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ΜΔΡΟ Α' 
 

 

ΣΜΖΜΑ Η: ΚΑΘΖΚΟΝΣΑ ΣΟΤ ΔΠΗΖΜΟΤ ΚΣΖΝΗΑΣΡΟΤ 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Η: ΔΛΔΓΚΣΗΚΑ ΚΑΘΖΚΟΝΣΑ 

 

O επίζεκνο θηελίαηξνο εμαθξηβψλεη ηε δηαξθή ηήξεζε απφ ηηο επηρεηξήζεηο 

ηξνθίκσλ ησλ δηθψλ ηνπο δηαδηθαζηψλ φζνλ αθνξά νπνηαδήπνηε ζπιινγή, κεηαθνξά, 

απνζήθεπζε, ρεηξηζκφ, κεηαπνίεζε θαη ρξήζε ή δηάζεζε ησλ δσηθψλ ππνπξντφλησλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εηδηθψλ πιηθψλ θηλδχλνπ γηα ηα νπνία ε επηρείξεζε 

ηξνθίκσλ επζχλεηαη. 

Πέξαλ ησλ γεληθψλ απαηηήζεσλ*  ζρεηηθά κε ηνπο ειέγρνπο ησλ αξρψλ πνπ 

βαζίδνληαη ζην ζχζηεκα HACCP, ν επίζεκνο θηελίαηξνο ειέγρεη αλ νη δηαδηθαζίεο 

ηεο επηρείξεζεο ηξνθίκσλ εμαζθαιίδνπλ, ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ, φηη ην θξέαο: 

α)   δελ πεξηέρεη παζνθπζηνινγηθέο αλσκαιίεο ή αιινηψζεηο 

β)   δελ θέξεη πεξηηησκαηηθή ή άιιε κφιπλζε θαη 

γ)   δελ πεξηέρεη εηδηθά πιηθά θηλδχλνπ, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη 

δπλάκεη ηεο θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο, θαη έρεη παξαρζεί ζχκθσλα κε ηελ θνηλνηηθή 

λνκνζεζία γηα ηηο ΜΔ. 

 

*    Όηαλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 852/2004, 

κηα επηρείξεζε ηξνθίκσλ ρξεζηκνπνηεί δηαδηθαζίεο πνπ νξίδνληαη ζε νδεγνχο γηα ηελ 

εθαξκνγή ησλ αξρψλ HACCP θαη φρη ηηο δηθέο ηνπ εηδηθέο δηαδηθαζίεο, ν επίζεκνο 

θηελίαηξνο ειέγρεη ηελ νξζή εθαξκνγή ησλ νδεγψλ απηψλ. 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΗΗ: ΚΑΘΖΚΟΝΣΑ ΔΠΗΘΔΩΡΖΖ 

 

 Καηά ηε άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ επηζεψξεζεο ζχκθσλα κε ην παξφλ 

θεθάιαην, ν επίζεκνο θηελίαηξνο ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη ππφςε ηα απνηειέζκαηα 

ησλ ειεγθηηθψλ θαζεθφλησλ πνπ εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 θαη ην 

θεθάιαην Η ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο. Όπνπ θξίλεηαη απαξαίηεην, ππνρξενχηαη λα 

πξνζδηνξίζεη αλάινγα ηα νηθεία θαζήθνληα επηζεψξεζεο. 
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Α. Πιεροθορίες γηα ηελ ηροθηθή αισζίδα 

Όηαλ νη επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ ηξνθηθή αιπζίδα 

ιακβάλνπλ πξφζζεηα κέηξα γηα ηελ εγγχεζε ηεο αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ, 

εθαξκφδνληαο νινθιεξσκέλα ζπζηήκαηα, ηδησηηθά ζπζηήκαηα ειέγρνπ, πηζηνπνίεζε 

αλεμάξηεησλ ηξίησλ νξγαληζκψλ ή άιια κέζα, θαη φηαλ ηα κέηξα απηά είλαη 

ηεθκεξησκέλα θαη ηα δψα πνπ θαιχπηνληαη απφ ηα ζπζηήκαηα απηά ηαπηνπνηνχληαη 

ζαθψο, ν επίζεκνο θηελίαηξνο δχλαηαη λα ιάβεη ππφςε ηνπ ηα ζηνηρεία απηά 

θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ επηζεψξεζεο θαη θαηά ηελ αλαζεψξεζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ HACCP. 

Ο επίζεκνο θηελίαηξνο ππνρξενχηαη λα ειέγρεη θαη λα αλαιχεη ηηο ζρεηηθέο 

πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλνληαη απφ ηα αξρεία ηεο εθκεηάιιεπζεο πξνέιεπζεο ησλ 

δψσλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ζθαγή θαη λα ιάβεη ππφςε ηα ηεθκεξησκέλα 

απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο αλάιπζεο απηήο θαηά ηελ δηελέξγεηα ησλ 

επηζεσξήζεσλ πξν θαη κεηά ηε ζθαγή. 

Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ επηζεψξεζεο, ν επίζεκνο θηελίαηξνο 

ππνρξενχηαη λα ιάβεη ππφςε ηνπ ηα επίζεκα πηζηνπνηεηηθά πνπ ζπλνδεχνπλ ηα δψα 

θαη ηπρφλ δειψζεηο θηεληάηξσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχλ ειέγρνπο ζε επίπεδν 

πξσηνγελνχο παξαγσγήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ επίζεκσλ θηεληάηξσλ θαη ησλ 

εγθεθξηκέλσλ θηεληάηξσλ. 

 

Β. Ορζή κεηατείρηζε ηωλ δώωλ 

Ο επίζεκνο θηελίαηξνο ππνρξενχηαη λα εμαθξηβψλεη ηε ζπκκφξθσζε κε ηνπο 

ζρεηηθνχο θνηλνηηθνχο θαη εζληθνχο θαλφλεο γηα ηελ νξζή κεηαρείξηζε ησλ δψσλ, 

φπσο είλαη νη θαλφλεο πνπ αθνξνχλ ηελ πξνζηαζία ησλ δψσλ θαηά ηε ζθαγή θαη 

θαηά ηελ κεηαθνξά. 

 

Γ. Δπηζεώρεζε πρηλ από ηε ζθαγή 

 επίζεκνο θηελίαηξνο νθείιεη λα δηελεξγεί επηζεψξεζε πξηλ απφ ηε ζθαγή ζε φια ηα 

δψα πξνηνχ ζθαγνχλ∙ 

 H επηζεψξεζε απηή πξέπεη λα δηελεξγείηαη εληφο 24 σξψλ απφ ηελ άθημε ζην ζθαγείν 

θαη εληφο 24 σξψλ πξηλ ηε ζθαγή. Δπηπιένλ, ν επίζεκνο θηελίαηξνο δχλαηαη λα 

δεηήζεη ηε δηελέξγεηα επηζεψξεζεο αλά πάζα άιιε ζηηγκή. 

Καηά ηελ επηζεψξεζε πξηλ απφ ηε ζθαγή πξέπεη ηδίσο λα δηαπηζηψλεηαη, φζνλ 

αθνξά ηα ζπγθεθξηκέλα επηζεσξνχκελα δψα, εάλ ππάξρνπλ ελδείμεηο: 
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 φηη δελ έγηλε ε νξζή κεηαρείξηζε ησλ δψσλ, ή 

 νπνηαζδήπνηε πάζεζεο πνπ ζα κπνξνχζε λα επεξεάζεη αξλεηηθά ηελ πγεία ηνπ 

αλζξψπνπ ή ησλ δψσλ, απνδηδνκέλεο ηδηαίηεξεο πξνζνρήο ζηνλ εληνπηζκφ δσνλφζσλ 

θαη λφζσλ ηνπ θαηαιφγνπ ηνπ Γηεζλνχο Γξαθείνπ Δπηδσνηηψλ (ΓΓΔ, Παξάξηεκα Α). 

Πέξαλ ηεο ζπλήζνπο επηζεψξεζεο πξηλ απφ ηε ζθαγή, ν επίζεκνο θηελίαηξνο 

νθείιεη λα πξαγκαηνπνηεί θιηληθή επηζεψξεζε φισλ ησλ δψσλ, ηα νπνία έρνπλ ζέζεη 

θαηά κέξνο ε επηρείξεζε ηξνθίκσλ ή έλαο επίζεκνο βνεζφο. 

ε πεξίπησζε επείγνπζαο ζθαγήο εθηφο ηνπ ζθαγείνπ θαη αγξίσλ ζεξακάησλ, 

ν επίζεκνο θηελίαηξνο ηνπ ζθαγείνπ ή ηεο εγθαηάζηαζεο ρεηξηζκνχ ζεξακάησλ 

ππνρξενχηαη λα εμεηάδεη ηε δήισζε πνπ ζπλνδεχεη ην ζψκα ηνπ δψνπ, ε νπνία 

εθδίδεηαη απφ ηνλ θηελίαηξν ή ην εθπαηδεπκέλν άηνκν ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ 

(ΔΚ) αξηζ. 853/2004. 

H επηζεψξεζε πξηλ απφ ηε ζθαγή επηηξέπεηαη λα δηελεξγείηαη ζηελ 

εθκεηάιιεπζε πξνέιεπζεο. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ν επίζεκνο θηελίαηξνο ηνπ 

ζθαγείνπ ππνρξενχηαη λα δηελεξγεί επηζεψξεζε πξηλ απφ ηε ζθαγή κφλνλ φηαλ θαη 

ζην κέηξν πνπ νξίδεηαη. 

 

Γ. Δπηζεώρεζε κεηά ηε ζθαγή 

Σα ζθάγηα θαη ηα ζπλαθή εληφζζηα πξέπεη λα ππνβάιινληαη ρσξίο 

θαζπζηέξεζε ζε επηζεψξεζε κεηά ηε ζθαγή. Πξέπεη λα εμεηάδνληαη φιεο νη 

εμσηεξηθέο επηθάλεηεο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφλ, ελδέρεηαη λα απαηηνχληαη ζηνηρεηψδεηο 

ρεηξηζκνί ηνπ ζθαγίνπ θαη ησλ εληνζζίσλ ή εηδηθφο ηερληθφο εμνπιηζκφο. Ηδηαίηεξε 

πξνζνρή πξέπεη λα απνδίδεηαη ζηνλ εληνπηζκφ δσνλφζσλ, θαη λφζσλ ηνπ θαηαιφγνπ 

ηνπ Γηεζλνχο Γξαθείνπ Δπηδσνηηψλ (ΓΓΔ). Ζ ηαρχηεηα ηεο γξακκήο ζθαγήο θαη ν 

αξηζκφο ηνπ παξηζηάκελνπ πξνζσπηθνχ επηζεψξεζεο πξέπεη λα επηηξέπνπλ ηελ νξζή 

επηζεψξεζε. 

Πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχληαη πξφζζεηεο εμεηάζεηο, φπσο ςειάθεζε θαη ηνκή 

ηκεκάησλ ηνπ ζθαγίνπ θαη ησλ εληνζζίσλ, θαζψο θαη εξγαζηεξηαθνί έιεγρνη φηαλ 

θξίλεηαη αλαγθαίν: 

α) γηα λα επηηεπρζεί ζαθήο δηάγλσζε, ή 

β) γηα λα αληρλεπζεί: 

i. ε παξνπζία θάπνηαο λφζνπ ησλ δψσλ 

ii. ε παξνπζία θαηαινίπσλ ή πξνζκείμεσλ πνπ ππεξβαίλνπλ ηα επίπεδα πνπ 

νξίδεη ε θνηλνηηθή λνκνζεζία 
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iii. ε κε ζπκκφξθσζε κε κηθξνβηνινγηθά θξηηήξηα, ή 

iv. άιινη παξάγνληεο πνπ ελδέρεηαη λα επηβάιινπλ ην ραξαθηεξηζκφ ηνπ θξέαηνο 

σο αθαηάιιεινπ γηα θαηαλάισζε απφ ηνλ άλζξσπν ή πεξηνξηζκνχο ηεο 

ρξήζεο ηνπ, ηδίσο ζηελ πεξίπησζε δψσλ πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζε επείγνπζα 

ζθαγή. 

 

Ο επίζεκνο θηελίαηξνο απαηηεί ηα ζθάγηα ησλ θαηνηθίδησλ κφλνπισλ, ησλ 

βννεηδψλ ειηθίαο κεγαιχηεξεο ησλ έμη κελψλ θαη ησλ θαηνηθίδησλ ρνίξσλ ειηθίαο 

κεγαιχηεξεο ησλ ηεζζάξσλ εβδνκάδσλ, λα ππνβάιινληαη γηα επηζεψξεζε κεηά ηε 

ζθαγή ηεκαρηζκέλα ζε δχν εκηκφξηα θαηά κήθνο ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο. Δάλ 

απαηηείηαη γηα ηελ επηζεψξεζε, ν επίζεκνο θηελίαηξνο κπνξεί επίζεο λα δεηήζεη ηνλ 

θαηά κήθνο ηεκαρηζκφ ηεο θεθαιήο ή ηνπ ζθαγίνπ.  

Χζηφζν, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ ηδηαίηεξσλ ζπλεζεηψλ δηαηξνθήο, ησλ 

ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ ή ησλ εηδηθψλ πγεηνλνκηθψλ ζπλζεθψλ, ε αξκφδηα αξρή 

δχλαηαη λα επηηξέςεη ηελ ππνβνιή γηα επηζεψξεζε ζθαγίσλ θαηνηθίδησλ κφλνπισλ, 

βννεηδψλ ειηθίαο κεγαιχηεξεο ησλ έμη κελψλ θαη θαηνηθίδησλ ρνίξσλ ειηθίαο 

κεγαιχηεξεο ησλ ηεζζάξσλ εβδνκάδσλ ρσξίο λα έρνπλ ηεκαρηζηεί ζε δχν εκηκφξηα. 

Καηά ηελ επηζεψξεζε πξέπεη λα ιακβάλνληαη κέηξα πξνθχιαμεο, ψζηε λα 

ειαρηζηνπνηείηαη ε πηζαλφηεηα κφιπλζεο ηνπ θξέαηνο απφ ελέξγεηεο φπσο ε 

ςειάθεζε, ν ηεκαρηζκφο ή ε ηνκή. 

ε πεξίπησζε δηελέξγεηαο επείγνπζαο ζθαγήο, ην ζθάγην ππνβάιιεηαη ην 

ζπληνκφηεξν δπλαηφ ζε έιεγρν κεηά ηε ζθαγή ζχκθσλα κε ηα ζεκεία 1 έσο 4, 

πξνηνχ δηαηεζεί γηα αλζξψπηλε θαηαλάισζε. 

 

Δ. Δηδηθά σιηθά θηλδύλοσ θαη άιια δωηθά σποπροϊόληα 

χκθσλα κε ηνπο εηδηθνχο θνηλνηηθνχο θαλφλεο γηα ηα εηδηθά πιηθά θηλδχλνπ 

(ΚΔΦΑΛΑΗΟ IX: ΔΗΓΗΚΟΗ ΚΗΝΓΤΝΟΗ) θαη ηα άιια δσηθά ππνπξντφληα, ν επίζεκνο 

θηελίαηξνο ππνρξενχηαη λα ειέγρεη ηελ αθαίξεζε, ηνλ δηαρσξηζκφ θαη, φηαλ 

ελδείθλπηαη, ηε ζήκαλζε ησλ πξντφλησλ απηψλ. 

Ο επίζεκνο θηελίαηξνο ππνρξενχηαη λα δηαζθαιίζεη φηη ε επηρείξεζε ηξνθίκσλ 

ιακβάλεη φια ηα αλαγθαία κέηξα γηα λα απνθεπρζεί ε κφιπλζε ηνπ θξέαηνο απφ 

εηδηθά πιηθά θηλδχλνπ θαηά ηε ζθαγή (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αλαηζζεηνπνίεζεο) 

θαη ηελ αθαίξεζε ησλ εηδηθψλ πιηθψλ θηλδχλνπ. 
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Σ. Δργαζηερηαθοί έιεγτοη 

Ο επίζεκνο θηελίαηξνο ππνρξενχηαη λα δηαζθαιίζεη φηη δηελεξγνχληαη 

δεηγκαηνιεςίεο θαη ηα δείγκαηα ηαπηνπνηνχληαη, δηεθπεξαηψλνληαη θαη 

απνζηέιινληαη ζην θαηάιιειν εξγαζηήξην ζηα πιαίζηα: 

i. ηεο παξαθνινχζεζεο θαη ηνπ ειέγρνπ ησλ δσνλφζσλ θαη ησλ δσνλνζνγφλσλ 

παξαγφλησλ∙ 

ii. ησλ εηδηθψλ εξγαζηεξηαθψλ ειέγρσλ γηα ηε δηάγλσζε ΜΔ ζχκθσλα κε ηνλ 

θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 999/2001 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ΔΔ L 147 ηεο 31.5.2001, ζ. 1∙ θαλνληζκφο φπσο ηξνπνπνηήζεθε 

ηειεπηαία απφ ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 2245/2003 ηεο Δπηηξνπήο (ΔΔ L 333 

ηεο 20.12.2003, ζ. 28) 

iii. ηεο αλίρλεπζεο απαγνξεπκέλσλ νπζηψλ ή πξντφλησλ θαη ηνπ ειέγρνπ ησλ 

νπζηψλ πνπ ππφθεηληαη ζε ξπζκίζεηο, ηδίσο ζην πιαίζην ησλ εζληθψλ ζρεδίσλ 

γηα ηελ αλίρλεπζε θαηαινίπσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ νδεγία 96/23/ΔΚ ΔΔ L 

125 ηεο 23.5.1996, ζ. 10∙ νδεγία φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηνλ θαλνληζκφ 

(ΔΚ) αξηζ. 806/2003 (ΔΔ L 122 ηεο 16.5.2003, ζ. 1), θαη 

iv. ηεο αλίρλεπζεο λφζσλ ηνπ θαηαιφγνπ ηνπ Γηεζλνχο Γξαθείνπ Δπηδσνηηψλ. 

Ο επίζεκνο θηελίαηξνο ππνρξενχηαη λα δηαζθαιίζεη φηη δηελεξγνχληαη νη 

ηπρφλ άιινη απαηηνχκελνη εξγαζηεξηαθνί έιεγρνη. 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΗΗΗ: ΖΜΑΝΖ ΚΑΣΑΛΛΖΛΟΣΖΣΑ 

 

Ο επίζεκνο θηελίαηξνο ππνρξενχηαη λα επηβιέπεη ηε ζήκαλζε 

θαηαιιειφηεηαο θαη ηα ρξεζηκνπνηνχκελα ζήκαηα. 

Ο επίζεκνο θηελίαηξνο ππνρξενχηαη λα δηαζθαιίζεη, κεηαμχ άιισλ, ψζηε: 

α) ην ζήκα θαηαιιειφηεηαο λα επηηίζεηαη κφλνλ ζε δψα (θαηνηθίδηα νπιεθφξα, 

εθηξεθφκελα ζειαζηηθά ζεξάκαηα πιελ ησλ ιαγνκφξθσλ θαη ησλ κεγάισλ αγξίσλ 

ζεξακάησλ) πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζε επηζεψξεζε πξηλ θαη κεηά ηε ζθαγή, θαη 

εθφζνλ δελ ζπληξέρνπλ ιφγνη λα ραξαθηεξηζηεί ην θξέαο αθαηάιιειν γηα 

θαηαλάισζε απφ ηνλ άλζξσπν. Δληνχηνηο, ην ζήκα θαηαιιειφηεηαο κπνξεί λα 

επηηίζεηαη πξηλ απφ ηελ εμαγσγή ησλ απνηειεζκάησλ ηπρφλ εμεηάζεσλ γηα 

ηξηρηλίαζε, εθφζνλ ν επίζεκνο θηελίαηξνο βεβαησζεί φηη ην θξέαο ηνπ ελ ιφγσ δψνπ 

ζα δηαηεζεί ζηελ αγνξά κφλν, εάλ ηα απνηειέζκαηα είλαη ηθαλνπνηεηηθά θαη 
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β) ε ζήκαλζε θαηαιιειφηεηαο πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ 

ζθαγίνπ, κε ζθξαγίδα κειάλεο ή κε πχξηλε ζθξαγίδα, θαη θαηά ηέηνηνλ ηξφπν ψζηε, 

εάλ ηα ζθάγηα ηεκαρηζηνχλ ζε εκηκφξηα ή ηεηαξηεκφξηα ή εάλ ηα εκηκφξηα 

ηεκαρηζηνχλ ζε ηξία ηεκάρηα, θάζε ηεκάρην λα θέξεη ζήκα θαηαιιειφηεηαο. 

Σν ζήκα θαηαιιειφηεηαο πξέπεη λα έρεη ζρήκα σνεηδέο, πιάηνπο ηνπιάρηζηνλ 

6,5 cm θαη χςνπο ηνπιάρηζηνλ 4,5 cm, λα θέξεη δε κε πιήξσο επαλάγλσζηα ζηνηρεία 

ηηο αθφινπζεο πιεξνθνξίεο: 

α) ην ζήκα πξέπεη λα θέξεη ην φλνκα ηεο ρψξαο, ζηελ νπνία βξίζθεηαη ε 

εγθαηάζηαζε, ην νπνίν κπνξεί λα αλαγξάθεηαη είηε νινγξάθσο κε θεθαιαία είηε σο 

θσδηθφο κε δχν γξάκκαηα, ζχκθσλα κε ην ζρεηηθφ πξφηππν ISO. 

Γηα ηα θξάηε κέιε, νη θσδηθνί απηνί είλαη: AT, BE, DE, DK, ES, FI, FR, GR, IE, IT, 

LU, NL, PT, SE θαη UK∙ 

β) θαη ην ζήκα πξέπεη λα θέξεη ηνλ αξηζκφ έγθξηζεο ηνπ ζθαγείνπ 

γ) φηαλ επηηίζεηαη ζε ζθαγείν εληφο ηεο Κνηλφηεηαο, ην ζήκα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη 

ηε ζπληνκνγξαθία CE, EC, EF, EG, EK ή EY. 

Σα γξάκκαηα πξέπεη λα έρνπλ χςνο ηνπιάρηζηνλ 0,8 cm, ηα δε ςεθία 

ηνπιάρηζηνλ 1 cm. Δπηηξέπεηαη λα κεηψλνληαη νη δηαζηάζεηο θαη ηα ζηνηρεία ηεο 

ζήκαλζεο γηα ηελ πγεηνλνκηθή ζήκαλζε ησλ ακλψλ, ησλ εξηθίσλ θαη ησλ ρνηξηδίσλ. 

Σα ρξψκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην ζήκα θαηαιιειφηεηαο πξέπεη λα 

εγθξίλνληαη ζχκθσλα κε θνηλνηηθέο δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηε ρξεζηκνπνίεζε 

ρξσζηηθψλ νπζηψλ ζηα ηξφθηκα. 

Σν ζήκα θαηαιιειφηεηαο κπνξεί επίζεο λα πεξηιακβάλεη κλεία ηνπ επίζεκνπ 

θηεληάηξνπ πνπ δηελήξγεζε ηελ πγεηνλνκηθή επηζεψξεζε ηνπ θξέαηνο. Οη αξκφδηεο 

αξρέο θαη νη ππεχζπλνη επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ επηηξέπεηαη λα εμαθνινπζήζνπλ λα 

ρξεζηκνπνηνχλ πιηθά πνπ είραλ παξαγγείιεη πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ 

παξφληνο θαλνληζκνχ, έσο φηνπ εμαληιεζνχλ ή ρξεηαζηνχλ αληηθαηάζηαζε. 

Σν θξέαο δψσλ πνπ ππνβιήζεθαλ ζε επείγνπζα ζθαγή εθηφο ζθαγείνπ πξέπεη 

λα θέξεη εηδηθφ ζήκα θαηαιιειφηεηαο ην νπνίν λα είλαη ηέηνην, ψζηε λα κελ 

πξνθαιείηαη ζχγρπζε νχηε κε ην ζήκα θαηαιιειφηεηαο νχηε κε ην ζήκα 

αλαγλψξηζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζην παξάξηεκα ΗΗ ηκήκα Η ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 

853/2004. 

Σν θξέαο άγξησλ ζεξακάησλ πνπ δελ έρνπλ ππνζηεί εθδνξά δελ επηηξέπεηαη 

λα θέξεη ζήκα θαηαιιειφηεηαο εθηφο εάλ, κεηά ηελ εθδνξά ζε εγθαηάζηαζε 
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ρεηξηζκνχ ζεξακάησλ, έρεη ππνβιεζεί ζε επηζεψξεζε κεηά ηε ζθαγή θαη έρεη 

ραξαθηεξηζηεί θαηάιιειν γηα θαηαλάισζε απφ ηνλ άλζξσπν. 
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ΣΜΖΜΑ ΗΗ: ΔΝΔΡΓΔΗΔ ΤΣΔΡΑ ΑΠΟ ΣΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ I: ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ ΣΩΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΣΩΝ 

ΔΠΗΘΔΩΡΖΔΩΝ 

 

Ο επίζεκνο θηελίαηξνο ππνρξενχηαη λα θαηαγξάθεη θαη λα αμηνινγεί ηα 

απνηειέζκαηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ επηζεψξεζεο. 

Σα απνηειέζκαηα ησλ επηζεσξήζεσλ πξέπεη λα θαηαρσξίδνληαη ζε ζρεηηθέο 

βάζεηο δεδνκέλσλ. 

α) Δάλ νη επηζεσξήζεηο απνθαιχπηνπλ παξνπζία λφζνπ ή πάζεζεο πνπ είλαη δπλαηφλ 

λα επεξεάζεη ηε δεκφζηα πγεία ή ηελ πγεία ησλ δψσλ ή λα ζέζεη ζε θίλδπλν ηελ θαιή 

δηαβίσζε ησλ δψσλ, ν επίζεκνο θηελίαηξνο νθείιεη λα ελεκεξψλεη ηνλ ππεχζπλν ηεο 

επηρείξεζεο ηξνθίκσλ. 

β) Δάλ ην εληνπηζζέλ πξφβιεκα αλαθχςεη ζε επίπεδν πξσηνγελνχο παξαγσγήο, ν 

επίζεκνο θηελίαηξνο ππνρξενχηαη λα ελεκεξψζεη ηνλ θηελίαηξν πνπ επηβιέπεη ηελ 

εθκεηάιιεπζε πξνέιεπζεο, ηελ επηρείξεζε ηξνθίκσλ πνπ είλαη αξκφδηα γηα ηελ 

εθκεηάιιεπζε πξνέιεπζεο (ππφ ηνλ φξν φηη νη πιεξνθνξίεο απηέο δελ επεξεάδνπλ 

κειινληηθέο δηθαζηηθέο δηαδηθαζίεο) θαη, εθφζνλ ζπληξέρεη ιφγνο, ηελ αξκφδηα αξρή 

πνπ είλαη ππεχζπλε γηα ηελ επίβιεςε ηεο εθκεηάιιεπζεο πξνέιεπζεο ή ηεο πεξηνρήο 

ζήξαο. 

γ) Δάλ ηα ελ ιφγσ δψα έρνπλ εθηξαθεί ζε άιιν θξάηνο κέινο ή ηξίηε ρψξα, ν 

επίζεκνο θηελίαηξνο ππνρξενχηαη λα ελεκεξψζεη ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο 

κέινπο ζην νπνίν βξίζθεηαη ε εγθαηάζηαζε. Ζ αξκφδηα απηή αξρή ππνρξενχηαη λα 

ιάβεη ηα δένληα κέηξα ζχκθσλα κε ηελ εθαξκνζηέα θνηλνηηθή λνκνζεζία. 

Δάλ ν επίζεκνο θηελίαηξνο, θαηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο πξν ή κεηά ηε 

ζθαγή επηζεψξεζεο ή νπνηαζδήπνηε άιιεο ελέξγεηαο επηζεψξεζεο δηαπηζηψζεη φηη 

ππάξρνπλ ππφλνηεο γηα ηελ παξνπζία νπνηνπδήπνηε κνιπζκαηηθνχ παξάγνληα ηνπ 

θαηαιφγνπ ηνπ ΓΓΔ, ν επίζεκνο θηελίαηξνο ελεκεξψλεη ακέζσο ηελ αξκφδηα αξρή 

θαη ακθφηεξνη ιακβάλνπλ φια ηα αλαγθαία κέηξα θαη πξνθπιάμεηο γηα λα 

απνηξέςνπλ ηελ πηζαλή εμάπισζε ηνπ κνιπζκαηηθνχ παξάγνληα ζχκθσλα κε ηελ 

εθαξκνζηέα θνηλνηηθή λνκνζεζία. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΗΗ: ΑΠΟΦΑΔΗ ΠΟΤ ΑΦΟΡΟΤΝ ΣΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ 

ΣΖΝ ΣΡΟΦΗΚΖ ΑΛΤΗΓΑ 

 

Ο επίζεκνο θηελίαηξνο νθείιεη λα εμαθξηβψλεη φηη ηα δψα ζθάδνληαη κφλν αλ 

ν ππεχζπλνο ηνπ ζθαγείνπ έρεη ιάβεη θαη ειέγμεη ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ 

ηξνθηθή αιπζίδα. 

Δληνχηνηο, ν επίζεκνο θηελίαηξνο δχλαηαη λα επηηξέςεη ηε ζθαγή ησλ δψσλ 

εληφο ηνπ ζθαγείνπ αθφκε θαη αλ δελ είλαη δηαζέζηκεο νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο γηα 

ηελ ηξνθηθή αιπζίδα. ηελ πεξίπησζε απηή, φιεο νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ 

ηξνθηθή αιπζίδα πξέπεη λα παξέρνληαη πξηλ δνζεί έγθξηζε γηα θαηαλάισζε ηνπ 

ζθαγίνπ απφ ηνλ άλζξσπν. Μέρξηο φηνπ ιεθζεί ηειηθή απφθαζε, ηα ζθάγηα απηά θαη 

ηα εληφζζηά ηνπο πξέπεη λα απνζεθεχνληαη ρσξηζηά απφ ην ππφινηπν θξέαο. 

Όηαλ νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηξνθηθή αιπζίδα δελ είλαη δηαζέζηκεο 

εληφο 24 σξψλ απφ ηελ άθημε ηνπ δψνπ ζην ζθαγείν, φιν ην θξέαο ηνπ δψνπ πξέπεη 

λα ραξαθηεξίδεηαη αθαηάιιειν γηα θαηαλάισζε απφ ηνλ άλζξσπν. Δάλ ην δψν δελ 

έρεη ζθαγεί αθφκα, πξέπεη λα ζαλαησζεί ρσξηζηά απφ άιια δψα. 

Όηαλ απφ ηα κεηξψα, ηα έγγξαθα ή ηηο άιιεο πιεξνθνξίεο πνπ ζπλνδεχνπλ ηα 

δψα πξνθχπηεη φηη: 

α) ηα δψα πξνέξρνληαη απφ εθκεηάιιεπζε ή απφ πεξηνρή, ζηελ νπνία έρεη επηβιεζεί 

απαγφξεπζε ηεο κεηαθίλεζεο ή άιινη πεξηνξηζκνί γηα ιφγνπο πξνζηαζίαο ηεο πγείαο 

ησλ δψσλ ή ηεο δεκφζηαο πγείαο∙ 

β) δελ έρνπλ ηεξεζεί νη θαλφλεο πνπ αθνξνχλ ηε ρξήζε ησλ θηεληαηξηθψλ 

θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ, ή 

γ) ππάξρεη άιιε πάζεζε πνπ ζα κπνξνχζε λα επεξεάζεη αξλεηηθά ηελ πγεία ησλ 

αλζξψπσλ ή ησλ δψσλ, ηα δψα κπνξνχλ λα γίλνληαη δεθηά γηα ζθαγή κφλνλ ζχκθσλα 

κε δηαδηθαζίεο, ηηο νπνίεο ζεζπίδεη ε θνηλνηηθή λνκνζεζία γηα ηελ εμάιεηςε 

νπνησλδήπνηε θηλδχλσλ γηα ηελ πγεία ησλ αλζξψπσλ ή ησλ δψσλ. 

Δάλ ηα δψα βξίζθνληαη ήδε ζην ζθαγείν, πξέπεη λα ζαλαηψλνληαη ρσξηζηά 

θαη λα ραξαθηεξίδνληαη αθαηάιιεια γηα θαηαλάισζε απφ ηνλ άλζξσπν, ιακβάλνληαη 

δε, φπνπ ρξεηάδεηαη, νη αλαγθαίεο πξνθπιάμεηο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δεκφζηαο 

πγείαο θαη ηεο πγείαο ησλ δψσλ. Οζάθηο θξίλεηαη αλαγθαίν απφ ηνλ επίζεκν 

θηελίαηξν, πξέπεη λα δηεμάγνληαη επίζεκνη έιεγρνη ζηελ εθκεηάιιεπζε πξνέιεπζεο. 

Ζ αξκφδηα αξρή ππνρξενχηαη λα ιάβεη ηα πξνζήθνληα κέηξα, εάλ δηαπηζηψζεη 

φηη ηα κεηξψα, ηα έγγξαθα ή άιιεο πιεξνθνξίεο πνπ ζπλνδεχνπλ ηα δψα δελ 
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αληηζηνηρνχλ ζηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηελ εθκεηάιιεπζε 

πξνέιεπζεο ή ζηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ησλ δψσλ ή απνζθνπνχλ ζηελ εζθεκκέλε 

παξαπιάλεζε ηνπ επίζεκνπ θηεληάηξνπ. Ζ αξκφδηα αξρή νθείιεη λα ιακβάλεη κέηξα 

θαηά ηεο επηρείξεζεο ηξνθίκσλ πνπ έρεη ηελ επζχλε ηεο εθκεηάιιεπζεο πξνέιεπζεο 

ησλ δψσλ ή θαζ’ νπνηνπδήπνηε άιινπ εκπιεθφκελνπ πξνζψπνπ. Σα κέηξα απηά 

κπνξνχλ ηδίσο λα ζπλίζηαληαη ζε πξφζζεηνπο ειέγρνπο. 

Οη δαπάλεο ησλ πξφζζεησλ απηψλ ειέγρσλ βαξχλνπλ ηελ επηρείξεζε ηξνθίκσλ πνπ 

έρεη ηελ επζχλε ηεο εθκεηάιιεπζεο πξνέιεπζεο ή νπνηνδήπνηε άιιν εκπιεθφκελν 

πξφζσπν. 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΗΗΗ: ΑΠΟΦΑΔΗ ΠΟΤ ΑΦΟΡΟΤΝ ΣΑ ΕΩΝΣΑ ΕΩΑ 

 

Ο επίζεκνο θηελίαηξνο ππνρξενχηαη λα ειέγρεη ηελ εθπιήξσζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ ηεο επηρείξεζεο ηξνθίκσλ δπλάκεη ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 

853/2004, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί φηη ηα δψα πνπ γίλνληαη δεθηά πξνο ζθαγή 

γηα θαηαλάισζε απφ ηνλ άλζξσπν ηαπηνπνηνχληαη νξζψο. Ο επίζεκνο θηελίαηξνο 

ππνρξενχηαη λα δηαζθαιίζεη- φηη ηα δψα ησλ νπνίσλ ε ηαπηφηεηα δελ είλαη δπλαηφλ 

λα αλαγλσξηζηεί επιφγσο ζαλαηψλνληαη ρσξηζηά θαη ραξαθηεξίδνληαη αθαηάιιεια 

γηα θαηαλάισζε απφ ηνλ άλζξσπν. Οζάθηο θξίλεηαη αλαγθαίν απφ ηνλ επίζεκν 

θηελίαηξν, πξέπεη λα δηεμάγνληαη επίζεκνη έιεγρνη ζηελ εθκεηάιιεπζε πξνέιεπζεο. 

Όηαλ ππάξρνπλ επηηαθηηθνί ιφγνη νξζήο κεηαρείξηζεο ησλ δψσλ, ηα άινγα 

κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη ζε ζθαγή εληφο ηνπ ζθαγείνπ, αθφκε θαη αλ δελ έρνπλ 

παξαζρεζεί νη απαηηνχκελεο απφ ην λφκν πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αλαγλψξηζή 

ηνπο. Χζηφζν, νη πιεξνθνξίεο απηέο πξέπεη λα παξέρνληαη πξνηνχ επηηξαπεί λα 

ραξαθηεξηζηεί ην ζθάγην θαηάιιειν γηα θαηαλάισζε απφ ηνλ άλζξσπν. Οη 

απαηηήζεηο απηέο ηζρχνπλ θαη ζηελ πεξίπησζε επείγνπζαο ζθαγήο αιφγσλ εθηφο ηνπ 

ζθαγείνπ. 

Ο επίζεκνο θηελίαηξνο ππνρξενχηαη λα ειέγρεη ηελ εθπιήξσζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ ηεο επηρείξεζεο ηξνθίκσλ δπλάκεη ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 

853/2004, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη φηη δψα, ζηα νπνία ε θαηάζηαζε ηνπ δέξκαηνο ή 

ηεο δνξάο είλαη ηέηνηα πνπ δεκηνπξγεί απαξάδεθην θίλδπλν κφιπλζεο ηνπ θξέαηνο 

θαηά ηε ζθαγή, δελ ζθάδνληαη γηα θαηαλάισζε απφ ηνλ άλζξσπν, εθηφο εάλ έρνπλ 

θαζαξηζηεί εθ ησλ πξνηέξσλ. 
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Εψα πνπ πάζρνπλ απφ λφζν ή πάζεζε ε νπνία κπνξεί λα κεηαδνζεί ζηα δψα ή 

ζηνλ άλζξσπν κέζσ ηνπ ρεηξηζκνχ ή ηεο θαηαλάισζεο θξέαηνο, θαη, γεληθά, δψα ηα 

νπνία παξνπζηάδνπλ θιηληθά ζπκπηψκαηα ζπζηεκηθήο λφζνπ ή απίζρλαζεο, δελ 

πξέπεη λα ζθάδνληαη γηα θαηαλάισζε απφ ηνλ άλζξσπν. Σα δψα απηά πξέπεη λα 

ζθάδνληαη ρσξηζηά, ππφ ζπλζήθεο πνπ δελ δεκηνπξγνχλ θίλδπλν κφιπλζεο γηα ηα 

άιια δψα ή ζθάγηα, θαη λα ραξαθηεξίδνληαη αθαηάιιεια γηα θαηαλάισζε απφ ηνλ 

άλζξσπν. 

H ζθαγή ησλ δψσλ, γηα ηα νπνία ππάξρνπλ ππφλνηεο φηη πάζρνπλ απφ λφζν ή 

πάζεζε πνπ κπνξεί λα επεξεάζεη αξλεηηθά ηελ πγεία ησλ αλζξψπσλ ή ησλ δψσλ, 

πξέπεη λα αλαβάιιεηαη. Σα δψα απηά πξέπεη λα ππνβάιινληαη ζε ιεπηνκεξή εμέηαζε 

πξηλ απφ ηε ζθαγή, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη δηάγλσζε. Δπί πιένλ, ν επίζεκνο 

θηελίαηξνο δχλαηαη λα απνθαζίζεη, εάλ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ δεηγκαηνιεςίεο 

θαη εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο πξνο ζπκπιήξσζε ηεο επηζεψξεζεο κεηά ηε ζθαγή. Δάλ 

ρξεηάδεηαη, ηα δψα πξέπεη λα ζθάδνληαη μερσξηζηά ή ζην ηέινο ηεο θαλνληθήο 

δηαδηθαζίαο ζθαγήο, αθνχ ιεθζνχλ φιεο νη απαξαίηεηεο πξνθπιάμεηο γηα λα 

απνθεπρζεί ε κφιπλζε άιινπ θξέαηνο. 

Εψα πνπ κπνξεί λα πεξηέρνπλ θαηάινηπα θηεληαηξηθψλ θαξκαθεπηηθψλ 

πξντφλησλ ζε επίπεδα πςειφηεξα απφ εθείλα πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ θνηλνηηθή 

λνκνζεζία, ή θαηάινηπα απαγνξεπκέλσλ νπζηψλ πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη 

ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 96/23/ΔΚ. 

Ο επίζεκνο θηελίαηξνο ππνρξενχηαη λα επηβάιιεη ηνπο φξνπο κεηαρείξηζεο 

ησλ δψσλ ζην πιαίζην εηδηθνχ πξνγξάκκαηνο γηα ηελ εμάιεηςε ή ηνλ έιεγρν κηαο 

ζπγθεθξηκέλεο λφζνπ, φπσο ε βξνπθέισζε ή ε θπκαηίσζε, ή δσνλνζνγφλσλ 

παξαγφλησλ φπσο ε ζαικνλέια, θαη λα έρεη ηελ άκεζε επίβιεςε. Ζ αξκφδηα αξρή 

νθείιεη λα θαζνξίδεη ηηο ζπλζήθεο, ππφ ηηο νπνίεο είλαη δπλαηή ε ζθαγή απηψλ ησλ 

δψσλ. Οη ελ ιφγσ ζπλζήθεο πξέπεη λα ζηνρεχνπλ ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο κφιπλζεο 

άιισλ δψσλ θαη ηνπ θξέαηνο άιισλ δψσλ. 

Σα δψα ηα νπνία κεηαθέξνληαη ζε ζθαγείν γηα ζθαγή πξέπεη, θαηά γεληθφ 

θαλφλα, λα ζθάδνληαη ζε απηφ. Δληνχηνηο, ζε εμαηξεηηθέο πεξηζηάζεηο, φπσο ε 

ζνβαξή κεραληθή βιάβε ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ζθαγείνπ, ν επίζεκνο θηελίαηξνο 

δχλαηαη λα επηηξέςεη ηελ άκεζε κεηαθνξά ησλ δψσλ ζε άιιν ζθαγείν. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ IV: ΑΠΟΦΑΔΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΟΡΘΖ ΜΔΣΑΥΔΗΡΗΖ 

ΣΩΝ ΕΩΩΝ 

Δάλ νη θαλφλεο πνπ αθνξνχλ ηελ πξνζηαζία ησλ δψσλ θαηά ηε ζθαγή ή ηε 

ζαλάησζε δελ ηεξνχληαη, ν επίζεκνο θηελίαηξνο ππνρξενχηαη λα εμαθξηβψζεη, αλ ε 

επηρείξεζε ηξνθίκσλ ιακβάλεη ακέζσο ηα απαηηνχκελα δηνξζσηηθά κέηξα, ψζηε απηφ 

λα κελ επαλαιεθζεί. 

Ο επίζεκνο θηελίαηξνο ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη κε αλαινγηθφ θαη 

πξννδεπηηθφ ηξφπν εθηειεζηηθά κέηξα, ηα νπνία εθηείλνληαη απφ ηελ έθδνζε 

νδεγηψλ, έσο ηελ επηβξάδπλζε θαη δηαθνπή ηεο παξαγσγήο, αλαιφγσο ηεο θχζεσο 

θαη ηεο ζνβαξφηεηαο ηνπ πξνβιήκαηνο. 

Όηαλ ελδείθλπηαη, ν επίζεκνο θηελίαηξνο ππνρξενχηαη λα ελεκεξψλεη άιιεο 

αξκφδηεο αξρέο γηα πξνβιήκαηα νξζήο κεηαρείξηζεο ησλ δψσλ. 

Όηαλ ν επίζεκνο θηελίαηξνο δηαπηζηψλεη φηη νη θαλφλεο πνπ αθνξνχλ ηελ 

πξνζηαζία ησλ δψσλ θαηά ηε κεηαθνξά δελ ηεξνχληαη, νθείιεη λα ιάβεη ηα αλαγθαία 

κέηξα ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή θνηλνηηθή λνκνζεζία. 

Όηαλ έλαο επίζεκνο βνεζφο δηελεξγεί ειέγρνπο ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο ησλ 

δψσλ ζχκθσλα κε ηα ηκήκαηα ΗΗΗ ή IV θαη θαηά ηνπο ειέγρνπο απηνχο νη θαλφλεο 

πξνζηαζίαο ησλ δψσλ δηαπηζηψλεηαη φηη δελ ηεξνχληαη, 

ν επίζεκνο βνεζφο ελεκεξψλεη ακέζσο ηνλ επίζεκν θηελίαηξν θαη, ζε επείγνπζεο 

πεξηπηψζεηο, ιακβάλεη ηα απαηηνχκελα κέηξα πνπ πξνβιέπνληαη, κέρξηο φηνπ έιζεη ν 

επίζεκνο θηελίαηξνο. 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ V: ΑΠΟΦΑΔΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΟ ΚΡΔΑ 

Σν θξέαο ραξαθηεξίδεηαη αθαηάιιειν γηα θαηαλάισζε απφ ηνλ άλζξσπν εάλ: 

α) πξνέξρεηαη απφ δψα πνπ δελ ππνβιήζεθαλ ζε επηζεψξεζε πξηλ απφ ηε ζθαγή, 

εθηφο απφ άγξηα ζεξάκαηα∙ 

β) πξνέξρεηαη απφ δψα, ησλ νπνίσλ ηα εληφζζηα δελ ππνβιήζεθαλ ζε επηζεψξεζε 

κεηά ηε ζθαγή,  

γ) πξνέξρεηαη απφ λεθξά πξηλ απφ ηε ζθαγή, ζλεζηγελή, αγέλλεηα δψα ή δψα πνπ 

ζθάρηεθαλ ζε ειηθία κηθξφηεξε ησλ επηά εκεξψλ∙ 

δ) πξνθχπηεη απφ ηνλ θαζαξηζκφ ησλ ζεκείσλ ζθαγήο-αθαίκαμεο∙ 

ε) πξνέξρεηαη απφ δψα πνπ πάζρνπλ απφ λφζν ηνπ θαηαιφγνπ ηνπ ΓΓΔ, 

ζη) πξνέξρεηαη απφ δψα πνπ πάζρνπλ απφ γεληθεπκέλε λφζν, φπσο γεληθεπκέλε 

ζεςαηκία, ππαηκία, ηνμηλαηκία ή ηαηκία∙ 
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δ) δελ ηεξεί ηα κηθξνβηνινγηθά θξηηήξηα πνπ ζεζπίδνληαη δπλάκεη ηεο θνηλνηηθήο 

λνκνζεζίαο, γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ εάλ ην ηξφθηκν κπνξεί λα θπθινθνξήζεη ζηελ 

αγνξά∙ 

ε) παξνπζηάδεη παξαζηηηθή κφιπλζε, 

ζ) πεξηέρεη θαηάινηπα ή πξνζκίμεηο ζε πνζφηεηεο πνπ ππεξβαίλνπλ ηα επίπεδα πνπ 

νξίδεη ε θνηλνηηθή λνκνζεζία. Σπρφλ ππέξβαζε ηνπ ζρεηηθνχ θνηλνηηθνχ επηπέδνπ 

πξέπεη λα νδεγεί ζε πξφζζεηεο αλαιχζεηο φπνηε ρξεηάδεηαη∙ 

η) κε ηελ επηθχιαμε εηδηθφηεξεο θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο, πξνέξρεηαη απφ δψα ή 

ζθάγηα πνπ πεξηέρνπλ θαηάινηπα απαγνξεπκέλσλ νπζηψλ ή απφ δψα, ζηα νπνία 

έρνπλ ρνξεγεζεί απαγνξεπκέλεο νπζίεο∙ 

ηα) απνηειείηαη απφ ην ήπαξ θαη ηνπο λεθξνχο δψσλ ειηθίαο άλσ ησλ δχν εηψλ πνπ 

πξνέξρνληαη απφ πεξηνρέο, ζηηο νπνίεο ε εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ πνπ 

εγθξίλνληαη δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 5 ηεο νδεγίαο 96/23/ΔΚ, έρεη απνθαιχςεη ηε 

γεληθεπκέλε παξνπζία βαξέσλ κεηάιισλ ζην πεξηβάιινλ∙ 

ηβ) έρεη ππνβιεζεί παξάλνκα ζε επεμεξγαζία κε απνιπκαληηθέο νπζίεο∙ 

ηγ) έρεη ππνβιεζεί παξάλνκα ζε επεμεξγαζία κε ηνληίδνπζα ή ππεξηψδε αθηηλνβνιία 

ηδ) πεξηέρεη μέλα ζψκαηα (εθηφο, ζηελ πεξίπησζε ησλ άγξησλ ζεξακάησλ απφ πιηθφ, 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ην θπλήγη ηνπ δψνπ)∙ 

ηε) ππεξβαίλεη ηα αλψηαηα επηηξεπηά επίπεδα ξαδηελέξγεηαο πνπ νξίδνληαη δπλάκεη 

ηεο θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο∙ 

ηζη) εκθαλίδεη παζνθπζηνινγηθέο αιινηψζεηο, αλσκαιίεο ζηε ζχζηαζε, αλεπαξθή 

αθαίκαμε (πιελ ησλ άγξησλ ζεξακάησλ) ή νξγαλνιεπηηθέο αλσκαιίεο, ηδίσο δε 

έληνλε γελεηήζηα νζκή∙ 

ηδ) πξνέξρεηαη απφ απηζρλαζκέλα δψα∙ 

ηε) πεξηέρεη εηδηθά πιηθά θηλδχλνπ, εθηφο εάλ πξνβιέπεηαη απφ ηελ θνηλνηηθή 

λνκνζεζία∙ 

ηζ) παξνπζηάδεη κφιπλζε απφ αθαζαξζίεο, πεξηηηψκαηα, ή άιιε αηηία∙ 

θ) απνηειείηαη απφ αίκα πνπ ελδέρεηαη λα ζπληζηά θίλδπλν γηα ηε δεκφζηα πγεία ή 

ηελ πγεία ησλ δψσλ ιφγσ ηεο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο ελφο νηνπδήπνηε δψνπ, απφ ην 

νπνίν πξνέξρεηαη, ή ιφγσ κφιπλζεο πξνεξρφκελεο απφ ηε δηαδηθαζία ζθαγήο∙ 

θα) θαηά ηε γλψκε ηνπ επίζεκνπ θηεληάηξνπ, χζηεξα απφ ηελ εμέηαζε φισλ ησλ 

ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ, ελδέρεηαη λα ζπληζηά θίλδπλν γηα ηε δεκφζηα πγεία ή ηελ 

πγεία ησλ δψσλ ή θξίλεηαη γηα άιινπο ιφγνπο αθαηάιιειν γηα θαηαλάισζε απφ ηνλ 

άλζξσπν. 
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Ο επίζεκνο θηελίαηξνο δχλαηαη λα επηβάιιεη φξνπο, φζνλ αθνξά ηε ρξήζε 

θξέαηνο πνπ πξνέξρεηαη απφ δψα πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζε επείγνπζα ζθαγή εθηφο 

ζθαγείνπ. 
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ΣΜΖΜΑ ΗΗΗ: ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ ΚΑΗ ΤΥΝΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ I: ΔΠΗΖΜΟΗ ΒΟΖΘΟΗ 

Δπίζεκνη βνεζνί επηηξέπεηαη λα επηθνπξνχλ ηνλ επίζεκν θηελίαηξν ζε φια ηα 

θαζήθνληα, κε ηελ επηθχιαμε ησλ αθφινπζσλ πεξηνξηζκψλ θαη ηπρφλ εηδηθψλ 

θαλφλσλ πνπ νξίδνληαη ζην ηκήκα IV: 

 φζνλ αθνξά ηα ειεγθηηθά θαζήθνληα, νη επίζεκνη βνεζνί επηηξέπεηαη απιψο 

λα ζπιιέγνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο νξζέο πξαθηηθέο πγηεηλήο θαη ηηο 

δηαδηθαζίεο HACCP∙ 

 φζνλ αθνξά ηελ επηζεψξεζε κεηά ηε ζθαγή ζην ζθαγείν θαη ηνπο ειέγρνπο 

πνπ αθνξνχλ ηελ νξζή κεηαρείξηζε ησλ δψσλ, νη επίζεκνη βνεζνί επηηξέπεηαη 

λα δηελεξγνχλ απιψο αξρηθφ έιεγρν ησλ δψσλ θαη λα βνεζνχλ ζε θαζαξά 

πξαθηηθά θαζήθνληα θαη 

 φζνλ αθνξά ηελ επηζεψξεζε κεηά ηε ζθαγή, ν επίζεκνο θηελίαηξνο 

ππνρξενχηαη λα ειέγρεη ηαθηηθά ηελ εξγαζία ησλ επίζεκσλ βνεζψλ θαη, ζηελ 

πεξίπησζε δψσλ πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζε επείγνπζα ζθαγή εθηφο ζθαγείνπ, 

λα δηελεξγεί ν ίδηνο ηελ επηζεψξεζε. 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΗΗ: ΤΥΝΟΣΖΣΑ ΔΛΔΓΥΩΝ 

Ζ αξκφδηα αξρή δηαζθαιίδεη φηη είλαη παξψλ έλαο ηνπιάρηζηνλ επίζεκνο θηελίαηξνο: 

ζηα ζθαγεία, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο επηζεψξεζεο πξηλ θαη κεηά ηε ζθαγή θαη ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο ρεηξηζκνχ ζεξακάησλ, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο επηζεψξεζεο κεηά ηε 

ζθαγή. 

Χζηφζν, ε αξκφδηα αξρή δχλαηαη λα πξνζαξκφδεη ηελ πξνζέγγηζε απηήλ ζε 

νξηζκέλα ζθαγεία θαη εγθαηαζηάζεηο ρεηξηζκνχ ζεξακάησλ πνπ πξνζδηνξίδνληαη 

βάζεη αλάιπζεο θηλδχλνπ θαη ζχκθσλα κε ηπρφλ θξηηήξηα πνπ ζεζπίδνληαη ζχκθσλα 

κε ην άξζξν 18 ζεκείν 3. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο: 

Α) ν επίζεκνο θηελίαηξνο δελ απαηηείηαη λα είλαη παξψλ θαηά ηελ πξν ηεο ζθαγήο 

επηζεψξεζε ζην ζθαγείν, εάλ: 

i. έλαο επίζεκνο θηελίαηξνο ή έλαο εγθεθξηκέλνο θηελίαηξνο δηελήξγεζε ηελ 

πξν ηεο ζθαγήο επηζεψξεζε ζηελ εθκεηάιιεπζε πξνέιεπζεο, ήιεγμε ηηο 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηξνθηθή αιπζίδα θαη δηαβίβαζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ 

ειέγρνπ ζηνλ επίζεκν βνεζφ ζην ζθαγείν∙ 
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ii. ν επίζεκνο βνεζφο ζην ζθαγείν έρεη βεβαησζεί φηη νη πιεξνθνξίεο γηα ηελ 

ηξνθηθή αιπζίδα δελ επηζεκαίλνπλ ηελ χπαξμε πηζαλνχ πξνβιήκαηνο γηα ηελ 

αζθάιεηα ηξνθίκσλ θαη φηη ε γεληθή θαηάζηαζε ηεο πγείαο θαη νη ζπλζήθεο 

δηαβίσζεο ηνπ δψνπ είλαη ηθαλνπνηεηηθέο, θαη 

iii. ν επίζεκνο θηελίαηξνο βεβαηψλεηαη ηαθηηθά φηη ν επίζεκνο βνεζφο δηελεξγεί 

φπσο πξέπεη ηνπο ειέγρνπο απηνχο∙ 

Β) ν επίζεκνο θηελίαηξνο δελ απαηηείηαη λα είλαη ζπλερψο παξψλ θαηά ηε κεηά ηε 

ζθαγή επηζεψξεζε εάλ: 

i. επίζεκνο βνεζφο δηελεξγεί ηε κεηά ηε ζθαγή επηζεψξεζε θαη ζέηεη θαηά 

κέξνο ην θξέαο πνπ παξνπζηάδεη αλσκαιίεο θαη φιν ην ινηπφ θξέαο ηνπ ίδηνπ 

δψνπ∙ 

ii. ην θξέαο απηφ ελ ζπλερεία επηζεσξείηαη ζην ζχλνιφ ηνπ απφ ηνλ επίζεκν 

θηελίαηξν, θαη 

iii. ν επίζεκνο βνεζφο θαηαγξάθεη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζεί θαζψο θαη ηα 

επξήκαηά ηνπ θαηά ηξφπν πνπ επηηξέπεη ζηνλ επίζεκν θηελίαηξν λα θξίλεη φηη 

ηεξνχληαη νη θαλφλεο. 

Χζηφζν, ζηελ πεξίπησζε ησλ πνπιεξηθψλ θαη ησλ ιαγνκφξθσλ, ν επίζεκνο 

βνεζφο κπνξεί λα απνξξίπηεη ην θξέαο πνπ παξνπζηάδεη αλσκαιίεο θαη, κε ηελ 

επηθχιαμε ηνπ ηκήκαηνο IV, ν επίζεκνο θηελίαηξνο δελ ππνρξενχηαη λα επηζεσξεί 

ζπζηεκαηηθά ην θξέαο απηφ ζην ζχλνιφ ηνπ. 

Ζ επειημία πνπ αλαθέξεηαη  πξνεγνχκελνο δελ εθαξκφδεηαη: 

a) ζε δψα πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζε επείγνπζα ζθαγή∙ 

b) ζε δψα πνπ θξίλνληαη χπνπηα φηη πάζρνπλ απφ λφζν ή πάζεζε πνπ ελδέρεηαη λα 

επεξεάζεη αξλεηηθά ηελ πγεία ηνπ αλζξψπνπ∙ 

c) ζε βννεηδή απφ αγέιεο πνπ δελ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί επηζήκσο απαιιαγκέλεο απφ 

θπκαηίσζε 

d) ζε βννεηδή θαη αηγνπξφβαηα απφ αγέιεο πνπ δελ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί επηζήκσο 

απαιιαγκέλεο απφ βξνπθέισζε∙ 

e) ζε πεξίπησζε εκθάληζεο λφζνπ ηνπ θαηαιφγνπ ηνπ ΓΓΔ. Απηφ αθνξά δψα 

επηξξεπή ζηε ζπγθεθξηκέλε λφζν θαη δψα ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ ηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή, φπσο θαζνξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο νδεγίαο 64/432/ΔΟΚ 

ηνπ πκβνπιίνπ ΔΔ L 121 ηεο 29.7.1964, ζ. 1977/64∙ νδεγία φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε ηειεπηαία απφ ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 21/2004 (ΔΔ L 5 ηεο 

9.1.2004,ζ. 8). 
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ηα εξγαζηήξηα ηεκαρηζκνχ, ε αξκφδηα αξρή ππνρξενχηαη λα δηαζθαιίδεη ηελ 

παξνπζία επίζεκνπ θηεληάηξνπ ή επίζεκνπ βνεζνχ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

επεμεξγαζίαο ηνπ θξέαηνο, κε ηε δένπζα ζπρλφηεηα. 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΗΗΗ: ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΟΤ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΦΑΓΔΗΟΤ 

 

Α. ΤΓΚΔΚΡΗΜΔΝΑ ΚΑΘΖΚΟΝΣΑ ΟΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ 

ΚΡΔΑΣΟ ΠΟΤΛΔΡΗΚΧΝ, ΚΑΗ ΛΑΓΟΜΟΡΦΧΝ 

Σα θξάηε κέιε δχλαληαη λα επηηξέπνπλ ηελ αλάζεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

αζθνχλ νη επίζεκνη εηδηθεπκέλνη βνεζνί ζην πιαίζην ηνπ ειέγρνπ ηεο παξαγσγήο 

θξέαηνο πνπιεξηθψλ θαη ιαγνκφξθσλ ζην πξνζσπηθφ ησλ ζθαγείσλ. Δλ πξνθεηκέλσ 

ηζρχνπλ νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 

α) Δάλ ε επηρείξεζε έρεη εθαξκφζεη κε επηηπρία επί δψδεθα ηνπιάρηζηνλ 

κήλεο ηηο νξζέο πγεηνλνκηθέο πξαθηηθέο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 παξάγξαθνο 4 ηνπ 

παξφληνο θαλνληζκνχ θαη ηηο δηαδηθαζίεο HACCP, ε αξκφδηα αξρή δχλαηαη λα 

επηηξέςεη λα εθηεινχλ ππάιιεινη ηεο επηρείξεζεο θαζήθνληα ησλ επίζεκσλ 

εηδηθεπκέλσλ βνεζψλ, ππφ ηελ επνπηεία, ηελ θαζνδήγεζε θαη κε επζχλε ηνπ 

επίζεκνπ θηελίαηξνπ, θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ αλεμάξηεηε νκάδα επηζεψξεζεο ηεο 

αξκφδηαο αξρήο ζηελ επηρείξεζε, εθφζνλ έρνπλ θαηαξηηζζεί κε παξφκνην ηξφπν φπσο 

νη επίζεκνη βνεζνί θαη έρνπλ ππνβιεζεί ζηηο ίδηεο εμεηάζεηο. Ο επίζεκνο θηελίαηξνο 

είλαη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε παξψλ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο επηζεψξεζεο πξηλ θαη 

κεηά ηε ζθαγή, επηβιέπεη απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη δηελεξγεί ηαθηηθά ειέγρνπο 

επηδφζεσλ γηα λα δηαζθαιίζεη φηη νη επηδφζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ζθαγείνπ 

αληαπνθξίλνληαη ζηα εηδηθά θξηηήξηα πνπ έρεη νξίζεη ε αξκφδηα αξρή θαη ηεθκεξηψλεη 

ηα απνηειέζκαηα απηψλ ησλ ειέγρσλ επηδφζεσλ. 

Λεπηνκεξείο δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηνπο ειέγρνπο επηδφζεσλ ζεζπίδνληαη 

ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 18. ε πεξίπησζε πνπ νη ζπλζήθεο πγηεηλήο 

ηεο επηρείξεζεο επηδεηλψλνληαη σο απνηέιεζκα ηεο εξγαζίαο απηνχ ηνπ πξνζσπηθνχ 

ή ζε πεξίπησζε πνπ απηφ ην πξνζσπηθφ δελ εθηειεί ζσζηά ηα θαζήθνληά ηνπ ή 

εθηειεί ηα θαζήθνληά ηνπ κε ηξφπν ν νπνίνο δελ θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθφο απφ ηελ 

αξκφδηα αξρή, αληηθαζίζηαηαη απφ επίζεκνπο εηδηθεπκέλνπο βνεζνχο. 

Δμάιινπ, ζηελ επηρείξεζε πξέπεη λα ππάξρεη ζαθήο δηαρσξηζκφο ησλ 

αξκνδηνηήησλ παξαγσγήο θαη ειέγρνπ θαη ε επηρείξεζε πνπ επηζπκεί λα 
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ρξεζηκνπνηήζεη ππαιιήινπο ηεο γηα ηνπο ειέγρνπο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη δηεζλψο 

αλαγλσξηζκέλε πηζηνπνίεζε. 

β) Ζ αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο απνθαζίδεη θαηαξρήλ θαη θαηά 

πεξίπησζε εάλ ζα επηηξέςεη ηελ εθαξκνγή ηνπ πξναλαθεξφκελνπ ζπζηήκαηνο. ε 

πεξίπησζε πνπ ην θξάηνο κέινο απνθαζίζεη θαηαξρήλ λα εθαξκφζεη απηφ ην 

ζχζηεκα, ελεκεξψλεη ηελ Δπηηξνπή ζρεηηθά κε απηήλ ηελ απφθαζε θαη κε ηνπο 

ζπλαθείο φξνπο. Γηα ηηο επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ θξάηνπο κέινπο, ζην νπνίν 

εθαξκφδεηαη ην πξναλαθεξφκελν ζχζηεκα, ππάξρεη ειεπζεξία επηινγήο σο πξνο ηελ 

πξαγκαηηθή εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο. Οη επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ δελ αλαγθάδνληαη 

απφ ηελ αξκφδηα αξρή λα εθαξκφζνπλ ην πξναλαθεξφκελν ζχζηεκα. Δάλ ε αξκφδηα 

αξρή δελ έρεη πεηζηεί φηη κηα επηρείξεζε ηξνθίκσλ πιεξνί ηηο απαηηήζεηο, ην ζχζηεκα 

δελ εθαξκφδεηαη ζηελ ελ ιφγσ επηρείξεζε. Πξνθεηκέλνπ απηφ λα αμηνινγεζεί, ε 

αξκφδηα αξρή δηελεξγεί αλάιπζε ηεο ηεθκεξίσζεο ηεο παξαγσγήο θαη ησλ ειέγρσλ, 

ηνπ ηνκέα δξαζηεξηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο, ηεο κέρξη ηψξα ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ, 

ηεο πξαγκαηνγλσζίαο, ηεο επαγγεικαηηθήο δενληνινγίαο θαη ηνπ αηζζήκαηνο επζχλεο 

ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ζθαγείνπ φζνλ αθνξά δεηήκαηα αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ 

θαζψο θαη άιισλ ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ. 

 

Β. ΔΗΓΗΚΑ ΚΑΘΖΚΟΝΣΑ ΓΔΗΓΜΑΣΟΛΖΦΗΑ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟΤ 

Σν πξνζσπηθφ ηνπ ζθαγείνπ πνπ έρεη ιάβεη εηδηθή θαηάξηηζε, ππφ ηελ 

επίβιεςε ηνπ επίζεκνπ θηεληάηξνπ, δχλαηαη, ππφ ηελ επζχλε θαη ηελ επίβιεςε ηνπ 

επίζεκνπ θηεληάηξνπ, λα δηελεξγεί εηδηθέο δεηγκαηνιεςίεο θαη ειέγρνπο ζε παληφο 

είδνπο δψα. 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ IV: ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 

 

Α. ΔΠΗΖΜΟΗ ΚΣΖΝΗΑΣΡΟΗ 

Ζ αξκφδηα αξρή δχλαηαη λα δηνξίδεη σο επηζήκνπο θηεληάηξνπο κφλνλ ηνπο 

θηεληάηξνπο πνπ έρνπλ επηηχρεη ζε εμεηάζεηο. Ζ αξκφδηα αξρή ππνρξενχηαη λα 

δηνξγαλψλεη ηηο εμεηάζεηο. θνπφο ησλ εμεηάζεσλ είλαη λα βεβαησζεί ε γλψζε ησλ 

αθφινπζσλ ζεκάησλ ζην κέηξν πνπ απαηηείηαη αλάινγα κε ην ηζηνξηθφ θαη ηα 

πξνζφληα ηνπ θηεληάηξνπ: 
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α) εζληθή θαη θνηλνηηθή λνκνζεζία ζρεηηθά κε ηελ θηεληαηξηθή δεκφζηα πγεία, 

ηελ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ, ηελ νξζή κεηαρείξηζε ησλ δψσλ θαη ηηο θαξκαθεπηηθέο 

νπζίεο∙ 

β) αξρέο ηεο θνηλήο γεσξγηθήο πνιηηηθήο, κέηξα γηα ηελ αγνξά, επηζηξνθέο 

θαηά ηελ εμαγσγή θαη αλίρλεπζε ηεο απάηεο(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ γεληθνχ 

πιαηζίνπ:ΠΟΔ, πγεηνλνκηθή θαη θπηνυγεηνλνκηθή πξνζηαζία, Codex Alimentarius, 

ΓΓΔ)∙ 

γ) βαζηθέο αξρέο ηεο επεμεξγαζίαο ηξνθίκσλ θαη ηεο ηερλνινγίαο ηξνθίκσλ 

δ) αξρέο, έλλνηεο θαη κέζνδνη νξζήο παξαζθεπαζηηθήο πξαθηηθήο θαη 

δηαρείξηζεο πνηφηεηαο 

ε) δηαρείξηζε πνηφηεηαο πξηλ ηε ζπγθνκηδή (νξζέο γεσξγηθέο πξαθηηθέο)∙ 

ζη) πξνψζεζε θαη ρξήζε ηεο πγηεηλήο ηξνθίκσλ θαη ηεο αζθάιεηαο πνπ αθνξά 

ηα ηξφθηκα (νξζέο πξαθηηθέο πγηεηλήο)∙ 

δ) αξρέο, έλλνηεο θαη κέζνδνη αλάιπζεο θηλδχλνπ∙ 

ε) αξρέο, έλλνηεο θαη κέζνδνη ηνπ ζπζηήκαηνο HACCP, ρξήζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο HACCP ζε φιε ηελ αιπζίδα παξαγσγήο ηξνθίκσλ∙ 

ζ) πξφιεςε θαη έιεγρνο ησλ ηξνθηκνγελψλ θηλδχλσλ γηα ηελ πγεία ηνπ 

αλζξψπνπ∙ 

η) δπλακηθή ησλ δσηθψλ πιεζπζκψλ, φζνλ αθνξά ηε ινίκσμε θαη ηε 

δειεηεξίαζε∙ 

ηα) δηαγλσζηηθή επηδεκηνινγία∙ 

ηβ) ζπζηήκαηα ειέγρνπ θαη παξαθνινχζεζεο∙ 

ηγ) έιεγρνο θαη θαλνληζηηθή αμηνιφγεζε ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο ηεο 

αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ∙ 

ηδ) αξρέο θαη δηαγλσζηηθέο εθαξκνγέο ζχγρξνλσλ κεζφδσλ ειέγρνπ∙ 

ηε) ηερλνινγίεο ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο επηθνηλσλίαο ζε ζρέζε κε ηελ 

θηεληαηξηθή δεκφζηα πγεία∙ 

ηζη) ρεηξηζκφο δεδνκέλσλ θαη εθαξκνγέο ηεο βηνζηαηηζηηθήο∙ 

ηδ) έξεπλεο γηα ηελ εθδήισζε ηξνθηκνγελψλ λφζσλ ζε αλζξψπνπο∙ 

ηε) ζρεηηθά δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο ΜΔ∙ 

ηζ) πξνζηαζία ησλ δψσλ θαηά ηελ παξαγσγή, ηε κεηαθνξά θαη ηε ζθαγή∙ 

θ) πεξηβαιινληηθά ζέκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηελ παξαγσγή ηξνθίκσλ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ)∙ 

θα) αξρή ηεο πξνθχιαμεο θαη αλεζπρίεο ησλ θαηαλαισηψλ θαη  
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θβ) αξρέο ηεο θαηάξηηζεο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ εξγάδεηαη ζηελ αιπζίδα 

παξαγσγήο. 

Οη ππνςήθηνη κπνξνχλ λα απνθηνχλ ηηο απαηηνχκελεο γλψζεηο ζην πιαίζην 

ηεο βαζηθήο θηεληαηξηθήο ηνπο θαηάξηηζεο, ή κέζσ θαηάξηηζεο πνπ ιακβάλεηαη ή 

επαγγεικαηηθήο πείξαο πνπ απνθηάηαη κεηά ηελ απφθηεζε δηπιψκαηνο θηεληάηξνπ. 

Ζ αξκφδηα αξρή δχλαηαη λα δηνξγαλψλεη δηαθνξεηηθέο εμεηάζεηο, γηα λα 

ιακβάλεηαη ππφςε ην ηζηνξηθφ ησλ ππνςεθίσλ. 

Δληνχηνηο, φηαλ ε αξκφδηα αξρή βεβαηνχηαη φηη έλαο ππνςήθηνο έρεη 

απνθηήζεη φιεο ηηο απαηηνχκελεο γλψζεηο ζην πιαίζην παλεπηζηεκηαθνχ ηίηινπ ή 

ζπλερίδνληαο ηελ εθπαίδεπζή ηνπ κέρξη ηελ απφθηεζε κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ, δχλαηαη 

λα παξαηηεζεί ηεο απαίηεζεο ησλ εμεηάζεσλ. 

Ο θηελίαηξνο πξέπεη λα είλαη ηθαλφο γηα δηεπηζηεκνληθή ζπλεξγαζία. 

Δπηπξνζζέησο, θάζε επίζεκνο θηελίαηξνο πξέπεη λα παξαθνινπζήζεη 

ηνπιάρηζηνλ 200 ψξεο δνθηκαζηηθήο πξαθηηθήο θαηάξηηζεο πξνηνχ αξρίζεη λα 

εξγάδεηαη αλεμάξηεηα. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απηήο, ν δφθηκνο θηελίαηξνο 

εξγάδεηαη ππφ ηελ επίβιεςε ππεξεηνχλησλ επηζήκσλ θηεληάηξσλ ζθαγείσλ, 

εξγαζηεξίσλ ηεκαρηζκνχ, ζηαζκψλ επηζεψξεζεο λσπνχ θξέαηνο θαη 

εθκεηαιιεχζεσλ. Ζ θαηάξηηζε πξέπεη λα θαιχπηεη, ηδίσο, ηνλ έιεγρν ησλ 

ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο ηεο αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ. 

Ο επίζεκνο θηελίαηξνο ππνρξενχηαη λα εθζπγρξνλίδεη ηηο γλψζεηο ηνπ θαη λα 

ελεκεξψλεηαη γηα ηηο λέεο εμειίμεηο κε ηαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζπλερνχο 

επηκφξθσζεο θαη επαγγεικαηηθή βηβιηνγξαθία. Αθφκε, φηαλ απηφ είλαη δπλαηφλ, λα 

αλαιακβάλεη δξαζηεξηφηεηεο ζπλερνχο επηκφξθσζεο ζε εηήζηα βάζε 

Οη θηελίαηξνη πνπ έρνπλ ήδε δηνξηζηεί σο επίζεκνη θηελίαηξνη πξέπεη λα 

έρνπλ επαξθείο γλψζεηο ζηα ζέκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζην ζεκείν β. Δθφζνλ 

ρξεηάδεηαη, ππνρξενχληαη λα απνθηνχλ ηηο γλψζεηο απηέο κέζσ δξαζηεξηνηήησλ 

ζπλερνχο θαηάξηηζεο. Ζ αξκφδηα αξρή ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη ηα δένληα πξνο 

ηνχην κέηξα. 

 

Β. ΔΠΗΖΜΟΗ ΒΟΖΘΟΗ 

Ζ αξκφδηα αξρή επηηξέπεηαη λα δηνξίδεη σο επίζεκνπο βνεζνχο κφλνλ ηα 

άηνκα πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζε θαηάξηηζε θαη έρνπλ επηηχρεη ζε εμεηάζεηο, ζχκθσλα 

κε ηηο αθφινπζεο απαηηήζεηο: 
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Ζ αξκφδηα αξρή δηνξγαλψλεη ηηο εμεηάζεηο απηέο. Πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ 

δεθηνί ζηηο εμεηάζεηο, νη ππνςήθηνη απνδεηθλχνπλ φηη έρνπλ: 

α) ηνπιάρηζηνλ 500 ψξεο ζεσξεηηθήο θαηάξηηζεο θαη ηνπιάρηζηνλ 400 ψξεο 

πξαθηηθήο εμάζθεζεο, πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη ζε ζθαγεία θαη εγθαηαζηάζεηο 

ηεκαρηζκνχ, ππφ ηελ επίβιεςε επίζεκνπ θηεληάηξνπ, θαη ζε άιιεο ζπλαθείο 

εγθαηαζηάζεηο  

β) ηελ πξφζζεηε θαηάξηηζε πνπ απαηηείηαη, γηα λα κπνξνχλ νη επίζεκνη 

βνεζνί λα εθηεινχλ ζσζηά ηα θαζήθνληά ηνπο. 

Ζ θαηάξηηζε θαη νη εμεηάζεηο πξέπεη λα αθνξνχλ θπξίσο ην θφθθηλν θξέαο ή 

ην θξέαο πνπιεξηθψλ. Χζηφζν, άηνκα πνπ θαηαξηίδνληαη γηα ηε κία απφ ηηο δχν 

θαηεγνξίεο θαη έρνπλ επηηχρεη ζηηο εμεηάζεηο, κπνξνχλ απιψο λα παξαθνινπζνχλ 

ζπλεπηπγκέλε θαηάξηηζε γηα λα δψζνπλ εμεηάζεηο γηα ηελ άιιε θαηεγνξία. Ζ 

θαηάξηηζε θαη νη εμεηάζεηο πξέπεη λα αθνξνχλ ηα άγξηα ζεξάκαηα, ηα εθηξεθφκελα 

ζεξάκαηα θαη ηα ιαγφκνξθα, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε. 

Ζ θαηάξηηζε ησλ επίζεκσλ βνεζψλ πξέπεη λα θαιχπηεη ηα αθφινπζα ζέκαηα, 

ε γλψζε ησλ νπνίσλ πξέπεη λα βεβαηψλεηαη κε ηηο αθφινπζεο εμεηάζεηο: 

α) ζε ζρέζε κε ηηο εθκεηαιιεχζεηο: 

i) ζεσξεηηθφ ζθέινο: 

— εμνηθείσζε κε ηνλ θηελνηξνθηθφ θιάδν - νξγάλσζε, κέζνδνη παξαγσγήο, 

δηεζλέο εκπφξην θ.ιπ., 

— νξζέο θηελνηξνθηθέο πξαθηηθέο, 

— βαζηθέο γλψζεηο λφζσλ, ηδίσο ησλ δσνλφζσλ - ηνί, βαθηήξηα, παξάζηηα 

θ.ιπ., 

— παξαθνινχζεζε λφζσλ, ρξήζε θαξκάθσλ θαη εκβνιίσλ, έιεγρνο 

θαηαινίπσλ, 

— επηζεψξεζε πγηεηλήο θαη πγείαο, 

— νξζή κεηαρείξηζε ησλ δψσλ ζην αγξφθηεκα θαη θαηά ηε κεηαθνξά, 

— πεξηβαιινληηθέο απαηηήζεηο - ζηα θηίξηα, ζηα αγξνθηήκαηα θαη γεληθά, 

— ζρεηηθέο λνκηθέο, θαλνληζηηθέο θαη δηνηθεηηθέο δηαηάμεηο, 

— αλεζπρίεο ησλ θαηαλαισηψλ θαη πνηνηηθφο έιεγρνο∙ 

ii) πξαθηηθφ ζθέινο: 

— επηζθέςεηο ζε εθκεηαιιεχζεηο δηαθφξσλ ηχπσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

δηάθνξεο κεζφδνπο εθηξνθήο,__ 

— επηζθέςεηο ζε εγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο, 
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— παξαηήξεζε θφξησζεο θαη εθθφξησζεο δψσλ, 

— εξγαζηεξηαθέο επηδείμεηο, 

— θηεληαηξηθνί έιεγρνη, 

— ηεθκεξίσζε∙ 

β) ζε ζρέζε κε ηα ζθαγεία θαη ηα εξγαζηήξηα ηεκαρηζκνχ: 

i) ζεσξεηηθφ ζθέινο: 

— εμνηθείσζε κε ηε βηνκεραλία ηνπ θξέαηνο - νξγάλσζε, κέζνδνη 

παξαγσγήο, δηεζλέο εκπφξην θαη ηερλνινγίεο ζθαγήο θαη ηεκαρηζκνχ, 

— βαζηθέο γλψζεηο πγηεηλήο θαη νξζψλ πξαθηηθψλ πγηεηλήο θαη εηδηθφηεξα ηεο 

βηνκεραληθήο πγηεηλήο, ηεο πγηεηλήο ηεο ζθαγήο, ηνπ ηεκαρηζκνχ θαη ηεο 

απνζήθεπζεο, θαη ηεο πγηεηλήο θαηά ηελ εξγαζία, 

— ζχζηεκα HACCP θαη έιεγρνο ησλ δηαδηθαζηψλ HACCP, 

— νξζή κεηαρείξηζε ησλ δψσλ θαηά ηελ εθθφξησζε κεηά ηε κεηαθνξά θαη 

ζην ζθαγείν, 

— βαζηθέο γλψζεηο αλαηνκίαο θαη θπζηνινγίαο ησλ ζθαδφκελσλ δψσλ, 

— βαζηθέο γλψζεηο παζνινγίαο ησλ ζθαδφκελσλ δψσλ, 

— βαζηθέο γλψζεηο ηεο παζνινγηθήο αλαηνκίαο ησλ ζθαδφκελσλ δψσλ, 

— ζρεηηθέο γλψζεηο πνπ αθνξνχλ ηηο ΜΔ θαζψο θαη άιιεο ζεκαληηθέο 

δσνλφζνπο θαη δσνλνζνγφλνπο παξάγνληεο, 

— γλψζε ησλ κεζφδσλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ζθαγήο, επηζεψξεζεο, 

πξνεηνηκαζίαο, πξψηεο θαη δεχηεξεο ζπζθεπαζίαο θαη κεηαθνξάο ηνπ λσπνχ 

θξέαηνο, 

— βαζηθέο γλψζεηο κηθξνβηνινγίαο, 

— επηζεψξεζε πξν ηεο ζθαγήο, 

— εμέηαζε γηα ηξηρηλίαζε, 

— επηζεψξεζε κεηά ηε ζθαγή, 

— δηνηθεηηθά θαζήθνληα, 

— γλψζε ησλ ζρεηηθψλ λνκηθψλ, θαλνληζηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ δηαηάμεσλ, 

— δηαδηθαζία δεηγκαηνιεςίαο, 

— ζέκαηα απάηεο∙ 

ii) πξαθηηθφ ζθέινο: 

— ηαπηνπνίεζε ησλ δψσλ, 

— έιεγρνη ειηθίαο, 

— εμέηαζε θαη εθηίκεζε ησλ ζθαδφκελσλ δψσλ, 
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— επηζεψξεζε κεηά ηε ζθαγή ζε ζθαγείν, 

— εμέηαζε γηα ηξηρηλίαζε, 

— αλαγλψξηζε ηνπ είδνπο ηνπ δψνπ κε ηελ εμέηαζε ραξαθηεξηζηηθψλ κεξψλ 

ηνπ δψνπ, 

— αλαγλψξηζε θαη ζρνιηαζκφο κεξψλ ησλ ζθαδφκελσλ δψσλ, ζηα νπνία 

έρνπλ επέιζεη κεηαβνιέο, 

— έιεγρνο πγηεηλήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ειέγρνπ ησλ νξζψλ 

πξαθηηθψλ πγηεηλήο θαη ησλ δηαδηθαζηψλ HACCP, 

— θαηαγξαθή ησλ απνηειεζκάησλ ηεο επηζεψξεζεο πξηλ απφ ηε ζθαγή, 

— δεηγκαηνιεςία, 

— ηρλειαζηκφηεηα ηνπ θξέαηνο, 

— ηεθκεξίσζε. 

Οη επίζεκνη βνεζνί πξέπεη λα εθζπγρξνλίδνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο θαη λα 

ελεκεξψλνληαη γηα ηηο λέεο εμειίμεηο κε ηαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζπλερνχο 

επηκφξθσζεο θαη κε επαγγεικαηηθή βηβιηνγξαθία. Ο επίζεκνο βνεζφο νθείιεη, φηαλ 

απηφ είλαη δπλαηφλ, λα αλαιακβάλεη δξαζηεξηφηεηεο ζπλερνχο επηκφξθσζεο ζε 

εηήζηα βάζε. 

Σα άηνκα πνπ έρνπλ ήδε δηνξηζηεί σο επίζεκνη βνεζνί ππνρξενχληαη λα έρνπλ 

επαξθείο γλψζεηο ζηα ζέκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξαπάλσ παξάγξαθν. Δθφζνλ 

ρξεηάδεηαη, νθείινπλ λα απνθηνχλ ηηο γλψζεηο απηέο κέζσ δξαζηεξηνηήησλ ζπλερνχο 

θαηάξηηζεο. Ζ αξκφδηα αξρή ιακβάλεη ηα δένληα πξνο ηνχην κέηξα. 

Δληνχηνηο, φηαλ επίζεκνη βνεζνί δηελεξγνχλ κφλν δεηγκαηνιεςία θαη 

αλάιπζε πνπ ζπλδένληαη κε εμεηάζεηο γηα ηξηρηλίαζε, ε αξκφδηα αξρή ρξεηάδεηαη 

κφλν λα εμαζθαιίδεη φηη έρνπλ θαηαξηηζζεί θαηαιιήισο γηα ηα θαζήθνληα απηά. 
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ΣΜΖΜΑ ΗV: ΔΗΓΗΚΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ I: ΚΑΣΟΗΚΗΓΗΑ ΒΟΟΔΗΓΖ 

 

Α. ΒΟΟΔΗΓΖ ΖΛΗΚΗΑ ΚΑΣΧ ΣΧΝ ΔΞΗ ΔΒΓΟΜΑΓΧΝ 

Σα ζθάγηα θαη ηα εληφζζηα ησλ βννεηδψλ ειηθίαο κηθξφηεξεο ησλ έμη 

εβδνκάδσλ πξέπεη λα ππνβάιινληαη ζηηο αθφινπζεο δηαδηθαζίεο επηζεψξεζεο κεηά 

ηε ζθαγή: 

1. καθξνζθνπηθή εμέηαζε ηεο θεθαιήο θαη ηνπ ιαηκνχ∙ ηνκή θαη εμέηαζε ησλ 

νπηζζνθαξπγγηθψλ ιεκθνγαγγιίσλ (Lnnretropharyngiales)∙ εμέηαζε ηνπ ζηφκαηνο 

θαη ησλ παξηζζκίσλ∙ ςειάθεζε ηεο γιψζζαο∙ αθαίξεζε ησλ ακπγδαιψλ∙ 

2. καθξνζθνπηθή εμέηαζε ησλ πλεπκφλσλ, ηεο ηξαρείαο θαη ηνπ νηζνθάγνπ∙ 

ςειάθεζε ησλ πλεπκφλσλ∙ ηνκή θαη εμέηαζε ησλ βξνγρηθψλ θαη κεζνπλεπκφλησλ 

ιεκθνγαγγιίσλ (Lnn. bifurcationes, eparteriales και mediastinales). Ζ ηξαρεία θαη νη 

θπξηφηεξεο βξνγρηθέο δηαθιαδψζεηο πξέπεη λα δηαλνίγνληαη θαηά κήθνο θαη νη 

πλεχκνλεο λα ηέκλνληαη ζην ηειεπηαίν ηνπο ηξηηεκφξην, θαζέησο πξνο ηνλ κεγάιν 

άμνλά ηνπο∙ νη ηνκέο απηέο δελ είλαη απαξαίηεηεο, φηαλ νη πλεχκνλεο απνθιείνληαη 

απφ ηελ θαηαλάισζε απφ ηνλ άλζξσπν∙ 

3. καθξνζθνπηθή εμέηαζε ηνπ πεξηθαξδίνπ θαη ηεο θαξδηάο, ε νπνία ηέκλεηαη 

θαηά κήθνο, ψζηε λα δηαλνίγνληαη νη θνηιίεο θαη λα ηέκλεηαη ην κεζνθνηιηαθφ 

δηάθξαγκα∙ 

4. καθξνζθνπηθή εμέηαζε ηνπ δηαθξάγκαηνο∙ 

5. καθξνζθνπηθή εμέηαζε ηνπ ήπαηνο θαη ησλ ιεκθνγαγγιίσλ ηεο πχιεο ηνπ 

ήπαηνο θαη ηνπ παγθξέαηνο (Lnn portales)ςειάθεζε θαη, εάλ είλαη αλαγθαίν, ηνκή 

ηνπ ήπαηνο θαη ησλ ιεκθνγαγγιίσλ ηνπ∙ 

6. καθξνζθνπηθή εμέηαζε ηνπ γαζηξεληεξηθνχ ζσιήλα, ηνπ κεζεληεξίνπ, ησλ 

ζηνκαρηθψλ θαη κεζεληεξίσλ ιεκθνγαγγιίσλ (Lnn. gastrici, mesenterici, craniales 

θαη caudales)∙ ςειάθεζε θαη, εάλ είλαη αλαγθαίν, ηνκή ησλ ζηνκαρηθψλ θαη 

κεζεληεξίσλ ιεκθνγαγγιίσλ∙ 

7. καθξνζθνπηθή εμέηαζε θαη, αλ είλαη αλαγθαίν, ςειάθεζε ηεο ζπιήλαο∙ 

8. καθξνζθνπηθή εμέηαζε ησλ λεθξψλ∙ ηνκή, εάλ είλαη αλαγθαίν, ησλ λεθξψλ 

θαη ησλ λεθξηθψλ ιεκθνγαγγιίσλ (Lnn. renales)∙ 

9. καθξνζθνπηθή εμέηαζε ηνπ ππεδσθφηνο θαη ηνπ πεξηηνλαίνπ∙ 
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10. καθξνζθνπηθή εμέηαζε θαη ςειάθεζε ηεο νκθαιηθήο ρψξαο θαη ησλ 

αξζξψζεσλ. ε πεξίπησζε ακθηβνιηψλ, ε νκθαιηθή ρψξα πξέπεη λα ηέκλεηαη θαη νη 

αξζξψζεηο λα δηαλνίγνληαη∙ πξέπεη λα εμεηάδεηαη ην αξζξηθφ πγξφ. 

 

Β. ΒΟΟΔΗΓΖ ΖΛΗΚΗΑ ΑΝΧ ΣΧΝ ΔΞΗ ΔΒΓΟΜΑΓΧΝ 

Σα ζθάγηα θαη ηα εληφζζηα ησλ βννεηδψλ ειηθίαο κεγαιχηεξεο ησλ έμη 

εβδνκάδσλ πξέπεη λα ππνβάιινληαη ζηηο αθφινπζεο δηαδηθαζίεο επηζεψξεζεο κεηά 

ηε ζθαγή: 

1. καθξνζθνπηθή εμέηαζε ηεο θεθαιήο θαη ηνπ ιαηκνχ∙ ηνκή θαη εμέηαζε ησλ 

ππνγλάζησλ, νπηζζνθαξπγγηθψλ θαη παξσηίδεησλ ιεκθνγαγγιίσλ 

(Lnnretropharyngiales, mandibulares και parotidei)∙ εμέηαζε ησλ έμσ καζεηήξσλ, 

ζηνπο νπνίνπο πξέπεη λα γίλνληαη δχν ηνκέο παξάιιειεο πξνο ηελ θάησ γλάζν, θαη 

ησλ έζσ καζεηήξσλ (έζσ πηεξπγνεηδείο κχεο), νη νπνίνη πξέπεη λα ηέκλνληαη ζην ίδην 

επίπεδν. Ζ γιψζζα πξέπεη λα απειεπζεξψλεηαη θαηά ηξφπν πνπ λα επηηξέπεη ηελ 

ιεπηνκεξή καθξνζθνπηθή εμέηαζε ηνπ ζηφκαηνο θαη ησλ παξηζζκίσλ θαη πξέπεη θαη 

ε ίδηα λα εμεηάδεηαη καθξνζθνπηθά θαη λα ςειαθείηαη. Οη ακπγδαιέο πξέπεη λα 

αθαηξνχληαη∙ 

2. εμέηαζε ηεο ηξαρείαο θαη ηνπ νηζνθάγνπ∙ καθξνζθνπηθή εμέηαζε θαη 

ςειάθεζε ησλ πλεπκφλσλ∙ ηνκή θαη εμέηαζε ησλ βξνγρηθψλ θαη κεζνπλεπκφλησλ 

ιεκθνγαγγιίσλ (Lnn. bifucationes, eparteriales και mediastinales). Ζ ηξαρεία θαη νη 

θπξηφηεξεο βξνγρηθέο δηαθιαδψζεηο πξέπεη λα δηαλνίγνληαη θαηά κήθνο θαη νη 

πλεχκνλεο λα ηέκλνληαη ζην ηειεπηαίν ηνπο ηξηηεκφξην, θαζέησο πξνο ηνλ κεγάιν 

άμνλά ηνπο∙ νη ηνκέο απηέο δελ είλαη απαξαίηεηεο φηαλ νη πλεχκνλεο απνθιείνληαη 

απφ ηελ θαηαλάισζε απφ ηνλ άλζξσπν∙ 

3. καθξνζθνπηθή εμέηαζε ηνπ πεξηθαξδίνπ θαη ηεο θαξδίαο, ε νπνία ηέκλεηαη 

θαηά κήθνο, ψζηε λα δηαλνίγνληαη νη θνηιίεο θαη λα ηέκλεηαη ην κεζνθνηιηαθφ∙ 

4. καθξνζθνπηθή εμέηαζε ηνπ δηαθξάγκαηνο∙ 

5. καθξνζθνπηθή εμέηαζε θαη ςειάθεζε ηνπ ήπαηνο θαη ησλ ιεκθνγαγγιίσλ 

ηεο πχιεο ηνπ ήπαηνο θαη ηνπ παγθξέαηνο (Lnn portales)∙ ηνκή ηεο γαζηξηθήο 

επηθάλεηαο ηνπ ήπαηνο θαη ηεο βάζεο ηνπ θεξθνθφξνπ ινβνχ γηα ηελ εμέηαζε ησλ 

ρνιεθφξσλ νδψλ∙ 

6. καθξνζθνπηθή εμέηαζε ηνπ γαζηξεληεξηθνχ ζσιήλα, ηνπ κεζεληεξίνπ, ησλ 

ζηνκαρηθψλ θαη κεζεληεξίσλ ιεκθνγαγγιίσλ (Lnn. gastrici, mesenterici, craniales 
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θαη caudales)∙ ςειάθεζε θαη, εάλ είλαη αλαγθαίν, ηνκή ησλ ζηνκαρηθψλ θαη 

κεζεληεξίσλ ιεκθνγαγγιίσλ∙ 

7. καθξνζθνπηθή εμέηαζε θαη, αλ είλαη αλαγθαίν, ςειάθεζε ηεο ζπιήλαο∙ 

8. καθξνζθνπηθή εμέηαζε ησλ λεθξψλ θαη ηνκή, εάλ είλαη αλαγθαίν, ησλ 

λεθξψλ θαη ησλ ιεκθνγαγγιίσλ ηνπο (Lnn. renales)∙ 

9. καθξνζθνπηθή εμέηαζε ηνπ ππεδσθφηνο θαη ηνπ πεξηηνλαίνπ∙ 

10. καθξνζθνπηθή εμέηαζε ησλ γελλεηηθψλ νξγάλσλ (πιελ ηνπ πένπο, εάλ 

έρεη ήδε απνξξηθζεί)∙ 

11. καθξνζθνπηθή εμέηαζε θαη, εάλ είλαη αλαγθαίν, ςειάθεζε θαη ηνκή ηνπ 

καζηνχ θαη ησλ ιεκθνγαγγιίσλ ηνπ (Lnn. supramammarii). 

ηηο αγειάδεο, θάζε εκηκφξην ηνπ καζηνχ δηαλνίγεηαη δηα καθξάο θαη βαζείαο 

ηνκήο κέρξη ηνπο γαιαθηνθφξνπο θφιπνπο (sinus lactiferes) θαη πξέπεη λα 

εληέκλνληαη ηα ιεκθνγάγγιηα ηνπ καζηνχ, εθηφο εάλ ν καζηφο απνθιείεηαη απφ ηελ 

θαηαλάισζε απφ ηνλ άλζξσπν. 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΗΗ: ΚΑΣΟΗΚΗΓΗΑ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΑ 

Σα ζθάγηα θαη ηα εληφζζηα ησλ αηγνπξνβάησλ πξέπεη λα ππνβάιινληαη ζηηο 

αθφινπζεο δηαδηθαζίεο επηζεψξεζεο κεηά ηε ζθαγή: 

1. καθξνζθνπηθή εμέηαζε ηεο θεθαιήο κεηά ηελ εθδνξά θαη, ζε πεξίπησζε 

ακθηβνιίαο, εμέηαζε ηνπ ιαηκνχ, ηνπ ζηφκαηνο, ηεο γιψζζαο θαη ησλ 

νπηζζνθαξπγγηθψλ θαη παξσηίδεησλ ιεκθνγαγγιίσλ. Με ηελ επηθχιαμε ησλ θαλφλσλ 

γηα ηελ πγεία ησλ δψσλ, νη εμεηάζεηο απηέο δελ είλαη απαξαίηεηεο, εάλ ε αξκφδηα 

αξρή είλαη ζε ζέζε λα εγγπεζεί φηη ε θεθαιή, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο γιψζζαο θαη 

ηνπ κπαινχ, δελ πξννξίδεηαη γηα θαηαλάισζε απφ ηνλ άλζξσπν∙ 

2. καθξνζθνπηθή εμέηαζε ησλ πλεπκφλσλ, ηεο ηξαρείαο θαη ηνπ νηζνθάγνπ∙ 

ςειάθεζε ησλ πλεπκφλσλ θαη ησλ βξνγρηθψλ θαη κεζνπλεπκφλησλ ιεκθνγαγγιίσλ 

(Lnn. bifucationes, eparteriales και mediastinales)∙ ζε πεξίπησζε ακθηβνιίαο, ηα ελ 

ιφγσ φξγαλα θαη ιεκθνγάγγιηα πξέπεη λα ηέκλνληαη θαη λα εμεηάδνληαη∙ 

3. καθξνζθνπηθή εμέηαζε ηνπ πεξηθαξδίνπ θαη ηεο θαξδίαο∙ ζε πεξίπησζε 

ακθηβνιίαο, ε θαξδηά πξέπεη λα ηέκλεηαη θαη λα εμεηάδεηαη∙ 

4. καθξνζθνπηθή εμέηαζε ηνπ δηαθξάγκαηνο∙ 

5. καθξνζθνπηθή εμέηαζε ηνπ ήπαηνο θαη ησλ ιεκθνγαγγιίσλ ηεο πχιεο ηνπ 

ήπαηνο θαη ηνπ παγθξέαηνο (Lnn portales)∙ ςειάθεζε ηνπ ήπαηνο θαη ησλ 
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ιεκθνγαγγιίσλ ηνπ, ηνκή ηεο γαζηξηθήο επηθάλεηαο ηνπ ήπαηνο κε ζθνπφ ηελ 

εμέηαζε ησλ ρνιεθφξσλ νδψλ∙ 

6. καθξνζθνπηθή εμέηαζε ηνπ γαζηξεληεξηθνχ ζσιήλα, ηνπ κεζεληεξίνπ θαη 

ησλ ζηνκαρηθψλ θαη κεζεληεξίσλ ιεκθνγαγγιίσλ (Lnn. gastrici, mesenterici, 

craniales θαη caudales)∙ 

7. καθξνζθνπηθή εμέηαζε θαη, αλ είλαη αλαγθαίν, ςειάθεζε ηεο ζπιήλαο∙ 

8. καθξνζθνπηθή εμέηαζε ησλ λεθξψλ∙ ηνκή, εάλ είλαη αλαγθαίν, ησλ λεθξψλ 

θαη ησλ λεθξηθψλ ιεκθνγαγγιίσλ (Lnn. renales)∙ 

9. καθξνζθνπηθή εμέηαζε ηνπ ππεδσθφηνο θαη ηνπ πεξηηνλαίνπ∙ 

10. καθξνζθνπηθή εμέηαζε ησλ γελλεηηθψλ νξγάλσλ (πιελ ηνπ πένπο, εάλ 

έρεη ήδε απνξξηθζεί)∙ 

11. καθξνζθνπηθή εμέηαζε ηνπ καζηνχ θαη ησλ ιεκθνγαγγιίσλ ηνπ∙ 

12. καθξνζθνπηθή εμέηαζε θαη ςειάθεζε εο νκθαιηθήο ρψξαο θαη ησλ 

αξζξψζεσλ ησλ λεαξψλ δψσλ. ε πεξίπησζε ακθηβνιηψλ, ε νκθαιηθή ρψξα πξέπεη 

λα ηέκλεηαη θαη νη αξζξψζεηο λα δηαλνίγνληαη∙ πξέπεη λα εμεηάδεηαη ην αξζξηθφ πγξφ. 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΗΗΗ: ΚΑΣΟΗΚΗΓΗΑ ΜΟΝΟΠΛΑ 

Σα ζθάγηα θαη ηα εληφζζηα ησλ κνλφπισλ πξέπεη λα ππνβάιινληαη ζηηο 

αθφινπζεο δηαδηθαζίεο επηζεψξεζεο κεηά ηε ζθαγή: 

1. καθξνζθνπηθή εμέηαζε ηεο θεθαιήο θαη, κεηά ηελ ειεπζέξσζε ηεο 

γιψζζαο, ηνπ ιαηκνχ∙ ςειάθεζε θαη, εάλ είλαη αλαγθαίν, ηνκή ησλ ππνγλάζησλ, 

νπηζζνθαξπγγηθψλ θαη παξσηίδεησλ ιεκθνγαγγιίσλ (Lnn retropharyngiales, 

mandibulares και parotidei). 

Ζ γιψζζα πξέπεη λα απειεπζεξψλεηαη θαηά ηξφπν πνπ λα επηηξέπεη ηελ 

ιεπηνκεξή καθξνζθνπηθή εμέηαζε ηνπ ζηφκαηνο θαη ησλ παξηζζκίσλ θαη πξέπεη θαη 

ε ίδηα λα εμεηάδεηαη καθξνζθνπηθά θαη λα ςειαθείηαη. Οη ακπγδαιέο πξέπεη λα 

αθαηξνχληαη∙ 

2. καθξνζθνπηθή εμέηαζε ησλ πλεπκφλσλ, ηεο ηξαρείαο θαη ηνπ νηζνθάγνπ∙ 

ςειάθεζε ησλ πλεπκφλσλ∙ ςειάθεζε θαη, εάλ είλαη αλαγθαίν, ηνκή ησλ βξνγρηθψλ 

θαη κεζνπλεπκφλησλ ιεκθνγαγγιίσλ (Lnn. bifucationes, eparteriales και 

mediastinales). Ζ ηξαρεία θαη νη θπξηφηεξεο βξνγρηθέο δηαθιαδψζεηο πξέπεη λα 

δηαλνίγνληαη θαηά κήθνο θαη νη πλεχκνλεο λα ηέκλνληαη ζην ηειεπηαίν ηνπο 

ηξηηεκφξην, θαζέησο πξνο ηνλ κεγάιν άμνλά ηνπο∙ εληνχηνηο, νη ηνκέο απηέο δελ είλαη 

απαξαίηεηεο, φηαλ νη πλεχκνλεο δελ πξννξίδνληαη γηα θαηαλάισζε απφ ηνλ άλζξσπν∙ 



 32 

3. καθξνζθνπηθή εμέηαζε ηνπ πεξηθαξδίνπ θαη ηεο θαξδίαο, ε νπνία ηέκλεηαη 

θαηά κήθνο, ψζηε λα δηαλνίγνληαη νη θνηιίεο θαη λα ηέκλεηαη ην κεζνθνηιηαθφ 

δηάθξαγκα∙ 

4. καθξνζθνπηθή εμέηαζε ηνπ δηαθξάγκαηνο∙ 

5. καθξνζθνπηθή εμέηαζε, ςειάθεζε θαη, εάλ είλαη αλαγθαίν, ηνκή ηνπ 

ήπαηνο θαη ησλ ιεκθνγαγγιίσλ ηεο πχιεο ηνπ ήπαηνο θαη ηνπ παγθξέαηνο (Lnn 

portales)∙ 

6. καθξνζθνπηθή εμέηαζε ηνπ γαζηξεληεξηθνχ ζσιήλα, ηνπ κεζεληεξίνπ θαη 

ησλ ζηνκαρηθψλ θαη κεζεληεξίσλ ιεκθνγαγγιίσλ (Lnn. gastrici, mesenterici, 

craniales θαη caudales)∙ ηνκή, εάλ είλαη αλαγθαίν, ησλ ζηνκαρηθψλ θαη κεζεληεξίσλ 

ιεκθνγαγγιίσλ∙ 

7. καθξνζθνπηθή εμέηαζε θαη, αλ είλαη αλαγθαίν, ςειάθεζε ηεο ζπιήλαο 

8. καθξνζθνπηθή εμέηαζε θαη ςειάθεζε ησλ λεθξψλ∙ ηνκή, εάλ είλαη 

αλαγθαίν, ησλ λεθξψλ θαη ησλ λεθξηθψλ ιεκθνγαγγιίσλ (Lnn. renales)∙ 

9. καθξνζθνπηθή εμέηαζε ηνπ ππεδσθφηνο θαη ηνπ πεξηηνλαίνπ∙ 

10. καθξνζθνπηθή εμέηαζε ησλ γελλεηηθψλ νξγάλσλ ησλ επηβεηφξσλ ίππσλ 

(πιελ ηνπ πένπο, εάλ έρεη ήδε απνξξηθζεί) θαη ησλ θνξάδσλ∙ 

11. καθξνζθνπηθή εμέηαζε ηνπ καζηνχ θαη ησλ ιεκθνγαγγιίσλ ηνπ (Lnn. 

supramammarii) θαη, εάλ είλαη αλαγθαίν, ηνκή ησλ χπεξζελ ηνπ καζηνχ 

ιεκθνγαγγιίσλ∙ 

12. καθξνζθνπηθή εμέηαζε θαη ςειάθεζε εο νκθαιηθήο ρψξαο θαη ησλ 

αξζξψζεσλ ησλ λεαξψλ δψσλ. ε πεξίπησζε ακθηβνιηψλ, ε νκθαιηθή ρψξα πξέπεη 

λα ηέκλεηαη θαη νη αξζξψζεηο λα δηαλνίγνληαη∙ πξέπεη λα εμεηάδεηαη ην αξζξηθφ πγξφ∙ 

13. πξέπεη λα εμεηάδνληαη φια ηα γθξίδα ή ιεπθά άινγα γηα κειάλσζε θαη 

κειαλψκαηα, κε εμέηαζε ησλ κπψλ θαη ησλ ιεκθαδέλσλ (Lnn. subrhomboidei) ησλ 

ψκσλ θάησ απφ ηνλ σκνπιαηηαίν ρφλδξν, κεηά ηε ραιάξσζε ηεο πξφζθπζεο ηνπ ελφο 

ψκνπ. Οηλεθξνί πξέπεη λα απνθαιχπηνληαη θαη λα εμεηάδνληαη κε ηνκή ζε φιν ην 

λεθξφ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ IV: ΚΑΣΟΗΚΗΓΗΟΗ ΥΟΗΡΟΗ 

 

Α. ΔΠΗΘΔΧΡΖΖ ΠΡΗΝ ΑΠΟ ΣΖ ΦΑΓΖ 

1. Ζ αξκφδηα αξρή δχλαηαη λα απνθαζίζεη φηη νη ρνίξνη πνπ πξννξίδνληαη γηα 

ζθαγή ππνβάιινληαη ζε επηζεψξεζε πξνο ηεο ζθαγήο ζηελ εθκεηάιιεπζε 

πξνέιεπζεο. ηελ πεξίπησζε απηήλ, ε ζθαγή παξηίδαο ρνίξσλ απφ κηα εθκεηάιιεπζε 

επηηξέπεηαη κφλνλ εθφζνλ: 

α) ζπλνδεχνληαη απφ ην πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο θαη 

β) ηεξνχληαη νη απαηηήζεηο ησλ παξαγξάθσλ 2 έσο 5. 

2. Ζ επηζεψξεζε πξηλ απφ ηε ζθαγή ζηελ εθκεηάιιεπζε πξνέιεπζεο πξέπεη 

λα πεξηιακβάλεη: 

α) έιεγρν ησλ κεηξψσλ ή ησλ εγγξάθσλ ζηελ εθκεηάιιεπζε, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ ηξνθηθή αιπζίδα∙ 

β) εμέηαζε ησλ ρνίξσλ γηα λα θξηζεί θαηά πφζνλ: 

i) πάζρνπλ απφ λφζν ή πάζεζε πνπ κπνξεί λα κεηαδνζεί ζηνλ άλζξσπν ή ζηα 

δψα κέζσ ηνπ ρεηξηζκνχ ή ηεο θαηαλάισζεο ηνπ θξέαηνο, ή παξνπζηάδνπλ αηνκηθή ή 

ζπιινγηθή ζπκπεξηθνξά πνπ ππνδειψλεη ηελ ελδερφκελε παξνπζία ηέηνηαο λφζνπ∙ 

ii) παξνπζηάδνπλ δηαηαξαρή ηεο γεληθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπο ή ζπκπηψκαηα 

λφζνπ πνπ κπνξνχλ λα θαηαζηήζνπλ ην θξέαο αθαηάιιειν γηα θαηαλάισζε απφ ηνλ 

άλζξσπν, ή 

iii) παξνπζηάδνπλ ελδείμεηο ή ππάξρνπλ βάζηκεο ππφλνηεο γηα ηελ παξνπζία 

ρεκηθψλ θαηαινίπσλ ζε επίπεδα πςειφηεξα απφ εθείλα πνπ νξίδνληαη απφ ηελ 

θνηλνηηθή λνκνζεζία, ή θαηαινίπσλ απαγνξεπκέλσλ νπζηψλ. 

Έλαο επίζεκνο θηελίαηξνο ή έλαο εγθεθξηκέλνο θηελίαηξνο νθείιεη λα 

δηελεξγεί ηελ επηζεψξεζε πξηλ απφ ηε ζθαγή ζηελ εθκεηάιιεπζε. Οη ρνίξνη 

απνζηέιινληαη ακέζσο γηα ζθαγή θαη δελ αλακεηγλχνληαη κε άιινπο ρνίξνπο. 

Ζ επηζεψξεζε πξηλ απφ ηε ζθαγή ζην ζθαγείν πξέπεη λα πεξηιακβάλεη κφλνλ: 

α) έιεγρν ηεο ηαπηφηεηαο ησλ δψσλ θαη 

β) εμέηαζε γηα λα δηαπηζησζεί αλ ηεξήζεθαλ νη θαλφλεο νξζήο κεηαρείξηζεο 

ησλ δψσλ θαη αλ ππάξρνπλ ζπκπηψκαηα πάζεζεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζεη 

δπζκελψο ηελ πγεία ησλ αλζξψπσλ ή ησλ δψσλ. Σελ εμέηαζε απηή επηηξέπεηαη λα 

πξαγκαηνπνηεί επίζεκνο βνεζφο. 
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5. Όηαλ ε ζθαγή ησλ ρνίξσλ δελ πξαγκαηνπνηείηαη εληφο ηξηψλ εκεξψλ απφ 

ηελ έθδνζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ θαηαιιειφηεηαο πνπ αλαθέξεηαη ζην ζεκείν 1 

ζηνηρείν α): 

α) εάλ νη ρνίξνη δελ έρνπλ εγθαηαιείςεη ηελ εθκεηάιιεπζε πξνέιεπζεο γηα λα 

κεηαθεξζνχλ ζην ζθαγείν, πξέπεη λα 

επαλεμεηάδνληαη θαη λα εθδίδεηαη λέν πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο∙__ 

β) εάλ νη ρνίξνη βξίζθνληαη ήδε θαζ’ νδφλ πξνο ην ζθαγείν ή ζην ζθαγείν, ε 

ζθαγή κπνξεί λα επηηξαπεί κεηά απφ εθηίκεζε ηνπ ιφγνπ ηεο θαζπζηέξεζεο, ππφ ηνλ 

φξν φηη νη ρνίξνη ζα ππνβιεζνχλ ζε λέα θηεληαηξηθή επηζεψξεζε πξηλ απφ ηε ζθαγή. 

 

B. ΔΠΗΘΔΧΡΖΖ ΜΔΣΑ ΣΖ ΦΑΓΖ 

Σα ζθάγηα θαη ηα εληφζζηα ησλ ρνίξσλ, εθηφο ησλ ρνίξσλ πνπ αλαθέξνληαη 

ζην ζεκείν 2, πξέπεη λα ππνβάιινληαη ζηηο αθφινπζεο δηαδηθαζίεο επηζεψξεζεο κεηά 

ηε ζθαγή: 

α) καθξνζθνπηθή εμέηαζε ηεο θεθαιήο θαη ηνπ ιαηκνχ∙ ηνκή θαη εμέηαζε ησλ 

ππνγλάζησλ ιεκθνγαγγιίσλ (Lnn mandibulares) καθξνζθνπηθή εμέηαζε ηνπ 

ζηφκαηνο, ησλ παξηζζκίσλ θαη ηεο γιψζζαο∙ 

β) καθξνζθνπηθή εμέηαζε ησλ πλεπκφλσλ, ηεο ηξαρείαο θαη ηνπ νηζνθάγνπ∙ 

ςειάθεζε ησλ πλεπκφλσλ θαη ησλ βξνγρηθψλ θαη κεζνπλεπκφλησλ ιεκθνγαγγιίσλ 

(Lnn. bifucationes, eparteriales και mediastinales). Ζ ηξαρεία θαη νη θπξηφηεξεο 

βξνγρηθέο δηαθιαδψζεηο πξέπεη λα δηαλνίγνληαη θαηά κήθνο θαη νη πλεχκνλεο λα 

ηέκλνληαη ζην ηειεπηαίν ηνπο ηξηηεκφξην, θαζέησο πξνο ηνλ κεγάιν άμνλά ηνπο∙ νη 

ηνκέο απηέο δελ είλαη απαξαίηεηεο, φηαλ νη πλεχκνλεο απνθιείνληαη απφ ηελ 

θαηαλάισζε απφ ηνλ άλζξσπν∙ 

γ) καθξνζθνπηθή εμέηαζε ηνπ πεξηθαξδίνπ θαη ηεο θαξδηάο, ε νπνία ηέκλεηαη 

θαηά κήθνο, ψζηε λα δηαλνίγνληαη νη θνηιίεο θαη λα ηέκλεηαη ην κεζνθνηιηαθφ 

δηάθξαγκα∙ 

δ) καθξνζθνπηθή εμέηαζε ηνπ δηαθξάγκαηνο∙ 

ε) καθξνζθνπηθή εμέηαζε ηνπ ήπαηνο θαη ησλ ιεκθνγαγγιίσλ ηεο πχιεο ηνπ 

ήπαηνο θαη ηνπ παγθξέαηνο (Lnn portales) ςειάθεζε ηνπ ήπαηνο θαη ησλ 

ιεκθνγαγγιίσλ ηνπ∙ 

ζη) καθξνζθνπηθή εμέηαζε ηνπ γαζηξεληεξηθνχ ζσιήλα, ηνπ κεζεληεξίνπ, 

ησλ ζηνκαρηθψλ θαη κεζεληεξίσλ ιεκθνγαγγιίσλ (Lnn. gastrici, mesenterici, 
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craniales θαη caudales)∙ ςειάθεζε θαη, εάλ είλαη αλαγθαίν, ηνκή ησλ ζηνκαρηθψλ 

θαη κεζεληεξίσλ ιεκθνγαγγιίσλ∙ 

δ) καθξνζθνπηθή εμέηαζε θαη, αλ είλαη αλαγθαίν, ςειάθεζε ηεο ζπιήλαο∙ 

ε) καθξνζθνπηθή εμέηαζε ησλ λεθξψλ∙ ηνκή, εάλ είλαη αλαγθαίν, ησλ λεθξψλ 

θαη ησλ λεθξηθψλ ιεκθνγαγγιίσλ (Lnnrenales)∙ 

ζ) καθξνζθνπηθή εμέηαζε ηνπ ππεδσθφηνο θαη ηνπ πεξηηνλαίνπ∙ 

η) καθξνζθνπηθή εμέηαζε ησλ γελλεηηθψλ νξγάλσλ (πιελ ηνπ πένπο, εάλ έρεη 

ήδε απνξξηθζεί)∙ 

ηα) καθξνζθνπηθή εμέηαζε ηνπ καζηνχ θαη ησλ ιεκθνγαγγιίσλ ηνπ (Lnn. 

supramammarii)∙ ηνκή ησλ χπεξζελ ηνπ καζηνχ ιεκθνγαγγιίσλ ησλ ζειπθψλ 

ρνίξσλ∙ 

ηβ) καθξνζθνπηθή εμέηαζε θαη ςειάθεζε ηεο νκθαιηθήο ρψξαο θαη ησλ 

αξζξψζεσλ ησλ λεαξψλ δψσλ ζε πεξίπησζε ακθηβνιίαο, ε νκθαιηθή ρψξα πξέπεη λα 

ηέκλεηαη θαη νη αξζξψζεηο λα δηαλνίγνληαη. 

Ζ αξκφδηα αξρή κπνξεί λα απνθαζίδεη, βάζεη επηδεκηνινγηθψλ ή άιισλ 

ζηνηρείσλ απφ ηελ εθκεηάιιεπζε, φηη νη ρνίξνη πάρπλζεο πνπ ζηεγάδνληαη ππφ 

ειεγρφκελεο ζπλζήθεο ζηαβιηζκνχ ζε νινθιεξσκέλα ζπζηήκαηα παξαγσγήο κεηά 

ηνλ απνγαιαθηηζκφ κπνξνχλ, ζε νξηζκέλεο ή ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο λα 

ππνβάιινληαη κφλνλ ζε καθξνζθνπηθή επηζεψξεζε. 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ IX: ΔΗΓΗΚΟΗ ΚΗΝΓΤΝΟΗ 

 

Α. Μεηαδοηηθές ζπογγώδεης εγθεθαιοπάζεηες 

Οη επίζεκνη έιεγρνη πνπ δηεμάγνληαη φζνλ αθνξά ηηο ΜΔ πξέπεη λα ιακβάλνπλ 

ππφςε ηηο απαηηήζεηο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 999/2001 θαη ηεο ινηπήο θνηλνηηθήο 

λνκνζεζίαο. 

B. Κσζηηθέρθωζε 

1. Οη δηαδηθαζίεο ηεο επηζεψξεζεο κεηά ηε ζθαγή πνπ πεξηγξάθνληαη ζηα θεθάιαηα Η 

θαη ΗV απνηεινχλ ηηο ζηνηρεηψδεηο απαηηήζεηο γηα ηελ εμέηαζε γηα θπζηηθέξθσζε ζηα 

βννεηδή ειηθίαο κεγαιχηεξεο ησλ έμη εβδνκάδσλ θαη ζηνπο ρνίξνπο. 

Δπηπιένλ, είλαη δπλαηφλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη εηδηθέο νξνινγηθέο δνθηκέο. ηελ 

πεξίπησζε βννεηδψλ ειηθίαο κεγαιχηεξεο ησλ έμη εβδνκάδσλ, ε ηνκή ησλ 

καζεηήξσλ θαηά ηελ επηζεψξεζε κεηά ηε ζθαγή δελ είλαη ππνρξεσηηθή φηαλ έρεη 

γίλεη εηδηθή νξνινγηθή δνθηκή. Σν ίδην ηζρχεη φηαλ ηα βννεηδή ειηθίαο κεγαιχηεξεο 
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ησλ έμη εβδνκάδσλ έρνπλ εθηξαθεί ζε εθκεηάιιεπζε κε επίζεκε πηζηνπνίεζε γηα ηελ 

απνπζία θπζηηθέξθσζεο. 

2. Σν θξέαο πνπ έρεη κνιπλζεί απφ θπζηίθεξθν πξέπεη λα ραξαθηεξίδεηαη αθαηάιιειν 

γηα θαηαλάισζε απφ ηνλ άλζξσπν. Χζηφζν, φηαλ δελ ππάξρεη γεληθή κφιπλζε ηνπ 

δψνπ απφ θπζηίθεξθν, ηα κέξε πνπ δελ έρνπλ κνιπλζεί είλαη δπλαηφλ λα 

ραξαθηεξίδνληαη θαηάιιεια γηα θαηαλάισζε απφ ηνλ άλζξσπν αθνχ ππνβιεζνχλ ζε 

ςπθηηθή επεμεξγαζία. 

Γ. Σρητηλίαζε 

1. Σα ζθάγηα ρνίξσλ (θαηνηθίδησλ, εθηξεθφκελσλ ζεξακάησλ θαη άγξησλ 

ζεξακάησλ), κνλφπισλ θαη άιισλ εηδψλ πνπ είλαη δπλαηφλ λα πξνζβιεζνχλ απφ 

ηξηρηλίαζε πξέπεη λα ππνβάιινληαη ζε εμέηαζε γηα ηξηρηλίαζε ζχκθσλα κε ηελ 

εθαξκνζηέα θνηλνηηθή λνκνζεζία, εθηφο εάλ ε λνκνζεζία νξίδεη άιισο. 

2. Σν θξέαο απφ δψα πνπ έρνπλ κνιπλζεί απφ ηξηρίλεο πξέπεη λα ραξαθηεξίδεηαη 

αθαηάιιειν γηα θαηαλάισζε απφ ηνλ άλζξσπν. 

Γ. Μάιης 

1. Όηαλ ρξεηάδεηαη, ηα κφλνπια πξέπεη λα εμεηάδνληαη γηα κάιη. Ζ εμέηαζε γηα ηελ 

κάιη ησλ κνλφπισλ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη πξνζεθηηθή εμέηαζε ησλ βιελλνγφλσλ 

πκέλσλ απφ ηελ ηξαρεία, ην ιάξπγγα, ηηο ξηληθέο θνηιφηεηεο θαη ηα ηγκφξεηα θαη ηηο 

δηαθιαδψζεηο ηνπο, κεηά απφ δηάλνημε ηεο θεθαιήο κε θάζεηε ηνκή ζην κέζν θαη 

εθηνκή ηνπ ξηληθνχ δηαθξάγκαηνο. 

2. Σν θξέαο αιφγσλ ηα νπνία δηαπηζηψλεηαη φηη έρνπλ πξνζβιεζεί απφ κάιη πξέπεη λα 

ραξαθηεξίδνληαη αθαηάιιεια γηα θαηαλάισζε απφ ηνλ άλζξσπν. 

Δ. Φσκαηίωζε 

1. Όηαλ ηα δψα έρνπλ παξνπζηάζεη ζεηηθή ή ακθίβνιε αληίδξαζε ζηε θπκαηίλε, ή 

φηαλ ππάξρνπλ ππφλνηεο κφιπλζεο, πξέπεη λα ζθάδνληαη ρσξηζηά απφ ηα άιια δψα, 

αθνχ ιεθζνχλ πξνθπιάμεηο ψζηε λα απνθεπρζεί ν θίλδπλνο κφιπλζεο ησλ άιισλ 

ζθαγίσλ, ηεο γξακκήο ζθαγήο θαη ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ παξεπξίζθεηαη ζην ζθαγείν. 

2. Όιν ην θξέαο ησλ δψσλ ζηα νπνία ε επηζεψξεζε κεηά ηε ζθαγή απεθάιπςε 

θπκαηηψδεηο αιινηψζεηο ζε νξηζκέλα φξγαλα ή πεξηνρέο ηνπ ζθαγίνπ πξέπεη λα 

ραξαθηεξίδεηαη αθαηάιιειν γηα θαηαλάισζε απφ ηνλ άλζξσπν. Χζηφζν, φηαλ έρεη 

δηαπηζησζεί θπκαηηψδεο αιινίσζε ζηα ιεκθνγάγγιηα ελφο κφλν νξγάλνπ ή κέξνπο 

ηνπ ζθαγίνπ, κπνξνχλ λα ραξαθηεξίδνληαη αθαηάιιεια γηα θαηαλάισζε απφ ηνλ 

άλζξσπν κφλνλ ην πιεγέλ φξγαλν ή ην κέξνο ηνπ ζθαγίνπ θαη ηα ζπλαθή 

ιεκθνγάγγιηα. 
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Σ. Βροσθέιωζε 

1. Όηαλ ηα δψα έρνπλ παξνπζηάζεη ζεηηθή ή ακθίβνιε αληίδξαζε ζε εμέηαζε γηα 

βξνπθέισζε, ή φηαλ ππάξρνπλ ππφλνηεο κφιπλζεο, πξέπεη λα ζθάδνληαη ρσξηζηά απφ 

ηα άιια δψα, αθνχ ιεθζνχλ πξνθπιάμεηο ψζηε λα απνθεπρζεί ν θίλδπλνο κφιπλζεο 

ησλ άιισλ ζθαγίσλ, ηεο γξακκήο ζθαγήο θαη ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ παξεπξίζθεηαη 

ζην ζθαγείν. 

2. Σν θξέαο δψσλ ζηα νπνία ε επηζεψξεζε κεηά ηε ζθαγή απεθάιπςε αιινηψζεηο 

πνπ δειψλνπλ νμεία κφιπλζε απφ βξνπθέισζε πξέπεη λα ραξαθηεξίδεηαη 

αθαηάιιειν γηα θαηαλάισζε απφ ηνλ άλζξσπν. ηελ πεξίπησζε δψσλ πνπ 

παξνπζίαζαλ ζεηηθή ή ακθίβνιε αληίδξαζε ζε εμέηαζε γηα βξνπθέισζε, νη καζηνί, ε 

νπξνγελλεηηθή νδφο θαη ην αίκα πξέπεη λα ραξαθηεξίδνληαη αθαηάιιεια γηα 

θαηαλάισζε απφ ηνλ άλζξσπν, αθφκε θαη αλ δελ δηαπηζηψλεηαη θακία ηέηνηνπ 

είδνπο αιινίσζε. 
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ΜΔΡΟ Β'  

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟ ΦΑΓΔΗΟ ΚΔΛΑΪΓΗΣΖ 

 

Σν ζθαγείν Κειατδίηεο Γ.,&ΗΑ Α.Δ. βξίζθεηαη 10ρικ αλαηνιηθά ηνπ Γήκνπ 

Ν. Αξηάθεο, ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Βαηψληα.  

Ο θ. Κειατδίηεο πεξί ην 1960 είρε ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ κία κνλάδα κε ρνηξηλά. 

ηελ δεχηεξε πεληαεηία ηνπ 1960 μεθίλεζε θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ ζθαγείνπ, αξρηθά κε 

κία γξακκή κφλν ρνηξηλά.  Σν 1996 νη κέρξη ηφηε εγθαηαζηάζεηο γθξεκίζηεθαλ θαη 

ζηε ζέζε ηνπο ρηίζηεθαλ λέα θηήξηα ζχκθσλα κε ηηο επξσπατθέο πξνδηαγξαθέο. Οη 

εμνπιηζκνί ησλ ελ ιφγσ εγθαηαζηάζεσλ ήξζαλ απφ ηελ εηαηξία Rovani, ε νπνία 

εδξεχεη ζηελ Ηηαιία. Σα αληαιιαθηηθά αγνξάδνληαη απφ εηαηξίεο πνπ βξίζθνληαη ζηνλ 

ειιαδηθφ ρψξν.  

θνπφο ηνπ θ. Κειατδίηε απφ ηελ αξρή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζθαγείνπ ήηαλ λα 

δεκηνπξγήζεη δχν αθφκε κνλάδεο ζθαγήο βνδηλψλ θαη αηγνπξνβάησλ. Καηάθεξε 

ινηπφλ ην 1996 κε ηελ αλαθαηαζθεπή ησλ εγθαηαζηάζεσλ λα δεκηνπξγήζεη απηέο ηηο 

δχν λέεο γξακκέο θαη λα αλαγάγεη ην ζθαγείν ηνπ ζε πξφηππν Βηνκεραληθφ. Απφ ηφηε 

έσο ζήκεξα δελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί θακία πεξεηαίξσ δηακφξθσζε- βειηίσζε ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο θαη ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν. 

Σν ζπγθεθξηκέλν ζθαγείν ηνπ θ. Κειατδίηε έρεη απνδείμεη φηη πιεξνί ηηο 

ζρεηηθέο απαηηήζεηο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 852/2004, ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) 

αξηζ. 853/2004 θαη άιιεο ζπλαθείο απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηα ηξφθηκα.  

Ζ δπλακηθφηεηα ηνπ ζθαγείνπ αλά γξακκή ζηα ρνηξηλά είλαη: ην κέγηζην 150 

αλά ψξα, ζηα κνζράξηα: ην κέγηζην 20 αλά ψξα θαη ζηα  αηγνπξφβαηα: ην κέγηζην 

100 ηελ ψξα, κε πιήξεο πξνζσπηθφ. Όηαλ ην ζθαγείν ιεηηνπξγεί κφλν κε ην κφληκν 

πξνζσπηθφ ε παξαγσγή ηνπ δηαθνξνπνηείηαη. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ε 

δπλακηθφηεηα ηνπ ζθαγείνπ δηακνξθψλεηαη σο εμήο: ζηα ρνηξηλά είλαη 130 αλά ψξα, 

ζηα κνζράξηα είλαη 12 αλά ψξα θαη ζηα αηγνπξφβαηα 50-60 αλά ψξα.  

Σν ζπλνιηθφ κφληκν πξνζσπηθφ ηνπ ζθαγείνπ είλαη 45 άηνκα. Σν κφληκν 

πξνζσπηθφ ζηηο γξακκέο ρνηξηλψλ θαη κνζραξηψλ είλαη 35 άηνκα. Απφ ηα 35 απηά 

άηνκα, ηα 20 είλαη εμεηδηθεπκέλα θαη έρνπλ πεξάζεη απφ ζρνιή ηεκαρηζκνχ θξέαηνο. 

Σα ππφινηπα 15 είλαη αλεηδίθεπηνη θαη εξγάδνληαη ζε δηάθνξεο ζέζεηο ηνπ ζθαγείνπ, 

αλάινγα κε ηηο αλάγθεο πνπ πξνθχπηνπλ θάζε θνξά. Σν ινγηζηήξην απαζρνιεί 3 
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άηνκα. Τπάξρνπλ, επίζεο, έλαο ειεθηξνιφγνο θαη έλαο κεραληθφο γηα ζπληήξεζε θαη 

ηερληθή πξφιεςε. Σηο παξαδφζεηο ησλ θξεάησλ (ρνηξηλψλ, κνζραξηψλ θαη 

αηγνπξνβάησλ) ζηνπο πειάηεο πξαγκαηνπνηνχλ 5 νδεγνί θνξηεγψλ - ςπγείσλ.  

ηε ζθαγή ησλ αηγνπξνβάησλ επηθξαηεί άιιν θαζεζηψο. Έξρεηαη εμσηεξηθφ 

ζσκαηείν ζην ζθαγείν, πνπ απνηειείηαη απφ πέληε έσο έμη άηνκα, ζην νπνίν 

παξαρσξείηαη πξνζσξηλά ν εμνπιηζκφο θη απηφ παξέρεη ηηο ππεξεζίεο. 
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ΔΛΔΓΥΟ ΠΡΗΝ ΚΑΗ ΜΔΣΑ ΣΖ ΦΑΓΖ ΣΣΑΑ  ΦΦΑΑΓΓΕΕΘΘΑΑ  ΣΣΟΟΤΤ  

ΚΔΛΑΪΓΗΣΖ Γ.,&ΗΑ Α.Δ 

 

 Ο πξψηνο έιεγρνο ησλ δψσλ πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ κνλάδα ηνπ θηελνηξφθνπ 

απφ ηνλ επίζεκν θηελίαηξν πνπ είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ εθκεηάιιεπζε θαηαγσγήο. 

Σα δψα γηα λα κεηαθεξζνχλ απφ ηελ θηελνηξνθηθή κνλάδα ζην ζθαγείν ή 

νπνπδήπνηε αιινχ, ρξεηάδνληαη  έγγξαθν θπθινθνξίαο, ή αιιηψο άδεηα 

δηαθίλεζεο(Παξάξηεκα Β). Γηα λα εθδνζεί ε άδεηα δηαθίλεζεο, απφ ηελ Κηεληαηξηθή 

Γηεχζπλζε, ζα πξέπεη ν θηελνηξφθνο:  

1)  λα θξνληίζεη λα έρνπλ ζήκαλζε ηα δψα (ελψηηα ή ηαηνπάδ), 

2) λα θέξεη ηα επίζεκα πηζηνπνηεηηθά πνπ ζπλνδεχνπλ ηα δψα θαη ηπρφλ 

δειψζεηο θηεληάηξσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχλ ειέγρνπο ζε επίπεδν πξσηνγελνχο 

παξαγσγήο,  

3) λα κεηαθέξεη ηα δψα κε φρεκα, ην νπνίν έρεη ειεγρζεί απφ ηνλ αξκφδην 

θηελίαηξν θαη θέξεη εηδηθή άδεηα κεηαθνξάο δψσλ. 

 Αλ θάπνηα απφ ηηο παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο δελ πιεξείηαη, ηφηε κπνξεί λα 

επηβιεζνχλ νη αλάινγεο θπξψζεηο. 

Καηά ηελ επηζεψξεζε πξηλ απφ ηε ζθαγή πξέπεη ηδίσο λα δηαπηζηψλεηαη απφ 

ηνλ επίζεκν θηελίαηξν, εάλ ππάξρνπλ ελδείμεηο: 

 φηη δελ έγηλε ε νξζή κεηαρείξηζε ησλ δψσλ, ή 

 νπνηαζδήπνηε πάζεζεο πνπ ζα κπνξνχζε λα επεξεάζεη αξλεηηθά ηελ πγεία 

ηνπ αλζξψπνπ ή ησλ δψσλ, απνδηδνκέλεο ηδηαίηεξεο πξνζνρήο ζηνλ 

εληνπηζκφ δσνλφζσλ θαη λφζσλ ηνπ θαηαιφγνπ ηνπ Γηεζλνχο Γξαθείνπ 

Δπηδσνηηψλ. 

 Ο επίζεκνο θηελίαηξνο πξαγκαηνπνηεί θιηληθή επηζεψξεζε φισλ ησλ δψσλ, 

ηα νπνία έρνπλ ζέζεη θαηά κέξνο νη ππάιιεινη ηνπ ζθαγείνπ. 

Δπίζεο, αλ εληνπηζζεί απφ ηνλ θηελίαηξν, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εμέηαζεο, κία 

απφ ηηο 27 αζζέλεηεο ηνπ άξζξνπ 5 ηεο νδεγίαο 82/894/ΔΟΚ(Παξάηεκα Γ)ηα δψα 

κπαίλνπλ ζε θαξαληίλα θαη αθνινπζεί θνηλνπνίεζε  ησλ αζζελεηψλ ησλ δψσλ ζηελ 

«Κνηλφηεηα».  

Οη ππεχζπλνη ηνπ ζθαγείνπ κπνξνχλ λα κελ δερηνχλ δψα ρσξίο άδεηα 

δηαθίλεζεο θαη δειηίν απνζηνιήο. Δληνχηνηο, ν επίζεκνο θηελίαηξνο δχλαηαη λα 

επηηξέςεη ηε ζθαγή ησλ δψσλ εληφο ηνπ ζθαγείνπ αθφκε θαη αλ δελ είλαη δηαζέζηκεο 

νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο. Σα ζθάγηα απηά θαη ηα εληφζζηά ηνπο  απνζεθεχνληαη 
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ρσξηζηά απφ ην ππφινηπν θξέαο. Όηαλ νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηξνθηθή 

αιπζίδα δελ είλαη δηαζέζηκεο εληφο 24 σξψλ απφ ηελ άθημε ηνπ δψνπ ζην ζθαγείν, 

φιν ην θξέαο ηνπ δψνπ ραξαθηεξίδεηαη αθαηάιιειν γηα θαηαλάισζε απφ ηνλ 

άλζξσπν. 

 Ο θηελίαηξνο γηα λα κεηαβεί ζην ζθαγείν πξέπεη λα έρεη  γξαπηή εληνιή 

κεηαθίλεζεο, ε νπνία δίλεηαη απφ ηνλ Γηεπζπληή ηεο Κηεληαηξηθήο Γηεχζπλζεο. 

Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζθαγήο, ν θηελίαηξνο βξίζθεηαη ζηηο γξακκέο ζθαγήο 

ειέγρεη αλ νη δηαδηθαζίεο ηνπ  ζθαγείνπ εμαζθαιίδνπλ, ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ, φηη ην 

θξέαο: 

α) δελ πεξηέρεη παζνθπζηνινγηθέο αλσκαιίεο ή αιινηψζεηο 

β) δελ θέξεη πεξηηησκαηηθή ή άιιε κφιπλζε θαη 

γ) δελ πεξηέρεη εηδηθά πιηθά θηλδχλνπ.  

Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ εμεηάδνληαη φιεο νη εμσηεξηθέο επηθάλεηεο 

φηαλ ν επίζεκνο θηελίαηξνο δεη θάπνην ζθάγην κε θπζηνινγηθφ θαη δελ είλαη δπλαηφ 

λα θάλεη δηάγλσζε άκεζα, ην απνκνλψλεη θαη πξαγκαηνπνηεί πξφζζεηεο εμεηάζεηο, 

φπσο ςειάθεζε θαη ηνκή ηκεκάησλ ηνπ ζθαγίνπ θαη ησλ εληνζζίσλ, θαζψο θαη 

ζπιιέγεη δείγκα γηα εξγαζηεξηαθνχο έιεγρνπο. Αλ ε αιινίσζε είλαη ζε πξνρσξεκέλν 

ζηάδην, ηφηε ην δψν θαηάζρεηαη. 

ε πεξίπησζε θαηάζρεζεο ν θηελνηξφθνο ελεκεξψλεηαη. ηελ πεξίπησζε πνπ 

ν θηελνηξφθνο δε δερζεί ηελ θαηάζρεζε, κπνξεί λα θάλεη έλζηαζε θαη ζπζηήλεηαη 

επηηξνπή θηεληάηξσλ, γηα λα επαλεμεηάζεη ηα δψα.  

Πξαγκαηνπνηνχληαη ζπλερείο έιεγρνη απφ ηνπο θηεληάηξνπο θαη ιακβάλνληαη  

δείγκαηα ζπζηεκαηηθά γηα ηελ παλψιε ησλ ρνίξσλ θαη ηελ ζπνγγψδε 

εγθεθαινπάζεηα ησλ βννεηδψλ θαη ησλ αηγνπξνβάησλ.  

Αθνχ ηα ζθάγηα ειεγρζνχλ κεηά απφ 30 ιεπηά κε 1 ψξα κπνξεί λα γίλεη 

επηζήκαλζε. Ζ επηζήκαλζε πξέπεη λα γίλεη απφ ηνλ θηελίαηξν, αιιά γηα πξαθηηθνχο 

ιφγνπο γίλεηαη απφ ππάιιειν ηνπ ζθαγείνπ ππφ ηελ επηηήξεζε ηνπ θηελίαηξνπ. 

Ο θηελίαηξνο ζην ηέινο ηεο κέξαο ηεο ζθαγήο θαηαγξάθεη θαη αμηνινγεί ηα 

απνηειέζκαηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ επηζεψξεζεο ζην εκεξήζην θξεσζθνπηθφ δειηίν 

ζθαγήο. (Παξάξηεκα Γ). 

Οη θηελίαηξνη πνπ πεγαίλνπλ ζην ζθαγείν αιιάδνπλ αλά εβδνκάδα, αλάινγα 

κε ηηο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο  θαη ην θφξην εξγαζίαο ηνπ ζθαγείνπ. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α 

Γλωζηοποηεηέες Αζζέλεηες 

ηηο πεξηπηψζεηο εκθάληζεο κηαο απφ ηηο αθφινπζεο Λνηκψδεηο Αζζέλεηεο 

(ησλ δψσλ), νη νπνίεο είλαη γλσζηέο ζαλ «Γλσζηνπνηεηέεο Αζζέλεηεο», νη 

Κηεληαηξηθέο Τπεξεζίεο ζα αλαιακβάλνπλ ην γεληθφ έιεγρν γηα ηελ εμάιεηςε ηνπο 

θαη ζηηο πεξηπηψζεηο ηνχηεο, φιεο αλεμαίξεηα νη ππεξεζίεο θαη ηα βηνινγηθά πξντφληα 

θαη θάξκαθα πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπο, ζα ρνξεγνχληαη 

δσξεάλ, ή κε, αλάινγα κε ηελ πνιηηηθή πνπ ζα θαζνξίδεηαη απφ ην Γηεπζπληή 

Κηεληαηξηθψλ Τπεξεζηψλ ζχκθσλα κε ηελ επηθξαηνχζα επηδσνηηνινγηθή 

θαηάζηαζε:  

 

Αζζέλεηες ποσ προζβάιιοσλ ποιιαπιά είδε δώωλ  

1. Άλζξαθαο (Anthrax)  

2. Αθζψδεο ππξεηφο (Foot and mouth disease)  

3. Βξνπθέισζε (Brucella abortus, Brucella melitensis, Brucella suis)  

4. Αηκνξξαγηθφο ππξεηφο ηνπ Κνλγθφ / ηεο Κξηκαίαο (Crimean / Congo Fever)  

5. Δπηδσνηηθή αηκνξξαγηθή λφζνο ησλ ειαθηψλ (Epizootic haemorrhagic disease)  

6. Δρηλνθνθθίαζε / Τδαηίδσαε (Echinococcosis / hydatidosis)  

7. Ηαπσληθή εγθεθαιίηηδα (Japanese encephalitis)  

8. Καηαξξντθφο ππξεηφο ηνπ πξνβάηνπ (Bluetongue)  

9. Κνριηφκπγα λένπ θφζκνπ (New world screwworm)  

10. Κνριηφκπγα παιαηνχ θφζκνπ (Old world screwworm)  

11. Λετζκαλίαζε (Leishmaniasis)  

12. Λχζζα (Rabies)  

13. Νφζνο Surra (Trypanosoma evansi)  

14. Παλψιε ησλ βννεηδψλ (Rinderpest)  

15. Παξαθπκαηίσζε (Paratubercutosis)  

16. Ππξεηφο Q (Q Fever)  

17. Ππξεηφο ηεο Κνηιάδαο ηνπ Rift (Rift Valley Fever)  

18. Ππξεηφο ηνπ Γπηηθνχ Νείινπ (West Nile Fever)  



 43 

19. Σνπιαξαηκία (Tularaemia)  

20. Σξηρηλέισζε (Σrichinellνsis)  

21. Τδξνπεξηθάξδην (Heartwater disease)  

22. Φπζαιηδψδεο ζηνκαηίηηδα (Vesicular stomatitis)  

23. Φεπδνιχζζα (Aujeszky's disease}  

Αζζέλεηες ηωλ βοοεηδώλ  

1. Αηκνξξαγηθή ζεςαηκία (Heamorrhagic septicaemia)  

2. Αλαπιάζκσζε ησλ βννεηδψλ (Bovine anaplasmosis)  

3. Γελλεηηθή θακππινβαθηεξίσζε (Bovine genital carnpylobacteriosis)  

4. Γελλεηηθή ηξηρνκνλάδσζε (Trichomonosis)  

5. Δλδσνηηθή ιεχθσζε ησλ βννεηδψλ (Enzootic bovine leucosis)  

6. Ηνγελήο δηάξξνηα / Νφζνο ησλ βιελλνγφλσλ (Bovine viral diarrhea / Mucosal 

disease)  

7. Λνηκψδεο νδψδεο δεξκαηίηηδα (Lumpy skin disease)  

8. Λνηκψδεο πιεπξνπλεπκνλία ησλ βννεηδψλ (Contagious bovine 

pleuropneumonia)  

9. Λνηκψδεο ξηλνηξαρεΐηηδα θαη θιπθηαηλψδεο αηδνηνθνιπίηηδα (Infectious 

bovine rhinoiracheitis / infectious pustular vulvovaginitis)  

10. Πηξνπιάζκσζε ησλ βννεηδψλ (Bovine babesiosis)  

11. πνγγψδεο εγθεθαινπάζεηα ησλ βννεηδψλ (Bovine spongiform 

encephalopathy)  

12. Σετιεξίσζε (Theileriosis)  

13. Σξππαλνζσκίαζε (Trypanosomosis)  

14. Φπκαηίσζε ησλ βννεηδψλ (Bovine tuberculosis)  

Αζζέλεηες ηωλ αηγοπροβάηωλ  

1. Αξζξίηηδα/ εγθεθαιίηηδα ησλ αηγψλ (Caprine arthritis / encephalitis)  

2. Δλδσνηηθή απνβνιή ησλ αηγνπξνβάησλ (Enzootic abortion of ewes)  

3. Δπινγηά ησλ αηγνπξνβάησλ (Sheep pox and goat pox)  

4. Λνηκψδεο αγαιαμία (Contagious agalactia)  

5. Λνηκψδεο επηδηδπκίηηδα (Brucella ovis)  

6. Λνηκψδεο πιεπξνπλεπκνλία ησλ αηγψλ (Contagious caprine pleuropneumonia)  

7. Νφζνο ησλ πξνβάησλ ηνπ Nairobi (Nairobi sheep disease)  

8. Παλψιε ησλ κηθξψλ κεξπθαζηηθψλ (Peste des petits ruminants)  

9. Πλεπκνληθή αδελσκάησζε (Pulmonary adenomatosis)  
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10. Πξντνχζα πλεπκνλία ησλ πξνβάησλ (Maedi-Visna)  

11. αικνλέισζε {Salmonella abortus ovis)  

12. Σξνκψδεο λφζνο ησλ αηγνπξνβάησλ (Scrapie)  

Αζζέλεηες ηωλ τοίρωλ  

1. Αλαπαξαγσγηθφ θαη αλαπλεπζηηθφ ζχλδξνκν ησλ ρνίξσλ (Porcine reproductive 

and respiratory syndrome)  

2. Αθξηθαληθή παλψιε ησλ ρνίξσλ (African swine fewer)  

3. Δγθεθαιίηηδα Nipah (Nipah virus encephalitis)  

4. Δληεξντνγελήο εγθέθαιν κπειίηηδα ησλ ρνίξσλ {Teschen disease)  

5. Κιαζηθή παλψιε ησλ ρνίξσλ (Ciassical swine fever)  

6. Κπζηηθέξθσζε ησλ ρνίξσλ (Porcine cysticercosis)  

7. Φπζαιηδψδεο λφζνο ησλ ρνίξσλ (Swine vesicular disease)  

 
 

[άξζξν 8 ηνπ πεξί ηεο Τγείαο ησλ Εψσλ Νφκνπ (Νφκνο αξ. 109(Η) ηνπ 2001 

κέρξη 2009)]. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β 

ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟ ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΟ ΓΗΑ ΒΟΟΔΗΓΖ ΦΑΓΉ / 

ΔΚΣΡΟΦΖ
(1)

 / ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΖ
(1)

 

ΔΓΓΡΑΦΟ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ-ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟ ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΟ
(1)

 ΓΗΑ 

ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΟ ΔΩΣΔΡΗΚΟ ΣΖ ΥΩΡΑ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΩΝ 

ΦΑΓΖ 

 

ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΟ ΤΓΔΗΑ ΓΗΑ ΥΟΗΡΟΔΗΓΖ ΦΑΓΖ 
(1)

 / ΔΚΣΡΟΦΖ 

(1)
 / ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΖ 

(1)
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ 

Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο 1εο Μαξηίνπ 2004 γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο 

νδεγίαο 82/894/EΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηελ θνηλνπνίεζε αζζελεηψλ 

ησλ δψσλ εληφο ηεο Κνηλφηεηαο γηα λα πξνζηεζνχλ νξηζκέλεο αζζέλεηεο ίππσλ 

θαη νξηζκέλεο αζζέλεηεο κειηζζψλ ζηνλ θαηάινγν ησλ αζζελεηψλ ππνρξεσηηθήο 

δήισζεο 

  

Αζζέλεηες σποτρεωηηθής δήιωζες 

Αθξηθαληθή παλψιε ησλ ίππσλ 

Αθξηθαληθή παλψιε ησλ ρνίξσλ 

Γξίπε ησλ νξλίζσλ (πξνεγνπκέλσο παλψιε ησλ πηελψλ) 

Καηαξξντθφο ππξεηφο ησλ πξνβάησλ 

πνγγψδεο εγθεθαινπάζεηα ησλ βννεηδψλ 

Κιαζηθή παλψιε ησλ ρνίξσλ 

Μεηαδνηηθή πιεπξνπλεπκνλία ησλ βννεηδψλ 

Γνπξίλε 

Δγθεθαινκπειίηηο ησλ ίππσλ (ζε φιεο ηεο ηηο κνξθέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

εγθεθαινκπειίηηδαο Βελεδνπέιαο ησλ ηππνεηδψλ) 

Μνιπζκαηηθή αλαηκία ησλ ίππσλ 

Αθζψδεο ππξεηφο 

Μάιηο ησλ ίππσλ 

Μνιπζκαηηθή αηκαηνπνηεηηθή λέθξσζε 

Μνιπζκαηηθή αλαηκία ηνπ ζνισκνχ 

Άκνξθε δεξκαηνπάζεηα 

Φεπδνπαλψιε ησλ πηελψλ 

Παλψιε ησλ κηθξψλ κεξπθαζηηθψλ 

Δληεξντνγελήο εγθεθαινκπειίηηδα ησλ ρνίξσλ (πξνεγνπκέλσο λφζνο Teschen) 

Ππξεηφο ηεο θνηιάδαο ηνπ Rift 

Παλψιε ησλ βννεηδψλ 
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Δπινγηά ησλ αηγνπξνβάησλ 

Μηθξφο θάλζαξνο θπςειψλ (Aethina tumida) 

Φπζαιηδψδεο λφζνο ησλ ρνίξσλ 

Tropilaelaps spp 

Φπζαιηδψδεο ζηνκαηίηηδα 

Ηνγελήο αηκνξξαγηθή ζεςαηκία 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ 
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ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

 

Καλνληζκφο (εθ) αξηζ. 854/2004 ηνπ επξσπατθνχ θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ ζπκβνπιίνπ 

ηεο 29εο Απξηιίνπ 2004 

άξζξν 8 ηνπ πεξί ηεο Τγείαο ησλ Εψσλ Νφκνπ (Νφκνο αξ. 109(Η) ηνπ 2001 κέρξη 

2009) 

Άξζξν 5 ηεο νδεγίαο 82/894/ΔΟΚ 

Άξζξν 2 ηεο νδεγίαο 64/432/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ΔΔ L 121 ηεο 29.7.1964, ζ. 

1977/64 

Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 21/2004 (ΔΔ L 5 ηεο 9.1.2004,ζ. 8). 

Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 999/2001 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 

ΔΔ L 147 ηεο 31.5.2001, ζ. 1∙ θαλνληζκφο φπσο ηξνπνπνηήζεθε ηειεπηαία απφ ηνλ 

θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 2245/2003 ηεο Δπηηξνπήο (ΔΔ L 333 ηεο 20.12.2003, ζ. 28) 

 

Οδεγία 96/23/ΔΚ ΔΔ L 125 ηεο 23.5.1996, ζ. 10∙ νδεγία φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ 

ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 806/2003 (ΔΔ L 122 ηεο 16.5.2003, ζ. 1) 

Internet 

http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:226:0083:0127:EL:PDF 

http://www.oie.int/eng/maladies/en_classification2009.htm?e1d7 

http://www.oie.int/eng/maladies/en_classification2009.htm?e1d7

