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Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διαχείρισης Ελέγχων 
Γάλακτος και Κρέατος

ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ



Διεύθυνση Διαχείρισης Ελέγχων Γάλακτος και Κρέατος

Η Δ/νση Διαχείρισης Ελέγχων Γάλακτος & Κρέατος, με έδρα τη Θεσσαλονίκη,

ανήκει στη Γενική Δ/νση Διασφάλισης Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων του ΕΛΓΟ-

ΔΗΜΗΤΡΑ.

Είναι αρμόδια για τον συντονισμό και την υλοποίηση των ελέγχων της ελληνικής

αγοράς γάλακτος σε σχέση με την προέλευση - καταγωγή της πρώτης ύλης και την

τήρηση των μηνιαίων ισοζυγίων μέσω των έξι περιφερειακών Εποπτειών Ελέγχου

που εδρεύουν στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Λάρισα, Ξάνθη, Πάτρα.



Στη Δ/νση Διαχείρισης Ελέγχων Γάλακτος & Κρέατος καταγράφονται όλα τα

στοιχεία που αφορούν στην εισαγωγή, παραγωγή και διακίνηση του γάλακτος και

του κρέατος στην ελληνική αγορά καθιστώντας για πρώτη φορά εφικτή τη

δυνατότητα ολοκληρωμένης και στοχευμένης παρακολούθησής της.

Διεύθυνση Διαχείρισης Ελέγχων Γάλακτος και Κρέατος



Δραστηριότητα

➢ Έλεγχος της νόμιμης χρήσης όλων των ειδών γάλακτος στα διάφορα

γαλακτοκομικά προϊόντα

➢ Ορθότητα των ισχυρισμών για την γεωγραφική προέλευση της πρώτης ύλης που

χρησιμοποιήθηκε στην παραγωγή συγκεκριμένων γαλακτοκομικών προϊόντων

➢ Διακίνηση, διάθεση και παράδοση υποπροϊόντων γάλατος

➢ Αποτροπή «ελληνοποίησης» εισαγόμενου γάλακτος και τυρομάζας

➢ Αποτροπή «ελληνοποίησης» εισαγόμενων τυροκομικών προϊόντων

➢ Αποφυγή παραπλάνησης και εξαπάτησης του καταναλωτικού κοινού

➢ Πληθώρα στατιστικών πληροφοριών σχετικά με τα παραγόμενα γαλακτοκομικά

προϊόντα, την πρώτη ύλη που χρησιμοποιήθηκε κ.α.



Νομοθεσία 



Νομοθεσία

✓ ΚΥΑ κ4-7838/ΦΕΚ Β/1432/2014 Ελληνικό Σήμα

✓ Νόμος 4492/2017 Αναγραφή της προέλευσης στο γάλα και τα γαλακτοκομικά

✓ ΥΑ 1717/51865/2018 Λεπτομέρειες εφαρμογής περί υποχρεωτικής επισήμανσης

στο γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα

✓ ΚΥΑ 838/51008/2019 Μέτρα ελέγχου της αγοράς γάλακτος



Είναι επαρκές το υπάρχον νομικό πλαίσιο?

❑ Απουσία περιγραφής του όρου ελληνοποίηση

❑ Απουσία θεσμικού πλαισίου ποινικών κυρώσεων για τις ελληνοποιήσεις

• Θέσπιση επώνυμων αναγγελιών των παραβατών

• Προϋπόθεση ένταξης επιχειρήσεων σε χρηματοδοτικά προγράμματα (ΕΣΠΑ,
αναπτυξιακοί νόμοι, κ.ά. – προαπαιτούμενο η βεβαίωση ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ»)



Εφικτή η διαδικτυακή σύνδεση όλων των υπόχρεων επιχειρήσεων,

συγκεντρώνονται στοιχεία για την παραγωγή, την εισαγωγή, την επεξεργασία και

την εμπορία γάλακτος στη χώρα.

Συγκεκριμένα, τηρούνται:

• το μητρώο παραγωγών και επιχειρήσεων γάλακτος

• τα δεδομένα από τις Μηνιαίες Δηλώσεις Ισοζυγίου Εισροών – Εκροών

Γάλακτος

• τα δεδομένα από τις παραδόσεις γάλακτος για κάθε παραγωγό

• τα δεδομένα από τις εισαγωγές γαλακτοκομικών προϊόντων

• τα δεδομένα από τις αναλύσεις ποιότητας γάλακτος

Διεύθυνση Διαχείρισης Ελέγχων Γάλακτος και Κρέατος - ΑΡΤΕΜΙΣ



ΑΡΤΕΜΙΣ



Μηνιαίες Δηλώσεις Ισοζυγίου Εισροών – Εκροών Γάλακτος

Στο πλαίσιο εφαρμογής της 838/51008 (ΦΕΚ Β’ 964/21-03-2019) Κ.Υ.Α, οι

επιχειρήσεις γάλακτος υποχρεούνται στη αποστολή των Μηνιαίων Δηλώσεων

Ισοζυγίου Εισροών – Εκροών Γάλακτος.

Η «Μηνιαία Δήλωση Ισοζυγίου Εισροών – Εκροών Γάλακτος» αφορά τις ποσότητες

γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων ή / και γαλακτοκομικών συστατικών και

υποπροϊόντων επεξεργασίας γάλακτος (τυρόγαλα, και ορός τυρογάλακτος) που

αγοράζονται μηνιαίως από τις επιχειρήσεις και τις αντίστοιχες ποσότητες

προϊόντων που πωλούνται από αυτές το ίδιο χρονικό διάστημα.



Σημείο βελτίωσης: Ιχνηλασιμότητα

Δηλώνονται υποχρεωτικά 
τα στοιχεία ταυτοποίησης 

των προμηθευτών ή 
αγοραστών τους 

αντίστοιχα (επωνυμία, 
έδρα, Α.Φ.Μ.), 

ανεξάρτητα αν αυτοί 
βρίσκονται εντός ή εκτός 

της χώρας.



➢ Τήρηση ημερήσιου βιβλίου παραγωγής

➢ Αποστολή μηνιαίας δήλωσης ισοζυγίου στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ

Καταχωρούνται

• Αρχικά αποθέματα πρώτων υλών

• Αγορές πρώτων υλών

• Πωλήσεις και καταστροφές πρώτων υλών

• Ποσότητες που πηγαίνουν στην παραγωγή

• Υπόλοιπο αποθήκης

• Καταχώρηση προϊόντων κατά κατηγορία και ποσότητα

• Διαχείριση και αποδέκτες υποπροϊόντων

Υποχρεώσεις ελεγχόμενων



➢ 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

Έλεγχοι στα αρχεία των επιχειρήσεων



Επιπλέον προβλέπεται:

➢ Πιθανή δειγματοληψία γάλακτος ή προϊόντων για εξέταση στα εργαστήρια

του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ή του Γενικού Χημείου του Κράτους

➢ Πιθανός επιτόπιος έλεγχος σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις για έλεγχο

συμβατότητας ζωικού κεφαλαίου και παραδόσεων γάλακτος

➢ Πιθανή η σύσταση μικτών κλιμακίων ελέγχου με τη συνδρομή άλλων

υπηρεσιών (ΕΦΕΤ, ΑΑΔΕ, Οικονομική Αστυνομία)

➢ Έκτακτοι έλεγχοι σημείων εισόδου στη χώρα

Επιπρόσθετοι έλεγχοι



Συμπερασματικά

✓ 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 αίγειου 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 της α’ ύλης του γάλακτος στα

παραγόμενα προϊόντα

Συμπερασματικά



Εισκομισθείσα ποσότητα αίγειου και πρόβειου γάλακτος, ανάλωση στην παραγωγή 
Φέτας ΠΟΠ, παραγόμενη ποσότητα Φέτας ΠΟΠ την τελευταία οκταετία



Ελεγχόμενες επιχειρήσεις μεταποίησης – εμπορίας γάλακτος

Κριτήρια επιλογής δείγματος ελέγχου

➢ Νέα επιχείρηση

➢ Τριετία

➢ Παραβατικότητα

➢ Ειδικά (εισαγωγείς)



Διακύμανση παραβατικότητας

Συγκεντρωτικά σε δείγμα ελέγχου 120 επιχειρήσεων

➢ Στο 32% του δείγματος διαπιστώθηκαν ευρήματα

➢ Στο 23,3% του δείγματος έγιναν συστάσεις

➢ Στο 8,3% του δείγματος εισηγήθηκε η επιβολή ποινών

Συγκεντρωτικά σε δείγμα ελέγχου 263 επιχειρήσεων

➢ Στο 39,9% του δείγματος διαπιστώθηκαν ευρήματα

➢ Στο 28,9% του δείγματος έγιναν συστάσεις

➢ Στο 11% του δείγματος εισηγήθηκε η επιβολή ποινών



Διακύμανση παραβατικότητας

Συγκεντρωτικά σε δείγμα ελέγχου 198 επιχειρήσεων

➢ Στο 36,3% του δείγματος διαπιστώθηκαν ευρήματα

➢ Στο 25,7% του δείγματος έγιναν συστάσεις

➢ Στο 10,6% του δείγματος εισηγήθηκε η επιβολή ποινών

Συγκεντρωτικά σε δείγμα ελέγχου 267 επιχειρήσεων

➢ Στο 36,7% του δείγματος διαπιστώθηκαν ευρήματα

➢ Στο 28,5% του δείγματος έγιναν συστάσεις

➢ Στο 8,2% του δείγματος εισηγήθηκε η επιβολή ποινών



Διακύμανση παραβατικότητας

Συγκεντρωτικά σε δείγμα ελέγχου 180 επιχειρήσεων

➢ Στο 25,5% του δείγματος διαπιστώθηκαν ευρήματα

➢ Στο 21,1% του δείγματος έγιναν συστάσεις

➢ Στο 4,4% του δείγματος εισηγήθηκε η επιβολή ποινών



Συγκριτική Διακύμανση παραβατικότητας το διάστημα 2015-2019



Ποιοτική Διακύμανση Παραβατικότητας 2019 - ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ



Ποιοτική Διακύμανση Παραβατικότητας 2019 - ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ



Έλεγχος αγοράς – Σημεία λιανικής πώλησης

✓ 62 σημεία πώλησης σε όλη τη χώρα

✓ Συνολικά ελέγχθηκαν 316 προϊόντα

✓ Διαπίστωση 55 περιπτώσεων παρατυπιών



Έλεγχος αγοράς – Σημεία λιανικής πώλησης 

Διάφορα

➢ Αναγραφή προέλευσης με μικρού 

μεγέθους γραμματοσειρά

➢ Παράνομη χρήση Ελληνικού 

Σήματος

➢ Πώληση ως τυρί, μη 

γαλακτοκομικών προϊόντων

➢ Απουσία σημάνσεων στα σημεία 

χύμα πώλησης



Σας ευχαριστώ 

για την προσοχή σας

Έλεγχοι στην αγορά γάλακτος


