


Θεσμικό πλαίσιο και δράσεις κατοχύρωσης και προώθησης 
των παραδοσιακών προϊόντων της ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και ΘΡΑΚΗΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 
 

  ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ ΠΟΠ/ΠΓΕ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ  



Επιχειρησιακό Σχέδιο - Master Plan 2019-2027 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 
 

Στρατηγική : 

Παραγωγική ανασυγκρότηση και βιώσιμη  ανάπτυξη με όρους 
εξωστρέφειας προς το βαλκανικό, ευρωπαϊκό και διεθνές 
χώρο. 

Τομείς : 

1.  Προστασία των πολιτιστικών και περιβαλλοντικών πόρων 
της Μ-Θ και αξιοποίησή τους στην αναπτυξιακή 
διαδικασία 

2.   Ιδιωτικές Επενδύσεις 

3.  Ποιοτικά παραδοσιακά ΠΟΠ, ΠΓΕ προϊόντα και τρόφιμα 

 



Νέα παραγωγική και επιχειρηματική 
κουλτούρα που θα συνδυάζει: 

 Συνεργατισμό 

 Επικοινωνία και συνεργασία παραγωγών και 
επιχειρηματιών με τα Ερευνητικά Ιδρύματα και τα 
ΑΕΙ για ανάπτυξη και καινοτομία 

 Εξαγωγική και θεσμική εξωστρέφεια 

 



Αξιοποίηση των κοινών βασικών επιστημονικών, 
επιχειρηματικών πολιτιστικών και πολιτικών θεσμών που 
διαμορφώθηκαν στον Βαλκανικό χώρο 

 Συμβούλιο Βαλκανικής συνεργασίας Ρήγας Φεραίος  

 Ένωση Θεάτρων ΝΑ Ευρώπης 

 Δίκτυο Βαλκανικών πόλεων 

 Βαλκανική Συνομοσπονδία δημοσιογράφων 

 Ένωση Βαλκανικών δικηγορικών συλλόγων 

 Διεθνές βαλκανικό κέντρο εμπορικής διαιτησίας 

 Τμήματα Βαλκανικών Σπουδών Πανεπιστήμιου Μακεδονίας και Δυτικής Μακεδονίας 

 Ένωση Οικονομικών Πανεπιστημίων ΝΑ Ευρώπης και Παρευξείνιας Ζώνης 

 Τμήμα Νεοελληνικής φιλολογίας Πανεπιστήμιου Σόφιας 

 Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης Ευξείνου Πόντου 

 Προγράμματα διασυνοριακά και διακρατικά Interreg και  

 Βαλκανικής - Μεσογείου 2014-20 

 4μερής σύνοδος αρχηγών κρατών/πρωθυπουργών Ε-Β-Σ-Ρ 

 ΔΕΘ/HELEXPO & ΑΖΚ 

 Διεθνής Επιτροπή Εμπορικών Σημάνσεων 

 



ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ ΠΟΠ/ΠΓΕ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 



προϊόν:  

α) το οποίο κατάγεται από συγκεκριμένο τόπο, περιοχή ή, σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις, χώρα  

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

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



Ελιά Θρούμπα Θάσου ΠΟΠ 



β) Γεωγραφική Ένδειξη ΠΓΕ 

προϊόν:  

α) το οποίο κατάγεται από συγκεκριμένο τόπο, περιοχή ή χώρα 

β) του οποίου ένα συγκεκριμένο ποιοτικό χαρακτηριστικό, ή 
φήμη ή άλλο χαρακτηριστικό μπορεί να αποδοθεί κυρίως στη 
γεωγραφική του προέλευση και  

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



Φασόλια Γίγαντες – Ελέφαντες 
Καστοριάς (ΠΓΕ) 



γ) Εγγυημένα Παραδοσιακά 
Ιδιότυπα Προϊόντα (ΕΠΙΠ) 

προϊόν ή τρόφιμο το οποίο: 

α) παρασκευάζεται με τρόπο παραγωγής, μεταποίησης ή 
σύνθεσης που αντιστοιχεί στην παραδοσιακή πρακτική ή 
β) παράγεται από πρώτες ύλες ή συστατικά που είναι τα 
χρησιμοποιούμενα παραδοσιακά.  
 



Η ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΟΠ, ΠΓΕ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ ΠΟΠ/ΠΓΕ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 



Τα ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ προϊόντα συμβάλλουν :  

στην προστασία της βιοποικιλότητας  

στην διατήρηση της πολιτιστικής παράδοσης  

στην προστιθέμενη αξία στην διατροφική 
αλυσίδα  

στην ιχνηλασιμότητα, στην βιολογική γεωργία και 
στην ασφάλεια της υγιεινής διατροφής 



Νομοθεσία - Κατοχύρωση 

 Στις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου και στις διμερείς της ΕΕ με 
άλλες χώρες προστατεύονται βάσει των άρθρων 
TRIPS 22,23&24  

 Σε επίπεδο ΕΕ με βάση τα στοιχεία του 2016 είναι 
κατοχυρωμένα 3315 ΠΟΠ,ΠΓΕ προϊόντα, ήτοι  

 

  2000 οίνοι     και   1315 τρόφιμα.  

 

 



ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ ΠΟΠ/ΠΓΕ 

 



Πωλήσεις σε επίπεδο ΕΕ 



όταν διακινούνται στο διεθνές εμπόριο δεν είναι 
απλά εμπορεύματα, αλλά ενσωματώνουν : 

την βιοποικιλότητα, 

τον παραδοσιακό τρόπο 
παραγωγής,  

την τεχνογνωσία  

και τον πολιτισμό των τοπικών 
κοινωνιών όπου παράγονται. 



Στον 21ο αιώνα δημιουργούνται οι θεσμικοί όροι :  

αποφυγής των απομιμήσεων και του αθέμιτου ανταγωνισμού. 

υπεράσπισης της διακριτότητας των ΠΟΠ/ΠΓΕ προϊόντων  

συνδιαμόρφωσης και διεκδίκησης όρων δίκαιου εμπορίου 

συνεργασίας του δημοσίου τομέα,  παραγωγών και καταναλωτών 



 

 

 

ΤΡΟΦΙΜΑ & 
ΠΟΤΑ 

ΠΟΠ/ΠΓΕ 

 

ΦΕΤΑ 
  Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, 

Κεντρική Μακεδονία, 
Δυτική Μακεδονία 

Μήλα Καστοριάς 



Στην υπάρχουσα ΚΑΠ καν.1305/12 είχαν 
περιορισμένες ενισχύσεις. 

 

Το Δίκτυο Ευρωπαϊκών Περιφερειών και 
δημόσιων Οργανισμών AREPO προτείνει για 
την νέα Προγραμματική Περίοδο 2021-27: 

 

 

ΚΑΠ ΚΑΙ ΠΟΠ/ΠΓΕ 

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ ΠΟΠ/ΠΓΕ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 



Α΄ΠΥΛΩΝΑΣ ΚΑΠ 2021-27  

• δυνατότητα ένταξης στις 
συνδεδεμένες ενισχύσεις  

• δυνατότητα ένταξης στις πράσινες  
ενισχύσεις   

• προγράμματα προώθησης μέσω 
ομάδων παραγωγών 



Β΄ΠΥΛΩΝΑΣ ΚΑΠ 2021-27  

 ενίσχυση συμβουλευτικών υπηρεσιών, 

 ενίσχυση βιολογικής γεωργίας,  

 ενίσχυση μειονεκτικών περιοχών,  

 ενίσχυση επιχειρησιακών σχεδίων των ομάδων  
παραγωγών,  

 ενίσχυση προγραμμάτων πιστοποίησης, σήμανσης και 
βελτίωσης της ποιότητας και καινοτομίας,  

 ενίσχυση προγραμμάτων  διαχείρισης κινδύνων,  

 χρηματοδότηση επενδύσεων για μεταποίηση των 
προϊόντων και πρόσβαση τους στα δίκτυα διανομής 

 





 είναι κατοχυρωμένα 290 ΠΟΠ, ΠΓΕ 
προϊόντα  

ΤΑ ΠΟΠ, ΠΓΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ ΠΟΠ/ΠΓΕ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 



 ελέγχονται από τον ΕΛΓΟ Δήμητρα 
(AGROCERT) 

 

 

 

 ανάγκη αναδιοργάνωσης του συστήματος 
ελέγχων των εισαγωγικών επιχειρήσεων, των 
τριγωνικών συναλλαγών τους  και της δημόσιας 
εποπτείας των αγορών. 

 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΟΠ/ΠΓΕ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

1) Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης  

 2014-2020  
Μέτρα: 

 3.1 Ενίσχυση συστημάτων Ποιότητας με κάλυψη κόστους πιστοποίησης 
έως 5 έτη (πρωτογενούς παραγωγής και μεταποίησης: βιολογικών 
προϊόντων και ΠΟΠ/ΠΓΕ οίνων κόστος σήμανσης) ενεργοποίηση τέλη 
2018 

3.2 Προβολή Προϊόντων Ποιότητας & κατά προτεραιότητα ΠΟΠ/ΠΓΕ με 
υλικό και δράσεις προβολής και συμμετοχή σε εκθέσεις εσωτερικού, ΕΕ 
και τρίτων χωρών . Ενεργοποίηση αρχές 2019 

4.2 Ενίσχυση σχεδίων μεταποίησης παραγωγών αγροτικών προιόντων και 
τροφίμων  & ΠΟΠ/ΠΓΕ. Ενεργοποιήθηκε 2018 

16.1,2  Ενίσχυση Καινοτομίας και Προβολής & ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ προϊόντων  
για παραγωγή (γεωργικών μη μεταποιημένων & 1 της Συνθήκης της ΕΕ) 
με συνεργασία παραγωγών με ερευνητικά ιδρύματα. Προκήρυξη έως 
22-10-2018. 

 



2)   LEADER 2014-20 

 Ενεργοποίηση έως 12/2018 αφορά επενδύσεις μεταποιημένων 
τροφίμων και ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΕΠΙΠ, σήμανσης και προβολής τους και 
δράσεις σύνδεσής τους με αγροτουρισμό και οικοτουρισμό. 

3)  ΠΕΠ 2014-2020 

 ΚΟΙΝΣΕΠ αγροδιατροφής - δράσεις (λειτουργικά έξοδα, διαμόρφωσης 

χώρου, δαπάνες πιστοποίησης συστημάτων ποιότητας & ΠΟΠ, ΠΓΕ, 
ΕΠΙΠ και περιβαλλοντικής διαχείρισης και μισθολογικό κόστος νέων 
θέσεων εργασίας (στα ΠΕΠ ενίσχυση νέων ΚΟΙΝΣΕΠ, στο τομεακό ΕΠ 
του Υπουργείου Εργασίας ενίσχυση υφιστάμενων ΚΟΙΝΣΕΠ) 
ενεργοποίηση προσκλήσεων έως τέλος 2018. 

 

 



4)  ΓΓΕΤ 
 δράσεις ΕΠΑΝΕΚ 2014-20  για Επιδότηση σύνταξης Φακέλου 

ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ  πρωτογενή & δευτερογενή τομέα, 2019 (προϋποθέτει  
Διαγνωστική Έκθεση) 

5)  Οριζόντιο ετήσιο Πρόγραμμα της Ε.Ε.   
  για ΠΟΠ/ΠΓΕ/ Δράσεις προβολής  1/2019 & 1/2020 σε αγορές ΕΕ και 

τρίτες χώρες 

6)  Διακρατικά Interreg  
 ΜΕD,ENI,Βalkan-Med, κα) & για ΠΟΠ/ΠΓΕ επιχειρηματικές διακρατικές 

δικτυώσεις και προβολή  μέσω συνεργασιών για δημιουργία καλών 
πρακτικών e.g. Lactimed 



ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΤΕΛΙΚΟΙ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

 Παραγωγοί/Συνεταιρισμοί και  Ομάδες Παραγωγών 
του άρθρου 37,  

 Φορείς διαχείρισης ΠΟΠ/ΠΓΕ προϊόντων άρθρου 38, 

  Αγροδιατροφικές συμπράξεις Περιφερειών του 
άρθρου 35,  

 Διεπαγγελματικές Οργανώσεις ανά ΠΟΠ/ΠΓΕ προϊόν 
του άρθρου 34 του Νόμου 4384/2016, 

 Συλλογικοί φορείς παραγωγών, 

 Αγροτικοί και τουριστικοί συνεταιρισμοί,  

 ΚΟΙΝΣΕΠ. 

 



 ΤΑ ΠΟΠ/ΠΓΕ ΣΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - 
ΘΡΑΚΗ 

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ ΠΟΠ/ΠΓΕ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 



προσπάθεια πιστοποίησης επιπλέον προϊόντων για  

ενίσχυση ανταγωνιστικότητας και 
βιωσιμότητάς  

και προστασία του εισοδήματος των 
παραγωγών.  

δυναμική παρουσία - πιστοποίηση συνολικά 58 προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ 

19 ΠΟΠ και 9 ΠΓΕ Αγροτικά Προϊόντα 
και Τρόφιμα  

3 ΠΟΠ οίνους και 27 ΠΓΕ Οίνους,  

Η Μακεδονία - Θράκη λόγω 

πλούσιας 
βιοποικιλότητα 

(χλωρίδας και πανίδας),  

κλιματολογικών 
συνθηκών 

 και της ιστορικής παράδοσής 
της στην παραγωγή ποιοτικών 

παραδοσιακών προϊόντων 



Πατάτα Κάτω 
Νευροκοπίου (ΠΓΕ) 



Αγουρέλαιο 
Χαλκιδικής (ΠΟΠ) 







Η περιοχή της Μακεδονίας-Θράκης 

α) Έχει σημαντικά ΠΟΠ/ΠΓΕ προϊόντα σε επίπεδο 
χώρας λόγω κλιματολογικών συνθηκών και πλούσιας 
βιοποικιλότητας της Μ-Θ 

 
Κρόκος Κοζάνης 

Ανεβατό Γρεβενών 

Μανούρι Κιλκίς 



β) Έχει το ισχυρότερο δυναμικό 
Αγροτουριστικών Συνεταιρισμών, Συλλόγων 
Γυναικών και ΚοινΣΕπ στην Ελληνική Επικράτεια 



γ) Έχει ανάγκη διασύνδεσης της τοπικής παραγωγής με 
τον τουρισμό και τον πολιτισμό στα πλαίσια 
πολιτικών για την παραγωγική ανασυγκρότηση της 
Μ-Θ 



Στην περιοχή αρμοδιότητάς του το Υπουργείο 
Εσωτερικών (τομέας Μακεδονίας-Θράκης): 

1) Έχει χωρική και θεσμική εγγύτητα στις 
ιδιαιτερότητες των περιοχών του (παραμεθόριες, 
ορεινές, απομακρυσμένες) 

 

Έβρος 

Πρέσπες 

Οροσειρά της Πίνδου 



2) Έχει αρμοδιότητα δράσεων προστασίας του 
Περιβάλλοντος, της πολιτιστικής κληρονομιάς, 
Περιφερειακής ανάπτυξης  και διεθνών διακρατικών 
συνεργασιών και clustering μέσω των 
προγραμμάτων Interreg στα Βαλκάνια, Εύξεινο και 
Ευρώπη με το ΠΔ 141/2017 

 



3) Έχει επιστημονικό δυναμικό και εποπτεύει 
θεσμούς όπως 

Αλεξάνδρεια Ζώνη 
Καινοτομίας 

ΔΕΘ 

HELEXPO 



Υποστήριξη κατοχυρωμένων – κατοχύρωση νέων 

Λόγω του αυξανόμενου διεθνούς ανταγωνισμού 
στις εμπορικές σημάνσεις, είναι ουσιαστική 
προτεραιότητα η υποστήριξη των ήδη 
κατοχυρωμένων (58) και η κατοχύρωση και νέων 
τοπικών ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ (εκτιμώνται σε πάνω από 
50) της Μακεδονίας και Θράκης σύμφωνα με τον 
κοινοτικό κανονισμό 1152/2012. 

 



 

 

 

ΤΡΟΦΙΜΑ & 
ΠΟΤΑ 

ΠΟΠ/ΠΓΕ 

 

Μπάτζος – Φλώρινα, Κοζάνη, 
Καστοριά, Γρεβενά 

Ροδάκινα Νάουσας 



 

 

 

ΤΡΟΦΙΜΑ & 
ΠΟΤΑ 

ΠΟΠ/ΠΓΕ 

 



ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 
Τόπος ανάπτυξης, ιστορίας και πολιτισμού 

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ ΠΟΠ/ΠΓΕ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 



ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ ΠΟΠ/ΠΓΕ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 



ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 
Τόπος παραγωγής  

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ ΠΟΠ/ΠΓΕ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 



ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 
Τόπος τουρισμού και γαστρονομίας 

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ ΠΟΠ/ΠΓΕ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 


