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τρίπτυχο
1. Αγροτικά Προϊόντα Ποιότητας - Αναγνωρίσιμα και
Πιστοποιημένα μέσω εθελοντικών συστημάτων.
2. Νέα Σχήματα Παραγωγής & Πιστοποίησης στον
Αγροδιατροφικό Τομέα μέσω Οργάνωσης -δικτύωσης
& καινοτόμων ενεργειών.

2

3. Σύνδεση με Τοπική Ανάπτυξη και Στήριξη του
Κοινωνικού και Παραγωγικού ιστού της περιφέρειας
και του Νομού (Η γεωργία και η κτηνοτροφία
συναντούν τον αγροτουριστικό και τις τοπικές
κοινωνίες).

Αιτίες που προκαλούν αλλαγές στον
αγροδιατροφικό τομέα
1. Η παγκοσμιοποίηση των αγορών –επισιτιστική
ασφάλεια.
2. Οι εξελίξεις στην γεωργική πολιτική της Ε.Ε. –
Πολιτικές για την Ποιότητα το Περιβάλλον και την
Ύπαιθρο.
3. Οι εξελίξεις στον αγροδιατροφικό τομέα.
4. Η αύξηση του προβληματισμού των καταναλωτών
σχετικά με την ποιότητα των γεωργικών προϊόντων
και τροφίμων.
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Νέο Μοντέλο αγροτικής Παραγωγής:
Έξυπνη ,Συμμετοχική & Ποιοτική Γεωργία
Που να διασφαλίζει:

το εισόδημα των παραγωγών (ανταμοιβή
προσπάθειας- ανταγωνιστική γεωργία ).

της

 την προστασία των καταναλωτών (ασφάλεια –
διαφάνεια).
 την προστασία του περιβάλλοντος - αειφορική
χρήση γης – δημόσια αγαθά.
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Μια Σύγχρονη Εθνική Διατροφική
Πολιτική
Μιά Πολιτική Ασφάλειας και Ποιότητας των Τροφίμων
πρέπει να στηρίζεται σε δύο βασικούς άξονες:
Της υποχρεωτικής τήρησης κανόνων ασφαλείας
και εμπορίας για την προστασία της δημόσιας
υγείας.(ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΣ ΑΞΟΝΑΣ).
Της ανάπτυξης ενός παραγωγικού μοντέλου που
στηρίζεται
σε
εθελοντικά
Συστήματα
Πιστοποιημένης
Ποιότητας
(ΑΞΟΝΑΣ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ).

5

6

Άξονας της Ανάπτυξης Εθελοντικών
Συστημάτων Ποιότητας
Έχει ως στόχο την διασφάλιση της ποιότητας και της
ταυτότητας των αγροδιατροφικών μας προϊόντων, τη
διαφοροποίηση τους στην αγορά σύμφωνα με
επιπλέον
χαρακτηριστικά,
την
απόκτηση
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και την κάλυψη
νέων εμπορικών απαιτήσεων.
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΟΥΜΕΝΟΣ ΣΤΟΧΟΣ.
Α) Προαιρετικές ενδείξεις: Ορεινή παραγωγή, τοπική γεωργία, Οργανοληπτικά
Χαρακτηριστικά, Θρεπτική Αξία (λειτουργικά), Διαδικασία Παραγωγής (εξαγωγή
εν ψυχρώ στο λάδι), GMO free, ενεργειακό αποτύπωμα άνθρακα.
Β) Άλλες κατηγορίες πιστοποίησης ποιότητας: ΠΟΠ,ΕΠΙΠ, Βιολογικά, AGRO,.

Αναγράφεται ότι μπορεί να τεκμηριωθεί και να αποδειχτεί
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Τα εθελοντικά Πιστοποιημένα
συστήματα ποιότητας-386 Συστήματα
Χαρακτηρίζονται ανάλογα με:
•Το μοντέλο παραγωγής (Ολοκληρωμένη Διαχείριση,
Βιολογικά).
•Την εμβέλειά τους (Διεθνή, Ευρωπαϊκά, Τοπικά).
•Τους φορείς που τα εκπονούν (ιδιωτικά, δημόσια)
•Την στόχευση (προϊόν ή διαδικασία παραγωγής)
(καταναλωτή ή μέρος της εφοδιαστικής αλυσίδας)
Στη Χώρα μας διακρίνονται κυρίως σε:
•Κοινοτικά (Βιολογικά, ΠΟΠ-ΠΓΕ, ΕΠΙΠ,ΟΡΙΝΟ )
•Εθνικά/Κλαδικά (Agro 2,)
•Ιδιωτικά (GLOBALGAP, QS, IFS, BRC)
•Διεθνή Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας ISO (κυρίως στη
Μεταποίηση).

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ

ΚΑΝ (ΕΚ) 834/07 & 889/08 Προϊόντα Βιολογικής Γεωργίας

ΚΑΝ (ΕΕ) 1151/2012

Προϊόντα Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης(ΠΟΠ)
Προϊόντα Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ)

ΚΑΝ (ΕΕ) 1151/2012 Εγγυημένα Παραδοσιακά Ιδιότυπα Προϊόντα (ΕΠΙΠ)
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ΚΑΝ (ΕΚ) 543/08
ΚΑΝ (ΕΚ) 557/07

Προϊόντα Ειδικών Πτηνοτροφικών Εκτροφών

ΚΑΝ (ΕΚ) 1760/00

Προαιρετική Επισήμανση Βοείου Κρέατος

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ
ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
®

AGRO 1-1
AGRO 1-2

®

AGRO 2-1
AGRO 2-2

®

®

®
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AGRO 3-1
AGRO 3-2
AGRO 3-3
AGRO 3-4
AGRO 3-5
AGRO 4-1
AGRO 4-2

AGRO 7

Σύστημα ΗΑCCP
Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στη
Γεωργική Παραγωγή
Σύστημα για τη Διασφάλιση Ποιότητας του
Χοιρινού Κρέατος
Σύστημα για τη Διασφάλιση Ποιότητας Προϊόντων
Ιχθυοκαλλιέργειας
Προδιαγραφή για την παραγωγή προϊόντων από ζώα που
δεν εκτρέφονται με γενετικά τροποποιημένες ζωοτροφές

ΟΙ ΡΟΛΟΙ ΤΩΝ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΑ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΤΡΟΦΙΜΩΝ

®

ΦΟΡΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ



Εποπτεία



Απόφαση Αναγνώρισης Φορέα Πιστοποίησης (Υπουργός)



Επιβολή Κυρώσεων - Εξέταση Ενστάσεων



Αναγνώριση & Επίβλεψη Φορέων Πιστοποίησης



Εκπόνηση ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ πιστοποιημένων προϊόντων



Έλεγχος Προϊόντων στους χώρους εμπορίας



Κατάρτιση Μητρώων



Πιστοποίηση Προϊόντων/ Συστημάτων (υπό προϋποθέσεις)



Πιστοποίηση Γεωργικών Προϊόντων / Συστημάτων



Χορήγηση Σήματος πιστοποιημένων γεωργικών προϊόντων

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ
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ΠΡΟΪΟΝΤA ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
(ΠΟΠ)
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ
(ΠΓΕ)



Προϊόν Π.Ο.Π. (Προστατευόμενης Ονομασίας
Προέλευσης) είναι αυτό που:



κατάγεται από συγκεκριμένη περιοχή, τόπο ή χώρα



η ποιότητα ή τα χαρακτηριστικά του οφείλονται στο
ιδιαίτερο γεωγραφικό περιβάλλον της παραπάνω
περιοχής, τόπου ή χώρα



η παραγωγή, η μεταποίηση και η επεξεργασία του
γίνονται στην οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή

 Προϊόν Π.Γ.Ε. (Προστατευόμενης
Γεωγραφικής Ένδειξης) είναι αυτό που:



κατάγεται από συγκεκριμένη περιοχή, τόπο ή χώρα



η ποιότητα, η φήμη ή άλλα χαρακτηριστικά του μπορούν να
αποδοθούν στη γεωγραφική του καταγωγή



η παραγωγή ή/και η μεταποίηση ή/και η επεξεργασία του
γίνονται στην οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΚΑΝ (ΕE) 1151/2012

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΚΥΑ 261611/22.03.2007
& οι τροποποιήσεις αυτής,
ΚΥΑ 290398/21.04.2008 και
ΚΥΑ 318764/21.04.2008
Νομοθεσία καταχώρισης προϊόντων Π.Ο.Π./Π.Γ.Ε.
Κανονισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης προϊόντων
Π.Ο.Π./Π.Γ.Ε. του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. ΠΟΓ-R-01/4

®

Καταχωρισμένες ονομασίες προϊόντων
Π.Ο.Π./Π.Γ.Ε. στην Ελλάδα
70 ονομασίες Π.Ο.Π. και 27 ονομασίες Π.Γ.Ε. (σύνολο 97)








27 ελαιόλαδα (16 Π.Ο.Π. και 11 Π.Γ.Ε.)
21 τυριά (Π.Ο.Π.)
29 φρούτα-λαχανικά-ξηροί καρποί (15 Π.Ο.Π. και 14
Π.Γ.Ε.)
11 επιτραπέζιες ελιές (10 Π.Ο.Π. και 1 Π.Γ.Ε.)
2 κρέατα (Π.Ο.Π.)
7 λοιπά (6 Π.Ο.Π. και 1 Π.Γ.Ε.)

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Π.Ο.Π./Π.Γ.Ε. ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΟΪΟΝΤA Π.Ο.Π. / Π.Γ.Ε.

Αίτηση

Μητρώο

Αξιολόγηση
Αίτησης

Έλεγχος Αξιολόγησης
•Προγραμματισμός &
διενέργεια επιτόπιου ελέγχου
•Αξιολόγηση Ευρημάτων

Χορήγηση
Πιστοποίησης

Μη Χορήγηση
Πιστοποίησης

Έλεγχος
Επιτήρησης
Ανανέωση
πιστοποίησης

Έλεγχος
αγοράς
Ανάκληση
Πιστοποίησης
Τυχόν Παρατυπίες ή Παραβάσεις/
Επιβολή Κυρώσεων
Υπ. Αγρ. Ανάπτυξης &Τροφίμων

Επισήμανση
Επιπλέον των ενδείξεων που απαιτούνται για κάθε προϊόν Π.Ο.Π./Π.Γ.Ε.
είναι υποχρεωτική η σήμανση πιστοποίησης του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ
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Για
να
λειτουργήσει
Ορθολογικά
και
ολοκληρωμένα ένα ΝΕΟ Σύστημα (Σχήμα)
πιστοποίησης είναι αναγκαίο να υπάρχουν:


Τυποποίηση



(Ιδιώτες, κοιν/κοι
εταίροι, Αρμόδια
Δημόσια Αρχή)
Πιστοποίηση
(Ιδιωτικοί φορείς
Πιστοποίησης)
Εποπτεία Συστήματος

• Έλεγχος Συστήματος
• Επίβλεψη Συστήματος

Αρμόδια Επιβλέπουσα
Αρχή.Αντιπροσωπευτική





•
•
•
•
•

Προδιαγραφές,
Πρότυπα,(Από Εμπειρογνώμονες)
Οδηγίες,
Κώδικες,
Κανονισμοί
Κανονισμοί Πιστοποίησης
ISO 45011/45012

Μητρώα
Χορήγηση Σήματος
Σύστημα Κυρώσεων
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Γιατί έχουμε ραγδαία ανάπτυξη των νέων
πιστοποιημένων συστημάτων (σχημάτων)
πιστοποίησης;
Η σύγχρονη αγροτομεταποιητική επιχείρηση είναι υποχρεωμένη για
πολλούς λόγους να αποδεικνύει καθημερινά και να τεκμηριώνει με:
 αντικειμενικό,
 αμερόληπτο
 αξιόπιστο τρόπο
ότι παράγει ποιοτικά προϊόντα (ανώτερα των συμβατικών).
Αυτό επιβάλλεται για λόγους:
 Ανταγωνιστικότητας-και όχι στρέβλωσης του ανταγωνισμού
 Απαιτήσεων της κοινωνίας (περιβάλλον, δεοντολογίας,
απαιτήσεις των καταναλωτών)
 εγγυήσεων της αγοράς (πρόσβαση αγοράς, νομικής ασφάλειας)
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Στόχος ενός αξιόπιστου και λειτουργικού Συστημάτων
Ποιότητας στον αγροτικό τομέα πρέπει να είναι:


Η Προστασία του καταναλωτή
με την παραγωγή υγιεινών και ασφαλών και ποιοτικών
προϊόντων.



Η Προστασία του περιβάλλοντος και του αγρότη με καινοτόμες
δράσεις και τεχνολογίες(συστήματα χαμηλών εισροών,
γεωργία ακριβείας).



Η Εξασφάλιση μιας ανταγωνιστικής και βιώσιμης
γεωργίας με την συμμετοχή των μικρών παραγωγών μέσω
ομάδων.



Η στήριξη της περιφερειακής ανάπτυξης και απασχόλησης
(δευτερογενής τομέας, υπηρεσίες, τουρισμός-αλυσίδες
εφοδιασμού)
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Βασική αρχή ενός λειτουργικού
συστήματος πιστοποιημένης ποιότητας στον
αγροτικό τομέα πρέπει να είναι:
Η εκπόνηση προδιαγραφών και προαιρετικών
απαιτήσεων ανωτέρων των προβλεπομένων από τη
νομοθεσία και με την προϋπόθεση ότι καλύπτονται
ανάγκες όπως:





της ΚΑΠ και της εσωτερικής Αγοράς (Συμβατότητα)
Της Εθνικής αγροτικής Πολιτικής- περιφερειακής
πολιτικής (Ανάπτυξη)
των Αγορών (Ανταγωνισμός )
Της Κοινωνίας (Περιβάλλον, διαφάνεια, απαιτήσεις
καταναλωτών, Πολιτιστική κληρονομιά)
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Πρόταση: Ισχυρό Αγροδιατροφικό Σχήμα
Ποιότητας στη χώρα και την περιφέρεια


Η πολιτεία σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους στον τομέα
φορείς, μπορεί να δημιουργεί το πλαίσιο για την ανάπτυξη ενός
εθνικού η/και περιφερειακού συστήματος ποιότητας στον
αγροδιατροφικό τομέα όπου να εκφράζονται όλα τα
συμφέροντα των εμπλεκομένων στην αλυσίδα παραγωγής μεταποίησης - εμπορίας – υπηρεσιών και μάλιστα αναλογικά.



Ένα εθνικό σύστημα ποιότητας στον αγροτικό τομέα που
στηρίζεται σε εθνικά-κλαδικά πρότυπα, πέρα από την κάλυψη
των απαιτήσεων όλων των εμπλεκόμενων μερών και κυρίως
των καταναλωτών, μπορεί να προσδώσει και μια περιφερειακή
στρατηγική για την ανάπτυξη της υπαίθρου.
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Ένα αγροδιατροφικό σχήμα ποιότητας με στόχο
περιφερειακές πολιτικές (τοπικά σύμφωνα)
επιτυγχάνεται μέσω:









Της ανάπτυξης συνεργατικής συνείδησης μεταξύ των επιχειρήσεων του
αγροδιατροφικού τομέα και τουρισμού (ομάδες παραγώγων,
επιμελητήρια κ.λ.π.)-αγροδιατροφική δικτύωση
Της ανάδειξης Τοπικών προϊόντων-Παραδοσιακών πρακτικών και του
εν γένει Κοινωνικού Κεφαλαίου της περιοχής- συμμετοχική ανάπτυξη .
Της διασφάλισης της διατροφικής παράδοσης (Μεσογειακή –Ελληνική
-τοπική διατροφή) και της ανάδειξης της υγιεινής διατροφής και του
καταναλωτικού προτύπου του κάθε τόπου (τοπική γαστρονομία)
Των φιλοπεριβαλλοντικών γεωργικών πρακτικών και νέα καινοτόμες
μεθόδων παραγωγής-έξυπνη ανάπτυξη (Τοπικές ποικιλίες,
βιοποικιλότητα, βιοασφάλεια)
Της διαφοροποίησης των τοπικών αγορών γεωργικών προϊόντων και
αποκεντρωμένων πολιτικών διάθεσης (αγροδιατροφικές συμπράξεις,
βραχείες αλυσίδες διανομής κ.λ.π)
ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Η ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

Ένα νέο Σχήμα Πιστοποίησης – Ανάδειξης των
Τοπικών Προϊόντων Πρέπει να Εξασφαλίζει ότι:




Τα προϊόντα παράγονται από την τοπική κοινωνία .
Τα προϊόντα παράγονται από ποιοτικές πρώτες ύλες (ντόπιες
ποικιλίες, Βιολογικά, GMO free, Ολοκληρωμένης Διαχείρισηςιχνηλατίσημα τοπικά)





Η μέθοδος παραγωγής και τα μέσα παραγωγής είναι
παραδοσιακά αλλά να υποστηρίζονται από καινοτόμες
διαδικασίες (ήπιες μη θερμικοί μέθοδοι επεξεργασίας).
Τα προϊόντα έχουν ιδιαίτερα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά
(φυσικοχημικά/ μικροβιολογικά)

ΕΧΕΙ ΜΕΤΑΔΟΘΕΙ ΑΠΟ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΓΕΝΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΑΠΟ
ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ 20ου ΑΙΩΝΑ.(30 έτη τα ΕΠΙΠ)
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Κριτήρια Αξιολόγησης και από ποιους:
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Ο μέσος όγκος παραγωγής
Η αξία του προϊόντος
Η ύπαρξη Συνεταιρισμών/ Ομάδων/Επιχειρήσεων.
Ο αριθμός των παραγωγών & η δομή μεταποιητικών
επιχειρήσεων
Η φήμη του Προϊόντος σύνδεση με την περιοχή τον πολιτισμό
και τουρισμό .
Η δυνατότητα Πιστοποίησης-υποστήριξη από γεωτεχνικές
δομές υπηρεσιών.

Τοπικές Αναπτυξιακές- Εμπλεκόμενοι παραγωγικοί Φορείς και
υπηρεσίες ΣΤΟΧΟΣ Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΞΙΟΓΟΓΗΣΗ & ΑΝΑΔΥΞΗ

ΠΟΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΜΕ
ΝΑ ΑΝΑΔΕΙΞΟΥΜΕ
Κρέας
1. Παραγωγή και Πιστοποίηση βιολογικών τοπικών κρεάτων (πχ κατσίκι από το Δραμίζι
(Κοτρώνι)
2. Παραγωγή και πιστοποίηση τοπικών παραδοσιακών κρεατοσκευασμάτων όπως
Λουκάνικο Χωριάτικο με πράσο, τσιγαρίδες.πηκτή κτλ
 Γαλακτοκομικά-Τυροκομικά Προϊόντα
1. Ξυνόγαλο (α) και βούτυρο (κυρίως από γίδινο γάλα) (πολλά πλεονεκτήματα, με μερίδια
στην αγορά συνεχώς αυξανόμενα)
2. Παραδοσιακά γιαούρτια
3. Τυρί φέτα, γαλοτύρι, μυτζήθρα κτλ
 Φυτικά αυτοφυή ή καλλιεργήσιμα
1.Άγρια αυτοφυή αλλά και καλλιεργήσιμα φρούτα υπετροφές (superfoods) : πχ μύρτιλα,
βατόμουρα, κράνα
2.Ξηροί καρποί : κάστανα, καρύδια κτλ
3.Αρωματικά φυτά και βότανα ( τσάι του βουνού – μπιτούνι, βαλσαμόχορτο κτλ }
4.Μανιτάρια, σε συνδυασμό με ειδικό τουρισμό (εκπαίδευση και ίδρυση πιστοποιημένου
τοπικού μητρώου «ειδικών» στα μανιτάρια
5.Μελισσοκομία
6.Προϊόντα μεταποίησης των παραπάνω, όπως : φυσικοί χυμοί και αναψυκτικά, γλυκά
κουταλιού και μαρμελάδες, αντικαθιστώντας πλήρως ή μερικώς τη ζάχαρη με άλλα
γλυκαντικά όπως μέλι ή στέβια κτλ
7. Παραδοσιακά ποτά – λικέρ από κράνα, καρύδια, χαμοκέρασα κτλ
8. Παραδοσιακές πίτες : πλαστός, μπατζίνα κ.α


28

29

ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΠΕΤΥΧΟΥΜΕ
•Ισχυροποίηση των Τοπικών Προϊόντων στην Ελληνική και Ευρωπαϊκή
αγορά
•Δημιουργία νέων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας
•Ενίσχυση ενός σημαντικού για την περιοχή παραγωγικού τομέα, αυτού
της γαλακτοπαραγωγής και της κρεατοπαραγωγής.
•Αύξηση της προστιθέμενης αξίας των παραγόμενων προϊόντων, με
αποτέλεσμα να μπορούν να κατακτήσουν σημαντική θέση σε νέες
αγορές, ποιο απαιτητικές και πολύ ανταγωνιστικές, πετυχαίνοντας πολύ
καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα
•Ενίσχυση της ποιοτικής ταυτοποίησης των προϊόντων της περιοχής και
πιθανή δυνατότητα χαρακτηρισμού τους ως Π.Ο.Π. (Προστατευόμενης
Ονομασίας Προέλευσης), Π.Γ.Ε. (Προστατευόμενης Γεωγραφικής
Ένδειξης) ή Ε.Π.Ι.Π. (Εγγυημένα Παραδοσιακά Ιδιότυπα Προϊόντα)
•Αύξηση του παραγόμενου ακαθάριστου προϊόντος , μέσω αύξησης
της ανταγωνιστικότητας, της εξωστρέφειας, της εφαρμογής κανόνων
καλής πρακτικής και της απασχόλησης.

Σήμα Ποιοτικής

Η επισήμανση των πιστοποιημένων προϊόντων, με
στρατηγικό στόχο την καθιέρωση ενός Τοπικού
Σήματος Ποιότητας , είναι το στοίχημα που πρέπει να
κερδηθεί από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη
(Αυτοδιοίκηση- Περιφέρεια – ΥΠΑΑΤ- Γ.Γ ΤουρισμούΕπιμελητήρια-Παραγωγοί –Καταναλωτές κ.λ.π).

ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
ΜΕ ΣΤΟΧΕΥΣΗ ΚΑΙ ΟΡΑΜΑ
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ
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