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ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 1 : Ανακαλύπηω και πεπιγπάθω ηιρ έννοιερ ΠΟΠ και ΠΕΓ 

 

1.1  Δηαβάδνπκε 

 

Η παξαγωγή γεωξγηθώλ πξνϊόληωλ θαη ηξνθίκωλ απνηειεί ζεκαληηθό κέξνο ηεο Επξωπαϊθήο 

νηθνλνκίαο, θαη νη πξνζπάζεηεο βειηίωζεο ηεο πνηόηεηαο ηωλ ηξνθίκωλ έρνπλ ελζωκαηωζεί ζηελ 

αγξνηηθή πνιηηηθή ηεο Επξωπαϊθήο Έλωζεο από ηε δεθαεηία ηνπ 1980.
 
Πνιιά γεωξγηθά πξνϊόληα 

θαη ηξόθηκα παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ζπλδεδεκέλα κε ηε γεωγξαθηθή πξνέιεπζε, ηελ 

παξαδνζηαθή ζύζηαζε ή ηε κέζνδν παξαγωγήο. Από ην 1992 ε ΕΕ έρεη πξνζηαηεύζεη ηα νλόκαηα 

απηώλ ηωλ γεωξγηθώλ πξνϊόληωλ θαη ηξνθίκωλ, δειαδή έρεη θαζηεξώζεη ηηο ζπλζήθεο ππό ηηο 

νπνίεο ηα νλόκαηά ηνπο πξνζηαηεύνληαη λνκηθά έλαληη ηεο απνκίκεζεο ζε όιε ηελ ΕΕ. Είλαη θάηη 

αληίζηνηρν κε έλα είδνο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο.
 
Η λνκνζεζία εμαζθαιίδεη όηη δηαηεξνύληαη ηα 

ηδηαίηεξα θαη παξαδνζηαθά ραξαθηεξηζηηθά απηώλ ηωλ ηξνθίκωλ. 
The European Food Information Council 

http://www.eufic.org/article/el/artid/Quality-logos-in-the-European-Union/  

 

Ωο πξνϊόλ κε Πποζηαηεςόμενη Ονομαζία Πποέλεςζηρ «ΠΟΠ» νξίδεηαη έλα πξνϊόλ 

α)  ην νπνίν θαηάγεηαη από ζπγθεθξηκέλν ηόπν, πεξηνρή ή, ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο, ρώξα·  

β) ηνπ νπνίνπ ε πνηόηεηα ή ηα ραξαθηεξηζηηθά νθείινληαη θπξίωο ή απνθιεηζηηθά ζην ηδηαίηεξν 

γεωγξαθηθό πεξηβάιινλ πνπ ζπκπεξηιακβάλεη ηνπο εγγελείο θπζηθνύο θαη αλζξώπηλνπο 

παξάγνληεο· θαη  

γ) ηνπ νπνίνπ όια ηα ζηάδηα ηεο παξαγωγήο εθηεινύληαη εληόο ηεο νξηνζεηεκέλεο γεωγξαθηθήο 

πεξηνρήο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ωο πξνϊόλ κε Πποζηαηεςόμενη Γεωγπαθική Ένδειξη (ΠΓΕ)  νξίδεηαη έλα πξνϊόλ 

α)   ην νπνίν θαηάγεηαη από ζπγθεθξηκέλν ηόπν, πεξηνρή ή ρώξα·  

β) ηνπ νπνίνπ έλα ζπγθεθξηκέλν πνηνηηθό ραξαθηεξηζηηθό, ε θήκε ή άιιν ραξαθηεξηζηηθό 

κπνξεί λα απνδνζεί θπξίωο ζηε γεωγξαθηθή ηνπ πξνέιεπζε· θαη  

γ) ηνπ νπνίνπ έλα ηνπιάρηζηνλ από ηα ζηάδηα ηεο παξαγωγήο εθηειείηαη εληόο ηεο 

νξηνζεηεκέλεο γεωγξαθηθήο πεξηνρήο. 
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1.2 Δίλνπκε ην δηθό καο νξηζκό  

ΠΟΠ είλαη ην ηνπηθό πξνϊόλ …………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

ΠΓΕ είλαη ην ηνπηθό πξνϊόλ …………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

1.3 Εληνπίδνπκε κεηαμύ ΠΟΠ θαη ΠΓΕ: 

 

ΟΜΟΙΟΣΗΣΕ …………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

ΔΙΑΦΟΡΕ ……………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 2 : Ποιορ και πωρ πιζηοποιεί ηα ηοπικά πποϊόνηα  ΠΟΠ /ΠΓΕ; 

 

Αλαδεηνύκε ζην δηαδίθηπν θαη θαηαγξάθνπκε: 

 

2.1.Πνηα ειιεληθά γεωξγηθά πξνϊόληα ή ηξόθηκα κπνξνύλ λα θαηαρωξεζνύλ 

ωο ΠΟΠ θαη ΠΓΕ: 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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2.2 Πνηεο είλαη νη αξκόδηεο αξρέο γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ πηζηνπνίεζε ηωλ πξνϊόληωλ ΠΟΠ θαη 

ΠΓΕ; 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

 

2.3 Από πνηόλ γίλεηαη έιεγρνο ζηα ζεκεία πώιεζεο ή θαη δηάζεζεο γηα ηα γεωξγηθά πξνϊόληα 

ΠΟΠ θαη ΠΓΕ; 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

 

 

2.4 Πνηα είλαη ε λνκνζεζία γηα ηα πξνϊόληα ΠΟΠ θαη ΠΓΕ;  

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

 

 

ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 3: Μελέτη περίπτωσης :Περιυέρεια Ιονίων Νήσων 

 

«Αλ θαη ε Πεξηθέξεηα Θνλίωλ Νήζωλ δηαηεξεί κηα ζπλεθηηθή γεωγξαθηθή, πνιηηηζκηθή θαη 

δηνηθεηηθή ηαπηόηεηα, εληνύηνηο ζηνλ πξωηνγελή ηνκέα παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ζε 

επίπεδν Ννκνύ. Εηδηθόηεξα ν πξωηνγελήο ηνκέαο παξνπζηάδεη κεγάιε εμεηδίθεπζε θαη δπλαηόηεηεο 

παξαγωγήο επώλπκωλ αγξνηηθώλ πξνϊόληωλ (ΠΟΠ, ΠΓΕ, …) ζηνπο ηνκείο ειαηνθαιιηέξγεηαο- 

ειαηνιάδνπ, ακπεινθαιιηέξγεηαο- παξαγωγήο ηνπηθώλ νηληθώλ πξνϊόληωλ, Βηνινγηθήο Καιιηέξγεηαο 

θαη ηνπηθώλ πνηθηιηώλ θεπεπηηθώλ θαη εθηξνθήο ηνπηθώλ θπιώλ δώωλ (π.ρ. πξόβαην Ζαθύλζνπ. 

Η δεκηνπξγία αγξνηηθώλ πξνϊόληωλ πνηόηεηαο κε ζύγρξνλεο θαιιηεξγεηηθέο πξαθηηθέο, πξνϋπνζέηεη 

ηελ εθπαίδεπζε ηνπ αγξνηηθνύ πιεζπζκνύ θαη ηελ είζνδν λέωλ ζηνλ αγξνηηθό ηνκέα. Τα παξαγόκελα 

πνηνηηθά γεωξγηθά πξνϊόληα ζα πξέπεη λα απνξξνθώληαη από ηελ αγνξά θαη ζε θαιή ηηκή, όπνηε ζα 

πξέπεη λα ππάξμεη ελεξγνπνίεζε ηωλ ζπλεηαηξηζηηθώλ κνλάδωλ ή νκάδωλ παξαγωγώλ ζε ζέκαηα 

εκπνξίαο ηόζν γηα ηελ ηνπηθή θαη εγρώξηα αγνξά όζν θαη γηα ηε δηεζλή.» 

https://ionianlanduses.wordpress.com/sustainable/  
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Η καταχϊρθςθ υπό τισ ονομαςίεσ ΠΟΠ και ΠΓΕ προςδίδει το αποκλειςτικό 

δικαίωμα ςτον παραγωγό να χρθςιμοποιεί το καταχωρθμζνο και 

προςτατευμζνο όνομα του προϊόντοσ. Οι παραγωγοί εκτόσ των γεωγραφικϊν 

περιοχϊν αποκλείονται ρθτά από το να χρθςιμοποιοφν τα καταχωρθμζνα 

ονόματα. Η χριςθ των εγκεκριμζνων λογότυπων δίνει τθ δυνατότθτα ςτουσ 

παραγωγοφσ να ενθμερϊςουν τουσ καταναλωτζσ για τθν ποιότθτα και τθν 

αυκεντικότθτα των προϊόντων τουσ, ενιςχφοντασ τθν επιλογι των 

καταναλωτϊν βάςει αντικειμενικισ ενθμζρωςθσ. Τζλοσ, αρκετζσ μελζτεσ ζχουν 

δείξει ότι αυτά τα ςυςτιματα ςυνειςφζρουν ςθμαντικά ςτθ βιϊςιμθ αγροτικι 

ανάπτυξθ. Για παράδειγμα, διατθροφνται οι τοπικζσ ποικιλίεσ φυτϊν, 

υποςτθρίηεται θ αγροτικι ποικιλότθτα και θ κοινωνικι ςυνοχι και 

δθμιουργοφνται ευκαιρίεσ για κζςεισ εργαςίασ. 

http://www.eufic.org/article/el/artid/Quality-logos-in-the-European-Union/ 

 

3.1 πδεηνύκε θαη θαηαγξάθνπκε: 

 Σα επώλπκα αγξνηηθά πξνϊόληα (ΠΟΠ / ΠΓΕ)  ηεο Πεξηθέξεηαο Ινλίωλ Νήζωλ 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

 Σηο πξνϋπνζέζεηο δεκηνπξγίαο θαη πξνώζεζεο πξνϊόληωλ ΠΟΠ /ΠΓΕ ηεο Πεξηθέξεηαο 

Ινλίωλ Νήζωλ 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

3.2  Αλαδεηνύκε  αλάινγα παξαδείγκαηα γηα ηελ Πεξηθέξεηά καο 

 ………………………………………………………………………………………………

………………….……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 4: Πποίόνηα ΠΟΠ /ΠΓΕ και Βιώζιμη Ανάπηςξη 

 

4.1 Δηαβάδνπκε  
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4.2 πδεηνύκε ζε νκάδεο  

 Σα νθέιε ηεο πηζηνπνίεζεο ηωλ ηνπηθώλ πξνϊόληωλ ωο ΠΟΠ 

/ΠΓΕ 

 Σνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ε ηππνπνίεζε ηωλ ηνπηθώλ 

πξνϊόληωλ ωθειεί ην πεξηβάιινλ 

 Σε ζρέζε ηωλ ηνπηθώλ πξνϊόληωλ ΠΟΠ /ΠΓΕ θαη βηώζηκεο 

αλάπηπμεο. 

 

 

 

«Εφόςον ο καταναλωτισ ηθτά καλφτερθ ποιότθτα και καλφτερο περιβάλλον, 

τα προςτατευόμενα προϊόντα ποιότθτασ (ΠΟΠ, ΠΓΕ, κλπ.) ι οι μζκοδοι 

παραγωγισ που προςτατεφουν τθ φφςθ (ΑΕΙΦΟΡΙΑ) που μετριάηουν το 

φαινόμενο τθσ κλιματικισ αλλαγισ και διατθροφν τισ αξίεσ τθσ υπαίκρου, κα 

ζχουν μεγαλφτερθ ηιτθςθ και υψθλότερεσ τιμζσ.»  
Συμπεράςματα του 2ου Διεθνοφσ Συνεδρίου με θζμα «Αειφορία – Διατροφή – Τουριςμόσ» 

παράγοντεσ – κλειδιά για την εξωςτρζφεια των ελληνικών ελαιοκομικών προϊόντων, Μουςείο 

Ακρόπολησ, Πζμπτη 27 Ιανουαρίου 2011. 

 

« Η προςταςία του περιβάλλοντοσ δεν ςθμαίνει ςταμάτθμα τθσ ανάπτυξθσ και 

των ανκρϊπινων δραςτθριοτιτων, αλλά προχπόκεςθ για τθν επιβίωςθ των 

ανκρϊπινων κοινωνιϊν, κακϊσ κζματα όπωσ θ κλιματικι αλλαγι, θ 

ερθμοποίθςθ, θ ρφπανςθ, θ εξάντλθςθ/ υποβάκμιςθ των φυςικϊν πόρων 

αποτελοφν  κρίςιµεσ  παραμζτρουσ για τθν κοινωνικι ευθµερία και τθν 

οικονοµικι αποδοτικότθτα. Η Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ υποςτθρίηει τθν εφαρμογι 

των τεχνολογικϊν και επιςτθμονικϊν επιτευγμάτων, προσ τθν κατεφκυνςθ 

εφαρμογισ νζων εναλλακτικϊν πολιτικϊν προτάςεων οι οποίεσ κα 

διαςφαλίηουν αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτασ, αποτελεςµατικότθτα, κοινωνικι 

ςυνοχι και ςυνετι διαχείριςθ των φυςικϊν πόρων.»  

https://ionianlanduses.wordpress.com/sustainable/  
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