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Η νέα ΚΑΠ ενθαρρύνει  την παραγωγή  
 Ποιοτικών Αγροτικών  Προϊόντων  

με σκοπό την   
Αύξηση & Διασφάλιση Αγροτικής Προσόδου  
Πρόσβαση στην Αγορά 
Προτίμηση Καταναλωτών 
Προνομιακή Τιμολόγηση 
Αναγνωρισιμότητα 

 
 
 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 
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 Οι πολίτες και οι καταναλωτές της Ένωσης ζητούν   
ολοένα και περισσότερο  
 προϊόντα ποιότητας  
 παραδοσιακά προϊόντα. 

 Ενδιαφέρονται επίσης για  
 τη διατήρηση της ποικιλομορφίας 
 της γεωργικής παραγωγής  
   

 Αποτέλεσμα είναι η  
 αυξημένη ζήτηση γεωργικών  προϊόντων ή τροφίμων με 

ταυτοποιήσιμα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που συνδέονται ιδίως 
με τη γεωγραφική τους προέλευση. 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 
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ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

× Περιορισμένος  εκμεταλλεύσιμος χώρος 
× Ακριβό εργατικό δυναμικό 
× Ανάγκη ανάπτυξης περιβαλλοντικής συνείδησης 
× Αξιοσημείωτη βιοποικιλότητα 
× Ιδιαίτερα προϊόντα  -  Παράδοση   
 
   Στρατηγική στροφή προς την ποιότητα και 

τα πιστοποιημένα προϊόντα.. 
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ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

   Η προστιθέμενη αξία   
των γεωγραφικών ενδείξεων και των εγγυημένων 

παραδοσιακών ιδιότυπων προϊόντων βασίζεται 
στην εμπιστοσύνη των καταναλωτών  

   Για να εδραιωθεί η εμπιστοσύνη αυτή  θα πρέπει 
οι ενδείξεις να συνοδεύονται από  

αποτελεσματικές εξακριβώσεις και ελέγχους 
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ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ 

     Ο ρόλος του οργανισμού στην παραγωγή των 
γαλακτοκομικών και τυροκομικών   είναι πολύπλευρος και 
αφορά τους τομείς : 
 Έρευνα  – Καινοτομία 
 Εκπαίδευση – Κατάρτιση 
 Πιστοποιήσεις – Έλεγχοι 
 

Εκπροσώπηση στην Διεθνή Ομοσπονδία Γάλακτος (IDF) 
Διαχείριση συστήματος ποσοστώσεων αγελαδινού γάλακτος 
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 ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
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ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
AGRO 
 

 

Υπ.Α
Α& Τ 

     ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ 
     Επίβλεψη του       

συστήματος  ελέγχου 

Ιδιωτικοί Φορείς Πιστοποίησης 
Έλεγχος & Πιστοποίηση 

Παραγωγοί, Ομάδες Παραγωγών, Γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις 

Προϊόντα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης 
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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
 Η παραγωγή πιστοποιημένων προϊόντων υποστηρίζεται με τον 

έλεγχο  
 Προϊόντων Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) 
  Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ)  
  Των νέων σημάτων που θεσμοθετεί η ΕΕ   

Εγγυημένα Παραδοσιακά Ιδιότυπα Προϊόντα   
Προϊόντα Ορεινής Παραγωγής   
  Προϊόντα Νησιωτικής  Γεωργίας  

 Επιπλέον, ο  Οργανισμός,   είναι σε θέση να εκπονήσει και να υποστηρίξει 
πρότυπα για ειδικότερες κατηγορίες προϊόντων 
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ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ 

Προϊόντα από ζώα που δεν εκτρέφονται  
με γενετικά τροποποιημένες ζωοτροφές 

AGRO 7  
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΠ 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ  ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 

Η Ονομασία Προέλευσης 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  

 του οποίου όλα τα στάδια παραγωγής εκτελούνται εντός της 
οριοθετημένης γεωγραφικής  περιοχής 

     
 
 

ΚΑΝ 1151/2013 ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ 
ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΓΕ 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΌΜΕΝΕΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΈΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ   

 Η Γεωγραφική Ένδειξη 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    

  του οποίου ένα τουλάχιστον από τα  στάδια παραγωγής 
εκτελούνται εντός της οριοθετημένης γεωγραφικής  περιοχής 

     
ΚΑΝ 1151/2013 ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ 

ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
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ΠΡΟΪOΝΤΑ ΠΟΠ – ΠΓΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

74 ονομασίες Π.Ο.Π. και 27 ονομασίες Π.Γ.Ε. (σύνολο 101) 
 29 ελαιόλαδα (18  Π.Ο.Π. και 11 Π.Γ.Ε.) 
 21 τυριά (Π.Ο.Π.) 
 31 φρούτα-λαχανικά-ξηροί καρποί (17  Π.Ο.Π. και 14  Π.Γ.Ε.) 
 11 επιτραπέζιες ελιές (10  Π.Ο.Π. και 1  Π.Γ.Ε.) 
 2 κρέατα (Π.Ο.Π.) 
 7 λοιπά (6 Π.Ο.Π. και 1 Π.Γ.Ε.) 

 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΠ/ΠΓΕ

Ελαιόλαδα

Τυριά 

Επιτρ. ελιές

Φρούτα-λαχανικά-
ξηροί καρποί 
Κρέατα

Λοιπά 
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ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ –ΠΟΠ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
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 ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΠ  
 



Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών : βιοποικιλότητα και βιώσιμη ανάπτυξη 
Ιωάννινα, Τρίτη 17 Μαρτίου 2015 

 

  
  

ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΠ 
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ΤΥΡΙΑ ΠΟΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ 
Γαλοτύρι  Κεφαλογραβιέρα 

 

 

Φέτα 

Μετσοβόνε 
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Στην  Ήπειρο  
24 Επιχειρήσεις έχουν 

εγκριθεί για την παραγωγή  
ΤΥΡΙΩΝ ΠΟΠ 

17 για ΦΕΤΑ 
21 για  ΚΕΦΑΛΟΓΡΑΒΙΕΡΑ  
5 για  ΓΑΛΟΤΥΡΙ 
 

Κεντρ. Μα κεδονία 
(13%)

Δυτ. Μακεδονίας 
(11%)

Κρήτης (6%)

Θεσσαλία (18%) 
Δυτ. Eλλάδα (8%)

Στερ.Ελλάδα (11%)

Αττική (9%)
Ηπείρου(7%)

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

Ανατ. Μακεδονία & θράκης

Κεντρ. Μακεδονίας

Δυτ. Μακεδονίας

Ηπείρου

Θεσσαλίας

Δυτ. Ελλάδας

Στερεάς Ελλάδας

Αττικής

Βορ. Αιγαίου

Νοτ. Αιγαίου

Πελ/νήσου

Κρήτης

ΤΥΡΙΑ ΠΟΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ 
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ΦΕΤΑ 
Παράγεται σε  όλη την Ηπειρωτική Ελλάδα 
και τη Λέσβο 
 
 Από γάλα πρόβειο +  30% (το πολύ) κατσικίσιο   
 
•Το χαρακτηριστικό ελληνικό λευκό τυρί άλμης   
•μαλακό έως  ημίσκληρο  
• συμπαγές ή με μικρές τρύπες  
• χωρίς επιδερμίδα  
• Η γεύση της διαφοροποιείται ανά περιοχή 
παραγωγής  από ήπια – υπόγλυκη έως όξινη και 
πλούσια – μεστή  
•τα αρώματά της από αρώματα βοτάνων και ξύλου 
έως αρώματα βουτύρου, γάλακτος αλλά και 
αλμύρας.   
 
 
•  

Στην Ήπειρο παράγεται το 
19% περίπου της εγχώριας 
παραγωγής 
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ΚΕΦΑΛΟΓΡΑΒΙΕΡΑ 
Παράγεται σε :  
• περιφέρεια Ηπείρου 
• περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 
• νομό  Αιτωλοακαρνανίας   
• νομό  Ευρυτανίας 
 

Από γάλα πρόβειο +  10% (το πολύ) κατσικίσιο   
 
•Σκληρό τυρί, υπόλευκο έως ανοικτό καστανό, ελαφρώς 
αλμυρό, με συμπαγή ελαστική μάζα και πολλές οπές  
• Έχει πλούσια ελαφρά αλμυρή γεύση και ευχάριστο 
άρωμα πρωτεϊνών γάλακτος -προπιονικής ζύμωσης  
  
•Μορφοποιείται σε κυλινδρικά κεφάλια με επιδερμίδα 
σκληρή, ξηρή, η οποία καλύπτεται με κατάλληλες για 
τρόφιμα ύλες.  

Στην Ήπειρο παράγεται το 
54% περίπου της εγχώριας 
παραγωγής 
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ΓΑΛΟΤΥΡΙ 
Παράγεται σε :  
• περιφέρεια Ηπείρου 
• περιφέρεια Θεσσαλίας  
 

Από γάλα πρόβειο ή κατσικίσιο ή μίγμα 
 
•Μαλακό τυρί αλοιφώδους υφής 
•χωρίς επιδερμίδα 
•με υπόξινη, ευχάριστη, δροσερή γεύση και 
άρωμα 
 

Στην Ήπειρο παράγεται το 
80% περίπου της εγχώριας 
παραγωγής 
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ΜΕΤΣΟΒΟΝΕ 
Παράγεται στην περιοχή του Μετσόβου 
 
Από γάλα  πρόβειο, αγελαδινό ή κατσικίσιο ή 
μίγματά  τους.  
 
•Ημίσκληρο έως σκληρό τυρί  
•Κιτρινωπό 
•Με συμπαγή μάζα και μικρές οπές 
•Έχει ελαφρά αλμυρή και πικάντικη γεύση   και 
ευχάριστο άρωμα 
•Μορφοποιείται σε κυλινδρικά κεφάλια με επιδερμίδα 
ημίσκληρη, συνεκτική   
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ΚΑΝ 1151/202   
ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ   ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  

Προαιρετικές Ενδείξεις  Ποιότητας 

    Αφορά χαρακτηριστικό  
× μιας ή περισσότερων κατηγοριών προϊόντων  
× ή μεθόδων γεωργικής παραγωγής  
× ή μεταποίησης  
που ισχύει σε συγκεκριμένες περιοχές 
 

 Η χρήση της ένδειξης προσδίδει αξία στο προϊόν σε 
σύγκριση με παρεμφερή προϊόντα  

 Η ένδειξη έχει ευρωπαϊκή διάσταση 
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ΚΑΝ 1151/2013   
ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  

Προβλέπονται : 
 ΠΟΠ προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης 
 ΠΓΕ προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις 
 Εγγυημένα Παραδοσιακά Ιδιότυπα προϊόντα 
 Προαιρετικές ενδείξεις ποιότητας  

 Προϊόν Ορεινής Παραγωγής 
 Προϊόν νησιωτικής Γεωργίας 
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ΚΑΝ 1151/2013   
ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ   ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  

 Εγγυημένα παραδοσιακά ιδιότυπα προϊόντα 
 Αφορά  τρόφιμα  τα οποία: 
 -  παρασκευάζονται με τρόπο παραγωγής, μεταποίησης ή 

σύνθεσης που αντιστοιχεί στην παραδοσιακή πρακτική 
- παράγονται  από πρώτες ύλες ή συστατικά που είναι τα 

παραδοσιακά 
Η ονομασία που θα καταχωρηθούν 
- Χρησιμοποιείται κατά παράδοση  
- Προσδιορίζει τον παραδοσιακό ή τον ιδιότυπο χαρακτήρα 

του προϊόντος 
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ΚΑΝ 1151/2013   
ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ   ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  

Προβλέπονται : 
Προαιρετικές ενδείξεις ποιότητας  

 Προϊόν Ορεινής Παραγωγής 
   Ο όρος αυτός χρησιμοποιείται για την περιγραφή προϊόντων  

τα οποία: 
 Τόσο οι πρώτες ύλες όσο και οι ζωοτροφές για τα ζώα 

εκτροφής προέρχονται κυρίως από ορεινές περιοχές  
 Στην περίπτωση μεταποιημένων προϊόντων η μεταποίηση 

λαμβάνει επίσης χώρα σε ορεινές περιοχές. 
 Προϊόν νησιωτικής Γεωργίας 

    Αντίστοιχα για νησιωτικές περιοχές. 
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 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 665/2014 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΉΡΩΣΗ ΤΟΥ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1151/2012 

 Προκειμένου να αποτραπεί η παραπλάνηση των καταναλωτών, 
πρέπει να αποσαφηνιστεί η χρήση της ένδεξης «προϊόν ορεινής 
παραγωγής» για προϊόντα ζωικής προέλευσης. 

  Για τα προϊόντα που προέρχονται από ζώα, όπως το γάλα και τα 
αυγά, η παραγωγή θα πρέπει να πραγματοποιείται σε ορεινές 
περιοχές.  

 Για τα προϊόντα που παρασκευάζονται από ζώα, όπως το κρέας, 
τα ζώα θα πρέπει να έχουν εκτραφεί σε ορεινές περιοχές.  

 Δεδομένου ότι οι γεωργοί συχνά αγοράζουν νεαρά ζώα, τα ζώα 
αυτά θα πρέπει να έχουν διανύσει τουλάχιστον τα τελευταία δύο 
τρίτα της ζωής τους σε ορεινές περιοχές 
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 665/2014 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΉΡΩΣΗ ΤΟΥ 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1151/2012 

 Σε πολλές περιοχές της Ένωσης εφαρμόζεται η εποχιακή μετακίνηση  μεταξύ 
ορεινών και μη ορεινών βοσκοτόπων, ώστε να επωφελούνται τα ζώα από την 
εποχιακή διαθεσιμότητα βοσκής.  

 Η πρακτική αυτή εξασφαλίζει τη διατήρηση των βοσκοτόπων μεγαλύτερου 
υψομέτρου,  αλλά και των παραδοσιακών τοπίων που έχουν διαμορφωθεί 
από τον άνθρωπο στις ορεινές περιοχές 

 Έχει επίσης άμεσα περιβαλλοντικά οφέλη, π.χ. με τη μείωση του κινδύνου 
διάβρωσης και χιονοστιβάδων.  

 Προκειμένου να ενθαρρυνθεί η συνέχιση της εφαρμογής της πρακτικής της 
εποχιακής μετακίνησης των ζώων, θα πρέπει επίσης να επιτραπεί η εφαρμογή 
της ένδειξης «προϊόν ορεινής παραγωγής» σε προϊόντα προερχόμενα από 
μετακινούμενα ζώα τα οποία διανύουν τουλάχιστον το ένα τέταρτο της ζωής 
τους σε βοσκότοπους ορεινών περιοχών.  
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 665/2014 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΉΡΩΣΗ ΤΟΥ 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1151/2012 

 Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι ζωοτροφές για τα ζώα εκτροφής 
προέρχονται κυρίως από ορεινές περιοχές, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι, 
κατά κανόνα, τουλάχιστον το ήμισυ του ετήσιου σιτηρεσίου τους, ως ποσοστό 
επί ξηράς ουσίας, πρέπει να αποτελείται από ζωοτροφές που προέρχονται 
από ορεινές περιοχές.  

 Για τα μηρυκαστικά  το προαναφερόμενο ποσοστό θα πρέπει να είναι  το 
40%  του σιτηρεσίου τους.  

  Τα ανωτέρω δεν εφαρμόζονται στις ζωοτροφές για τα εποχιακώς 
μετακινούμενα ζώα  , όταν αυτά διαβιώνουν εκτός ορεινής περιοχής 

 Κατά παρέκκλιση οι εργασίες μεταποίησης για την παραγωγή γάλακτος και 
γαλακτοκομικών προϊόντων επιτρέπεται να εκτελούνται εκτός ορεινών 
περιοχών, εφόσον η απόσταση από την ορεινή περιοχή δεν υπερβαίνει τα 30 
χιλιόμετρα   σε μεταποιητικές εγκαταστάσεις οι οποίες υφίστανται στις 3 
Ιανουαρίου 2013· 
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ΚΥΑ 3724/162303- ΦΕΚ 3438 /2014 
Για την παραγωγή τροφίμων ζωικής προέλευσης από «μικρές επιχειρήσεις» 
που παράγουν προϊόντα με παραδοσιακά χαρακτηριστικά   ή/ και 
δραστηριοποιούνται σε περιοχές υποκείμενες σε ειδικούς γεωγραφικούς 
περιορισμούς 

 
Ευέλικτη εφαρμογή του συστήματος αυτοελέγχου στις «μικρές επιχειρήσεις»  

 
Παρεκκλίσεις για παραδοσιακά προϊόντα με βάση το γάλα 

 
Προσαρμογή των απαιτήσεων για το νωπό γάλα 

 
Ιδιοπαραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων στην εκμετάλλευση 
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ΚΥΑ 3724/162303 ΦΕΚ 3438 2014 
Για τις ανάγκες της παρούσας απόφασης ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:  
  «μικρές επιχειρήσεις» παραγωγής προϊόντων ζωικής προέλευσης: 

  οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας κρέατος, παραγωγής κιμά, παρασκευασμάτων 
κρέατος και προϊόντων με βάση το κρέας, οι οποίες παράγουν μέχρι τρεις (3) 
τόνους τελικού προϊόντος μηνιαίως, 

  οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας αλιευμάτων, οι οποίες παράγουν μέχρι τρεις 
(3) τόνους τελικού προϊόντος μηνιαίως, 

  οι εγκαταστάσεις μεταποίησης γάλακτος, οι οποίες παράγουν μέχρι 
πεντακόσια (500) κιλά πρώτης ύλης γάλακτος ημερησίως, 

 
  «ιδιοπαραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων στην κτηνοτροφική 

εκμετάλλευση»:  
 η παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων σε χώρο παρασκευής εντός των ορίων της 

κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης  
 με σκοπό την άμεση διάθεση των προϊόντων στον τελικό καταναλωτή μέσω της τοπικής 

αγοράς (λαϊκή αγορά, αγορά παραγωγών). 
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ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΉ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΉΜΑ  II ΤΟΥ ΚΑΝ (ΕΚ) 
852/2004 

    Υπό την προϋπόθεση ότι λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα 
για την επίτευξη του σκοπού του Κανονισμού (ΕΚ) 852/2004 
και την αποφυγή επιμολύνσεων: 

1.  Η θύρα εισόδου Α΄ υλών, βοηθητικών υλών, υλικών 
συσκευασίας, προσωπικού και η θύρα εξόδου τελικών προϊόντων 
και προσωπικού δύναται να είναι κοινές 

2. Επιτρέπεται η μη τήρηση της γραμμικής ροής. 
3. Επιτρέπεται η χρήση κοινού εξοπλισμού για την πλύση τόσο των 

τροφίμων όσο και των χεριών 
4. Η είσοδος και η έξοδος δύναται να γίνεται απευθείας από τον 

χώρο παραγωγής 
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ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΉ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΉΜΑ  II ΤΟΥ ΚΑΝ (ΕΚ) 
852/2004 

    Υπό την προϋπόθεση ότι λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα 
για την επίτευξη του σκοπού του Κανονισμού (ΕΚ) 852/2004 
και την αποφυγή επιμολύνσεων: 

5. Ελλείψει χωριστού χώρου επιτρέπεται ο καθαρισμός, η 
απολύμανση και η αποθήκευση των σκευών εντός του χώρου 
παραγωγής. 

6. Επιτρέπεται η αποθήκευση πρώτων υλών και τελικών προϊόντων 
στον ίδιο ψυκτικό θάλαμο. 

7. Επιτρέπεται η αποθήκευση των προϊόντων καθαρισμού σε ειδικό 
για το σκοπό αυτό ερμάριο τοποθετημένο εντός του χώρου 
παραγωγής. 

8. Δεν είναι υποχρεωτική η ύπαρξη αποδυτηρίων 
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ΕΥΈΛΙΚΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ 
ΑΥΤΟΕΛΈΓΧΟΥ ΒΆΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΏΝ ΤΟΥ HACCP 

     1. Για την ευέλικτη εφαρμογή συστήματος αυτοελέγχου βάση 
των αρχών του HACCP στις «μικρές επιχειρήσεις» σύμφωνα με το 
άρθρο 5 του Καν (ΕΚ) 852/2004 οι υπεύθυνοι αυτών δύνανται 
να κάνουν χρήση γενικών εθνικών ή κοινοτικών οδηγών για την 
εφαρμογή συστήματος HACCP. Οι εν λόγω οδηγοί θα πρέπει να 
προσαρμόζονται στις ανάγκες της κάθε επιχείρησης. 
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ΕΥΈΛΙΚΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟς 
ΑΥΤΟΕΛΈΓΧΟΥ ΒΆΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΏΝ ΤΟΥ HACCP 

    2. Κατά την ευέλικτη εφαρμογή των αρχών του HACCP 
στις μικρές επιχειρήσεις δεν πρέπει να παραβλέπεται: 

 η αναγνώριση των παραγόντων κινδύνου με βάση την 
δυναμικότητα, την υποδομή, τις τεχνικές και μεθόδους 
παρασκευής των προϊόντων, τις ιδιαίτερες λειτουργικές 
συνθήκες της επιχείρησης που σχετίζονται με την δραστηριότητα 
και το είδος των παραγόμενων προϊόντων 

 ο εύστοχος έλεγχος των παραγόντων κινδύνου σε κατάλληλα 
σημεία της παραγωγικής διαδικασίας, 

  η διεξαγωγή μικροβιολογικών ελέγχων με συχνότητα 
προσαρμοσμένη στο είδος της δραστηριότητας και στη 
δυναμικότητα της επιχείρησης. 

. 
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ΕΥΈΛΙΚΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟς 
ΑΥΤΟΕΛΈΓΧΟΥ ΒΆΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΏΝ ΤΟΥ HACCP 

    2.Κατά την ευέλικτη εφαρμογή των αρχών του HACCP 
στις μικρές επιχειρήσεις δεν πρέπει να παραβλέπεται: 

  
 η ουσιώδης και εξισορροπημένη τήρηση αρχείων που 

τεκμηριώνουν την εφαρμογή των προληπτικών μέτρων, 
προσαρμοσμένη στο μέγεθος της επιχείρησης και στις 
εφαρμοζόμενες διαδικασίες 

  η πλήρης περιγραφή και τεκμηρίωση των χρονικών διαχωρισμών 
που λαμβάνουν χώρα κατά την παραγωγική διαδικασία. 
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 ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΉ ΣΤΙς  ΑΠΑΙΤΉΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΊΖΟΝΤΑΙ   
ΣΤΟ ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ III ΤΟΥ ΚΑΝ.853/2004  
       Για τις επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες σε περιοχές υποκείμενες σε 

ειδικούς γεωγραφικούς περιορισμούς επιτρέπεται με απόφαση της αρμόδιας 
κτηνιατρικής αρχής (ΔΑΟΚ) η τροποποίηση του αριθμού των δειγμάτων και η 
συχνότητα της δειγματοληψίας του νωπού γάλακτος για τον έλεγχο της 
περιεκτικότητας του σε μικρόβια.  

 Στις περιπτώσεις αυτές η συχνότητα δειγματοληψίας και ο 
αριθμός των δειγμάτων για τον έλεγχο της περιεκτικότητας σε 
μικρόβια μπορεί να προσδιορίζεται σε 1 δείγμα μηνιαίως. 

 Για τις εγκαταστάσεις παραγωγής γαλακτοκομικών  προϊόντων 
δεν είναι υποχρεωτική η ύπαρξη υποδομής ψύξης του νωπού 
γάλακτος εφόσον η μεταποίηση αρχίζει αμέσως μετά την 
άμελξη ή εντός 4 ωρών από την παραλαβή στην εγκατάσταση 
μεταποίησης. 
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 ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΉ ΣΤΙς  ΑΠΑΙΤΉΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΊΖΟΝΤΑΙ   
ΣΤΟ ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ III ΤΟΥ ΚΑΝ.853/2004  
ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΩΠΟ ΓΑΛΑ: 
  Απαγορεύεται η διάθεση στην αγορά νωπού γάλακτος και νωπής κρέμας 

που προορίζονται για άμεση ανθρώπινη κατανάλωση.  
 Σε περιπτώσεις εκμεταλλεύσεων απαλλαγμένων από ζωονόσους, η εν λόγω 

απαγόρευση αίρεται με απόφαση της αρμόδιας κτηνιατρικής αρχής. 
 Με απόφαση της αρμόδιας κτηνιατρικής αρχής επιτρέπεται η χρήση νωπού 

γάλακτος που δεν πληροί τις προδιαγραφές ως προς την περιεκτικότητα σε 
σωματικά κύτταρα (γάλα αγελάδων) και σε μικρόβια (γάλα αγελάδων και 
αιγοπροβάτων) για την παραγωγή τυριών  ωρίμανσης τουλάχιστο 2 
μηνών και γαλακτοκομικών προϊόντων που παράγονται σε 
συνδυασμό με την παρασκευή αυτών των τυριών (πχ τυριά 
τυρογάλακτος) 
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ΙΔΙΟΠΑΡΑΓΩΓΉ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΏΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ 
ΣΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΉ ΕΚΜΕΤΆΛΛΕΥΣΗ   
1. Η δραστηριότητα της ιδιοπαραγωγής στην κτηνοτροφική εκμετάλλευση 

υπόκειται σε υποχρέωση καταχώρησης από την αρμόδια κτηνιατρική 
αρχή. 

2. Η ιδιοπαραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων στην κτηνοτροφική 
εκμετάλλευση πραγματοποιείται με τη χρήση γάλακτος που 
προέρχεται αποκλειστικά από αυτήν. 

3. Η χρησιμοποιούμενη ποσότητα γάλακτος δεν δύναται να ξεπερνά τα 
300Kg ημερησίως.  

4. Στις συστεγαζόμενες εκτροφές η ανωτέρω ποσότητα μπορεί να 
αναπροσαρμόζεται μετά από άδεια της αρμόδιας κτηνιατρικής αρχής με 
ανώτατο όριο τα 500Kg ημερησίως. 
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ΙΔΙΟΠΑΡΑΓΩΓΉ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΏΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ 
ΣΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΉ ΕΚΜΕΤΆΛΛΕΥΣΗ   
4. Ο χώρος παραγωγής πρέπει να είναι διακριτός, να διαθέτει όλον τον αναγκαίο 

για την παραγωγή εξοπλισμό και να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του 
Κανονισμού (ΕΚ) 852/2004 οι οποίες μπορούν να προσαρμόζονται με βάση 
τα άρθρα 2 και 7 της παρούσας. 

5. Το προς μεταποίηση γάλα πρέπει υποχρεωτικά να συμμορφώνεται με τις 
απαιτήσεις του Κεφαλαίου Ι του  τμήματος IX του παραρτήματος III του 
Κανονισμού (ΕΚ) 853/2004 (υγιή ζώα – όχι αντιβιοτικά – πρόγραμμα 
φυματίωσης και βρουκέλλωσης)  

6. Για την εφαρμογή του HACCP με ευελιξία, πρέπει να γίνεται χρήση του 
«Γενικού Οδηγού για την Εφαρμογή Συστήματος Βάσει των Αρχών του HACCP 
για τις Μικρές Γαλακτοκομικές Επιχειρήσεις» του ΕΦΕΤ ο οποίος θα πρέπει να 
υφίσταται προσαρμογές με βάση τις παρεχόμενες οδηγίες. 
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ΠΑΡΕΚΚΛΊΣΕΙΣ  ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΜΕ ΒΆΣΗ ΤΟ ΓΆΛΑ ΜΕ 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ 

1. Επιτρέπεται η κατασκευή των τοίχων, των οροφών και των 
δαπέδων των θαλάμων κατά την πρώτη φάση ωρίμανσης αλλά και των 
ψυκτικών χώρων κατά την δεύτερη φάση της ωρίμανσης από υλικά που δεν είναι 
λεία, στεγανά ή απορροφητικά ή ανθεκτικά στη διάβρωση καθώς και η χρήση 
φυσικών γεωλογικών τοίχων. 

2. Επιτρέπεται η φυσική ξήρανση των τυριών τυρογάλακτος 
εκτός της εγκατάστασης με τη χρήση κατασκευής σε προφυλαγμένο χώρο 
και με κατάλληλο προστατευτικό πλέγμα, υπό την προϋπόθεση ότι αποτρέπονται 
ικανοποιητικά όλες οι πιθανές περιβαλλοντικές πηγές μόλυνσης. 

3. Επιτρέπεται η κατασκευή θυρών και παραθύρων των 
εγκαταστάσεων από ξύλο. 

4. Επιτρέπεται η χρήση ξύλινων βαρελιών για την ωρίμανση και διάθεση 
τυριών με παραδοσιακά χαρακτηριστικά. Τα ξύλινα βαρέλια απολυμαίνονται με 
νερό θερμοκρασίας βρασμού ή με ατμό  χωρίς τη χρήση χημικών ουσιών 
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ΠΑΡΕΚΚΛΊΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΜΕ ΒΆΣΗ ΤΟ ΓΆΛΑ ΜΕ 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ 

5.Επιτρέπεται η χρήση ξύλινων αντικειμένων και εξοπλισμού 
όπως αναδευτήρων, καλουπιών, υποστηριγμάτων και ραφιών από ξύλο, υπό 
την προϋπόθεση ότι συντηρούνται τακτικά για την προστασία του 
παραγόμενου προϊόντος από φυσικούς κινδύνους. 

6. Επιτρέπεται η χρήση υφασμάτων (τυρόπανα) για την στράγγιση, ή 
υφασμάτινων σάκων για την περιτύλιξη των προϊόντων. 

7. Επιτρέπεται η ανάπτυξη επιφανειακής ευρωτίασης  κατά το 
στάδιο της πρώτης ωρίμανσης των σκληρών και ημίσκληρων τυριών 
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«Η παραγωγή Γαλακτοκομικών & Τυροκομικών προϊόντων  
από τη μικρή οικογενειακή μονάδα μέχρι τη βιομηχανία»    

DAIRY EXPO 2014    
 Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2014 

ΚΑΝ 1151/202   
ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ   ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  

 Εγγυημένα παραδοσιακά ιδιότυπα προϊόντα 
 40 προϊόντα ΕΠΙΠ είναι καταχωρισμένα στην Ε.Ε. 

5 από αυτά είναι Τυροκομικά Προϊόντα 
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ΚΑΝ 1151/202   
ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ   ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  

   
 
 
  
 
 
 
  

Αφορά  τρόφιμα  τα οποία: 
 Παρασκευάζονται με τρόπο παραγωγής, μεταποίησης ή σύνθεσης που 

αντιστοιχεί στην παραδοσιακή πρακτική 
 Οι παραγωγοί που υποβάλλουν αίτηση για ένα σήμα προϊόντος ΕΠΙΠ 

υποχρεούνται να αποδείξουν τη χρήση στην εγχώρια αγορά 
για 30 χρόνια. 
 

 Εγγυημένα παραδοσιακά ιδιότυπα 
προϊόντα  
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ΚΑΝ 1151/202   
ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ   ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  

   
 
 
  
 
 
 
  

Αφορά  τρόφιμα  τα οποία: 
 παράγονται  από πρώτες ύλες ή συστατικά που είναι τα παραδοσιακά 

 Η ονομασία με την οποία  θα καταχωρηθούν 
Χρησιμοποιείται κατά παράδοση  
Προσδιορίζει τον παραδοσιακό  

ή τον ιδιότυπο χαρακτήρα του προϊόντος 

 Εγγυημένα παραδοσιακά ιδιότυπα 
προϊόντα  
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ΑΠΟΝΟΜΗ « ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ» ΣΕ ΓΑΛΑ ΚΑΙ 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ  

 
«Πιστοποίηση Αγροτικών Προϊόντων στο πλαίσιο της Νέας ΚΑΠ:  

Προοπτικές και ευκαιρίες για τα προϊόντα της Ηπείρου» 
Ιωάννινα 14.4.2014 
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ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΗΜΑ ΣΕ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

 Φορέας απονομής του σήματος ορίζεται ο ΕΛ.Γ.Ο – ΔΗΜΗΤΡΑ 
 Αφορά  

 όλων των ειδών τα γάλατα κατανάλωσης  
  βούτυρο - κρέμα γάλακτος  
  τυροκομικά 
  γιαούρτια  
  επιδόρπια  
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  Σύμφωνα με τον κανονισμό,  
 Για την απονομή του Ελληνικού Σήματος στο γάλα και στα 

γαλακτοκομικά προϊόντα, πρέπει να τηρούνται οι κάτωθι 
απαιτήσεις: 
το νωπό γάλα που χρησιμοποιείται για την 

παραγωγή των προϊόντων να παράγεται σε 
κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στην Ελλάδα 

 οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας και συσκευασίας 
γάλακτος, καθώς και οι εγκαταστάσεις 
παραγωγής και συσκευασίας των προϊόντων, να 
εδρεύουν στην Ελλάδα.  

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΗΜΑ ΣΕ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΗΜΑ ΣΕ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

  Σύμφωνα με τον κανονισμό,  
 Για την απονομή του Ελληνικού Σήματος στο γάλα και στα γαλακτοκομικά 

προϊόντα, πρέπει να τηρούνται οι κάτωθι απαιτήσεις: 

   τα προϊόντα  που χρησιμοποιούνται ως συστατικά σε 
άλλα προϊόντα του ιδίου άρθρου, να είναι ελληνικής 
προέλευσης. 

   το ρύζι που χρησιμοποιείται ως συστατικό του 
προϊόντος «ρυζόγαλο», να είναι ελληνικής προέλευσης. 

   Το γάλα και τα προϊόντα γάλακτος που χρησιμοποιούνται 
στα «επιδόρπια με βάση το γάλα», να είναι ελληνικής 
προέλευσης. 

   το μέλι που χρησιμοποιείται στα «επιδόρπια με βάση το 
γάλα», να είναι ελληνικής προέλευσης 
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    Άρθρο 26   

     Έως τις 13 Δεκεμβρίου 2014 η Επιτροπή 
υποβάλλει εκθέσεις  στο Ευρωπαϊκό   

Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με 
την 

     υποχρεωτική αναγραφή της 
χώρας καταγωγής ή του τόπου 

προέλευσης  
για το γάλα και το γάλα ως 

συστατικό 
 

ΚΑΝ 1169/2011   
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ 

ΤΡΟΦΙΜΑ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ  
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ 
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