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Υποχρεωτική αναγραφή της χώρας προέλευσης για γάλα και κρέας - 
Πληρωμή του παραγωγού το αργότερο εντός 60 ημερών

Νομοσχέδιο  -  τομή  από  το  ΥΠΑΑΤ για  τη  σήμανση,  διακίνηση  και  εμπορία  νωπών  και
ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων

Αναρτήθηκε  για  διαβούλευση  (http://www.opengov.gr/ypaat/?p=1831) νομοσχέδιο  του
Υπουργείου Αγροτικής  Ανάπτυξης και  Τροφίμων με τίτλο:  «Διακίνηση και  εμπορία νωπών και
ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων και άλλες διατάξεις».

Βασικά σημεία νομοσχεδίου

Α) Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου ο έμπορος είναι υποχρεωμένος να εξοφλήσει στον παραγωγό
νωπών  και  ευαλλοίωτων  αγροτικών  προϊόντων  το  αντίστοιχο  τιμολόγιο  σε  διάστημα  όχι
μεγαλύτερο των 60 ημερών. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το 30% της αξίας
του τιμολογίου.

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση: «Η διάταξη αυτή στοχεύει να αποκαταστήσει τη δίκαιη
ισορροπία μεταξύ παραγωγών και μεταπωλητών, εξαλείφοντας τα φαινόμενα της αδικαιολόγητης
και  προδήλως  καταχρηστικής  επιβολής  όρων  που  ευνοούν  το  φαινόμενο  πολύμηνων
καθυστερήσεων  στις  πληρωμές  των  νωπών  και  ευαλλοίωτων  προϊόντων  της  αγροδιατροφικής
αλυσίδας».

Β) Με το νομοσχέδιο ρυθμίζονται θέματα που αφορούν την υποχρεωτική αναγραφή προέλευσης
στο γάλα και το κρέας.

Το ΥΠΑΑΤ με την νομοθέτηση αυτή:

α) ικανοποιεί το εκπεφρασμένο αίτημα των ελλήνων καταναλωτών για ενημέρωση σχετικά με την
προέλευση του γάλακτος ως κύριου συστατικού των μεταποιημένων γαλακτοκομικών τροφίμων
και  την  ανάγκη  προστασίας  τους  μέσω  της  διαφάνειας  και  Ασφαλέστερης  ιχνηλασιμότητας
β)  προασπίζει  τα  συμφέροντα  των  Ελλήνων  γαλακτοπαραγωγών κτηνοτρόφων σε  μια  περίοδο
κρίσιμη  για  την  κτηνοτροφία  σε  επίπεδο  Ευρωπαϊκής  Ένωσης,
γ) συμβάλλει στην διασφάλιση της ποιότητας των ελληνικών γαλακτοκομικών και τυροκομικών
προϊόντων,  απέναντι  σε  πρακτικές  αθέμιτου  ανταγωνισμού
δ) παρέχει τόσο στους καταναλωτές όσο και στους παραγωγούς ασφαλές έδαφος για την ανάπτυξη
καταναλωτικών  και  παραγωγικών  πρακτικών  οι  οποίες  μεσοπρόθεσμα  θα  διασφαλίσουν  την
καταναλωτική εμπιστοσύνη στα ελληνικά γαλακτοκομικά προϊόντα και θα δώσουν ώθηση στην
ελληνική

Το άρθρο αυτό του νομοσχεδίου θεσπίζει  μέτρα ελέγχου για τη διαφάνεια της αγοράς και  την
αντιμετώπιση  των  ελληνοποιήσεων  με  σκοπό  την  προστασία  της  εγχώριας  πρωτογενούς
παραγωγής.

http://www.opengov.gr/ypaat/?p=1831%3E


Ειδικά για το κρέας προβλέπονται έλεγχοι σε όλη τη χώρα για την εφαρμογή της υποχρεωτικής
αναγραφής  της  χώρας  προέλευσης  στα  εμπορικά  έγγραφα και  σε  κάθε  μορφής  σήμανσης  των
προϊόντων των επιχειρήσεων/εκμεταλλεύσεων που διακινούν κρέας.


