
  

              

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ-

ΕΛΛΑΔΑ 

(παρ. 2β) του άρθρου 8 της Απόφασης 2006/778/ΕΚ) 

 

 

 

Κατά τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν κατά το έτος 2020 στις εκτροφές, 

εντοπίστηκαν οι ακόλουθες σημαντικότερες μη συμμορφώσεις  (η κατάταξη των μη 

συμμορφώσεων σε Α, Β και Γ έγινε βάσει των αναλύσεων και των Πινάκων που 

έστειλαν οι Περιφερειακές Ενότητες): 

 

 

1. Εκτροφές χοίρων:  
     

- Σε μία Περιφερειακή Ενότητα παρατηρήθηκε σε δύο εκτροφές μη συμμόρφωση 

ως προς τα κτίρια και τους χώρους σταυλισμού (μη συμμόρφωση Α). 

- Κατά τις επιθεωρήσεις σύμφωνα με τη νομοθεσία για την πολλαπλή 

συμμόρφωση βρέθηκαν σε δύο περιφερειακές ενότητες μη συμμορφώσεις 

αναφορικά με τα κτίρια και τον εξοπλισμό (μη συμμορφώσεις Γ). 

 

 

2. Εκτροφές ωοτόκων ορνίθων :    

 

- Σε μια Περιφερειακή Ενότητα σε μια εκτροφή με εμπλουτισμένους κλωβούς 

παρατηρήθηκε μη συμμόρφωση ως προς την τροφή και το νερό (μη 

συμμμόρφωση Α). Σε μια άλλη βιολογική εκτροφή παρατηρήθηκαν μη 

συμμορφώσεις ως προς τον αυτόματο και μηχανικό εξοπλισμό, την τροφή και το 

νερό και τα κτίρια και τους χώρους σταυλισμού (μη συμμόρφωση Β). Σε μια 

άλλη βιολογική εκτροφή παρατηρήθηκε μη συμμόρφωση ως προς τα μητρώα (μη 

συμμόρφωση Α). 

- Σε μια άλλη Περιφερειακή Ενότητα σε 4 εκτροφές (όλων των κατηγοριών πλην 

δαπέδου) παρατηρήθηκε ελλιπής τήρηση μητρώων (μη συμμόρφωση Α). Επίσης 

σε 4 εκτροφές (ελευθέρας βοσκής και εμπλουτισμένων) παρατηρήθηκαν μη 

συμμορφώσεις ως προς τα κτίρια και τους χώρους σταυλισμού (μη συμμόρφωση 

Α).  

 

3. Εκτροφές μόσχων 

 

- Σε μία Περιφερειακή Ενότητα παρατηρήθηκε μη συμμόρφωση για τήρηση 

μητρώων  σε 2 εκτροφές (μη συμμόρφωση Α). 

- Κατά τις επιθεωρήσεις σύμφωνα με τη νομοθεσία για την πολλαπλή 

συμμόρφωση βρέθηκαν σε δύο περιφερειακές ενότητες μη συμμορφώσεις 

αναφορικά με τα κτίρια και τον εξοπλισμό (μη συμμορφώσεις Γ). 

 

4. Εκτροφές κοτόπουλων κρεοπαραγωγής : 

 



  

- Σε μία Περιφερειακή Ενότητα σε μία εκτροφή παρατηρήθηκαν μη 

συμμορφώσεις ως προς την ελευθερία κίνησης (αυξημένη δυναμικότητα),  τα 

κτίρια και τον εξοπλισμό και  τα κτίρια και τους χώρους σταβλισμού (μη 

συμμορφώσεις Α). 

 

 

5. Εκτροφές προβάτων  

 

- Σε μία Περιφερειακή Ενότητα σε δύο εκτροφές προβάτων παρατηρήθηκαν μη 

συμμορφώσεις ως προς τα μητρώα  και τα κτίρια και τους χώρους σταυλισμού 

(μη συμμορφώσεις Α). 

 

- Κατά τις επιθεωρήσεις σύμφωνα με τη νομοθεσία για την πολλαπλή 

συμμόρφωση βρέθηκαν σε αρκετές ενότητες μη συμμορφώσεις αναφορικά με τα 

κτίρια και τον εξοπλισμό (μη συμμορφώσεις Γ). 
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