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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ                    

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Γραφείο Προέδρου 

 

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 29η (έκτακτη) 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθμ. 175/2021 

Σήμερα 20/12/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00, συνήλθαν σε έκτακτη συνεδρίαση, 
δια περιφοράς, τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής, κατά 
τις προβλέψεις των διατάξεων: Α) των παρ. 1 & 2 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010 
(ΦΕΚ 87/τ. Α’/07-6-2010), όπως ισχύει, Β) της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών 
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της 
διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. 55/τ. Α’/11-3-2020), όπως κυρώθηκε με τον Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 
76/τ. Α’/3-4-2020) και ισχύει Γ) της υπ’ αριθμ. 642/2021 (ΑΔΑ: 65ΒΓ46ΜΤΛ6-Ο0Ε) 
εγκυκλίου της Δ/νσης Οργάνωσης & Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης του 
Υπουργείου Εσωτερικών και Δ) των  παρ. 1α & 3 του άρθρου 9 του Κανονισμού 
Λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής (ΦΕΚ 1497/τ. Α’/17.6.2011), 
κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. 1085478/17-12-2021 πρόσκλησης του Προέδρου κ. 
Χρήστου Θεοδωρόπουλου, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στις 17-12-2021, στον 
Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα 
από τους Περιφερειακούς Συμβούλους. 

Θέμα 1ο Η.Δ. 

Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για τη συνέχιση 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.) για 

τα έτη 2021,2022 και 2023.   

 

Διαπιστώθηκε η απαρτία με σύνολο εκατόν ενός  (101) συμμετεχόντων/παρόντων στη 
δια περιφοράς συνεδρίαση επί συνόλου εκατόν ενός (101) Περιφερειακών Συμβούλων,  
πληρουμένης της συνθήκης που ορίζεται με την παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 
3852/2010, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 
167/τ. Α’/30-10-2019) και ισχύει. 
 
Διαπιστώθηκε η απαρτία με σύνολο εκατόν ενός  (101) συμμετεχόντων/παρόντων στη 
δια περιφοράς συνεδρίαση επί συνόλου εκατόν ενός (101) Περιφερειακών Συμβούλων,  
πληρουμένης της συνθήκης που ορίζεται με την παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 
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3852/2010, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 
167/τ. Α’/30-10-2019) και ισχύει. 
 
Οι συμμετέχοντες/παρόντες στην ψηφοφορία του συγκεκριμένου θέματος έχουν ως 
εξής: 
 
Συμμετέχοντες/Παρόντες: 
Ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Πατούλης Γεώργιος 
 
Ο Πρόεδρος κ. Θεοδωρόπουλος Χρήστος 
Ο Αντιπρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος 
Ο Γραμματέας κ. Αδαμόπουλος Σπυρίδων 
 
Οι Χωρικοί Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ.: Δημόπουλος Γεώργιος, Νάνου Δήμητρα, 
Κεφαλογιάννη Λουκία, Λεωτσάκος Ανδρέας, Αντωνάκου Σταυρούλα, 
Θεοδωρακοπούλου-Μπόγρη Βασιλική (Βάσω), Κοσμόπουλος Ελευθέριος, Αυγερινός 
Αθανάσιος. 
 
Οι Θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ.: Αδαμοπούλου-Κουτσογιάννη Αικατερίνη, 
Βιδάλη Μαρία (Μαίρη), Βλάχος Γεώργιος, Γιαννακόπουλος Βασίλειος, Κεχρής Ιωάννης, 
Κόκκαλης Βασίλειος, Κουρή Μαρία, Πέππας Νικόλαος. 
 
Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ.: 
Αβραμίδου-Λαμπροπούλου Ανδριανή, Αβραμοπούλου Ελένη, Αγγελάκη Δήμητρα, 
Αγγέλης Σπυρίδων, Αγγελόπουλος Γεώργιος, Αγγελοπούλου Μαρία, Αγγουράς 
Κων/νος, Αδαμοπούλου Γεωργία (Τζίνα), Αθανασίου Μάριος, Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, 
Αλεβίζος Παναγιώτης, Αλεξανδράτος Χαράλαμπος,  Αλμπάνης Ευάγγελος, Αλυμάρα 
Σοφία, Αναγνωστόπουλος Μάρκος, Αναστασοπούλου Στυλιανή, Ανδρεάκος Δημήτριος, 
Ανδρουλακάκης Νικόλαος, Αποστολόπουλος Εμμανουήλ, Ασημακόπουλος 
Παναγιώτης, Αυγερινού Αφροδίτη, Αυλωνίτου Χρυσάνθη, Βαθιώτης Αθανάσιος, 
Βαλαβάνη Στυλιανή, Βαρέλη-Στεφανίδη Ζωή, Βάρσου Μαργαρίτα, Βασιλοπούλου 
Ελένη, Βενιεράτος Διονύσιος, Βερελή Βασιλική (Βάσω), Βίτσας Κωνσταντίνος, Βλάχου 
Γεωργία, Βοϊδονικόλας Σταύρος, Γεωργόπουλος Γεώργιος, Γιομπαζολιάς Γεράσιμος 
(Μάκης), Γρηγορίου Ηλίας, Δαλιάνη Φωτεινή, Δασκαλοπούλου Σπυριδούλα, Δημητρίου 
Γεώργιος, Δούρου Ειρήνη (Ρένα), Ευσταθόπουλος Σπυρίδων, Ζέρβα (Διαμάντη) Μαρία, 
Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη), Καλογήρου Φανή (Φαίη) – Χριστίνα, Καραμάνος Χρήστος, 
Κατρανίδου Αναστασία (Νατάσα), Κατριβάνος Γεώργιος, Κατσιγιάννης Αθανάσιος, 
Κατσικάρης Δημήτριος, Κατωπόδη Ζωή (Ζέτα), Κοροβέσης Στυλιανός, Κοσμίδη 
Ευρώπη, Κούρτης Ανδρέας, Κουτσογιαννόπουλος Θεόδωρος (Θοδωρής), Κουτσούμπα 
Δέσποινα, Λάσκαρη-Κρασοπούλου Βασιλική, Λεονάρδου Πολυτίμη, Λογοθέτη 
Αικατερίνη (Κατερίνα), Λοΐζος Ηλίας, Λυμπέρη Ελένη - Κωνσταντίνα ('Ελενα), Μεθενίτης 
Σωτήριος, Μεθυμάκη Άννα, Μελάς Σταύρος, Μίχας Λεωνίδας, Μπαλάφας Γεώργιος, 
Μπαρμπαγιάννη - Αδαμοπούλου Ευγενία, Μπενετάτος Στυλιανός, Παναγιώτου 
Κωνσταντίνος, Παπαγεωργίου Νικόλαος, Παπαδάκης Νικόλαος, Παππά Παναγιώτα, 
Παππάς Στέφανος, Πρωτούλης Ιωάννης, Ρασσιάς (Ρώμας) Χαράλαμπος (Χάρης), 
Σγουρός Ιωάννης, Σιώρας Ηλίας, Σμέρος Ιωάννης, Τατάγια Χριστίνα, Τζήμερος 
Γλαύκος-Αθανάσιος, Τημπλαλέξης Γρηγόριος, Τσίχλη Μαριάνα, Χατζηπέρος 
Παναγιώτης, Χρονοπούλου Νίκη. 
 
Μη συμμετέχοντες/Απόντες: 
Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.: - 
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Χρέη υπηρεσιακών γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής κ.  
Σωτηροπούλου Ευαγγελία και κ. Ζαλοκώστα Ευανθία- Αναστασία. 
 
 

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής κ. Χρήστος Θεοδωρόπουλος, κατ’ 
εφαρμογή της παρ. 3, άρθρου 9 του Κανονισμού Λειτουργίας του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Αττικής (ΦΕΚ 1497/τ.α’/17.6.2011), αναφέρει στην ανωτέρω πρόσκληση  
ότι τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αυτής αποτελούν κατεπείγουσες περιπτώσεις 
καθώς απαιτείται η έκδοση των σχετικών αποφάσεων εντός του έτους 2021.   
 
Κατόπιν της ψηφοφορίας με ηλεκτρονική αλληλογραφία - λόγω του ιδιαίτερου 
χαρακτήρα της δια περιφοράς συνεδρίασης - εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία το κατεπείγον 
του δεύτερου θέματος προκειμένου να συμπεριληφθεί στην ημερήσια διάταξη της 
έκτακτης συνεδρίασης, κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 100 του Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ 133/τ. Α’/19-7-2018) όπως ισχύει. Ειδικότερα, σε σύνολο εκατόν ενός (101) 
συμμετεχόντων/παρόντων Περιφερειακών Συμβούλων υπερψήφισαν το κατεπείγον για 
τη συζήτηση του θέματος πενήντα ένας (57) Περιφερειακοί Σύμβουλοι και καταψήφισαν 
τριάντα (30) Περιφερειακοί Σύμβουλοι. Αναλυτικά:  
 
Υπέρ του κατεπείγοντος του θέματος ψήφισαν : 
- οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Νέα Αρχή για την Αττική» κ.κ Γ. 
Αγγελόπουλος, Μ. Αγγελοπούλου, Γ. Αδαμοπούλου, Π. Αλεβίζος, Χ. Αλεξανδράτος, Σ. 
Αλυμάρα, Στ. Αντωνάκου, Α. Αυγερινός, Μ. Βάρσου, Μ. Βιδάλη, Γ. Βλάχος, Γ. Βλάχου, 
Στ. Βοϊδονικόλας, Γ. Γεωργόπουλος, Η. Γρηγορίου, Φ. Δαλιάνη, Γ. Δημόπουλος, Σπ. 
Ευσταθόπουλος, Μ. Ζέρβα (Διαμαντή), Β. Θεοδωρακοπούλου-Μπόγρη, Χ. 
Θεοδωρόπουλος, Φ. Καλογήρου, Α. Κατσιγιάννης, Λ. Κεφαλογιάννη, Ι. Κεχρής, Β. 
Κόκκαλης, Ε. Κοσμίδη, Ε. Κοσμόπουλος, Μ. Κουρή, Α. Κούρτης, Θ. 
Κουτσογιαννόπουλος, Π. Λεονάρδου, Α. Λεωτσάκος, Στ. Μελάς, Ε. Μπαρμπαγιάννη - 
Αδαμοπούλου, Δ. Νάνου, Ν. Παπαγεωργίου, Ν. Παπαδάκης, Ν. Πέππας, Χ. Ρασσιάς 
(Ρώμας),  
- οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Ελληνική Αυγή για την Αττική» κ. Κ. 
Αγγουράς και κ. Στ. Παππάς, 
- οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Οικολογική Συμμαχία για την Περιφέρεια 
Αττικής» κ.κ. Γ. Δημητρίου, Στ. Αναστασοπούλου, Χρ. Τατάγια, 
- οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Δημιουργία-Θάνος Τζήμερος» κ.κ. Γλ. 
Τζήμερος, Δ. Βενιεράτος, Σ. Δασκαλοπούλου, 
- οι ανεξάρτητοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Δ. Αγγελάκη, Α. Αδαμοπούλου-
Κουτσογιάννη, Μ. Αναγνωστόπουλος, Δ. Ανδρεάκος, Ε. Αποστολόπουλος, Π. 
Ασημακόπουλος, Α. Βαθιώτης, Β. Γιαννακόπουλος, Ι. Σμέρος.  
 
Κατά του κατεπείγοντος του θέματος ψήφισαν :  
- οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Δύναμη Ζωής» κ.κ. Ειρ. Δούρου, Σ. 
Αγγέλης, Μ. Αθανασίου, Γ. Αλεβιζόπουλος, Χ. Αυλωνίτου, Ζ. Βαρέλη-Στεφανίδη, Ε. 
Βασιλοπούλου, Β. Βερελή, Κ. Βίτσας, Α. Θεοχάρη, Χ. Καραμάνος, Α. Κατρανίδου, Ζ. 
Κατωπόδη, Σ. Κοροβέσης, Β. Λάσκαρη-Κρασοπούλου, Α. Λογοθέτη, Γ. Μπαλάφας, Π. 
Παππά, Θ. Σχινάς, Π. Χατζηπέρος, 
- οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Αττικής» κ.κ. Ι. 
Πρωτούλης, Α. Αυγερινού, Σ. Βαλαβάνη, Σ. Μπενετάτος, Κ. Παναγιώτου, Η. Σιώρας, Γ. 
Τημπλαλέξης, Ν. Χρονοπούλου,  
- η Περιφερειακή Σύμβουλος της παράταξης «Ανυπότακτη Αττική» κ. Μ. Τσίχλη,  
- η Περιφερειακή Σύμβουλος της παράταξης «Νέα Αρχή για την Αττική» κ. E. 
Αβραμοπούλου. 
 

ΑΔΑ: 61ΦΓ7Λ7-ΠΧ6



4 

 

Απείχαν της ψηφοφορίας : 
- οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Ανεξάρτητη Αυτοδιοίκηση Αττικής» κ.κ. Ι. 
Σγουρός, Α. Αβραμίδου-Λαμπροπούλου, Σ. Αδαμόπουλος, Ε. Αλμπάνης, Ν. 
Ανδρουλακάκης, Γ. Γιομπαζολιάς, Γ. Κατριβάνος, Δ. Κατσικάρης, Ε. Λυμπέρη, Σ. 
Μεθενίτης, Α. Μεθυμάκη, Λ. Μίχας, 
 - οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αττική 
Ανταρσία σε Κυβέρνηση ΕΕ ΔΝΤ» κ. Δ. Κουτσούμπα και κ. Η. Λοΐζος. 
 
O Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής κ. Χρήστος Θεοδωρόπουλος έθεσε 
υπ’ όψιν του Περιφερειακού Συμβουλίου, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, τηνυπ’ 
αριθμ. πρωτ. 1074140/15-12-2021 εισήγηση της Δ/νσης Αγροτικής & Κτηνιατρικής 
Πολιτικής Περιφέρειας Αττικής που έχει ως εξής: 
 
Σχετικά: 
1. Το άρθρο 163 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 
όπως κάθε φορά ισχύει. 

2. Την με αριθ. 37419/13479/8-5-2018 (ΦΕΚ 1661/ τ. Β΄/ 11-05-2018) Απόφαση του 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «Έγκριση της 121/2018 απόφασης 
του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης - 
επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής». 

3. Την υπ’ αριθ. 864073/14-10-2021 (ΦΕΚ 4832/τ ́B/19-10-2021) Απόφαση 
Περιφερειάρχη Αττικής «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, 
Περιφερειακούς Συμβούλους στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής 
και Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον 
Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής, σε Προϊσταμένους Γενικών 
Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Αυτοτελών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αττικής και 
σε Προϊσταμένους Τμημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της 
Περιφέρειας Αττικής». 

4. 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. 

5. Την υπ’ αρ. πρωτ.223/2018 (ΑΔΑ: 68ΒΜ7Λ7-ΤΕ5) απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου περί α) «έγκρισης 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.)» και β) 
διάθεσης πίστωσης ποσού 4.500€ ως ετήσια συνδρομή της Περιφέρειας Αττικής για 
την συμμετοχή της στο δίκτυο A.R.E.P.O για τα έτη 2018-2019-2020. 

6. Την υπ’ αρ. 2638/2018 (ΑΔΑ: 7ΥΡ97Λ7-ΘΗ4) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  
περί έγκρισης πολυετούς δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 4.500,00€  
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ετησίως για την κάλυψη ετήσιας συνδρομής της 
Περιφέρειας Αττικής για τα έτη 2018-2019-2020, στην ΄Ενωση Ευρωπαϊκών 
Περιφερειών για τα Προϊόντα Γεωγραφικών Ενδείξεων (Association of European 
Regions for Products of origin./ A.R.E.P.O.). 

 
 
ΓΕΝΙΚΑ 
Το 1992, με τον κανονισμό 2081/92, η Ευρωπαϊκή Ένωση θέσπισε για πρώτη φορά το 
καθεστώς για την προστασία των Γεωγραφικών Ενδείξεων και των ονομασιών 
προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων και στη συνέχεια, με τον 
κανονισμό 2082/92, το καθεστώς για τις βεβαιώσεις ιδιοτυπίας των γεωργικών 
προϊόντων και τροφίμων. Με την τελευταία αναθεώρηση, του  Καν(Ε.Ε.)1151/2012 του 
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Νοεμβρίου 2012 «για τα 
συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων» έχουν προστεθεί και 
άλλα σχήματα ποιότητας όπως, οι προαιρετικές ενδείξεις «Προϊόν Ορεινής Παραγωγής», 
«Προϊόν Νησιωτικής Γεωργίας» κ.λ.π. 
Σύμφωνα με τους παραπάνω κανονισμούς και στο πλαίσιο του επαναπροσδιορισμού 
της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (Κ.Γ.Π.), οι αγρότες έχουν τη δυνατότητα να στραφούν 
σε μορφές ολοκληρωμένης ανάπτυξης της υπαίθρου, μέσω της διαφοροποίησης της 
γεωργικής παραγωγής. 
Οι Γεωγραφικές Ενδείξεις αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία των περιοχών προέλευσης 
και γι’ αυτό το λόγο προστατεύονται σε Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο μέσω διμερών 
συμφωνιών της Ε.Ε. με τρίτες χώρες. 
Επιπλέον παρέχεται η δυνατότητα, στους παραγωγούς (ιδίως των μειονεκτικών και 
απομακρυσμένων περιοχών) να προωθήσουν ευκολότερα τα προϊόντα τους που 
παρουσιάζουν εξειδικευμένα και μοναδικά χαρακτηριστικά, πετυχαίνοντας καλύτερες 
τιμές στην αγορά. Έτσι, αφ’ ενός μεν βελτιώνεται το εισόδημά τους και αφ’ ετέρου οι 
καταναλωτές μπορούν πλέον να αγοράζουν προϊόντα ποιοτικά, με εγγυήσεις για τη 
παραγωγή, επεξεργασία και  πιστοποίηση της γεωγραφικής καταγωγής τους. 
Η χώρα μας διαθέτει ένα μακρύ κατάλογο προϊόντων γεωγραφικής ένδειξης (Π.Ο.Π.-
Π.Γ.Ε.-Ε.Π.Ι.Π.) με 282 προϊόντα εκ των οποίων τα 148 είναι οίνοι ΠΟΠ/ΠΓΕ,  από το 
σύνολο των περίπου 3.548 προϊόντων γεωγραφικών ενδείξεων των 27 κρατών - μελών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 273 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. 
 
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 
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  
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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 19 οίνους 
Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης, από τους 148 οίνους Προστατευόμενης 
Γεωγραφικής Ένδειξης της χώρας. Επιπλέον ο κατάλογος των προϊόντων Γεωγραφικής 
ένδειξης της Περιφέρειας Αττικής συμπληρώνεται από 5 προϊόντα Π.Ο.Π. και Π.Γ.Ε. 
 

Προστατευόμενη 
Γεωγραφική Ένδειξη 

(ΠΓΕ) 

Protected 
Geographical 

Indication (PGI) 
Ημερομηνία εγγραφής 

1. Ανάβυσσος Anavyssos 1/8/2009 

2. Αττική Attiki 16/4/2004 

3. Γεράνεια Gerania 1/8/2009 

4 Μαρκόπουλο Markopoulo 16/4/2004 

5. Ίλιον Ilion 16/4/2004 

6. Παλλήνη Pallini 16/4/2004 

7. Πλαγιές Κιθαιρώνα 
Slopes of 
Kithairona 

16/4/2004 

8. Πλαγιές Πάρνηθας Slopes of Parnitha 1/8/2009 

9. Πλαγιές Πεντελικού Slopes of Pendeliko 1/8/2009 

10. Ρετσίνα Αττικής Retsina of Attiki 16/4/2004 

11. Ρετσίνα Κορωπίου Retsina of Koropi 16/4/2004 

12. 
Ρετσίνα 

Μαρκοπούλου 
Retsina of 

Markopoulo 
16/4/2004 

13. Ρετσίνα Μεγάρων Retsina of Megara 16/4/2004 

14. Ρετσίνα Μεσογείων Retsina of Mesogia 16/4/2004 

15. Ρετσίνα Παιανίας Retsina of Peania 16/4/2004 

16. Ρετσίνα Παλλήνης Retsina of Pallini 16/4/2004 

17. Ρετσίνα Πικερμίου Retsina of Pikermi 16/4/2004 

18. Ρετσίνα Σπάτων Retsina of Spata 16/4/2004 

19. Σπάτα Spata 1/8/2009 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (ΠΟΠ) ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ (ΠΓΕ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΑΤΤΙΚΗΣ στα πλαίσια του Καν.(ΕΟΚ) αριθ.510/06 του Συμβουλίου 

 
ΠΡΟΪΟΝ-

ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΟΠ 

ή ΠΓΕ 
Ημερομηνία εγγραφής 

1. 
Φυστίκι 

Μεγάρων 
ΠΟΠ 02/07/1996 

2. Φυστίκι Αίγινας ΠΟΠ 02/07/1996 

3. 
Σύκα 

Βραβρώνας 
ΠΓΕ 02/07/1996 
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Μαρκόπουλου 
Μεσογείων 

4. 

Εξαιρετικό 
παρθένο 

ελαιόλαδο 
Τροιζηνίας 

ΠΟΠ 13/07/2007 

5. Φέτα  ΠΟΠ 15/10/2002 

 
Τα στοιχεία προέρχονται από Μητρώο Γεωγραφικών Ενδείξεων της ΕΕ eAmbrosia και 
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 34 ευρωπαϊκές περιφέρειες από 8 χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης όπως η Γαλλία, η Ισπανία, η Ιταλία, η Πορτογαλία, η Πολωνία, η Γερμανία, η 
Ελλάδα (Κρήτη, Ήπειρος, Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, Αττική και Δυτική Μακεδονία) 
και πάνω από 700 ενώσεις παραγωγών που αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 
50% των προϊόντων γεωγραφικής ένδειξης της Ε.Ε. 
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 
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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 (με τηλεδιάσκεψη 20/10/2021), το ποσό της 
ετήσιας συνδρομής διατηρείται και για το 2022 στα 4.500 €.  
ΔΡΑΣΕΙΣ AREPO ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ. 
Από το 2017 έως το 2021 την  προεδρία του AREPO κατείχε η Περιφέρεια Κρήτης. Μετά 
τη γενική Συνέλευση τον Οκτώβριο του 2021 η Περιφέρεια Εξτρεμαδούρα της Ισπανίας 
ανέλαβε την Προεδρία. Το 2021 η ένωση υποδέχτηκε νέα μέλη καθώς και νέα 
συνδεδεμένα μέλη. 
Η λειτουργία του  AREPO βελτιώθηκε με τη δημιουργία εκτελεστικού συμβουλίου με τρία 
μέλη αντί για 12 του αρχικού διοικητικού συμβουλίου. 
Υπό την εντολή της Προεδρίας της Περιφέρειας Κρήτης, έχουν πραγματοποιηθεί 
τέσσερις φυσικές Γενικές Συνελεύσεις σε Κρήτη (2017), Βρυξέλλες (Μάρτιος 2018 και 
Οκτώβριος 2019), Θεσσαλονίκη (2019) και στη συνέχεια διαδικτυακά (2020 και 2021). 
Η AREPO έχει διοργανώσει αρκετές διαδικτυακές συναντήσεις για να ενισχύσει τους 
δεσμούς με τα μέλη του καθώς και να τα ενημερώνει διαρκώς και να τα εμπλέκει στις 
εργασίες που πραγματοποιούνται σε συγκεκριμένα θέματα. 
Την τρέχουσα περίοδο η Ένωση AREPO επικεντρώθηκε στις εξελίξεις των πολιτικών 
της Ε.Ε. στον τομέα των τροφίμων (Κοινή Γεωργική Πολιτική, Πολιτική Ποιότητας, 
Πολιτική Προώθησης, Πολιτική Εμπορίου). Επίσης, στις διμερείς εμπορικές συμφωνίες, 
στο νέο θέμα των μη αγροτικών Γεωγραφικών Ενδείξεων, στα κρασιά προέλευσης και 
στη στρατηγική «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο» σχετικά με τη διατροφική επισήμανση 
(Nutri-Score) στη συσκευασία τροφίμων καθώς και στο μακροπρόθεσμο όραμα της ΕΕ 
για τις αγροτικές περιοχές.  
Η AREPO συνέβαλε στη διαβούλευση για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική με ένα 
έγγραφο θέσης που ζητά «Μια νέα ΚΑΠ για τρόφιμα υψηλής ποιότητας», 
υπογραμμίζοντας τον αντίκτυπο των ΓΕ στην παροχή σημαντικών 
κοινωνικοοικονομικών και περιβαλλοντικών δημόσιων αγαθών. 
Η AREPO σκοπεύει να δημιουργήσει στρατηγική συνεργασία με άλλους οργανισμούς 
που ασχολούνται με τον τουρισμό (συγκεκριμένα, Necstour και Eurogites) προκειμένου 
να εντοπίσει νέους τομείς συνεργασίας, όπως ο αγροτουρισμός, ο αγροτικός τουρισμός 
και ο αργός τουρισμός, με στόχο να αναζωπυρώσει τη σύνδεση μεταξύ AREPO και των 
περιοχών της. 
Σύμφωνα με τη στρατηγική που καθορίστηκε από τη Γενική Συνέλευση, η AREPO 
συνεχίζει να παρακολουθεί το θέμα των οίνων προέλευσης στο πλαίσιο της 
Διακομματικής Ομάδας του ΕΚ για τα κρασιά, τα αλκοολούχα ποτά και τα ποιοτικά 
τρόφιμα. Τέλος, σε συνεργασία με την oriGIn EU και την EFOW - την Ευρωπαϊκή 
Ομοσπονδία Οίνων Προέλευσης - η AREPO ετοίμασε μια θέση για την προστασία των 
ΓΕ τροφίμων και κρασιού στις ηλεκτρονικές αγορές. 
 
Στόχος της Περιφέρειας Αττικής είναι η προστασία των προϊόντων γεωγραφικών 
ενδείξεων Αττικής αλλά και ευρύτερα να συμβάλλει στην προστασία των προϊόντων 
γεωγραφικών ενδείξεων όλης της Ελλάδας καθώς οι Γεωγραφικές Ενδείξεις αποτελούν 
πνευματική ιδιοκτησία των περιοχών προέλευσης και γι’ αυτό το λόγο προστατεύονται 
σε Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο μέσω διμερών συμφωνιών της Ε.Ε. με τρίτες χώρες. 
Η συμμετοχή στην AREPO προσφέρει επίσης 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. 
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Μέσω των συναντήσεων η Περιφέρεια Αττικής  είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί για τις 
απόψεις  των άλλων περιφερειών όσον αφορά στα προϊόντα γεωγραφικών ενδείξεων, 
να αναπτύξει τις θέσεις της και να συμμετάσχει στις ψηφοφορίες. 
Παράλληλα μπορεί να διαδραματίζει 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 μπορούμε να 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. 
Η Περιφέρεια Αττικής έλαβε μέρος στις διαδικτυακές συναντήσεις τόσο στις γενικές 
συνελεύσεις όσο και σε επιμέρους θέματα, όπως για το σημαντικό θέμα της 
επιχειρούμενης από την Ε.Ε. υποχρεωτικής επισήμανσης των τροφίμων (Nutri-Score), 
στο πλαίσιο της στρατηγικής «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο» (Farm 2 Fork), καθώς αδικεί 
κατάφορα τα παραδοσιακά προϊόντα και τη βιωσιμότητα παραδοσιακών μοντέλων 
διατροφής. Συγκεκριμένα, το προτεινόμενο σύστημα Nutri-score, κατηγοριοποιεί τα 
τρόφιμα σε 5 κατηγορίες, λαμβάνοντας υπόψη μόνο ορισμένα από τα 
χαρακτηριστικά  και πιο συγκεκριμένα τις θερμίδες, την ποσότητα λίπους, την ποσότητα 
κορεσμένου λίπους και την περιεκτικότητα σε αλάτι και σε σάκχαρα, χωρίς να 
αξιολογείται συνολικά το διατροφικό προφίλ του τροφίμου.  Η συλλήβδην “ενοχοποίηση” 
τροφίμων λόγω υψηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά, αλάτι και σάκχαρα ή λόγω υψηλής 
θερμιδικής αξίας, μη λαμβάνοντας  υπόψη άλλα κρίσιμα χαρακτηριστικά, όπως την 
περιεκτικότητα σε χρήσιμα και υγιεινά συστατικά σε μια ισορροπημένη δίαιτα, μπορεί να 
οδηγήσει σε λανθασμένες και απλουστευτικές επιλογές τον καταναλωτή. Δεν 
διευκολύνει, αντίθετα αναιρεί την υιοθέτηση ολοκληρωμένων διατροφικών 
κατευθύνσεων και υγιεινότερων διαιτητικών συνηθειών!  
Αξιολογώντας την μέχρι τώρα συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής στο δίκτυο εκτιμούμε 
ότι η συμβολή του δικτύου στα θέματα που άπτονται σε προϊόντα γεωγραφικών 
ενδείξεων είναι σημαντική ακόμα περισσότερο σήμερα που βάλλονται οι μικροί 
παραγωγοί και τα παραδοσιακά σχήματα διατροφής.    
 
Ως εκ τούτου εισηγούμαστε: 

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

• Την έγκριση διάθεσης 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 2021, 
2022 και 2023.  

 
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
 
Α) Την έγκριση σκοπιμότητας για τη συνέχιση της 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) Την έγκριση διάθεσης 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 2021, 2022 
και 2023. 
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Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν :  
- οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Αττικής» κ.κ. Ι. 
Πρωτούλης, Α. Αυγερινού, Σ. Βαλαβάνη, Σ. Μπενετάτος, Κ. Παναγιώτου, Η. Σιώρας, Γ. 
Τημπλαλέξης, Ν. Χρονοπούλου,  
- ο ανεξάρτητος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Μ. Αναγνωστόπουλος. 
 
Απείχαν της ψηφοφορίας : 
- οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αττική 
Ανταρσία σε Κυβέρνηση ΕΕ ΔΝΤ» κ.κ. Δ. Κουτσούμπα, Η. Λοΐζος, 
- η Περιφερειακή Σύμβουλος της παράταξης «Ανυπότακτη Αττική» κ. Μ. Τσίχλη.  
 
 
Η παρούσα απόφαση, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010, όπως 
ισχύει, θα ανακοινωθεί από τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου στην πρώτη, μετά τη 
λήψη της απόφασης, τακτική συνεδρίαση. 

 

 
 
 

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

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ  

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ 
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