
Προτάσεις για το καλάθι προϊόμτωμ ΠΔΕ 
(Βάρδας Ιωάμμης – Οικομομολόγος) 

 
Πάτρα 8/3/2011 

Υπ΄οψη Περιφερειάρχη Κου Απόστολου Κατσιφάρα 

Υπ΄οψη Αμτιπεριφερειάρχη Κου Γεώργιου Αγγελόπουλου 

 

Η περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ διακζτει χαρακτθριςτικά προϊόντα που ςυνδζονται 

με γεωγραφικι περιοχι και ονομαςία προζλευςθσ, για τα οποία πρζπει να γίνει 

προςπάκεια να προωκθκοφν και να βελτιϊςουμε ζτςι τθν αγροτικι ανάπτυξθ και 

το βιοτικό επίπεδο των αγροτϊν τθσ Περιφζρειασ μασ. 

 Εναλλακτικά καφςιμα 

τόχοσ είναι να παράγουμε ζνα καφςιμο που να είναι ςυγχρόνωσ και «οικολογικό» 

του οποίου θ παραγωγι να μποροφςε να γίνει  από οποιονδιποτε και αυτό κα ιταν 

μια λφςθ που κα προςζφερε ενεργειακι ανεξαρτθςία ςτθν χϊρα. 

Η χριςθ εναλλακτικϊν και ανανεϊςιμων καυςίμων  αντί του πετρελαίου και των 

διαφόρων υποπροϊόντων του, ζχει αρχίςει να παίηει ζναν πολφ ςθμαντικό ρόλο 

ςτθν χϊρα μασ λόγω των οικονομικϊν δυςκολιϊν και ιδιαίτερα λόγω 

περιβαλλοντικϊν  λόγων. Η Ευρωπαϊκι ζνωςθ προτείνει ποςοςτό ςυμμετοχισ των 

βιοκαυςίμων ςτθν αγορά καυςίμων μζχρι 20% ζωσ το 2012. Σο βιοντίηελ  το οποίο 

προζρχεται από ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ (βιομάηα) όπωσ είναι τα φυτικά 

ζλαια και τα ηωικά λίπθ χρθςιμοποιείται ευρφτατα ςε όλθ τθν Ευρϊπθ, ενϊ ςτισ 

ΗΠΑ θ χριςθ του είναι ςυνεχϊσ αυξανόμενθ. 

Για τθν περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ με τθν ςυνδρομι των κακθγθτών από το 

Πανεπιςτιμιο κα πρζπει να αναδείξουμε το βιοντιηελ που κα παράγεται ςτθν 

περιοχι μασ ςαν το καλφτερο και άριςτο υποκατάςτατο του ςυμβατικοφ ντίηελ. 

Πολλά από τα οχιματα που ιδθ κυκλοφοροφν μποροφν να χρθςιμοποιιςουν 

καφςιμα με περιεκτικότθτα μζχρι και 5% αικανόλθ (Φυτικισ προζλευςθσ από 

ςοδειζσ που περιζχουν άμυλο και ςάκχαρα, όπωσ καλαμπόκι, ηαχαρότευτλα, 

πατάτεσ και δθμθτριακά), ποςοςτό που αποτελεί το όριο ςτθν Ευρϊπθ.  τισ ΗΠΑ, 



αυτοκίνθτα καταχωρθμζνα ωσ «flexible fuel vehicles» μποροφν να χρθςιμοποιιςουν 

μίγμα το οποίο φτάνει το 85% περιεκτικότθτασ ςε αικανόλθ. Η παραγωγι τθσ 

αικανόλθσ γίνεται με αλκοολικι ηφμωςθ. Για τα βενηινοκίνθτα οχιματα 

ςθματοδοτεί τθν αρχι του τζλουσ τθσ εποχισ των ορυκτϊν καυςίμων.  

 

Επίςθσ θ αικανόλθ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςαν καφςιμο για τθν κζρμανςθ μασ 

ςε βιοκερμικζσ ςόμπεσ ι τηάκια.  

Επίςθσ ςτθν κατθγορία των ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ είναι και μίγματα που 

μποροφν να παραχκοφν από υπολείμματα επεξεργαςίασ ξφλου και αγροτικϊν 

καλλιεργειϊν κακϊσ και από καλλιζργεια ενεργειακϊν φυτϊν. 

Παραγωγι βιοαερίου για καφςιμο από καλαμπόκι. Θα δθμιουργθκοφν κζςεισ 

εργαςίασ και κα υπάρχει πρόςκετο αγροτικό ειςόδθμα.  

Επίςθσ μπορεί να γίνει παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ από καλαμπόκι όπωσ ζχει 

κάνει θ Ζνωςθ Αγροτικϊν υνεταιριςμϊν Λάριςασ. Θα δϊςει ευρφτερθ αναπτυξιακι 

ϊκθςθ ςτθν περιοχι, ενϊ ταυτόχρονα, κα λυκεί και το πρόβλθμα τθσ απορρόφθςθσ 

των καλαμποκιϊν και κα  δϊςει νζεσ κζςεισ εργαςίασ. 

Η ΠΔΕ πρζπει να αναδείξει και να ενιςχφςει μικρζσ επιχειριςεισ να 

δραςτθριοποιθκοφν με επώνυμα εναλλακτικά καφςιμα ονομαςίασ προζλευςθσ 

ΠΔΕ.  

Εναλλακτικά καφςιμα 

Βιοντθηελ ΠΔΕ Σο βιοντίηελ , το οποίο προζρχεται από ανανεϊςιμεσ 

πθγζσ ενζργειασ (βιομάηα) 

Αικανόλθ ΠΔΕ από ςοδειζσ που περιζχουν άμυλο και ςάκχαρα, όπωσ 

καλαμπόκι, ηαχαρότευτλα, πατάτεσ και δθμθτριακά 

Βιοαζριο ΠΔΕ από υπολείμματα επεξεργαςίασ ξφλου και αγροτικϊν 

καλλιεργειϊν κακϊσ και από καλλιζργεια ενεργειακϊν 

φυτϊν 

 



 

Οικολογικι Γεωργία 

Παραγωγι Βιολογικϊν φυτοφαρμάκων  παραγωγισ ΠΔΕ,  κακϊσ επίςθσ και 

φυςικϊν λιπαςμάτων με ονομαςία προζλευςθσ Δυτικισ Ελλάδασ. 

 

Βιολογικά φυτοφάρμακα – φυςικά λιπάςματα 

Βιολογικά Φυτοφάρμακα ΠΔΕ  

Φυςικά Λιπάςματα ΠΔΕ  

 

Αγροτικά προϊόντα 

Είδθ που μποροφν να προςτατευκοφν από τθν απομίμθςθ και να αναδειχκοφν 

μζςω τθσ ανάδειξθσ τθσ γεωγραφικισ τουσ προζλευςθσ κατά κατθγορία είναι: 

 

Γαλακτοκομικά προϊόντα 

Φζτα  Καλαβρφτων Η  θέηα  Καλαβρύηων είναι  ηο  

υπέροχο  ελληνικό  παραδοζιακό  

ηυρί. 

Κεφαλοτφρι Καλαβρφτων Από  θρέζκο  αιγοπρόβειο  γάλα 

Καςζρι Άρτασ Από  θρέζκο  αιγοπρόβειο  γάλα 

Κεφαλογραβιζρα Άρτασ, Αμφιλοχίασ Από  θρέζκο  αιγοπρόβειο  γάλα 

Γιαοφρτι Αχαΐασ, Ηλείασ, Αιτ/νιασ Από  θρέζκο  αιγοπρόβειο  γάλα 

 

Σο ελαιόλαδο αποτελεί ζνα από τα ςθμαντικότερα αγροτικά προϊόντα τθσ Ελλθνικισ 

Οικονομίασ, ιδιαίτερθσ διατροφικισ και οικονομικισ ςθμαςίασ για τθν ευρφτερθ 

περιοχι τθσ Αχαΐασ.  ε πολλζσ περιοχζσ τθσ Αχαΐασ, κυρίωσ ορεινζσ, αποτελεί πθγι 

ειςοδιματοσ των καλλιεργθτϊν, με υψθλζσ αποδόςεισ. 

 



Ελαιόλαδο 

Ελαιόλαδο Δυτικισ Αχαΐασ Ωο ηξόθηκν είλαη έλα από ηα βαζηθόηεξα είδε 

δηαηξνθήο θαη κάιηζηα πςειήο βηνινγηθήο 

αμίαο, ε νπνία νθείιεηαη κεηαμύ άιισλ, ζηελ 

πεξηεθηηθόηεηα ηνπ ζε πνιπθαηλνιηθέο 

ελώζεηο θαη βηηακίλε Γ, νπζίεο πνπ εκθαλίδνπλ 

κεγάιε αληηνμεηδσηηθή δξάζε 

Ελαιόλαδο Αιγείρασ 

 

Σο μζλι είναι πθγι ενζργειασ για τον οργανιςμό και ζχει αντιςθπτικζσ ιδιότθτεσ 
ιδιότθτεσ. 
 

Μζλι 

Μζλι  Αχαίασ,Ηλείασ,Αιτ/νιασ Μέλι Ανθέων 

Μζλι Αχαίασ,Ηλείασ,Αιτ/νιασ Μζλι Κωνοφόρων 

 

τθν Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ παράγεται εξαιρετικισ ποιότθτασ κραςί με 
κρεπτικζσ  και τονωτικζσ ιδιότθτεσ και αρκετά προζρχονται από κτιματα βιολογικισ 
καλλιζργειασ. 
 

Οίνοσ – Παραδοςιακά ποτά 

Οίνοσ Μαυροδάφνθ Πατρϊν Γίλαη κηα έγρξσκε ειιεληθή πνηθηιία νηλνπνηίαο 

πνπ θαιιηεξγείηαη ζηε Βνξεηνδπηηθή 

Πεινπόλλεζν (θπξίσο γύξσ από ηελ πεξηνρή 

ηεο Πάηξαο).  Από ηελ πνηθηιία απηή, κόλε ηεο ή 

ζε ζπλνηλνπνίεζε θαηά 50% κε ηελ πνηθηιία 

Κνξηλζηαθή καύξε, παξάγνληαη νη εξπζξνί 

γιπθείο νίλνη Ολνκαζίαο Πξνέιεπζεο 

Γιεγρόκελεο (Ο.Π.Γ.) "Μαπξνδάθλε Παηξώλ".  

Οίνοσ  Ροδίτθσ Αχαΐασ Πνηθηιία κε κεγάιε εμάπισζε ζηελ Γιιάδα, 

θαιιηεξγείηαη ζε 32 λνκνύο (από 52) αιιά ηελ 

ζπλαληάκε θπξίσο ζηνλ λνκό Αραΐαο. 

Σεντοφρα Σεντοφρα Πατρϊν Πίλεηαη ζθέηε ή κε πάγν. Καηαζθεπάδεηαη από 

απόζηαγκα θαλέιιαο θαη γαξύθαιινπ. Σηελ 

Πάηξα ζήκεξα όιεο νη νηλνπνηίεο 



θαηαζθεπάδνπλ ηεληνύξα θαη ε θαζεκία κε ηε 

δηθή ηεο μερσξηζηή γεύζε. 

Ξφδι ΠΔΕ Ξφδι απλό ι βαλςάμικο προζρχεται από τα ςταφφλια. 

Σςίπουρο Αχαΐασ, Ηλείασ, Αιτ/νιασ Σο τςίπουρο είναι απόςταγμα από ςτζμφυλα  

δθλαδι από  τα  ράκθ  των  ςταφυλιϊν  που  μζνουν  

μετά  το  πάτθμα  και  τθν  εξαγωγι  του  μοφςτου  

για  τθν  παραγωγι  κραςιοφ 

Οφηο Πάτρασ Τν νύδν -ζε αληίζεζε κε ην ηζίπνπξν- κόλν ζε 

κηθξό κέξνο είλαη πξντόλ απόζηαμεο ζηαθπιηώλ. 

Γίλαη βηνκεραληθό κίγκα θαζαξήο αιθνόιεο, 

λεξνύ θαη αξσκαηηθώλ νπζηώλ κε θύξην ην 

γιπθάληζν.  

 

Σα καρφδια καλλιεργοφνται ςτα θμιορεινά, πλαγιζσ των βουνϊν και ςτισ ρεματιζσ. 

Οι καρποί τθσ καρυδιάσ μαηεφονται το φκινόπωρο  όταν  αρχίηει να μαυρίηει το 

εξωτερικό τουσ περίβλθμα. τθ ςυνζχεια ξεφλουδίηονται, πλζνονται  και 

ξθραίνονται ςτον ιλιο. 

 

Καρφδια 

Καρφδια Αχαΐασ Σα καρφδια είναι πολφ κρεπτικά και 

χρθςιμοποιοφνται  ιδιαίτερα ςτθ 

ηαχαροπλαςτικι  για  παραδοςιακά 

εδζςματα .  

 

Παραδοςιακά γλυκά. 

 

Παραδοςιακά Γλυκά - Φαγθτά 

Γλυκά Κουταλιοφ Αιγίου, Πάτρασ Γλυκά  κουταλιοφ, Κεράςι,Βφςινο, φκο, 

Νεράτηι, Πορτοκάλι, Λεμόνι, Κίτρο κ.α   

Σραχανάσ Ξινόσ Αχαΐασ, Ηλείασ, Αιτ/νιασ  

Λουκοφμια Λουκοφμια Πατρϊν Λουκοφμια παραδοςιακά, 

Μπουκιζσ,Ραχατ 

Λουκοφμι- Πατρϊν Λουκοφμια με τεντοφρα 



Σεντοφρα 

ουτηοφκια  ουτηοφκια Καλαβρφτων Με μοφςτο και καρφδια 

Μουςταλευριά Αχαΐασ Με μοφςτο και αλζυρι. 

φκα Αχαΐασ  

ταφίδα Αιγίου  

Παραδοςιακζσ 

ςυνταγζσ 

Αχαΐασ, Ηλείασ, Αιτ/νιασ Προβολι των παραδοςιακϊν 

μεςογειακϊν ςυνταγϊν και ιδίωσ με 

τθν χριςθ ελαιολάδου. 

 

 
Κτθνοτροφία 

 

Κτθνοτροφία 

Κρζασ Αμνοεριφίων, 

Χορινό, Μοςχαρίςιο 

Αχαΐασ, Ηλείασ, Αιτ/νιασ  

 

Γεωργικι Παραγωγι 
Αγροτικι - Γεωργικι Παραγωγι 

Κεράςια Καςτριτςίου  

Μιλα Μανεςίου  

Πατάτεσ Ηλείασ,Αχαιασ  

Καρποφηια Ηλείασ,Αχαιασ  

Ντομάτεσ Ηλείασ,Αχαιασ  

Λεμόνια - Πορτοκάλια Αιγίου  

ταφίδα  Αιγίου  

 

Κεραμικά – Χειροτεχνία – Εργοχειρα - Τφαντά 

 

Κεραμικά – Χειροτενία – Εργόχειρα - Υφαντά 

Κεραμικά Αχαιασ  

Εργόχειρα  Αχαιασ, Ηλείασ, Αιτ/νιασ  

Τφαντά Αχαιασ, Ηλείασ, Αιτ/νιασ  



Ιχκυοκαλλιζργειεσ 

 

Ιχκυοκαλλιζργεισ 

Σςιποφρα Βόνιτςα, Αμφιλοχία, Μες/γγιου  

Λαυράκι Βόνιτςα, Αμφιλοχία, Μες/γγιου  

 

Προβολι των βοτάνων ςε επίπεδο ΠΔΕ. 

Φυςικά βότανα 

Αγριάδα Βότανα ΠΔΕ Για πζτρεσ ςτα νεφρά, ςυκϊτι κολικοφσ,  φαρυγγίτιδα και 

λαρυγγίτιδα 

Αγριόςκορδο Βότανα ΠΔΕ Για χολθςτερίνθ, πίεςθ, τριγλυκερίδια 

Αγριοτριαντάφυλλο Βότανα ΠΔΕ ηάχαρο - διαβιτθ, καλφτερθ όραςθ, καρδιά   ηαλάδεσ, 

πονοκεφάλουσ,  βιχα, γρίπθ, αμυγδαλζσ, πολλι βιταμίνθ C 

Αλεξάνδρια Βότανα ΠΔΕ Για τθ δυςκοιλιότθτα 

Αχιλλαία Βότανα ΠΔΕ Είναι τονωτικό, κακαρίηει το αίμα, για αιμορροΐδεσ για 

χολι, κολίτιδα, αρκριτικά 

Αψικιά Βότανα ΠΔΕ Είναι τονωτικό, κακαρίηει το αίμα, για αιμορροΐδεσ για 

χολι, κολίτιδα, αρκριτικά 

Βαλεριάνα Βότανα ΠΔΕ Είναι θρεμιςτικό.  για αχπνίεσ, νεφρα, πονοκζφαλο, 

καοφρεσ του ςτομαχιοφ 

Βαςιλικιόσ Βότανα ΠΔΕ Για πονοκζφαλο, θμικρανίεσ, βοθκάει ςτθ μνιμθ 

Γλυκάνιςοσ Βότανα ΠΔΕ Βιχα άςκμα, φαρυγγίτιδα, αμυγδαλίτιδα 

Δάφνθ Βότανα ΠΔΕ Για το φαγθτό 

Δενδρολίβνο Βότανα ΠΔΕ                                    Για άςκμα, βιχα, γρίπθ, κοκίτθ, πυρετό, ηqλάδεσ, 

θμικρανίεσ βρογχίτιδα πζτρα ςτθ χολι αρκριτικά κολίτιδα 

ρευματιςμοφσ. 

Δίκταμο Βότανα ΠΔΕ Για ςτομαχόπονο, εντερικά. Διουρθτικό  

Δυόςμοσ Βότανα ΠΔΕ Για χολθςτερίνθ  δυςπεψία διάρροια ξερόβθχα λόξιγκα αφροδιςιακό 

 

Ευκάλυπτοσ Βότανα ΠΔΕ Γ ια γρίπθ, βιχα, ρευματιςμοφσ, ιγμορίτιδα, λαρυγγίτιδα 

νευραλγίεσ φυματίωςθ εντερικά παράςιτα 

Θροφμπι Βότανα ΠΔΕ Για ςτομάχι, αχπνίεσ, αρκρίτιδα ρευματιςμοφσ, νεφρά 

πνευματικι και ςεξουαλικι ατονία 

Θυμάρι Βότανα ΠΔΕ άςκμα, βιχα, πίεςθ, κυκλοφορικό, ΚΑλεντοπνευματικι 

κατάπτωςθ 



Καλεντοφλα Βότανα ΠΔΕ Δυναμϊνει τθν καρδιά  Για το ςυκϊτι αρκρίτιδα πρθξίματα 

δερματικζσ πακιςεισ 

Κάρδαμο Βότανα ΠΔΕ Περιζχει βιταμίνεσ, ιϊδιο, ςίδθρο, αςβζςτιο, 

καρδιοτονωτικό, κακαρίηει το αίμα και  αφαιρει φακίδεσ 

και πανάδεσ 

Κολιαντροσ Βότανα ΠΔΕ Για φαγθτό 

Λεβάντα Βότανα ΠΔΕ Για το ςκϊρο ςτα ροφχα, χαλαρϊνει τα νεφρα, θμικρανίεσ, 

αχπνίεσ 

Λινάρι Βότανα ΠΔΕ πζτρα ςτθ χολι, ίκτερο, βρογχικά, δυςκοιλιότθτα 

Λουιηα Βότανα ΠΔΕ Για πονοκζφαλο, πόνουσ περιόδου, αδυνάτιςμα 

Μαντηουράνα Βότανα ΠΔΕ Για πονοκζφαλο, πονόκοιλο, ςτομάχι, άγχοσ αποτοξινϊνει 

τον οργανιςμό, διουρθτικό. 

Μάρακοσ Βότανα ΠΔΕ                                    Για πζτρα ςτθ χολι χωνευτικό, ανοίγει τθν όρεξθ 

Μελλιςόχορτο Βότανα ΠΔΕ                                    Για υπζρταςθ και γθρατειά . διεγερτικό καρδιοτονωτικό 

,μελαγχολία.  

Μζντα Βότανα ΠΔΕ Για βιχα, δφςπνοια, λαιμό, ανακουφίηει τθν αναπνοι 

Μολόχα Βότανα ΠΔΕ                                    Για άςκμα, βιχα, λαρυγγίτιδα πονόλαιμο, διϊχνει τισ 

τοξίνεσ του οργανιςμοφ.  

ινάπι Βότανα ΠΔΕ Μαλακτικό για το λαιμό 

πακόχορτο Βότανα ΠΔΕ Για ζλκοσ ςτομαχιοφ και πλθγζσ 

Σίλιο Βότανα ΠΔΕ Βιχα, λαιμό, κρυολογιματα, καταπραχντικό κατάλλθλο 

και για παιδιά 

Σςάι του βουνοφ Βότανα ΠΔΕ Σο τςάι του βουνοφ ζχει πεπτικζσ , κερμαντικζσ, τονωτικζσ 

και αποτοξινωτικζσ ιδιότθτεσ. υνιςτάται κατά των 

κρυολογθμάτων, των αςκενειϊν του αναπνευςτικοφ 

ςυςτιματοσ και του ουροποιθτικοφ ςυςτιματοσ. 

Σςουκνίδα Βότανα ΠΔΕ Είναι διουρθτικό. Για ουρικό οξφ, πζτρα ςτθ χολι, 

κυςτίτιδα του νεφρίτιδα,  δυναμϊνει τθ λειτουργία τθσ 

χολισ, του ςυκωτιοφ και των εντζρων 

Φαςκόμθλο Βότανα ΠΔΕ Για βιχα, λαιμό, βραχνάδα, φαρυγγίτιδα λαρυγγίτιδα 

βρογχικά, άςκμα 

Χαμομίλι Βότανα ΠΔΕ Αντιφλεγμονϊδεσ,  αντιςθπτικό, αντιπυρετικό, θρεμιςτικό, 

αντιφλογιςτικό, αντιαλεργικό, αχπνίεσ 

 

Θα πρζπει να δθμιουργθκεί Ιςτοςελίδα και βάςθ δεδομζνων όπου κα μποροφν 

όλοι οι πολίτεσ τθσ ΠΔΕ να αναρτιςουν όλα τα προϊόντα που ζχουν ονομαςία 

προζλευςθσ.  



 

Με εκτίμηση 

Βάρδας Ιωάννης 

 Οικονομολόγος -  Έκτακτος Καθηγητής στο ΤΕΙ Πάτρας 

Μέλος του συνδυασμού Δυτική Ελλάδα Δικαίωμα στην πρόοδο  

 


