
  



Λογότυπα ποιότητας

Τα τελευταία χρόνια τα τοπικά παραδοσιακά γεωργικά προϊόντα, βρίσκονται στο επίκεντρο 
του ενδιαφέροντος για θέματα που αφορούν στην ποιότητα και ασφάλεια των τροφίμων, στις 
ορθές γεωργικές πρακτικές, αλλά και στην ανάδειξη των ιδιαίτερων γνωρισμάτων των 
αγροτικών περιοχών, σε μια προοπτική αειφόρου ανάπτυξης. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση το 1992, με τον κανονισμό 2081/92, θέσπισε για πρώτη φορά το 
καθεστώς για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης 
των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, προκειμένου να ενθαρρύνει την ποικιλομορφία της 
γεωργικής παραγωγής και να επιτύχει την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων. Δημιούργησε για 
το σκοπό αυτό δύο λογότυπα ποιότητας:

α.«Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης» 

β.«Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης» 



Λογότυπα ποιότητας
 Τα λογότυπα ποιότητας παρέχουν πληροφορίες στους καταναλωτές που 

αφορούν τον ειδικό χαρακτήρα και τη γνησιότητα αυτών των προϊόντων, 
ενώ δίνουν τη δυνατότητα στους παραγωγούς να εμπορεύονται τα 
προϊόντα τους καλύτερα και να έχουν νομική προστασία για κακή χρήση 
ή παραποίηση του ονόματος του προϊόντος. 



Προϊόν Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης-ΠΟΠ 
 

Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης-ΠΟΠ (PDO): Ως «ονομασία προέλευσης» νοείται η 
ονομασία που ταυτοποιεί ένα προϊόν, το οποίο κατάγεται από συγκεκριμένο τόπο, περιοχή ή χώρα, 
του οποίου η ποιότητα ή τα χαρακτηριστικά οφείλονται κυρίως ή αποκλειστικά στο ιδιαίτερο 
γεωγραφικό περιβάλλον, που συμπεριλαμβάνει τους εγγενείς φυσικούς και ανθρώπινους 
παράγοντες και του οποίου όλα τα στάδια της παραγωγής, εκτελούνται εντός της οριοθετημένης 
γεωγραφικής περιοχής. 
Αυτά τα προϊόντα, των οποίων τα χαρακτηριστικά συνδέονται με τη γεωγραφική τους προέλευση 
πρέπει να τηρούν το σύνολο των προδιαγραφών, ώστε να μπορούν να φέρουν τον λογότυπο ΠΟΠ.  



 Προϊόν Προστατευόμενης  Γεωγραφικής Ένδειξης-ΠΓΕ 
 

Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη - ΠΓΕ (PGI): Ως «γεωγραφική ένδειξη» νοείται η ονομασία 
που ταυτοποιεί ένα προϊόν το οποίο κατάγεται από συγκεκριμένο τόπο, περιοχή ή χώρα, του 
οποίου ένα συγκεκριμένο ποιοτικό χαρακτηριστικό, η φήμη ή άλλο χαρακτηριστικό μπορεί να 
αποδοθεί κυρίως στη γεωγραφική του προέλευση και του οποίου ένα τουλάχιστον από τα 
στάδια παραγωγής, εκτελείται εντός της οριοθετημένης γεωγραφικής περιοχής. 
Όλα τα προϊόντα, των οποίων κάποια χαρακτηριστικά συνδέονται με τη γεωγραφική τους 
προέλευση πρέπει να τηρούν το σύνολο των προδιαγραφών, ώστε να μπορούν να φέρουν το 
λογότυπο ΠΓΕ.



 

 
                            Σκεφτείτε: 

Τα Προϊόντα Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) - Γεωγραφικής 
Ένδειξης (ΠΓΕ) «κωδικοποιούν» στον φαντασιακό κόσμο του 

καταναλωτή πληροφορίες για την ποιότητά τους. 



ΥΠΟΔΡΑΣΗ 1: Σχεδιασμός και δόμηση ψηφιακού χάρτη
Σκοπός: Η ενεργητική κατανόηση από τους/τις μαθητές/τριες της σπουδαιότητας της παραγωγής και 
αναγνώρισης των προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ για τον παραγωγό, τον καταναλωτή, τις τοπικές κοινωνίες και το 
περιβάλλον, καθώς και η ευαισθητοποίηση και ο προβληματισμός τους για έννοιες και ζητήματα 
ποιότητας αγροτικών προϊόντων, γεωργικής επιχειρηματικότητας και τοπικής ανάπτυξης.

Στο πλαίσιο αυτό οι μαθητές/τριες, δουλεύοντας ομαδικά, προσέγγισαν το θέμα των λογοτύπων 
ποιότητας, αναζητώντας πληροφορίες για τα ΠΟΠ/ΠΓΕ στη βάση δεδομένων της Ε.Ε.  
https://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html

    

https://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html


ΥΠΟΔΡΑΣΗ 1: Σχεδιασμός και δόμηση ψηφιακού χάρτη
Στην Ελλάδα έχουν ταυτοποιηθεί 23 τυριά ως ΠΟΠ-ΠΓΕ
Με βάση όλες τις συλλεχθείσες πληροφορίες οι μαθητές/τριες εντόπισαν στον ψηφιακό 
χάρτη της Ελλάδας τις περιοχές όπου παράγονται τα τυριά ΠΟΠ/ΠΓΕ, με τη χρήση του 
εργαλείου Google my maps. Επίσης, δημιούργησαν σχετικό υλικό με τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά (τεχνολογικά, περιβαλλοντικά, πολιτιστικά, ιστορικά) των προϊόντων  και 
το ενσωμάτωσαν  στον ψηφιακό χάρτη με τη μορφή κειμένου, φωτογραφίας κλπ. 

    



Ο χάρτης μας

    

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=12qgdYgV4FjxuACazl7bWAU1Ze
hBAjvWR&usp=sharing  

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=12qgdYgV4FjxuACazl7bWAU1ZehBAjvWR&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=12qgdYgV4FjxuACazl7bWAU1ZehBAjvWR&usp=sharing


Ο ιστότοπός μας

    

  

https://epalanavr.wordpress.com/

https://epalanavr.wordpress.com/


ΥΠΟΔΡΑΣΗ 2: Οργανοληπτική αξιολόγηση τυριών ΠΟΠ/ΠΓΕ
Σκοπός: Οι μαθητές/τριες να αναγνωρίζουν τα ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά που 
διαφοροποιούν τα ελληνικά τυριά ΠΟΠ/ΠΓΕ από άλλα ομοειδή και να αναπτύσσουν κρίση για 
έννοιες και ζητήματα ποιότητας αγροτικών προϊόντων.

Τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των γεωργικών προϊόντων είναι εμφανή χαρακτηριστικά, τα 
οποία μπορούν να εκτιμηθούν εύκολα με τις αισθήσεις και αποτελούν ένα βασικό κριτήριο 
ποιότητας, καθώς αποτυπώνουν την ιδιαίτερη ταυτότητα κάθε προϊόντος και καθορίζουν το βαθμό 
αποδοχής του από τους καταναλωτές. 
Τα χαρακτηριστικά των τροφίμων που εκτιμούνται οργανοληπτικά είναι: 
- εμφάνιση (χρώμα, σχήμα, μέγεθος, ελαττώματα) 
- οσμή (αντίληψη με την αίσθηση της όσφρησης : ευχάριστη, δυσάρεστη) 
- υφή (σκληρότητα, ελαστικότητα, λιπαρότητα) 
- γεύση (γλυκό, ξινό, αλμυρό, πικρό) 
- άρωμα (αντίληψη κατά τη γευστική δοκιμή: ανθέων, φρούτων, βουτύρου) 



ΥΠΟΔΡΑΣΗ 2: Οργανοληπτική αξιολόγηση τυριών ΠΟΠ/ΠΓΕ

Απαιτούμενα υλικά και μέσα: 
- Τρία ή περισσότερα δείγματα ομοειδών τυριών από τα οποία το ένα θα είναι ΠΟΠ ή ΠΓΕ. 
- Σκεύη για την προετοιμασία των δειγμάτων. 
- Πίνακας εκτίμησης οργανοληπτικών χαρακτηριστικών. 

Ερευνητικό ερώτημα: Ποια ιδιαίτερα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά διαφοροποιούν 
τα τυριά ΠΟΠ-ΠΓΕ από άλλα ομοειδή; 

Δύο μαθητές/τριες θα προετοιμάσουν τα δείγματα των τυριών. 
Όλοι οι μαθητές/τριες: Θα ελέγξουν τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των δειγμάτων και στη 
συνέχεια θα καταγράψουν τις εκτιμήσεις τους σε πίνακα, βαθμολογώντας τα χαρακτηριστικά 
κάθε δείγματος με βάση μια «κλίμακα» από 1-10. 



ΥΠΟΔΡΑΣΗ 2: Οργανοληπτική αξιολόγηση τυριών ΠΟΠ/ΠΓΕ
Φύλλο εργασίας
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ΥΠΟΔΡΑΣΗ 2: Οργανοληπτική αξιολόγηση τυριών ΠΟΠ/ΠΓΕ

Η «δοκιμή» των τυριών  και η καταγραφή  των εκτιμήσεων σε πίνακα  
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Σημαντικό: Τα προϊόντα ΠΟΠ - ΠΓΕ που φέρουν το σήμα της 
γεωγραφικής τους προέλευσης, ξεχωρίζουν για την ιδιότυπη γεύση και 
την ποιότητά τους, οι οποίες συνθέτουν και αναπαριστούν ταυτόχρονα 
το φυσικό περιβάλλον, την ιστορία και τον πολιτισμό των τόπων 
παραγωγής τους. 



   Σας ευχαριστούμε θερμά!


