ΤΟΠΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ:
ΚΡΕΑΣ – ΚΡΕΑΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ
ΤΡΟΠΟΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε.

Δρ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΟΥΛΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΠΟΠ) (ΠΓΕ) (ΕΠΠΕ)
•

•

•

Ονομασία Προέλευσης
Ως «ονομασία προέλευσης» νοείται η ονομασία που ταυτοποιεί ένα 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.
Γεωγραφική Ένδειξη
Ως «γεωγραφική ένδειξη» νοείται η ονομασία που ταυτοποιεί ένα προϊόν:
α) το οποίο κατάγεται από συγκεκριμένο τόπο, περιοχή ή χώρα·
β) του οποίου ένα συγκεκριμένο ποιοτικό χαρακτηριστικό, η 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.
Εγγυημένα Παραδοσιακά Ιδιότυπα Προϊόντα
Ως εγγυημένο παραδοσιακό ιδιότυπο προϊόν νοείται ένα ιδιότυπο προϊόν ή τρόφιμο το οποίο:
α) παρασκευάζεται με τρόπο παραγωγής, μεταποίησης ή σύνθεσης που αντιστοιχεί στην
παραδοσιακή πρακτική για το εν λόγω προϊόν ή τρόφιμο· ή
β) παράγεται από πρώτες ύλες ή συστατικά που είναι τα χρησιμοποιούμενα παραδοσιακά.
Για να μπορεί να καταχωρισθεί μια ονομασία ως ονομασία εγγυημένου παραδοσιακού ιδιότυπου
προϊόντος, πρέπει:
α) να χρησιμοποιείται κατά παράδοση για την περιγραφή του ιδιότυπου προϊόντος· ή
β) να προσδιορίζει τον παραδοσιακό χαρακτήρα ή τον ιδιότυπο χαρακτήρα του προϊόντος.

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ Π.Ο.Π.
EL C 307/24 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

12.11.2010

Δημοσίευση αίτησης σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 510/2006 του Συμβουλίου για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων
και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων
(2010/C 307/11)
Η παρούσα δημοσίευση παρέχει το δικαίωμα ένστασης κατά την έννοια του άρθρου
7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006 του Συμβουλίου ( 1 ). Η δήλωση ένστασης
υποβάλλεται στην Επιτροπή εντός εξαμήνου από την ημερομηνία της παρούσας
δημοσίευσης
ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 510/2006 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
«ΑΡΝΑΚΙ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ» (ARNAKI ELASSONAS)
Αριθ. ΕΚ: EL-PDO-0005-0735-14.01.2009
ΠΓΕ ( ) ΠΟΠ ( X )
1. Ονομασία:
«Αρνάκι Ελασσόνας» (Arnaki Elassonas)
2. Κράτος μέλος ή τρίτη χώρα:
Ελλάδα

EL 27.11.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 322/31
ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Δημοσίευση αίτησης σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 510/2006 του Συμβουλίου για την προστασία των γεωγραφικών
ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των
τροφίμων
(2010/C 322/10)
Η παρούσα δημοσίευση παρέχει το δικαίωμα ένστασης κατά την έννοια του
άρθρου 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006 του Συμβουλίου ( 1 ). Η δήλωση
ένστασης υποβάλλεται στην Επιτροπή εντός εξαμήνου από την ημερομηνία της
παρούσας δημοσίευσης
ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 510/2006 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
«ΚΑΤΣΙΚΑΚΙ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ» (KATSIKAKI ELASSONAS)
Αριθ. ΕΚ: EL-PDO-0005-0734-14.01.2009
ΠΓΕ ( ) ΠΟΠ ( X )
1. Ονομασία:
«Κατσικάκι Ελασσόνας» (Katsikaki Elassonas)
2. Κράτος μέλος ή τρίτη χώρα:
Ελλάδα

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ

Αρνάκι
Ελασσόνας

• Ολοκληρώθηκε ο χρόνος των
ενστάσεων για το αρνάκι Ελασσόνας και
δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (official
journal L195, 27.07.2011), η έγκριση
καταχώρησης ονομασίας στο μητρώο
των προστατευομένων ονομασιών
προέλευσης και των προστατευομένων
γεωγραφικών ενδείξεων (Αρνάκι
Ελασσόνας –Arnaki Elassonas Π.Ο.Π).

Κατσικάκι
Ελασσόνας

• Ήδη ολοκληρώθηκε και ο χρόνος των
ενστάσεων για το κατσικάκι Ελασσόνας, και
δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (official
journal L260, 05.10.2011), η έγκριση
καταχώρησης ονομασίας στο μητρώο των
προστατευομένων ονομασιών προέλευσης
και των προστατευομένων γεωγραφικών
ενδείξεων (Κατσικάκι Ελασσόνας –katsikaki
Elassonas Π.Ο.Π).

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ
Π.Ο.Π. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
Αντικείμενο των Μελετών, ήταν η Έρευνα και η ανάλυση εκείνων των
στοιχείων, τα οποία βοήθησαν στην σύνταξη τελικής πρότασης για την
πιστοποίηση των κρεάτων των αμνοεριφίων γάλακτος Επαρχίας
Ελασσόνας, ως Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης ( Π.Ο.Π).

ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΡΝΑΚΙ ΚΑΙ ΚΑΤΣΙΚΑΚΙ
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΩΣ Π.Ο.Π
• Οι μελέτες για την πιστοποίηση των κρεάτων αρνιών και κατσικιών
γάλακτος Περιοχής Ελασσόνας, ως Π.Ο.Π ( ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ) στηρίχθηκαν αρχικά στον Κανονισμό
2081/92 του συμβουλίου Ε.Ε., ο οποίος αντικαταστάθηκε με τους
Κανονισμούς 509 & 510/2006 του Συμβουλίου της 20ης Μαρτίου
2006, (Κανονισμός 1898/2006(ΕΚ) σχετικά με την θέσπιση
λεπτομερειών κανόνων εφαρμογής του Καν.(ΕΚ) 510/2006 του
Συμβουλίου για την Προστασία της Ονομασίας Προέλευσης
αγροτικών προϊόντων και τροφίμων, ΚΥΑ 261611/ΦΕΚ Αριθ.
Φύλλου 406/22-3-2007 Τεύχος Δεύτερο που καθορίζει
συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή των Καν.:510/2006 &
Καν.1898/2006 για την προστασία των ΠΟΠ) και στην σύνταξη
ειδικών μελετών.

Σύνταξη μελέτης της αγοράς για την
ζήτηση των κρεάτων των αμνοεριφίων
γάλακτος και πιθανών Ιστορικών
στοιχείων που συνδέουν τα προϊόντα με
την περιοχή.
Σύνταξη μελέτης ποιοτικού
ελέγχου των κρεάτων των
αμνοεριφίων γάλακτος
Ελασσόνας και καθορισμός
των ποιοτικών
χαρακτηριστικών των.

Σύνταξη μελέτης
υγιεινής κατάστασης
των αιγοπροβάτων
περιοχής Ελασσόνας
(μεταδοτικά νοσήματα
και παρασιτώσεις) και
τρόποι αντιμετώπισης
των.

Σύνταξη μελέτης μεθόδων παραγωγής
του προϊόντος (Διατροφή,
ενσταβλισμός και Εκτροφή) των
αιγοπροβατοτροφικών μονάδων της
περιοχής.

7
ΜΕΛΕΤΕΣ/ΕΙΔΟΣ

Σύνταξη μελέτης των φυσικών
συνθηκών της επαρχίας
Ελασσόνας όπου παράγεται το
«αρνάκι και κατσικάκι
Ελασσόνας», ( έδαφος, κλίμα &
χλωρίδα).

Σύνταξη οριστικής
μελέτης και
προετοιμασία
φακέλων –Αιτήσεων
για την αναγνώριση
ονομασίας προέλευσης
(Π.Ο.Π) «Αρνάκι &
Κατσικάκι Ελασσόνας»

Σύνταξη μελέτης για τον προσδιορισμό
των εκτρεφομένων φυλών αιγοπροβάτων
στην περιοχή Ελασσόνας και γενοτυπικός
έλεγχος.

1η προσπάθεια
πιστοποίησης νωπών
κρεάτων στην Ελλάδα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ
ΜΕΛΕΤΩΝ
1ον) Έγιναν
συναντήσεις για
άντληση
πληροφοριών:

2ον) Έγιναν επιτόπιες επισκέψεις σε πολλές εκτροφές προβάτων
και αιγών σε όλη την Επαρχία Ελασσόνας, για να προσδιορισθεί :

Η καταγραφή των Βιολογικών εκτροφών αιγοπροβάτων της
Επαρχίας Ελασσόνας.
Με τον Διευθυντή και
το Διοικητικό
.Συμβούλιο της
Ένωσης Αγροτικών
Συνεταιρισμών
Επαρχίας Ελασσόνας.

Με τα Συμβούλια των
Κτηνοτροφικών
Συλλόγων της
Επαρχίας Ελασσόνας.

Η ύπαρξη βοσκοτόπων και τρόποι διαχείρισής των.

Το είδος της διατροφής (ανάλυση σύνθεσης σιτηρεσίου,
ποσότητα, προέλευση τροφής και τρόποι χορήγησης) και η
αναπαραγωγική διαχείριση του κοπαδιού.

Το είδος της εκτροφής, οι φυλές των ζώων ,το είδος των
σταβλικών εγκαταστάσεων.
Η υγιεινή κατάσταση των αιγοπροβάτων, το εμβολιακό τους
πρόγραμμα και οι χρόνοι χορήγησης αντιπαρασιτικών
φαρμάκων.

Η παραγωγή τους σε γάλα και σε κρέας.

3ον) Έγιναν επιτόπιες επισκέψεις στα τρία σφαγεία της
Επαρχίας Ελασσόνας για:

Δειγματοληψίες
Εξέταση των
Λήψη δειγμάτων
κρεάτων, για την
Παρακολούθηση
σφαγίων
χημική τους
της διαδικασίας της λιπώδους ιστού από
(επιθεώρηση) για
σφάγια αμνοεριφίων
ανάλυση
σφαγής
προσδιορισμό
για τον
(πρωτεΐνες,
(αναισθητοποίηση,
παρασίτων, η άλλων
προσδιορισμό των
λίπος υγρασία,
εκδορά &
παθολογικών
λιπαρών οξέων.
κολλαγόνο και
εκσπλαχνισμός).
αλλοιώσεων.
pH).

4ον) Φωτογραφήθηκαν: Ζώα, κτιριακές
εγκαταστάσεις και εξοπλισμοί πολλών
αιγοπροβατοτροφικών εκμεταλλεύσεων της
Επαρχίας Ελασσόνας.

5ον) Από την επιστημονική ομάδα συντάχθηκε ερωτηματολόγιο για :
καταγραφή του αριθμού των ζώων ανά εκτροφή, το απασχολούμενο
προσωπικό ,την ηλικία των ασχολουμένων, το είδος της εκτροφής, τη
παραγωγή των αιγοπροβάτων, σε γάλα και κρέας ,τις τιμές, το τρόπος
διάθεσης των προϊόντων, τη ζήτηση, την επεξεργασία καθώς και
καταγραφή των απόψεων: Καταναλωτών, κρεοπωλών, ταβερνών και
ψητοπωλείων, για την ποιότητα του κρέατος των αμνοεριφίων, κ.τ.λ.

6ον) Έγιναν επιτόπιες
επισκέψεις σε
βοσκότοπους της
Επαρχίας Ελασσόνας για :

Την καταγραφή της
βλάστησης

Δειγματοληψίες
εδαφών και
βλάστησης ,για
εργαστηριακές
αναλύσεις

7ον) Βιβλιογραφική
έρευνα και συνεντεύξεις
για :

Την ύπαρξη λαογραφικών και
Ιστορικών στοιχείων από την
Μυθολογία ,την αρχαία και την
Νεώτερη Ελλάδα ,μέχρι σήμερα.

Την ύπαρξη Ιστορικών ευρημάτων της
Κτηνοτροφίας, από την Νεολιθική
εποχή μέχρι σήμερα

Στατιστικά Στοιχεία για : Την
Παγκόσμια, Ευρωπαϊκή, την Ελληνική
και της Επαρχίας Ελασσόνας
αιγοπροβατοτροφία .

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ-ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ
Άκρης &
Γαλανόβρυσης

Βλαχογιαννίου

Ελασσόνας

Λιβαδίου

Τσαριτσάνης

Κρανέας

Δομένικου

Επισκέψεις για
δειγματοληψίες
έγιναν τυχαία
στα εξής
Δημοτικά
Διαμερίσματα
της Επαρχίας
Ελασσόνας

Βερδικούσιας

Φορείς οι οποίοι συνεργάσθηκαν:

Η Ένωση Αγροτικών
Συνεταιρισμών Ελασσόνας

Η Διεύθυνση
Κτηνιατρικής
Λάρισας και τα
Αγροτικά
Κτηνιατρεία
Περιοχής
Ελασσόνας

Οι Κτηνοτροφικοί
σύλλογοι Επαρχίας
Ελασσόνας & η
Ομοσπονδία
Κτηνοτροφικών Συλλόγων

Το γραφείο
Αγροτικής
Ανάπτυξης
Ελασσόνας

Το Τμήμα Ζωικής
Παραγωγής του
Τ.Ε.Ι Λάρισας

Το Τμήμα Ζωικής
Παραγωγής της
Διεύθυνσης
Αγροτικής
Ανάπτυξης Ν.
Λάρισας

Τα
Πανεπιστήμια
: Θεσσαλίας
και το Α.Π.Θ

Το ΕΘΙΑΓΕ Λάρισας & ΕΘΙΑΓΕ
Θεσσαλονίκης

Πανεπιστήμια:
Ιταλίας, Ισπανίας
και Αγγλίας

Οι Δήμοι και οι
Κοινότητες της
Επαρχίας
Ελασσόνας

Για την σύνταξη και ολοκλήρωση της Πρότασης
ήταν απαραίτητο να διερευνηθούν τα εξής:
Το είδος της Εκτροφής και οι φυλές των αιγοπροβάτων
(Γενετικό υλικό).
Ο εντασταβλισμός, η διατροφή και η παραγωγή των
αιγοπροβάτων σε γάλα και κρέας.
Τα ιστορικά στοιχεία και η διαχρονική ενασχόληση των
κατοίκων της Επαρχίας Ελασσόνας στα βάθη των αιώνων, με
την αιγοπροβατοτροφία.
Το Μάρκετινγκ της αγοράς.
Η χημική σύσταση του κρέατος των αμνοεριφίων καθώς και το
προφίλ των λιπαρών οξέων .
Η Υγιεινή κατάσταση των αιγοπροβάτων (Λοιμώδη Νοσήματα
και παράσιτα).
Τα εδάφη ,το κλίμα και το είδος της χλωρίδας των
βοσκοτόπων.

Περιγραφή των προϊόντων που θα φέρουν την ονομασία
Π.Ο.Π

Πρόκειται για:

Νωπό κρέας αρνιού
γάλακτος 30-45 ημερών,
βάρους 6,5-10,5 Kg το
οποίο προέρχεται, από
αρνιά προβάτων τα οποία
φέρουν τα φαινοτυπικά
χαρακτηριστικά των
αυτοχθόνων Ελληνικών
φυλών.

Νωπό κρέας κατσικιού
γάλακτος 30-55 ημερών,
βάρους 5,5-9,0 Κg, το
οποίο προέρχεται από
κατσικάκια αιγών οι οποίες
φέρουν τα φαινοτυπικά
χαρακτηριστικά των
αυτοχθόνων Ελληνικών
φυλών.

ΣΤΑ Π.Ο.Π.
ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ:
Οι πληθυσμοί των προβάτων αυτών είτε ανήκουν
στις αυτόχθονες ηπειρωτικές Ελληνικές φυλές όπως
Καραγκούνικη, Βλάχικη, Σαρακατσάνικη και
Μπούτσικο, είτε προέρχονται από διασταυρώσεις
αυτών των φυλών μεταξύ τους ή και με άλλες
Ελληνικές φυλές, όπως Χιώτικη, Σερρών, Μυτιλήνης
& Φριζάρτας.

Τα πρόβατα των ανωτέρω
πληθυσμών, διαβιούν σε
εκτατικές ή ημιεκτατικές
συνθήκες, στην Επαρχία
Ελασσόνας όπως
καθορίσθηκε και
οριοθετήθηκε η περιοχή
και βόσκουν σε ορεινούς
βοσκότοπους σε υψηλά
υψόμετρα, άνω των 250m.

ΣΤΑ Π.Ο.Π. ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ:

Οι πληθυσμοί των αιγών ανήκουν στην
ντόπια Ελληνική φυλή (Capra Prisca), ή σε
διασταυρώσεις αυτής με αρσενικά της
φυλής Σκοπέλου.

ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΙ
. ΑΡΝΙΑ
ΓΑΛΑΚΤΟΣ με τη
σήμανση Π.Ο.Π:
από τις
καθαρόαιμες
Ελληνικές φυλές
προβάτων, Χιώτικης
και Φριζάρτας κ.τ.λ
από ξένες φυλές
προβάτων που
διαβιούν στην Ελλάδα
όπως είναι οι φυλές
Λακών & Φρισλανδίας
και οποιασδήποτε
άλλης καθαρόαιμης
ξένης φυλής προκύψει
εισαγωγή στο μέλλον

ΚΑΤΣΙΚΑΚΙΑ
ΓΑΛΑΚΤΟΣ με τη
σήμανση Π.Ο.Π.:

από την Ελληνική
φυλή Σκοπέλου

από τις καθαρόαιμες
ξένες φυλές αιγών,
όπως: Saanen,
Alpine, Damascus και
οποιασδήποτε άλλης
καθαρόαιμης ξένης
φυλής προκύψει
εισαγωγή στο μέλλον

ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΤΩΝ ΑΜΝΟΕΡΙΦΙΩΝ Π.Ο.Π

• ολόκληρο
Το κρέας των αμνοεριφίων
γάλακτος θα πωλείται
μόνο φρέσκο (νωπό) ως:

Δεν επιτρέπονται :

• σε ημιμόρια
• σε τεμάχια

• σφάγια αμνών & εριφίων γάλακτος,
βάρους μεγαλύτερου των 10,5 Kg & 9,0 Kg
αντίστοιχα
• σφάγια αμνοεριφίων γάλακτος, που
έχουν καταψυχθεί
• σφάγια που προέρχονται από ξένες
φυλές αιγοπροβάτων (εισαγόμενες), ή
από Ελληνικές εντασβλισμένες
• σφάγια αμνοεριφίων γάλακτος όταν τους
χορηγείται γάλα σκόνη αντί του μητρικού
γάλακτος

ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ «ΑΡΝΑΚΙ
ΚΑΙ ΚΑΤΣΙΚΑΚΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Π.Ο.Π»
Το χρώμα του
κρέατος είναι
λευκό έως απαλό
ροζ

Έχει υψηλά
ποσοστά
λινολενικού οξέος

Είναι χυμώδες με
Ph 7,1-7,3

Έχει
χαρακτηριστικό
άρωμα με
ευχάριστη οσμή
και γεύση

Έχει ελάχιστο
στρώμα λίπους

Το κρέας
σύμφωνα με
τους
Κοινοτικούς
Κανονισμούς

Είναι τρυφερό

ΓΕΩΡΓΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

Η γεωγραφική Περιοχή στην οποία θα παράγεται το αρνάκι και
Κατσικάκι Περιοχής Ελασσόνας Π.Ο.Π, είναι σαφώς οριοθετημένη και
περιλαμβάνει ολόκληρη την Επαρχία Ελασσόνας, όπως φαίνεται
παρακάτω στον επισυναπτόμενο χάρτη και διοικείται από το
ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ. Περιλαμβάνει 6 Δήμους, 2 Κοινότητες και ένα
Δ.Δ το Δαμάσι, το οποίο ανήκει στο Δήμο Τιρνάβου αλλά γεωγραφικά
στην Επαρχία Ελασσόνας.

ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ
Τα αρνιά και τα κατσίκια ΠΟΠ θα τρέφονται μέχρι την ηλικία της
σφαγής αποκλειστικά με μητρικό γάλα. Η διατροφή των προβάτων και
των αιγών θα στηρίζεται στην ελεύθερη βόσκηση σε ορεινά βοσκοτόπια
(υψόμετρου άνω των 250m) και στους τεχνητούς λειμώνες.
Για 3-5 μήνες θα χορηγούνται συμπληρωματικές ζωοτροφές, ως επί το
πλείστον δημητριακά, ψυχανθή, λαχανικά, άχυρο, τριφύλλι, προϊόντα
αδειούχων σπερμάτων, που παράγονται κυρίως στην οριοθετημένη
γεωγραφική περιοχή, βιταμίνες και ιχνοστοιχεία.
Οι ελάχιστοι τεχνητοί λειμώνες θα λιπαίνονται με φυσική κοπριά των
ζώων της γεωγραφικής περιοχής ενώ αποκλείεται η χρήση
εντομοκτόνων, ζιζανιοκτόνων & λιπασμάτων.

ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ :
γάλακτος σκόνης στα
αμνοερίφια ,ως
υποκατάστατο του
μητρικού γάλακτος
ζωοτροφών Ζωικής
Προέλευσης, στα
αμνοερίφια και στα
αιγοπρόβατα

αντιβιοτικών, στα
αμνοερίφια για την
ταχύτερη πάχυνση
τους

προϊόντων που
μπορούν να
αλλάξουν τον
κανονικό ρυθμό
ανάπτυξης του ζώου,
και τα προϊόντα από
ζωική προέλευση

Ορμονών

μεταλλαγμένων
ζωοτροφών

φαρμακευτικών ουσιών στις
ζωοτροφές εκτός αν το επιτρέπει
η Ελληνική και η Ευρωπαϊκή
Νομοθεσία και γίνεται για
θεραπευτικούς, μετά από
συνταγή κτηνιάτρου

Οι ελάχιστοι τεχνητοί λειμώνες θα λιπαίνονται με φυσική κοπριά των ζώων της γεωγραφικής περιοχής ενώ αποκλείεται η χρήση
εντομοκτόνων, ζιζανιοκτόνων & λιπασμάτων.

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΑ ΟΠΟΙΑ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΜΕΝΗ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

• Προκειμένου ένα σφάγιο να δικαιούται να φέρει την ονομασία
«Αρνάκι ή Κατσικάκι Ελασσόνας Π.Ο.Π » θα πρέπει οι γονείς του
αρνιού και κατσικιού από το οποίο προήλθε το σφάγιο να διαβιούν
στην οριοθετημένη περιοχή τουλάχιστον για 8 μήνες.
• Τα αρνιά και τα ερίφια θα πρέπει να γεννιούνται και να
εκτρέφονται μέχρι την σφαγή στην οριοθετημένη περιοχή.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΜΑΧΙΣΜΟ ΣΕ ΦΕΤΕΣ,
ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Κ.ΛΠ.
Τα εργαστήρια τεμαχισμού και συσκευασίας των κρέατος πρέπει να
βρίσκονται στην προτεινόμενη ελεγχόμενη ζώνη για τους ακόλουθους
λόγους:
Για τον καλύτερο έλεγχο της ποιότητας και της καταγωγής προς
αποφυγή νοθείας. Διενεργούνται αυστηροί έλεγχοι από την αιτούσα
ομάδα (ΕΑΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ) σε όλα τα στάδια παραγωγής εντός της
οριοθετημένης περιοχής.
Εξαιτίας του ορεινού ανάγλυφου και της έλλειψης σύγχρονου οδικού
δικτύου εντός της οριοθετημένης γεωγραφικής ζώνης, η πολύωρη
μεταφορά των ζώων προκαλεί προβλήματα ευζωίας των ζώων (όπως
συνωστισμό και stress), με άμεσες επιπτώσεις στην ποιότητα του τελικού
προϊόντος.

Η μεταφορά του κρέατος σε μεγάλες αποστάσεις, ιδιαίτερα όταν οι
συνθήκες δεν είναι ιδανικές (υψηλές θερμοκρασίες, έκθεση στον ήλιο
κλπ) έχει παρατηρηθεί ότι:
-μειώνει την ικανότητα συγκράτησης νερού του κρέατος, με δυσμενείς
επιπτώσεις στην τρυφερότητά αυτού.
-οξειδώνει το χρώμα, με αποτέλεσμα το κρέας να γίνεται περισσότερο
σκουρόχρωμο και να μειώνεται η εμπορικότητά του και τέλος,
οδηγεί σε τάγγιση του λίπους και απώλεια των αρωματικών ουσιών
του κρέατος.

Ο τεμαχισμός των κρεάτων, των αμνοεριφίων Ελασσόνας
Π.Ο.Π δεν πρέπει να γίνεται μαζί στον ίδιο χώρο με κρέατα
άλλης προέλευσης.
Η αποθήκευση των κρεάτων Π.Ο.Π πρέπει να γίνεται χωριστά
και ανεξάρτητα, χωρίς να αναμειγνύονται με άλλα κρέατα.

ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΡΕΑΤΟΣ
των αρνιών και εριφίων από την
γέννηση τους (συμπεριλαμβανομένης
και της αναγνώρισης της μητέρας και
πατέρα αυτών)

Οι εκμεταλλεύσεις που επιθυμούν να
παράγουν «Αρνάκι & Κατσικάκι Ελασσόνας
ΠΟΠ», οφείλουν κατά την εκτροφή ,σφαγή,
τεμαχισμό και πώληση να αναπτύξουν, να
εφαρμόσουν και να τεκμηριώσουν τις
διαδικασίες εκείνες που επιτρέπουν την
αναγνώριση:

των σφάγιων από «Αρνάκι και
Κατσικάκι Ελασσόνας»

των τεμαχίων του κρέατος από
«Αρνάκι και Κατσικάκι Ελασσόνας»

Οι εκμεταλλεύσεις οφείλουν να εγγυώνται και να εξασφαλίζουν σε κάθε χρονική
στιγμή την αντιστοιχία του προϊόντος με τις πληροφορίες υγείας, εκτροφής και
άλλα που επιβάλλονται από τις προδιαγραφές του «Αρνάκι και Κατσικάκι
Ελασσόνας». Οι πληροφορίες καταγράφονται έγκαιρα, έγκυρα, διαρκώς, και
φυλάσσονται σε αρχεία κατά τρόπο που να εμποδίζεται η απώλεια και η φθορά
τους .

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

Η ιχνηλασιμότητα είναι εξασφαλισμένη από την γέννηση του
αρνιού και κατσικιού έως τη διάθεση του κρέατος στους
καταναλωτές.
Οι κτηνοτρόφοι οφείλουν να ενημερώνουν το μητρώο των αμνών
και εριφίων στην εκτροφή, σύμφωνα με την Εθνική και Κοινοτική
Νομοθεσία.
Επίσης στα σφαγεία θα τηρούνται μητρώα για την σφαγή έως και
την εκδορά αμνών και εριφίων που προορίζονται να πωληθούν ως
«Αρνάκι και Κατσικάκι Ελασσόνας Π.Ο.Π».

ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Για την καλύτερη ταυτοποίηση των σφάγιων των αμνοεριφίων
Ελασσόνας, πέραν των υποχρεωτικών αναφερομένων ενδείξεων από
πλευράς Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας, θα τίθεται το ειδικό σήμα
(σφραγίδα) κυκλικού σχήματος (θα σφραγίζεται το σφάγιο σε διάφορα
σημεία), ο δε λογότυπος θα περιλαμβάνει: το βουνό Όλυμπος στο
βάθος, μπροστά την κεφαλή του αρνιού και κατσικιού αντίστοιχα, στην
συνέχεια περιμετρικά του βουνού τις φράσεις αρνάκι και κατσικάκι
Ελασσόνας αντίστοιχα, στο δε κάτω άκρο την λέξη Π.Ο.Π όπως
παρακάτω.
Η ταυτοποίηση των αμνοεριφίων γάλακτος στην εκτροφή, την σφαγή
και μέχρι την εκδορά θα γίνεται σύμφωνα με την Εθνική και Κοινοτική
Νομοθεσία.

ΔΕΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Η οριοθετημένη γεωγραφική ζώνη είναι ημιορεινή και ορεινή και
παρουσιάζει ποικιλία υψομέτρων από 250Μ έως 2.918Μ. Το 60% της
έκτασης είναι βοσκότοποι οι οποίοι χαρακτηρίζονται από μεγάλη
ποικιλία χόρτων, βοτάνων, και αρωματικών φυτών. Οι βοσκήσιμες
εκτάσεις

της

Επαρχίας

Ελασσόνας

περιλαμβάνουν

φυσικούς

βοσκότοπους, γεωργική γη που καλλιεργείται για την παραγωγή
ζωοτροφών, αγραναπαύσεις και εποχιακά βοσκήσιμες εκτάσεις.
Οι φυσικοί βοσκότοποι καλύπτονται από ποολίβαδα, θαμνολίβαδα και
μερικώς δασοσκεπή λιβάδια. Το πλέον χαρακτηριστικό των περιοχών
αυτών είναι η μεγάλη βιοποικιλότητα της υφιστάμενης χλωρίδας, με
πολλά αρωματικά φυτά .

Ο τρόπος εκτροφής των αιγοπροβάτων βασίζεται στην βέλτιστη
χρήση των βοσκοτόπων. Ο τρόπος εκτροφής απαιτεί να παραμείνει το
κοπάδι στην ύπαιθρο όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο .Η
συστηματική αξιοποίηση των βοσκοτόπων των εκμεταλλεύσεων
αποτελεί εγγύηση για την ιδιοτυπία του προϊόντος.

Το στοιχείο αυτό, διαφοροποιεί το προϊόν από τα ζώα που
εκτρέφονται σε περιοχές εντατικότερης εκμετάλλευσης,
καθώς οι εκτάσεις στις οποίες εκτρέφονται οι μητέρες δεν
είναι
εντατικοποιημένες όσο αφορά τους συντελεστές
παραγωγής και διαθέτουν ποικίλη βλάστηση με πολλά
αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά τα οποία επηρεάζουν την
διατροφή των αμνοεριφίων και κατά συνέπεια το ίδιο το
κρέας των μέσου του μητρικού γάλακτος .

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ
Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του κρέατος αρνιού και κατσικιού Ελασσόνας
οφείλονται στις ιδιαίτερες εδαφοκλιματικές συνθήκες της περιοχής (ορεινές και
ημιορεινές εκτάσεις), με πλούσια βλάστηση και με μεγάλη ποικιλία φυτών
(μόνο στον Όλυμπο συναντούμε 1.700 είδη φυτών) και μάλιστα πολλά
αρωματικά. Τα ζώα που βόσκουν στους παραπάνω βοσκοτόπους διανύουν
συχνά μεγάλες αποστάσεις και αυτό προκαλεί μία διαφορετική σωματική
διαμόρφωση σε σχέση με ζώα που ζουν σε χαμηλότερα υψόμετρα και κυρίως
σε σχέση με ζώα που ζουν σταβλισμένα.
Οι αντιοξειδωτικές ουσίες πολλών αρωματικών φυτών, δίδουν ιδιαίτερο άρωμα
και γεύση στο γάλα και ειδικότερα στο κρέας των αρνιών, χαρακτηριστικό της
γεύσης και του αρώματος και για αυτό τον λόγο γίνονται περιζήτητα από το
καταναλωτικό κοινό.

 Η ένταση του αρώματος συνδέεται θετικά με το λινολενικό οξύ

(C18:3), το οποίο βρίσκεται σε μεγαλύτερα ποσοστά στα ζώα
ελεύθερης βοσκής και συνδέουν τα ειδικά αυτά επιζητούμενα
χαρακτηριστικά του κρέατος αρνιού γάλακτος με το έδαφος την
βλάστηση και στο μικροκλίμα της περιοχής Ελασσόνας. Έγιναν
αναλύσεις λιπαρών οξέων σε αρνιά και κατσίκια της Ελασσόνας και
βρέθηκαν μεγαλύτερες ποσότητες σε λινολενικό οξύ (C18:3), σε σχέση
με αντίστοιχες των αρνιών και των εριφίων των πεδινών εκτάσεων.
Πέραν αυτών, το είδος της διατροφής, η φυλή, ο τρόπος εκτροφής, η
ηλικία και η αναπαραγωγική κατάσταση του ζώου επηρεάζουν το
άρωμα

.

Τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του κρέατος:
Στις μικρόσωμες ντόπιες φυλές προβάτων και αιγών , που λόγω της τακτικής
βόσκησης στους ορεινούς φυσικούς βοσκότοπους, είναι λιτοδίαιτες, ανθεκτικές
και πλήρως προσαρμοσμένες στο ιδιαίτερο γεωγραφικό περιβάλλον.
την τακτική βόσκηση των μητέρων στους βοσκότοπους,
στην μεγάλη ποικιλία της βλάστησης, χόρτων, βοτάνων και των αρωματικών
φυτών στους βοσκότοπους,
στην ποικιλία των υψομέτρων από 250m—2.918Μ υψόμετρο,
στο έδαφος και στο μικροκλίμα της περιοχής,
στην διατροφή αποκλειστικά με γάλα της μητέρας τους
στα υψηλά ποσοστά του λιπαρού οξέος του λινολενικού οξέος (C18:3).
Στο μικρό χρονικό διάστημα χορήγησης συμπληρωματικής τροφής στις μητέρες
(προβατίνες και αίγες) με τροφές ως επί το πλείστον παραγόμενες στης Επαρχία
Ελασσόνας.

Η ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ
Μεγάλη ανάπτυξη της εκτροφής των αιγοπροβάτων (επί Βυζαντινής εποχής και επί
Τουρκοκρατίας ), με σημαντικές εξαγωγές στην Ευρώπη και ιδιαίτερα στη Βιέννη, στο
Βουκουρέστι και στην Τεργέστη.

Από τα ήθη και έθιμα της περιοχής Ελασσόνας, τα οποία συνδέονται με τις
ασχολίες και την ζωή των κατοίκων στους Αιώνες όπως :
-Τα Μπαμπαλιούρια: ένα Πρωτοχρονιάτικο έθιμο με πολύπλοκη μεταμφίεση. Οι
μεταμφιεσμένοι φέρουν στο στήθος βαριά κουδούνια αιγοπροβάτων, που κάνουν
πολύ θόρυβο. Στο κεφάλι τους τοποθετούν ειδική μάσκα από δέρμα (τομάρι) ζώου
αίγας ή προβάτου χρώματος μαύρου ή άσπρου. Τα Μπαμπαλιούρια είναι παλαιά
έκφραση της ασχολίας των κατοίκων με την αιγοπροβατοτροφία, η οποία έχει τις
ρίζες της στα βάθη των αιώνων.
-Το Πανηγύρι της Ολυμπιώτισσας: στην Ελασσόνα από τα μεγαλύτερα και τα
ονομαστότερα στην Ελλάδα. Οι πιστοί κρατούσαν στα χέρια τους κεριά και άλλα
τάματα. Ξεκινούσαν από απόσταση δύο και τριών ημερών πορείας με τα πόδια για
να έλθουν στην χάρη της να προσκυνήσουν, να φέρουν τα τάματα τους όπως
πρόβατα, γίδια, γελάδια, άλογα, μοσχάρια και δαμάλια και τα έδεναν στον
περίβολο .

Από το μεγάλο παζάρι της Ελασσόνας επί
Τουρκοκρατίας (1600-1660), ένα από τα τρία
μεγαλύτερα και γνωστά σε Ευρώπη και Ασία της
εποχής εκείνης, γινόταν ξεχωριστό ζωοπάζαρο
αμνοεριφίων και υπήρχαν πολλά ψητοπωλεία όπου
Έλληνες και Τούρκοι κατανάλωναν ψητά αρνιά και
ερίφια.

Από τα φημισμένα παλαιά Ψητοπωλεία (πριν το 1940) της περιοχής,
όπου καταναλώνονται μεγάλες ποσότητες ψητού κρέατος από «Αρνάκι
Ελασσόνας» ημερησίως, λόγω της νοστιμιάς και του αρώματος τους.

Από την μεγάλη ζήτηση (για κατανάλωση) λόγω φήμης
από τις Ελληνικές πόλεις (Αθήνα, Θεσσαλονίκη Θεσσαλία,
Κρήτη κ.τ.λ ) και το εξωτερικό (Ιταλία, Ισπανία και Κύπρο )
την τελευταία 15ετία .

ΤΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ, ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΩΣ Π.Ο.Π (ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ) ΚΑΙ Π.Γ.Ε (ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ) ΕΙΝΑΙ ΤΑ
ΕΞΗΣ:
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (ΠΟΠ) &
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ (ΠΓΕ)
στα πλαίσια των Καν.(ΕΟΚ) 2081/92 & 510/06 του Συμβουλίου
Α/Α

TYPIA
ΠΡΟΙΟΝ / ΟΝΟΜΑΣΙΑ

Κατηγορία
αναγνώρισης
ΠΟΠ ή ΠΓΕ
ΠΟΠ
ΠΟΠ
ΠΟΠ
ΠΟΠ
ΠΟΠ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

313060 / 14-01-1994 (ΦΕΚ 24/18.01.94)

1
2
3
4
5

Ανεβατό
Γαλοτύρι
Γραβιέρα Αγράφων
Γραβιέρα Κρήτης
Γραβιέρα Νάξου

6
7
8
9
10

Καλαθάκι Λήμνου
Κασέρι
Κατίκι Δομοκού
Κεφαλογραβιέρα
Κοπανιστή

ΠΟΠ
ΠΟΠ
ΠΟΠ
ΠΟΠ
ΠΟΠ

11

Λαδοτύρι Μυτιλήνης

ΠΟΠ

313058/17-01-1994

12

Μανούρι

ΠΟΠ

313028 / 11-01-1994

13

Μετσοβόνε

ΠΟΠ

313070 / 18-01-1994

14

Μπάτζος

ΠΟΠ

313057/17-01-1994

15

Ξυνομυζήθρα Κρήτης

ΠΟΠ

313051 / 14-01-1994 (ΦΕΚ 18/14-01-94)

16

Πηχτόγαλο Χανίων

ΠΟΠ

313062 / 17-01-1994 (ΦΕΚ 24/18.01.94)

17

Σαν Μιχάλη

ΠΟΠ

313069 / 18-01-1994

(ΦΕΚ 23/18-01-94)

18

Φέτα

ΠΟΠ

313025 / 11-01-1994

(ΦΕΚ 8/11-01-1994)

19

Σφέλα

ΠΟΠ

313056/17-01-1994

(ΦΕΚ 25/18-01-94)

20

Φορμαέλλα Αράχωβας Παρνασσού

ΠΟΠ

313063/17-01-1994

(ΦΕΚ 25/18-01-94)

21

Ξύγαλο Σητείας ή Ξίγαλο Σητείας

ΠΟΠ

313031 / 11-01-1994 (ΦΕΚ 8/11-01-94)
313045 / 14-01-1994 (ΦΕΚ 16/14-01-94)
313047 / 14-01-1994 (ΦΕΚ 16/14-01-94)
313071 / 18-01-1994 (ΦΕΚ 23/18-01-94) & 318849/21-82008 (ΦΕΚ 1725/28-8-2008)
313044 / 14-01-1994 (ΦΕΚ 16/14-01-94)
313027 / 11-01-1994 (ΦΕΚ 8/11-01-94)
313048 / 14-01-1994 (ΦΕΚ 16/14-01-94)
313032 / 11-01-1994 (ΦΕΚ 8/11-01-94)
313046 / 14-01-1994 (ΦΕΚ 16/14-01-94)
(ΦΕΚ 25/18-01-94)
(ΦΕΚ 8/11-01-94)
(ΦΕΚ 23/18-01-94)
(ΦΕΚ 25/18-01-94)

C312/2010 ΣΕΛ.25 (L200/2011 σελ.12 )

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (ΠΟΠ) &
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ (ΠΓΕ)
στα πλαίσια του Καν. (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92 του Συμβουλίου
ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ
Α/Α

1

ΠΡΟΙΟΝ / ΟΝΟΜΑΣΙΑ

Μαστιχέλαιο Χίου

Κατηγορία αναγνώρισης
ΠΟΠ ή ΠΓΕ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΟΠ

317707 / 14-01-1994 (ΦΕΚ 17/14-01-94)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (ΠΟΠ) &
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ (ΠΓΕ)
στα πλαίσια του Καν. (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92 του Συμβουλίου
ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Α/Α

ΠΡΟΙΟΝ / ΟΝΟΜΑΣΙΑ

1

Κρόκος Κοζάνης

Κατηγορία αναγνώρισης
ΠΟΠ ή ΠΓΕ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΟΠ

C207 / 1998 σελ.2 (L046/20.02.99)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (ΠΟΠ) &
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ (ΠΓΕ)
στα πλαίσια του Καν. (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92 του Συμβουλίου
ΓΟΜΕΣ - ΡΗΤΙΝΕΣ
Α/Α

Κατηγορία
αναγνώρισης ΠΟΠ ή ΠΓΕ

ΠΡΟΙΟΝ / ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1

Τσίκλα Χίου

ΠΟΠ

317707 / 14-01-1994 (ΦΕΚ 17/14-01-94)

2

Μαστίχα Χίου

ΠΟΠ

317707 / 14-01-1994 (ΦΕΚ 17/14-01-94)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (ΠΟΠ) &
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ (ΠΓΕ)
στα πλαίσια των Καν.(ΕΟΚ) 2081/92 & 510/06 του Συμβουλίου
ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΩΪΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
Α/Α

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Κατηγορία
αναγνώρισης ΠΟΠ
ή ΠΓΕ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1

Μέλι Ελάτης Μαινάλου Βανίλια

ΠΟΠ

313049 / 14-01-1994 (ΦΕΚ 16/14-01-94)

2

Αρνάκι Ελασσόνας

ΠΟΠ

C307/2010 σελ.24 (L195/2011 σελ.34)

2

Κατσικάκι Ελασσόνας

ΠΟΠ

C323/2010 σελ.31 (L260/2011 σελ.3)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (ΠΟΠ) &
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ (ΠΓΕ)
στα πλαίσια των Καν.(ΕΟΚ) 2081/92 & 510/06 του Συμβουλίου
Κατηγορία
ΠΡΟΙΟΝ / ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
αναγνώρισης ΠΟΠ ή ΠΓΕ

1. ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ
ΠΟΠ

Βιάννος Ηρακλείου Κρήτης
Λυγουριό Ασκληπιείου
Βόρειος Μυλοπόταμος Ρεθύμνης
Κρήτης
Κροκεές Λακωνίας
Πέτρινα Λακωνίας
Κρανίδι Αργολίδας
Πεζά Ηρακλείου Κρήτης
Αρχάνες Ηρακλείου Κρήτης

ΠΟΠ
ΠΟΠ
ΠΟΠ
ΠΟΠ
ΠΟΠ
ΠΟΠ
ΠΟΠ

Λακωνία
Χανιά Κρήτης
Κεφαλονιά
Ολυμπία
Λέσβος ή Μυτιλήνη
Πρέβεζα
Ρόδος
Θάσος
Καλαμάτα
Κολυμβάρι Χανίων Κρήτης

ΠΓΕ
ΠΓΕ
ΠΓΕ
ΠΓΕ
ΠΓΕ
ΠΓΕ
ΠΓΕ
ΠΓΕ
ΠΟΠ
ΠΟΠ

Σητεία Λασιθίου Κρήτης
Αποκορώνας Χανίων Κρήτης

ΠΟΠ
ΠΟΠ

Σάμος
Ζάκυνθος
Εξαιρετικό
παρθένο
Θραψανό
Φοινίκι Λακωνίας
Άγιος Ματθαίος
Εξαιρετικό
παρθένο
Τροιζηνία
Εξαιρετικό
παρθένο
Σέλινο Κρήτης

379576 / 23-08-1993

(ΦΕΚ 677/2-09-93)

440327 / 15-11-1993 (ΦΕΚ 871/26-11-93)
415116 / 28-09-1993

(ΦΕΚ 769/30-09-93)

317738 / 18-01-1994

(ΦΕΚ 24/18-01-94)

317714 / 14-01-1994

(ΦΕΚ 17/14-01-94)

315790 / 14-01-1994

(ΦΕΚ 15/14-01-94)

371573 / 19-07-1993

(ΦΕΚ 574/2-08-93)

371575 / 19-07-1993

(ΦΕΚ 575/2-08-93)

444282 / 23-12-1993

(ΦΕΚ 955/31-12-93)

379563 / 20-08-1993

(ΦΕΚ 821/7-10-93)

315782 / 14-01-1994

(ΦΕΚ 15/14-01-94)

392926 / 31-08-1993 (ΦΕΚ 745/27-09-93)
371579 / 19-07-1993 (ΦΕΚ 575/2-08-93)
440329 / 15-11-1993

(ΦΕΚ 871/26-11-93)

315783 /14-01-1994

(ΦΕΚ 15/14-01-94)

440305 / 11-11-1993

(ΦΕΚ 871/26-11-93)

379567 / 20-08-1993

(ΦΕΚ 821/7-10-93)

371571 / 19-07-1993

(ΦΕΚ 574/2-08-93)

440339 / 18-11-1993

(ΦΕΚ 878/6-12-93)

440338 / 18-11-1993

(ΦΕΚ 878/6-12-93)

371572 / 19-07-1993 (ΦΕΚ 574/2-08-93)

ελαιόλαδο

ΠΓΕ
ΠΓΕ
ΠΟΠ

C180 / 2001 σελ. 10

ελαιόλαδο

ΠΟΠ
ΠΓΕ
ΠΟΠ

ελαιόλαδο

ΠΟΠ

C232 / 2009 σελ. 27 (L118/2010 σελ.8)

379565 / 20-08-1993 (ΦΕΚ 669/2-09-93)
C241 / 2001 σελ. 12

C321 / 2003 σελ. 43
C128 / 2006 σελ. 11

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (ΠΟΠ) &
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ (ΠΓΕ)
στα πλαίσια του Καν. (ΕΟΚ) αριθ. 510/06 του Συμβουλίου
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
Α/Α

ΠΡΟΙΟΝ / ΟΝΟΜΑΣΙΑ

1

Κρητικό Παξιμάδι

Κατηγορία
αναγνώρισης ΠΟΠ
ή ΠΓΕ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΓΕ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (ΠΟΠ) &
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ (ΠΓΕ)
στα πλαίσια του Καν. (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92 του Συμβουλίου
ΨΑΡΙΑ ΜΑΛΑΚΙΑ ΝΩΠΑ ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ
Α/Α

ΠΡΟΙΟΝ / ΟΝΟΜΑΣΙΑ

1

Αυγοτάραχο Μεσολογγίου

Κατηγορία
αναγνώρισης ΠΟΠ ή
ΠΓΕ

ΠΟΠ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

269858 / 05-01-1994

(ΦΕΚ 3/07-01-94)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (ΠΟΠ) &
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ (ΠΓΕ)
στα πλαίσια των Καν.(ΕΟΚ) 2081/92 & 510/06 του Συμβουλίου
ΦΡΟΥΤΑ –ΛΑΧΑΝΙΚΑ – ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ - ΟΣΠΡΙΑ
Κατηγορία αναγνώρισης
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΠΟΠ ή ΠΓΕ

Α/Α

ΠΡΟΙΟΝ / ΟΝΟΜΑΣΙΑ

1

Ακτινίδιο Σπερχειού

ΠΟΠ

2

Κελυφωτό φυστίκι Φθιώτιδας

ΠΟΠ

(ΦΕΚ 25/18-01-94)
296533/18-01-1995
(ΦΕΚ 58/31-01-95)
317706 / 14-01-1994 (ΦΕΚ 18/14-01-94)

3
4
5
6

Κούμ Κουάτ Κέρκυρας
Ξερά σύκα Κύμης
Μήλα Ζαγοράς Πηλίου
Τσακώνικη μελιτζάνα Λεωνιδίου

ΠΓΕ
ΠΟΠ
ΠΟΠ
ΠΟΠ

317718 / 14-01-1994
313420 / 07-01-1994
315774 / 14-01-1994
444266 / 16-12-1993

7
8
9

Φυστίκι Μεγάρων
Φυστίκι Αίγινας
Σύκα Βραβρώνας Μαρκοπούλου Μεσογείων

ΠΟΠ
ΠΟΠ
ΠΓΕ

317705/14-01-1994 (ΦΕΚ 17/14-01-94)
317710 / 14-01-1994 (ΦΕΚ 18/14-01-94)
317708 / 14-01-1994 (ΦΕΚ 18/14-01-94)

10

Πορτοκάλια Μάλεμε Χανίων Κρήτης

ΠΟΠ

317716 / 14-01-1994 (ΦΕΚ 16/14-01-94)

11

Κεράσια τραγανά Ροδοχωρίου

ΠΟΠ

317729 / 18-01-1994 (ΦΕΚ 23/18-01-94)

12

Μήλα Ντελίσιους Πιλαφά Τριπόλεως

ΠΟΠ

315778 / 14-01-1994 (ΦΕΚ 17/14-01-94)

13

Ροδάκινα Νάουσας

ΠΟΠ

317735 / 18-01-1994 (ΦΕΚ 23/18-01-94)

14

Φασόλια γίγαντες ελέφαντες Κάτω Νευροκοπίου

ΠΓΕ

113 / 18-01-1994 (ΦΕΚ 25/18-01-94)

15

Φασόλια κοινά μεσόσπερμα Κάτω Νευροκοπίου

ΠΓΕ

16

Φασόλια (γίγαντες ελέφαντες) Πρεσπών Φλώρινας

ΠΓΕ

112 / 18 - 01 - 1994

(ΦΕΚ 25/18-01-94) 301066/13-05-2009
(ΦΕΚ 1007 Β)

ΠΓΕ

111 / 18 - 01 - 1994

(ΦΕΚ 25/18-01-94) 301067/13-05-2009
(ΦΕΚ 1007 Β)

17
18

Φασόλια
(πλακέ
μεγαλόσπερμα)
Φλώρινας
Κορινθιακή Σταφίδα Βοστίτσα

Πρεσπών

319101 / 18-01-1994

114 / 18-01-1994

(ΦΕΚ 17/14-01-94)
(ΦΕΚ 6/11-01-94)
(ΦΕΚ 17/14-01-94)
(ΦΕΚ 934/24-12-93)

(ΦΕΚ 25/18-01-94) 301066/13-05-2009 (ΦΕΚ
1007 Β)

ΠΟΠ

442597/22-11-1993 (ΦΕΚ 864/26-11-1993)

19

Πατάτα Κάτω Νευροκοπίου

ΠΓΕ

C166 / 2001 σελ.29

20

Ακτινίδιο Πιερίας

ΠΓΕ

C76 / 2002 σελ.7

21

Μήλο Καστοριάς

ΠΓΕ

C67 / 2002 σελ.28

22

Φασόλια Γίγαντες-Ελέφαντες Καστοριάς

ΠΓΕ

L203 / 2003 σελ.9

23

Σταφίδα Ζακύνθου

ΠΟΠ

C179/ 2007 σελ.19

24

Φάβα Σαντορίνης

ΠΟΠ

C179/ 2007 σελ.19 (L266 / 2010 σελ.54 )

25

Φιρίκι Πηλίου

ΠΟΠ

C222/2010 σελ.9 (L110/2011 σελ.16)

26

Σταφίδα Ηλείας

ΠΓΕ

C233/2010 σελ.20 (L122/2011 σελ.65)

(L141 / 2008 σελ.11)

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Σας Ευχαριστώ πολύ

