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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
«Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ» 

Η Γενική ∆ιεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας εφιστά την προσοχή των καταναλωτών  για τις αγορές που θα 
πραγµατοποιήσουν εν όψει των εορτών στα παρακάτω: 

Οι καταναλωτές να προµηθεύονται τα τρόφιµα τους από επίσηµα και ελεγχόµενα σηµεία 
της αγοράς. 

Να αγοράζουν κρέατα τοποθετηµένα σε ψυγεία ή προθήκες –ψυγεία. 

Να αναζητούν στα σφάγια σφραγίδες Κτηνιατρικού υγειονοµικού ελέγχου που σηµαίνει ότι  
έχει γίνει ο απαραίτητος κρεοσκοπικός έλεγχος από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες . 

Αναλυτικότερα : 

• Όλα τα σφάγια πρέπει να προέρχονται από εγκεκριµένες εγκαταστάσεις σφαγής και να 
φέρουν ευανάγνωστη τη σήµανση καταλληλότητας (ωοειδή σφραγίδα). 

• Τα Ελληνικά σφάγια φέρουν ωοειδή σφραγίδα χρώµατος τυρκουάζ και παραλληλόγραµµη 
σφραγίδα µε την ένδειξη «ΕΛΛΑΣ». 

• Τα προϊόντα Κοινοτικής προέλευσης φέρουν επίσης ωοειδή σφραγίδα σήµανσης, 
χρώµατος τυρκουάζ, καθώς και σφραγίδα της χώρας προέλευσης π.χ. Ισπανία, Βουλγαρία 
κ.λ.π. 

• Τα σφάγια που προέρχονται από Τρίτες Χώρες φέρουν σφραγίδα σήµανσης χρώµατος 
καφέ, αναφέρεται η χώρα προέλευσης και ο κωδικός εγκατάστασης. 

• Σπλάχνα ( συκώτι ,πνεύµονες ,καρδιά ) να µην φέρουν οζίδια ή κύστες Τα κατεψυγµένα 
δεν πρέπει να έχουν αποψυχθεί . Σε περίπτωση προµήθειας κατεψυγµένων κρεάτων ή 
σπλάχνων ιδιαίτερη σηµασία στην ηµεροµηνία κατάψυξης και λήξης του προϊόντος . 

• Τα τυριά και τα αλλαντικά πρέπει να παρασκευάζονται µόνο σε εγκαταστάσεις που 
λειτουργούν νόµιµα και στη συσκευασία τους να αναγράφονται οι προβλεπόµενες από τη 
νοµοθεσία επισηµάνσεις για την ταυτότητα των προϊόντων. Η κοπή των τυριών στα σηµεία 
πώλησης πρέπει να γίνεται παρουσία του αγοραστή. 

• Όσον αφορά τα αυγά το κέλυφος πρέπει να είναι καθαρό και άθικτο και να φέρουν 
σφραγίδα µε κωδικό ο οποίος αποτελείται από : 

α) µονοψήφιο αριθµό που δηλώνει τη µέθοδο εκτροφής ( 0 : Βιολογική παραγωγή, 1: 
Ελευθέρας Βοσκής,  2: ∆άπεδο µε στρωµνή,   3: Εµπλουτισµένοι κλωβοί) 

β) κωδικό χώρας παραγωγής EL=Ελλάδα 

γ) αριθµό ταυτοποίησης της µονάδας ( διψήφιος αριθµός ) µε τον αύξοντα αριθµό 
καταχώρησης κάθε µονάδας 

Τέλος, ενηµερώνουµε τους καταναλωτές ότι σε περίπτωση που διαπιστώνουν ακατάλληλα, 
αλλοιωµένα ή µε παραπλανητικές ενδείξεις τρόφιµα, να απευθύνονται στις αρµόδιες 
κτηνιατρικές αρχές της Περιφέρειας. 

 


