
 

                 

 

ΘΕΜΑ «Παρασκευαστήρια καταστημάτων λιανικής πώλησης κρεάτων»  

 

Σας ενημερώνουμε ότι στη σύσκεψη με θέμα τα παρασκευαστήρια καταστημάτων λιανικής 

πώλησης κρεάτων, που έλαβε χώρα  την Τρίτη 9 Ιουνίου 2015, στις, στα γραφεία της Δ/νσης 

Βιώσιμης Ζωικής Παραγωγής και Κτηνιατρικής  και στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι της 

ΠΟΚΚ , του ΕΦΕΤ και του Τμήματος μας, συμφωνήθηκαν τα κάτωθι: 

 

1) Η χρήση αποψυγμένων πρώτων υλών (κρεάτων) για την παραγωγή παρασκευασμάτων 

κρέατος σε παρασκευαστήρια παρακείμενου χώρου κρεοπωλείου δεν απαγορεύεται από την 

ενωσιακή και εθνική νομοθεσία. Ωστόσο, και δεδομένου του γεγονότος ότι τα παρασκευαστήρια 

δεν εξαιρούνται από τις διατάξεις του κανονισμού 852/2004, πρέπει να υπάρχει γραπτή διαδικασία 

για την απόψυξη των πρώτων υλών και σχετική τεκμηρίωση. Σημειώνεται ότι οι κατεψυγμένες 

πρώτες ύλες θα πρέπει να προέρχονται από εγκεκριμένη για το σκοπό αυτό εγκατάσταση. 

Αναφορικά με την επισήμανση ισχύουν οι διατάξεις του κανονισμού 1169/2011.  

 

2) Τα παρασκευάσματα που παράγονται σε παρασκευαστήριο π μπορούν να διατίθενται προς 

πώληση μόνο από το συγκεκριμένο κρεοπωλείο και όχι από άλλα υποκαταστήματα του ιδίου 

ιδιοκτήτη.  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        Αθήνα, 30/07/2015  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ  

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

       Αρ.  πρωτ.: 2413/85221  

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ     

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ   

ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ  

ΤΜΗΜΑ ΣΦΑΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

ΚΡΕΑΤΟΣ 
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ΠΡΟΣ:  1) Περιφέρειες Χώρας  

                Δ/νσεις Κτηνιατρικής 

  2) Περιφερειακές Ενότητες Χώρας  

                  Τμήματα Κτηνιατρικής 

                

                

ΚΟΙΝ.: 1) Πανελλήνιος Ομοσπονδία  

              Kαταστηματαρχών Κρεοπωλών  

                grammateia@pokk.gr 
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  Γρ. Προέδρου 
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3) Η βεβαίωση από τη Σχολή Επαγγελμάτων Κρέατος του υπεύθυνου του παρασκευαστηρίου  

που συνοδεύει την αίτηση του άρθρου 2 της Απόφασης 464/92592 (ΦΕΚ 2111/τ.Β’/1-08-2014) 

αφορά μόνο στο παρασκευαστήριο για το οποίο  γίνεται η αίτηση. Ειδικότερα, δεν μπορεί ο ίδιος 

κάτοχος της βεβαίωσης  από τη Σχολή Επαγγελμάτων Κρέατος να είναι υπεύθυνος ταυτόχρονα για 

περισσότερα του ενός παρασκευαστήρια. 

 

 

H  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ                                             
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