΕ: 11,5 δισ. Ευρώ



15% των εξαγωγών της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών στην ΕΕ



Η τιμή ενός προϊόντος με γεωγραφική ένδειξη είναι 2,23 φορές υψηλότερη από την τιμή ενός
συγκρίσιμου προϊόντος που δεν είναι GI.



Πάνω από το 70% της γαλλικής παραγωγής τυριών ΠΟΠ διανέμεται από μεγάλης κλίμακας
λιανοπωλητές. Στην Ιταλία, το ποσοστό αυτό είναι περίπου 65%.



ΠΟΠ / ΠΓΕ: μικρές ποσότητες ανά προϊόν / πολλές μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις
Ιταλία: 221 προϊόντα / 1,1 εκατομμύρια τόνοι / 76.000 αγρότες
Γαλλία: 183 προϊόντα / 600.000 τόνοι / 56.000 αγρότες
Τυριά ΠΟΠ / ΠΓΕ:
Ιταλία: 42 προϊόντα / 450.000 τόνοι / 1.400 γαλακτοκομεία
Ισπανία: 25 προϊόντα / 29.500 τόνοι / 433 γαλακτοκομεία

Η κατάσταση στην Ελλάδα
Η Ελλάδα έχει κατοχυρώσει 107 ονομασίες ως ΠΟΠ και ΠΓΕ, εκ των οποίων οι 76
αφορούν προϊόντα ΠΟΠ και οι 31 προϊόντα ΠΓΕ.
Συγκαταλέγονται:
 30 ελαιόλαδα
 11 επιτραπέζιες ελιές
 21 τυριά
 34 φρούτα – λαχανικά – ξηροί καρποί - όσπρια
 2 κρέατα
 2 μέλια
 7 λοιπά προϊόντα

Τυροκομικά προϊόντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Ελληνικά τυριά με ΠΟΠ και ΠΓΕ
1. Ανεβατό
2. Γαλοτύρι
3. Γραβιέρα Αγράφων
4. Γραβιέρα Κρήτης
5. Γραβιέρα Νάξου
6. Κασέρι
7. Κατίκι Δομοκού
8. Καλαθάκι Λήμνου
9. Κεφαλογραβιέρα
10. Κοπανιστή
11. Λαδοτύρι Μυτιλήνης

12. Μανούρι
13. Μετσοβόνε
14. Μπάτζος
15. Ξυνομυζήθρα Κρήτη
16. Ξύγαλο Σητείας
17. Πηχτόγαλο Χανίων
18. Σαν Μιχάλη
19. Σφέλα
20. Φέτα
21. Φορμαέλλα Αραχ. Παρνασσού

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ήδη βρίσκονται στην Ε.Επιτροπή : - Κρασοτύρι Κω ΠΓΕ
- Αρσενικό Νάξου ΠΟΠ

Ελληνικά τυριά με ΠΟΠ και ΠΓΕ

Κοινά Χαρακτηριστικά ελληνικών τυριών ΠΟΠ
Οι φυλές των αγροτικών ζώων, ο τρόπος διαχείρισης και εκτροφής τους, οι
εδαφοκλιματικές συνθήκες της περιοχής μαζί με τη μέθοδο παρασκευής και ωρίμανσης
των τυριών αποτελούν τους παράγοντες εκείνους οι οποίοι κάνουν ένα τυρί να
ξεχωρίσει και να αποτελέσει τμήμα της παράδοσης μιας περιοχής
Παρασκευάζονται με παραδοσιακή τεχνολογία.
Το γάλα προέρχεται από φυλές αιγών, προβάτων ή/και αγελάδων οι οποίες
εκτρέφονται σε οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή και έχουν προσαρμοστεί πλήρως
στο περιβάλλον και η διατροφή τους βασίζεται στην χλωρίδα της περιοχής.
Η παρασκευή και η ωρίμανση των τυριών πραγματοποιούνται σε εγκαταστάσεις που
βρίσκονται εντός οριοθετημένης γεωγραφικής ζώνης
Κατά την παρασκευή τους απαγορεύεται η συμπύκνωση, η προσθήκη σκόνης ή
συμπυκνώματος γάλακτος, πρωτεϊνών γάλακτος, καζεϊνικών
αλάτων, χρωστικών, συντηρητικών και αντιβιοτικών ουσιών.

Παραγωγή τυροκομικών προϊόντων
134.403.286
124.450.810
114.424.435

Έτος
Σύνολο Παραγωγής Τυριών ΠΟΠ (κιλά)

2015

2016

2017

Εξαγωγές τυροκομικών προϊόντων
57.823.748

54.157.044
50.627.784

Έτος
Σύνολο Εξαγωγών Τυριών ΠΟΠ (κιλά)

2015

2016

2017

Παραγωγή Τυροκομικών Προϊόντων
Παραγωγή και Εξαγωγές για τα 8 πρώτων τυριών με ΠΟΠ/ΠΓΕ το 2017
a/a

Προϊόντα

Παραγωγή

Εξαγωγές

1
2
3
4
5
6
7
8

FETA PDO
KASSERI PDO
KEFALOGRAVIERA PDO
GRAVIERA KRITIS PDO
MANOURI PDO
GRAVIERA NAXOY PDO
KALATHAKI LIMNOU PDO
LADOTYRI MYTILINIS PDO
Συνολική παραγωγή των 21 ελληνικών τυριών με
ΠΟΠ-ΠΓΕ (Kg)
Συνολικές Εξαγωγές των 21 ελληνικών τυριών με
ΠΟΠ-ΠΓΕ (Kg)

120.951.907
3.444.853
2.798.696
2.407.742
1.371.548
1.063.201
671.697
472.476

56.762.520
73.644
442.275
27.339
490.805
1.515
3.548
17.687

134.403.315
57.823.748

Με δυο λόγια...
Αυξητική τάση στον τομέα παραγωγής τυροκομικών προϊόντων με ΠΟΠ/ΠΓΕ από
114,5 σε 134.4 χιλ. τόνους.
Αύξηση κατά περίπου 14% της παραγόμενης ποσότητας Φέτας ΠΟΠ.
Το σύνολο των υπόλοιπων παραγόμενων τυριών με ΠΟΠ/ΠΓΕ (εκτός της ΦΕΤΑΣ)
εμφάνισε μία αύξηση κατά 2.9 χιλ. τόνους (περίπου 21%).
Σημαντική αύξηση παρατηρείται στα προϊόντα Κασέρι, Κεφαλογραβιέρα, Κατίκι
Δομοκού και Καλαθάκι Λήμνου.
Αξιοσημείωτη αύξηση των εξαγωγών (περίπου 22%) παρουσιάζουν το Μανούρι
(κυρίως στην ΕΕ) και η Κεφαλογραβιέρα (κυρίως σε Τρίτες Χώρες) με 442 και 491
τόνους αντίστοιχα.
Αύξηση των εξαγωγών κατά 7,2 χιλ. τόνους (κυρίως στην ΕΕ).

Προβλήματα
1.

Έλλειψη προϊόντων που μπορούν να παράγονται σε μεγάλη κλίμακα

2.

Έλλειψη εξωστρέφειας

3.

Ανυπαρξία συλλογικών δομών

Τα προβλήματα εντείνονται :
- από την αντίληψη ότι η κατοχύρωση ως ΠΟΠ/ΠΓΕ θα δώσει αυτόματα
εμπορευσιμότητα και ικανοποιητικές τιμές στον παραγωγό
- τοπικιστικές αντιλήψεις
- από την εσφαλμένη προσέγγιση για κατοχύρωση μιας ονομασίας

Αξιοποίηση Καταχώρισης (1)
 Η οργάνωση των παραγωγών σε μία ομάδα !!!

Ομάδες Προστασίας και Διαχείρισης ΠΟΠ/ΠΓΕ: έχει ετοιμαστεί το νομικό
πλαίσιο σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4384/2016 και του άρθρου 45 του
Καν. 1151/2012.
Κάθε ομάδα στην οποία θα περιλαμβάνονται όλες οι επαγγελματικές
κατηγορίες που εμπλέκονται στην αλυσίδα παραγωγής του προϊόντος αυτού,
θα έχει ως σκοπό να οργανώνει και να συντονίζει τις δραστηριότητές της για τη
διασφάλιση της ποιότητας, της φήμης και της γνησιότητας του
εκάστοτε γεωργικού προϊόντος ή τροφίμου με ΠΟΠ/ΠΓΕ το οποίο
διαχειρίζεται.

 Συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων
 Τήρηση Προδιαγραφών – Διαφύλαξη αυθεντικότητας

Αξιοποίηση Καταχώρισης (2)
 Τυποποίηση-Συσκευασία Προϊόντος
 Επισήμανση Προϊόντος που στοχεύει στην διαφοροποίηση του
προϊόντος και την ενημέρωση του καταναλωτή
 Ενέργειες προβολής και διαφήμισης (δημιουργία ιστοσελίδας, συμμετοχή

σε εκθέσεις, ενημέρωση καταναλωτών μέσω φυλλαδίων, τηλεοπτικές
εκπομπές γαστρονομίας κ.λπ)
 Σύνδεση του προϊόντος με την τοπική κουζίνα, συνέργεια με τον τουρισμό

 Ενέργειες προστασίας της ονομασίας σε τρίτες χώρες.
Προώθηση συμφωνιών με στόχο τον προγραμματισμό της παραγωγής σύμφωνα
με τις τάσεις της αγοράς – αύξηση διαπραγματευτικής ισχύς των παραγωγών

Διαδικασία Υποβολής και Αξιολόγησης Αιτήσεων Καταχώρισης
Ονομασίας

Εθνική νομοθεσία
ΚΥΑ 261611/7-3-07 (ΦΕΚ 406 Β)
ΚΥΑ 290398/11-4-08 (ΦΕΚ 694 Β)
ΚΥΑ 318764/07-08-08 (ΦΕΚ 1683 Β)

Αποτελεί τα συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του ενωσιακού νομικού πλαισίου
για τον τομέα των γεωγραφικών ενδείξεων, αναθέτει την αρμοδιότητα των επίσημων
ελέγχων, περιγράφει τις διαδικασίες του ελέγχου και της πιστοποίησης των επιχειρήσεων
και την επιβολή κυρώσεων.
www.minagric.gr αγρότης-επιχειρηματίας  ΠΟΠ-ΠΓΕ-ΕΠΙΠ

Βασική διερεύνηση για την κατάρτιση της αίτησης
 Ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προϊόντος;

 Αυτά αποδίδονται σε ιδιαίτερες εδαφοκλιματικές συνθήκες της περιοχής, σε

ιδιαίτερες ανθρώπινες καλλιεργητικές πρακτικές, σε τοπικές ποικιλίες ή φυλές ζώων;
 Υπάρχει σχετική τεκμηρίωση;
 Έχει αποκτήσει κάποια φήμη το προϊόν;

 Πως ονομάζεται το προϊόν στο εμπόριο & στις καθημερινές συναλλαγές;
 Πωλείται συσκευασμένο;

 Υπάρχει η δυνατότητα παραγωγής του σε μεγαλύτερες ποσότητες;
 Θα μπορούσαν να οργανωθούν οι

παραγωγοί του προϊόντος και της α’ ύλης του

σε μία ομάδα?
Βασικό σημείο: Η ονομασία πρέπει να είναι σε χρήση!
Ευφάνταστες ονομασίες δεν γίνονται αποδεκτές

Ποιός Υποβάλλει?
Η αίτηση για την καταχώριση νέας ονομασίας υποβάλλεται από μία αιτούσα ομάδα.

Ομάδα νοείται: κάθε ένωση, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, η οποία απαρτίζεται κυρίως
από παραγωγούς ή μεταποιητές οποίοι ασχολούνται με το ίδιο γεωργικό προϊόν ή τρόφιμο
Ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να εξομοιώνεται προς ομάδα, υπό προϋποθέσεις.
____________________________________________________________________________
Τι περιλαμβάνει ο φάκελος: 1. Αίτηση Καταχώρισης
2. Ενιαίο Έγγραφο

3. Προδιαγραφές Προϊόντος (με αριθμημένο
παράρτημα με όλα τα αποδεικτικά στοιχεία)

Αίτηση Καταχώρισης
Συμπληρώνεται & υπογράφεται το
Παράρτημα I της ΚΥΑ 261611/2007 από
τον εκπρόσωπο της αιτούσας ομάδας.

Ενιαίο Έγγραφο (σύμφωνα με το Παράρτημα Ι του Καν.(ΕΕ) 668/2014)
1. Ονομασία
2. Κράτος Μέλος ή Τρίτη Χώρα
3. Περιγραφή

4. Οριοθέτηση Γεωγραφικής Ζώνης
5. Δεσμός
6. Παραπομπή στις προδιαγραφές
Θα πρέπει να είναι συνοπτικό, σαφές και περιεκτικό (έως 2.5ΟΟ σελίδες περίπου) και να
περιλαμβάνει όλα τα ουσιαστικά στοιχεία από τα προκύπτει η ιδιαιτερότητα του
προϊόντος σε σχέση με τη γεωγραφική ζώνη παραγωγής του.
 Θα πρέπει να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και στις προδιαγραφές
 Αυτό διαβιβάζεται για έλεγχο από την Ε. Επιτροπή.
 Είναι αυτό που δημοσιεύεται σε όλες τις γλώσσες των Κ-Μ για διεθνείς ενστάσεις.


ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (βάσει του άρθρου 7 του Καν. 1151/2012)
Οι προδιαγραφές του προϊόντος δεν αποτελούν βιβλιογραφική μελέτη, αλλά ένα τεχνικό και
νομικά δεσμευτικό κείμενο που αποσκοπεί στην τυποποίηση του προϊόντος και της παραγωγής
του και το οποίο αποτελεί τη βάση του συστήματος ελέγχου.
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ

2. ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ Ή ΤΡΙΤΗ ΧΩΡΑ
3. ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
4. ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (ιχνηλασιμότητα)

5. ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
6. ΔΕΣΜΟΣ

7. ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
8. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
9. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ & ΕΘΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
Τις προδιαγραφές του προϊόντος πρέπει να ακολουθεί αριθμημένο παράρτημα με όλα τα αποδεικτικά στοιχεία.

Διαδικασία Αξιολόγησης της Αίτησης
1ον Σε εθνικό επίπεδο
2ον Σε ευρωπαϊκό επίπεδο
- Είναι μία χρονοβόρα διαδικασία, το διάστημα της οποίας εξαρτάται τόσο από
την ποιότητα της αρχικής αίτησης αλλά και από το χρόνο ανταπόκρισης της
αιτούσας ομάδας τόσο στις παρατηρήσεις της υπηρεσίας μας και της Ε.Επιτροπής.
- Επίσης απαιτείται σημαντικός χρόνος για την κατάρτιση της αίτησης – συλλογή
των στοιχείων (διάστημα πριν την υποβολή της)

Σε εθνικό επίπεδο
Υποβολή αίτησης καταχώρισης και συνοδευτικού φακέλου στο ΥπΑΑΤ
(τμήμα ΠΟΠ-ΠΓΕ-ΕΠΙΠ)


Λεπτομερής εξέταση από το τμήμα

Έγγραφη επικοινωνία με την αιτούσα ομάδα για τυχόν διορθώσεις

Δημοσιοποίηση αιτήματος - Δίμηνη προθεσμία υποβολής ενστάσεων



Μη υποβολή ενστάσεων
Απόρριψη ενστάσεων
Αποδοχή ενστάσεων


Διαβίβαση αιτήματος στην Ε. Επιτροπή
(με υπογραφή σχετικής ΥΑ)


Απόρριψη Αίτησης

Σε επίπεδο Ε. Ένωσης
Αξιολόγηση αιτήματος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Διατύπωση παρατηρήσεων από την Ε.Επιτροπή – Παροχή διευκρινίσεων ή
επιπλέον στοιχείων από την αιτούσα ομάδα

Δημοσίευση Ενιαίου Εγγράφου στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε
για 3 μήνες - Υποβολή τυχόν ενστάσεων σε διεθνές επίπεδο


Μη υποβολή ενστάσεων
Υποβολή παραδεκτών ενστάσεων

Διαβουλεύσεις μερών




Συμφωνία
Μη συμφωνία



Καταχώριση Ονομασίας
Εισήγηση της Ε. Επιτροπής –
(στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ)
τελική απόφαση από επιτροπή
Βάση Δεδομένων DOOR
για τα συστήματα ποιότητας

Απαιτείται Έλεγχος και Πιστοποίηση!
Προσοχή! Δεν σημαίνει ότι όποιος βρίσκεται εντός της γεωγραφικής ζώνης
παραγωγής του προϊόντος μπορεί να χρησιμοποιεί την καταχωρισμένη
ονομασία.

Βάση του Καν. (ΕΕ) 625/2017, τα Κράτη Μέλη ορίζουν μία ή περισσότερες
αρμόδιες αρχές ελέγχου (επίσημοι έλεγχοι).
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει τα ονόματα και τις διευθύνσεις των
αρμόδιων αρχών ελέγχου.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Οι έλεγχοι περιλαμβάνουν:
α) εξακρίβωση της συμμόρφωσης ενός προϊόντος προς τις προδιαγραφές.
β) παρακολούθηση της χρήσης των καταχωρισμένων ονομασιών για την
περιγραφή των προϊόντων που διατίθενται στην αγορά.

Αρμόδια Αρχή Ελέγχου
Στην Ελλάδα, Κεντρική Αρμόδια Αρχή έχει οριστεί τo Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων και ως Αρμόδια Αρχή Ελέγχου για τις ΠΟΠ-ΠΓΕ έχει οριστεί ο ΕΛΓΟ
ΔΗΜΗΤΡΑ (πρώην ΟΠΕΓΕΠ-AGROCERT)

Πρόκειται για Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου που δρα για το δημόσιο συμφέρον
υπό την επίβλεψη του ΥπΑΑΤ.
Κάθε ενδιαφερόμενος να παράγει ή και να συσκευάσει με σκοπό την εμπορία, γεωργικά
προϊόντα ή τρόφιμα με ΠΟΠ και ΠΓΕ, ή/και να χρησιμοποιήσει καταχωρισμένες
ονομασίες, πρέπει να:
- παράγει το προϊόν σύμφωνα με τις καταχωρισμένες προδιαγραφές και
- εντάσσεται στο σύστημα ελέγχου και πιστοποίησης του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ
Οι έλεγχοι είναι :
- Διοικητικοί - Επιτόπιοι - Επιτήρησης - Κατόπιν καταγγελιών

και πραγματοποιούνται στο πλαίσιο ανάλυσης επικινδυνότητας

Μητρώο Πιστοποιημένων Επιχειρήσεων

Ανακεφαλαίωση
 Περιγράφουν προϊόντα με ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά με εγγενή σύνδεση με τον
γεωγραφικό τόπο παραγωγής τους.

 Παρέχουν ισχυρή προστασία στην ονομασία και όχι στο προϊόν η οποία είναι στο διηνεκές
(προστασία πνευματικών δικαιωμάτων)

 Οι παραγωγοί πρέπει να τηρούν πιστά τις προδιαγραφές-παραγωγή ποιοτικού προϊόντος
 Δικαίωμα χρήσης: κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος τηρεί τις προδιαγραφές του προϊόντος
 Οι δημόσιες αρχές κάθε κ-μ ελέγχουν και επιβάλουν την προστασία τους

 Βοηθούν στην δίκαιη ανταμοιβή των παραγωγών για τα προϊόντα που παράγουν – πυλώνας
ανάπτυξης θέσεων εργασίας στις αγροτικές περιοχές από τις οποίες προέρχονται, για τους
αγρότες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στις βιομηχανίες τροφίμων και του τουρισμού.

 Το λογότυπο αλλά και το σήμα πιστοποίησης βοηθά τους καταναλωτές να επιλέγουν προϊόντα
με συγκεκριμένη καταγωγή, ποιότητα και φήμη
 Η καταχώριση αποτελεί το μέσο προς την εξωστρέφεια και την αύξηση των εξαγωγών
 Πιστοποιημένα προϊόντα (διασφάλιση της ποιότητας του προϊόντος) - προστιθέμενη αξία
εργαλείο marketing διαβατήριο για την είσοδο του σε νέες αγορές.

Η ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΜΙΑΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ως ΠΟΠ ή ΠΓΕ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΑΚΕΙΑ
Η καταχώριση παρέχει ένα
εργαλείο προώθησης του προϊόντος στην αγορά

Αν οι παραγωγοί του προϊόντος δεν αξιοποιήσουν
το εργαλείο αυτό ….
τότε κανένα όφελος δεν θα προκύψει
&
η καταχώριση θα αποδειχθεί μία χαμένη υπόθεση
Τα εργαλεία υπάρχουν !!!

Ευχαριστώ για την προσοχή σας!

Μανανά Σοφία
Γεωπόνος – Προϊσταμένη Τμήματος ΠΟΠ-ΠΓΕ-ΕΠΙΠ
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Γενική Διεύθυνση Τροφίμων
Διεύθυνση Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής
Γεωργίας
smanana@minagric.gr, pdo-pgi@minagric.gr

