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ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ & ΕΛΕΓΧΩΝ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ “ΔΗΜΗΤΡΑ” 

 ΚΥΑ 188763/ΦΕΚ 2284Β/13-10-2011 
 

 Ν.Π.Ι.Δ-Ευρύτερος Δημόσιος Τομέας 
 

 Εποπτεύεται από το ΥΠΑΑΤ 

…….το πολυεργαλείο του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) 



ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ “ΔΗΜΗΤΡΑ” 

             Ρόλος 
 

 Η παρακολούθηση της διαχείρισης των ποσοστώσεων του αγελαδινού γάλακτος 

  (μέχρι το 2015…….)  
 

 Ο έλεγχος της ποιότητας του παραγόμενου αγελαδινού, πρόβειου και γίδινου 

  γάλακτος 

 

 Ο έλεγχος των ισοζυγίων γάλακτος & κρέατος  

  

 Η άσκηση συμβουλευτικού ρόλου προς το ΥΠΑΑΤ  
 

  Η παροχή συμβουλών και οδηγιών προς τους κτηνοτρόφους 

 

  Ο συντονισμός και η εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας και προβολής του  

   γάλακτος & του κρέατος  

 

  

 



Ο ΕΛΓΟ “ΔΗΜΗΤΡΑ” ΚΑΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/625 

              

 άρθρο 9, 1β: περί παραπλάνησης καταναλωτή (φύση, ταυτότητα, ιδιότητες, 

                 σύνθεση, ποσότητα, διατηρησιμότητα, χώρα καταγωγής ή τόπο 

                 προέλευσης τροφίμων)  
 

 άρθρο 10, 1α: περί επίσημων ελέγχων στα ζώα και τα αγαθά σε οποιοδήποτε στάδιο 

                   παραγωγής, μεταποίησης, διανομής και χρήσης 

 

 άρθρο 14, βii: περί επιθεώρησης ζώων και αγαθών (ημιτελών προϊόντων, πρώτων 

                   υλών κλπ) που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή και παραγωγή  

                   αγαθών  

              βiv: περί ιχνηλασιμότητας, επισήμανσης, παρουσίασης, διαφήμισης 

                ε: περί εξέτασης εγγράφων, αρχείων ιχνηλασιμότητας και άλλων αρχείων 
 

  άρθρο 15, 1: περί πρόσβασης στον εξοπλισμό, στα μέσα μεταφοράς, στα κτίρια, στα 

                   μηχανογραφικά συστήματα, στα ζώα και στα αγαθά, στα έγγραφα κλπ 

 

 



Ο ΕΛΓΟ “ΔΗΜΗΤΡΑ” ΚΑΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/625 

              

 άρθρο 20, 1: περί επίσημων ελέγχων σε οποιοδήποτε στάδιο παραγωγής, μεταποίησης, 

                 διανομής στα ζώα, στα προϊόντα ζωικής προέλευσης και στα παράγωγα   

                 προϊόντα 

 

  

άρθρο 44, 3: περί επίσημων ελέγχων στο σημείο εισόδου στην ένωση, σε συνοριακό  

                 σταθμό ελέγχου, στις αποθήκες και στον τόπο προορισμού 

 

  

άρθρο 49, 2: περί φυσικών ελέγχων σε ζώα ή κρέατα, βρώσιμα παραπροϊόντα σφαγίων 

                 και προϊόντα ζωικής προέλευσης 
 

 

 

 



ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ-ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 

- Επιτόπιοι έλεγχοι  
(στοιχεία παραγωγής ζωικού 

κεφαλαίου-αντιπαραβολή 
με παραδόσεις γάλακτος) 
- Αποστολή τριμηνιαίων 
παραδόσεων γάλακτος 

ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ  

Τήρηση και έλεγχος  
  ισοζυγίων 

εισροών/εκροών 
γάλακτος    

  (μεταποιητές) 
 

Διαδικτυακή 
εφαρμογή  με ΕΛΓΟ-

ΔΗΜΗΤΡΑ  
(σύστημα AΡΤΕΜΙΣ) 

    ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ  
(κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις,  
αγροτικοί συνεταιρισμοί κλπ)  

Έλεγχος εμπορίας, 
διακίνησης και 
μεταφοράς του 

γάλακτος και των 
γαλακτοκομικών 

προϊόντων  
   



ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΤΕΜΙΣ………ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΔΡΟΜΗ……….. 

 

ΣΤΟΧΟΣ: μία βάση δεδομένων για όλα τα μητρώα με αποτέλεσμα να είναι εφικτοί διασταυρωτικοί έλεγχοι, 

συσχέτιση στοιχείων, καλύτερος και αμεσότερος έλεγχος της αγοράς.  



ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  

 

1. Κ.Υ.Α. 838/51008 (ΦΕΚ 964Β’/21-3-2019):  

   μέτρα ελέγχου της αγοράς γάλακτος (παραγωγή, διακίνηση, εμπορία) 

                                                         

2. Νόμος 4492 (ΦΕΚ 156Β’/18-10-2017): 

   Κεφάλαιο Β’: αναγραφή προέλευσης στο γάλα και στα γαλακ/κά προϊόντα 

 

3. Κανονισμός Κ4-7838 (ΦΕΚ 1432Β’/4-06-2014): 

    απονομή Ελληνικού Σήματος στο γάλα και τα γαλακ/κά προϊόντα  

  

 

  

  

  

  



ΙΣΟΖΥΓΙΑ ΕΙΣΡΟΩΝ/ΕΚΡΟΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 

Πού αποσκοπούν: 

 Έλεγχο της χρήσης γάλακτος και της παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων 

 Διασφάλιση της νόμιμης χρήσης ειδών γάλακτος ως πρώτης ύλης για παραγωγή 

γαλακτοκομικών προϊόντων 

 Έλεγχο ισχυρισμών γεωγραφικής προέλευσης πρώτης ύλης 

 Έλεγχος διακίνησης και διάθεσης υποπροϊόντων γάλακτος 

 Αποτροπή «ελληνοποίησης» εισαγόμενου γάλακτος και τυρομάζας 

 Αποτροπή «ελληνοποίησης» εισαγόμενων τυροκομικών προϊόντων 

 Αποφυγή παραπλάνησης και εξαπάτησης του καταναλωτικού κοινού 

 

ΚΥΑ 838/51008 (ΦΕΚ 964Β’/21.03.2019) 









Κωδικοποίηση Παραγωγής στον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ 
 
 

 

• Ο αγοραστής/παραγωγός ενημερώνεται εγγράφως για τις υποχρεώσεις: 

 

 υποβολή στοιχείων εισκομίσεων: μηνιαία (αγοραστής) ή ανά τρίμηνο 
(παραγωγός) ανά είδος γάλακτος (+αξία)   

 

 υποβολή Μηνιαίας Δήλωσης Ισοζυγίου εισροών/εκροών Γάλακτος: ποσότητα 
γάλακτος & αντίστοιχη παραγωγή προϊόντων 

 

 εισφορά: 0,75% επί της συνολικής αξίας + χαρτόσημο 

 

 έγκαιρη ενημέρωση το αργότερο μέχρι 31/1 (κάθε έτους) της Δνσης 
Διαχείρισης Ελέγχου Γάλακτος & Κρέατος, αν ο ποιοτικός έλεγχος του 
γάλακτος θα γίνεται στο αντίστοιχο εργαστήριο ελέγχου ποιότητας γάλακτος 
του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ή σε ιδιωτικό εργαστήριο αυτοελέγχου.  

 

 

 

 

 

 



ΙΣΟΖΥΓΙΑ ΕΙΣΡΟΩΝ/ΕΚΡΟΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 

 

Υποχρεώσεις μεταποιητών γάλακτος: 

 

 Τήρηση βιβλίου ημερήσιας παραγωγής 

     

  Αποστολή μηνιαίας δήλωσης ισοζυγίου 

 

           Καταχωρούνται 

 











ΙΣΟΖΥΓΙΑ ΕΙΣΡΟΩΝ/ΕΚΡΟΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 

Έλεγχοι στα αρχεία των επιχειρήσεων: 

 Ποσότητα και προέλευση κύριων και βοηθητικών υλών 

 Παραγωγή, ποσότητα και επισήμανση προϊόντων 

 Διάθεση και διακίνηση υποπροϊόντων 

 Ορθή χρήση πρώτων υλών 

 Διακρίβωση ισχυρισμών γεωγραφικής προέλευσης πρώτης ύλης 

 

Επιπλέον προβλέπεται: 

 Δειγματοληψία γάλακτος ή προϊόντων για εξέταση στα εργαστήρια του ΕΛΓΟ 

ΔΗΜΗΤΡΑ ή του Γενικού Χημείου του Κράτους. 

 

 Σύσταση μικτών κλιμακίων ελέγχου με τη συνδρομή άλλων υπηρεσιών (ΕΦΕΤ, ΣΔΟΕ, 

Ορκωτοί λογιστές). 

 



   ΙΣΟΖΥΓΙΑ ΕΙΣΡΟΩΝ/ΕΚΡΟΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΣ –  

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 Ελαχιστοποιήθηκαν οι παρατυπίες και τα φαινόμενα νοθείας στο γάλα. 

 Οι περισσότεροι μεταποιητές έχουν συμμορφωθεί και υποβάλλουν το ισοζύγιο 

γάλακτος κάθε μήνα. 

 Τηρείται η νομοθεσία και ο Κώδικας Τροφίμων και Ποτών κατά την παραγωγική 

διαδικασία των γαλακτοκομικών προϊόντων. 

 Γνωρίζουμε επακριβώς τις ποσότητες του παραγόμενου εγχώριου αγελαδινού, 

πρόβειου και γίδινου γάλακτος. 

 Γνωρίζουμε τις ποσότητες του εισαγόμενου γάλακτος από την ΕΕ και τις τρίτες 

χώρες. 

 Γνωρίζουμε τις ποσότητες των παραγόμενων γαλακτοκομικών προϊόντων. 

 Γνωρίζουμε και ελέγχουμε την νόμιμη χρήση του γάλακτος στα παραγόμενα 

προϊόντα. 



ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΗΜΑ ΣΕ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 

Απαιτήσεις για την απονομή Ελληνικού σήματος: 

 

 Να τηρείται διαδικασία ιχνηλασιμότητας που θα τεκμηριώνει: 

• τον έλεγχο της Ελληνικής προέλευσης του παραλαμβανόμενου γάλακτος 
 

• τη διασφάλιση της συνέχειας της ιχνηλασιμότητας κατά τη διάρκεια των 
παραγωγικών διαδικασιών 
 

• τον έλεγχο της ταυτότητας των παραγόμενων τελικών προϊόντων 



ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ 

Επιτόπιοι έλεγχοι και 
έλεγχοι πυλών εισόδων 

Εισαγωγή – Εκτροφή 
Πάχυνση – Διακίνηση -  

Εμπορία  
(Σύστημα TRACES) 

ΚΡΕΑΣ 

Τήρηση και έλεγχος 
ισοζυγίου κρέατος 
(μονάδες σφαγής, 

τεμαχισμού, 
τυποποίησης, 

διακίνησης και εμπορίας 
κρεάτων) 

Διαδικτυακή σύνδεση  
με ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ  
(σύστημα AΡΤΕΜΙΣ) 

ΖΩΝΤΑ ΖΩΑ 



ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  

 

1. Κ.Υ.Α. 282438 (ΦΕΚ 631Β’/3-4-2009)  

 

 

 

2. Κ.Υ.Α. 412/8932 (ΦΕΚ 149Β’/3-2-2012) 

 

 

 

3. Κ.Υ.Α 1384/41923 (ΦΕΚ 1127Β’/28-03-2018)  

  

 

  

  

  

  



ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  

 

 

 

1. ΝΟΜΟΣ 4492/2017  άρθρα 9 & 15  σχετικά με την υποχρεωτική 

αναγραφή της καταγωγής – προέλευσης του κρέατος στα παραστατικά που 

εκδίδονται από το φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό   

 

  

 

  

  

  

  



ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  

 

2. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ   

   178/2002 ασφάλεια τροφίμων 

   882/2004 κανόνες για την υγεία και καλή διαβίωση ζώων 

   1169/2011 παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα 

   931/2011 απαιτήσεις ανιχνευσιμότητας 

   1337/2013 ένδειξη χώρας καταγωγής – τόπου προέλευσης στα κρέατα 

   χοιροειδών , προβατοειδών, αιγοειδών, πουλερικών 

 

  

 

  

  

  

  



ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ 

Κ.Υ.Α 1384/41923 (ΦΕΚ 1127Β’/28-3-2018) 

 
 Ιχνηλασιμότητα κρέατος 

 
 

 
 Επισήμανση κρέατος 

 
 
 
 Διενέργεια επίσημων ελέγχων στην αγορά κρέατος 

 
 
 



ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ 

ΣΤΟΧΟΙ: 
 

 Η παροχή πληροφοριών που ενδιαφέρουν τον καταναλωτή, όπως είναι η 
προέλευση του κρέατος 
 

 Η δυνατότητα επιλογής από τον καταναλωτή του κρέατος που επιθυμεί 
 
 Η αντιμετώπιση των «ελληνοποιήσεων» 

 
 Η εξάλειψη της αισχροκέρδειας σε βάρος του καταναλωτικού κοινού 

 
 Η στήριξη του εισοδήματος των Ελλήνων κτηνοτρόφων – παραγωγών βόειου, 

χοίρειου, αιγοπρόβειου κρέατος και κρέατος πουλερικών 
 

 Η στήριξη των σύννομων επιχειρήσεων 



ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ 

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 

 Προσυσκευασμένο ή μη κρέας                                   

 Νωπό, διατηρημένο με απλή ψύξη – 
κατεψυγμένο κρέας       

 Κιμάς – σπλάχνα – βρώσιμα μέρη 

   Χοιροειδών 

   Αιγοπροβάτων 

   Πουλερικών 

    

                                         Βόειο κρέας: ΚΥΑ 232149/2002, 

                                         261136/2004, 2260/155064/2014  

 

 

  

  

  

  



ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ 

ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ: 

Όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που: 

α) κατέχουν ζώα για σφαγή 

 

β) ασχολούνται με τη σφαγή ζώων 

 

γ) ασχολούνται με την εμπορία, τη διακίνηση, τον τεμαχισμό, την μεταποίηση 
και τυποποίηση του κρέατος 

 

δ) ασχολούνται με τη λιανική πώληση κρέατος και ειδικότερα τα κρεοπωλεία και 
τα καταστήματα λιανικής πώλησης που έχουν τμήμα κρεοπωλείου 

 

 

 

 

 

 



ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ 

ΙΧΛΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΡΕΑΤΟΣ 

 

   Σύστημα αναγνώρισης και καταγραφής σε όλα τα στάδια της παραγωγής και 
διανομής του κρέατος, από τη σφαγή μέχρι τη συσκευασία, για να 
εξασφαλίζεται ο συσχετισμός μεταξύ του εν λόγω κρέατος και του ζώου ή της 
ομάδας ζώων από τα οποία προέρχεται το κρέας. 

 

 

 



ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΧΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ 

(ΑΦΟΡΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) 

 

 Εξασφαλίζει τη σύνδεση μεταξύ κρέατος και ζώου ή ομάδας ζώων                                                                           
(αρμοδιότητα σφαγείου) 

 

 Εξασφαλίζει τη διαβίβαση πληροφοριών μαζί με το κρέας στα επόμενα στάδια 
παραγωγής & διανομής = «παρτίδα» με ίδιες ενδείξεις 

  

 Καταγράφει άφιξη – αναχώρηση ζώων, σφάγιων, τεμαχίων & συσχέτιση 
μεταξύ τους  

 



ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΧΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ – ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΡΤΕΜΙΣ 

 

 

 

• Κρεοπωλεία με περισσότερα από 1 
υποκαταστήματα 

• Σφαγεία  

• Επιχειρήσεις εμπορίας, διακίνησης, 
τεμαχισμού, μεταποίησης, τυποποίησης  

 

• Παρακολούθηση σφαγών  

• Διακίνηση κρέατος 

• Τήρηση μηνιαίων ισοζυγίων 
κρέατος  



ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΡΤΕΜΙΣ 

 

 Εντοπισμός κτηνοτρόφων των οποίων οι σφαγές δε συμφωνούν με το ζωικό  

   τους κεφάλαιο. 

 Εντοπισμός εμπόρων που δηλώνουν ανακριβή στοιχεία ως προς την ποσότητα  

   και την προέλευση του κρέατος (ασυμφωνία αγορών – πωλήσεων κρέατος). 

 Εντοπισμός εμπόρων που δεν κάνουν δήλωση ισοζυγίου κρέατος στον ΕΛΓΟ- 

   ΔΗΜΗΤΡΑ. 

 Εντοπισμός διπλοσφαγών του ίδιου ζώου. 

 Εντοπισμός ζώντων ζώων/σφάγιων προέλευσης ΕΥΡ.ΕΝ. που δε συμφωνούν 
με το αντίστοιχο Πιστοποιητικό Ενδοκοινοτικού Εμπορίου 

 



ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  

Κάτοχοι ζώων για σφαγή  

 



ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  

Κάτοχοι ζώων για σφαγή  

  

• Ηλεκτρονικό μητρώο εμπόρων ζώντων ζώων  

 

 

• Υγειονομικό πιστοποιητικό  

 

 

• Παραστατικά διακίνησης: αριθμός ζώων, χώρα γέννησης, χώρα/ες 
εκτροφής, ατομικούς ή μη αριθμούς, αριθμός ΙΝΤΡΑ ή ΚΚΕΕ  

 







ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  

Σφαγεία 

 



ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  

Σφαγεία (1) 

  

• Δεν παραλαμβάνουν ζώα χωρίς σήμανση, υγειονομικά πιστοποιητικά  
και σωστά παραστατικά διακίνησης   

 

• Τηρούν αρχείο με όλα τα εμπορικά έγγραφα των ζώων προς σφαγή και 
των εγγράφων που αφορούν τη διαδικασία σφαγών για τρία χρόνια  

 

• Αναγράφουν στα εμπορικά και συνοδευτικά έγγραφα των σφάγιων :   

   α) τη χώρα καταγωγής ή τη χώρα/ες εκτροφής & τη χώρα σφαγής  

   β) την παρτίδα ή την ομάδα ζώων (αριθμός σφάγιων) με αναφορά στους  

   κωδικούς σήμανσης  

 



ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  

Σφαγεία (2) 

  

• Τηρούν για κάθε σφάγιο ένα μέσο ταυτοποίησης  

 

 

• Καταγράφουν σε αρχείο  

    α) την άφιξη και την αναχώρηση των ζώων, των σφάγιων ή των τεμαχίων 

    β) το μέσο ταυτοποίησης των σφάγιων  

 

 

• Εξασφαλίζουν τη σύνδεση κρέατος- ζώου 







ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  

Σφαγεία (3) 

  

• Εγγράφονται στην ηλεκτρονική εφαρμογή ΑΡΤΕΜΙΣ 

 

 

 

• Συμπληρώνουν σωστά τα στοιχεία του βιβλίου  

   σφαγών εντός 5 ημερών από την ημέρα σφαγής  

   Πτηνοσφαγεία: Συμπληρώνουν σωστά το μηνιαίο βιβλίο σφαγών εντός 5 

                    ημερών του επόμενου μήνα από το μήνα που αναφέρεται 

                    το βιβλίο σφαγών  

 

 



ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  

Σφαγεία (4) 

  

• Συμπληρώνουν στο βιβλίο σφαγών την ταξινόμηση των σφάγιων βόειου 
κρέατος    

 

 

• Συμπληρώνουν στο βιβλίο σφαγών τον τύπο των σφάγιων χοιρινού 
κρέατος γδαρτό ή μαδητό 

 

 

• Αναγράφουν το αριθμό ΙΝΤΡΑ ή ΚΚΕΕ  για τα ζώα που δεν έχουν 
γεννηθεί στην Ελλάδα  



ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  

Επιχειρήσεις εμπορίας, διακίνησης και τεμαχισμού κρέατος 
(1) 

 
 

• Δεν παραλαμβάνουν και δεν διακινούν σφάγια, τεμάχια σφάγιων και 
προσυσκευασμένα προϊόντα με έλλειψη σήμανσης  και παραστατικά 
διακίνησης  ως προς την καταγωγή – προέλευση του κρέατος  

 

 

 

• Αναγράφουν ορθά ανά κωδικό παρτίδας τα στοιχεία καταγωγής – 
προέλευσης και τον αριθμό των διακινούμενων τεμαχίων                          
(όχι αριθμός στα παρασκευάσματα και τα προϊόντα κρέατος) 

 

 



ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  

Επιχειρήσεις εμπορίας, διακίνησης και τεμαχισμού κρέατος 
(2) 

 
 

• Εγγράφονται στην ηλεκτρονική εφαρμογή ΑΡΤΕΜΙΣ 

 

 

 

• Συμπληρώνουν το μηνιαίο ισοζύγιο αγορών - πωλήσεων κρέατος  ως το 
τέλους του επόμενου μήνα                                                      

   εμπορία < 80 τόνους /έτος: συμπληρώνουν σωστά το εξαμηνιαίο 

   ισοζύγιο κρέατος  

 



ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  

Επιχειρήσεις εμπορίας, διακίνησης και τεμαχισμού κρέατος 
(3) 

 
 

• Αναγράφουν τα στοιχεία καταγωγής – προέλευσης  στα 
προσυσκευασμένα προϊόντα που παράγουν  

 

 

• Τηρούν αρχείο με όλα τα εμπορικά έγγραφα για την καταγωγή – 
προέλευση του κρέατος για τρία χρόνια  

 

 

• Αν είναι πρώτοι αγοραστές ή εισαγωγείς υποχρεούνται στην καταβολή 
ειδικής εισφοράς – υποβάλουν δήλωση σχετικά με την αξία του κρέατος  



ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  

Λιανική πώληση κρέατος 

 



 

 
• Δεν παραλαμβάνουν  σφάγια, τεμάχια σφάγιων και 

προσυσκευασμένα προϊόντα με έλλειψη σήμανσης και 
παραστατικά διακίνησης  ως προς την καταγωγή – προέλευση 
του κρέατος  

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΡΕΑΤΟΣ 



 

 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΡΕΑΤΟΣ 

 

• Κατοχή και χρήση ζυγιστικής μηχανή που να εκδίδει 
αυτοκόλλητες ετικέτες στις οποίες αναγράφονται: 

      

      βάρος  

    είδος κρέατος  

    τιμή  

    χώρα καταγωγής – προέλευσης  

 

 





 

•  Εκτύπωση μηνιαίας αναφοράς “Z” από τη ζυγιστική μηχανή  
 

 

 

                           ΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΡΙΑ (3) ΧΡΟΝΙΑ  

       

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΡΕΑΤΟΣ 





 

• Αναγραφή είδους κρέατος, χώρας καταγωγής – προέλευσης και 
βάρους  στα παραστατικά  που εκδίδονται από το φορολογικό 
ηλεκτρονικό μηχανισμό  

 

 
      

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΡΕΑΤΟΣ 



• Διατήρηση για 3 χρόνια της μηνιαίας εκτύπωσης αναφοράς «Ζ» 
ειδών από το φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό  

      

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΡΕΑΤΟΣ 



 

•  Αναγραφή των στοιχείων καταγωγής – προέλευσης κρέατος                        
 

 Σε όλες τις μορφές παρουσίασης στους χώρους του καταστήματος  

 Στα σημεία διάθεσης  

 Στα ταμπελάκια στις προθήκες – βιτρίνες  

 Στους τοίχους ή στις πινακίδες 

 Στις ιστοσελίδες  

 Στη συσκευασία του προσυσκευασμένου κρέατος  

     

     ΕΞΑΙΡΕΣΗ: Παρασκευάσματα κρέατος 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΡΕΑΤΟΣ 







 

 

 

 

• Αναγραφή των στοιχείων καταγωγής-προέλευσης κρέατος στα 
εμπορικά έγγραφα διακίνησης  

                                

                                ΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΡΙΑ (3) ΧΡΟΝΙΑ  

       

       

       

                                

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΡΕΑΤΟΣ 









Ετικέτα ελληνικού 
μοσχαρίσιου 

κρέατος 

Ετικέτα ελληνικού 
βόειου κρέατος άνω 

των 12 μηνών 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΡΕΑΤΟΣ 

Διατηρούνται μέχρι εξάντλησης του κρέατος 



ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΒΟΟΕΙΔΩΝ 

* Εάν το ζώο παρέμεινε στην Ελλάδα για 
λιγότερο από ένα μήνα πριν από την σφαγή 
του, η Ελλάδα δεν αναφέρεται στις χώρες 
εκτροφής του ζώου. 

Ετικέτα μη 
ελληνικού 

μοσχαρίσιου 
κρέατος 

Ετικέτα μη 
ελληνικού βόειου 

κρέατος άνω των 12 
μηνών 



 

• Εγγραφή όλων των επιχειρήσεων στο μητρώο του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ 

 

• Έντυπο Ειδικής Εισφοράς Α’ αγοραστή Κρέατος 
       
 Υποβάλλεται από τον πρώτο αγοραστή κρέατος (αγορά από παραγωγό ή 

απευθείας εισαγωγή κρέατος). Oι δεύτεροι αγοραστές κρέατος (αγορά από 
έμπορο) δεν έχουν υποχρέωση υποβολής του εντύπου και καταβολής 
εισφοράς. 
 

 Υποβάλλεται: ανά εξάμηνο ηλεκτρονικά (ΑΡΤΕΜΙΣ) αν η επιχείρηση 
                  επεξεργάστηκε < 80 τόνους κρέατος  
                  ανά μήνα ηλεκτρονικά (ΑΡΤΕΜΙΣ) αν η επιχείρηση 
                  επεξεργάστηκε > 80 τόνους κρέατος  
 
 0,2 % επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου αγοράς 
 

 

 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΡΕΑΤΟΣ 



 

•  Εγγραφή στην ηλεκτρονική εφαρμογή ΑΡΤΕΜΙΣ για επιχειρήσεις 
που διαθέτουν περισσότερα του ενός υποκαταστήματα (εμπορία) 

 

• Ορθή συμπλήρωση των στοιχείων του μηνιαίου ισοζυγίου αγορών 
και πωλήσεων κρέατος  

 

• Συμπλήρωση του μηνιαίο ισοζύγιο κρέατος  ως το τέλους του 
επόμενου μήνα                                                     
εμπορία < 80 τόνους/ προηγούμενου ημερολογιακού έτους:  
συμπλήρωση εξαμηνιαίου ισοζύγιου κρέατος  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΡΕΑΤΟΣ 



ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ 
 

 Τριμελή ή διμελή κλιμάκια με απόφαση του προϊσταμένου της ΔΑΟΚ 
    Υπάλληλο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ  
    Υπάλληλο ΕΦΕΤ 
    Υπάλληλο ΔΑΟΚ 
 Διενεργούνται επιτόπιοι, τακτικοί και έκτακτοι  
 έλεγχοι  σε όλες τις εκμεταλλεύσεις/επιχειρήσεις  
 που εμπίπτουν στη νομοθεσία 
 
 Ετήσια σχέδια ελέγχου  
 
 Δίμηνο πρόγραμμα ελέγχου  

 
 Διοικητικοί έλεγχοι  

 
 Επιτροπή προστίμων – επιτροπή ενστάσεων  

 
 



ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ 
 

 Άρνηση ή παρεμπόδιση ελέγχου (3.000-6.000 ΕΥΡΩ) 
 

 
 Κάτοχοι ζώων – σφαγεία – εμπορία (1.000-60.000 ΕΥΡΩ) 
 

 
 Κρεοπωλεία – Επιχειρήσεις Λιανικής  (500-30.000 ΕΥΡΩ) 

 
 
 Υποτροπή εντός 3 ετών = διπλάσιο πρόστιμο  

 
 



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ – ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗΣ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 









ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ – ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗΣ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ – ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗΣ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ – ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗΣ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 



Δρ. ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ - ΕΛΕΓΚΤΗΣ  

 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΣ & ΚΡΕΑΤΟΣ 

 
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ & ΕΛΕΓΧΩΝ 

 
ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 
 


