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ΘΕΜΑ: Αίτηση καταχώρισης της ονομασίας 
 
Σας γνωρίζουμε ότι οι Ελληνικές Αλυκές ΑΕ

Αιτωλοακαρνανίας, υπέβαλε στην υπηρεσία μας

στο Ενωσιακό μητρώο ΠΟΠ – 

αίτηση αφού αξιολογήθηκε, δημοσιοποιείται δια της παρούσης

αρ. 261611/2007 ΚΥΑ (ΦΕΚ 406Β)

Κατά της ως άνω αίτησης καταχώρισης

24/05/2021 φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν έννομο συμφέρον και είναι εγκατεστημένα 

στην Ελληνική επικράτεια. Σημειώνεται ότι οι 

τα στοιχεία που αφορούν το σχετικό φάκελο μετά από σχετική αίτησή τους.

Οι ενστάσεις συμπληρώνονται σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος 

ΚΥΑ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας,

Ανάπτυξης και Τροφίμων, εντός της παραπάνω προθεσμίας.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το αίτημα 

δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου:

farmer-2/2012-02-02-07-52-07/enstaseis/5466

Παρακαλείται η ΠΑΣΕΓΕΣ και οι υπόλοιποι συλλογικοί φορείς στους οποίους αποστέλλεται το 

παρόν, να ενημερώσουν τα μέλη τ

Κτηνιατρικής να γνωστοποιήσουν με κάθε πρόσφορο μέσο το παρόν έγγραφο, προκειμένου να 

ενημερωθούν έγκαιρα οι ενδιαφερόμενοι. 

                                                              

 Αθήνα,  23/03/2021
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  

 
Α.Π.:  723/81650

Λεωφ. Αθηνών 58, Τ.Κ. 104 41 

Μπακουλοπούλου Ιακ. 

@minagric.gr 

      ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. 

Αίτηση καταχώρισης της ονομασίας «Αφρίνα» ως ΠΓΕ στο μητρώο των 

οι Ελληνικές Αλυκές ΑΕ, με έδρα τον Δήμο της Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου 

στην υπηρεσία μας αίτηση καταχώρισης της ονομασίας 

 ΠΓΕ ως Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη

δημοσιοποιείται δια της παρούσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της 

(ΦΕΚ 406Β), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  

καταχώρισης έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση 

φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν έννομο συμφέρον και είναι εγκατεστημένα 

Σημειώνεται ότι οι ενιστάμενοι δύνανται να έχουν πρόσβαση σε όλα 

τα στοιχεία που αφορούν το σχετικό φάκελο μετά από σχετική αίτησή τους.

πληρώνονται σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος 

όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και υποβάλλονται στη Διεύθυνση 

Γεωργίας, Τμήμα ΠΟΠ-ΠΓΕ-ΕΠΙΠ, του Υπουργείου 

εντός της παραπάνω προθεσμίας.  

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το αίτημα καταχώρισης της ονομασίας 

δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου: http://www.minagric.gr/index.php/el/for

07/enstaseis/5466-enstaseis-gia-proionta-pop-

και οι υπόλοιποι συλλογικοί φορείς στους οποίους αποστέλλεται το 

τα μέλη τους και οι Διευθύνσεις Αγροτικής 

να γνωστοποιήσουν με κάθε πρόσφορο μέσο το παρόν έγγραφο, προκειμένου να 

ενημερωθούν έγκαιρα οι ενδιαφερόμενοι.            

                                                                      

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ  

    ΕΛΕΝΗ ΤΖΑΒΑΡΑ

/03/2021 

723/81650 

στο μητρώο των ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ. 

τον Δήμο της Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου 

αίτηση καταχώρισης της ονομασίας «Αφρίνα» 

Γεωγραφική Ένδειξη (ΠΓΕ). Η εν λόγω 

σύμφωνα με το άρθρο 3 της 

έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση μέχρι και την   

φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν έννομο συμφέρον και είναι εγκατεστημένα 

δύνανται να έχουν πρόσβαση σε όλα 

τα στοιχεία που αφορούν το σχετικό φάκελο μετά από σχετική αίτησή τους. 

πληρώνονται σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος V της παραπάνω 

στη Διεύθυνση Συστημάτων 

, του Υπουργείου Αγροτικής 

καταχώρισης της ονομασίας 

http://www.minagric.gr/index.php/el/for-

-pge  

και οι υπόλοιποι συλλογικοί φορείς στους οποίους αποστέλλεται το 

και οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και 

να γνωστοποιήσουν με κάθε πρόσφορο μέσο το παρόν έγγραφο, προκειμένου να 

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ α.α 

 
 

ΕΛΕΝΗ ΤΖΑΒΑΡΑ 
 
 
 
 
 



 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
 

Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (αποστολή μόνο με ηλ. Ταχυδρομείο) 

   1.   ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ   

info@neapaseges.gr  

  2.   Περιφερειακές Ενότητες της Χώρας 

        Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής/Διευθύνσεις Αγροτικής     

        Οικονομίας 

         Έδρες τους  

  3.  Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας, Παπαστράτου 53 και Σμύρνης, Αγρίνιο    

        email: contact@epimetol.gr 

 4.    Γραφείο Τύπου (στο ΥπΑΑΤ) 

 ΙΙ . ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ  

1. ΥπΑΑΤ 

- Γραφείο Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων , κ. Λιβανού 

- Γραφείο Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κας Αραμπατζή  

- Γραφείο Γεν. Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Γ. Στρατάκου 

- Γενική Δ/νση Τροφίμων, γραφείο Προϊσταμένης Γ. Δ/νσης κας Χρ. Παπαδημητρίου 

- Δ/νση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων 

2.   Ελληνικές Αλυκές ΑΕ, email: alykes@saltworks.gr  
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