
 

 

5,4 εκατοµµύρια ευρώ για ελληνικά προιόντα! 

 

Η ΕΕ στηρίζει µε 23 εκατ. ευρώ την προώθηση γεωργικών 
προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε τρίτες χώρες. 

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε 20 προγράµµατα για την προώθηση 
γεωργικών προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε τρίτες χώρες. Ο 
συνολικός προϋπολογισµός των προγραµµάτων, τα περισσότερα από τα 
οποία θα διαρκέσουν τρία χρόνια, ανέρχεται σε 46,5 εκατ. ευρώ, εκ των 
οποίων η ΕΕ συνεισφέρει τα 23,3 εκατ. ευρώ. Τα επιλεγµένα 
προγράµµατα καλύπτουν διάφορες κατηγορίες προϊόντων, όπως 
προϊόντα ποιότητας (ΠΟΠ, ΠΓΕ και ΕΠΙΠ), βιολογικά προϊόντα, φρέσκα 
φρούτα και λαχανικά, κρασί, γάλα και γαλακτοκοµικά προϊόντα, άνθη, 
µεταποιηµένα οπωροκηπευτικά, µεταποιηµένα σιτηρά και ρύζι, 
επισήµανση αυγών, καθώς και συνδυασµούς διαφόρων κατηγοριών 
προϊόντων. Οι τρίτες χώρες και οι περιφέρειες στις οποίες απευθύνονται 
τα προγράµµατα είναι: Βόρεια Αµερική, Ρωσία, Κίνα, Μέση Ανατολή, 
Νοτιοανατολική Ασία, Ινδία, Λατινική Αµερική, Νορβηγία, Αζερµπαϊτζάν, 
Λευκορωσία και Τουρκία. 
  
Η Ελλάδα θα λάβει, σε ορίζοντα τριετίας, χρηµατοδότηση συνολικού 
ύψους 5,4 εκατοµµυρίων ευρώ. Το ποσό αυτό θα καλύψει κατά 50% το 
κόστος υλοποίησης τριών προγραµµάτων προώθησης των ελληνικών 
γεωργικών προϊόντων τόσο στην εσωτερική αγορά,  
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όσο και στο εξωτερικό και αφορά σε προϊόντα Προστατευόµενης 
Ονοµασίας Προέλευσης (ΠΟΠ), Προστατευόµενης Γεωγραφικής Ένδειξης 
(ΠΓΕ) ή/και Εγγυηµένα Παραδοσιακά Ιδιότυπα Προϊόντα (ΕΠΙΠ) αλλά και 
σε σιτηρά και ρύζι ελληνικής παραγωγής. 
 
  
Το παράρτηµα περιλαµβάνει πλήρη κατάλογο των προγραµµάτων και 
των προϋπολογισµών που εγκρίθηκαν σήµερα. 
Ιστορικό 
Επιλέχθηκαν 20 προγράµµατα — τα 12 από αυτά απευθύνονται στην 
εσωτερική αγορά και τα 8 σε τρίτες χώρες — µεταξύ 33 που είχαν 
υποβληθεί έως τις 30 Νοεµβρίου 2013, στο πλαίσιο του καθεστώτος 
ενηµέρωσης και προώθησης, κατά την πρώτη φάση υποβολής 
προγραµµάτων για το έτος 2014. Βάσει των υφιστάµενων κανόνων 
(κανονισµός αριθ. 3/2008 του Συµβουλίου), η ΕΕ µπορεί να συνεισφέρει 
στη χρηµατοδότηση µέτρων προώθησης και ενηµέρωσης για τα γεωργικά 
προϊόντα στην εσωτερική αγορά της ΕΕ και σε τρίτες χώρες. Ο συνολικός 
ετήσιος προϋπολογισµός για τα εν λόγω προγράµµατα ανέρχεται σε 
περίπου 60 εκατ. ευρώ. Σύµφωνα µε την πρόσφατη πολιτική συµφωνία 
για τους νέους κανόνες προώθησης (http://europa.eu/rapid/press-
release_STATEMENT-14-96_el.htm), ο προϋπολογισµός θα αυξηθεί σε 
200 εκατ. ευρώ µέχρι το 2020. Ωστόσο, το νέο σύστηµα θα ισχύσει από 
το 2016 και εξής. 
Τα χρηµατοδοτούµενα µέτρα µπορούν να συνίστανται σε δηµόσιες 
σχέσεις, εκστρατείες προώθησης ή διαφήµισης, ιδίως εκείνες που 
προβάλλουν τα πλεονεκτήµατα των προϊόντων της ΕΕ, ειδικότερα όσον 
αφορά την ποιότητα, την ασφάλεια και την υγιεινή των τροφίµων, τη 
διατροφή, την επισήµανση, την καλή µεταχείριση των ζώων ή µεθόδους 
παραγωγής φιλικές προς το περιβάλλον. Τα µέτρα αυτά µπορούν επίσης 
να καλύπτουν τη συµµετοχή σε εκδηλώσεις και εκθέσεις, εκστρατείες 
ενηµέρωσης σχετικά µε το ενωσιακό καθεστώς των προστατευόµενων 
ονοµασιών προέλευσης (ΠΟΠ), των προστατευόµενων γεωγραφικών 
ενδείξεων (ΠΓΕ) και των εγγυηµένων παραδοσιακών ιδιότυπων 
προϊόντων (ΕΠΙΠ), την ενηµέρωση σχετικά µε τα συστήµατα ποιότητας 
και επισήµανσης της ΕΕ και τις βιολογικές καλλιέργειες, καθώς και 
ενηµερωτικές εκστρατείες σχετικά µε το κοινοτικό καθεστώς των οίνων 
ποιότητας που παράγονται σε καθορισµένες περιοχές (VQPRD). Η ΕΕ 
χρηµατοδοτεί έως και το 50% του κόστους των εν λόγω µέτρων (µέχρι 
60% για τα προγράµµατα προώθησης της κατανάλωσης φρούτων και 
λαχανικών από τα παιδιά ή για δράσεις ενηµέρωσης για την υπεύθυνη 
κατανάλωση και τους κινδύνους από την υπερβολική κατανάλωση 
αλκοολούχων ποτών). Το υπόλοιπο κόστος καλύπτεται από τις 
επαγγελµατικές/διεπαγγελµατικές οργανώσεις που έχουν υποβάλει τη 
σχετική πρόταση και, σε ορισµένες περιπτώσεις, από τα ίδια τα κράτη 
µέλη. Για να συµµετάσχουν, οι ενδιαφερόµενες επαγγελµατικές 
οργανώσεις υποβάλλουν τις προτάσεις τους στα κράτη µέλη — 
προβλέπονται 2 περίοδοι υποβολής. Τα κράτη µέλη κατόπιν αποστέλλουν 
στην Επιτροπή κατάλογο µε τις προτάσεις που επέλεξαν, συνοδευόµενο 
από αντίγραφο κάθε προγράµµατος. Στη συνέχεια, η Επιτροπή αξιολογεί 
τα προγράµµατα και αποφασίζει κατά πόσον είναι επιλέξιµα. 
 
 
 
 



 
Πλήρης κατάλογος µε τα ελληνικά προϊόντα ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ. 
(http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html;jsessionid=pL0hL
qqLXhNmFQyFl1b24mY3t9dJQPflg3xbL2YphGT4k6zdWn34!-
370879141?recordStart=0&filter.dossierNumber=&filter.comboName=&
filterMin.milestone__mask=&filterMin.milestone=&filterMax.milestone__
mask=&filterMax.milestone=&filter.country=GR&filter.category=&filter.t
ype=&filter.status=) 
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