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Οι υποχρεωτικϋσ πληροφορύεσ που 
πρϋπει να αναγρϊφονται εύναι: 

 

(α) Εμπορικό ονομαςύα προώόντοσ 

(β) Επιςτημονικό ονομαςύα προώόντοσ 

(γ) Μϋθοδοσ παραγωγόσ 

(δ) Γεωγραφικό περιοχό αλύευςησ ό 
παραγωγόσ 

(ε) Αποψυχθϋν 
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Εμπορικό ονομαςύα προώόντοσ 
Επιςτημονική ονομαςία 

όμανςη και Μεταπούηςη αλιευτικών προώόντων 

ΦΨΡΑ ΠΡΟΕΛΕΤΗ 

 

 

ΖΨΝΗ ΑΛΙΕΤΗ FAO  

ΜΕΘΟΔΟ ΠΑΡΑΓΨΓΗ 

Τδατοκαλλιϋργεια 

Αλιευμϋνο Θαλϊςςησ 

Αλιευμϋνο ςε γλυκϊ νερϊ 

Ψ 

ΑΠΟΧΤΦΘΕΝ 

Ψ 
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(α) Εμπορικό ονομαςύα προώόντοσ 

(β) Επιςτημονικό ονομαςύα  
Μπορεύ να αναγρϊφεται:  

α) ςτην ετικϋτα  

β) ςε πινακύδα 

γ) ςε αφύςα ςτο χώρο πώληςησ   

 



Εμπορικό ονομαςύα προώόντοσ 
Επιςτημονική ονομαςία 
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ΦΨΡΑ ΠΡΟΕΛΕΤΗ 

 

 

ΖΨΝΗ ΑΛΙΕΤΗ FAO  

ΜΕΘΟΔΟ ΠΑΡΑΓΨΓΗ 

Τδατοκαλλιϋργεια 

Αλιευμϋνο Θαλϊςςησ 

Αλιευμϋνο ςε γλυκϊ νερϊ 

Ψ 

ΑΠΟΧΤΦΘΕΝ 

Ψ 

Κύπροσ √ 



Εμπορικό ονομαςύα προώόντοσ 
Επιςτημονική ονομαςία 
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ΦΨΡΑ ΠΡΟΕΛΕΤΗ 

 

 

ΖΨΝΗ ΑΛΙΕΤΗ FAO  

ΜΕΘΟΔΟ ΠΑΡΑΓΨΓΗ 

Τδατοκαλλιϋργεια 

Αλιευμϋνο Θαλϊςςησ 

Αλιευμϋνο ςε γλυκϊ νερϊ 

Ψ 

ΑΠΟΧΤΦΘΕΝ 

Ψ 

√ 

Ελλϊδα 



Εμπορικό ονομαςύα προώόντοσ 
Επιςτημονική ονομαςία 
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ΦΨΡΑ ΠΡΟΕΛΕΤΗ 

 

 

ΖΨΝΗ ΑΛΙΕΤΗ FAO  

ΜΕΘΟΔΟ ΠΑΡΑΓΨΓΗ 

Τδατοκαλλιϋργεια 

Αλιευμϋνο Θαλϊςςησ 

Αλιευμϋνο ςε γλυκϊ νερϊ 

Ψ 

ΑΠΟΧΤΦΘΕΝ 

Ψ 

√ 
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Εμπορικό ονομαςύα προώόντοσ 
Επιςτημονική ονομαςία 
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ΦΨΡΑ ΠΡΟΕΛΕΤΗ 

 

 

ΖΨΝΗ ΑΛΙΕΤΗ FAO  

ΜΕΘΟΔΟ ΠΑΡΑΓΨΓΗ 

Τδατοκαλλιϋργεια 

Αλιευμϋνο Θαλϊςςησ 

Αλιευμϋνο ςε γλυκϊ νερϊ 

Ψ 

ΑΠΟΧΤΦΘΕΝ 

Ψ 

√ 

 

 

Εξαιρϋςεισ: Αλιευτικϊ προώόντα και 
προώόντα υδατοκαλλιϋργειασ ϋχουν 
προηγουμϋνωσ  

i) καταψυχθεύ για λόγουσ αςφϊλειασ 
τησ υγεύασ,  

ii) αποψυχθεύ πριν από το κϊπνιςμα, 
αλϊτιςμα, μαγεύρεμα, διατόρηςη ςε 
ξύδι, αποξόρανςη  ό ςυνδυαςμό των 
επεξεργαςιών αυτών 

 



όμανςη και Μεταπούηςη αλιευτικών προώόντων 

ΦΨΡΑ ΠΡΟΕΛΕΤΗ 

 

 

ΖΨΝΗ ΑΛΙΕΤΗ FAO  

ΜΕΘΟΔΟ ΠΑΡΑΓΨΓΗ 

Τδατοκαλλιϋργεια 

Αλιευμϋνο Θαλϊςςησ 

Αλιευμϋνο ςε γλυκϊ νερϊ 

Ψ 

ΑΠΟΧΤΦΘΕΝ 

Ψ 

√ 

Σονϊκι 
Thunnus alalunga 
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ΦΨΡΑ ΠΡΟΕΛΕΤΗ 

 

 

ΖΨΝΗ ΑΛΙΕΤΗ FAO  

ΜΕΘΟΔΟ ΠΑΡΑΓΨΓΗ 

Τδατοκαλλιϋργεια 

Αλιευμϋνο Θαλϊςςησ 

Αλιευμϋνο ςε γλυκϊ νερϊ 

Ψ 

ΑΠΟΧΤΦΘΕΝ 

Ψ 

Μπαρπούνι 
Mullus surmuletous 

√ 
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ΦΨΡΑ ΠΡΟΕΛΕΤΗ 

 

 

ΖΨΝΗ ΑΛΙΕΤΗ FAO  

ΜΕΘΟΔΟ ΠΑΡΑΓΨΓΗ 

Τδατοκαλλιϋργεια 

Αλιευμϋνο Θαλϊςςησ 

Αλιευμϋνο ςε γλυκϊ νερϊ 

Ψ 

ΑΠΟΧΤΦΘΕΝ 

Ψ 

√ ΚΤΠΡΟ 

Λαυρϊκι 
Dicentrachus labrax 
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 Νϋοι κανονιςμού Ευρωπαώκόσ Ένωςησ 
 η κατηγορύα των αλιευτικών εργαλεύων που χρηςιμοποιόθηκαν 

 η ημερομηνύα ελϊχιςτησ διατηρηςιμότητασ 

 

Προαιρετικϊ 

 Ημερομηνύα αλύευςησ ό και εκφόρτωςησ,  

 Λιμϊνι ςτο οπούο εκφορτώθηκαν τα προώόντα 

 Λεπτομερϋςτερεσ πληροφορύεσ για το εύδοσ του αλιευτικού εργαλεύου ό το κρϊτοσ τησ 
ςημαύασ του ςκϊφουσ  

 

Απαλλαγό ςόμανςησ  για μικρϋσ ποςότητεσ των προώόντων που πωλούνται απευθεύασ από 
τα αλιευτικϊ ςκϊφη ςε καταναλωτϋσ αξύασ < 50 ευρώ ανϊ ημερολογιακό ημϋρα και ανϊ 
καταναλωτό. 

 

Μελλοντικά θα μελετηθεί από την ΕΕ και η δυνατότητα καθιέρωςησ ςυςτήματοσ απονομήσ 

οικολογικού ςήματοσ για τα αλιευτικά προΰόντα, βάςει ελάχιςτων απαιτήςεων. 
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Μεταπούηςη αλιευτικών προώόντων 
 
• Σι εύναι η μεταπούηςη 
• Παραςκευαςμϋνα / Μεταποιημϋνα 
προώόντα  
• Μϋθοδοι μεταπούηςησ  αλιευτικών  
προώόντων 
• Που μπορεύ να γύνει η  
μεταπούηςη? 
• Ο τομϋασ μεταπούηςη ςτην Κύπρο 
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Μεταπούηςη εύναι η ενϋργεια με την οπούα τροποποιεύται ουςιαςτικϊ 
το αρχικό προώόν, ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ θερμικόσ επεξεργαςύασ, 

του καπνύςματοσ, του αλατύςματοσ, τησ ωρύμανςησ, τησ αποξόρανςησ, 
του μαριναρύςματοσ, τησ εκχύλιςησ, τησ εξώθηςησ ό ςυνδυαςμού 

αυτών των μεθόδων 

Σι εύναι η μεταπούηςη? 

όμανςη και Μεταπούηςη αλιευτικών προώόντων 

ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 852/2004 ΣΟΤ 
ΕΤΡΩΠΑΙΚΟΤ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ 

ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 
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Παραςκευαςμϋνα προώόντα: όλα 
τα αλιευτικϊ προώόντα που ϋχουν 
υποςτεύ μεταβολό τησ 
ανατομικόσ τουσ ακεραιότητασ, 
όπωσ εκςπλαχνιςμό, 
αποκεφαλιςμό, τεμαχιςμό ςε 
φϋτεσ, τεμαχιςμό ςε φιλϋτα, 
ϊλεςη, κ.λπ.  

Μεταποιημϋνα προώόντα: όλα τα 
αλιευτικϊ προώόντα τα οπούα ϋχουν 
υποβληθεύ ςε χημικό ό φυςικό 
επεξεργαςύα, όπωσ η θϋρμανςη, το 
κϊπνιςμα, το αλϊτιςμα, η 
αποξόρανςη, το μαρινϊριςμα, κ.λπ., η 
οπούα εφαρμόζεται ςε διατηρημϋνα 
με ψύξη ό κατεψυγμϋνα προώόντα 
που ςυνδυϊζονται ό όχι με ϊλλα 
τρόφιμα, ό τα οπούα ϋχουν υποβληθεύ 
ςε ςυνδυαςμό των διαφόρων αυτών 
επεξεργαςιών.  

Παραςκευαςμϋνα και Μεταποιημϋνα προώόντα? 

ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΕΚ) αριθ. 852/2004 ΣΟΤ ΕΤΡΩΠΑΙΚΟΤ 
ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 
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Παραςκευαςμϋνα προώόντα - Υιλετϊριςμα 

 



1. Αλϊτιςμα  
2. Μαρινϊριςμα 
3. Ξόρανςη 
4. Κϊπνιςμα 
5. Κονςερβοπούηςη 

Μϋθοδοι μεταπούηςη αλιευμϊτων 
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1. Αλϊτιςμα 
 Μικρϊ προπαραςκευαςμϋνα ψϊρια / λεπτϊ φιλϋτα 

 Προκαλεύται αφυδϊτωςη των ιςτών 

 Αντιβακτηριακό δρϊςη  

 Διατόρηςη προώόντων για μεγϊλο χρονικό διϊςτημα 

 Συνδυϊζεται με μαρινϊριςμα  (π.χ. τοποθϋτηςη ςε λϊδι)  
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2. Μαρινϊριςμα 
 Αλϊτιςμα , τηγϊνιςμα,  ψόςιμο ό  

προβρϊςιμο αλιευμϊτων 

 Μαρινϊριςμα με: λϊδι, ξύδι,  

αρωματικϊ βότανα κλπ 

όμανςη και Μεταπούηςη αλιευτικών προώόντων 



3. Ξόρανςη 
 Παραδοςιακό μϋθοδοσ – ξόρανςη 

ςτον όλιο 

 Ειδικού ξηραντόρεσ – ελεγχόμενεσ 
ςυνθόκεσ 

 Αφυδϊτωςη –μικρόσ κλύμακασ 
μικροβιοκτόνοσ δρϊςη 

 Συνδυϊζεται με αλϊτιςμα ό 
κϊπνιςμα για να διατηρηθούν τα 
προώόντα μεγϊλο χρονικό διϊςτημα 
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4. Κϊπνιςμα 
 Παραδοςιακό μϋθοδοσ – καύςη 

ξύλου 

 Σύγχρονα μηχανόματα –ειδικού 
ελεγχόμενοι θϊλαμοι καπνύςματοσ 

 Αντιμικροβιακό & αντιοξειδωτικό 
δρϊςη 

 Διατόρηςη προώόντων για μεγϊλο 
χρονικό διϊςτημα 

 Συνδυϊζεται με αλϊτιςμα,  
αποξόρανςη κλπ 
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5. Κονςερβοπούηςη 
Βαςικϊ ςτϊδια 

1. Παραςκευαςμϋνα προώόντα 

2. Τοποθϋτηςη ςε μεταλλικϊ 
κουτιϊ 

3. Προςθόκη νερού, λαδιού κλπ 

4. Προςθόκη πώματοσ, χερούλι 
ανούγματοσ 

5. Αποςτεύρωςη – τοποθϋτηςη ςε 
κλύβανουσ για καταςτροφό / 
αδρανοπούηςη των 
μικροοργανιςμών 

 

 

 

όμανςη και Μεταπούηςη αλιευτικών προώόντων 



• Εγκεκριμϋνουσ χώρουσ μεταπούηςησ   

• Ιχθυοπωλεύα που κατϋχουν ϊδεια μεταπούηςησ αλιευτικών 
προώόντων 

Που μπορεύ να γύνει μεταπούηςη? 
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 Σχετικϊ νϋοσ κλϊδοσ ςτην Κύπρο 

 Ξεκύνηςε τη δεκαετύα 60  καπνιςτό πϋςτροφα 

 4 εγκεκριμϋνεσ εταιρεύεσ μεταπούηςησ   

 Μϋθοδοι μεταπούηςησ  κϊπνιςμα, αλϊτιςμα, μαρινϊριςμα 

 Μεταποιημϋνα αλιευτικϊ προώόντα  ντόπια αγορϊ! 

 

Ο κλϊδοσ μεταπούηςησ αλιευτικών 
προώόντων ςτην Κύπρο 

όμανςη και Μεταπούηςη αλιευτικών προώόντων 
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info@merresearch.com 
www.merresearch.com 


