
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Π.Ο.Π./Π.Γ.Ε. 

ΕΛΑΙΟΛΑΔΩΝ 
 

Στην επισήμανση επί της συσκευασίας των προϊόντων Π.Ο.Π./Π.Γ.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 12 του Κανονισμού 

Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π.) και Προστατευόμενης 

Γεωγραφικής Ένδειξης (Π.Γ.Ε.) του AGROCERT (4η Έκδοση/30.11.10), θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται τα 

εξής: 

 

1. Οι ενδείξεις  σύμφωνα με την σχετική εθνική και κοινοτική νομοθεσία, ανάλογα με την κατηγορία των 

καταχωρημένων προϊόντων: «Προϊόν Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης» ή «Προϊόν Προστατευόμενης 

Γεωγραφικής Ένδειξης».  

2. Το αντίστοιχο σήμα ’’AGROCERT’’, όπως  αυτό κατοχυρώνεται κάθε φορά από τον 

ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ, το οποίο σχετίζεται με το πεδίο πιστοποίησης και αναφέρεται σε 

προϊόν ΠΟΠ/ΠΓΕ. 

3.  Το εν λόγω σήμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην Ελληνική ή/και  Αγγλική γλώσσα, σε 

έγχρωμη ή ασπρόμαυρη απεικόνιση. 

4. Τον αριθμό Πιστοποιητικού ΠΟΓ/ΧΧΧΧ-ΧΧΧΧ.ΧΧ  του προϊόντος ο οποίος, επειδή 

αναφέρεται στην πιστοποίηση ’’AGROCERT’’, οφείλει να γειτνιάζει με το 

αντίστοιχο σήμα ’’AGROCERT’’ (κατά προτίμηση κάτω ακριβώς από το σήμα 

’’AGROCERT’’). Ο αντίστοιχος αριθμός όσον αφορά ξενόγλωσση ετικέτα αναγράφεται ως POC/ ΧΧΧΧ-

ΧΧΧΧ.ΧΧ.      

5. Τα παραπάνω στοιχεία (1, 2 και 3) πρέπει να αποτελούν ενιαίο σύνολο με την εμπορική ονομασία του 

προϊόντος και να συνοδεύονται από τη καταχωρισμένη (χορηγηθείσα) ονομασία (π.χ. «Καλαμάτα») ή 

όπως ακριβώς αναφέρονται στην επίσημη ιστοσελίδα της Ε.Ε. (DOOR) ώστε να καθίσταται σαφές ότι 

αναφέρονται στην Πιστοποίηση και στο πεδίο εφαρμογής της. Η χορηγηθείσα ονομασία δεν μπορεί να είναι 

εμφανέστερη όσον αφορά στο χρώμα, στο μέγεθος και στον τύπο της γραμματοσειράς από την εμπορική 

ονομασία του προϊόντος.  

Όσον αφορά στην απεικόνιση του ευρωπαϊκού σήματος και την αναγραφή της καταχωρισμένης 

ένδειξης, ισχύουν τα εξής: 

 

 

 

 

 

Εμφανίζονται στην επισήμανση προϊόντος υποχρεωτικά τα σχετικά σύμβολα της Ένωσης, στο ίδιο 

οπτικό πεδίο με την καταχωρισμένη ονομασία του προϊόντος, ενώ μπορούν να αναφέρονται οι 

ενδείξεις  «προστατευόμενη  ονομασία  προέλευσης»  ή «προστατευόμενη γεωγραφική  ένδειξη»  

ή  τα   αρκτικόλεξα  «ΠΟΠ»  ή «ΠΓΕ»  αντιστοίχως (εφαρμογή του ΚΑΝ (ΕΕ) 1151/2012 άρθρο 12).  

 

ΠΟΓ/ΧΧΧΧ-ΧΧΧΧ.ΧΧ                                                                                                                                    

POC/ΧΧΧΧ-ΧΧΧΧ.ΧΧ 



 

 

Τεχνικές Προδιαγραφές Σημάτων   

Η  χρήση  ασπρόμαυρων ευρωπαϊκών  συμβόλων  επιτρέπεται  μόνον  

όταν  το μαύρο  και  το λευκό  μελάνι  είναι  τα μόνα χρώματα  που  

χρησιμοποιούνται  για τη συσκευασία (άρθρο 16 του  ΚΑΝ (ΕΕ) 

668/2014). 

Σας υπενθυμίζουμε ότι τα η  ελάχιστη  διάμετρος  των  ενωσιακών συμβόλων,  σύμφωνα με την κείμενη 

κοινοτική νομοθεσία είναι  15 mm· ωστόσο, μπορεί  να μειωθεί  σε 10 mm  σε περίπτωση μικρών 

συσκευασιών  ή  προϊόντων  (άρθρο 4 του παραρτήματος Χ του ΚΑΝ (ΕΕ) 668/2014). 

Τέλος, τα σήματα ’’AGROCERT’’ πρέπει να είναι ευκρινώς εκτυπωμένα σε χρώματα αναφοράς (Pantone 

πράσινο 362 και μπλέ 661) ή (μαύρο, άσπρο) για την ασπρόμαυρη απεικόνιση και να χρησιμοποιούνται χωρίς 

επεμβάσεις, σε διαστάσεις αναλογικές και σε κάθε περίπτωση όχι μικρότερες των 15  mm πλάτος  Χ 10  mm  

ύψος. 

 

 

 

Περαιτέρω Διευκρινίσεις 

1. Σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, στη συσκευασία των προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ αναγράφονται: “Τα στοιχεία του 

παραγωγού ή και συσκευαστή (επωνυμία και διεύθυνση)“. Τα στοιχεία αυτά αναγράφονται και στην 

περίπτωση παραγωγής προϊόντων με  υπεργολαβία (φασόν) και  

2. Σε περίπτωση υποσυσκευασίας γεωργικών προϊόντων ή τροφίμων ΠΟΠ ή ΠΓΕ, αναγράφονται σ’ αυτήν, τα 

στοιχεία που αναφέρονται στη συσκευασία από την οποία αυτή προέρχεται. Ο υποσυσκευαστής δύναται να 

αντικαθιστά τον αύξοντα αριθμό συσκευασίας με τον αύξοντα αριθμό υποσυσκευασίας. Επιπλέον, στην 

υποσυσκευασία αναγράφονται η ημερομηνία αυτής, καθώς και τα στοιχεία της επιχείρησης που την 

πραγματοποιεί (ΚΥΑ 261611/2007 άρθρο 11 - παρ. 1 και την τροποποίηση αυτής, ΚΥΑ 290398/21.04.2008). 

3. Στις αποφάσεις αναγνώρισης των προϊόντων «Π.Ο.Π./Π.Γ.Ε.» (εθνικές/κοινοτικές) ενδέχεται να υπάρχει ειδικό 

άρθρο για την επισήμανση του προϊόντος. Συνήθως, βάσει του παραπάνω άρθρου, απαιτείται λογότυπος ο 

οποίος αποτελείται από τα γράμματα και τους σχετικούς αριθμούς που δηλώνουν τον αύξοντα αριθμό ετικέτας 

και τα δύο τελευταία ψηφία του έτους παραγωγής όπως απεικονίζεται στο επόμενο παράδειγμα: 

ΚΑ-αύξων αριθ. ετικέτας/ δύο τελευταία ψηφία έτους παραγωγής   

π.χ. ΚΑ-00345/18 (σημαίνει  ελαιόλαδο «ΚΑΛΑΜΑΤΑ» ΠΟΠ με αύξοντα αρ. φιάλης 345 που παρήχθη το έτος 

2018). 

4. Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 7 της ΚΥΑ 261611/2007, Κατά τη διακίνηση γεωργικών προϊόντων ή 

τροφίμων ΠΟΠ και ΠΓΕ, χύμα ή/και συσκευασμένων, συνοδεύονται από τα καθορισμένα από την Εθνική 

νομοθεσία συνοδευτικά έγγραφα, στα οποία πλέον των άλλων στοιχείων αναγράφεται η καταχωρισμένη 

ονομασία και η ένδειξη ΠΟΠ ή ΠΓΕ.  

5. Επιπλέον, υποχρεωτική είναι η αναγραφή του αλφαριθμητικού κωδικού έγκρισης «EL 40 _ _ _» επιχειρήσεων 

τυποποίησης - συσκευασίας ελαιόλαδου (άρθρο 8 ΚΑΝ (ΕΚ) 1019/2002 ο οποίος αντικαταστάθηκε από τον Καν. 

(ΕΕ) 29/2012). 


