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Ταχ. Κώδικας: 54123 
Πληροφορίες: Ι. Αλεξόπουλος, Χ. Σάββα, Σ. Καλλίδου 
Τηλ.: 2310 379332, 22310 379263, 310 379360 
Τηλ/πο: 2310 285250 
e-mail: alexopoulos@mathra.gr, savva@mathra.gr, 
skallidou@mathra.gr 
 

Θέμα: Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων επιχορήγησης δράσεων για το έργο «Οργάνωση 
και Επιχορήγηση Δράσεων προώθησης στοιχείων Πολιτιστικής Κληρονομιάς - Παραδοσιακών 
τοπικών Προϊόντων στη Μακεδονία και Θράκη», με διακριτικό τίτλο “ΠΑΡΑΓΩ”. 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

Τις διατάξεις: 

1. Της νομοθεσίας που διέπει τις Δημόσιες Επενδύσεις και ειδικά τις διατάξεις του ν. 2212/52 

(ΦΕΚ Α’ 266), του Ν.Δ. 2957/54 και το άρθρο 18 του ν. 2515/1997. 

2. Του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

3. Του ν. 3861/10 (ΦΕΚ Α’ 112) Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 

και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

“Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις. 

4. Του άρθρου 41 του ν. 4129/13 (ΦΕΚ Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 

Συνέδριο». 

5. Του Π.Δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ Α’ 180), όπως ισχύει. 

6. Του Π.Δ. 23/2019 (ΦΕΚ Α’ 28) «Διορισμός Υπουργού, Αναπληρωτή Υπουργού και 

Υφυπουργών». 

7. Την υπ’ αριθ. 13901/27-02-2019 (ΦΕΚ Β’ 717) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του 

Υπουργού Εσωτερικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Εσωτερικών, Ελευθερία 

Χατζηγεωργίου». 

8. Την υπ’ αριθμ. 44558/22-04-2019 (ΑΔΑ: ΩΥΦΡ465ΧΙ8-ΚΤ2) απόφαση του Υφυπουργού 

Οικονομίας και Ανάπτυξης για την ένταξη του Προγράμματος στο Εθνικό σκέλος του ΠΔΕ 2019 

του υπουργείου Εσωτερικών (τομέας Μακεδονίας και Θράκης). 
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Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

Απευθύνουμε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση των δράσεων του έργου 

«Οργάνωση και Επιχορήγηση Δράσεων προώθησης στοιχείων Πολιτιστικής Κληρονομιάς - 

Παραδοσιακών τοπικών Προϊόντων στη Μακεδονία και Θράκη» εφεξής έργο, με ενάριθμο 

2019ΣΕ03900002 του Εθνικού Σκέλους του ΠΔΕ, του Υπουργείου Εσωτερικών – Τομέας 

Μακεδονίας και Θράκης, συνολικού προϋπολογισμού εκατόν εβδομήντα έξι χιλιάδων και 

τετρακοσίων ευρώ (176.400 €). 

1. Περιεχόμενο Πρόσκλησης 

Η πρόσκληση αφορά στην επιχορήγηση φορέων σύμφωνα με την παρ. 2, που θα αναλάβουν 

δράσεις για την υλοποίηση του έργου. 

1.1. Το έργο διακρίνεται στα κάτωθι υποέργα: 

• Υποέργο 1: Ενίσχυση της διαδικασίας σύνταξης, υποβολής και τεκμηρίωσης τεχνικών 

φακέλων από διεπιστημονική ομάδα των δικαιούχων φορέων, για πιστοποίηση νέων 

παραδοσιακών τοπικών προϊόντων με κατοχύρωση σημάνσεων ποιότητας ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ, 
σύμφωνα με τον Κανονισμό 1151/2012 της Ε.Ε, όπως ισχύει. 

• Υποέργο 2: Το υποέργο αφορά σε δράσεις που σχετίζονται με τα 58 κατοχυρωμένα 

προϊόντα ΠΟΠ/ΠΓΕ της Μακεδονίας και της Θράκης. Επιχορηγείται η παραγωγή έντυπου 

ενημερωτικού υλικού, η δημιουργία ιστοσελίδας, η συμμετοχή σε εκθέσεις εσωτερικού ή 

εξωτερικού, η διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων και ενημερωτικών ημερίδων. 

1.2. Σκοποί του έργου είναι: 

• Η ανάδειξη και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς του κάθε τόπου. 

• Η ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας. 

• Η σύνδεση των προϊόντων και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους με τη βιοποικιλότητα, 

τον παραδοσιακό τρόπο παραγωγής και μεταποίησης, τον πολιτισμό, τα ήθη και τα έθιμα 

της παραγωγής των τοπικών κοινωνιών. 

• Η ενίσχυση ορεινών, ημιορεινών, παραμεθόριων και μειονεκτικών περιοχών. 

• Η προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας της κάθε περιοχής. 

• Η παραγωγική και κοινωνική ανασυγκρότηση των τοπικών κοινωνιών της Μακεδονίας και 

Θράκης. 

1.3. Αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου είναι: 

• Η βιωσιμότητα των τοπικών κοινωνιών. 

• Η προάσπιση και προστασία τόσο των παραγωγών όσο και των καταναλωτών που 

εμπλέκονται στην παραγωγή τοπικών παραδοσιακών προϊόντων. 

• Η ανάπτυξη του αγροτουρισμού και τουρισμού μέσω της διασύνδεσής τους με τον 

πολιτισμό και τα τοπικά παραδοσιακά προϊόντα. 

• Η παροχή σαφούς ενημέρωσης των καταναλωτών για στοιχεία των τοπικών παραδοσιακών 

προϊόντων. 
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• Η προώθηση και αξιοποίηση στοιχείων πολιτιστικής κληρονομιάς – παραδοσιακών τοπικών 

προϊόντων. 

• Η διασύνδεση τοπικών παραγωγών με τον τουρισμό στο πλαίσιο της πολιτικής για την 

παραγωγική ανασυγκρότηση της Μακεδονίας και Θράκης. 

2. Δικαίωμα συμμετοχής - Δυνητικοί Δικαιούχοι 

Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων συμμετοχής έχουν αποκλειστικά ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Συλλογικής και 

Κοινωνικής Ωφέλειας, Ομάδες Παραγωγών, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, Αγροτουριστικοί 

Συνεταιρισμοί Γυναικών και Συνεργατικά Σχήματα και Δίκτυα-ΑΜΚΕ μη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα, Παραγωγής και Προώθησης ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ προϊόντων. 

Οι ως άνω δυνητικοί δικαιούχοι πρέπει: 

Να έχουν την έδρα τους σε μία από τις Περιφερειακές Ενότητες της Μακεδονίας και της Θράκης ή 

να μπορούν να αποδείξουν ότι λειτουργούν νόμιμα ενεργά παραρτήματά τους στις ανωτέρω 

περιφερειακές ενότητες τα τελευταία δύο (2) χρόνια, ανεξαρτήτως της κύριας έδρας. 

Οι δυνητικοί δικαιούχοι δεν μπορούν να είναι μέλη του Μητρώου Φορέων Γενικής Κυβέρνησης 

και γενικά νομικά πρόσωπα εποπτευόμενα και επιχορηγούμενα καθ’ οιονδήποτε τρόπο από το 

δημόσιο. 

Κάθε δυνητικός δικαιούχος έχει δικαίωμα να υποβάλλει μόνο μία αίτηση ανά ΑΦΜ για δράση 

που αφορά σε ένα υποέργο. 

3. Οικονομικά Στοιχεία Πρόσκλησης 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται σε εκατόν εβδομήντα έξι χιλιάδες και 

τετρακόσια ευρώ (176.400 €). 

Για το Υποέργο 1, προϋπολογισμού εκατόν δέκα χιλιάδων και τετρακοσίων ευρώ (110.400 €), το 

ποσό επιχορήγησης, το οποίο αφορά σε επιλέξιμες πραγματικές δαπάνες συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ, ορίζεται ως εξής: 

• Έως 3.000 €, για τη σύνταξη τεχνικών φακέλων από διεπιστημονική ομάδα του φορέα, για 

πιστοποίηση νέων παραδοσιακών τοπικών προϊόντων με κατοχύρωση σήμανσης ποιότητας 
ΕΠΙΠ. 

• Έως 5.000 €, για τη σύνταξη τεχνικών φακέλων από διεπιστημονική ομάδα του φορέα, για 

πιστοποίηση νέων παραδοσιακών τοπικών προϊόντων με κατοχύρωση σήμανσης ποιότητας 
ΠΟΠ/ΠΓΕ Φυτικής Παραγωγής. 

• Έως 10.000 €, για τη σύνταξη τεχνικών φακέλων από διεπιστημονική ομάδα του φορέα, για 

πιστοποίηση νέων παραδοσιακών τοπικών προϊόντων με κατοχύρωση σήμανσης ποιότητας 
ΠΟΠ/ΠΓΕ Ζωικής Παραγωγής. 

Για το Υποέργο 2, προϋπολογισμού εξήντα έξι χιλιάδων ευρώ (66.000 €), το ποσό επιχορήγησης 

για κάθε δικαιούχο ορίζεται έως 3.000 € και αφορά σε επιλέξιμες πραγματικές δαπάνες 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

Για το ύψος της επιχορήγησης σε κάθε δράση θα ληφθούν υπόψη τα συγκριτικά, ιστορικά κόστη 

της αγοράς. 
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4. Διάρκεια Υλοποίησης Έργου 

Το έργο υλοποιείται από 05.07.2019 έως 27.09.2019. 

5. Οδηγίες Υποβολής Αιτήσεων – Δικαιολογητικά 

Οι ενδιαφερόμενοι δυνητικοί δικαιούχοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους υπογεγραμμένες από το 

νόμιμο εκπρόσωπό τους στην κάτωθι διεύθυνση: 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (TOMEAΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ, ΤΚ. 541 23, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Η υποβολή ξεκινά από 20/05/2019 και ολοκληρώνεται στις 17/06/2019 και ώρα 12:00. Η υποβολή 

μπορεί να γίνει είτε ταχυδρομικά είτε με αυτοπρόσωπη κατάθεση στο πρωτόκολλο του 

Υπουργείου Εσωτερικών, Τμήμα Γραμματείας γρ. 210, 2ος όροφος, Αγίου Δημητρίου, Διοικητήριο, 

Θεσσαλονίκη. Οι αιτήσεις που αποστέλλονται ταχυδρομικά ή με εταιρία ταχυμεταφορών και 

φέρουν ημερομηνία και σφραγίδα αποστολής από το ταχυδρομείο 17/06/2019 γίνονται δεκτές. 

Η αίτηση επιχορήγησης, που επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι στο τέλος της παρούσας, 

συμπληρωμένη σε όλα τα πεδία, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του 

φορέα συνοδεύεται υποχρεωτικά από: 

1. Καταστατικό του φορέα και τυχόν τροποποιήσεις του, απ’ όπου προκύπτει ότι στους 

σκοπούς του φορέα προβλέπεται η ανάληψη αντίστοιχων δράσεων και ότι στις πηγές 

χρηματοδότησης προκύπτει ότι μπορεί να χρηματοδοτηθεί από το δημόσιο. 

2. Βεβαίωση ΔΟΥ, σε περίπτωση που λειτουργεί παράρτημα του φορέα στις Περιφερειακές 

Ενότητες Μακεδονίας και Θράκης. 

3. Πιστοποιητικό δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί μη λύσης – μη διάλυσης της εταιρείας 

του τελευταίου τριμήνου. 

4. Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα εν ισχύ. 

5. Βεβαίωση ύπαρξης επίσημου τραπεζικού λογαριασμού στο όνομα του φορέα. ΙΒΑΝ 

τραπεζικού λογαριασμού, είτε με απλή φωτοτυπία της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου 

τράπεζας με πρώτο όνομα τον δικαιούχο, είτε με βεβαίωση της τράπεζας. 

6. Πρακτικό συγκρότησης του Δ.Σ. με αναφορά στο νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα. 

7. Απόφαση φορέα για το αίτημα επιχορήγησης. 

8. Οικονομικός απολογισμός έτους 2018. 

9. Απολογισμός δράσεων για το τελευταίο έτος (2018). 

10. Αποδεικτικά για έργα και δράσεις που υλοποίησε ο αιτών φορέας κατά την τελευταία 2ετία 

(αποφάσεις ΔΣ, αποδεικτικά δημοσιότητας δράσεων στον τύπο ή στο διαδίκτυο, 

φωτογραφικό υλικό). 

11. Αποδεικτικό κατάθεσης οικονομικών στοιχείων στο Ελεγκτικό Συνέδριο κατά το άρθρο 41 

του ν. 4129/13 (έτους 2018) ή υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης περί μη αποδοχής 

επιχορήγησης από οποιοδήποτε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης κατά το έτος 2018. 

ΑΔΑ: 6ΜΠΖ465ΧΘ7-1ΙΟ



5 

 

12. Αποδεικτικό ανάρτησης απολογιστικών στοιχείων δαπανών στη Διαύγεια σύμφωνα με το 

άρθρο 10 Β του ν. 3861/10 αν έχουν επιχορηγηθεί με ποσό άνω των 3.000 € ή διαφορετικά 

Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχουν λάβει επιχορήγηση άνω των 3.000 € (έτους 2018). 

13. Διαγνωστική Έκθεση τεκμηριωμένη και βιβλιογραφία, συμπληρωμένη σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 

και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 668/2014, όπως ισχύουν, και υπογεγραμμένη αρμοδίως από 

το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα καθώς και από την επιστημονική ομάδα του φορέα 

(Υποέργο 1). Η Διαγνωστική Έκθεση, επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ στο τέλος της 

παρούσας. 

6. Διαδικασία Επιλογής και Ένταξης 

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα ολοκληρωθεί για κάθε ένα από τα δύο Υποέργα, ως εξής: 

Υποέργο 1 

α) Έλεγχος Πληρότητας αιτήσεων και δικαιολογητικών από το αρμόδιο Τμήμα Περιβάλλοντος, 

Πολιτισμού και Αθλητισμού. 

β) Αξιολόγηση των αιτήσεων των φορέων ως προς τις Προδιαγραφές Διαγνωστικής Έκθεσης του 

Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 και του Κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 668/2014, όπως ισχύουν, από επταμελή Επιστημονική Επιτροπή Αξιολόγησης, που θα 

οριστεί με απόφαση της Υφυπουργού Εσωτερικών και η οποία θα συνεπικουρεί στο έργο της την 

αρμόδια οργανική μονάδα που είναι το Τμήμα Περιβάλλοντος, Πολιτισμού και Αθλητισμού. 

Για την επιλογή των δυνητικών δικαιούχων ισχύουν ισόβαθμα και θα αξιολογηθούν συγκριτικά, τα 

κάτωθι κριτήρια: 

1. Τεκμηρίωση της προτεινόμενης δράσης βάσει της Διαγνωστικής Έκθεσης του Κανονισμού 

(ΕΚ) αριθ. 510/2006, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

668/2014, όπως ισχύουν. 

2. Τεκμηρίωση των επιπτώσεων των δράσεων στην τοπική οικονομία και κοινωνία. 

γ) Εισήγηση της αρμόδιας οργανικής μονάδας στην Υφυπουργό Εσωτερικών για την έκδοση 

σχετικών αποφάσεων έγκρισης επιχορήγησης των προτεινόμενων δράσεων. 

δ) Έκδοση υπουργικών αποφάσεων και κοινοποίηση στους τελικούς δικαιούχους. 

Υποέργο 2 

α) Έλεγχος Πληρότητας αιτήσεων και δικαιολογητικών από το αρμόδιο Τμήμα Περιβάλλοντος, 

Πολιτισμού και Αθλητισμού. 

β) Αξιολόγηση των Προτάσεων για τις οποίες ολοκληρώθηκε ο έλεγχος πληρότητας, από επταμελή 

Επιστημονική Επιτροπή Αξιολόγησης, που θα οριστεί με απόφαση της Υφυπουργού Εσωτερικών 

και θα συνεπικουρεί στο έργο της την αρμόδια οργανική μονάδα. 

Για την επιλογή των δυνητικών δικαιούχων ισχύουν ισόβαθμα και θα αξιολογηθούν συγκριτικά, τα 

κάτωθι κριτήρια: 

1. Συνάφεια της προτεινόμενης δράσης με το υποέργο, τους σκοπούς και τα αναμενόμενα 

αποτελέσματά του καθώς και με τις Εθνικές και Ευρωπαϊκές πολιτικές για τα προϊόντα 

ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ. 
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2. Τεκμηρίωση των επιπτώσεων των δράσεων στον αγροτουρισμό και τουρισμό και στην 

προώθηση των τοπικών παραδοσιακών προϊόντων και τροφίμων. 

3. Εμπειρία υλοποίησης δράσεων, σχετικές με την προβολή και την προώθηση τοπικών 

παραδοσιακών προϊόντων. 

γ) Εισήγηση της αρμόδιας οργανικής μονάδας στην Υφυπουργό Εσωτερικών για την έκδοση 

σχετικών αποφάσεων έγκρισης επιχορήγησης των προτεινόμενων δράσεων. 

δ) Έκδοση υπουργικών αποφάσεων και κοινοποίηση στους τελικούς δικαιούχους. 

7. Επιλέξιμες Δαπάνες 

Είναι οι συνδεδεμένες με τις προγραμματισμένες δράσεις του τελικού δικαιούχου που θα 

πραγματοποιηθούν εντός τριμήνου υλοποίησης του έργου, και είναι σύμφωνες με τον 

προϋπολογισμό που έχουν καταθέσει στην αίτησή τους ενώ δεν είναι επιλέξιμες οι λειτουργικές 

δαπάνες του τελικού δικαιούχου καθώς και οι δράσεις που έχουν σκοπό την παραγωγή εσόδων ή 

έχουν χρηματοδοτηθεί από οποιαδήποτε άλλη πηγή χρηματοδότησης. 

8. Καταβολή Επιχορήγησης 

Για την καταβολή της επιχορήγησης οι τελικοί δικαιούχοι θα πρέπει να προσκομίσουν, από 

05.07.2019 έως 27.09.2019, στο Τμήμα Περιβάλλοντος, Πολιτισμού και Αθλητισμού: 

1. Τα παραστατικά που σχετίζονται με τις δαπάνες των δράσεων τους, 

2. IBAN, τραπεζικού λογαριασμού εφόσον υπάρχει μεταβολή σε σχέση με αυτό που 

υποβλήθηκε αρχικά, 

3. Φορολογική ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων από την κεντρική διοίκηση, 

4. Ασφαλιστική ενημερότητα, 

5. Αποδεικτικό κατάθεσης οικονομικών στοιχείων στο Ελεγκτικό Συνέδριο κατά το άρθρο 41 

του ν. 4129/13 (έτους 2018) ή υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης περί μη αποδοχής 

επιχορήγησης από οποιοδήποτε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης κατά το έτος 2018, 

6. Αποδεικτικό ανάρτησης απολογιστικών στοιχείων δαπανών στη Διαύγεια σύμφωνα με το 

άρθρο 10 Β του ν. 3861/10 αν έχουν επιχορηγηθεί με ποσό άνω των 3.000 € ή διαφορετικά 

Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχουν λάβει επιχορήγηση άνω των 3.000 € (έτους 2018). 

7. Υποβολή στοιχείων του υλοποιηθέντος έργου στο πλαίσιο του Προγράμματος “ΠΑΡΑΓΩ” 

του τομέα Μακεδονίας και Θράκης του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Ειδικότερα για το Υποέργο 1, οι φορείς που έχουν επιλεγεί, θα πρέπει επιπλέον των ανωτέρω, να 

προσκομίσουν, στο Τμήμα Περιβάλλοντος, Πολιτισμού και Αθλητισμού, τα παρακάτω: 

1. Τον Τεχνικό Φάκελο, με πλήρη τεκμηρίωση, που έχει συνταχθεί από αυτούς κατά το 

διάστημα υλοποίησης έργου. 

2. Υλικό μίας (1) τουλάχιστον διεπιστημονικής και κοινωνικής διαβούλευσης του φορέα 

(Πρόσκληση, Πρακτικά, δημοσιότητα κλπ), για την οποία οφείλουν να έχουν ενημερώσει 

την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών (τομέας Μακεδονίας και Θράκης), έτσι 

ώστε να υπάρξει παρουσία και των στελεχών του Υπουργείου που συμμετείχαν στην 

αξιολόγηση του έργου. 

3. Πρωτόκολλο του Τεχνικού Φακέλου από το ΥΠΑΑΤ-αποδεικτικό της κατάθεσής του στην εν 

λόγω υπηρεσία. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Θα προηγηθεί ο Έλεγχος Πληρότητας των Τεχνικών Φακέλων και Προέγκριση 
από την Επιστημονική Επιτροπή Αξιολόγησης του Υπουργείου Εσωτερικών (τομέας 
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Μακεδονίας και Θράκης) και στη συνέχεια οι φορείς θα υποβάλλουν την Πρότασή τους 
στο ΥΠΑΑΤ (Διεύθυνση Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας, Τμήμα ΠΟΠ ΠΓΕ 
ΕΠΙΠ, Ταχ. Διεύθυνση: Λεωφ. Αθηνών 58, ΤΚ 104 41, Αθήνα) ώστε να λάβουν το 
ζητούμενο πρωτόκολλο. 

Η καταβολή της επιχορήγησης θα πραγματοποιηθεί αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διοικητικής 

διαδικασίας που προβλέπεται για τον έλεγχο, την εκκαθάριση και την πληρωμή, κατά τις κείμενες 

διατάξεις. 

9. Δημοσιότητα 

Η παρούσα να κοινοποιηθεί στο Τμήμα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για ανάρτηση στον ιστότοπο 

της υπηρεσίας www.mathra.gr. 

 

 
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 

 

 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ 
 

 

 

 

 

 

Εσωτερική Διανομή (Ηλεκτρονικά): 

1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ 

2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

3.1. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

3.2. ΤΜΗΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ 

4. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

4.1. ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

5. ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ για ανάρτηση στον ιστότοπο 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 
ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 
ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ 2019ΣΕ03900002 

Σ.Α. Ε039 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ 

ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ 

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ - ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 176.400 € 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων 

επιχορήγησης δράσεων για το έργο 

«Οργάνωση και Επιχορήγηση Δράσεων 

προώθησης στοιχείων Πολιτιστικής 

Κληρονομιάς - Παραδοσιακών τοπικών 

Προϊόντων στη Μακεδονία και Θράκη» 

ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

(ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ) 
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Μέρος Α. Στοιχεία αιτούντος φορέα 

 

1. Γενικά στοιχεία φορέα 

Όνομα  

Διεύθυνση  

ΤΚ  Πόλη   

Website  Έτος ίδρυσης  

Email  ΑΦΜ  

Τηλέφωνο  ΔΟΥ  

 

2. Νόμιμος εκπρόσωπος φορέα 

Επίθετο  Όνομα  

Ιδιότητα  

Email  

Τηλέφωνο  Κινητό 

τηλέφωνο 

 

 

3. Πρόσωπο επικοινωνίας για την παρούσα αίτηση 

Επίθετο  Όνομα  

Ιδιότητα  

Email  

Τηλέφωνο  Κινητό 

τηλέφωνο 

 

4. Περιγραφή φορέα 

Τύπος φορέα  Σωματείο/ Συνεταιρισμός     

  Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία 
   Άλλος – διευκρινήστε:  

 
 

Παρακαλώ δώστε μια σύντομη περιγραφή του προφίλ του φορέα σας και τις σχετικές του δράσεις κατά τα 

τελευταία 2 χρόνια (όχι πάνω από 250 λέξεις). 
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Μέρος Β. Περιγραφή προτεινόμενης δράσης 

 

1. Περιγραφή 

Παρακαλώ δώστε μια αναλυτική περιγραφή της προτεινόμενης δράσης σας (όχι πάνω από 600 λέξεις).  

Υπάρχει περίπτωση, εφόσον εγκριθεί η πρότασή σας, αυτή η περιγραφή να χρησιμοποιηθεί για δημοσιοποίηση. Για το 

λόγο αυτό να είστε ακριβείς και κατανοητοί, να αναφέρετε για την προτεινόμενη δράση σας τους χώρους που θα λάβει 

χώρα, τον τύπο και τη θεματολογία, τους στόχους, τη διάρκεια, τους συμμετέχοντες φορείς, τη μεθοδολογία, τα 

παραδοτέα.  

 
 

2. Διάρκεια 

Έναρξη:  

Λήξη:  

Συνολική διάρκεια δράσης:  

3. Τεκμηρίωση της προτεινόμενης δράσης βάσει της Διαγνωστικής Έκθεσης Έκθεσης του 
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 και του Κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 668/2014, όπως ισχύουν (υποέργο 1) (παρ.6 της παρούσας) 

 

    

    

    

    

 

4. Συνάφεια της προτεινόμενης δράσης σε σχέση με το υποέργο 2 και με τους στρατηγικούς 
στόχους της ΕΕ και τις εθνικές αρχές της χώρας μας (παρ.6 της παρούσας) 

    

    

    

    

5. Τεκμηρίωση των επιπτώσεων στους πολίτες (παρ.6 της παρούσας) 

Παρακαλώ να εξηγήσετε τον αναμενόμενο αντίκτυπο στους πολίτες της Μακεδονίας και Θράκης και τους 

εμπλεκόμενους στην προτεινόμενη δράση. Αν σχεδιάζετε να δώσετε συνέχεια στη δράση (αν αποτελεί μια πρωτότυπη 

δράση της οργάνωσής σας ή είναι μια δράση που έχετε υλοποιήσει στο παρελθόν), τότε θα πρέπει να αναφερθεί (όχι 

πάνω από 250 λέξεις). 

 

6. Εμπειρία υλοποίησης αντίστοιχων δράσεων (υποέργο 2) (παρ.6 της παρούσας) 

 

Παρακαλώ δώστε μια αναλυτική περιγραφή των αντίστοιχων δράσεων που έχετε υλοποιήσει επισυνάπτοντας 

αποδεικτικά μέσα. 
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Μέρος Γ. Προϋπολογισμός 

Παρακαλώ αυξομειώστε τον πίνακα αντίστοιχα. Στις εκτιμώμενες δαπάνες συμπεριλαμβάνεται και ο ΦΠΑ. 

 

Εκτιμώμενες δαπάνες1  

για την ολοκλήρωση της προτεινόμενης δράσης 
Ποσό € 

1.   

2.   

3.  

4.   

5.   

6.   

7.  

 

  

  

Σύνολο δαπανών  

Αιτούμενη Επιχορήγηση   

                                                 
1 Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται δαπάνες που μπορούν να επιχορηγηθούν προκειμένου να καταστεί 

σαφές ότι δεν περιλαμβάνονται λειτουργικές δαπάνες του φορέα. 

Ενοικίαση χώρου/εξοπλισμού για τη δράση, Catering για τη δράση, Υλικό προβολής (έντυπο ή καταχωρίσεις σε 

ιστοσελίδες ή έντυπα ενημέρωσης), Τυχόν έξοδα μετάβασης – διαμονής εισηγητών και experts, κ.ά. κατά περίπτωση 

ανάλογα με την προτεινόμενη δράση 
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Μέρος Δ. Λίστα Συνημμένων Υποχρεωτικών Δικαιολογητικών κατά την 
υποβολή του αιτήματος επιχορήγησης (παρ. 5 της παρούσας) 

1. Καταστατικό του φορέα και τυχόν τροποποιήσεις του. 

2. Βεβαίωση ΔΟΥ, σε περίπτωση που λειτουργεί Παράρτημα του φορέα στις 

Περιφερειακές Ενότητες Μακεδονίας και Θράκης. 

3. Πιστοποιητικό δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί μη λύσης – μη διάλυσης και 

τροποποιήσεων τελευταίου τριμήνου. 

4. Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα εν ισχύ. 

5. Βεβαίωση ύπαρξης επίσημου τραπεζικού λογαριασμού στο όνομα του φορέα. 

6. Πρακτικό συγκρότησης του Δ.Σ. με αναφορά στο νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα. 

7. Απόφαση φορέα για το αίτημα επιχορήγησης. 

8. Οικονομικός απολογισμός του τελευταίου έτους (2018). 

9. Απολογισμός δράσεων για το τελευταίο έτος (2018). 

10. Αποδεικτικά για έργα και δράσεις που υλοποίησε ο αιτών φορέας κατά την 

τελευταία 2ετία (αποφάσεις ΔΣ, αποδεικτικά δημοσιότητας δράσεων στον τύπο ή 

στο διαδίκτυο, φωτογραφικό υλικό). 

11. Αποδεικτικό κατάθεσης οικονομικών στοιχείων στο Ελεγκτικό Συνέδριο κατά το 

άρθρο 41 του ν. 4129/13 (2018) ή υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης περί μη αποδοχής 

επιχορήγησης από οποιοδήποτε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης κατά το έτος 2018. 

12. Αποδεικτικό ανάρτησης απολογιστικών στοιχείων δαπανών στη Διαύγεια σύμφωνα 

με το άρθρο 10 Β του ν. 3861/10 αν έχουν επιχορηγηθεί με ποσό άνω των 3.000 € ή 

διαφορετικά Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχουν λάβει επιχορήγηση άνω των 3.000 € 

(2018). 

13. Διαγνωστική Έκθεση τεκμηριωμένη και βιβλιογραφία, συμπληρωμένη σύμφωνα με 

τις προδιαγραφές του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

1151/2012 και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 668/2014, όπως ισχύουν, και 

υπογεγραμμένη αρμοδίως από το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα καθώς και από την 

επιστημονική ομάδα του φορέα (Υποέργο 1). 

 

Ημερομηνία Ο/Η νόμιμος εκπρόσωπος & σφραγίδα 

 

 

 

ΑΔΑ: 6ΜΠΖ465ΧΘ7-1ΙΟ



  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ (Α) 

(ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ.668/2014 – ΠΟΠ/ΠΓΕ) 

ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 

[Αναγράφεται η ονομασία όπως στο σημείο 1 κατωτέρω:] «…» 

ΕΕ αριθ.: [μόνο για χρήση ΕΕ] 

[Επιλέγεται ένα, με «X»:] ΠΟΠ ( )  ΠΓΕ ( ) 

1. Ονομασία(ες) [ΠΟΠ ή ΠΓΕ] 

{Αναγράφεται η προτεινόμενη για καταχώριση ονομασία ή, στην περίπτωση αίτησης για 

έγκριση τροποποίησης των προδιαγραφών προϊόντος ή αίτησης για δημοσίευση 

σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος κανονισμού, η καταχωρισμένη ονομασία} 

2. Κράτος μέλος ή τρίτη χώρα 

…. 

3. Περιγραφή του γεωργικού προϊόντος ή τροφίμου 

3.1. Τύπος προϊόντος [που περιλαμβάνεται στο παράρτημα XI] 

…. 

3.2. Περιγραφή του προϊόντος για το οποίο ισχύει η ονομασία υπό 1 

{Βασικά σημεία που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο β) του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012. Για την αναγνώριση του προϊόντος 

χρησιμοποιούνται οι ορισμοί και τα πρότυπα που χρησιμοποιούνται συνήθως για το εν 

λόγω προϊόν. Κατά την περιγραφή του προϊόντος, τονίζεται η ιδιαιτερότητά του, με τη 

χρησιμοποίηση μονάδων μέτρησης και κοινών ή τεχνικών όρων σύγκρισης, χωρίς να 

περιλαμβάνονται τεχνικά χαρακτηριστικά εγγενή σε όλα τα προϊόντα αυτού του τύπου 

και σχετικές υποχρεωτικές νομικές απαιτήσεις που ισχύουν για όλα τα προϊόντα αυτού 

του τύπου (άρθρο 7 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού)}. 

3.3. Ζωοτροφές (μόνο για προϊόντα ζωικής προέλευσης) και πρώτες ύλες (μόνο για 
μεταποιημένα προϊόντα) 

{Για ΠΟΠ: επιβεβαιώνεται ότι οι ζωοτροφές και οι πρώτες ύλες προέρχονται από την 

περιοχή. Σε περίπτωση ζωοτροφών ή πρώτης ύλης που προέρχονται εκτός της 

περιοχής, παρέχεται λεπτομερής περιγραφή αυτών των εξαιρέσεων και αιτιολογήσεις. 

Οι εξαιρέσεις αυτές πρέπει να είναι σύμφωνες με τους κανόνες που θεσπίστηκαν 

σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012. 

Για ΠΓΕ: Αναφέρονται οι απαιτήσεις ως προς την ποιότητα ή οι περιορισμοί σχετικά με 

την προέλευση των πρώτων υλών. Αιτιολογούνται οι περιορισμοί αυτοί, οι οποίοι 

πρέπει να είναι σύμφωνοι με τους κανόνες που θεσπίστηκαν σύμφωνα με το άρθρο 5 

παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 και να αιτιολογούνται σε σχέση με 

τον δεσμό που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του εν λόγω 

κανονισμού.} 
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3.4. Ειδικά στάδια της παραγωγής τα οποία πρέπει να εκτελούνται εντός της 
οριοθετημένης γεωγραφικής περιοχής 

{Αιτιολογούνται τυχόν περιορισμοί ή παρεκκλίσεις.} 

3.5. Ειδικοί κανόνες για τον τεμαχισμό, το τρίψιμο, τη συσκευασία, κ.λπ. του προϊόντος 
στο οποίο αναφέρεται η καταχωρισμένη ονομασία 

{Εάν δεν υπάρχουν, παραμένει κενό. Αιτιολογούνται τυχόν περιορισμοί σχετικά με το 

προϊόν.} 

3.6. Ειδικοί κανόνες για την επισήμανση του προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η 
καταχωρισμένη ονομασία 

{Εάν δεν υπάρχουν, παραμένει κενό. Αιτιολογούνται τυχόν περιορισμοί.} 

4. Συνοπτική οριοθέτηση της γεωγραφικής περιοχής 

{Κατά περίπτωση, προστίθεται χάρτης της περιοχής} 

5. Δεσμός με τη γεωγραφική περιοχή 

{Για ΠΟΠ: αιτιώδης σχέση μεταξύ ποιότητας ή των χαρακτηριστικών του προϊόντος και 

του γεωγραφικού περιβάλλοντος, με τους εγγενείς φυσικούς και ανθρώπινους 

παράγοντές του, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των στοιχείων της 

περιγραφής του προϊόντος ή της μεθόδου απόκτησης που τεκμηριώνουν τον δεσμό 

αυτόν. 

Για ΠΓΕ: αιτιώδης σχέση μεταξύ γεωγραφικής προέλευσης και, κατά περίπτωση, μιας 

δεδομένης ποιότητας, της φήμης ή άλλου χαρακτηριστικού του προϊόντος. 

Αναφέρεται ρητά σε ποιον από τους δεδομένους παράγοντες (φήμη, δεδομένη 

ποιότητα, άλλα χαρακτηριστικά του προϊόντος) βασίζεται η αιτιώδης σχέση και 

παρέχονται πληροφορίες μόνο σε ό,τι αφορά τους σχετικούς παράγοντες, 

συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των στοιχείων της περιγραφής του προϊόντος 

ή της μεθόδου παραγωγής που τεκμηριώνουν τον δεσμό αυτόν.} 

 

Παραπομπή στη δημοσίευση των προδιαγραφών του προϊόντος 
(άρθρο 6 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του παρόντος κανονισμού) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ (Β) 

(ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ.668/2014 – ΕΠΙΠ) 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΙΔΙΟΤΥΠΟ 
ΠΡΟΪΟΝ 

[Αναγράφεται η ονομασία όπως στο σημείο 3.1 κατωτέρω:] « » 

ΕΕ αριθ.: [μόνο για χρήση ΕΕ] 

Κράτος μέλος ή τρίτη χώρα  

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ(-ΕΣ) ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ 

…. 

2. ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ [ΟΠΩΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XI] 

…. 

3. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ 

3.1. Πρόκειται για προϊόν το οποίο: 

� παρασκευάζεται με τρόπο παραγωγής, μεταποίησης ή σύνθεσης που αντιστοιχεί 

στην παραδοσιακή πρακτική για το εν λόγω προϊόν ή τρόφιμο  

� παράγεται από πρώτες ύλες ή συστατικά που είναι τα χρησιμοποιούμενα 

παραδοσιακά. 

[Παρέχονται επεξηγήσεις] 

3.2. Πρόκειται για ονομασία η οποία: 

� χρησιμοποιείται κατά παράδοση για την περιγραφή του ιδιότυπου προϊόντος 

� προσδιορίζει τον παραδοσιακό χαρακτήρα ή τον ιδιότυπο χαρακτήρα του προϊόντος 

[Παρέχονται επεξηγήσεις] 

4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

4.1 Περιγραφή του προϊόντος το οποίο φέρει την ονομασία του σημείου 1, 
συμπεριλαμβανομένων των κύριων φυσικών, χημικών, μικροβιολογικών ή 
οργανοληπτικών χαρακτηριστικών, από την οποία προκύπτει ο ιδιότυπος 
χαρακτήρας του προϊόντος (άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού) 

…. 

4.2  Περιγραφή της μεθόδου παραγωγής του προϊόντος το οποίο φέρει την ονομασία του 
σημείου 1, την οποία οφείλουν να ακολουθούν οι παραγωγοί, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, του είδους και των χαρακτηριστικών των 
χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών ή συστατικών, και της μεθόδου παρασκευής του 
προϊόντος (άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού) 

…. 
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4.3  Περιγραφή των κύριων στοιχείων που αποδεικνύουν τον παραδοσιακό χαρακτήρα 
του προϊόντος (άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού) 

…. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. 
ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΟΠ/ΠΓΕ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ή 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ 
ΝΟΜΟΣ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

& 
ΘΡΑΚΗ 

Ελαιόλαδα 1. Θάσος (ΠΓΕ) 

Καβάλας 

Ελιές 2. Θρούμπα Θάσου (ΠΟΠ) 

Φρούτα & 

Λαχανικά 

3. Πατάτα Κάτω 

Νευροκοπίου (ΠΓΕ) 

Δράμας 

Όσπρια 

4. Φασόλια Γίγαντες- 

Ελέφαντες Κάτω 

Νευροκοπίου (ΠΓΕ) 

5. Φασόλια Κοινά- 

Μεσόσπερμα Κάτω 

Νευροκοπίου (ΠΓΕ) 

Τυριά 

6. ΦΕΤΑ (ΠΟΠ) 
Δράμας, Καβάλας, 

Θάσου, Ξάνθης, 
Ροδόπης, Έβρου 

7. Κασέρι (ΠΟΠ) 
Δράμας, Καβάλας, 

Ξάνθης 
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ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΟΠ/ΠΓΕ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ή 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ 
ΝΟΜΟΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

Ελαιόλαδα 

8. Αγουρέλαιο 

Χαλκιδικής (ΠΟΠ) 

Χαλκιδικής 

9. Γαλανό 

Μεταγγιτσίου 

Χαλκιδικής (ΠΟΠ) 

Ελιές 
10. Πράσινες Ελιές 

Χαλκιδικής (ΠΟΠ) 

Φρούτα & Λαχανικά 

11. Κεράσια Τραγανά 

Ροδοχωρίου (ΠΟΠ) 

Ημαθίας 

12. Ροδάκινα Νάουσας 

(ΠΟΠ) 

13. Ακτινίδιο Πιερίας 

(ΠΓΕ) 
Πιερίας 

Τυριά 

14. Μπάτζος (ΠΟΠ) 

Θεσσαλονίκης, 

Χαλκιδικής, Κιλκίς, 

Πέλλης, Ημαθίας, 

Πιερίας 

15. ΦΕΤΑ (ΠΟΠ) 
Σερρών, 

Θεσσαλονίκης, 

Χαλκιδικής, Κιλκίς, 

Πέλλης, Ημαθίας, 

Πιερίας 
16. Κασέρι (ΠΟΠ) 

17. Μανούρι (ΠΟΠ) 

Θεσσαλονίκης, 
Χαλκιδικής, Κιλκίς, 

Πέλλης, Ημαθίας, 

Πιερίας 
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ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΟΠ/ΠΓΕ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ή 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ 
ΝΟΜΟΣ 

ΔΥΤΙΚΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

Φρούτα & 

Λαχανικά 
18. Μήλο Καστοριάς (ΠΓΕ) 

Καστοριάς 

Όσπρια 

19. Φασόλια Γίγαντες – 

Ελέφαντες Καστοριάς 

(ΠΓΕ) 

20. Φασόλια( Γίγαντες – 

Ελέφαντες) Πρεσπών 

Φλώρινας (ΠΓΕ) 

Φλώρινας 
21. Φασόλια (Πλακέ 

Μεγαλόσπερμα) 

Πρεσπών Φλώρινας 

(ΠΓΕ) 

Λοιπά 

Προϊόντα 
22. Κρόκος Κοζάνης (ΠΟΠ) Κοζάνης 

Τυριά 

23. Ανεβατό (ΠΟΠ) Κοζάνης, Γρεβενών 

24. Μπάτζος (ΠΟΠ) 

Φλώρινας, Κοζάνης, 

Καστοριάς, Γρεβενών 

25. ΦΕΤΑ (ΠΟΠ) 

26. Κασέρι (ΠΟΠ) 

27. Μανούρι (ΠΟΠ) 

28. Κεφαλογραβιέρα (ΠΟΠ) 
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ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 

(ΠΟΠ / ΠΓΕ – ΤΟΠΙΚΟΙ 
ΟΙΝΟΙ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

29 Μακεδονία 

(ΠΓΕ) 

Ζώνες: ΠΟΠ Αμύνταιο, ΠΟΠ 

Γουμένισσα, ΠΟΠ Νάουσα, ΠΟΠ 

Πλαγιές Μελίτωνα Χαλκιδικής, 

ΠΓΕ Αγιορείτικος Τοπικός Οίνος, 

ΠΓΕ Αγορά, ΠΓΕ Αδριανή, ΠΓΕ 
Βελβεντός, ΠΓΕ Γρεβενά, ΠΓΕ 

Δράμα, ΠΓΕ Επανομή, ΠΓΕ 

Ημαθία, ΠΓΕ Θεσσαλονίκη, ΠΓΕ 

Καστοριά, ΠΓΕ Κοζάνη, ΠΓΕ Νέα 

Μεσημβρία, ΠΓΕ Παγγαίο 

Καβάλας, ΠΓΕ Πέλλα, ΠΓΕ Πιερία, 

ΠΓΕ Πλαγιές Βερτίσκου 

Θεσσαλονίκης, ΠΓΕ Πλαγιές 

Πάικου Κιλκίς, ΠΓΕ Σέρρες, ΠΓΕ 
Σιάτιστα, ΠΓΕ Σιθωνία 

Χαλκιδικής, ΠΓΕ Χαλκιδική, ΠΓΕ 

Φλώρινα 

Περιφέρεια Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης 

Περιφέρεια Δυτικής 

Μακεδονίας, 

Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας, 

30 Αδριανή 

(ΠΓΕ) 

Περιφερειακή Ενότητα 

Δράμας 

Περιφέρεια Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης 

31 Δράμα 
(ΠΓΕ) 

Περιφερειακή Ενότητα 
Δράμας 

Περιφέρεια Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης 

32 Θάσος 
(ΠΓΕ) 

Περιφερειακή Ενότητα 
Θάσου 

Ανατολική Μακεδονία 
και Θράκη 

33 Καβάλα 

(ΠΓΕ) 

Περιφερειακή Ενότητα 

Καβάλας 

Ανατολική Μακεδονία 

και Θράκη 

34 Παγγαίο 

(ΠΓΕ) 

Περιφερειακή Ενότητα 

Καβάλας 

Ανατολική Μακεδονία 

και Θράκης 

35 Άγιο Όρος 

(ΠΓΕ) 

Αγιορείτικος Τοπικός Οίνος Κεντρική Μακεδονία 

36 Γουμένισσα 
(ΠΟΠ) 

Περιφερειακή Ενότητα 
Κιλκίς 

Κεντρική Μακεδονία 

37 Νάουσα 

(ΠΟΠ) 

Περιφερειακή Ενότητα 

Ημαθίας 

Κεντρική Μακεδονία 

38 Επανομή 

(ΠΓΕ) 

Περιφερειακή Ενότητα 

Θεσσαλονίκης 

Κεντρική Μακεδονία 

39 Ημαθία 

(ΠΓΕ) 

Περιφερειακή Ενότητα 

Ημαθίας 

Κεντρική Μακεδονία 

40 Πέλλα 

(ΠΓΕ) 

Περιφερειακή Ενότητα 

Πέλλας 

Κεντρική Μακεδονία 
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41 Θεσσαλονίκη 

(ΠΓΕ) 

Περιφερειακή Ενότητα 

Θεσσαλονίκης 

Κεντρική Μακεδονία 

42 Πιερία 

(ΠΓΕ) 

Περιφερειακή Ενότητα 

Πιερίας 

Κεντρική Μακεδονία 

43 Σέρρες 

(ΠΓΕ) 
Περιφερειακή Ενότητα 

Σερρών 

Κεντρική Μακεδονία 

44 Σιθωνία 

(ΠΓΕ) 

Περιφερειακή Ενότητα 

Χαλκιδικής 

Κεντρική Μακεδονία 

45 Χαλκιδική 

(ΠΓΕ) 

Περιφερειακή Ενότητα 

Χαλκιδικής 

Κεντρική Μακεδονία 

46 Αμύνταιο 

(ΠΟΠ) 

Περιφερειακή Ενότητα 

Φλώρινας 

Δυτική Μακεδονία 

47 Βελβεντός 

(ΠΓΕ) 

Περιφερειακή Ενότητα 

Κοζάνης 

Δυτική Μακεδονία 

48 Γρεβενά 

(ΠΓΕ) 

Περιφερειακή Ενότητα 

Γρεβενών 

Δυτική Μακεδονία 

49 Καστοριά 
(ΠΓΕ) 

Περιφερειακή Ενότητα 
Καστοριάς 

Δυτική Μακεδονία  

50 Κοζάνη 

(ΠΓΕ) 

Περιφερειακή Ενότητα 

Κοζάνης 

Δυτική Μακεδονία 

51 Σιάτιστα 

(ΠΓΕ) 

Περιφερειακή Ενότητα 

Κοζάνης 

Δυτική Μακεδονία 

52 Φλώρινα 

(ΠΓΕ) 

Περιφερειακή Ενότητα 

Φλώρινας 

Δυτική Μακεδονία 

53 Θράκη 

(ΠΓΕ) 

 Ανατολική Μακεδονία 

και Θράκη 

54 Έβρος 

(ΠΓΕ) 

Περιφερειακή Ενότητα 

Έβρου 

Ανατολική Μακεδονία 

και Θράκη 

55 Άβδηρα Ξάνθης 

(ΠΓΕ) 

Περιφερειακή Ενότητα 

Ξάνθης 

Ανατολική Μακεδονία 

και Θράκη 

56 Αγοριανός 

Δράμας 

(ΠΓΕ) 

Περιφερειακή Ενότητα 

Δράμας 

Ανατολική Μακεδονία 

και Θράκη 

57 Αδριανή Δράμας 

(ΠΓΕ) 

Περιφερειακή Ενότητα 

Δράμας 

Ανατολική Μακεδονία 

και Θράκη 

58 Ίσμαρος 

Ροδόπης 

(ΠΓΕ) 

Περιφερειακή Ενότητα 

Ροδόπης 

Ανατολική Μακεδονία 

και Θράκη 
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