Η αιτούσα οµάδα πρέπει να καταθέσει το φάκελο του αιτήµατος καταχώρισης
στην ∆ιεύθυνση Συστηµάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Τµήµα ΠΟΠ ΠΓΕ ΕΠΙΠ, Λ. Αθηνών 58,
Αθήνα, ΤΚ 104 41.
Ο φάκελος πρέπει να περιλαµβάνει:
α) Την Αίτηση καταχώρισης, (σε έντυπο σύµφωνο µε το υπόδειγµα του
Παραρτήµατος Ι της µε αρ. 261611/2007 ΚΥΑ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
µαζί µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην αναφερόµενη
ΚΥΑ),
β) Το Ενιαίο έγγραφο, (σε έντυπο σύµφωνο µε το υπόδειγµα του Παραρτήµατος Ι
του Καν. (ΕΕ) 668/2014 και ακολουθώντας τον «Οδηγό για την συµπλήρωση του
Ενιαίου εγγράφου από τους αιτούντες» που είναι διαθέσιµος στην ιστοσελίδα του
Υπουργείου),
γ) Τις Προδιαγραφές του προϊόντος,
δ) ∆ήλωση ότι πληρούνται οι όροι του άρθρου 49 παρ. 1 του Καν. (ΕΕ) 1151/2012,
στην περίπτωση που ο ενδιαφερόµενος είναι ένα µεµονωµένο φυσικό ή νοµικό
πρόσωπο και όχι οµάδα.
Οδηγίες προετοιµασίας φακέλου (ποιοι µπορούν να υποβάλουν αίτηση, τι θα
πρέπει να περιλαµβάνει ο φάκελος, οδηγίες σχετικά µε την σύνταξη των
Προδιαγραφών), είναι διαθέσιµες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου.
Ο φάκελος αξιολογείται ως προς την πληρότητα και ποιότητα των υποβληθέντων
στοιχείων από το Τµήµα ΠΟΠ ΠΓΕ ΕΠΙΠ της ∆ιεύθυνσης Συστηµάτων Ποιότητας
και Βιολογικής Γεωργίας του Υπ.Α.Α.Τ. σε πρώτο στάδιο και δηµοσιοποιείται το
σχετικό αίτηµα σε εθνικό επίπεδο, προκειµένου να υποβληθούν τυχόν ενστάσεις
αναφορικά µε αυτό, (εντός χρονικού διαστήµατος δύο µηνών). Μετά την εξέταση των
ενστάσεων, εφόσον υπάρξουν τέτοιες, το αίτηµα, είτε γίνεται αποδεκτό σε εθνικό
επίπεδο είτε απορρίπτεται, αν οι ενστάσεις που υποβλήθηκαν κριθούν βάσιµες. Σε
κάθε µια από τις εν λόγω περιπτώσεις εκδίδεται σχετική απόφαση του Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
Στη συνέχεια, ο φάκελος µε το αίτηµα που έγινε αποδεκτό σε εθνικό επίπεδο
διαβιβάζεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αξιολόγησή του σε δεύτερο στάδιο,
εντός χρονικού διαστήµατος που δεν θα πρέπει να ξεπερνά τους έξι µήνες. Μετά την
θετική αξιολόγησή του, δηµοσιοποιείται σε διεθνές επίπεδο, προκειµένου να δοθεί το
δικαίωµα υποβολής ενστάσεων από τυχόν θιγόµενους που διαµένουν σε κράτος
µέλος της ΕΕ ή σε τρίτη χώρα, εντός χρονικού διαστήµατος τριών µηνών. Μετά την
εξέταση ενστάσεων που ενδεχοµένως υποβληθούν και στην περίπτωση που αυτές
κριθούν αβάσιµες, η Επιτροπή κάνει αποδεκτό το αίτηµα και η ονοµασία
καταχωρίζεται στο Κοινοτικό Μητρώο Προστατευόµενων Ονοµασιών Προέλευσης
και Προστατευόµενων Γεωγραφικών Ενδείξεων. Στην αντίθετη περίπτωση
ενηµερώνεται σχετικά το κράτος µέλος για την µη αποδοχή του αιτήµατος και στη
συνέχεια ανακαλείται η εκδοθείσα στο πρώτο στάδιο σχετική Υπουργική Απόφαση.
Από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του σχετικού Κοινοτικού Κανονισµού για την
καταχώριση της σχετικής ονοµασίας στο παραπάνω µητρώο επιτρέπεται η παραγωγή

και κυκλοφορία του γεωργικού προϊόντος ή τροφίµου µε την καταχωρισµένη
ονοµασία.

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΜΙΑΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΟΠ-ΠΓΕ

1ο ΣΤΑ∆ΙΟ
Υποβολή αίτησης καταχώρισης και συνοδευτικού φακέλου στο τµήµα ΠΟΠ ΠΓΕ ΕΠΙΠ της ∆/νσης Συστηµάτων Ποιότητας και
Βιολογικής Γεωργίας του ΥπΑΑΤ.
Αρχική εξέταση φακέλου µε το αίτηµα από το τµήµα ΠΟΠ ΠΓΕ ΕΠΙΠ

Το αίτηµα πληροί τις προϋποθέσεις που θεσπίζουν οι
Ευρωπαϊκοί Κανονισµοί και συνεχίζεται η αξιολόγησή του.

Το αίτηµα δεν πληροί τις προϋποθέσεις που θεσπίζουν οι
Ευρωπαϊκοί Κανονισµοί οπότε και απορρίπτεται.

Το τµήµα ΠΟΠ ΠΓΕ ΕΠΙΠ αξιολογεί λεπτοµερώς το φάκελο και αν κριθεί αναγκαίο προχωρεί σε παρατηρήσεις τις οποίες
κοινοποιεί στην αιτούσα οµάδα προκειµένου αυτή να προβεί στις απαραίτητες διορθώσεις του φακέλου.
Το τµήµα ΠΟΠ ΠΓΕ ΕΠΙΠ δηµοσιοποιεί το αίτηµα καταχώρισης σε εθνικό επίπεδο προκειµένου να υποβληθούν τυχόν
ενστάσεις, εντός 2 µηνών.

Εφόσον δεν υπάρξουν ενστάσεις, το αίτηµα
διαβιβάζεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) για
αξιολόγηση µετά και από την υπογραφή σχετικής
ΥΑ για την αποδοχή των προδιαγραφών.

Εφόσον υπάρξουν ενστάσεις, η αρµόδια ‘Επιτροπή Εξέτασης
Ενστάσεων’ που συγκροτείται στο Υπ.Α.Α.Τ. για αυτόν τον
σκοπό, εξετάζει τη βασιµότητα αυτών και η ένσταση είτε γίνεται
αποδεκτή είτε απορρίπτεται. Στην περίπτωση που η ένσταση
απορρίπτεται, το αίτηµα διαβιβάζεται στην ΕΕ µετά και από την
υπογραφή σχετικής ΥΑ.

2ο ΣΤΑ∆ΙΟ
Η ΕΕ αξιολογεί αρχικά τη βασιµότητα του αιτήµατος και είτε απορρίπτει τον υποβληθέντα φάκελο είτε συνεχίζει την
αξιολόγησή του. Αν ο φάκελος κριθεί αποδεκτός η ΕΕ διατυπώνει τις παρατηρήσεις της, όπου κρίνει απαραίτητο,
προκειµένου να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις από το κράτος µέλος.

Εφόσον η ΕΕ κρίνει από το τελικό περιεχόµενο του φακέλου ότι αυτός πληροί τις προϋποθέσεις του Κανονισµού (ΕΕ)
1151/2012, δηµοσιεύει το αίτηµα στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (τεύχος C), προκειµένου οι
ενδιαφερόµενοι εκτός Ελλάδος να υποβάλλουν ένσταση εντός 3 µηνών από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης.

Εάν δεν υπάρξουν ενστάσεις τότε
η ΕΕ καταχωρίζει την ονοµασία
στο Κοινοτικό Μητρώο ΠΟΠ-ΠΓΕΕΠΙΠ.

Εάν υπάρξουν ενστάσεις τις
οποίες η ΕΕ κρίνει αποδεκτές,
καλεί τους ενδιαφεροµένους να
προβούν στις απαραίτητες
διαβουλεύσεις εντός 3 µηνών.

Εάν επιτευχθεί συµφωνία τότε η
ονοµασία καταχωρίζεται στο
Κοινοτικό Μητρώο ΠΟΠ-ΠΓΕΕΠΙΠ και δηµοσιεύεται στην
Επίσηµη Εφηµερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (τεύχος L).

Εάν δεν επιτευχθεί συµφωνία τότε η
τελική απόφαση για αποδοχή ή
απόρριψη του αιτήµατος
λαµβάνεται µε τη διαδικασία της
µόνιµης Επιτροπής Πολιτικής
Ποιότητας στις Βρυξέλλες.

Η προστασία της ονοµασίας που αναφέρεται στο άρθρο 13 του Καν. (ΕΕ) αριθµ. 1151/2012 αρχίζει να ισχύει από την ηµεροµηνία
δηµοσίευσης της καταχώρισης της στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

