
• σφράγιση των φιαλών με βουλοκέρι, του οποίου η σύσταση 
διαφοροποιείται ανά παρτίδα εμφιάλωσης (αναλογίες σύστασης 
βουλοκεριού, τρόπος σφράγισης περιέκτη), ώστε να μην υπάρχει 
πιθανότητα απομίμησης του προϊόντος (ενίσχυση ελέγχου), καθώς 
και για τη διασφάλιση της ιχνηλασιμότητάς του.

Το προϊόν συσκευάζεται σε δοχεία μη διαφανή από γυαλί, μέταλ-
λο ή κεραμικό υλικό, κατάλληλο για χρήση τροφίμων, ή από οποιο-
δήποτε άλλο αδρανές υλικό εφόσον δεν επηρεάζει το περιεχόμενο 
ή προκειμένου να ανταποκρίνεται σε εμπορικές και/ή νομικές απαι-
τήσεις των χωρών στις οποίες διατίθεται στο εμπόριο.

Επισήμανση του προϊόντος 
Πέραν των προβλεπομένων στην εθνική και ευρωπαϊκή νομοθε-

σία, η επισήμανση περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους λογό-
τυπους:

Επίσης, στη φιάλη αναγράφεται ο κωδικός παραγωγού και κάθε 
φιάλη αριθμείται, ώστε να έχει ακριβή ενημέρωση ο καταναλωτής.

Ένταξη επιχειρήσεων στο σύστημα ελέγχου
και πιστοποίησης ΠΟΠ/ΠΓΕ

Οι επιχειρήσεις παραγωγής ή/και συσκευασίας ή/και εμπορίας, 
που επιθυμούν να διαθέσουν προϊόν στην αγορά με την καταχω-
ρισμένη ένδειξη: «Γαλανό Μεταγγιτσίου Χαλκιδικής ΠΟΠ» και να 
χρησιμοποιήσουν στην επισήμανση τα σχετικά ευρωπαϊκά και εθνι-
κά σύμβολα, πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ 
και να ενταχθούν στο Σύστημα Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊό-
ντων ΠΟΠ/ΠΓΕ.

Επισημαίνεται ότι επιχειρήσεις, που δεν είναι πιστοποιημένες από 
τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, δεν επιτρέπεται να φέρουν την ονομασία 
«ΓΑΛΑΝΟ ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ» στα προϊόντα που διακι-
νούν. Τυχόν παραβάσεις που διαπιστώνονται, είτε από καταγγελίες 
είτε από ελέγχους αγοράς, παραπέμπονται στην Επιτροπή Παρα-
τυπιών και Παραβάσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & 
Τροφίμων και επιβάλλονται κυρώσεις.

Η αίτηση, τα δικαιολογητικά, καθώς και όλα τα έντυπα που θα 
πρέπει να τηρεί κάθε επιχείρηση που επιθυμεί να 

ενταχθεί στο Σύστημα 
Ελέγχου και Πιστοποί-
ησης Προϊόντων ΠΟΠ/
ΠΓΕ διατίθενται από 
την ιστοσελίδα www.
agrocert.gr
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Ελαιόλαδο “Γαλανό Μεταγγιτσίου 
Χαλκιδικής” ΠΟΠ

Πληροφορίες: Διεύθυνση Ανάπτυξης και Εφαρμογών, Γενική Διεύθυν-
ση Διασφάλισης Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων, Κουρτίδου 56-58 & 
Νιρβάνα, 111 45 Αθήνα, τηλ.: 210 8392147,
e-mail: eskarmoutsou@agrocert.gr

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε πρόσφατα 
(29/09/2015) την καταχώριση ενός νέου ελληνικού 
προϊόντος στο Μητρώο Προστατευόμενων Ενδείξε-
ων. Πρόκειται για το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο, 
«Γαλανό Μεταγγιτσίου Χαλκιδικής» ΠΟΠ (Galano 

Metaggitsiou Chalkidikis PDO), το οποίο αποτελεί το 102ο ελληνι-
κό προϊόν στο σχετικό Μητρώο της ΕΕ. 

Η Ελλάδα κατέχει την 5η θέση στην ΕΕ σε καταχωρήσεις προϊό-
ντων ΠΟΠ/ΠΓΕ, μετά την Ιταλία (276), τη Γαλλία (223), την Ισπανία 
(184) και την Πορτογαλία (133).

Περιγραφή του προϊόντος 
Το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο «Γαλανό Μεταγγιτσίου Χαλκι-

δικής» προέρχεται κατά τουλάχιστον 90% από ελαιόκαρπο της 
ποικιλίας «Στρογγυλολιά» (Γαλανή, Πρασινολιά) και κατά 10% κατ’ 
ανώτατο όριο από ελαιόκαρπο της ποικιλίας «Χονδροελιά Χαλκι-
δικής»

Επισημαίνεται ότι η οξύτητα του ελαιολάδου είναι ιδιαίτερα χαμη-
λή, έως 0.6, ενώ το χρώμα του είναι πράσινο με κίτρινες αποχρώ-
σεις έως χρυσοκίτρινο, θολό αμέσως μετά την έκθλιψη, ενώ σταδι-
ακά διαυγάζει πλήρως. 

Επιπλέον, προέρχεται από ελαιόκαρπο πρώιμης συγκομιδής με 
μήνα έναρξης τον Οκτώβριο, όταν το χρώμα του καρπού είναι 
πράσινο-ιώδες και η έκθλιψή του γίνεται εν ψυχρώ, όπου η θερμο-
κρασία μάλαξης δεν ξεπερνά τους 27 °C.

Οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή
Η οριοθετημένη γεωγραφική ζώνη παραγωγής του ελαιολάδου 

είναι το δημοτικό διαμέρισμα του Μεταγγιτσίου, του Δήμου Σιθω-
νίας Χαλκιδικής. Τόσο η έκθλιψη, όσο και η εμφιάλωση του ελαιο-
λάδου πραγματοποιούνται αποκλειστικά εντός της οριοθετημένης 
γεωγραφικής ζώνης, ώστε να αποφεύγονται ο κίνδυνος υποβάθμι-
σης του προϊόντος και η απώλεια των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών 
του κατά τη μεταφορά του χύδην.

Συσκευασία 
Για την αποφυγή υποβάθμισης του προϊόντος λαμβάνονται πολύ 

συγκεκριμένα μέτρα, όπως:
• αρχική αποθήκευση του προϊόντος σε αριθμημένες ανοξείδω-

τες δεξαμενές, σε αποθηκευτικούς χώρους των παραγωγών, 
• επισφράγιση των δεξαμενών με βουλοκέρι που φέρει την 

επιγραφή «κυανούν» και επισφράγιση εκ νέου σε περίπτω-
ση μη εξάντλησης του αποθέματος από κάθε δεξαμενή, 
ώστε να διασφαλίζεται ο έλεγχος του προϊόντος,

• απαγόρευση των μεταγγίσεων και της μεταφοράς σε 
μορφή χύδην εκτός οριοθετημένης γεωγραφικής ζώνης 
παραγωγής προϊόντος, ώστε να μειώνεται στο ελάχιστο ο 
χρόνος επαφής της λιπαρής ύλης με οξυγόνο στη διαχω-
ριστική επιφάνεια αέρα-ελαίου, είτε εντός της δεξαμενής 
μεταφοράς, είτε κατά την τυποποίηση,

• απαγόρευση της μεταφοράς εκτός της οριοθετημένης γεωγρα-
φικής ζώνης παραγωγής σε διαφανείς δεξαμενές-περιέκτες, ώστε 
το ελαιόλαδο να μην εκτίθεται στο άμεσο ηλιακό φως, το οποίο 
ευθύνεται για τη φωτοξείδωση,

Ευφροσύση Σκαρμούτσου, MSc, Xημικός Μηχανικός
Γενική Διεύθυνση Διασφάλισης  Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων 


