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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ           

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας  
Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού  
Τμήμα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών  
Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής  
Ταχ.Δ/νση : Λεωφ. Συγγρού 15-17  
Ταχ. Κωδ. : 117 43 Αθήνα  
Τηλ.: 213-2063532, 536, 775   
fax : 213 2063533  
e-mail : ssona@patt.gov.gr  

 
Συνεδρίαση 26η  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθμ. 223/2018 

Σήμερα 30/8/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:30 συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση 
που πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών 
(Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), τα μέλη του Περιφερειακού 
Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής, κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 163218/24-8-
2018 πρόσκλησης του Προέδρου κ. Θεόδωρου Σχινά, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στις 
24-8-2018 στην Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες 
καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους. 

Θέμα 13ο Η.Δ. 

Έγκριση σκοπιμότητας συμμετοχής της Περιφέρειας Αττικής στην Ένωση 
Ευρωπαϊκών Περιφερειών για τα Προϊόντα Ονομασίας Προέλευσης (Association of 
European Regions for Products of Origin/ A.R.E.P.O.). 

 
Διαπιστώθηκε η απαρτία κατά την έναρξη της συνεδρίασης, με σύνολο εβδομήντα 
πέντε (75) παρόντων επί του συνόλου των εκατό (100) Περιφερειακών Συμβούλων, 
λόγω μη αναπλήρωσης της αποβιώσασας Περιφερειακής Συμβούλου Ελένης
Τσίτσου-Αστρινάκη (άρθρο 10 παρ.3 του Κανονισμού Λειτουργίας του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Αττικής (ΦΕΚ 1497/τ. Β’/17-06-2011). 
 
Οι παρόντες και απόντες στη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος έχουν ως εξής: 
 
Παρόντες: 
Η Περιφερειάρχης Αττικής κ. Δούρου Ρένα. 
 
Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Κυπριανίδου Ερμιόνη (Ερμίνα), Καραμέρος 
Γεώργιος, Τζόκας Σπυρίδων, Καπάταης Χρήστος, Γαβρίλης Γεώργιος, Χατζηπέρος 
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Παναγιώτης (Τάκης), Φιλίππου Πέτρος, Βασιλείου Ιωάννης. 
Ο Πρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος  
Ο Αντιπρόεδρος κ. Σμέρος Ιωάννης 
Ο Γραμματέας κ. Βλάχος Γεώργιος 
 
Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αγγελάκη Δήμητρα, Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αγγελόπουλος Θεόδωρος, Αδαμόπουλος 
Νικόλαος, Αδαμοπούλου – Κουτσογιάννη Αικατερίνη, Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, 
Αλεξίου Αθανάσιος, Αναγνωστόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Αναγνωστοπούλου 
Μαργαρίτα, Αναλογίδου Μαρία - Καλλιόπη, Αποστολάκη Ευαγγελία, 
Αποστολοπούλου Μαλάμω, Βάβουλα Αριστέα, Βασιλάκη Άννα, Βασιλοπούλου 
Κυριακούλα (Κορίνα), Βέττα Καλλιόπη, Βλάχος Κωνσταντίνος, Βρούστης Αριστείδης, 
Βρύνα Φωτεινή, Γιαννακάκη Μαρία, Δαμάσκος Χαράλαμπος (Χάρης), Δαμιανός 
Πέτρος, Δανάκος Χριστόφορος, Δανιά Νικολέττα, Δημάκος Δημήτριος, Δημοπούλου 
Ελένη, Δήμου Σταυρούλα, Ευαγγελίου Παρασκευάς (Πάρης), Ευσταθιάδης Μιλτιάδης, 
Ζαφειρίου Ελένη, Ζωγραφάκη -Τελεμέ Ελένη, Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη), 
Καλογεράκος Κυριάκος, Καμάρας Παύλος, Καραμάνος Χρήστος, Καράμπελας 
Κωνσταντίνος, Καστανιάς Νικόλαος, Κορδής Νεκτάριος, Κοροβέσης Στυλιανός, 
Κορωναίου - Καμπά Σοφία, Κρητικού Αικατερίνη (Κατερίνα), Κωστόπουλος Νικόλαος, 
Λαμπρίδου Μαρία, Λάσκαρη - Κρασοπούλου Βασιλική, Λεβέντη Αγγελική, 
Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, Μαραβέλιας Δημήτριος, Μεγάλης Ιωάννης, Μεθυμάκη 
Άννα, Μεταξά Ειρήνη, Μοίρας Ιωάννης, Μουλιανάκης Περικλής, Μπαλάφας Γεώργιος, 
Μπαρμπούρης Ευάγγελος, Νερούτσου Μαρία, Νικηταρά Φωτεινή, Νικολιδάκη 
Φλωρεντία (Φλώρα), Παλιού Αικατερίνη, Παναγιώταρος Ηλίας, Παππά Παναγιώτα, 
Πατσαβός Παναγιώτης, Πελέκης Ζαχαρίας, Σαπουνά Αγγελική (Αγγέλικα), Σγουρός 
Ιωάννης, Σταυροπούλου Καλλιόπη, Στεργίου Ιωάννα, Στεφανοπούλου Αναστασία, 
Τασούλη- Γεωργιάδου Ελισσάβετ, Τζήμερος Γλαύκος - Αθανάσιος,  Τουτουντζή 
Παρασκευή (Βούλα), Φαρμάκης Ταξιάρχης, Χρήστου - Γερμενή Ευγενία, Χριστάκη 
Μαρία, Χρυσικός Φώτιος. 
 
Απόντες: 
Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αθανασιάδης Παναγιώτης, Γαβράς Παναγιώτης, Γάκης Αντώνιος, Γιάμαλη Αναστασία, 
Γούλας Απόστολος, Ηλιόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Θανοπούλου Αικατερίνη, 
Κορομάντζος Βασίλειος, Κουκά Μαρίνα, Μαντάς Ασημάκης (Μάκης), Μαντούβαλος 
Πέτρος, Μπαλού Αλεξάνδρα, Πάντζας Σπυρίδων, Πρωτονοτάριος Ιωάννης, 
Πρωτούλης Ιωάννης, Ράικου Ζωή, Ροκοφύλλου Άννα, Τζίβα Αιμιλία, Τσαβαλιά 
Παρασκευή (Βιβή), Τσούπρα Ιωάννα, Φωτόπουλος Ανδρέας, Χαρδαλιάς Νικόλαος, 
Ψαραδέλης Κωνσταντίνος. 
 
Χρέη υπηρεσιακών γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής  κ. 
Σωτηροπούλου Ευαγγελία και κ. Ζαλοκώστα Ευανθία - Αναστασία. 
 
Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής κ. Θεόδωρος Σχινάς δίνει το λόγο 
στον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Τ. Φαρμάκη, ο οποίος θέτει υπ’ όψιν του 
Περιφερειακού Συμβουλίου την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 3633/13-7-2018 εισήγησή του,
που έχει σταλεί μαζί με την πρόσκληση και έχει ως εξής : 
Σχετικά: 
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1. Το αρ. 163 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

2. Τις διατάξεις της αρ. 37419/13479/8-5-2018 απόφασης του Συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η 121/2018 απόφαση 
του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης – 
επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας 
Αττικής (ΦΕΚ 1661/τ. Β’/11-5-2018). 

3. Η υπ’ αριθ. οικ.8840 (13-1-2017) Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής (ΦΕΚ 
93/Β/17-1-2017) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων….σε Περιφερειακούς Συμβούλους 
της Περιφέρειας Αττικής» 

4. Η υπ’ αριθ. 137/2016 Απόφαση (ΑΔΑ:7ΘΡΖ7Λ7-6ΨΚ) της 13ης συνεδρίασης του 
Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος της 
Περιφέρειας Αττικής - Α’ Φάση (Στρατηγικός Σχεδιασμός) 

5. Ο Κανονισμός (ΕΕ) υπ’ αριθ.1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 21ης Νοεμβρίου 2012 για τα συστήματα ποιότητας των 
γεωργικών προϊόντων και τροφίμων. 

 
ΓΕΝΙΚΑ 

Η χώρα μας διαθέτει ένα μακρύ κατάλογο προϊόντων γεωγραφικής ένδειξης 
(Π.Ο.Π.-Π.Γ.Ε.-Ε.Π.Ι.Π.) με 255 προϊόντα εκ των οποίων τα 140 είναι οίνοι ΠΟΠ/ΠΓΕ,  
από το σύνολο των περίπου 3.194 προϊόντων γεωγραφικών ενδείξεων των 27 κρατών 
- μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 440 προϊόντων από τρίτες χώρες. Ο 
Ευρωπαϊκός Κατάλογος κατοχυρωμένων προϊόντων συνεχώς διευρύνεται  γεγονός 
που δηλώνει τη μεγάλη δυναμική τους και την προτεραιότητα που θέτουν οι 
Περιφέρειες στα προϊόντα αυτά. Τα προϊόντα γεωγραφικής ένδειξης περιλαμβάνουν 
μεγάλη ποικιλία αγροτικών προϊόντων ανάμεσα στα οποία συγκαταλέγονται: οίνοι, 
αλκοολούχα ποτά, ελαιόλαδα-ελιές, τυροκομικά, φρούτα-λαχανικά, ξηροί καρποί, 
όσπρια, ψάρια-μαλάκια και μαλακόστρακα, ρητίνες, αιθέρια έλαια, είδη 
ζαχαροπλαστικής- αρτοποιίας κ.α. 

 
Σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον 

επαναπροσανατολισμό της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (Κ.Α.Π.) οι αγρότες έχουν τη 
δυνατότητα να στραφούν σε μορφές ολοκληρωμένης ανάπτυξης της υπαίθρου μέσω 
της διαφοροποίησης της γεωργικής παραγωγής. Ιδιαίτερα οι παραγωγοί μειονεκτικών 
και απομακρυσμένων περιοχών μπορούν να προωθήσουν ευκολότερα τα προϊόντα 
τους που παρουσιάζουν εξειδικευμένα χαρακτηριστικά πετυχαίνοντας καλύτερες τιμές 
στην αγορά και οι καταναλωτές να έχουν την σιγουριά ότι αγοράζουν ποιοτικά 
προϊόντα με εγγυημένη την παραγωγή, την επεξεργασία και τη γεωγραφική καταγωγή 
τους. 

 
ΟΡΙΣΜΟΙ 
Α. Ονομασία Προέλευσης (ΠΟΠ) 
Ως «ονομασία προέλευσης» νοείται η ονομασία που ταυτοποιεί ένα προϊόν: 
α) το οποίο κατάγεται από συγκεκριμένο τόπο, περιοχή ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, 
χώρα 
β) του οποίου η ποιότητα ή τα χαρακτηριστικά οφείλονται κυρίως ή αποκλειστικά στο 
ιδιαίτερο γεωγραφικό περιβάλλον που συμπεριλαμβάνει τους εγγενείς φυσικούς και 
ανθρώπινους παράγοντες και 
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γ) του οποίου όλα τα στάδια της παραγωγής εκτελούνται εντός της οριοθετημένης 
γεωγραφικής περιοχής. 
 
Β. Γεωγραφική Ένδειξη (ΠΓΕ) 
Ως «γεωγραφική ένδειξη» νοείται η ονομασία που ταυτοποιεί ένα προϊόν: 
α) το οποίο κατάγεται από συγκεκριμένο τόπο, περιοχή ή χώρα. 
β) του οποίου ένα συγκεκριμένο ποιοτικό χαρακτηριστικό, η φήμη ή άλλο 
χαρακτηριστικό μπορεί να αποδοθεί κυρίως στη γεωγραφική του προέλευση και 
γ) του οποίου ένα τουλάχιστον από τα στάδια της παραγωγής εκτελείται εντός της 
οριοθετημένης γεωγραφικής περιοχής. 
 
Γ. Εγγυημένα Παραδοσιακά Ιδιότυπα Προϊόντα (ΕΠΙΠ) 
Ως εγγυημένο παραδοσιακό ιδιότυπο προϊόν νοείται ένα ιδιότυπο προϊόν ή 
τρόφιμο το οποίο: 
α) παρασκευάζεται με τρόπο παραγωγής, μεταποίησης ή σύνθεσης που αντιστοιχεί 
στην παραδοσιακή πρακτική για το εν λόγω προϊόν ή τρόφιμο ή  
β) παράγεται από πρώτες ύλες ή συστατικά που είναι τα χρησιμοποιούμενα 
παραδοσιακά. 
Για να μπορεί να καταχωρισθεί μια ονομασία ως ονομασία εγγυημένου 
παραδοσιακού ιδιότυπου προϊόντος, πρέπει: 
α) να χρησιμοποιείται κατά παράδοση για την περιγραφή του ιδιότυπου προϊόντος ή 
β) να προσδιορίζει τον παραδοσιακό χαρακτήρα ή τον ιδιότυπο χαρακτήρα του 
προϊόντος. 
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ 
 

Η Περιφέρεια Αττικής με την πλούσια αμπελοοινική της παράδοση διαθέτει 20 
οίνους Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης, οι οποίοι αποτελούν το 17% των 
οίνων Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης της χώρας (πίνακας 1). Επιπλέον ο 
κατάλογος των προϊόντων Γεωγραφικής ένδειξης της Περιφέρειας Αττικής 
συμπληρώνεται από 4 προϊόντα Π.Ο.Π. και Π.Γ.Ε. όπως φαίνεται στον πίνακα 2. 

 
Προστατευόμενη 
Γεωγραφική 
Ένδειξη (ΠΓΕ) 

Protected 
Geographical 
Indication 
(PGI) 

Φ.Ε.Κ. Αναγνώρισης -
Τροποποίησης 

1. Ανάβυσσος Anavyssos 177/Β/27.3.1991 941/Β/28.7.2000 
2. Αττική Attiki 623/Β/22.10.1992, 140/Β/3.3.1997, 

2781/Β/2.12.2011 
3. Γεράνεια Gerania 417/B/01.07.1992, 190/Β/20.2.2002, 

860/Β/17.10.1995, 553/Β/10.7.1996 
4. Ίλιον Ilion 140/Β/3.3.1997, 1436/B/29.9.2006 
5. Κορωπί Koropi 140/Β/3.3.1997, 168/Β/14.2.2002 
6. Παιανία Peania 165/B/21.3.1991 
7. Παλλήνη Pallini 617/B/12.10.1992, 168/B/14.2.2002 
8. Πλαγιές 

Κιθαιρώνα 
Slopes of 
Kithairona 

402/B/19.6.1992, 
212/B/22.2.2002,1125/B/23.7.2010, 
2973/B/2.12.2011 
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9. Πλαγιές 
Πάρνηθας 

Slopes of 
Parnitha 

402/B/19.6.1992, 212/B/22.2.2002, 
1850/B/14.12.2004 

10. Πλαγιές 
Πεντελικού 

Slopes of 
Pendeliko 

946/B/30.12.1993 

11. Ρετσίνα Αττικής Retsina of 
Attiki 

157/A12.7.1979 

12. Ρετσίνα 
Κορωπίου 

Retsina of 
Koropi 

157/A12.7.1979 

13. Ρετσίνα 
Μαρκοπούλου 

Retsina of 
Markopoulo 

157/A12.7.1979 

14. Ρετσίνα 
Μεγάρων 

Retsina of 
Megara 

157/A12.7.1979 

15. Ρετσίνα 
Μεσογείων 

Retsina of 
Mesogia 

157/A12.7.1979 

16 Ρετσίνα 
Παιανίας 

Retsina of 
Peania 

157/A12.7.1979 

17. Ρετσίνα 
Παλλήνης 

Retsina of 
Pallini 

157/A12.7.1979 

18. Ρετσίνα 
Πικερμίου 

Retsina of 
Pikermi 

157/A12.7.1979 

19. Ρετσίνα Σπάτων Retsina of 
Spata 

157/A12.7.1979 

20. Σπάτα Spata 946/B/30.12.1993, 190/B20.2.2002 
Πίνακας 1.  
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (ΠΟΠ) ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ (ΠΓΕ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ στα πλαίσια του Καν.(ΕΟΚ) αριθ.510/06 του Συμβουλίου 
Ι.ΦΡΟΥΤΑ -ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ 
 ΠΡΟΪΟΝ-

ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΟΠ 
ή ΠΓΕ 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1. Φυστίκι 
Μεγάρων 

ΠΟΠ 317705/14.01.94 (ΦΕΚ 
17/14.01.94) 
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. 
 L163/1996 

2. Φυστίκι Αίγινας ΠΟΠ 317710/14.01.94 (ΦΕΚ 
18/14.01.94) 
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. 
 L163/1996 

3. Σύκα 
Βραβρώνας 
Μαρκόπουλου 
Μεσογείων 

ΠΓΕ 317708/14.01.94 (ΦΕΚ 
18/14.01.94) 
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. 
 L163/1996 

ΙΙ.ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ-ΕΛΙΕΣ 
 ΠΡΟΪΟΝ-

ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΟΠ 
ή ΠΓΕ 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

4.  Εξαιρετικό ΠΟΠ Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. 
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παρθένο 
ελαιόλαδο 
Τροιζηνίας 

C128/2006 
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. 
L183/2007 

Πίνακας 2.   
Τα στοιχεία προέρχονται από την επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων 
 
ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ 
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ / Association of European Regions for Products of Origin 
(AREPO) 
 

Το AREPO είναι ένα δίκτυο περιφερειών και ενώσεων παραγωγών από τις 
αντίστοιχες περιφέρειες, που ασχολούνται με προϊόντα προέλευσης (ΠΟΠ, ΠΓΕ και 
ΕΠΙΠ).  

 Το AREPO αποσκοπεί στην προώθηση και υπεράσπιση των αμοιβαίων 
συμφερόντων των περιφερειών και των παραγωγών που εμπλέκονται στην παραγωγή 
και αξιοποίηση των ποιοτικών προϊόντων διατροφής σε επίπεδο ΕΕ και σε διεθνές 
επίπεδο καθώς και στο πλαίσιο οικοδόμησης διεύρυνσης και λειτουργίας της ΕΕ . 

Ιδρύθηκε το 2004 στο Μπορντώ της Γαλλίας από 16 περιφέρειες έξι 
ευρωπαϊκών χωρών και σήμερα εκπροσωπεί 31 ευρωπαϊκές περιφέρειες από 
χώρες όπως η Γαλλία, η Ισπανία, η Ιταλία, η Πορτογαλία, η Πολωνία, η Γερμανία, η 
Ελλάδα (Κρήτη, Ήπειρος, Κεντρική Μακεδονία και παρατηρητές η Θεσσαλία και η 
Δυτική Μακεδονία) και πάνω από 700 ενώσεις παραγωγών που αντιπροσωπεύουν 
περισσότερο από το 50% των προϊόντων γεωγραφικής ένδειξης της Ε.Ε. 
Δομή του Δικτύου: 
 Νέος πρόεδρος εκλέγεται κάθε τρία χρόνια  
 Ο Γενικός Γραμματέας διευθύνει και διαχειρίζεται το Δίκτυο 
 Το Σώμα των Περιφερειών  
 Το Σώμα των Εκπροσώπων Παραγωγών 
 Το Σώμα των Συνδεδεμένων Μελών (χωρίς δικαίωμα ψήφου) 
 Το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από τρία μέλη και καθοδηγεί τις 

δραστηριότητες της Ένωσης  στο διάστημα μεταξύ των Γενικών Συνελεύσεων.  
 

Οργανωτικά το δίκτυο «AREPO» αποτελείται από 2 επιτροπές εργασίας:  
 Τεχνική Επιτροπή  
 Επιτροπή Βιολογικής και αειφόρου γεωργίας  
 
Το Γραφείο Αντιπροσωπείας στις Βρυξέλλες συντονίζει τις δραστηριότητες 
εκπροσώπησης συμφερόντων  του AREPO και τις σχέσεις με τα ευρωπαϊκά θεσμικά 
όργανα.  

 
Το δίκτυο AREPO στοχεύει στην περαιτέρω εξάπλωση των προϊόντων 

γεωγραφικής ένδειξης ως μοχλού ανάπτυξης της υπαίθρου μέσω της ενίσχυσης της 
ευρωπαϊκής πολιτικής για τα προϊόντα γεωγραφικής ένδειξης. Παράλληλα φροντίζει για 
την προστασία των προϊόντων ονομασίας προέλευσης εντός της ευρωπαϊκής αγοράς 
αλλά και στις αγορές τρίτων χωρών. Επιδιώκει την καλύτερη προώθηση των 
προϊόντων ονομασίας προέλευσης και την εδραίωση των σημάτων ποιότητας στη 
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συνείδηση του καταναλωτή. Ταυτόχρονα προασπίζει το δικαίωμα του στην έγκυρη 
πληροφόρηση σχετικά με τα θέματα των «γεωγραφικών ενδείξεων». 

 
Όπως περιγράφεται στο καταστατικό της Ένωσης, τα μέλη του AREPO 

επιδιώκουν: 
 Να προωθήσουν και να προασπίσουν θέματα κοινού ενδιαφέροντος των 

περιφερειών και των παραγωγών που συμμετέχουν στις διαδικασίες 
παραγωγής των προϊόντων προέλευσης (ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΙΠΠ), στην ευρωπαϊκή και 
στην παγκόσμια οικονομία, εντός του πλαισίου λειτουργίας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 

 Να αναπτύξουν το διάλογο και να οργανώσουν διαβουλεύσεις, κοινές μελέτες 
και δράσεις των περιφερειών και των παραγωγών που συμμετέχουν στις 
διαδικασίες της ΕΕ για τα προϊόντα ονομασίας προέλευσης, ιδίως στο νομικό, 
τεχνικό, οικονομικό και πολιτιστικό πεδίο. 

 Να ενισχυθεί η εκπροσώπηση και η έκφραση των περιφερειών και των 
παραγωγών των προϊόντων ονομασίας προέλευσης, στα Ευρωπαϊκά Θεσμικά 
Όργανα. 

 Να διευκολυνθεί η πρόσβαση και η συμμετοχή τους στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, για ό, τι τα αφορά, δηλαδή, 
πολιτικές για την ποιότητα, το περιβάλλον κ.λ.π.. 

 Να συνεισφέρουν σε μια καλύτερη εναρμόνιση των διαδικασιών για την 
απόκτηση των σημάτων γεωγραφικών ενδείξεων, σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. 

 Να συμβάλλουν στην προώθηση καθώς και στην επίτευξη της διεθνούς 
αναγνώρισης των γεωγραφικών ενδείξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 Να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο παρουσιάζοντας προτάσεις σχετικά με τα 
εξειδικευμένα προϊόντα ποιότητας καθώς και σε άλλες τοπικές και περιφερειακές 
πρωτοβουλίες που συνδέονται με αυτά. 
Σύμφωνα με το άρθρο 5 του καταστατικού της Ένωσης «το Σώμα των 

Περιφερειών απαρτίζεται από τις Περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις υπό 
ένταξη χώρες που έχουν καταβάλει τις εισφορές τους για το προηγούμενο 
ημερολογιακό έτος. Κάθε περιφέρεια διορίζει έναν Εκπρόσωπο και έναν 
αναπληρωματικό με ανανεώσιμη τριετή θητεία».  

Επίσης «Το ποσό των εισφορών των μελών καθορίζεται κάθε έτος από τη 
Γενική Συνέλευση κατόπιν πρότασης του Προέδρου της Ένωσης.»  

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (Βρυξέλλες 20/03/2018), το ποσό της 
ετήσιας συνδρομής ανέρχεται στα 4.500 €.  

 
 
ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ 
A.R.E.P.O. 
 

Η Περιφέρεια Αττικής μέσα από την Ένωση A.R.E.P.O. θα δικτυωθεί ουσιαστικά 
στον τομέα την προώθησης, προάσπισης και προστασίας των προϊόντων 
«Γεωγραφικών Ενδείξεων». Ως αποτέλεσμα της δικτύωσης αυτής, η Περιφέρεια θα 
γίνεται αποδέκτης ολοκληρωμένης ενημέρωσης και πληροφόρησης για τις εξελίξεις 
στον χώρο των προϊόντων ονομασίας προέλευσης και γενικότερα προϊόντων 
ποιότητας τόσο εντός της Ε.Ε. όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.  
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Θα έχει την δυνατότητα να ανταλλάσσει με άλλες Περιφέρειες καλές πρακτικές 
και τεχνογνωσία σχετικές με τη διαδικασία παραγωγής και προώθησης των 
ΠΟΠ_ΠΓΕ_ΕΠΙΠ. αξιοποιώντας πρωτοβουλίες όπως το LEADER το οποίο μπορεί να 
αποτελέσει ένα αποτελεσματικό περιφερειακό εργαλείο στην υποστήριξη των 
Γεωγραφικών Ενδείξεων. Στο πλαίσιο του δικτύου, θα σχετιστεί με περιοχές της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά και προβλήματα (π.χ. 
νησιωτικό χαρακτήρα) και ενδεχομένως στο μέλλον να λάβει μέρος σε διαπεριφερειακά 
σχέδια στοχευμένα στη διάχυση και ενημέρωση των Ευρωπαίων πολιτών πάνω σε 
συστήματα ποιότητας.  

Η συμμετοχή στην AREPO θα προσφέρει στην Περιφέρεια Αττικής το βήμα για 
την παρουσίαση των θέσεων της καθώς και την υποστήριξη τους μέσω των 
προτάσεων του δικτύου στα θεσμικά όργανα της ΕΕ. 

Παράλληλα θα μπορεί να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στην προπαρασκευή 
προτάσεων που θα σχετίζονται με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για τις «Γεωγραφικές 
Ενδείξεις» και την πολιτική της Ε.Ε. στον τομέα της ποιότητας καθώς και τη 
διαμόρφωση της νέας ΚΑΠ σχετικά με τη αποτελεσματική στήριξη των προϊόντων 
ποιότητας.  

Μέσω του δικτύου θα διαπραγματευτούμε για την καλύτερη στήριξη των μικρών 
παραγωγών προσαρμόζοντας τις ευρωπαϊκές πολιτικές προς αυτή την κατεύθυνση. 

Επίσης, μέσω αυτής δίνεται η δυνατότητα να αναληφθούν πρωτοβουλίες για την 
πλήρη κατοχύρωση όλων των Προϊόντων Ονομασίας Προέλευσης – Γεωγραφικής 
Ένδειξης (ΠΟΠ/ΠΓΕ) σε όλες τις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ. 

Επισημαίνουμε τον πολυδιάστατο ρόλο των Γεωγραφικών Ενδείξεων, τα οποία 
δεν είναι απλά ένα αγροτικό προϊόν αλλά αποτελούν ένα πολιτιστικό αγαθό για την 
κάθε περιφέρεια, το οποίο μπορεί να συνεισφέρει στις κοινωνικοοικονομικές και 
περιβαλλοντικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 
Η Περιφέρεια Αττικής με τον σημαντικό αριθμό πιστοποιημένων οίνων και 

αγροτικών προϊόντων μπορεί να επενδύσει πιο δυναμικά στο τομέα των «γεωγραφικών 
ενδείξεων» και να εντάξει νέα αγροδιατροφικά προϊόντα στον ευρωπαϊκό κατάλογο.  

Μέσω της πληροφόρησης και της ενημέρωσης που θα αντλεί από το δίκτυο για 
τα προϊόντα ονομασίας προέλευσης η Περιφέρεια θα μπορέσει να ενεργοποιήσει και να 
ευαισθητοποιήσει περισσότερο τους παραγωγούς και τους λοιπούς εμπλεκόμενους για 
την δυναμική που παρουσιάζει ο τομέας των γεωγραφικών ενδείξεων. Επίσης στο 
εξειδικευμένο περιβάλλον του δικτύου θα έχει την δυνατότητα να ενημερώνεται άμεσα 
για τη χρηματοδότηση δράσεων προώθησης και προβολής των προϊόντων ονομασίας 
προέλευσης με απώτερο στόχο την άντληση πόρων για το σκοπό αυτό. 

Με δεδομένο ότι η ένταξη στην ένωση AREPO και η ενεργή συμμετοχή της 
Περιφέρειας Αττικής στα όργανα του δικτύου γίνεται από τη χρονική στιγμή που θα 
καταβληθεί η ετήσια εισφορά  

 
Εισηγούμαστε 
 

1. Την έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Αττικής στην Ένωση Ευρωπαϊκών 
Περιφερειών για τα Προϊόντα Γεωγραφικών Ενδείξεων (Δίκτυο A.R.E.P.O.) 

2. Την έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού  4.500,00 €  ως ετήσιας συνδρομής της 
Περιφέρειας Αττικής για τη συμμετοχή της στο Δίκτυο A.R.E.P.O. για τα έτη 2018, 
2019 και 2020. Το ποσό της ετήσιας συνδρομής ενδέχεται να τροποποιηθεί για τα  
έτη 2019 και 2020. 

ΑΔΑ: 68ΒΜ7Λ7-ΤΕ5



 9 

 
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής 

μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του 
αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

 
Α) Εγκρίνει τη σκοπιμότητα συμμετοχής της Περιφέρειας Αττικής στην Ένωση 

Ευρωπαϊκών Περιφερειών για τα Προϊόντα Γεωγραφικών Ενδείξεων (Δίκτυο 
A.R.E.P.O./ Association of European Regions for Products of Origin). 

Β) Εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης ποσού  4.500,00 €  ως ετήσια συνδρομή της 
Περιφέρειας Αττικής, για τη συμμετοχή της στο Δίκτυο A.R.E.P.O., για τα έτη 2018, 
2019 και 2020. Το ποσό της ετήσιας συνδρομής ενδέχεται να τροποποιηθεί για τα  έτη 
2019 και 2020. 
 
 
Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Ι. 
Μανουσογιαννάκης, Χρ. Αγγελονίδη, Ε. Ζαφειρίου, Α. Βασιλάκη, Φ. Νικολιδάκη. 
 
Λευκό δήλωσαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Γ. Βλάχος, Φ. Βρύνα, Π. Ευαγγελίου, 
Κ. Καλογεράκος, Ν. Κωστόπουλος, Δ. Μαραβέλιας.  
 
 
 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ. 

 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ 
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