
 
 

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΗΜΑΝΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΠΟΠ ΚΑΙ ΠΓΕ 

 

Η ετικέτα ενόσ ΠΟΠ ή ΠΓΕ προϊόντοσ, ςύμφωνα με την εθνική και κοινοτική νομοθεςία 

για τα ΠΟΠ/ΠΓΕ προϊόντα, θα πρέπει εκτόσ των άλλων να περιλαμβάνει: 

 

  Τθν καταχωριςμζνθ ζνδειξθ ςφμφωνα με τθν ςχετικι εκνικι νομοκεςία. 

 Το αντίςτοιχο ςιμα ’’AGROCERT’’, όπωσ  αυτό κατοχυρϊνεται κάκε φορά από τον ΕΛ.Γ.Ο.-
ΔΗΜΗΤΡΑ, το οποίο ςχετίηεται με το πεδίο πιςτοποίθςθσ και αναφζρεται ςε προϊόν 
ΠΟΠ/ΠΓΕ. Το εν λόγω ςιμα μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςτθν Ελλθνικι ι/και  Αγγλικι 
γλϊςςα, ςε ζγχρωμθ ι αςπρόμαυρθ απεικόνιςθ (ΚΥΑ 261611/07.03.2007 άρκρο 11 παρ. 1.β 
και Καν. ’’AGROCERT ’’ ΠΟΓ-R-01/4). 

 Τον αρικμό Πιςτοποιθτικοφ ΠΟΓ/….-….. του προϊόντοσ κάτω ακριβϊσ από το ςιμα 
’’AGROCERT’’. Ο αντίςτοιχοσ αρικμόσ ςτα αγγλικά είναι POC/ …..-……. 

 Τα παραπάνω ςτοιχεία (1, 2 και 3) πρζπει να αποτελοφν ενιαίο ςφνολο με τθν εμπορικι 
ονομαςία του προϊόντοσ και να ςυνοδεφονται από τθ καταχωριςμζνθ (χορθγθκείςα) 
ζνδειξθ  ϊςτε να κακίςταται ςαφζσ ότι αναφζρονται ςτθν Πιςτοποίθςθ και ςτο πεδίο 
εφαρμογισ τθσ. Η χορθγθκείςα ζνδειξθ δεν μπορεί να είναι εμφανζςτερθ όςον αφορά ςτο 
χρϊμα, ςτο μζγεκοσ και ςτον τφπο τθσ γραμματοςειράσ από τθν εμπορικι ονομαςία του 
προϊόντοσ.  

 Από τθν 4θ Ιανουαρίου 2016 και μετά, εμφανίηονται ςτθν επιςιμανςθ προϊόντοσ 
υποχρεωτικά το ςχετικό ςφμβολο τθσ Ζνωςθσ, ςτο ίδιο οπτικό πεδίο με τθν καταχωριςμζνθ 
ονομαςία του προϊόντοσ, ενϊ μποροφν να αναφζρονται οι ενδείξεισ  «προςτατευόμενθ  
ονομαςία  προζλευςθσ»  ι «προςτατευόμενθ γεωγραφικι  ζνδειξθ»  ι  τα   αρκτικόλεξα  
«ΠΟΠ»  ι «ΠΓΕ»  αντιςτοίχωσ  

 Από  τθν  1θ Ιανουαρίου  2016 και μετά, θ  χριςθ  αςπρόμαυρων ευρωπαϊκϊν  ςυμβόλων  
κα επιτρζπεται  μόνον  όταν  το μαφρο  και  το λευκό  μελάνι  είναι  τα μόνα χρϊματα  που  
χρθςιμοποιοφνται  για τθ ςυςκευαςία  

 Τα Ευρωπαϊκά ςιματα, ςφμφωνα με τθν κείμενθ κοινοτικι νομοκεςία, κα πρζπει να 
χρθςιμοποιοφνται ςε διάςταςθ όχι μικρότερθ από 15 mm (άρκρο 5 του παραρτιματοσ V 
του ΚΑΝ (ΕΚ) 1898/2006). 

 Τα ςιματα ’’AGROCERT’’ πρζπει να είναι ευκρινϊσ εκτυπωμζνα ςε χρϊματα αναφοράσ 
(Pantone πράςινο 362 και μπλζ 661) ι (μαφρο, άςπρο) για τθν αςπρόμαυρθ απεικόνιςθ και 
να χρθςιμοποιοφνται χωρίσ επεμβάςεισ, ςε διαςτάςεισ αναλογικζσ και ςε κάκε περίπτωςθ 
όχι μικρότερεσ των 15  mm πλάτοσ  Χ 10  mm  φψοσ. 

 Βάςει τθσ εκνικισ νομοκεςίασ, ςτθ ςυςκευαςία των προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ αναγράφονται: 
“Τα ςτοιχεία του παραγωγοφ ή και ςυςκευαςτή (επωνυμία και διεφθυνςη)“. Τα ςτοιχεία 
αυτά αναγράφονται και ςτθν περίπτωςθ παραγωγισ προϊόντων  με  υπεργολαβία (φαςόν). 

 Ότι άλλο προβλζπεται ςτθν προδιαγραφι του προϊόντοσ. 

προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ 

 


