
Δραστηριότητες
Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α  -  Η Μ Ε Ρ Ι Δ Ε Σ  -  Ε Κ Θ Ε Σ Ε Ι Σ Δ Η Μ Η Τ Ρ Α   30 / 31

Η	παρουσία	του	ΕΛΓΟ	-	ΔΗΜΗΤΡΑ	στην	78η	ΔΕΘ

Ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός- ΔΗΜΗΤΡΑ συμμε-
τείχε στην 78η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που πραγμα-
τοποιήθηκε από τις 7-15 Σεπτεμβρίου. Στο χώρο του περι-
πτέρου  παρουσιάστηκαν οι κυριότερες δραστηριότητες του 
Οργανισμού.

Στον τομέα της έρευνας παρουσιάστηκαν: 
•  τα ερευνητικά αποτελέσματα στον τομέα της φυτικής παρα-

γωγής που προέκυψαν, είτε από ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά 
προγράμματα είτε από μελέτες που πραγματοποιούνται 
σε συνεργασία με τις Περιφέρειες και τις Νομαρχιακές 
Αυτοδιοικήσεις της χώρας μας,

•  οι νέες τεχνικές λίπανσης των καλλιεργειών, η αξιολό-
γηση και διαχείριση των υδατικών πόρων της χώρας μας, 
η επαναχρησιμοποίηση των υγρών αστικών αποβλήτων 
καθώς επίσης οι εφαρμογές της χρήσης της γεωθερμικής 
ενέργειας,

•  τα συμπεράσματα που προέκυψαν από το ερευνητικό έργο 
των Ινστιτούτων που ασχολούνται με την επιστήμη και την 

υγεία των ζώων και τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, σε 
ό,τι αφορά την παραγωγή ελληνικών τυριών από πρόβειο 
και αίγειο γάλα, ενώ το Ινστιτούτο Μελισσοκομίας πα-
ρουσίασε μία τρισδιάστατη εικόνα του μελισσοκομικού 
μικρόκοσμου, με μία κυψέλη παρατήρησης με ζωντανά 
έντομα, με βασικά μελισσοκομικά εργαλεία καθώς και 
προϊόντα της μέλισσας,

•  η προώθηση καινοτόμων δασικών καλλιεργειών και τα 
εναλλακτικά προϊόντα τους, η μαζική παραγωγή δασικών 
φυταριών με πρωτοποριακές μεθόδους και η προστασία 
των δασικών οικοσυστημάτων από βιοτικούς και αβιοτι-
κούς παράγοντες. 

Στον τομέα της διασφάλισης και ποιότητας των αγροτικών 
προϊόντων παρουσιάστηκαν οι δραστηριότητες του Οργανι-
σμού, όπως η επίβλεψη και αξιολόγηση Ιδιωτικών Φορέων 
και Οργανισμών που δραστηριοποιούνται στην πιστοποίηση 
σύμφωνα με τα πρότυπα AGRO και ειδικότερα το πρότυπο 
AGRO 7, που αφορά πιστοποίηση προϊόντων από ζώα που 
δεν εκτρέφονται με γενετικά τροποποιημένες ζωοτροφές, ο 
έλεγχος και η πιστοποίηση επιχειρήσεων που παράγουν προ-
ϊόντα ΠΟΠ και ΠΓΕ, ο έλεγχος της εμπορίας των προϊόντων 
στην αγορά, η διαχείριση του συστήματος των ποσοστώσεων 
του αγελαδινού γάλακτος, ο έλεγχος της ποιότητας του αγε-
λαδινού, πρόβειου και αίγειου γάλακτος καθώς και ο έλεγχος 
ισοζυγίων κρέατος και γάλακτος.
Τέλος, στον τομέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης οι νέοι 
αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, οι αλιείς, οι μελισσοκόμοι και γενικά 
όσοι απασχολούνται με τον αγροτικό τομέα είχαν τη δυνατό-
τητα ενημέρωσης σχετικά με τη συνεχιζόμενη επαγγελματική 
κατάρτιση, την επιδοτούμενη κατάρτιση και τις Επαγγελματι-
κές Γεωργικές Σχολές.

Με αφορμή την καταχώριση δυο νέων προϊόντων ΠΟΠ, του 
“Αγουρέλαιου Χαλκιδικής” και των “Ξηρών σύκων Ταξι-
άρχη” στο κοινοτικό Μητρώο Προστατευόμενων Ονομα-
σιών, διοργανώθηκαν το δίμηνο Ιουλίου –Αυγούστου, με 
μεγάλη επιτυχία και με τη συμμετοχή πλήθους παραγωγών, 
επιχειρηματιών του γεωργικού κλάδου και γεωτεχνικών, 
ενημερωτικές συναντήσεις από την Περιφερειακή Ενότητα 
Χαλκιδικής, στον Πολύγυρο, σε συνέχεια της επιτυχημένης 
περυσινής διοργάνωσης για τις “πράσινες ελιές Χαλκιδικής 
ΠΟΠ”, και από την Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας, στην 
Ιστιαία, για τη διαδικασία ένταξης των επιχειρήσεων στο 
Σύστημα Ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων ΠΟΠ-ΠΓΕ 

του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. Τον Οργανισμό εκπροσώπησαν τα 
στελέχη της Γενικής Διεύθυνσης Διασφάλισης Ποιότητας 
Αγροτικών Προϊόντων, κ. Φωτεινή Σηφακάκη, Τεχνολόγος 
Τροφίμων, MSc και κ. Ευφροσύνη Σκαρμούτσου, Χημικός 
Μηχανικός, MSc, οι οποίες  ενημέρωσαν τους ενδιαφερό-
μενους σχετικά με τα δικαιολογητικά και τη διαδικασία για 
την ένταξη των επιχειρήσεων παραγωγής, τυποποίησης και 
εμπορίας στο Σύστημα Ελέγχου & Πιστοποίησης, προκειμέ-
νου να έχουν δικαίωμα χρήσης των καταχωρισμένων ενδεί-
ξεων στην επισήμανση των προϊόντων, τον τρόπο τήρησης 
των αρχείων, τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, τη διενέργεια 
ελέγχων και το σύστημα κυρώσεων. 

Εκδήλωση	για	τη	διαδικασία	ένταξης	στα	ΠΟΠ/ΠΓΕ	
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Ημερίδα	με	θέμα	“Νέα	ΚΑΠ:	 
Καινοτομία	και	Ανάπτυξη	στην	Ελληνική	Γεωργία”

Στο πλαίσιο των παράλληλων εκδηλώσεων κατά τη διάρκεια 
της έκθεσης, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου 
εκδήλωση με θέμα “Νέα ΚΑΠ: Καινοτομία και Ανάπτυξη 
στην Ελληνική Γεωργία”.
Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων σε συνεργασία με το Εθνικό Αγρο-
τικό Δίκτυο και παρέστησαν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίμων κ. Αθανάσιος Τσαυτάρης, ο Πρόεδρος της 
ΔΕΘ - Helexpo κ. Αναστάσιος Τζήκας, ο Γενικός Γραμματέας 
του ΥΠΑΑΤ κ. Μόσχος Κορασίδης, ο Ειδικός Γραμματέας 
Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών κ. Δημήτρης Ιατρίδης, ο 
πρόεδρος του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ Καθηγητής Σέρκο Χαρου-
τουνιάν, ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ κ. Β. Έξαρχος, ο πρόεδρος 
του ΕΦΕΤ κ. Ι. Τσιάλτας, ο Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ 
κ. Α. Οφίδης, εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης, υπηρεσιακοί 
παράγοντες του ΥΠΑΑΤ, της πανεπιστημιακής κοινότητας 
και πλήθος κόσμου. 
Ο κ. Τσαυτάρης, κατά την εναρκτήρια ομιλία του, εξήρε το 
ρόλο της επιστήμης, της έρευνας και της καινοτομίας στη 
γεωργία και επεσήμανε χαρακτηριστικά πως οι τρεις αυτοί 
τομείς είναι σημαντικά “εργαλεία” που υποστηρίζονται και 
αξιοποιούνται από το ΥΠΑΑΤ και τη νέα Κοινή Αγροτική Πο-
λιτική, καθώς αποτελούν “τη μόνη διέξοδο που έχει η χώρα για 
την ανάπτυξη της γεωργίας, την ενίσχυση της απασχόλησης, 
την υποστήριξη της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας 
των γεωργικών προϊόντων”. 
Ο υπουργός τόνισε ότι η νέα ΚΑΠ 2014-2020 δίνει πολύ μεγά-
λη σημασία στην εφαρμοσμένη έρευνα και στην καινοτομία 
στον αγροτικό τομέα, ενώ είναι ο μόνος τομέας για τον οποίο, 
με τις χρηματοδοτήσεις των 19 δισ. ευρώ και πλέον, δεν περι-
κόπτονται κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης ανα-
φέρθηκε και στο πρόγραμμα HORIZON 2020 (για την έρευνα 
στην ΕΕ) το οποίο τετραπλασιάζει τα διαθέσιμα κονδύλια 
για την έρευνα στον αγροτικό τομέα την επόμενη επταετία σε 
σύγκριση με την προηγούμενη επταετία.
Ο κ. Τσαυτάρης αναφερόμενος στην αναγκαιότητα της εν-
σωμάτωσης της επιστήμης, της έρευνας, της καινοτομίας και 
της τεχνολογίας στην παραγωγική διαδικασία, τόνισε τις προ-
σπάθειες που γίνονται για την υποστήριξη των συμπράξεων 
καινοτομίας στον αγροδιατροφικό τομέα. 
Στη συνέχεια, ο πρόεδρος του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ, Καθηγη-
τής Σέρκο Χαρουτουνιάν, στην ομιλία του ανέφερε ότι όπως 
κάθε καινούργιο πλαίσιο, έτσι και η νέα ΚΑΠ παρουσιάζει 
μια σειρά από κινδύνους αλλά παράλληλα αποτελεί και μια 
πηγή νέων ευκαιριών. Για τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ μεγάλη 
ευκαιρία αποτελεί η δυνατότητα να συμβάλει καίρια στην 
υποστήριξη και τεκμηρίωση των πολιτικών και στρατηγικών 
επιλογών, ασκώντας τις αρμοδιότητές του στους τομείς του 
ελέγχου-διασφάλισης της ποιότητας των αγροτικών προϊό-
ντων, των ελέγχων στο γάλα και το κρέας, στην κατάρτιση 

των αγροτών και κυρίως στην ανάπτυξη της έρευνας και στη 
διάχυση της καινοτομίας στους αγρότες. 
Τόνισε επίσης ότι το πρασίνισμα, greening με βάση τον κοι-
νοτικό όρο, της νέας ΚΑΠ,  που αφορά τις περιβαλλοντι-
κές επιδόσεις της γεωργίας είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με 
τον ελληνικό χώρο, ο οποίος τεκμηριωμένα έχει ίσως την 
πλουσιότερη φυτική βιοποικιλότητα της Ευρώπης. Ο ΕΛΓΟ-
ΔΗΜΗΤΡΑ διαθέτει και συντηρεί ως θεματοφύλακας στην 
τράπεζα γενετικού του υλικού συλλογή με 14.000 δείγματα 
από εγχώριες παραδοσιακές ποικιλίες και αυτοφυή είδη που 
είναι συγγενή με τα καλλιεργούμενα. 
Μεταξύ των δραστηριοτήτων του Οργανισμού, υπογράμμισε 
την κτηνοτροφία, τη διατήρηση, βελτίωση και ανάδειξη των 
ελληνικών φυλών, τον πειραματισμό για βελτίωση των παρα-
γόμενων τροφίμων μέσω της διατροφής των ζώων και προσδι-
ορισμό της απόδοσής τους σε σχέση με την κλιματική αλλαγή, 
που θα πραγματοποιηθούν στα πρότυπα αγροκτήματα ζωικής 
και φυτικής παραγωγής.
Σε κάθε περίπτωση ο ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ αποτελεί ένα ση-
μαντικό και πολλαπλά χρήσιμο εργαλείο για την προσαρμογή 
της Ελλάδας στη νέα ΚΑΠ και την υποστήριξη και τεκμηρίωση 
των εθνικών στρατηγικών επιλογών στον πρωτογενή τομέα.
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Ολοένα και περισσότεροι μαθητές εκδηλώνουν κάθε χρόνο 
το ενδιαφέρον τους να σπουδάσουν στις Επαγγελματικές 
Σχολές  (ΕΠΑΣ) του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, του  δημόσιου 
φορέα που είναι αρμόδιος μαζί με τον ΕΟΠΠΕΠ  για την 
πιστοποίηση των επαγγελματικών περιγραμμάτων στις γε-
ωργικές ειδικότητες.
Για το σχολικό έτος 2013-2014, ο Οργανισμός δέχθηκε 360 
αιτήσεις για τις έξι Σχολές που διαθέτει, ενώ το προηγού-
μενο σχολικό έτος οι αιτήσεις ήταν 293, δηλαδή το ποσοστό 
συμμετοχής αυξήθηκε κατά 23%.
Η φοίτηση είναι διετής και στους σπουδαστές που πρέπει να 
είναι  απόφοιτοι της Α ́  Λυκείου παρέχεται δωρεάν σίτιση 
και στέγαση.
Οι Επαγγελματικές Σχολές εποπτεύονται από το Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και βρίσκονται στα 
Ιωάννινα, τη Λάρισα, την Καλαμπάκα, την Κρήτη, τη Νεμέα 
και το Μαρούσι.
Οι απόφοιτοι παίρνουν πτυχίο, το οποίο τους παρέχει τη 
δυνατότητα να λάβουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και 
να εγγράφονται στα δημόσια και ιδιωτικά ΙΕΚ.

Στροφή	στην	αγροτική	εκπαίδευση
Αύξηση	στις	εγγραφές	στα	έξι	Αγροτικά	Λύκεια

ΕΠΑΣ  και Ειδικότητες  

ΕΠΑΣ Ειδικότητες 

ΑΒΕΡΩΦΕΙΟΣ 
ΕΠΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

•  Αγροτικών Μηχανημάτων 
•  Ζωοτεχνίας

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΗ 
ΕΠΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

Γαλακτοκομίας -  
Τυροκομίας

ΕΠΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 
Θερμοκηπιακών 
Κατασκευών και 
Καλλιεργειών

ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 
Τεχνιτών Ξυλογλυπτικής - 
Διακοσμητικής Επίπλου

ΓΕΩΡΓΙΚΗ 
ΕΠΑΣ ΝΕΜΕΑΣ 

Αμπελουργίας - Οινοτεχνίας

ΕΠΑΣ ΣΥΓΓΡΟΥ
Φυτοτεχνικών Επιχειρήσεων 
- Αρχιτεκτονικής Τοπίου

Στη Μαδρίτη της Ισπανίας βρέθηκε στις 8 & 9 Σεπτεμβρίου 
2013 ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Ελιάς και Υποτροπικών 
Φυτών Χανίων κ. Κων/νος Χαρτζουλάκης, ως προσκεκλη-
μένος εισηγητής σε ημερίδα του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαι-
οκομίας (IOC) για τα προγράμματα τεχνικής βοήθειας και 
προβολής του οργανισμού. Το Ινστιτούτο Ελιάς και Υποτρο-
πικών Φυτών αξιολογήθηκε από το ΔΣΕ για τα τελευταία 
πέντε χρόνια, ως το καλλίτερο από όλους τους φορείς των 
κρατών-μελών του οργανισμού που συμμετέχουν στα αντα-
γωνιστικά προγράμματα (grants), όσον αφορά την ποιότητα, 
εκτέλεση και οικονομική διαχείριση. Κατά την παραμονή 
του στο ΔΣΕ ο κ. Χαρτζουλάκης συναντήθηκε με το Γενικό 
Διευθυντή κ. Jean-Luis Barjol για θέματα του Ινστιτούτου και 
την οργάνωση του διεθνούς συνεδρίου OLIVEBIOTEQ 2014 
στο Αμμάν της Ιορδανίας.   
Από το 2009 το Ινστιτούτο ως συντονιστής, έχει υλοποιήσει 7 
ανταγωνιστικά προγράμματα με συγχρηματοδότηση (50%) 
του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομίας και σε συνεργασία 
με φορείς από την Ελλάδα (Δήμοι Χανίων, Πλατανιά, Κέρ-
κυρας,  Παξών, Ν.Α. Χανίων, Κρητικό Σύμφωνο Ποιότητας, 
ΓΕΩΤΕΕ Κρήτης, ΕΣΒΙΤΕ, ΠΕΜΕΤΕ, ΣΕΒΙΤΕΛ κ.λπ.). 
Τα προγράμματα, ύψους 258.277,54 €, αφορούσαν την προ-
βολή και προώθηση του ελαιολάδου (ημερίδες, γευσιγνωσία, 
ενημέρωση δημοσιογράφων από 12 χώρες-στόχους των εξα-

γωγών κ.λπ.), τη διάδοση της καινοτομίας και της έρευνας 
(εκπαίδευση γεωτεχνικών διάφορων φορέων και αγροτών, 
ομάδας οργανοληπτικού ελέγχου κ.λπ.) και οργάνωση παγκό-
σμιων συνεδρίων και ημερίδων (συνέδριο OLIVEBIOTEQ 
2011 στα Χανιά κ.λπ.). 
Για το 2013 εγκρίθηκε η πρόταση “Εκπαίδευση φορέων της 
ελαιοκομίας σε  διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας σε και-
νοτόμες πρακτικές για να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις 
από την αλλαγή του κλίματος και να καλυφθούν οι απαι-
τήσεις της αγοράς”. Το έργο, ύψους 36.146,00 €, γίνεται σε 
συνεργασία με την Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας και το Δήμο 
Αγρινίου και θα υλοποιηθεί από τον Οκτώβριο 2013 μέχρι 
τον Ιανουάριο 2014. 
Για τις δραστηριότητες του Ινστιτούτου και τη διάκρισή του 
από το ΔΣΕ αναφέρθηκε σε δημοσίευμά του το διεθνούς κύ-
ρους περιοδικό THE OLIVE OIL TIMES στις ΗΠΑ με τίτλο 
”Research Institute in Chania Emerges as Greek Olive Sector 
Leader”. (http://www.oliveoiltimes.com/olive-oil-making-
and-milling/institute-for-olive-tree-and-subtropical-plants-
in-chania/36090) 
Το Ινστιτούτο είναι το σημείο αναφοράς στην Ελλάδα για τα 
grants του ΔΣΕ, και οι φορείς που ενδιαφέρονται να υποβά-
λουν προτάσεις για το 2014 μπορούν να επικοινωνούν στο 
28210 83442 και kchartz@nagref-cha.gr

Διάκριση	για	το	Ινστιτούτο	Ελιάς	&	Υποτροπικών	Φυτών
από	το	Διεθνές	Συμβούλιο	Ελαιολάδου	
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Την Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 2013 πραγματοποιήθηκε με 
μεγάλη επιτυχία και με την ενεργή συμμετοχή πλέον των 100 
συνέδρων, στην Κομοτηνή, ημερίδα με θέμα “Η αναγκαιότη-
τα της πιστοποίησης των αγροτικών προϊόντων για ένα βιώ-
σιμο μέλλον”, που διοργανώθηκε από το Σύλλογο Γεωπόνων 
Ροδόπης, με συνδιοργανωτές την Περιφέρεια Ανατολικής 
Μακεδονίας - Θράκης, το ΓΕΩΤΕΕ, τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ 
και την ΕΑΣ Ροδόπης. Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η συμμετο-
χή Γεωπόνων της περιοχής που εκδήλωσαν μεγάλο ενδιαφέ-
ρον για τις διαδικασίες πιστοποίησης των αγροτικών προϊ-
όντων, καθώς και για τις δυνατότητες χρηματοδότησης. Τις 
προϋποθέσεις για τη βιωσιμότητα της ελληνικής γεωργίας, 
ανέπτυξε ο Ευρωβουλευτής κ. Σπύρος Δανέλλης, τονίζοντας 
ότι η δανεική ευημερία τελείωσε και είναι πλέον αδήριτη 
ανάγκη σωστής αξιοποίησης των κοινοτικών και παραγωγι-
κών πόρων, υγιούς συλλογικής δράσης που σε συνδυασμό με 
την πιστοποίηση θα συμβάλλει θετικά στην αναγνωρισιμότη-
τα των προϊόντων και στην ευκολότερη διείσδυσή τους στις 
διεθνείς αγορές. Ο κ. Αθανάσιος Μαυρομάτης, Επίκουρος 
καθηγητής Γενετικής Βελτίωσης Φυτών στο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας, τόνισε ότι η σωστή αξιοποίηση των παραδοσια-
κών ποικιλιών αποτελεί μέσο ανάδειξης της ταυτότητας και 
σημαντική πηγή ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών. Ο κ. 
Κων/νος Αραμπατζής, Γεωπόνος Επιστήμης Τροφίμων MSc, 
αναφέρθηκε στην προσπάθεια του Ελαιοκομικού Συνεταιρι-
σμού Μαρώνειας για την ποιοτική κατοχύρωση και ανάδειξη 
του τοπικού ελαιολάδου ως προϊόντος ΠΓΕ.  Ο Δρ Γιάννης 
Γκολφινόπουλος, Χημικός Μηχανικός-Σύμβουλος Επιχειρή-
σεων, επεσήμανε ότι τα σήματα ποιότητας και τα συστήματα 
διαχείρισης, αποτελούν σημαντικά εργαλεία marketing των 
αγροτικών προϊόντων. Τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ εκπροσώ-
πησαν ο Δρ Λάμπρος Ζαρκάδας, Γεωπόνος, Προϊστάμενος 
της Διεύθυνσης Πιστοποίησης & Προδιαγραφών και ο κ. 
Νικόλαος Βάγιας, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ανάπτυξης 
Εργασιών. Ο κ. Ζαρκάδας στην εισήγησή του αναφέρθηκε 
στα διάφορα σχήματα πιστοποιημένης ποιότητας. Ειδικό-
τερα, ανέπτυξε το ρόλο του Οργανισμού στην αξιολόγηση, 
έγκριση και επίβλεψη των Ιδιωτικών Φορέων που δραστη-
ριοποιούνται στην πιστοποίηση σύμφωνα με τα πρότυπα 
ολοκληρωμένης διαχείρισης AGRO και των προϊόντων Βιο-
λογικής Γεωργίας με ιδιαίτερη αναφορά στις απαιτήσεις και 
στη διαδικασία πιστοποίησης. Επιπλέον, αναφέρθηκε στη 
διαδικασία ένταξης των επιχειρήσεων στο σύστημα Ελέγ-
χου και Πιστοποίησης Προϊόντων ΠΟΠ-ΠΓΕ του ΕΛΓΟ -  
ΔΗΜΗΤΡΑ, στις απαιτήσεις και τη διαδικασία για τη σύ-
νταξη φακέλου αναγνώρισης, καθώς και στα προϊόντα των 
Ειδικών Πτηνοτροφικών Εκτροφών, ενώ έγινε ειδική μνεία 
για τον έλεγχο της εμπορίας των προϊόντων στην αγορά όσον 
αφορά την τήρηση των προδιαγραφών και την  επισήμανση 
αυτών. Ο κ. Βάγιας ανέπτυξε τους στόχους που πρέπει να 

έχει ένα αξιόπιστο και λειτουργικό σύστημα ποιότητας στον 
αγροτικό τομέα, όπως είναι η προστασία του καταναλωτή, η 
προστασία του περιβάλλοντος, η εξασφάλιση ανταγωνιστι-
κής και βιώσιμης γεωργίας και η στήριξη της περιφερειακής 
ανάπτυξης και της απασχόλησης. Επίσης, αναφέρθηκε σε 
προϊόντα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θρά-
κης που θα μπορούσαν να αναδειχθούν μέσω πιστοποιήσε-
ων, όπως είναι το σπαράγγι, οι πατάτες, τα κηπευτικά, τα 
κεράσια, τα σκόρδα, το πεπόνι, ο καπνός, το βαμβάκι, το 
κρέας, τα τυροκομικά προϊόντα, ο κουραμπιές, ο καβουρμάς, 
το σουτζούκ-λουκούμι, η καριόκα και τα αλιεύματα, με δε-
δομένο το ενδιαφέρον των παραγωγικών κλάδων που έχουν 
ήδη υποβάλει φακέλους για την καταχώριση στο κοινοτικό 
Μητρώο προστατευόμενων ονομασιών, προϊόντων της περι-
οχής, όπως το σκόρδο Βύσσας και το ελαιόλαδο Μαρώνειας. 
Από τις εισηγήσεις που αναπτύχθηκαν και τη συζήτηση που 
ακολούθησε, αναδείχτηκε ότι η πιστοποίηση και το σωστό 
μάρκετινγκ μπορούν να βοηθήσουν αποτελεσματικά στη 
διείσδυση των ελληνικών αγροτικών προϊόντων στις αγορές 
της Ευρώπης, που σήμερα γίνεται δύσκολα, παρότι είναι 
υψηλής ποιότητας. 
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των	αγροτικών	προϊόντων


