
Ενημερωτικό έντυπο για τη διαδικασία  έγκρισης /  
αδειοδότησης εγκαταστάσεων που παράγουν και 

εμπορεύονται αυγά 
(Τμήμα Γεωργίας / Κτηνιατρικές Υπηρεσίες) 

1 

 

 

ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΥΓΩΝ 

 

Νομοθεσία Κτηνιατρικών Υπηρεσιών 

Σύμφωνα με τους περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Προστασία 
Ωοπαραγωγών Ορνίθων) Κανονισμούς (Κ.Δ.Π. 761/2003), κάθε μονάδα όπου 
εκτρέφονται 350 ή περισσότερες ωοπαραγωγές όρνιθες με σκοπό την παραγωγή 
αυγών που δεν προορίζονται για επώαση πρέπει να εγγράφεται στο μητρώο 
μονάδων ωοπαραγωγής που τηρείται από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.  
 
Για να είναι δυνατή η εγγραφή μιας μονάδας, αυτή πρέπει να είναι συμμορφούμενη 
με τις πρόνοιες των περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Προστασία των 
Ζώων που Προορίζονται για Κτηνοτροφικούς Σκοπούς) Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 
82/2002) και των περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Προστασία 
Ωοπαραγωγών Ορνίθων) Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 761/2003). 
 

Η διαδικασία εγγραφής στο μητρώο είναι η ακόλουθη: 
 
 Ο πτηνοτρόφος υποβάλλει στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες έντυπο γραπτής 

δήλωσης στο οποίο καταγράφονται πληροφορίες σχετικά με τη μονάδα υπό 
εγγραφή. Σε περίπτωση που ο ίδιος πτηνοτρόφος κατέχει περισσότερες από μια 
μονάδες, για κάθε μονάδα συμπληρώνει και υποβάλλει ξεχωριστή δήλωση.  

 Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες διεξάγουν επί τόπου επιθεώρηση της μονάδας για 
επαλήθευση των πληροφοριών που αναγράφονται στη γραπτή δήλωση και για 
έλεγχο της συμμόρφωσης της μονάδας με τους πιο πάνω Κανονισμούς. Κατά την 
επιθεώρηση καθορίζεται η δυναμικότητα της μονάδας σε αριθμό ορνίθων για 
κάθε υποστατικό (θάλαμο) της σύμφωνα με την επιφάνεια και τον εξοπλισμό του 
κατά την ημερομηνία της επιθεώρησης. 

 Εάν τηρούνται οι απαιτήσεις της νομοθεσίας, η μονάδα εγγράφεται στο μητρώο 
μονάδων ωοπαραγωγής με τα τελευταία δύο ψηφία του διακριτικού αριθμού της 
(π.χ. 1CY4170.99) και οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες ενημερώνουν το Τμήμα 
Γεωργίας για την εγγραφή.  

 
Ο πτηνοτρόφος οφείλει, στην περίπτωση που οποιαδήποτε στοιχεία 
περιλαμβάνονται στη δήλωσή του μεταβληθούν, να ενημερώσει άμεσα τις 
Κτηνιατρικές Υπηρεσίες. 
 

 

Νομοθεσία Τμήματος Γεωργίας 

1. Συμβατικές μέθοδοι εκτροφής (αυγά κλωβοστοιχίας, αχυρώνα ή στρωμνής και 

ελεύθερης βοσκής). 

α) Σύμφωνα με το Νόμο 276(Ι)/2004 και τους Κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 

και (ΕΚ) αριθ. 589/2008, για τον έλεγχο της εφαρμογής των οποίων είναι 

επιφορτισμένη η Εντεταλμένη Υπηρεσία (Τμήμα Γεωργίας), για να είναι σε θέση 

μια μονάδα παραγωγής αυγών, ανεξαρτήτως του αριθμού των ορνίθων που 

εκτρέφει, να εμπορευθεί αυγά που παράγει (μέρος ή το σύνολο τους), σε κέντρα 

συσκευασίας / συλλογής, πρέπει να εγγράφεται στο μητρώο μονάδων 

ωοπαραγωγωγής των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και να υποβάλει αίτηση στην 

Εντεταλμένη Υπηρεσία για την εξασφάλιση εκ των προτέρων Άδειας παραγωγής 

βρώσιμων αυγών με βάση τη πτηνοτροφική μέθοδο εκτροφής. 
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β) Η ίδια διαδικασία θα πρέπει να ακολουθείται και στην περίπτωση που 

παραγωγός ο οποίος κατέχει μονάδα παραγωγής αυγών με 50 ή περισσότερες 

όρνιθες αυγοπαραγωγής επιθυμεί να πωλεί αυγά σε τοπική λαϊκή αγορά. 

 

2. Βιολογική μέθοδος εκτροφής (αυγά βιολογικής παραγωγής) 

Στην περίπτωση που ενδιαφερόμενος επιθυμεί να δημιουργήσει μια νέα βιολογική 

μονάδα ορνίθων αυγοπαραγωγής είτε για να μετατρέψει μία υφιστάμενη συμβατική 

μονάδα σε βιολογική, επιβάλλεται όπως παράλληλα με τις ενέργειες της 

παραγράφου αρ. 1 έλθει σε επαφή με ένα αναγνωρισμένο Οργανισμό Ελέγχου και 

Πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων για να εντάξει την μονάδα του στο σύστημα 

ελέγχου και να υποβάλει σχετικό έντυπο στο οικείο Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο του 

Τμήματος Γεωργίας, για ένταξη του στο μητρώο βιολογικής γεωργίας. 

 

Εάν τηρούνται οι απαιτήσεις της νομοθεσίας εκδίδεται  Άδεια παραγωγής βρώσιμων 

αυγών με βάση τη πτηνοτροφική μέθοδο εκτροφής και αποδίδεται κωδικός 

παραγωγού (π.χ. 1CY4170.99) αφού η μονάδα ενημερώσει την Εντεταλμένη 

Υπηρεσία για το κέντρο συσκευασίας αυγών στο οποίο θα παραδίδονται τα αυγά. 
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ΚΕΝΤΡΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ και ΚΕΝΤΡΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΥΓΩΝ 

 

Νομοθεσία Κτηνιατρικών Υπηρεσιών 

Σύμφωνα με το Νόμο  150 (Ι)/2003 - 2013 και τους Κοινοτικούς Κανονισμούς (ΕΚ) 

αριθ. 852/2004, (ΕΚ) αριθ. 853/2004, (ΕΚ) αριθ. 854/2004, (ΕΚ) αριθ. 882/2004, (ΕΚ) 

αριθ. 2073/2005, (ΕΚ) αριθ. 2074/2005 και (ΕΚ) αριθ. 2076/2005 εγκαταστάσεις στις 

οποίες θα γίνεται ωοσκόπηση, ταξινόμηση, σήμανση, συσκευασία και φύλαξη αυγών 

(κέντρα συσκευασίας αυγών), και εγκαταστάσεις οι οποίες συλλέγουν αυγά από 

παραγωγό για να τα παραδώσουν σε κέντρο συσκευασίας αυγών, ή στη βιομηχανία 

τροφίμων ή το μη διατροφικό κλάδο (κέντρα συλλογής αυγών), πρέπει εκ των 

προτέρων να εγκριθούν από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και να καταχωριστούν στον 

κατάλογο των εγκεκριμένων εγκαταστάσεων. Μαζί με την αίτηση για την έγκριση και 

έκδοση άδειας των ανωτέρω εγκαταστάσεων πρέπει να προσκομιστούν τα εξής 

α) Αντίγραφο σχεδίου κάτοψης της εγκατάστασης 

β) Αντίγραφο του πιστοποιητικού  εγγραφής/σύστασης εταιρείας (σε περίπτωση 

εταιρείας) 

 

Για την εξέταση της αίτησης  καταβάλλεται το ποσό των €85. 

 

Νομοθεσία Τμήματος Γεωργίας 

Τα κέντρα συσκευασίας αυγών στα οποία θα γίνεται ωοσκόπηση, ταξινόμηση, 

σήμανση, συσκευασία και φύλαξη αυγών, και τα κέντρα συλλογής αυγών τα οποία 

θα συλλέγουν αυγά από παραγωγό για να τα παραδώσουν σε κέντρο συσκευασίας 

αυγών, ή στη βιομηχανία τροφίμων ή το μη διατροφικό κλάδο πρέπει να αιτηθούν 

στην Εντεταλμένη Υπηρεσία για την εξασφάλιση της σχετικής Άδειας λειτουργίας 

κέντρου συσκευασίας αυγών και της Άδειας λειτουργίας κέντρου συσκευασίας αυγών 

αντίστοιχα. 

Μαζί με την αίτηση για έκδοση Άδειας λειτουργίας κέντρου συσκευασίας ή κέντρου 

συλλογής αυγών πρέπει να προσκομιστούν τα εξής:  

α) Έγκριση λειτουργίας κέντρου συσκευασίας ή κέντρου συλλογής αυγών από τις 

Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, 

β) Δείγματα των ετικετών που ο αιτητής προτίθεται να χρησιμοποιήσει κατά την 

περίοδο ισχύος της αιτούμενης Άδειας για τη σήμανση των συσκευασιών των 

αυγών (μόνο στην περίπτωση του κέντρου συσκευασίας αυγών), 

γ) οποιαδήποτε άλλα έγγραφα τα οποία είναι δυνατόν να ζητήσει, ανάλογα με την 

περίπτωση, η Εντεταλμένη Υπηρεσία 

 

Εάν τηρούνται οι απαιτήσεις της νομοθεσίας εκδίδεται  Άδεια λειτουργίας κέντρου 

συσκευασίας ή/και κέντρου συλλογής αυγών. Στα κέντρα συσκευασία αυγών 

αποδίδεται κωδικός κέντρου συσκευασίας (π.χ. 1CY4170). 

 

Η Άδεια λειτουργίας κέντρου συσκευασίας και κέντρου συλλογής αυγών ισχύει μέχρι 

την 31η Δεκεμβρίου του επόμενου έτους της έκδοσης της. Η άδεια αυτή μπορεί να 

ανανεώνεται εάν η Εντεταλμένη Υπηρεσία βεβαιωθεί μετά από επιθεώρηση ότι 

πληρούνται όλες οι απαιτήσεις των Κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 και (ΕΚ) αριθ. 

589/2008. Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης ή το πρόσωπο που ασκεί τον έλεγχο στο  
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κέντρο συσκευασίας ή στο κέντρο συλλογής, παραβεί οποιαδήποτε διάταξη των πιο 

πάνω Κανονισμών ή οποιοδήποτε από τους όρους της άδειας, η Εντεταλμένη 

Υπηρεσία μπορεί να ανακαλέσει την άδεια πριν την εκπνοή της. 

 

Ταυτόχρονα μαζί με την αίτηση για έκδοση της Άδειας κέντρου συσκευασίας αυγών 

το κέντρο συσκευασίας πρέπει να υποβάλει αίτηση και για έκδοση Άδειας σήμανσης 

των αυγών με βάση τη πτηνοτροφική μέθοδο εκτροφής, έτσι ώστε να είναι σε θέση 

να σημαίνει τα αυγά και τις συσκευασίες τους ανάλογα με τη μέθοδο εκτροφής που 

χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή των αυγών. 

 


