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                       27/02/2018 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Με αθνξκή δεκνζηεύκαηα ζηνλ Σύπν ρσξίο ζηνηρεηνζέηεζε όπσο ζπλέβε θαη πξόζθαηα, ζηηο 

24/02/2018, ζαο ελεκεξώλνπκε όηη: 

Ο ΔΛΓΟ – ΓΗΜΗΣΡΑ, δηαζέηεη όια ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ηόζν ζηηο πνζόηεηεο θάζε κνξθήο 

γάιαθηνο πνπ εηζάγνληαη, όζν θαη ζηα πξντόληα ζηα νπνία απηέο ρξεζηκνπνηνύληαη, δεδνκέλνπ 

όηη νη επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζην ρώξν απνζηέιινπλ ζηνλ Οξγαληζκό Μεληαίεο 

Γειώζεηο Ιζνδπγίνπ Γάιαθηνο (Μ.Γ.Ι.Γ.) ή / θαη Μεληαίεο Γειώζεηο Πξνκήζεηαο εηδώλ Γάιαθηνο 

θαη Γαιαθηνθνκηθώλ πξντόλησλ (Μ.Γ.Π.Γ.). 

ην πιαίζην εθαξκνγήο ηεο ΚΤΑ 175180/11 (ΦΔΚ 1721/02-082011), 876 επητεηρήζεης 

γάιαθηος  ππνρξενύληαη ζηε  απνζηνιή ησλ Μεληαίσλ Γειώζεσλ Ιζνδπγίνπ Γάιαθηνο.  

θνπόο ησλ Ιζνδπγίσλ Γάιαθηνο είλαη ν Έιεγρνο ηεο Νόκηκεο  ρξήζεο  όισλ ησλ εηδώλ γάιαθηνο 

ζηα δηάθνξα γαιαθηνθνκηθά πξντόληα, ηεο ηήξεζεο ηεο ζπκβαηηθήο ηνπο ππνρξέσζεο γηα κε 

ρξήζε πξώησλ πιώλ πξνέιεπζεο ηξίησλ ρσξώλ γηα παξαγσγή γαιαθηνθνκηθώλ πξντόλησλ ζε 

εγθαηαζηάζεηο κεηαπνίεζεο πνπ έρνπλ επηδνηεζεί από εζληθά ή θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα, ηεο 

νξζόηεηαο ησλ ηζρπξηζκώλ γηα ηε γεσγξαθηθή πξνέιεπζε ηεο πξώηεο ύιεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε 

ζηελ παξαγσγή ζπγθεθξηκέλσλ γαιαθηνθνκηθώλ πξντόλησλ θαη ηεο δηαθίλεζεο, δηάζεζεο θαη 

παξάδνζεο ππνπξντόλησλ γάιαηνο. Σέινο, θαηόπηλ επεμεξγαζίαο ησλ δειώζεσλ ηνπ Ιζνδπγίνπ 

Γάιαθηνο, εθδίδεηαη πιεζώξα ζηαηηζηηθώλ πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηα παξαγόκελα 

γαιαθηνθνκηθά πξντόληα, ηελ πξώηε ύιε πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θ.α.   

Από ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2015, ζύκθσλα κε ηελ ΚΤΑ 1678/11128/15 (ΦΔΚ 2257/Β/20-10-2015) 

όιεο νη επηρεηξήζεηο γάιαηνο  ππνρξενύληαη ζηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ηνπ Ιζνδπγίνπ Γάιαθηνο 

κέζσ ηεο εθαξκνγήο «ΑΡΣΔΜΙ». Από ηα ζηνηρεία πνπ ηεξεί ν Οξγλαληζκόο καο ζε όηη αθνξά 

α. ηνπο ειέγρνπο Ιζνδπγίσλ Γάιαθηνο ζε επηρεηξήζεηο, β. ηηο παξαγόκελεο πνζόηεηεο γάιαθηνο, 

αιιά  θαη γ. ηηο εηζαγόκελεο πνζόηεηεο γάιαθηνο (πξόβεηνπ θαη γηδηλνύ)γηα ηελ παξαγσγή 

ηπξνθνκηθώλ πξντόλησλ κε Π.Ο.Π πξνθείπηνπλ ηα αθόινπζα:  
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Α. ε όηη αθνξά ηνπο ειέγτοσς:   

Σν 2016 πξαγκαηνπνηήζεθαλ 263 έιεγρνη Ιζνδπγίσλ ζε επηρεηξήζεηο (30% ηνπ ζπλόινπ) πνπ 

παξάγνπλ γάια θαη γαιαθηνθνκηθά πξντόληα, ζηνπο 104 ζηνπο νπνίνπο ππήξραλ, ιηγόηεξν ή 

πεξηζζόηεξν, ζνβαξά επξήκαηα θαη ππάξρεη εηζήγεζε επηβνιήο πξνζηίκνπ γηα εηθνζηελλέα  (29) 

πεξηπηώζεηο (Απνθάζεηο Γ.. α. 85/08.02.17 ζέκα 6 θαη β. 93/22.06.17 ζέκα 24). Η δηαβίβαζε 

ησλ εθζέζεσλ ζην Τπ.Α.Α.Σ  έγηλε κε ηα ππ΄αξηζκ. πξση. 8384/28.02.17 θαη  29649/11.07.17 

έγγξαθά καο. Γηα ην 2016 νη έιεγρνη Ιζνδπγίσλ Γάιαθηνο αλά επνπηεία αλαιύνληαη ζηνλ 

αθόινπζν πίλαθα: 

Έιεγτοη Ιζοδσγίωλ Γάιαθηος ηο 2016 

Δποπηεία Αρηζκός Δθζέζεωλ 

Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο & Θξάθεο 37 

Κεληξηθήο & Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 46 

Θεζζαιίαο 52 

Ηπείξνπ 38 

Αλαηνιηθήο ηεξεάο Διιάδαο & Νήζσλ 30 

Πεινπνλλήζνπ & Γπηηθήο ηεξεάο Διιάδαο 60 

ύλοιο 263 

 

Σν 2017 πξαγκαηνπνηήζεθαλ 196 έιεγρνη ζε επηρεηξήζεηο γάιαθηνο  από ηνπο νπνίνπο νη 

εμεληαέμη (66) παξνπζίαζαλ επξήκαηα θαη ζα γίλεη εηζήγεζε επηβνιήο πξνζηίκνπ γηα  είθνζη (20) 

επηρεηξήζεηο. Γηα ην 2017 νη έιεγρνη Ιζνδπγίσλ Γάιαθηνο αλά επνπηεία αλαιύνληαη ζηνλ 

αθόινπζν πίλαθα:  

Έιεγτοη Ιζοδσγίωλ Γάιαθηος ηο 2017 

Δποπηεία Αρηζκός Δθζέζεωλ 

Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο & Θξάθεο 9 

Κεληξηθήο & Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 42 

Θεζζαιίαο 40 

Ηπείξνπ 12 

Αλαηνιηθήο ηεξεάο Διιάδαο & Νήζσλ 41 

Πεινπνλλήζνπ & Γπηηθήο ηεξεάο Διιάδαο 52 

ύλοιο 196 
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Οη επηρεηξήζεηο γάιαθηνο έρνπλ ην δηθαίσκα λα πξαγκαηνπνηνύλ αγνξέο γάιαθηνο (νη νπνίεο 

δειώλνληαη ζηνλ ΔΛΓΟ – ΓΗΜΗΣΡΑ  σο «Γάια Διιεληθό», «Γάια Δπξσπατθήο Έλσζεο» θαη 

«Γάια Σξίησλ Υσξώλ») ζε όπνηα κνξθή θαη από όπνηα ρώξα επηζπκνύλ αξθεί λα ηεθκεξηώλνπλ 

ζε εκεξήζηα βάζε ηελ αλάισζή ηνπ αλά πξντόλ. Σα παξαπάλσ απνηεινύλ αληηθείκελν ησλ 

ειέγρσλ πνπ δηελεξγεί ν ΔΛΓΟ - ΓΗΜΗΣΡΑ. 

ηνπο ειέγρνπο πνπ πξαγκαηνπνηνύκε δίλεηαη ηδηαίηερε έκθαζε ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ αύμεζαλ 

ηε ρξήζε εηζαγόκελνπ γάιαθηνο γηα ηελ παξαγσγή ησλ πξντόλησλ ηνπο, ελώ έιεγρνη 

πξαγκαηνπνηνύληαη θαη από κηθηά θιηκάθηα ζηα νπνία ζπκκεηέρνπλ νη: ΔΛΓΟ – ΓΗΜΗΣΡΑ, 

ΔΦΔΣ θαη πληνληζηηθό Καηαπνιέκεζεο Παξαεκπνξίνπ (ΤΚΑΠ), ππό ηελ επνπηεία ηνπ 

Τπ.Α.Α.Σ. κε ζηόρν λα  δηαζθαιηζηεί ε ηήξεζε ηεο λνκηκόηεηαο ζε όια ηα επίπεδα. 

αο γλσξίδνπκε όηη από ειέγρνπο πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ νη Δπόπηεο Διεγθηέο ζηηο πεξηνρέο 

Αηηηθήο θαη Πεινπνλλήζνπ ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2017, δηαπηζηώζεθε όηη δύν επηρεηξήζεηο 

αγόξαζαλ γάια θαη πξντόληα γάιαθηνο από ρώξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ρσξίο λα ππνβάινπλ 

ζηνλ ΔΛΓΟ - ΓΗΜΗΣΡΑ, σο όθεηιαλ ηε ζρεηηθή Γήισζε Πξνκήζεηαο.  

Δηδηθόηεξα: 

• Η α επηρείξεζε  αγόξαζε ηα έηε 2016 θαη 2017: 

Γάια πξόβεην Ιηαιίαο               2016: 243.901 θηιά &  2017:57.030 θηιά 

Μπαζθί 45%                             2016: 11.476 θηιά 

Κξέκα γάιαθηνο πξόβεηα         2017: 87.337 θηιά 

Γάια αγειαδηλό άπαρν ζπκππθλσκέλν 36%     2017:48.420 θηιά 

• Η β επηρείξεζε αγόξαζε ην 2017: 

Γάια πξόβεην Ιηαιίαο               2017: 566.524 θηιά 

Οη αλσηέξσ πνζόηεηεο δειώζεθαλ σο  «Διιεληθή»  πξώηε ύιε θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ παξάηππα 

ζηελ παξαγσγή γαιαθηνθνκηθώλ πξντόλησλ από Διιεληθέο κεηαπνηεηηθέο κνλάδεο. Γηα όιεο ηηο 

εκπιεθόκελεο επηρεηξήζεηο ζα αθνινπζεζεί ε δηαδηθαζία επηβνιήο θπξώζεσλ θαη ζα γίλεη 

εηζήγεζε επηβνιήο πξνζηίκνπ.       

Β. ε όηη αθνξά ηηο παραγόκελες πνζόηεηεο γάιαθηνο: 

ύκθσλα κε ηα κέρξη ζήκεξα ζηνηρεία καο ην πξώην 11κελν ηνπ 2017 νη πνζόηεηεο ειιεληθού 

πξόβεηνπ θαη γίδηλνπ γάιαθηνο, πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ από ηηο επηρεηξήζεηο κεηαπνίεζεο θαη 

παξαγσγήο ηπξνθνκηθώλ θαη ινηπώλ γαιαθηνθνκηθώλ πξντόλησλ αλήιζαλ ζε 581.543 θαη  
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138.085 ηόλνπο αληίζηνηρα. Σν γάια απηό αλαιώζεθε θπξίσο γηα ηελ παξαγσγή πξντόλησλ 

Π.Ο.Π. (78% ηνπ πξόβεηνπ θαη 42% ηνπ γίδηλνπ). Πην ζπγθεθξηκέλα θαη ζύκθσλα πάληα κε ηηο 

Μ.Γ.Ι.Γ. ε παξαγόκελε πνζόηεηα ΦΔΣΑ ην 11κελν ηνπ 2017 αλήιζε ζε 110.469 ηόλνπο, ελώ 

παξήρζεζαλ θαη 11.397 ηόλνη ινηπώλ ηπξηώλ Π.Ο.Π.. Γηα ηελ παξαγσγή ηνπο ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

454.620 ηόλνη πξόβεηνπ, 58.513 ηόλνη γίδηλνπ γάιαθηνο. 

ύκθσλα κε ηα ζηνηρεία από ηηο Γειώζεηο Δηζθνκίζεσλ (ηειεπηαία επηθαηξνπνίεζε ζηηο 

26/2/2018), ε κέζε ηηκή ηνπ πξόβεηνπ γάιαθηνο ζην ζύλνιν ηεο ρώξαο αλήιζε ζε 0,9315 επξώ ην 

θηιό θαη ηνπ γίδηλνπ ζε 0,5723 επξώ ην θηιό. Σα ζηνηρεία γηα ηελ Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο δείρλνπλ 

όηη νη κέζεο ηηκέο δηακνξθώζεθαλ ιίγν ςειόηεξα θαη αλήιζαλ ζε 0,9728 θαη 0,6074 επξώ ην θηιό 

αληίζηνηρα. 

Γ. ρεηηθά κε ηηο εηζαγόκελες πνζόηεηεο πξόβεηνπ θαη γίδηλνπ γάιαθηνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

γηα ηελ παξαγσγή ηπξνθνκηθώλ πξντόλησλ κε Π.Ο.Π. ην πξώην 11κελν ηνπ 2017 ηα ζηνηρεία 

θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα : 

                             

πκπεξαζκαηηθά αλαθέξνπκε όηη : 

Οη παξαγόκελεο πνζόηεηεο πξόβεηνπ θαη γίδηλνπ γάιαθηνο ζηε ρώξα καο αληαπνθξίλνληαη σο 

πξνο ηελ επάξθεηά ηνπο ζηελ παξαγσγή ησλ πξντόλησλ Π.Ο.Π. ηεο αληίζηνηρεο πεξηόδνπ θαη  δελ 

πξνθύπηεη ε αλάγθε ρξήζεο εηζαγόκελνπ γάιαθηνο γηα ηελ παξαγσγή Π.Ο.Π. πξντόλησλ. 

 
Ποζόηεηα ζε 

ηόλοσς 

Ιζοδύλακο γάια ζε 

ηόλοσς 

ΓΑΛΑ ΝΩΠΟ ΠΡΟΒΔΙΟ Δ.Δ 10.065 10.065 

ΜΠΑΚΙ ΠΡΟΒΔΙΟ Δ.Δ. 321 1.765 

ΤΜΠΤΚΝΩΜΔΝΟ ΠΡΟΒΔΙΟ Δ.Δ. 464 928 

ΚΟΝΗ ΓΑΛΑΚΣΟ ΠΡΟΒΔΙΑ Δ.Δ. 1,5 15 

ΚΡΔΜΑ ΓΑΛΑΚΣΟ ΠΡΟΒΔΙΑ Δ.Δ. 125  

 

ΥΝΟΛΟ ΙΟΓΥΝΑΜΟΥ 

ΠΡΟΒΔΙΟΥ 

 

 

         12.773 

ΓΑΛΑ ΝΩΠΟ ΓΙΓΙΝΟ Δ.Δ. 2.406 2.406 

ΤΜΠΤΚΝΩΜΔΝΟ ΓΙΓΙΝΟ Δ.Δ. 25 75 

ΜΠΑΚΙ ΓΙΓΙΝΟ Δ.Δ. 18 145 

ΚΟΝΗ ΓΑΛΑΚΣΟ ΓΙΓΙΝΗ Δ.Δ. 2,6 26 

ΚΡΔΜΑ ΓΑΛΑΚΣΟ ΓΙΓΙΝΗ Δ.Δ. 1.131  

 

 

ΥΝΟΛΟ ΙΟΓΥΝΑΜΟΥ ΓΙΓΙΝΟΥ 
 

2.652 


