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ηα πιαίζηα ηεο Κνηλνηηθήο Πξσηνβνπιίαο LEADER + ε Δηαηξεία Αλάπηπμεο Πειίνπ Α.Δ.
αλέζεζε ζηελ Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Μαγλεζίαο (ΑΝ.Δ.Μ Α.Δ) ηελ εθπφλεζε κειέηεο "
Δπηζήκαλζε ηνπηθψλ πξντφλησλ πνηφηεηαο " ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο Πειίνπ θαη Ννηίσλ
πνξάδσλ.
ηφρνο ηεο κειέηεο είλαη ε θαηαγξαθή θαη παξνπζίαζε πιεξνθνξηψλ ησλ ηνπηθψλ
πξντφλησλ πνηφηεηαο θαη ε δηαηχπσζε πξνηάζεσλ γηα πξνψζεζε εληνπηζκέλσλ πξντφλησλ
ζε πηζηνπνηεκέλα ζπζηήκαηα αλαγλψξηζεο ηνπο.
Ζ ΑΝ.Δ.Μ Α.Δ ρξεζηκνπνηψληαο ην εμεηδηθεπκέλν εξεπλεηηθφ πξνζσπηθφ πνπ δηαζέηεη, θαη
αθνινπζψληαο φιεο ηηο ζχγρξνλεο κεζφδνπο θαηαγξαθήο θαη ηελ αλαγθαία βηβιηνγξαθία,
πξνπαξαζθεχαζε ηα εξγαιεία πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζηελ βειηίσζε – αχμεζε ηεο
αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ ηνπηθψλ πξντφλησλ πνηφηεηαο, κε ηειηθφ ζηφρν ηελ αλάπηπμε ηεο
πεξηνρήο παξέκβαζεο, φπσο θαζνξίδνληαη ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα ηεο Κνηλνηηθήο
Πξσηνβνπιίαο LEADER+.
ηελ παξνχζα κειέηε έγηλε πξνζπάζεηα ψζηε λα θαηαγξαθνχλ, εθεί φπνπ ππάξρνπλ , αιιά
θαη λα δεκηνπξγεζνχλ εμ αξρήο , νη πξνδηαγξαθέο ζχληαμεο ησλ θαθέισλ γηα πηζηνπνίεζε
ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ ηεο πεξηνρήο σο ΠΟΠ ΠΓΔ & Πξντφληα Ηδηνηππίαο
αλαγλσξίδνληαο σο κφλε δπλαηφηεηα γηα ηελ πεξαηηέξσ πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ απηψλ
ηελ πηζηνπνίεζε ηνπο πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηρζνχλ ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο ιφγσ
ηεο γεσγξαθηθήο ηνπο πξνέιεπζεο ή ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ζηελ παξαγσγή ηνπο
Μεηά απφ ελδειερή έξεπλα ζε ηνπηθφ επίπεδν ε κειεηεηηθή νκάδα θαηέιεμε ζηελ ζχληαμε
πξνδηαγξαθψλ γηα ην θάθειν ππνςεθηφηεηαο ηξηψλ πξντφλησλ .
Γηα ΠΟΠ πξνηείλεηαη ην θάζηαλν Πειίνπ , πνπ ε ηδηαηηεξφηεηεο ηφζν ζηνπο
πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο αιιά θαη ζηελ θαιιηέξγεηα ηνπ πξνζδίδεη ηδηαίηεξα
ραξαθηεξηζηηθά θαη αμία ζηελ αγνξά.
Γηα ΠΓΔ πξνηείλεηαη ην Μήιν θηξίθη ηνπ νπνίνπ ε γεσγξαθηθή εμάπισζε είλαη ζπλψλπκε κε
ην Πήιην φξνο φπνπ θαη ζπλερίδεηαη ε θαιιηέξγεηά ηνπ κε απφιπηα παξαδνζηαθφ ηξφπν .
Γηα Πξντφλ Ηδηνηππίαο πξνηείλεηαη ν μηλφο ηξαραλάο, ην νπνίν απνηειεί θαη παξαδνζηαθφ
πξντφλ, αιιά θαη έρεη θαη ηελ ηδηαίηεξε ζπληαγή ηνπ ην θάλεη δηαθνξεηηθφ θαη κπνξεί λα
ιάβεη ηελ αλάινγε πηζηνπνίεζε.
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2.1 Γεληθά
Σν γεληθφ πιαίζην γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ζηφρσλ θαη ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ Σνπηθνχ
Πξνγξάκκαηνο LEADER+ νξίδεηαη απφ ηνπο δχν Γεληθνχο Αλαπηπμηαθνχο ηφρνπο ηνπ
αληίζηνηρνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο αλαπηπμηαθήο
ζηξαηεγηθήο. Οη δχν απηνί Γεληθνί Αλαπηπμηαθνί ηφρνη είλαη νη αθφινπζνη:


Οινθιεξσκέλε πςειήο πνηφηεηαο αεηθφξνο αλάπηπμε ηεο ππαίζξνπ κέζσ πηινηηθψλ
εθαξκνγψλ θαη



Δλίζρπζε ηεο πξνζπάζεηαο γηα άξζε ηεο απνκφλσζεο ησλ πεξηνρψλ ζε φια ηα
επίπεδα ηεο νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθήο δσήο.

Με ηνλ πξψην ζηφρν επηδηψθεηαη ε ελζσκάησζε ησλ πεξηνρψλ εθαξκνγήο ζε κηα
νινθιεξσκέλε πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο κηαο δσληαλήο θαη εμειηζζφκελεο ππαίζξνπ κε
πξννπηηθέο αλάπηπμεο, ε ζπκβνιή ζηελ πξνζπάζεηα αλαζηξνθήο ησλ δπζκελψλ
δεκνγξαθηθψλ εμειίμεσλ, ε δεκηνπξγία ζπλζεθψλ πνιπαπαζρφιεζεο, ε πξνψζεζε ίζσλ
επθαηξηψλ κεηαμχ ησλ δχν θχισλ, ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο, ε δεκηνπξγία
δπλαηνηήησλ αμηνπνίεζεο ησλ θπζηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ πφξσλ κε ξπζκνχο πνπ ζα
επηηξέςνπλ ηελ δηαηήξεζε ηνπ θπζηθνχ ρψξνπ θαη ηελ δηαηήξεζε θαη βειηίσζε ηνπ
πεξηβάιινληνο. Ο δεχηεξνο ζηφρνο πξνβιέπεηαη λα επηηεπρζεί κε ηελ αλάπηπμε δηθηχσζεο
θαη ζπλεξγαζηψλ ζε Δζληθφ, Δπξσπατθφ ή θαη επξχηεξν επίπεδν γηα αληαιιαγή
ηερλνγλσζίαο θαη εκπεηξηψλ, θαζψο θαη γηα δεκηνπξγία θξίζηκεο κάδαο γηα ηελ θαιχηεξε
πξφζβαζε ζηελ αγνξά ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ.
Δμάιινπ ζχκθσλα κε ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Πξσηνβνπιίαο LEADER+ γηα ηελ
επίηεπμε ησλ ζηφρσλ, ε αλαπηπμηαθή ζηξαηεγηθή πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ηνλ νινθιεξσκέλν
θαη πνιπηνκεαθφ ζρεδηαζκφ θαη ηε ζπκπιεξσκαηηθφηεηα ελεξγεηψλ θαη έξγσλ, ηε
ζπγθέληξσζε θνξέσλ, πφξσλ θαη πξνζπαζεηψλ ζε έλα ζεκαληηθφ ζέκα ην νπνίν απνηειεί
ζέκα ζπζπείξσζεο γηα ηελ πεξηνρή, ηε ζπλνρή ησλ αμφλσλ αλάπηπμεο θάζε πεξηνρήο κε ηελ
θνηλσληθννηθνλνκηθή παξάκεηξν, ηε βησζηκφηεηα ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο, ηελ αεηθνξία ησλ
πφξσλ, ηελ πηινηηθή δηάζηαζε, ηε κεηαβηβαζηκφηεηα ησλ εκπεηξηψλ κέζσ ζπλεξγαζηψλ θαη
δηθηχσζεο,

ηε ζπκπιεξσκαηηθφηεηα ησλ

παξεκβάζεσλ κε εθείλεο

ησλ θχξησλ

πξνγξακκάησλ πνπ πινπνηήζεθαλ ή πινπνηνχληαη ζηελ πεξηνρή, ηελ εμαζθάιηζε ίζσλ
επθαηξηψλ ζηελ αγνξά γηα φιεο ηηο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ.
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Με βάζε έηζη ην παξαπάλσ πιαίζην επηιέρζεθε ην Θέκα πζπείξσζεο γηα ηελ πεξηνρή ηνπ
Πειίνπ θαη γχξσ απφ απηφ αλαπηχρζεθε ε ζηξαηεγηθή γηα ηελ επίηεπμε ησλ δχν Γεληθψλ
Αλαπηπμηαθψλ ηφρσλ. Έρνληαο ππφςε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο
παξέκβαζεο, επηιέρζεθε σο Άμνλαο πζπείξσζεο γηα ην ηνπηθφ πξφγξακκα ε αμηνπνίεζε
ησλ θπζηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ πφξσλ ηεο πεξηνρήο θαη ησλ ζεκαληηθψλ ηεο πξντφλησλ κέζα
απφ κηα ήπηα ηνπξηζηηθή αλάπηπμε πνπ ζα δηαζθαιίδεη ηελ αεηθνξίαο ηνπο.
Με βάζε ην παξαπάλσ πιαίζην ε ζηξαηεγηθή ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο εζηηάδεηαη ζηελ
αμηνπνίεζε ησλ ηνπηθψλ ηεο θπζηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ πφξσλ θαη ηελ δηαζχλδεζε ηνπο κε
ηα ηνπηθά πξντφληα. Μέζα απφ ηελ αμηνπνίεζε ησλ πφξσλ απηψλ επηδηψθεηαη ε αλάπηπμε
θαη αμηνπνίεζε ηεο πεξηνρήο εθαξκνγήο κέζα απφ κηα νινθιεξσκέλε παξέκβαζε, ψζηε λα
ακβιπλζνχλ ηα κεηνλεθηήκαηα θαη λα κεησζνχλ νη αληζφηεηεο πνπ παξαηεξνχληαη ζηελ
πνηφηεηα δσήο κεηαμχ ησλ θαηνίθσλ ησλ νξεηλψλ θαη κε νξεηλψλ πεξηνρψλ (1νο Γεληθφο
ηφρνο). Παξάιιεια ζα επηδησρζεί ε άξζε ηεο απνκφλσζεο ηεο πεξηνρήο ζε φια ηα επίπεδα
ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο δσήο (2νο Γεληθφο ηφρνο).
Άιισζηε, κε δεδνκέλν ηνλ πςειφ βαζκφ επαηζζεζίαο ηνπ ηνπηθνχ πεξηβάιινληνο, είλαη
πξνθαλέο φηη βαζηθφ ζηνηρείν ηεο ζηξαηεγηθήο, ζα πξέπεη λα είλαη ε δηαηήξεζε ηεο
αεηθνξίαο. Πέξαλ απηνχ, δεδνκέλεο ηεο ζεκαζίαο ηεο δηαθνξνπνίεζεο ηεο πεξηνρήο ζε
ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο, κε ζθνπφ ηελ δηεπθφιπλζε ηεο αλάδεημεο θαη ηεο δηάθξηζεο ηεο θαη
ηεο επθνιφηεξεο ηνπνζέηεζεο ζηελ «αγνξά», θξίλεηαη αλαγθαία ε ελίζρπζε θαη αλάδεημε ηεο
ηνπηθήο ηαπηφηεηαο ηεο πεξηνρήο, γχξσ απφ ηελ νπνία κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ νη
επηκέξνπο δξάζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο.
Δίλαη ζαθέο φηη ε ελίζρπζε ηεο ηαπηφηεηαο κηαο πεξηνρήο ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ νξζή
αμηνπνίεζε θαη πξνβνιή ησλ ηδηαίηεξσλ πξντφλησλ ηεο. πσο πξναλαθέξζεθε ε ζηξαηεγηθή
ηνπ πξνγξάκκαηνο αθνξά ηελ αμηνπνίεζε ησλ ηνπηθψλ θπζηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ πφξσλ ζηα
πιαίζηα κηαο νινθιεξσκέλεο αλαπηπμηαθήο αληίιεςεο. Ζ αμηνπνίεζε απηή πξνυπνζέηεη ηε
δηαζθάιηζε ηεο αεηθφξνπ δηαρείξηζεο ηνπο, γεγνλφο πνπ αλαδεηθλχεη κε ζαθήλεηα ηελ
αλάγθε εθπφλεζεο ηεο παξνχζαο κειέηεο.
2.2 Πεξηνρή κειέηεο
Δίλαη γλσζηφ φηη ε πεξηνρή ηνπ Πειίνπ θαη ησλ Β. πνξάδσλ ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα
εμαηξεηηθή, κνλαδηθή ίζσο γηα ηε ρψξα, δπλακηθή ζηνλ ηνκέα ηνπ θπζηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ
ΑΝ.Δ.Μ. Α.Δ
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πεξηβάιινληνο.

Υάξε

ζηηο

ηδηαίηεξεο

εδαθνθιηκαηηθέο

ζπλζήθεο,

θαη

παξά

ηηο

επαλεηιεκκέλεο ππξθαγηέο πνπ πθίζηαηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα, θπξίσο ζην λφηην ηκήκα ηνπ,
ην Πήιην θαηαθέξλεη θαη είλαη ίζσο ην βνπλφ κε ηε κεγαιχηεξε πνηθηιία βιάζηεζεο ζηελ
Διιάδα. Μηα εμαηξεηηθή πνηθηιία θπηψλ, θπξίσο ηακαηηθψλ, θάλνπλ γλσζηφ ην Πήιην απφ
ηελ αξραηφηεηα ήδε σο «πνιπθάξκαθν», ελψ κηα κεγάιε πνηθηιία απφ θαιισπηζηηθά θπηά
πνπ θαιιηεξγνχληαη ήδε επαγγεικαηηθά, ζπκπιεξψλνπλ ην θπηηθφ πινχην ηεο πεξηνρήο.
Δμαηξεηηθφ είλαη εμάιινπ ην νηθνινγηθφ ελδηαθέξνλ πνπ παξνπζηάδεη ην λεζησηηθφ
ζχκπιεγκα ησλ Β. πνξάδσλ, ην νπνίν απνηειεί θαη ην πξψην Θαιάζζην Πάξθν ηεο ρψξαο,
θαζψο ραξαθηεξίζηεθε έηζη κε ζρεηηθφ Π.Γ., 16 Μαΐνπ 1992. Με ηελ εμαηξεηηθή πνηθηιία
ηχπσλ βιάζηεζεο, ηελ πινχζηα ρισξίδα θαη παλίδα, ζηελ νπνία ζπκπεξηιακβάλεηαη
ζεκαληηθφο αξηζκφο ζπάλησλ ή πξνζηαηεπφκελσλ εηδψλ θαζψο θαη ζπζηεκαηηθέο λνκάδεο
ζην λνηηφηεξν ή βνξεηφηεξν άθξν εμάπισζήο ηνπο, απνηειεί ην λεζησηηθφ ζχκπιεγκα έλα
κνλαδηθφ ηφπν νηθνινγηθνχ ελδηαθέξνληνο, ελψ θαη ε ελδηαίηεζε ζηελ πεξηνρή ηεο
Μεζνγεηαθήο Φψθηαο (Monachus - monachus) επηβεβαηψλεη θαη εληζρχεη ην παξαπάλσ
ζηνηρείν.
Άιισζηε ηφζν ην Πήιην φζν θαη ηα λεζηά ησλ Β. πνξάδσλ, εθηφο απφ ην εθπαηδεπηηθφ θαη
επηζηεκνληθφ ηνπο ελδηαθέξνλ, έρνπλ θαη εμαηξεηηθφ πνιηηηζηηθφ ελδηαθέξνλ. Αλ θαη
ηδηαίηεξα γλσζηή ε πεξηνρή απφ πιήζνο κχζσλ πνπ αλαθέξνληαη ζ‟ απηήλ (κχζνο
Κεληαχξσλ, Μήιν ηεο Έξηδνο θιπ.) ε απνπζία αλαζθαθψλ θαη ε αληίζηνηρε έιιεηςε
αλαζθαθηθψλ επξεκάησλ εζηηάδεη θπξίσο ην ελδηαθέξνλ ηεο πεξηνρήο ζηε λεψηεξε ειιεληθή
ηζηνξία (απφ ηνλ 15ν αηψλα θαη κεηά). Ζ ηδηαίηεξε αθκή ησλ 24 ρσξηψλ θαηά ηελ
Σνπξθνθξαηία, ιφγσ ηνπ ηδηαίηεξνπ θαζεζηψηνο πνπ απνιάκβαλαλ, κε εληνλφηεξε ηελ
πεξίνδν ηνπ 18νπ θαη 19νπ αηψλα, πξνθάιεζε κηα εμαηξεηηθή αλάπηπμε ζηελ πεξηνρή, κε
απνηέιεζκα ηελ χπαξμε ζήκεξα πιήζνπο κλεκείσλ απηήο ηεο πεξηφδνπ. Οη νηθηζκνί νη ίδηνη
κε ηα εμαηξεηηθά αξρνληηθά ηνπο, ηα ζαπκάζηα θαηαζθεπαζκέλα θαιληεξίκηα, νη θξήλεο θαη
νη βξχζεο, ηα κνλαζηήξηα, ηα μσθιήζηα, νη κηθξέο ιηκεληθέο εγθαηαζηάζεηο, νη παιηέο
απνζήθεο θιπ. ζπλζέηνπλ έλα δσληαλφ κνπζείν ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο δσήο
εθείλεο ηεο πεξηφδνπ.
Ζ ιεηηνπξγία ηνπ παιηνχ παξαδνζηαθνχ ηξαίλνπ (θαηαζθεπή 1899 – 1903) κε ηηο ηδηαίηεξεο
γέθπξεο θαη ηελ εμαηξεηηθή ζέα πνπ πξνζθέξεη ζηελ δηαδξνκή ηνπ απφ Βφιν πξνο Μειηέο
ζπκπιεξψλεη ην ηνπίν, πξνζζέηνληαο θη έλα επηπιένλ βησκαηηθφ γεγνλφο γηα ηνλ επηζθέπηε.
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Πέξαλ απηψλ κηα ηνπηθή θνπδίλα κε ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά, αλ θαη φρη ζε φιεο ηεο
εθθάλζεηο επαξθψο αμηνπνηεκέλε, θαηνξζψλεη λα επηβάιεη ην ρξψκα ηεο.
Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη θαη ζηνλ παξαγσγηθφ ηνκέα ε πεξηνρή δηαζέηεη ηδηαίηεξα
πιενλεθηήκαηα. Σν εχθνξν ηνπ εδάθνπο, αιιά θαη ην ηδηαίηεξν θιίκα κε ηηο ζπρλέο
βξνρνπηψζεηο, επηηξέπεη ηελ θαιιηέξγεηα πνιιψλ νπσξνθφξσλ, κε θπξίαξρν ην κήιν, ελψ
πξφζθαηα μεθίλεζαλ θαη πξνζπάζεηεο παξαγσγήο θηελνηξνθηθψλ πξντφλησλ. Δηδηθά ην
κήιν Εαγνξάο, πξντφλ ΠΟΠ, επηηπγράλεη ζεκαληηθέο επηδφζεηο κε δηαθίλεζε ζε φιε ηελ
Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ. ηε λεζησηηθή πεξηνρή ε χπαξμε ηνπ αιηεπηηθνχ πεδίνπ ησλ Β.
πνξάδσλ, ελφο απφ ηα πινπζηφηεξα ηεο ρψξαο, απνηειεί ζεκαληηθή πεγή εηζνδήκαηνο γηα
ηνπο ληφπηνπο ςαξάδεο πνπ κέζα απφ ζπλεηαηξηζηηθέο πξνζπάζεηεο θαηνξζψλνπλ θαη
δηαθηλνχλ ηα πξντφληα ηνπο ζε φιε ηε ρψξα.
Δπηπξφζζεηα ε ρσξνζέηεζε ηνπ Πειίνπ, θνληά ζηνλ θεληξηθφ νδηθφ άμνλα Αζήλαο –
Θεζζαινλίθεο θαη ζην κέζν πεξίπνπ ηεο απφζηαζεο απφ ηα δχν κεγάια αζηηθά θέληξα ηεο
ρψξαο είλαη επλντθή, θαζψο πξνζθέξεη εχθνιε πξνζπειαζηκφηεηα. Ζ εγγχηεηα ηεο πεξηνρήο
πξνο ην αζηηθφ θαη νηθνλνκηθφ θέληξν ηνπ Βφινπ θαη ε επαξθήο ζχλδεζε καδί ηνπ δίλεη
εχθνιε πξφζβαζε ζε πξντφληα θαη πιεζπζκφ. Αληίζηνηρα θαη γηα ηα λεζηά ε ζχλδεζε ηνπο
κε πινίν θαη κε ηαρχπινν ηφζν κε ην Βφιν φζν θαη κε ηνλ Αγ. Κσλ/λν δηαηεξεί ηηο
ππεξεζίεο κεηαθνξάο πξνζψπσλ θαη εκπνξεπκάησλ ζε κάιινλ ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν, ελψ
θαη ε ιεηηνπξγία ησλ αεξνδξνκίσλ θηάζνπ θαη Αγρηάινπ ην θαινθαίξη δηεπθνιχλεη ηε
ζχλδεζε κε ην εμσηεξηθφ.
νβαξφ πξφβιεκα σζηφζν απνηέιεζε ε έληνλε πιεζπζκηαθή αθαίκαμε ησλ νηθηζκψλ ηνπ
Πειίνπ θαη ησλ Β. πνξάδσλ θαηά ηελ πεξίνδν ‟50 - ‟80. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα ηελ
πιεζπζκηαθή ηνπο ζπξξίθλσζε θαη ηελ δπζκελή δηακφξθσζε ηεο ειηθηαθήο ηνπο ππξακίδαο.
Ζ απνπζία επαξθνχο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ε έιιεηςε βαζηθήο ππνδνκήο
νδήγεζαλ ηνπο θαηνίθνπο ησλ πεξηνρψλ απηψλ ζηε κεηαλάζηεπζε κε θαηεχζπλζε θπξίσο ην
βηνκεραληθφ θέληξν ηνπ Βφινπ, ηελ Αζήλα θαη ην εμσηεξηθφ. Ζ ηάζε απηή φκσο δηεθφπε
ζηε ζπλέρεηα, νπφηε θη εκθαλίζηεθε έλα θχκα επηζηξνθήο ησλ θαηνίθσλ ζηα ρσξηά κε
απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε πιεζπζκηαθήο αχμεζεο ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο. Σν γεγνλφο
απηφ ζρεηίδεηαη αθελφο κε ηελ έληνλε βηνκεραληθή θξίζε πνπ έπιεμε ηε Μαγλεζία ηελ
πεξίνδν ΄80 - ΄90 θαη ηελ αδπλακία ησλ ηνπηθψλ αζηηθψλ θέληξσλ λα απνξξνθήζνπλ λέν
πιεζπζκφ, αθεηέξνπ κε ηελ ππνβάζκηζε ηνπ επηπέδνπ δσήο ζ‟ απηά.
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Ζ αδπλακία σζηφζν εμαζθάιηζεο ηθαλνπνηεηηθνχ εηζνδήκαηνο, φπσο θαη νη ειιείςεηο ζε
ππνδνκέο ζηνπο νξεηλνχο νηθηζκνχο θαη ηηο λεζησηηθέο πεξηνρέο, ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ηα
ζπγθεθξηκέλα θνηλσληθά πξφηππα δηαβίσζεο πνπ πξνσζνχληαη, ζπλερίδνπλ λα επηβάιινπλ
ηάζεηο θπγήο ζηνπο θαηνίθνπο ηεο ππαίζξνπ, θαη θπξίσο ηνπο λένπο. Απφ ηελ άιιε, ε θξίζε
πνπ μεζπάεη ζηε Μαγλεζία, κε θχξηα έθθξαζε ηελ δξακαηηθή ζπξξίθλσζε ηνπ
αλαπηπγκέλνπ βηνκεραληθνχ ηνκέα, θηλεηνπνηεί ηνπο θαηνίθνπο πξνο λέεο, ελαιιαθηηθέο
πξνο ηε βηνκεραλία, κνξθέο απαζρφιεζεο θαη ηνπο νδεγεί πίζσ ζηνπο ηφπνπο πξνέιεπζεο
ηνπο. Αληίζεηα ε αχμεζε ηεο ειθπζηηθφηεηαο ηνπ αγξνηηθνχ ρψξνπ θαίλεηαη φηη δελ έρεη
ζρέζε κε ηελ επηζηξνθή ηνπ πιεζπζκνχ ζηελ χπαηζξν.
Καηά ζπλέπεηα νη πξνζπάζεηεο πνπ μεθηλνχλ είηε απφ ζπιινγηθέο πξσηνβνπιίεο
(ζπλεηαηξηζκνχο) είηε απφ ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο ηδησηηθήο πξσηνβνπιίαο είραλ σο
απνηέιεζκα ηελ αλάπηπμε επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα, αιιά θαη ζε
ζπκπιεξσκαηηθνχο πξνο απηφλ ηνκείο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη ηα παξαδείγκαηα ηνπ
Αγξνηηθνχ πλεηαηξηζκνχ Εαγνξάο θαη ηεο δπλακηθήο πξνψζεζεο ηνπ κήινπ Εαγνξάο
(«Εαγνξίλ»), ηεο αλάπηπμεο αγξνηνηνπξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, θπξίσο ζην Κεληξηθφ θαη
Αλαηνιηθφ Πήιην θαη ζηα λεζηά, ηεο πξνψζεζεο γπλαηθείσλ ζπλεηαηξηζκψλ παξαγσγήο θαη
δηάζεζεο πξντφλησλ νηθνηερλίαο θαη δεκηνπξγίαο θαη ιεηηνπξγίαο θαηαιπκάησλ θαη ηεο
πξνψζεζεο ηεο αλζνθνκίαο (Αλ. θαη Κεληξηθφ Πήιην).
Παξφια απηά ε αλάπηπμε ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ, κε ηνλ ηξφπν πνπ εμειίζζεηαη, δχζθνια
κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο βηψζηκε θαη λα απνηειέζεη ελαιιαθηηθή ιχζε ζηα δηαξζξσηηθά
πξνβιήκαηα ηεο πεξηνρήο. Ζ ζεκεηαθή ππεξθφξηηζε ζπγθεθξηκέλσλ πεξηνρψλ θαη νηθηζκψλ
κε ζχληνκε πεξίνδν επηζθεςηκφηεηαο θαη έληνλεο κεηαπηψζεηο ηεο θίλεζεο, αιιά θαη ε
αλάπηπμε ελφο πβξηδηθνχ ηνπξηζηηθνχ κνληέινπ, δχζθνια εμηζνξξνπνχλ ηελ φπνηα
εηζνδεκαηηθή βειηίσζε, γηα ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο αλζξψπσλ, κε ηα πξνβιήκαηα πνπ
δεκηνπξγνχλ. Αλεπάξθεηα ππνδνκψλ ζε νδηθνχο άμνλεο, δίθηπα, εγθαηαζηάζεηο βηνινγηθνχ
θαζαξηζκνχ, πδάηηλα απνζέκαηα, ρψξνπο ζηάζκεπζεο, θαζψο θαη ππέξβαζε ηεο θέξνπζαο
ηθαλφηεηαο ζε νηθηζκνχο θαη πεξηβάιινλ, εληαηηθή δφκεζε, απνςίισζε δάζνπο γηα
θαηαζθεπαζηηθή ρξήζε, αιινίσζε πνιηηηζηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θιπ., είλαη θάπνηα απφ ηα
πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη.
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Γπζηπρψο ηα πξνβιήκαηα απηά δελ ζπλνδεχνληαη απφ κηα δπλακηθή βειηίσζε ηνπ ηνπηθνχ
πξντφληνο κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο θαη ηελ δεκηνπξγία ησλ πφξσλ γηα
ηελ θάιπςε ηνπ απαηηνχκελνπ θφζηνπο. Μέηξηαο πνηφηεηαο ππεξεζίεο κε απνπζία
ζπκπιεξσκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, πνπ ζα βειηίσλαλ ηελ ειθπζηηθφηεηα ηεο πεξηνρήο,
θαζειψλνπλ ηηο πξννπηηθέο ηεο ηφζν απφ πιεπξάο επηζθεςηκφηεηαο φζν θαη απφ πιεπξάο
ηηκνιφγεζεο. Ζ δεκηνπξγία ππεξβνιηθψλ απαηηήζεσλ απφ πιεπξάο ηνπηθψλ επηρεηξεκαηηψλ
γηα ηα πξνζθεξφκελα πξντφληα θαη ππεξεζίεο, έηζη φπσο δηθαηνινγνχληαη αθφκε σο έλα
ζεκείν απφ ην εμαηξεηηθφ θπζηθφ θαη πνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ, είλαη πξνθαλέο φηη ζα
απνηξέςνπλ κεζνπξφζεζκα ηνπο επηζθέπηεο θαη θαηαλαισηέο, αλ δελ ζπλνδεπηνχλ απφ ηελ
αληίζηνηρε άλνδν ηεο πνηφηεηαο. Πφζν κάιινλ, φηαλ ην νξαηφ ήδε απνηέιεζκα ηεο
αλάπηπμεο απηήο είλαη ε βαζκηαία θαηαζηξνθή ηνπ ζεκαληηθφηεξνπ δηαζέζηκνπ πφξνπ ζηελ
πεξηνρή, ηνπ θπζηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο.
2.3 θνπόο ηεο κειέηεο
ηα πιαίζηα ηεο Κνηλνηηθήο Πξσηνβνπιίαο LEADER + ε Δηαηξεία Αλάπηπμεο Πειίνπ Α.Δ.
αλέζεζε ζηελ Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Μαγλεζίαο (ΑΝ.Δ.Μ Α.Δ) ηελ εθπφλεζε κειέηεο "
Δπηζήκαλζε ηνπηθψλ πξντφλησλ πνηφηεηαο " ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο Πειίνπ θαη Ννηίσλ
πνξάδσλ.
ηφρνο ηεο κειέηεο είλαη ε θαηαγξαθή θαη παξνπζίαζε πιεξνθνξηψλ ησλ ηνπηθψλ
πξντφλησλ πνηφηεηαο θαη ε δηαηχπσζε πξνηάζεσλ γηα πξνψζεζε εληνπηζκέλσλ πξντφλησλ
ζε πηζηνπνηεκέλα ζπζηήκαηα αλαγλψξηζεο ηνπο.
Ζ ΑΝ.Δ.Μ Α.Δ ρξεζηκνπνηψληαο ην εμεηδηθεπκέλν εξεπλεηηθφ πξνζσπηθφ πνπ δηαζέηεη, θαη
αθνινπζψληαο φιεο ηηο ζχγρξνλεο κεζφδνπο θαηαγξαθήο θαη ηελ αλαγθαία βηβιηνγξαθία,
πξνπαξαζθεχαζε ηα εξγαιεία πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζηελ βειηίσζε – αχμεζε ηεο
αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ ηνπηθψλ πξντφλησλ πνηφηεηαο, κε ηειηθφ ζηφρν ηελ αλάπηπμε ηεο
πεξηνρήο παξέκβαζεο, φπσο θαζνξίδνληαη ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα ηεο Κνηλνηηθήο
Πξσηνβνπιίαο LEADER+.
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3. ΤΦΗΣΑΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ
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3.1 Φπζηθό Πεξηβάιινλ
Ζ ρεξζφλεζνο ηεο Μαγλεζίαο, κε βάζε ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε 54512 / 1858 / 3-5-76
ραξαθηεξίδεηαη σο πεξηνρή ηδηαίηεξνπ θπζηθνχ θάιινπο. Οη εδαθηθέο εμάξζεηο πνπ
επηθξαηνχλ είλαη ε ππθλή βιάζηεζε, ην έληνλν αλάγιπθν, νη κεγάιεο θιίζεηο θαη ε
παξαπνηάκηα βιάζηεζε. ηελ εηθφλα απηή παξεκβάιινληαη ηα αγξνηεκάρηα, νη κηθξέο
εθηάζεηο βνζθνηφπσλ, νη θήπνη θαη νη δηάζπαξηνη νηθηζκνί.
3.1.1 Μνξθνινγία
Σν αλάγιπθν ζηελ Υεξζφλεζν ηεο Μαγλεζίαο εκθαλίδεηαη θπξίσο νξεηλφ θαη εκηνξεηλφ.
Τπάξρεη κεγάιε πνηθηινκνξθία ζην ηνπίν, πνπ αθνινπζεί ηηο κεηαβνιέο ηνπ αλαγιχθνπ θαη
επεξεάδεηαη απφ ηηο αλζξσπνγελείο παξεκβάζεηο. Σν ηνπίν αλαιχεηαη ζε ηέζζεξεηο βαζηθέο
θαηεγνξίεο :
□

Σνπίν νξεηλψλ εθηάζεσλ, φπνπ θπξηαξρεί ε δαζηθή βιάζηεζε θαη ηνπηνινγηθά
ραξαθηεξίδεηαη σο silva

□

Σνπίν εκηνξεηλψλ πεξηνρψλ κε θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηελ κίμε ηεο ρακειήο δαζηθήο
βιάζηεζεο κε θξπγαλνηφπνπο θαη θαιιηέξγεηεο (saltus, ager)

□

Αγξνηηθφ ηνπίν κε θπξίαξρεο ηηο δηαρσξηζκέλεο απφ άλδεξα δελδξψδεηο θπξίσο
θαιιηέξγεηεο (πεξίθξαθηα ager)

□

Αγξνηηθφ ηνπίν κε θπξίαξρεο ηηο άλεπ δηαρσξηζκψλ (θπζηθψλ ή ηερλεηψλ) αξνηξηαίεο
θαιιηέξγεηεο (πεδηλφ ager).

ηηο εκηνξεηλέο πεξηνρέο ζπλαληάηαη ζακλψδεο, εκηζακλψδεο βιάζηεζε, κέζεο θαη νκαιέο
θιίζεηο θαζψο θαη έληνλε ελαιιαγή θπζηθήο βιάζηεζεο θαη θαιιηεξγεηψλ. Σν ακηγψο
αγξνηηθφ ηνπίν θαηαιακβάλεη ζρεηηθά κηθξή έθηαζε θαη πεξηνξίδεηαη ζηελ ΒΑ πιεπξά ηεο
ρεξζνλήζνπ θαη ηελ επξχηεξε δψλε ηεο Κάξιαο.
Ο λεζησηηθφο ρψξνο πεξηιακβάλεη ηηο θηεκαηηθέο πεξηθέξεηεο ησλ Γήκσλ Αινλλήζνπ,
θηάζνπ θαη θνπέινπ θαη παξνπζηάδεη ηελ εμήο ηνπηνινγία:
□

Σνπίν εκηνξεηλψλ πεξηνρψλ κε θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηελ κίμε ηεο ρακειήο δαζηθήο
βιάζηεζεο κε θξπγαλνηφπνπο θαη θαιιηέξγεηεο (saltus, ager)

□

Αγξνηηθφ ηνπίν κε θπξίαξρεο ηηο δηαρσξηζκέλεο απφ άλδεξα δελδξψδεηο θπξίσο
θαιιηέξγεηεο (πεξίθξαθηα ager).
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ηηο θηεκαηηθέο πεξηθέξεηεο ησλ παξαπάλσ δήκσλ θαη ζηηο πεξηνρέο κε κέζν πςφκεηξν ην
ηνπίν είλαη εκηνξεηλφ θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ χπαξμε έληνλεο δαζηθήο βιάζηεζεο κε
θσλνθφξα είδε, ζπζηάδεο πιαηχθπιισλ αείθπιισλ δέλδξσλ, δελδξψδεηο θαιιηέξγεηεο
(ειαηψλεο) θαηά ηφπνπο δηαρσξηζκέλεο κε άλδεξα αιιά θαη θπηνξάρεο κε δαζηθά είδε
κεγάιεο ειηθίαο.
Οη παξάθηηεο εθηάζεηο παξνπζηάδνπλ θαηά ηφπνπο έληνλα ηα ζεκάδηα ησλ αλζξσπνγελψλ
παξεκβάζεσλ, κε θπξίαξρεο ηηο θαιιηέξγεηεο ειηάο ζηηο νπνίεο παξεκβάιινληαη νηθηζκνί,
μελνδνρεηαθέο κνλάδεο θαη άιιεο αλζξσπνγελείο δξαζηεξηφηεηεο. ε ζεκεία φπνπ νη θιίζεηο
είλαη απαγνξεπηηθέο θαη νη αθηέο απξφζηηεο θαη βξαρψδεηο θπξηαξρνχλ θαη εθηείλνληαη σο ηε
ζάιαζζα κηθηέο ζπζηάδεο θσλνθφξσλ θαη αεηθχιισλ πιαηπθχιισλ δέλδξσλ. Οη
βξαρνλεζίδεο θαη ηα κηθξφηεξα λεζηά ζπλζέηνπλ κηα ηδηαίηεξε λφηα ζην φιν ηνπίν θαη
απνηεινχλ ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο.
3.1.2 Βηνπνηθηιόηεηα
Σα θπηά ηα νπνία κπνξνχλ θαη θαιιηεξγνχληαη ζηηο εδαθνθιηκαηηθέο ζπλζήθεο ηηο πεξηνρήο
παξέκβαζεο είλαη θπξίσο νη δελδξψδεηο θαιιηέξγεηεο, ηα θπηά κεγάιεο θαιιηέξγεηαο, ηα
ιαραλνθνκηθά θπηά, ε άκπεινο θαη αλζνθνκηθά θπηά. Αλαιπηηθφηεξα έρνπκε:
Γελδξώδεηο Καιιηέξγεηεο

Λνηπά Φπηά

Ακπγδαιηά

Βακβάθη

Διηά

ηηάξη

Μειηά

Καιακπφθη

Κεξαζηά

Κεπεπηηθά (Νηνκάηα, Παηάηα, θ.ι.π)

Ρνδαθηληά

Ακπέιη

Βεξηθνθηά, Γακάζθελα

Αλζνθνκηθά γιαζηξηθά (Γαξδέλα,
Κακέιηα, Οξηαλζία θ.ι.π)

Αριαδηά
Καζηαληά
Καξπδηά
Αθηηλίδηα
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Ο θιάδνο ηεο δσηθήο παξαγσγήο ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο εληνπίδεηαη ζηελ εθηξνθή
βννεηδψλ, πξνβαηνεηδψλ, αηγνεηδψλ, ρνηξνεηδψλ, ηππνεηδψλ, θνπλειηψλ, πνπιεξηθψλ θαη
ζηελ κειηζζνθνκία.
Πην ζπγθεθξηκέλα ηα αηγνεηδή θαηέρνπλ ην 23,8% κε 44.900 θεθάιηα θαη ηα πξνβαηνεηδή ην
8,5% κε 16.122 θεθάιηα. Οη θχξηεο κνξθέο εθηξνθήο ηνπο είλαη ε εθηαηηθή (ειεχζεξεο
βνζθήο) θαη ηα νηθφζηηα.
Σα βννεηδή πεξηνξίδνληαη ζην 2% κε 4.248 θεθάιηα εθ ησλ νπνίσλ ηα 3.669 είλαη ζειπθά θαη
απνηεινχληαη θπξίσο απφ γαιαθηνπαξαγσγηθέο θπιέο. Σα ηππνεηδή αλέξρνληαη ζε πνζνζηφ
0,5% κε 1.066 θεθάιηα θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλήζσο ζαλ ππνδχγηα ζε αγξνηηθέο εξγαζίεο.
Σα πνπιεξηθά κε 16.820 θεθάιηα θαη πνζνζηφ 8,9% εθηξέθνληαη είηε ζε κηθξέο
πηελνηξνθηθέο κνλάδεο είηε ζαλ νηθφζηηα θαη ηα θνπλέιηα κε πνζνζηφ 0,6% θαη 1.1.50
θεθάιηα απνηεινχλ θαζαξά πξντφλ γηα ηδηφρξεζε.
Ηδηαίηεξε αλαθνξά ζα πξέπεη λα γίλεη ζηελ κειηζζνθνκία, φπνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη κηθξήο
εκβέιεηαο κειηζζνθφκνη κε 5.311 θπςέιεο.
Ζ άγξηα ρισξίδα απνηειείηαη θπξίσο απφ ηα παξαθάησ είδε :
Δπηζηεκνληθή νλνκαζία

Κνηλό όλνκα

Fagus silvatica

Ομπά

Castanea sativa

Καζηαληά

Quersus conferta

Γξπο

Ilex aquifolium

Αξθνπδνπνχξλαξν

Platanus orientalis

Πιαηάλη

Quercus coccifera

Πνπξλάξη

Quercus ilex

Αξηά

Q.pubescens

Υλνψδεο

Q. cessiliflora

Άκηζρνο

Pistacia lentiscus

ρίλνο

Juniperus oxycedrus

Κέδξνο

Phillyrea media

Φηιιχθη

Arbutus ynendo

Κνπκαξηά

Arbutus adrachne

Γιπζηξνθνπκαξηά

Taxus baccata

Ίηακνο

Sorbus domestica

νξβηά

Pistacia terebinthus

Κνθθνξεβπζηά

Myrtus communis

Μπξηηά

Laurus nobilis

Γάθλε
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Δπηζηεκνληθή νλνκαζία

Κνηλό όλνκα

Cotinus coggygria

Υξπζφμπιν

Alnus glutinosa

θιήζξν

Flaxinus ornus

Μέιεγνο

Cercis siliquastrum

Κνπηζνππηά

Paliurus spina-christi

Παιηνχξη

Lonicera etrusca

Αγηφθιεκα

Erica arborea

Ρείθη

Rubus candicans

Βάηνο

Erica verticillata

Υακνξείθη

Spartium junceum

πάξην

Nerium oleander

Πηθξνδάθλε

Pyrus amygdaliformis

Γθνξηζηά

Malus sylvestris

Αγξηνκειηά

Prunus cerasifera

Αγξηνθνξνκειηά

Clematis vitalba

Κιηκαηζίδα

Hedera helix

Κηζζφο

ζνλ αθνξά ζηελ παλίδα απαληψληαη ζπρλά:
Δπηζηεκνληθή νλνκαζία

Κνηλό όλνκα

Sus scrofa

Αγξηνγνχξνπλν

Canis lupus

Λχθνο

Vulpes vulpes

Αιεπνχ

Lepus europeaus

Λαγφο

Martes foina

Κνπλάβη

Mustelle nivalis

Νπθίηζα

Sciurus vulgaris

θίνπξνο

Meles meles

Αζβφο

Ληγφηεξν ζπρλά απαληψληαη ηα είδε:
Δπηζηεκνληθή νλνκαζία

Κνηλό όλνκα

Capreolus capreolus

Εαξθάδη

Felis silvestris

Αγξηφγαηα

Canis aureus

Σζαθάιη

H Οξληζνπαλίδα απνηειείηαη απφ ηα είδε:
Δπηζηεκνληθή νλνκαζία

Κνηλό όλνκα

Aquila chrysaetos

Xξπζαεηφο

Hiraaetus pennatus

ηαπξαεηφο

Circaetus gallicus

Φηδαεηφο

Gyps fulvus

ξλην

Neophon percnopterus

Αζπξνπάξεο
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Δπηζηεκνληθή νλνκαζία

Κνηλό όλνκα

Buteo rufinus

Αεηνγεξαθίλα

Buteo buteo

Γεξαθίλα

Pernis apivorus

θελνβαξβαθίλα

Accipiter prevites

αΐλη

Accipiter nisus

Ξεθηέξη

Accipiter gentiles

Γηπινζάτλν

Falco subbuteo

Γελδξνγέξαθαο

Falco peregrinus

Πεηξίηεο

Falco naumanni

Κηξθηλέδη

Falco tinnunculus

Βξαρνθηξθίλεδν

Athene noctua

Κνπθνπβάγηα

Bubo bubo

Μπνχθνο

Otus scops

Γθηψλεο

Cuculus canorus

Κνχθνο

Dendrocopus leucotus

Λεπθνλψηεο

Ciconia ciconia

Λεπθνπειαξγφο

Cardue;is carduelis

Καξδεξίλα

Erithacus rubecula

Κνθθηλνιαίκεο

Frigilla coelebs

πίλνο

Carduelis chloris

Φιψξνο

Motacilla flava

Κηηξηλνζνπζνπξάδα

Motacilla cinerea

ηαρηνζνπζνπξάδα

Motacilla alba

Λεπθνζνπζνπξάδα

Hirundo rustica

Υειηδφλη

Passer domesticus

πνπξγίηη

3.1.3 Κιηκαηηθέο ζπλζήθεο
α. Βφξεηεο θαη αλαηνιηθέο εθζέζεηο
Παξαηεξνχληαη ζεκαληηθέο θαη απφηνκεο κεηαβνιέο ηνπ θιίκαηνο πνπ νθείινληαη θαηά
θχξην ζηηο απφηνκεο κεηαβνιέο ηνπ πςφκεηξνπ αιιά θαη ζην κηθξνθιίκα πνπ δεκηνπξγείηαη
ιφγν ηεο έληνλεο ηνπνγξαθίαο ηεο πεξηνρήο αιιά θαη ησλ αλέκσλ πνπ πλένπλ απφ ην Αηγαίν.
Σν θιίκα θπκαίλεηαη απφ παξαζαιάζζην σο νξεηλφ.
Φπρξόηεξνη κήλεο :

Γεθέκβξηνο, κέζε ζεξκνθξαζία 8,4ν C

Θεξκόηεξνη :

Ηνχιηνο, Αχγνπζηνο, κέζε ζεξκνθξαζία 25,4 & 25ν C αληίζηνηρα

ρεηηθή πγξαζία :

απφ 65,1% κήλα Ηνχλην έσο 79,3% κήλα Ννέκβξην

Μέζν ύςνο Βξνρήο :

1090,5mm πνπ απμάλνπλ κε ηελ αχμεζε ηνπ πςνκέηξνπ

Άλεκνη :

Βφξεηνη
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β. Νφηηεο θαη δπηηθέο εθζέζεηο
Σξίθεξη
Φπρξόηεξνη κήλεο :

Ηαλνπάξηνο, κέζε ζεξκνθξαζία 7,8ν C

Θεξκόηεξνη :

Ηνχιηνο, κέζε ζεξκνθξαζία 27ν C αληίζηνηρα

ρεηηθή πγξαζία :

απφ 60,1% κήλα Αχγνπζην έσο 74,3% κήλα Ννέκβξην

Μέζν ύςνο Βξνρήο :

420,5mm πνπ απμάλνπλ κε ηελ αχμεζε ηνπ πςνκέηξνπ

Άλεκνη :

Βφξεηνη απφ ηνλ Οθηψβξην σο ηνλ Απξίιην θαη Νφηηνη θαηά ηνπο ζεξηλνχο
Μήλεο

Βόξεηεο πνξάδεο
Φπρξόηεξνη κήλεο :

Γεθέκβξηνο, κέζε ζεξκνθξαζία 7,8ν C

Θεξκόηεξνη :

Ηνχιηνο, Αχγνπζηνο κέζε ζεξκνθξαζία 25 & 27ν C αληίζηνηρα

ρεηηθή πγξαζία :

απφ 63,1% κήλα Ηνχιην έσο 77,3% κήλα Ννέκβξην

Μέζν ύςνο Βξνρήο :

790,5mm πνπ απμάλνπλ κε ηελ αχμεζε ηνπ πςνκέηξνπ

Άλεκνη :

Βφξεηνη

γ. Βηνθιίκα
Ύθπγξνο – δξηκύο:

Δπηθξαηεί ζηα κεγάια πςφκεηξα ηεο Υεξζνλήζνπ ηεο Μαγλεζία
(Γ. Εαγνξάο )

Τγξόο – ςπρξόο:

επηθξαηεί ζηα ρακειφηεξα ηνπ πξνεγνχκελνπ νξφθνπ πςφκεηξα κε
ζενθξαζίεο ςπρξφηεξνπ κήλα απφ 0 – 3ν C

Ύθπγξνο – ςπρξόο:

πεξηνρέο κε κέζεο ειάρηζηεο ηηκέο κεηαμχ 0 & 3ν C

Ύθπγξνο ύπηνο:

επηθξαηεί ζηηο αλαηνιηθέο αθηέο θαη ηνλ Νεζησηηθφ ρψξν

Ηκίμεξνο – ςπρξόο: επηθξαηεί ζηηο πεδηλέο πεξηνρέο ηνπ Θεζζαιηθνχ θάκπνπ
Ηκίμεξνο – ήπηνο:

επηθξαηεί ζηα παξάιηα ηνπ Παγαζεηηθνχ θφιπνπ

ηαζκόο
Παξαηήξεζεο

Τςόκεηξν (κ.)

Μέζε εηήζηα
Θεξκνθξαζία (νC)

Μέζν Δηήζην Ύςνο
Βξνρνπηώζεσλ(mm)

θνπέινπ

11

16,5

790,5

Εαγνξαο

500

14

1517

Λερσλίσλ

70

16

462,1

Βφινπ

7,2

15

420,4

Πεγή: Δ. Μ. Τ.
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3.1.4 Γεσινγία – Οξπθηόο πινύηνο
Απφ γεσινγηθήο – ζηξσκαηνγξαθηθήο πιεπξάο, ε ρεξζφλεζνο ηεο Μαγλεζίαο θαη νη Β.
πνξάδεο πεξηιακβάλνπλ θπξίσο:
1. εκηκεηακνξθσκέλα κέρξη κεηακνξθσκέλα πεηξψκαηα (γλεχζηνη, καξκαξπγηθνί
ζρηζηφιηζνη, κάξκαξα, θιπ.)
2. ζπνξαδηθέο

εκθαλίζεηο

νθηνιηζηθψλ

ζρηζηνθεξαιηζηθψλ

θαη

αζβεζηνιηζηθψλ

πεηξσκάησλ θαη θιχζρε
3. κηθξέο

επηθάλεηεο

απφ ζρεηηθά πξφζθαηεο

πνηακνιηκλαίεο

απνζέζεηο

ηνπ

Σεηαξηνγελνχο.
Μεηακνξθσζηγελή πεηξώκαηα ππνβάζξνπ
(Παιαηνδστθή – Καηώηεξε Σξηαδηθή Πεξίνδνο)
Ο ζρεκαηηζκφο απηφο θαιχπηεη ην θπξίσο ππφβαζξν ηεο πεξηνρήο θαη ζπλίζηαηαη
πεηξνγξαθηθά απφ πνιπθαζηθφ ζχζηεκα νξζν – παξακεηακνξθσκέλσλ πεηξσκάησλ,
γλεπζηαθψλ καξκαξπγηαθψλ ζρηζηνιηζσκάησλ θαη θπιιηηψλ - πξαζηληηψλ ζηνπο νπνίνπο
παξεκβάιινληαη κάξκαξα, ζηπνιίλεο θαη ραιαδίηεο.
Μάξκαξα (Μέζε Σξηαδηθή – Αλώηεξε Ινπξαζηθή Πεξίνδνο)
Πξφθεηηαη γηα ζρεκαηηζκνχο πνπ ζπλήζσο επηθάζνληαη ζηνπο γλεπζηνζρηζηφιηζνπο θαη
θπιιίηεο ηεο Νενπαιαηνδστθήο Πεξηφδνπ θαη απνηεινχληαη απφ παρπζηξσκαηψδε έσο
άζηξσηα κάξκαξα θαη δνινκίηεο, έληνλα θαξζηηθνπνηεκέλα. ηα αλψηεξα ηκήκαηα γίλνληαη
κεζνζηξσκαηψδε έσο ιεπηνζηξσκαηψδε κε παξεκβνιέο κνζρνβηηηθψλ ζρηζηνιίζσλ θαη
θπιιηηψλ. Δίλαη έληνλα ηεθηνληζκέλα θαη πηπρσκέλα κε άμνλεο πηπρψλ δηεπζχλζεσο θπξίσο
ΒΑ-ΝΓ. Σν πάρνο ηνπ ζρεκαηηζκνχ θζάλεη ηα 800 κ. πεξίπνπ.
ρηζηόιηζνη – γλεύζηνη – γλεπζηνζρηζηόιηζνη (Αλώηεξε Ινπξαζηθή Πεξίνδνο)
Ο ζρεκαηηζκφο απηφο απαληάηαη ζηελ ιεθάλε ηνπ Βφινπ θαη ζπλήζσο απνηειεί επηθείκελε
ζηξσκάησζε ησλ Σξηαδηθψλ Μαξκάξσλ. πλίζηαηαη θπξίσο απφ ζρηζηφιηζνπο, θπιιίηεο θαη
ακθηβνιίεο ζηνπο νπνίνπο παξεκβάιινληαη θαη δηαζηξψζεηο καξκάξσλ θαη θπιιηηψλ, ελψ ην
πάρνο ηνπο δελ μεπεξλά ηα 200 κ. πξνζεγγηζηηθά.
ύκπιεγκα

κεηακνξθσκέλσλ

νθηνιηζηθώλ

πεηξσκάησλ

θαη

κεηατδεκάησλ

ηνπ

πξναλσθξεηηδηθνύ θαιύκκαηνο
Πξφθεηηαη γηα ηεθηνληθφ θάιπκκα πνπ, κεηαμχ ηνπ ηέινπο ηεο Αλστνπξαζηθήο Πεξηφδνπ θαη
ηεο αξρήο ηεο Καησθξεηηδηθήο Πεξηφδνπ επσζήζεθε επί ησλ Μεζναλσηξηαδηθψλ ή
ΑΝ.Δ.Μ. Α.Δ
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ππεξθείκελσλ γλεπζηνζρηζηνιίζσλ ή επη ησλ λενπαιαηνδσηθψλ γλεπζηαθψλ ζρεκαηηζκψλ.
Απνηειείηαη απφ ζπκπιέγκαηα πεηξσκάησλ θαη εηδηθφηεξα απφ ζεξπεληηλησκέλνπο
πεξηδνηίηεο θαη ζεξπεληίλεο, απφ ακθηβνιηηηθνχο ζρηζηφιηζνπο θαη ρισξίηεο, ζηνπο νπνίνπο
παξεκβάιινληαη

θαη

ελζηξψζεηο

καξκάξσλ

κηθξνχ

πάρνπο,

θαη

ηέινο

απφ

γλεπζηνζρηζηνιίζνπο έσο θαη νθζαικνγλεπζίνπο. Σν πάρνο ηνπ ζρεκαηηζκνχ, εμαηηίαο ηεο
ηεθηνληθήο πξνέιεπζήο ηνπ, παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο δηαθνξέο απφ ζέζε ζε ζέζε, είλαη φκσο
ηεο ηάμεο ησλ 500 κ. πεξίπνπ.
Απφ ηηο ππάξρνπζεο ελδείμεηο ζπκπεξαίλνπκε φηη ε Υεξζφλεζνο ηεο Μαγλεζίαο δηαζέηεη
αμηφινγα νξπθηά απνζέκαηα. Πεξηνρέο πνπ ζπγθεληξψλνπλ κεηαιιεπηηθφ ελδηαθέξνλ
εληνπίδνληαη ζηελ δψλε πνπ πεξηθιείεηαη κεηαμχ ησλ ζέζεσλ Σζαγθαξάδα, Μαπξνχηζα
Κηζζνχ, Μέγα Ρέκα, Σξία Ρέκαηα, θνξπθή 1451 κ., Αγ. Λαπξέληηνο, Βξχρσλαο,
Αιηθφπεηξα, Καξνχηζαο Ρέκα.
Ζ πεξηνρή είλαη πινχζηα ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ, ζε βαζκφ πνπ λα θαζηζηά ην λνκφ ηξίην
ζε παξαγσγή καξκάξνπ ζε επίπεδν ρψξαο, θαζψο θαη ζε πιάθεο επηζηξψζεσλ. Λαηνκεία
αδξαλψλ πιηθψλ ππάξρνπλ ζηε βηνκεραληθή πεξηνρή ηνπ Βφινπ θαη θπξίσο ζηα βφξεηα ηνπ
νδηθνχ άμνλα Βφινπ – Βειεζηίλνπ, επί ησλ αζβεζηνιηζηθψλ ζρεκαηηζκψλ, θαζψο θαη ζηελ
Αγξηά (εθκεηάιιεπζε ΑΓΔΣ).
3.1.5 εηζκηθόηεηα
Ζ πεξηνρή κειέηεο παξνπζηάδεη ζπγθξηηηθά απμεκέλε ζεηζκηθή δξαζηεξηφηεηα, κε αβαζείο
ζεηζκνχο (βάζε εζηηψλ Ζ<60km), κεγέζνπο 5,5 ≤ Μ ≤ 6,9 βαζκψλ ηεο θιίκαθαο Richter,
ζηελ δηάξθεηα ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ 1901- 1986.
Ζ γεσγξαθηθή θαηαλνκή ησλ κηθξνζεηζκηθψλ απνηειεζκάησλ ελφο ζεηζκνχ, εμαξηάηαη απφ
πνιινχο παξάγνληεο (Γξαθφπνπινο Η., ηακέινπ Δ., 1987) πνπ ζπλδένληαη κε ηηο ηδηφηεηεο
ηνπ ζεηζκνγφλνπ ρψξνπ (εζηηαθφ βάζνο, κέγεζνο ή ζεηζκηθή ξνπή, θάζκα ζπρλνηήησλ,
δηάγξακκα αθηηλνβνιίαο), ηε δηαδξνκή ηνπ θχκαηνο (αζπλέρεηεο, κεηαβνιέο ηαρπηήησλ) θαη
ηελ ζέζε παξαηήξεζεο (ηχπνο εδάθνπο, ξήγκαηα, ζηάζκε πδξνθφξνπ νξίδνληα θιπ.).
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Ζ κέζε ππθλφηεηα p ησλ θπξηφηεξσλ γεσινγηθψλ ζρεκαηηζκψλ ηεο πεξηνρήο θπκαίλεηαη
κεηαμχ 2,5 – 2,96 g/cm3 ελψ ε ηαρχηεηα Vp ησλ επηκήθε ζεηζκηθψλ θπκάησλ θζάλεη ηα
4300 – 6000 m/sec.
Ο βαζκφο ζεηζκηθήο επηθηλδπλφηεηαο είλαη πςειφο θαη ε πεξηνρή θαηαηάζζεηαη ζηελ
ελδηάκεζε πςειή θαηεγνξία ΗΗΗ (Παπαδάρνο Β., Παπαδάρνπ Κ., 1989). Ζ ζεηζκηθή
επηθηλδπλφηεηα φκσο απμάλεη ηδηαίηεξα ζηηο ηιπψδεηο ρεηκαξξηθέο θαη ηδηαίηεξα ηηο ραιαξέο
αιινπβηαθέο απνζέζεηο πνπ ζπλδπάδνληαη κε παξνπζία πςειήο ζηάζκεο πδξνθφξνπ
νξίδνληα, θαζψο θαη ζηνλ απνζαζξσκέλν καλδχα ή ηελ θαηαθεξκαηηζκέλε κάδα ησλ
ζρηζηνιηζηθψλ ζρεκαηηζκψλ.
χκθσλα κε ηνλ ράξηε ησλ εληάζεσλ πνπ παξαηεξήζεθαλ ζην ρψξν θαηά ηελ πεξίνδν 1700
έσο 1918, ε ρεξζφλεζνο ηεο Μαγλεζίαο θαηαηάζζεηαη ζηε δψλε VIΗ, ελψ ε πην πηζαλή
κέγηζηε έληαζε πνπ αλακέλεηαη ζηα επφκελα 100 ρξφληα ζα είλαη 7 Mg ηεο θιίκαθαο Richter
(Γξαφπνπινο Η., Μαθξφπνπινο Κ., 1982).
3.1.6 Τδξνγξαθία
Τδξνγξαθηθό δίθηπν θαη παξνρέο
Ζ αλάπηπμε θαη ε ππθλφηεηα ηνπ πδξνγξαθηθνχ δηθηχνπ θαζνξίδνληαη θαηά ην κεγαιχηεξν
βαζκφ απφ ηελ ιηζνινγηθή θάζε πνπ επηθξαηεί ζηηο ιεθάλεο απνξξνήο, ηελ ηεθηνληθή θάζε,
θαζψο θαη απφ ηηο κνξθνινγηθέο θιίζεηο ηνπ αλαγιχθνπ. πγθεθξηκέλα ε ππθλφηεηα ηνπ
πδξνγξαθηθνχ δηθηχνπ είλαη ζπλάξηεζε, εθηφο ηεο δηαπεξαηφηεηαο ησλ πεηξσκάησλ, ηεο
θιίζεο ηνπ επηπέδνπ ξνήο, ησλ ρξήζεσλ γεο, ηεο θπηνθάιπςεο, ηνπ θιίκαηνο ηεο πεξηνρήο,
ησλ αλζξσπνγελψλ επεκβάζεσλ, θαζψο θαη άιισλ παξαγφλησλ.
Σν επηθαλεηαθφ δίθηπν ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηεο ρεξζνλήζνπ ηεο Μαγλεζίαο
απνζηξαγγίδεη ιεθάλεο απνξξνήο έθηαζεο πεξίπνπ 1.506 km² κε κέγηζην πςφκεηξν ηα 1529
κ., παξνπζηάδνληαο πςειή ππθλφηεηα ηδηαίηεξα ζηα ηκήκαηα ησλ ιεθαλψλ πνπ επηθξαηνχλ
νη ζηεγαλνί ζρηζηφιηζνη. Ζ ππθλφηεηα ηνπ δηθηχνπ κεηψλεηαη ζηαδηαθά ζηηο ιεθάλεο πνπ
αλαπηχζζνληαη ζην βφξεην θαη βνξεηνδπηηθφ ηκήκα, νη νπνίεο απνηεινχληαη απφ δηαπεξαηά
κάξκαξα θαη πξνζρσκαηηθά πιηθά.
Οη θχξηεο θαηεπζχλζεηο απνζηξάγγηζεο ησλ λεξψλ θαζνξίδνληαη απφ ηελ γξακκή ηνπ
πδξνθξίηε, πνπ νξηνζεηείηαη απφ ηηο θνξπθνγξακκέο ηεο θχξηαο κάδαο ηνπ Πειίνπ θαη ησλ
επηκέξνπο εμάξζεσλ θαη έρεη δηεχζπλζε ΒΓ - ΝΑ. Σν θνξπθαίν ηκήκα ησλ θπξηφηεξσλ
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ιεθαλψλ απνξξνήο, δηακνξθψλεηαη εγθχο ηεο θνξπθνγξακκήο ηνπ Πειίνπ, ελψ νη απνδέθηεο
ησλ απνξξνψλ, κεηά απφ ζχληνκε δηαδξνκή θαη ηαρεία εθθφξηηζε ιφγσ ησλ ηζρπξψλ
κνξθνινγηθψλ θιίζεσλ θαη ηνπ ζηεγαλνχ ππνβάζξνπ ησλ ιεθαλψλ απνξξνήο, είλαη ην
Αηγαίν Πέιαγνο θαη ν Παγαζεηηθφο Κφιπνο. ηνλ Παγαζεηηθφ θαηαιήγνπλ επίζεο κε
ζήξαγγα θαη νη απνξξνέο ηεο ιεθάλεο ηεο Κάξιαο (Q = 40 – 60 X 106 m3/a).
Ζ ηαρεία εθθφξηηζε ησλ πδαηνξεκάησλ ζηηο ρακειέο παξάθηηεο πξνζρσκαηηθέο πεξηνρέο ζε
ζπλδπαζκφ κε ηελ απνπζία θαζνξηζκέλεο θνίηεο θαηάιιειεο δηαηνκήο πξνθαινχλ
πιεκκχξεο θαη εγθπκνλνχλ θηλδχλνπο γηα ηνπο θαηνίθνπο ησλ θνληηλψλ νηθηζηηθψλ
ζπγθξνηεκάησλ (Αγξηά, Κάησ Λερψληα θαη Μειίλα).
Σαρεία εθθφξηηζε παξαηεξείηαη θαη ζηα ξέκαηα ηνπ λεζησηηθνχ ρψξνπ (Βφξεηεο πνξάδεο)
ρσξίο φκσο λα παξαηεξνχληαη θαηαζηξνθέο ζηηο εθβνιέο απηψλ, είηε γηαηί ππάξρεη
κεγαιχηεξνο βαζκφο δηήζεζεο ησλ λεξψλ είηε γηαηί νη θιίζεηο ηνπ αλαγιχθνπ δελ ην
επηηξέπνπλ.
Γεληθφηεξα νη ιεθάλεο απνξξνήο ζην λεζησηηθφ ρψξν επεξεάδνληαη πεξηζζφηεξν απφ ηελ
θαιιηέξγεηα ηεο γεο, θαζψο αλέθαζελ σο ζέζε επηιέγνληαλ θπξίσο νη θνίηεο ησλ εθάζηνηε
ξεκάησλ επεηδή απνηεινχζαλ ηα παξαγσγηθφηεξα εδάθε.
Μέγεζνο απνξξνήο ζε ιεθάλεο ηεο Υεξζνλήζνπ ηεο Μαγλεζίαο θαη Νήζσλ Βνξείσλ πνξάδσλ
Πξνζδηνξηζκόο θαη όξηα πδξνινγηθήο ελόηεηαο
Τδαηνξέκαηα πνπ απνζηξαγγίδνπλ ζην θεληξηθφ
ηκήκα ηεο ρεξζνλήζνπ ηεο Μαγλεζίαο

Καηεγνξία εθηηκώκελνπ κεγέζνπο
Πνιχ πςειή

Τδαηνξέκαηα πνπ απνζηξαγγίδνπλ ην Βφξεην θαη
Βνξεηνδπηηθφ ηκήκα ηεο ρεξζνλήζνπ ηεο

Τςειή

Μαγλεζίαο (βφξεηα ηεο Μαθξηλίηζαο – Πνπξί)
Τδαηνξέκαηα πνπ απνζηξαγγίδνπλ ηε λφηηα πεξηνρή
ηεο ρεξζνλήζνπ ηεο Μαγλεζίαο (Νενρψξη –

Καλνληθή

Πιαηαληά)
Τδαηνξέκαηα πνπ απνζηξαγγίδνπλ ην Σηζαίν φξνο
θαη ην Σξίθεξη

Υακειή

Τδαηνξέκαηα πνπ απνζηξαγγίδνπλ ζην Αηγαίν απφ
ηνλ ρεξζαίν ρψξν ησλ λεζηψλ ησλ βνξείσλ

Καλνληθή

πνξάδσλ

Τδξνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ιεθαλώλ απνξξνήο (παξνρή > 0,6 Υ106 m3/a)
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Ολνκαζία

Δκβαδόλ ιεθάλεο

Δθηηκώκελε απνξξνή

πδαηνξέκαηνο

(km)

( Υ106 m3/a)

ΡΑΚΟΠΟΣΑΜΟ

16,5

1

Αηγαίν Πέιαγνο

ΑΝΧΝΤΜΟ

12,8

0,7

Αηγαίν Πέιαγνο

ΚΛΖΜΑ

17,2

1,8

Κάξια

ΑΝΧΝΤΜΟ

13,8

0,6

Αηγαίν Πέιαγνο

ΞΔΡΗΑ

136

8,6

Κάξια

ΚΑΚΟΡΑΜΑ*

12,5

0,8

Αηγαίν Πέιαγνο

ΛΑΓΧΝΗΚΑ

26,9

3,6

Αηγαίν Πέιαγνο

ΞΔΡΗΑ

135

13,6

Κφιπνο Βφινπ

ΜΔΓΑ*

19,2

2,8

Αηγαίν Πέιαγνο

ΦΔΛΟΤΚΑ*

16,4

2,4

Αηγαίν Πέιαγνο

ΚΗΧΣΗΚΟ*

24,2

3,6

Αηγαίν Πέιαγνο

ΚΡΑΤΗΓΧΝΑ

31,3

2,9

Κφιπνο Βφινπ

ΒΡΤΥΧΝΑ*

36,8

4,7

ξκνο Αγηάο

ΚΟΤΦΑΛΑ*

14,9

1,9

ξκνο Πιαηαλίδηα

ΚΑΚΟΚΑΛΗ*

22,6

3,9

ξκνο Καιψλ Νεξψλ

ΠΛΑΣΑΝΟΡΔΜΑ *

21,6

2,4

ξκνο Καιψλ Νεξψλ

ΡΟΓΗΑ

16,4

1,7

Παγαζεηηθφο Κφιπνο

ΑΡΑΠΖ

32,8

3,2

Αηγαίν Πέιαγνο

ΚΡΤΑ ΒΡΤΖ

16,2

1,7

Γίαπινο θηάζνπ

Πεξηνρή εθθόξηηζεο

* ΤΓΑΣΟΡΔΜΑΣΑ ΤΝΔΥΟΤ ΡΟΗ
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3.1.7 Υξήζεηο γεο
ΥΡΗΔΙ ΓΗ - ΠΔΡΙΟΥΗ ΠΑΡΔΜΒΑΗ (ζηπ.)

24.800
6.440
280.857

225.465

Καιιηεξγ. Δθηάζεηο
Βνζθόηνπνη
Γάζε
Δζ. Ύδαηα
Οηθηζκνί
407.472

3.1.8 Πξνζηαηεπόκελεο πεξηνρέο
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Α
GR1420004

ΚΑΡΛΑ - ΜΑΤΡΟΒΟΤΝΗ - ΚΔΦΑΛΟΒΡΤΟ ΒΔΛΔΣΗΝΟΤ

GR1430001

ΟΡΟ ΠΖΛΗΟ

GR1430004

ΔΘΝΗΚΟ ΘΑΛΑΗΟ ΠΑΡΚΟ ΑΛΟΝΝΖΟΤ ΒΟΡΔΗΧΝ ΠΟΡΑΓΧΝ - ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ
ΚΟΠΔΛΟ

Ζ Καηεγνξία Α πεξηιακβάλεη πεξηνρέο πνπ θηινμελνχλ ηχπνπο νηθνηφπσλ ηνπ
Παξαξηήκαηνο Η ή είδε ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗ ηα νπνία δελ εληνπίδνληαη πνπζελά αιινχ θαη
γηα ηνλ ιφγν απηφ απνηεινχλ κνλαδηθά ζηνηρεία. Δπίζεο, πεξηιακβάλεη πεξηνρέο κε πςειή
βηνπνηθηιφηεηα, ηχπνπο νηθνηφπσλ ή είδε πξνηεξαηφηεηαο ηεο Οδεγίαο, θαζψο θαη πεξηνρέο
κε κεγάινπο αξηζκνχο άιισλ ζεκαληηθψλ εηδψλ
Όξνο Μαπξνβνύλη
39o 35' Β, 22o 49' Α - 17.000 εθηάξηα – Με πξνζηαηεπόκελε πεξηνρή
Γαζσκέλνη ιφθνη κε βνζθνηφπηα (πνπ δηαζπνχλ ην δάζνο), θαξάγγηα κε γθξεκνχο θαη ππθλή
καθθία βιάζηεζε ζηελ πιεπξά ηεο ζάιαζζαο. Οη θχξηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο είλαη ε
δαζνπνλία, ε θηελνηξνθία θαη ην θπλήγη. Τπάξρνπλ αξαηνί νηθηζκνί.
εκαληηθή πεξηνρή γηα ηα αξπαθηηθά θαη γηα ηνλ Μαπξνπεηξίηε (Falco eleonorae) πνπ
πεξλάεη εδψ ην θαινθαίξη ηνπ. Αλαπαξαγφκελα είδε είλαη ν θεθηάξεο (Pernis apivorus) (5+
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δεχγε), ν Αζπξνπάξεο (Neophron percnopterus), ν Φηδαεηφο (Circaetus gallicus), ην ατλη
(Accipiter brevipes), ε Αεηνγεξαθίλα (Buteo rufinus) (2+ δεχγε), ν Κξαπγαεηφο (Aquila
pomarina), ν ηαπξαεηφο (Hieraaetus pennatus), ν Πεηξίηεο (Falco peregrinus) (2 δεχγε), ε
Υαιθνθνπξνχλα

(Coracias

garrulus)

θαη

ε

Μεζνηζηθιεηάξα(Dendrocoposmedius).

Όξνο Πήιηνλ
39o 26' Β, 23o 03' Α - 10.000 εθηάξηα – Με πξνζηαηεπόκελε πεξηνρή
Σα πςειφηεξα κέξε κηαο δαζσκέλεο νξνζεηξάο κε ππθλή καθθία βιάζηεζε, αεηζαιή δάζε
ζηα ρακειφηεξα πςφκεηξα (ζηηο βφξεηεο πιαγηέο πνπ αληηθξίδνπλ ηελ ζάιαζζα) θαη δάζε
νμηάο (Fagus sp.) θαη ειάησλ (Abies sp.) ζηα κεγαιχηεξα πςφκεηξα.
ηα αλαπαξαγφκελα είδε πεξηιακβάλνληαη ν θεθηάξεο (Pernis apivorus), ν Φηδαεηφο
(Circaetus gallicus), ν ηαπξαεηφο (Hieraaetus pennatus) θαη ε Μεζνηζηθιηηάξα
(Dendrocopos medius). Δκθαλίδνληαη επίζεο o Αζπξνπάξεο (Neophron percnopterus), ε
Αεηνγεξαθίλα (Buteo rufinus), ν Υξπζαεηφο (Aquila chrysaetos), ν Μαπξνπεηξίηεο (Falco
eleonorae),

ν

Λεπθνλψηεο

(Dendrocopos

leucotos)θαη

ν

Γξπνκπγνράθηεο

Ficedulasemitorquata

.

Νήζνη Κπξά Παλαγηά, Γηνύξα, Πηπέξη, θάληδνπξα
39o 25' B, 24o 20' A - 9.000 εθηάξηα - Η πεξηνρή είλαη Δζληθό Θαιάζζην Πάξθν –
Σν λεζί Πηπέξη είλαη Γηαηεξεηέν Μλεκείν ηεο Φύζεο
Μία νκάδα κηθξψλ λεζηψλ ζηηο Βφξεηεο πνξάδεο κε απφθξεκλνπο βξάρνπο, ζπειηέο θαη
βξαρψδεηο λεζίδεο καθξηά απφ ηηο αθηέο. Σα λεζηά είλαη είηε γπκλά, είηε ζθεπαζκέλα κε
ζάκλνπο. Οη θχξηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο είλαη ε θηελνηξνθία, ε αιηεία θαη ην θπλήγη.
εκαληηθή πεξηνρή γηα ηνπο αλαπαξαγφκελνπο Αξηέκεδεο (Calonectris diomedea), ηνπο
Μχρνπο (Puffinus puffinus yelkouan), ηνπο Θαιαζζνθφξαθεο (Phalacrocorax aristotelis
desmarestii) (κέγηζην 180 εθηφο ηεο αλαπαξαγσγηθήο πεξηφδνπ), ην Μαπξνπεηξίηε (Falco
eleonorae) θαη ηνλ Αηγαηφγιαξν (Larus audouinii). Άιια αλαπαξαγφκελα είδε είλαη ν
Φηδαεηφο (Circaetus gallicus) θαη ν πηδαεηφο (Hieraaetus fasciatus). Δπίζεο εκθαλίδεηαη ε
Μεζνγεηαθή θψθηα (Monachus monachus).
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Σα θαηαθχγηα ζεξακάησλ ηεο πεξηνρήο εθαξκνγήο παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:
Ννκηθό θαζεζηώο
Καηαθχγηα άγξηαο

Ολνκαζία

Ο.Σ.Α./Γεκνηηθό δηακέξηζκα

Έθηαζε(ζηξ.)

Φ.Δ.Κ.

αξαθηλφο –
Καιηαθνχδα

Κνηλφηεηα Μαθξπλίηζαο

27.500

Ν. 2637/ 98

10.000

Αγ. Γεκήηξηνο –
Ίηακνο

Γήκνο Αινλλήζνπ
Γ.Γ. Γιψζζαο
Γήκνπ θνπέινπ
Γήκνη Μειεψλ, Αθεηψλ,
Μνπξεζίνπ

Κνπθνπλαξηέο

Γήκνο θηάζνπ

320

Η.Μ.Φιακνπξίνπ

Κνηλφηεηα Κεξακηδίνπ

18.000

Γάζνο Παιαηάο
Μηηδέιαο

Γ.Γ. Πνπξίνπ
Γήκνπ Εαγνξάο

24.000

θπλεγεηηθέο πεξηνρέο

Βνξείσλ πνξάδσλ

Γήκνο Αινλλήζνπ

11.190

Απαγφξεπζε
Κπλεγηνχ έσο 31-72002

Αιαηάο

Κνηλφηεηα Σξηθεξίνπ

700

Γήκνο Μνπξεζίνπ

4.000

Γήκνο επηάδνο
Γήκνο θηάζνπ

5.000
7.000

δσήο

Γηάζειν
Παινχθη

14.700
10.640

Διεγρφκελεο

Γάζνο Κηζζνχ
Αγ.Γεκεηξίνπ
Λαχθνπ - Πξνκπξίνπ
Κερξηάο

Πεγή : ΓΑΑΡΥΔΙΟ, ΤΠΔΥΧΓΔ, ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΚΤΝΗΓΗΣΙΚΧΝ ΤΛΛΟΓΧΝ ΘΔΑΛΙΑ

Οη πεξηνρέο Natura 2000 ηεο πεξηνρήο εθαξκνγήο παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:
Όλνκα πεξηνρήο

Κσδηθόο πεξηνρήο

Έθηαζε (ζηξ.)

Καζεζηώο πξνζηαζίαο

ΑΗΘΖΣΗΚΟ ΓΑΟ
ΝΖΟΤ ΚΗΑΘΟΤ

GR1430003

320

Δηδηθέο πξνζηαηεπφκελεο
πεξηνρέο (ζχκβαζε
Βαξθειψλεο)

ΘΑΛΑΗΟ ΠΑΡΚΟ
ΒΟΡΔΗΧΝ
ΠΟΡΑΓΧΝ

GR1430004

2514400

Δηδηθέο πξνζηαηεπφκελεο
πεξηνρέο (ζχκβαζε
Βαξθειψλεο) .Π.Π.

ΟΡΟ ΜΑΤΡΟΒΟΤΝΗ

GR1420004

250000

Καηαθχγην άγξηαο δσήο εκαληηθέο πεξηνρέο γηα ηα
πνπιηά - SPA

ΟΡΟ ΠΖΛΗΟ

GR1430001

300487

Καηαθχγην άγξηαο δσήο εκαληηθέο πεξηνρέο γηα ηα
πνπιηά – SPA

Πεγή: Δζληθόο θαηάινγνο πεξηνρώλ ησλ νπνίσλ ειέγρεηαη ε θαηαιιειόηεηα έληαμεο ζην Δπξσπατθό Οηθνινγηθό

Γίθηπν Natura 2000
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3.1.9 Πεξηβαιινληηθνί θίλδπλνη
α. Αβηνηηθνί αλζξσπνγελείο παξάγνληεο
Υεξζαίν ζύζηεκα
□

Καηαζηξνθηθέο θσηηέο (αλεμέιεγθηε δεκηνπξγία ρσκαηεξψλ, νηθηζηηθή αλάπηπμε)

□

Καηνιηζζήζεηο - γεσιηζζήζεηο (έξγα ππνδνκήο ρσξίο ηηο απαξαίηεηεο εδαθνηερληθέο
κειέηεο, δφκεζε ζε αθαηάιιειεο ζέζεηο, παξάλνκεο εθρεξζψζεηο, θιπ.)

□

Πιεκκχξεο (κπάδσκα ξεκάησλ, έιιεηςε αληηπιεκκπξηθψλ ππνδνκψλ θιπ.)

□

Μφιπλζε ησλ πδάηηλσλ πφξσλ (θπηνθάξκαθα, ιηπάζκαηα, έιιεηςε ππνδνκψλ
δηαρείξηζεο απνβιήησλ, θιπ.)

□

Γηαρείξηζε πδάηηλσλ πφξσλ (κε νξζνινγηθή δηαρείξηζε, έιιεηςε ππνδνκψλ
δηαρείξηζεο ησλ ρεηκέξησλ πδάησλ, θαηαζθεπή έξγσλ ππνδνκήο πνπ κεηαβάιινπλ
ηελ θπζηνινγηθή θίλεζε ησλ πδάησλ αιιαδνληαο ηελ βηνινγία ηεο πεξηνρήο, θιπ.)

□

Αχμεζε ερνξξχπαλζεο (επέθηαζε δξαζηεξηνηήησλ, αχμεζε ηεο θίλεζεο ησλ
νρεκάησλ, θνξεζκφο ησλ παξάθηησλ πεξηνρψλ θαηά ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο)

□

Αχμεζε ζηάζκεο ησλ αέξησλ ξχπσλ (απμεκέλε θίλεζε νρεκάησλ, απμεκέλε θαχζε
πεηξειαίνπ έλαληη ηνπ παξαδνζηαθνχ μχινπ, θιπ.)

□

Καηαζηξνθή ηεο παλίδαο (ιαζξνζεξία, αιιαγή ησλ ρξήζεσλ γεο, θαηαζηξνθηθέο
ππξθαγηέο, θιπ.)

□

πηέζεηο ζην πνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ (νηθνδνκηθή αλαξρία, έιιεηςε ρψξσλ
ζηάζκεπζεο, θνξεζκφο ζην λεζησηηθφ ρψξν, αληηαηζζεηηθέο θαηαζθεπέο, έιιεηςε
αλάδεημεο ησλ κλεκείσλ πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο )

□

Αιιαγή ηνπ ηνπίνπ (επέθηαζε ησλ νηθηζκψλ, θαηαζθεπή έξγσλ ππνδνκήο κε
εκθαλείο επηπηψζεηο ζηελ αηζζεηηθή ηνπ ηνπίνπ, αιιαγή ηνπ παξαιηαθνχ κεηψπνπ,
θιπ.)

□

Έδαθνο (κείσζε ηεο γνληκφηεηαο θαη ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ εδαθψλ απφ ηελ
αιφγηζηε ρξήζε θπηνθαξκάθσλ θαη ιηπαζκάησλ, κείσζε ηεο γνληκφηεηαο ηνπ
δαζηθνχ εδάθνπο απφ ηελ απμεκέλε ζπγθξάηεζε ξχπσλ, θαηαπαηήζεηο εθηάζεσλ
ειιείςεη θηεκαηνινγίνπ θαη δαζνινγίνπ, θιπ.).

Θαιάζζην πεξηβάιινλ
□

Τπεξαιηεία - θπξίσο ζηελ πεξηνρή ηνπ Παγαζεηηθνχ Κφιπνπ

□

Υξήζε παξάλνκσλ κεζφδσλ αιηείαο - θπξίσο ζηηο αθηέο ηνπ Αηγαίνπ

□

Ρχπαλζε ηνπ Παγαζεηηθνχ κε ππνιείκκαηα ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ
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□

Διιηπήο ή θαη θαζφινπ επεμεξγαζία ησλ πγξψλ απνβιήησλ πνπ έρνπλ σο απνδέθηε
ην ζαιάζζην ρψξν, ηφζν αζηηθψλ φζν θαη βηνκεραληθψλ

□

Έιιεηςε ππνδνκψλ ζπιινγήο ησλ απνβιήησλ ζηνπο ιηκέλεο θαη ηα αιηεπηηθά
θαηαθχγηα

α. Βηνηηθνί αλζξσπνγελείο παξάγνληεο
Υεξζαίν ζύζηεκα
□

Κηελνηξνθία (ρξήζε εθηάζεσλ γηα ηε ζίηηζε ησλ δψσλ ρσξίο ηελ χπαξμε
δηαρεηξηζηηθνχ

ζρεδίνπ

θαη

ππνινγηζκνχ

ηεο

βνζθνθφξηηζεο

θαη

ηεο

βνζθντθαλφηεηαο, αδπλακία ειέγρνπ, θιπ.)
□

Δηζαγσγή κε ειεγρφκελνπ θπηηθνχ γελεηηθνχ πιηθνχ κε θίλδπλν ηελ δηαηάξαμε ηνπ
νηθνζπζηήκαηνο (δαζνθνκία πφιεσλ, γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο, θιπ.)

□

Καηαζηξνθή ησλ θπζηθψλ ερζξψλ ησλ εληφκσλ θαη εκθάληζε πιεζπζκηαθψλ
εθξήμεσλ κε θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο γηα ην νηθνζχζηεκα (malakosoma neutro,
lemantria dispar, θιπ.)
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3.2 Αλζξσπνγελέο Πεξηβάιινλ
Ζ Υεξζφλεζνο ηεο Μαγλεζίαο θαη ε επαξρία θνπέινπ εκθαλίδνπλ δηαρξνληθά κείσζε ηεο
εθαηνζηηαίαο ζπκκεηνρήο ηεο ζην Πιεζπζκφ ηνπ Ννκνχ. Ζ δηαρξνληθή εμέιημε θαη ν κέζνο
ξπζκφο κεηαβνιήο θαζψο θαη ε δηαρξνληθή εμέιημε ηεο ππθλφηεηαο ηνπ πιεζπζκνχ
απνηππψλνληαη κε αξλεηηθέο ηάζεηο ζε πνιιά ζεκεία. Απφ ηελ θαηαλνκή ηνπ πιεζπζκνχ
ηνπ Ν. Μαγλεζίαο πξνθχπηεη φηη ην κφλν αζηηθφ θέληξν ηεο πεξηνρήο ηεο επαξρίαο Βφινπ
είλαη ην Π.. Βφινπ πνπ απνηειεί θαη ηελ έδξα ηνπ ζπλφινπ ησλ ππεξεζηψλ.
Χο πξνο ηελ εμέιημε ηνπ πιεζπζκνχ επηζεκαίλεηαη φηη ηα ηειεπηαία ρξφληα ην άλνηγκα ησλ
ζπλφξσλ κε ηελ Αιβαλία επέηξεςε ζε πνιινχο Αιβαλνχο ππεθφνπο λα επηζθέπηνληαη ηελ
πεξηνρή ηνπ Πειίνπ θαη ησλ πνξάδσλ σο επνρηθνί εξγάηεο.
Ζ απμεηηθή νηθνδνκηθή δξαζηεξηφηεηα κε ζθνπφ ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ απφ ην
ηνπξηζηηθφ πξντφλ δίλεη βάζηκεο ειπίδεο γηα κειινληηθή αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ηεο
πεξηνρήο. Χο πξνο ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ θαηνίθσλ πξνθχπηεη κηα γεληθή ζηξνθή πξνο
ηηο ζπνπδέο ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη κηα ζαθή ηάζε αλάπηπμεο ηνπ κνξθσηηθνχ
επηπέδνπ ζην λνκφ θαη ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο. Με δεδνκέλν απηφ πξνθχπηεη φηη ζηελ
επφκελε εηθνζαεηία ην κνξθσηηθφ επίπεδν ζα είλαη αξθεηά πςειφ κε άκεζν ζεηηθή επίπησζε
ζηνλ δεπηεξνγελή θαη ηξηηνγελή ηνκέα.
ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη ν πιεζπζκφο θάζε ΟΣΑ.
Καηάηαμε ζύκθσλα κε ηελ Οδεγία 75/268
Πεξηνρή παξέκβαζεο

ΛΟΗΠΑ

ΜΔΗΟΝΔΚΣΗΚΑ

ΟΡΔΗΝΑ

Γήκνο Νέαο Ησλίαο
Γ. Γηακεξίζκαηα
Μειηζζαηίθσλ
Φηηφθνπ
Γιαθπξέο
Γήκνο Πνξηαξηάο
Γ. Γηακεξίζκαηα
Πνξηαξηά
Καησρσξίνπ
ηαγηάηεο
Άιιε Μεξηά
Γήκνο Ησιθνχ
Γ. Γηακεξίζκαηα
Αγ. Ολνχθξηνο
Γήκνο Αγξηάο
Γ. Γηακεξίζκαηα
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95
317

1.389
436
213
1163

506
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Καηάηαμε ζύκθσλα κε ηελ Οδεγία 75/268
Πεξηνρή παξέκβαζεο

ΛΟΗΠΑ

ΜΔΗΟΝΔΚΣΗΚΑ

Γξάθεηαο
Γήκνο Αξηέκηδαο
Αγ. Λαπξέληηνο
Αγ. Βιαζίνπ
Γήκνο Μειεψλ
Γ. Γηακεξίζκαηα
Αγ. Γεσξγίνπ Νειείαο
Βπδίηζεο
Μειεψλ
Πηλαθαηψλ
Γήκνο Μνπξεζίνπ
Γ. Γηακεξίζκαηα
Αλήιην
Κηζζφο
Αγ.Γεκήηξηνο Πειίνπ
Μνχξεζη
Σζαγθαξάδα
Ξνπξχρηη
Γήκνο Εαγνξάο
Γ. Γηακεξίζκαηα
Μαθξπξξάρε
Εαγνξά
Πνπξί
Γήκνο Κάξιαο
Γ. Γηακεξίζκαηα
Καλάιηα
Κεξαζηά
Γήκνο Αηζσλίαο
Γ. Γηακεξίζκαηα
Γηκήλη ( νηθ Παιηνπξίνπ )
έζθιν
ΚΟΗΝΟΣΖΣΔ
Μαθξπλήηζαο
Κεξακηδίνπ

ΟΡΔΗΝΑ
883
664
785

1.092
330
1.056
312

508
393
520
588
784
314

663
2.582
584

1213
368

16
837
898
782

ΠΔΡΗΟΥΖ Ο.Π.Α.Α.Υ
Γήκνο Αθεηψλ
Γ. Γηακεξίζκαηα
Αθέηεο
Νενρψξη
Καιακάθη
πθή
Λακπηλνχ
Γήκνο Αξγαιαζηήο
Γ. Γηακεξίζκαηα
Αξγαιαζηή
Ξπλφβξπζε
Μεηφρη
Γήκνο επηάδνο
Γ. Γηακεξίζκαηα
Μειίλα
Λαχθνο
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53

1820
199
139

734
721
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Καηάηαμε ζύκθσλα κε ηελ Οδεγία 75/268
Πεξηνρή παξέκβαζεο

ΛΟΗΠΑ

ΜΔΗΟΝΔΚΣΗΚΑ

Πξνκχξη
Κνηλφηεηα Σξηθεξίνπ

ΟΡΔΗΝΑ
903
1.696

ΒΟΡΔΗΔ ΠΟΡΑΓΔ
Γήκνο θηάζνπ
Γήκνο θνπέινπ
Κιήκα
Γιψζζα
θφπεινο
Γήκνο Αινλλήζνπ

6.160
474
1195
3.027
2.700
42.087
206.995

Πεξηνρή LEADER +
ύλνιν Ννκνύ
Πνζνζηό

20%

ΜΔΣΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΤΜΟΤ (1991 -1991)

15,00
10,00
5,00
0,00
-5,00
-10,00
1971-1981

1981-1991

1991-2001

ην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη ε πιεζπζκηαθή ππθλφηεηα θαηά ηα έηε 19712001
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ΠΛΗΘΤΜΟ ΠΔΡΙΟΥΗ ΠΑΡΔΜΒΑΗ (ΔΣΗ 1971 - 2001)

39.025

42.087

Έηνο 1971
Έηνο 1981
Έηνο 1991
Έηνο 2001
39.779

45.015

ΜΔΣΑΒΟΛΗ ΠΤΚΝΟΣΗΣΑ ΠΛΗΘΤΜΟΤ ΠΔΡΙΟΥΗ ΠΑΡΔΜΒΑΗ (1971 - 2001)

32,21
35,00
30,00
25,00
20,00
15,00
10,00

0,98

1,07

0,88

5,00
0,00
Έηνο 1971

Έηνο 1981

Έηνο 1991

Έηνο 2001

Πεγή: Απνγξαθή ΔΤΔ 1971 –2001 θαη επεμεξγαζία ζηνηρείσλ
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ΠΛΖΘΤΜΟ ΠΔΡΗΟΥΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΑΝΑ ΖΛΗΚΗΑ ΚΑΗ ΦΤΛΟ
(2001)

16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0

15.562

3.903

3.287

0-14

13.916

15-64

65 +

Άρρενες
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Θήλεις
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ΜΟΝΗΜΟΗ ΚΑΣΟΗΚΟΗ ΑΝΑ ΦΤΛΟ ΚΑΗ ΖΛΗΚΗΑ (2001)
13.987
12.571

14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000

3.792

4.396
2.880

3.023

2.000
0

0-14

15-64

65 +

0-14

Άρρενες

15-64

65 +

Θήλεις

Πεγή: ΔΤΔ. Απνγξαθή 2001
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0

ΑΝ.Δ.Μ. Α.Δ
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Αγξάκκαηνη (κε γλωξίδνληεο
γξαθή θαη αλάγλωζε)

Γελ ηειείωζαλ ηε ζηνηρεηώδε
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ΔΠΙΠΔΓΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΣΟΙΚΩΝ (2001)
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ΠΗΝΑΚΑ: Γεκνγξαθηθνί δείθηεο 1 (2001)

ΓΖΜΟΓΡΑΦΗΚΟΗ ΓΔΗΚΣΔ - ΠΔΡΗΟΥΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ (2001)
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ΔΠΙΠΔΓΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΛΗΘΤΜΟΤ
Μεηαπηπρηαθό
Πηπρηνύρνη αλωηάηωλ ρνιώλ
Πηπρηνύρνη ΣΔΗ (ΚΑΣΔ, ΚΑΣΔΔ)
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Πηπρηνύρνη ΣΔΗ θαη Αλωηέξωλ
ρνιώλ
Φνηηνύλ ζε Αλώηαηε , ΣΔΗ ή Αλωηέξα
ρνιή
Απόθνηηνη κέζεο εθπαίδεπζεο
Σειείωζαλ ηε Γ' Σάμε Γπκλαζίνπ
Απόθνηηνη ζηηρεηώδνπο
εθπαηδεύζεωο
Γελ ηειείωζαλ ηελ ζηνηρεηώδε
Δθπάηδεπζε
Αγξάκκαηνη κε γλωξίδνληεο γξαθή &
αλάγλωζε

ΘΔΗ ΣΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ - ΠΔΡΙΟΥΗ ΠΑΡΔΜΒΑΗ (1991)

Δξγνδόηεο
1054

316
6842

7289

Δξγαδόκελνη γηα δηθό ηνπο
ινγαξηαζκό
πκβνεζνύληα & ακεηβόκελα
κέιε
Γελ δήιωζαλ επάγγεικα θαη
λένη
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Φπζηθή θίλεζε πιεζπζκνχ 1991-2001

Γήκνο

1991
Γελλήζεηο

Γήκνο Νέαο Ησλίαο

Θάλαηνη
8

12

15

Γήκνο Πνξηαξηάο
Γήκνο Ησιθνχ

5

4

Γήκνο Αγξηάο

8

5

Γήκνο Αξηέκηδαο

9

13

Γήκνο Μειεψλ

15

18

Γήκνο Μνπξεζίνπ

18

16

Γήκνο Εαγνξάο

25

26

Γήκνο Κάξιαο

15

18

Γήκνο Αηζσλίαο

12

16

8

15

Μαθξηλίηζαο
Μαθξηλίηζαο
Κεξακηδίνπ
ΝΟΣΖΣΔ
Γήκνο Αθεηψλ

9

10

18

15

Γήκνο Αξγαιαζηήο

15

20

Γήκνο επηάδνο

16

12

5

15

Γήκνο θηάζνπ

22

22

Γήκνο θνπέινπ

20

18

Γήκνο Αινλλήζνπ

16

18

259

405

Κνηλφηεηα Σξηθεξίνπ

ύλνιν
ύλνιν Πεξηνρήο LEADER
Πεγή: Δ..Τ.Δ. 1991 θαη Δξσηεκαηνιόγηα Ο.Σ.Α.
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Πεγή: Δξσηεκαηνιόγην ΟΣΑ
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3.3 Τπεξεζίεο
Τπηπεζίερ Δξςπηπέηηζηρ

4

7

2

Γξαθεία αγξνηηθήο
αλάπηπμεο
Κηεληαηξεία
πλεηαηξηζκνί
Δπηζηεκνληθό δπλακηθό
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3.4 Τπνδνκέο
3.4.1 Γίθηπα ζπγθνηλσληώλ θαη κεηαθνξώλ
α. Οδηθό δίθηπν
Οη ζπγθνηλσλίεο θαη κεηαθνξέο ζηελ πεξηνρή κειέηεο εμππεξεηνχληαη θπξίσο απφ ην
επξχηαην ηνπηθφ νδηθφ δίθηπν πνπ θαιχπηεη αζηηθέο, εκηαζηηθέο, αγξνηηθέο θαη
νξεηλέο πεξηνρέο. Αλαιπηηθά ζηνηρεία γηα ην δίθηπν αλά δήκν θαη δεκνηηθφ
δηακέξηζκα ππάξρνπλ ζηνπο αληίζηνηρνπο πίλαθεο πνπ αλαθέξνληαη ζην νδηθφ δίθηπν
θαη ζην δηαθνηλνηηθφ νδηθφ δίθηπν.
β. ηδεξνδξνκηθό δίθηπν
Τπάξρεη ε ζηδεξνδξνκηθή γξακκή Βφινο – Μειηέο Πειίνπ. Σε γξακκή απηή
εμππεξεηεί ην παξαδνζηαθφ «Σξελάθη ηνπ Πειίνπ» εθηειψληαο ηνπξηζηηθά
δξνκνιφγηα ζην ηκήκα Λερψληα – Μειηέο κφλν ηα αββαηνθχξηαθα.
γ. Ληκεληθέο εγθαηαζηάζεηο
Οη ζαιάζζηεο κεηαθνξέο εμππεξεηνχληαη ζήκεξα ζρεδφλ απνθιεηζηηθά απφ ηα
ιηκάληα ησλ λεζηψλ ησλ Β. πνξάδσλ (θηάζνπ, θνπέινπ, Γιψζζαο θνπέινπ,
Αγλψληα θνπέινπ θαη Παηεηεξίνπ Αινλλήζνπ). Ζ αθηνπιντθή ζχλδεζε Βφινπ – Β.
πνξάδσλ είλαη θαζεκεξηλή κέζσ νρεκαηαγσγψλ πινίσλ (F/B), κε επνρηαθή
δηαθχκαλζε. ηηο βαζηθέο δηαδξνκέο εθηεινχλ επίζεο δξνκνιφγηα πδξνπηέξπγα
ηαρχπινα ζθάθε (ηπηάκελα δειθίληα) πνπ πξαγκαηνπνηνχλ θαη επηπιένλ δηαζπλδέζεηο
ΑΝ.Δ.Μ. Α.Δ
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επνρηαθνχ θπξίσο ραξαθηήξα πξνζεγγίδνληαο ζε Δχβνηα, Πήιην (Αγ. Ησάλλεο,
Πιαηαληάο θιπ.).
Απφ ηα πξναλαθεξζέληα ιηκάληα, ηα πην ζεκαληηθά είλαη ηεο θηάζνπ, ηεο θνπέινπ
θαη ην Παηεηήξη ηεο Αινλλήζνπ πνπ έρνπλ λα θαιχςνπλ επηπιένλ θαη ηηο αλάγθεο
ηεο νινέλα απμαλφκελεο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο θαηά ηε ζεξηλή πεξίνδν. Μηθξφηεξεο
ζεκαζίαο είλαη ην ιηκάλη ζηε Γιψζζα θνπέινπ πνπ βξίζθεηαη απέλαληη απφ ηε
θηάζν ζε ζέζε ζρεηηθά απνκαθξπζκέλε απφ ηε ρψξα ηεο θνπέινπ θαη εμππεξεηεί
ην Βφξεην ηκήκα ηνπ λεζηνχ ηφζν σο επηβαηηθφ/ηνπξηζηηθφ/εκπνξηθφ φζν θαη σο
αιηεπηηθφ. Αληίζεηα ην ηξίην ζε ζεκαζία ιηκάλη ηνπ λεζηνχ βξίζθεηαη ζηνλ Αγλψληα
έρεη ραξαθηήξα θπξίσο εθεδξηθνχ/επηβαηηθνχ ιφγσ ηεο κηθξήο απφζηαζήο ηνπ απφ ην
ιηκάλη ηεο Υψξαο, εμππεξεηψληαο ηα ζθάθε ηεο αθηνπινΐαο, φηαλ γηα ιφγνπο
δπζκελψλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ αδπλαηνχλ λα ηελ πξνζεγγίζνπλ.
δ. Αιηεπηηθά θαηαθύγηα
Σα ζεκαληηθφηεξα αιηεπηηθά θαηαθχγηα είλαη ηα εμήο:


Κεξακηδίνπ / Αγξειηάο



Πιαηαληά (Γήκνο επηάδνο)



Σξηθεξίνπ / Αγ. Κπξηαθήο

Μηθξφηεξεο ζεκαζίαο είλαη ηα αιηεπηηθά θαηαθχγηα Υνξεπηνχ (Γήκνο Εαγνξάο), Αγ.
Ησάλλε (Γήκνο Μνπξεζίνπ), Καηεγηψξγε (Γήκνο επηάδνο) απφ ηελ κεξηά ηνπ
Αηγαίνπ, Αγξηάο, Μειίλαο (Γήκνο επηάδνο), Κνηηψλ Σξηθεξίνπ απφ ηε κεξηά ηνπ
Παγαζεηηθνχ Κφιπνπ.
ην λεζησηηθφ ζχκπιεγκα ησλ Β. πνξάδσλ (Ν. Μαγλεζίαο) ηα ζεκαληηθφηεξα
αιηεπηηθά θαηαθχγηα είλαη ηα εμήο:


θηάζνπ



θνπέινπ



Γιψζζαο (θφπεινο)



Έιεoο / Ν. Κιίκα (θφπεινο)



Βφηζε (Αιφλλεζνο)

Σα αιηεπηηθά θαηαθχγηα ησλ λεζηψλ εμππεξεηνχληαη ζήκεξα ζηηο ιηκεληθέο
εγθαηαζηάζεηο ησλ αληίζηνηρσλ εκπνξηθψλ – επηβαηηθψλ ιηκαληψλ, ρσξίο λα
δηαζέηνπλ ζπγθεθξηκέλν θαη εηδηθά δηακνξθσκέλν ρψξν.
ΑΝ.Δ.Μ. Α.Δ
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ε Ληκάληα ζθαθώλ αλαςπρήο
Αλακέλεηαη ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα, ε θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία:


Σνπξηζηηθνχ Ληκαληνχ 350 ζέζεσλ ζηε θηάζν



Σνπξηζηηθνχ θαηαθπγίνπ ζηνλ Έιεoο / Ν. Κιίκα θνπέινπ

ζη. Αεξνδξόκηα θαη Αεξνπνξηθέο Μεηαθνξέο
ηελ πεξηνρή αλαθνξάο ιεηηνπξγεί ην πνιηηηθφ αεξνδξφκην ηεο θηάζνπ ζην νπνίν
εθηεινχληαη ηαθηηθά δξνκνιφγηα εζσηεξηθνχ θαη κε ηαθηηθέο δηεζλείο πηήζεηο
(charter) θαιχπηνληαο ηηο επνρηαθέο αλάγθεο ησλ ηνπξηζηηθψλ ξνψλ ηεο επξχηεξεο
πεξηνρήο (Β. πνξάδεο). Σν αεξνδξφκην απηφ ζήκεξα δελ ραξαθηεξίδεηαη σο δηεζλέο
αιιά σο «ζεκείν εηζφδνπ – εμφδνπ».
Απφ ηε κεξηά ησλ ζχγρξνλσλ ειηθνδξνκίσλ γηα ηελ εμππεξέηεζε απνκνλσκέλσλ /
δπζπξφζηησλ / ή λεζησηηθψλ πεξηνρψλ, ιεηηνπξγνχλ ηα λέα ειηθνδξφκηα θνπέινπ
θαη Αινλλήζνπ.
3.4.2 Τπνδνκέο ελέξγεηαο θαη ηειεπηθνηλσληώλ
Ηιεθηξηζκόο
Οη ελεξγεηαθέο αλάγθεο ησλ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ ηεο πεξηνρήο εθαξκνγήο
θαιχπηνληαη απφ ην Δζληθφ δίθηπν ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηεο Γ.Δ.Ζ.
ρεηηθά κε ηε ρσξνζέηεζε θαη ηελ πεξηβαιινληηθή δηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο
παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηηο πεξηνρέο απηέο, επηζεκαίλνπκε φηη νη
ππάξρνπζεο

θαη

πξνγξακκαηηζκέλεο

εγθαηαζηάζεηο

αθνξνχλ

απνθιεηζηηθά

αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο (θσηνβνιηατθέο κνλάδεο ζηελ πεξηνρή ηνπ Πάξθνπ ηεο
Αινλλήζνπ).
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ΠΗΝΑΚΑ : Τπνδνκέο δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ
ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΖΗΑ
Σξόπνο πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο

Σξόπνο απνθνκηδήο

600 πιαζη. θάδνη(240lt) +
20 πιαζη. θάδνη(660lt)

4 απνξ/θφξα (5m3,15m3)

4 πιαζη. θάδνη(1100lt) +
30 πιαζη. θάδνη(660lt) +
6 κεηαι. θαιάζηα

1απνξ/θφξν (10m3)+
1 αλαηξ/λν θνξηεγφ (10tn)

69 κεηαι. θάδνη (1100lt) +
9 πιαζη. θάδνη(1100lt, 240lt)

2 απνξ/θφξα (8m3,10m3)

Σαθηηθόηεηα ζπιινγήο αλά
εβδνκάδα

Σξόπνο απόξξηςεο Αλαθύθισζε %

ΓΖΜΟ ΑΡΓΑΛΑΣΖ*
3 θνξέο (ρεηκψλα)
6 θνξέο (θαινθαίξη)

Υ.Γ.Α.

0

θαζεκεξηλά

Υ.Γ.Α.

0

4 θνξέο (ρεηκψλα)
θαζεκεξηλά(θαινθαίξη)

Υ.Γ.Α.

0

Υ.Γ.Α.

0

5 θνξέο (ρεηκ.)
3 θνξέο εκεξ.(θαινθ.)

Υ.Γ.Α.

0

θπκαίλεηαη αλάινγα κε
ηελ πεξίνδν θαη ην Γ.Γ.

Υ.Γ.Α. + θαχζε

0

ΓΖΜΟ ΑΦΔΣΧΝ*

ΓΖΜΟ ΑΛΟΝΝΖΟΤ

ΓΖΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ
110 πιαζη. θάδνη(240lt) +
95 πιαζη. θάδνη(1100lt) +
40 πιαζη.&κεηαι. θάδνη(155,660lt)

4 απνξ/θφξα (8m3,12m3)+
1 αλαηξ/λν θνξηεγφ (8m3)+
4 αλαηξ/λα θνξηεγά (1,5m3)+
1 θνξησηήο (1,5m3)

αλάινγα κε ην Γ.Γ.(ρεηκ.)
θαζεκεξηλά (θαινθαίξη)

ΓΖΜΟ ΚΗΑΘΟΤ
10 κεηαι. θάδνη (1100lt) +
85 πιαζη. θάδνη(1100lt)+
120 πιαζη. θάδνη(220lt)

2 απνξ/θφξα (16, 3m3)+
2 θνξηεγά (3, 0,9tn)+
1 θνξηεγφ ζάξσζξν (0,3tn)+
2 ηξίθπθια (0,75, 0,5tn)

ζαθνχιεο

3 απνξ/θφξα ηχπνπ πξέζζαο

ΓΖΜΟ ΑΛΜΤΡΟΤ
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ΓΖΜΟ ΠΣΔΛΔΟΤ
2 απνξ/θφξα (10, 15m3)+
1 αλαηξ/λν θνξηεγφ (5m3)+
1 θνξησηήο

2 θνξέο (ρεηκψλα)
3 θνξέο (θαινθαίξη)

60 πιαζη. θάδνη(240lt)
42 πιαζη. θάδνη(660lt)

1 απνξ/θφξν (10tn)

200 πιαζη. θάδνη (240, 660lt)

110 πιαζη. θάδνη(120lt)

Υ.Γ.Α. + θαχζε

0

θπκαίλεηαη αλάινγα κε
ηελ πεξίνδν θαη ην Γ.Γ.

Υ.Γ.Α. + θαχζε

0

4 απνξ/θφξα (8, 10tn)

θαζεκεξηλά

Υ.Γ.Α.

0

40 κεηαι. θάδνη (770lt) +
145 πιαζη. θάδνη(240lt)+
55 πιαζη. θάδνη(660lt)

1απνξ/θφξν (16m3)+
1 αλαηξ/λν θνξηεγφ (4tn)

3 θνξέο (ρεηκψλα)
θαζεκεξηλά(θαινθαίξη)

Υ.Γ.Α.

0

πιαζη. θάδνη

εκηθνξηεγά - ρεηξσλαθηηθά

2 - 3 θνξέο

Υ.Τ.Σ.Α. ΒΟΛΟΤ

0

109 πιαζη. θάδνη (770, 240lt)+
35 κεηαι. θάδνη (770, 1100lt)

2 απνξ/θφξα (10m3)+
1 αλαηξ/λν θνξηεγφ (10tn)

θπκαίλεηαη απφ 1 εσο 5
θνξέο, αλάινγα κε ην Γ.Γ.

Υ.Τ.Σ.Α. ΒΟΛΟΤ

0

120 κεηαι. θάδνη (770lt)

1 απνξ/θφξo (5tn)+
1 θνξηεγφ (4tn)

5 θνξέο

Υ.Τ.Σ.Α. ΒΟΛΟΤ

0

1800 πιαζη. θάδνη (1100lt)+
200 κεηαι. θάδνη (1100lt)

8 απνξ/θφξα (16m3)+
1 απνξ/θφξν (14m3)
1 απνξ/θφξν (13m3)

6 θνξέο, ζην θέληξν ηεο
πφιεο κέρξη 3 θνξέο/εκ

Υ.Τ.Σ.Α. ΒΟΛΟΤ

0

15 πιαζη. θάδνη + ζαθνχιεο

1 απνξ/θφξo (1tn)

2 νηθηζκνί αλά 2 εκέξεο

Υ.Τ.Σ.Α. ΒΟΛΟΤ

0

πιαζη. θάδνη + ζαθνχιεο

2 απνξ/θφξα (7, 15 tn)

θαζεκεξηλά ζηελ παξαιία

ΓΖΜΟ ΟΤΡΠΖ

ΓΖΜΟ ΕΑΓΟΡΑ
ΓΖΜΟ ΜΟΤΡΔΗΟΤ

ΓΖΜΟ ΑΡΣΔΜΗΓΑ
ΓΖΜΟ ΑΓΡΗΑ

ΓΖΜΟ ΗΧΛΚΟΤ

ΓΖΜΟ ΒΟΛΟΤ

ΓΖΜΟ ΚΑΡΛΑ
ΓΖΜΟ Ν. ΑΓΥΗΑΛΟΤ
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θαη ηε Ν.Αγρίαιν, 2
θνξέοζηα ππφινηπα Γ.Γ.

Υ.Γ.Α. + θαχζε

0

θαζεκεξηλά

Υ.Τ.Σ.Α. ΒΟΛΟΤ

0

ΓΖΜΟ ΑΗΧΝΗΑ
100 πιαζη. θάδνη (240lt)+
15 πιαζη. θάδνη (660lt)+
10 πιαζη. θάδνη (120lt)

1 απνξ/θφξν ηχπνπ κχινπ

360 πιαζη. θάδνη (1100lt)+
70 κεηαι. θάδνη (1100lt)

2 απνξ/θφξα (>10m3)

θπκαίλεηαη αλάινγα κε
ηελ πεξίνδν θαη ην Γ.Γ.

Υ.Τ.Σ.Α. ΒΟΛΟΤ

0

20 - 25 πιαζη. θάδνη

1 αλαηξεπφκελν θνξηεγφ

2 θνξέο (ρεηκψλα)
3 - 4 θνξέο (θαινθαίξη)

Υ.Γ.Α. + θαχζε

0

ΓΖΜΟ ΦΔΡΧΝ

ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΚΔΡΑΜΗΓΗΟΤ

ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΔΡΗΟΤ*
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3.4.3 Τπνδνκέο δηαρείξηζεο πδάηηλσλ πόξσλ – Ύδξεπζεο – Απνρέηεπζεο
Γηα λα εμαζθαιηζηεί ε επάξθεηα λεξνχ θαηά ηελ πεξίνδν αηρκήο αλακέλεηαη λα
νινθιεξσζεί ν ηακηεπηήξαο ηεο Κάξιαο. Σν έξγν έρεη κειεηεζεί επαξθψο,
ζπλδπάδεηαη κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ λεξψλ πνπ ζα εηζξεχζνπλ ζην πδαηηθφ
δηακέξηζκα απφ ηελ εθηξνπή ηνπ Αρειψνπ θαη ζα ζπκβάιιεη ζηελ εμπγίαλζε ησλ
εδαθψλ ηεο πεξηνρήο. ηε θάζε ηεο σξηκφηεηαο βξίζθεηαη ην θξάγκα ηνπ
Παλαγηψηηθνπ ην νπνίν αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί βξαρππξφζεζκα θαη ην νπνίν ζα
εμππεξεηήζεη επηπιένλ ηηο απμεκέλεο πδξεπηηθέο αλάγθεο ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηνρήο
ηνπ Πειίνπ.
ΠΗΝΑΚΑ : Τπνδνκέο χδξεπζεο

ΓΖΜΟ ΑΡΓΑΛΑΣΖ

Έκηαζη Γικηύος Ύδπεςζηρ (ζε σλμ)

ΓΖΜΟ ΜΖΛΔΩΝ
ΓΖΜΟ ΑΦΔΣΩΝ

6
3,8

ΓΖΜΟ ΑΡΣΔΜΗΓΟ

0

27

63,6

10

ΓΖΜΟ ΜΟΤΡΔΗΟΤ

109,5

ΓΖΜΟ ΚΗΑΘΟΤ

28

36,5

67

ΓΖΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ
18

ΓΖΜΟ ΑΗΩΝΗΑ
ΓΖΜΟ ΚΑΡΛΑ
ΓΖΜΟ ΑΓΡΗΑ

182
106,8
15

63

17

122

5,3
0

ΓΖΜΟ ΑΛΟΝΝΖΟΤ
ΓΖΜΟ ΕΑΓΟΡΑ
ΓΖΜΟ ΖΠΗΑΓΟ
ΓΖΜΟ ΠΟΡΣΑΡΗΑ
ΓΖΜΟ ΗΩΛΚΟΤ
ΓΖΜΟ Ν. ΗΩΝΗΑ
ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ
ΚΔΡΑΜΗΓΗΟΤ
ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ
ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ
ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΔΡΗΟΤ
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ΠΗΝΑΚΑ : Τπνδνκέο απνρέηεπζεο

ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΖΗΑ
Καηνηθίεο κε
βόζξνπο (%)

Γίθηπν θεληξηθνύ
Γίθηπν νκβξίσλ Κύξηνο απνδέθηεο
απνρεηεπηηθνύ αγσγνύ (ρικ)
(ζε ρικ)
ιπκάησλ

ΓΖΜΟ ΑΡΓΑΛΑΣΖ
Γεκνηηθά δηακεξίζκαηα
Γ.Γ. ΑΡΓΑΛΑΣΖ
Γ.Γ. ΜΔΣΟΥΗΟΤ
Γ.Γ. ΞΗΝΟΒΡΤΖ
ΓΖΜΟ ΜΖΛΔΧΝ
Γεκνηηθά δηακεξίζκαηα
Γ.Γ. ΜΖΛΔΧΝ
Γ.Γ. ΑΓΗΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟΤ
ΝΖΛΔΗΑ

100%
100%
100%

Γ.Γ. ΒΤΕΗΣΑ
Γ.Γ. ΠΗΝΑΚΑΣΧΝ
ΓΖΜΟ ΑΦΔΣΧΝ
Γεκνηηθά δηακεξίζκαηα

100%
100%

Γ.Γ. ΝΔΟΥΧΡΗΟΤ
Γ.Γ. ΑΦΔΣΧΝ
Γ.Γ. ΚΑΛΑΜΑΚΗΟΤ
Γ.Γ. ΛΑΜΠΗΝΟΤ
Γ.Γ. ΤΚΖ
ΓΖΜΟ ΑΡΣΔΜΗΓΟ
Γεκνηηθά δηακεξίζκαηα
Γ.Γ. ΑΓΗΟΤ ΒΛΑΗΟΤ
Γ.Γ. ΑΓΗΟΤ ΛΑΤΡΔΝΣΗΟΤ
ΓΖΜΟ ΜΟΤΡΔΗΟΤ
Γεκνηηθά δηακεξίζκαηα
Γ.Γ. ΣΑΓΚΑΡΑΓΑ
Γ.Γ. ΑΓ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ
Γ.Γ. ΑΝΖΛΗΟΤ
Γ.Γ. ΚΗΟΤ
Γ.Γ. ΜΟΤΡΔΗΟΤ
Γ.Γ. ΞΟΤΡΗΥΣΗΟΤ
ΓΖΜΟ ΚΗΑΘΟΤ
Γεκνηηθά δηακεξίζκαηα

100%
100%
100%
100%
100%

Γ.Γ. ΚΗΑΘΟΤ
ΓΖΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ
Γεκνηηθά δηακεξίζκαηα

70%

Γ.Γ. ΚΟΠΔΛΟΤ

10%

ΑΝΟΗΚΣΖ
ΘΑΛΑΑ

0,5

100%

1

ΑΠΟΡΡΟΦΖΣΗΚ
ΟΗ ΒΟΘΡΟΗ

ΠΟΣΑΜΟ /
ΥΔΗΜΑΡΡΟ

0,5

100%
100%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
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3

ΘΑΛΑΗΟ
ΚΟΛΠΟ

ΘΑΛΑΗΟ
ΚΟΛΠΟ
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Γ.Γ. ΓΛΧΑ
Γ.Γ. ΚΛΖΜΑΣΟ
ΓΖΜΟ ΑΗΧΝΗΑ
Γεκνηηθά δηακεξίζκαηα
Γ.Γ. ΔΚΛΟΤ
ΟΗΚ. ΠΑΛΗΟΤΡΗΟΤ
ΓΖΜΟ ΚΑΡΛΑ
Γεκνηηθά δηακεξίζκαηα
Γ.Γ. ΚΑΝΑΛΗΧΝ
Γ.Γ. ΚΔΡΑΗΑ
ΓΖΜΟ ΑΓΡΗΑ
Γεκνηηθά δηακεξίζκαηα

ΔΠΗΦΑΝΔΗΑΚΖ
ΓΗΑΘΔΖ

50%

100%

Γ.Γ. ΓΡΑΚΔΗΑ
ΓΖΜΟ ΑΛΟΝΝΖΟΤ
Γεκνηηθά δηακεξίζκαηα

100%

Γ.Γ. ΑΛΟΝΝΖΟΤ
ΓΖΜΟ ΕΑΓΟΡΑ
Γεκνηηθά δηακεξίζκαηα
Γ.Γ. ΕΑΓΟΡΑ
Γ.Γ. ΜΑΚΡΤΡΑΥΖ
Γ.Γ. ΠΟΤΡΗΟΤ
ΓΖΜΟ ΖΠΗΑΓΟ
Γεκνηηθά δηακεξίζκαηα
Γ.Γ. ΛΑΤΚΟΤ
Γ.Γ. ΜΖΛΗΝΑ
Γ.Γ. ΠΡΟΜΤΡΗΟΤ
ΓΖΜΟ ΠΟΡΣΑΡΗΑ
Γεκνηηθά δηακεξίζκαηα
Γ.Γ. ΠΟΡΣΑΡΗΑ
Γ.Γ. ΑΛΛΖ ΜΔΡΗΑ
Γ.Γ. ΚΑΣΖΥΧΡΗΟΤ
Γ.Γ. ΣΑΓΗΑΣΧΝ
ΓΖΜΟ ΗΧΛΚΟΤ
Γεκνηηθά δηακεξίζκαηα
ΟΗΚ. ΑΓ. ΟΝΟΤΦΡΗΟΤ
ΓΖΜΟ Ν. ΗΧΝΗΑ
Γεκνηηθά δηακεξίζκαηα
Γ.Γ. ΓΛΑΦΤΡΧΝ
ΟΗΚ. ΦΤΣΟΚΟΤ
ΟΗΚ. ΜΔΛΗΗΑΣΗΚΧΝ
ΚΟΗΝΟΣΖΣΔ
ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΚΔΡΑΜΗΓΗΟΤ
ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΜΑΡΚΡΗΝΗΣΑ
ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΔΡΗΟΤ
ΤΝ. ΠΔΡΗΟΥΖ LEADER+
ΤΝΟΛΟ ΝΟΜΟΤ
ΤΝΟΛΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ

100%

ΔΠΗΦΑΝΔΗΑΚΖ
ΓΗΑΘΔΖ

1,5

ΑΝΟΗΚΣΖ
ΘΑΛΑΑ

100%
100%
100%

100%
100%
100%

1

100%
100%
100%
100%

100%

100%
100%
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4. ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2

ΑΝ.Δ.Μ. Α.Δ
Μειέηε Δπηζήκαλζεο ηνπηθψλ πξντφλησλ πνηφηεηαο

51

4.1 Καηάινγνο ηνπηθώλ πξντόλησλ
4.1.1.

Σξαραλάο Ξηλόο

Ηζηνξηθή θαηαγξαθή
Παξαδνζηαθφ δπκαξηθφ ηεο Θεζζαιίαο, ην νπνίν απνηέιεζε βαζηθφ πξντφλ δηαηξνθήο
γηα πνιιά ρξφληα. Παξαζθεπάδεηαη εδψ θαη αηψλεο κε βάζε ην αιεχξη, πνπ πνηέ δελ
έιεηςε απφ ην ζεζζαιηθφ θάκπν, φπσο καξηπξνχλ επξήκαηα αλαζθαθψλ ζε
πξντζηνξηθνχο νηθηζκνχο. Καηά ηνπο κεζαησληθνχο ρξφλνπο ν ηξαραλάο απαληά σο
ηξαγαλφο, ηξάγνο.
Πεξηνρή πνπ εληνπίδεηαη
ε φιε ηελ πεξηνρή παξέκβαζεο Leader +
Δίδνο εθκεηάιιεπζεο
Επκαξηθφ ζε θφθθνπο
Σξφπνο παξαζθεπήο
Παξαζθεπάδεηαη απφ αιεχξη, γάια θαηζηθίζην θαη αιάηη.
Ο παξαδνζηαθφο ηξφπνο παξαζθεπήο ηνπ μηλνχ ηξαραλά πεξηιακβάλεη ηα εμήο: αξρηθφο
γίλεηαη επεμεξγαζία ηνπ ληφπηνπ θαηζηθίζηνπ γάιαηνο, ην νπνίν βξάδεηαη θαη αθήλεηαη
λα μηλίζεη ελψ ζηε ζπλέρεηα αθαηξείηε ην λεξφ. Σν μηληζκέλν γάια ζηε ζπλέρεηα
δπκψλεηε κε ην αιεχξη θαη ην δπκάξη πνπ πξνθχπηεη ηξίβεηαη κε ηα ρέξηα ζην
ηξαραλφθφζθηλν, νη θφθθνη πνπ πξνθχπηνπλ απιψλνληαη ζε θαζαξφ χθαζκα επάλσ ζε
ηξαπέδη ην νπνίν αεξίδεηαη θαιά. Ο ηξαραλάο ζπληεξείηαη ζε πθαζκάηηλεο ζαθνχιεο ζε
μεξφ κέξνο.
πλήζεο ηξφπνο θαηαλάισζεο
Μαγεηξεκέλν ζαλ ζνχπα, γηα πξσηλφ ή βξαδηλφ γεχκα
Φπηνπξνζηαζία:
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Παξαγφκελν πξντφλ:
Ξηλφο ηξαραλάο ζε θφθθνπο
Μνξθή εκπνξίαο πξντφληνο
Ξεξνί θφθθνη δπκαξηνχ, μηλήο γεχζεο θαη ππνθίηξηλνπ ρξψκαηνο.
πζθεπαζία
Ο μηλφο ηξαραλάο ζπζθεπάδεηαη ζε πθαζκάηηλεο ζαθνχιεο ησλ 5-10 kg, θαζψο επίζεο
θαη ζε πιαζηηθέο ησλ 0,5 θαη 1kg.
Δκπνξία πξντφληνο
ηελ πεξηνρή παξέκβαζεο ππάξρεη κηα βηνηερλία παξαζθεπήο μηλνχ ηξαραλά, ε νπνία
εκπνξεχεηαη ην πξντφλ κέζν ησλ γπλαηθείσλ ζπλεηαηξηζκψλ. Δπίζεο γίλεηαη θαη αηνκηθή
παξαζθεπή ηξαραλά απφ παξαγσγνχο πνπ ην δηαζέηνπλ αηνκηθά.
Αληαγσληζηηθφηεηα
Ο Ξηλφο ηξαραλάο πνπ παξάγεηαη ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο παξνπζηάδεη ηελ
ηδηαηηεξφηεηα φηη γίλεηαη βάζε ην θαηζηθίζην γάια θαη αιεχξη απφ ληφπηα ζηηεξά. Ζ
πνηφηεηα ηνπ παξαγφκελνπ πξντφληνο είλαη εμαηξεηηθή θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ
δηαηξνθηθή ηνπ αμία νδεγνχλ ψζηε ην πξντφλ λα κελ παξνπζηάδεη πξφβιεκα δηάζεζεο
θαη λα είλαη έλα αξθεηά αληαγσληζηηθφ.
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4.1.2. Φηξίθη
Λαηηληθφ φλνκα Pijrus malus ή Malus Communis. Αλήθεη ζην γέλνο πχξνπο ή Απηνο ηεο
νηθνγέλεηαο ησλ κεινεηδψλ. Σν θηξίθη απνηειεί κηα απφ ηηο 22 πνηθηιίεο κήισλ πνπ
ππάξρνπλ ζηε ρψξα., κε κηθξφ κέγεζνο, ζρήκα θπιηλδξηθφ, ρξψκαηνο πξαζηλνθίηξηλν κε
κεγάιε πεξηεθηηθφηεηα ζε ζάθραξν θαη ηδηαίηεξν άξσκα.
Πεξηνρή πνπ εληνπίδεηαη
ηα δηνηθεηηθά φξηα ησλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ:
Κηζζόο, Μνύξεζη, Αλήιην, Αγ. Γεκήηξηνο, Πνπξί, Μαθξπξξάρε, Σζαγθαξάδα,
Εαγνξά, Γξάθεηα, Άγηνο Λαπξέληηνο, Άγηνο Βιάζηνο, Νενρώξη, Ξνπξίρηη, Κηζζόο,
Πνπξί θαη Μειηέο, Πνξηαξηά, Μαθξπλίηζα.
Ηζηνξηθή θαηαγξαθή:
Ζ πνηθηιία θηξίθη θαιιηεξγείηαη ζην Πήιην ηνπιάρηζηνλ απφ ηνλ 18ν αηψλα. Μέρξη ην
1960 απνηεινχζε ηελ θχξηα πνηθηιία κεινπαξαγσγήο ζην Πήιην. Ζ εηζαγσγή ζηελ
πεξηνρή λέσλ πνηθηιηψλ (Γθφιληελ, Ρελη Νηειίζηνπο, ηάξθηλ θ.α) νδήγεζε ζηελ
εγθαηάιεηςε ηεο θαιιηέξγεηαο ησλ θηξηθηψλ πνπ ηείλνπλ λα εμαθαληζζνχλ.
Δίδνο εθκεηάιιεπζεο:
Νσπφ θξνχην
πλήζεο ηξφπνο θαηαλάισζεο
Νσπφ
Καιιηεξγεηηθέο κέζνδνη:
Λίπαλζε: Γίλεηαη βαζηθή ιίπαλζε κε ζχλζεην ιίπαζκα (θπξίσο 11-15-15) ηελ άλνημε
ελψ πνιιέο θνξέο δελ εθαξκφδεηαη νχηε απηή.
Ζ δηδαληνθηνλία γίλεηε κε εθαξκνγή roundup ην Μάην θαζψο θαη θνπή κε ρνξηνθνπηηθφ
ηνλ Ηνχλην - Ηνχιην.
Άξδεπζε γίλεηαη κε επηθαλεηαθά θαιή πνηφηεηαο λεξά κε ηελ κέζνδν ηεο θαηάθιηζεο κε
απιάθηα. Γίλνληαη 2-3 αξδεχζεηο μεθηλψληαο ηνλ Ηνχιην.
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Κιαδέκαηα: ηνλ Ηαλνπάξην – Φεβξνπάξην έρνπκε ην θιάδεκα θαξπνθνξίαο,
Αξαίσκα: γίλεηαη κε αθαίξεζε θαξπψλ ησλ Ηνχλην – Ηνχιην
πγθνκηδή: γίλεηαη κε ην ρέξη ηέινο επηεκβξίνπ.
Φπηνπξνζηαζία:
Οη θπξηφηεξνη ερζξνί γηα ηνπο νπνίνπο γηα ηνπο νπνίνπο γίλεηαη ρεκηθή θαηαπνιέκεζε
είλαη ε Καξπφθαςα θαη κεξηθά Κνθθνεηδή. Γηα ηελ θαξπφθαςα εθαξκφδνληαη 2
ςεθαζκνί θάιπςεο κε ξπζκηζηέο αλάπηπμεο μεθηλψληαο απφ ην Μάην, ελψ γηα ηα
θνθθνεηδή γίλνληαη 2 ςεθαζκνί ηνλ Μάην θαη Αχγνπζην. Ζ θπξηφηεξε αζζέλεηα είλαη ην
θνπδηθιάδην γηα ην νπνίν γίλνληαη ςεθαζκνί θάιπςεο κε κπθεηνθηφλα. (θπξίσο ραιθφο)
ηνλ Μάξηην - Απξίιην
Παξαγφκελν πξντφλ:
Σν παξαγφκελν πξντψλ είλαη ην λσπφ θηξίθη ην νπνίν απνηειεί εμαηξεηηθφ επηδφξπην,
κηαο θαη απνηειεί θαη πξντφλ κεγάιεο ζεκαζίαο γηα ηελ πγεία , επεηδή πεξηέρεη αξθεηή
πνζφηεηα πεθηίλεο. Δπίζεο γίλεηαη ρξήζε ηνπ πξντφληνο γηα ηελ παξαγσγή ηνπ γιπθνχ
θηξηθηνχ
Μνξθή εκπνξίαο πξντφληνο:
Ζ εκπνξία ηνπ γίλεηαη σο λσπφ πξντφλ, αηνκηθά απφ παξαγσγνχο ζε ιατθέο αγνξέο θαη
εκπφξνπο. Δπίζεο γίλεηαη θαη κέξνο δηαηίζεηαη κέζν ησλ ζπλεηαηξηζκψλ (Εαγνξάο θαη
Βφινπ).
πζθεπαζία:
Ζ ζπζθεπαζία ηνπ πξντφληνο γίλεηαη ζε ηειάξα πιαζηηθά ή μχιηλα, ηα νπνία ζηελ βάζε
ηνπο θαιχπηνληαη κε ραξηί.
Δκπνξία πξντφληνο:
Γίλεηαη φπσο αλαθέξζεθε σο αλσηέξσ
Αληαγσληζηηθφηεηα:
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Σν θηξίθη ζπκκεηέρεη θαηά 1-1,5% ζην ζχλνιν ησλ κήισλ πνπ παξάγνληαη, ελψ ε
παξαγσγή θηξηθηψλ Πειίνπ απνηέιεζε ην 0,7% ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο θηξηθηψλ γηα
ην έηνο 1993. Σα νξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πνηθηιία θηξίθη ζε ζπλέξγηα κε ηηο
εηδηθέο εδαθνθιηκαηηθέο ζπλζήθεο ηνπ Πειίνπ δίλνπλ ζην θηξίθη ηα ραξαθηεξηζηηθά γηα
λα γίλεη ην πξντφλ θαη πάιη αληαγσληζηηθφ.
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4.1.3. Γακάζθελα θνπέινπ
Prunus domestica Πνηθηιία θνπέινπ, ηα Γακάζθελα θνπέινπ είλαη θξνχηα ζαξθψδε
ζθνχξνπ – κειαλνχ ρξψκαηνο, κέηξηνπ κεγέζνπο θαη γιπθηάο γεχζεο θαηάιιειν γηα
απνμήξαλζε.
Ηζηνξηθή θαηαγξαθή
Ζ Γακαζθεληά θαιιηεξγνχληαλ αξρηθά ζηελ πφιε Γακαζθφ, φπνπ πείξε θαη ην φλνκα
ηεο, ηα δακάζθελα είλαη γλσζηά ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν απφ ην 1ν κ.Υ. αηψλα.
Μλεκνλεχνληαη απφ ηνλ Γηνζθνπξίδε θαη ηνλ Γαιελφ, αιιά θαη δηακέζνπ ησλ αηψλσλ
απφ δηάθνξνπο ζπγγξαθείο, φπσο ν πκεψλ ήζ (11νο αηψλ.) θαη ν Αγάπηνο Λάλδνο (17νο
αηψλ.)
Πεξηνρή πνπ εληνπίδεηαη
Νήζνο θφπεινο
Δίδνο εθκεηάιιεπζεο
Σα Γακάζθελα ζπιιέγνληαη ηνλ Αχγνπζην, φηαλ είλαη αξθεηά ψξηκα. Πιέλνληαη θαη,
φπσο είλαη κέζα ζε θαιάζηα, βαπηίδνληαη ζε βξαζηφ λεξφ γηα 5 ιεπηά. Καηφπηλ
απιψλνληαη ζε εηδηθέο απιψζηξεο απφ ςάζα ε ζπξκάηηλε ζίηηα θαη αλαθαηεχνληαη θαιά
γηα λα κελ ζαπίζνπλ ε κνπριηάζνπλ. Δθεί κέλνπλ γηα 15-20 κέξεο κέρξη λα ζηεγλψζνπλ
ηειείσο. Σέινο ηνπνζεηνχληαη ζε ζαθηά ε ζε εηδηθέο ζράξεο ζε θνχξλν ριηαξφ θαη
κέλνπλ έλα βξάδπ ψζπνπ λα ράζνπλ ηειείσο ηελ πγξαζία ηνπο.
Σν 71% ηεο παξαγσγήο απνμεξακέλσλ δακάζθελσλ γίλεηαη ζην Ννκφ Μαγλεζίαο θαη
ηδηαίηεξα ζηελ θφπειν. ηελ ζθφπειν θαιιηεξγνχληαη πεξί ηα 2500 ζηξ. κε δακάζθελα,
απφ ην ζχλνιν ηεο παξαγσγήο παξάγνληαη πεξίπνπ 20tn «ςεκέλα» δακάζθελα απφ 60
tn Νσπά, νη ππφινηπνη πεξίπνπ 100tn κέλνπλ ζην ρσξάθη θαη κηθξή πνζφηεηα δηαηίζεηαη
ζαλ λσπά.
πλήζεο ηξφπνο θαηαλάισζεο
Απνμεξακέλν Γακάζθελν
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Καιιηεξγεηηθέο κέζνδνη:
Δθαξκφδνληαη ήπηεο θαιιηεξγεηηθέο κέζνδνη, νη νπνίνη πιεζηάδνπλ απηψλ ηεο
βηνινγηθήο γεσξγίαο. Οπζηαζηηθά δελ γίλνληαη πνηίζκαηα θαη ιηπάλζεηο κηαο θαη ηα
πεξηζζφηεξα θηήκαηα είλαη μεξηθά, ιηπάλζεηο γίλνληαη ζε κεξηθά θηήκαηα ην ρεηκψλα κε
Θεηηθή Ακκσλία. Απφ πιεπξάο δηδαληνθηνλίαο γίλεηαη ρνξηνθνπή κε ρνξηνθνπηηθφ ελψ
γίλεηαη θαη θιάδεκα θαξπνθνξίαο ησλ δέλδξσλ ηνλ επηέκβξην.
Φπηνπξνζηαζία:
ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ θηεκάησλ δελ γίλεηαη θπηνπξνζηαζία, εθεί φπνπ
εθαξκφδεηαη γίλνληαη εθαξκνγέο κε εληνκνθηφλα γηα ηελ θαξπφθαςα, ηα θνθνεηδή θαη
ηηο αθίδεο.
Παξαγφκελν πξντφλ
Γακάζθελν
Μνξθή εκπνξίαο πξντφληνο
Απνμεξακέλν Γακάζθελν
πζθεπαζία
Σν πξντφλ ζπζθεπάδεηαη ζε ραξηνθηβψηηα ησλ 12 Kg ή ζε ζάθνπο
Δκπνξία πξντφληνο
Ζ εκπνξία ηνπ πξντφληνο γίλεηαη αηνκηθά κέζν εκπφξσλ
Αληαγσληζηηθφηεηα:
Σν πξντφλ, κε βάζε ηα πνηνηηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά ζεσξείηαη αληαγσληζηηθφ, φκσο ην
πςειφ θφζηνο παξαγσγήο ηνπ (αξθεηά εξγαηηθά ζηηο θαιιηεξγεηηθέο εξγαζίεο θαη θαηά
ηελ δηαδηθαζία μήξαλζεο) ην θάλεη κε αληαγσληζηηθφ ζε ζρέζε κε ηα εηζαγφκελα
απνμεξακέλα Γακάζθελα.
Γηα λα κπνξέζεη ην πξντφλ λα γίλεη αληαγσληζηηθφ ζα πξέπεη λα γίλεη λα κεησζεί ην
θφζηνο παξαγσγήο θαη απηφ κπνξεί λα γίλεη θπξίσο κε ηελ εηζαγσγή λένλ ηερλνινγηψλ
ζην ζέκα ηεο απνμήξαλζεο.
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4.1.4. Καξύδηα Πειίνπ
Juglans regia, πνηθηιίεο κπάζηα θαη ζθιπθά. Σα πειηνξείηηθα θαξχδηα είλαη ιεπθφζαξθα
θαη λφζηηκα. Σν θέιπθνο είλαη ηδηαίηεξα ζθιεξφ.
Ηζηνξηθή θαηαγξαθή
Οη πνηθηιίεο θαξπδηψλ είλαη πνιιέο θαηά ηελ αξραηφηεηα θαη απαληψληαη κε ηα νλφκαηα:
βαζηιηθά ε πεξζηθά, θαζηαλατθά θ.α. Αλαθέξνληαη θαη θαξχδηα Καξχζηνπ. πσο θαη
ζήκεξα ηξψγνληαη σο μεξφο θαξπφο θαη ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ζηε παξαζθεπή δηαθφξσλ
γιπθψλ.
Πεξηνρή πνπ εληνπίδεηαη
Κηζζόο, Μνύξεζη, Αλήιην, Αγ. Γεκήηξηνο, Πνπξί, Μαθξπξξάρε, Σζαγθαξάδα,
Εαγνξά, Γξάθεηα, Άγηνο Λαπξέληηνο, Άγηνο Βιάζηνο, Νενρώξη, Ξνπξίρηη, Κηζζόο,
Πνπξί θαη Μειηέο, Πνξηαξηά, Μαθξπλίηζα, Αξγαιαζηή, Λαύθνο.
Δίδνο εθκεηάιιεπζεο
Γελ γίλεηαη εληαηηθή εθκεηάιιεπζε ησλ θαξπδεψλσλ. Σα θαξχδηα ρξεζηκνπνηνχληαη σο
μεξφο θαξπφο ζηε δαραξνπιαζηηθή. Κπξίσο φκσο ν ηξπθεξφο θαξπφο κε ην πεξίβιεκα
ηνπ ζε ρξψκα πξάζηλν πνπ ζπιιέγεηε ηνλ Ηνχλην ρξεζηκνπνηείηε γηα ηελ παξαζθεπή
γιπθνχ ηνπ θνπηαιηνχ.
πλήζεο ηξφπνο θαηαλάισζεο
Ζ ςίρα ή ζαλ γιπθφ θνπηαιηνχ.
Καιιηεξγεηηθέο κέζνδνη
Γελ γίλνληαη ηδηαίηεξεο θαιιηεξγεηηθέο θξνληίδεο ψζηε ε θαιιηέξγεηα λα πιεζηάδεη απηή
ηεο βηνινγηθήο. Σα πεξηζζφηεξα θηήκαηα είλαη μεξηθά θαη δελ εθαξκφδνληαη ιηπαληηθέο
αγσγέο θαη θαηεξγαζίεο ηνπ εδάθνπο.
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Φπηνπξνζηαζία
Ζ θαξπδηά δελ παξνπζηάδεη ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα ζηελ θπηνπξνζηαζία. θαη ζπλήζσο
δελ γίλνληαη επεκβάζεηο κε θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντφληα. Γεληθά φκσο ζαλ γεληθέο
αξρέο γηα ηελ θπηνπξνζηαζία ηεο θαξπδηάο κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε φηη: Χο
θπξηφηεξνο ερζξφο είλαη ε Καξπφθαςα ε νπνία αληηκεησπίδεηε κε 2-3 ςεθαζκνχο
θάιπςεο κε ξπζκηζηέο αλάπηπμεο. Απφ αζζέλεηεο αλαθέξεηαη ε Μαχξε θειίδσζε, γηα
ηελ νπνία γίλνληαη 4-5 ςεθαζκνί κε ραιθνχρα.
Παξαγφκελν πξντφλ
Ζ ιεπθή ςχρα θαη ν ηξπθεξφο πξάζηλνο θαξπφο (γηα γιπθφ)
Μνξθή εκπνξίαο πξντφληνο
Ζ εκπνξία γίλεηαη αηνκηθά απφ ηνπο παξαγσγνχο, ζε ιατθέο αγνξέο ή ζε εξγαζηήξηα
παξαγσγήο γιπθψλ
πζθεπαζία
Γίλεηαη ζπζθεπαζία ζε ζαθηά
Δκπνξία πξντφληνο:
Γελ γίλεηαη θάπνηα κνξθή νξγαλσκέλεο εκπνξίαο ηνπ πξντφληνο ιφγσ ηεο κηθξήο
πνζφηεηαο παξαγσγήο ηνπ.
Αληαγσληζηηθφηεηα
Σα θαξχδηα Πειίνπ δελ παξνπζηάδνπλ αληαγσληζηηθφηεηα ζε ζρέζε κε ηα άιια πξντφληα
ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο ιφγσ ηνπ ηξφπνπ εθκεηάιιεπζεο ηνπο. Ζ κέζε εηήζηα
παξαγσγή «Καξπδηψλ Πειίνπ» θαηά ηελ ηξηεηία 1990-92 ήηαλ 307 ηφλνη θαη νη
θαιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο έθζαζαλ ηα 632 ζηξέκκαηα. Σν 94% ησλ εθηάζεσλ είλαη
μεξηθέο, ελψ ην ππφινηπν πνηηζηηθέο. Ζ παξαγσγή θαη ε έθηαζε αληηζηνηρνχλ ζην 2%
ηνπ ζπλφινπ ηεο παξαγσγήο ηεο ρψξαο.
Σν Καξχδη Πειίνπ είλαη εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο θαη ε ζσζηφηεξε νξγάλσζε ηεο
παξαγσγήο θαη εκπνξίαο ηνπ ζα δψζεη ψζεζε ζην πξντφλ.

ΑΝ.Δ.Μ. Α.Δ
Μειέηε Δπηζήκαλζεο ηνπηθψλ πξντφλησλ πνηφηεηαο

60

4.1.5. Κάζηαλα Πειίνπ
Δίλαη θπηφ θπιινβφιν χςνπο 10-30 κέηξα. Σν θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο θαζηαληάο
Πειίνπ είλαη ν κεγάινο ζε κέγεζνο θαξπφο ηνπ.
Ηζηνξηθή θαηαγξαθή
Σα θάζηαλα, γλσζηά θαηά ηελ αξραηφηεηα σο θαζηαλατθά θάξπα, ηξψγνληαη ςεηά ε
βξαζηά φπσο θαη ζήκεξα. ην Βπδάληην ρξεζηκνπνηνχζαλ ηα θάζηαλα ζηελ καγεηξηθή
(γέκηζε γηα θνηφπνπιν θαη γαινπνχια)
Πεξηνρή πνπ εληνπίδεηαη
Κηζζόο, Μνύξεζη, Αλήιην, Αγ. Γεκήηξηνο, Πνπξί, Μαθξπξξάρε, Σζαγθαξάδα,
Εαγνξά, Ξνπξίρηη, Καιακάθη, Λακπηλνύ, Μαθξηλίηζα θαη Πνξηαξηά
Δίδνο εθκεηάιιεπζεο
Γελ γίλεηαη εληαηηθή κνξθή εθκεηάιιεπζεο
πλήζεο ηξφπνο θαηαλάισζεο
Βξαζηά ή ςεηά
Καιιηεξγεηηθέο κέζνδνη
Οη εθηάζεηο κε θαζηαληέο ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο είλαη μεξηθέο θαη δελ εθαξκφδεηαη
θάπνην πξφγξακκα ιίπαλζεο φπσο επίζεο δελ γίλνληαη θαη επεκβάζεηο
εδαθνθαηεξγαζίαο θαη θιαδεκάησλ. Θα κπνξνχζε λα ραξαθηεξίζεη θαλείο ηελ
θαιιηέξγεηα ησλ θαξπδηψλ ζαλ βηνινγηθή.
Φπηνπξνζηαζία
Γηα ηελ θπηνπξνζηαζία ηεο θαζηαληάο, φηαλ απηή εθαξκφδεηαη, γίλνληαη 1-2 ςεθαζκνί
θάιπςεο, κε ξπζκηζηέο αλάπηπμεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θαξπφθαςαο.
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Παξαγφκελν πξντφλ
Σν παξαγφκελν πξντφλ είλαη ν θαξπφο κε ζθιεξφ ζθνχξν πεξίβιεκα θαη ρλνπδσηφ
δεχηεξν θινχδη. Ο θαξπφο είλαη ρξψκαηνο ππφιεπθνπ θαη γιπθηάο γεχζεο, κεγάινπ
κεγέζνπο (3-4 εθαη.) ην βάξνο θαηά κέζν φξν είλαη 20-30 γξ.
Μνξθή εκπνξίαο πξντφληνο:
Ζ εκπνξία ηνπ πξντφληνο γίλεηαη αηνκηθά απφ παξαγσγνχο ζε ιατθέο αγνξέο θαη
εκπφξνπο, ελψ κέξνο ηεο παξαγσγήο δηαηίζεηαη επίζεο αηνκηθά ζε εξγαζηήξηα
παξαγσγήο γιπθψλ.
πζθεπαζία
Σν πξντφλ ζπζθεπάδεηαη ζε ζάθνπο, αθνχ αξρηθφο αθαηξεζνχλ ηα αθαλζψδε
πεξηβιήκαηα ηνπ θαξπνχ.
Δκπνξία πξντφληνο:
Γελ ππάξρεη νξγαλσκέλε κνξθή εκπνξίαο ηνπ πξντφληνο.
Αληαγσληζηηθφηεηα:
Ζ παξαγσγή ησλ θαζηάλσλ Πειίνπ ην 1992 ήηαλ 504 ηφλνη ζε θαιιηεξγνχκελε μεξηθή
έθηαζε 10.440 ζηξεκκάησλ. Ζ παξαγσγή απηή απνηειεί ην 5% ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο
ζηε ρψξα. Ζ εληαηηθφηεξε εθκεηάιιεπζε ηεο θαζηαληθαιιηέγεηαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ
βειηίσζε ηεο εκπνξίαο ζα θάλνπλ ην θάζηαλν Πειίνπ πνην αληαγσληζηηθφ.
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4.1.6. Κνλζεξβνιηά Πειίνπ
Olea eurorea. Ζ πνηθηιία θνλζεξβνιηά είλαη άξηζην πξντφλ απφ πιεπξάο αληνρήο, γεχζεο
θαη ρξψκαηνο. Δίλαη πξντφλ ΠΟΠ
Ηζηνξηθή θαηαγξαθή
Ζ ειαηθαιιηέξγεηα ζην Πήιην αλάγεηαη ζηνπο ρξφλνπο ηεο Σνπξθνθξαηίαο. Σν Βνπλφ
ησλ Κεληαχξσλ είλαη θαηάθπην απφ ειαηφδελδξα θαη είλαη θεκηζκέλνη νη ειαηψλεο ηνπ
Πειίνπ πνπ ζπλζέηνπλ έλα φκνξθν ηνπίν ζε φιν ην κήθνο θαη πιάηνο ηεο νξνζεηξάο απφ
ηελ θνξπθνγξακκή έσο ηελ ζάιαζζα. Ο ειαηψλαο ηνπ Πειίνπ ν παξνπζηάδεη έληνλν
παξαγσγηθφ, αηζζεηηθφ θαη νηθνινγηθφ ελδηαθέξσλ. Σα ειαηφδελδξα είλαη εκβνιηαζκέλα
επί ηφπνπ ζε αγξηειηέο ειηθίαο άλσ ησλ ηξηαθνζίσλ εηψλ. Έηζη κεηά ην κπφιηαζκα ησλ
αγξηειηψλ ζην πην ππθλά θαιιηεξγεκέλν κέξνο ηνπ Πειίνπ θαη κάιηζηα κέζα ζε θάπνηα
απφ ηα πνην απνκαθξπζκέλα ειαηνπεξίβνια είραλ θηηζηεί θαη ηα πξψηα θαιχβηα ησλ
ειαηνθαιιεξγεηψλ. Οη θάδεο γηα ειηέο ζψδνληαη κέρξη ζήκεξα. Δθεί ζπληεξνχληαη νη
ειηέο απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο παξαγσγνχο.
Πεξηνρή πνπ εληνπίδεηαη
ε φινπο ηνπο δήκνπο θαη θνηλφηεηεο ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο
Δίδνο εθκεηάιιεπζεο
Με εληαηηθή εθκεηάιιεπζε.
πλήζεο ηξφπνο θαηαλάισζεο
Βξψζηκε επηηξαπέδηα ειηά
Καιιηεξγεηηθέο κέζνδνη
Ζ θαιιηεξγεηηθή ηερληθή πξνζηδηάδεη ζηελ παξαγσγή κε βηνινγηθφ ηξφπν ζην ζχλνιν
ηεο. Ζ ρεκηθή είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλε. Σν άδσην ρνξεγείηαη κέρξη 1 κνλάδα θαη έηνο
θπξίσο ππφ κνξθή αζβεζηνχρνπ ληηξηθήο ακκσλίαο. Ο θψζθνξνο ρνξεγείηαη κέρξη 0,5
κνλάδεο αλά δέλδξν θαη αλά δηεηία ππφ κνξθή ππεξθνζθσξηθνχ. Σν θάιην κέρξη 1
κνλάδα αλά δηεηία ππφ κνξθή ζετθνχ θαιίνπ.
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Ζ ιίπαλζε αθνξά θπξίσο πνηηζηηθνχο ειαηψλεο. ηνπο μεξηθνχο ειαηψλεο πνπ είλαη ν
θχξηνο φγθνο παξαγσγήο, ε ρεκηθή ιίπαλζε είλαη πεξηνξηζκέλε, πεξηζηαζηαθή θαη
γίλεηαη αλά δηεηία.
Ή άξδεπζε γίλεηαη κε ηξερνχκελα επηθαλεηαθά λεξά θαιήο πνηφηεηαο θαηά δέλδξν 3-5
θνξέο αλά έηνο. Μεραληθή θαηεξγαζία εδάθνπο δελ γίλεηαη. Ζ δηδαληνθηνλία είλαη
ζπάληα, απιά γίλεηαη ρνξηνθνπή.
Ζ ζπγθνκηδή γίλεηαη κε ην ρέξη ή κε ξαβδηζκφ θαη ηαπηφρξνλε ρξήζε ειαηνδηθηχσλ θαη
ειαηνπάλσλ. Ζ επνρή ζπγθνκηδήο είλαη ην Ννέκβξην θαη Γεθέκβξην
Φπηνπξνζηαζία
Ζ θαηαπνιέκεζε ηνπ Γάθνπ ζε φιε ηε δψλε θαιιηέξγεηαο γίλεηαη κε δνισκαηηθνχο
ςεθαζκνχο απφ εδάθνπο κε βηνινγηθέο κεζφδνπο ή ρσξίο θακία θαηαπνιέκεζε.
Παξαγφκελν πξντφλ
Βξψζηκε επηηξαπέδηα ειηά, ε νπνία ζπληεξείηαη ζε δηάιπκα άικεο 8-10% θαη
ππνβνεζείηαη απφ ηελ νμχηεηα ησλ νξγαληθψλ νμέσλ πνπ παξάγνληαη απφ δπκψζεηο πνπ
γίλνληαη ζηηο δεμακελέο.
Μνξθή εκπνξίαο πξντφληνο
Ζ καχξε θνλζεξβνιηά Πειίνπ εκπνξεχεηαη ζε ζπζθεπαζίεο φπνπ πεξηέρνπλ θαη δηάιπκα
άικεο θαη ζηηο νπνίεο έρεη γίλεη πνηνηηθφο δηαρσξηζκφο κε βάζε ην κέγεζνο ηεο ειηάο.
πζθεπαζία
Γίλεηαη ζπζθεπαζία ησλ 150 Kg ζε πιαζηηθά βαξέιηα θαζψο θαη ζε κηθξφηεξεο
ζπζθεπαζίεο ησλ 2-13 Kg ζε πιαζηηθά βαξέιηα, ιεπθνζίδεξα δνρεία θαη ζε ζπζθεπαζίεο
ηχπνπ vacuum.
Δκπνξία πξντφληνο
Ο θχξηνο φγθνο ηεο εκπνξίαο ηνπ πξντφληνο γίλεηαη κέζσ ησλ βηνηερληψλ επεμεξγαζίαο
βξψζηκσλ ειαίσλ, νη νπνίεο θηάλνπλ ηηο 31 ζην Ννκφ. Μέξνο επίζεο ηεο παξαγσγήο
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δηαηίζεηαη θαη αηνκηθά απφ παξαγσγνχο, πνπ δηαζέηνπλ θάδνπο θαη έρνπλ ηελ
ηερλνγλσζία.
Αληαγσληζηηθφηεηα
Ζ θαλζεξβνιία Πειίνπ παξνπζηάδεη κεγάιε αληαγσληζηηθφηεηα ιφγσ ηεο
κνλαδηθφηεηαο ησλ πνηνηηθψλ ηνπ ραξαθηεξηζηηθψλ αιιά θαη ιφγσ ηνπ ραξαθηεξηζκνχ
ηεο σο πξντφλ ΠΟΠ. Ζ βειηίσζε ηεο ζπζθεπαζία, ηππνπνίεζεο θαη εκπνξίαο ζα δφζε
κεγαιχηεξε αληαγσληζηηθφηεηα ζην πξντφλ.
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4.1.7. Μαληηάξηα Πειίνπ
Ogouricus pleneudus, απηνθπέο ζαπξνθπηηθφ ζηα δάζε, πνηθηιίεο Νεξαηδάθηα Πειίνπ,
βαζίιεο – βαζηιηθέο Πειίνπ (Leccinum douriusculum), γνπξγνπιηάλεο Πειίνπ (Amanita
rubesces), θαινγεξάθηα Πειίνπ (Boletus aereus), αιεπφπνξπνξδεο θαη θνπκαξίηεο
Ηζηνξηθή θαηαγξαθή
Σα καληηάξηα είλαη γλσζηά απφ ηελ αξραηφηεηα θαζψο απνηεινχζαλ εθιεθηφ έδεζκα. Σα
καληηάξηα Πειίνπ είλαη ηδηαίηεξα λφζηηκα εμαηηίαο ησλ εδαθνθιηκαηηθψλ ζπλζεθψλ πνπ
επηθξαηνχλ ζηελ πεξηνρή.
Πεξηνρή πνπ εληνπίδεηαη
Εψλεο αείθπιισλ(αιεπφπνξπνξδεο, θνπκαξίηεο): Νενρψξη, Άθπζζνο, πθή (εληφο ησλ
ηερληθψλ ζπζηάδσλ Pinus brutia)
Εψλεο θαζηαληάο νμηάο (Νεξαηδάθηα Πειίνπ, βαζίιεο – βαζηιηθέο Πειίνπ,
γνπξγνπιηάλεο Πειίνπ, θαινγεξάθηα Πειίνπ): Γήκνο Μνπξεζίνπ, Εαγνξάο, Μειεψλ,
Αξηέκηδαο, Αγξηάο, Πνξηαξηάο, Μαθξηλίηζαο
Δίδνο εθκεηάιιεπζεο
Γελ γίλεηαη θάπνην είδνο εθκεηάιιεπζεο, κηαο θαη γίλεηαη ζπιινγή ησλ απηνθπψλ ηα
νπνία ηνπνζεηνχληαη ζε ςάζηλα θαιάζηα.
πλήζεο ηξφπνο θαηαλάισζεο
Σα καληηάξηα ηξψγνληαη βξαζηά, ςεηά ή ηεγαληηά
Καιιηεξγεηηθέο κέζνδνη
Σν πξντφλ είλαη ζπιιεγφκελν
Φπηνπξνζηαζία
Γελ αθνξά ην πξντφλ
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Παξαγφκελν πξντφλ
Νσπφ καληηάξη
Μνξθή εκπνξίαο πξντφληνο
Σν ζπιιεγφκελν απηνθπέο καληηάξη Πειίνπ εκπνξεχεηαη λσπφ θνκκέλν ή άθνπν
πζθεπαζία
Σν Πξντφλ δελ ζπζθεπάδεηαη
Δκπνξία πξντφληνο
Ζ εκπνξία γίλεηαη αηνκηθά απφ παξαγσγνχο πνπ ηα ζπιιέγνπλ απφ ηα δάζε
Αληαγσληζηηθφηεηα
Γεγνλφο απνηειεί φηη φιν θαη πεξηζζφηεξν κπαίλνπλ ζηε δηαηξνθή καο ηα καληηάξηα. Σν
ελδηαθέξνλ γηα λέεο γεχζεηο, ζπλδπαζκέλεο κε θαιή πνηφηεηα, πςειή δηαηξνθηθή αμία
θαη αζθάιεηα, αλνίγεη λέεο πξννπηηθέο γηα ηελ ζπζηεκαηηθή θαη θεξδνθφξν παξαγσγή
ηνπο ζε πξσηνπφξνπο επηρεηξεκαηίεο.
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4.1.8. Μήια Εαγνξάο Πειίνπ
Εαγνξίλ, Purus Malus, πνηθηιία Starking – Delicious. Σα κήια Πειίνπ είλαη αλζεθηηθά
εχγεπζηα θαη αξσκαηηθά.
Ηζηνξηθή θαηαγξαθή
Ζ θαιιηέξγεηα ηεο κειηάο είλαη γλσζηή απφ ηνπο πξντζηνξηθνχο ρξφλνπο. Ο κεξνο
αλαθέξεη ηε κειηά. Ο Θεφθξαζηνο αλαθέξεη επίζεο, πνιιέο πνηθηιίεο ηνπ δέλδξνπ
(άγξηα, γιπθηά, δίθνξνο, εαξηλή, νςίβιαζηνο, πξστβιαζηνο). Σνπο κειεψλεο ή κειψλεο
ηνπο πξνζηάηεπαλ νη Μειηάδεο νη επηκειίδεο λχκθεο. Απφ ηα κήια παξάγνληαη ν κειίηεο
νίλνο, φπσο αλαθέξεη ν Πινχηαξρνο θαη ν ηξάβσλ. Ο πλεηαηξηζκφο Εαγνξάο
θαιιηεξγεί ηελ πνηθηιία Starking – Delicious απφ καθξνρξφληα παξάδνζε.
Πεξηνρή πνπ εληνπίδεηαη
ηα δηνηθεηηθά φξηα ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο
Δίδνο εθκεηάιιεπζεο
Γίλεηαη εληαηηθή εθκεηάιιεπζε ησλ κειεψλσλ
πλήζεο ηξφπνο θαηαλάισζεο
Νσπφ θξνχην
Καιιηεξγεηηθέο κέζνδνη
ηνπο κειεψλεο εθαξκφδεηαη ε θνηλή θαιιηεξγεηηθή ηερληθή.
Λίπαλζε: Γίλεηαη αξρηθφο βαζηθή ιίπαλζε κε ζχλζεην ιίπαζκα (θπξίσο 11-15-15) θαη
νξγαληθή ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο κε θνπξηά αηγνπξνβάησλ. Λίπαλζε γίλεηαη επίζεο ησλ
Απξίιην κε Αζβεζηνχρν Νηηξηθή ελψ γίλνληαη θαη δηαθπιηθνί ςεθαζκνί κε θάιην ησλ
Ηνχλν. Ζ ιίπαλζε γίλεηαη κε δηαζπνξά κε ην ρέξη θαη ελζσκάησζε κε θξέδα.
Ζ δηδαληνθηνλία γίλεηε κε εθαξκνγή roundup ην Μάην θαζψο θαη θνπή κε ρνξηνθνπηηθφ
ηνλ Ηνχλην - Ηνχιην.
Άξδεπζε γίλεηαη κε επηθαλεηαθά θαιή πνηφηεηαο λεξά κε ηελ κέζνδν ηεο θαηάθιηζεο κε
απιάθηα. Γίλνληαη 4-5 αξδεχζεηο μεθηλψληαο ηνλ Αχγνπζην.
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Κιαδέκαηα: ηνλ Ηαλνπάξην – Φεβξνπάξην έρνπκε ην θιάδεκα θαξπνθνξίαο, ηνλ Ηνχλην
γίλεηαη αθαίξεζε ηεο ηαρπθπνχο βιάζηεζεο ελψ ηέινο ην Ννέκβξην γίλεηαη ην θπξίνο
θιάδεκα.
Αξαίσκα: γίλεηαη κε αθαίξεζε θαξπψλ ησλ Ηνχλην – Ηνχιην
πγθνκηδή: γίλεηαη κε ην ρέξη ηέινο επηεκβξίνπ.
Φπηνπξνζηαζία:
Ξεθηλάεη ηνλ Μάξηην κε ρεηκεξηλνχο πνιηνχο θαη ζπλερίδεηαη ησλ Απξίιην – Μάξηην κε
ςεθαζκνχο γηα θνπδηθιάδην κε ραιθνχρα ζθεπάζκαηα. Οη ςεθαζκνί γηα ηελ θαξπφθαςα,
πνπ απνηειεί θαη ηνλ θπξηφηεξν ερζξφ ηεο κειηάο, μεθηλνχλε ηνλ Ηνχλην κέρξη ηνλ Ηνχιην.
Παξαγφκελν πξντφλ
Νσπφ θφθθηλν κήιν
Μνξθή εκπνξίαο πξντφληνο
Σν πξντφλ εκπνξεχεηαη λσπφ, ζπζθεπαζκέλν θαη δηαρσξηζκέλν ζε πνηνηηθέο θαηεγνξίεο.
πζθεπαζία
Σν πξντφλ αθνχ δηαρσξηζηεί ζε πνηνηηθέο θαηεγνξίεο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ
ζπλεηαηξηζκνχ Εαγνξάο , ζπζθεπάδεηαη ζε ραξηνθηβψηηα ή πιαζηηθέο θινχβεο.
Δκπνξία πξντφληνο
Ζ εκπνξία ησλ κήισλ Εαγνξίλ γίλεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηνλ Αγξνηηθφ ζπλεηαηξηζκφ
Εαγνξάο, ν νπνίνο δηαζέηεη ηα κήια κέζα απφ έλα νξγαλσκέλν δίθηπν πσιήζεσλ ζην
εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο αιιά θαη ζε πξννξηζκνχο ηνπ εμσηεξηθνχ.
Αληαγσληζηηθφηεηα
Σν πξντφλ είλαη άθξνο αληαγσληζηηθφ, κηαο θαη ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηνπ
πξνζδίδνπλ νη εδαθνθιηκαηηθέο ζπλζήθεο ηνπ Πειίνπ, ην θάλνπλ αζπλαγψληζην ζηελ
αγνξά. Ζ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ πξντφληνο πηζηεχεηαη φηη ζα απμεζεί κε ηελ πξνψζεζε
θαη πξνβνιή ηνπ Μήινπ Πειίνπ.
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4.2 Σεύρνο πξνδηαγξαθώλ – Φάθεινο ππνςεθηόηεηαο γηα πξντόληα πνηόηεηαο
Ο Υαξαθηεξηζκφο ησλ πξντφλησλ ζαλ πξντφληα πνηφηεηαο, πεξλάεη κέζα απφ έλα
ζχλνιν πξνδηαγξαθψλ, απαηηήζεσλ θαη δηαδηθαζηψλ ηα νπνία κεηά ηελ ηθαλνπνίεζε
ζνπο κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε πηζηνπνίεζε ηνπ πξντφληνο σο πξντφλ πνηφηεηαο. Οη
δηαδηθαζίεο θαη νη πξνδηαγξαθέο πεξηγξάθνληαη ζε θάζε έλα απφ ην παξαθάησ
ζπζηήκαηα πνηφηεηαο (Βηνινγηθή Γεσξγία, Οινθιεξσκέλε Γηαρείξηζε Παξαγσγήο θαη
ISO). ηελ ζπλέρεηα αλαιχνληαη νη πξνδηαγξαθέο θαη ην ζχλνιν ησλ παξακέηξσλ πνπ
απαηηνχληαη γηα ηελ δεκηνπξγία θαθέινχ ππνςεθηφηεηαο ησλ παξαπάλσ ζπζηεκάησλ.
4.2.1. Βηνινγηθή γεσξγία θαη παξαγσγή.
Οη αξρέο γηα ηελ βηνινγηθή παξαγσγή ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ
Καλνληζκφ (ΔΟΚ) 2092/91 θαη ηνλ ζπκπιεξσκαηηθφ Καλνληζκφ 1804/1999 γηα ηα
θηελνηξνθηθά πξντφληα, πεξί ηνπ βηνινγηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο γεσξγηθψλ πξντφλησλ
θαη ησλ ζρεηηθψλ ελδείμεσλ ζηα γεσξγηθά πξντφληα θαη ζηα είδε δηαηξνθήο. Ο
Καλνληζκφο πξνζδηνξίδεη ηνπο θαλφλεο παξαγσγήο, ηελ κέγηζηε πεξηεθηηθφηεηα ζε
νξηζκέλεο νπζίεο, ην ζχζηεκα ειέγρνπ θαη ηηο ελδείμεηο πνηφηεηαο πνπ πξέπεη λα
πιεξνχλ ηα γεσξγηθά πξντφληα πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ δηαηξνθή, ψζηε λα απνθηνχλ
ην δηθαίσκα ηεο ζήκαλζεο, σο "βηνινγηθά".
Οη βαζηθέο αξρέο, πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ Καλνληζκφ, πξέπεη λα έρνπλ εθαξκνζζεί
ζηα αγξνηεκάρηα, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ κεηαηξνπήο ηνπιάρηζηνλ ηξία έηε πξηλ
ηε ζπνξά ή, ζηελ πεξίπησζε ησλ πνιπεηψλ θαιιηεξγεηψλ εθηφο απφ ηα ιηβάδηα,
ηνπιάρηζηνλ ηξία έηε πξηλ ηελ πξψηε ζπγθνκηδή ησλ πξντφλησλ, φπσο ηα κε
κεηαπνηεκέλα θπηηθά γεσξγηθά πξντφληα θαη ηα πξντφληα αλζξψπηλεο δηαηξνθήο πνπ
απνηεινχληαη θαηά θχξηα ιφγν απφ έλα ή πεξηζζφηεξα ζπζηαηηθά θπηηθήο πξνέιεπζεο.
Πξνυπφζεζε γηα ηελ παξαγσγή βηνινγηθψλ πξντφλησλ απνηειεί ε ηήξεζε αξρείσλ απφ
ηνλ παξαγσγφ κε ηελ θαηαγσγή, ηε θχζε, ηηο πνζφηεηεο ησλ πξψησλ πιψλ πνπ
ρξεζηκνπνηεί, αιιά θαη ηνπο παξαιήπηεο ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ πνπ παξάγεη.
Οη

πξνυπνζέζεηο

γηα

ηελ

παξαγσγή

βηνινγηθψλ

πξντφλησλ

ζηηο

γεσξγηθέο

εθκεηαιιεχζεηο αθνξνχλ ηε ιίπαλζε θαη ηε θπηνπξνζηαζία θαη ζηηο εθκεηαιιεχζεηο
κεηαπνίεζεο, πνπ παξάγνπλ θπηηθά πξντφληα, αθνξνχλ ηηο κεζφδνπο θαη ηηο ηερληθέο
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κεηαπνίεζεο θαη ζπζθεπαζίαο, νη νπνίεο πξέπεη λα είλαη ζχκθσλεο κε ηελ Kνηλνηηθή ή
ηελ Δζληθή Ννκνζεζία γηα ηα ηξφθηκα.
Με ιίγα ιφγηα, ε βηνινγηθή γεσξγία ρξεζηκνπνηεί ήπηεο ηερληθέο θαιιηέξγεηαο θαη
πξντφληα θπηνπξνζηαζίαο θαη ιίπαλζεο, πνπ δελ απνηεινχλ θίλδπλν γηα ην πεξηβάιινλ,
αμηνπνηψληαο ηηο ζχγρξνλεο θαηαθηήζεηο ηεο επηζηήκεο, ηεο εκπεηξίαο θαη ηεο ληφπηαο
παξάδνζεο. ην ζεκείν απηφ ρξεηάδεηαη λα δηεπθξηληζηεί φηη ε βηνινγηθή παξαγσγή δε
ζα πξέπεη λα ηαπηίδεηαη κε ηελ παξαδνζηαθή γεσξγία, θαζψο δελ απνηειεί επηζηξνθή
ζηε «ιίζηλε επνρή», φπσο ζπρλά ηεο θαηαινγίδεηαη, φπσο επίζεο θαη κε ηελ πιήξε
εγθαηάιεηςε ησλ θαιιηεξγεηψλ (αθαιιηέξγεηα), αιιά κπνξεί θαη αμηνπνηεί θάζε
θαηλνχξγηα επηζηεκνληθή γλψζε, ζην βαζκφ πνπ απηή ιεηηνπξγεί ζε αξκνλία κε ηηο
θπζηθέο δηαδηθαζίεο θαη φρη ελάληηά ηνπο.
Βαζίδεηαη δειαδή ζε κηα δηαθνξεηηθή θηινζνθία απφ εθείλε ηεο ζπκβαηηθήο γεσξγίαο
πνπ αληηπξνζσπεχεη ζήκεξα ηνλ θιαζηθφ ηξφπν παξαγσγήο γεσξγηθψλ πξντφλησλ
επηδηψθνληαο ηε κεγηζηνπνίεζε ησλ απνδφζεσλ κε εληαηηθή θαιιηέξγεηα θαη πςειέο
θαηά θαλφλα εηζξνέο ρεκηθψλ ιηπαζκάησλ θαη γεσξγηθψλ θαξκάθσλ.
Σέινο, ε βηνινγηθή γεσξγία πξέπεη λα δηαθνξνπνηείηαη θαη απφ ηελ νινθιεξσκέλε
γεσξγία πνπ έρεη ήδε πηνζεηεζεί απφ πνιινχο παξαγσγνχο ηεο θεληξηθήο θαη βφξεηαο
Δπξψπεο, κηα πην ήπηα κνξθή γεσξγίαο ζηελ νπνία νδεγείηαη ηειεπηαία ε ζπκβαηηθή,
θάησ απφ ηε γεληθφηεξε θαηαθξαπγή γηα αιφγηζηε ρξήζε ρεκηθψλ πξντφλησλ ζηε
γεσξγηθή πξάμε.
Βέβαηα θάπνηεο απφ ηηο αξρέο ηεο νινθιεξσκέλεο γεσξγίαο, φπσο ε ρξήζε ήπησλ
θαιιηεξγεηηθψλ ηερληθψλ ή ε επηινγή θαη θαιιηέξγεηα ησλ εηδψλ εθείλσλ πνπ
πξνζαξκφδνληαη θαιά ζε κηα πεξηνρή, πηνζεηνχληαη, ζε γεληθέο γξακκέο, θαη απφ ηε
βηνινγηθή γεσξγία. Σαπηφρξνλα φκσο ππάξρνπλ θαη ζνβαξφηαηεο, λνκνηειεηαθέο ζα
έιεγε θαλείο δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμχ ηνπο, φπσο ην γεγνλφο φηη ζηε βηνινγηθή γεσξγία
δελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε νπνηνπδήπνηε ζπλζεηηθνχ ρεκηθνχ κέζνπ, θάηη πνπ δελ ηζρχεη
βέβαηα ζηελ νινθιεξσκέλε γεσξγία, φπνπ απηφ πνπ βαζηθά επηδηψθεηαη είλαη ε
ειαρηζηνπνίεζε ησλ δφζεσλ ησλ θαξκάθσλ κε ηελ επηινγή ηνπ πιένλ θαηάιιεινπ
ρξφλνπ επέκβαζεο.
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Ζ Βηνινγηθή Γεσξγία ζήκεξα δελ είλαη απιά κηα κέζνδνο παξαγσγήο αιιά απνηειεί κηα
νινθιεξσκέλε πξφηαζε γηα ηε δσή θαη αλαπηχρζεθε σο κηα απάληεζε ζηα πξνβιήκαηα
ηεο ζπκβαηηθήο βηνκεραλνπνηεκέλεο γεσξγίαο.
Με ηε κέζνδν ηεο βηνινγηθήο θαιιηέξγεηαο :


Αληηκεησπίδνληαη νη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηεο εληαηηθήο εμάληιεζεο ησλ εδαθψλ θη
απηφ επηηπγράλεηαη ηδηαίηεξα κε ηε ζπζηεκαηηθή αλαβάζκηζε ηεο γνληκφηεηαο ηνπ
εδάθνπο, ηελ αλάπηπμε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη ηεο ζπλνιηθήο πξνζηαζίαο ησλ
θπζηθψλ πφξσλ.



Ζ δηαρείξηζε ηεο θαιιηεξγήζηκεο γεο δηακνξθψλεηαη ζχκθσλα κε ζχγρξνλα
επηζηεκνληθά δεδνκέλα σο έλα νηθνζχζηεκα, ην νπνίν εμαζθαιίδεη κηα ζπλερή
παξαγσγή θαη επάξθεηα ζε αγξνηηθά πξντφληα κεγάιεο πνηνηηθήο αμίαο - ρσξίο
πςειέο εηζξνέο θαη πξνβιεκαηηθά πιενλάζκαηα.



Παξάιιεια δεκηνπξγνχληαη ζηε Βηνινγηθή Γεσξγία λέεο ζέζεηο απαζρφιεζεο απφ
ηε δήηεζε εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ε Βηνινγηθή Γεσξγία είλαη κηα
παξέκβαζε ζηελ αγξνηηθή παξαγσγή θαη ζεκαηνδνηεί ζηα πιαίζηα ηεο ηνπηθήο
αεηθνξηθήο αλάπηπμεο κηα ήπηα γεσξγηθή κέζνδν πνπ ζεσξείηαη σο ε ζεκαληηθφηεξε
θαηεχζπλζε κηαο λέαο αγξνηηθήο πνιηηηθήο.

Ζ βηνινγηθή γεσξγία απνηειεί κηα ελδηαθέξνπζα απάληεζε ζε ζέκαηα δσηηθήο ζεκαζίαο
πνπ αληηκεησπίδεη ζήκεξα ν αγξνηηθφο θφζκνο. Σν γεγνλφο απηφ έρεη σζήζεη ηελ Δ.Δ.
ζην λα «αγθαιηάζεη», ηα ηειεπηαία ρξφληα, ην ρψξν ησλ βηνθαιιηεξγεηψλ θαη λα
ζεζκνζεηήζεη θίλεηξα γηα ηελ παξαπέξα εμάπισζή ηνπ.
Έηζη, ζηελ πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή ηεο Δ.Δ. ζπκπεξηιακβάλεηαη κε ζαθήλεηα ε έλλνηα
ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο θαη ζηα πιαίζηα ηνπ θαλνληζκνχ 2078/92 πξνβιέπνληαη
εληζρχζεηο γηα αγξφηεο πνπ απνθαζίδνπλ λα εθαξκφζνπλ ηηο αξρέο ηεο, κε ζηφρν πάληα
έλα γεσξγφ, φρη κφλν παξαγσγφ, αιιά θαη πξνζηάηε ηνπ πεξηβάιινληνο. Αθφκα,
πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε γλεζηφηεηα ηεο βηνινγηθήο παξαγσγήο θαη ε ζήκαλζε
αληίζηνηρα ελφο πξντφληνο σο βηνινγηθνχ, ε Δ.Δ. έρεη εθδψζεη θαη ζέζεη ζε εθαξκνγή,
απφ ηνλ Ηνχιην ηνπ ‟91, ηνλ θαλνληζκφ 2092 «ζρεηηθά κε ην βηνινγηθφ ηξφπν παξαγσγήο
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γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη ησλ ζρεηηθψλ ελδείμεσλ ζηα γεσξγηθά πξντφληα θαη είδε
δηαηξνθήο», έλα θαλνληζκφ πνπ θαζηζηά πιένλ ηε βηνινγηθή γεσξγία «κέξνο ηνπ
επίζεκνπ ζθεληθνχ ηεο γεσξγίαο».
ΒΗΟΛΟΓΗΚΖ ΓΔΧΡΓΗΑ ΖΜΑΗΝΔΗ:
Λίπαλζε κφλν κε: ακεηςηζπνξά, ρισξή ιίπαλζε, θνπξηά- θνκπφζη, εθρπιίζκαηα θπηψλ.
Καηαπνιέκεζε ερζξώλ θαη αζζελεηώλ κφλν κε: εληνκνπαγίδεο κε θπηηθά εθρπιίζκαηα,
θπηηθά

απσζεηηθά

θαη

εληνκνθηφλα,

ζεηάθη,

απιά

ραιθνχρα

κεθπηνθηφλα.

Καηαπνιέκεζε δηδαλίσλ κφλν κε: επηθαλεηαθή θαιιηέξγεηα εδάθνπο, ζέξηζκα,
θιφγηζηξα, εδαθνθάιπςε, ειεγρφκελε βφζθεζε.
ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΗ

Ζ

ΥΡΖΖ

ΤΝΘΔΣΗΚΧΝ

-

ΥΖΜΗΚΧΝ:

ιηπαζκάησλ,

παξαζηηνθηφλσλ, δειεηεξίσλ , δηδαληνθηφλσλ, αληηβηνηηθψλ.
ΚΑΝΟΝΔ ΒΗΟΛΟΓΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΣΗ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΗ
Λίπαλζε
Ζ επθνξία θαη ε βηνινγηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ εδάθνπο πξέπεη λα δηαηεξνχληαη ή λα
απμάλνληαη ζηηο θαηάιιειεο πεξηπηψζεηο:
α)κε ηελ θαιιηέξγεηα ςπραλζψλ, κε ρισξά ιίπαλζε ή κε ηελ θαιιηέξγεηα βαζχξξηδσλ
θπηψλ ζηα πιαίζηα θαηάιιεινπ πνιπεηνχο πξνγξάκκαηνο ακεηςηζπνξάο
β)κε ηελ ελζσκάησζε ζην έδαθνο νξγαληθψλ απνζπληεζεηκέλσλ ή κε νπζηψλ πνπ
παξάγνληαη ζε εθκεηαιιεχζεηο ζπκκνξθνχκελεο πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο
θαλνληζκνχ. Μέρξηο φηνπ εγθξηζνχλ θνηλνί ηερληθνί θαλφλεο γηα ηε βηνινγηθή
θηελνηξνθία, ηα θηελνηξνθηθά ππνπξντφληα φπσο ε θνπξηά αγξνθηήκαηνο, κπνξνχλ λα
ρξεζηκνπνηνχληαη εάλ πξνέξρνληαη απφ θηελνηξνθηθέο εθκεηαιιεχζεηο πνπ ηεξνχλ ηνπο
ηζρχνληεο εζληθνχο θαλφλεο ή, εάλ, δελ ππάξρνπλ ηέηνηνη θαλφλεο, ηε δηεζλψο
αλαγλσξηζκέλε πξαθηηθή βηνινγηθήο θηελνηξνθίαο.
Σα άιια νξγαληθά ή αλφξγαλα ιηπάζκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζην παξάξηεκα ΗΗ (Κνπξηά
αγξνηηθψλ δψσλ, απνμεξακέλε θνπξηά θαη αθπδαησκέλε θνπξηά πνπιεξηθψλ, πγξά
απεθθξίκαηα δψσλ, ηχξθε, θχθηα θαη πξντφληα θπθηψλ, θ.ι.π) κπνξνχλ λα
ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν ζην βαζκφ πνπ ηα κέζα ησλ ζηνηρείσλ α) θαη β) δελ κπνξνχλ λα
θαιχςνπλ ηηο ζξεπηηθέο αλάγθεο ησλ θπηψλ ηεο ακεηςηζπνξάο ή ηεο θαηεξγαζίαο ηνπ
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εδάθνπο.
Γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ νξγαληθψλ ιηπαζκάησλ (compost) κπνξνχλ λα
ρξεζηκνπνηνχληαη θαηάιιεια παξαζθεπάζκαηα (βηνδπλακηθά παξαζθεπάζκαηα) κε
βάζε κηθξννξγαληζκνχο ή θπηά.
Φπηνπξνζηαζία
Ζ θαηαπνιέκεζε ησλ παξαζίησλ, ησλ αζζελεηψλ θαη ησλ δηδαλίσλ πξαγκαηνπνηείηαη κε
ηελ εθαξκνγή ησλ αθφινπζσλ κέηξσλ:
-επηινγή ησλ θαηάιιεισλ εηδψλ θαη πνηθηιηψλ,
-θαηάιιειν πξφγξακκα ακεηςηζπνξάο,
-κεραληθέο κέζνδνη θαιιηέξγεηαο,
-πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ ερζξψλ ησλ παξαζίησλ κε ηε ιήςε θαηάιιεισλ κέηξσλ (π.ρ.
θξάθηεο απφ θπηά, θσιηέο, δηαζπνξά ερζξψλ),
-θαηαζηξνθή ησλ δηδαλίσλ κε θσηηά.
Σα πξντφληα ηνπ παξαξηήκαηνο ΗΗ (Αδαδηξαρηίλε, θεξί κειηζζψλ, πδξνιπφκελεο
πξσηεΐλεο, εθρχιηζκα απφ Nicotiana tabacum, θπζηθέο ππξεζξίλεο, ξνηελφλε,
κηθξννξγαληζκνί, θεξνκφλεο, ραιθφο, ζαπνχλη, παξαθηλέιαην, νξπθηέιαην, ζείν θ.ι.π)
κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη κφλνλ ζε πεξηπηψζεηο πνπ ε θαιιηέξγεηα θηλδπλεχεη
άκεζα.
ΠΟΗΟ ΚΑΗ ΠΧ ΔΛΔΓΥΔΗ
ηελ Διιάδα ππάξρνπλ ηξεηο ηδησηηθνί Οξγαληζκνί Διέγρνπ θαη Πηζηνπνίεζεο
Βηνινγηθψλ πξντφλησλ : "ΓΖΧ", ".Ο.Γ.Δ", ΦΤΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΠΔ". Οη ζρεηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο ππφθεηληαη ζηνλ βαζηθφ θαλνληζκφ 2092/91 θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ
φπνπ ηίζεληαη αλαιπηηθά νη πξνδηαγξαθέο (είδε νξγαληθήο ιίπαλζεο, θπηνπξνζηαζία,
επεμεξγαζία θαη ηππνπνίεζε , εκπνξία).
Ννκνζεηηθό πιαίζην
Ζ παξαγσγή γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη ηξνθίκσλ κε βηνινγηθφ ηξφπν ξπζκίδεηαη ζηελ
Δ.Δ κε ηνλ ΚΑΝ (ΔΟΚ) 2092/91 πνπ ζπκπιεξψζεθε κε ηνλ ΚΑΝ (ΔΚ) 1804/99
ζπκπεξηιακβάλνληαο ηνπο θαλφλεο παξαγσγήο ησλ θηελνηξνθηθψλ πξντφλησλ .
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Με ηελ ΚΤΑ 332221/11.01.2001 (ΦΔΚ 10Β') φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ΚΤΑ
351178/26.03.2001 (ΦΔΚ 381Β΄) πνπ πξνψζεζε ν Τπνπξγφο Γεσξγίαο πξνζδηνξίδεηαη ε
δέζκε ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ
παξαγσγήο πξντφλησλ βηνινγηθήο γεσξγίαο ζηελ Διιάδα .
χκθσλα κε απηή ηελ θνηλή Τπνπξγηθή απφθαζε ην Τπνπξγείν Γεσξγίαο εγθαζηζηά ζην
εμήο ζχζηεκα ειέγρνπ παξαγσγήο πξντφλησλ βηνινγηθήο γεσξγίαο θαη θηελνηξνθίαο ην
νπνίν δηαρεηξίδνληαη νη εμήο αξρέο:


Ο Τπνπξγφο Γεσξγίαο σο αξρή έγθξηζεο ησλ Οξγαληζκψλ ειέγρνπ,



Σν Τπνπξγείν Γεσξγίαο σο επνπηεχνπζα αξρή ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ



Ο Ο.Π.Δ.ΓΔ.Π. - AGROCERT σο αξρή :
-

αμηνιφγεζεο θαη επίβιεςεο ησλ Οξγαληζκψλ Διέγρνπ

-

ρνξήγεζεο εληαίνπ εζληθνχ ζήκαηνο αλαγλψξηζεο ζηα ειιεληθά βηνινγηθά
πξντφληα



ειέγρνπ ηεο εκπνξίαο ησλ πξντφλησλ βηνινγηθήο γεσξγίαο.

Οη εγθεθξηκέλνη Οξγαληζκνί ειέγρνπ νη νπνίνη αζθνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ
πηζηνπνίεζε ησλ πξντφλησλ βηνινγηθήο γεσξγίαο θαη θηελνηξνθίαο θαζψο θαη
ηνλ έιεγρν ησλ επηρεηξεκαηηψλ πνπ εηζάγνπλ ηέηνηα πξντφληα απφ ηξίηεο ρψξεο.

Ση πξέπεη λα θάλεη έλαο παξαγσγόο, παξαζθεπαζηήο ή εηζαγσγέαο από ηξίηεο ρώξεο
πξνθεηκέλνπ λα έρεη ην δηθαίσκα λα ρξεζηκνπνηεί ηελ έλδεημε "βηνινγηθό" ζηα
παξαγόκελα, παξαζθεπαδόκελα ή / θαη εηζαγόκελα γεσξγηθά πξντόληα θαη είδε δηαηξνθήο;


Να ππνγξάςεη κηα ζχκβαζε ειέγρνπ κε νπνηνλδήπνηε εγθεθξηκέλν γηα ην ζθνπφ
απηφ, ζηελ Διιάδα, Οξγαληζκφ Διέγρνπ θαη Πηζηνπνίεζεο. Με ηε ζχκβαζε απηή
ππνβάιιεη ηε γεσξγηθή ηνπ εθκεηάιιεπζε/ επηρείξεζε ζην χζηεκα Διέγρνπ.



Να γλσζηνπνηήζεη ζηηο θαηά ηφπνπο Γ/λζεηο Γεσξγηθήο Αλάπηπμεο ησλ
Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ ηελ δξαζηεξηφηεηα παξαγσγήο, παξαζθεπήο ή/ θαη
εηζαγσγήο πξντφλησλ βηνινγηθήο γεσξγίαο, ζπκπιεξψλνληαο θαηά πεξίπησζε ηα
παξαθάησ έληππα γλσζηνπνίεζεο επηρεηξεκαηία:
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Ζ ζπκπιήξσζε ησλ ελ ιφγσ εληχπσλ είλαη ππνρξεσηηθή θαη πξέπεη λα γίλεηαη
εληφο 10 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο ειέγρνπ κε
εγθεθξηκέλν Οξγαληζκφ Διέγρνπ θαη Πηζηνπνίεζεο.

Βηνινγηθέο θαιιηέξγεηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο
Οπσξνθφξα
Διηέο ελη.
Αξσκαηηθά
Διηέο εθη.
Μειηέο
Ρνδ.-Αριαδηέο
Γακαζθ.-Βαηνκ.
Ακπγδαιηέο
Καξπδηέο
Οπσξνθφξα
Κεπεπηηθά
Κάζηαλα
Ακπέιη
ηηεξά

11
284
208
452,5
47,5
3
5
178
10,5
5
2
1
18,5
10

Μνξθέο εκπνξίαο- ζπζθεπαζίαο
ηελ πεξηνρή παξέκβαζεο δελ ππάξρεη νξγαλσκέλν δίθηπν εκπνξίαο βηνινγηθψλ
πξντφλησλ. Ζ ηνπηθή δηαθίλεζε ησλ πξντφλησλ γίλεηαη απφ απεπζείαο δηαλνκή ζε
καλάβηθα ηεο πεξηνρήο (ππάξρεη ην θαηάζηεκα πξάζηλε αγνξά ζηνλ Βφιν πνπ δηαθηλεί
κφλν βηνινγηθά πξντφληα), ζε εκπφξνπο ηεο Αζήλαο θαη Θεζζαινλίθεο, ζηηο
πηζηνπνηεκέλεο εηαηξίεο δηαθίλεζεο βηνινγηθψλ πξντφλησλ (Βηνδέπο θαη Βηνθχζε) αιιά
θαη αηνκηθή δηάζεζε ζε ιατθέο αγνξέο.
Σα βηνινγηθά πξντφληα νθείινπλ λα πσινχληαη απεπζείαο, ζε ζθξαγηζκέλεο
ζπζθεπαζίεο, απφ ηνλ παξαγσγφ ε παξαζθεπαζηή ζηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή ε δηαηίζνληαη
ζην εκπφξην σο πξνζπζθεπαζκέλα ηξφθηκα. ε πεξίπησζε απεπζείαο πψιεζεο απφ ηνλ
παξαγσγφ ε παξαζθεπαζηή ζηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή, δελ απαηηείηε ζθξαγηζκέλε
ζπζθεπαζία φηαλ ε ζπζθεπαζία επηηξέπεη ην ζαθή θαη αδηακθηζβήηεην δηαρσξηζκφ. Σα
πξντφληα ζηε ζήκαλζε θέξνπλ ην φλνκα ηνπ παξαγσγνχ, ηνπ παξαζθεπζηή ή ηνπ
πσιεηή θαζψο θαη ην φλνκα ή ηνλ θσδηθφ ηνπ νξγαληζκνχ ειέγρνπ.
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Σππνπνίεζε θαη ζπζθεπαζία ησλ βηνινγηθψλ πξντφλησλ ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο δελ
γίλεηαη, ηα πξντφληα νδεγνχληαη ζηνπο παξαπάλσ απνδέθηεο ζε κεγάιεο ζπζθεπαζίεο
πνπ δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ηελ θχζε ηνπ πξντφληνο.
Αληαγσληζηηθόηεηα
Ζ βηνινγηθή θαιιηέξγεηα έρεη πξννπηηθέο αλάπηπμεο ζηε ρψξα κάο, εάλ ιεθζεί ππφςε
φηη ηα βηνινγηθά πξντφληα έρνπλ δηεηζδχζεη ζηελ αγνξά ηξνθίκσλ θαη απνηεινχλ
γεγνλφο ηφζν γηα ηνλ παξαγσγφ, φζν θαη γηα ηνλ θαηαλαισηή. Πάλησο, ζηε ρψξα καο
είλαη αμηνζεκείσην ην γεγνλφο, φηη ε εληππσζηαθή αχμεζε ηεο αλάπηπμεο δελ
ζπλνδεχηεθε απφ ηελ αχμεζε ηεο εκπνξίαο ηνπο, κε απνηέιεζκα ν θαηαλαισηήο λα κε
βξίζθεη πάληνηε ζηελ αγνξά βηνινγηθά πξντφληα.
Μεγάινο αξηζκφο εξεπλψλ δείρλεη φηη ππάξρεη ελδηαθέξνλ απφ ηελ πιεπξά ησλ
θαηαλαισηψλ γηα βηνινγηθά πξντφληα. Δπίζεο, ν ηξφπνο δσήο ηνπ ζεκεξηλνχ αλζξψπνπ,
κε ιηγνζηφ δηαζέζηκν ρξφλν, έρεη θαζηεξψζεη θαηαλαισηηθέο ζπλήζεηεο γηα πξντφληα πνπ
πξνζηαηεχνπλ ηελ πγεία ηνπ. Πεξηνξηζηηθφ, φκσο, παξάγνληα παίδνπλ νη πςειέο ηηκέο
ησλ βηνινγηθψλ πξντφλησλ θαη φρη ε πνηφηεηα ηνπο.
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4.2.2. Οινθιεξσκέλε Γηαρείξηζε ηεο Παξαγσγήο
Δίλαη ην ζχζηεκα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα πνπ ζηνρεχεη ζηελ
παξαγσγή αζθαιψλ θαη πγηεηλψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ, ρσξίο ππνιεηκκαηηθφηεηα
θπηνθαξκάθσλ, ρσξίο ππεξθαηαλάισζε ιηπαζκάησλ, κε πιήξσο ειεγρφκελεο θαη
θαηαγεγξακκέλεο δηαδηθαζίεο, ρσξίο λα δηαηαξαρζεί ην πεξηβάιινλ, κε ηήξεζε ησλ
απαηηήζεσλ θαη ησλ πξνδηαγξαθψλ. Ο ζθνπφο ινηπφλ είλαη ε άζθεζε ηεο γεσξγίαο κε
φξνπο πνπ ζέβνληαη ηελ πγεία θαη αζθάιεηα ηνπ θαηαλαισηή, ηελ πνηφηεηα ησλ
πξντφλησλ θαη ηαπηφρξνλα πξνάγνπλ ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.
Σξόπνη Δθαξκνγήο ηνπ πζηήκαηνο
Ζ δέζκεπζε φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ γηα ζπκκφξθσζε κε ηνπο θαλνληζκνχο, ηελ
λνκνζεζία θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ. Ζ αλάπηπμε δηαδηθαζηψλ
πνπ πξνζηαηεχνπλ ην πεξηβάιινλ φπσο ηελ αεηθνξία ηνπ εδάθνπο, ην λεξφ (πδξνθφξν
νξίδνληα), ηελ βηνπνηθηιηφηεηα (ζχλζεζε ρισξίδαο & παλίδαο, ηξνθηθή αιπζίδα θιπ),
ηνπο θπζηθνχο πφξνπο (εμάληιεζε πεγψλ ελέξγεηαο θιπ). Ζ θαηαλφεζε ησλ λνκηθψλ
απαηηήζεσλ θαη ε ζπλερήο ελεκέξσζε γηα ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία πνπ θαζνξίδεη ηηο
πξνδηαγξαθέο γηα ηελ θαηαιιειφηεηα θαη ηελ πνηφηεηα ησλ παξαγνκέλσλ απφ ηελ
γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε πξντφλησλ.
Σξόπνη Τινπνίεζεο ηνπ πζηήκαηνο


Πνιιαπιαζηαζηηθφ πιηθφ: επηβεβαίσζε φηη νη ζπφξνη πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ
είλαη πγηείο θαη δελ πξνέξρνληαη απφ γελεηηθή ηξνπνπνίεζε.



Γηαρείξηζε ηνπ εδάθνπο: ηεθκεξίσζε ησλ παξεκβάζεσλ ζην έδαθνο πνπ ζα
θαιιηεξγεζεί, φπσο κέηξεζε ηεο νξγαληθήο νπζίαο, κεραληθή θαηεξγαζία,
ζπκπίεζε ή δηάβξσζε ηνπ εδάθνπο, ακεηςηζπνξά, ρεκηθή απνιχκαλζε.



Λίπαλζε ησλ θπηψλ: ζρέδην ιίπαλζεο πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηηο πξαγκαηηθέο
απαηηήζεηο ζε ζξεπηηθά ζπζηαηηθά, ηηο ζπζηάζεηο γηα ηελ πνζφηεηα θαη ηνλ ηχπν
ηνπ ιηπάζκαηνο, ηνλ ρξφλν θαη ηελ ζπρλφηεηα εθαξκνγήο ησλ ιηπαζκάησλ (βάζε
εδαθνινγηθήο αλάιπζεο ή θπιινδηαγλσζηηθήο), ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ληηξηθψλ θαη
θσζθνξηθψλ θιπ.
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Άξδεπζε: ζρέδην δηαρείξηζεο ηνπ λεξνχ, ππνινγηζκφο ησλ απαηηήζεσλ ζε λεξφ,
θαζνξηζκφο ηεο κεζφδνπ άξδεπζεο θαη πνηφηεηα ηνπ αξδεπηηθνχ λεξνχ.



Φπηνπξνζηαζία:

ζρέδην

δηαρείξηζεο

θπηνπξνζηαζίαο,

επηινγή

θπηνπξνζηαηεπηηθνχ κέζνπ, θαηαγεγξακκέλεο ζπζηάζεηο γηα ηνλ ηχπν, ηελ
πνζφηεηα θαη ην ρξφλν εθαξκνγήο ηνπ κέζνπ θπηνπξνζηαζίαο βάζε ησλ
γεσξγηθψλ πξνεηδνπνηήζεσλ θαη θαζνξηζκφο ησλ κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο,
ηεθκεξησκέλεο αλαιχζεηο ππνιεηκκαηηθφηεηαο θπηνπξνζηαηεπηηθψλ κέζσλ.


πγθνκηδή: ρξφλνο θαη ηξφπνο ζπγθνκηδήο

Ζ νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε εκπεξηέρεη ηελ πξφιεςε θαη ηνλ έιεγρν ερζξψλ θαη
αζζελεηψλ θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ δηδαλίσλ κε ηε ρξήζε φισλ ησλ δηαζέζηκσλ
βηνινγηθψλ, ρεκηθψλ, θαιιηεξγεηηθψλ θαη άιισλ κεζφδσλ κε ζθνπφ ηελ επηθεξδή θαη
απνηειεζκαηηθή παξαγσγή, πνπ δελ δηαηαξάζζεη ηελ ηζνξξνπία ηεο θχζεο θαη
πξνζηαηεχεη ην πεξηβάιινλ.
Ζ Οινθιεξσκέλε Καηαπνιέκεζε απνζθνπεί ζηελ κείσζε ησλ δπζκελψλ επηδξάζεσλ
ηεο ρεκηθήο κεζφδνπ θαηαπνιέκεζεο θαη ζηελ παξαγσγή πξντφλησλ πςειήο πνηφηεηαο,
κε ηα ιηγφηεξα δπλαηφλ ππνιείκκαηα θαη κε ηελ ειάρηζηε δπλαηή επηβάξπλζε ηνπ
πεξηβάιινληνο απ' απηά. Σν ζχζηεκα ηεο Οινθιεξσκέλεο Γηαρείξηζεο είλαη έλα
ζχζηεκα νξγάλσζεο κηαο γεσξγηθήο εθκεηάιιεπζεο πνπ εκπεξηέρεη κεηαμχ άιισλ ηελ
Οξζή Γεσξγηθή Πξαθηηθή, ηελ Αζθάιεηα θαη Τγηεηλή ησλ εξγαδνκέλσλ, θαη ηελ
Αζθάιεηα Πξντφλησλ.
Ζ ρξεζηκνπνίεζε ησλ παξαζηηνθηφλσλ νπζηψλ, γίλεηαη κφλν φηαλ νη άιιεο ελαιιαθηηθέο
κέζνδνη δελ είλαη απνηειεζκαηηθέο θαη κε ηελ πξνυπφζεζε απηέο λα έρνπλ εθιεθηηθή
δξάζε θαη λα δηαζθαιίδνπλ ηελ πξνζηαζία ησλ σθέιηκσλ θαη ηελ αζθάιεηα ηνπ
εθαξκνζηή. Φπηνπξνζηαηεπηηθά πξντφληα, φπσο θεξνκφλεο, άιιεο ειθπζηηθέο νπζίεο
θαη εληνκνπαγίδεο, ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο ζ' απηφ ηνλ ηξφπν θαηαπνιέκεζεο.
Ζ πξφιεςε ηεο εκθάληζεο ελφο ερζξνχ ή κηαο αζζέλεηαο, έρεη κεγάιε ζεκαζία ζηελ
εθαξκνγή ηεο νινθιεξσκέλεο θπηνπξνζηαζίαο θαη ζηε κείσζε ηεο έληαζεο κηαο
πξνζβνιήο θαη θαζνξίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ εθαξκνγή ησλ Γεσξγηθψλ
Πξνεηδνπνηήζεσλ.

Ο

θαζνξηζκφο

ηνπ

ζσζηνχ

ρξφλνπ

παξέκβαζεο

κε

ηελ

παξαθνινχζεζε ησλ πιεζπζκψλ, ηε ζηάζκηζε ηεο αλεθηήο ππθλφηεηαο θαη ησλ νξίσλ
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επέκβαζεο γηα ηνπο ερζξνχο κηαο θαιιηέξγεηαο, απνηειεί θχξην ζεκείν γηα ηελ
Οινθιεξσκέλε Καηαπνιέκεζε.
ηε ζπλέρεηα ν ζπρλφο έιεγρνο ζηελ θαιιηέξγεηα είλαη απνθαζηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ
νξζνινγηθή αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ θπηνπξνζηαζίαο. Ο ζσζηφο ζρεδηαζκφο
Πξνγξάκκαηνο

Φπηνπξνζηαζίαο

απνηειεί

βαζηθφ ζηνηρείν

ηεο

επηηπρίαο

ηεο

Οινθιεξσκέλεο Γηαρείξηζεο.
Μέηξα θαη κέζα ηεο Οινθιεξσκέλεο Φπηνπξνζηαζίαο
Δπηινγή θαηάιιεισλ εηδώλ θαη πνηθηιηώλ
Σα θαιιηεξγνχκελα είδε θαη πνηθηιίεο πξέπεη λα είλαη φζν ην δπλαηφλ πξνζαξκνζκέλα
ζηηο εδαθνθιηκαηηθέο ζπλζήθεο θαη φζν ην δπλαηφλ αλζεθηηθά ζηνπο ερζξνχο θαη ηηο
αζζέλεηεο.
Καιιηεξγεηηθά θαη πξνιεπηηθά κέηξα

Ακεηςηζπνξά


Αγξαλάπαπζε



Αιιαγή ηνπ ηξφπνπ ή ηνπ ρξφλνπ θχηεπζεο ή ζπγθνκηδήο



Φχηεπζε θπηψλ-παγίδσλ



Γηαηήξεζε πιεζπζκψλ σθέιηκσλ ζηνλ αγξφ



Καιιηέξγεηα ηνπ εδάθνπο θαη ηδηαίηεξα ην φξγσκα θαη ην ζθάςηκν



Καηαζηξνθή θαη απνκάθξπλζε ησλ ππνιεηκκάησλ ηεο πξνεγνχκελεο
Καιιηέξγεηαο



Οξζή ρξήζε ηνπ λεξνχ θαη ιηπαζκάησλ



Απνθπγή ηεο ρξήζεο κνιπζκέλνπ λεξνχ ζηελ άξδεπζε
Υξήζε πγηψλ ή θαη αλζεθηηθψλ θπηψλ



Απνθπγή αλαπαξαγσγήο θαη δηαζπνξάο ησλ δηδαλίσλ



Έγθαηξε εθηέιεζε ησλ θαιιηεξγεηηθψλ εξγαζηψλ
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ΦΤΣΟΠΡΟΣΑΗΑ
Μεραληθά θαη άιια κέηξα


πιινγή ή παγίδεπζε επηβιαβψλ εληφκσλ (κε ρξσκνπαγίδεο θφιιαο,
θεξνκνληθέο παγίδεο θαη άιινπο ηξφπνπο) θαη κεραληθή ζχλζιηςε απηψλ



Πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ ερζξψλ ησλ παξαζίησλ κέζσ ηεο εμαζθάιηζεο
ζπλζεθψλ πνπ λα ηνπο επλννχλ (θπηηθνί θξάθηεο, ηφπνη θσιηάζκαηνο θ.ι.π.)



Κάιπςε εδάθνπο κε πιαζηηθφ γηα ηελ παξεκπφδηζε ηεο λχκθσζεο ερζξψλ
(ζξίπεο, ιπξηφκπδεο)



Απνιχκαλζε ηνπ εδάθνπο (ειηναπνιχκαλζε, απνιχκαλζε εδάθνπο κε δεζηφ
λεξφ ή αέξα, θ.α. ηξφπνπο) θαη θπηηθνχ πιηθνχ (απνιχκαλζε ζπφξσλ, θ.α.
ηξφπνπο)

Βηνινγηθή θαηαπνιέκεζε
Ζ βηνινγηθή θαηαπνιέκεζε επηηπγράλεηαη κε ηελ ρξήζε :
Α) Χθέιηκσλ αξπαθηηθψλ εληφκσλ
Β) Μηθξννξγαληζκψλ φπσο βαθηεξίσλ, κπθήησλ, ηψλ, λεκαησδψλ θαη άιισλ
Γ) Νεκαησδψλ ζθσιήθσλ
Βηνηερλνινγηθέο κέζνδνη
ηελ θαηεγνξία απηή ππάγνληαη κέζνδνη θαη ηερληθέο πνπ εθκεηαιιεχνληαη νξηζκέλα
βηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηδηαίηεξα νξηζκέλα ζηνηρεία ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ
εληφκσλ. Σέηνηεο κέζνδνη είλαη:

-

Μαδηθή παγίδεπζε (φπσο απηή πνπ εθαξκφδεηαη γηα ηελ πξνζηαζία ηεο
ειαηνπαξαγσγήο απφ ηνλ δάθν ηεο ειηάο, θαη ηελ πξνζηαζία ησλ εζπεξηδνεηδψλ απφ
ηελ κχγα ηεο Μεζνγείνπ)

-

Παξεκπφδηζε ηεο ζχδεπμεο κε ηε ρξήζε εμαηκηζηήξσλ θεξνκφλεο (κε απηφ ηνλ ηξφπν
εθαξκφδεηαη ε θαηαπνιέκεζε νξηζκέλσλ ιεπηδνπηέξσλ, φπσο γηα ην ξφδηλν ζθνπιήθη
ηνπ βακβαθηνχ, ε επδεκίδα ηνπ ακπειηνχ θαη ζεδάκηα)

-

Πξνζέιθπζε απφ θεξνκφλεο θαη ζαλάησζε αξζεληθψλ (φπσο ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο
θαξπφθαςαο ησλ κήισλ)
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-

Δλεξγνπνίεζε κεραληζκψλ αλζεθηηθφηεηαο ζην ίδην ην θπηφ
Ννκνζεηηθά θαη Κξαηηθά κέηξα
Αθνξνχλ κέηξα πνπ λνκνζεηνχληαη, ρξεκαηνδνηνχληαη, επηβάιινληαη θαη επηβιέπνληαη
απφ ην Κξάηνο ιφγσ ηεο ζεκαζίαο ηνπο γηα ην ζχλνιν ή ιφγσ ηεο θχζεψο ηνπο.
Σα κέηξα απηά αθνξνχλ ηελ θαηαπνιέκεζε νξηζκέλσλ νξγαληζκψλ ή αλαθέξνληαη ζηε
ρξήζε ησλ γεσξγηθψλ θαξκάθσλ ή ιήςε ζπζηεκαηηθψλ κέηξσλ ελαληίνλ κηαο
επηδεκηθήο αζζέλεηαο (εινλνζία). Έλα απφ ηα κέηξα απηά γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ
ερζξψλ ηεο θπηηθήο παξαγσγήο είλαη ν θπηνυγεηνλνκηθφο έιεγρνο.
Υεκηθά κέζα θαηαπνιέκεζεο
Ζ εθαξκνγή ηεο ρεκηθήο θαηαπνιέκεζεο γίλεηαη κφλν φηαλ θαη φπνπ θξίλεηαη
πξαγκαηηθά αλαγθαία θαη αλαπφθεπθηε θη εθφζνλ δελ ππάξρεη ελαιιαθηηθφο ηξφπνο
θαηαπνιέκεζεο. Απηφ ζπκβαίλεη φηαλ δελ έρεη αληηκεησπηζηεί έλα ή πεξηζζφηεξα
παξάζηηα απφ ηελ αξρή ηεο εκθάληζήο ηνπ θαη είλαη δχζθνιε ε αληηκεηψπηζή ζ' απηφ ην
ζεκείν κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν. ηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο Οινθιεξσκέλεο
Γηαρείξηζεο είλαη λα θξαηεζνχλ νη δεκηέο απφ ηνπο ερζξνχο θαη ηηο αζζέλεηεο κηαο
θαιιηέξγεηαο ζε νηθνλνκηθά αλεθηά επίπεδα. Έηζη γίλεηαη νξζνινγηθή ρξήζε ησλ
θπηνπξνζηαηεπηηθψλ νπζηψλ ιακβάλνληαο ππφςε ηηο επηθξαηνχζεο θάζε θνξά ζπλζήθεο
θαη ηηο ζρέζεηο επαηζζεζίαο θπηνχ- μεληζηή θαη παξαζίηνπ
Αλαδήηεζε Πιεξνθνξηψλ
Οη δηαξθψο απμαλφκελεο απαηηήζεηο ησλ αγνξψλ γηα πηζηνπνηεκέλα πξντφληα ζχκθσλα
κε ην ζχζηεκα Οινθιεξσκέλεο Γηαρείξηζεο, ψζεζε ηνλ AGROCERT ζηελ εθπφλεζε
ησλ πξνηχπσλ : AGRO 2-1 θαη AGRO 2-2. Σν AGRO 2-1 (πξνδηαγξαθή) πεξηιακβάλεη
γεληθέο απαηηήζεηο ζην ζχλνιν ηεο γεσξγίαο πνπ κπνξνχλ λα επηζεσξεζνχλ
αληηθεηκεληθά. Απνηειεί ην ζχλνιν ησλ αξρψλ γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηνπ πζηήκαηνο
Οινθιεξσκέλεο Γηαρείξηζεο. Σν δε AGRO 2-2 (Απαηηήζεηο γηα ηελ εθαξκνγή)
πεξηγξάθεη ηηο ηερληθέο θαη λνκηθέο απαηηήζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο ζηε θπηηθή παξαγσγή
πνπ ζπλνδεχνπλ ην πξφηππν AGRO 2-1. Πεξηιακβάλεη ηνπο γεληθνχο θαλφλεο Οξζήο
Γεσξγηθήο Πξαθηηθήο θαη ηα ζπλνδεπηηθά κέηξα θηινπεξηβαιινληηθήο άζθεζεο ηεο
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γεσξγίαο, ψζηε λα παξάγνπλ αζθαιή πνηνηηθά πξντφληα κε ηελ άξηζηε δηαρείξηζε ηνπ
πεξηβάιινληνο.
ην πλεχκα ηεο Οινθιεξσκέλεο Γηαρείξηζεο ν Δπξσπατθφο χλδεζκνο Φπηνπξνζηαζίαο
(European Crop Protection Association) ίδξπζε ην δηαδηθηπαθφ θφξνπκ IFIN (Integrated
Farming Information Network) κέζα ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δπξσπατθήο Τπεξεζίαο
Πεξηβάιινληνο θαη παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ Οινθιεξσκέλε Γηαρείξηζε,
βηβιηνγξαθία θαη ζηνηρεία ησλ κειψλ πνπ κεηέρνπλ ζην θφξνπκ.
Σα βήκαηα κέρξη ηελ Πηζηνπνίεζε είλαη ηα αθόινπζα :
1. χζηαζε Δθκεηάιιεπζεο
2. Οξηζκφο Δπηθεθαιήο
3. Οξηζκφο Δπηβιέπνληα
4. Γηεξεχλεζε Τπάξρνπζαο Καηάζηαζεο
5. Καζνξηζκφο Πνιηηηθήο
6. Καζνξηζκφο θνπψλ & ηφρσλ
7. Καζνξηζκφο Δπζπλψλ – Αξκνδηνηήησλ
8. ρεδηαζκφο πζηήκαηνο
9. Δθαξκνγή πζηήκαηνο
10. Δθπαίδεπζε Δκπιεθνκέλσλ
11. Δζσηεξηθέο Δπηζεσξήζεηο
12. Γηνξζσηηθέο Δλέξγεηεο
13. Αλαζθνπήζεηο Απφ Σε Γηνίθεζε
14. Αίηεζε ηνλ Οίθν Πηζηνπνίεζεο
15. Δπηζεψξεζε
16. Γηφξζσζε Απνθιίζεσλ
17. Πηζηνπνίεζε
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4.2.3. ύζηεκα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο ζεηξά ISO
H δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ην δηεζλέο αλαγλσξηζκέλν πξφηππν ηεο ζεηξάο
ISO πεξηιακβάλεη φιεο ηηο δηεξγαζίεο πνπ αθνξνχλ φιν ην ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ
κηαο επηρείξεζεο κε απψηεξν ζηφρν ηελ πνηφηεηα.
Ο ζρεδηαζκφο θαη ε εθαξκνγή ελφο ζπζηήκαηνο γηα ηελ πνηφηεηα επεξεάδεηαη απφ
ηηο δηάθνξεο αλάγθεο ελφο νξγαληζκνχ, ησλ ηδηαίηεξσλ αληηθεηκέλσλ ηνπ, ησλ
πξνκεζεπφκελσλ απφ απηφλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ θαζψο θαη ησλ
εθαξκνδφκελσλ δηεξγαζηψλ θαη εηδηθψλ πξαθηηθψλ.
Ζ δηαδηθαζία ζπκκφξθσζεο κε ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ πξνηχπσλ ΗSO
πεξηιακβάλεη :
 ηελ αλάιπζε - θαηαγξαθή ησλ παξαγόλησλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ ιεηηνπξγία ελόο
νξγαληζκνύ
 ηελ επηινγή ηνπ θαηαιιειόηεξνπ πξνηύπνπ αλά πεξίπησζε νξγαληζκνύ - εηαηξίαο
 ηελ δηαπίζησζε ησλ απνθιίζεσλ από ηηο - πξνηεηλόκελεο ζην πξόηππν πξνδηαγξαθέο
 ηελ πξνζέγγηζε - άξζε ησλ απνθιίζεσλ
 ηνλ πιήξε ζρεδηαζκό θαη θαηαγξαθή ηνπ ζπζηήκαηνο πνηόηεηαο ηνπ νξγαληζκνύ
 ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο ζηνλ νξγαληζκφ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο
ηεο δηαδηθαζίαο αλαζεσξήζεσλ - αλαπξνζαξκνγψλ ηνπ ζπζηήκαηνο θαηά ηελ
ιεηηνπξγία ηνπ
Σν ζχζηεκα πνηφηεηαο πξέπεη λα πεξηέρεη, ηφζν ζε επίπεδν ιεηηνπξγίαο, φζν θαη ζε
επίπεδν ηεθκεξίσζεο, αλαθνξέο, απαληήζεηο θαη δηαδηθαζίεο ζρεηηθά κε :
 ηελ εκπινθή ηεο δηνίθεζεο θαη ηελ ζπλεηζθνξά ηεο ζηελ δέζκεπζε ηεο εηαηξίαο
γηα ηελ δηαζθάιηζε πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ πξντφλησλ. ηα πιαίζηα απηά
δεηνχληαη :


ζαθήο δηαηχπσζε ηεο πνιηηηθήο Πνηφηεηαο ηεο εηαηξίαο θαη ηνπ ηξφπνπ
εθαξκνγήο ηεο
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νξγαλφγξακκα ηεο εηαηξίαο κε ζαθή αλαθνξά ζηηο ππεπζπλφηεηεο θαη
αξκνδηφηεηεο ηνπ πξνζσπηθνχ

 νξηζκφο ππεχζπλνπ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο πνπ δεζκεχεη ηελ εηαηξία ζε ζέκαηα
πνηφηεηαο θαη έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ ηήξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο

 ηνλ έιεγρν πινπνηεζηκόηεηαο κηαο παξαγγειίαο ή ζύκβαζεο, ψζηε λα
δηαζθαιίδεηαη ε αληαπφθξηζε ζηηο απαηηήζεηο ηνπ πειάηε, ζρεηηθά κε ηηο
πξνδηαγξαθέο ηνπ πξντφληνο, ηνλ ηξφπν θαη ηνλ ρξφλν παξάδνζεο θ.ι.π.
 ηνλ ηξφπν ζρεδίαζεο λέσλ πξντόλησλ, ηα ζηάδηα ειέγρνπ ηεο ζρεδίαζεο, ν
ηξφπνο επηβεβαίσζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ζρεδίαζεο λέσλ πξντφλησλ θαη
δηαζθάιηζεο ηεο ηππνπνηεκέλεο εηζαγσγήο ηνπο ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία
 ηνλ ηξφπν δηελέξγεηαο πξνκεζεηώλ, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε ηήξεζε ησλ
πξνδηαγξαθψλ ησλ πξνκεζεπφκελσλ πιηθψλ θαη ππεξεζηψλ
 ηνλ ηξφπν επηινγήο ησλ πξνκεζεπηώλ θαη ηελ δηαδηθαζία αξρηθήο θαη
επαλαιακβαλφκελεο αμηνιφγεζήο ηνπο
 ηνλ ηξφπν ζήκαλζεο θαη αλαγλώξηζεο ηνπ πξντφληνο, ψζηε λα επηηπγράλεηαη
ε -εθ ησλ πζηέξσλ- αλίρλεπζε θαη εμαθξίβσζε ησλ παξαγφλησλ πνπ
επέδξαζαλ θαηά ηελ δηαδηθαζία παξαγσγήο
 ηνλ ηξφπν παξαθνινύζεζεο θαη ειέγρνπ δηάθνξσλ δηεξγαζηώλ παξαγσγήο,
ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε ηήξεζε ησλ θξίζηκσλ παξακέηξσλ θαηά ηελ
παξαγσγή , κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηα ζεκεία, φπνπ ν έιεγρνο ησλ πξντφλησλ
δελ είλαη δπλαηφο ή ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ απνθηά ην πξντφλ απφ ηελ
δηεξγαζία δελ αληρλεχνληαη άκεζα ζηνλ πνηνηηθφ έιεγρν
 ηνλ ηξφπν ζπληήξεζεο ηνπ εμνπιηζκνύ παξαγσγήο, έηζη ψζηε λα
δηαζθαιίδεηαη ε παξαγσγή ζηηο πξνβιεπφκελεο ζπλζήθεο θαη πξνδηαγξαθέο
 ηνλ ηξφπν - ζπρλφηεηα ηνπ πνηνηηθνύ ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ
απνηειεζκάησλ γηα ηα εηζεξρφκελα πιηθά πνπ ελζσκαηψλνληαη ζην πξντφλ ή /
θαη ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηελ παξαγσγή
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 ηνλ ηξφπν - ζπρλφηεηα ηνπ πνηνηηθνύ ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ
απνηειεζκάησλ γηα ηα ελδηάκεζα θαη γηα ηα ηειηθά πξντφληα,
 ηνλ ηξφπν ζήκαλζεο ηεο πνηνηηθήο θαηάζηαζεο -κεηά ηνλ έιεγρν- γηα φια ηα
πιηθά θαη πξντφληα, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε ρξήζε κφλν ησλ ειεγκέλσλ θαη
θαηάιιεισλ πιηθψλ θαη ε πξνψζεζε κφλν ησλ ειεγκέλσλ θαη θαηάιιεισλ
πξντφλησλ
 ηνλ ηξφπν ειέγρνπ θαη παξαθνινύζεζεο ησλ νξγάλσλ κέηξεζεο θαη ειέγρνπ
πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνλ πνηνηηθφ έιεγρν ή θαηά ηνλ έιεγρν ησλ
δηεξγαζηψλ. ην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν πξνβιέπεηαη θαη ελδερφκελε
δηαθξίβσζε ησλ νξγάλσλ απηψλ, εθφζνλ νη κεηξήζεηο ηνπο ζεσξνχληαη
θξίζηκεο γηα ηα πξντφληα ή γηα ηηο δηεξγαζίεο παξαγσγήο. Σελ δηαθξίβσζε
νξγάλσλ δηελεξγνχλ - ζπλήζσο - δηαπηζηεπκέλνη νξγαληζκνί - εξγαζηήξηα νη
νπνίνη πηζηνπνηνχλ ηελ αθξίβεηα ησλ νξγάλσλ κε αλαγλσξηζκέλα
πηζηνπνηεηηθά
 ηελ δηαδηθαζία ρεηξηζκνύ ησλ πιηθώλ θαη πξντόλησλ, πνπ βξίζθνληαη εθηόο
πξνδηαγξαθώλ, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε κε πξνψζεζή ηνπο ζε ρξήζε σο
απνδεθηά πξντφληα. ην ζεκείν απηφ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα πξνψζεζεο
πξντφλησλ κε ραξαθηεξηζκφ ππνβαζκηζκέλεο πνηφηεηαο (π.ρ. β΄ δηαινγήο..)
 ηνλ ηξφπν αλαίξεζεο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ εληνπίδνληαη θαηά ηελ
παξαγσγή. Κάζε πξφβιεκα ζεκαληηθήο ζπνπδαηφηεηαο πνπ εκθαλίδεηαη, είηε
ζην ζχζηεκα πνηφηεηαο, είηε ζην πξντφλ πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη κε κηα
δηνξζσηηθή ελέξγεηα, ε νπνία θαηαγξάθεηαη θαη ηεξείηαη ζε αξρείν
 ηα πξνιεπηηθά κέηξα πνπ ιακβάλνληαη γηα ηελ κε επαλεκθάληζε
πξνβιεκάησλ, φπσο ε -ζε βάζνο - δηεξεχλεζε ησλ αηηίσλ, ν εληνπηζκφο θαη ε
άξζε ηεο πεγήο ηνπ πξνβιήκαηνο
 ηελ δηαδηθαζία απνζήθεπζεο, ζπζθεπαζίαο, ζπληήξεζεο θαη παξάδνζεο ησλ
πξντόλησλ, κε ηξφπν πνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ κέρξη
ηελ ηειηθή παξάδνζε ζηνλ πειάηε.
 ηνλ ηξφπν ηήξεζεο αξρείσλ πνπ αθνξνχλ ην ζχλνιν ηνπ ζπζηήκαηνο
πνηφηεηαο θαη πεξηιακβάλνπλ ζηνηρεία πνηνηηθψλ ειέγρσλ, ζηνηρεία
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πξνγξακκαηηζκνχ θαη πινπνίεζεο ηεο παξαγσγήο, ζηνηρεία πξνκεζεηψλ θαη
πξνκεζεπηψλ, ζηνηρεία ειέγρνπ θαη ζπληήξεζεο ηνπ εμνπιηζκνχ παξαγσγήο
θαη ησλ νξγάλσλ πνηνηηθνχ ειέγρνπ, ζηνηρεία κε ζπκκνξθνχκελσλ πξντφλησλ
θαη ηεο δηάζεζήο ηνπο, ζηνηρεία εθπαίδεπζεο πξνζσπηθνχ, ζηνηρεία
εζσηεξηθψλ επηζεσξήζεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο, δηνξζσηηθψλ θαη πξνιεπηηθψλ
ελεξγεηψλ θαζψο θαη παξαπφλσλ πειαηψλ θ.ι.π.
 ηνλ ηξφπν εζσηεξηθνύ ειέγρνπ ηνπ ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο, κε ηνλ
πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ηαθηηθψλ επηζεσξήζεσλ πνηφηεηαο, ζε
φια ηα - εκπιεθφκελα ζην ζχζηεκα πνηφηεηαο -ηκήκαηα ηεο εηαηξίαο
 ηελ δηαδηθαζία εληνπηζκνχ αλαγθψλ εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνύ, ηνλ
πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ πινπνίεζή ηνπο
 ηνλ ηξφπν εμππεξέηεζεο ησλ πειαηώλ κεηά ηελ πώιεζε, θαζψο θαη ηελ
δηαδηθαζία ππνδνρήο θαη δηεθπεξαίσζεο ησλ παξαπφλσλ πειαηψλ
Σν ζχζηεκα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο αθνξά φιε ηεο επηρείξεζε, φκσο δελ ππνρξεψλεη
ζηελ εκπινθή ησλ νηθνλνκηθψλ ηκεκάησλ (π.ρ. ινγηζηήξην).
Καηά ηελ ιεηηνπξγία, φκσο, ελφο πγηνχο - θαη πξνζαξκνζκέλνπ ζηηο απαηηήζεηο θαη
ζην κέγεζνο ηεο εηαηξίαο - ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο, πξνθχπηεη “απηφκαηε” αλάγθε
ελζσκάησζεο ζηνλ ηππνπνηεκέλν ηξφπν ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ ηκεκάησλ πνπ αξρηθά
δελ είραλ εληαρζεί ζην ζχζηεκα πνηφηεηαο.
ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ ΚΑΣΑ ISO9000
Σν χζηεκα Πνηφηεηαο ελφο νξγαληζκνχ κπνξεί λα έρεη ζρεδηαζηεί θαη λα
εθαξκφδεηαη ζχκθσλα κε ηα πξφηππα ηεο ζεηξάο ISO, απαηηείηαη φκσο θαη ε
πηζηνπνίεζή ηνπ, πξνθεηκέλνπ ε εηαηξία λα κπνξεί - επίζεκα - λα επηθαιείηαη ηελ
ζπκθσλία κε ηα πξφηππα.
Πηζηνπνίεζε ησλ ζπζηήκαηνο Πνηόηεηαο κηαο εηαηξίαο :
 απαηηνχλ νη πειάηεο, αιιά θαη νη ίδηεο νη επηρεηξήζεηο
 απνηειεί κέζν ηεθκεξίσζεο ηεο αμηνπηζηίαο ησλ επηρεηξήζεσλ
 είλαη ηζρπξφ εξγαιείν δηνίθεζεο θαη αλάπηπμεο
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 απνηειεί κέζν βειηίσζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο
Πηζηνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο πξνβιέπεηαη κφλν απφ ηξίηνπο αλεμάξηεηνπο ηνπ πηζηνπνηνχκελνπ - νξγαληζκνχο, νη νπνίνη έρνπλ αλαγλσξηζκέλν
δηθαίσκα ειέγρνπ - απνλνκήο πηζηνπνηεηηθνχ ζπκκφξθσζεο θαηά ISO
ηελ Διιάδα ζήκεξα, δξαζηεξηνπνηνύληαη ζε απηό ην πεδίν αξθεηνί, είηε ακηγώο
ειιεληθνί, είηε δηεζλείο νξγαληζκνί πηζηνπνίεζεο
Πξνθεηκέλνπ κηα εηαηξία λα πηζηνπνηεζεί θαηά ISO9000 απαηηείηαη ε παξαθάησ
δηαδηθαζία :
 ζχζηεκα πνηφηεηαο ζε πιήξε ιεηηνπξγία
 επηινγή θνξέα πηζηνπνίεζεο θαη αίηεζε
 πξνθαηαξθηηθέο επηζεσξήζεηο αμηνιφγεζεο (πξναηξεηηθά)
 επηζεψξεζε αμηνιφγεζεο
Καηά ηελ επηζεώξεζε αμηνιόγεζεο ειέγρεηαη :
 ε ζπκθσλία - ζπκβαηφηεηα ησλ γξαπηψλ ζηνηρείσλ ηνπ ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο κε
ην πξφηππν ISO
 ε ηήξεζε - εθαξκνγή ησλ γξαπηψλ ζηνηρείσλ ηνπ ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο ζηελ
πξάμε
Καηά ηελ επηζεώξεζε είλαη δπλαηόλ λα θαηαγξαθνύλ απνθιίζεηο από ην πξόηππν,
πνπ θαηαηάζζνληαη ζε :
 Κχξηεο κε ζπκκνξθψζεηο, δειαδή παληειήο έιιεηςε ή πιεκκειήο θαηαγξαθή κηαο
απαίηεζεο ηνπ πξνηχπνπ, ή κε εθαξκνγή ηέηνηαο δηαδηθαζίαο
 Απιέο κε ζπκκνξθψζεηο, δειαδή κεκνλσκέλεο απνθιίζεηο ζηελ ηεθκεξίσζε ή
ζηελ εθαξκνγή κηαο δηαδηθαζίαο.
Αλάινγα κε ηα επξήκαηα ηεο επηζεώξεζεο ην ζύζηεκα πνηόηεηαο πηζηνπνηείηαη
θαηά ISO ή όρη.
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4.3 Πξνπαξαζθεπή θαθέισλ ππνςεθηόηεηαο γηα εληνπηζκέλα πξντόληα
(ηνπιάρηζηνλ 1 ΠΟΠ, 1 ΠΓΔ θαη 1 πξντόλ ηδηνηππίαο)
Σα πξντφληα Πξνζηαηεπφκελεο Ολνκαζίαο Πξνέιεπζεο (Π.Ο.Π.) θαη Πξνζηαηεπφκελεο
Γεσγξαθηθήο Έλδεημεο (Π.Γ.Δ.) δηέπνληαη απφ ηνλ Καλνληζκφ (ΔΟΚ) 2081 / 92 ηνπ
πκβνπιίνπ ηεο 14εο Ηνπιίνπ 1992 ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ γεσγξαθηθψλ
ελδείμεσλ θαη ησλ νλνκαζηψλ πξνέιεπζεο ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη ηξνθίκσλ.
ηαλ, φκσο, έλα πξντφλ απνθηήζεη θήκε πνπ μεπεξλά ηα εζληθά ζχλνξα, κπνξεί λα
βξεζεί ζε κία αγνξά φπνπ θάπνηα πξντφληα, απηναπνθαινχληαη γλήζηα - ρσξίο λα είλαη θαη ρξεζηκνπνηνχλ ην ίδην φλνκα. Απηφο ν αζέκηηνο αληαγσληζκφο δελ απνζαξξχλεη κφλν
ηνπο παξαγσγνχο, αιιά παξαπιαλεί θαη ηνπο θαηαλαισηέο. Γη απηφ ην ιφγν, ην 1992, ε
Δπξσπατθή Κνηλφηεηα δεκηνχξγεζε ζπζηήκαηα, φπσο ηελ ΠΟΠ, ηελ ΠΓΔ θαη ην ΔΠΠΔ
γηα λα πξνσζήζεη θαη λα πξνζηαηεχζεη αγξνηηθά πξντφληα θαη ηξφθηκα.
Πξνζηαηεπόκελε Ολνκαζία Πξνέιεπζεο (ΠΟΠ) αθνξά ηελ νλνκαζία ελφο πξντφληνο
ηνπ νπνίνπ ε παξαγσγή, ε κεηαπνίεζε θαη ε επεμεξγαζία πξέπεη λα ιακβάλνπλ ρψξα ζε
κία νξηνζεηεκέλε γεσγξαθηθή πεξηνρή κε αλαγλσξηζκέλε ηερλνγλσζία. Ννείηαη ην
φλνκα κίαο πεξηνρήο, ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ηφπνπ ή ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο κίαο
ρψξαο, ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ πεξηγξαθή ελφο αγξνηηθνχ πξντφληνο ή ελφο
ηξνθίκνπ, πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ πεξηνρή απηή, ην ζπγθεθξηκέλν ηφπν ή ηε ρψξα απηή
θαη ηνπ νπνίνπ ε πνηφηεηα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά νθείινληαη θπξίσο ή απνθιεηζηηθά ζην
γεσγξαθηθφ πεξηβάιινλ. Σν πεξηβάιινλ απηφ πεξηιακβάλεη ηνπο θπζηθνχο θαη
αλζξψπηλνπο παξάγνληεο θαη ε παξαγσγή, ε κεηαπνίεζε θαη ε επεμεξγαζία ηνπ
πξντφληνο ιακβάλνπλ ρψξα ζηελ νξηνζεηεκέλε γεσγξαθηθή πεξηνρή.
Πξνζηαηεπόκελε γεσγξαθηθή έλδεημε (ΠΓΔ): Δδψ ν δεζκφο κε ηε γεσγξαθηθή πεξηνρή
παξακέλεη ηνπιάρηζηνλ γηα έλα απφ ηα ζηάδηα ηεο παξαγσγήο, ηεο κεηαπνίεζεο ή ηεο
επεμεξγαζίαο. Δπηπιένλ, ην πξντφλ λα επσθειείηαη ηνπ θαινχ ηνπ νλφκαηνο. Ννείηαη ην
φλνκα κηαο πεξηνρήο, ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ηφπνπ ή ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο κίαο
ρψξαο, ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ πεξηγξαθή ελφο αγξνηηθνχ πξντφληνο ή ελφο
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ηξνθίκνπ πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ πεξηνρή απηή, ην ζπγθεθξηκέλν ηφπν ή ηε ρψξα απηή
θαη ηνπ νπνίνπ κία ζπγθεθξηκέλε πνηφηεηα ή θήκε ή άιιν ραξαθηεξηζηηθφ, κπνξνχλ λα
απνδνζνχλ ζηε γεσγξαθηθή απηή πξνέιεπζε θαη ηνπ νπνίνπ ε παξαγσγή ή / θαη ε
κεηαπνίεζε ή / θαη ε επεμεξγαζία πξαγκαηνπνηνχληαη ζηελ νξηνζεηεκέλε γεσγξαθηθή
πεξηνρή.
Σν εηδηθό παξαδνζηαθό πξντόλ εγγπεκέλν (ΔΠΠΔ): δελ αλαθέξεηαη ζηελ πξνέιεπζε
ηνπ πξντφληνο, αιιά απνζθνπεί ζηελ αλάδεημε ηεο παξαδνζηαθήο ζχλζεζεο ή ηνπ
παξαδνζηαθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο ηνπ.
Σα Δηδηθά Παξαδνζηαθά Πξντφληα Δγγπεκέλα (ΔΠΠΔ) δηέπνληαη απφ ηνλ ΚΑΝ (ΔΟΚ)
2082/92 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 14εο Ηνπιίνπ 1992 γηα ηηο βεβαηψζεηο ηδηνηππίαο ησλ
γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη ησλ ηξνθίκσλ (ΔΔ L 208 ηεο 24.7.1992, ζ. 9).
Χο "ηδηνηππία" λνείηαη ην ζηνηρεία ή ην ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ δηα ησλ νπνίσλ έλα
γεσξγηθφ πξντφλ ή έλα ηξφθηκν δηαθξίλεηαη ζαθψο απφ άιια παξεκθεξή πξντφληα ή
ηξφθηκα πνπ αλήθνπλ ζηελ ίδηα θαηεγνξία.".
(εκείσζε: δειαδή νη ζπγθεθξηκέλεο ρπινπίηεο, π.ρ., λα είλαη παξαζθεπαζκέλεο κε
ζπληαγή ηέηνηα πνπ λα ηηο δηαθνξνπνηεί απφ φιεο ηηο άιιεο ρπινπίηεο ή νξεηλά κήια θαη
φρη πεδηλά)
Πξφθεηηαη γηα πξντφληα θπξίσο κεηαπνίεζεο, ε ζχζηαζε ησλ νπνίσλ ή / θαη ν ηξφπνο
παξαζθεπήο ηνπο έρνπλ ηζηνξία δεθαεηηψλ ή / θαη αηψλσλ πνιιέο θνξέο.
Γηα λα θαηνρπξσζνχλ ηα πξντφληα σο ΔΠΠΔ πξέπεη, ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ, λα
πιεξνχλ δχν βαζηθέο πξνυπνζέζεηο: λα είλαη ηδηφηππα, δειαδή λα παξνπζηάδνπλ
ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηα δηαθνξνπνηνχλ απφ άιια παξεκθεξή πξντφληα πνπ αλήθνπλ ζηελ
ίδηα θαηεγνξία θαη λα είλαη παξαδνζηαθά.
Ο ΚΑΝ (ΔΟΚ) 2082/92 ζα ελεξγνπνηεζεί ζηελ Διιάδα κε ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο
Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο, ψζηε λα γίλεη πξφζθιεζε πξνο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο
παξαγσγνχο θαη λα ππνβάιινπλ αηηήζεηο αλαγλψξηζεο ησλ πξντφλησλ ζηελ Κνηλφηεηα.
χκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ θαλνληζκφ εθηηκάηαη φηη :


ε πξνψζεζε ηδηφηππσλ πξντφλησλ κπνξεί λα απνηειέζεη ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα
γηα ηνλ αγξνηηθφ θφζκν, ηδίσο ζηηο κεηνλεθηηθέο ή απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο,
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ν θαηαλαισηήο πξέπεη, πξνθεηκέλνπ λα θάλεη θαιχηεξα ηελ επηινγή ηνπ, λα
δηαζέηεη ζαθείο θαη ζχληνκεο πιεξνθνξίεο πνπ ζα ηνλ ελεκεξψλνπλ επαθξηβψο
γηα ηα ηδηφηππα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηξνθίκνπ,



πξέπεη, επνκέλσο, γηα λα εμαζθαιηζζεί ε πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή, λα
ειέγρεηαη ε βεβαησκέλε ηδηνηππία ηνπο,



ε έλδεημε ζρεηηθά κε ηελ ηδηνηππία γεσξγηθνχ πξντφληνο ή ηξνθίκνπ, πξέπεη, γηα
λα είλαη δειεαζηηθή γηα ηνπο παξαγσγνχο θαη ηαπηφρξνλα αμηφπηζηε γηα ηνπο
θαηαλαισηέο, λα απνιαχεη έλλνκεο πξνζηαζίαο θαη λα απνηειεί αληηθείκελν
δεκνζίσλ ειέγρσλ".

Οη βεβαηψζεηο ηδηνηππίαο ζθνπεχνπλ λα βνεζήζνπλ ζηελ θαιχηεξε ελεκέξσζε ηνπ
θαηαλαισηή, αλαθέξνληαο επαθξηβψο ηα ηδηφηππα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξντφλησλ θαη
ηξνθίκσλ, θάλνληαο έηζη γλσζηή ηελ πνηφηεηά ηνπο θαη βνεζψληαο λα δηαθξίλνληαη
ζαθψο απφ άιια παξεκθεξή πξντφληα.
Ζ αίηεζε γηα θαηαρψξεζε ελφο γεσξγηθνχ πξντφληνο ή ηξνθίκνπ ζην Κνηλνηηθφ Μεηξψν
βεβαηψζεσο ηδηνηππίαο κπνξεί λα ππνβιεζεί κφλν απφ κία νκάδα (πνπ κπνξεί λα είλαη
θάζε νξγάλσζε αλεμαξηήησο λνκηθνχ θαζεζηψηνο ή ζχλζεζεο, παξαγσγψλ ή θαη
κεηαπνηεηψλ) πνπ αθνξά ζην ίδην γεσξγηθφ πξντφλ ή ηξφθηκν. Ζ αίηεζε πξέπεη λα
απνδεηθλχεη φηη ην πξντφλ παξάγεηαη κε παξαδνζηαθφ ηξφπν, είηε παξάγεηαη απφ
παξαδνζηαθέο πξψηεο χιεο ή παξνπζηάδεη παξαδνζηαθή ζχζηαζε ή κεηαπνίεζε, ρσξίο ε
ηδηνηππία ηνπ λα νθείιεηαη ζηελ πξνέιεπζή ηνπ, ηε γεσγξαθηθή θαηαγσγή ηνπ ή ηελ
εθαξκνγή ηερλνινγηθήο θαηλνηνκίαο. Σν ηδηφηππν φλνκα πξέπεη λα είλαη παξαδνζηαθφ
θαη ζχκθσλν κε εζληθέο δηαηάμεηο ή λα έρεη θαζηεξσζεί απφ ηε ρξήζε.
Μεηξψν Δγγξαθήο Παξαδνζηαθψλ Πξντφλησλ
Άξζξν 3: ε Δπηηξνπή θαηαξηίδεη θαη δηαρεηξίδεηαη κεηξψν βεβαηψζεσλ ηδηνηππίαο ην
νπνίν πεξηιακβάλεη ηα νλφκαηα ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη ηξνθίκσλ ησλ νπνίσλ ε
ηδηνηππία έρεη αλαγλσξηζζεί ζε θνηλνηηθφ επίπεδν ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα θαλνληζκφ".

ΑΝ.Δ.Μ. Α.Δ
Μειέηε Δπηζήκαλζεο ηνπηθψλ πξντφλησλ πνηφηεηαο

91

Άξζξν 4: γηα λα θαηαρσξεζεί ζην κεηξψν έλα γεσξγηθφ πξντφλ ή ηξφθηκν πξέπεη λα
παξάγεηαη από παξαδνζηαθέο πξώηεο ύιεο, είηε λα παξνπζηάδεη παξαδνζηαθή
ζύζηαζε ή ηξόπν παξαγσγήο ή / θαη κεηαπνίεζεο πνπ λα ππάγεηαη ζηνπο
παξαδνζηαθνχο ηχπνπο παξαγσγήο ή / θαη κεηαπνίεζεο.
Γελ κπνξεί λα θαηαρσξείηαη γεσξγηθφ πξντφλ ή ηξφθηκν ε ηδηνηππία ηνπ νπνίνπ:


έγθεηηαη ζηελ πξνέιεπζε ή ζηε γεσγξαθηθή θαηαγσγή



νθείιεηαη απνθιεηζηηθά ζηελ εθαξκνγή κηαο ηερλνινγηθήο θαηλνηνκίαο"

Άξζξν 5: γηα λα θαηαρσξεζεί ην ηδηφηππν φλνκα πξέπεη λα είλαη παξαδνζηαθφ θαη
ζχκθσλν κε εζληθέο δηαηάμεηο ή λα έρεη θαζηεξσζεί απφ ηε ρξήζε
Άξζξν 6: γηα λα κπνξεί λα ιάβεη βεβαίσζε ηδηνηππίαο, έλα γεσξγηθφ πξντφλ ή έλα
ηξφθηκν πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζε πξνδηαγξαθέο, φπσο:


ηελ πεξηγξαθή ηεο κεζφδνπ παξαγσγήο



ηε κέζνδν παξαζθεπήο ηνπ γεσξγηθνχ πξντφληνο



ηα ζηνηρεία πνπ επηηξέπνπλ ηελ αμηνιφγεζε ηνπ παξαδνζηαθνχ ραξαθηήξα,
ζχκθσλα κε ην άξζξν 4



ηελ πεξηγξαθή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ γεσξγηθνχ πξντφληνο ή ηξνθίκνπ



ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ ηεο ηδηνηππίαο"

Άξζξν 14: ν Καλνληζκφο αλαθέξεη:
"ηα θξάηε κέιε κεξηκλνχλ ψζηε ην αξγφηεξν έμη κήλεο κεηά ηελ εκεξνκελία έλαξμεο
ηζρύνο ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ λα έρνπλ ζπζηαζεί δνκέο ειέγρνπ, ζθνπφο ησλ
νπνίσλ ζα είλαη λα εμαζθαιίδνπλ φηη ηα γεσξγηθά πξντφληα θαη ηα ηξφθηκα πνπ θέξνπλ
βεβαίσζε ηδηνηππίαο αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ησλ πξνδηαγξαθψλ".
*εκείσζε: ηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ γεσγξαθηθψλ ελδείμεσλ θαη ησλ
νλνκαζηψλ πξνέιεπζεο ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαζνξίδνληαη κε ηνλ Καλνληζκφ ηεο
ΔΟΚ 2037/93 L 185/28.7.93. Δδψ επίζεο ζα πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί φηη θάζε
πξνζηαηεπκέλν πξντφλ γεσγξαθηθήο πξνέιεπζεο ή νλνκαζίαο δελ είλαη θαη' αλάγθελ θαη
παξαδνζηαθφ
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Mέρξη ζήκεξα, ν έιεγρνο ηεο παξαγσγήο πξντφλησλ Π.Ο.Π θαη Π.Γ.Δ, γίλεηαη ζχκθσλα
κε ηα Π.Γ. 81/93 θαη 61/93 απφ ηηο Γ/λζεηο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ησλ Ννκαξρηαθψλ
Απηνδηνηθήζεσλ.
χκθσλα κε ηνλ ηδξπηηθφ λφκν ηνπ AGROCERT (Ν. 2637/98) εηζάγεηαη ε έλλνηα ηεο
πηζηνπνίεζεο ησλ πξντφλησλ απηψλ θαη ε αξκνδηφηεηα ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο
πηζηνπνίεζεο αλαηίζεηαη ζηνλ AGROCERT.
Ζ αξκνδηφηεηα απηή ζα ελεξγνπνηεζεί κε ηελ έθδνζε ζρεηηθήο ΚΤΑ, ε νπνία θαη ζα
πεξηγξάθεη ην αλακνξθσκέλν ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ πηζηνπνίεζε ησλ
ελ ιφγσ πξντφλησλ
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ΦΑΚΔΛΟ ΤΠΟΦΖΦΗΟΣΖΣΑ ΠΟΠ – ΠΓΔ
ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΟΚ) αξηζ. 2081/92 ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ
ΑΗΣΖΖ ΚΑΣΑΥΧΡΖΖ: ΑΡΘΡΟ 5
ΠΟΠ ( )

ΠΓΔ ( )

Αξηζκόο θαθέινπ πνπ δίδεηαη από ην θξάηνο κέινο:
1. Αξκόδηα ππεξεζία ηνπ θξάηνπο κέινπο
λνκα: Τπνπξγείν Γεσξγίαο, Γεληθή Γ/λζε Φπηηθήο Παξαγσγήο, Γ/λζε Γελδξ/θεο
Γ/λζε: Αραξλψλ 2, 10176, Αζήλα
Σειέθσλν: 2102124212
Φαμ:
2. Αηηώλ όκηινο
(Αίηεζε θαηαρψξεζεο κπνξεί λα ππνβάιιεη κφλν κία νκάδα ή, ππφ νξηζκέλεο
πξνυπνζέζεηο , έλα λνκηθφ ή θπζηθφ πξφζσπν. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο άξζξνπ,
σο «νκάδα» λνείηαη, αλεμάξηεηα απφ ηε λνκηθή κνξθή ή ζχλζεζε, θάζε νξγάλσζε
παξαγσγψλ ή/θαη κεηαπνηεηψλ ηνπο νπνίνπο αθνξά ην ίδην γεσξγηθφ πξντφλ ή ηξφθηκν
Μηα νκάδα, ή έλα θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, δελ κπνξεί λα ππνβάιιεη αίηεζε
θαηαρψξεζεο παξά κφλν γηα ηα γεσξγηθά πξντφληα ή ηξφθηκα πνπ παξάγεη ή επηηπγράλεη
θαηά ηελ έλλνηα ησλ Π.Ο.Π ή Π.Γ.Δ)
2.1 Ολνκαζία:
2.2 Γηεχζπλζε:
2.3 χλζεζε: Παξαγσγνί/κεηαπνηεηέο ( )

άιινη ( )

3. Σύπνο ηνπ Πξντόληνο (Βιέπε Πίλαθα):
4. Πεξηγξαθή ηεο ζπγγξαθήο ππνρξεώζεσλ:
4.1 Ολνκαζία:
(Οη νλνκαζίεο πνπ έρνπλ θαηαζηεί θνηλέο δελ θαηαρσξνχληαη.
Χο «νλνκαζία πνπ έρεη θαηαζηεί θνηλή» λνείηαη ην φλνκα ελφο γεσξγηθνχ πξντφληνο ή
ελφο ηξνθίκνπ ην νπνίν, αλ θαη αλαθέξεηαη ζηνλ ηφπν ή ηελ πεξηνρή φπνπ ην ελ ιφγσ
γεσξγηθφ πξντφλ ή ηξφθηκν έρεη παξαρζεί αξρηθά ή εκπνξεπζεί, έρεη πιένλ θαηαζηεί
θνηλφ φλνκα ελφο γεσξγηθνχ πξντφληνο ή ελφο ηξνθίκνπ.
Γηα λα δηαπηζησζεί αλ έλα φλνκα έρεη θαηαζηεί θνηλφ, ιακβάλνληαη ππφςε φινη νη
παξάγνληεο, θαη ηδίσο:
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- ε πθηζηακέλε θαηάζηαζε ζην θξάηνο κέινο απφ ην νπνίν πξνέξρεηαη ην φλνκα θαη ζηηο
πεξηνρέο θαηαλάισζεο,
- ε θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζε άιια θξάηε κέιε,
- ε νηθεία, εζληθή ή θνηλνηηθή, λνκνζεζία.
Έλα φλνκα δελ κπνξεί λα θαηαρσξεζεί σο νλνκαζία πξνέιεπζεο ή σο γεσγξαθηθή
έλδεημε φηαλ ζπγθξνχεηαη κε ην φλνκα θπηηθήο πνηθηιίαο)
4.2 Πεξηγξαθή:
(Πεξηιακβάλεη, ελδερνκέλσο, ηηο πξψηεο χιεο θαη ηα θπξηφηεξα θπζηθά, ρεκηθά,
κηθξνβηνινγηθά ή/θαη νξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ γεσξγηθνχ πξντφληνο ή ηνπ
ηξνθίκνπ)
4.3 Γεσγξαθηθή Πεξηνρή
(Γεσγξαθηθή νξηνζέηεζε θαη ελδερνκέλσο, ηα ζηνηρεία πνπ θαηαδεηθλχνπλ ηελ ηήξεζε
ησλ πξνυπνζέζεσλ φπσο αλαθέξνληαη ζηνλ νξηζκφ πξντφληνο σο Π.Ο.Π ή Π.Γ.Δ )
4.4 Ηζηνξηθφ:
(Σα ζηνηρεία πνπ απνδεηθλχνπλ φηη ην γεσξγηθφ πξντφλ ή ην ηξφθηκν θαηάγεηαη απφ ηε
γεσγξαθηθή πεξηνρή φπσο αλαθέξνληαη ζηνλ νξηζκφ πξντφληνο σο Π.Ο.Π ή Π.Γ.Δ)
4.5 Μέζνδνο παξαγσγήο:
(Σελ πεξηγξαθή ηεο κεζφδνπ παξαγσγήο ηνπ γεσξγηθνχ πξντφληνο ή ηνπ ηξνθίκνπ θαη,
ελδερνκέλσο, ηηο ηνπηθέο, ζεκηηέο θαη ζπλήζεηο κεζφδνπο. Δδψ πεξηγξάθνληαη ε
θαιιηεξγεηηθή ηερληθή , ε ζπγθνκηδή, ε κεηαθνξά, ε δηαινγή, ε ζπγθέληξσζε –
απνζήθεπζε θαη ε ζπζθεπαζία – ηππνπνίεζε )
4.6 Γεσγξαθηθφο δεζκφο κε ηελ πεξηνρή
(Σα ζηνηρεία πνπ απνδεηθλχνπλ ην δεζκφ κε ην γεσγξαθηθφ πεξηβάιινλ ή κε ηε
γεσγξαθηθή θαηαγσγή)
4.7 Φνξείο ειέγρνπ
(Mέρξη ζήκεξα, ν έιεγρνο ηεο παξαγσγήο πξντφλησλ Π.Ο.Π θαη Π.Γ.Δ, γίλεηαη ζχκθσλα
κε ηα Π.Γ. 81/93 θαη 61/93 απφ ηηο Γ/λζεηο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ησλ Ννκαξρηαθψλ
Απηνδηνηθήζεσλ. χκθσλα κε ηνλ ηδξπηηθφ λφκν ηνπ AGROCERT (Ν. 2637/98)
εηζάγεηαη ε έλλνηα ηεο πηζηνπνίεζεο ησλ πξντφλησλ απηψλ θαη ε αξκνδηφηεηα ηνπ
ειέγρνπ θαη ηεο πηζηνπνίεζεο αλαηίζεηαη ζηνλ AGROCERT. Ζ αξκνδηφηεηα απηή ζα
ελεξγνπνηεζεί κε ηελ έθδνζε ζρεηηθήο ΚΤΑ)
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λνκα: Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε Μαγλεζίαο Γ/λζε Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο
Γηεχζπλζε: Γηνηθεηήξην, ΣΚ 38001 ΒΟΛΟ
4.8 ήκαλζε
(ηα κέζα ζπζθεπαζίαο ηνπ πξντφληνο αλαγξάθεηαη ην φλνκα, θαζψο θαη νη ελδείμεηο
πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 7 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Π.Γ. 81/93)
4.9 Δζληθνί φξνη:
(Δθαξκφδνληαη νη γεληθέο δηαηάμεηο ηνπ Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο 81/93 γηα ηε
δηαδηθαζία παξαγσγήο πξντφλησλ Π.Ο.Π ή Π.Γ.Δ)
Άξηζκόο Δ.Κ:
Ζκεξνκελία Παξαιαβήο ηνπ πιήξνπο θαθέινπ

Πσο κπνξνύλ νη παξαγσγνί θαη νη επεμεξγαζηέο λα θαηαρσξήζνπλ ην όλνκα ελόο
πξντόληνο ;


Μία νκάδα παξαγσγψλ ζα πξέπεη λα θαζνξίζεη ην πξντφλ ζχκθσλα κε
ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο



Ζ νκάδα ζηέιλεη κία αίηεζε καδί κε ηηο πξνδηαγξαθέο ζηελ αλάινγε αξκφδηα
εζληθή ππεξεζία (Ννκαξρηαθή απηνδηνίθεζε Μαγλεζίαο Γ/λζε Αγξνηηθήο
Αλάπηπμεο, ε νπνία ζηελ ζπλέρεηα δηαβηβάδεη ην θάθειν ζην Τπνπξγείν
Γεσξγίαο)



Μειέηε ζε εζληθφ επίπεδν ε νπνία πξέπεη ελ ζπλερεία λα ζηαιεί ζηελ Δπηηξνπή



Γηαδηθαζίεο ειέγρνπ



Δάλ ην πξντφλ πιεξνί ηηο απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο, κία πξψηε δεκνζίεπζε ζηελ
Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο πιεξνθνξεί φινπο ηνπο
ελδηαθεξφκελνπο ζηελ ΄Δλσζε



Δάλ δελ ππάξμνπλ αληηξξήζεηο, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή δεκνζηεχεη ην φλνκα ηνπ
πξνζηαηεπκέλνπ πξντφληνο ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθψλ
Κνηλνηήησλ.
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ΦΑΚΔΛΟ ΤΠΟΦΖΦΗΟΣΖΣΑ ΠΟΠ – ΠΓΔ (ΓΗΑ ΚΑΣΑΝΑ ΠΖΛΗΟΤ)
ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΟΚ) αξηζ. 2081/92 ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ
ΑΗΣΖΖ ΚΑΣΑΥΧΡΖΖ: ΑΡΘΡΟ 5
ΠΟΠ ( X )

ΠΓΔ ( )

Αξηζκόο θαθέινπ πνπ δίδεηαη από ην θξάηνο κέινο:
1. Αξκόδηα ππεξεζία ηνπ θξάηνπο κέινπο
λνκα: Τπνπξγείν Γεσξγίαο, Γεληθή Γ/λζε Φπηηθήο Παξαγσγήο, Γ/λζε Γελδξ/θεο
Γ/λζε: Αραξλψλ 2, 10176, Αζήλα
Σειέθσλν: 2102124212
Φαμ:
2. Αηηνύζα νκάδα
2.1 Ολνκαζία:
Πξνηεηλφκελεο νκάδεο είλαη:
α) Ζ Έλσζε Αγξνηηθψλ πλ/ζκψλ Πειίνπ – Β. πνξάδσλ
β) Ο Αγξνηηθφο ζπλεηαηξηζκφο Μνπξεζίνπ
γ) Ο Αγξνηηθφο ζπλεηαηξηζκφο Εαγνξάο
2.2 Γηεχζπλζε:
α) Αγξηά Μαγλεζίαο
β) Μνχξεζη Μαγλεζίαο
γ) Εαγνξά Μαγλεζίαο
2.3 χλζεζε: Παξαγσγνί/κεηαπνηεηέο ( Υ )

άιινη ( )

3. Σύπνο ηνπ Πξντόληνο (Βιέπε Πίλαθα):
4. Πεξηγξαθή ηεο ζπγγξαθήο ππνρξεώζεσλ:
4.1 Ολνκαζία: Κάζηαλα Πειίνπ
4.2 Πεξηγξαθή:
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Σν παξαγφκελν πξντφλ είλαη ν θαξπφο κε ζθιεξφ ζθνχξν θαθέ πεξίβιεκα θαη ρλνπδσηφ
δεχηεξν θινχδη. Ο θαξπφο είλαη ρξψκαηνο ππφιεπθνπ θαη γιπθηάο γεχζεο, κεγάινπ
κεγέζνπο (3-4 εθαη.) ην βάξνο θαηά κέζν φξν είλαη 20-30 γξ.
Οη θαιιηεξγνχκελεο θαζηαληέο νη νπνίεο θχνληαη ζηελ δψλε πςνκέηξνπ ησλ 500κ, είλαη
παξαδνζηαθνί θαη δελ έρνπλ θαλνληθφ ζχζηεκα θχηεπζεο, δηφηη φια ηα θαζηαλφδελδξα
είλαη εκβνιηαζκέλα πάλσ ζε ππνθείκελα άγξηαο θαζηαληάο επί ηφπνπ φπσο βξέζεθαλ
ζηελ θχζε ην ρξφλν εκβνιηζκνχ ηνπο. εκεηψλεηαη „φηη ε ειηθία ησλ θαζηαληψλ είλαη
πνιχ κεγάιε θαη ππνινγίδεηαη φηη θπκαίλεηαη θαη μεπεξλά ηα 100 ρξφληα.
Σν θιίκα ηεο πεξηνρήο, νη εδαθνθιηκαηηθέο ζπλζήθεο, νη κέζνδνη θαιιηέξγεηαο, νη
ζπλζήθεο ζπγθνκηδήο θαη απνζήθεπζεο, ην κεξάθη ησλ παξαγσγψλ, ν παξαδνζηαθφο
ραξαθηήξαο θαη ηα ηδηαίηεξα νξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά (κεγάινο θαξπφο θαη
γιπθηά γεχζε) ηνπ παξαγφκελνπ θάζηαλνπ απνηεινχλ ηα ηδηαέηεξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ
θάλνπλ ηα θάζηαλα Πειίνπ ηδηαίηεξα μερσξηζηα.
4.3 Γεσγξαθηθή Πεξηνρή:
Ζ δψλε παξαγσγήο ησλ θάζηαλσλ ΠΖΛΗΟΤ νξηνζεηείηε κέζα ζηα δηνηθεηηθά φξηα ησλ
Γήκσλ θαη θνηλνηήησλ ηεο ΔΑ Πειίνπ – Β. πνξάδσλ. Ο ρψξνο παξαγσγήο θαη ηεο
κνξθήο απνζήθεπζεο θαη επεμεξγαζίαο έρεη ζαθψο γεσγξαθηθή νξηνζέηεζε, γη‟ απηφ θαη
ε αηηνχκελε αλαγλψξηζε ζα είλαη Πξντφλ Ολνκαζίαο Πξνέιεπζεο (Π.Ο.Π)
Μέζα ζηελ Εψλε απηή ππάξρνπλ ακηγείο θαζηαλεψλεο, κε νκνγελή δνκή, ρσξίο λα
ππάξρνπλ αθαηάιιειεο πεξηνρέο. Σν θάζηαλν παξάγεηαη ζπγθεθξηκέλα κέζα ζηα
δηνηθεηηθά φξηα ησλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ ηεο ΔΑ Πειίνπ – Β. πνξάδσλ
Κηζζόο, Μνύξεζη, Αλήιην, Αγ. Γεκήηξηνο, Πνπξί, Μαθξπξξάρε, Σζαγθαξάδα,
Εαγνξά, Ξνπξίρηη, Καιακάθη, Λακπηλνύ, Μαθξηλίηζα θαη Πνξηαξηά
ζνλ αθνξά ηε ζεκεξηλή θαηάζηαζε θαιιηεξγνχληαη 5250 ζηξέκκαηα κε 56.000 δέλδξα
ζηνπο 8 Γήκνπο θαη Κνηλφηεηεο Πνπ αλήθνπλ ζηελ Γεσγξαθηθή πεξηθέξεηα ηνπ Πειίνπ.
Ζ παξαγσγή θηάλεη ζηνπο 550 ηφλνπο εηεζίσο.
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4.4 Ηζηνξηθφ:
Οιφθιεξν ην Αλαηνιηθφ Πήιην, απφ ην Νενρψξη σο ην Πνπξί, παξνπζίαδε απφ πιεπξάο
θαιιηέξγεηαο νπσξνθεπεπηηθψλ θαη νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο πνιιέο νκνηφηεηεο ηνπο
ηειεπηαίνπο αηψλεο. Σα θπξηφηεξα ρσξηά, θηηζκέλα ζε πςφκεηξα πεξί ηα 500κ,
βξηζθφηαλ ζε πεξηνρή κε φρη ηφζν θαιφ θιίκα γηα θαιιηέξγεηα θαξπψλ θαη ελλννχζαλ
ζηηεξά, ιάδη θαη ζχθα. Πξάγκαηη ε πςειή πγξαζία ηεο πεξηνρήο, νη πνιιέο ρηνλνπηψζεηο
θαη ε έιιεηςε γφληκσλ επίπεδσλ εθηάζεσλ, έθαλε ην κέξνο αθαηάιιειν γηα θαιιηέξγεηα
ησλ ζεκαληηθψλ πξντφλησλ ηεο επνρήο εθείλεο. Τπήξρε βέβαηα κηθξή παξαγσγή
νπσξνθεπεπηηθψλ γηα ηηο αλάγθεο ησλ θαηνίθσλ θαη κεγάιε παξαγσγή θάζηαλσλ, πνπ
καδί κε ηελ παξαγσγή ζθνπηηψλ απφ ηνπηθέο νηθνβηνηερλίεο θαη ιίγνπ κεηαμηνχ, ήηαλ ηα
ζεκαληηθά πξντφληα γηα ηελ νηθνλνκία ηεο πεξηνρήο.
Ζ θαζηαληά ήηαλ απηνθπήο ζην Πήιην απφ αξραηνηάησλ ρξφλσλ. Φχεηαη θπξίσο ζην
Αλαηνιηθφ Πήιην ζε κεγάιεο πεξηνρέο θαη πςφκεηξν πεξί ηα 500κ. θαη πην ςειά. Δίλαη
ζίγνπξν φηη απνηέιεζε βαζηθφ είδνο δηαηξνθήο γηα ηνπο θαηνίθνπο γηα πνιινχο αηψλεο.
Απφ ην 19ν αηψλα άξρηζε θαη ε εκπνξία ησλ θάζηαλσλ θαη ζε άιια κέξε ηεο ζεκεξηλήο
Διιάδαο. Ζ εκπνξία ησλ θάζηαλσλ γηλφηαλ θπξίσο κέζν ηεο ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο
Βφινπ – Μειεψλ απφ μεξά θαη δηα ζαιάζζεο απφ ηηο παξαιίεο Αε Γηάλλε, Αγίσλ
αξάληα θαη Υνξεπηνχ. Σφηε νη θαζηαληέο δερφηαλ ειάρηζηεο πεξηπνηήζεηο, άιια ε
απνζήθεπζε ησλ θάζηαλσλ αλαπηχρζεθε ζε επηζηήκε γηα ηελ πεξηνρή. Γηα θαλέλα άιιν
θαξπφ δελ αθνχζακε ηφζνπο δπλαηνχο ηξφπνπο απνζήθεπζεο, φζν γηα ην θάζηαλν.
Σα θάζηαλα δηαηεξνχληαλ θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ρεηκψλα είηε ζηηο θαζίδεο ηνπο είηε
ζθέηνη νη θαξπνί. Σα θάζηαλα καδεχνληαλ απφ ηα δέλδξα κέζα ζηηο θαζίδεο ηνπο θαη
ηνπνζεηνχληαλ ζε ζσξνχο εθεί ζην ρσξάθη. Άιιεο θνξέο θαιππηφηαλ κε θηέξεο θαη
άιιεο φρη. ‟ απηή ηελ πεξίπησζε ηα θχιια πνπ έπεθηαλ απφ ηηο θαζηαληέο ζα
πξνζέδηδαλ θάπνην θάπνην θάιπκκα. Μέζα ζην ζσξφ ζα πξέπεη λα δηαηεξνχληαλ
θαηάιιεινο εμαεξηζκφο πνπ ζηελ απνθπγή αλάπηπμεο ζήςεσλ. Ζ ζρεηηθή πγξαζία ηνπ
αέξα θαηά ηνπο θξχνπο κήλεο είλαη πάλσ απφ 90%ζην γχξν ρψξν, ελψ νη ζεξκνθξαζίεο,
παξφιν ρακειέο δελ πέθηνπλ ρακειά θάησ απφ κεδέλ γηα λα παγψζνπλ ηνπο θαξπνχο.
Σα ηειεπηαία ρξφληα ηα θάζηαλα απνιακβάλνπλ θαιέο ηηκέο θαη ην ελδηαθέξνλ είλαη
πςειφ γηα κεγαιχηεξε παξαγσγή. Ζ ζπιινγή ησλ θαξπψλ είλαη δχζθνιε, ελψ ε
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απνζήθεπζε ηνπο ζε πιαζηηθά ηζνπβάιηα θαη ςπθηηθνχο ζαιάκνπο είλαη ζπρλά
θαηαζηξνθηθή, θαζψο ην εδψδηκν ηκήκα ηνπ θάζηαλνπ ζαπίδεη..
4.5 Μέζνδνο παξαγσγήο:
α. Καιιηεξγεηηθή Σερληθή ησλ θάζηαλσλ
Ζ θαιιηεξγεηηθή ηερληθή πξνζηδηάδεη ζηελ παξαγσγή κε βηνινγηθφ ηξφπν ζην ζχλνιφ
ηεο. Ζ ρεκηθή ιίπαλζε είλαη πεξηνξηζκέλε θαη φηαλ γίλεηαη εθαξκφδεηαη ζε ιίγεο
πνζφηεηεο καδί κε ηνπο ςεθαζκνχο θπηνπξνζηαζίαο
πνπ ζπλαληάηαη άξδεπζε απηή γίλεηαη κε ηξερνχκελα επηθαλεηαθά λεξά θαιή
πνηφηεηαο 1-2 θνξέο ην ρξφλν. Ο θχξηνο φγθνο παξαγσγήο πξνέξρεηαη απφ μεξηθέο
θαιιηέξγεηεο. Μεραληθή θαηεξγαζία ηνπ εδάθνπο δελ γίλεηαη. Δπίζεο ε δηδαληνθηνλία
είλαη ζπάλην θαηλφκελν. Απιά γίλεηαη θφςηκν ησλ ρφξησλ κε ρνξηνθνπηηθφ.
Ζ θαηαπνιέκεζε ηεο θαξπφθαςαο γίλεηαη κε ςεθαζκνχο θάιπςεο ηξεηο πεξίπνπ
εθαξκνγέο ηνπο κήλεο Ηνχλην, Ηνχιην θαη Αχγνπζην κε ππξεζξίλεο.
Ζ Καιιηέξγεηα ησλ θάζηαλσλ Πειίνπ είλαη αξθεηά επίπνλε θαη πεξηιακβάλεη αξθεηνχο
δχζθνινπο ρεηξνλαθηηθνχο ρεηξηζκνχο, κηαο θαη ηα κεγάια θαη νγθψδε θαζηαλφδελδξα
είλαη δχζθνια ζηνλ ρεηξηζκφ ηνπο.
β. πγθνκηδή
Ζ ζπγθνκηδή ησλ θάζηαλσλ γίλεηαη κε ην ρέξη, ηα θάζηαλα αθήλνληαη λα πέζνπλ ζην
έδαθνο θαη ζηελ ζπλέρεηα καδεχνληαη. Με ηνλ ηξφπν απηφ ε ζπγθνκηδή απφ ηελ έλαξμή
ηεο θαη κέρξη ηελ ιήμε ηεο γίλεηαη ζπζηεκαηηθά αλά δχν κέξεο φπσο παξαδνζηαθά
γηλφηαλ θαη ζην μεθίλεκα ηεο θαζηαλνθαιιηέξγεηαο ζην Πήιην.
γ. πγθέληξσζε - Απνζήθεπζε
Σα θάζηαλα ζπγθεληξψλνληαη ζην ρσξάθη θαη ζπζθεπάδνληαη ζε λάηινλ ζαθνχιεο ησλ
23 kg θαη ζηελ ζπλέρεηα νδεγνχληαη πξνο απνζήθεπζε ζε ςπθηηθνχο ζαιάκνπο, φπνπ
απνζεθεχνληαη καδί κε ηα κήια θαη ηα αριάδηα.
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δ. πζθεπαζία – Σππνπνίεζε
Σα θάζηαλα κεηά ηελ πεξίνδν απνζήθεπζεο, ζπζθεπάδνληαη ζε πιαζηηθέο θινχβεο ησλ
23 kg πεξίπνπ θαη νδεγνχληαη ζε εκπφξνπο ηεο Λαραλαγνξάο, ελψ κηθξέο πνζφηεηεο
δηαζέηνληαη ζηελ ηνπηθή αγνξά κέζν ιατθψλ.
4.6 Γεσγξαθηθφο δεζκφο κε ηελ πεξηνρή
Σα Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ ελ‟ ιφγσ πξντφληνο νθείινληαη ζηηο ηδηαίηεξεο εδαθνθιηκαηηθέο
ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ πεξηνρή, θαζψο επίζεο θαη ηηο εθαξκνδφκελεο
θαιιηεξγεηηθέο ηερληθέο θαη ηελ παξαδνζηαθή ηερληθή πνπ αθνινπζείηε απφ ηνπο
παξαγσγνχο.
Ζ πνηνηηθή ππεξνρή φζνλ αθνξά ηα νξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηελ γιπθηά θαη ην
κεγάιν κέγεζνο νθείιεηαη ζηηο θπζηθέο ζπλζήθεο παξαγσγήο.
ινη νη θαζηαλεψλεο ηεο πεξηνρήο είλαη μεξηθνί. Ο μεξηθφο ραξαθηήξαο πξνζδίεη ζην
πξντφλ ηα ηδηαίηεξα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ.
4.7 Φνξείο ειέγρνπ
λνκα: Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε Μαγλεζίαο Γ/λζε Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο
Γηεχζπλζε: Γηνηθεηήξην, ΣΚ 38001 ΒΟΛΟ
4.8 ήκαλζε:
ηα κέζα ζπζθεπαζίαο αλαγξάθεηαη ππνρξεσηηθά ε έλδεημε «ΚΑΣΑΝΑ ΠΖΛΗΟΤ
Π.Ο.Π», θαζψο θαη ν ελδείμεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 7 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ
Π.Γ 81/93
4.9 Δζληθνί φξνη:
(Δθαξκφδνληαη νη γεληθέο δηαηάμεηο ηνπ Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο 81/93 γηα ηε
δηαδηθαζία παξαγσγήο πξντφλησλ Π.Ο.Π ή Π.Γ.Δ)
Άξηζκόο Δ.Κ:
Ζκεξνκελία Παξαιαβήο ηνπ πιήξνπο θαθέινπ:
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ΦΑΚΔΛΟ ΤΠΟΦΖΦΗΟΣΖΣΑ ΠΟΠ – ΠΓΔ (ΓΗΑ ΦΗΡΗΚΗ ΠΖΛΗΟΤ)
ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΟΚ) αξηζ. 2081/92 ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ
ΑΗΣΖΖ ΚΑΣΑΥΧΡΖΖ: ΑΡΘΡΟ 5
ΠΟΠ ( )

ΠΓΔ ( Υ )

Αξηζκόο θαθέινπ πνπ δίδεηαη από ην θξάηνο κέινο:
1. Αξκόδηα ππεξεζία ηνπ θξάηνπο κέινπο
λνκα: Τπνπξγείν Γεσξγίαο, Γεληθή Γ/λζε Φπηηθήο Παξαγσγήο, Γ/λζε Γελδξ/θεο
Γ/λζε: Αραξλψλ 2, 10176, Αζήλα
Σειέθσλν: 2102124212
Φαμ:
2. Αηηνύζα νκάδα
2.1 Ολνκαζία:
Πξνηεηλφκελεο νκάδεο είλαη:
α) Ζ Έλσζε Αγξνηηθψλ πλ/ζκψλ Πειίνπ – Β. πνξάδσλ
2.2 Γηεχζπλζε:
α) Αγξηά Μαγλεζίαο, Σ.Κ 37300
2.3 χλζεζε: Παξαγσγνί/κεηαπνηεηέο ( Υ )

άιινη ( )

3. Σύπνο ηνπ Πξντόληνο (Βιέπε Πίλαθα):
4. Πεξηγξαθή ηεο ζπγγξαθήο ππνρξεώζεσλ:
4.1 Ολνκαζία: ΦΗΡΗΚΗ ΠΖΛΗΟΤ
4.2 Πεξηγξαθή:
Ζ πνηθηιία θηξίθη νπνία θαιιηεξγείηαη ζηε πεξηνρή ηεο Εαγνξάο αιιά θαη ζηελ επξχηεξε
πεξηνρή ηνπ Πειίνπ γηα αξθεηέο δεθαεηίεο. Σα θηξίθηα είλαη κήια κε κηθξφ ζπλήζσο
κέγεζνο, ζρήκα θπιηλδξηθφ, εξπζξνθίηξηλα ή πξαζηλνθίηξηλα, κε ηδηαίηεξν άξσκα θαη
γεχζε θαη κε κεγάιε πεξηεθηηθφηεηα ζε ζάθραξν. Σα θηξίθηα έρνπλ αξθεηά ζθιεξφ
θινηφ θαη πνιιέο θεξψδεηο νπζίεο, πνπ εκπνδίδνπλ ηελ απψιεηα λεξνχ θαη ηε
ζπξξίθλσζε θάλνληαο ηα πην αλζεθηηθά ζηελ απνζήθεπζε.
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Σν θιίκα ηεο πεξηνρήο, νη εδαθνθιηκαηηθέο ζπλζήθεο, νη κέζνδνη θαιιηέξγεηαο, νη
ζπλζήθεο ζπγθνκηδήο θαη απνζήθεπζεο, ην κεξάθη ησλ παξαγσγψλ, ν παξαδνζηαθφο
ραξαθηήξαο θαη ηα ηδηαίηεξα νξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά (κεγάινο θαξπφο θαη
γιπθηά γεχζε) ηνπ παξαγφκελνπ θάζηαλνπ απνηεινχλ ηα ηδηαέηεξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ
θάλνπλ ηα θηξίθηα ηδηαίηεξα μερσξηζηα.
4.3 Γεσγξαθηθή Πεξηνρή:
Ζ δψλε παξαγσγήο ησλ θηξηθηψλ ΠΖΛΗΟΤ νξηνζεηείηε κέζα ζηα δηνηθεηηθά φξηα ησλ
Γήκσλ θαη θνηλνηήησλ ηεο ΔΑ Πειίνπ – Β. πνξάδσλ. Ο ρψξνο παξαγσγήο θαη ηεο
κνξθήο απνζήθεπζεο θαη επεμεξγαζίαο έρεη ζαθψο γεσγξαθηθή νξηνζέηεζε, γη‟ απηφ θαη
ε αηηνχκελε αλαγλψξηζε ζα είλαη Πξντφλ Γεσγξαθηθήο Έλδεημεο (Π.Γ.Δ)
Μέζα ζηελ Εψλε απηή ππάξρνπλ ιίγνη ακηγείο θηξηθεψλεο, κε νκνγελή δνκή, ρσξίο λα
ππάξρνπλ αθαηάιιειεο πεξηνρέο, ελψ πνιιέο θηξηθηέο βξίζθνληαη καδί κε ηηο άιιεο
θαιιηεξγνχκελεο πνηθηιίεο θφθθηλσλ κήισλ . Σν θηξίθη παξάγεηαη ζπγθεθξηκέλα κέζα
ζηα δηνηθεηηθά φξηα ησλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ ηεο ΔΑ Πειίνπ – Β. πνξάδσλ
Κηζζόο, Μνύξεζη, Αλήιην, Αγ. Γεκήηξηνο, Πνπξί, Μαθξπξξάρε, Σζαγθαξάδα,
Εαγνξά, Γξάθεηα, Άγηνο Λαπξέληηνο, Άγηνο Βιάζηνο, Νενρώξη, Ξνπξίρηη, Κηζζόο,
Πνπξί θαη Μειηέο, Πνξηαξηά, Μαθξπλίηζα.
ζνλ αθνξά ηε ζεκεξηλή θαηάζηαζε θαιιηεξγνχληαη 250 ζηξέκκαηα ζηνπο 16 Γήκνπο
θαη Κνηλφηεηεο Πνπ αλήθνπλ ζηελ Γεσγξαθηθή πεξηθέξεηα ηνπ Πειίνπ.
Ζ παξαγσγή θηάλεη ζηνπο 250 ηφλνπο εηεζίσο.
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4.4 Ηζηνξηθφ:
Σν θξνχην γηα ην νπνίν ην Πήιην είλαη νλνκαζηφ ηα ηειεπηαία ρξφληα είλαη ην κήιν.
Αιιά απφ παιηά ην Μήιν ήηαλ κηα θχξηα θαιιηέξγεηα ζηηο νξεηλέο θαη εκηνξεηλέο
πεξηνρέο ηνπ ηφπνπ. Απφ ηνλ 19ν αηψλα θαη ηδηαίηεξα απφ ηηο αξρέο ηνπ 20ν επεθηάζεθε ε
θαιιηέξγεηα ηνπ θηξηθηνχ ρσξίο αξδεχζεηο θαη ηδηαίηεξεο θξνληίδεο. Φπηεχηεθαλ επίζεο
θαη άιιεο πνηθηιίεο γηα γνληκνπνίεζε ησλ θηξηθηψλ, θαινθαηξηλέο ή κε, πξάζηλνπ ή ,
θφθθηλνπ ρξψκαηνο, γιπθηάο ή μηλήο γεχζεο (φπσο ηα ζθνππηά, κπειθφξ, ιαδάηα,
θηθέηθα θ.ι.π) νη νπνίεο έρνπλ ζρεδφλ εμαθαληζζεί.
Σα θηξίθηα ηφηε απνζεθεχνληαλ ζε ζσξνχο ζην ρσξάθη πάλσ ζε θηέξεο θαη θαιπκέλα κε
απηέο, γηα θαιφ εμαεξηζκφ, ζηξάγγηζε θαη απμεκέλε ζρεηηθή πγξαζία. Πην ζπρλά
απνζεθεχνληαλ ζην ζαιφλη, πνπ δελ ζεξκαηλφηαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρεηκψλα
Σα θηξίθηα κεηαθέξνληαλ κε θαΐθηα ζε καθξηλέο αγνξέο. Γηα ηε κεηαθνξά ηνπο
ρξεζηκνπνηνχληαλ ηζνπβάιηα ή πην ζπρλά μχιηλεο θινχβεο δηαηνκήο ζρήκαηνο νβάι θαη
βάζε κηθξφηεξε ηεο θνξπθήο, νχησο ψζηε, φηαλ ζηνηβάδνληαλ, άθελαλ θελά αλάκεζα
ηνπο γηα θαιχηεξν εμαεξηζκφ.
4.5 Μέζνδνο παξαγσγήο:
α. Καιιηεξγεηηθή Σερληθή ησλ θηξηθηψλ
Λίπαλζε: Γίλεηαη βαζηθή ιίπαλζε κε ζχλζεην ιίπαζκα (θπξίσο 11-15-15) ηελ άλνημε
ελψ πνιιέο θνξέο δελ εθαξκφδεηαη νχηε απηή.
Ζ δηδαληνθηνλία γίλεηε κε εθαξκνγή roundup ην Μάην θαζψο θαη θνπή κε ρνξηνθνπηηθφ
ηνλ Ηνχλην - Ηνχιην.
Άξδεπζε γίλεηαη κε επηθαλεηαθά θαιή πνηφηεηαο λεξά κε ηελ κέζνδν ηεο θαηάθιηζεο κε
απιάθηα. Γίλνληαη 2-3 αξδεχζεηο μεθηλψληαο ηνλ Ηνχιην.
Κιαδέκαηα: ηνλ Ηαλνπάξην – Φεβξνπάξην έρνπκε ην θιάδεκα θαξπνθνξίαο,
Αξαίσκα: γίλεηαη κε αθαίξεζε θαξπψλ ησλ Ηνχλην – Ηνχιην
πγθνκηδή: γίλεηαη κε ην ρέξη.
β. πγθνκηδή
Ζ ζπγθνκηδή θηξηθηψλ γίλεηαη κε ην ρέξη ηέινο επηεκβξίνπ, φπσο παξαδνζηαθά γηλφηαλ
θαη ζην μεθίλεκα ηεο θαιιηέξγεηαο ησλ θηξηθηψλ ζην Πήιην.
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γ. πγθέληξσζε - Απνζήθεπζε
Σα θηξίθηα ζπγθεληξψλνληαη ζην ρσξάθη θαη ζπζθεπάδνληαη ζε πιαζηηθέο θινχβεο ησλ
50 kg θαη ζηελ ζπλέρεηα νδεγνχληαη πξνο απνζήθεπζε ζε ςπθηηθνχο ζαιάκνπο
δ. πζθεπαζία – Σππνπνίεζε
Σα θάζηαλα κεηά ηελ πεξίνδν απνζήθεπζεο, ζπζθεπάδνληαη ζε πιαζηηθέο θινχβεο ησλ
50 kg πεξίπνπ θαη νδεγνχληαη ζε εκπφξνπο ηεο Λαραλαγνξάο, ελψ κηθξέο πνζφηεηεο
δηαζέηνληαη ζηελ ηνπηθή αγνξά κέζν ιατθψλ. Δλψ πνζφηεηεο πεγαίλνπλ γηα ηελ
παξαζθεπή ησλ γιπθψλ θηξηθηνχ απφ ηνπο γπλαηθείνπο αγξνηηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο
4.6 Γεσγξαθηθφο δεζκφο κε ηελ πεξηνρή
Σα Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ ελ‟ ιφγσ πξντφληνο νθείινληαη ζηηο ηδηαίηεξεο εδαθνθιηκαηηθέο
ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ πεξηνρή, θαζψο επίζεο θαη ηηο εθαξκνδφκελεο
θαιιηεξγεηηθέο ηερληθέο θαη ηελ παξαδνζηαθή ηερληθή πνπ αθνινπζείηε απφ ηνπο
παξαγσγνχο.
Ζ πνηνηηθή ππεξνρή φζνλ αθνξά ηα νξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά, νθείιεηαη ζηηο
θπζηθέο ζπλζήθεο παξαγσγήο.
4.7 Φνξείο ειέγρνπ
λνκα: Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε Μαγλεζίαο Γ/λζε Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο
Γηεχζπλζε: Γηνηθεηήξην, ΣΚ 38001 ΒΟΛΟ
4.8 ήκαλζε:
ηα κέζα ζπζθεπαζίαο αλαγξάθεηαη ππνρξεσηηθά ε έλδεημε «ΦΗΡΗΚΗ ΠΖΛΗΟΤ Π.Ο.Π»,
θαζψο θαη ν ελδείμεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 7 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Π.Γ 81/93
4.9 Δζληθνί φξνη:
(Δθαξκφδνληαη νη γεληθέο δηαηάμεηο ηνπ Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο 81/93 γηα ηε
δηαδηθαζία παξαγσγήο πξντφλησλ Π.Ο.Π ή Π.Γ.Δ)
Άξηζκόο Δ.Κ:
Ζκεξνκελία Παξαιαβήο ηνπ πιήξνπο θαθέινπ:
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ΦΑΚΔΛΟ ΤΠΟΦΖΦΗΟΣΖΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΗΓΗΟΣΤΠΗΑ
ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΟΚ) αξηζ. 2082/92 ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ
Αξηζκόο θαθέινπ πνπ δίδεηαη από ην θξάηνο κέινο:
1. Αξκόδηα ππεξεζία ηνπ θξάηνπο κέινπο
λνκα:
Σίηινο:
Σειέθσλν:
Φαμ:
2. Καηεγνξία έληαμεο Πξντόλησλ Ηδηνηππίαο (ζύκθσλα κε ην παξάξηεκα)
3. Πεξηγξαθή ηνπ πξντόληνο:
3.1 Ολνκαζία:
3.1.1 Ηδηφηππν αθεαπηνχ:
3.1.2 Έθθξαζε ηδηνηππίαο γεσξγηθνχ πξντφληνο ή ηξνθίκνπ:
3.2 Ηζηνξηθή θαηαγξαθή:
3.3 Μέζνδνο παξαγσγήο:
3.3.1 Φχζε θαη ραξαθηεξηζηηθά πξψησλ πιψλ:
3.3.2 Φχζε θαη ραξαθηεξηζηηθά ρξεζηκνπνηνχκελσλ ζπζηαηηθψλ:
3.3.3 Φχζε θαη ραξαθηεξηζηηθά κεζφδνπ παξαζθεπήο ηνπ γεσξγηθνχ πξντφληνο ηνπ
ηξνθίκνπ:
3.4 Παξαδνζηαθόο ραξαθηήξαο
3.4.1 Παξαδνζηαθέο πξψηεο χιεο:
3.4.2 Παξαδνζηαθή ζχζηαζε:
3.4.3 Παξαδνζηαθφο ηξφπνο παξαγσγήο ή κεηαπνίεζεο:
3.4.4 Παξαδνζηαθνί ηχπνη παξαγσγήο:
3.5 Υαξαθηεξηζηηθά γεσξγηθνύ πξντόληνο ή ηξνθίκνπ
3.5.1 Φπζηθά ραξαθηεξηζηηθά:
3.5.2 Υεκηθά ραξαθηεξηζηηθά:
3.5.3 Μηθξνβηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά:
3.5.4 Οξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά:
3.6 Έιεγρνο
ΑΝ.Δ.Μ. Α.Δ
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3.6.1 Φνξείο ειέγρνπ:
3.6.2 Γηαδηθαζία ειέγρνπ:
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ
- Μπίξα.
- νθνιάηα θαη άιια παξαζθεπάζκαηα δηαηξνθήο πνπ πεξηέρνπλ θαθάν.
- Πξντφληα αξηνπνηίαο, δαραξνπιαζηηθήο, δαραξψδε παξαζθεπάζκαηα ή πξντφληα
κπηζθνηνπνηίαο.
- Επκαξηθά ελ γέλεη, έζησ θαη ςεκέλα ή παξαγεκηζκέλα.
- χλζεηα θαγεηά.
- Αξηπκαηηθέο ζάιηζεο παξαζθεπαζκέλεο.
- νχπεο ή δσκνί.
- Πνηά κε βάζε εθρπιίζκαηα θπηψλ.
- Παγσηά θαη γξαλίηεο.
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ΦΑΚΔΛΟ ΤΠΟΦΖΦΗΟΣΖΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΗΓΗΟΣΤΠΗΑ
ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΟΚ) αξηζ. 2082/92 ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ
Αξηζκόο θαθέινπ πνπ δίδεηαη από ην θξάηνο κέινο:
1. Αξκόδηα ππεξεζία ηνπ θξάηνπο κέινπο
λνκα:
Σίηινο:
Σειέθσλν:
Φαμ:
2. Καηεγνξία έληαμεο Πξντόλησλ Ηδηνηππίαο (ζύκθσλα κε ην παξάξηεκα)
3. Πεξηγξαθή ηνπ πξντόληνο:
Παξαδνζηαθφ δπκαξηθφ ηεο Θεζζαιίαο ζε θφθθνπο, μηλήο γεχζεο θαη ππνθίηξηλνπ
ρξψκαηνο.
3.1 Ολνκαζία:
3.1.1 Ηδηφηππν αθεαπηνχ: Ο μηλφο ηξαραλάο ζεσξείηαη ηδηφηππνο
3.1.2 Έθθξαζε ηδηνηππίαο γεσξγηθνχ πξντφληνο ή ηξνθίκνπ:
3.2 Ηζηνξηθή θαηαγξαθή:
Παξαδνζηαθφ δπκαξηθφ ηεο Θεζζαιίαο, ην νπνίν απνηέιεζε βαζηθφ πξντφλ δηαηξνθήο
γηα πνιιά ρξφληα. Παξαζθεπάδεηαη εδψ θαη αηψλεο κε βάζε ην αιεχξη, πνπ πνηέ δελ
έιεηςε απφ ην ζεζζαιηθφ θάκπν
3.3 Μέζνδνο παξαγσγήο:
3.3.1 Φχζε θαη ραξαθηεξηζηηθά πξψησλ πιψλ: Παξαζθεπάδεηαη απφ αιεχξη, γάια
θαηζηθίζην θαη αιάηη
3.3.2 Φχζε θαη ραξαθηεξηζηηθά ρξεζηκνπνηνχκελσλ ζπζηαηηθψλ:Αιέπξη ην νπνίν
γίλεηαη απφ ζηηεξά ηεο πεξηνρήο, θαηζηθίζην γάια ην νπνίν ζπιιέγεηαη απφ δψα ηεο
πεξηνρήο.
3.3.3 Φχζε θαη ραξαθηεξηζηηθά κεζφδνπ παξαζθεπήο ηνπ γεσξγηθνχ πξντφληνο ηνπ
ηξνθίκνπ: Ο παξαδνζηαθφο ηξφπνο παξαζθεπήο ηνπ μηλνχ ηξαραλά πεξηιακβάλεη:
αξρηθφο γίλεηαη επεμεξγαζία ηνπ ληφπηνπ θαηζηθίζηνπ γάιαηνο, ην νπνίν βξάδεηαη θαη
αθήλεηαη λα μηλίζεη ελψ ζηε ζπλέρεηα αθαηξείηε ην λεξφ. Σν μηληζκέλν γάια ζηε
ζπλέρεηα δπκψλεηε κε ην αιεχξη θαη ην δπκάξη πνπ πξνθχπηεη ηξίβεηαη κε ηα ρέξηα ζην
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ηξαραλνθφζθηλν, νη θφθθνη πνπ πξνθχπηνπλ απιψλνληαη ζε θαζαξφ χθαζκα επάλσ ζε
ηξαπέδη ην νπνίν αεξίδεηαη θαιά. Ο ηξαραλάο ζπληεξείηαη ζε πθαζκάηηλεο ζαθνχιεο ζε
μεξφ κέξνο.
3.4 Παξαδνζηαθόο ραξαθηήξαο
3.4.1 Παξαδνζηαθέο πξψηεο χιεο: αιεχξη, γάια θαηζηθίζην θαη αιάηη
3.4.2 Παξαδνζηαθή ζχζηαζε: Σν ηειηθφ πξντφλ παξαζθεπάδεηαη απνθιεηζηηθά απφ
παξαδνζηαθέο πξψηεο χιεο.
3.4.3 Παξαδνζηαθφο ηξφπνο παξαγσγήο ή κεηαπνίεζεο: πσο παξάγξαθνο 3.3.3.
3.4.4 Παξαδνζηαθνί ηχπνη παξαγσγήο:
3.5 Υαξαθηεξηζηηθά γεσξγηθνύ πξντόληνο ή ηξνθίκνπ
3.5.1 Φπζηθά ραξαθηεξηζηηθά: Παξνπζία θπζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ (αιεχξη, γάια
θαηζηθίζην θαη αιάηη)
3.5.2 Υεκηθά ραξαθηεξηζηηθά: Παληειήο έιιεηςε ρεκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ
3.5.3 Μηθξνβηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά:
3.5.4 Οξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά:
3.6 Έιεγρνο
3.6.1 Φνξείο ειέγρνπ:
3.6.2 Γηαδηθαζία ειέγρνπ:
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I. ΑΗΣΖΖ ΚΑΣΑΥΧΡΖΖ ΣΟ ΜΖΣΡΧΟ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ
ΗΓΗΟΣΤΠΗΑ
ΘΔΜΑ: Καηάζεζε θαθέινπ ππνςεθηόηεηαο ηδηνηππίαο ζύκθσλα κε ηνλ
θαλνληζκό (ΔΟΚ) αξηζ. 2082/92 ηνπ ζπκβνπιίνπ.

ΔΠΧΝΤΜΟ :
ΟΝΟΜΑ :
ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ :
Γ/ΝΖ ΚΑΣΟΗΚΗΑ:
ΣΖΛ.:
FAX :
Δ-mail :
ΑΦΜ
ΓΟΤ
ύλζεζε: Παξαγσγνί/κεηαπνηεηέο ( )
άιινη ( )
Ζκεξνκελία:
........................................................
(Τπνγξαθή-Ολνκαηεπώλπκν)
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5. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ
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5.1 ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΟΚ) αξηζ. 2081/92 ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤηεο 14εο Ηνπιίνπ
1992 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ γεσγξαθηθψλ ελδείμεσλ θαη ησλ νλνκαζηψλ πξνέιεπζεο
ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη ησλ ηξνθίκσλ
ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΧΝ ΔΤΡΧΠΑΨΚΧΝ ΚΟΗΝΟΣΖΣΧΝ,
Έρνληαο ππφςε:
ηε ζπλζήθε γηα ηελ ίδξπζε ηεο Δπξσπατθήο Οηθνλνκηθήο Κνηλφηεηαο, θαη ηδίσο ην
άξζξν 43,
ηελ πξφηαζε ηεο Δπηηξνπήο (1),
ηε γλψκε ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ (2),
ηε γλψκε ηεο Οηθνλνκηθήο θαη Κνηλσληθήο Δπηηξνπήο (3),
Δθηηκψληαο:
φηη ε παξαγσγή, ε παξαζθεπή θαη ε δηαλνκή ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη ηξνθίκσλ
θαηέρεη ζεκαληηθή ζέζε ζηελ νηθνλνκία ηεο Κνηλφηεηαο 7
φηη, ζηα πιαίζηα ηνπ επαλαπξνζαλαηνιηζκνχ ηεο θνηλήο αγξνηηθήο πνιηηηθήο, πξέπεη λα
επλνεζεί ε δηαθνξνπνίεζε ηεο γεσξγηθήο παξαγσγήο ψζηε λα επηηεπρζεί ζηελ αγνξά κηα
θαιχηεξε ηζνξξνπία κεηαμχ ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο δήηεζεο 7 φηη ε πξνψζεζε
πξντφλησλ πνπ παξνπζηάδνπλ νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά κπνξεί λα απνηειέζεη
ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα γηα ηνλ αγξνηηθφ θφζκν, ηδίσο ζηηο κεηνλεθηηθέο ή
απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο, εμαζθαιίδνληαο, αθελφο, ηε βειηίσζε ηνπ γεσξγηθνχ
εηζνδήκαηνο θαη, αθεηέξνπ, ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ ζ' απηέο ηηο
πεξηνρέο 7
φηη, εμάιινπ, δηαπηζηψζεθε, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ, φηη νη θαηαλαισηέο
έρνπλ ηελ ηάζε λα απνδίδνπλ πξνηεξαηφηεηα, φζνλ αθνξά ηε δηαηξνθή ηνπο, κάιινλ
ζηελ πνηφηεηα παξά ζηελ πνζφηεηα 7 φηη απηή ε αλαδήηεζε ηδηφηππσλ πξντφλησλ
ιακβάλεη ηε κνξθή, κεηαμχ άιισλ, κηαο φιν θαη κεγαιχηεξεο δήηεζεο γεσξγηθψλ
πξντφλησλ ή ηξνθίκσλ νξηζκέλεο γεσγξαθηθήο θαηαγσγήο 7
φηη, ιφγσ ηεο πιεζψξαο ησλ πξντφλησλ πνπ δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά θαη ηεο
πνιιαπιφηεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξέρνληαη γη' απηά, ν θαηαλαισηήο πξέπεη,
πξνθεηκέλνπ λα θάλεη θαιχηεξα ηελ επηινγή ηνπ, λα δηαζέηεη ζαθείο θαη ζχληνκεο
πιεξνθνξίεο πνπ ζα ηνλ ελεκεξψλνπλ επαθξηβψο γηα ηελ θαηαγσγή ηνπ πξντφληνο 7
φηη ηα γεσξγηθά πξντφληα θαη ηα ηξφθηκα ππφθεηληαη, φζνλ αθνξά ηελ επηζήκαλζή ηνπο,
ζηνπο γεληθνχο θαλφλεο πνπ ζεζπίδνληαη ζηελ Κνηλφηεηα, θαη ηδίσο βάζεη ηεο νδεγίαο
79/112/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 18εο Γεθεκβξίνπ 1978 γηα ηελ πξνζέγγηζε ησλ
λνκνζεζηψλ ησλ θξαηψλ κειψλ ζρεηηθά κε ηελ επηζήκαλζε, ηελ παξνπζίαζε θαη ηε
δηαθήκηζε ησλ ηξνθίκσλ (4) 7 φηη, δεδνκέλεο ηεο ηδηνηππίαο ηνπο, πξέπεη λα ζεζπηζηνχλ
ζπκπιεξσκαηηθέο εηδηθέο δηαηάμεηο γηα ηα γεσξγηθά πξντφληα θαη ηα ηξφθηκα πνπ
πξνέξρνληαη απφ κηα νξηνζεηεκέλε γεσγξαθηθή πεξηνρή 7
φηη ε βνχιεζε λα πξνζηαηεπηνχλ ηα γεσξγηθά πξντφληα ή ηξφθηκα πνπ δηαθξίλνληαη απφ
ηε γεσγξαθηθή ηνπο θαηαγσγή, νδήγεζε νξηζκέλα θξάηε κέιε ζηε δεκηνπξγία
«νλνκαζηψλ ειεγρφκελεο πξνέιεπζεο» 7 φηη νη νλνκαζίεο απηέο εμειίρζεθαλ πξνο
ηθαλνπνίεζε ησλ παξαγσγψλ πνπ επηηπγράλνπλ θαιχηεξα εηζνδήκαηα ζε αληαπφδνζε
ηεο πξαγκαηηθήο πξνζπάζεηαο πνπ θαηαβάιινπλ γηα ηελ πνηφηεηα, θαη πξνο ηθαλνπνίεζε
ησλ θαηαλαισηψλ πνπ έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο ηδηφηππα πξντφληα κε εγγπήζεηο γηα ηε
κέζνδν παξαζθεπήο ηνπο θαη ηελ θαηαγσγή ηνπο 7
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φηη, σζηφζν, νη εζληθέο πξαθηηθέο ζηελ εθαξκνγή ησλ νλνκαζηψλ πξνέιεπζεο θαη ησλ
γεσγξαθηθψλ ελδείμεσλ είλαη πξνο ην παξφλ αλφκνηεο 7 φηη είλαη αλάγθε λα πξνβιεθζεί
θνηλνηηθή ζεψξεζε 7 φηη, πξάγκαηη, έλα πιαίζην θνηλνηηθψλ θαλφλσλ πνπ ζα
πεξηιακβάλεη έλα θαζεζηψο πξνζηαζίαο, ζα επηηξέςεη ζηηο γεσγξαθηθέο ελδείμεηο θαη
ζηηο νλνκαζίεο πξνέιεπζεο λα αλαπηπρζνχλ ιφγσ ηνπ φηη ην πιαίζην απηφ ζα εγγπάηαη,
κε κηα πην εληαία ζεψξεζε, ίζνπο φξνπο αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ παξαγσγψλ
πξντφλησλ πνπ δηθαηνχληαη απηψλ ησλ ελδείμεσλ, θαη ζα νδεγήζεη ζε κεγαιχηεξε
αμηνπηζηία απηψλ ησλ πξντφλησλ ζηα κάηηα ησλ θαηαλαισηψλ 7
φηη νη ζρεδηαδφκελεο ξπζκίζεηο πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ ππφ ηελ επηθχιαμε ηεο ήδε
ηζρχνπζαο θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο γηα ηα θξαζηά θαη ηα νηλνπλεπκαηψδε πνηά ε νπνία
επηδηψθεη ηε ζέζπηζε πςειφηεξνπ επηπέδνπ πξνζηαζίαο 7
φηη ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ πεξηνξίδεηαη ζε νξηζκέλα γεσξγηθά
πξντφληα θαη ηξφθηκα ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ νπνίσλ ζπλδένληαη κε ηε γεσγξαθηθή ηνπο
θαηαγσγή 7 φηη, σζηφζν, απηφ ην πεδίν εθαξκνγήο ζα κπνξνχζε, ελδερνκέλσο, λα
δηεπξπλζεί ελ αλάγθε ζε άιια πξντφληα ή ηξφθηκα 7
φηη, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ππάξρνπζεο πξαθηηθέο, πξέπεη λα νξηζηνχλ δχν δηαθνξεηηθά
επίπεδα γεσγξαθηθήο αλαθνξάο, δειαδή, νη πξνζηαηεπφκελεο γεσγξαθηθέο ελδείμεηο θαη
νη πξνζηαηεπφκελεο νλνκαζίεο πξνέιεπζεο 7
φηη έλα γεσξγηθφ πξντφλ ή έλα ηξφθηκν πνπ δηθαηνχηαη απηήο ηεο έλδεημεο πξέπεη λα
αληαπνθξίλεηαη ζε νξηζκέλνπο φξνπο πνπ απαξηζκνχληαη ζε πξνδηαγξαθέο 7
φηη, γηα λα δηθαηνχληαη πξνζηαζίαο ζε θάζε κέινο, νη γεσγξαθηθέο ελδείμεηο θαη νη
νλνκαζίεο πξνέιεπζεο πξέπεη λα θαηαρσξνχληαη ζην θνηλνηηθφ επίπεδν 7 φηη ε
θαηαρψξεζε ζ' έλα κεηξψν επηηξέπεη πξνζέηη λα εμαζθαιίδεηαη ε ελεκέξσζε ησλ
επαγγεικαηηψλ θαη ησλ θαηαλαισηψλ 7
φηη ε δηαδηθαζία θαηαρψξεζεο πξέπεη λα επηηξέπεη ζε θάζε πξφζσπν πνπ είλαη αηνκηθά
θαη άκεζα ελδηαθεξφκελν λα κπνξεί λα αζθεί ηα δηθαηψκαηά ηνπ, θνηλνπνηψληαο ηελ
έλζηαζή ηνπ δηά ηνπ θξάηνπο κέινπο ζηελ Δπηηξνπή 7
φηη πξέπεη λα εθαξκφδνληαη δηαδηθαζίεο πνπ λα επηηξέπνπλ, κεηά ηελ θαηαρψξεζε, είηε
ηελ πξνζαξκνγή ησλ πξνδηαγξαθψλ, ιφγσ ηδίσο ηεο εμέιημεο ησλ ηερλνινγηθψλ
γλψζεσλ, είηε ηελ απφζπξζε απφ ην κεηξψν ηεο γεσγξαθηθήο έλδεημεο ή ηεο νλνκαζίαο
πξνειεχζεσο ελφο γεσξγηθνχ πξντφληνο ή ελφο ηξνθίκνπ εθφζνλ ην ελ ιφγσ πξντφλ ή ην
ηξφθηκν απηφ δελ ζπκθσλεί πιένλ κε ηηο πξνδηαγξαθέο γηα ηηο νπνίεο επέηπρε ηε
γεσγξαθηθή έλδεημε ή ηελ νλνκαζία πξνέιεπζεο 7
φηη πξέπεη λα θαηαζηνχλ δπλαηέο νη ζπλαιιαγέο κε ηηο ηξίηεο ρψξεο πνπ δχλαληαη λα
παξέρνπλ ηζνδχλακεο εγγπήζεηο φζνλ αθνξά ηε ρνξήγεζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ
γεσγξαθηθψλ ελδείμεσλ ή ησλ νλνκαζηψλ πξνέιεπζεο πνπ ρνξεγνχληαη ζην έδαθφο ηνπο
7
φηη πξέπεη λα πξνβιεθζεί δηαδηθαζία γηα ηελ θαζηέξσζε ζηελήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ
θξαηψλ κειψλ θαη ηεο Δπηηξνπήο, ζηα πιαίζηα επηηξνπήο θαλνληζηηθνχ ραξαθηήξα πνπ
ζα δεκηνπξγεζεί γηα ηνλ ζθνπφ απηφ,
ΔΞΔΓΧΔ ΣΟΝ ΠΑΡΟΝΣΑ ΚΑΝΟΝΗΜΟ:
Άξζξν 1
1. Ο παξψλ θαλνληζκφο θαζνξίδεη ηνπο θαλφλεο πξνζηαζίαο ησλ νλνκαζηψλ πξνέιεπζεο
θαη ησλ γεσγξαθηθψλ ελδείμεσλ ησλ πξννξηδνκέλσλ γηα αλζξψπηλε θαηαλάισζε
γεσξγηθψλ πξντφλησλ πνπ αλαθέξνληαη ζην παξάξηεκα ΗΗ ηεο ζπλζήθεο θαη ησλ
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ηξνθίκσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην παξάξηεκα Η ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ, θαζψο θαη ησλ
γεσξγηθψλ πξντφλησλ πνπ αλαθέξνληαη ζην παξάξηεκα ΗΗ ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ.
Δληνχηνηο, ν παξψλ θαλνληζκφο δελ εθαξκφδεηαη γηα ηα πξντφληα ηνπ ακπειννηληθνχ
ηνκέα νχηε γηα ηα νηλνπλεπκαηψδε πνηά.
Σν παξάξηεκα Η κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη
ζην άξζξν 15.
2. Ο παξψλ θαλνληζκφο εθαξκφδεηαη κε ηελ επηθχιαμε άιισλ εηδηθψλ θνηλνηηθψλ
δηαηάμεσλ.
3. Ζ νδεγία 83/189/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 28εο Μαξηίνπ 1983 γηα ηελ θαζηέξσζε
δηαδηθαζίαο πιεξνθφξεζεο ζηνλ ηνκέα ησλ ηερληθψλ πξνηχπσλ θαη πξνδηαγξαθψλ (5)
δελ εθαξκφδεηαη ζηηο νλνκαζίεο πξνέιεπζεο, νχηε ζηηο γεσγξαθηθέο ελδείμεηο πνπ
απνηεινχλ αληηθείκελν ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ.
Άξζξν 2
1. Ζ θνηλνηηθή πξνζηαζία ησλ νλνκαζηψλ πξνέιεπζεο θαη ησλ γεσγξαθηθψλ ελδείμεσλ
ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη ηξνθίκσλ επηηπγράλεηαη ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα
θαλνληζκφ.
2. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ, λννχληαη σο:
α) «νλνκαζία πξνέιεπζεο»: ην φλνκα κηαο πεξηνρήο, ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ηφπνπ ή, ζε
εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, κηαο ρψξαο, ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ πεξηγξαθή ελφο
γεσξγηθνχ πξντφληνο ή ελφο ηξνθίκνπ:
- πνπ θαηάγεηαη απφ απηή ηελ πεξηνρή, ην ζπγθεθξηκέλν ηφπν ή ηε ρψξα απηή
θαη
- ηνπ νπνίνπ ε πνηφηεηα ή ηα ραξαθηεξηζηηθά νθείινληαη θπξίσο ή απνθιεηζηηθά ζην
γεσγξαθηθφ πεξηβάιινλ πνπ πεξηιακβάλεη ηνπο θπζηθνχο θαη αλζξψπηλνπο παξάγνληεο,
θαη ηνπ νπνίνπ ε παξαγσγή, ε κεηαπνίεζε θαη ε επεμεξγαζία ιακβάλνπλ ρψξα ζηελ
νξηνζεηεκέλε γεσγξαθηθή πεξηνρή 7
β) «γεσγξαθηθή έλδεημε»: ην φλνκα κηαο πεξηνρήο, ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ηφπνπ ή, ζε
εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, κηαο ρψξαο, ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ πεξηγξαθή ελφο
γεσξγηθνχ πξντφληνο ή ελφο ηξνθίκνπ:
- πνπ θαηάγεηαη απφ ηελ πεξηνρή απηή, ην ζπγθεθξηκέλν ηφπν ή ηε ρψξα απηή
θαη
- ηνπ νπνίνπ κηα ζπγθεθξηκέλε πνηφηεηα, ε θήκε ή άιιν ραξαθηεξηζηηθφ κπνξνχλ λα
απνδνζνχλ ζηε γεσγξαθηθή απηή θαηαγσγή θαη ηνπ νπνίνπ ε παξαγσγή ή/θαη ε
κεηαπνίεζε ή/θαη ε επεμεξγαζία πξαγκαηνπνηνχληαη ζηελ νξηνζεηεκέλε γεσγξαθηθή
πεξηνρή.
3. Θεσξνχληαη σζαχησο σο νλνκαζίεο πξνέιεπζεο, νξηζκέλεο παξαδνζηαθέο,
γεσγξαθηθέο ή κε, νλνκαζίεο, πνπ πεξηγξάθνπλ γεσξγηθφ πξντφλ ή ηξφθηκν θαηαγσγήο
κηαο πεξηνρήο ή ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ηφπνπ θαη ην νπνίν πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο
παξαγξάθνπ 2 ζηνηρείν α) δεχηεξε πεξίπησζε.
4. Καηά παξέθθιηζε απφ ηελ παξάγξαθν 2 ζηνηρείν α), εμνκνηψλνληαη πξνο νλνκαζίεο
πξνέιεπζεο νξηζκέλεο γεσγξαθηθέο ελδείμεηο ησλ νπνίσλ νη πξψηεο χιεο ησλ ζρεηηθψλ
πξντφλησλ πξνέξρνληαη απφ γεσγξαθηθή πεξηνρή, επξχηεξε ή δηαθνξεηηθή απφ ηελ
πεξηνρή κεηαπνίεζεο, εθφζνλ:
- ε πεξηνρή παξαγσγήο ηεο πξψηεο χιεο είλαη νξηνζεηεκέλε θαη
- ππάξρνπλ εηδηθνί φξνη παξαγσγήο ησλ πξψησλ πιψλ θαη
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- ππάξρεη ζχζηεκα ειέγρνπ πνπ εμαζθαιίδεη ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ απηψλ.
5. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξαγξάθνπ 4, δελ ζεσξνχληαη σο πξψηεο χιεο παξά κφλν ηα
δψληα δψα, ηα θξέαηα θαη ην γάια. Ζ ρξεζηκνπνίεζε άιισλ πξψησλ πιψλ κπνξεί λα
επηηξαπεί ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 15.
6. Γηα λα δηθαηνχληαη ηεο παξέθθιηζεο ηεο παξαγξάθνπ 4, νη ζρεηηθέο νλνκαζίεο πξέπεη
λα αλαγλσξηζζνχλ ή λα έρνπλ ήδε αλαγλσξηζηεί σο νλνκαζίεο πξνέιεπζεο πνπ
δηθαηνχληαη εζληθήο πξνζηαζίαο απφ ην ελδηαθεξφκελν θξάηνο κέινο, ή, εάλ δελ ππάξρεη
ηέηνην θαζεζηψο, λα έρνπλ απνδεδεηγκέλα παξαδνζηαθφ ραξαθηήξα θαζψο θαη λα είλαη
παζίγλσζηεο θαη εμαηξεηηθήο θήκεο νλνκαζίεο.
7. Πξνθεηκέλνπ λα ππαρζνχλ ζηελ παξέθθιηζε ηεο παξαγξάθνπ 4, νη αηηήζεηο
θαηαρψξεζεο πξέπεη λα ππνβιεζνχλ εληφο πξνζεζκίαο δχν εηψλ απφ ηελ εκεξνκελία
έλαξμεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ.
Άξζξν 3
1. Οη νλνκαζίεο πζνπ έρνπλ θαηαζηεί θνηλέο δελ θαηαρσξνχληαη.
Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ, σο «νλνκαζία πνπ έρεη θαηαζηεί θνηλή»
λνείηαη ην φλνκα ελφο γεσξγηθνχ πξντφληνο ή ελφο ηξνθίκνπ ην νπνίν, αλ θαη αλαθέξεηαη
ζηνλ ηφπν ή ηελ πεξηνρή φπνπ ην ελ ιφγσ γεσξγηθφ πξντφλ ή ηξφθηκν έρεη παξαρζεί
αξρηθά ή εκπνξεπζεί, έρεη πιένλ θαηαζηεί θνηλφ φλνκα ελφο γεσξγηθνχ πξντφληνο ή ελφο
ηξνθίκνπ.
Γηα λα δηαπηζησζεί αλ έλα φλνκα έρεη θαηαζηεί θνηλφ, ιακβάλνληαη ππφςε φινη νη
παξάγνληεο, θαη ηδίσο:
- ε πθηζηακέλε θαηάζηαζε ζην θξάηνο κέινο απφ ην νπνίν πξνέξρεηαη ην φλνκα θαη ζηηο
πεξηνρέο θαηαλάισζεο,
- ε θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζε άιια θξάηε κέιε,
- ε νηθεία, εζληθή ή θνηλνηηθή, λνκνζεζία.
Δάλ, θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο ησλ άξζξσλ 6 θαη 7, κηα αίηεζε θαηαρψξεζεο
απνξξίπηεηαη δηφηη κηα νλνκαζία έρεη θαηαζηεί θνηλή, ε Δπηηξνπή δεκνζηεχεη ηελ
απφθαζε απηή ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ.
2. Έλα φλνκα δελ κπνξεί λα θαηαρσξεζεί σο νλνκαζία πξνέιεπζεο ή σο γεσγξαθηθή
έλδεημε φηαλ ζπγθξνχεηαη κε ην φλνκα θπηηθήο πνηθηιίαο ή δσηθήο θπιήο θαη κπνξεί, σο
εθ ηνχηνπ, λα παξαπιαλήζεη ην θνηλφ σο πξνο ηελ πξαγκαηηθή θαηαγσγή ηνπ πξντφληνο.
3. Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ, ην πβνχιην, απνθαζίδνληαο
κε εηδηθή πιεηνςεθία βάζεη πξφηαζεο ηεο Δπηηξνπήο, θαηαξηίδεη θαη δεκνζηεχεη ζηελ
Δπίζεκε Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ έλαλ κε δηεμνδηθφ, ελδεηθηηθφ
θαηάινγν ησλ νλνκαζηψλ ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ ή ηξνθίκσλ ηα νπνία εκπίπηνπλ ζην
πεδίν εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ θαη ζεσξνχληαη, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν
1, φηη έρνπλ θαηαζηεί θνηλέο θαη σο εθ ηνχηνπ δελ κπνξνχλ λα θαηαρσξεζνχλ ζχκθσλα
κε ηνλ παξφληα θαλνληζκφ.
Άξζξν 4
1. Γηα λα δηθαηνχηαη πξνζηαηεπφκελεο νλνκαζίαο πξνέιεπζεο (ΠΟΠ) ή
πξνζηαηεπφκελεο γεσγξαθηθήο έλδεημεο (ΠΓΔ) έλα γεσξγηθφ πξντφλ ή έλα ηξφθηκν
πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζε πξνδηαγξαθέο.
2. Οη πξνδηαγξαθέο πεξηιακβάλνπλ ηνπιάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία:
α) ην φλνκα ηνπ γεσξγηθνχ πξντφληνο ή ηνπ ηξνθίκνπ, θαζψο θαη ηελ νλνκαζία
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πξνέιεπζεο ή ηε γεσγξαθηθή έλδεημε 7
β) ηελ πεξηγξαθή ηνπ γεσξγηθνχ πξντφληνο ή ηνπ ηξνθίκνπ, πνπ πεξηιακβάλεη,
ελδερνκέλσο, ηηο πξψηεο χιεο θαη ηα θπξηφηεξα θπζηθά, ρεκηθά, κηθξνβηνινγηθά ή/θαη
νξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ γεσξγηθνχ πξντφληνο ή ηνπ ηξνθίκνπ 7
γ) ηε γεσγξαθηθή νξηνζέηεζε θαη, ελδερνκέλσο, ηα ζηνηρεία πνπ θαηαδεηθλχνπλ ηελ
ηήξεζε ησλ πξνυπνζέζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 4 7
δ) ηα ζηνηρεία πνπ απνδεηθλχνπλ φηη ην γεσξγηθφ πξντφλ ή ην ηξφθηκν θαηάγεηαη απφ ηε
γεσγξαθηθή πεξηνρή, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 2 παξάγξαθνο 2 ζηνηρείν α) ή β), θαηά
πεξίπησζε 7
ε) ηελ πεξηγξαθή ηεο κεζφδνπ παξαγσγήο ηνπ γεσξγηθνχ πξντφληνο ή ηνπ ηξνθίκνπ θαη,
ελδερνκέλσο, ηηο ηνπηθέο, ζεκηηέο θαη ζπλήζεηο κεζφδνπο 7
ζη) ηα ζηνηρεία πνπ απνδεηθλχνπλ ην δεζκφ κε ην γεσγξαθηθφ πεξηβάιινλ ή κε ηε
γεσγξαθηθή θαηαγσγή θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 2 παξάγξαθνο 2 ζηνηρείν α) ή β),
θαηά πεξίπησζε 7
δ) ηα ζρεηηθά ζηνηρεία ηνπ ή ησλ δνκψλ ειέγρνπ πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 10 7
ε) ηα εηδηθά ζηνηρεία ηεο επηζήκαλζεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ έλδεημε «ΠΟΠ» ή «ΠΓΔ»,
θαηά πεξίπησζε, ή ηηο ηζνδχλακεο εζληθέο παξαδνζηαθέο ελδείμεηο 7
ζ) ηηο ηπρφλ πξνυπνζέζεηο πνπ πξέπεη λα πιεξνχληαη δπλάκεη ησλ θνηλνηηθψλ ή/θαη
εζληθψλ δηαηάμεσλ.
Άξζξν 5
1. Αίηεζε θαηαρψξεζεο κπνξεί λα ππνβάιιεη κφλν κία νκάδα ή, ππφ νξηζκέλεο
πξνυπνζέζεηο πνπ ζα θαζνξηζηνχλ κε ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 15, έλα λνκηθφ ή θπζηθφ
πξφζσπν.Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, σο «νκάδα» λνείηαη, αλεμάξηεηα απφ
ηε λνκηθή κνξθή ή ζχλζεζε, θάζε νξγάλσζε παξαγσγψλ ή/θαη κεηαπνηεηψλ ηνπο
νπνίνπο αθνξά ην ίδην γεσξγηθφ πξντφλ ή ηξφθηκν. ηελ νκάδα κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ
θαη άιια ελδηαθεξφκελα κέξε.
2. Μηα νκάδα, ή έλα θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, δελ κπνξεί λα ππνβάιιεη αίηεζε
θαηαρψξεζεο παξά κφλν γηα ηα γεσξγηθά πξντφληα ή ηξφθηκα πνπ παξάγεη ή επηηπγράλεη
θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 2 παξάγξαθνο 2 ζηνηρεία α) ή β).
3. Ζ αίηεζε θαηαρψξεζεο πεξηιακβάλεη ηδίσο ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ αλαθέξνληαη ζην
άξζξν 4.
4. Ζ αίηεζε θαηαρψξεζεο απεπζχλεηαη ζην θξάηνο κέινο ζην νπνίν βξίζθεηαη ε
γεσγξαθηθή πεξηνρή.
5. Σν θξάηνο κέινο ειέγρεη εάλ ε αίηεζε είλαη αηηηνινγεκέλε θαη ηε δηαβηβάδεη ζηελ
Δπηηξνπή καδί κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 4 θαη ηα ινηπά έγγξαθα
βάζεη ησλ νπνίσλ έιαβε ηε ζρεηηθή απφθαζε, εάλ θξίλεη φηη πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο
ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ.
Δάλ ε αίηεζε αθνξά νλνκαζία πνπ πξνζδηνξίδεη επίζεο κηα γεσγξαθηθή πεξηνρή άιινπ
θξάηνπο κέινπο, δεηείηαη ε γλψκε απηνχ ηνπ θξάηνπο κέινπο πξηλ ιεθζεί νπνηαδήπνηε
απφθαζε.
6. Σα θξάηε κέιε ζέηνπλ ζε ηζρχ ηηο απαξαίηεηεο λνκνζεηηθέο, θαλνληζηηθέο θαη
δηνηθεηηθέο δηαηάμεηο γηα ηελ ηήξεζε ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
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Άξζξν 6
1. Δληφο πξνζεζκίαο έμη κελψλ, ε Δπηηξνπή ειέγρεη, κε εμέηαζε θαηά ηνπο ηχπνπο, εάλ ε
αίηεζε θαηαρψξεζεο πεξηιακβάλεη φια ηα ζηνηρεία πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 4.
Ζ Δπηηξνπή ελεκεξψλεη γηα ηα πνξίζκαηά ηεο ην ελδηαθεξφκελν θξάηνο κέινο.
2. Δάλ, βάζεη ηεο παξαγξάθνπ 1, ε Δπηηξνπή ζπκπεξάλεη φηη ε νλνκαζία πιεξνί ηηο
πξνυπνζέζεηο πξνζηαζίαο, δεκνζηεχεη ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθψλ
Κνηλνηήησλ ην φλνκα θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ αηηνχληνο, ην φλνκα ηνπ πξντφληνο, ηα
θπξηφηεξα ζηνηρεία ηεο αίηεζεο, ηηο αλαθνξέο ζηηο εζληθέο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηελ
επεμεξγαζία, ηελ παξαγσγή ή ηελ παξαζθεπή ηνπ θαη, ελ αλάγθε, ην ζθεπηηθφ ζην νπνίν
βαζίζηεθαλ ηα ζπκπεξάζκαηά ηεο.
3. Δάλ δελ θνηλνπνηεζεί ζηελ Δπηηξνπή θακία έλζηαζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 7, ε
νλνκαζία θαηαρσξείηαη ζε κεηξψν πνπ ηεξεί ε Δπηηξνπή κε ηίηιν «Μεηξψν
πξνζηαηεπφκελσλ νλνκαζηψλ πξνέιεπζεο θαη πξνζηαηεπφκελσλ γεσγξαθηθψλ
ελδείμεσλ» ην νπνίν πεξηέρεη ηα νλφκαηα ησλ νκάδσλ θαη ησλ ελδηαθεξνκέλσλ
νξγαληζκψλ ειέγρνπ.
4. Ζ Δπηηξνπή δεκνζηεχεη ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ:
- ηηο νλνκαζίεο πνπ θαηαρσξνχληαη ζην κεηξψν,
- ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ κεηξψνπ ζχκθσλα κε ηα άξζξα 9 θαη 11.
5. Δάλ, κε βάζε ηελ εμέηαζε πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 1, ε Δπηηξνπή
ζπκπεξάλεη φηη ε νλνκαζία δελ πιεξνί ηνπο φξνπο πξνζηαζίαο, απνθαζίδεη, κε ηε
δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 15, λα κελ πξαγκαηνπνηήζεη ηε δεκνζίεπζε πνπ πξνβιέπεηαη
ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
Πξηλ απφ ηηο δεκνζηεχζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2 θαη 4 θαη ηελ
θαηαρψξεζε πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 3, ε Δπηηξνπή κπνξεί λα δεηά ηε γλψκε
ηεο επηηξνπήο πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 15.
Άξζξν 7
1. Δληφο πξνζεζκίαο έμη κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο δεκνζίεπζεο ζηελ Δπίζεκε
Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 6 παξάγξαθνο 2,
θάζε θξάηνο κέινο κπνξεί λα πξνβάιεη έλζηαζε θαηά ηεο θαηαθχξσζεο.
2. Οη αξκφδηεο αξρέο ησλ θξαηψλ κειψλ κεξηκλνχλ ψζηε θάζε πξφζσπν πνπ κπνξεί λα
απνδείμεη έλλνκν νηθνλνκηθφ ζπκθέξνλ λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη γλψζε ηεο
αίηεζεο. Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζ' απηά, ηα θξάηε κέιε
κπνξνχλ λα πξνβιέπνπλ ηελ πξφζβαζε θαη άιισλ ελδηαθεξνκέλσλ πνπ έρνπλ έλλνκν
ζπκθέξνλ.
3. Κάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, εθφζνλ έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ, κπνξεί λα πξνβάιεη
έλζηαζε γηα ηελ θαηαρψξεζε απνζηέιινληαο δήισζε δεφλησο αηηηνινγεκέλε ζηελ
αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο ζην νπνίν θαηνηθεί ή είλαη εγθαηεζηεκέλν. Ζ αξκφδηα
αξρή ιακβάλεη ηα αλαγθαία κέηξα γηα λα ιεθζνχλ ππφςε νη ελ ιφγσ παξαηεξήζεηο ή ε
πξνβιεζείζα έλζηαζε εληφο ησλ ηαζζνκέλσλ πξνζεζκηψλ.
4. Γηα λα είλαη παξαδεθηή, ε έλζηαζε πξέπεη:
- είηε λα απνδεηθλχεη φηη δελ πιεξνχληαη νη φξνη πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 2,
- είηε λα απνδεηθλχεη φηη ε θαηαρψξεζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ νλφκαηνο ζα δεκίσλε ηελ
χπαξμε πιήξσο ή κεξηθψο νκψλπκεο νλνκαζίαο ή ζήκαηνο ή ηελ χπαξμε πξντφλησλ πνπ
θπθινθνξνχλ λνκίκσο ζηελ αγνξά ηε ζηηγκή ηεο δεκνζίεπζεο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ
ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ,
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- είηε λα πξνζδηνξίδεη ηα ζηνηρεία απφ ηα νπνία πξνθχπηεη ν θνηλφο ραξαθηήξαο ηνπ
νλφκαηνο ηνπ νπνίνπ δεηείηαη ε θαηαρψξεζε.
5. ηαλ κηα έλζηαζε είλαη παξαδεθηή θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 4, ε Δπηηξνπή
θαιεί ηα ελδηαθεξφκελα θξάηε κέιε λα επηδηψμνπλ ηελ επίηεπμε ζπκθσλίαο κεηαμχ ηνπο,
ζχκθσλα κε ηηο εζσηεξηθέο ηνπο δηαδηθαζίεο, εληφο πξνζεζκίαο ηξηψλ κελψλ:
α) εάλ επηηεπρζεί ε ζπκθσλία απηή, ηα ελ ιφγσ θξάηε κέιε θνηλνπνηνχλ ζηελ Δπηηξνπή
φια ηα ζηνηρεία πνπ επέηξεςαλ ηελ επίηεπμε ηεο ελ ιφγσ ζπκθσλίαο θαζψο θαη ηε
γλψκε ηνπ αηηνχληνο θαη ηνπ εληζηακέλνπ. Δάλ δελ ηξνπνπνηήζεθαλ ηα ζηνηρεία πνπ
ππνβιήζεθαλ δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 5, ε Δπηηξνπή ελεξγεί ζχκθσλα κε ην άξζξν 6
παξάγξαθνο 4. ηελ αληίζεηε πεξίπησζε, ε Δπηηξνπή θηλεί εθ λένπ ηε δηαδηθαζία πνπ
πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 7 7
β) εάλ δελ επηηεπρζεί ζπκθσλία, ε Δπηηξνπή ιακβάλεη απφθαζε κε ηε δηαδηθαζία πνπ
πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 15, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ζεκηηέο θαη παξαδνζηαθέο ρξήζεηο
θαη ηνπο πξάγκαηη πθηζηάκελνπο θηλδχλνπο ζχγρπζεο. Δάλ απνθαζηζηεί λα γίλεη ε
θαηαρψξεζε, ε Δπηηξνπή πξνβαίλεη ζηε δεκνζίεπζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 6
παξάγξαθνο 4.
Άξζξν 8
Οη ελδείμεηο «ΠΟΠ», «ΠΓΔ» ή νη ηζνδχλακεο παξαδνζηαθέο εζληθέο ελδείμεηο δελ
κπνξνχλ λα αλαγξάθνληαη παξά κφλνλ ζηα γεσξγηθά πξντφληα θαη ηα ηξφθηκα πνπ
ζπκθσλνχλ κε ηνλ παξφληα θαλνληζκφ.
Άξζξν 9
Σν ελδηαθεξφκελν θξάηνο κέινο κπνξεί λα δεηήζεη ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ πξνδηαγξαθψλ
ηδίσο γηα λα ιεθζεί ππφςε ε εμέιημε ησλ επηζηεκνληθψλ θαη ηερληθψλ γλψζεσλ ή γηα λα
γίλεη λέα γεσγξαθηθή νξηνζέηεζε ηεο πεξηνρήο.
Ζ δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 6 εθαξκφδεηαη mutatis mutandis.
Χζηφζν, ε Δπηηξνπή κπνξεί λα απνθαζίζεη, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 15,
λα κελ εθαξκφζεη ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 6, φηαλ πξφθεηηαη γηα ήζζνλνο ζεκαζίαο
ηξνπνπνίεζε.
Άξζξν 10
1. Σα θξάηε κέιε κεξηκλνχλ ψζηε, ην αξγφηεξν έμη κήλεο κεηά ηελ εκεξνκελία έλαξμεο
ηζρχνο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ, λα έρνπλ ζπζηαζεί δνκέο ειέγρνπ, ζθνπφο ησλ νπνίσλ
ζα είλαη λα εμαζθαιίδνπλ φηη ηα γεσξγηθά πξντφληα θαη ηα ηξφθηκα πνπ θέξνπλ
πξνζηαηεπφκελε νλνκαζία αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ησλ πξνδηαγξαθψλ.
2. Ζ δνκή ειέγρνπ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη κία ή πεξηζζφηεξεο νξηδφκελεο ππεξεζίεο
ειέγρνπ ή/θαη ηδησηηθνχο νξγαληζκνχο εγθεθξηκέλνπο γηα ην ζθνπφ απηφ απφ ην θξάηνο
κέινο. Σα θξάηε κέιε αλαθνηλψλνπλ ζηελ Δπηηξνπή ηνπο θαηαιφγνπο ησλ ππεξεζηψλ
ή/θαη ησλ νξγαληζκψλ πνπ έρνπλ εγθξηζεί θαζψο θαη ηηο ζρεηηθέο αξκνδηφηεηέο ηνπο. Ζ
Δπηηξνπή δεκνζηεχεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθψλ
Κνηλνηήησλ.
3. Οη νξηδφκελεο ππεξεζίεο ειέγρνπ ή/θαη νη ηδησηηθνί νξγαληζκνί πξέπεη λα παξέρνπλ,
αθελφο, επαξθείο εγγπήζεηο αληηθεηκεληθφηεηαο θαη ακεξνιεςίαο έλαληη θάζε
ειεγρφκελνπ παξαγσγνχ ή κεηαπνηεηή θαη, αθεηέξνπ, λα δηαζέηνπλ κφληκα ηνπο
εκπεηξνγλψκνλεο θαη ηα απαξαίηεηα κέζα γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ ειέγρσλ ησλ
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γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη ησλ ηξνθίκσλ, ηα νπνία θέξνπλ πξνζηαηεπφκελε νλνκαζία.
Δάλ κηα δνκή ειέγρνπ αλαζέηεη ηε δηελέξγεηα νξηζκέλσλ ειέγρσλ ζε ηξίην νξγαληζκφ, ν
νξγαληζκφο απηφο πξέπεη λα παξέρεη ηηο ίδηεο εγγπήζεηο. ηελ πεξίπησζε απηή, νη
νξηδφκελεο ππεξεζίεο ειέγρνπ ή/θαη νη εγθεθξηκέλνη ηδησηηθνί νξγαληζκνί παξακέλνπλ,
σζηφζν, ππεχζπλνη έλαληη ηνπ θξάηνπο κέινπο γηα φινπο ηνπο ειέγρνπο.
Απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 1998, πξνθεηκέλνπ λα εγθξηζνχλ απφ έλα θξάηνο κέινο γηα ηνπο
ζθνπνχο εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ, νη νξγαληζκνί πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο
πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη ζην πξφηππν ΔΝ 45011 ηεο 26εο Ηνπλίνπ 1989.
4. Δάλ νη νξηδφκελεο ππεξεζίεο ειέγρνπ ή/θαη νη ηδησηηθνί νξγαληζκνί θξάηνπο κέινπο
δηαπηζηψλνπλ φηη έλα γεσξγηθφ πξντφλ ή έλα ηξφθηκν πνπ θέξεη πξνζηαηεπφκελε
νλνκαζία θαηαγσγήο απηνχ ηνπ θξάηνπο κέινπο δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ησλ
πξνδηαγξαθψλ, ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα δηαζθαιίζνπλ ηελ ηήξεζε ηνπ
παξφληνο θαλνληζκνχ. Δλεκεξψλνπλ ην θξάηνο κέινο γηα ηα κέηξα πνπ έιαβαλ θαηά ηε
δηελέξγεηα ησλ ειέγρσλ ηνπο. ιεο νη ιακβαλφκελεο απνθάζεηο πξέπεη λα
θνηλνπνηνχληαη ζηα ελδηαθεξφκελα κέξε.
5. Έλα θξάηνο κέινο πξέπεη λα αλαθαιεί ηελ έγθξηζε ελφο νξγαληζκνχ ειέγρνπ εάλ δελ
πιεξνχληαη πιένλ νη φξνη ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 3. Δλεκεξψλεη δε ζρεηηθά ηελ
Δπηηξνπή, ε νπνία δεκνζηεχεη ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ
αλαζεσξεκέλν θαηάινγν ησλ εγθεθξηκέλσλ νξγαληζκψλ.
6. Σα θξάηε κέιε ζεζπίδνπλ ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα λα εμαζθαιηζηεί ε πξφζβαζε ζην
ζχζηεκα ειέγρνπ ησλ παξαγσγψλ πνπ ηεξνχλ ηνλ παξφληα θαλνληζκφ.
7. Οη δαπάλεο ησλ ειέγρσλ πνπ πξνβιέπεη ν παξψλ θαλνληζκφο βαξχλνπλ ηνπο
παξαγσγνχο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ πξνζηαηεπφκελε νλνκαζία.
Άξζξν 11
1. Κάζε θξάηνο κέινο κπνξεί λα ηζρπξηζζεί φηη έπαπζε λα πιεξνχηαη έλαο φξνο ησλ
πξνδηαγξαθψλ ελφο γεσξγηθνχ πξντφληνο ή ελφο ηξνθίκνπ πνπ δηθαηνχηαη
πξνζηαηεπφκελεο νλνκαζίαο.
2. Σν θξάηνο κέινο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 γλσζηνπνηεί απηέο ηηο
παξαηεξήζεηο ηνπ ζην ελδηαθεξφκελν θξάηνο κέινο. Σν ελδηαθεξφκελν θξάηνο κέινο
εμεηάδεη ηελ αλαθνξά θαη ελεκεξψλεη ην άιιν θξάηνο κέινο γηα ηα πνξίζκαηά ηνπ θαη
γηα ηα κέηξα πνπ έιαβε.
3. ε πεξίπησζε πνπ νη παξαηππίεο επαλαιακβάλνληαη θαη ηα ελδηαθεξφκελα θξάηε κέιε
δελ κπνξνχλ λα θαηαιήμνπλ ζε ζπκθσλία, πξέπεη λα ππνβάιιεηαη ζηελ Δπηηξνπή
δεφλησο αηηηνινγεκέλε αίηεζε.
4. Ζ Δπηηξνπή εμεηάδεη ηελ αλαθνξά δεηψληαο ηε γλψκε ησλ ελδηαθεξφκελσλ θξαηψλ
κειψλ. Δλδερνκέλσο, αθνχ δεηήζεη ηε γλψκε ηεο επηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 15, ε Δπηηξνπή
ιακβάλεη ηα αλαγθαία κέηξα. Μεηαμχ απηψλ κπνξεί λα πεξηιακβάλεηαη ε αθχξσζε ηεο
θαηαρψξεζεο.
Άξζξν 12
1. Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ δηεζλψλ ζπκθσληψλ, ν παξψλ θαλνληζκφο κπνξεί λα
εθαξκφδεηαη ζηα γεσξγηθά πξντφληα ή ζηα ηξφθηκα πξνέιεπζεο ηξίηεο ρψξαο, εθφζνλ:
- ε ηξίηε ρψξα είλαη ζε ζέζε λα παξάζρεη εγγπήζεηο παλνκνηφηππεο ή ηζνδχλακεο πξνο
απηέο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 4,
(6) ΔΔ αξηζ. C 40 ηεο 11. 2. 1989, ζ. 1. Οδεγία φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ απφθαζε
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92/10/ΔΟΚ (ΔΔ αξηζ. L 6 ηεο 11. 1. 1992, ζ. 35).- ε ηξίηε ρψξα δηαζέηεη ζχζηεκα
ειέγρνπ ηζνδχλακν πξνο ην ζχζηεκα πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 10,
- ε ηξίηε ρψξα είλαη δηαηεζεηκέλε λα παξάζρεη πξνζηαζία ηζνδχλακε κε απηή πνπ
ππάξρεη ζηελ Κνηλφηεηα ζηα αληίζηνηρα γεσξγηθά πξντφληα ή ηξφθηκα πνπ πξνέξρνληαη
απφ ηελ Κνηλφηεηα.
2. Δάλ ε πξνζηαηεπφκελε νλνκαζία κηαο ηξίηεο ρψξαο είλαη νκψλπκε κε κηα θνηλνηηθή
πξνζηαηεπφκελε νλνκαζία, ε θαηαρψξεζε πξαγκαηνπνηείηαη αθνχ ιεθζνχλ δεφλησο
ππφςε νη ηνπηθέο θαη παξαδνζηαθέο ρξήζεηο θαη νη πξαγκαηηθνί θίλδπλνη ζχγρπζεο.
Ζ ρξήζε απηήο ηεο κνξθήο νλνκαζηψλ δελ επηηξέπεηαη παξά κφλνλ εάλ ε ρψξα
θαηαγσγήο ηνπ πξντφληνο αλαγξάθεηαη ζηελ εηηθέηα επθξηλψο θαη πξνθαλψο.
Άξζξν 13
1. Οη θαηαρσξεκέλεο νλνκαζίεο πξνέιεπζεο πξνζηαηεχνληαη απφ:
α) νπνηαδήπνηε άκεζε ή έκκεζε εκπνξηθή ρξήζε κηαο θαηαρσξεκέλεο νλνκαζίαο γηα
πξντφληα πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ηελ θαηαρψξεζε, εθφζνλ ηα πξντφληα απηά είλαη
ζπγθξίζηκα κε ηα πξντφληα πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί κε ηελ νλνκαζία απηή ή εθφζνλ ε
ρξήζε απηή απνηειεί εθκεηάιιεπζε ηεο θήκεο ηεο πξνζηαηεπφκελεο νλνκαζίαο 7
β) θάζε αληηπνίεζε, απνκίκεζε ή ππαηληγκφ, αθφκε θαη αλ αλαθέξεηαη ε πξαγκαηηθή
θαηαγσγή ηνπ πξντφληνο ή εάλ ε πξνζηαηεπφκελε νλνκαζία ρξεζηκνπνηείηαη ζε
κεηάθξαζε ή ζπλνδεχεηαη απφ εθθξάζεηο φπσο: «είδνο», «ηχπνο», «κέζνδνο», «ηξφπνο»,
«απνκίκεζε» ή παξφκνηεο 7
γ) νπνηαδήπνηε άιιε ςεπδή ή απαηειή έλδεημε ηφζν φζνλ αθνξά ηελ πξνέιεπζε, ηελ
θαηαγσγή, ηε θχζε ή ηηο νπζηαζηηθέο ηδηφηεηεο ηνπ πξντφληνο, αλαγξαθφκελε ζηε
ζπζθεπαζία ή ην πεξηηχιηγκα, ζην δηαθεκηζηηθφ πιηθφ ή ζε έγγξαθα πνπ αθνξνχλ ην
ζπγθεθξηκέλν πξντφλ, θαζψο θαη ηε ρξεζηκνπνίεζε γηα ηε ζπζθεπαζία ηνπ πξντφληνο
δνρείνπ πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε εζθαικέλε εληχπσζε σο πξνο ηελ θαηαγσγή ηνπ 7
δ) νπνηαδήπνηε άιιε πξαθηηθή ηθαλή λα παξαπιαλήζεη ην θνηλφ φζνλ αθνξά ηελ
πξαγκαηηθή θαηαγσγή ηνπ πξντφληνο.
ηαλ κηα θαηαρσξεκέλε νλνκαζία πεξηέρεη ηελ νλνκαζία ελφο γεσξγηθνχ πξντφληνο ή
ηξνθίκνπ πνπ ζεσξείηαη θνηλή, ε ρξήζε απηήο ηεο θνηλήο νλνκαζίαο γηα ην
ζπγθεθξηκέλν γεσξγηθφ πξντφλ ή ηξφθηκν δελ ζεσξείηαη φηη αληηηίζεηαη ζηα ζηνηρεία α) ή
β) ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ.
2. Χζηφζν, ηα θξάηε κέιε κπνξνχλ λα δηαηεξήζνπλ ηα εζληθά κέηξα ηα νπνία
επηηξέπνπλ ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ εθθξάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1
ζηνηρείν β), θαη' αλψηαην φξην γηα κηα πεληαεηία κεηά ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ
παξφληνο θαλνληζκνχ, εθφζνλ:
- ηα πξντφληα είραλ εκπνξεπζεί λφκηκα, κε ηε ρξεζηκνπνίεζε απηήο ηεο έθθξαζεο, επί
πέληε ηνπιάρηζηνλ έηε πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ,
- απφ ηε ζήκαλζε πξνθχπηεη ζαθψο ε πξαγκαηηθή θαηαγσγή ηνπ πξντφληνο.
Δληνχηνηο, ε εμαίξεζε απηή δελ κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ ειεχζεξε εκπνξία ησλ
πξντφλησλ ζην έδαθνο θξάηνπο κέινπο ζην νπνίν έρνπλ απαγνξεπζεί νη εθθξάζεηο απηέο.
3. Οη πξνζηαηεπφκελεο νλνκαζίεο δελ κπνξνχλ λα κεηαπέζνπλ ζε θνηλέο.
Άξζξν 14
1. ηαλ κηα νλνκαζία πξνέιεπζεο ή κηα γεσγξαθηθή έλδεημε θαηαρσξείηαη ζχκθσλα κε
ηνλ παξφληα θαλνληζκφ, ε αίηεζε θαηαρψξεζεο ζήκαηνο πνπ αληηζηνηρεί ζε κία απφ ηηο
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θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 13 θαη αθνξά ηνλ ίδην ηχπν πξντφληνο
απνξξίπηεηαη, εθφζνλ ε αίηεζε θαηαρψξεζεο ηνπ ζήκαηνο ππνβάιιεηαη κεηά ηελ
εκεξνκελία δεκνζίεπζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 6 παξάγξαθνο 2.
Σα ζήκαηα πνπ θαηαρσξνχληαη θαηά παξάβαζε ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ αθπξψλνληαη.
Ζ παξνχζα παξάγξαθνο εθαξκφδεηαη επίζεο φηαλ ε αίηεζε θαηαρψξεζεο ελφο ζήκαηνο
έρεη θαηαηεζεί πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο αίηεζεο θαηαρψξεζεο πνπ
πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 6 παξάγξαθνο 2, εθφζνλ ε δεκνζίεπζε απηή γίλεηαη πξηλ απφ
ηελ θαηαρψξεζε ηνπ ζήκαηνο.
2. Σεξνπκέλεο ηεο θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο, ε ρξήζε ζήκαηνο ην νπνίν αληηζηνηρεί ζε κία
απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 13, πνπ έρεη θαινπίζησο θαηαρσξεζεί
πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ηεο αίηεζεο θαηαρψξεζεο ηεο νλνκαζίαο
πξνέιεπζεο ή ηεο γεσγξαθηθήο έλδεημεο, κπνξεί λα ζπλερηζηεί παξά ηελ θαηαρψξεζε
κηαο νλνκαζίαο πξνέιεπζεο ή κηαο γεσγξαθηθήο έλδεημεο, εάλ δελ δηαπηζησζεί φηη ην ελ
ιφγσ ζήκα ζίγεηαη απφ ηνπο ιφγνπο αθπξφηεηαο ή έθπησζεο πνπ πξνβιέπνληαη
αληίζηνηρα απφ ην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ζηνηρεία γ) θαη δ) θαη ην άξζξν 12 παξάγξαθνο
2 ζηνηρείν β) ηεο νδεγίαο 89/104/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21εο Γεθεκβξίνπ 1988 γηα
ηελ πξνζέγγζε ησλ λνκνζεζηψλ ησλ θξαηψλ κειψλ πεξί ζεκάησλ 3. Μηα νλνκαζία
πξνέιεπζεο ή κηα γεσγξαθηθή έλδεημε δελ θαηαρσξείηαη φηαλ, ιακβαλνκέλεο ππφςε ηεο
θήκεο ελφο ζήκαηνο, ηνπ γεγνλφηνο φηη είλαη επξχηαηα γλσζηφ θαη ηεο δηάξθεηαο
ρξεζηκνπνίεζήο ηνπ, ε θαηαρψξεζε ζα κπνξνχζε λα παξαπιαλήζεη ηνλ θαηαλαισηή
φζνλ αθνξά ηελ πξαγκαηηθή ηαπηφηεηα ηνπ πξντφληνο.
Άξζξν 15
Ζ Δπηηξνπή επηθνπξείηαη απφ κηα επηηξνπή ηελ νπνία απνηεινχλ αληηπξφζσπνη ησλ
θξαηψλ κειψλ θαη ηεο νπνίαο πξνεδξεχεη ν αληηπξφζσπνο ηεο Δπηηξνπήο.
Ο αληηπξφζσπνο ηεο Δπηηξνπήο ππνβάιιεη ζηελ ελ ιφγσ επηηξνπή ζρέδην ησλ κέηξσλ
πνπ πξφθεηηαη λα ιεθζνχλ. Ζ επηηξνπή δηαηππψλεη ηε γλψκε ηεο γηα ην ζρέδην απηφ ζε
πξνζεζκία πνπ κπνξεί λα νξίζεη ν πξφεδξνο αλάινγα κε ηνλ επείγνληα ραξαθηήξα ηνπ
ζέκαηνο. Ζ γλψκε δηαηππψλεηαη κε ηελ πιεηνςεθία πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 148
παξάγξαθνο 2 ηεο ζπλζήθεο γηα ηελ έθδνζε ησλ απνθάζεσλ πνπ θαιείηαη λα ιάβεη ην
πκβνχιην κεηά απφ πξφηαζε ηεο Δπηηξνπήο. Καηά ηελ ςεθνθνξία ζηελ επηηξνπή, νη
ςήθνη ησλ αληηπξνζψπσλ ησλ θξαηψλ κειψλ ζηαζκίδνληαη ζχκθσλα κε ην
πξναλαθεξφκελν άξζξν. Ο πξφεδξνο δελ ιακβάλεη κέξνο ζηελ ςεθνθνξία.
Ζ Δπηηξνπή ζεζπίδεη ηα ζρεδηαδφκελα κέηξα φηαλ είλαη ζχκθσλα κε ηε γλψκε ηεο
επηηξνπήο.
ηαλ ηα ζρεδηαδφκελα κέηξα δελ είλαη ζχκθσλα κε ηε γλψκε ηεο επηηξνπήο, ή ειιείςεη
γλψκεο, ε Δπηηξνπή ππνβάιιεη ρσξίο θαζπζηέξεζε ζην πκβνχιην πξφηαζε ζρεηηθά κε
ηα κέηξα πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ. Σν πκβνχιην απνθαζίδεη κε εηδηθή πιεηνςεθία.
Δάλ, κεηά ηελ παξέιεπζε πξνζεζκίαο ηξηψλ κελψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο ζην
πκβνχιην, ην πκβνχιην δελ έρεη απνθαζίζεη, ηα πξνηεηλφκελα κέηξα ζεζπίδνληαη απφ
ηελ Δπηηξνπή.
Άξζξν 16
Οη ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ ζεζπίδνληαη κε ηε δηαδηθαζία ηνπ
άξζξνπ 15.
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Άξζξν 17
1. Δληφο πξνζεζκίαο έμη κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο
θαλνληζκνχ, ηα θξάηε κέιε αλαθνηλψλνπλ ζηελ Δπηηξνπή πνηεο απφ ηηο λνκίκσο
πξνζηαηεπφκελεο νλνκαζίεο ηνπο ή, ζηα θξάηε κέιε πνπ δελ ππάξρεη ζχζηεκα
πξνζηαζίαο, πνηεο απφ ηηο νλνκαζίεο πνπ έρνπλ θαζηεξσζεί κε ηε ρξήζε, επηζπκνχλ λα
θαηαρσξήζνπλ δπλάκεη ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ.
2. Ζ Δπηηξνπή θαηαρσξεί, κε ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 15, ηηο νλνκαζίεο πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 νη νπνίεο ζπκθσλνχλ κε ηα άξζξα 2 θαη 4. Σν άξζξν 7
δελ εθαξκφδεηαη. Χζηφζν, νη θνηλέο νλνκαζίεο δελ θαηαρσξνχληαη.
3. Σα θξάηε κέιε κπνξνχλ λα δηαηεξνχλ ηελ εζληθή πξνζηαζία ησλ νλνκαζηψλ πνπ
αλαθνηλψλνληαη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 κέρξη ηελ εκεξνκελία πνπ ζα ιεθζεί
απφθαζε γηα ηελ θαηαρψξεζε.
Άξζξν 18
Ο παξψλ θαλνληζκφο αξρίδεη λα ηζρχεη δψδεθα κήλεο κεηά ηελ εκεξνκελία ηεο
δεκνζίεπζήο ηνπ ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ.
Ο παξψλ θαλνληζκφο είλαη δεζκεπηηθφο σο πξνο φια ηα κέξε ηνπ θαη ηζρχεη άκεζα ζε
θάζε θξάηνο κέινο.
Βξπμέιιεο, 14 Ηνπιίνπ 1992.
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η
Σξφθηκα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 1 παξάγξαθνο 1
- Μπίξα
- Φπζηθά κεηαιιηθά λεξά θαη λεξά πεγψλ
- Πνηά κε βάζε εθρπιίζκαηα θπηψλ
- Πξντφληα αξηνπνηΐαο, δαραξνπιαζηηθήο, δαραξψδε παξαζθεπάζκαηα ή πξντφληα
κπηζθνηνπνηίαο
- Γφκεο θαη ξεηίλεο θπζηθέο.

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ
Γεσξγηθά πξντφληα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 1 παξάγξαθνο 1
- Υνξηνλνκέο
- Αηζέξηα έιαηα.
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Πξντόληα δηαηξνθήο πνπ θαιύπηνληαη από ηνλ θαλνληζκό (ΔOΚ) αξηζ. 2081/92 θαη
από ηνλ θαλνληζκό (ΔOΚ) αξηζ. 2082/92












Νσπφ θξέαο (θαη λσπά παξαπξντφληα ζθαγίνπ)
Πξντφληα κε βάζε ην θξέαο (πνπ έρνπλ ππνζηεί ζεξκηθή επεμεξγαζία, παζηά,
θαπληζηά θιπ.)
Σπξηά
΄Αιια πξντφληα δσηθήο πξνέιεπζεο (απγά, κέιη, γαιαθηνθνκηθά πξντφληα εθηφο
ηνπ βνπηχξνπ )
Ληπαξέο νπζίεο (βνχηπξν, καξγαξίλε, ιάδηα )
Φξνχηα, ιαραληθά θαη ζηηεξά ζηε θπζηθή ηνπο θαηάζηαζε ή κεηαπνηεκέλα
Νσπνί ηρζχεο, καιάθηα, καιαθφζηξαθα θαη πξντφληα κε βάζε ην ςάξη
Μπίξα
Πνηά κε βάζε εθρπιίζκαηα θπηψλ
Πξντφληα δαραξνπιαζηηθήο, δαραξψδε παξαζθεπάζκαηα ή πξντφληα
κπηζθνηνπνηίαο
΄Αιια πξντφληα

Πξντόληα δηαηξνθήο πνπ θαιύπηνληαη κόλν από ηνλ θαλνληζκό (ΔOΚ) αξηζ. 2081/92







Φπζηθά κεηαιιηθά λεξά θαη λεξά πεγψλ
Γφκεο θαη ξεηίλεο θπζηθέο
Αηζέξηα έιαηα
Υνξηνλνκέο
Φειιφο
Βαθηθφο θφθθνο (αθαηέξγαζην πξντφλ δσηθήο πξνέιεπζεο)
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5.2. ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΟΚ) αξηζ. 2082/92 ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ηεο 14εο Ηνπιίνπ
1992 γηα ηηο βεβαηψζεηο ηδηνηππίαο ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη ησλ ηξνθίκσλ
ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΧΝ ΔΤΡΧΠΑΨΚΧΝ ΚΟΗΝΟΣΖΣΧΝ,
Έρνληαο ππφςε:
ηε ζπλζήθε γηα ηελ ίδξπζε ηεο Δπξσπατθήο Οηθνλνκηθήο Κνηλφηεηαο, θαη ηδίσο ην
άξζξν 43,
ηελ πξφηαζε ηεο Δπηηξνπήο (1),
ηε γλψκε ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ (2),
ηε γλψκε ηεο Οηθνλνκηθήο θαη Κνηλσληθήο Δπηηξνπήο (3),
Δθηηκψληαο:
φηη ε παξαγσγή, ε παξαζθεπή θαη ε δηαλνκή γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη ηξνθίκσλ θαηέρεη
ζεκαληηθή ζέζε ζηελ νηθνλνκία ηεο Κνηλφηεηαο 7
φηη, ζηα πιαίζηα ηνπ επαλαπξνζαλαηνιηζκνχ ηεο θνηλήο αγξνηηθήο πνιηηηθήο, πξέπεη λα
επλνεζεί ε δηαθνξνπνίεζε ηεο γεσξγηθήο παξαγσγήο 7 φηη ε πξνψζεζε ηδηνηχπσλ
πξντφλησλ κπνξεί λα απνηειέζεη ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα γηα ηνλ αγξνηηθφ θφζκν, ηδίσο
ζηηο κεηνλεθηηθέο ή απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο, αθελφο, κε ηε βειηίσζε ηνπ γεσξγηθνχ
εηζνδήκαηνο θαη, αθεηέξνπ, κε ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ ζ' απηέο ηηο
πεξηνρέο 7
φηη, ελφςεη ηεο νινθιήξσζεο ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο ζηνλ ηνκέα ησλ ηξνθίκσλ, πξέπεη
λα ηεζνχλ ζηε δηάζεζε ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ηα κέζα πνπ ζα ηνπο επηηξέςνπλ λα
αλαβαζκίζνπλ ηα πξντφληα ηνπο, εμαζθαιίδνληαο ηελ πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ απφ
ηηο θαηαρξεζηηθέο κεζφδνπο θαη, εθ παξαιιήινπ, ην ζεκηηφ ησλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ
7
φηη, ζχκθσλα κε ην ςήθηζκα ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 9εο Ννεκβξίνπ 1989 ζρεηηθά κε ηηο
κειινληηθέο πξνηεξαηφηεηεο γηα ηελ αλαζέξκαλζε ηεο πνιηηηθήο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ
θαηαλαισηψλ (4), πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε ην φιν θαη ζεκαληηθφηεξν αίηεκα
αλαβάζκηζεο ηεο πνηφηεηαο θαη ελεκέξσζεο ησλ θαηαλαισηψλ φζνλ αθνξά ηε θχζε,
ηνλ ηξφπν παξαγσγήο ή ηε κεηαπνίεζε ησλ ηξνθίκσλ, θαζψο θαη ηα ηδηαίηεξα
ραξαθηεξηζηηθά ηνπο 7 φηη, ιφγσ ηεο πιεζψξαο ησλ πξντφλησλ πνπ δηαηίζεληαη ζηελ
αγνξά θαη ηεο πνιιαπιφηεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ηα αθνξνχλ, ν θαηαλαισηήο
πξέπεη, πξνθεηκέλνπ λα θάλεη θαιχηεξα ηελ επηινγή ηνπ, λα δηαζέηεη ζαθείο θαη
ζχληνκεο πιεξνθνξίεο πνπ ζα ηνλ ελεκεξψλνπλ επαθξηβψο γηα ηα ηδηφηππα
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηξνθίκνπ 7
φηη έλα πξναηξεηηθφ θαζεζηψο πνπ βαζίδεηαη ζε θαλνληζηηθά θξηηήξηα επηηξέπεη ηελ
πινπνίεζε ησλ ελ ιφγσ ζηφρσλ 7 φηη έλα ηέηνην πξναηξεηηθφ ζχζηεκα, πνπ επηηξέπεη
ζηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα θαζηζηνχλ γλσζηή ηελ πνηφηεηα ελφο ηξνθίκνπ ζε
θνηλνηηθφ επίπεδν, πξέπεη λα πξνζθέξεη φιεο ηηο εγγπήζεηο έηζη ψζηε λα αηηηνινγνχληαη
νη αλαθνξέο πνπ κπνξνχλ λα γίλνληαη γηα ην πξντφλ απηφ ζην εκπφξην 7
φηη νξηζκέλνη παξαγσγνί επηζπκνχλ λα αλαβαζκίζνπλ ηελ ηδηνηππία ησλ γεσξγηθψλ
πξντφλησλ ή ησλ ηξνθίκσλ, δηφηη απηά δηαθξίλνληαη ζαθψο απφ άιια παξεκθεξή
πξντφληα ή ηξφθηκα, κε ηα θαη' ηδίαλ ραξαθηεξηζηηθά ηνπο 7 φηη πξέπεη, επνκέλσο, γηα λα
εμαζθαιηζηεί ε πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή, λα ειέγρεηαη ε βεβαησκέλε ηδηνηππία ηνπο 7
φηη, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ηδηνηππία απηψλ ησλ πξντφλησλ ή ηξνθίκσλ, πξέπεη λα
ζεζπηζηνχλ εηδηθέο δηαηάμεηο πνπ ζα ζπκπιεξψζνπλ ηνπο θαλφλεο επηζήκαλζεο πνπ
επηβάιινληαη κε ηελ νδεγία 79/112/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 18εο Γεθεκβξίνπ 1978 γηα
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ηελ πξνζέγγηζε ησλ λνκνζεζηψλ ησλ θξαηψλ κειψλ ζρεηηθά κε ηελ επηζήκαλζε, ηελ
παξνπζίαζε θαη ηε δηαθήκηζε ησλ ηξνθίκσλ (5), θαη ηδίσο λα πξνβιέπεη έλδεημε θαη,
ελδερνκέλσο, θνηλνηηθφ ζχκβνιν πνπ ζα ζπλνδεχνπλ ην φλνκα ησλ ελ ιφγσ πξντφλησλ ή
παξνπζηάδεη ειεγρφκελα ηδηφηππα ραξαθηεξηζηηθά 7
φηη, γηα λα εμαζθαιηζηεί ε ηήξεζε θαη ε ζηαζεξφηεηα ησλ ειεγρνκέλσλ ηδηφηππσλ
ραξαθηεξηζηηθψλ, είλαη αλάγθε λα νξίδνπλ νη ίδηνη νη παξαγσγνί νη νπνίνη ζπγθξνηνχλ
νκάδεο ηα ηδηφηππα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ γεσξγηθνχ πξντφληνο ή ηξνθίκνπ, ζε
πξνδηαγξαθέο, αιιά θαη νη θαλφλεο έγθξηζεο ησλ νξγαληζκψλ ειέγρνπ, πνπ είλαη
επηθνξηηζκέλνη κε ηελ επαιήζεπζε ηεο δένπζαο ηήξεζεο ησλ πξνδηαγξαθψλ, πξέπεη λα
είλαη εληαίνη ζε θνηλνηηθφ επίπεδν 7
φηη, γηα λα κελ δεκηνπξγεζνχλ άληζεο ζπλζήθεο αληαγσληζκνχ, θάζε παξαγσγφο πξέπεη
λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί είηε έλα θαηαρσξεκέλν φλνκα ζπλνδεπφκελν απφ κία έλδεημε
θαη, ελδερνκέλσο, έλα θνηλνηηθφ ζχκβνιν, είηε έλα θαηαρσξεκέλν φλνκα σο έρεη, ζην
κέηξν πνπ ην γεσξγηθφ πξντφλ ή ηξφθηκν πνπ παξάγεη ή κεηαπνηεί είλαη ζχκθσλν κε ηηο
αληίζηνηρεο πξνδηαγξαθέο θαη ν νξγαληζκφο ειέγρνπ πνπ επέιεμε είλαη εγθεθξηκέλνο 7
φηη πξέπεη λα επηηξέπνληαη νη ζπλαιιαγέο κε ηηο ηξίηεο ρψξεο νη νπνίεο κπνξνχλ λα
πξνζθέξνπλ ηζνδχλακεο εγγπήζεηο φζνλ αθνξά ηε ρνξήγεζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ
βεβαηψζεσλ ηδηνηππίαο πνπ εθδίδνληαη ζην έδαθφο ηνπο 7
φηη ε έλδεημε ζρεηηθά κε ηελ ηδηνηππία γεσξγηθνχ πξντφληνο ή ηξνθίκνπ, πξέπεη, γηα λα
είλαη δειεαζηηθή γηα ηνπο παξαγσγνχο θαη ηαπηφρξνλα αμηφπηζηε γηα ηνπο θαηαλαισηέο,
λα απνιαχεη έλλνκεο πξνζηαζίαο θαη λα απνηειεί αληηθείκελν δεκφζησλ ειέγρσλ 7
φηη πξέπεη λα πξνβιεθζεί δηαδηθαζία πνπ λα θαζηεξψλεη ζηελή ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ
θξαηψλ κειψλ θαη ηεο Δπηηξνπήο ζηα πιαίζηα θαλνληζηηθήο επηηξνπήο, ε νπνία έρεη
ζπζηαζεί γηα ην ζθνπφ απηφ,
ΔΞΔΓΧΔ ΣΟΝ ΠΑΡΟΝΣΑ ΚΑΝΟΝΗΜΟ:
Άξζξν 1
1. Ο παξψλ θαλνληζκφο θαζνξίδεη ηνπο θαλφλεο ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα
ιακβάλεη θνηλνηηθή βεβαίσζε ηδηνηππίαο γηα:
- ηα γεσξγηθά πξντφληα πνπ αλαθέξνληαη ζην παξάξηεκα ΗΗ ηεο ζπλζήθεο θαη
πξννξίδνληαη γηα αλζξψπηλε θαηαλάισζε,
- ηα ηξφθηκα πνπ αλαθέξνληαη ζην παξάξηεκα ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ.
Σν παξάξηεκα κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζην
άξζξν 19.
2. Ο παξψλ θαλνληζκφο εθαξκφδεηαη κε ηελ επηθχιαμε άιισλ εηδηθψλ θνηλνηηθψλ
δηαηάμεσλ.
3. Ζ νδεγία 83/189/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 28εο Μαξηίνπ 1989 γηα ηελ θαζηέξσζε
κηαο δηαδηθαζίαο πιεξνθφξεζεο ζηνλ ηνκέα ησλ ηερληθψλ πξνηχπσλ θαη πξνδηαγξαθψλ
(6) δελ εθαξκφδεηαη ζηηο βεβαηψζεηο ηδηνηππίαο πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν ηνπ
παξφληνο θαλνληζκνχ.
Άξζξν 2
Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ, λννχληαη σο:
1. «ηδηνηππία»: ην ζηνηρείν ή ην ζχλνιν ζηνηρείσλ δηά ησλ νπνίσλ έλα γεσξγηθφ πξντφλ ή
έλα ηξφθηκν δηαθξίλεηαη ζαθψο απφ άιια παξεκθεξή πξντφληα ή ηξφθηκα πνπ αλήθνπλ
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ζηελ ίδηα θαηεγνξία.
Ζ παξνπζίαζε ελφο γεσξγηθνχ πξντφληνο ή ελφο ηξνθίκνπ δελ ζεσξείηαη φηη απνηειεί
ζηνηρείν θαηά ηελ έλλνηα ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ.
Ζ ηδηνηππία δελ κπνξεί λα πεξηνξίδεηαη ζε κηα πνηνηηθή ή πνζνηηθή ζχζηαζε ή ζε έλαλ
ηξφπν παξαγσγήο πνπ θαζνξίδνληαη απφ θνηλνηηθή ή εζληθή ξχζκηζε, απφ πξφηππα πνπ
νξίδνληαη απφ ηνπο νξγαληζκνχο ηππνπνίεζεο ή απφ πξναηξεηηθά πξφηππα. Χζηφζν, ν
θαλφλαο απηφο δελ ηζρχεη εάλ ε ελ ιφγσ ξχζκηζε ή ην ελ ιφγσ πξφηππν έρεη ζεζπηζηεί
γηα ηνλ νξηζκφ ηεο ηδηνηππίαο ελφο πξντφληνο 7
2. «νκάδα»: θάζε νξγάλσζε, αλεμαξηήησο λνκηθνχ θαζεζηψηνο ή ζχλζεζεο, παξαγσγψλ
ή/θαη κεηαπνηεηψλ πνπ αθνξά ην ίδην γεσξγηθφ πξντφλ ή ηξφθηκν. ηελ νκάδα κπνξνχλ
λα ζπκκεηέρνπλ θαη άιια ελδηαθεξφκελα κέξε 7
3. «βεβαίσζε ηδηνηππίαο»: ε αλαγλψξηζε απφ ηελ Κνηλφηεηα ηεο ηδηνηππίαο πξντφληνο κε
ηελ θαηαρψξεζή ηνπ ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα θαλνληζκφ.
Άξζξν 3
Ζ Δπηηξνπή θαηαξηίδεη θαη δηαρεηξίδεηαη κεηξψν βεβαηψζεσλ ηδηνηππίαο ην νπνίν
πεξηιακβάλεη ηα νλφκαηα ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη ηξνθίκσλ ησλ νπνίσλ ε
ηδηνηππία έρεη αλαγλσξηζηεί ζε θνηλνηηθφ επίπεδν ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα θαλνληζκφ.
ην κεηξψν απηφ γίλεηαη δηάξθηζε κεηαμχ ησλ νλνκάησλ ηνπ άξζξνπ 13 παξάγξαθνο 1
θαη εθείλσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 13 παξάγξαθνο 2.
Άξζξν 4
1. Γηα λα θαηαρσξεζεί ζην κεηξψν πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 3, έλα γεσξγηθφ πξντφλ ή
ηξφθηκν πξέπεη λα παξάγεηαη απφ παξαδνζηαθέο πξψηεο χιεο, είηε λα παξνπζηάδεη
παξαδνζηαθή ζχζηαζε ή ηξφπν παξαγσγήο ή/θαη κεηαπνίεζεο πνπ λα ππάγεηαη ζηνπο
παξαδνζηαθνχο ηχπνπο παξαγσγήο ή/θαη κεηαπνίεζεο.
2. Γελ κπνξεί λα θαηαρσξείηαη γεσξγηθφ πξντφλ ή ηξφθηκν ε ηδηνηππία ηνπ νπνίνπ:
α) έγθεηηαη ζηελ πξνέιεπζε ή ζηε γεσγξαθηθή θαηαγσγή 7
β) νθείιεηαη απνθιεηζηηθά ζηελ εθαξκνγή κηαο ηερλνινγηθήο θαηλνηνκίαο.
Άξζξν 5
1. Γηα λα θαηαρσξεζεί, ην φλνκα νθείιεη:
- είηε λα είλαη ηδηφηππν αθεαπηνχ,
- είηε λα εθθξάδεη ηελ ηδηνηππία ηνπ γεσξγηθνχ πξντφληνο ή ηνπ ηξνθίκνπ.
2. Γελ κπνξεί λα θαηαρσξεζεί ην φλνκα πνπ εθθξάδεη ηελ ηδηνηππία πνπ αλαθέξεηαη
ζηελ παξάγξαθν 1 δεχηεξε πεξίπησζε:
- ην νπνίν αλαθέξεηαη απνθιεηζηηθά ζε γεληθνχο ηζρπξηζκνχο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα
έλα ζχλνιν γεσξγηθψλ πξντφλησλ ή ηξνθίκσλ νχηε ζε εθείλνπο πνπ πξνβιέπνληαη απφ
εηδηθή θνηλνηηθή λνκνζεζία,
- ην νπνίν είλαη θαηαρξεζηηθφ, φπσο εθείλν ηδίσο πνπ αλαθέξεηαη ζε πξνθαλέο
ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ πξντφληνο ή δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξνδηαγξαθέο νχηε ζηηο
πξνζδνθίεο ηνπ θαηαλαισηή, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ
πξντφληνο.
3. Γηα λα θαηαρσξεζεί, ην ηδηφηππν φλνκα πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 πξψηε
πεξίπησζε πξέπεη λα είλαη παξαδνζηαθφ θαη ζχκθσλν κε εζληθέο δηαηάμεηο ή λα έρεη
θαζηεξσζεί απφ ηε ρξήζε.
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4. Ζ ρξεζηκνπνίεζε γεσγξαθηθψλ φξσλ επηηξέπεηαη ζε έλα φλνκα πνπ δελ ππάγεηαη
ζηνλ θαλνληζκφ (ΔΟΚ) αξηζ. 2081/92 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 14εο Ηνπιίνπ 1992 γηα ηελ
πξνζηαζία ησλ γεσγξαθηθψλ ελδείμεσλ θαη ησλ νλνκαζηψλ πξνέιεπζεο ησλ γεσξγηθψλ
πξντφλησλ θαη ησλ ηξνθίκσλ (7).
Άξζξν 6
1. Γηα λα κπνξεί λα ιάβεη βεβαίσζε ηδηνηππίαο, έλα γεσξγηθφ πξντφλ ή έλα ηξφθηκν
πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζε πξνδηαγξαθέο.
2. Απηέο νη πξνδηαγξαθέο πεξηιακβάλνπλ ηα αθφινπζα ηνπιάρηζηνλ ζηνηρεία:
- ην φλνκα, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 5, δηαηππσκέλν ζε κία ή πεξηζζφηεξεο γιψζζεο,
- ηελ πεξηγξαθή ηεο κεζφδνπ παξαγσγήο, ζηελ νπνία ζπκπεξηιακβάλνληαη ε θχζε θαη ηα
ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξψηεο χιεο ή/θαη ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ ζπζηαηηθψλ ή/θαη ε
κέζνδνο παξαζθεπήο ηνπ γεσξγηθνχ πξντφληνο ή ηνπ ηξνθίκνπ, πνπ αθνξνχλ ζηελ
ηδηνηππία ηνπ,
- ηα ζηνηρεία πνπ επηηξέπνπλ ηελ αμηνιφγεζε ηνπ παξαδνζηαθνχ ραξαθηήξα, θαηά ηελ
έλλνηα ηνπ άξζξνπ 4 παξάγξαθνο 1,
- ηελ πεξηγξαθή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ γεσξγηθνχ πξντφληνο ή ηνπ ηξνθίκνπ, κε ηελ
έλδεημε ησλ θπξηφηεξσλ θπζηθψλ, ρεκηθψλ, κηθξνβηνινγηθψλ ή/θαη νξγαλνιεπηηθψλ
ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ, πνπ αθνξνχλ ζηελ ηδηνηππία ηνπ,
- ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ ηεο ηδηνηππίαο.
Άξζξν 7
1. Μφλν κηα νκάδα δηθαηνχηαη λα ππνβάιιεη αίηεζε θαηαρψξεζεο ηδηνηππίαο γεσξγηθνχ
πξντφληνο ή ηξνθίκνπ.
2. Ζ αίηεζε θαηαρψξεζεο, πνπ πεξηιακβάλεη ηηο πξνδηαγξαθέο, ππνβάιιεηαη ζηελ
αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο ζην νπνίν είλαη εγθαηεζηεκέλε ε νκάδα.
3. Ζ αξκφδηα αξρή δηαβηβάδεη ηελ αίηεζε ζηελ Δπηηξνπή, εθφζνλ θξίλεη φηη πιεξνχληαη
νη απαηηήζεηο ησλ άξζξσλ 4, 5 θαη 6.
4. Σα θξάηε κέιε δεκνζηεχνπλ, ην αγξφηεξν θαηά ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηνπ
παξφληνο θαλνληζκνχ, ηα ρξήζηκα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηηο αξκφδηεο αξρέο ηηο νπνίεο
έρνπλ νξίζεη θαη ελεκεξψλνπλ ζρεηηθά ηελ Δπηηξνπή.
Άξζξν 8
1. Ζ Δπηηξνπή δηαβηβάδεη ηελ αίηεζε θαηαρψξεζεο, κεηαθξαζκέλε, ζηα άιια θξάηε
κέιε εληφο εμακήλνπ απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ηεο αίηεζεο πνπ αλαθέξεηαη ζην
άξζξν 7 παξάγξαθνο 3.
Μφιηο πξαγκαηνπνηεζνχλ νη δηαβηβάζεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, ε Δπηηξνπή
πξνβαίλεη ζηε δεκνζίεπζε, ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, ησλ
θπξηφηεξσλ ζηνηρείσλ ηεο αίηεζεο πνπ δηαβηβάζηεθε απφ ηελ αξκφδηα αξρή ε νπνία
αλαθέξεηαη ζην άξζξν 7, θαη ηδίσο ην φλνκα ηνπ γεσξγηθνχ πξντφληνο ή ηνπ ηξνθίκνπ,
ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 παξάγξαθνο 2 πξψηε πεξίπησζε, θαζψο θαη ησλ ζηνηρείσλ ηνπ
αηηνχληνο.
2. Οη αξκφδηεο αξρέο ησλ θξαηψλ κειψλ κεξηκλνχλ ψζηε θάζε πξφζσπν πνπ κπνξεί λα
απνδείμεη έλλνκν νηθνλνκηθφ ζπκθέξνλ λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη γλψζε ηεο
αίηεζεο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 1. Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο
ξπζκίζεηο ζηα θξάηε κέιε, νη ελ ιφγσ αξκφδηεο αξρέο κπνξνχλ λα πξνβιέπνπλ ηελ
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πξφζβαζε θαη άιισλ ελδηαθεξφκελσλ πνπ έρνπλ έλλνκν ζπκθέξνλ.
3. Δληφο πξνζεζκίαο πέληε κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο πνπ αλαθέξεηαη
ζηελ παξάγξαθν 1, θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ ζηελ
θαηαρψξεζε κπνξεί λα ππνβάιεη έλζηαζε θαηά ηεο ζθνπνχκελεο θαηαρψξεζεο
απνζηέιινληαο κηα δεφλησο αηηηνινγεκέλε δήισζε ζηηο αξκφδηεο αξρέο ηνπ θξάηνπο
κέινπο ζην νπνίν δηακέλεη ή είλαη εγθαηεζηεκέλν.
4. Οη αξκφδηεο αξρέο ησλ θξαηψλ κειψλ ιακβάλνπλ ηα αλαγθαία κέηξα πξνθεηκέλνπ λα
ιεθζεί ππφςε ε δήισζε πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 3 εληφο ησλ ηαζζφκελσλ
πξνζεζκηψλ. Σα θξάηε κέιε κπνξνχλ επίζεο λα ππνβάινπλ έλζηαζε κε δηθήο ηνπο
πξσηνβνπιία.
Άξζξν 9
1. Δάλ θακία έλζηαζε δελ θνηλνπνηεζεί ζηελ Δπηηξνπή εληφο πξνζεζκίαο έμη κελψλ, ε
Δπηηξνπή απνθαζίδεη ηελ θαηαρψξεζε ζην κεηξψν πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 3 ησλ
θπξηνηέξσλ ζηνηρείσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 8 παξάγξαθνο 1 θαη ηα δεκνζηεχεη
ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ.
2. ε πεξίπησζε έλζηαζεο, ε Δπηηξνπή θαιεί, εληφο πξνζεζκίαο ηξηψλ κελψλ, ηα
ελδηαθεξφκελα θξάηε κέιε λα επηδηψμνπλ ηελ επίηεπμε ζπκθσλίαο κεηαμχ ηνπο,
ζχκθσλα κε ηηο εζσηεξηθέο ηνπο δηαδηθαζίεο, εληφο ζπκπιεξσκαηηθήο πξνζεζκίαο ηξηψλ
κελψλ:
α) εάλ επηηεπρζεί ε ελ ιφγσ ζπκθσλία, ηα ελ ιφγσ θξάηε κέιε θνηλνπνηνχλ ζηελ
Δπηηξνπή φια ηα ζηνηρεία πνπ επέηξεςαλ ηελ επίηεπμε απηήο ηεο ζπκθσλίαο, θαζψο θαη
ηε γλψκε ηνπ αηηνχληνο ηελ θαηαρψξεζε θαη ηνπ εληζηακέλνπ. Δάλ δελ ηξνπνπνηήζεθαλ
ηα ζηνηρεία πνπ ππνβιήζεθαλ δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 6 παξάγξαθνο 2, ε Δπηηξνπή ελεξγεί
ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. ηελ αληίζεηε πεξίπησζε, ε
Δπηηξνπή θηλεί εθ λένπ ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 8 7
β) εάλ δελ επηηεπρζεί ζπκθσλία, ε Δπηηξνπή απνθαζίδεη γηα ηελ θαηαρψξεζε κε ηε
δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 19. Δάλ ιεθζεί απφθαζε γηα ηελ θαηαρψξεζε ηεο ηδηνηππίαο, ε
Δπηηξνπή ελεξγεί ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
Άξζξν 10
1. Κάζε θξάηνο κέινο κπνξεί λα ηζρπξηζηεί φηη έπαπζε λα πιεξνχηαη έλαο φξνο ησλ
πξνδηαγξαθψλ ελφο γεσξγηθνχ πξντφληνο ή ελφο ηξνθίκνπ πνπ δηθαηνχηαη θνηλνηηθήο
βεβαίσζεο ηδηνηππίαο.2. Σν θξάηνο κέινο ηεο παξαγξάθνπ 1 γλσζηνπνηεί ηηο
παξαηεξήζεηο ηνπ ζην ελδηαθεξφκελν θξάηνο κέινο. Σν ελδηαθεξφκελν θξάηνο κέινο
εμεηάδεη ηελ αλαθνξά θαη ελεκεξψλεη ην άιιν θξάηνο κέινο γηα ηα πνξίζκαηά ηνπ θαη
γηα ηα κέηξα πνπ έιαβε.
3. ε πεξίπησζε πνπ νη παξαηππίεο επαλαιακβάλνληαη θαη ηα ελδηαθεξφκελα θξάηε κέιε
δελ κπνξνχλ λα θαηαιήμνπλ ζε ζπκθσλία, πξέπεη λα ππνβάιιεηαη ζηελ Δπηηξνπή
δεφλησο αηηηνινγεκέλε αίηεζε.
4. Ζ Δπηηξνπή εμεηάδεη ηελ αίηεζε δεηψληαο ηε γλψκε ησλ ελδηαθεξφκελσλ θξαηψλ
κειψλ. Δλδερνκέλσο, ε Δπηηξνπή ιακβάλεη ηα αλαγθαία κέηξα, ζχκθσλα κε ηε
δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 19, ζηα νπνία κπνξεί λα πεξηιακβάλεηαη ε αθχξσζε ηεο
θαηαρψξεζεο.
Άξζξν 11
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1. Έλα θξάηνο κέινο κπνξεί, κεηά απφ ζρεηηθή αίηεζε κηαο νκάδαο εγθαηεζηεκέλεο ζην
έδαθφο ηνπ, λα δεηά ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ πξνδηαγξαθψλ.
2. Ζ Δπηηξνπή εμαζθαιίδεη ηε δεκνζίεπζε ηεο αίηεζεο ηξνπνπνίεζεο θαη ησλ ζηνηρείσλ
ηνπ αηηνχληνο ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ. Δθαξκφδεηαη ην
άξζξν 8 παξάγξαθνη 2, 3 θαη 4.
Οη αξκφδηεο αξρέο ηνπ θξάηνπο κέινπο θξνληίδνπλ ψζηε λα ελεκεξψλεηαη γη' απηή ηε
δεκνζίεπζε θάζε παξαγσγφο ή/θαη κεηαπνηεηήο πνπ εθαξκφδεη ηηο πξνδηαγξαθέο γηα ηηο
νπνίεο δεηήζεθε ηξνπνπνίεζε.
3. Δληφο πξνζεζκίαο ηξηψλ κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο πνπ πξνβιέπεηαη
ζηελ παξάγξαθν 2, θάζε παξαγσγφο ή/θαη κεηαπνηεηήο πνπ εθαξκφδεη ηηο πξνδηαγξαθέο
γηα ηηο νπνίεο δεηήζεθε ηξνπνπνίεζε, κπνξεί λα επηθαιεζηεί ηνπ δηθαηψκαηνο λα
δηαηεξήζεη ηηο αξρηθέο πξνδηαγξαθέο, κε δήισζε ππνβαιιφκελε ζηελ αξκφδηα αξρή ηνπ
θξάηνπο κέινπο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο, ε νπνία νθείιεη λα ηε δηαβηβάζεη ζηελ
Δπηηξνπή καδί κε ηηο ελδερφκελεο παξαηεξήζεηο ηεο.
4. Δάλ δελ ηεο θνηλνπνηεζεί θακία έλζηαζε νχηε δήισζε ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3,
ηφηε ε Δπηηξνπή, εληφο ηεηξακήλνπ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο δεκνζίεπζεο πνπ
πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 2, θαηαρσξεί ζην πξνβιεπφκελν ζην άξζξν 3 κεηξψν ηελ
αηηνχκελε ηξνπνπνίεζε θαη ηε δεκνζηεχεη ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθψλ
Κνηλνηήησλ.
5. Δάλ θνηλνπνηεζεί ζηελ Δπηηξνπή έλζηαζε ή δήισζε ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3, ε
ηξνπνπνίεζε δελ θαηαρσξείηαη. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ε αλαθεξφκελε ζηελ
παξάγξαθν 1 αηηνχζα νκάδα κπνξεί λα ππνβάιεη αίηεζε γηα λέα βεβαίσζε ηδηνηππίαο
ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζηα άξζξα 7, 8 θαη 9.
Άξζξν 12
χκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 19, ε Δπηηξνπή κπνξεί λα νξίζεη θνηλνηηθφ
ζχκβνιν πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη ζηε ζήκαλζε, ζηελ παξνπζίαζε θαη ζηε
δηαθήκηζε ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ ή ησλ ηξνθίκσλ ζηα νπνία έρεη ρνξεγεζεί
θνηλνηηθή βεβαίσζε ηδηνηππίαο ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα θαλνληζκφ.
Άξζξν 13
1. Απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 9 παξάγξαθνο 1, ην
φλνκα πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 5, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ έλδεημε πνπ αλαθέξεηαη ζην
άξζξν 15 παξάγξαθνο 1 θαη, ελδερνκέλσο, κε ην θνηλνηηθφ ζχκβνιν πνπ αλαθέξεηαη ζην
άξζξν 12, επηθπιάζζεηαη απνθιεηζηηθά γηα ην γεσξγηθφ πξντφλ ή ην ηξφθηκν πνπ
αληαπνθξίλεηαη ζηηο δεκνζηεπκέλεο πξνδηαγξαθέο.
2. Καηά παξέθθιηζε απφ ηελ παξάγξαθν 1, ην φλνκα θαη κφλνλ επηθπιάζζεηαη
απνθιεηζηηθά ζην γεσξγηθφ πξντφλ ή ζην ηξφθηκν πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηηο
δεκνζηεπκέλεο πξνδηαγξαθέο, εθφζνλ:
α) ην έρεη δεηήζεη ε νκάδα ζηελ αίηεζή ηεο γηα θαηαρψξεζε 7
β) δελ απνξξέεη απφ ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 9 παξάγξαθνο 2 ζηνηρείν β) φηη ην φλνκα
ρξεζηκνπνηείηαη θαηά λφκηκν, επξχηαηα γλσζηφ, θαη νηθνλνκηθψο ζεκαληηθφ ηξφπν γηα
παξεκθεξή γεσξγηθά πξντφληα ή ηξφθηκα.
Άξζξν 14
1. Σα θξάηε κέιε κεξηκλνχλ ψζηε ην αξγφηεξν έμη κήλεο κεηά ηελ εκεξνκελία έλαξμεο
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ηζρχνο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ, λα έρνπλ ζπζηαζεί δνκέο ειέγρνπ, ζθνπφο ησλ νπνίσλ
ζα είλαη λα εμαζθαιίδνπλ φηη ηα γεσξγηθά πξντφληα θαη ηα ηξφθηκα πνπ θέξνπλ
βεβαίσζε ηδηνηππίαο αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ησλ πξνδηαγξαθψλ.
2. Ζ δνκή ειέγρνπ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη κία ή πεξηζζφηεξεο νξηζζείζεο ππεξεζίεο
ειέγρνπ ή/θαη ηδησηηθνχο νξγαληζκνχο εγθεθξηκέλνπο γηα ην ζθνπφ απηφ απφ ην θξάηνο
κέινο. Σα θξάηε κέιε αλαθνηλψλνπλ ζηελ Δπηηξνπή ηνπο θαηαιφγνπο ησλ ππεξεζηψλ
ή/θαη ησλ νξγαληζκψλ πνπ έρνπλ εγθξηζεί, θαζψο θαη ηηο αληίζηνηρεο αξκνδηφηεηέο ηνπο.
Ζ Δπηηξνπή δεκνζηεχεη απηέο ηηο πιεξνθνξίεο ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ησλ
Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ.
3. Οη νξηζζείζεο ππεξεζίεο ειέγρνπ ή/θαη νη ηδησηηθνί νξγαληζκνί πξέπεη, αθελφο, λα
πξνζθέξνπλ επαξθείο εγγπήζεηο αληηθεηκεληθφηεηαο θαη ακεξνιεςίαο έλαληη θάζε
παξαγσγνχ ή κεηαπνηεηή πνπ ππφθεηηαη ζηνλ έιεγρφ ηνπο θαη, αθεηέξνπ, λα δηαζέηνπλ
κφληκα ηνπο εκπεηξνγλψκνλεο θαη ηα απαξαίηεηα κέζα γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ ειέγρσλ
ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη ησλ ηξνθίκσλ πνπ δηθαηνχληαη θνηλνηηθήο βεβαίσζεο
ηδηνηππίαο.
Δάλ κηα δνκή ειέγρνπ αλαζέηεη ηε δηελέξγεηα νξηζκέλσλ ειέγρσλ ζε ηξίην νξγαληζκφ, ν
νξγαληζκφο απηφο πξέπεη λα παξέρεη ηηο ίδηεο εγγπήζεηο. Χζηφζν, νη νξηζζείζεο
ππεξεζίεο ειέγρνπ ή/θαη νη εγθεθξηκέλνη ηδησηηθνί νξγαληζκνί παξακέλνπλ ππεχζπλνη
έλαληη ηνπ θξάηνπο κέινπο φζνλ αθνξά φινπο ηνπο ειέγρνπο.
Απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 1998, γηα λα εγθξηζνχλ απφ έλα θξάηνο κέινο γηα ηνπο ζθνπνχο
ηεο εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ, νη νξγαληζκνί πξέπεη λα πιεξνχλ ηνπο φξνπο
πνπ θαζνξίδνληαη ζην πξφηππν ΔΝ 45011 ηεο 26εο Ηνπλίνπ 1989.
4. Δάλ νη νξηζζείζεο ππεξεζίεο ειέγρνπ ή/θαη ηδησηηθνί νξγαληζκνί ελφο θξάηνπο κέινπο
δηαπηζηψλνπλ φηη έλα γεσξγηθφ πξντφλ ή ηξφθηκν γηα ην νπνίν έρεη ρνξεγεζεί απφ ην
νηθείν θξάηνο κέινο βεβαίσζε ηδηνηππίαο δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ησλ
πξνδηαγξαθψλ, ιακβάλνπλ ηα αλαγθαία κέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο ηήξεζεο ηνπ
παξφληνο θαλνληζκνχ. Δλεκεξψλνπλ ην θξάηνο κέινο ζρεηηθά κε ηα κέηξα πνπ έιαβαλ
θαηά ηε δηελέξγεηα ησλ ειέγρσλ ηνπο. ιεο νη ιακβαλφκελεο απνθάζεηο πξέπεη λα
θνηλνπνηνχληαη ζηα ελδηαθεξφκελα κέξε.
5. Δάλ δελ πιεξνχληαη πιένλ νη πξνυπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2 θαη
3, έλα θξάηνο κέινο πξέπεη λα αλαθαιεί ηελ έγθξηζε ελφο νξγαληζκνχ ειέγρνπ.
Δλεκεξψλεη δε ζρεηηθά ηελ Δπηηξνπή, ε νπνία δεκνζηεχεη ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ησλ
Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ αλαζεσξεκέλν θαηάινγν ησλ εγθεθξηκέλσλ νξγαληζκψλ.
6. Σα θξάηε κέιε ζεζπίδνπλ ηα κέηξα πνπ απαηηνχληαη γηα λα εμαζθαιηζηεί ε πξφζβαζε
ησλ παξαγσγψλ πνπ ηεξνχλ ηνλ παξφληα θαλνληζκφ ζην ζχζηεκα ειέγρνπ.
7. Οη δαπάλεο ησλ ειέγρσλ πνπ πξνβιέπεη ν παξψλ θαλνληζκφο βαξχλνπλ ηνπο ρξήζηεο
ηεο βεβαίσζεο ηδηνηππίαο.
Άξζξν 15
1. Μπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη κφλνλ απφ ηνπο παξαγσγνχο πνπ ηεξνχλ ηηο
θαηαρσξεζείζεο πξνδηαγξαθέο:
- έλδεημε πνπ ζα θαζνξηζηεί θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 19,
- ελδερνκέλσο, ην θνηλνηηθφ ζχκβνιν, θαζψο θαη,
- κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 13 παξάγξαθνο 2, ην θαηαρσξεκέλν φλνκα.
2. Κάζε παξαγσγφο, αθφκα θαη αλ αλήθεη ζηελ νκάδα πνπ ππέβαιε αξρηθά ηελ αίηεζε
πνπ ρξεζηκνπνηεί γηα πξψηε θνξά κεηά ηελ θαηαρψξεζε έλα επηθπιαζζφκελν γηα
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απνθιεηζηηθή ρξήζε φλνκα ζχκθσλα κε ην άξζξν 13 παξάγξαθνη 1 ή 2, ελεκεξψλεη, ζε
εχζεην ρξφλν, κηα ππεξεζία ή έλαλ νξηζζέληα νξγαληζκφ ειέγρνπ ηνπ θξάηνπο κέινπο
ζην νπνίν είλαη εγθαηεζηεκέλνο.
3. Ζ ππεξεζία ή ν νξηζζείο νξγαληζκφο ειέγρνπ κεξηκλά ψζηε ν παξαγσγφο λα ηεξεί ηα
δεκνζηεπκέλα ζηνηρεία, πξηλ απφ ηελ εκπνξία ηνπ πξντφληνο.
Άξζξν 16
Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ δηεζλψλ ζπκθσληψλ, ν παξψλ θαλνληζκφο
εθαξκφδεηαη ζηα γεσξγηθά πξντφληα, ή ζηα ηξφθηκα πξνέιεπζεο ηξίηεο ρψξαο, εθφζνλ:
- ε ηξίηε ρψξα είλαη ζε ζέζε λα παξάζρεη εγγπήζεηο παλνκνηφηππεο ή ηζνδχλακεο πξνο
εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 4 θαη 6,
- ππάξρεη ζηελ ηξίηε ρψξα θαζεζηψο ειέγρνπ ηζνδχλακν κε απηφ πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν
14,
- ε ηξίηε ρψξα είλαη δηαηεζεηκέλε λα παξάζρεη πξνζηαζία ηζνδχλακε κε απηή πνπ
ππάξρεη ζηελ Κνηλφηεηα ζηα αληίζηνηρα γεσξγηθά πξντφληα ή ηξφθηκα πνπ πξνέξρνληαη
απφ ηελ Κνηλφηεηα θαη δηθαηνχληαη θνηλνηηθήο βεβαίσζεο ηδηνηππίαο.
Άξζξν 17
1. Σα θξάηε κέιε ιακβάλνπλ ηα αλαγθαία κέηξα γηα λα εμαζθαιίζνπλ ηε λνκηθή
πξνζηαζία θαηά θάζε θαηαρξεζηηθήο ή παξαπιαλεηηθήο ρξήζεο ηεο έλδεημεο πνπ
αλαθέξεηαη ζην άξζξν 15 παξάγξαθνο 1 θαη, ελδερνκέλσο, ηνπ θνηλνηηθνχ ζπκβφινπ
πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 12, θαζψο θαη θαηά θάζε απνκίκεζεο ησλ θαηαρσξεκέλσλ
θαη επηθπιαζζνκέλσλ γηα απνθιεηζηηθή ρξήζε νλνκάησλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 13.
2. Σα θαηαρσξεκέλα νλφκαηα πξνζηαηεχνληαη απφ φιεο ηηο πξαθηηθέο πνπ είλαη δπλαηφλ
λα παξαπιαλήζνπλ ηνπο θαηαλαισηέο, θαη ηδίσο ηηο πξαθηηθέο πνπ δίλνπλ ηελ εληχπσζε
φηη ην γεσξγηθφ πξντφλ ή ην ηξφθηκν δηθαηνχηαη βεβαίσζεο ηδηνηππίαο ρνξεγεζείζαο απφ
ηελ Κνηλφηεηα.
3. Σα θξάηε κέιε ελεκεξψλνπλ ηελ Δπηηξνπή θαη ηα άιια θξάηε κέιε γηα ηα κέηξα πνπ
ιακβάλνπλ.
Άξζξν 18
Σα θξάηε κέιε ιακβάλνπλ φια ηα ρξήζηκα κέηξα ψζηε νη νλνκαζίεο πψιεζεο πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη ζε εζληθφ επίπεδν λα κελ δεκηνπξγνχλ ζχγρπζε κε ηα θαηαρσξεκέλα
θαη επηθπιαζζφκελα γηα απνθιεηζηηθή ρξήζε νλφκαηα ζχκθσλα κε ην άξζξν 13
παξάγξαθνο 2.
Άξζξν 19
Ζ Δπηηξνπή επηθνπξείηαη απφ κία επηηξνπή ηελ νπνία απνηεινχλ αληηπξφζσπνη ησλ
θξαηψλ κειψλ θαη ηεο νπνίαο πξνεδξεχεη ν αληηπξφζσπνο ηεο Δπηηξνπήο.
Ο αληηπξφζσπνο ηεο Δπηηξνπήο ππνβάιιεη ζηελ ελ ιφγσ επηηξνπή ζρέδην ησλ κέηξσλ
πνπ πξφθεηηαη λα ιεθζνχλ. Ζ επηηξνπή δηαηππψλεη ηε γλψκε ηεο γηα ην ζρέδην απηφ
κέζα ζε πξνζεζκία πνπ κπνξεί λα νξίζεη ν πξφεδξνο αλάινγα κε ηνλ επείγνληα
ραξαθηήξα ηνπ ζέκαηνο. Ζ γλψκε δηαηππψλεηαη κε ηελ πιεηνςεθία πνπ πξνβιέπεηαη ζην
άξζξν 148 παξάγξαθνο 2 ηεο ζπλζήθεο γηα ηελ έθδνζε ησλ απνθάζεσλ πνπ θαιείηαη λα
ιάβεη ην πκβνχιην κεηά απφ πξφηαζε ηεο Δπηηξνπήο. Καηά ηελ ςεθνθνξία ζηελ
επηηξνπή, νη ςήθνη ησλ αληηπξνζψπσλ ησλ θξαηψλ κειψλ ζηαζκίδνληαη ζχκθσλα κε ην
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πξναλαθεξφκελν άξζξν. Ο πξφεδξνο δελ ιακβάλεη κέξνο ζηελ ςεθνθνξία.
Ζ Δπηηξνπή ζεζπίδεη ηα ζρεδηαδφκελα κέηξα φηαλ είλαη ζχκθσλα κε ηε γλψκε ηεο
επηηξνπήο.
ηαλ ηα ζρεδηαδφκελα κέηξα δελ είλαη ζχκθσλα κε ηε γλψκε ηεο Δπηηξνπήο, ή ειιείςεη
γλψκεο, ε Δπηηξνπή ππνβάιιεη ρσξίο θαζπζηέξεζε ζην πκβνχιην πξφηαζε ζρεηηθά κε
ηα κέηξα πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ. Σν πκβνχιην απνθαζίδεη κε εηδηθή πιεηνςεθία.
Δάλ, κεηά ηελ παξέιεπζε πξνζεζκίαο ηξηψλ κελψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο ζην
πκβνχιην, ην πκβνχιην δελ έρεη απνθαζίζεη, ηα πξνηεηλφκελα κέηξα ζεζπίδνληαη απφ
ηελ Δπηηξνπή.
Άξζξν 20
Οη ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ ζεζπίδνληαη κε ηε δηαδηθαζία ηνπ
άξζξνπ 19.
Άξζξν 21
Δληφο πξνζεζκίαο πέληε εηψλ απφ ηελ εκεξνκελία ελάξμεσο ηζρχνο ηνπ παξφληνο
θαλνληζκνχ, ε Δπηηξνπή ππνβάιιεη ζην πκβνχιην έθζεζε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ,
ζπλνδεπφκελε, ελδερνκέλσο, απφ θαηάιιειεο πξνηάζεηο.
Ζ έθζεζε απηή αλαθέξεηαη ηδηαίηεξα ζηηο επηπηψζεηο εθαξκνγήο ησλ άξζξσλ 9 θαη 13.
Άξζξν 22
Ο παξψλ θαλνληζκφο αξρίδεη λα ηζρχεη δψδεθα κήλεο κεηά ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ
Δπίζεκε Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ.
Ο παξψλ θαλνληζκφο είλαη δεζκεπηηθφο σο πξνο φια ηα κέξε ηνπ θαη ηζρχεη άκεζα ζε
θάζε θξάηνο κέινο.
Βξπμέιιεο, 14 Ηνπιίνπ 1992.
Γηα ην πκβνχιην

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ
Σξφθηκα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 1 παξάγξαθνο 1
- Μπίξα
- νθνιάηα θαη άιια παξαζθεπάζκαηα δηαηξνθήο πνπ πεξηέρνπλ θαθάν
- Πξντφληα αξηνπνηίαο, δαραξνπιαζηηθήο, δαραξψδε παξαζθεπάζκαηα ή πξντφληα
κπηζθνηνπνηίαο
- Εεκαξηθά ελ γέλεη, έζησ θαη ςεκέλα ή παξαγεκηζκέλα
- χλζεηα θαγεηά
- Αξηπκαηηθέο ζάιηζεο παξαζθεπαζκέλεο
- νχπεο ή δσκνί
- Πνηά κε βάζε εθρπιίζκαηα θπηψλ
- Παγσηά θαη γξαλίηεο.
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5.3. ΠΡΟΔΓΡΗΚΟ ΓΗΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 81/93
Πξνυπνζέζεηο, φξνη θαη δηαδηθαζία θαζηέξσζεο
νλνκαζηψλ πξνέιεπζεο γεσξγηθψλ πξντφλησλ.
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
'Έρνληαο ππφςε:
1. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 15 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Ν. 2040/1992 "Ρχζκηζε
ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ επνπηείαο
ηνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο" (Α 70).
"Θεσξνχληαη επίζεο σο νλνκαζίεο πξνέιεπζεο νη παξαδνζηαθέο,
γεσγξαθηθέο ή κε, νλνκαζίεο, πνπ πεξηγξάθνπλ ειιεληθφ γεσξγηθφ πξντφλ,
ην νπνίν παξάγεηαη ζε νιφθιεξε ηε ρψξα ή ζε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή απηήο
θαη ην νπνίν πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο πεξίπησζεο α ηεο παξνχζαο
παξαγξάθνπ".
***Σν εληφο " " εδάθην πξνζηέζεθε κε ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ
Π.Γ.291/1993 (ΦΔΚ Α 130)
2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Ν. 2081/1992 "Ρχζκηζε ηνπ ζεζκνχ
ησλ Δπηκειεηεξίσλ, ηξνπνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν.1712/1987 γηα ηνλ
εθζπγρξνληζκφ ησλ επαγγεικαηηθψλ νξγαλψζεσλ ησλ εκπφξσλ, βηνηερλψλ θαη
ινηπψλ επαγγεικαηηψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο" (Α'154).
3. Σν γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο δηαηάγκαηνο δελ
πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ.
4. Σελ 95/1993 γλσκνδφηεζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, κε
πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ Γεσξγίαο, απνθαζίδνπκε:
'Άξζξν 1
Οξηζκνί - Πεδίν εθαξκνγήο
1. Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο δηαηάγκαηνο νη αθφινπζνη φξνη έρνπλ
ηελ απέλαληη απφ ηνλ θαζέλα πξνζδηνξηδφκελε έλλνηα:
α) Ολνκαζία πξνέιεπζεο: ε γεσγξαθηθή νλνκαζία (ηνπσλχκην) κηαο
πεξηνρήο ή ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ηφπνπ πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα
ηελ πεξηγξαθή ελφο γεσξγηθνχ πξντφληνο πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ πεξηνρή
απηή ή απφ ην ζπγθεθξηκέλν ηφπν θαη ηνπ νπνίνπ ε πνηφηεηα ή ηα ηππηθά
ραξαθηεξηζηηθά νθείινληαη ζε παξάγνληεο ηεο πεξηνρήο (θπζηθνί ή
ηερληθήο θχζεο ζπληειεζηέο).
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β) Γεσγξαθηθφ φλνκα πεξηνρήο: ην επίζεκν φλνκα ηεο πεξηνρήο ή ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ ηφπνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πεξηγξαθή ελφο
γεσξγηθνχ πξντφληνο, θαζψο θαη ην παξαδνζηαθά ρξεζηκνπνηνχκελν φλνκα
κηαο πεξηνρήο ή ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ηφπνπ. ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο σο
πεξηνρή κπνξεί λα λνείηαη θαη ην ζχλνιν ηεο Διιεληθήο επηθξάηεηαο.
γ) Οκάδα: θάζε νξγάλσζε παξαγσγψλ ή κεηαπνηεηψλ ή ηππνπνηεηψλ ζπζθεπαζηψλ γεσξγηθνχ πξντφληνο, αλεμάξηεηα απφ ηε λνκηθή κνξθή ή
ζχλζεζή ηεο.
2. Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο δηαηάγκαηνο εθαξκφδνληαη γηα ηα ζε
θπζηθή θαηάζηαζε ή κεηαπνηεκέλα πξντφληα θπηηθήο, δστθήο, δαζηθήο θαη
αιηεπηηθήο παξαγσγήο.
3. Σα γεσξγηθά πξντφληα πνπ δηθαηνχληαη νλνκαζίαο πξνέιεπζεο
θαηαηάζζνληαη ζηηο εμήο θαηεγνξίεο:
α) Πξνζηαηεπφκελε Ολνκαζία Πξνέιεπζεο (Π.Ο.Π.).
β) Πξνζηαηεπφκελε Γεσγξαθηθή Έλδεημε (Π.Γ.Δ.).
Σα γεσξγηθά πξντφληα κηαο πεξηνρήο ή ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ηφπνπ
δηθαηνχληαη, εθφζνλ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ παξφληνο δηαηάγκαηνο,
θαζψο θαη απηέο πνπ θαζνξίδνληαη θαηά πεξίπησζε, λα θέξνπλ κηα ησλ
αλσηέξσ ελδείμεσλ, θαζψο θαη ην ηνπσλχκην ηεο πεξηνρήο ή ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ ηφπνπ.
4. Σν ηνπσλχκην, ην νπνίν αλαγλσξίδεηαη σο "πξνζηαηεπφκελε νλνκαζία
πξνέιεπζεο", απαγνξεχεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζπγρξφλσο θαη σο
"πξνζηαηεπφκελε γεσγξαθηθή έλδεημε" γηα νκνεηδή πξντφληα.
'Άξζξν 2
Βαζηθέο πξνυπνζέζεηο αλαγλψξηζεο
Γηα λα αλαγλσξηζζεί έλα ηνπσλχκην σο "πξνζηαηεπφκελε νλνκαζία
πξνέιεπζεο" ή σο "πξνζηαηεπφκελε γεσγξαθηθή έλδεημε" πξέπεη λα
ζπληξέρνπλ νη εμήο πξνυπνζέζεηο:
α) Σν γεσξγηθφ πξντφλ λα είλαη εχθεκα θαη επξχηαηα γλσζηφ ηνπιάρηζηνλ
ζηελ εζσηεξηθή αγνξά ηεο ρψξαο.
β) Να είλαη δπλαηή, κε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα, ε νξηνζέηεζε ηεο
δψλεο παξαγσγήο θαη ν απνθιεηζκφο ησλ αθαηάιιεισλ πεξηνρψλ κέζα ζ'
απηή.
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γ) Σν γεσξγηθφ πξντφλ λα πξνέξρεηαη απφ εθιεθηέο πνηθηιίεο ή θπιέο
δψσλ ή πηελψλ ή είδε ςαξηψλ, πνπ παξάγνληαη ζηε πεξηνρή, ηεο νπνίαο
ην ηνπσλχκην πξνηείλεηαη σο νλνκαζία πξνέιεπζεο.
δ) Οη πνηθηιίεο θπηηθψλ εηδψλ ή νη θπιέο δψσλ ή πηελψλ ή ηα είδε
ςαξηψλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη παξαδνζηαθά γηα ην ζπγθεθξηκέλν γεσξγηθφ
πξντφλ.
ε) Σν κεηαπνηεκέλν γεσξγηθφ πξντφλ λα έρεη ζχζηαζε θαηάιιειε γηα ην
πξνο παξαγσγή πξντφλ, ρσξίο λα απαηηνχληαη ηερλνινγηθέο επεκβάζεηο
πνπ λα κεηαβάινπλ νπζηαζηηθά ηε θπζηθνρεκηθή ζχζηαζε ηνπ ηειηθνχ
πξντφληνο.
ζη) Ζ ηππνπνίεζε - ζπζθεπαζία, ε επεμεξγαζία θαη ε ζπληήξεζε ή
σξίκαζε ησλ πξντφλησλ πξέπεη λα γίλεηαη ζε εγθαηαζηάζεηο, νη νπνίεο λα
είλαη εμνπιηζκέλεο κε ηνλ ελδεδεηγκέλν κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ θαη λα
δηαζέηνπλ θαηάιιεινπο ρψξνπο γηα ηελ απνζήθεπζε θαη ηηο ηερλνινγηθέο
επεμεξγαζίεο.
δ) Να είλαη δπλαηφο θαη επρεξήο ν έιεγρνο, ζε φια ηα ζηάδηα ηεο
παξαγσγήο θαη ηεο εκπνξίαο - δηαθίλεζεο, ησλ ππφςε γεσξγηθψλ πξντφλησλ
νλνκαζίαο πξνέιεπζεο.
ε) Σν γεσξγηθφ πξντφλ λα είλαη πνηφηεηαο ή λα έρεη ραξαθηεξηζηηθά πνπ
νθείινληαη ζην γεσγξαθηθφ πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο.
ζ) Δηδηθφηεξα πξνθεηκέλνπ γηα Π.Ο.Π. πξέπεη ην πξντφλ λα είλαη ηππηθφ
ηεο πεξηνρήο παξαγσγήο θαη ε ηππηθφηεηα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ λα
νθείινληαη απνθιεηζηηθά ή θαηά θχξην ιφγν ζην γεσγξαθηθφ πεξηβάιινλ ηεο
πεξηνρήο ην νπνίν πεξηιακβάλεη θπζηθνχο θαη ηερληθήο θχζεο ζπληειεζηέο.
η) Ζ κεηαπνίεζε ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη
ηεο ηπρφλ σξίκαζεο ή παιαίσζεο, πξέπεη λα γίλεηαη κέζα ζηελ
θαζνξηζκέλε δψλε νλνκαζίαο πξνέιεπζεο.
'Άξζξν 3
Γηαδηθαζία αλαγλψξηζεο
1. Ζ αλαγλψξηζε "πξνζηαηεπφκελεο νλνκαζίαο πξνέιεπζεο" (Π.Ο.Π.) ή
"πξνζηαηεπφκελεο γεσγξαθηθήο έλδεημεο" (Π.Γ.Δ.) γίλεηαη κεηά απφ
αίηεζε νκάδαο, ε νπνία έρεη άκεζε νηθνλνκηθή ζρέζε κε ην γεσξγηθφ
πξντφλ (πξσηνγελήο παξαγσγή, ζπζθεπαζία - κεηαπνίεζε, εκπνξία) θαη
εδξεχεη ζηελ πεξηνρή αλαγλψξηζεο. ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη νκάδα ζε
κηα πεξηνρή, αίηεζε αλαγλψξηζεο κπνξεί λα ππνβάιιεη νπνηνδήπνηε θπζηθφ
ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ θαηνηθεί ή εδξεχεη ζηελ πεξηνρή θαη έρεη έλλνκν
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νηθνλνκηθφ ζπκθέξνλ (παξαγσγφο πξσηνγελνχο παξαγσγήο κεηαπνηεηήο,
ζπζθεπαζηήο - ηππνπνηεηήο) ή ε αξκφδηα ηνπηθή ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ
Γεσξγίαο.
2. Ζ αίηεζε πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηα εμήο:
α) Πιήξε ζηνηρεία ηνπ αηηνχληνο (νλνκαηεπψλπκν ή επσλπκία, δηεχζπλζε
έδξαο, δηεχζπλζε έδξαο κνλάδαο ζπζθεπαζίαο - ηππνπνίεζεο, κεηαπνίεζεο
θ.ι.π.).
β) ηνηρεία κε ηα νπνία απνδεηθλχεηαη φηη ζπληξέρνπλ νη βαζηθέο
πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ παξφληνο δηαηάγκαηνο.
γ) Σν φλνκα ηνπ γεσξγηθνχ πξντφληνο, ην γεσγξαθηθφ φλνκα γηα ην νπνίν
δεηείηαη αλαγλψξηζε, θαζψο θαη ε θαηεγνξία γηα ηελ νπνία δεηείηαη ε
αλαγλψξηζε (Π.Ο.Π. ή Π.Γ.Δ.).
δ) Σε γεσγξαθηθή δψλε πξνέιεπζεο ηεο πξψηεο χιεο ηνπ γεσξγηθνχ
πξντφληνο. Ζ δψλε ζα θαζνξίδεηαη κε βάζε ζηνηρεία γεσξγηθψλ κεηξψσλ θαη
ζε πεξίπησζε έιιεηςεο απηψλ κε βάζε ηα δηνηθεηηθά φξηα ησλ Κνηλνηήησλ,
Γήκσλ, Δπαξρηψλ, Ννκψλ ή Γηακεξηζκάησλ.
Ζ πξνηεηλφκελε δψλε πξέπεη λα απεηθνλίδεηαη ζε ράξηε πξνζηηήο
θιίκαθαο.
ε) Σηο πνηθηιίεο ή ηηο θπιέο δψσλ ή ηα είδε ηρζπξψλ, ην πξντφλ ησλ
νπνίσλ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξαγσγή θαη αλαγλψξηζε νλνκαζίαο
πξνέιεπζεο.
ζη) Σηο θαιιηεξγεηηθέο ηερληθέο ή ηηο ηερληθέο εθηξνθήο
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ αλσηέξσ απνδφζεσλ αλά κνλάδα επηθάλεηαο ή
θεθαιή δψνπ, θαζψο θαη ηηο ζπλζήθεο ζπιινγήο ή ηηο ηπρφλ εηδηθέο
ζπλζήθεο παξαγσγήο.
δ) Σηο θπζηθέο ζπλζήθεο ηεο πεξηνρήο (θιίκα, έδαθνο, ρισξίδα, χδαηα
θ.ι.π.) πνπ δεηείηαη αλαγλψξηζε αλάινγα κε ην πξντφλ.
ε) Σα ειάρηζηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξψησλ πιψλ, θαζψο θαη
ηνπο ηξφπνπο θαη ηηο ζπλζήθεο ζπζθεπαζίαο, κεηαθνξάο, απνζήθεπζεο θαη
ηηο κεζφδνπο επεμεξγαζίαο ηνπ γεσξγηθνχ πξντφληνο.
ζ) Σα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο (θπζηθά, ρεκηθά ή
νξγαλνιεπηηθά) πξνθεηκέλνπ γηα Π.Γ.Δ., ηα νπνία νθείινληαη ζε θπζηθνχο
ή ηερληθήο θχζεο ζπληειεζηέο ηεο πεξηνρήο.
η) Σα ηππηθά ή πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο
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(θπζηθά, ρεκηθά ή νξγαλνιεπηηθά) ηα νπνία νθείινληαη απνθιεηζηηθά ή
θπξίσο ζην γεσγξαθηθφ πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο πξνθεηκέλνπ γηα Π.Ο.Π.
ηα) Γήισζε ηνπ αηηνχληνο φηη αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε ζπλεξγαζίαο κε
ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο θαη ζπκκεηνρήο ηνπ ζηνπο
απαξαίηεηνπο ειέγρνπο.
3. Ζ αίηεζε ππνβάιιεηαη ζηελ αξκφδηα ηνπηθή ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ
Γεσξγίαο. Αλ ε δψλε γηα ηελ νπνία δεηείηαη αλαγλψξηζε νλνκαζίαο
πξνέιεπζεο θαιχπηεη πεξηνρή αξκνδηφηεηαο πεξηζζνηέξσλ ηνπηθψλ
ππεξεζηψλ, ε αίηεζε ππνβάιιεηαη ζπγρξφλσο ζηηο αληίζηνηρεο ππεξεζίεο
πνπ αθνξά ε πξνηεηλφκελε δψλε.
Ζ ηνπηθή ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο, κεηά ηελ εμέηαζε ησλ
ζηνηρείσλ ηεο αίηεζεο, δηαβηβάδεη απηή ζηελ αξκφδηα θεληξηθή ππεξεζία,
δηαηππψλνληαο ζαθψο ηηο παξαηεξήζεηο ηεο, θαζψο θαη ηηο απφςεηο άιισλ
ελδηαθεξφκελσλ θνξέσλ ηεο πεξηνρήο.
Ο Τπνπξγφο Γεσξγίαο κπνξεί λα ζπληζηά νκάδεο εξγαζίαο, νη νπνίεο ζα
γλσκνδνηνχλ επί ησλ ππνβαιινκέλσλ αηηήζεσλ.
4. Ζ αλαγλψξηζε Π.Ο.Π. ή Π.Γ.Δ. ζπγθεθξηκέλνπ γεσξγηθνχ πξντφληνο
ελεξγείηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Γεσξγίαο πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ
Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.
Άξζξν 4
'Οξνη θαη πξνυπνζέζεηο αλαγλψξηζεο παξαγσγήο
πξντφλησλ νλνκαζίαο πξνέιεπζεο
1. Οη πξνηηζέκελνη λα παξάγνπλ γεσξγηθά πξντφληα νλνκαζίαο πξνέιεπζεο
(Π.Ο.Π. ή Π.Γ.Δ.) ππνβάιινπλ, θάζε πεξίνδν παξαγσγήο, ζρεηηθή αίηενε
ζηελ αξκφδηα ηνπηθή ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο δέθα πέληε (15)
ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ ηελ έλαξμε παξαιαβήο πξντφλησλ. Ζ αίηενε
πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ην νλνκαηεπψλπκν ή ηελ επσλπκία ηεο
επηρείξεζεο, ηελ έδξα ηεο ή ηελ έδξα ησλ κνλάδσλ ηππνπνίεζεο ζπζθεπαζίαο ή κεηαπνίεζεο - επεμεξγαζίαο, θαζψο θαη ηελ πηζαλή εκεξνκελία έλαξμεο θαη ιήμεο ηεο παξαιαβήο πξψησλ πιψλ, κε ηελ πξνυπφζεζε
φηη ε παξαιαβή δελ ζα αξρίδεη λσξίηεξα θαη δελ ζα ιήγεη αξγφηεξα απφ
ηηο δεινχκελεο εκεξνκελίεο.
'ζνη πξνηίζεληαη λα πξνβνχλ ζε παξαγσγή γεσξγηθψλ πξντφλησλ
νλνκαζίαο πξνέιεπζεο γηα πξψηε θνξά, πξέπεη λα ππνβάιινπλ καδί κε ηελ
αίηεζε ηνπ πξνεγνπκέλνπ εδαθίνπ, ηε ζρεηηθή δήισζε ηεο πεξίπησζεο ηα
ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 3, θαζψο θαη ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία φηη ζπΑΝ.Δ.Μ. Α.Δ
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ληξέρνπλ ζηελ πεξίπησζή ηνπο νη βαζηθέο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ
παξφληνο δηαηάγκαηνο. Ζ αξκφδηα ηνπηθή ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο
απνθαίλεηαη αηηηνινγεκέλα επί ησλ ππνβαιινκέλσλ αηηήζεσλ.
2. Οη παξαγσγνί γεσξγηθψλ πξντφλησλ νλνκαζίαο πξνέιεπζεο ηεξνχλ πιήξε
ζηνηρεία πξνέιεπζεο ησλ πξψησλ πιψλ θαηά παξαγσγφ. ηα δπγνιφγηα ή
ηηκνιφγηα παξαιαβήο πξψησλ πιψλ αλαγξάθνληαη ηνπιάρηζηνλ ηα ζηνηρεία
ηαπηφηεηαο ηνπ παξαγσγνχ πξψησλ πιψλ (νλνκαηεπψλπκν, δηεχζπλζε θ.ι.π.),
ή πεξηνρή πξνέιεπζεο ησλ πξψησλ πιψλ (θνηλφηεηα ή δήκνο θαη πεξηνρή),
ην είδνο ησλ πξντφλησλ, πνηθηιία ή θπιή δψσλ, βάξνο θ.ι.π., ηα δε
ζηειέρε απηψλ θπιάζζνληαη γηα κηα πεληαεηία θαη επηδεηθλχνληαη ζε θάζε
δήηεζε ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ειέγρνπ.
3. Οη παξαγσγνί γεσξγηθψλ πξντφλησλ νλνκαζίαο πξνέιεπζεο, ζε θπζηθή
θαηάζηαζε ή κεηαπνηεκέλα, νθείινπλ λα ηεξνχλ βηβιίν θίλεζεο, ζην νπνίν
πξέπεη λα αλαγξάθνληαη φια ηα πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία, ηα νπνία
επηηξέπνπλ ηνλ έιεγρν ησλ ελ ιφγσ πξντφλησλ, ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο
νδεγίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο. Αλάινγα βηβιία θίλεζεο νθείινπλ λα
ηεξνχλ επίζεο θαη νη ζπζθεπαζηέο - ηππνπνηεηέο ή εκθηαισηέο γεσξγηθψλ
πξντφλησλ νλνκαζίαο πξνέιεπζεο. Σα βηβιία θίλεζεο θπιάζζνληαη κε θξνληίδα ησλ ελδηαθεξνκέλσλ γηα κηα πεληαεηία θαη επηδεηθλχνληαη ζε θάζε
δήηεζε ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ειέγρνπ.
4. Ζ κεηαθνξά - δηαθίλεζε, κεηαμχ δηαθφξσλ εγθαηαζηάζεσλ, γεσξγηθψλ
πξντφλησλ νλνκαζίαο πξνέιεπζεο επηηξέπεηαη θαηφπηλ αδείαο θαη ζχκθσλα
κε ηηο νδεγίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο.
5. Οη παξαγσγνί ή νη ζπζθεπαζηέο - κεηαπνηεηέο γεσξγηθψλ πξντφλησλ
νλνκαζίαο πξνέιεπζεο νθείινπλ λα ππνβάιινπλ ζηελ αξκφδηα ηνπηθή
ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο δήισζε απνζεκάησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ νλνκαζίαο πξνέιεπζεο παιαηνηέξσλ εηψλ θαηά θαηεγνξία. Ζ δήισζε
ππνβάιιεηαη γηα ηα ππάξρνληα απνζέκαηα ηελ ηειεπηαία εκέξα ηεο
εκπνξηθήο πεξηφδνπ πνπ ηζρχεη γηα θάζε πξντφλ ή πνπ θαζνξίδεηαη θαηά
πεξίπησζε.
6. Οη παξαγσγνί (ηππνπνηεηέο - ζπζθεπαζηέο - κεηαπνηεηέο θ.ι.π.)
γεσξγηθψλ πξντφλησλ νλνκαζίαο πξνέιεπζεο νθείινπλ λα ππνβάιινπλ ζηελ
αξκφδηα ηνπηθή ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο δήισζε παξαγσγήο. Ζ
δήισζε παξαγσγήο ππνβάιιεηαη ακέζσο κεηά ην ηέινο ηεο παξαγσγηθήο
πεξηφδνπ ζηελ θαζνξηζκέλε δψλε θαη ζε εκεξνκελία πνπ θαζνξίδεηαη θαηά
νλνκαζία πξνέιεπζεο. Ζ δήισζε πεξηιακβάλεη ηηο πνζφηεηεο πνπ
επεμεξγάζζεθαλ ή κεηαπνηήζεθαλ θαηά θνηλνηηθή ή δεκνηηθή πεξηνρή
πξνέιεπζεο θαη ηα παξαρζέληα ηειηθά πξντφληα θαηά θαηεγνξία νλνκαζίαο
πξνέιεπζεο.
7. Με ηελ επηθχιαμε γεληθψλ θαη εηδηθψλ δηαηάμεσλ σο πξνο ηα
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αλαγξαθφκελα ζηνηρεία ζηα κέζα ζπζθεπαζίαο, ζηελ εηηθέηα ή απεπζείαο
ζηνπο ππνδνρείο γεσξγηθψλ πξντφλησλ πνπ δηθαηνχληαη νλνκαζίαο
πξνέιεπζεο Π.Ο.Π. ή Π.Γ.Δ., αλαγξάθνληαη ππνρξεσηηθά θαη νη αθφινπζεο
ελδείμεηο:
α) Σν φλνκα ηνπ γεσξγηθνχ πξντφληνο.
β) Σν γεσγξαθηθφ φλνκα (ηνπσλχκην) ηεο πεξηνρήο.
γ) Ζ θαηεγνξία νλνκαζίαο πξνέιεπζεο.
Σα αλσηέξσ ζηνηρεία αλαγξάθνληαη σο εληαίν ζχλνιν, κε γξάκκαηα
νκνηφκνξθα. Σν χςνο ησλ γξακκάησλ ηεο θαηεγνξίαο νλνκαζίαο πξνέιεπζεο
δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην κέγεζνο ησλ γξακκάησλ ησλ ζηνηρείσλ ησλ
πεξηπηψζεσλ α θαη β, νχηε λα είλαη κηθξφηεξν απφ ηνλ πελήληα ζηα
εθαηφ (5Ο%) ηνπ χςνπο απηψλ.
Σν κέγεζνο ησλ γξακκάησλ ησλ θάζε θχζεο ελδείμεσλ πνπ αλαγξάθνληαη
ζηα κέζα ζπζθεπαζίαο, ζηελ εηηθέηα ή ζηνπο ππνδνρείο πξέπεη λα είλαη
κηθξφηεξα ηνπ πελήληα ζηα εθαηφ (5Ο%) ηνπ κεγέζνπο κε ην νπνίν
αλαγξφθνληαη ηα ζηνηρεία ησλ πεξηπηψζεσλ β θαη γ.
Σα ζηνηρεία ησλ πεξηπηψζεσλ β θαη γ αλαγξάθνληαη ηνπιάρηζηνλ ζηελ
ειιεληθή γιψζζα.
δ) Σα ζηνηρεία ηνπ ζπζθεπαζηή - κεηαπνηεηή (νλνκαηεπψλπκν ή
επσλπκία, δηεχζπλζε).
ε) Σν πεξηερφκελν ζε βάξνο ή φγθν, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο
δηαηάμεηο.
ζη) Σα ζηνηρεία ειέγρνπ, πνπ απνηεινχληαη θαηά ηα δχν αξρηθά γξάκκαηα
ηνπ γεσγξαθηθνχ νλφκαηνο ηεο νλνκαζίαο πξνέιεπζεο, αθνινπζνχκελα απφ
ηνλ αχμνληα αξηζκφ ηνπ κέζνπ ζπζθεπαζίαο θαη ηνπο δχν ηειεπηαίνπο
αξηζκνχο ηνπ έηνπο παξαγσγήο. Σα ζηνηρεία ειέγρνπ αλαγξάθνληαη κε επζχλε
ηνπ ζπζθεπαζηή κεηά απφ έγγξαθε άδεηα ηεο αξκφδηαο ηνπηθήο ππεξεζίαο
ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο, ε νπνία ηεξεί εηδηθφ βηβιίν παξαθνινχζεζεο θαη
ειέγρνπ αλά ζπζθεπαζηή. Σα αλσηέξσ ζηνηρεία ειέγρνπ δελ αλαγξάθνληαη
ππνρξεσηηθά ζηα κέζα ζπζθεπαζίαο πνπ εκπεξηέρνπλ κηθξφηεξεο ζπζθεπαζίεο
κε αλαγξαθή ησλ ζρεηηθψλ ζηνηρείσλ.
δ) Δκπνξηθά ζήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα θνηλά νκνεηδή γεσξγηθά
πξντφληα δελ επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα γεσξγηθά πξντφληα
νλνκαζίαο πξνέιεπζεο.
8. Σα ζηνηρεία ησλ πεξηπηψζεσλ α, β θαη γ ηεο παξ. 7 ηνπ παξφληνο
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αλαγξάθνληαη ππνρξεσηηθά ζε θάζε ζπλνδεπηηθφ έγγξαθν (ηηκνιφγηα,
δειηία απνζηνιήο, ηεισλεηαθά έγγξαθα, θ.ι.π.) θαηά ηε δηαθίλεζε κεηαθνξά γεσξγηθψλ πξντφλησλ νλνκαζίαο πξνέιεπζεο.
'Άξζξν 5
Γεληθέο δηαηάμεηο
1. Οη νλνκαζίεο πξνέιεπζεο ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ αλαγλσξίδνληαη θαη
πξνζηαηεχνληαη, εθφζνλ είλαη ζχκθσλεο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο.
2. Σα εμαγφκελα πξνο άιιεο ρψξεο γεσξγηθά πξντφληα νλνκαζίαο
πξνέιεπζεο ζπλνδεχνληαη απφ ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ, ην νπνίν ρνξεγείηαη
απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο, ζχκθσλα κε ηηο
νδεγίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο.
3. Γελ επηηξέπεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ γεσγξαθηθνχ νλφκαηνο κηαο
πεξηνρήο ή ηφπνπ, πνπ αλαγλσξίδεηαη σο νλνκαζία πξνέιεπζεο γεσξγηθψλ
πξντφλησλ, γηα νκνεηδή πξντφληα άιιεο πξνέιεπζεο, έζησ θαη αλ ηνπ
ηνπσλπκίνπ πξνεγνχληαη ή έπνληαη εθθξάζεηο φπσο "γέλνο", "ηχπνο",
"είδνο", "κέζνδνο", ηξφπνο" θαη άιιεο αλάινγεο εθθξάζεηο.
4. Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο δηαηάγκαηνο δελ εθαξκφδνληαη ζηα
ακπειννηληθά πξντφληα, γηα ηα νπνία νη δηαηάμεηο ηνπ Ν.Γ. 243/1989
"πεξί βειηηψζεσο θαη πξνζηαζίαο ηεο ακπεινπξγηθήο παξαγσγήο" (Α' 144).
5. Ζ απέληαμε γεσξγηθνχ πξντφληνο απφ ηελ θαηεγνξία ηεο Π.Ο.Π. ή
Π.Γ.Δ. κπνξεί λα γίλεη κφλν ζην ζηάδην ηεο παξαγσγήο θαη ζε εμαηξεηηθέο
πεξηπηψζεηο ζην ζηάδην ηεο εκπνξίαο (αιινίσζε ραξαθηεξηζηηθψλ θαη
ζχζηαζεο, κε επηηξεπφκελεο επεμεξγαζίεο, θ.ι.π.).
6. Δπί ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ κε "πξνζηαηεπφκελε νλνκαζία
πξνέιεπζεο" ή κε "πξνζηαηεπφκελε γεσγξαθηθή έλδεημε" έρνπλ παξάιιειε
εθαξκνγή νη γεληθέο θαη εηδηθέο δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο, γηα
ζέκαηα πνπ δελ ξπζκίδνληαη κε ην παξφλ δηάηαγκα.
7. Ο έιεγρνο θαη ε επνπηεία εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο δηαηάγκαηνο
δηελεξγνχληαη απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο.
Άξζξν 6
Γηα ηελ θαηνρχξσζε ησλ νλνκαζηψλ πξνέιεπζεο ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ,
κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο εμάκελεο πξνζεζκίαο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ
Καλνληζκφ (ΔΟΚ) 2081 /92, εθαξκφδνληαη, σο πξνο ηε δηαδηθαζία
αλαγλψξηζεο πξνζηαηεπφκελεο νλνκαζίαο πξνέιεπζεο ή πξνζηαηεπφκελεο
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γεσγξαθηθήο έλδεημεο, νη αληίζηνηρεο δηαηάμεηο ηνπ θαλνληζκνχ απηνχ".
***Σν άξζξν 6 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ
Π.Γ.291/1993 (ΦΔΚ Α 130)
ηνλ Τπνπξγφ Γεσξγίαο αλαζέηνπκε ηε δεκνζίεπζε θαη εθηέιεζε ηνπ
παξφληνο δηαηάγκαηνο.
Αζήλα, 16 Μαξηίνπ 1993
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΖ
Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΓΔΧΡΓΗΑ
ΥΡΖΣΟ ΚΟΚΗΝΑ
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5.4. ΖΜΑΝΖ

Πξνζηαηεπφκελε γεσγξαθηθή έλδεημε (ΠΓΔ)

Πξνζηαηεπφκελε νλνκαζία πξνειεχζεσο (ΠΟΠ)

Δηδηθφ παξαδνζηαθφ πξνηφλ εγγπεκέλν (ΔΠΠΔ)
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