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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 
Σκοπός ανάπτυξης της παρούσας µελέτης αποτελεί η ανάπτυξη του θεσµικού 
πλαισίου, στο οποίο καταγράφονται όλες οι απαιτήσεις, κανόνες και προδιαγραφές 
προκειµένου  ο υποψήφιος ενδιαφερόµενος φορέας / επιχείρηση / πρόσωπο να 
ενταχθεί στο δίκτυο αγροδιατροφικών προϊόντων και να συµµετέχει στις 
δραστηριότητες του.  
 
Η µελέτη-Εγχειρίδιο αποτελεί κοινή φόρµα για όλους τους εταίρους του έργου, 
πάνω στην οποία θα βασιστούν για να διενεργήσουν τις πιστοποιήσεις των 
υποψήφιων µελών του δικτύου κάθε περιοχής. 
 
 
Στο παρόν εγχειρίδιο γίνεται αναφορά σε 3 βασικές ενότητες/κεφάλαια: 
 

� Κεφάλαιο 0: Περιγράφει το πλαίσιο συνεργασίας των µελών του δικτύου µε 
αναφορές στην ορολογία των αγροδιατροφικών προϊόντων, που στοχεύει 
και που απευθύνεται το δίκτυο και ποιοι είναι οι γενικοί όροι συµµετοχής σε 
αυτό. 

� Κεφάλαιο 1: Η συγκεκριµένη αρίθµηση των κεφαλαίων επιλέχθηκε κατ΄ 
αυτόν τον τρόπο, ώστε να συµβαδίζει η Φόρµα Αξιολόγησης του 
Παραρτήµατος µε την ανάλυση κι επεξήγηση του κριτηρίου-προδιαγραφής, 
εντός του Εγχειριδίου και προκειµένου ο χρήστης να µεταβαίνει εύκολα, 
όταν επιθυµεί διευκρινήσεις. 

Εδώ βρίσκονται όλα τα κριτήρια που καθιστούν µία επιχείρηση ή γενικότερα 
έναν φορέα «επιλέξιµο» και βάση των οποίων θα αξιολογείται µία 
επιχείρηση (ή γενικότερα φορέας) για την εισαγωγή της στο δίκτυο. 

� Κεφάλαιο 2: περιγράφονται οι γενικές συνθήκες εισαγωγής στο δίκτυο και 
συγκεκριµένα η διαδικασία αίτησης, αξιολόγησης, εγγραφής και διαγραφής 
στο δίκτυο, καθώς και γενικές υποχρεώσεις του κάθε µέλους. 

� Παράρτηµα: Η Φόρµα Αξιολόγησης κριτηρίων αποτελεί το πλαίσιο 
αξιολόγησης και βαθµολογίας της κάθε υποψήφιας επιχείρησης (ή φορέα) 
από την Επιτροπή Αξιολόγησης του ∆ικτύου, αλλά και το έντυπο 
αυτοαξιολόγησης των ενδιαφεροµένων. 
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0 ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ  
 
0.1 Ο όρος «Αγροδιατροφικά & συναφή Προϊόντα» 
 
Αγροδιατροφικός τοµέας:  

Όπως υποδηλώνει το όνοµα, ο «αγροδιατροφικός τοµέας» είναι µια έννοια η οποία 

περιλαµβάνει τόσο την πρωτογενή παραγωγή όσο και την ευρύτερη βιοµηχανία 

τροφίµων. Το πρώτο είναι σχετικά εύκολο να οριστεί καθώς ισοδυναµεί µε τη 

γεωργία, αν και ακόµη κι εδώ η γεωργική δραστηριότητα δεν περιορίζεται στην 

πρωτογενή παραγωγή των πρώτων τροφίµων. Η βιοµηχανία τροφίµων είναι πιο 

περίπλοκη, επειδή καθίσταται πολύ επεξεργασία στο δρόµο προς την τελική 

κατανάλωση. Εκτός από το εξειδικευµένο φαγητό (και ποτό) στο λιανικό εµπόριο, 

τα τρόφιµα είναι συνήθως µόνο ένα µέρος αυτών που ο καταναλωτής αγοράζει. Για 

παράδειγµα, σε ένα σούπερ µάρκετ, τα τρόφιµα αποτελούν το κύριο µέρος κατά τις 

αγορές σε ένα σουπερµάρκετ, αλλά υπάρχει κι ένας αυξανόµενος αριθµός των µη 

εδώδιµων στο καρότσι. Στα εστιατόρια ο καταναλωτής αγοράζει κυρίως υπηρεσίες 

παρασκευής τροφίµων. Το ερώτηµα είναι που θεωρείται ότι σταµατά ο 

αγροδιατροφικός τοµέας. Σύµφωνα µε την πιο σύνηθη ορολογία o αγροδιατροφικός 

τοµέας περιλαµβάνει  γεωργικά προϊόντα διατροφής (τρόφιµα και ποτά) αλλά δεν 

εκτείνεται σε υπηρεσίες που παρέχουν τα ξενοδοχεία και άλλα καταλύµατα.  

Παρακάτω απεικονίζεται σχηµατικά τι περιλαµβάνει ο αγροδιατροφικός τοµέας σε 

όλη του την έκταση: 

Πρωτογενής παραγωγή  
Πυρήνας 

αγροδιατροφικού  
τοµέα 

Βιοµηχανία τροφίµων & ποτών 
Χονδρικό Εµπόριο τροφίµων & ποτών 
Λιανική πώληση εξειδικευµένων ποτών & τροφίµων 
Λιανική πώληση Μη εξειδικευµένων ποτών & 
τροφίµων 

 
∆ευτεροβάθµιοι 

κλάδοι τροφίµων 
Υπηρεσίες στον κλάδο τροφίµων & ποτών 

Καταλύµατα 
 Συνδεδεµένοι 

κλάδοι τροφίµων 

 

Γαστρονοµικός τοµέας: 

Ο γαστρονοµικός τοµέας αναφέρεται στον κλάδο της εστίασης και αφορά την 
προσφορά υπηρεσιών εστίασης µε τρόφιµα παρασκευασµένα µε εξαιρετικής 
ποιότητας πρώτες ύλες που έχουν µαγειρευτεί µε το ιδιαίτερο, προσωπικό στυλ 
κάθε chef. Η ελληνική κουζίνα διαθέτει αρετές αλλά χαρακτηρίζεται από δύο 
σοβαρές αδυναµίες: τα προβλήµατα ποιότητας σε όλο το φάσµα παροχής 
γαστρονοµικών υπηρεσιών και την απουσία αποτελεσµατικής προβολής του 
γαστρονοµικού πλούτου της Ελλάδας. 
 
 
Παραδοσιακά προϊόντα: 
Με τον όρο της παραδοσιακά προϊόντα εννοούµε τα βιοµηχανικά προϊόντα 
µεταποίησης γεωργικών προϊόντων των οποίων η επεξεργασία, διατήρηση και 
παρασκευή έχουν εδραιωθεί καλά στο χρόνο, διατηρούν οµοιογένεια σε 
συγκεκριµένη επικράτεια. Χρονικά συντηρούνται µέσα από παραδοσιακούς κανόνες 
για µια περίοδο που δεν είναι µικρότερη από 25 χρόνια. Το «παραδοσιακό» στοιχείο 
δίνεται σε προϊόντα µε διαφορετικά χαρακτηριστικά: 
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� Ιστορικό (προέλευση της τοπικής κοινωνίας και η στενή σχέση της µε το 
περιβάλλον και το έδαφος) 

� Εξοικείωση (µνήµη στις ρίζες) 
� Έρευνα για την ποιότητα και τη γεύση  
� Υψηλού προφίλ οργανοληπτικά χαρακτηριστικά. 

 
 
Τοπικά προϊόντα:  
Με τον όρο «τοπικό προϊόν» αναφερόµαστε µια κατηγορία των τυπικών και 
παραδοσιακών προϊόντων που χαρακτηρίζονται από χαµηλό επίπεδο παραγωγής 
και απουσία πειθαρχικών διαδικασιών των τεχνικών παραγωγής. Το τοπικό προϊόν 
είναι από τη φύση προικισµένο µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, συνδεδεµένο σε µια 
συγκεκριµένη γεύση και έθιµο της χρήσης, τα οποία ιστορικά σχηµατίζονται στην 
ίδια περιοχή της παραγωγής. 

�     
 
 
 

0.2 Στόχος ∆ικτύου  
 

Στόχος του δικτύου είναι η διάδοση και προώθηση  των αγροδιατροφικών 
προϊόντων σε Ιωάννινα και Αργυρόκαστρο και η δηµιουργία µιας αναγνωρίσιµης 
ταυτότητας για την διασυνοριακή περιοχή, µε κεντρικό άξονα τα «γαλακτοκοµικά 
και  προϊόντα κρέατος». 

Η δηµιουργία του δικτύου θα συµβάλει στην ενίσχυση της επιχειρηµατικής 
συνεργασίας, της ανάπτυξης και της απασχόλησης  στην διασυνοριακή περιοχή.   

Στους σκοπούς του ∆ικτύου εντάσσονται:  

� Η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και πληροφορίας µεταξύ των επιχειρήσεων, µε 
αποτέλεσµα λιγότερο κόστος για έρευνα, εξειδικευµένο προσωπικό αλλά και 
αποφυγή λαθών που προέρχονται από ελλειπή πληροφόρηση. Γνώση από τα 
δυνατά σηµεία αλλά και τις αδυναµίες των συνεργατών. ∆ηµιουργούνται, 
επίσης, σύνδεσµοι προς το εξωτερικό περιβάλλον, που βοηθούν στην 
ανίχνευση των νέων καταναλωτικών τάσεων. Τα τοπικά cluster είναι χώροι 
οπού νέες ευκαιρίες είναι δυνατόν να καλλιεργηθούν και να αξιοποιηθούν 
από τα µέλη τους.   

� Ο σχεδιασµός συλλογικών στρατηγικών που αφορούν την τοπική κοινωνία. 
 Ο σχεδιασµός αυτών των στρατηγικών είναι εφικτός διότι ο 
προϋπολογισµός είναι µεγαλύτερος, και αξιοποίηση των τοπικών και 
κρατικών πόρων αποτελεσµατικότερη. Επιπλέον,  η γκάµα και η ποσότητα 
των προϊόντων που διατίθενται τοπικά, είναι ευρύτερη.  

� Η ανάπτυξη τοπικών στρατηγικών µε σκοπό την προβολή και προώθηση των 
τοπικών προϊόντων και ιδιαιτεροτήτων. Απώτερος στόχος η διαφοροποίηση 
των προϊόντων έναντι του ανταγωνισµού, καθιστώντας τα πιο 
ανταγωνιστικά.  

� Η δηµιουργία νέων επιχειρήσεων. Μέσα από αυτές µπορούν να επιτευχθούν 
καινοτοµίες που θα επηρεάσουν θετικά όλον τον κλάδο και την τοπική 
κοινωνία. Σε ένα τέτοιο επιχειρηµατικό περιβάλλον δηµιουργούνται νέες 
θέσεις εργασίας.  
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� Η συνεργασία µε προµηθευτές καλύτερης ποιότητας προϊόντων και 
επίτευξης σταθερών εµπορικών σχέσεων, επιτυγχάνοντας οικονοµίες 
κλίµακας και βελτίωση της παραγωγικότητας σε όλη την αλυσίδα 
παραγωγής.  Ιδιαίτερα στα αγροδιατροφικά προϊόντα, η φυσική εγγύτητα 
των συντελεστών στην αλυσίδα παραγωγής, είναι τόσο ουσιαστική που 
καθορίζει ακόµη και την ποιότητα του τελικού προϊόντος. Επίσης, η ένταξη 
εξειδικευµένων επιστηµόνων µπορεί να προσθέσει αξία στο προϊόν. 

� Μπορούν να αναπτυχθούν στρατηγικές συνεργασίες µεταξύ παραγωγών 
συµπληρωµατικών προϊόντων, καθιστώντας την διείσδυση και κατάκτηση 
επιλεγµένων αγορών του εξωτερικού, εφικτό στόχο.   

� Η ανάπτυξη και η περαιτέρω προώθηση µίας διασυνοριακής ταυτότητας 
τοπικού & διασυνοριακού διατροφικού προϊόντος (branding) 

� Η εκπαίδευση, κατάρτιση και ευαισθητοποίηση των µελών και του 
προσωπικού των µελών του ∆ικτύου 

� Η συνεργασία µε ειδικούς σε θέµατα «διατροφής» για τη µεταφορά 
τεχνογνωσίας στην περιοχή  

� Η από κοινού προβολή των επιχειρήσεων του κλάδου, της περιοχής και των 
δυνατοτήτων που προσφέρει στον επισκέπτη (έντυπη και ηλεκτρονική)  

� Η συνεργασία µε επιχειρήσεις παραγωγής τοπικών προϊόντων διατροφής, 
βιολογικής καλλιέργειας για κάλυψη των αναγκών διατροφής των 
επισκεπτών στην περιοχή  

� Η προώθηση υιοθέτησης συστηµάτων ποιότητας ISO 22000 (για τα τρόφιµα), 
BRC, IFC κλπ και «Ελληνικής Κουζίνας». 

 
 
0.3 Σε ποιους απευθύνεται 
 
Το δίκτυο απευθύνεται σε: 
 

Α. Αγρότες – Καλλιεργητές – Εκτροφείς 

Β. Μεταποίηση 

Γ. Εµπόριο / Υπηρεσίες 

∆. Επισκέψιµοι ιδιωτικοί χώροι 

Ε. Λοιποί δηµόσιοι και τοπικοί φορείς 

ΣΤ. Άλλους εµπλεκόµενους φορείς π.χ. προµηθευτές βιολογικών 

ζωοτροφών. 

 
 

0.4 Προδιαγραφές Άµιλλας 
 
H άµιλλα αναφέρεται στην αναγκαιότητα της συνεργασίας των νοµικών και 
φυσικών προσώπων και λοιπών φορέων µέσα από την συµµετοχή σε δίκτυα ή 
cluster οµοειδών ή συµπληρωµατικών φορέων/οργανισµών και αφετέρου στα 
«χαρακτηριστικά» που καθορίζονται παρακάτω που διαφοροποιεί την κάθε 
επιχείρηση και την καθιστά «επιλέξιµη», ώστε να συµµετέχει στο δίκτυο.  
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έλη του δικτύου, κατόπιν αίτησής τους και µε απόφαση της Επιτροπής του 
∆ικτύου, µπορούν να γίνουν επιχειρήσεις, στον κλάδο των τροφίµων ή 
εµπλεκόµενων µε αυτόν άλλους κλάδους δραστηριοποίησης π.χ. κτηνοτρόφοι, 
αλλά και συλλογικοί επαγγελµατικοί, κοινωνικοί και φιλοπεριβαλλοντικοί φορείς 
που δραστηριοποιούνται στους νοµούς Ιωαννίνων και Αργυροκάστρου και 
ενδιαφέρονται, εφόσον τηρούν τους παρακάτω όρους και υποχρεώσεις.  

 

Οι όροι συµµετοχής στο δίκτυο αφορούν: 

 

� την πλήρη εφαρµογή της κείµενης νοµοθεσίας των τροφίµων η οποία 
τεκµηριώνεται από τα σχετικά νοµιµοποιητικά έγγραφα και  

� την τήρηση των σχετικών µε την (επιχειρηµατική) δραστηριότητα 
προδιαγραφών ποιότητας που προβλέπονται από τον παρόντα Οδηγό 

� Οι ανωτέρω δύο όροι συµµετοχής ελέγχονται από την Επιτροπή 
Αξιολόγησης και Ελέγχου του ∆ικτύου η οποία σε περίπτωση θετικής 
αξιολόγησης απονέµει το σήµα του δικτύου στην επιχείρηση. Το δικαίωµα 
χρήσης του σήµατος από την επιχείρηση (φορέα), ως µέλος του δικτύου 
είναι διάρκειας 2 ετών, µε δυνατότητα ανανέωσης, εφόσον συνεχίζουν να 
πληρούνται οι όροι, σύµφωνα µε τους οποίους έχει παραχωρηθεί το 
δικαίωµα χρήσης. Η µη τήρηση από την επιχείρηση (φορέα) - µέλος 
οποιουδήποτε όρου του Οδηγού αποτελεί λόγο διαγραφής της από το δίκτυο 
και αφαίρεση του σήµατος. 

 

Οι υποχρεώσεις που απορρέουν για την επιχείρηση (φορέα) από τη συµµετοχή στο 
δίκτυο αφορούν: 

� τη χρησιµοποίηση του σήµατος του δικτύου σε εµφανές σηµείο στον χώρο 
δραστηριοποίησής της, στις εκδηλώσεις που διοργανώνει και συµµετέχει, ως 
λογότυπο, στα επαγγελµατικά έγγραφα και έντυπά της, στο διαδίκτυο, στην 
ιστοσελίδα και στο ηλεκτρονικό ταχυδροµείο εφόσον διαθέτει, 

� την τεκµηριωµένη υλοποίηση διαδικασίας διαχείρισης παραπόνων πελατών 
και αξιολόγησης της επιχείρησης (φορέα) από αυτούς, 

� τη συµµετοχή στις κάθε είδους δράσεις και συνεδριάσεις του δικτύου και 

� την ανεπιφύλακτη αποδοχή των ελέγχων από τα αρµόδια στελέχη του 
∆ικτύου. 

Μ
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1 ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΟΙΟΤΗΤΑ – ΑΠΟ∆ΟΣΗ  
 
 

1.1 Κοινές προδιαγραφές 

Για την επίτευξη των σκοπών του το δίκτυο: 

α) Εφαρµόζει ένα σύνολο συγκεκριµένων και κοινά αποδεκτών κανόνων και 
προδιαγραφών µε όρους ολικής ποιότητας, εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, 
επιχειρηµατικής αριστείας και πιστοποιηµένης ποιότητας που λειτουργούν µε βάση 
το θεσµικό πλαίσιο.  

β) Φροντίζει για την προσαρµογή σε πρότυπα, προδιαγραφές και µεθοδολογίες που 
εκπονούνται και υιοθετούνται στο πλαίσιο του δικτύου, σε συνδυασµό µε 
συντονισµό, κοινή δράση, προβολή και προώθηση αυτών. 

γ) Χρησιµοποιεί όλα τα σύγχρονα µέσα δηµοσιότητας, προβολής και προώθησης 
των δραστηριοτήτων του καθώς και µεταφοράς τεχνογνωσίας. 

δ) Αναπτύσσει συνεργασίες µε Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλους 
φορείς, σε τοπικό, εθνικό και διακρατικό επίπεδο και συµµετέχει στην κατάρτιση 
και υλοποίηση πάσης φύσεως αναπτυξιακών συγχρηµατοδοτούµενων 
προγραµµάτων, προγραµµάτων τεχνολογικής ανάπτυξης, ενίσχυσης του 
ανθρώπινου δυναµικού, προστασίας και ανάδειξης της ασφάλειας των τροφίµων 
και της υγιεινής διατροφής κ.ο.κ. 

ε) Προβαίνει στη δηµιουργία όλων εκείνων των υποδοµών που στηρίζουν την 
προώθηση των προϊόντων των µελών του. 

 

 
1.1.1 Άδεια Λειτουργίας 
 
Οι επιχειρήσεις για τις οποίες απαιτείται βάσει της κείµενης νοµοθεσίας να είναι 

αδειοδοτηµένες από αρµόδιους φορείς και που επιθυµούν να συµµετέχουν στο 

δίκτυο έχουν ως βασική προϋπόθεση την Άδεια Λειτουργίας σε ισχύ (πχ 

βιοµηχανίες, εργαστήρια, πτηνοτροφεία κλπ). 

 

1.1.2 Πιστοποίηση κατά ISO 22000 
 
Η πιστοποίηση κατά ISO 22000 δεν αρκεί από µόνο του για την απευθείας εισαγωγή 
στο δίκτυο, αλλά προσδίδει στην επιχείρηση τροφίµων ένα δυνατό προφίλ υγιεινής 
και κοινωνικής ευθύνης. 
 
Το νέο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 «Συστήµατα διαχείρισης της ασφάλειας 
τροφίµων - Απαιτήσεις για τους οργανισµούς της αλυσίδας τροφίµων» αποσκοπεί 
στην εναρµόνιση, σε παγκόσµια κλίµακα, του τρόπου εφαρµογής των διεθνώς 
αποδεκτών αρχών HACCP (Ανάλυση Κινδύνων και Κρίσιµα Σηµεία Ελέγχου) από τις 
επιχειρήσεις της αλυσίδας τροφίµων ώστε να διατίθενται ασφαλή τρόφιµα στον 
καταναλωτή. 
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Η διασφάλιση της παροχής ασφαλών τροφίµων στον καταναλωτή προϋποθέτει την 
επικοινωνία ανάµεσα στις επιχειρήσεις της αλυσίδας τροφίµων για τον εντοπισµό 
και την αξιολόγηση των κινδύνων ώστε να προσδιορίζονται τα µέτρα ελέγχου των 
κινδύνων ανά επιχείρηση. Προϋπόθεση, η ύπαρξη αποτελεσµατικών συστηµάτων 
ιχνηλασιµότητας σε όλη την έκταση της αλυσίδας τροφίµων. Η απαιτούµενη 
επικοινωνία ανάµεσα στις επιχειρήσεις της αλυσίδας τροφίµων πρέπει να στηρίζεται 
στην ύπαρξη και ανταλλαγή αξιόπιστων δεδοµένων για την προέλευση και τον 
προορισµό των τροφίµων, την πιθανότητα ύπαρξης επιµόλυνσης από 
περιβαλλοντικούς ρυπαντές ή από υπολείµµατα ή µετανάστευση χηµικών ουσιών 
που χρησιµοποιούνται στα διάφορα στάδια παραγωγής, τα λαµβανόµενα 
προληπτικά µέτρα ελέγχου, την πιθανότητα πιθανών αστοχιών και το µέγεθος των 
επιπτώσεων στον καταναλωτή. 
 
Το σύστηµα βασίζεται σε επτά (7) βασικές αρχές: 

  
Αρχή 1η: Αναγνώριση των πιθανών κινδύνων που συνδέονται µε την 

παραγωγή των τροφίµων σε όλα τα στάδια (από την ανάπτυξη και τη 
συγκοµιδή των πρώτων υλών, την παραγωγική διαδικασία, την 
επεξεργασία και τη διανοµή των προϊόντων, µέχρι την τελική 
προετοιµασία και την κατανάλωσή τους) - Αξιολόγηση της 
πιθανότητας εµφάνισης των κινδύνων και προσδιορισµός των 
προληπτικών µέτρων για τον έλεγχο αυτών.  

Αρχή 2η : Προσδιορισµός των σηµείων / διεργασιών / φάσεων παραγωγής που 
µπορεί να ελεγχθούν για να εξαφανίσουν τον κίνδυνο ή να 
ελαχιστοποιήσουν την πιθανότητα εµφάνισης του (Κρίσιµο Σηµείο 
Ελέγχου (CCPi)).  

Αρχή 3η : Καθορισµός των Κρίσιµων Ορίων, τα οποία πρέπει να 
ικανοποιούνται, ώστε να εξασφαλίζεται ότι κάθε Κρίσιµο Σηµείο 
Ελέγχου βρίσκεται υπό έλεγχο.  

Αρχή 4η : Καθορισµός διαδικασιών παρακολούθησης των Κρίσιµων Σηµείων 
Ελέγχου, µε σκοπό τη ρύθµισή τους εντός των Κρίσιµων Ορίων.  

Αρχή 5η : Καθορισµός διορθωτικών ενεργειών που πρέπει να λαµβάνονται, 
όταν η παρακολούθηση δείχνει απόκλιση από τα Καθορισµένα 
Κρίσιµα Όρια.  

Αρχή 6η : Τήρηση διαδικασιών τεκµηρίωσης του Συστήµατος.  
Αρχή 7η : Τήρηση διαδικασιών επαλήθευσης της σωστής λειτουργίας και της 

αποτελεσµατικότητάς του Συστήµατος. 
 

Τα αναµενόµενα οφέλη από την εφαρµογή του προτύπου είναι: 
 
� Βέλτιστη κατανοµή πόρων/ εντός της επιχείρησης και της αλυσίδας 

τροφίµων 
� ∆υναµική επικοινωνίας/προµηθευτές, πελάτες, αρχές, άλλα ενδιαφερόµενα 

µέρη 
� Έµφαση στα προαπαιτούµενα/ στις συνθήκες και µέτρα υγιεινής, στο 

σχεδιασµό προληπτικών µέτρων µε συνέπεια τη µείωση των τελικών 
ελέγχων και των αστοχιών  

� Καλύτερη τεκµηρίωση 
� ∆ηµιουργία εµπιστοσύνης, µε προαπαιτούµενο την αξιοπιστία του 

συστήµατος διαχείρισης που βασίζεται στην εξασφάλιση των προϋποθέσεων 
για την επίτευξη σταθερών αποτελεσµάτων δηλαδή των διοικητικών 
διεργασιών και διάθεσης πόρων και των εποπτικών λειτουργιών  
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Οι προϋποθέσεις επιτυχίας είναι: 
 
� Αποδοχή απ’ όλους τους συντελεστές της αλυσίδας τροφίµων παγκοσµίως 
� Ύπαρξη αξιόπιστων δεδοµένων (π.χ πιστοποιητικών) στην επικοινωνία 

ανάµεσα στις επιχειρήσεις της αλυσίδας τροφίµων για την προέλευση και 
προορισµό των τροφίµων, τις συνθήκες παραγωγής και επεξεργασίας που 
µπορεί να επηρεάσουν την ασφάλεια 

� Επικοινωνία µε αρχές, ευρύ κοινό στη βάση αντικειµενικών δεδοµένων 
 

 
  
1.1.3 Βιολογικά προϊόντα – Πιστοποίηση 
 

Τα βιολογικά προϊόντα είναι το αποτέλεσµα της καλλιέργειας της γης χωρίς χηµικά 
λιπάσµατα, παρασιτοκτόνα και τοξικά φυτοφάρµακα. Η καταπολέµηση των 
ασθενειών των φυτών καθώς και η λίπανση του εδάφους γίνονται µε φυσικές 
µεθόδους και οργανικά εφόδια. Η καλλιέργεια βιολογικών προϊόντων στηρίζεται 
στις γνώσεις του παραδοσιακού αγρότη και στην αναζήτηση της επιστήµης για 
υγιεινές λύσεις. Στην βιολογική αντίστοιχα κτηνοτροφία δεν χρησιµοποιούνται 
αντιβιοτικά και ορµόνες. 

Οι τοξικές ουσίες συγκεντρώνονται στα συµβατικά τρόφιµα και µέσα από το φαγητό 
φτάνουν στον οργανισµό µας. Τα βιολογικά προϊόντα περιέχουν 20-30% λιγότερο 
νερό στην σύνθεση τους, µεγαλύτερα ποσοστά πρωτεϊνών, µεταλλικών αλάτων, 
ενζύµων και βιταµινών. Επίσης δεν περιέχουν συντηρητικά, βελτιωτικά γεύσης, 
τεχνητά χρώµατα και αρώµατα. Ο φυσικός τρόπος παραγωγής συµβάλλει στο να 
έχουν πολύ καλύτερη γεύση και άρωµα από τα αντίστοιχα συµβατικά. 

Η αξιοπιστία των βιολογικών προϊόντων στηρίζεται σε ένα αυστηρό σύστηµα 
ελέγχου και πιστοποίησης που περιγράφεται στο νόµο 2092/91 και 1804/99 της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και κάθε βιοκαλλιεργητής είναι υποχρεωµένος να τον 
εφαρµόζει. Σύµφωνα µε το σύστηµα αυτό ένας παραγωγός ελέγχεται σε όλα τα 
στάδια της παραγωγής έως και την διάθεση της. Γεωπόνοι ενεργούν ελέγχους στα 
κτήµατα, ενώ ειδικές αναλύσεις κατά την διάρκεια της καλλιέργειας, της 
συγκοµιδής και της τυποποίησης, πιστοποιούν ότι τηρούνται οι απαραίτητοι 
κανόνες. Για να χαρακτηριστεί ένα προϊόν βιολογικό, πρέπει να είναι το 
αποτέλεσµα βιολογικής καλλιέργειας τουλάχιστον για τρία χρόνια και να φέρει την 
κατάλληλη σήµανση στην συσκευασία, δηλαδή το όνοµα του οργανισµού και τον 
κωδικό πιστοποίησης του. Φυσικά στην  βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία 
απαγορεύεται η χρήση γενετικά τροποποιηµένων υλικών. 

 
Αποδεδειγµένη χρήση πιστοποιηµένων βιολογικών προϊόντων. Η σήµανση αφορά 
τις παρακάτω επίσηµες διεθνώς πιστοποιήσεις: 
 

Ενιαίο Σήµα Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων από τα Κράτη-Μέλη της Ε.Ε. 
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Σήµατα Πιστοποίησης Προϊόντων στην Ελλάδα 
 
 

Λογότυπο της "ΒΙΟ- ΕΛΛΑΣ" Λογότυπο της "∆ΗΩ" 

  
 

Ενιαίο Σήµα Αναγνώρισης Προϊόντων 
Βιολογικής Γεωργίας 

 
 

Λογότυπο της "Φυσιολογικής" 

  
 
 
 

 

Σήµατα Πιστοποίησης Προϊόντων και Σήµατα Οργανισµών Πιστοποίησης 
διαφόρων Κρατών- Μελών της Ε.Ε. 

 
 

∆ανία  

 
 

Γερµανία  

 
 

Φινλανδία  

 

 
 

  Ισπανία 
 

Γαλλία 
   

Νορβηγία 

  
 

   
 
 

Ολλανδία  

   
 
 

Βέλγιο 

   
 
 

Σουηδία  
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Επιπλέον: 
 
 
� Αφορά επιχειρήσεις που εξάγουν προϊόντα µε Πιστοποιητικό Εισαγωγής. 
 

 

Σε συνέχεια της συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και των Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής για την 
αµοιβαία αναγνώριση των Προτύπων παραγωγής 
βιολογικών προϊόντων, ήτοι του Καν. (Ε.Ε.) 834/2007 
και του Organic Foods Production Act, η διακίνηση & 
εµπορία των προϊόντων σας που πληρούν τους όρους 
της νέας συµφωνίας ΕΕ/ΗΠΑ καθίσταται πλέον από την 
1η Ιουνίου 2012 ελεύθερη. 

Όλα τα προϊόντα που τηρούν τους όρους που προέκυψαν από αυτήν τη συµφωνία 
µπορούν να εµπορεύονται και να επισηµαίνονται ως πιστοποιηµένα εµπορικά 
προϊόντα (προϊόντα φυτικής και ζωικής προέλευσης, νωπά και µεταποιηµένα). 

∆ιαδικασία: 

1. Η επιχείρηση ελέγχεται και είναι πιστοποιηµένη σύµφωνα µε τις απαιτήσεις 
του ευρωπαϊκού Κανονισµού περί βιολογικού τρόπου παραγωγής Καν. (Ε.Ε.) 
834/2007. 

2. Η ετικέτα των προς εξαγωγή προϊόντων είναι σύµφωνη µε τις απαιτήσεις 
σήµανση του USDA. Η τήρηση των παραπάνω απαιτήσεων δύναται να 
ελεγχθεί από τον ευρωπαϊκό φορέα πιστοποίησης. 

Αυστρία   Ελβετία Πορτογαλία 

 
 

 

 
Μ. Βρετανία 

   
Ιρλανδία 

   
Ιταλία 
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3. Κάθε παρτίδα βιολογικών προϊόντων προς εξαγωγή θα συνοδεύεται 
απαραιτήτως από σχετικό έντυπο που θα ονοµάζεται στο εξής Πιστοποιητικό 
Εισαγωγής και εκδίδεται από τον ευρωπαϊκό φορέα πιστοποίησης 

 

1.1.4 BRC – Ασφάλεια Τροφίµων 

ΒRC (British Retail Consortium). Τo πρότυπο BRC πρωτο-εκδόθηκε το 1998, προς 
ικανοποίηση των νέων αναγκών των Ενώσεων Λιανοπωλητών της Μεγάλης 
Βρετανίας, όσον αφορά στην ∆ιαχείριση της Ποιότητας και Ασφάλειας των 
καλούµενων own-label ή retailer-branded προϊόντων. Οι νέες αυτές ανάγκες 
προέκυψαν από την εφαρµογή του UK Safety Act του 1990, η οποία επιρρίπτει 
υπευθυνότητα και στις επιχειρήσεις λιανικής πώλησης εµπορευµάτων τροφίµων, οι 
οποίες είναι πλέον υποχρεωµένες να λαµβάνουν όλες τα εφικτά προληπτικά µέτρα 
για την αποσόβηση οποιουδήποτε είδους προβληµάτων κατά την ανάπτυξη, 
παρασκευή, διανοµή, διαφήµιση και πώληση των τροφίµων στον τελικό 
καταναλωτή.  Όπως ήταν αναµενόµενο, η υποχρέωση αυτή ενεργοποίησε τους 
λιανοπωλητές τροφίµων, εφόσον τους καθιστούσε και τους καθιστά συνυπεύθυνους 
για την ποιότητα και ασφάλεια των τροφίµων, τα οποία διαθέτουν προς πώληση 
στα καταστήµατά τους. Έτσι αναπτύχθηκε η πρώτη έκδοση του προτύπου, το οποίο 
στην ουσία ήταν ένα ερωτηµατολόγιο και χρησιµοποιούταν από εσωτερικούς 
επιθεωρητές, κυρίως των µεγάλων αλυσίδων super markets για τον έλεγχο των 
προµηθευτριών επιχειρήσεων τροφίµων.  
 
Πλέον, το πρότυπο απαιτεί την πιστοποίησή του από διαπιστευµένους κατά ISO/IEC 
Guide 65 Φορείς, µέσω της διενέργειας επιθεωρήσεων τρίτου µέρους από 
εγκεκριµένους επιθεωρητές.   

 
Αρχές- Βασικοί Άξονες του Προτύπου: 
Οι αρχές του προτύπου διέπονται από την νοµοθετική απαίτηση, η οποία ισχύει στη 
Μεγάλη Βρετανία και σε ελάχιστες ακόµη χώρες για την εφαρµογή του καλούµενου 
due diligence (δέουσα επιµέλεια), η οποία σηµαίνει ότι σε µία π.χ. ενδεχόµενη 
δικαστική διαµάχη που θα προκύψει από κατανάλωση ακατάλληλου τροφίµου και 
στην οποία θα εµπλακεί ο έµπορος τροφίµων, η παρουσίαση εγγύησης από τον 
προµηθευτή δεν είναι αποδεκτό επιχείρηµα, αλλά πρέπει να αποδειχτεί ότι ο 
έµπορος έχει λάβει όλα τα προληπτικά µέτρα, τα οποία θα µπορούσε να λάβει (π.χ. 
έλεγχος του προµηθευτή µέσω επιθεώρησης, αναλύσεων, κτλ).  
 
Συγκεκριµένα, οι επιµερισµένες νοµοθετικές ευθύνες του προµηθευτή και του 
εµπόρου τροφίµων συνοψίζονται στη διασφάλιση πέντε βασικών προϋποθέσεων: 

· της ύπαρξης συγκεκριµένων, λεπτοµερών προδιαγραφών προϊόντων, οι 
οποίες είναι συνεπείς µε την υφιστάµενη νοµοθεσία και την Ορθή 
Βιοµηχανική Πρακτική, 

· του ελέγχου της ικανότητας των συνεργαζόµενων προµηθευτών προς την 
παροχή ασφαλών προϊόντων, τα οποία ικανοποιούν την ισχύουσα 
νοµοθεσία. 

· της διενέργειας τακτικών επισκέψεων στους συνεργαζόµενους προµηθευτές 
προς επαλήθευση της ισχύς όλων των παραπάνω, 

· της ανάπτυξης προγράµµατος ανάλυσης επικινδυνότητας για τον έλεγχο των 
προϊόντων µέσω δοκιµών ή αναλύσεων, 

· της παρακολούθησης και ανάπτυξης προγράµµατος δράσης προς 
αντιµετώπιση των παραπόνων πελατών. 
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Τελικά, η όλη προσπάθεια καταλήγει στη συµµόρφωση του προµηθευτή στις 
απαιτήσεις του BRC, το οποίο είναι διαρθρωµένο σε 6 κεφάλαια: 

· την ύπαρξη συστήµατος HACCP 
· την ύπαρξη συστήµατος ∆ιαχείρισης της Ποιότητας 
· την συµµόρφωση των εγκαταστάσεων µε τις απαιτήσεις της Ορθής 

Βιοµηχανικής Πρακτικής  και τις νοµοθετικές επιταγές  
· τον ενδελεχή ποιοτικό έλεγχο του προϊόντος 
· τον έλεγχο των διεργασιών του συστήµατος  
· την εφαρµογή των αρχών Ορθής Υγιεινής Πρακτικής από το Προσωπικό 

 
Εντός των έξι παραπάνω κεφαλαίων υπάρχουν δέκα βασικές απαιτήσεις, στις 
οποίες τυχόν εύρεση µη-συµµόρφωσης οδηγεί στη µη-πιστοποίηση του προµηθευτή. 
Οι απαιτήσεις αυτές είναι οι εξής: 
1. το σύστηµα HACCP, 
2. το σύστηµα διαχείρισης της ποιότητας, 
3. η εσωτερική επιθεώρηση 
4. οι διορθωτικές ενέργειες, 
5. το σύστηµα ιχνηλασίµοτητας, 
6. ∆ιαρρύθµιση, ροή προϊόντος και διαχωρισµός διεργασιών παραγωγής, 
7. Υγιεινή χώρων 
8. Χειρισµός ειδικών συστατικών (αλλεργιογόνα, ΓΤΟ, κτλ) 
9. Έλεγχος των διεργασιών 
10. Εκπαίδευση προσωπικού 
 
Η κάθε µία από τις απαιτήσεις του προτύπου ΒRC δύναται να αξιολογηθεί µε τρεις 
διαβαθµίσεις από τον επιθεωρητή: 
 
Critical: στην περίπτωση που προκύπτει αποτυχία συµµόρφωσης σε θέµατα 
ασφάλειας τροφίµων και νοµοθεσίας  
Major: α) σε περίπτωση που προκύπτει αποτυχία συµµόρφωσης σε µία από τις 
δέκα, προαναφερόµενες, βασικές απαιτήσεις, ή β) σε περίπτωση που προκύπτει 
απόλυτη αποτυχία συµµόρφωσης σε οποιαδήποτε απαίτηση του προτύπου ή γ) σε 
περίπτωση που προκύπτουν αντικειµενικές αµφιβολίες για τη γενικότερη 
συµµόρφωση του προϊόντος,  
Minor: α) σε περίπτωση που προκύπτει τυχαία αποτυχία συµµόρφωσης σε µία από 
τις δέκα, προαναφερόµενες, βασικές απαιτήσεις, αλλά βάση αντικειµενικών 
αποδείξεων η γενικότερη συµµόρφωση του προϊόντος δεν διακυβεύεται ή β) σε 
περίπτωση που προκύπτει τυχαία αποτυχία συµµόρφωσης σε οποιαδήποτε 
απαίτηση του προτύπου, αλλά βάση αντικειµενικών αποδείξεων η γενικότερη 
συµµόρφωση του προϊόντος δεν διακυβεύεται. 
 
Στην περίπτωση εύρεσης κρίσιµης µη-συµµόρφωσης απαιτείται η διακοπή και η 
επανάληψη της επιθεώρησης, σε κάθε άλλη περίπτωση καταγράφονται οι µη-
συµµορφώσεις και απαιτείται η πλήρης εφαρµογή αποτελεσµατικών διορθωτικών 
ενεργειών για την άρση των µη-συµµορφώσεων και η παροχή αντικειµενικών 
αποδείξεων στον επιθεωρητή εντός διαστήµατος 28 ηµερών από τη λήξη της 
επιθεώρησης. 
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1.1.5 IFS – Ασφάλεια Τροφίµων 

ΙFS (International Food Standard): Είναι το πρότυπο, το οποίο χρησιµοποιεί η 
Γαλλογερµανική ένωση Λιανεµπορίου για τον έλεγχο των προµηθευτών, ιδιαίτερα 
των καλούµενων προϊόντων «Ιδιωτικής ετικέτας» “own label products”. Είναι 
απαραίτητο σε περιπτώσεις συνεργασίας µε αλυσίδες super-markets, οι οποίες 
δραστηριοποιούνται σε χώρες, εκτός του Ηνωµένου Βασιλείου. 

Εκδόθηκε µετά το BRC και εφαρµόζεται από τα Super Market της Γερµανίας & 
Γαλλίας και σε µεγάλες αλυσίδες όπως Carrefour, Metro, Rewe. Οι απαιτήσεις του, 
δεν διαφοροποιούνται και πολύ από  εκείνες του BRC, σε αντίθεση µε τον τρόπο 
αξιολόγησης του, ο οποίος διαφέρει διότι η ικανοποίηση κάθε απαίτησης του 
προτύπου βαθµολογείται µε Α έως D, η οποία αντιστοιχεί από 20 έως 0 βαθµούς για 
το βασικό επίπεδο. Σηµειώνεται ότι το πρότυπο IFS διαθέτει δύο επίπεδα 
συµµόρφωσης, το βασικό (foundation level) και το υψηλό επίπεδο (higher level), 
τα οποία κατακτά η επιχείρηση ανάλογα µε τη βαθµολογία της στις απαιτήσεις του 
foundation και του higher επιπέδου. Πολλές από τις αλυσίδες super markets δεν 
δέχονται προµηθευτές, οι οποίοι έχουν πιστοποίηση IFS στο βασικό επίπεδο. 

 

1.1.6 Global Gap 

Η Ορθή Γεωργική Πρακτική αφορά Παραγωγούς Γεωργικών Προϊόντων, Εταιρείες 
τροφίµων που παράγουν και προµηθεύουν γεωργικά προϊόντα, αλυσίδες λιανικής 
πώλησης τροφίµων. 
 
Το πρότυπο της GLOBALGAP είναι αρχικά σχεδιασµένο για να επαναβεβαιώσει τους 
καταναλωτές για τον  τρόπο που παράγεται το τρόφιµο στη φάρµα µε την 
ελαχιστοποίηση των επιβλαβών περιβαλλοντικών επιδράσεων στις λειτουργίες της 
φάρµας, ελαττώνοντας τη χρήση των χηµικών εισροών και εξασφαλίζοντας µια 
υπεύθυνη προσέγγιση στην υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων καθώς και την ορθή 
µεταχείριση των ζώων. Το GLOBALGAP χρησιµεύει ως ένας πρακτικός οδηγός για την 
Ορθή Γεωργική Πρακτική (Ο.Γ.Π.) οπουδήποτε στον κόσµο. Η βάση είναι µια ισοδύναµη 
συνεργασία των παραγωγών αγροτικών προϊόντων και των Λιανοπωλητών που θέλουν 
να εγκαθιδρύσουν αποτελεσµατικά πρότυπα και διαδικασίες που µπορούν να 
πιστοποιηθούν. 
 
Η περιεκτική τεκµηρίωση του συστήµατος είναι οργανωµένη σε πέντε κύρια 
τµήµατα, το καθένα µε ένα σύνολο από συµπληρωµατικά στοιχεία. Οι χρήστες 
µπορούν να επιλέγουν τα ισχύοντα στοιχεία κάθε τµήµατος ώστε να δηµιουργούν 
ένα επί παραγγελία, φιλικό στο χρήστη εγχειρίδιο. Η επιλογή αυτή κατευθύνει τους 
χρήστες σε όλα τα συναφή στάδια της διεργασίας πιστοποίησης της GLOBALGAP, 
περιλαµβάνοντας: 

• κανόνες συστήµατος που αναφέρονται ως Γενικοί Κανονισµοί (ΓΚ),  
• παγκόσµιες απαιτήσεις Ο.Γ.Π. που αναφέρονται ως Σηµεία Ελέγχου και 

Κριτήρια Συµµόρφωσης (ΣΕΚΣ), 
• έγγραφα ελέγχου που αναφέρονται ως Λίστες Ελέγχου (ΛΕ), 
• εθνικές απαιτήσεις Ο.Γ.Π. που αναφέρονται ως Εγκεκριµένες Εθνικές 

Κατευθυντήριες Οδηγίες Επεξήγησης, 
• εργαλεία εναρµόνισης που αναφέρονται ως Λίστα Ελέγχου ∆ιαναφορών 

Συγκριτικής Αξιολόγησης (ΛΕ∆ΣΑ) και άλλες κατευθυντήριες οδηγίες. 
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1.1.7 ISO 14001 

Το µοντέλο ISO 14001 έχει µια πολύ ευρεία συνάφεια µε εταιρείες ποικίλου τύπου 
και µεγέθους. Αποβλέπει στην εγκατάσταση και τη διατήρηση ενός συστήµατος 
περιβαλλοντικής διαχείρισης και στη συνέχεια βεβαιώνεται η συµµόρφωση µε την 
περιβαλλοντική πολιτική. Η εφαρµογή του αποτελεί κριτήριο υιοθέτησης «πράσινων 
πρακτικών» και σεβασµού στο περιβάλλον. Ωστόσο δεν είναι το εφαρµοζόµενο 
σύστηµα εκείνο που καθορίζει τις περιβαλλοντικές επιδόσεις µιας επιχείρησης, αλλά 
ο σκοπός και οι στόχοι που θέτει.  

Εκείνο που επιτυγχάνεται µέσα από το σύστηµα περιβαλλοντικής διαχείρισης είναι η 
ανάδειξη της ευθύνης στην αντιµετώπιση του περιβάλλοντος και η µείωση του 
λειτουργικού κόστους. Αυτό συνδέεται και µε τις προµήθειες και µε την 
παραγωγικότητα. Η µείωση της λειτουργικής γραφειοκρατίας και η διαχείριση των 
υποπροϊόντων στην παραγωγική διαδικασία που προσαρµόζεται στις 
περιβαλλοντικές απαιτήσεις σηµαίνει οπωσδήποτε µια καλύτερη σχέση µε την 
κοινωνία και την αγορά. 
 
Η επιχείρηση που θέλει να εφαρµόσει Σύστηµα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης θα 
πρέπει να αποδεικνύει ότι στοχεύει: 
 
� στη συνεχή βελτίωση και µείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, 
� στην προώθηση περιβαλλοντικά φιλικών πρακτικών σε όλο το εύρος των 

δραστηριοτήτων, 
� στη διασφαλισµένη εναρµόνιση µε την περιβαλλοντική νοµοθεσία, 
� στην ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης φυσικών πόρων (ενέργειας, νερού και 

υλικών, 
� στην ελαχιστοποίηση των ποσοτήτων αποβλήτων που παράγονται και να 

ανακυκλώνονται, όπου είναι εφικτό, 
� στην παρακίνηση των πελατών, προµηθευτών και λοιπών συνεργατών ώστε να 

συµµετάσχουν στην προσπάθεια για προστασία του περιβάλλοντος, 
� στη συνεργασία µε άλλες επιχειρήσεις, οργανισµούς και την τοπική κοινωνία για 

την επίτευξη ευρύτερων περιβαλλοντικών στόχων, όπου είναι δυνατόν, 
� στον εφοδιασµό του συνόλου του προσωπικού µε τις απαραίτητες γνώσεις, 

κατόπιν σεµιναρίων, που απαιτούνται για την επίτευξη των περιβαλλοντικών 
στόχων που καθορίζονται, 

� στον εφοδιασµό όλων των ενδιαφερόµενων µε στοιχεία για την περιβαλλοντική 
πολιτική και τις πρακτικές που εφαρµόζονται, 

� στην παρακολούθηση και συστηµατική καταγραφή των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων συγκρίνοντας τις επιδόσεις µε τους στόχους που έχουν τεθεί. 

 
 

1.1.8 ISO 9001:2008 

Το ISO 9001 είναι διεθνώς αναγνωρισµένο πρότυπο για την διασφάλιση ποιότητας 
και ποιοτική διαχείριση επιχειρήσεων. Αποτελεί επιχειρησιακό µοντέλο που 
εφαρµοζόµενο διασφαλίζει την προσδοκώµενη ποιότητα στα προϊόντα και 
υπηρεσίες που προσφέρει µία επιχείρηση. Εφαρµόζεται πάνω στις διαδικασίες που 
παράγουν τα προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρει ένας οργανισµός. Παρέχει 
µέθοδο και συστηµατικό έλεγχο των επιχειρησιακών ενεργειών ώστε να 
εξασφαλίζεται η ικανοποίηση αναγκών και απαιτήσεων του πελάτη. Έχει σχεδιαστεί 
µε τέτοιον τρόπο ώστε να εφαρµόζεται για την παραγωγή οποιουδήποτε προϊόντος 
ή την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας και σε οποιοδήποτε µέρος του κόσµου.  
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1.1.9 Σήµανση ΠΟΠ & ΠΓΕ 
 

Προϊόντα Προστατευόµενης Ονοµασίας Προέλευσης και Προστατευόµενης 

Γεωγραφικής Ένδειξης. 

 

Τα προϊόντα Προστατευόµενης Ονοµασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π.) και 
Προστατευόµενης Γεωγραφικής Ένδειξης (Π.Γ.Ε.) διέπονται από τον Κανονισµό (EE) 
αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 21ης 
Νοεµβρίου 2012 για τα συστήµατα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και 
τροφίµων ο οποίος αντικατέστησε τον Κανονισµό (ΕΚ) 510/2006 του Συµβουλίου της 
20ης Μαρτίου 2006.  

Ο έλεγχος και η πιστοποίηση των Προϊόντων Ονοµασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) και των 
Προϊόντων Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ), έχει ανατεθεί, σύµφωνα µε την Κοινή 
Υπουργική Απόφαση 261611/22-03-2007(ΦΕΚ 406Β/22-03-2007) και την 
τροποποίηση αυτής, στον Οργανισµό Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών 
Προϊόντων (ΟΠΕΓΕΠ).  

 

«Ονοµασία Προέλευσης»: το όνοµα µιας περιοχής, ενός συγκεκριµένου τόπου ή, σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις, µιας χώρας, το οποίο χρησιµοποιείται για την περιγραφή 
ενός γεωργικού προϊόντος ή ενός τροφίµου που κατάγεται από τη συγκεκριµένη 
περιοχή, τον συγκεκριµένο τόπο ή τη συγκεκριµένη χώρα, του οποίου η ποιότητα ή 
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τα χαρακτηριστικά οφείλονται ουσιαστικά ή αποκλειστικά στο ιδιαίτερο 
γεωγραφικό περιβάλλον που περιλαµβάνει τους εγγενείς φυσικούς και 
ανθρώπινους παράγοντες, του οποίου η παραγωγή, η µεταποίηση και η 
επεξεργασία πραγµατοποιούνται στην οριοθετηµένη γεωγραφική περιοχή.  

«Γεωγραφική Ένδειξη »: το όνοµα µιας περιοχής, ενός συγκεκριµένου τόπου ή, σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις, µιας χώρας, το οποίο χρησιµοποιείται για την περιγραφή 
ενός γεωργικού προϊόντος ή ενός τροφίµου: που κατάγεται από την εν λόγω 
περιοχή, τον συγκεκριµένο τόπο ή την εν λόγω χώρα, του οποίου η συγκεκριµένη 
ποιότητα, η φήµη ή άλλα χαρακτηριστικά µπορούν να αποδοθούν στην εν λόγω 
γεωγραφική καταγωγή, του οποίου η παραγωγή ή /και η µεταποίηση ή/και η 
επεξεργασία πραγµατοποιούνται στην οριοθετηµένη γεωγραφική περιοχή.  

Επισηµαίνεται ότι για κάθε προϊόν, εκτός της Κοινοτικής και Εθνικής νοµοθεσίας για 
το σύνολο των ΠΟΠ/ΠΓΕ, πρέπει να λαµβάνονται υπόψη και οι συγκεκριµένες 
προδιαγραφές, που περιγράφονται στην εθνική ή Κοινοτική νοµοθεσία καταχώρισης 
του προϊόντος ως ΠΟΠ ή ΠΓΕ.    

Προϊόντα ΠΟΠ στο νοµό Ιωαννίνων είναι η κεφαλογραβιέρα, η φέτα, το γαλοτύρι 

και το µετσοβόνε. 

 

1.1.10 Προϊόντα «Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων» Ηπείρου 
 
 

 

Το «Καλάθι των Αγροτικών Προϊόντων», αποτελεί µια 
επιλογή προϊόντων που παράγονται, µεταποιούνται ή 
και συσκευάζονται σε µια περιοχή (π.χ. Περιφέρεια 
Ηπείρου στην περίπτωσή µας) και χαρακτηρίζουν την 
κοινωνία, το περιβάλλον και ως επί το πλείστον την 
οικονοµία της περιοχής. Ενέργειες υποστήριξης, 
ενίσχυσης, προώθησης, µάνατζµεντ και µάρκετινγκ, 
συνοδεύουν τα επιλεγµένα αγροτικά προϊόντα του 
καλαθιού. Συνοδοί του καλαθιού είναι όχι µόνο οι 
παραγωγοί αλλά και όλοι οι φορείς της εν λόγω 
περιοχής του. Τα επιλεγµένα αγροτικά προϊόντα του 
καλαθιού συνοδεύονται από κατάλληλες οργανωτικές 
δοµές για την ενίσχυση των παραπάνω υποστηρικτικών  

ενεργειών, στις οποίες συµµετέχουν όχι µόνοι οι απλοί παραγωγοί-οργανώσεις 
παραγωγών, µεταποιητές, συσκευαστές, χονδρέµποροι, λιανέµποροι (όλα τα µέλη 
της αλυσίδας προσφοράς), αλλά και οι τοπικοί φορείς αυτοδιοίκησης, τα 
επιµελητήρια, επιστηµονικά ιδρύµατα κ.ο.κ. Επίσης η επιτυχία του καλαθιού 
έγκειται στη δυνατότητα σύµπραξης όλων των ενδιαφερόµενων φορέων – δηµοσίου 
και ιδιωτικού ενδιαφέροντος – της εν λόγω τοπικής κοινωνίας. 
 
Παρακάτω αναφέρουµε τις δύο (2) από τις τέσσερις (4) κατηγορίες των προϊόντων 
του Καλαθιού της Περιφέρειας Ηπείρου, καθώς η κατηγορία των «Προϊόντων 
Εθνικής Σηµασίας µε εξαγωγικό προσανατολισµό» και «Παραδοσιακών 
Προϊόντων» περιλαµβάνουν προϊόντα που έχουµε εντάξει σε άλλες 
προϋποθέσεις (1.1.9 & 1.1.11). 
 
Α. Προϊόντα για επάρκεια εγχώριας αγοράς 
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1. Κοτόπουλα και αυγά Ηπείρου 
2. Αρνάκι-Κατσικάκι Ηπείρου 
3. Χοιρινά Ηπείρου 
4. Μοσχάρι ελευθέρας βοσκής 
5. Αγελαδινό Γάλα 
6. Γιαούρτι 
7. Κτηνοτροφικά Φυτά 

 
Β. Προϊόντα Υψηλής Γαστρονοµίας (Delicatessen) 
Μια ιδιαίτερη κατηγορία προϊόντων που εντάσσεται στο Καλάθι της Περιφέρειας 
Ηπείρου είναι τα υψηλής γαστρονοµίας προϊόντα. Πρόκειται για προϊόντα τα οποία 
παρουσιάζουν µεγάλη δυναµική, παράγονται σε περιορισµένες ποσότητες αλλά 
αποτελούν ποιοτικά προϊόντα και καινοτόµες προσπάθειες. Πολλά από αυτά 
εξάγονται ενώ άλλα βρίσκονται σε χώρους Αγροτουριστικού ενδιαφέροντος: 
 

1. Τυριά µε αρωµατικά βότανα και καρυκεύµατα 
2. Λουκάνικα από ελάφι και αγριογούρουνο. 

 
 
 
1.1.11 Ειδικά Παραδοσιακά Ιδιότυπα Προϊόντα 
 

Τα ειδικά παραδοσιακά Ιδιότυπα Προϊόντα, τα οποία συµπεριλαµβάνονται και στο 
Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων της Ηπείρου και χαρακτηρίζουν την ταυτότητα της 
Περιφέρειας, αποτελούν στοιχεία του ιδιαίτερου πολιτισµού, της Μεσογειακής 
∆ιατροφής, παράγονται σε επαρκείς ποσότητες όµως για διαφόρους λόγους δεν 
εµπορεύονται σε σηµαντικό βαθµό στη διεθνή αγορά. 
 

   
Τα γαλακτοκοµικά προϊόντα που αποτελούν και προϊόντα – στόχο της παρούσας 
µελέτης είναι: 
 

1. Γαλοτύρι Π.Ο.Π 
2. Μετσοβόνε Π.Ο.Π 
3. Μετσοβέλα 
4. Κεφαλοτύρι 
5. Ούρδα 
6. Κατσικίσιο τυρί 
7. Μυζήθρα 
8. Ανθότυρος 
9. Γραβιέρα 

∆ε διακρίνονται παραδοσιακά προϊόντα στην κατηγορία Προϊόντων Κρέατος που 

είναι η δεύτερη οµάδα – στόχος προϊόντων που µας ενδιαφέρει. 
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1.1.12 Συµµετοχή σε Τοπικά Σύµφωνα Ποιότητας 
 
Τα Τοπικά Σύµφωνα Ποιότητας είναι ένας καινοτόµος και δυναµικός θεσµός. 
Στηρίζονται σε συνεργασίες, λειτουργούν σε εθελοντική βάση και µπορούν να 
βοηθήσουν στην ανάδειξη και αξιοποίηση της τοπικής ταυτότητας, των συγκριτικών 
πλεονεκτηµάτων και των ιδιαίτερων και διαφορετικών χαρακτηριστικών ενός 
τόπου. Συµβάλλουν στη διαφύλαξη του καλού ονόµατος µιας περιοχής και 
προωθούν τη βιώσιµη ανάπτυξή της. 
 
Ένα Τοπικό Σύµφωνο Ποιότητας είναι στην ουσία µια συµφωνία, µια διακήρυξη µιας 
οµάδας επαγγελµατιών, που έχουν κοινά ή συµπληρωµατικά χαρακτηριστικά, και 
συµφωνούν 
και συναποφασίζουν να συνεργαστούν σε «εθελοντική» βάση προκειµένου να 
προωθήσουν ένα κοινό όραµα για την ποιότητα στην περιοχή τους. 
 

Επιχείρηση που συµµετέχουν σε Τοπικά Σύµφωνα Ποιότητας αξιολογούνται µε τον 
εξής τρόπο:.  

- Η συµµετοχή σε Τοπικό Σύµφωνο Ποιότητας του αγροδιατροφικού κλάδου 
αρκεί σαν κριτήριο για την απευθείας εισαγωγή της στο ∆ίκτυο  

- Η συµµετοχή σε λοιπά Τοπικά Σύµφωνα αξιολογείται σύµφωνα µε τον 
Πίνακα Κριτηρίων.  

 

 

1.1.13 Συµµετοχή σε άλλα ∆ίκτυα 
 
Επιχειρήσεις που συµµετέχουν σε άλλα ∆ίκτυα Ποιότητας αξιολογούνται µε τον εξής 
τρόπο:.  

- Η συµµετοχή σε άλλο «αγροδιατροφικό δίκτυο» αρκεί σαν κριτήριο για την 
απευθείας εισαγωγή της στο ∆ίκτυο  

- Η συµµετοχή σε λοιπά ∆ίκτυα αξιολογείται σύµφωνα µε τον Πίνακα 
Κριτηρίων.  
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1.2 Προδιαγραφές Προϊόντων Ζωικής Προέλευσης (αυγά) 
 

1.2.1 AGRO 7 
 

 

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων 
αναγνωρίζοντας τις νέες συνθήκες που δηµιουργούνται 
από την εµφάνιση και την εξάπλωση της γενετικής 
τροποποίησης ανέλαβε την πρωτοβουλία της σύνταξης 
και έκδοσης προδιαγραφών για την επισήµανση των 
Ελληνικών προϊόντων ζωικής προέλευσης ως 
προϊόντων από ζώα που δεν εκτρέφονται µε Γενετικά 
Τροποποιηµένες Ζωοτροφές. Το πρότυπο AGRO 7 
αποτελεί ένα ακόµα βήµα στήριξης της  απόφασης του 

καταναλωτή να επιλέγει ελεύθερα την ποιότητα της διατροφής του αλλά και του 
Έλληνα παραγωγού να αποδεικνύει την αξία της ποιοτικής ανωτερότητας των 
προϊόντων που παράγει, αυξάνοντας την προστιθέµενη αξία τους και ενισχύοντας 
την ανταγωνιστικότητά τους». 

Το πρότυπο περιλαµβάνει απαιτήσεις που πρέπει να τηρούν οι εµπλεκόµενοι στην 
«αλυσίδα» παραγωγής, γάλακτος, κρέατος, αυγών ή ψαριών ιχθυοκαλλιέργειας. 
Ειδικότερα περιλαµβάνει τις απαιτήσεις στις οποίες πρέπει να συµµορφώνεται κάθε 
επιχείρηση που εµπλέκεται στην παραγωγή ζωοτροφών, στην εκτροφή 
ζώων/πουλερικών/ιχθύων, στην παραγωγή και διάθεση, στην αγορά προϊόντων 
ζωικής προέλευσης και η οποία επιθυµεί να πιστοποιηθεί για την εφαρµογή τους 
προκειµένου τα τελικά προϊόντα να φέρουν το εθνικό σήµα πιστοποίησης που να 
βεβαιώνει ότι προέρχονται από ζώα που δεν εκτρέφονται µε Γενετικά 
Τροποποιηµένες Ζωοτροφές. 

Το πρότυπο AGRO 7 οργανώνεται σε δέκα ενότητες απαιτήσεων: 

1. Απαιτήσεις για την παραγωγή ζωοτροφών 
2. Απαιτήσεις για την εκτροφή ζώων γαλακτοπαραγωγής ή κρεατοπαραγωγής 
3. Απαιτήσεις για την εκτροφή πουλερικών κρεατοπαραγωγής ή ωοπαραγωγής 
4. Απαιτήσεις για την εκτροφή ιχθύων θαλασσοκαλλιέργειας 
5. Απαιτήσεις για  την επεξεργασία, συσκευασία, εµπορία γάλακτος 
6. Απαιτήσεις για τη σφαγή ζώων/πουλερικών 
7. Απαιτήσεις για την τυποποίηση/συσκευασία/εµπορία κρέατος 
8. Απαιτήσεις για την τυποποίηση/συσκευασία/εµπορία αυγών 
9. Απαιτήσεις για την τυποποίηση/συσκευασία/εµπορία ιχθύων 
10. Απαιτήσεις για  τα σηµεία πώλησης κρέατος 

Αναλυτικά οι απαιτήσεις για τα προϊόντα που αποτελούν οµάδα-στόχο της µελέτης 
είναι: 

   
1.    Απαιτήσεις για την παραγωγή ζωοτροφών 

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στις απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν οι 
επιχειρήσεις παραγωγής ζωοτροφών (π.χ. βιοµηχανίες ζωοτροφών, 
παρασκευαστήρια ζωοτροφών µονάδων εκτροφής) και ειδικότερα στις 
απαιτήσεις για τις πρώτες ύλες, τις πρόσθετες ύλες και τα προµίγµατα, τον 
εργαστηριακό έλεγχο των τελικών προϊόντων, την ιχνηλασιµότητα σε κάθε 
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στάδιο παραγωγής και τις απαιτήσεις για το χειρισµό µη συµµορφούµενων 
προϊόντων. 

2.    Απαιτήσεις για την εκτροφή των ζώων/πουλερικών 
Για τις επιχειρήσεις εκτροφής (ζώων, πουλερικών), οι απαιτήσεις του 
προτύπου εστιάζονται κυρίως στη διατροφή των ζώων, που περιλαµβάνει 
έλεγχο των παραλαµβανόµενων ζωοτροφών από επιχειρήσεις παραγωγής 
ζωοτροφών πιστοποιηµένες κατά το πρότυπο AGRO 7 και τον έλεγχο του 
παρεχόµενου σιτηρεσίου µε βάση τις ανάγκες εκτροφής, το είδος των ζώων 
και το στάδιο ανάπτυξής τους, καθώς και στην ιχνηλασιµότητα των ζώων, στο 
πλαίσιο της οποίας απαιτείται η τήρηση ισοζυγίων και η εξασφάλιση του 
διαχωρισµού τους και της ταυτότητάς τους σε κάθε στάδιο διακίνησής τους. 

3.    Απαιτήσεις για τη σφαγή ζώων/πουλερικών 
Οι επιχειρήσεις σφαγής ζώων/πουλερικών οφείλουν σε κάθε περίπτωση να 
εξασφαλίζουν και να αποδεικνύουν το σαφή διαχωρισµό των 
ζώων/πουλερικών που παραλαµβάνουν και προέρχονται από πιστοποιηµένες 
κατά το AGRO 7 επιχειρήσεις εκτροφής και τη διατήρηση της ιχνηλασιµότητάς 
τους σε κάθε παραγωγικό στάδιο, προκειµένου τα σφάγια ή τα τεµάχια 
κρέατος που προέρχονται από ζώα που δεν εκτρέφονται µε γενετικά 
τροποποιηµένες ζωοτροφές ως τελικά προϊόντα, να διατηρούν την ταυτότητά 
τους. 

4.    Απαιτήσεις για την τυποποίηση/συσκευασία/εµπορία  
Αντίστοιχα, οι επιχειρήσεις τυποποίησης/συσκευασίας/εµπορίας γάλακτος, 
κρέατος, αυγών και ιχθύων υποχρεούνται να τηρούν αρχείο που αφορά στους 
πιστοποιηµένους κατά το AGRO 7 προµηθευτές τους, στις εισερχόµενες 
ποσότητες, στην κίνηση των προϊόντων σε όλα τα στάδια των παραγωγικών 
διαδικασιών εντός της επιχείρησης, τους αποδέκτες και τον προορισµό των 
εξερχόµενων ποσοτήτων των τελικών προϊόντων και τη σχέση µεταξύ κάθε 
παρτίδας εισροών αρχικών προϊόντων και κάθε παρτίδας εκροών τελικών 
προϊόντων. Στη συσκευασία των τελικών προϊόντων αναγράφονται 
υποχρεωτικά σχετικές µε την πιστοποίηση ενδείξεις και τοποθετείται 
υποχρεωτικά το εθνικό σήµα που βεβαιώνει ότι τα προϊόντα αυτά προέρχονται 
από ζώα που δεν εκτρέφονται µε Γενετικά Τροποποιηµένες Ζωοτροφές. 
Ιδιαίτερα, στην περίπτωση των ψαριών που δεν συσκευάζονται σε κλειστή 
συσκευασία, της οποίας το άνοιγµα γίνεται από τον τελικό καταναλωτή, το 
σήµα τοποθετείται υποχρεωτικά σε κάθε ψάρι, ενώ στην περίπτωση της 
παραγωγής ασυσκεύαστου κρέατος περιγράφονται απαιτήσεις για τα σηµεία 
λιανικής πώλησης, µε σκοπό να διασφαλίζεται η τήρηση της ιχνηλασιµότητας 
των πιστοποιηµένων κατά AGRO 7 προϊόντων, ο σαφής διαχωρισµός τους από 
άλλα προϊόντα του ιδίου είδους, η τήρηση ισοζυγίων αγορών και πωλήσεων 
κρέατος (που αποδεικνύονται µέσω παραστατικών αγορών και πωλήσεων) και 
η επισήµανσή τους µε τέτοιο τρόπο που να µην δηµιουργείται σύγχυση ή 
παραπλάνηση του καταναλωτή. 
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1.2.2 Αποδεκτές συνθήκες παραγωγής 
 
Τα βρώσιµα αυγά παράγονται συνήθως σε εγκαταστάσεις µε το σύστηµα εκτροφής 
σε κλωβούς. Η νοµοθεσία όµως προνοεί για τη δυνατότητα παραγωγής, 
ταξινόµησης, σήµανσης και εµπορίας βρώσιµων αυγών που παράγονται µε 
εναλλακτικά συστήµατα εκτροφής ορνίθων (αυγά αχυρώνα ή στρωµνής, αυγά 
ελευθέρας βοσκής και αυγά βιολογικής παραγωγής) και σε διευθετηµένους 
κλωβούς (αυγά κλωβοστοιχίας). Σύµφωνα µε την Οδηγία 1999/74/ΕΚ περί των 
στοιχειωδών απαιτήσεων για την προστασία των ωοπαραγωγών ορνίθων, την 
οποία εφαρµόζουν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, από την η Ιανουαρίου 2012, 
απαγορεύεται η εκτροφή ορνίθων σε µη διευθετηµένους κλωβούς.  
 
Τα παραγόµενα αυγά διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: 

� Ελεύθερης βοσκής 
� Ηµιελεύθερης βοσκής 
� ∆απέδου 
� Κλωβοστοιχείων 
� Άλλων συστηµάτων  

 
Οι ελάχιστες απαιτήσεις, που πρέπει να πληρούν τα συστήµατα παραγωγής για τις 
διάφορες µεθόδους εκτροφής ωοτόκων ορνίθων, αναφέρονται πιο κάτω: 
 

1. Τα «αυγά κλωβοστοιχίας» («eggs from caged hens») πρέπει να παράγονται 
σε εγκαταστάσεις, οι οποίες πληρούν τουλάχιστον τις προϋποθέσεις του 
άρθρου 6 της Οδηγίας 1999/74/ΕΚ σε ό,τι αφορά τους διαδρόµους µεταξύ 
των σειρών κλωβών, την επιφάνεια κλωβού και τον εξοπλισµό που 
χρησιµοποιείται (ταΐστρα, ποτίστρα, φωλιά, κούρνιες, στρωµνή, κ.ά.) 

2. Τα «αυγά αχυρώνα ή αυγά στρωµνής» («barn eggs») πρέπει να παράγονται 
σε εγκαταστάσεις οι οποίες πληρούν τουλάχιστον τις προϋποθέσεις του 
άρθρου 4 της Οδηγίας 1999/74/ΕΚ, σε ό,τι αφορά την πυκνότητα των ζώων 
µε βάση την ωφέλιµη επιφάνεια, το δάπεδο των εγκαταστάσεων και τον 
εξοπλισµό που χρησιµοποιείται (ταΐστρες, ποτίστρες, κ.ά.) 

3. Τα «αυγά ελεύθερης βοσκής» («free range eggs») πρέπει να παράγονται σε 
εγκαταστάσεις, οι οποίες πληρούν τουλάχιστον τις προϋποθέσεις του 
άρθρου 4 της Οδηγίας 1999/74/ΕΚ, δηλαδή των «αυγών αχυρώνα ή 
στρωµνής» µαζί µε τις πρόνοιες για τις εξόδους και τους εξωτερικούς 
χώρους.  
 
Επιπρόσθετα, όµως πρέπει να πληρούνται και οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

a. Οι όρνιθες να έχουν καθηµερινά πρόσβαση σε υπαιθρίους χώρους 
κατά τη διάρκεια της ηµέρας. Οι παραγωγοί µπορούν να περιορίζουν 
την πρόσβαση των ορνίθων σε υπαίθριους χώρους για περιορισµένο 
χρονικό διάστηµα κατά τις πρωινές ώρες, σύµφωνα µε τις ορθές 
ζωοτεχνικές πρακτικές. 

b. Ο υπαίθριος χώρος, που διατίθεται για τις όρνιθες, καλύπτεται, στο 
µεγαλύτερο µέρος του, µε βλάστηση και δεν χρησιµοποιείται για 
άλλους σκοπούς παρά µόνο για οπωρώνες, αραιό δάσος και 
βοσκοτόπους, εάν αυτό επιτρέπεται από τις αρµόδιες αρχές. 

c. Η πυκνότητα των ορνίθων στον υπαίθριο χώρο δεν επιτρέπεται να 
υπερβαίνει τη µία όρνιθα ανά 4 τ.µ. Σε περίπτωση όµως που υπάρχει 
ελάχιστη διαθέσιµη επιφάνεια 10 τ.µ. ανά όρνιθα, εφαρµόζεται η εκ 
περιτροπής πρακτική και οι όρνιθες έχουν στη διάθεσή τους όλο το 
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χώρο καθ’ όλη  τη διάρκεια της ζωής στον ορνιθώνα, ενώ κάθε 
περίφρακτος χώρος πρέπει να εγγυάται, ανά πάσα στιγµή, 
τουλάχιστον 2,5 τ.µ. ανά όρνιθα. 

d. Ο υπαίθριος χώρος δεν πρέπει να εκτείνεται πέραν µιας ακτίνας 150 
µέτρων από το πλησιέστερο άνοιγµα του κτηρίου. Παρόλα αυτά, 
επιτρέπεται επέκταση µέχρι 350 µέτρα από το πλησιέστερο άνοιγµα 
του κτηρίου, φτάνει να υπάρχουν αρκετά προστατευτικά υπόστεγα, 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 της Οδηγίας 1999/74/ΕΚ, 
κατανεµηµένα σε όλη την έκταση του υπαίθριου χώρου µε τέσσερα 
τουλάχιστον υποστατικά ανά εκτάριο. 
 

        
 

4. Επιβάλλεται όπως τα «αυγά βιολογικής παραγωγής» («organic eggs») να 
παράγονται σε µονάδες βιολογικής εκτροφής ορνίθων αυγοπαραγωγής, οι 
οποίες εκτός από την υποχρέωση για εφαρµογή των προνοιών του άρθρου 4 
της Οδηγίας  1999/74/ΕΚ, θα πρέπει να εφαρµόζουν και τις πρόνοιες της 
Νοµοθεσίας για τη βιολογική γεωργία, δηλαδή, του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 
834/2007, καθώς και του εφαρµοστικού του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 
889/2008. Συγκεκριµένα, οι εν λόγω Κανονισµοί, µεταξύ άλλων 
περιλαµβάνουν πρόνοιες που διέπουν την καταγωγή των ορνίθων και τη 
διατροφή τους, τις συνθήκες διαβίωσής τους, την τήρηση στοιχείων, τη 
σήµανση, τον έλεγχο, καθώς και την πιστοποίηση των αυγών βιολογικής 
παραγωγής. 

 
 

1.2.3 Σήµανση αυγών 
 
Όλα τα αυγά θα πρέπει να φέρουν πάνω στο κέλυφος, µε καθαρά γράµµατα, το 

διακριτικό αριθµό του παραγωγού.  
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Ο διακριτικός αριθµός αυτός περιλαµβάνει: 

� Τον κωδικό αριθµό της µεθόδους εκτροφής 

· 0=Βιολογικά 

· 1=Ελεύθερης Βοσκής 

· 2=Αχυρώνα ή Στρωµνής 

· 3=Κλωβοστοιχίας 

� Τη χώρα προέλευσης  

� Τον κωδικό αριθµό που αντιστοιχεί σε κάθε Περιφέρεια 

� Τον κωδικό αριθµό ταυτοποίησης της µονάδας ωοπαραγωγών ορνίθων 

 

1.2.4 Αποθήκευση – Μεταφορά – ∆ιανοµή αυγών 
 

Σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία (Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 1274/91 της 
Επιτροπής) προβλέπονται τα εξής: 

1. Οι παραγωγοί παραδίδουν ή συλλέγουν τα αυγά στα κέντρα συσκευασίας που 
αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ . 1907/90 
τουλάχιστον κάθε τρίτη εργάσιµη ηµέρα.  

Ωστόσο, η παράδοση ή η συλλογή από τους παραγωγούς στα κέντρα συσκευασίας 
µπορεί να πραγµατοποιείται µόνο µία φορά την εβδοµάδα στις περιπτώσεις εκείνες 
κατά τις οποίες η θερµοκρασία του περιβάλλοντος στην οποία διατηρούνται τα 
αυγά στην εκµετάλλευση, δεν υπερβαίνει τους 18o C.  

2. Τα αυγά που διατίθενται στο εµπόριο µε την ένδειξη "extra" όπως ορίζεται στο 
άρθρο 12 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1907/90, πρέπει να παραδίδονται ή να 
συλλέγονται από τα κέντρα συσκευασίας κάθε εργάσιµη ηµέρα από τον κάθε 
παραγωγό. Ωστόσο, η εν λόγω παράδοση ή συλλογή µπορεί να λάβει χώρα κάθε 
δεύτερη ηµέρα, στις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες η θερµοκρασία του 
περιβάλλοντος στην οποία διατηρούνται τα αυγά στην εκµετάλλευση δεν υπερβαίνει 
τους 18oC.  

3. Τα αυγά στα οποία πρόκειται να αναφερθεί η ηµεροµηνία ωοτοκίας, σύµφωνα µε 
το άρθρο 17, παραδίδονται ή συλλέγονται µόνο από κέντρα συσκευασίας την ηµέρα 
της παραγωγής τους, από κάθε παραγωγό.  

Τα αυγά τα οποία φέρουν σφραγίδα µε την ηµεροµηνία ωοτοκίας στο αγρόκτηµα 
παραδίδονται ή συλλέγονται το αργότερο την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την 
ηµεροµηνία ωοτοκίας.  

4. Οι συλλέκτες παραδίδουν τα αυγά στα κέντρα συσκευασίας το αργότερο την 
επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την ηµεροµηνία παραλαβής.  
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Ωστόσο, οι φορείς κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 2 στοιχείο α) του 
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ . 1907/90 µπορούν να παραδώσουν αυγά όχι αργότερα από 
τη δεύτερη εργάσιµη ηµέρα που έπεται της παραλαβής από την αγορά.  

5. Κάθε φορτίο αναγνωρίζεται από το όνοµα και τη διεύθυνση του παραγωγού ή 
του συλλέκτη και από την ηµεροµηνία αποστολής.  

6. Τα κέντρα συσκευασίας κατατάσσουν και συσκευάζουν τα αυγά το αργότερο τη 
δεύτερη εργάσιµη ηµέρα που ακολουθεί την ηµέρα που παρελήφθησαν τα αυγά στο 
κέντρο συσκευασίας, εκτός των περιπτώσεων κατά τις οποίες:  

- τα αυγά που έχουν παραληφθεί από παραγωγούς έχουν αποσταλεί σε άλλα 
κέντρα συσκευασίας, το αργότερο την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την παραλαβή,  

- πρόκειται να αναφερθεί στα αυγά η ηµεροµηνία ωοτοκίας, οπότε κατατάσσονται 
και συσκευάζονται κατά την ηµεροµηνία ωοτοκίας.  

7. Οι ενδείξεις που προβλέπονται στο άρθρο 7 και στο άρθρο 10 παρ.1 και 
παράγραφος 2 στοιχείο (γ) του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1907/90 πρέπει να 
εναποτίθενται την ηµέρα της κατάταξης και της συσκευασίας. Άρθρο 2  

Τα αυγά πρέπει να διατηρούνται, κατά την αποθήκευση στις εγκαταστάσεις του 
παραγωγού και κατά τη µεταφορά από τον παραγωγό στο συλλέκτη ή στο κέντρο 
συσκευασίας, σε κατάλληλη θερµοκρασία που να εξασφαλίζει την άριστη δυνατή 
διατήρηση της ποιότητάς τους. 
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1.3 Ορθή Κτηνοτροφική Πρακτική 
 

1.3.1 Που αποσκοπεί 
 

Για την αντιµετώπιση των προβληµάτων που έχει δηµιουργήσει η αγροτική 
δραστηριότητα και την συνέχιση των θετικών λειτουργιών της, οι αγρότες θα 
πρέπει να εφαρµόζουν ορισµένες πρακτικές, οι οποίες ονοµάσθηκαν Κώδικες Ορθής 
Γεωργικής Πρακτικής. (Κ.Ο.Γ.Π.). 
 
Οι πρακτικές αυτές, σχεδόν όλες παλιές, που η έρευνα έδειξε, ότι ήταν 
αποτελεσµατικές εµπλουτίστηκαν, όπου χρειάσθηκε µε νέες και αποσκοπούν: 
 

� στην αειφορική διαχείριση των γεωργικών γαιών και των φυσικών πόρων 
� στην προστασία και διαφύλαξη του αγροτικού τοπίου και των 

χαρακτηριστικών του 
� στην προστασία της υγείας των αγροτών και των καταναλωτών. 

 
Οι Κώδικες Ορθής γεωργικής Πρακτικής αφορούν, τις παρακάτω κτηνοτροφικές 
δραστηριότητες: 

1. Την διαχείριση των βοσκοτόπων 
2. Την υγιεινή και καλή διαβίωση των ζώων 
3. Την διαχείριση αποβλήτων της κτηνοτροφικής εκµετάλλευσης. 

 
 
1.3.2 Σήµανση Ζώων 
 
Όλα τα ζώα πρέπει να έχουν σήµανση σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 

  
 
 
1.3.3 ∆ιαχείριση των βοσκοτόπων 
 
Με στόχο την ορθολογική διαχείριση των φυσικών βοσκοτόπων οι παραγωγοί 
(κτηνοτρόφοι) θα πρέπει: 
 

� Να τηρούν την ηµεροµηνία εισόδου-εξόδου στον βοσκότοπο, την 
πυκνότητα βόσκησης, τους τυχόν ειδικούς περιορισµούς π.χ. 
περιτροπική βοσκή, στα πλαίσια απόφασης διαχείρισης βοσκοτόπου της 
οικίας ∆/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης, µε βάση την δυναµικότητα του τον 
χρόνο αναβλάστησης κλπ. 

� Να τηρούν τις παρακάτω πυκνότητες βόσκησης: 
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� Απαγορεύεται η χρήση φωτιάς για την αναβλάστηση των βοσκοτόπων 
εκτός κι αν υπάρχει σχετική άδεια. 

� Απαγορεύεται η είσοδος των ζώων για βόσκηση σε εκτάσεις για τις 
οποίες υπάρχουν απαγορεύσεις που απορρέουν από την ∆ασική 
νοµοθεσία (καµένες, αναδασωτέες) ή από την εφαρµογή 
αγροπεριβαλλοντικών προγραµµάτων. 

� Να µην παραβρίσκονται τα ζώα σε βοσκοτόπους κατά την διάρκεια 
εφαρµογής ψεκασµού ή χρήσης φυτοφαρµάκου. Η βόσκηση να 
επιτρέπεται µετά πάροδο τουλάχιστον 10ηµέρου εκτός, αν στην ετικέτα 
αναγράφεται µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα. 

 
 
1.3.4 Υγιεινή και καλή διαβίωση των ζώων 
 
Ως ελάχιστες προϋποθέσεις υγιεινής και καλής διαβίωσης των ζώων, ανάλογα µε 
την χρονολογία κατασκευής της µονάδας (Άδεια Ίδρυσης), θεωρούνται οι 
παρακάτω, οι οποίες πιστοποιούνται ανάλογα από τις αρµόδιες υπηρεσίες: 
 

1.3.4.1 Προϋποθέσεις για Βουστάσια που έχουν περισσότερους από 6 μόσχους 
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1.3.4.2 Προϋποθέσεις για πτηνοτροφεία αυγοπαραγωγής 

 
Οι ελάχιστες προϋποθέσεις υγιεινής και καλής διαβίωσης των ζώων είναι: 

� 550cm2 κλωβού ανά όρνιθα 
� σύστηµα ξυσίµατος νυχιών 
� 10cm ποτίστρας ανά όρνιθα 
� κάθε όρνιθα να έχει πρόσβαση σε 2 πιπίλες ή κύπελλα. 

 
 
 
1.3.5 ∆ιαχείριση αποβλήτων της κτηνοτροφικής εκµετάλλευσης 
 
Η διαχείριση των αποβλήτων πρέπει να εξασφαλίζει την µείωση της ρύπανσης από 
νιτρικά των νερών. Η διαχείριση των αποβλήτων της κτηνοτροφικής εκµετάλλευσης 
εξαρτάται από το είδος των εκτρεφόµενων ζώων, τον αριθµό τους, το είδος 
σταβλισµού, τον τρόπο συλλογής και αποµάκρυνσης των αποβλήτων από τους 
χώρους εκτροφής, τον τρόπο αποθήκευσης και την περιεκτικότητα τους σε ολικά 
στερεά. 
∆εδοµένου ότι χειρισµός των αποβλήτων είναι ευκολότερος στα στερεά απόβλητα 
παρά στα υγρά για το λόγο αυτό πρέπει να αποφεύγεται η προσθήκη νερού στα µη 
υγρά απόβλητα. 
Για τον ίδιο, επίσης, λόγο πρέπει να αποφεύγεται η αποστράγγιση του νερού της 
βροχής, των στεγών, των προαυλίων κτλ. στις δεξαµενές αποβλήτων. 
Επίσης, στην περίπτωση που στη µονάδα παράγονται υγρά απόβλητα, τα οποία 
είναι σχετικά καθαρά, όπως υγρά πλύσεως αµελκτηρίου κλπ. και εφόσον τα 
παραγόµενα ζωικά απόβλητα δεν είναι υγρά, συνιστάται τα ξεπλύµατα να 
συλλέγονται και να αποθηκεύονται χωριστά από τα απόβλητα των ζώων. 
 

1.3.5.1  Χειρισμός στερεών αποβλήτων 

 
Στην περίπτωση, που από τα στερεά απόβλητα (κοπριές στρωµνή και στερεά 
µηχανικού διαχωρισµού) υπάρχει πιθανότητα στράγγισης υγρών θα πρέπει αυτά, 
να συγκεντρώνονται σε τσιµεντένια πλατφόρµα (κοπροσωρός) µε κλίση 3-6% προς 
το κανάλι συλλογής των υγρών, εφoδιασµένη µε προστατευτικό τοιχείο κατά τις 
δύο ή τρεις πλευρές, ύψους µέχρι 1,5m µε κανάλι συλλογής των υγρών. 
 
Η κοπριά στρωµνής, που στερείται υγρών µπορεί να αποθηκευτεί και στο έδαφος, 
εφόσον βέβαια προβλεφθεί να αποµακρύνονται τα υγρά από βροχοπτώσεις, µε την 
κατασκευή µικρού καναλιού περιµετρικά του σωρού. 
 
Εάν τα στερεά δεν έχουν ζυµωθεί τότε παραµένουν στον κοπροσωρό για επαρκές 
για να γίνει η ζύµωση. 
 

1.3.5.2  Χειρισμός υγρών αποβλήτων 

 
Ο τρόπος χειρισµού των υγρών αποβλήτων θα πρέπει να εξασφαλίζει 

· Περιορισµό της απώλειας θρεπτικών στοιχείων 
· Μείωση της οργανικής ουσίας των υγρών αποβλήτων 
· Αξιοπιστία και απλότητα της µεθόδου χειρισµού. 
· Κόστος κατασκευής και λειτουργίας των εγκαταστάσεων όσο το δυνατόν 

χαµηλότερο. 
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Ο χειρισµός των υγρών αποβλήτων αναφέρεται κυρίως στα χοιροστάσια, 
δεδοµένου ότι, στα βουστάσια για τον περιορισµό των υγρών αποβλήτων πρέπει, 
να αποφεύγεται η συλλογή και αποθήκευση τους σε κανάλια και να 
αποµακρύνονται αυτά σαν στερεά µε ξέστρα. 
 
Το έδαφος είναι ο µόνος αποδέκτης των κτηνοτροφικών αποβλήτων, καθώς έχει 
µεγάλη ικανότητα να αξιοποιεί τα συστατικά τους, µε τον όρο ότι γίνεται σωστή 
εφαρµογή των αποβλήτων, ως προς τις ποσότητες τον χρόνο και τον τρόπο 
εφαρµογής . 
 
Για την ασφαλή διάθεση των επεξεργασµένων αποβλήτων πρέπει: 

· Όταν πραγµατοποιείται σε εδάφη µε κλίση, να γίνεται σε τέτοια ποσότητα 
και µε τέτοια µέθοδο που να αποκλείεται η απορροή. 

· Να µην διατίθενται στο έδαφος, κατά την περίοδο των βροχοπτώσεων και 
ειδικά όταν αυτό βρίσκεται σε κατάσταση υδατοκορεσµού ή όταν είναι 
παγωµένο. 

· Η διάθεση σε καλλιέργειες να γίνεται όταν τα φυτά βρίσκονται στο 
κατάλληλο βλαστικό στάδιο (την περίοδο εφαρµογής των χηµικών 
λιπασµάτων) 

· Η θέση διάθεσης των αποβλήτων θα πρέπει να απέχει τουλάχιστον 50 µέτρα 
από επιφανειακά νερά, µε την προϋπόθεση ότι έχουν ληφθεί µέτρα για την 
πρόληψη της επιφανειακής απορροής, καθώς και τη διαφυγή σε υπόγεια 
νερά. 

 
 
1.3.6 Απόβλητα κατά είδος κτηνοτροφικής µονάδας 
 

1.3.6.1  Απόβλητα αιγοπροβατοστασίων 

 
Η εκτροφή των αιγοπροβάτων γενικά γίνεται σε στρωµνή και σπανιότερα σε 
εσχαρωτό δάπεδο. Και στις δυο περιπτώσεις τα απόβλητα είναι στερεά και 
παραµένουν στη στρωµνή ή κάτω από την εσχάρα αρκετό διάστηµα, ώστε να 
ζυµωθούν και να διατεθούν σε καλλιεργητές. 
 
Σε καµία περίπτωση δεν πρέπει η συλλογή της κοπριάς να γίνεται σε υπόγεια 
κανάλια, γιατί η αποµάκρυνση της από αυτά προς τη δεξαµενή συλλογής, θα πρέπει 
να γίνεται µε προσθήκη νερού. 
 
Στην περίπτωση, που η κοπριά δεν διατίθεται σύντοµα σε καλλιεργητές θα πρέπει 
να αποτίθεται σε σωρό, έτσι ώστε να αποκλείεται η διήθηση νερών της βροχής από 
τον κοπροσωρό προς το έδαφος. 
 
Όταν στη µονάδα παράγονται και άλλα απόβλητα όπως υγρά πλύσεως αλµεκτήρια 
κλπ., που είναι σχετικά καθαρά, πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά σε συστήµατα 
σηπτικού και απορροφητικού βόθρου. 
 

1.3.6.2  Απόβλητα πτηνοτροφείων 

 
Τα απόβλητα των πτηνοτροφείων διακρίνονται σε στερεά και ηµιστερεά, ανάλογα 
µε τον τρόπο εκτροφής, σε στρωµνή ή σε κλουβιά αντίστοιχα. Στην περίπτωση 
εκτροφής πτηνών πάχυνσης η αποµάκρυνση της στρωµνής γίνεται κάθε 60 περίπου 
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ηµέρες. Στη συνέχεια αποτίθεται σε σωρούς, µέχρι να ολοκληρωθεί η ζύµωση ή να 
διατεθεί σε καλλιεργητές. 
 
Επειδή ο σωρός είναι αδιαπέραστος από τα νερά της βροχής θα πρέπει να 
κατασκευάζεται περιφερειακό αυλάκι για τη συλλογή των υγρών που απορρέουν. 
Στην εκτροφή ορνίθων αυγοπαραγωγής σε στρωµνή, αυτή αποµακρύνεται µετά το 
τέλος της εκτροφής, οπότε η ζύµωση διαρκεί 12-15 µήνες και µπορεί να διατεθεί 
απ’ ευθείας σε καλλιεργητές. 
 
Όταν η εκτροφή γίνεται σε κλωβοστοιχίες χωρίς σύστηµα αφύγρανσης, η κοπριά 
είναι ηµιστερεή και αποµακρύνεται είτε καθηµερινά ή σε µεγαλύτερα χρονικά 
διαστήµατα (20-60 ηµέρες)3, οπότε πρέπει να τοποθετείται σε κοπροσωρό όπου και 
παραµένει για φυσική ξήρανση ή οδηγείται σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας της 
κοπριάς. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις που διαθέτουν και σύστηµα αερισµού και 
αφύγρανσης της κοπριάς, βγαίνοντας από το θάλαµο η κοπριά έχει στερεή µορφή 
και µπορεί να εναποτέθει σε κοπροσωρό ή να ανακατευτεί 2-3 φορές για να 
επιταχυνθεί η ζύµωση και η κοµποστοποίησης της. 
 

1.3.6.3  Απόβλητα βουστασίων για εκτροφή σε στρωμνή 

 
Η κοπροστρωµνή παραµένει στο στάβλο για διάστηµα αρκετών µηνών. Υγρά δεν 
υπάρχουν, διότι έχουν απορροφηθεί από το χρησιµοποιούµενο άχυρο ή έχουν 
εξατµιστεί. Κατά την αποµάκρυνση από το στάβλο, η στρωµνή έχει ήδη υποστεί 
σηµαντική ζύµωση και µπορεί να τοποθετηθεί σε σωρούς, χωρίς να υπάρχει 
κίνδυνος απορροής των υγρών. 
 
Για την αποφυγή απορροής των νερών της βροχής, θα πρέπει, ή να υπάρχει 
περιφερειακό κανάλι για τη συλλογή τους ή η στρωµνή να τοποθετηθεί σε 
τσιµεντένια πλατφόρµα πριν διατεθεί σε καλλιεργητές. 
 
Τα απόβλητα εκτροφής µε παραγωγή ηµιστερεάς κόπρου, και εκτροφής µε κανάλια 
πρέπει να διαχειριστούν όπως περιγράφεται για τα υγρά απόβλητα. 
 

1.3.6.4 Απόβλητα χοιροστασίων 

 
Τα απόβλητα χοιροστασίων είναι συνήθως υγρής µορφής και πρέπει να υποστούν 
επεξεργασία πριν διατεθούν. Η διάθεση των επεξεργασµένων αποβλήτων µπορεί να 
γίνει σε καλλιεργούµενες εκτάσεις για λίπανση και εµπλουτισµό του εδάφους µε 
οργανική ουσία µε άµεση ενσωµάτωση ή σε εδάφη µε αυτοφυή βλάστηση µε 
απορρόφηση και εξάτµιση. 
 
Οι δόσεις εφαρµογής των υγρών αποβλήτων τόσο στις καλλιεργούµενες εκτάσεις 
όσο και σ’ εκείνες που καλύπτονται από αυτοφυή βλάστηση, πρέπει να είναι 
τέτοιες, που αποκλείουν και την κατάκλιση και την επιφανειακή απορροή, µε 
αποτέλεσµα να υπάρχει άµεση ενσωµάτωση. 
 
Για τα στερεά απόβλητα προβλέπεται πάντα άµεση ενσωµάτωση µε όργωµα, την 
κατάλληλη εποχή. 
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1.4 Προδιαγραφές Βιολογικής Πτηνοτροφίας 
 

1.4.1 Καταγωγή – Μετατροπή σε βιολογικά 
 
Στην βιολογική πτηνοτροφία τα πουλερικά πρέπει να προέρχονται από βιολογικές 
εκτροφές. Με προηγούµενη έγκριση της αρµόδιας αρχής και εάν δεν υπάρχει 
επαρκής ποσότητα βιολογικά εκτρεφόµενων πουλερικών επιτρέπεται η εισαγωγή 
πουλερικών µη βιολογικής εκτροφής σε µονάδα βιολογικής παραγωγής πουλερικών 
υπό τον όρο ότι είναι ηλικίας µικρότερης των 3 ηµερών, για την πρώτη 
συγκρότηση, την ανανέωση, ή την ανασύσταση σµήνους πουλερικών. 
 
Η ελάχιστη περίοδος βιολογικής εκτροφής προκειµένου τα πτηνοτροφικά προϊόντα 
να πωληθούν ως «βιολογικά» είναι 10 εβδοµάδες για τα πουλερικά κρεοπαραγωγής 
και 6 εβδοµάδες για τα πουλερικά αυγοπαραγωγής. 
 
1.4.2 ∆ιατροφή 
 

� Τα πουλερικά πρέπει να τρέφονται µε βιολογικές ζωοτροφές. 

� Μέχρι το 30% της σύστασης των σιτηρεσίων επιτρέπεται να περιέχει 
ζωοτροφές σε µετατροπή, ενώ αν οι ζωοτροφές σε µετατροπή είναι 
ιδιοπαραγόµενες, το ποσοστό αυτό µπορεί να αυξάνεται σε 100%. 

� Ποσοστό µέχρι 20% της συνολικής µέσης ποσότητας ζωοτροφών µπορεί να 
προέρχονται από αγροτεµάχια µε πολυετή κτηνοτροφικά φυτά ή από 
πρωτεϊνούχα φυτά κατά το πρώτο έτος µετατροπής τους, τα οποία 
αποτελούν µέρος της εκµετάλλευσης. 

� Κατά παρέκκλιση το 5% της ξηράς ουσίας των ζωοτροφών ετησίως µπορεί να 
προέρχεται από µη βιολογική παραγωγή. Το παραπάνω ποσοστό ισχύει 
µέχρι 31/12/2011 και υπό την προϋπόθεση ότι µπορεί να αποδειχθεί ότι δεν 
ήταν δυνατή η προµήθεια ζωοτροφών αποκλειστικά βιολογικής παραγωγής. 

� Χονδροαλεσµένη, νωπή, αποξηραµένη ή ενσιρωµένη ζωοτροφή πρέπει να 
προστίθεται στο ηµερήσιο σιτηρέσιο των πουλερικών. 

 

1.4.3 Κτηνιατρική Αγωγή 

� Απαγορεύεται η προληπτική χρήση φαρµάκων και αντιβιοτικών. 

� Συνίσταται η χορήγηση φυτοθεραπευτικών ή οµοιοπαθητικών προϊόντων. 

� Μπορούν να χρησιµοποιηθούν θεραπευτικές αγωγές µε φάρµακα ή 
αντιβιοτικά έως τρεις φορές ανά έτος ή µία φορά στην περίπτωση που ο 
παραγωγικός κύκλος της ζωής των ζώων είναι µικρότερος του ενός έτους, 
υπό την ευθύνη κτηνιάτρου. 

� Επιτρέπονται οι αγωγές που είναι υποχρεωτικές βάση της Εθνικής ή 
Ευρωπαϊκής νοµοθεσίας. 

� Εφόσον χρησιµοποιηθεί κάποιο φάρµακο, η περίοδος αναµονής πρέπει να 
είναι η 2πλάσια από αυτή που ορίζει η σχετική Νοµοθεσία. 

� Απαγορεύεται η χρήση ουσιών για προώθηση ανάπτυξης ή παραγωγής. 
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1.4.4 Εκτροφή 
 

� Η κοπή του ράµφους δεν θα πρέπει να αποτελεί συνήθη πρακτική. Η 
αρµόδια αρχή µπορεί να εγκρίνει κατά περίπτωση την πρακτική αυτή για 
λόγους ασφαλείας. 

� Η κατώτερη ηλικία σφαγής για τα κοτόπουλα, τα καπόνια και τις 
γαλοπούλες είναι 81, 150 και 140 µέρες αντίστοιχα. 

� Απαγορεύεται η χρήση ηρεµιστικών και η ηλεκτρική διέγερση κατά τη 
µεταφορά και πριν και κατά τη σφαγή. 

� Τα πουλερικά και τα προϊόντα βιολογικής παραγωγής πρέπει να είναι 
επαρκώς αναγνωρίσιµα σε όλα τα στάδια παραγωγής. 

 
 
1.4.5 ∆ιαχείριση Λυµάτων 
 

Η κοπριά που διασπείρεται ανά 10 στρέµµατα της εκµετάλλευσης κάθε χρόνο δεν 
πρέπει να υπερβαίνει αυτή που παράγουν 580 κοτόπουλα κρεοπαραγωγής ή 230 
πουλάδες αυγοπαραγωγής. 

 

 

1.4.6 Ενσταυλισµός 
 

� Τα κτήρια πρέπει να διαθέτουν ανοίγµατα συνολικού µήκους τουλάχιστον 4 
µέτρων ανά 100 τ.µ. εµβαδόν. 

� Τα πουλερικά πρέπει να έχουν πρόσβαση σε υπαίθριους χώρους, 
τουλάχιστον κατά το 1/3 της ζωής τους, και δεν πρέπει να διατηρούνται σε 
κλωβούς. 

 

� Σε κάθε πτηνοτροφείο µπορούν να στεγάζονται µέχρι 4800 κοτόπουλα 
κρεοπαραγωγής, 3000 πουλάδες αυγοπαραγωγής, 2500 καπόνια, χήνες ή 
γαλοπούλες. 

� Τουλάχιστον το 1/3 του δαπέδου των πτηνοτροφείων πρέπει να είναι 
συνεχούς κατασκευής και να καλύπτεται από στρωµνή από άχυρα, 
ροκανίδια, άµµο ή τύρφη. 

� Μέγιστος ηµερήσιος φωτισµός ωοτόκων πουλάδων: 16h µε 8ωρη 
τουλάχιστον συνεχή νυχτερινή περίοδο ανάπαυσης χωρίς τεχνητό φωτισµό. 
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1.5 Προδιαγραφές Βιολογικής Κτηνοτροφίας 
 

1.5.1 Βιολογική Κτηνοτροφία 
 

Βιολογική κτηνοτροφία είναι η διαχείριση των ζώων στο φυσικό τους περιβάλλον, 
χωρίς επεµβάσεις στον τρόπο αναπαραγωγής τους και µε συµπληρωµατική 
διατροφή που προέρχεται από ζωοτροφές παραγόµενες µε βιολογικό τρόπο. Στόχος 
της βιολογικής κτηνοτροφίας είναι ο σεβασµός στην φυσική ζωή των ζώων. Κάθε 
ζώο πρέπει να εκτρέφεται σε άνετους χώρους µε καλά αεριζόµενα στέγαστρα και 
σε εκτεταµένα βοσκοτόπια. Η διατροφή των ζώων πρέπει να είναι ποιοτική και να 
αποτελείται αποκλειστικά από βιολογικά παραγόµενες φυτικές τροφές, (κριθάρι, 
καλαµπόκι, σόγια, σανό).  

 
 

Η βιολογική εκτροφή στοχεύει στη σωστή ανάπτυξή των ζώων, προφυλάσσοντας τα 
από τις ασθένειες, τις ενοχλήσεις και το άγχος.  
Τα παράγωγα των ζώων, όπως είναι τα γαλακτοκοµικά και τα τυροκοµικά 
προϊόντα, είναι ανώτερης ποιότητας, αγνά, φυσικά, απαλλαγµένα από χηµικά 
κατάλοιπα.  
 
Βοοειδή (συµπεριλαµβανοµένων των ειδών βουβάλου και βίσωνα), Χοίροι, 
Αιγοπρόβατα, Πουλερικά, είναι µερικά από τα είδη των ζώων που µπορούν να 
ενταχθούν σε σύστηµα Ελέγχου και Πιστοποίησης, σύµφωνα µε τον ΚΑΝ (ΕΟΚ) 
2092/91.  
 
 
1.5.2 Χώροι σταβλισµού  
 
Οι συνθήκες σταβλισµού πρέπει να ικανοποιούν τις ανάγκες της βιολογικής 
εκτροφής, όπως αυτές καθορίζονται στον Κανονισµό 2092/91. Τα ζώα πρέπει να 
έχουν εύκολη πρόσβαση στην τροφή και στο νερό. Τα κτίρια πρέπει να είναι ευάερα 
και ευήλια. Οι υπαίθριοι χώροι πρέπει, όταν υπάρχει ανάγκη, να παρέχουν επαρκή 
προστασία από την βροχή, τον άνεµο και τις ακραίες καιρικές συνθήκες.  
 
Στις σταβλικές εγκαταστάσεις πρέπει να τηρούνται συγκεκριµένες πυκνότητες (π.χ. 
η κάθε προβατίνα χρειάζεται 1,5m2 και το αµνοερίφιο 0,35m�).Οι πίνακες που 
ακολουθούν καθορίζουν το ελάχιστο εµβαδόν που πρέπει να έχουν τα διάφορα είδη 
ζώων εντός των κτιρίων και στο ύπαιθρο. Το δάπεδο του στάβλου δεν µπορεί να 
είναι όλο σχαρωτό - δικτυωτό. Τέλος, τα ζώα πρέπει να έχουν ελευθερία κίνησης 
µέσα στο στάβλο και να µην είναι δεµένα.  
 
Ο καθαρισµός και η απολύµανση των σταβλικών εγκαταστάσεων και του 
εξοπλισµού πρέπει να γίνεται µε σχολαστικότητα και µε επιτρεπόµενες από τον 
Κανονισµό 2092/91 ουσίες, ώστε να προλαµβάνονται οι επιµολύνσεις και η 
ανάπτυξη µικροοργανισµών που µεταδίδουν ασθένειες. Επίσης τα απόβλητα των 
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ζώων και οι αχρησιµοποίητες τροφές πρέπει να αποµακρύνονται όσο το δυνατόν 
συχνότερα, ώστε να αποφεύγονται οι οσµές και η προσέλκυση εντόµων η 
τρωκτικών. Ειδικότερα για τα πουλερικά, δεν πρέπει να διατηρούνται σε κλωβούς 
αλλά πρέπει να εκτρέφονται µε σύστηµα υπαίθριας βόσκησης.  
 
 
Ελάχιστο εµβαδόν εντός των κτιρίων και στο ύπαιθρο και λοιπά χαρακτηριστικά 
σταβλισµού για τα διάφορα είδη και τύπους εκτροφής:  
 

 
 
 
1.5.3 Χώροι βόσκησης  
 
Τα θηλαστικά πρέπει να έχουν πρόσβαση στους βοσκοτόπους όποτε το επιτρέπουν 
οι καιρικές συνθήκες, ενώ τα παµφάγα ζώα (πουλερικά, χοίροι) πρέπει να βγαίνουν 
σε προαύλιους χώρους άσκησης. Οι προαύλιοι χώροι και οι βοσκότοποι (ιδιωτικοί, 
ενοικιαζόµενοι ή κοινόχρηστοι) πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του Κανονισµού 
2092/91 και, ως εκ τούτου, πρέπει να ενταχθούν στο σύστηµα ελέγχου και 
πιστοποίησης.  
 
Στους βιολογικούς βοσκότοπους επιτρέπεται η βόσκηση ζώων που δεν ακολουθούν 
τις προδιαγραφές της βιολογικής κτηνοτροφίας, υπό τον όρο ότι ο συνολικός 
αριθµός των ζώων που χρησιµοποιεί το βοσκότοπο δεν θα υπερβαίνει την 
πυκνότητα βόσκησης της συγκεκριµένης περιοχής και τα ζώα που ακολουθούν τις 
προδιαγραφές της βιολογικής κτηνοτροφίας θα είναι σαφώς επισηµασµένα, ώστε 
να διαχωρίζονται από τα αντίστοιχα συµβατικά. Οι χώροι βόσκησης που 
περιλαµβάνουν καλλιεργήσιµες εκτάσεις (δηµητριακά - ψυχανθή) ή βρίσκονται 
µέσα σε δενδρώδεις καλλιέργειες (π.χ. ελαιώνες) πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις 
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του Κανονισµού 2092/91, να υπόκεινται σε σύστηµα ελέγχου και πρέπει έχουν 
περάσει την απαραίτητη περίοδο µετατροπής.  
 
 
1.5.4 Απαραίτητος χρόνος για τη βιολογική ταυτότητα  
 
Για να µπορεί να πωληθεί ένα προϊόν ως βιολογικό θα πρέπει να έχει περάσει η 
απαραίτητη περίοδος µετατροπής (µεταβατική περίοδος), εφόσον βέβαια έχουν 
τηρηθεί όλες οι διατάξεις της εθνικής και κοινοτικής νοµοθεσίας. Ενδεικτικά 
αναφέρεται ότι η περίοδος µετατροπής για τα ζώα γαλακτοπαραγωγής είναι έξι 
µήνες και για τα ζώα κρεατοπαραγωγής κλιµακώνεται ως εξής:  
 

� Για τα βοοειδή 12 µήνες  
� Για µηρυκαστικά και χοίρους 6 µήνες  
� 10 εβδοµάδες για τα πουλερικά κρεατοπαραγωγής που εισάγονται πριν από 

την τρίτη ηµέρα της ζωής τους.  
� 6 εβδοµάδες για τα πουλερικά ωοπαραγωγής  

 
Οι περίοδοι αυτοί αφορούν µόνο την µετατροπή του ζωικού κεφαλαίου. Πρέπει να 
προηγηθεί η µετατροπή των χώρων βόσκησης και των γαιών που χρησιµοποιούνται 
για την παραγωγή ζωοτροφών, εκτός εάν λαµβάνει χώρα ταυτόχρονη µετατροπή 
οπότε ισχύουν άλλες περίοδοι.  
 
 
1.5.5 Προέλευση & ∆ιατροφή 

  
Στις βιολογικές εκτροφές συνίσταται η χρήση φυλών και τύπων ζώων µε καλή 
προσαρµοστικότητα και µεγάλη ανθεκτικότητα, όπως είναι οι εγχώριες φυλές. Οι 
παραγωγοί ενθαρρύνονται να κρατούν ζώα αντικατάστασης από το κοπάδι τους. 
Επιτρέπεται όµως σε ορισµένες περιπτώσεις και η είσοδος στο βιολογικό κοπάδι 
ενός ποσοστού θηλυκών ζώων που δεν έχουν γεννήσει και που προέρχονται από 
συµβατικές εκτροφές. Επιτρέπεται επίσης και η είσοδος αρσενικών ζώων 
αναπαραγωγής. Εννοείται ότι, µόλις τα ζώα αυτά εισαχθούν στη βιολογική µονάδα, 
πρέπει να εκτρέφονται σύµφωνα µε τους κανόνες της βιολογικής κτηνοτροφίας.  
 
Στο βιολογικό τρόπο εκτροφής, τα ζώα τρέφονται µε ζωοτροφές βιολογικής 
παραγωγής. Τα µηρυκαστικά παίρνουν το µέγιστο δυνατό ποσοστό τροφής από τη 
βοσκή. Οι συµπληρωµατικές ζωοτροφές πρέπει να προέρχονται από βιολογικές 
καλλιέργειες. Απαγορεύεται η χρήση ζωοτροφών που προέρχονται από Γενετικά 
Τροποποιηµένους Οργανισµούς (Γ.Τ.Ο) και αυτές που είναι προϊόν εκχύλισης.  
 

 
1.5.6 Κτηνοτροφικά απόβλητα 
 
Η κοπριά των ζώων διασπείρεται στο έδαφος της εκµετάλλευσης ή και των άλλων 
εκµεταλλεύσεων που ακολουθούν τις προδιαγραφές της βιολογικής γεωργίας µε 
τέτοιο τρόπο ώστε να µη γίνεται υπέρβαση του ορίου των 170 χγρ αζώτου/10 
στρ/έτος. Μέχρι να πραγµατοποιηθεί η διασπορά της κοπριάς, πρέπει να 
αποθηκεύεται σε κατάλληλες εγκαταστάσεις ικανής χωρητικότητας µε τέτοιο τρόπο 
ώστε να αποκλείεται το ενδεχόµενο ρύπανσης των υδάτων ή διαπότισης του 
εδάφους. 
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1.6 Προδιαγραφές εστιατορίων 
 

1.6.1 Βιο-Κουζίνα 
 
Αποδεκτή θεωρείται και η πιστοποίηση µε ιδιωτικά πρότυπα βιολογικής 
πιστοποίησης:   
 

Ελλάδα 
 

 

Το Ινστιτούτο BIO Ελλάς, αντιλαµβανόµενο την ανάγκη 
και το σηµαντικό κενό που υπάρχει σήµερα στην 
ελληνική αγορά για τη θέσπιση κανόνων πιστοποίησης 
επιχειρήσεων του χώρου της µαζικής εστίασης, 
προχώρησε στην εκπόνηση και δηµιουργία του ιδιωτικού 
προτύπου πιστοποίησης επιχειρήσεων µαζικής εστίασης, 
«BIO Kouzina» έχοντας πάντα ως γνώµονα, τη 
διασφάλιση της αξιοπιστίας των προϊόντων βιολογικής 
γεωργίας. απευθύνεται σε επιχειρήσεις µαζικής εστίασης, 
οι οποίες διαθέτουν άµεσα στον τελικό καταναλωτή 
γεύµατα, τα οποία περιέχουν ένα ή περισσότερα 
συστατικά βιολογικής γεωργίας και οι οποίες επιθυµούν, 
µέσω της διαδικασίας της πιστοποίησης, να κάνουν 
χρήση του σήµατος ενός διεθνώς αναγνωρισµένου φορέα 
πιστοποίησης όπως το ΒΙΟ Ελλάς. 

 

Πρόκειται για ιδιωτικό πρότυπο πιστοποίησης που εκπονήθηκε αποκλειστικά από το 
φορέα πιστοποίησης ΒΙΟ Ελλάς σε συνεργασία µε ειδικούς στο χώρο της εστίασης, 
µε σκοπό την πιστοποίηση επιχειρήσεων µαζικής εστίασης οι οποίες διαθέτουν 
γεύµατα τα οποία έχουν παραχθεί χρησιµοποιώντας ένα ή περισσότερα συστατικά 
βιολογικής γεωργίας. 

Βάσει του πρότυπου «BIO Kouzina» τα προσφερόµενα από µια επιχείρηση εδέσµατα 
κατατάσσονται, ανάλογα µε το ποσοστό των πρώτων υλών βιολογικής προέλευσης 
που περιέχουν, σε δυο κατηγορίες: 

«ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ Ε∆ΕΣΜΑ»: όταν το 100%, ή υπό συγκεκριµένες προϋποθέσεις 
τουλάχιστον το 95% των πρώτων υλών του εδέσµατος, είναι βιολογικής προέλευσης 
(π.χ. βιολογικό γιουβέτσι, βιολογικά γεµιστά, βιολογικός χυµός φρούτων). 

«Ε∆ΕΣΜΑ ΜΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ»: όταν µέρος των πρώτων υλών που 
χρησιµοποιήθηκαν για την παρασκευή του εδέσµατος είναι βιολογικής προέλευσης 
(π.χ. γιουβέτσι µε βιολογικό µοσχάρι, γεµιστά µε βιολογικό ρύζι, χυµός φρούτων 
µε βιολογικό µήλο). 

Σε κάθε περίπτωση, είτε πρόκειται για βιολογικό έδεσµα είτε για έδεσµα που 
περιέχει βιολογικά συστατικά, στο ίδιο έδεσµα, δεν επιτρέπεται το ίδιο συστατικό 
να συνυπάρχει ως βιολογικό και ως συµβατικό. 

Βάσει του προτύπου «BIO Kouzina» είναι δυνατή η χορήγηση τριών κατηγοριών 
πιστοποίησης: 
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ΒΙΟ Kouzina Gold (Κατηγορία α) 
 
ΒΙΟ Kouzina Silver (Κατηγορία β) 
 
ΒΙΟ Kouzina Bronze (Κατηγορία γ)  

Για την κατάταξη των επιχειρήσεων σε µια από τις τρεις παραπάνω κατηγορίες 
πιστοποίησης, λαµβάνονται υπόψη: 

• H σύσταση του προσφερόµενου µενού (ποσοστό βιολογικών εδεσµάτων ή 
εδεσµάτων µε βιολογικά συστατικά). 

• H δυνατότητα ή µη, παροχής στον πελάτη, σε καθηµερινή βάση, ενός 
πλήρως βιολογικού µενού. 

• O βαθµός πλήρωσης συγκεκριµένων, προαιρετικής φύσεως, απαιτήσεων του 
Προτύπου «BIO Kouzina» (π.χ. ανάπτυξη και εφαρµογή από την επιχείρηση 
πιστοποιηµένου συστήµατος διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίµων 
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 22000:2005, χρήση φρέσκων 
υλικών κατά προτίµηση από την τοπική αγορά, χρήση ελαιολάδου έναντι 
άλλων ελαίων τόσο για το τηγάνισµα όσο και για την παρασκευή σαλατών, 
χρήση ανακυκλώσιµων υλικών κτλ). Για την αξιολόγηση της επιχείρησης ως 
προς τις δευτερεύουσες απαιτήσεις εφαρµόζεται το σύστηµα της 
µοριοδότησης, σύµφωνα µε το οποίο, κάθε κριτήριο έχει διαφορετική 
βαρύτητα. 

 

 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

  

 

Ελάχιστο ποσοστό προσφερόµενων πιστοποιηµένων εδεσµάτων, είτε ως 
«βιολογικά εδέσµατα» είτε ως «εδέσµατα µε βιολογικά συστατικά». 90% 50% 20% 

        
Ελάχιστο ποσοστό προσφερόµενων από την επιχείρηση, «βιολογικών 
εδεσµάτων». 80% 30% 10% 

        
Απαίτηση µη συνύπαρξης του ιδίου εδέσµατος σε διαφορετική 
κατηγορία πιστοποίησης ή ως πιστοποιηµένο και ως συµβατικό. ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

        
Απαίτηση για την παροχή ενός πλήρους µενού ή/και πρωινού το οποίο 
θα αποτελείται στο σύνολό του από βιολογικά εδέσµατα (βιολογικό 
µενού). 

ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

        
Απαίτηση για την παροχή ενός πλήρους µενού ή/και πρωινού που θα 
αποτελείται από «εδέσµατα µε βιολογικά συστατικά» 
(µενού µε βιολογικά συστατικά). 

ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 

        
Ελάχιστος αριθµός µορίων που συγκεντρώνει η επιχείρηση όσον αφορά 
στην αξιολόγηση ως προς δευτερεύουσες απαιτήσεις 
(µέγιστο: 150). 

50 30 0 
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 ∆υνατότητα πιστοποίησης µόνο πρώτων υλών 

Πέραν των τριών παραπάνω κατηγόριων πιστοποίησης, Gold, Silver και Bronze, το 
πρότυπο «BIO Kouzina» παρέχει τη δυνατότητα πιστοποίησης και σε επιχειρήσεις 
µαζικής εστίασης, οι οποίες χρησιµοποιούν µια ή και περισσότερες πρώτες ύλες 
µόνο ως βιολογικές και για τις οποίες επιθυµούν να κάνουν αναφορά στο βιολογικό 
τρόπο παραγωγής. 

Στην περίπτωση πρώτων υλών, η χορηγούµενη πιστοποίηση είναι της µορφής: 

«Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (ΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ, ΤΟ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ κτλ) ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΟΝΟ 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο, ΛΑΧΑΝΙΚΑ κτλ». 

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση πιστοποίησης πρώτης ύλης, είναι, η 
επιχείρηση να µη χρησιµοποιεί παράλληλα την εν λόγω πρώτη ύλη και ως 
συµβατική. 

Λοιπές απαιτήσεις 

Εκτός της βιολογικής προέλευσης των πρώτων υλών και του ποσοστού συµµετοχής 
τους στα παρεχόµενα από την επιχείρηση γεύµατα, το πρότυπο «BIO Kouzina» δίνει 
έµφαση και σε άλλους σηµαντικούς τοµείς, όπως: 

• Τήρηση βασικών κανόνων υγιεινής και ασφάλειας των τροφίµων. 
• Κατάλληλες συνθήκες αποθήκευσης των πρώτων υλών, ενδιάµεσων και 

τελικών προϊόντων, έτσι ώστε να αποτρέπεται ο κίνδυνος ανάµειξης ή/και 
επιµόλυνσης των προϊόντων. 

• Ποιότητα των ελαιών τηγανίσµατος (φιλτράρισµα, αντικατάσταση ανά τακτά 
χρονικά διαστήµατα, απαγόρευση χρήσης χηµικών ουσιών για τον 
καθαρισµό και τη βελτίωση της υφής τους). 

• Κατάλληλα προγράµµατα καθαρισµού, απολύµανσης και παρακολούθησης-
ελέγχου ζωικών οργανισµών (έντοµα, τρωκτικά κτλ). 

• Κατάλληλη εκπαίδευση του προσωπικού ως προς τις απαιτήσεις του 
προτύπου «BIO Kouzina». 

• Τρόπος επισήµανσης των εδεσµάτων και σωστή χρήση του όρου «βιολογικό» 
και του λογοτύπου «BIO Kouzina». 

• ∆ιαχείριση παραπόνων πελατών. 

 
 
1.6.2 Σήµα Ελληνική Κουζίνα 

 

 

Το Ειδικό Σήµα Ποιότητας για την Ελληνική Κουζίνα είναι σήµα 
µε ειδικό λογότυπο του ΕΟΤii και µε την ένδειξη, ότι ο ΕΟΤ 
πιστοποιεί ότι η συγκεκριµένη επιχείρηση προσφέρει ένα 
ικανοποιητικό επίπεδο εδεσµάτων Ελληνικής κουζίνας σε 
συνδυασµό µε αντίστοιχα ικανοποιητικό επίπεδο συνολικής 
παροχής υπηρεσιών. 

Το ειδικό σήµα χορηγείται µετά από αίτηση του επιχειρηµατία και εφόσον συντρέχουν 
οι όροι και οι προϋποθέσεις και τηρούνται οι διαδικασίες της παρούσας, η δε λήψη 
του είναι προαιρετική. 
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Οι Υποχρεωτικές προϋποθέσεις, που θα πρέπει να πληρούνται απαραιτήτως, άλλως το 
αίτηµα της χορήγησης Ειδικού Σήµατος απορρίπτεται. Οι προϋποθέσεις αυτές έχουν ως 
ακολούθως: 

  
α. Συνθήκες άψογης καθαριότητας των εγκαταστάσεων και του εξοπλισµού στους χώρους 
παρασκευής, αποθήκευσης & διάθεσης τροφίµων και στις αίθουσες και υπαίθριους χώρους 
εστίασης . 
β.  Συνθήκες άψογης καθαριότητας στους χώρους υγιεινής. 
γ. Τήρηση των νοµίµων προδιαγραφών σχετικά µε την ασφάλεια των τροφίµων, όπως 
περιγράφονται στον Οδηγό Υγιεινής για τις επιχειρήσεις εστίασης. Η συνδροµή της 
προϋπόθεσης αυτής διαπιστώνεται µε σχετική βεβαίωση του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου 
Τροφίµων (ΕΦΕΤiii).  
δ. Προσωπικό, που τηρεί σχολαστικά τους αναγκαίους όρους της προσωπικής υγιεινής. 
ε. Μη χρησιµοποίηση πλαστικών τραπεζοµάντηλων ή πλαστικών πιάτων ή ευτελών 
πλαστικών καθισµάτων  
στ. Χρησιµοποίηση αποκλειστικά καλής ποιότητας ελαιολάδου για τα µαγειρευτά (εφόσον η 
συνταγή και η παράδοση προβλέπει χρήση ελαιολάδου) και παρθένου ελαιόλαδου για τις 
σαλάτες, νωπές ή βραστές, µε σχετική µνεία στους τιµοκαταλόγους των επιχειρήσεων 
(ενηµέρωση καταναλωτών). 
ζ.  Προσφορά αποκλειστικά και µόνο ελληνικής φέτας. Σε περίπτωση που δεν προσφέρουν 
αυτού του τύπου το τυρί, θα πρέπει να προσφέρουν ένα τουλάχιστον τοπικό τυρί καλής 
ποιότητας. Η προσφορά τύπων τυριού υποκατάστατων της φέτας αποκλείεται. 
η.  Εφόσον τα υποψήφια για τη λήψη του Σήµατος κέντρα προσφέρουν πατάτες τηγανητές, 
θα πρέπει να προσφέρουν «ελληνική πατάτα τηγανητή» µε την υποχρεωτική περιγραφή 
στους τιµοκαταλόγους «πατάτα κοµµένη ροδέλες, τηγανισµένη σε ελαιόλαδο». Παρέχεται η 
δυνατότητα να προσφέρεται και η κοινή τηγανιτή πατάτα, σε καµία, όµως, περίπτωση 
προτηγανισµένη. 
θ. Προσφορά ελληνικού καφέ, που θα παρασκευάζεται στη φωτιά και όχι στον ατµό. 
Συνιστάται το σερβίρισµα µε τον παραδοσιακό τρόπο, µε το µπρίκι στα τραπέζι. 
ι. Το κουβέρ να περιλαµβάνει υποχρεωτικά: ελιές, ή/και πάστα ελιάς, ή/και τοπικό 
ορεκτικό. Βούτυρο µπορεί να παρέχεται µόνο, εφόσον ζητηθεί. 
ια. Η «ελληνική σαλάτα» να παρουσιάζεται µε την συµπληρωµατική περιγραφή: «τοµάτα, 
αγγούρι, κρεµµύδι, πιπεριά, ελιές, ρίγανη, τυρί φέτα και ελαιόλαδο» και θα περιλαµβάνει 
τα υλικά αυτά, θα σερβίρεται δε φρεσκοκοµµένη και µε αρίστης ποιότητας παρθένο 
ελαιόλαδο. Είναι δυνατόν να εµπλουτίζεται µε χορταρικά εποχής ή άλλα (π.χ. ρόκα, 
γλυστρίδα, καπαρόφυλλα). 
  

Τα Βαθµολογούµενα κριτήρια, που τίθενται και περιγράφονται κατωτέρω υπό τύπον 
«οδηγιών. Τα βαθµολογούµενα κριτήρια έχουν ως εξής: 

� Η βιτρίνα, η επίπλωση και η διακόσµηση δεν θα πρέπει να είναι 
ευτελούς αισθητικής και υλικής αξίας. 

� Ο κατάλογος συνιστάται να περιλαµβάνει σύντοµη περιγραφή για τα 
παραδοσιακά εδέσµατα και να αναφέρει προέλευση, βασικά υλικά ή/ 
και τρόπο παρασκευής, πρέπει δε να είναι σωστά µεταφρασµένος σε 
µία τουλάχιστον ευρέως διαδεδοµένη ξένη γλώσσα. 

� Αξιολογείται ιδιαίτερα η προσπάθεια του επιχειρηµατία να προσφέρει 
χαρακτηριστικά πιάτα της τοπικής κουζίνας. Γενικά, εκτός από την 
τεχνική της παρασκευής, κρίνεται και η πρωτοτυπία του καταλόγου και 
η δυνατότητά του να συµβάλει στην διάδοση και προβολή της 
Ελληνικής Κουζίνας. 
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� Συνιστάται να χρησιµοποιούνται ελληνικά και τοπικά προϊόντα, κρέατα, 
τυριά, λαχανικά, όσο το δυνατόν περισσότερο. 

� Εκτιµάται η προσπάθεια του επιχειρηµατία να προσφέρει καλό ψωµί, 
τόσο τις καθηµερινές, όσο και -ιδιαίτερα- τα Σαββατοκύριακα (οπότε 
παρατηρείται έλλειψη φρέσκου ψωµιού). Κέντρα εστίασης ή αναψυχής, 
που κατασκευάζουν µόνα τους καλής ποιότητας ψωµί, θα έχουν 
πρόσθετη θετική αξιολόγηση. 

� Εκτιµάται η προσπάθεια του εστιάτορα στην διάθεση και παρουσίαση 
(µέσω του καταλόγου και µέσω ενηµερωµένων σερβιτόρων) των 
τοπικών εµφιαλωµένων κρασιών καθώς και κρασιών από την υπόλοιπη 
Ελλάδα. Συνιστάται η σύντοµη περιγραφή των βασικών 
χαρακτηριστικών τους, όπως προέλευση, χρονιά, χρώµα (λευκός- 
ροζέ- ερυθρός), τα σάκχαρα (ξηρός- ηµίξηρος- ηµίγλυκος- γλυκός) και 
η ποικιλία σταφυλιών. 

� Μεγάλη προσοχή πρέπει να δίδεται στη σωστή θερµοκρασία 
σερβιρίσµατος των κρασιών και στο ποτήρι σερβιρίσµατος. Επίσης θα 
ελέγχεται, αν ο χώρος φύλαξης προφυλάσσει όλα τα προσφερόµενα 
κρασιά από τις ακτίνες του ήλιου, τις οσµές και τυχόν απότοµες 
αλλαγές θερµοκρασίας. 

� Οι σερβιτόροι πρέπει να είναι πλήρως ενηµερωµένοι για τα 
προσφερόµενα εδέσµατα και κρασιά. Ο επιχειρηµατίας οφείλει να 
εξασφαλίζει την ενηµέρωση του προσωπικού για τα συστατικά και την 
προέλευση των παραδοσιακών πιάτων, την προέλευση και χρονιά 
παραγωγής των κρασιών κ.λ.π.. 

 

 

1.6.3 Υιοθέτηση αρχών πιστοποίησης για το «Σήµα Ελληνική Κουζίνα» 
 
Οι επιχειρήσεις που δεν είναι πιστοποιηµένος µε το συγκεκριµένο Σήµα, (ελληνικές 
και αλβανικές) αλλά υιοθετούν αποδεδειγµένα κάποιες από τις προϋποθέσεις της 
απόκτησης του συγκεκριµένου σήµατος δύνανται να αξιολογηθούν και 
βαθµολογηθούν ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά τους: 
 
Υποχρεωτικές προϋποθέσεις: α,β,δ,ε,στ 
Βαθµολογούµενα κριτήρια: ζ-ια (όπου υπάρχει αναφορά για  τοπικό ελληνικό 

είδος αναφερόµαστε πλέον σε τοπικό ελληνικό 
ή/και αλβανικό είδος. Επιπλέον όπου αναφέρεται 
ο «ΕΦΕΤ» εννοείται και ο αντίστοιχος Autoriteti 
Kombëtar i Ushqimit της Αλβανίας. 
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1.6.4 Ελληνικό Πρωινό 
 

Το «Ελληνικό Πρωινό» αποτελεί µία από τις προϋποθέσεις ένταξης ξενοδοχειακών 
µονάδων και εστιατορίων που σερβίρουν πρωινό στην περιοχή, καθώς 
περιλαµβάνει κατά κύριο λόγο γαλακτοκοµικά προϊόντα που είναι τα κύρια 
προϊόντα που αφορά το εν δυνάµει δίκτυο του έργου BrandINodes. 

 
 
 

� ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 
 

Η επιλογή των υλικών σχεδιάζεται σύµφωνα µε τη φιλοσοφία του ελληνικού 
πρωινού, ώστε 

� Να έχει ξεκάθαρη αντιστοίχηση µε τις σύγχρονες καταναλωτικές τάσεις στον 
τοµέα διατροφής (µεσογειακή διατροφή, βιολογικά προϊόντα κ.α.) 

� Να αναδεικνύει τα υλικά- συνταγές κάθε επί µέρους περιοχής, ως 
συµπληρωµατικά τοπικά χαρακτηριστικά, 

� Να αξιοποιεί στοιχεία του τοπικού πολιτισµού και του µύθου της περιοχής, 
την ελληνική προέλευση και την ιστορία 

 
 

Με βάση τα προηγούµενα, τα προτεινόµενα συστατικά του ελληνικού πρωινού 
κατατάσσονται στις παρακάτω βασικές κατηγορίες: 

� Ψωµί, αρτοσκευάσµατα, κουλούρια: φρέσκο ψωµί, 2-3 είδη, επιθυµητή η 
ιδιοπαρασκευή τουλάχιστον ενός είδους 

� Τυριά και άλλα γαλακτοκοµικά προϊόντα (γιαούρτι, παραδοσιακό γιαούρτι, 
βούτυρο, ξινόγαλα κλπ.) 

� Αλλαντικά, κρεατικά 
� Μέλι, ταχίνι και παστέλι 
� Μαρµελάδες τοπικές παραδοσιακές 
� Ελιές και ελαιόλαδο 
� Αυγά (βραστά, µάτια, οµελέτα), κατά προτίµηση ελευθέρας βοσκής, 

βιολογικά ή µε ειδικές ιδιότητες (ω3-ω6) 
� Πίτες (τυρόπιτες, παραδοσιακές χορτόπιτες, κλπ) 
� Τοπικά γλυκά 
� Φρέσκα φρούτα, χυµοί και φρουτοσαλάτες ή λαχανικά εποχής, κατά 

προτεραιότητα τοπικής παραγωγής ή βιολογικά 
� Ζεστή παραδοσιακή σούπα (τραχανάς, όσπρια, κα) 
� ∆ηµητριακά (στάρι, πληγούρι, κους-κους, τραχανάς, κ.α) 
� Ροφήµατα από βότανα και αρωµατικά φυτά 
� Ελληνικός καφές 



 

EMETRIS Α.Ε.                                                    

44 Θεσµικό Πλαίσιο του ∆ικτύου 

 
Προτείνεται σε κάθε ξενοδοχειακή µονάδα, ανεξαρτήτως µεγέθους, να 
προσφέρονται είδη πρωινού από έξι τουλάχιστον από τις παραπάνω κατηγορίες. 
 

 
 

� ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ 
 
Βασικό στοιχείο της επιλογής των υλικών που συνθέτουν το ελληνικό πρωινό, είναι 
να συνθέτουν σε ένα σηµαντικό ποσοστό (όχι µικρότερο του 50%), την παραγωγική 
και πολιτισµική ταυτότητα των περιοχών- προορισµών, δηµιουργώντας αφενός 
διαφοροποίηση των προορισµών και αφετέρου προστιθέµενη αξία στις περιοχές. Η 
τοπική – περιφερειακή- εθνική- µεσογειακή ταυτότητα και προέλευση των υλικών 
αποτελούν το κεντρικό στοιχείο και στίγµα του “Ελληνικού Πρωινού”. 
 
Τα προϊόντα που συνθέτουν το “Ελληνικό Πρωινό” προτείνεται να επιλέγονται 
ανάµεσα στα ιδιαίτερα Ελληνικά προϊόντα: 

� Προϊόντα Προστατευόµενης Ονοµασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) και Προϊόντα 
Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ), κατοχυρωµένα από την ΕΕ. Τέτοια προϊόντα 
κατάλληλα για πρωινό έχουν κατοχυρωθεί από την Ελλάδα στις κατηγορίες: 
αρτοσκευάσµατα, τυριά –γαλακτοκοµικά, µέλι, ελιές –ελαιόλαδα, φρούτα –
καρποί. 

� Παραδοσιακά προϊόντα: πολυάριθµα παραδοσιακά προϊόντα και 
παρασκευάσµατα έχουν καταγραφεί και αναγνωρίζονται για τον ιδιαίτερο 
χαρακτήρα τους και την ποιότητά τους, σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό 
επίπεδο, ανεξάρτητα από το ό,τι η χώρα µας δεν έχει προχωρήσει σε 
κατοχύρωση τους. 

� Βιολογικά προϊόντα: παρουσιάζονται κατωτέρω επιλογές από παραδοσιακά 
προϊόντα κατάλληλα για το ελληνικό πρωινό σε εθνικό και τοπικό 
περιφερειακό επίπεδο: 
 

Σε εθνικό επίπεδο 
 

� Ψωµί, αρτοσκευάσµατα, κουλούρια: σταφιδόψωµα, τυρόψωµα, κουλούρια, 
ελιόψωµα, παξιµάδια επτάζυµα 

� Τυριά, άλλα γαλακτοκοµικά προϊόντα: ανθότυρο, µανούρι, κεφαλοτύρι, 
φέτα, γιαούρτι παραδοσιακό, ξινόγαλα και βούτυρο ελληνικό –κατά 
προτίµηση τοπικό αν υπάρχει 

� Αυγά –σαγανάκια /οµελέτες: αυγά µε ντοµάτα, αυγά καγιανά µε αλλαντικά, 
οµελέτες µε αγκινάρες ή λαχανικά ή τσιγαρίδες 

� Πίτες: τυρόπιτες, γαλατόπιτες, γιαουρτόπιτες, κολοκυθόπιτες, χορτόπιτες, 
πρασσόπιτες, σπανακόπιτες, τσουκνιδόπιτες, κ.ά 

� Τοπικά γλυκά: γλυκά κουταλιού, αµυγδαλωτά, χαλβάς, λουκουµάδες, 
ρυζόγαλο µε µαστίχα, τηγανίτες, τσουρέκια, µουσταλευριά, λουκούµια, 
παστέλια 
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� Ζεστές παραδοσιακές σούπες: γλυκός τραχανάς µε γάλα, ξινός µε παξιµάδια 
και ντοµάτα 

� Ροφήµατα από βότανα: τσάι του βουνού, φασκόµηλο, χαµοµήλι 
 

 
 
Σε τοπικό επίπεδο (Ήπειρος) 

Ηπείρου 
� Τυριά, άλλα γαλακτοκοµικά προϊόντα: Κεφαλογραβιέρα –ΠΟΠ, Γαλοτύρι –

ΠΟΠ, Μετσοβόνε –ΠΟΠ, Φέτα –ΠΟΠ, Γιδοτύρι, Γκίζα Ιωαννίνων, Γραβιέρα 
Μετσόβου 

� Αλλαντικά, κρεατικά, Λουκάνικα Ηπείρου 
� Ελιές: Χονδροελιά Παραµυθιάς -ΠΟΠ 
� Τοπικές πίτες 
� Τοπικά γλυκά: Καρυδόπιτα Ιωαννίνων 
� Φρέσκα φρούτα: Πορτοκάλια Άρτας –ΠΟΠ 

 
 

� ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΡΩΙΝΟΥ 
 
Η διαδικασία σερβιρίσµατος του πρωινού στα ξενοδοχεία διακρίνεται σε δύο 
βασικούς τρόπους: 

- Πρωινό σε µπουφέ 
- Πρωινό σερβιριζόµενο 

 
Υπάρχουν επίσης περιπτώσεις που οι δύο παραπάνω τρόποι σερβιρίσµατος 
συνδυάζονται ως εξής: Υπάρχει ένας βασικός µπουφές µε έτοιµα –κρύα 
παρασκευάσµατα που συµπληρώνεται από σερβιριζόµενες κατηγορίες συστατικών, 
όπως τα ροφήµατα, το τυρί -κρεατικά, τα αυγά –παρασκευάσµατά τους ή/και άλλες 
τοπικές σπεσιαλιτέ. 
 
Στο σερβιριζόµενο πρωινό µπορεί να υπάρχουν 2 βασικοί τρόποι λειτουργίας: 

- Table d’hote («µε ήδη επιλεγµένα εδέσµατα») και καθορισµένη τιµή 
πρωινού 

- Α la carte («µε τον κατάλογο») µε µεγάλη ποικιλία συστατικών και δικαίωµα 
επιλογής στον πελάτη όσον αφορά την ποσότητα και µε τελική τιµή το 
σύνολο των τιµών του κάθε επιλεγµένου εδέσµατος 

 
Το προτεινόµενο ελληνικό πρωινό, µπορεί να εφαρµοστεί σε όλες τις παραπάνω 
περιπτώσεις της διαδικασίας σερβιρίσµατος ως εξής: 
 

- Πρωινό σε µπουφέ: τα ιδιαίτερα συστατικά του ελληνικού πρωινού (από 6 
τουλάχιστον –όπως προτείνεται κατηγορίες, τις ακόλουθες: ψωµί –
αρτοπαρασκευάσµατα, τυρί –γαλακτοκοµικά, αλλαντικά –παρασκευάσµατα 
κρέατος, µαρµελάδες -µέλι, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά δηµητριακά, 
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τοπικά γλυκά, τοπικές σπεσιαλιτέ –σούπες, λαχανικά και φρούτα) µπορούν 
να αποτελέσουν διακριτό τµήµα του προσφερόµενου µπουφέ. Η διάκριση 
αυτή µπορεί να γίνει µε βάση την ξεχωριστή τοποθέτηση των υλικών στον 
µπουφέ ή µε ειδική σήµανση των συστατικών. 
 
Η ένταξη του ελληνικού πρωινού σε µπουφέ εκτιµάται ότι είναι πλέον 
ρεαλιστική –από άποψη κοστολογίου- για τα µεγάλα ξενοδοχεία υψηλών 
κατηγοριών. 
 

- Πρωινό σερβιριζόµενο: τα συστατικά του ελληνικού πρωινού µπορούν να 
αποτελούν ένα διακριτό τµήµα του προτεινόµενου καταλόγου, στα πλαίσια 
του σερβιριζόµενου πρωινού, είτε στην µορφή table d’ hote ή στην µορφή a 
la carte. 

 
 

� ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ 
 

Οι ενδιαφερόµενοι ξενοδόχοι, που θέλουν να συµµετάσχουν στο πρόγραµµα, 
υποβάλλουν αίτηση ένταξης, για να ακολουθήσει έλεγχος για το κατά πόσον 
διαθέτουν τα προϊόντα του «ελληνικού πρωινού» στις επιχειρήσεις τους, να λάβουν 
σχετική πιστοποίηση από το Ξενοδοχειακό Επιµελητήριο και να παραλάβουν το 
αντίστοιχο λογότυπο. 
 
 
 
1.6.5  Ελληνικό Ηπειρώτικο Πρωινό 
 
Όσον αφορά στην καθιέρωση του «Ελληνικού Ηπειρωτικού Πρωινού», για την 
επίτευξη του στόχου αυτού η Περιφέρεια Ηπείρου συµµετέχει ως εταίρος σε 
ευρωπαϊκό πρόγραµµα, µε χρηµατοδότηση του οποίου εκπονείται σχέδιο 
µάρκετινγκ, µε το οποίο θα προσδιοριστούν συγκεκριµένες δράσεις αναφορικά µε 
το µείγµα µάρκετινγκ και πρωινού. Προβλέπεται µάλιστα και η σχεδίαση ειδικού 
λογότυπου το οποίο θα χρησιµοποιείται από τις επιχειρήσεις που θα το 
υιοθετήσουν. 
 
 
 
1.6.6 Υιοθέτηση αρχών πιστοποίησης για το Σήµα Ελληνικού ή Ηπειρώτικου 

Πρωινού 
 
Οι επιχειρήσεις που δεν είναι πιστοποιηµένος µε το Σήµα του Ελληνικού Πρωινού ή 
Ελληνικού ηπειρώτικου Πρωινού, αλλά υιοθετούν αποδεδειγµένα κάποιες από τις 
προϋποθέσεις της απόκτησης του συγκεκριµένου σήµατος δύνανται να 
αξιολογηθούν και βαθµολογηθούν ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά τους. Ισχύει σε 
αντιστοιχία και για τις αλβανικές επιχειρήσεις εστίασης και ξενοδοχίας.  
 
 
 
1.6.7 Εστίαση στις συνθήκες Υγιεινής και Ασφάλειας 
 
Η ασφάλεια και η υγιεινή των τροφίµων εµπεριέχει την έννοια της λήψης όλων 
εκείνων των απαραίτητων προφυλάξεων προκειµένου να διασφαλιστεί ότι τα 
τρόφιµα είναι κατάλληλα προς κατανάλωση από τους ανθρώπους και ότι δεν 
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προκαλούν οποιαδήποτε επικινδυνότητα για την υγεία αυτών. Αποτελεί νοµική, 
ηθική αλλά και επαγγελµατική υποχρέωση οποιουδήποτε εστιατορίου - ή γενικά 
επιχείρησης που ασχολείται µε την εστίαση - το να λειτουργεί βάσει επίσηµων 
προτύπων ποιότητας και να τηρεί αυτά στο έπακρο. 

 
Γίνεται εµφανές ότι σε έναν κλάδο όπως αυτός της εστίασης, η διασφάλιση της 
υγιεινής των τροφίµων είναι υψίστης σηµασίας για την οµαλή λειτουργία του 
ξενοδοχείου και τη διατήρηση της φήµης του. 
 
∆ιαχείριση της ασφάλειας των τροφίµων: 
Τα τέσσερα βασικά ζητήµατα γύρω από τα οποία θα πρέπει να περιστρέφεται η 
πολιτική διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίµων σε ένα ξενοδοχείο είναι: 

1. Προετοιµασία/ Καθάρισµα 
2. ∆ιασταυρούµενη µόλυνση 
3. ∆ιαδικασία µαγειρέµατος 
4. Συνθήκες αποθήκευσης (ψύξη και απόψυξη). 

  
1. Προετοιµασία/ Καθάρισµα: 
Η κουζίνα του εστιατορίου των ξενοδοχείων θα πρέπει να σχεδιάζεται βάσει της 
εξασφάλισης της µέγιστης καθαριότητας και υγιεινής. Τα πατώµατα, οι τοίχοι, 
τα ταβάνια, οι πάγκοι εργασίας θα πρέπει να είναι όλα λεία προκειµένου να 
αποφεύγεται η συγκέντρωση βροµιάς, να είναι εύκολο να καθαρισθούν αλλά και 
να επισκευασθούν. Οι συνθήκες φωτισµού που πρέπει να επικρατούν στο 
εσωτερικό των κουζινών, πρέπει να είναι όσο πιο κοντά γίνεται στις φυσικές 
συνθήκες φωτισµού. 
 
Οι τουαλέτες θα πρέπει να βρίσκονται µακριά από τους χώρους όπου 
φυλάσσονται αλλά και προετοιµάζονται τα τρόφιµα καθώς επίσης θα πρέπει να 
υπάρχουν επαρκείς νιπτήρες και εγκαταστάσεις για το ξέπλυµα και στέγνωµα 
των χεριών. 
 
∆ιασφάλιση ότι ο εξαερισµός του χώρου είναι επαρκής και ότι δεν υπάρχει ροή 
µολυσµένου αέρα µέσα σε καθαρό αέρα. Τα φίλτρα αέρα θα πρέπει να είναι 
εύκολα προσβάσιµα ούτως ώστε να καθαρίζονται και να συντηρούνται µε 
ευκολία. 
 
Το σύνολο του εξοπλισµού, τα διάφορα εργαλεία, σκεύη και πάγκοι κοπής, θα 
πρέπει να είναι ανθεκτικά στη διάβρωση και να καθαρίζονται προσεκτικά 
ιδιαίτερα µετά από την εργασία µε ωµό κρέας, πουλερικά και ψάρια. 
 
Τα φρούτα και τα λαχανικά θα πρέπει να πλένονται προσεκτικά προκειµένου για 
την αποφυγή οποιωνδήποτε χηµικών κατάλοιπων από τα τυχόν λιπάσµατα. 

  
2. Αποφυγή διασταυρούµενης µόλυνσης:  
 
Η κουζίνα θα πρέπει να είναι οργανωµένη κατά τέτοιον τρόπο ώστε να 
διευκολύνει την προετοιµασία του φαγητού και να αποτρέπει την 
διασταυρούµενη µόλυνση µεταξύ των φαγητών. 
 
Θα πρέπει να γίνεται τακτική απολύµανση των αντικειµένων µε τα οποία οι 
άνθρωποι έρχονται συχνά σε επαφή, όπως π.χ. οι επιφάνειες εργασίας, οι 
νεροχύτες, οι βρύσες, τα πόµολα, οι διακόπτες, τα ανοιχτήρια. 
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Όπου αυτό είναι δυνατόν, πρέπει να χρησιµοποιούνται ξεχωριστά µέσα 
αποθήκευσης και ψύξης διαχωρίζοντας τα λαχανικά, τα γαλακτοκοµικά 
προϊόντα, τα ωµά και τα µαγειρεµένα τρόφιµα. 
 
Αν αυτό είναι εφικτό, θα πρέπει να υφίσταται ξεχωριστός τοµέας στην κουζίνα 
(εξοπλισµό και νεροχύτες) ο οποίος θα προορίζεται µόνο για τα ωµά τρόφιµα. 
 
Τα διάφορα υλικά συσκευασίας, όπως το αλουµινόχαρτο, οι πλαστικές σακούλες 
ή οι µεµβράνες, θα πρέπει να φυλάσσονται σε καθαρό µέρος προκειµένου να 
αποφευχθεί η οποιαδήποτε µόλυνση. Οι εµπλεκόµενοι στην κουζίνα, θα πρέπει 
να πλένουν και να στεγνώνουν πολύ καλά τα χέρια τους, πριν χρησιµοποιήσουν 
τα διάφορα υλικά συσκευασίας. 
Προκειµένου για την παρασκευή πάγου - παγάκια - πρέπει να γίνεται πάντοτε 
χρήση πόσιµου νερού. Είναι υψίστης σηµασίας η αποµάκρυνση των 
οποιωνδήποτε υπολειµµάτων και αποβλήτων από το χώρο όπου αποθηκεύονται 
και επεξεργάζονται τα τρόφιµα, προκειµένου να αποφευχθεί η δηµιουργία 
εστίας µικροβίων στο χώρο της κουζίνας. 

 
3. ∆ιαδικασία µαγειρέµατος 
 
Το φαγητό πρέπει να µαγειρεύεται επιµελώς και να διατηρείται ζεστό µέχρι τη 
στιγµή που θα σερβιριστεί στον πελάτη. 
 
Το φαγητό δεν πρέπει να ξαναζεσταίνεται παραπάνω από µια φορά. 
Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στο µαγείρεµα των αυγών, καθώς και στις 
συνταγές που περιέχουν αυγά. Τα εν λόγω θα πρέπει να µαγειρεύονται µε 
επιµέλεια και µεγάλη σχολαστικότητα. 
Όταν χρησιµοποιούνται κουζίνες µικροκυµάτων, τα τρόφιµα πρέπει να 
θερµαίνονται σωστά και στο σύνολό τους, ακολουθώντας τις οδηγίες του 
κατασκευαστή, τις σχετικά µε το χρόνο αναµονής. Επίσης, όπου απαιτείται, 
πρέπει να ανακατεύεται το εκάστοτε φαγητό σε τακτά χρονικά διαστήµατα. 
 
Οι ψησταριές θα πρέπει να καθαρίζονται και να απολυµαίνονται τόσο πριν, όσο 
και µετά τη χρήση τους. Επίσης, κατά τη διάρκεια του ψησίµατος, θα πρέπει να 
αποφεύγεται η επαφή του ψηµένου κρέατος µε το ωµό το οποίο προορίζεται για 
ψήσιµο. 

  
4. Συνθήκες αποθήκευσης (ψύξη και απόψυξη) 
Τα ψυγεία θα πρέπει να λειτουργούν σε θερµοκρασία µεταξύ 1˚C και 4˚C, ενώ 
οι καταψύκτες να διατηρούνται στους -18˚C ή και χαµηλότερα. Πρέπει να 
χρησιµοποιείται κάποιο αξιόπιστο θερµόµετρο για τη µέτρηση της θερµοκρασίας 
(ιδανικά ενδείκνυται η χρήση κάποιου συστήµατος αυτόµατης παρακολούθησης) 
και να καθορίζονται τακτικοί έλεγχοι προκειµένου να διασφαλιστεί η σωστή 
λειτουργία αυτού. 
 
Πρέπει να καθορίζονται µέγιστες θερµοκρασίες για κάθε επίπεδο του 
συστήµατος ψύξης και να διασφαλιστεί ότι δεν υπερβαίνονται. 
 
Όλα τα µαγειρεµένα τρόφιµα που έχουν εκ των προτέρων ετοιµαστεί, θα πρέπει 
να ψύχονται το συντοµότερο δυνατό, ώστε να ξοδεύεται όσο το δυνατόν 
λιγότερος χρόνος στην "επικίνδυνη ζώνη" µεταξύ των 5˚C και 68˚C, όπου τα 
βακτήρια πολλαπλασιάζονται πιο γρήγορα. Για την επιτάχυνση της διαδικασίας 
της ψύξης, συνίσταται ο χωρισµός των τροφίµων αυτών σε µικρότερες µερίδες 
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και η τοποθέτηση αυτών στο κατάλληλο σηµείο ψύξης. Επίσης, το ανακάτεµα 
του φαγητού ανά τακτά χρονικά διαστήµατα, επιταχύνει την εν λόγω 
διαδικασία. 
 
Τα τρόφιµα θα πρέπει να υφίστανται τη διαδικασία της ψύξης από τους 70˚C 
έως τους 3˚C ή και χαµηλότερα, µέσα σε χρονικό διάστηµα 90 λεπτών. Αν τα 
τρόφιµα προετοιµάζονται αποκλειστικά για την κατάψυξη, αυτά θα πρέπει να 
ψύχονται από τους 70˚C έως τους -18˚C, µέσα σε χρονικό διάστηµα 240 λεπτών 
το αργότερο. 
 
Οι συσκευές ψύξης δεν πρέπει να υπερφορτώνονται και τα σακουλάκια µε το 
φαγητό δεν πρέπει να τοποθετούνται ασφυκτικά κοντά το ένα µε το άλλο. Όταν 
ο κρύος αέρας δεν µπορεί να κυκλοφορήσει, µειώνεται η αποδοτικότητα της 
ψύξης καθώς και η ενεργειακή απόδοση. 
 
Κατά την προµήθεια των κατεψυγµένων τροφίµων πρέπει να ελέγχεται η 
θερµοκρασία αυτών κατά τη στιγµή της παράδοσής τους και να µην γίνεται 
δεκτή η παραλαβή τους εφόσον βρίσκονται σε θερµοκρασία ανώτερη από τα 
επίπεδα ασφαλείας, µιας και είναι πιθανόν να έχουν ήδη υποστεί κάποιου είδους 
µόλυνσης. Τα κατεψυγµένα τρόφιµα πρέπει να τοποθετούνται απευθείας στην 
κατάψυξη µετά την παραλαβή τους. 
 
Το κρύο φαγητό πρέπει να διατηρείται κρύο και αν δεν πρόκειται να σερβιριστεί 
αµέσως µετά, πρέπει να τοποθετηθεί πάλι πίσω στο ψυγείο. 
Πρέπει να πραγµατοποιείται απόψυξη σε τακτά χρονικά διαστήµατα σύµφωνα µε 
τις οδηγίες του κατασκευαστή και αν διατηρούνται καθαρές οι συσκευές. 

 
 
 

1.6.8 Λοιπά χαρακτηριστικά 
 

� Πιστοποίηση µε Σήµα Ποιότητας Τοπικού Σύµφωνου ποιότητας 
� Προώθηση µε οιονδήποτε τρόπο της παραδοσιακής και τοπικής κουζίνας 

χρησιµοποιώντας αγνά υλικά ιδίας παραγωγής 
� Εδέσµατα από βιολογικά υλικά/προϊόντα/ τρόφιµα. Τα βιολογικά προϊόντα 

όταν υπάρχουν στον κατάλογο, πρέπει να αναφέρονται. Θα πρέπει 
αποδεδειγµένα να φέρουν ειδική σήµανση από κάποιον αναγνωρισµένο 
φορέα (εθνικό ή του εξωτερικού) ή θα πρέπει να είναι ιδίας βιολογικής 
καλλιέργειας. 
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1.7 Φορείς δηµοσίου ή τοπικής αυτοδιοίκησης 
 

∆ύνανται να συµµετέχουν ως επίτιµα µέλη φορείς Μη – Ιδιωτικού Χαρακτήρα, όπως 
είναι: 

� Περιφερειακές και τοπικές αρχές 
� Επιµελητήρια Εµπορίου και Βιοµηχανίας 
� Σύλλογοι 
� Πανεπιστήµια 
� Αναπτυξιακές εταιρείες. 

 
Για τη συµµετοχή τους στο δίκτυο, αρκεί να αποδείξουν δραστηριοποίηση, 
υιοθέτηση πρακτικών, προώθηση, παρακίνηση, υποστήριξη, χορηγίες, σε 
«προώθηση τοπικών παραδοσιακών και αγροδιατροφικών προϊόντων», Τοπικών 
Συµφώνων Ποιότητας, κ.λ.π. 
 
Μερικές από τις δράσεις τους θα µπορούσαν να είναι: 

� ∆ιοργάνωση εκδηλώσεων γευσιγνωσίας 
� ∆ιοργάνωση διαγωνισµών (π.χ. µαγειρικών) 
� Προώθηση µε οιονδήποτε τρόπο πρωτοβουλιών µε ανάδειξη της τοπικών 

προϊόντων 
� Ανάπτυξη «βιολογικού προφίλ» 
� Κ.λ.π. 
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1.8 Λοιποί Φορείς  
 

 
1.8.1 Επισκέψιµα Αγροκτήµατα 

 
Τα επισκέψιµα αγροκτήµατα τα συναντάµε µε ή χωρίς υποδοµές διανυκτέρευσης.  
Σε αυτά ασκείται ενδεικτικά η γεωργική (βιολογική καλλιέργεια, αρωµατικά φυτά 
κ.λ.π.) ή κτηνοτροφική δραστηριότητα και παράγονται σε µικρή κλίµακα 
τυροκοµικά και άλλα προϊόντα (τα οποία θα προσφέρονται στους επισκέπτες του 
αγροκτήµατος). 
 

 
 
 

1.8.2 Επισκέψιµοι χώροι 
 

Λοιποί επισκέψιµοι χώροι, όπως δύνανται να είναι: 
� Εργαστήρια Βιολογικών γλυκών, αρτοποιηµάτων κ.λ.π. 
� Κτηνοτροφικές µονάδες 
� Εργαστήρια παραδοσιακών γαλακτοκοµικών προϊόντων 
� κ.λ.π. 
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2 Εισαγωγή στο ∆ίκτυο 
 

 

2.1 Σήµα ∆ικτύου  
  

Το «Σήµα ∆ικτύου BrandINodes» απονέµεται σε επιχειρήσεις και φορείς που έχουν 
ολοκληρώσει επιτυχώς τη σχετική διαδικασία πιστοποίησης. Αποτελεί 
αναγνωριστικό της υιοθέτησης της φιλοσοφίας των «ασφαλών και υγιεινών 
τροφίµων», σύµφωνα µε τα κριτήρια του Εγχειριδίου και αποτελεί ανταγωνιστικό 
πλεονέκτηµα και ένα ισχυρό εργαλείο προβολής για όλα τα µέλη του δικτύου.  
 
Το σήµα θα αναρτάται υποχρεωτικά σε εµφανές σηµείο στην επιχείρηση των µελών 
του δικτύου, όπως επίσης σε εταιρικά έντυπα, σε προσπέκτ και στην ιστοσελίδα 
τους.  
 
Το σήµα και το λογότυπο θα σχεδιαστεί από ειδικούς και θα αποτελεί ιδιοκτησία 
του ∆ικτύου, δικαίωµα δε της χρήσης του θα έχουν µόνο οι ενταγµένοι που πληρούν 
τις προϋποθέσεις του Εγχειριδίου. 
 
 
 
2.2 Επιτροπή Ελέγχου προδιαγραφών 
 
Η Επιτροπή Ελέγχου θα οριστεί σε συνεργασία των τεσσάρων φορέων που ίδρυσαν 
το δίκτυο (ή ανά φορέα που συµµετέχει στο δίκτυο) δηλαδή των  

i. Επιµελητηρίου Ιωαννίνων,  
ii. ∆ήµου Πωγωνίου 
iii. Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Αργυροκάστρου. 

 
Η/Οι Επιτροπή/ές θα αποτελούνται, από τουλάχιστον δύο (2) µέλη που θα 
εκλέγονται από το ∆Σ του φορέα.  
 
 
 
2.3 Εγγραφή στο ∆ίκτυο 
 
Οι ενδιαφερόµενοι φορείς για να εγγραφούν στο δίκτυο υποβάλλον αίτηση µε τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά. Η αίτηση ελέγχεται από την Επιτροπή Ελέγχου. Μετά 
τον έλεγχο των δικαιολογητικών, φωτογραφιών και δηλωθέντων στοιχείων, εάν τα 
στοιχεία είναι επαρκή χορηγείται το ειδικό σήµα του ∆ικτύου. Σε περίπτωση που 
δεν επαληθεύονται επαρκώς τα δηλωθέντα στοιχεία, η επιτροπή διενεργεί έλεγχο 
αυτοψίας. 
 
Η Επιτροπή Ελέγχου υποστηρίζει τους ενδιαφερόµενους και παρέχουν την ειδική 
τεχνογνωσία που απαιτείται κατά περίπτωση, στην φάση προετοιµασίας του 
αιτήµατος. 
  

 

 

2.4 ∆ιαγραφή από το ∆ίκτυο 
 
Η διαγραφή από το δίκτυο συνιστάται κατά: 
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· Την εκούσια αποχώρηση τους µέλους από το δίκτυο 
· Την οποιαδήποτε αλλαγή σε βασικά χαρακτηριστικά «ασφαλών και υγιεινών 

τροφίµων»  που επιφέρεται στα δηλωθέντα στοιχεία και είτε αναφερθούν 
από το µέλος, είτε αναφερθούν ως παράπονα και επιβεβαιωθούν, είτε 
υποπέσουν µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο στην αντίληψη της Επιτροπής 
Ελέγχου 

· Την παύση ενασχόλησής του µέλους άµεσα ή έµµεσα µε τα αγροδιατροφικά 
προϊόντα κρέατος και γαλακτοκοµικά, είτε λόγω της κατάργησης της 
επιχείρησης του, είτε λόγω παύσης των συγκεκριµένων υπηρεσιών. 
 
 

2.5 Φάσεις εισαγωγής στο ∆ίκτυο  
 

Η εισαγωγή στο ∆ίκτυο θα ολοκληρωθεί σε 2 φάσεις. 
A. Σε πρώτη φάση, και αφού δηλώσουν συµµετοχή καταγράφονται και 

εισάγονται όλοι οι φορείς που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον. 
Οι φορείς που θα έχουν τα χαρακτηριστικά µε το κριτήριο  εισάγονται 
αυτόµατα στο ∆ίκτυο, χωρίς περαιτέρω αξιολόγηση, αρκεί να το 
αποδείξουν. Οι λοιποί φορείς εισάγονται στην κατάσταση προς αξιολόγηση. 

B. Σε δεύτερη φάση αξιολογούνται οι φορείς σύµφωνα µε την ιδιότητά τους και 
τα χαρακτηριστικά τους. Φορείς που κρίνονται επαρκείς εισάγονται στη 
λίστα προς περαιτέρω αξιολόγηση βάση της ΦΟΡΜΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ. 
Φορείς που βαθµολογούνται µε περισσότερους από 6 (έξι) βαθµούς ( ) 
εισάγονται στο ∆ίκτυο Green Holidays. Οι υπόλοιποι παραµένουν στη Λίστα, 
ώστε να εισαχθούν στο ∆ίκτυο, µόλις ολοκληρώσουν τις ενέργειες που θα 
τους επιτρέψουν την συγκέντρωση της απαραίτητης βαθµολογίας. 
 
 

2.6 Άµεση πρόσβαση - επικοινωνία 
∆ιασφάλιση της εύκολης επικοινωνίας για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών, ακόµη 
και σε περιόδους µη λειτουργίας της επιχείρησης. Η επιχείρηση υποχρεούται να 
δίνει πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά της που συνάδουν µε την φιλοσοφία του 
∆ικτύου, στους ενδιαφερόµενους ακόµη και σε περίοδο που παραµένει κλειστή, 
προκειµένου να δύνανται οι επισκέπτες να προγραµµατίσουν τις διακοπές τους. 

 
 
 

2.7 ∆ιαδικασία κρατήσεων 
 
Η εξασφάλιση της οµαλής διαδικασίας συστήµατος κρατήσεων αποτελεί υποχρέωση 
της επιχείρησης. Η διαδικασία που θα επιλεγεί (τηλεφωνική κράτηση, διαδικτυακή 
κ.λ.π.) είναι στην ευχέρεια της κάθε επιχείρησης.  

 
 
 

2.8 Ενηµερωτικό υλικό  
 
Όλα τα µέλη οφείλουν να παρέχουν στους επισκέπτες πληροφοριακό υλικό µε τα 
«ιδιαίτερα χαρακτηριστικά» τους και τη συµµετοχή τους στο δίκτυο (prospect, 
ενηµερωτικά φυλλάδια κ.λ.π.) καθώς και εάν είναι δυνατόν  αναµνηστική 
φωτογραφία ή κάρτα της περιοχής.  
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2.9 Μέτρηση της ικανοποίησης / Κιτίο παραπόνων 
 
Οι επιχειρήσεις και οι φορείς ανεξαιρέτως θα πρέπει να αποδεικνύουν µε 
οποιονδήποτε τρόπο οι ίδιοι επιθυµούν την εφαρµογή διαδικασίας µέτρησης της 
ικανοποίησης (των πελατών ή πολιτών κατά περίπτωση). 
 
Προτείνεται: 

� Κιτίο που να συνοδεύεται από θήκη η οποία περιέχει ερωτηµατολόγιο (κοινό 
για όλες τις επιχειρήσεις του ∆ικτύου), στυλό και πινακίδα παρότρυνσης για 
την συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου από τους πελάτες.  

� Τα ερωτηµατολόγια αφού συµπληρωθούν από τους επισκέπτες θα 
παραδίδονται στην επιχείρηση ή θα δύνανται να αποστέλλονται στην 
Επιτροπή Ελέγχου ή να κοινοποιούνται σε διαδικτυακό τόπο του ∆ικτύου.  

� Η επιτροπή ελέγχου εφαρµογής για την εν λόγω δράση του ∆ικτύου θα 
προβαίνει στην εκτίµηση των αποτελεσµάτων.  

� Τα ερωτηµατολόγια θα συγκεντρώνονται από την επιτροπή κάθε 6 µήνες, θα 
αριθµούνται κατά επιχείρηση, θα κωδικοποιούνται και θα επεξεργάζονται 
από την Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία και θα συντάσσει έκθεση 
αξιολόγησης.  

� Με βάση τις παρατηρήσεις και τα διατυπωµένα παράπονα τα µέλη του 
∆ικτύου λαµβάνουν αποφάσεις για την επίλυση των προβληµάτων. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Φόρµα αξιολόγησης κριτηρίων  

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΑΘΜΟΙ Συνολική Βαθµολογία 

Άδεια Λειτουργίας σε ισχύ   

Εγκατάσταση στην περιοχή Ιωάννινα-
Αργυρόκαστρο   

Βιολογικό Προφίλ (σε site, προωθητικό υλικό, 
τελικό προϊόν, πιστοποιητικά προϊόντος κλπ)   

Πιστοποίηση κατά ISO22000 σε ισχύ   

Πιστοποίηση κατά BRC, IFS σε ισχύ   

Πιστοποίηση µε Global Gap σε ισχύ   

Πιστοποίηση κατά ISO14001σε ισχύ   

Πιστοποίηση κατά ISO9001σε ισχύ   

Πιστοποίηση προϊόντων βιολογικής κτηνοτροφίας 
 

 

Σήµανση Προϊόντων ΠΟΠ, ΠΓΕ 
 

 

Παραγωγή προϊόντων στο «Καλάθι Αγροτικών 
Προϊόντων» Ηπείρου   

Παραγωγή Ειδικών Παραδοσιακών Ιδιότυπων 
Προϊόντων   

Συµµετοχή σε Τοπικά Σύµφωνα Ποιότητας   

Συµµετοχή σε άλλα ∆ίκτυα   

1. Παραγωγή προϊόντων Ζωικής Προέλευσης 
(αυγά) 

  

1.1 Σήµανση Αυγών   

1.2 AGRO 7 
 

 

1.3 Παραγωγή αυγών «αχυρώνα ή αυγών 
στρωµνής»   

1.4 Παραγωγή αυγών «ελευθέρας βοσκής»   

1.5 Αυγά «Βιολογικής παραγωγής» 
 

 

1.6 Αυγά µε την ένδειξη “extra” 
  

1.7 Ανεπτυγµένο ∆ίκτυο ∆ιανοµής σε βιολογικά 
καταστήµατα   

2. Κτηνοτρόφοι    

2.1 Σήµανση Ζώων   

2.2 Κτηνοτρόφοι  βιολογικοί    

2.3 Ορθολογική διαχείριση των φυσικών 
βοσκοτόπων   

2.4  Τήρηση των Κανόνων Υγιεινής και καλής 
διαβίωσης των ζώων   

2.5 ∆ιαχείριση των αποβλήτων της 
κτηνοτροφικής εκµετάλλευσης (αποφυγή 
προσθήκης νερού στα στερεά απόβλητα, 
αποφυγή αποστράγγισης νερού, αποµάκρυνση 
από τους χώρους εκτροφής κλπ) 

  

3. Πτηνοτρόφοι   

3.1 Πτηνοτρόφοι (Βιολογικοί)   
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3.2 ∆ιαχείριση των αποβλήτων της 
πτηνοτροφικής εκµετάλλευσης   

3.3  Τήρηση των Κανόνων Υγιεινής και καλής 
διαβίωσης των ζώων   

4.Μεταποιητικές   

4.1 Χρήση ΓΠΠΚ (γάλα, αυγά, κρέας) για την 
παρασκευή προϊόντων    

4.2 Χρήση ΓΠΠΚ1 για την παρασκευή προϊόντων 
από προµηθευτές της περιοχής (Ιωάννινα-
Αργυρόκαστρο) 

  

4.3 Χρήση ΓΠΠΚ για την παρασκευή προϊόντων 
από (ή και από) προµηθευτές εκτός περιοχής 
(Ιωάννινα-Αργυρόκαστρο) 

  

4.4 Παραγωγή τοπικών, παραδοσιακών 
προϊόντων µε χρήση βιολογικών α΄υλών ΓΠΠΚ 

  

4.5 Πιστοποιητικό παραγωγής βιολογικών 
προϊόντων µε χρήση ΓΠΠΚ 

  

4.6 ∆ιεθνή Βράβευση προϊόντων από ΓΠΠΚ 
  

5. Εµπορικές   

5.1 Εµπορία φυσικών ή επεξεργάσιµων 
προϊόντων ΓΠΠΚ    

5.2 Εµπορία βιολογικών τροφίµων που 
παράγονται στην περιοχή (Ιωάννινα-
Αργυρόκαστρο) 

  

5.3 Εµπορία τροφίµων ΓΠΠΚ που παράγονται 
στην περιοχή (Ιωάννινα-Αργυρόκαστρο)   

5.4 Εµπορία βιολογικής πρώτης ύλης (γάλα, 
αυγά, κρέας) που παράγονται στην περιοχή 
(Ιωάννινα-Αργυρόκαστρο) 

  

5.5 Εµπορία πρώτης ύλης (γάλα, αυγά, κρέας) 
που παράγονται στην περιοχή (Ιωάννινα-
Αργυρόκαστρο) 

  

5.6 Εµπορία βιολογικών τροφίµων ΓΠΠΚ που 
παράγονται εκτός περιοχής (Ιωάννινα-
Αργυρόκαστρο) 

  

5.7 Εµπορία τροφίµων ΓΠΠΚ που παράγονται 
εκτός περιοχής    

5.8 Εµπορία βιολογικής πρώτης ύλης (γάλα, 
αυγά, κρέας) που παράγονται εκτός περιοχής   

5.9 Εµπορία πρώτης ύλης (γάλα, αυγά, κρέας) 
που παράγονται εκτός περιοχής   

6. Εστιατόρια – Ξενοδοχεία (µε κουζίνα)   

6.1 Πιστοποίηση «Βιοκουζίνα»   

6.2 Σήµα «Ελληνική Κουζίνα» 
  

6.3 Υιοθέτηση αρχών Ελληνικής Κουζίνας 
  

6.4 Σήµα «Ελληνικό Πρωινό» ή «Ηπειρώτικο 
Πρωινό» 

  

6.5 Υιοθέτηση αρχών Ελληνικού ή Ηπειρώτικου   

                                                           

1 Γαλακτοκοµικά Προϊόντα & Προϊόντα Κρέατος 
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Πρωινού 

6.6 Τήρηση συνθηκών Υγιεινής και Ασφάλειας   

6.7 Προώθηση της παραδοσιακής και τοπικής 
κουζίνας χρησιµοποιώντας αγνά υλικά ιδίας 
παραγωγής ΓΠΠΚ (συνταγές) 

  

6.8 Εδέσµατα από βιολογικά υλικά/προϊόντα/ 
τρόφιµα (αναφορά στον κατάλογο, ειδική 
σήµανση από κάποιον αναγνωρισµένο φορέα 
(εθνικό ή του εξωτερικού) ή θα πρέπει να είναι 
ιδίας βιολογικής καλλιέργειας. 

  

4. Φορείς ∆ηµοσίου & Τοπικοί φορείς   

4.1 Πρωτοβουλίες ανάδειξης τοπικών & 
παραδοσιακών ΓΠΠΚ  Αίτηµα 

4.2 Συµµετοχές ή διοργάνωση εκδηλώσεων για 
τα ΓΠΠΚ  Αίτηµα 

4.3  Πρόθεση συνεργασίας και προώθησης των 
ΓΠΠΚ της περιοχής  Αίτηµα 

4.4 Άλλο (αναφέρετε) ΥΠΟ 
ΑΞΙΟΛΟ-

ΓΗΣΗ 
Αίτηµα 

5. Επισκέψιµοι χώροι   

* ΟΜΑΛΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΟΜΑ∆ΙΚΩΝ 
ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ    

* ΕΥΚΟΛΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 
ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ   

5.1 Αγροκτήµατα    
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Επεξήγηση Συµβόλου: 

:     Υποχρεωτικό κριτήριο. ∆εν βαθµολογείται 

:     Κριτήριο αυτόµατης εισαγωγής στο ∆ίκτυο.  

:          Το κάθε σύµβολο αντιστοιχεί σε έναν βαθµό.  
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Πηγές 
                                                           

1. ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

2. Α∆ΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Ή ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΥΓΩΝ, 
HTTP://WWW.MOA.GOV.CY/MOA/DA/DA.NSF/ALL/DCA332F951A206AFC2257B2E0032300D

/$FILE/05_2012AVGONNOMOS.PDF?OPENELEMENT 

3. ΚΩ∆ΙΚΕΣ ΟΡΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ, HTTP://WWW.AGROOL.GR/FILES/KWDIKES2.PDF 

4. ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ, ∆ΗΩ, 
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