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Μέχρι σήμερα, η Επιτροπή δεν έχει λάβει καμία αίτηση από το κράτος μέλος για την
καταχώριση ονομασίας ως προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης ή προστατευόμενης
γεωγραφικής ένδειξης για τα προϊόντα λαθούρι της Καρυάς και λάδι Ασπρολιάς.
Στις 11 Νοεμβρίου 2020 η Επιτροπή έλαβε αίτηση για τη χορήγηση της ΠΟΠ «Φακή
Εγκλουβής/Faki Eglouvis». Εντός έξι μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, η
Επιτροπή θα εξετάσει την αίτηση προκειμένου να επαληθεύσει ότι είναι αιτιολογημένη και
ότι πληρεί τις προϋποθέσεις για την ένταξη στο σύστημα επισήμανσης.
Για την περίοδο 2014-2020, η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ανέπτυξε και ενέκρινε
Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για να βοηθήσει τον μετασχηματισμό της
περιφερειακής οικονομίας με βάση τη γνώση και την καινοτομία. Οι τομείς που
προσδιορίζονται ως προτεραιότητες στην εν λόγω στρατηγική αναφέρονται, μεταξύ άλλων,
στον τομέα των γεωργικών τροφίμων, με έμφαση στο «καλάθι της περιφέρειας», το οποίο
περιλαμβάνει όλα τα τοπικά προϊόντα της περιφέρειας τα οποία μπορούν, ως εκ τούτου, να
λάβουν στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, στο βαθμό που αυτό
αποτελεί μέρος του 2ου μετασχηματισμού τους 1.
Στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ 2 και του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, οι
γεωργοί μπορούν να επωφεληθούν από στήριξη μέσω ενός ευρέος φάσματος μέτρων, όπως
οι ιδιωτικές επενδύσεις που σχετίζονται με την παραγωγή, τη μεταποίηση και την εμπορία,
την κατάρτιση, τη σύσταση ομάδων παραγωγών, τους νέους γεωργούς, την ανάπτυξη μικρών
επιχειρήσεων και τις δράσεις τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων.
Παρόμοια μέτρα στήριξης διατίθενται επίσης στο πλαίσιο της πρότασης της Επιτροπής για
τη μελλοντική Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) 3 και η Ελλάδα μπορεί να τα συμπεριλάβει
στο στρατηγικό της σχέδιο για την ΚΓΠ. Λεπτομέρειες σχετικά με τη διαθέσιμη στήριξη και
την περιφερειακή κατανομή του ΕΓΤΑΑ στην Ελλάδα μπορούν να ζητηθούν από τη
διαχειριστική αρχή 4.

Κάθε περαιτέρω μεταποίηση γεωργικών προϊόντων πέραν της συλλογής και της συσκευασίας τους
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης
3
Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με
τη θέσπιση κανόνων για τη στήριξη των στρατηγικών σχεδίων που πρέπει να καταρτίζονται από τα κράτη μέλη
στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ) και να χρηματοδοτούνται από το
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης
(ΕΓΤΑΑ), και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
COM(2018)392.
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