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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Στην παρούσα εργασία γίνεται προσπάθεια να διασαφηνιστούν ορι-

σµένες πτυχές της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νοµοθεσίας σε ό,τι αφορά τα 

σφαγεία, τη σφαγή, τον τεµαχισµό και την ποιοτική ταξινόµηση των χονδρών 

βοοειδών. 

Θέλω να ευχαριστήσω θερµά την καθηγήτριά µου ∆ρ. Αναστασία Ε-

λευθεριάδου που επιµελήθηκε και διόρθωσε την εργασία µου και απάντησε 

πρόθυµα σε όλες µου τις ερωτήσεις. 

Τους καθηγητές µου από τη Σχολή Επαγγελµάτων Κρέατος Θεσσαλο-

νίκης για τις πολύτιµες βιβλιογραφικές τους υποδείξεις και τις χρήσιµες συµ-

βουλές τους. 

Τον κ. ∆εµίρη Κωνσταντίνο του Τµήµατος Ελέγχου Τροφίµων που µου 

προµήθευσε φύλλα της Επίσηµης Εφηµερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

της Εφηµερίδας της Ελληνικής Κυβερνήσεως. 

Το προσωπικό της ∆ανειστικής Βιβλιοθήκης του Α.Τ.Ε.Ι.Θ. για τον ε-

παγγελµατισµό του και την πρόθυµη εξυπηρέτησή µου στο δανεισµό βιβλίων. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η εργασία αυτή χωρίζεται σε τέσσερα (4) κεφάλαια: 

1ο Κεφάλαιο: ΣΦΑΓΕΙΑ 

Αναφέρεται στις εγκαταστάσεις των σφαγίων των θηλαστικών ζώων και 

πιο συγκεκριµένα αναφέρονται οι συνηθέστεροι τύποι των σφαγείων, οι σπου-

δαιότερες προϋποθέσεις για την εγκατάσταση και τη λειτουργία ενός βιοµηχα-

νικού σφαγείου, τα τµήµατα από τα οποία απαρτίζεται και οι ειδικοί όροι που 

πρέπει να πληρούνται στις εγκαταστάσεις για την έγκρισή τους. 

2ο Κεφάλαιο: ΣΦΑΓΗ 

Αναφέρονται οι συνθήκες που πρέπει να επικρατούν κατά την µεταφο-

ρά των ζώντων ζώων στο σφαγείο, καθώς και κατά την ανάπαυση αυτών 

στους ειδικούς χώρους του σφαγείου. Αναφέρεται επίσης, στη γραµµή σφαγής 

των βοοειδών που περιλαµβάνει: 1. τον κτηνιατρικό έλεγχο προ της σφαγής, 

2. την αναισθητοποίηση, 3. την αφαίµαξη, 4. την εκδορά, 5. τον εκσπλαχνισµό 

και 6. τον κρεοσκοπικό έλεγχο µετά τη σφαγή, δηλαδή τις φάσεις που περνάει 

ένα σφάγιο βοοειδούς έως ότου πάρει την τελική µορφή µε την οποία προω-

θείται στην αγορά µε τελικό αποδέκτη τον καταναλωτή. 

3ο Κεφάλαιο: ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΣ 

Αναφέρεται στον τεµαχισµό του σφάγιου κατά πρώτον σε ηµιµόρια και 

κατά δεύτερον σε τέσσερα (4) τεταρτηµόρια, δύο πρόσθια και δύο οπίσθια, τα 

οποία το καθένα και αντιστοίχως αποτελούνται από τα εξής τεµάχια: 1. σπά-

λα, 2. ποντίκι, 3. κότσι Νο 2, 4. διάφραγµα, 5. τράχηλος, 6. καπάκι, 7. φιλετάκι, 

8. µπριζόλες, 9. σπαλοµπριζόλες, 10. στήθος, 11. στηθοπλευρές και 1. λάπα, 

2. κιλότο, 3. κόντρα, 4. φιλέτο, 5. σκέλη διαφράγµατος, 6. κότσι Νο 2, 7. µηρός 

(τρανς, νουά, στρογγυλό και ουρά). 

4ο Κεφάλαιο: ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ 

Αναφέρεται η ποιοτική ταξινόµηση των βοοειδών σε τρεις κατηγορίες µε 

βάση: 

1. Την ηλικία, το φύλο και την αναπαραγωγική κατάσταση (A, B, C, D, E) 

2. Την ανάπτυξη των µυών (S, E, U, R, O, P) 

3. Την κατάσταση πάχυνσης (1, 2, 3, 4, 5) 

Αναφέρονται επίσης, οι υποκατηγορίες της κατάταξης καθώς και η σήµανση 

των αναγνωρισµένων σφάγιων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΣΦΑΓΕΙΑ 

 

1.1 Γενικά 

 

Το σφαγείο, ανεξάρτητα από το φορέα στον οποίο ανήκει, αποτελεί µια «βιο-

µηχανία», µε κύριο σκοπό τη µετατροπή του ζωντανού ζώου σε τρόφιµο κρέας, προ-

κειµένου αυτό να καταναλωθεί από τον άνθρωπο.  

Το σφαγείο αποτελεί, αναµφίβολα, ρυπογόνο και µολύνουσα βιοµηχανία, 

προκαλεί σηµαντική επιβάρυνση του περιβάλλοντος µε τον όγκο των λυµάτων τα 

οποία δηµιουργούνται σε αυτό, ταυτόχρονα όµως καλείται να αποδώσει στην αγορά 

ένα τρόφιµο όχι απλά θρεπτικό και υγιεινό, αλλά ακίνδυνο και ασφαλές για τον άν-

θρωπο (Γεωργάκης, 2005). 

Οι σπουδαιότερες προϋποθέσεις για την εγκατάσταση και λειτουργία ενός 

βιοµηχανικού σφαγείου είναι (Γεωργάκης, 2005): 

� Η θέση της εγκατάστασής του να επιτρέπει την εύκολη και γρήγορη προσκό-

µιση των ζώων, να είναι αποµακρυσµένη από κατοικίες ή οικισµούς, να διευ-

κολύνει την κίνηση του κρέατος, να µην προκαλεί το δηµόσιο αίσθηµα, οι 

προκαλούµενοι θόρυβοι και οι οσµές να µην φτάνουν στους κατοίκους, να 

υπάρχει πρόβλεψη ότι στις γύρω κοντινές εκτάσεις δεν πρόκειται να εγερθούν 

οικισµοί. 

� Να υπάρχει σε ικανή ποσότητα νερό που φέρει τα χαρακτηριστικά του πόσι-

µου, καθώς και δυνατότητες αποµάκρυνσης των λυµάτων τα οποία βέβαια 

προηγουµένως έχουν επεξεργαστεί στο βιολογικό καθαρισµό της µονάδας. 

� Να επιβαρύνει κατά το δυνατό λιγότερο το περιβάλλον. 

� Να έχει συνταχθεί µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 

� Να έχουν συνταχθεί τεχνολογική και οικονοµική µελέτη. 

� Να έχει εκδοθεί άδεια σκοπιµότητας σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 

Στη χώρα µας ο ουσιαστικός εκσυγχρονισµός των σφαγείων υλοποιήθηκε τη δε-

καετία του 1980-90 (Γεωργάκης, 2005). 
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1.2 Συνηθέστεροι τύποι σφαγείων θηλαστικών 

 

Τα σφαγεία διακρίνονται (Γεωργάκης, 2005): 

Ως προς τους φορείς, σε δηµόσια (φορείς δήµοι ή κοινότητες) και σε ιδιωτικά (φο-

ρείς ιδιωτικές επιχειρήσεις, φυσικά πρόσωπα, ιδιωτικοί οργανισµοί , συνεταιρισµοί). 

Ως προς την καθ’ όλου συγκρότηση, σε βιοµηχανικά σφαγεία, σε µεγάλα σφαγεία, 

σε µικρά σφαγεία και σε απλές σφαγειοτεχνικές εγκαταστάσεις. 

Ως προς τη δυναµικότητα. ∆εν υπάρχει σαφής διαχωρισµός. Συµβατικά, ως µικρής 

δυναµικότητας χαρακτηρίζονται τα σφαγεία τα οποία παράγουν κάθε χρόνο ποσότη-

τες κρέατος µικρότερες από 4.000 τόνους και ως µεγάλης εκείνα που παράγουν πε-

ρισσότερες από 4.000 τόνους κρέας.  

Ως προς τη δυναµικότητα και τον τρόπο διακίνησης του κρέατος. ∆ιακρίνονται 

τρεις διατάξεις: 

1. Σφαγεία µε κεντρική τοποθέτηση του ψυκτικού χώρου. Οι χώροι ψύξεως το-

ποθετούνται ανάµεσα και παράλληλα από τους χώρους επεξεργασίας και δι-

ακινήσεως του κρέατος. 

2. Σφαγεία µε γωνιακή τοποθέτηση του ψυκτικού χώρου. Το συγκρότηµα ψύξε-

ως µε το συγκρότηµα σφαγής σχηµατίζει γωνία. 

3. Σφαγεία σε ορόφους. Συνήθως υπάρχουν τέσσερις όροφοι. Τα σφάγια ζώα 

οδηγούνται στον 4ο όροφο όπου και σφάζονται. Τα παραπροϊόντα της σφα-

γής µε τη βοήθεια της βαρύτητας και διά µέσου συστήµατος σωληνώσεων 

οδηγούνται στους παρακάτω ορόφους (συνήθως στον 3ο). Στον 2ο και 1ο ό-

ροφο γίνεται η επεξεργασία του κρέατος (τεµαχισµός, συσκευασία, παραγωγή 

αλλαντικών κ.λ.π.), ενώ στο ισόγειο βρίσκονται οι ψυκτικοί χώροι και οι χώροι 

διακινήσεως των προϊόντων.   

Σηµαντικό για τη λειτουργικότητα, την οικονοµία και την υγιεινή των σφα-

γείων είναι να εξασφαλίζεται συνεχής και µόνο προς µια κατεύθυνση κίνηση 

των ζώων, των σφαγίων, του κρέατος, των παραπροϊόντων και υποπροϊό-

ντων (Γεωργάκης, 2005). 
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1.3 Συγκρότηση βιοµηχανικών σφαγείων θηλαστικών 

 

Kάθε συγκρότηµα βιοµηχανικού σφαγείου µπορεί να περιλαµβάνει τα παρακάτω τµή-

µατα που πρέπει να είναι κατά τέτοιο τρόπο συνδυασµένα µεταξύ τους ώστε τελικά 

να αποτελούν ενιαία λειτουργική µονάδα, στην οποία η ροή του κρέατος να γίνεται 

προς µία κατεύθυνση. 

 

- Ζωαγορά 

- Κυρίως σφαγείο 

- Τµήµα αξιοποίησης παραπροϊόντων  

- Τµήµα παραγωγής βρώσιµου λίπους 

- Υγειονοµικό σφαγείο 

- Χώρος συγκεντρώσεως κατασχόµενων σφαγίων 

- Χώρος παραµονής των σφαγίων υπό παρατήρηση 

- Τµήµα ψύξεως και καταψύξεως και διατηρήσεως υπό ψύξη και κατάψυξη 

του κρέατος  

- Τµήµα τεµαχισµού και συσκευασίας του κρέατος 

- Τµήµα βιολογικού καθαρισµού 

- Βοηθητικά τµήµατα των βιοµηχανικών σφαγείων 

- Κρεαταγορά  

 

 

1.4 Γενικοί όροι έγκρισης των εγκαταστάσεων 

 

Οι εγκαταστάσεις πρέπει να έχουν τουλάχιστον (Καραϊωάννογλου, 1994· Ελευθεριά-

δου, 2008): 

 

1. Όσον αφορά τις εγκαταστάσεις, στους χώρους όπου παράγεται το νωπό 

κρέας, η επεξεργασία και η αποθήκευσή του: 

- ∆άπεδα από αδιάβροχο και άσηπτο υλικό, το οποίο καθαρίζεται και απο-

λυµαίνεται εύκολα και να διευκολύνεται η ροή των νερών. Τα νερά πρέπει 

να διοχετεύονται σε αποχετεύσεις καλυµµένες µε σχάρες και σιφώνια. 

- Τοίχους ανθεκτικούς, λείους και στεγανούς µε βαφή ανοιχτού χρώµατος 

που να µπορούν να πλένονται. Η συµβολή των τοίχων µε το δάπεδο 

πρέπει να είναι στρογγυλεµένη ή να έχει ανάλογο τελείωµα. Το δε ύψος 

τους να είναι τουλάχιστον τρία (3) µέτρα. 



ΣΦΑΓΕΙΑ, ΣΦΑΓΗ, ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΣ & ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΒΟΟΕΙ∆ΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. 

 9 

- Πόρτες από αναλλοίωτο υλικό, που να αντέχει τη διάβρωση. Αν είναι από 

ξύλο, πρέπει να είναι επενδυµένες µε λείο αδιάβροχο υλικό και από τις 

δύο πλευρές. 

- Μονωτικά υλικά άσηπτα και άοσµα, που δεν επιτρέπουν την ανάπτυξη 

των µυκήτων. 

- Επαρκή εξαερισµό και καλή έξοδο των ατµών. 

- Επαρκή φωτισµό, τεχνητό ή φυσικό, που να µην αλλοιώνει τα χρώµατα. 

- Οροφή καθαρή και εύκολα καθαριζόµενη. 

 

2. Όσον αφορά τον εξοπλισµό, τα εξαρτήµατα κ.λ.π: 

- Εξοπλισµό σε επαρκή αριθµό, ο οποίος να βρίσκεται κοντά στους χώ-

ρους εργασίας, για τον καθαρισµό και την απολύµανση των χεριών και 

τον καθαρισµό των εργαλείων. Οι βρύσες δεν πρέπει να λειτουργούν µε 

τα χέρια ή τους βραχίονες. Για το πλύσιµο των χεριών οι εγκαταστάσεις 

αυτές πρέπει να είναι εφοδιασµένες µε ζεστό και κρύο τρεχούµενο νερό, 

καθώς και µε υγιεινά µέσα για το στέγνωµα των χεριών. 

- Εξοπλισµό για την απολύµανση των εργαλείων που λειτουργούν µε νερό 

θερµοκρασίας 82 οC. 

- Εργαλεία και εξοπλισµό, όπως οι διάφορες επιφάνειες στις οποίες γίνε-

ται ο τεµαχισµός, τα δοχεία, οι ταινίες µεταφοράς, κ.ά., κατασκευασµένα 

από ανοξείδωτο υλικό, που δεν αλλοιώνει το κρέας, που καθαρίζεται και 

απολυµαίνεται εύκολα. 

- Εξοπλισµός και εξαρτήµατα από ανοξείδωτα υλικά, τα οποία πληρούν 

τους κανόνες υγιεινής για: 

o Το χειρισµό του κρέατος. 

o Την αποθήκευση των δοχείων, στα οποία τοποθετείται το κρέας, κατά 

τέτοιο τρόπο ώστε ούτε τα κρέατα, ούτε οι περιέκτες να έρχονται σε 

επαφή µε το δάπεδο ή τους τοίχους. 

- Κατάλληλα µέσα για τον υγιεινό χειρισµό και την προστασία του κρέατος 

κατά τη φόρτωση και την εκφόρτωσή του. 

- Ειδικά δοχεία στεγανά και από αναλλοίωτο υλικό, εφοδιασµένα µε κά-

λυµµα και σύστηµα κλεισίµατος που εµποδίζει τα µη εξουσιοδοτηµένα ά-

τοµα να αφαιρούν το περιεχόµενο των δοχείων και χρησιµοποιούνται για 

την τοποθέτηση κρέατος που δεν προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλω-

ση. 

- Εξοπλισµό αποθήκευσης των υλικών πρώτης και δεύτερης συσκευασί-

ας, εφόσον οι εργασίες αυτές εκτελούνται στην εγκατάσταση. 
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3. Κατάλληλη προστασία του χώρου από τρωκτικά και έντοµα. 

4. Εξοπλισµό ψύξης για να διατηρείται στο κρέας η εσωτερική θερµοκρασία που 

απαιτείται. Ο εξοπλισµός αυτός πρέπει να περιλαµβάνει σύστηµα αποστράγγισης 

που να επιτρέπει την εκκένωση των συµπυκνωµένων υδρατµών κατά τρόπο που να 

µη δηµιουργείται κίνδυνος µόλυνσης του κρέατος. 

5. Εγκατάσταση που να επιτρέπει τον εφοδιασµό σε αποκλειστικά πόσιµο νερό σε 

επαρκή ποσότητα και επαρκή πίεση.  

6. Σύστηµα παροχής ζεστού πόσιµου νερού σε επαρκή ποσότητα. 

7. Σύστηµα αποµάκρυνσης αποβλήτων (υγρών και στερεών) που να ανταποκρί-

νεται στις απαιτήσεις της υγιεινής. 

8. Χώρο κατάλληλα εξοπλισµένο και ασφαλιζόµενο, ο οποίος θα είναι στην αποκλει-

στική διάθεση της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας. 

9. Εξοπλισµό που να καθιστά δυνατή τη διεξαγωγή σε κάθε στιγµή και κατά τρόπο 

αποτελεσµατικό των κτηνιατρικών επιθεωρήσεων που προβλέπονται από το σχετικό 

Κανονισµό. 

10. Αποδυτήρια σε επαρκή αριθµό, µε λείους και αδιάβροχους τοίχους που πλένο-

νται εύκολα και δάπεδα µε νιπτήρες, ντους και τουαλέτες, κατάλληλα εξοπλισµένα 

ώστε να αποφεύγεται η µόλυνση των καθαρών τµηµάτων του κτιρίου. Οι τουαλέτες 

δεν θα πρέπει να επικοινωνούν απευθείας µε τους χώρους εργασίας. 

11. Χώρος και κατάλληλος εξοπλισµός για τον καθαρισµό και την απολύµανση 

των µεταφορικών µέσων. 

12. Ειδικό χώρο για την αποθήκευση απορρυπαντικών, απολυµαντικών και παρό-

µοιων ουσιών. 

 

 

1.5 Ειδικοί όροι  έγκρισης των σφαγείων 

 

Εκτός των γενικών όρων που αφορούν τις εγκαταστάσεις, τα σφαγεία 

πρέπει να έχουν τουλάχιστον (Καραϊωάννογλου, 1994· Ελευθεριάδου, 2008): 

 

1. Κατάλληλους και υγιεινούς χώρους ενσταυλισµού ή αν οι κλιµατολογικές συνθήκες 

το επιτρέπουν, χώρους αναµονής για την παραµονή των ζώων. Οι τοίχοι και τα δά-

πεδα πρέπει να είναι ανθεκτικά, στεγανά και εύκολα στον καθαρισµό και την απολύ-

µανση. Οι χώροι αυτοί πρέπει να είναι εξοπλισµένοι κατάλληλα για το πότισµα των 

ζώων και, εφόσον είναι αναγκαίο, για το τάισµά τους. Αν απαιτείται, πρέπει επίσης να 

έχουν σύστηµα αποχέτευσης των υγρών σε αποχετεύσεις, οι οποίες πρέπει να κα-

λύπτονται µε σχάρες και να έχουν σιφώνια. 
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2. Χώρους σφαγής µε απαραίτητες διαστάσεις που να επιτρέπουν την εκτέλεση της 

εργασίας µε ικανοποιητικό τρόπο από άποψη υγιεινής. 

 

3. Ιδιαίτερους χώρους αρκετά ευρείς και αποκλειστικά διαθέσιµους για εκκένωση, κα-

θάρισµα και προετοιµασία των στοµάχων και των εντέρων. 

 

4. Ιδιαίτερο χώρο για τη συσκευασία παραπροϊόντων, εφόσον αυτά συσκευάζονται 

στο ίδιο το σφαγείο, συµπεριλαµβανοµένου ξεχωριστού χώρου για τη φύλαξη των 

κεφαλών επαρκώς χωρισµένο από τα άλλα παραπροϊόντα. Οι χώροι αυτοί πρέπει να 

διαχωρίζονται σαφώς από οποιοδήποτε χώρο όπου υπάρχει νωπό κρέας, µε την 

παρεµβολή χωρίσµατος, που εκτείνεται από το δάπεδο σε ύψος τουλάχιστον δύο (2) 

µέτρων. 

 

5. Χώρους που να µπορούν να κλειδωθούν ή εφόσον, το επιτρέπει το κλίµα, µαντριά 

για ασθενή ζώα ή ζώα για τα οποία υπάρχει υπόνοια ασθένειας, ευρισκόµενα σε κα-

τάλληλη θέση και εξοπλισµένα µε χωριστή αποχέτευση και χώρους (υγειονοµικό 

σφαγείο) που να µπορούν να κλειδωθούν προοριζόµενους για τη σφαγή των ζώων 

αυτών και την αποθήκευση του κρέατος που έχει χαρακτηριστεί ακατάλληλο για την 

ανθρώπινη κατανάλωση. 

Οι χώροι που προορίζονται για τη σφαγή των ζώων αυτών δεν είναι απαραί-

τητοι: 

� σε µια εγκατάσταση που δεν έχει άδεια από την αρµόδια Αρχή για τη σφαγή 

τέτοιων ζώων και  

� όταν η σφαγή τους εκτελείται µετά τη λήξη της κανονικής σφαγής και εφόσον 

λαµβάνονται µέτρα για την πρόληψη της µόλυνσης του κρέατος που έχει χα-

ρακτηρισθεί κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση. 

�  

6. Αρκετά ευρύχωρους χώρους ψύξης ή ψυγεία συντήρησης εφοδιασµένα µε ανοξεί-

δωτο εξοπλισµό που παρεµποδίζει την επαφή των έτοιµων σφάγιων µε το δάπεδο 

και τους τοίχους κατά τη µεταφορά ή την αποθήκευσή τους. 

 

7. Κατάλληλα µέσα ώστε να καθίσταται δυνατός ο έλεγχος κάθε εισόδου και εξόδου 

από το σφαγείο. 

 

8. Σαφή διαχωρισµό µεταξύ του ακάθαρτου και του καθαρού τµήµατος του κτιρίου 

ώστε να προφυλάσσεται το τελευταίο από οποιαδήποτε µόλυνση (βλ. Πίνακα 1). 
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9. Κατάλληλο εξοπλισµό, ώστε µετά την αναισθητοποίηση η εκδορά να γίνεται κατά 

το δυνατό επί του αναρτηµένου σφάγιου. Σε καµία περίπτωση το σφάγιο δεν πρέπει 

να έρχεται σε επαφή µε το δάπεδο κατά τη διάρκεια της εκδοράς. 

 

10. Εναέριο σύστηµα τροχών για το µετέπειτα χειρισµό του κρέατος. 

 

11. Ειδικά διαµορφωµένο χώρο για την αποθήκευση της κοπριάς, εφόσον αυτή απο-

θηκεύεται στο σφαγείο. 

 

 

ΑΚΑΘΑΡΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΟ ΤΜΗΜΑ 

Άφιξη ζώων ∆ιάνοιξη κοιλιακής κοιλότητας 

Ενσταυλισµός Αφαίρεση εντερικού σωλήνα 

Ανάπαυση Αφαίρεση κοιλιακών οργάνων 

Επιθεώρηση προ σφαγής ∆ιάνοιξη θωρακικής κοιλότητας 

Αναισθητοποίηση Αφαίρεση οργάνων θώρακα 

Αφαίµαξη ∆ιχοτόµηση 

Εκδορά Επιθεώρηση µετά τη σφαγή 

        Πίνακας 1: ∆ιαχωρισµός µεταξύ ακάθαρτου και καθαρού τµήµατος (Γεωργάκης, 

2005). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΣΦΑΓΗ ΒΟΟΕΙ∆ΩΝ 

 

ΟΡΙΣΜΟΙ 

Σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 854/2004 και αριθ. 853/2004 (Επί-

σηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης) και τα συµπληρωµατικά µέ-

τρα αυτού (Εφηµερίδα της Κυβέρνησης της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας) 

 

 

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ 

 

Ο κτηνίατρος, δηµόσιος υπάλληλος, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Τροφίµων και των Κτηνιατρικών Αρχών των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. 

 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ 

 

Η συστηµατική και ανεξάρτητη εξέταση που προσδιορίζει, αν οι δραστηριότη-

τες και τα σχετικά αποτελέσµατα συµµορφώνονται προς τις προγραµµατισµένες 

ρυθµίσεις και αν οι ρυθµίσεις αυτές εφαρµόζονται αποτελεσµατικά και είναι κατάλλη-

λες για την επίτευξη των στόχων. 

 

ΕΛΕΓΧΟΣ 

 

Η εξέταση των εγκαταστάσεων, ζώων και τροφίµων της µεταποίησης αυτών, 

επιχειρήσεων τροφίµων και των συστηµάτων διαχείρισης και παραγωγής τους, συ-

µπεριλαµβανοµένων των εγγράφων, του ελέγχου του τελικού προϊόντος και των 

πρακτικών σίτισης, καθώς επίσης η εξέταση της προέλευσης και του προορισµού 

των εισροών και των εκροών της παραγωγής, µε στόχο να εξακριβωθεί αν όλα τα 

ανωτέρω στοιχεία πληρούν πάντοτε τις απαιτήσεις του νόµου. 

 

 

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

 

Κάθε µορφή ελέγχου που διενεργεί η αρµόδια αρχή για την εξακρίβωση της 

συµµόρφωσης µε τη νοµοθεσία για τα τρόφιµα, συµπεριλαµβανοµένων των κανόνων 

για την υγεία και την ορθή µεταχείριση των ζώων. 
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ΣΗΜΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ 

 

Το σήµα, η τοποθέτηση του οποίου καταδεικνύει ότι έχουν διενεργηθεί επίση-

µοι έλεγχοι. 

 

ΕΝΤΟΣΘΙΑ 

 

Νωπό κρέας, πλην του κρέατος του σφαγίου, συµπεριλαµβανοµένων των 

σπλάχνων και του αίµατος. 

 

 

2.1 Η µεταφορά των ζώων στο σφαγείο 

 

Η µεταφορά των ζώων πρέπει να πραγµατοποιείται µε βάση τις διατά-

ξεις του Π.∆. 344/1997 (Α’ 233) «Προστασία των ζώων κατά τη µεταφορά» (Επί-

σηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης).  

Η µεταχείριση των ζώων που προορίζονται για σφαγή, πριν και κατά τη διάρ-

κεια µεταφοράς τους στο σφαγείο, έχει µεγάλη σηµασία.  

Κατά τη συλλογή και τη µεταφορά τους τα ζώα πρέπει να υφίστανται προσεκτικό χει-

ρισµό που να µην προκαλεί άσκοπη αναστάτωση. Πρέπει να αποφεύγονται το στρες, 

οι τραυµατισµοί, η µόλυνση και η απώλεια βάρους στο µέτρου του δυνατού.  

 Γενικά, η µεταφορά των ζώων προκαλεί σ’ αυτά καταπόνηση και στρες, µε 

αποτέλεσµα την κατανάλωση γλυκογόνου των µυών, την ανώµαλη νεκρική ακαµψία, 

το υψηλό pH του κρέατος και ως εκ τούτου την κακή του συντήρηση. Για όλους αυ-

τούς τους λόγους είναι σηµαντικό να οδηγούνται τα ζώα σε σφαγεία, τα οποία ευρί-

σκονται όσο το δυνατόν πλησιέστερα προς τις εκτροφές από τις οποίες προέρχονται. 

Τα µεταφορικά µέσα πρέπει να είναι κατάλληλα, όπως και το προσωπικό που 

ασχολείται µε την µεταφορά. 

Για τη µεταφορά των ζώων είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να γνωρίζει το προσωπι-

κό και να λαµβάνει σοβαρά υπόψη του τις βιολογικές ιδιότητες και τη συµπεριφορά 

των ζώων σε όλα τα στάδια της µεταφοράς τους. 

Στα ζώα πρέπει να χορηγείται τροφή και νερό σε τακτά χρονικά διαστήµατα, 

όταν η διάρκεια του ταξιδιού το επιβάλλει, ενώ δεν πρέπει να τους στερείται η τροφή 

και το νερό για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των 24 ωρών. 

Τα µεταφορικά µέσα πρέπει να παρέχουν άνεση χώρου στα ζώα, και να τα 

προστατεύουν απ’ τις αντίξοες καιρικές συνθήκες (εικ. 1). Απαγορεύεται να µεταφέ-
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ρονται εµπορεύµατα στο χώρο όπου ευρίσκονται ζώα. Τα ζώα πρέπει να φορτώνο-

νται στα µεταφορικά µέσα κατ’ αυτό τον τρόπο, ώστε το κάθε ζώο ξεχωριστά να στέ-

κεται άνετα και να µπορεί να πλαγιάζει. Τα ενήλικα βοοειδή πρέπει να µεταφέρονται 

δεµένα προς αντίθετες κατευθύνσεις. 

Σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 854/2004, ο επίσηµος κτηνίατρος 

υποχρεούται να εξακριβώνει τη συµµόρφωση σύµφωνα µε τους σχετικούς κοινοτι-

κούς και εθνικούς κανόνες για την ορθή µεταχείριση των ζώων κατά τη µεταφορά. 

Σύµφωνα µε το Π.∆. 344/97, η πυκνότητα µεταφοράς των ζώντων ζώων ο-

δικώς αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα: 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΑΡΟΣ (Kg) Εµβαδόν (m2 / Ζώο) 

Μόσχοι εκτροφής 50 0,30-0,40 

Μόσχοι µεσαίου µεγέθους 110 0,40-0,70 

Μεγάλοι µόσχοι 200 0,70-0,95 

Βοοειδή µεσαίου µεγέθους 325 0,95-1,30 

Μεγάλα βοοειδή 550 1,30-1,60 

Πολύ µεγάλα βοοειδή >700 >1,60 

Πίνακας 2:Συνιστώµενη πυκνότητα των ζώων κατά τη µεταφορά 

 

 

2.2 Εκφόρτωση των ζώων 

 

Τα ζώα πρέπει να εκφορτώνονται το ταχύτερο µετά την άφιξή τους, έτσι ώστε 

να τους παρέχεται προστασία και ασφάλεια από τους τραυµατισµούς και να λαµβά-

νονται όλα τα µέτρα τα οποία αποτρέπουν τις καταπονήσεις αυτών. 

Ο καθαρισµός και η απολύµανση των µεταφορικών µέσων είναι απαραίτητος 

για να εξαλειφθούν οι εστίες µετάδοσης ασθενειών των ζώων (εικ. 2). 

Σύµφωνα µε την Οδηγία 93/119 ΕΚ, κάθε σφαγείο πρέπει να διαθέτει κα-

τάλληλο εξοπλισµό και εγκαταστάσεις για την εκφόρτωση των ζώων από τα µέσα 

µεταφοράς. 

Τα ζώα αµέσως µετά το ξεφόρτωµα πρέπει να οδηγούνται στους χώρους α-

νάπαυσης. 
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2.3 Ανάπαυση των ζώων πριν τη σφαγή 

 

Τα ζώα που προορίζονται για σφαγή, θα πρέπει, µετά τη µεταφορά τους στο 

σφαγείο να αναπαυθούν, για όσο χρονικό διάστηµα κρίνεται απαραίτητο. Αυτό είναι 

στις περισσότερες χώρες, όπως και στη χώρα µας υποχρεωτικό διά νόµου. 

Η ανάπαυση των ζώων πραγµατοποιείται στους χώρους ανάπαυσης των  

σφαγείων και κυµαίνεται µεταξύ 12 και 24 ωρών, µε µέγιστο όριο 36 ώρες και εξαρ-

τάται από το είδος του ζώου, την ηλικία, το φύλο, την εποχή του έτους, τη διάρκεια 

και τις συνθήκες του ταξιδιού. Σύµφωνα µε την οδηγία 83/89/ΕΟΚ, ο χρόνος ανά-

παυσης για τα ζώα που ευρίσκονται σε κατάσταση κόπωσης ή διέγερσης, δεν είναι 

δυνατόν να είναι µικρότερος των 24 ωρών, εκτός και αν ο κτηνίατρος κρίνει διαφορε-

τικά. Η παρατεταµένη όµως, παραµονή των ζώων στους χώρους ανάπαυσης αυξάνει 

τις πιθανότητες να µολυνθούν µε παθογόνα βακτήρια. 

Στο χώρο αυτό τα ζώα θα πρέπει να αντιµετωπίζονται µε ιδιαίτερη φροντίδα.  

Σ’ αυτήν ανήκει ένας καλός αερισµός των ζώων και µία µέτρια υγρασία του αέρα, κα-

θώς επίσης και η αποφυγή θορύβων και ερεθισµάτων. Εν ανάγκη, πρέπει να ποτίζο-

νται και να ταΐζονται και συγκεκριµένα τα βοοειδή, µε τροφή πλούσια σε κυτταρίνη 

(ξηρό χόρτο, άχυρο) (Πολυµενίδης, 2001).  

Είναι υποχρέωση του επίσηµου κτηνιάτρου να ελέγχει κατά πόσο εφαρµόζο-

νται οι κανόνες που διέπουν την αναµονή των ζώων στους χώρους ανάπαυσης. 

Κατά κανόνα, τα ζώα κάτω από άριστες συνθήκες διαµονής, χρειάζονται µερι-

κές µόνο ώρες για να επανέλθουν οι κανονικές τιµές στις φυσιολογικές λειτουργίες, 

όπως θερµοκρασία του σώµατος, συχνότητα αναπνοών και χτύπων της καρδιάς, κα-

θώς επίσης και η ποσότητα του γλυκογόνου (Πολυµενίδης, 2001). 

Η ανεπαρκής ανάπαυση έχει ως αποτέλεσµα να αποδίδουν σφάγια, που δεν 

έχουν µεγάλη ικανότητα συντήρησης. Αυτό οφείλεται σε δύο λόγους: Ο κυριότερος 

είναι ότι το pH των µυών είναι υψηλό λόγω της έλλειψης γλυκογόνου, ο άλλος λόγος 

είναι ότι σε ορισµένες περιπτώσεις εισέρχονται σηψιγόνα βακτήρια από το έντερο 

στην κυκλοφορία του αίµατος. Επιπλέον τα σφάγια αυτά έχουν τα χαρακτηριστικά 

των DFD σφαγίων (κρέας σκοτεινόχρωµο, σκληρό και στεγνό). 

Ζώα που δείχνουν κατά την παραµονή τους στους χώρους ανάπαυσης, αλ-

λαγή συµπεριφοράς και της γενικής κατάστασής τους ή και συµπτώµατα ασθενείας 

πρέπει να σφάζονται επειγόντως. 

Ένας τρόπος που σκέφτονται µερικοί να υιοθετήσουν είναι να ακούν τα ε-

κτρεφόµενα ζώα κλασσική µουσική, το οποίο άλλωστε έχει αποδώσει στην γαλακτο-

παραγωγή (www.xronos.gr). 
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2.4 Προ σφαγής κτηνιατρικός έλεγχος 

 

Σύµφωνα µε την ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, τεύχος πρώτο, αρ. φύλλου 95, άρθρο 19: «Αρχείο επίσηµου 

κτηνιάτρου στο σφαγείο» και τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 854/2004, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

I, ΤΜΗΜΑ Ι, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι: «Καθήκοντα επιθεώρησης του επίσηµου κτηνιά-

τρου»: 

Ο επίσηµος κτηνίατρος υποχρεούται να ελέγχει και να αναλύει τις σχετικές 

πληροφορίες που λαµβάνονται από τα αρχεία της εκµετάλλευσης προέλευσης των 

ζώων που προορίζονται για σφαγή και να λάβει υπόψη τα τεκµηριωµένα αποτελέ-

σµατα του ελέγχου και της ανάλυσης αυτής κατά τη διενέργεια των επιθεωρήσεων 

προ και µετά τη σφαγή. 

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων επιθεώρησης, ο επίσηµος κτηνίατρος 

υποχρεούται να λάβει υπόψη του τα επίσηµα πιστοποιητικά που συνοδεύουν τα ζώα 

και τυχόν δηλώσεις κτηνιάτρων που πραγµατοποιούν ελέγχους σε επίπεδο πρωτο-

γενούς παραγωγής. 

Ο επίσηµος κτηνίατρος οφείλει να διατηρεί Βιβλίο προσαχθέντων ζώων και ε-

ξέτασης αυτών πριν τη σφαγή, στο οποίο µετά την εξέταση καταγράφει τη διεύθυνση 

και την επωνυµία του σφαγείου, την ηµεροµηνία της εξέτασης, το είδος και τον αριθµό 

των ζώων, το ονοµατεπώνυµο ή την επωνυµία του ιδιοκτήτη, τον αριθµό καταχώρησης 

της µονάδας εκτροφής, τον αριθµό ενωτίου του ζώου, την ηλικία, τα αποτελέσµατα της 

κλινικής εξέτασης και τυχόν άλλες παρατηρήσεις και στο τέλος υπογράφει και σφραγίζει. 

Τα βιβλία αυτά κρατούνται για τουλάχιστο τρία (3) χρόνια στο γραφείο του επίσηµου κτη-

νιάτρου στο σφαγείο. Ο τύπος του βιβλίου µπορεί να είναι σε έντυπη ή ηλεκτρονική µορ-

φή. 

Σύµφωνα µε την Οδηγία 83/89/ΕΟΚ, την πρόταση κανονισµού ΕΟΚ 

COM (89)673 και το Π.∆. 599/1985, η εξέταση των ζώων προ της σφαγής είναι 

υποχρεωτική. 

Ο επίσηµος κτηνίατρος πρέπει να διενεργεί την προ σφαγή επιθεώρηση, σε 

όλα τα ζώα προτού σφαγούν, σύµφωνα µε τους επαγγελµατικούς κανόνες και απα-

ραίτητα µε κατάλληλο φωτισµό (εικ. 3). 

Η επιθεώρηση αυτή πρέπει να διενεργείται εντός 24 ωρών από την άφιξη στο 

σφαγείο και εντός 24 ωρών πριν τη σφαγή. Ο επίσηµος κτηνίατρος δύναται να ζητή-

σει διενέργεια επιθεώρησης ανά πάσα άλλη στιγµή. Επιπλέον, εάν τα ζώα παραµεί-

νουν κατά τη διάρκεια της νύχτας στους χώρους ανάπαυσης, η εξέταση επαναλαµ-

βάνεται. 
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Σκοπός της προ σφαγής επιθεώρησης είναι να:  

� Επιλεγούν τα ζώα εκείνα τα οποία είναι υγιή, έχουν αναπαυθεί επαρκώς και 

τα οποία θα δώσουν κρέας κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση. 

� Επισηµανθούν τα ζώα, τα οποία είναι ασθενή ή ύποπτα ότι ασθενούν ή είναι 

ύποπτα ότι παρουσιάζουν διάφορες ανωµαλίες, τα οποία πρέπει να αποµο-

νωθούν και να υποστούν λεπτοµερή εξέταση. 

� Προληφθεί η µόλυνση των χώρων όπου γίνεται η προετοιµασία των σφαγίων 

από πολύ ακάθαρτα ζώα. 

� Προληφθεί η µόλυνση των χώρων, του εξοπλισµού και του προσωπικού από 

ζώα τα οποία πάσχουν από µεταδοτικά νοσήµατα. 

� Συγκεντρωθούν πληροφορίες, οι οποίες θα είναι χρήσιµες για τον κρεοσκόπο 

κτηνίατρο κατά την επιθεώρηση των σφαγίων και για τη λήψη αποφάσεων 

που θα αφορούν την τύχη των σφαγίων και των παραπροϊόντων τους. 

 

Η εξέταση των ζώων προ της σφαγή συνδέεται άµεσα µε την επιθεώρηση των 

σφαγίων, διότι την καθιστά περισσότερο αποτελεσµατική και λιγότερο κοπιαστική. 

Πιο συγκεκριµένα, όταν πρόκειται για επείγουσα σφαγή ή όταν πρόκειται για νοσήµα-

τα που δεν αφήνουν παθολογοανατοµικές αλλοιώσεις στο σφάγιο ή  αφήνουν ελάχι-

στες και µη χαρακτηριστικές, όπως η λύσσα, ο τέτανος, η εγκεφαλίτιδα κατά τη λιστε-

ρίωση, τα αρχικά στάδια της σηπτικής µητρίτιδας και µαστίτιδας και όταν ορισµένες 

αλλοιώσεις εδρεύουν σε σηµεία δυσπρόσιτα, όπως κατά την κοινούρωση, η διάγνω-

ση γίνεται πολύ ευκολότερα όταν το ζώο είναι εν ζωή, παρά κατά την κρεοσκοπία. 

Επίσης, η διάγνωση των δηλητηριάσεων από αλκαλοειδή και εντοµοκτόνα στο σφά-

γιο είναι αν όχι αδύνατη, πολύ δύσκολη, ενώ στο ζωντανό ζώο είναι ευκολότερη. Τέ-

λος, υπάρχουν ασθένειες όπως ο άνθρακας εξαιτίας των οποίων απαγορεύεται η 

σφαγή των ζώων. 

Τα ζώα εξετάζονται όταν είναι ήρεµα και τόσο όταν στέκονται όσο και όταν κι-

νούνται. Ιδιαίτερα εξετάζεται ο τρόπος µε τον οποίο τα ζώα στέκονται ή κινούνται και 

ο τρόπος µε τον οποίο αντιδρούν στο περιβάλλον. Παροµοίως, εξετάζονται η κατά-

σταση του δέρµατος, του πεπτικού συστήµατος (έκκριση σιέλου, σύσταση των κο-

πράνων, κινητικότητα του 1ου στοµάχου), η κατάσταση του ουρογεννητικού συστή-

µατος (αιδοίο, µαστός, ακροποσθία, όσχεο), του αναπνευστικού συστήµατος (µυκτή-

ρες, ρινικός βλεννογόνος, ρινικό απέκκριµα, έξοδος αιµορραγικού αφρού, τρόπος 

αναπνοής) και τέλος εάν είναι τραυµατισµένα ή παρουσιάζουν οποιαδήποτε παθολο-

γική διόγκωση ή οίδηµα. 
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Πιο συγκεκριµένα, η εξέταση των ζώων πριν από τη σφαγή πρέπει να 

διευκρινίζει: 

1. Κατά πόσο τα ζώα πάσχουν από νόσους, οι οποίες µεταδίδονται στον άν-

θρωπο ή στα ζώα, όπως ο άνθρακας, ο πνευµατάνθρακας, η λύσσα, ο τέτα-

νος, η σαλµονέλλωση, η λιστερίωση, η φυµατίωση και η µάλη ή τα συµπτώ-

µατα που παρουσιάζουν ή η γενική τους κατάσταση υποδηλώνουν ότι κάποια 

από τις νόσους αυτές πρόκειται να εκδηλωθεί. 

2. Κατά πόσο τα ζώα παρουσιάζουν συµπτώµατα νόσου ή παρουσιάζουν δια-

ταραχή της γενικής τους κατάστασης, που πιθανόν να καταστήσει το κρέας 

ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση. 

3. Αν έχουν χορηγηθεί στα ζώα ουσίες που έχουν φαρµακολογική δράση ή αν 

τα ζώα κατανάλωσαν οποιαδήποτε ουσία η οποία είναι δυνατόν να καταστή-

σει το κρέας τους επικίνδυνο για τον άνθρωπο.  

4. Κατά πόσο τα ζώα είναι κουρασµένα, στρεσαρισµένα ή τραυµατισµένα.  

 

Τα ζώα στα οποία διαγνώσθηκε µία από τις ασθένειες που αναφέρθηκαν 

προηγουµένως, δεν πρέπει να σφάζονται µε σκοπό να καταναλωθούν από τον άν-

θρωπο, όπως επίσης και των ζώων που παρουσιάζουν πολλαπλούς κακοήθεις ό-

γκους ή αποστήµατα. Παροµοίως, ζώα τα οποία θεωρούνται ύποπτα ότι πάσχουν 

απ’ τις νόσους αυτές δεν πρέπει να σφάζονται, αλλά να υφίστανται λεπτοµερή εξέτα-

ση για να τεθεί διάγνωση. Εφόσον, όµως, ο κτηνίατρος κρίνει ότι για να τεθεί διάγνω-

ση απαιτείται µεταθανάτια εξέταση, αυτά σφάζονται χωριστά από τα άλλα ζώα, ώστε 

να µην υπάρχει κίνδυνος µετάδοσης της ασθένειας. Στα σύγχρονα σφαγεία υπάρχει 

ειδικός χώρος για τη σφαγή αυτών των ζώων (υγειονοµικό σφαγείο).  

Ζώα, τα οποία έχουν υποστεί ατύχηµα ή είναι τραυµατισµένα είναι δυνατόν να 

σφαγούν χωρίς να υποστούν εξέταση προ της σφαγής. Τα σφάγια αυτά παραµένουν 

χωριστά από τα άλλα, µέχρις ότου υποστούν επιθεώρηση. 

Σε περίπτωση επείγουσας σφαγής (βλ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΦΑΓΗ) εκτός του σφα-

γείου, ο επίσηµος κτηνίατρος του σφαγείου υποχρεούται να εξετάζει τη δήλωση που 

συνοδεύει το σώµα του ζώου, στην οποία αναγράφονται οι λόγοι για τους οποίους 

έγινε η σφαγή και το ιστορικό του ζώου και η οποία εκδίδεται από τον κτηνίατρο ή το 

εκπαιδευόµενο άτοµο, σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 853/2004. 
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2.5 Προετοιµασία των ζώων για σφαγή 

 

Κατά τη διαδροµή επιτρέπεται το πλύσιµο των ζώων, µε εκτοξευτήρες νερού 

ή µε λουτρά, µε την προϋπόθεση να µην στάζουν νερό κατά την έναρξη της εκδοράς 

(εικ. 4). Το πλύσιµο των ζώων γίνεται για να αποµακρυνθεί η σκόνη και η κόπρος 

που υπάρχουν στο δέρµα του ζώου. Υπολογίζεται ότι σε ένα γραµµάριο σκόνης του 

δέρµατος βρίσκονται περίπου 207 εκατοµµύρια µικροοργανισµοί, σε ένα δε γραµµά-

ριο ξηρής κόπρου πολλά δισεκατοµµύρια. Επίσης, το πλύσιµο ηρεµεί τα ζώα, γεγο-

νός ιδιαίτερης αξίας για την τεχνολογία του κρέατος και για την παραγωγή κρέατος 

υψηλής ποιότητας. 

Οι διάδροµοι σφαγής, που οδηγούν στο χώρο αναισθητοποίησης (φάτνη α-

ναισθητοποίησης), πρέπει να φωτίζονται κατάλληλα ώστε τα ζώα να µην αντιστέκο-

νται. Πρέπει δε να εισέρχονται σε κανονικό ρυθµό, ώστε να εξασφαλίζεται η κανονική 

και ρυθµική ροή των ζώων στη γραµµή σφαγής και σε καµία περίπτωση δεν πρέπει 

να χρησιµοποιούνται ηλεκτρικά µέσα για τη συγκράτηση ή την ακινητοποίηση των 

ζώων ή για να τα αναγκάσουν να κινηθούν.  

 

 

2.6 Ακινητοποίηση των ζώων πριν την αναισθητοποίηση 

 

Σύµφωνα µε την Οδηγία 93/119/ΕΚ, τα ζώα πρέπει να ακινητοποιούνται µε 

κατάλληλο τρόπο, ώστε να µην υφίστανται κανένα περιττό πόνο, ταλαιπωρία, ταρα-

χή, τραύµα ή κάκωση. 

Τα άκρα των ζώων δεν πρέπει να δένονται και τα ζώα δεν πρέπει να αναρτώ-

νται πριν την αναισθητοποίηση ή τη θανάτωση. 

 

 

2.7 Αναισθητοποίηση 

 

2.7.1 Σφαγή των ζώων χωρίς αναισθητοποίηση 

 

Στη σφαγή ή τη θανάτωση των ζώντων ζώων εφαρµόζονται οι κοινοτι-

κές διατάξεις των Καν. (ΕΚ) αριθ. 1255/1997 (L. 174/1) και 411/1998 (L. 52/8) του 

Συµβουλίου και οι διατάξεις του Π.∆. 327/1996 (Α΄ 221) «Προστασία των ζώων 

κατά τη σφαγή ή τη θανάτωσή τους». 
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Η σφαγή των ζώων χωρίς προηγουµένως να υποστούν αναισθητοποίηση 

αποτελεί τον αρχαιότερο τρόπο σφαγής. Αυτή η µέθοδος ονοµάζεται και εβραϊκή ή 

µωαµεθανική. Το ζώο ρίχνεται στο έδαφος και στη συνέχεια αποκόπτεται ο λαιµός 

του µέχρι των αυχενικών σπονδύλων ή ακόµη και παραπέρα, για να εκµηδενιστούν 

το γρηγορότερο οι αντανακλαστικές κινήσεις των άκρων. 

Ο θάνατος επέρχεται εξαιτίας παύσεως της αναπνοής και της κυκλοφορίας 

και της εξόδου του αίµατος. Κατά τη µέθοδο SIKH ή JATKA των Ινδιών, ο τράχηλος 

αποκόπτεται µε µια κίνηση µε ένα κοφτερό ξίφος (αποκεφαλισµός) ή µε ένα ειδικό 

κοφτερό µαχαίρι (Καραϊωάννογλου, 1994). 

Η σφαγή των ζώων χωρίς προηγούµενη αναισθητοποίηση έχει εγκαταλειφθεί 

σ’ όλες τις προηγµένες χώρες ή εκτελείται σε µερικές µόνο χώρες για θρησκευτικούς 

λόγους. 

Επίσης, η µέθοδος αυτή χρησιµοποιείται σε περιπτώσεις «επείγουσας σφα-

γής», δηλαδή σ’ εκείνες τις περιπτώσεις που η µετακίνηση του ζώου στο σφαγείο, 

εξαιτίας κάποιας σοβαρής ασθένειας ή σοβαρού τραυµατισµού δεν είναι δυνατή, ο-

πότε σφάζεται επιτόπου. 

 

 

2.7.2 Σφαγή των ζώων µε αναισθητοποίηση 

 

Τα ζώα δεν πρέπει να αναισθητοποιούνται, αν δεν είναι δυνατόν να αφαιµα-

χθούν αµέσως. (Οδηγία 93/119/ΕΚ). 

Η αναισθητοποίηση επιβάλλεται για τους εξής λόγους: 

1) Ανθρωπιστικούς λόγους  

2) Καλύτερη ποιότητα κρέατος και 

3) Ασφάλεια του προσωπικού των σφαγείων 

Τα ζώα µε την αναισθητοποίηση είναι ανίκανα να αντιδράσουν και ακό-

µη υφίστανται και απώλεια συνείδησης, µε αποτέλεσµα να µην αισθάνονται το 

άλγος και τον θάνατο (ευθανασία) (Πολυµενίδης, 2001). 

Τα αναισθητοποιηµένα ζώα περνούν στο χώρο υποδοχής, ο οποίος πρέπει 

να είναι στεγνός έτσι ώστε να µην υπάρχει φόβος το δέρµα να ρυπανθεί µε περιττώ-

µατα ή λύµατα. 

Η αναισθητοποίηση συνίσταται στην απώλεια της συνείδησης και έχει σκοπό 

την ακινητοποίηση των ζώων και την καλύτερη αφαίµαξή τους. Εποµένως, παίζει 

σπουδαίο ρόλο για την ποιότητα του κρέατος. 

Όποια µέθοδο αναισθητοποίησης και αν χρησιµοποιηθεί θα πρέπει να κατα-

βάλλεται προσπάθεια, ώστε να µην καταστρέφεται η παρεγκεφαλίτιδα. Στο µέρος αυ-
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τού του νευρικού κεντρικού συστήµατος βρίσκεται το κέντρο ρύθµισης της αναπνοής 

και της καρδιάς, που πρέπει ακόµη και µετά την αναισθησία, να είναι σε θέση να λει-

τουργεί για µικρό χρονικό διάστηµα, γιατί τα παραπάνω όργανα αντλούν αίµα από το 

σώµα του ζώου, όταν τα αιµοφόρα αγγεία του τραχήλου κοπούν (Πολυµενίδης, 

2001). 

 

Α. ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ 

 

Η κύρια µέθοδος αναισθητοποίησης που εφαρµόζεται σήµερα είναι η Τραυ-

µατική αναισθητοποίηση, η οποία βασίζεται στη δηµιουργία µόνιµων βλαβών στον 

εγκέφαλο. Γίνεται µε τους εξής τρόπους: 

1. Συσκευές µε έµβολο περιορισµένης εξόδου, σχήµατος µανιταριού:  

Οι συσκευές αυτές φέρουν έµβολο περιορισµένης εξόδου, το οποίο ωθείται µε 

πυρίτιδα ή σπανιότερα µε πεπιεσµένο αέρα. Το έµβολο απολήγει σε δίσκο διαµέτρου 

τεσσάρων (4) εκατοστών περίπου, του οποίου η πρόσθια επιφάνεια είναι κυρτή. Η 

επιτυχία της µεθόδου αυτής εξαρτάται από τη δύναµη µε την οποία το έµβολο πλήττει 

τη µετωπιαία χώρα του ζώου, χωρίς βέβαια να διατρυπά το κρανίο του. Χρησιµοποι-

είται κυρίως για την αναισθητοποίηση των βοοειδών. Η διάρκεια της αναισθησίας εί-

ναι βραχεία, το δε ποσοστό επιτυχίας φτάνει το 80%, όταν πλήττεται η µετωπιαία 

χώρα, ή σύµφωνα µε άλλους το 67%. Γι’ αυτόν το λόγο η µέθοδος αυτή δεν είναι δυ-

νατόν να θεωρηθεί «ανθρωπιστική». 

2. Συσκευές µε οξύληκτο έµβολο περιορισµένης εξόδου (πιστόλι µε διατρητική 

ράβδο):  

Οι συσκευές αυτές φέρουν έµβολο περιορισµένης εξόδου, το οποίο ωθείται 

συνήθως µε πυρίτιδα, σπανιότερα µε πεπιεσµένο αέρα. Το έµβολο διατρυπά το κρα-

νίο και πλήττει τον εγκέφαλο. Η αναισθησία εγκαθίσταται αµέσως µετά τον τραυµατι-

σµό του εγκεφάλου και είναι µόνιµη. 

Στα βοοειδή, άσχετα εάν φέρουν κέρατα ή όχι, το σηµείο στο οποίο πλήττεται 

η κεφαλή βρίσκεται εκεί που συναντώνται οι γραµµές, οι οποίες ξεκινούν από τη βά-

ση των κεράτων προς την εσωτερική γωνία του οφθαλµού της άλλης πλευράς. Στο 

σηµείο αυτό, ο εγκέφαλος καλύπτεται από µια λεπτή οστέινη πλάκα, γι’ αυτό και το 

πλήγµα έχει άµεσο αποτέλεσµα. Η φορά του εµβόλου πρέπει να είναι κάθετη προς 

το µετωπιαίο οστούν (εικ. 5). 
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Άλλοι τρόποι βασισµένοι στην ίδια µέθοδο, οι οποίοι έχουν απαγορευτεί, 

σύµφωνα µε την οδηγία 93/119/ΕΚ. 

1. Μυελοτοµή:  

Χρησιµοποιείται ένα λογχοειδές µαχαίρι, το οποίο βυθίζεται µεταξύ του ινια-

κού οστού και του άτλαντα (σπανιότερα µεταξύ του άτλαντα και δεύτερου αυχενικού 

σπονδύλου) και ανάλογα µε την κατεύθυνση που δίνεται, πλήττει τον αυχένα του 

προµήκη µυελού ή το νωτιαίο µυελό. Το ζώο κινητοποιείται, παύει η αναπνοή και ε-

γκαθίσταται αναισθησία πίσω από το σηµείο της τοµής, όµως αυτό διατηρεί τις αι-

σθήσεις του. 

2. Η µέθοδος της βαρείας σφύρας: 

Χρησιµοποιείται σφύρα σχετικά µεγάλου βάρους, µε την οποία πλήττεται µια 

φορά ή επανειληµµένως το µετωπιαίο οστούν του ζώου, µέχρις ότου αυτό πέσει α-

ναίσθητο στο δάπεδο. Πρόκειται για απάνθρωπη µέθοδο, διότι πολλές φορές η αναι-

σθησία δεν επέρχεται µε ένα και µόνο πλήγµα. Επιπλέον, τις περισσότερες φορές 

καταστρέφεται ο εγκέφαλος και αχρηστεύεται ως τρόφιµο.  

 

Β. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ Ή ΗΛΕΚΤΡΩΝΑΡΚΩΣΗ 

 

Συνίσταται στη δίοδο µικρής ποσότητας εναλλασσόµενου ρεύµατος διαµέσου 

του εγκεφάλου ή διαµέσου του εγκεφάλου και της καρδιάς, ανάλογα µε την χρησιµο-

ποιούµενη µέθοδο. Είναι απαραίτητο να διοχετευτεί η κατάλληλη ποσότητα ηλεκτρι-

κού ρεύµατος για σύντοµο, αλλά αρκετό χρονικό διάστηµα. Η µέθοδος αυτή χρησι-

µοποιείται ευρέως για την αναισθητοποίηση των χοίρων, εφαρµόζεται όµως µε επι-

τυχία και στα αιγοπρόβατα, καθώς και στους νεαρούς µόσχους, όχι όµως και στα ε-

νήλικα βοοειδή. Ενδεικτικά, υπάρχουν οι εξής µέθοδοι: 

α. Αναισθητοποίηση µε τη χρήση ρεύµατος χαµηλής τάσης. 

β. Αναισθητοποίηση µε τη χρήση ρεύµατος υψηλής τάσης. 

Τα τυπικά χαρακτηριστικά µιας αποτελεσµατικής αναισθητοποίησης: 

Το ζώο καταρρέει αµέσως, ακολουθούν τονικοί σπασµοί που διαρκούν περί-

που 15 δευτερόλεπτα, κατόπιν κλονικές συσπάσεις και τελικά ισχυρές κινήσεις των 

οπίσθιων άκρων. 
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2.8 Σφαγή 

 

Οι συνηθισµένες µέθοδοι σφαγής των βοοειδών, υποδιαιρούνται βασικά στις 

µεθόδους «µεµονωµένης σφαγής» και «σφαγής κατά φάσεις». 

Η µεµονωµένη σφαγή είναι η παλαιότερη και η πιο απλή µέθοδος σφαγής. 

Σ’ αυτήν η σφαγή γίνεται στην ίδια θέση και κατά τρόπο ασυνεχή. Το ζώο οδηγείται 

στο σηµείο αναισθητοποιήσεως και σφάζεται ανάµεσα σε ήδη ετοιµασθέντα σφάγια, 

γεγονός απάνθρωπο, επικίνδυνο και που προκαλεί σοβαρότατες ρυπάνσεις και µο-

λύνσεις του κρέατος. 

Το δάπεδο του σφαγείου δεν διατηρείται καθαρό, γιατί η σφαγή πραγµατο-

ποιείται σε πολλά, µη προκαθορισµένα σηµεία της αίθουσας. Ο απαιτούµενος χώ-

ρος, σε σχέση µε το δυνατό αριθµό των σφαζόµενων ζώων, είναι δυσανάλογα µεγά-

λος, ενώ οι αποδόσεις ανά ώρα εργασίας και κατά άτοµο είναι χαµηλές. 

Από το συνολικό χρόνο παραµονής ενός σφαγίου στην αίθουσα σφαγής, µό-

νο το 1/3 αποτελεί χρόνο εργασίας, ενώ τα υπόλοιπα 2/3 αποτελούν «νεκρό χρόνο» 

κατά τον οποίο ο χώρος παραµένει κατειληµµένος και δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί 

από άλλο ζώο. Είναι φανερό ότι η µέθοδος αυτή χρησιµοποιείται µόνο σε απαρχαιω-

µένα σφαγεία και το πολύ σε στέγαστρα σφαγής (Πολυµενίδης, 2001). 

Στη σφαγή κατά φάσεις, όλες οι εργασίες γίνονται αφού το ζώο αναρτηθεί 

από τα οπίσθια άκρα και κατά τρόπο, ώστε σε ορισµένα χρονικά διαστήµατα, οι θέ-

σεις στην αίθουσα σφαγής να αδειάζουν διαδοχικά από τα σφάγια. Όλες οι εργασίες 

γίνονται σε τελείως προκαθορισµένες θέσεις. Το προσωπικό παραµένει σταθερά 

στην ίδια θέση και κάνει πάντα την ίδια εργασία, ώστε να παρατηρείται µια εξειδίκευ-

ση υψηλού βαθµού µε αποτέλεσµα ταχύτητα και ποιότητα εργασίας. Ο χρόνος κατά 

τον οποίο το σφάγιο παραµένει σε θέση εργασίας υπολογίζεται σε 2’ έως 2,5 ώρες 

(Πολυµενίδης, 2001). 

 

 

2.9 Επείγουσα σφαγή 

 

Επείγουσα σφαγή γίνεται όταν το ζώο υποφέρει έντονα, οπότε «ανθρωπιστι-

κοί λόγοι» επιβάλλουν να µην ακολουθηθεί η κανονική διαδικασία θανάτωσης που θα 

παρέτεινε τον πόνο ή την αγωνία του, µε την προϋπόθεση ότι το κρέας του ζώου δεν 

θα είναι επικίνδυνο για την υγεία του καταναλωτή. Τέτοιες περιπτώσεις είναι τα κα-

τάγµατα, οι σοβαροί τραυµατισµοί, η εκστροφή ή η αιµορραγία της µήτρας, ο οξύς 

τυµπανισµός, η απόφραξη του οισοφάγου, η ασφυξία συνέπεια κατάποσης του πλα-

κούντα, σχοινιασµού, καταπλάκωσης ή ποδοπατήµατος κατά τη µεταφορά. Επίσης, 
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η επείγουσα σφαγή γίνεται σε ζώα, τα οποία είναι επικίνδυνα και σε ζώα, τα οποία 

σφάζονται για λόγους οικονοµικούς, όπως π.χ. ασύµφορη θεραπευτική αγωγή ή µη 

αποδοτική (Καραϊωάννογλου, 1994). 

Η επείγουσα σφαγή περιλαµβάνει τις εξής καταστάσεις: 

o Ζώα, τα οποία σφάχτηκαν εκτός του σφαγείου και προσκοµίζονται σε αυτό εί-

τε εκσπλαχνισµένα είτε όχι. 

o Ζώα, τα οποία προσκοµίζονται στο σφαγείο ετοιµοθάνατα και η σφαγή τους 

γίνεται στο υγειονοµικό σφαγείο. 

o Ζώα, τα οποία µεταφέρθηκαν κανονικά και τραυµατίστηκαν κατά τη διάρκεια 

του ταξιδιού, οπότε σφάζονται στο υγειονοµικό σφαγείο. 

 

 

2.10 Αφαίµαξη 

Η αφαίµαξη διαρκεί περίπου έξι (6) λεπτά. Πρέπει δε να αρχίζει το συντοµό-

τερο δυνατόν µετά την αναισθητοποίηση, ώστε να επιτυγχάνεται ταχεία, άφθονη και 

πλήρης ροή του αίµατος (Ελευθεριάδου, 2006). 

Κατά την αφαίµαξη το 50% της συνολικής ποσότητας του αίµατος παραµένει 

στο σώµα του ζώου. Από αυτό το 30% παραµένει στα σπλάχνα και το 20% στους 

µυς (Σχολή Επαγγελµάτων Κρέατος, 2008). 

Η υπόλοιπη ποσότητα του αίµατος που εξέρχεται από το σώµα του ζώου κα-

τά την αφαίµαξη κάτω από άριστες συνθήκες υπολογίζεται για τα ενήλικα βοοειδή µε 

Ζ.Β. 545 κιλά σε 24 κιλά και για τους νεαρούς µόσχους µε Ζ.Β. 40 κιλά σε 1,5 κιλό 

(Καραϊωάννογλου, 1994). Το αίµα αυτό συλλέγεται σε κοινή αύλακα ή όταν προορί-

ζεται για ανθρώπινη κατανάλωση, εφαρµόζονται οι εξής µέθοδοι συλλογής (Καραϊ-

ωάννογλου, 1994): 

• Το ανοικτό σύστηµα συλλογής: Εφαρµόζεται στο τραύµα σφαγής ένα χωνί 

από ανοξείδωτο χάλυβα και το αίµα του ζώου συλλέγεται σε δοχείο από το ί-

διο υλικό. 

• Το κλειστό σύστηµα συλλογής: Χρησιµοποιείται ειδικό κοίλο µαχαίρι το οποίο 

σταθεροποιείται στο τραύµα σφαγής και το αίµα διοχετεύεται στο δοχείο συλ-

λογής µε σωλήνα που συνδέεται µε το µαχαίρι. 

Η αφαίµαξη των βοοειδών συνήθως γίνεται πλήττοντας το κοινό βραχιονοκεφαλι-

κό στέλεχος και την πρόσθια κοίλη φλέβα, βυθίζοντας το µαχαίρι στην αύλακα της 

σφαγίτιδας και ωθώντας το κατά µήκος προς το πρόσθιο στόµιο του θώρακα µέχρι το 

ύψος των δύο πρώτων πλευρών (εικ. 6). Σε άλλη περίπτωση, η αφαίµαξη γίνεται µε 

εγκάρσια τοµή του τραχήλου, περίπου στο ύψος του λάρυγγα, όπου κόβονται αµφο-
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τερόπλευρα η κοινή καρωτίδα αρτηρία, η σφαγίτιδα φλέβα, η τραχεία αρτηρία και ο 

οισοφάγος (Καραϊωάννογλου, 1994). Και στις δύο περιπτώσεις, το αίµα εξέρχεται 

από το σώµα του ζώου γιατί η καρδιά συνεχίζει να λειτουργεί ακόµη (εικ. 7). Είναι 

εποµένως αναγκαίο η καρδιά του ζώου να λειτουργεί µέχρι να αποπερατωθεί η αφαί-

µαξη. 

Μετά την τοµή δεν πρέπει να διενεργείται στα ζώα καµιά εργασία καθαρι-

σµού, ούτε ηλεκτρική διέγερση πριν την ολοκλήρωση της αφαίµαξης. 

Τα κέρατα αφαιρούνται µετά το πέρας της αφαίµαξης (εικ. 8).  

Η αφαίµαξη των ζώων επιδρά σηµαντικά στην εµφάνιση και στην ικανότητα 

συντήρησης του κρέατος. Συνεπώς µια καλή αφαίµαξη αποτελεί βασική προϋπόθεση 

για την ποιότητα και τη συντήρηση του κρέατος. 

 

Οι παράγοντες που επηρεάζουν την αφαίµαξη είναι: 

1) Η θέση του ζώου. 

2) Η µέθοδος αναισθητοποίησης. 

3) Ο χρόνος που µεσολαβεί από την αναισθητοποίηση µέχρι την αφαίµαξη. 

4) Η υγιεινή κατάσταση του ζώου. 

 

Είναι σηµαντικό να αναφερθεί ότι κατά τη σφαγή καµιά φορά αποκόπτεται η 

τραχεία, οπότε µε τις τελευταίες αναπνοές οι πνεύµονες απορροφούν ένα µέρος του 

αίµατος. Σε αυτή την περίπτωση, οι πνεύµονες είναι ακατάλληλοι για ανθρώπινη κα-

τανάλωση. Εξίσου, στην περίπτωση που κοπεί ο οισοφάγος από λάθος χειρισµό, 

τότε οι τροφές από το στοµάχι φτάνουν στο αίµα και τους πνεύµονες γεγονός που τα 

καθιστά ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση. 

 

2.11 Αφαίρεση των µαστών 

 

Η αφαίρεση των µαστών γίνεται πάντοτε στην αρχή της γραµµής σφαγής, γιατί η ε-

παφή του γάλακτος µε το κρέας έχει πάντοτε σοβαρές µολύνσεις (εικ. 9). 

 

2.12 Εκδορά του πίσω µέρους του σφάγιου 

 

Εκδορά είναι η αφαίρεση του δέρµατος µετά τη θανάτωση του ζώου. Αυτή 

πρέπει να γίνεται, αφού περάσουν τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα µετά την τρώση 

των αγγείων και οπωσδήποτε µετά την παύση των αντανακλαστικών του ζώου. (Κα-

ραϊωάννογλου, 1994). 
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Γενικά, το βάρος του δέρµατος στα βοοειδή κυµαίνεται µεταξύ 5,5% και 7,3% 

του ζώντος βάρους και ανέρχεται κατά µέσο όρο σε 6,4% του ζώντος βάρους ή 

13,7% του βάρους του σφάγιου των ζώων (Πολυµενίδης, 2001). 

Στα απαρχαιωµένα σφαγεία η εκδορά γινότανε σε οριζόντια ή σε κάθετη 

θέση του ζώου. Το ζώο κατά τη µέθοδο αυτή εκδέρεται στο έδαφος σε καθορισµένη 

θέση, ξαπλωµένο ανάσκελα, εκεί όπου θα πέσει κατά την αναισθησία και θα γίνει η 

αφαίµαξη. Με τη µέθοδο αυτή µια ισχυρή µόλυνση και ρύπανση του σφάγιου είναι 

αναπόφευκτη. 

Στα σύγχρονα βιοµηχανικά σφαγεία χρησιµοποιούνται πολλές µέθοδοι για 

την εκδορά των σφάγιων, στις οποίες τα σφάγια είναι πάντοτε αναρτηµένα και δεν 

µολύνονται από το έδαφος: 

 

1η Μέθοδος: Ακολουθεί η εκδορά του πίσω µέρους του σφαγίου. Η µέθοδος αυτή 

συνίσταται στην πραγµατοποίηση µιας τοµής στη µεσαία γραµµή του περινέου (εικ. 

10). Κατόπιν το δέρµα κόβεται κάτω από την κνηµιαία άρθρωση. Με διαφορετικό µα-

χαίρι η τοµή συνεχίζεται µέχρι το περίνεο και το πίσω πόδι εκδέρεται έλκοντας το 

δέρµα από τα πλάγια (βλ. εικόνες 11 και 12). 

2η Μέθοδος: Γίνεται µία τοµή κάτω από την οπλή του ελεύθερου ποδιού, η οποία 

συνεχίζεται µέχρι το σηµείο κάτω από την κνήµη. Αφού ελευθερωθεί το πόδι γίνεται 

µία τοµή στο περίνεο και συνεχίζεται η εκδορά. Το πίσω πόδι αφαιρείται µε µαχαίρι, 

κόπτη ή πριόνι χωρίς να έρχεται σε επαφή µε το γδαρµένο µέρος (εικ. 13). Ο κόπτης, 

καθώς και τα άλλα εργαλεία κοπής πρέπει να αποστειρώνονται συχνά (εικ. 14). 

Έπειτα γίνεται η εναλλαγή του ποδιού και η εκδορά συνεχίζεται µε τον ίδιο 

τρόπο στο δεύτερο πόδι. 

Σε ορισµένες µεθόδους η ουρά εκδέρεται πριν από την τελική αποµάκρυνση 

του δέρµατος (εικ. 15). Η χρησιµοποίηση ειδικού εργαλείου, κατά κανόνα, πρέπει να 

ανταποκρίνεται στους κανόνες υγιεινής (εικ. 16).  

 

 

2.13 ∆έσιµο του απευθυσµένου 

 

Το απευθυσµένο και κατά περίπτωση ο ουρητήρας πρέπει να δένονται πριν 

από τον εκσπλαχνισµό. Στη βάση της ουράς γίνεται µία τοµή προς της κατεύθυνση 

του πρωκτού και γύρω από αυτόν και αφαιρείται το δέρµα στο σηµείο εκείνο. Η τοµή 

µεταξύ του πρωκτού και της βάσης της ουράς γίνεται βαθύτερη. 
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Για το δέσιµο του απευθυσµένου υπάρχουν οι εξής τρόποι: 

1ος τρόπος: Το δέσιµο γίνεται χειρωνακτικά µε τη βοήθεια εργαλείου για την τοποθέ-

τηση σπάγκου ή πλαστικού λάστιχου µε µάνδαλο. Έτσι αποφεύγεται η µόλυνση από 

τα περιττώµατα (εικ. 17). 

2ος τρόπος: Ένα άγκιστρο από ανοξείδωτο χάλυβα, στερεωµένο στο σύστηµα ανάρ-

τησης της γραµµής, εισάγεται στους συνδετικούς ιστούς που περιβάλλουν τον πρω-

κτό, ο οποίος αφαιρείται µε µαχαίρι. Τα χέρια είναι πλέον ελεύθερα για το δέσιµο του 

απευθυσµένου και του ουρητήρα (εικ. 18). 

 

 

2.14 Αφαίρεση πέους 

 

Αφαιρείται πριν από την εκδορά της κοιλιάς και κατά προτίµηση µέχρι το ση-

µείο όπου συνδέεται µε τη λεκάνη, ώστε να µπορεί να συµπεριληφθεί η ουρήθρα στο 

δέσιµο της έδρας (εικ. 19). 

 

 

2.15 Εκδορά της κοιλίας 

 

Πρέπει να γίνεται από δύο άτοµα, ένα από την κάθε πλευρά. Όταν οι εργασίες 

δεν το επιτρέπουν, για παράδειγµα σε ανυψωτική πλατφόρµα, ο υπάλληλος πρέπει 

να πλένει τα χέρια του µετά από κάθε πλευρά, διότι η παλάµη του χεριού που πιάνει 

το δέρµα µπορεί να λερωθεί και να µολύνει το κρέας όταν αλλάζει πλευρά (εικ. 20). 

Ακόµα και οι κινητές πλατφόρµες πρέπει να είναι εξοπλισµένες µε νιπτήρες και απο-

στειρωτήρες. 

 

 

2.16 Τελική εκδορά 

 

Στη συνέχεια το δέρµα σταθεροποιείται στις ειδικές µηχανικές συσκευές εκδο-

ράς µε τις οποίες πραγµατοποιείται η εκδορά. Αυτές όλες στηρίζονται στην έλξη του 

δέρµατος. 

Η πλευρική εκδορά (εικ. 21) είναι µέθοδος που δεν συναντάται συχνά στην 

Ευρώπη. Είναι λιγότερο βίαιη όσον αφορά το στέρνο και τα πλευρά, απαιτεί όµως 

περισσότερη χειρωνακτική εργασία και παρουσιάζει µεγαλύτερους κινδύνους από 

άποψη υγιεινής σε περίπτωση λανθασµένου χειρισµού. 
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Μία µέθοδος για την εκδορά της κεφαλής είναι η λεγόµενη µέθοδος της µά-

σκας κατά την οποία η µεσαία γραµµή του δέρµατος του λαιµού επιµηκύνεται µέχρι 

το άκρο της κάτω γνάθου (εικ. 22). Κατόπιν µε διαφορετικό µαχαίρι το δέρµα της κε-

φαλής ελευθερώνεται και τραβιέται προς τα έξω. Η αφαίρεση συνεχίζεται µέχρι την 

άλλη πλευρά της γνάθου. Η εκδορά των κεφαλών δεν είναι απαραίτητη, εφόσον αυτά 

χρησιµοποιούνται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε µόλυνση 

του νωπού κρέατος. 

Η µηχανική αφαίρεση του δέρµατος τραβώντας προς τα κάτω απαιτεί 

κάποια προσοχή. Αν ασκηθεί µεγάλη δύναµη υπάρχει κίνδυνος να σπάσει η σπον-

δυλική στήλη ή να αποκολληθούν λίπη ή µυς. 

Το µηχανικό τράβηγµα όπου χρειάζεται πρέπει να συνοδεύεται από επεµβά-

σεις µε το χέρι. Οι λωρίδες δέρµατος στερεώνονται σε αλυσίδες και τραβιούνται προς 

τα κάτω µε τη βοήθεια κυλίνδρου (βλ. εικόνες 23 και 24). 

Η χρησιµοποίηση ηλεκτροδίων προκαλεί ακαµψία στα σφάγια και βοηθά να 

αποφεύγεται η ρήξη των ιστών (εικ. 25). Τα ηλεκτρόδια αποστειρώνονται πριν από 

κάθε χρήση. 

Η µηχανική αφαίρεση του δέρµατος τραβώντας προς τα πάνω (εικ. 26) 

πρέπει να γίνεται υπό γωνία 45-50 µοιρών το πολύ. Το σφάγιο στερεώνεται µε αλυ-

σίδες από τα πόδια για να µην αιωρείται ελεύθερα και έρθει σε επαφή µε το αφαιρού-

µενο δέρµα. Στην περίπτωση αυτή η αφαίρεση του δέρµατος πρέπει οπωσδήποτε να 

διευκολύνεται µε το χέρι. Ο κίνδυνος µόλυνσης κατά τη µέθοδο αυτή βρίσκεται στο 

τέλος της διαδικασίας και προέρχεται από τα εκτιναζόµενα σωµατίδια περιττωµάτων, 

από τη σκόνη που σηκώνεται από το δέρµα και από την κίνηση της ουράς και του 

δέρµατος.  

Από τις τρεις αυτές τεχνικές η καλύτερη είναι η εκδορά µε ρήξη του δέρµατος 

προς τα κάτω, γιατί παρουσιάζει τους λιγότερους κινδύνους από άποψη µόλυνσης. 

Η εκδορά των ενήλικων βοοειδών, είναι δυνατό ακόµα να υποβοηθηθεί σηµα-

ντικά µε την εµφύσηση αέρα στον υποδόριο ιστό, οπότε η αποµάκρυνση του δέρµα-

τος είναι ευκολότερη (Γεωργάκης, 1986). 

 

 

2.17 Αφαίρεση κεφαλής – αποκοπή του οισοφάγου 

 

Ο οισοφάγος πρέπει πάντοτε να δένεται πριν από τον εκσπλαχνισµό. Οι ιστοί 

που συνδέουν την κεφαλή µε το υπόλοιπο σώµα µένουν ανέπαφοι και µόνον ο οισο-

φάγος διαχωρίζεται από την τραχεία και µε ειδικό εργαλείο απελευθερώνεται µέχρι το 

ύψος του διαφράγµατος. Στη συνέχεια η κεφαλή αποχωρίζεται από τον κορµό. Ο οι-
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σοφάγος αποκόπτεται τελευταίος (εικ. 27). Το δέσιµο του οισοφάγου µπορεί να γίνει 

και µετά την αφαίρεση της κεφαλής. Στην περίπτωση αυτή ο οισοφάγος ελευθερώνε-

ται σε µήκος 20-25 εκ. αφού καθαριστεί και αποστειρωθεί µε καυτό νερό ένα λάστιχο 

εφαρµόζεται στον κύλινδρο του ειδικού εργαλείου δεσίµατος (εικ. 28). Ο οισοφάγος 

περνά µέσα από τον εσωτερικό κύλινδρο του εργαλείου. Ωθείται µέχρι να φτάσει στο 

διάφραγµα και µε πίεση της σκανδάλης απελευθερώνεται το λάστιχο (εικ. 29). 

 

 
2.18 Κοπή του στέρνου 

 

Αφού διαχωριστεί το λίπος στο σηµείο αυτό το στέρνο κόβεται κατακόρυφα 

από πάνω προς τα κάτω µε πριόνι υπό γωνία 40 µοιρών ώστε να µείνουν ανέπαφα 

τα εντόσθια (εικ. 30). 

 

 

2.19 Εκσπλαχνισµός 

 

Συνίσταται στην αφαίρεση όλων των οργάνων της κοιλιακής, πυελικής και 

θωρακικής κοιλότητας. Σύµφωνα µε την Οδηγία ΕΟΚ 462/72, ο εκσπλαχνισµός 

όλων των σφάγιων πρέπει να περατώνεται 45 λεπτά µετά την αναισθητοποίη-

ση. Όταν ο εκσπλαχνισµός καθυστερήσει, τότε τα αέρια από τον πεπτικό σωλήνα 

εισέρχονται στο κύτος της κοιλίας και του θώρακα, οπότε κατά τη διάνοιξή τους ανα-

δύεται µια χαρακτηριστική οσµή. Εάν ο εκσπλαχνισµός καθυστερήσει περισσότερο, 

τότε το περιεχόµενο της χοληδόχου κύστης εµποτίζει το περιτόναιο, το περινεφρικό 

λίπος και την επιφάνεια του ύπατος µε αποτέλεσµα να χρωµατίζονται αυτά κίτρινα ή 

πρασινωπά (Καραϊωάννογλου, 1994).  

Επίσης, υπάρχει περίπτωση τα µικρόβια του γαστρεντερικού σωλήνα να ει-

σχωρήσουν στα αιµοφόρα αγγεία του κύτους της κοιλίας και έπειτα σε ολόκληρο το 

σφάγιο και να µολύνουν το κρέας.  

Κάτω από την ηβοϊσχιακή σύµφυση γίνεται µία τοµή, η οποία επιµηκύνεται 

µέχρι την τοµή του στέρνου µε ένα µαχαίρι γυρισµένο προς τα έξω. Μετά το άνοιγµα 

της κοιλιάς το απευθυσµένο αφαιρείται από την πυελική κοιλότητα και τα έντερα και 

οι στόµαχοι αποχωρίζονται από τους συνδετικούς ιστούς µε καθαρό και αποστειρω-

µένο µαχαίρι, προσεχτικά, χωρίς να σκιστούν (εικ. 31). Εάν είναι ορατό το τενόντιο 

µέρος του διαφράγµατος τα εντόσθια παραµένουν στη θέση τους. Το χέρι περνά µέ-

σα από την οπή από την οποία ο οισοφάγος εισέρχεται στην θωρακική κοιλότητα. Ο 
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οισοφάγος σύρεται προς την κοιλιακή κοιλότητα µέσα από την οπή του διαφράγµα-

τος και τοποθετείται πάνω στην µεγάλη κοιλία. 

Οι πλατφόρµες εκσπλαχνισµού πρέπει να είναι εξοπλισµένες µε νιπτήρες και 

αποστειρωτήρες. Τα χέρια και τα εργαλεία πρέπει να αποστειρώνονται µετά από κά-

θε σφάγιο. 

 

 

2.20 Τεµαχισµός 

 

Η κοπή των σφαγίων σε ηµιµόρια και 4/µόρια παρουσιάζει ελάχιστο κίνδυνο 

µόλυνσης (βλ. εικόνες 32 και 33). Σε κάθε περίπτωση µεταξύ των σφαγίων πρέπει να 

υπάρχει µεταξύ τους αρκετή απόσταση ώστε να µην έρχονται σε επαφή πριν από την 

επιθεώρηση. 

Οι αποστειρωτήρες πρέπει να είναι έτσι ώστε τα πριόνια να παραµένουν µέ-

σα στο καυτό νερό για αρκετό χρόνο πριν ξαναχρησιµοποιηθούν. 

 

 

2.21 Κρεοσκοπικός έλεγχος 

 

Στη χώρα µας, η επιθεώρηση µετά τη σφαγή γίνεται σύµφωνα µε το 

Π.∆. 410/1994 και σύµφωνα µε την Οδηγία 91/497/ΕΟΚ υπεύθυνος για την επι-

θεώρηση µετά τη σφαγή είναι ο επίσηµος κτηνίατρος. 

Ο κτηνιατρικός υγειονοµικός έλεγχος των σφαγίων και των παραπροϊόντων 

τους έχει ως κύριο σκοπό την αποµάκρυνση από την κυκλοφορία όλων εκείνων, τα 

οποία κρίνονται ως ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση (Γεωργάκης, 2005). 

Τα σφάγια υποβάλλονται σε υγειονοµικό έλεγχο (κρεοσκοπία), αφού διχοτο-

µηθούν κατά µήκος της σπονδυλικής στήλης και συνήθως ολοκληρώνεται µε την τα-

ξινόµηση των σφαγίων σε κατηγορίες και εµπορικές κλάσεις. 

Η επιθεώρηση των σφαγίων και των παραπροϊόντων τους γίνεται σε ιδιαίτερο 

σηµείο του θαλάµου σφαγής και όταν τα σφάγια βρίσκονται αναρτηµένα σε εναέριο 

σύστηµα δοκών που φέρει άγκιστρα (εικ. 34). Σηµαντικό είναι κατά τον έλεγχο και 

µέχρι την ολοκλήρωσή του να εξασφαλίζεται ο συσχετισµός όλων των οργάνων µε το 

ζώο από το οποίο προέρχονται (εικ. 35). 

Στα σηµεία επιθεώρησης ο φωτισµός, φυσικός ή τεχνητός πρέπει να είναι ε-

παρκής, εντάσεως τουλάχιστον 540 lux και να µην αλλοιώνει τα χρώµατα. Η ταχύτη-

τα της γραµµής σφαγής και ο αριθµός του παριστάµενου προσωπικού επιθεώρησης 

πρέπει να επιτρέπουν την ορθή επιθεώρηση.  
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Η επιθεώρηση µετά τη σφαγή πρέπει να περιλαµβάνει: 

� Τη µακροσκοπική εξέταση του σφαγίου και των παραπροϊόντων του. Εξετά-

ζονται όλες οι εξωτερικές επιφάνειες. Οι χειρισµοί πρέπει να περιορίζονται 

στο ελάχιστο δυνατό. 

� Τη ψηλάφηση και την τοµή ορισµένων οργάνων και λεµφογαγγλιών και αν ο 

κτηνίατρος το κρίνει απαραίτητο και της µήτρας. 

� Τον έλεγχο των παρατηρούµενων ανωµαλιών όσον αφορά τη σύσταση, τη 

χροιά, την οσµή και ενδεχοµένως τη γεύση. 

� Τις εργαστηριακές εξετάσεις, εφόσον απαιτείται, για την ανίχνευση καταλοί-

πων φαρµακευτικών ουσιών ή των προϊόντων µεταβολισµού των ουσιών αυ-

τών, οι οποίες ενδεχοµένως είναι επικίνδυνες για την υγεία του ανθρώπου. 

  

Πιο συγκεκριµένα τα βοοειδή χωρίζονται στις παρακάτω δύο κατηγορίες και έπειτα 

υποβάλλονται στις ανάλογες διαδικασίες επιθεώρησης.   

 

1. ΒΟΟΕΙ∆Η ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΩΝ 

 

Τα σφάγια και τα εντόσθια των βοοειδών ηλικίας µικρότερης των έξι εβδοµά-

δων πρέπει να υποβάλλονται στις ακόλουθες διαδικασίες επιθεώρησης µετά τη σφα-

γή(Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, L 139, 30/04/2004): 

 

• Μακροσκοπικό έλεγχο της κεφαλής, της άνω πρόσθιας επιφάνειας του τρα-

χήλου και των οπισθοφαρυγγικών λεµφογαγγλίων. Πρέπει να εξετάζεται η 

στοµατική κοιλότητα και ο ισθµός του φάρυγγα και να ψηλαφείται η γλώσσα. 

Οι αµυγδαλές πρέπει να αφαιρούνται. 

• Μακροσκοπικό έλεγχο των πνευµόνων, της τραχείας αρτηρίας και του οισο-

φάγου και ψηλάφηση της γλώσσας. Τα βρογχικά και µεσοπνευµόνια γάγγλια 

(Lnn. bifurcations, eparteriales και mediastinales) πρέπει να τέµνονται και να 

εξετάζονται. Η τραχεία αρτηρία και οι κυριότερες βρογχικές διακλαδώσεις 

πρέπει να διανοίγονται κατά µήκος, οι δε πνεύµονες να τέµνονται κατά το τε-

λευταίο τους τριτηµόριο καθέτως προς το επιµήκη άξονά τους, οι τοµές αυτές 

δεν είναι απαραίτητες στη περίπτωση που οι πνεύµονες δεν επιτρέπεται να 

διατεθούν για ανθρώπινη κατανάλωση. 

• Μακροσκοπικό έλεγχο του περικαρδίου και της καρδιάς, η οποία τέµνεται κα-

τά µήκος ώστε να διανοίγονται οι κοιλίες και να τέµνεται το µεσοκοιλιακό διά-

φραγµα. 
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• Μακροσκοπικό έλεγχο του διαφράγµατος. 

• Μακροσκοπικό έλεγχο του ήπατος, των λεµφογαγγλίων, των γαγγλίων της 

πύλης του ήπατος και των παγκρεατικών γαγγλίων (Lnn. portales). Εν ανάγκη 

τοµή του ήπατος και των λεµφογαγγλίων του. 

• Μακροσκοπικό έλεγχο του γαστρεντερικού σωλήνα, του µεσεντερίου, των 

στοµαχικών και µεσεντερίων λεµφογαγγλίων (Lnn. gastrici, mesenterici, 

craniales και caudales). Ψηλάφηση των στοµαχικών και µεσεντέριων λεµφο-

γαγγλίων και εν ανάγκη, τοµή των εν λόγω λεµφογαγγλίων. 

• Μακροσκοπικό έλεγχο και εν ανάγκη, ψηλάφηση του σπλήνα. 

• Μακροσκοπικό έλεγχο των νεφρών και εν ανάγκη, τοµή των νεφρών και των 

λεµφογαγγλίων τους (Lnn. renales). 

• Μακροσκοπικό έλεγχο του υπεζοκώτα και του περιτοναίου. 

• Μακροσκοπικό έλεγχο και ψηλάφηση της οµφαλικής περιοχής και των αρ-

θρώσεων. Σε περίπτωση αµφιβολίας, η οµφαλική περιοχή πρέπει να τέµνεται 

και να διανοίγονται οι αρθρώσεις και να εξετάζεται το αρθρικό υγρό. 

 

 

2. ΒΟΟΕΙ∆Η ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΩΝ 

 

Τα σφάγια και τα εντόσθια των βοοειδών ηλικίας µεγαλύτερης των έξι εβδο-

µάδων πρέπει να υποβάλλονται στις ακόλουθες διαδικασίες επιθεώρησης µετά τη 

σφαγή(Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 139, 30/04/2004): 

 

• Μακροσκοπικό έλεγχο της κεφαλής και της άνω πρόσθιας επιφάνειας του 

τραχήλου. Τα υπογνάθια, τα οπισθοφαρυγγικά και τα παρωτίδια λεµφογάγ-

γλια (Lnn. retropharyngiales, mandibulares και parotids) πρέπει να τέµνονται 

και να εξετάζονται. Πρέπει να εξετάζονται οι έξω µασητήρες µυς, στους οποί-

ους πρέπει να γίνονται δύο τοµές παράλληλες προς την κάτω γνάθο, και οι 

έσω µασητήρες (έσω πτερυγοειδείς µυς), οι οποίοι πρέπει να τέµνονται κατά 

επίπεδο. 

• Μακροσκοπικό έλεγχο της γλώσσας, αφού απελευθερωθεί κατά τρόπο που 

να επιτρέπει  λεπτοµερή µακροσκοπικό έλεγχο του στόµατος και των στοµα-

τικών κοιλοτήτων και την ψηλάφηση αυτών. Οι αµυγδαλές πρέπει να αφαι-

ρούνται. 

• Μακροσκοπικό έλεγχο της τραχείας αρτηρίας· µακροσκοπικό έλεγχο και ψη-

λάφηση των πνευµόνων και του οισοφάγου. Τα βρογχικά και µεσοπνευµόνια 
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γάγγλια (Lnn. bifurcations, eparteriales και mediastinales) πρέπει να τέµνο-

νται και να εξετάζονται. Η τραχεία αρτηρία και οι κυριότερες βρογχικές δια-

κλαδώσεις πρέπει να διανοίγονται κατά µήκος και οι πνεύµονες να τέµνονται 

στο τελευταίο τους τριτηµόριο καθέτως προς τον επιµήκη άξονά τους, οι τοµές 

αυτές δεν είναι απαραίτητες στη περίπτωση που οι πνεύµονες δεν επιτρέπε-

ται να διατεθούν για ανθρώπινη κατανάλωση. 

• Μακροσκοπικό έλεγχο του περικαρδίου και της καρδιάς, η οποία τέµνεται κα-

τά µήκος ώστε να διανοίγονται οι κοιλίες και να τέµνεται το µεσοκοιλιακό διά-

φραγµα. 

• Μακροσκοπικό έλεγχο του διαφράγµατος. 

• Μακροσκοπικό έλεγχο και ψηλάφηση του ήπατος, των λεµφογαγγλίων, των 

γαγγλίων της πύλης του ήπατος και των παγκρεατικών γαγγλίων (Lnn. 

portales), τοµή της γαστρικής επιφάνειας του ήπατος και της βάσης του κερ-

κοφόρου λοβού του ήπατος για να εξεταστούν οι χοληφόροι οδοί, επιθεώρη-

ση και ψηλάφηση των παγκρεατικών γαγγλίων. 

• Μακροσκοπικό έλεγχο του γαστρεντερικού σωλήνα, του µεσεντερίου, των 

στοµαχικών και µεσεντερίων λεµφογαγγλίων (Lnn. gastrici, mesenterici, 

craniales και caudales). Ψηλάφηση των στοµαχικών και µεσεντέριων λεµφο-

γαγγλίων και εν ανάγκη, τοµή των εν λόγω λεµφογαγγλίων. 

• Μακροσκοπικό έλεγχο και εν ανάγκη, ψηλάφηση του σπλήνα. 

• Μακροσκοπικό έλεγχο των νεφρών και εν ανάγκη, τοµή των νεφρών και των 

λεµφογαγγλίων τους (Lnn. renales). 

• Μακροσκοπικό έλεγχο του υπεζοκώτα και του περιτοναίου. 

• Μακροσκοπικό έλεγχο των γεννητικών οργάνων. 

• Μακροσκοπικό έλεγχο και εν ανάγκη, ψηλάφηση και τοµή του µαστού και των 

λαµφογαγγλίων του (Lnn. supramammarii). Στις αγελάδες πρέπει να διανοί-

γονται οι οµοπλάγιοι µαστοί µε εκτεταµένη και βαθειά τοµή, που φτάνει µέχρι 

τους γαλακτοφόρους κόλπους (sinus lactiferes) και να τέµνονται τα µαστικά 

λεµφογάγγλια. Οι τοµές αυτές δεν είναι απαραίτητες, εφόσον οι µαστοί δεν 

προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση.  

  

Σύµφωνα µε την Οδηγία 83/89/ΕΟΚ του Π.∆. 599/1985, ο επίσηµος κτηνίατρος 

σε περίπτωση υποψίας έχει το δικαίωµα να επεκτείνει την επιθεώρηση και να πραγ-

µατοποιήσει επιπλέον τοµές στα εξής λεµφογάγγλια: εν τω βάθει τραχηλικά, επιπο-

λής τραχηλικά (προωµοπλατιαία), µασχαλιαία, στερνικά, οσφυοαορτικά, έσω και έξω 

λαγόνια, ισχιακά, ιγνυακά και επιπολής βουβωνικά. 
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Ο επίσηµος κτηνίατρος οφείλει να διατηρεί Βιβλίο και ∆ελτίο κρεοσκοπι-

κών ελέγχων και αποτελεσµάτων, στο οποίο καταγράφει τα αποτελέσµατα του 

κρεοσκοπικού ελέγχου καθώς και την ηµεροµηνία, την επωνυµία και τη διεύθυνση 

της εγκατάστασης και στο τέλος υπογράφει και σφραγίζει. 

Το σφαγείο πρέπει να είναι διαρρυθµισµένο κατά τρόπο ώστε η διάθεση των 

ακατάλληλων προς βρώση κρεάτων να µπορεί να πραγµατοποιείται εύκολα χωρίς 

διασταύρωση  των γραµµών παραγωγής. 

Με τον µετά τη σφαγή υγειονοµικό έλεγχο αποµακρύνονται από τη γραµµή τα 

ακατάλληλα για την ανθρώπινη κατανάλωση κρέατα και ελέγχονται οι διαδικασίες 

σφαγής. Κατά αυτήν ελέγχεται αν υπάρχουν ενδογενείς ή εξωγενείς παράγοντες, το-

ξικές ουσίες και άλλες αλλοιώσεις που καθιστούν το κρέας ανθυγιεινό.  

 

 

2.22 Σήµανση καταλληλότητας των σφάγιων 

 

Αµέσως µετά την επιθεώρηση του σφαγίου, ο επίσηµος κτηνίατρος χαρακτη-

ρίζει εάν αυτό είναι κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση.  

Η υγειονοµική σφραγίδα έχει σχήµα ωοειδές, πλάτος τουλάχιστον 6,5 εκατο-

στά και ύψος 4,5 εκατοστά, που φέρει τα ακόλουθα στοιχεία µε απολύτως ευανά-

γνωστους χαρακτήρες: 

o Στο άνω µέρος φέρει το όνοµα της χώρας, το οποίο µπορεί να αναγράφεται 

είτε ολογράφως µε κεφαλαία είτε ως κωδικός µε δύο γράµµατα π.χ. GR, για 

Ελλάδα και FR, για Γαλλία. 

o Στη µέση φέρει τον αριθµό έγκρισης του σφαγείου 

o Στο κάτω µέρος, εφόσον επιτίθεται σε σφαγείο εντός της Κοινότητας, ένα από 

τα ακόλουθα συµπλέγµατα των αρχικών: GE, EC, EF, EG, EK, EY. 

 

Τα γράµµατα πρέπει να έχουν ύψος τουλάχιστον 0,8 εκατοστά και τα ψηφία του-

λάχιστον 1 εκατοστό. 

Τα σφάγια σφραγίζονται µε µελάνη ή µε σφραγίδα πυράκτωσης. Τα συκώτια ση-

µαίνονται µε σφραγίδα πυράκτωσης και τα παραπροϊόντα σηµαίνονται είτε απευθείας 

στην επιφάνειά τους είτε στην πρώτη ή δεύτερη συσκευασία. 
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2.23 Καθαρισµός των σφάγιων 

 

Η επιφανειακή µόλυνση των έτοιµων σφαγίων εξαρτάται από τις συνθήκες υ-

γιεινής που επικρατούν στο σφαγείο και κυρίως από τον υγιεινό τρόπο εργασίας των 

τεχνιτών. Σφάγια βοοειδών τα οποία έχουν προετοιµαστεί κάτω από καλές συνθήκες 

υγιεινής υπολογίστηκε ότι φέρουν 103-105 αερόβια βακτήρια, < 102 ψυχρότροφα βα-

κτήρια και 10-102 κολοβακτηριοειδή ανά τετραγωνικό εκατοστό επιφάνειας (Καραϊ-

ωάννογλου, 1994). 

Για τη µείωση της επιφανειακής µόλυνσης των σφαγίων, αλλά και για την α-

ποµάκρυνση των ρινισµάτων οστών και του πηγµένου αίµατος εφαρµόζονται διάφο-

ρες µέθοδοι, όπως το πλύσιµο του σφαγίου µε ψυχρό νερό που εξακοντίζεται µε πίε-

ση 300 λιβρών ανά τετραγωνική ίντσα. 

Κατόπιν, τα σφάγια µεταφέρονται στους ψυκτικούς θαλάµους, όπου η εσωτε-

ρική θερµοκρασία των κρεάτων πρέπει να φτάσει τουλάχιστον τους 7 0C. 

 

 

2.24 Παρασκευή παραπροϊόντων 

 

2.24.1 Παρασκευή και καθαρισµός της κεφαλής 

 

Αφού αποχωριστεί από τον κορµό αφαιρούνται τα µάτια, τα βλέφαρα και τα 

υπόλοιπα του δέρµατος που έχουν αποµείνει µετά το καθάρισµα. Η κεφαλή πλένεται 

µε τη βοήθεια σωλήνα µε µονό, διπλό ή τριπλό στόµιο απ’ όπου τρέχει νερό υπό πί-

εση. Ο σωλήνας εισάγεται από τα ρουθούνια και το στόµα καθώς και από την αντίθε-

τη µεριά. Η γλώσσα πρέπει να ανακινείται κατά τη διαδικασία αυτή από κάτω προς τα 

πάνω µε το χέρι έτσι ώστε να αποµακρυνθούν τα υπολείµµατα τροφής που έχουν 

αποµείνει στις γωνίες. Στη συνέχεια η κεφαλή καθαρίζεται εξωτερικά µε νερό υπό πί-

εση. Κατόπιν αφαιρείται η γλώσσα. Η τοµή που γίνεται στην υπερώα δεν πρέπει να 

θίξει τις αµυγδαλές, διότι αυτό προκαλεί µόλυνση. 

 

 

2.24.2 Παρασκευή ερυθρών σπλάχνων 

 

Η επεξεργασία των σπλάχνων γίνεται σε διαφορετικό χώρο. Οι πάγκοι εργα-

σίας είναι διάτρητοι και έχουν συνεχή παροχή κρύου νερού. 
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Τα όργανα αναρτώνται σε φορητές διατάξεις µε άγκιστρα και µεταφέρονται 

στους χώρους ψύξης. Όταν κρυώσουν στην κατάλληλη θερµοκρασία προς αποθή-

κευση και µεταφορά συσκευάζονται. 

Εφόσον η αποστέωση των κεφαλών δεν γίνεται στη γραµµή σφαγής πρέπει 

να προβλέπεται ειδικός χώρος για τη διαδικασία αυτή. 

 

 

2.24.3 Παρασκευή των στοµάχων 

 

Η επεξεργασία των λευκών εντοσθίων γίνεται σε χωριστή αίθουσα. Τα στο-

µάχια που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση αδειάζονται κάνοντας µία τοµή 

στη µεγάλη κοιλία. Έπειτα καθαρίζονται τα εσωτερικά τοιχώµατα µε ειδικό εργαλείο 

κάνοντας τις κατάλληλες κινήσεις. Μετά από το προκαταρκτικό αυτό πλύσιµο η µεγά-

λη κοιλία περνά από φυγοκέντριση και ζεµάτισµα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΣ 

 

3.1 Γενικά 

 

Ο τεµαχισµός των σφάγιων έχει ως κύριο στόχο την καλύτερη αξιοποίησή 

τους. Ορισµένα τεµάχια αποκτούν υπεραξία έναντι άλλων, η οποία όχι µόνο καλύπτει 

τη διαφορά τιµής των τεµαχίων που διατίθενται στη χαµηλότερη τιµή, αλλά προκύπτει 

και ένα σχετικό πλεόνασµα, το οποίο κατευθύνεται προς την πλευρά του παραγω-

γού. 

Με τον µεθοδευµένο τεµαχισµό τίθενται οι βάσεις για το διαχωρισµό των τε-

µαχίων του κρέατος σε κατηγορίες και σε ποιότητες, αποµακρύνονται οι ανεπιθύµητοι 

από τον καταναλωτή ιστοί (κόκαλα, περιτονίες, λίπη) και τέλος, ο καταναλωτής διευ-

κολύνεται στην απόκτηση του επιθυµητού προϊόντος. Βέβαια, όσο περισσότερο α-

ποµακρύνεται κανείς από την αρχική µορφή του σφαγίου, τόσο πιο δύσκολη γίνεται η 

αναγνώριση του τεµαχίου καθώς και ο προσδιορισµός της προέλευσής του. Η πραγ-

µατικότητα αυτή κάνει περισσότερο αναγκαία την επισήµανση όλων ανεξαιρέτως των 

σφαγίων και του κάθε τεµαχίου κρέατος πράγµα όµως, εξαιρετικά δύσκολο. 

Για τον τεµαχισµό των σφαγίων απαιτείται πολύ σηµαντική σωµατική εργασία, 

αφού η δυνατότητα µηχανοποίησης είναι σχετικά πολύ µικρή. Τελευταία γίνεται πο-

λύς λόγος για τη χρήση αυτοµατοποιηµένων συστηµάτων τεµαχισµού που βασίζο-

νται στην ηλεκτρονική τεχνολογία και στη ροµποτική. Αναφέρονται επίσης η χρήση 

των Lasers, των υπερήχων, υψηλής συχνότητας ρεύµατα, ακτίνες ρευστού µέσου 

κ.ά., αλλά βρίσκονται ακόµα σε πειραµατικό στάδιο και δεν µπορεί να λεχθεί ποιο 

από τα συστήµατα αυτά θα επικρατήσει. 

 

 

3.2 Τεµαχισµός βοοειδών 

 

Η εµφάνιση της σπογγιόµορφης εγκεφαλοπάθειας των βοοειδών, που διαπι-

στώθηκε το 1996, δηµιούργησε σηµαντικότατα προβλήµατα και στην τεχνολογία τε-

µαχισµού των σφαγίων. Η υποχρεωτική αφαίρεση από τα σφάγια των ιστών που θε-

ωρούνται υψηλού κινδύνου έκανε αναγκαία την τροποποίηση των γραµµών σφαγής 

και κυρίως του τεµαχισµού. Σύµφωνα µε την απόφαση 2000/418 και την τροπο-

ποιητικής αυτής 2000/532, καθώς και άλλες σχετικές, ως υλικά υψηλού κινδύνου 

θεωρούνται το κρανίο, ο εγκέφαλος, οι οφθαλµοί, ο νωτιαίος µυελός, τα νωτιαία γάγ-
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γλια, η σπονδυλική στήλη και οι αµυγδαλές, τα οποία αφαιρούνται από όλα τα σφα-

ζόµενα βοοειδή ανεξάρτητα από την ηλικία τους. 

Έχει απαγορευθεί η παραγωγή και η χρήση του µηχανικά διαχωριζόµενου 

κρέατος από τα κόκαλα των βοοειδών. Επίσης, από 1/1/2001 έχει επιβληθεί η εργα-

στηριακή εξέταση του εγκεφάλου όλων των βοοειδών που σφάζονται και είναι ηλικίας 

µεγαλύτερης των 30 µηνών. Οι διαδικασίες αυτές που έχουν θεσπιστεί, δεν είναι µό-

νο πολυδάπανες, αλλά είναι και δύσκολα εφαρµόσιµες. Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κα-

ταστροφή των κατασχόµενων υλικών υψηλού κινδύνου. 

 

Ο τεµαχισµός των σφαγίων σε ηµιµόρια και 4/µόρια (χονδρά ή εµπορικά τε-

µάχια/ χονδροειδής τεµαχισµός) δεν είναι υποχρεωτικός και εξαρτάται από τις συν-

θήκες εµπορίας και το είδος του σφαγίου. Οι µόσχοι γάλακτος, καθώς και τα χοιρίδια 

και τα αιγοπρόβατα συνήθως πηγαίνουν ολόκληρα στα κρεοπωλεία ή σε ηµιµόρια. 

Τα ενήλικα βοοειδή και τα δαµάλια και πολλές φορές και τα µοσχάρια τεµαχίζονται σε 

4/µόρια και στη συνέχεια διατίθονται.  

Επίσης, ο τρόπος τεµαχισµού των σφαγίων των βοοειδών σε 4/µόρια διαφέ-

ρει. Έτσι για παράδειγµα, ένας κρεοπώλης µπορεί να προµηθευτεί από έναν έµπορο, 

σύµφωνα µε τις ανάγκες του, ένα πρόσθιο 4/µόριο (πλάτη) σφαγίου βοοειδούς µε 

περισσότερες ή λιγότερες από 11 πλευρές. Αυτό το 4/µόριο καλείται µεν Ε (από το 

εµπρόσθιο), αλλά ο αριθµός που µπαίνει µετά από το γράµµα αντιπροσωπεύει τις 

υπάρχουσες πλευρές στη συγκεκριµένη πάντα πλάτη. Αν για παράδειγµα η πλάτη 

έχει 5 πλευρές, τότε αυτό ονοµάζεται Ε5. Το ίδιο ισχύει για το οπίσθιο τεταρτηµόριο 

(µπούτι). 

Το χονδροειδή τεµαχισµό των σφαγίων ακολουθεί ο λεπτοµερής ή τεµαχισµός 

του καταναλωτή, στον οποίο περιλαµβάνεται η αποστέωση και ενδεχοµένως η συ-

σκευασία του κρέατος και ο οποίος λαµβάνει χώρα σε χώρο του κρεοπωλείου. Τα 

τεµάχια που προκύπτουν είναι τα τεµάχια λιανεµπορίου δηλαδή, αυτά που προσφέ-

ρονται στον καταναλωτή στο κρεοπωλείο.  

Τόσο ο χονδροειδής όσο και ο λεπτοµερής τεµαχισµός ακολουθούν νοµοθε-

τηµένες τεχνικές και κανόνες. Η τεχνική του τεµαχισµού στηρίζεται στην οστέινη βάση 

του σκελετού και οι τοµές γίνονται κατά τέτοιο τρόπο που να µη θίγεται η ακεραιότητα 

των µυών. Κάθε απρόσεκτη ή ακατάλληλα ή κακή διατοµή των µυϊκών µαζών, έχει 

δυσµενείς επιπτώσεις στη σωστή αξιοποίηση του κρέατος. Ποτέ δεν επιτρέπεται οι 

µυς να κόβονται κάθετα προς τις ίνες τους, εκτός φυσικά από το τελευταίο στάδιο, 

πριν δηλαδή το κρέας τοποθετηθεί στο µαγειρικό σκεύος για να θερµανθεί και κατα-

ναλωθεί.  
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3.3 ΟΡΙΣΜΟΙ 

(Σύµφωνα µε το Π.∆. 186/81) 

 

ΣΦΑΓΙΟ ΒΟΟΕΙ∆ΩΝ 

 

Είτε αυτό παρουσιάζεται ολόκληρο είτε σε ηµιµόρια, θεωρείται το σφάγιο το 

οποίο έχει υποστεί αφαίµαξη, εκδορά και του έχουν αφαιρεθεί: 

1. Η κεφαλή, αποκοπτόµενη στην ατλαντοϊνιακή διάρθρωση µε τοµή κάθετη 

προς το µεγάλο άξονα των αυχενικών σπονδύλων. 

2. Ένα τµήµα των εµπρόσθιων και οπίσθιων άκρων, αποκοπτόµενων στη διάρ-

θρωση του καρπού και του ταρσού αντίστοιχα. 

3. Τα όργανα που περιέχονται στη θωρακική, κοιλιακή και πυελική κοιλότητα 

συµπεριλαµβανοµένου και του λίπους της καρδιάς, των νεφρών και της πυέ-

λου. 

4. Τα εξωτερικά γεννητικά όργανα και οι συναφείς µυς (ο µαστός µε το λίπος, το 

πέος και οι µυς του, οι όρχεις και το λίπος του όσχεου). 

5. Η ουρά, αποκοπτόµενη µεταξύ του 1ου και 2ου κοκκυγικού σπονδύλου.  

 

 

ΗΜΙΜΟΡΙΟ 

 

Το ήµισυ του σφαγίου βοοειδούς, το οποίο δηµιουργείται κατά τη διχοτόµηση 

αυτού στο µέσο και καθ’ όλο το µήκος της σπονδυλικής στήλης και του στέρνου. 

 

 

ΠΡΟΣΘΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗΜΟΡΙΟ (4/µόριο)  µε 11 πλευρές (Ε11) 

 

Το τµήµα του ηµιµορίου σφαγίου βοοειδούς, το οποίο περιλαµβάνει 11 πλευ-

ρές. 

∆ιαχωρίζεται από το οπίσθιο τεταρτηµόριο µε τοµή, η οποία διέρχεται από το 

µεσοπλεύριο και µεσοχόνδριο διάστηµα της 11ης και 12ης πλευράς και τέµνει τη 

σπονδυλική στήλη και τους µυς αυτής καθέτως προς τον άξονά της. 
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ΟΠΙΣΘΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗΜΟΡΙΟ (4/µόριο) µε 2 πλευρές (Ο2) 

 

Το τµήµα του ηµιµορίου σφαγίου βοοειδούς, το οποίο περιλαµβάνει 2 πλευ-

ρές και διαµορφώνεται κατά τον διαχωρισµό του πρόσθιου 4/µορίου, όπως περιγρά-

φεται ανωτέρω. 

 

 

ΠΡΟΣΘΙΟ 4/ΜΟΡΙΟ ΑΝΕΥ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΑΚΡΟΥ 

 

Το τµήµα το οποίο αποµένει µετά την αφαίρεση του πρόσθιου άκρου εκ του 

τεταρτηµορίου. 

 

 

3.4 Ονοµατολογία τεµαχίων σφάγιου βοοειδούς 

 

- ΠΡΟΣΘΙΟ ΑΚΡΟ Ή ΡΑΚΕΤΑ 

1. Κότσι πρόσθιου άκρου ή Κότσι Νο 1 (εικ. 36) 

2. Ποντίκι (εικ. 37) 

3. Σπάλα (εικ. 38) 

- ΠΡΟΣΘΙΟ 4/ΜΟΡΙΟ ΑΝΕΥ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΑΚΡΟΥ 

4. Τράχηλος (εικ. 39) 

5. Στήθος (εικ. 40) 

6. Στηθοπλευρές (εικ. 41) 

7. Μπριζόλες (εικ. 42) 

8. Σπαλοµπριζόλες (εικ. 43) 

9. Καπάκι (εικ. 44) 

10. ∆ιάφραγµα (εικ. 45) 

11. Φιλετάκι (εικ. 46) 

- ΟΠΙΣΘΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗΜΟΡΙΟ 

12. Λάπα (εικ. 47) 

13. Φιλέτο (εικ. 48) 

14. Κόντρα (εικ. 49) 

15. Κιλότο (εικ. 50) 

16. Κότσι οπίσθιου άκρου ή Κότσι Νο  2 (εικ. 51) 

17. Σκέλη δαιφράγµατος 

18. Μηρός (ενιαίο τεµάχιο συγκροτούµενο από τα τεµάχια: Τρανς, Στρογγυλό, 

Ουρά και Νουά)  
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3.5. Τεµαχισµός σφάγιου βοοειδούς  

(Σύµφωνα µε τη Σχολή Επαγγελµάτων Κρέατος) 

 

3.5.1. Τεµαχισµός πρόσθιου τεταρτηµορίου (Ε11) 

 

 

ΤΡΑΧΗΛΟΣ 

ΌΡΙΑ: 

Προς τα εµπρός διαχωρίζεται από την κεφαλή µε τοµή κάθετη προς των άξονα των 

αυχενικών σπονδύλων στο ύψος της ατλαντοϊνιακής άρθρωσης (άτλαντας).  

Προς τα πίσω έχει το πρόσθιο χείλος της πρώτης πλευράς.  

Προς τα έξω βρίσκεται η εσωτερική επιφάνεια της ρακέτας. 

ΟΣΤΕΪΝΗ ΒΑΣΗ: 

Όλοι οι αυχενικοί σπόνδυλοι (7). 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΣΤΩΝ: 

14% 

ΜΥΕΣ : 

Τραπεζοειδής, Ωµοτραχηλικός, Βραχιονοκεφαλικός και Στερνοκαφαλικός (ανάµεσά 

τους η σφαγιτιδική αύλακα). 

ΤΡΟΠΟΣ ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΥ: 

Πρώτα µε το πριόνι κόβουµε πάνω σε µια ευθεία γραµµή που διέρχεται ανάµεσα από 

τον τελευταίο αυχενικό και τον πρώτο θωρακικό σπόνδυλο, συνεχίζει κοντά και πα-

ράλληλα προς το πρόσθιο χείλος της πρώτης πλευράς, και η οποία τέµνει ή παρα-

κάµπτει τον προστερνίδιο χόνδρο.   

 

 

ΣΤΗΘΟΣ 

ΌΡΙΑ: 

Προς τα εµπρός έχει τα πίσω όρια του τεµαχίου τράχηλος.  

Προς τα πάνω έχει τις χονδροπλευρικές διαρθρώσεις.  

Προς τα κάτω τα φυσικά όρια του στέρνου µε τους ιστούς του.  

Προς τα πίσω τα όρια του τεταρτηµορίου. 

ΟΣΤΕΪΝΗ ΒΑΣΗ:  

Το στέρνο και το χόνδρινο τµήµα των 11 πλευρών. 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΣΤΩΝ:  

25% 
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ΜΥΕΣ:  

Στερνοειδής, Κατιών θωρακικός, Ανιών θωρακικός, Έξω λοξός κοιλιακός. 

ΤΡΟΠΟΣ ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΥ:  

Το στήθος διαχωρίζεται µε τοµή η οποία αρχίζει από την κορυφή του πρώτου στερνι-

δίου (λαβή στέρνου) και περνάει από το σηµείο σύνδεσης των πλευρών µε τους 

πλευρικούς χόνδρους (χονδροπλευρικές διαρθρώσεις). Η τοµή στις χονδροπλευρικές 

αρθρώσεις γίνεται µε µαχαίρι µεσαίου µεγέθους το οποίο µε την κόψη προς τα επά-

νω µπαίνει κάτω από την χονδροπλευρική άρθρωση και χωρίς να βγει η «µύτη» του 

από τα φυσικά όρια των µυών, οι οποίοι λειτουργούν σαν υποµόχλιο, τη διαχωρίζει 

καθώς ανασηκώνεται.  

 

 

ΣΤΗΘΟΠΛΕΥΡΕΣ 

ΌΡΙΑ:  

Προς τα εµπρός έχει τα πίσω όρια του τεµαχίου τράχηλος.  

Προς τα πάνω έχει τα κάτω όρια των τεµαχίων µπριζόλες και σπαλοµπριζόλες (είναι 

µια ευθεία που αρχίζει από τη βάση του πρώτου θωρακικού σπονδύλου και καταλή-

γει στην 11η πλευρά σε σηµείο που απέχει 8 εκατοστά από το έξω χείλος των µυών 

της ενιαίας µάζας, «µάτι» της µπριζόλας).  

Προς τα κάτω έχει τα άνω όρια του τεµαχίου στήθος.  

Προς τα πίσω έχει τα πίσω όρια του τεταρτηµορίου.  

Προς τα έξω βρίσκεται η ρακέτα, από την έκτη πλευρά και εµπρός. 

ΟΣΤΕΪΝΗ ΒΑΣΗ:  

Το κάτω και µεγαλύτερο οστέινο τµήµα των 11 πρώτων πλευρών. 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΣΤΩΝ:  

25% 

ΜΥΕΣ:  

Πλατύς ραχιαίος (έξω), Κοιλιακός οδοντωτός, Έξω και Έσω µεσοπλεύριοι και επιµή-

κης πλευρικός.  

ΤΡΟΠΟΣ ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΥ:  

Το πριόνι κόβει πάνω σε µια ευθεία η οποία ενώνει τη βάση του 1ου θωρακικού 

σπονδύλου µε την 11η πλευρά σε σηµείο της που απέχει 8 εκατοστά από το κάτω 

χείλος της ενιαίας µάζας (και η οποία ευθεία συνεχίζει νοητά στο οπίσθιο τεταρτηµό-

ριο και καταλήγει στο λαγόνιο όγκωµα). Πίσω ακριβώς από την 6η πλευρά κάνουµε 

ένα σηµάδι για τρεις λόγους: 

1ος : Μπροστά από την 6η πλευρά κι προς τα έξω υπάρχει η περιτονία της ρακέτας, 

την οποία δεν πρέπει να καταστρέψουµε. 
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2ος : Μπροστά από το σηµάδι βρίσκονται οι σπαλοµπριζόλες και πίσω από αυτό οι 

µπριζόλες. 

3ος : Μια ευθεία που ενώνει αυτό το σηµάδι µε το ωλέκρανο, αποτελεί το όριο του τε-

µαχίου µε την ρακέτα. 

 

 

ΜΠΡΙΖΟΛΕΣ 

ΌΡΙΑ:  

Προς τα εµπρός έχει το οπίσθιο χείλος της 6ης πλευράς (διαχωρισµός από το τεµάχιο 

σπαλοµπριζόλες).  

Προς τα πίσω έχει το οπίσθιο χείλος της 11ης πλευράς.  

Προς τα κάτω όρια µέρους του τεµαχίου στηθοπλευρές. 

ΟΣΤΕΪΝΗ ΒΑΣΗ:  

Τα άνω τµήµατα των 5 τελευταίων πλευρών (7η έως και 11η) του πρόσθιου τεταρτη-

µορίου µε τους αντίστοιχους θωρακικούς σπονδύλους. 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΣΤΩΝ:  

∆εν ελέγχεται και δεν ορίζεται. 

ΜΥΕΣ: 

Ενιαία µάζα, η οποία αποτελείται από τους µυς: α) Επιµήκη πλευρικό, και β) Ακαν-

θώδη θωρακικό. 

ΤΡΟΠΟΣ ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΥ:  

Μπροστά χωρίζεται από το τεµάχιο σπαλοµπριζόλες, µε τοµή η οποία διέρχεται από 

το µεσοπλεύριο διάστηµα της 6ης και 7ης πλευράς και τέµνει τη σπονδυλική στήλη και 

τους µυς γύρω από αυτήν, κάθετα προς τον άξονά της. (Επίσης δίνεται προσοχή στο 

να κοπούν παράλληλα προς την πίσω επιφάνεια του τεταρτηµορίου.) 

 

 

ΣΠΑΛΟΜΠΡΙΖΟΛΕΣ 

ΌΡΙΑ:  

Προς τα εµπρός έχει το πρόσθιο χείλος της 1ης πλευράς, που είναι και τα όρια µε το 

τεµάχιο τράχηλος.  

Προς τα κάτω έχει τα όρια µε το τεµάχιο στηθοπλευρές.  

Προς τα πίσω έχει το οπίσθιο χείλος της 6ης πλευράς.  

Προς τα έξω βρίσκεται η σπάλα (χωρίς τον ωµοπλατιαίο χόνδρο). 

ΟΣΤΕΪΝΗ ΒΑΣΗ:  

Οι πρώτοι 6 θωρακικοί σπόνδυλοι µε το ανώτερο οστέινο τµήµα των αντίστοιχων 

πλευρών. 
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ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΣΤΩΝ:  

∆εν ελέγχεται και δεν ορίζεται. 

ΜΥΕΣ:  

Ακανθώδης θωρακικός, Θωρακοσφυικός, Επιµήκης πλευρικός. 

ΤΡΟΠΟΣ ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΥ:  

Αποχωρίζουµε τους µυς από την έσω επιφάνεια της ρακέτας, µέχρι να φτάσουµε στο 

χόνδρο του οστού της ωµοπλάτης. Όταν φτάσουµε, χωρίζουµε το οστό από το χόν-

δρο µε µαχαίρι. Στη συνέχεια τέµνουµε τους µυς. ∆ιαµορφώνεται έτσι το τεµάχιο 

σπαλοµπριζόλες µαζί µε το τεµάχιο καπάκι, το οποίο βγαίνει σαν ξεχωριστό τεµάχιο. 

 

 

ΚΑΠΑΚΙ 

ΌΡΙΑ:  

Προς τα έξω έχει τους εξωτερικούς µυς του σφαγίου.  

Προς τα έσω τους εξωτερικούς µυς της σπαλοµπριζόλας. 

ΟΣΤΕΪΝΗ ΒΑΣΗ:  

Ο ωµοπλατιαίος χόνδρος. 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΣΤΩΝ:  

15% 

ΜΥΕΣ:  

Έξω απ’ τον ωµοπλατιαίο χόνδρο ο δελτοειδής και από τους εσωτερικούς, όλος ο 

ροµβοειδής καθώς και µέρος του µείζονος οδοντωτού. 

ΤΡΟΠΟΣ ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΥ:  

Το καπάκι, απ’ το τεµάχιο σπαλοµπριζόλες, αποχωρίζεται υποχρεωτικά. Ο κυριότε-

ρος λόγος είναι ότι στα σφάγια της κατηγορίας Ε είναι πολύ µεγάλο για να διατεθεί 

µαζί µε τις σπαλοµπριζόλες. Όταν αποχωρίζονται οι µυς (κατά τον τεµαχισµό του) 

µένουν ακάλυπτες οι περιτονίες κι έτσι συντηρούνται για µικρότερο χρονικό διάστη-

µα. Γι΄ αυτό το καπάκι διαχωρίζεται όταν πρόκειται να διατεθούν οι σπαλοµπριζόλες. 

Κάνουµε µια τοµή σε κεκλιµένο επίπεδο από το έξω µέρος των πλευρών προς το 

άκρο των ακανθωδών αποφύσεων. Αυτό που προσέχουµε είναι ο αυχενικός σύνδε-

σµος (λευκοκίτρινο κορδόνι) να παραµείνει καλυµµένος από µυς. 
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ΦΙΛΕΤΑΚΙ 

Είναι το τµήµα του επιµήκους τραχηλικού µυός που βρίσκεται κάτω απ’ τους 

θωρακικούς σπονδύλους του κοµµατιού σπαλοµπριζόλες. Ο επιµήκης τραχηλικός 

µυς φτάνει µέχρι την ατλαντοϊνιακή διάρθρωση. Είναι ένα κοµµάτι που δεν δουλεύει 

πολύ, βρίσκεται κολληµένο καθ’ όλο το µήκος του σε οστά και είναι τρυφερό. 

 

 

ΚΟΤΣΙ ΝΟ 1 

ΌΡΙΑ:  

Προς τα πάνω έχει την κατ’ αγκώνα διάρθρωση και το µισό ωλέκρανο. Προς τα κάτω 

ο καρπός διαχωρίζεται από το αντιβράχιο στο σηµείο σχηµατισµού των των τενόντων 

των µυών του αντιβράχιου µε τοµή κάθετη προς τον άξονα του οστού. 

ΟΣΤΕΪΝΗ ΒΑΣΗ:  

Κερκίδα και Ωλένη, χωρίς το ωλέκρανο και την κάτω επίφυση. 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΣΤΩΝ:  

30% 

ΜΥΕΣ:  

Πρινιστές, Υπτιαστές, Εκτείνοντες και Καµπτήρες. 

ΤΡΟΠΟΣ ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΥ:  

Τέσσερα δάχτυλα κάτω από την άκρη του ωλέκρανου, στο σηµείο που το οστό βα-

θουλώνει, κόβουµε πρώτα µε το µαχαίρι τους µαλακούς ιστούς και στη συνέχεια µε 

το πριόνι το οστό (η κατεύθυνση του πριονιού πρέπει να είναι κάθετη στην πίσω επι-

φάνεια του άκρου για να µας οδηγήσει στην άρθρωση). Με το µαχαίρι µπαίνουµε 

στην άρθρωση και την αποχωρίζουµε. Όταν διατίθεται µε το οστό η κάτω επίφυση 

αποχωρίζεται. 

 

 

ΠΟΝΤΙΚΙ 

ΌΡΙΑ:  

Προς τα εµπρός έχει την πρόσθια επιφάνεια του δικέφαλου βραχιόνιου µυός.  

Προς τα πίσω έχει την οπίσθια επιφάνεια του βραχιόνιου οστού.  

Προς τα πάνω και προς τα κάτω έχει αντίστοιχα την πάνω και την κάτω επίφυση του 

βραχιόνιου οστού. 

ΟΣΤΕΪΝΗ ΒΑΣΗ:  

Η διάφυση του βραχιόνιου. 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΣΤΩΝ:  

30% 



ΣΦΑΓΕΙΑ, ΣΦΑΓΗ, ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΣ & ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΒΟΟΕΙ∆ΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. 

 47 

ΜΥΕΣ:  

∆ικέφαλος βραχιόνιος και Πρόσθιος βραχιόνιος. 

ΤΡΟΠΟΣ ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΥ:  

Το µαχαίρι µπαίνει µεταξύ του ωλέκρανου και του βραχιόνιου οστού και γίνεται ο α-

ποχωρισµός τους. Στη συνέχεια, κόβουµε κατακόρυφα ξύνοντας την πίσω επιφάνεια 

του βραχιόνιου και καταλήγουµε στην κατ’ ώµο διάρθρωση την οποία και διαχωρί-

ζουµε. Το κοµµάτι που διαµορφώνεται είναι το ποντίκι, όταν απορρίψουµε τις επιφύ-

σεις του βραχιονίου οστού. 

 

 

ΣΠΑΛΑ 

ΌΡΙΑ:  

Το τεµάχιο αυτό διαµορφώνεται µετά την αφαίρεση του τεµαχίου κότσι και ποντίκι 

από το πρόσθιο άκρο. 

ΟΣΤΕΪΝΗ ΒΑΣΗ:  

Το οστό της ωµοπλάτης και το ωλέκρανο. 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΣΤΩΝ:  

15% 

ΜΥΕΣ:  

Πίσω: Τρικέφαλος βραχιόνιος και Αγκωνιαίος. Έξω: Υπερακάνθιος (νουά της σπά-

λας), Υπακάνθιος και Ελάσσων στρογγυλός. Έσω: Υποπλάτιος, Μείζων στρογγυλός 

και κορακοβραχιόνιος. 

ΤΡΟΠΟΣ ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΥ:  

Όσον αφορά το διαχωρισµό των µυών της σπάλας δεν υπάρχει κάποια συγκεκριµένη 

διάταξη που να το ορίζει. Συµφέρει να προσφέρονται οι µυς χωριστά. Βγάζουµε 

πρώτα τον υποπλάτιο (από µέσα), µετά τον υπερακάνθιο (εµπρός) και τον υπακάν-

θιο. Τέλος, βγάζουµε τους αγκωνιαίους. Η σειρά αυτή βέβαια, δεν είναι υποχρεωτική.  

 

 

∆ΙΑΦΡΑΓΜΑ 

 

Περιλαµβάνει µέρος του µυώδους τµήµατος του διαφράγµατος και συγκεκρι-

µένα την στερνική και πλευρική µοίρα του, καθώς και την απονεύρωση που το καλύ-

πτει. 
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3.5.2 Τεµαχισµός οπίσθιου τεταρτηµορίου (Ο2) 

 

 

ΣΚΕΛΗ ∆ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ 

 

Η οσφυική µοίρα του µυώδους τµήµατος του διαφράγµατος. 

 

 

ΛΑΠΑ 

ΟΡΙΑ:  

Προς τα εµπρός έχει τα όρια του οπίσθιου τεταρτηµόριου (πρόσθιο χείλος 12ης πλευ-

ράς και ο 12ος σπόνδυλος. 

Προς τα πάνω έχει µια ευθεία από το λαγόνιο όγκωµα µέχρι το σηµείο που απέχει 8 

εκατοστά από το «µάτι» του κόντρα (ενιαία µάζα) στην 12η πλευρά. 

Προς τα πίσω έχει το πρόσθιο χείλος του τείνοντος την πλατεία περιτονία µυός και 

ευθεία από τον προηβικό τένοντα έως το λαγόνιο όγκωµα. 

ΟΣΤΕΪΝΗ ΒΑΣΗ:  

Τα κάτω 4/5 των δύο τελευταίων πλευρών. 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΣΤΩΝ:  

9% 

ΜΥΕΣ:  

Περιλαµβάνει τους µυς του πλαγιοκοιλιακού τοιχώµατος της κοιλιάς. Από έξω προς 

τα µέσα: Κοιλιακός χιτώνας, Έξω λοξός κοιλιακός µε την απονεύρωσή του, Έσω λο-

ξός κοιλιακός µε την απονεύρωσή του, Εγκάρσιος κοιλιακός µε την απονεύρωσή του 

και Κάτω ορθός κοιλιακός. 

ΤΡΟΠΟΣ ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΥ:  

Ξεκολλούµε τον προηβικό τένοντα (κοντά στην  ηβοϊσχιακή σύµφυση) και την επιγο-

νάτια πτυχή (κοντά στο γόνατο). Και από τα δύο σηµεία ξεκολλούµε τους µυς, µέχρι 

το λαγόνιο όγκωµα (λίγο κάτω από το φιλέτο). Το λαγόνιο όγκωµα βρίσκεται σε µια 

ευθεία που περνάει λίγο µπρος από το µέσον του τελευταίου οσφυικού σπονδύλου 

και κάθετα προς τη σπονδυλική στήλη. Όταν φτάσουµε εδώ, κάνουµε ένα σηµάδι 

στην 12η πλευρά σε σηµείο που απέχει 8 εκατοστά από την ενιαία µάζα (µάτι) του 

κόντρα. Με µια ευθεία ενώνουµε το σηµάδι µε το λαγόνιο όγκωµα. Σ’ αυτή την ευθεία 

κόβουµε πρώτα µε το µαχαίρι τους µυς και µετά µε το πριόνι τις πλευρές 12 και 13. 

Το κοµµάτι που βγαίνει είναι η λάπα. 
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ΦΙΛΕΤΟ 

 

Σύµφωνα µε το Π∆. 186/81, το φιλέτο είναι µια σαρκώδης επιµήκης µυική 

µάζα η οποία κατέχει το κάτω τµήµα της οσφυικής χώρας και περιλαµβάνει τους µυς 

µείζονα και ελάσσονα ψωίτη και λαγόνιο. 

ΤΡΟΠΟΣ ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΥ:  

Το φιλέτο αποκολλάται από το λαγόνιο οστό και στη συνέχεια αποκολλάται ολόκληρο 

από τα οστά της οσφύος. 

 

 

ΠΑΡΑΦΙΛΕΤΟ 

 

Σύµφωνα µε την αγορανοµική διάταξη 14/89, άρθρο 256, ο µικρός ψωίτης 

δεν ανήκει στο φιλέτο, αλλά αποτελεί το παραφιλέτο. 

 

 

ΚΟΝΤΡΑ 

ΟΡΙΑ:  

Προς τα εµπρός έχει τα όρια του οπίσθιου τεταρτηµορίου (12η πλευρά και ο αντίστοι-

χος θωρακικός σπόνδυλος). 

Προς τα πίσω έχει τον 1ο ιερό σπόνδυλο. 

Προς τα κάτω έχει τα άνω όρια του τεµαχίου λάπα. 

ΟΣΤΕΪΝΗ ΒΑΣΗ:  

Όλοι οι οσφυϊκοί σπόνδυλοι (6) και το άνω 1/5 των 2 τελευταίων πλευρών, µε τους 

αντίστοιχους σπονδύλους. 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΣΤΩΝ:  

∆εν ελέγχεται. 

ΜΥΕΣ:  

Ενιαία µάζα. 

ΤΡΟΠΟΣ ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΥ:  

1ος  τρόπος: Κόβουµε ανάµεσα στον τελευταίο οσφυικό και τον 1ο ιερό µε το πριόνι 

και µετά χρησιµοποιούµε µεγάλο µαχαίρι. 

2ος τρόπος: Κόβουµε πρώτα µε το µεγάλο µαχαίρι τους µαλακούς ιστούς ηµικυκλικά, 

(ανάµεσα στον 6ο οσφυϊκό και τον 1ο ιερό), και µετά σηκώνοντας και στρίβοντας το 

κοµµάτι κάνουµε απεξάρθρωση.    
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ΚΙΛΟΤΟ 

ΟΡΙΑ:  

Προς τα εµπρός έχει τα πίσω όρια του τεµαχίου κόντρα και λάπα. 

Προς τα πίσω έχει το οπίσθιο χείλος του τείνοντα την πλατεία περιτονία µυός, και µία 

ευθεία από την κορυφή του ισχιακού ογκώµατος (χρυσίζων τένοντας του ορθού ή 

τετρακεφάλου) και έως το µέσο του πίσω ανοίγµατος της λεκάνης. 

ΟΣΤΕΪΝΗ ΒΑΣΗ:  

Οι 5 ιεροί σπόνδυλοι, ο 1ος κοκκυγικός και τα άνω 3/4 του λαγονίου οστού. 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΣΤΩΝ:  

20% 

ΜΥΕΣ:  

Από έξω προς τα µέσα: Τείνων την πλατεία περιτονία, Επιπολής γλουτιαίος, Μέσος 

γλουτιαίος, Εν τω βάθει γλουτιαίος, Επικουρικός γλουτιαίος και Μέρος του δικέφαλου 

µηριαίου. 

ΤΡΟΠΟΣ ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΥ:  

Ξεκολλούµε τον τείνοντα την πλατεία περιτονία (είναι εµπρός από το στρογγυλό) 

βγάζοντας τα λίπη για να οδηγούµαστε εύκολα, µέχρι να φτάσουµε στα όρια του 

(χρυσίζοντα) τένοντα του τετρακέφαλου µηριαίου (στρογγυλό). Αυτό το σηµείο το ε-

νώνουµε µε σηµείο που βρίσκεται στο µέσο του πίσω ανοίγµατος της πυέλου. Κόβο-

ντας µε το πριόνι ενώνουµε τα δύο σηµεία. 

 

 

ΚΟΤΣΙ ΝΟ 2 

ΟΡΙΑ:  

Προς τα πάνω έχει την άρθρωση του γόνατος (χωρίς τον γαστροκνήµιο). 

Προς τα κάτω έχει το σηµείο σχηµατισµού των τενόντων των µυών της κνήµης. (Ή 

στο ύψος του καθεκτικού συνδέσµου Π∆ 186/81). 

ΟΣΤΕΪΝΗ ΒΑΣΗ:  

Η περόνη όπου υπάρχει και η κνήµη χωρίς την κάτω επίφυση. 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΣΤΩΝ:  

30% 

ΜΥΕΣ:  

Μπροστά ο Πρόσθιος κνηµιαίος, Ιγνιακός και Καµπτήρας των δακτύλων.  

ΤΡΟΠΟΣ ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΥ:  

Πρώτα κόβουµε το οστό της φτέρνας. Ξεκινούµε µε µαχαίρι στα µαλακά µόρια και 

στη συνέχεια µε το πριόνι. Αποκολλούµε τον γαστροκνήµιο, µέχρις ότου βρούµε την 

άρθρωση του γόνατος. Στη συνέχεια, µπαίνουµε σ’ αυτήν και την κόβουµε. Φαίνονται 
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οι µηνίσκοι (µισοφέγγαρα). Η επιγονατίδα µένει στο µηρό. Μετά κόβουµε την κάτω 

επίφυση της κνήµης. (Τον τένοντα του γαστροκνηµίου δεν τον κόβουµε για να µπο-

ρούµε να κρεµάσουµε το κοµµάτι). 

 

 

ΜΗΡΟΣ  

ΟΡΙΑ:  

∆ιαµορφώνεται µετά την αφαίρεση των τεµαχίων κιλότο και πίσω κότσι. Αποτελείται 

από τα παρακάτω τµήµατα : τρανς, νουά, ουρά και στρογγυλό. 

ΟΣΤΕΪΝΗ ΒΑΣΗ:  

Το κάτω 1/4 του λαγονίου, το ηβικό, το ισχιακό, το µηριαίο, ραπτικός, κτενίτης και έξω 

θυροειδής. 

 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΣΤΩΝ:  

15% 

ΜΥΕΣ:  

α) Τρανς: Ηµιυµενώδης, Προσαγωγός, Έσω ορθός µηριαίος, Ραπτικός, Κτενίτης και 

Έξω θυροειδής. 

β) Νουά: Ηµιτενοντώδης (πίσω, ανάµεσα σε ουρά και τρανς). 

γ) Ουρά: ∆ικέφαλος µηριαίος (έξω και πίσω) και Γαστροκνήµιος(προς τα κάτω). 

δ) Στρογγυλό: Τετρακέφαλος (οι κεφαλές του συχνά λέγονται καρύδια).   

ΤΡΟΠΟΣ ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΥ:  

α) Τρανς: Ξεκολλούµε πρώτα την εσωτερική µοίρα του έξω θυροειδούς µυός απ’ το 

ανώνυµο χωρίς να τους αποσπάσουµε, αλλά τους περνούµε µέσα απ’ το θυροειδές 

τρήµα για να µείνουν πάνω στο τρανς. Αποστεώνουµε και απορρίπτουµε ό,τι απέµει-

νε από το ανώνυµο οστό. Ξεχωρίζουµε το τρανς µε οδηγό τις περιτονίες (είναι το µέ-

σα µέρος του µηρού). Από µπροστά φθάνουµε ως το οστό, το ίδιο κάνουµε και από 

πίσω και στη συνέχεια εύκολα το αποσπούµε από το µηριαίο οστό µε το µαχαίρι. 

β) Νουά: Αποχωρίζεται εύκολα µε οδηγό τις περιτονίες. Βρίσκεται ανάµεσα στο τρανς 

και την ουρά. Είναι ένας µυς, από τα πιο σκληρά τµήµατα του σφάγιου. (Τοποθετη-

µένος µακριά από οστά και εργάζεται πολύ. Επίσης συχνά παρατηρούνται στη µάζα 

του αποστήµατα από ενέσεις). 

γ) Στρογγυλό και Ουρά: Χωρίζουν µεταξύ τους από τις «φλέβες λίπους». Αυτές είναι 

συνδετικός ιστός λευκός που τον έχουµε οδηγό για το διαχωρισµό τους.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΦΑΓΙΩΝ ΒΟΟΕΙ∆ΩΝ 

 

4.1 Γενικά 

 

Ένας τρόπος αποτύπωσης της ποιότητας του σφάγιου είναι η ταξινόµησή του 

βάση της κατηγορίας του ζώου, της διάπλασης του σφάγιου και το βαθµό πάχυνσής 

του. 

Λέγοντας διάπλαση εννοούµε το βαθµό ανάπτυξης της µυϊκής µάζας και ό-

ταν λέµε βαθµός πάχυνσης εννοούµε την εναπόθεση λίπους στο σφάγιο. 

Στόχος της ταξινόµησης είναι αφενός ο παραγωγός να πληρώνεται ανάλογα 

µε την ποιότητα των σφάγιων που παράγει και αφετέρου ο αγοραστής να επιλέγει 

την ποιότητα που επιθυµεί και να πληρώνει ανάλογα µε την ποιότητα που αγοράζει. 

Η αγοραπωλησία βάση της ταξινόµησης συµβάλλει ουσιαστικά στην διαφά-

νεια της αγοράς και η καθιέρωσή της στη αγορά αποτελεί σοβαρό κίνητρο για την 

βελτίωση της ποιότητας των σφάγιων. 

Η βελτίωση της ποιότητας των σφάγιων είναι πολύ σηµαντική στην Ελλάδα 

όπου ακόµη και στις δυναµικές περιοχές παράγεται πολύς µεγάλος αριθµός σφάγιων 

βοοειδών χαµηλής ποιότητας και µικρής απόδοσης σε κρέας. 

Η κοινοτική κλίµακα ταξινόµησης αφορά µόνο τα ενήλικα βοοειδή δηλ. όχι τα 

µοσχάρια γάλακτος και περιλαµβάνει καταρχάς την κατηγορία του ζώου καθώς και 

την διάπλαση και το βαθµό πάχυνσης. 

Η εφαρµογή της εν λόγω κλίµακας είναι υποχρεωτική σε όλα τα κράτη µέλη 

της Ε.Ε.  
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4.2 Σήµανση των αναγνωρισµένων σφάγιων 

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, εκτιµώντας ότι η ταξινόµηση 

πρέπει να γίνεται από εξειδικευµένο προσωπικό στο οποίο έχει χορηγηθεί άδεια ή 

έγκριση και ότι η αξιοπιστία των ταξινοµήσεων πρέπει να επαληθεύεται µε αποτελε-

σµατικούς ελέγχους οι οποίοι πραγµατοποιούνται από ιδιωτικούς ή δηµόσιους οργα-

νισµούς ανεξάρτητους από τα ελεγχόµενα σφαγεία και ότι θα πρέπει οι υπεύθυνοι για 

τους ελέγχους να υφίστανται τις συνέπειες λανθασµένων ταξινοµήσεων, ιδίως τη δυ-

νατότητα αφαίρεσης άδειας του υπευθύνου, εξέδωσε τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 

344/91 της 13ης Φεβρουαρίου 1991. 

 

Σύµφωνα µε το άρθρο 1 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 344/91, η αναγνώρι-

ση των σφαγίων ή ηµιµορίων σφαγίων τα οποία κατατάσσονται σε εγκεκριµένες ε-

γκαταστάσεις, πραγµατοποιείται µε σήµανση στην οποία αναφέρεται η κατηγορία, οι 

κατηγορίες διαπλάσεως και η κατάσταση πάχυνσης. 

Η σήµανση αυτή πραγµατοποιείται επί της εξωτερικής πλευράς του σφάγιου 

µε σφράγιση µε ανεξίτηλη και µη τοξική µελάνη σύµφωνα µε µια διαδικασία εγκεκρι-

µένη από τις αρµόδιες εθνικές αρχές. Τα γράµµατα και οι αριθµοί είναι ύψους τουλά-

χιστον δύο (2) εκατοστών. Τα σήµατα τίθενται στα οπίσθια τέταρτα στο επίπεδο του 

παραφιλέτου και στο ύψος του οσφυϊκού σπονδύλου και στα µπροστινά τέταρτα στο 

επίπεδο του χονδρού άκρου του στήθους, 10 έως 30 εκατοστά περίπου από την ξι-

φοειδή απόφυση του στέρνου.  

` Ωστόσο, τα κράτη µέλη µπορούν να καθορίσουν άλλα σηµεία σε κάθε τεταρ-

τηµόριο, εφόσον τα σηµεία αυτά βρίσκονται στην εξωτερική πλευρά του σφαγίου, 

υπό τον όρο να ενηµερώνουν σχετικά προηγουµένως την Επιτροπή. Επίσης, τα κρά-

τη µέλη µπορούν να επιτρέψουν την αντικατάσταση της σήµανσης µε την επίθεση 

ετικέτας υπό τους εξής όρους: 

1) Μόνον οι εγκεκριµένες εγκαταστάσεις στις οποίες σφάζονται τα ζώα µπορούν 

να έχουν στη διάθεσή τους και να επιθέτουν τις ετικέτες· οι διαστάσεις τους 

δεν µπορεί να είναι µικρότερες από 10 × 10 εκατοστά. 

2) Πρέπει να αναφέρουν επιπλέον των ενδείξεων που προβλέπονται στο άρθρο 

1 τον αριθµό έγκρισης του σφαγείου, τον αριθµό αναγνώρισης ή σφαγιασµού 

του ζώου, την ηµεροµηνία του σφαγιασµού και το βάρος του σφαγίου. 

3) Τα στοιχεία που αναφέρονται στη δεύτερη περίπτωση πρέπει να είναι ευανά-

γνωστα και δεν επιτρέπεται να αναφέρεται τίποτε επιπλέον. 

4) Οι ετικέτες πρέπει να είναι απαραβίαστες, ανθεκτικές στο σχίσιµο και καλά 

κολληµένες σε κάθε τεταρτηµόριο στα σηµεία που καθορίζονται στο άρθρο 1. 
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Η ταξινόµηση των σφάγιων βοοειδών και η εξακρίβωσή τους πρέπει να επέρ-

χονται το αργότερο µια ώρα µετά την έναρξη των εργασιών της σφαγής, όταν αυτά 

είναι χωρισµένα σε ηµιµόρια στη γραµµή σφαγής και πριν την απολίπωσή τους και 

πραγµατοποιείται στο ίδιο το σφαγείο. 

Η σήµανση και η επίθεση ετικέτας δεν πρέπει να αφαιρούνται πριν την αφαί-

ρεση των οστών των τεταρτηµορίων. 

Τα στοιχεία της ταξινόµησης του σφάγιου αναγράφονται στα εµπορικά έγ-

γραφα διακίνησης, τιµολόγια ή δελτία αποστολής, στην ετικέτα που τίθεται στο σφά-

γιο και στο βιβλίο σφαγών που τηρείται από το σφαγείο. 

Τα στοιχεία της συνολικής ταξινόµησης τηρούνται στο αρχείο του σφαγείου 

και γνωστοποιούνται στη ∆/νση Ζωικής Παραγωγής & ΑΠΑ του Υπουργείου Γεωργί-

ας. 

 

 

4.2.1 Σήµανση σφάγιων βοοειδών που σφάζονται σε ελληνικά σφαγεία 

(Σύµφωνα µε τη Σχολή Επαγγελµάτων Κρέατος) 

 

α. Τρίτων χωρών 

1. Εφόσον παραµείνουν για πάχυνση χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των τριών 

(3) µηνών, χρώµα µελάνης λαµπρό κυανό (Ε133). 

2. Εφόσον προορίζονται για άµεση σφαγή εντός πέντε (5) ηµερών, χρώµα µε-

λάνης καστανό (Ε155) και επιπλέον σφραγίδα σχήµατος ορθογωνίου παραλ-

ληλογράµµου διαστάσεων 6x4 εκ. µε το όνοµα της χώρας προέλευσης του 

ζώου. 

β. Ελληνικά και Κοινοτικών Χωρών  

Ανεξάρτητα µε τον χρόνο παραµονής, µελάνη χρώµατος λαµπρό κυανό (Ε133) 

 

 

4.3 Μηχανές διαλογής - κατάταξης 

 

Σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 344/91, τα κράτη 

µέλη εξασφαλίζουν ότι η κατάταξη διεξάγεται από εξειδικευµένους τεχνικούς οι οποίοι 

έχουν άδεια για το σκοπό αυτό. Η άδεια µπορεί να αντικατασταθεί από έγκριση που 

χορηγείται από το κράτος µέλος, εφόσον η τελευταία αυτή αντιστοιχεί µε την ανα-

γνώριση εξειδίκευσης. 

Η απόδοση των υπευθύνων κατάταξης που εργάζονται συνήθως σε εγκεκρι-

µένες εγκαταστάσεις όπου σφάζουν περισσότερα των εβδοµήντα πέντε (75) χον-
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δρών βοοειδών την εβδοµάδα, κατά ετήσιο µέσο όρο, ελέγχεται κάθε τρίµηνο µε αιφ-

νίδιο επιτόπιο έλεγχο που διεξάγεται σε σαράντα (40) σφάγια. Ωστόσο, στις εγκεκρι-

µένες εγκαταστάσεις, όπου εργάζεται συνήθως µόνο ένας ειδικός κατάταξης και όπου 

είναι διαθέσιµα λιγότερα των 40 σφαγίων, η δοκιµασία διεξάγεται επί των διαθέσιµων 

σφαγίων, αρκεί αυτά να είναι τουλάχιστον είκοσι πέντε. Σύµφωνα µε το άρθρο 6 του 

Κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1183/2006, οι έλεγχοι αυτοί πραγµατοποιούνται για λογα-

ριασµό της Κοινότητος, η οποία αναλαµβάνει τα αντίστοιχα έξοδα. ∆ιεξάγονται δε 

από µια επιτροπή κοινοτικού ελέγχου που αποτελείται από εµπειρογνώµονες που 

ορίζονται από τα κράτη µέλη και είναι ανεξάρτητη του σφαγείου και των υπηρεσιών 

κατάταξης.  

Παρόλα αυτά υπάρχουν µηχανές διαλογής (βλ. εικόνες 52 και 53) και ήδη 

χρησιµοποιούνται ευρέως στη Γαλλία (www.civ-viande.org) 

Η αρχή που διέπει τη λειτουργία αυτών των µηχανών διαλογής, όποιος και αν 

είναι ο κατασκευαστής, είναι πάνω κάτω η ίδια και βασίζεται στην ανάλυση µιας εικό-

νας του σφάγιου, µε σύγκριση των χαρακτηριστικών του µε µοντέλα καταγεγραµµένα 

σε µία βάση δεδοµένων. 

Ο τεχνικός διαλογής γίνεται υπεύθυνος της καλής λειτουργίας της µηχανής 

του και σφραγίζει µε τροφική µελάνη το βαθµό που δίνεται από τον συνδεµένο στις 

κάµερες υπολογιστή. 

Οι µηχανές διαλογής έχουν το πλεονέκτηµα να παρέχουν µία οµογενοποιηµέ-

νη ταξινόµηση για ενδεχόµενους µετέπειτα ελέγχους. 

Οι 6 κάµερες καταγράφουν τη διάπλαση και την πάχυνση του σφάγιου. Ένας 

υπάλληλος επιβεβαιώνει και σφραγίζει µε µελάνη το βαθµό που δίνεται από τον συν-

δεµένο στις κάµερες υπολογιστή. 

Στην οθόνη, το σφάγιο συγκρίνεται στα µοντέλα των δεδοµένων και ο υπολο-

γιστής παρέχει άµεσα την ταξινόµησή του. 
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4.4 Κατάταξη σφάγιων σε κατηγορίες µε βάση την ηλικία, το φύλο και την ανα-

παραγωγική κατάσταση 

 

Σύµφωνα µε τον Κοινοτικό Κανονισµό 1026/91, τα σφάγια βοοειδών κατα-

τάσσονται σε πέντε (5) κατηγορίες, ανάλογα µε την ηλικία, το φύλο και την αναπαρα-

γωγική κατάσταση του ζώου. Αυτές οι κατηγορίες είναι: 

 

A Σφάγια νεαρών αρρένων ζώων, µη ευνουχισµένων, κάτω των 24 µηνών (Μόσχοι). 

B Σφάγια αρρένων ζώων, µη ευνουχισµένων, άνω των 24 µηνών (Ταύροι). 

C Σφάγια αρρένων ζώων, ευνουχισµένων, ανεξαρτήτως ηλικίας.  

D Σφάγια θηλέων ζώων, που έχουν γεννήσει τουλάχιστον µία φορά (Αγελάδες). 

E Σφάγια θηλέων ζώων, που δεν έχουν γεννήσει (Μοσχίδες). 

Πίνακας 3: Κατάταξη µε βάση την ηλικία, το φύλο και την αναπαραγωγική κατάσταση 

 

4.4.1 Προσδιορισµός ηλικίας σφάγιου 

Είναι απαραίτητο να γίνει αναφορά στα βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα 

των χόνδρων ορισµένων ανατοµικών περιοχών του σφαγίου καθώς και του µυελού 

των οστών, τα οποία θα αποτελέσουν µέτρο σύγκρισης για την κατάταξη κατά κατη-

γορία ανάλογα µε το βαθµό οστεοποίησης.  

 

ΟΣΦΥΪΚΟΙ ΣΠΟΝ∆ΥΛΟΙ: Στα νεαρά ζώα τα σώµατα των οσφυϊκών σπονδύλων εί-

ναι τετράγωνα, ενώ όσο τα ζώα µεγαλώνουν τα σώµατα αυτά επιµηκύνονται. 

ΑΚΑΝΘΩ∆ΕΙΣ ΑΠΟΦΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΩΡΑΚΙΚΩΝ ΣΠΟΝ∆ΥΛΩΝ: Στα νεαρά ζώα εί-

ναι χόνδρινες, ενώ σιγά σιγά εµφανίζονται νησίδες οστεοποίησης (κόκκινα στίγµατα) 

που στη συνέχεια οστεοποιούνται. 

ΣΤΕΡΝΟ: Στα νεαρά ζώα, τα στερνίδια διαχωρίζονται σαφώς από τα χόνδρινα τµή-

µατα. Με την πάροδο των µηνών ο προστερνίδιος χόνδρος οστεοποιείται βαθµιαία. 

ΙΕΡΟ ΟΣΤΟ: Στα νεαρά ζώα οι ακανθώδεις αποφύσεις των 5 ιερών σπονδύλων δια-

χωρίζονται, όµως σιγά σιγά συνοστεώνονται. 

ΗΒΟΪΣΧΙΑΚΗ ΣΥΜΦΥΣΗ: Μέχρι την ηλικία των 17-18 µηνών είναι χόνδρινη και έπει-

τα οστεοποιείται βαθµιαία. 

ΜΥΕΛΟΣ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ: Έχει ερυθρό χρώµα στα νεαρά ζώα, ενώ στα µεγαλύτερα 

αντικαθίσταται από λιποσφαίρια και γίνεται γκρίζος. 
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Συγκεκριµένα 

 

Στους 18 µήνες: 

• Οι χονδρώδεις απολήξεις των ακανθωδών αποφύσεων των 9 πρώτων θωρα-

κικών σπονδύλων δεν παρουσιάζουν ένδειξη οστεοποίησης. 

• Το εµπρόσθιο τµήµα του πρώτου στερνιδίου καλύπτεται µε χόνδρο κατά το 

1/3 της επιφάνειάς του και οι δε χόνδροι µεταξύ των υπόλοιπων στερνιδίων 

είναι πιο ευδιάκριτοι. 

• Οι χόνδροι µεταξύ των σπονδύλων του ιερού οστού είναι ευδιάκριτοι. 

• Η ηβοϊσχιακή σύµφυση καλύπτεται σε όλη την επιφάνεια µε χόνδρο. 

 

 Στους 24 µήνες: 

• Οι απολήξεις των ακανθωδών αποφύσεων των τεσσάρων πρώτων                      

θωρακικών σπονδύλων παρουσιάζουν ενδείξεις οστεοποίησης. 

• Ο προστερνίδιος χόνδρος καλύπτει το ¼ της επιφάνειας του πρώτου στερνι-

δίου. 

• Στο ιερό οστό επέρχεται οστεοποίηση. 

• Η ηβοϊσχιακή σύµφυση καλύπτεται από χόνδρο κατά τα 2/3 της. 

 

 

4.4.2 ∆ιαχωρισµός φύλου του σφάγιου 

 

Στα αρσενικά σφάγια: 

1) Ο ισχιοσηραγγώδης µυς είναι ανεπτυγµένος. 

2) Το σηραγγώδες σώµα του πέους είναι ορατό. 

3) Το ηβικό φύµα είναι ανεπτυγµένο και στρογγυλό (καρύδι). 

4) Το άνοιγµα της λεκάνης είναι µικρό. 

5) Η ηβοϊσχιακή σύµφυση είναι κυρτή. 

6) Το έξω στόµιο του βουβωνικού πόρου είναι ορατό. 

7) Οι µυς του πρόσθιου τεταρηµορίου (τραπεζοειδής) είναι ανεπτυγµένοι. 

8) Ο ισχνός µυς έχει τριγωνική µορφή, γιατί τον διασχίζει η περιτονία του πέους. 
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4.4.3 Αναλυτική περιγραφή των ανατοµικών γνωρισµάτων διαφοροποίησης 

των κατηγοριών 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ A 

 

1) Ανατοµικά γνωρίσµατα διάκρισης φύλου – αναπαραγωγικής κατάστασης.  

 

• Ο ισχιοσηραγγώδης µυς είναι πολύ ανεπτυγµένος. 

• Το σηραγγώδες σώµα του πέους είναι πολύ ορατό. 

• Το ηβικό φύµα είναι ανεπτυγµένο. 

• Η ηβοϊσχιακή σύµφυση είναι κυρτή. 

• Το άνοιγµα της λεκάνης είναι µικρό. 

• Το έξω στόµιο του βουβωνικού πόρου είναι καλώς ορατό. 

• Η µυϊκή διάπλαση γενικά παρουσιάζεται πιο ανεπτυγµένη και κυρίως στο ε-

µπρόσθιο 4/µόριο (ωµοπλάτη, τράχηλος). Είναι δηλαδή εµπροσθοβαρή. 

• Ο ισχνός µυς στην έσω επιφάνεια του µηρού καλύπτεται κατά το µεγαλύτερο 

µέρος από περιτονία. 

 

2) Ανατοµικά γνωρίσµατα διάκρισης ηλικίας µε βάση το βαθµό οστεοποίησης. 

 

o Η ηβοϊσχιακή σύµφυση καλύπτεται από χόνδρο κατά τα 2/3 της επιφάνειάς. 

o Μεταξύ των ακανθωδών αποφύσεων των σπονδύλων του ιερού οστού πα-

ραµένει ορατός χόνδρος. 

o Οι χονδρώδεις απολήξεις των ακανθωδών αποφύσεων των 4 πρώτων θωρα-

κικών σπονδύλων, έχουν αρχικές ενδείξεις οστεοποίησης. Οι επόµενες 5 δεν 

πρέπει να είναι σε προχωρηµένα στάδια οστεοποίησης. 

o Το εµπρόσθιο τµήµα του πρώτου στερνιδίου καλύπτεται από χόνδρο κατά το 

¼ της επιφάνειάς του, ενώ ο χόνδρος µεταξύ των υπόλοιπων στερνιδίων µό-

λις είναι ορατός. 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B 

 

1) Ανατοµικά γνωρίσµατα διάκρισης φύλου – αναπαραγωγικής κατάστασης. 

 

• Ο ισχιοσηραγγώδης µυς είναι πάρα πολύ ανεπτυγµένος. 

• Το σηραγγώδες σώµα του πέους είναι πάρα πολύ ορατό. 
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• Το ηβικό φύµα είναι πολύ ανεπτυγµένο. 

• Η ηβοϊσχιακή σύµφυση είναι κυρτή. 

• Το άνοιγµα της λεκάνης είναι µικρό. 

• Το έξω στόµιο του βουβωνικού πόρου είναι καλώς ορατό. 

• Η µυϊκή διάπλαση γενικά παρουσιάζεται πιο ανεπτυγµένη και κυρίως στο ε-

µπρόσθιο 4/µόριο (ωµοπλάτη, τράχηλος).  

• Ο ισχνός µυς στην έσω επιφάνεια του µηρού καλύπτεται κατά το µεγαλύτερο 

µέρος από περιτονία. 

 

2) Ανατοµικά γνωρίσµατα διάκρισης ηλικίας µε βάση το βαθµό οστεοποίησης. 

 

o Η ηβοϊσχιακή σύµφυση καλύπτεται από χόνδρο µόνο στα άκρα της επιφά-

νειάς της ή καθόλου. 

o Μεταξύ των ακανθωδών αποφύσεων των σπονδύλων του ιερού οστού υπάρ-

χουν ελάχιστα υπολείµµατα χόνδρου ή καθόλου. 

o Οι χονδρώδεις απολήξεις των ακανθωδών αποφύσεων των 9 πρώτων θωρα-

κικών σπονδύλων, βρίσκονται σε προχωρηµένο στάδιο οστεοποίησης, µέχρι 

πλήρους οστεοποίησης.  

o Το εµπρόσθιο τµήµα του πρώτου στερνιδίου παρουσιάζει υπολείµµατα χόν-

δρου µέχρι καθόλου (πλήρης οστεοποίηση), ενώ µεταξύ των υπόλοιπων 

στερνιδίων δεν υπάρχει χόνδρος. 

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ C 

 

1) Ανατοµικά γνωρίσµατα διάκρισης φύλου – αναπαραγωγικής κατάστασης. 

 

• Ο ισχιοσηραγγώδης µυς είναι ατροφικός µεν, αλλά ορατός. 

• Υπολείµµατα του σηραγγώδες σώµατος του πέους. 

• Το ηβικό φύµα είναι ανεπτυγµένο. 

• Η ηβοϊσχιακή σύµφυση είναι κυρτή. 

• Το άνοιγµα της λεκάνης είναι µικρό. 

• Το έξω στόµιο του βουβωνικού πόρου είναι ορατό και υπάρχουν υπολείµµατα 

του σπερµατικού τόνου. 

 

Στην κατηγορία αυτή κατατάσσονται σφάγια ανεξαρτήτως ηλικίας. 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ D 

 

1) Ανατοµικά γνωρίσµατα διάκρισης φύλου – αναπαραγωγικής κατάστασης. 

 

• Το ηβικό φύµα είναι ελάχιστα ανεπτυγµένο. 

• Η ηβοϊσχιακή σύµφυση παρουσιάζεται σχεδόν ευθεία. 

• Το άνοιγµα της λεκάνης είναι µεγάλο. 

• Οι µύες του τραχήλου και της ωµοπλάτης είναι λιγότερο ανεπτυγµένοι. 

• Ο ισχνός µυς δεν καλύπτεται από περιτονία. 

 

2) Ανατοµικά γνωρίσµατα διάκρισης ηλικίας µε βάση το βαθµό οστεοποίησης. 

 

Ισχύει ό,τι για την κατηγορία B. 

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ E 

 

1) Ανατοµικά γνωρίσµατα διάκρισης φύλου – αναπαραγωγικής κατάστασης. 

 

• Το ηβικό φύµα είναι ελάχιστα ανεπτυγµένο. 

• Η ηβοϊσχιακή σύµφυση παρουσιάζεται κυρτή. 

• Το άνοιγµα της λεκάνης είναι µεγάλο. 

• Οι µυς του τραχήλου και της ωµοπλάτης είναι λιγότερο ανεπτυγµένοι. 

• Ο ισχνός µυς δεν καλύπτεται από περιτονία. 

 

2) Ανατοµικά γνωρίσµατα διάκρισης ηλικίας µε βάση το βαθµό οστεοποίησης. 

 

Ισχύει ό,τι για την κατηγορία A. 
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4.5 Κατάταξη σφάγιων σε κατηγορίες µε βάση την ανάπτυξη των µυών 

 

Μυϊκή διάπλαση 

Βαθµός ανάπτυξης των πλάγιων όψεων ολόκληρου του σφάγιου και ιδιαίτερα 

των σπουδαιότερων ανατοµικών περιοχών (µηρός, θωρακοσφυική χώρα, ωµοπλά-

τη) (βλ. εικόνες 54, 55, 56). 

 

Στην Ελλάδα η κύρια κατηγορία είναι η κατηγορία O στην οποία κατατάσσο-

νται περί των 60% των σφαγίων των ταύρων και περί το 80% των σφαγίων των αγε-

λάδων και δαµαλίδων (www.minagric.gr). 

 



Πίνακας4: Κατάταξη σφάγιων σε κατηγορίες µε βάση την ανάπτυξη των µυών (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 103/2006)

Κατάταξη και χαρα-

κτηρισµός της µυϊκής 

διάπλασης 

Χαρακτηριστικά περιγραφικής ανατο-

µίας (µορφολογίας) των σφάγιων. 
Συµπληρωµατικές ∆ιατάξεις 

S 

Ανώτερη 

Όλες οι πλάγιες όψεις εξαιρετικά κυρτές. 

Εξαιρετική µυϊκή ανάπτυξη (σφάγιο µε 

διπλογλουτισµό). 

Μηρός: εξαιρετικά στρογγυλεµένος, διπλή µυϊκή ανάπτυ-

ξη, αυλακώσεις ευκρινώς ξεχωρισµένες. 

Ράχη: πολύ ευρεία και πολύ χονδρή, µέχρι το ύψος της 

ωµοπλάτης. 

Ωµοπλάτη: εξαιρετικά στρογγυλεµένη.  

Το τρανς εφάπτεται και προεξέχει σε πολύ µεγά-

λο βαθµό στην ηβοϊσχιακή σύµφυση (symphisis 

pelvis). 

 

Το κιλότο είναι πάρα πολύ στρογγυλεµένο. 

E 

Εξαίρετη 

Όλες οι πλάγιες όψεις κυρτές έως υπέρ-

κυρτες.  

Εξαιρετική µυϊκή ανάπτυξη. 

Μηρός: πολύ στρογγυλεµένος. 

Ράχη: ευρεία και πολύ χονδρή, µέχρι το ύψος της ωµο-

πλάτης. 

Ωµοπλάτη: πολύ στρογγυλεµένη. 

Το τρανς εφάπτεται και προεξέχει σε µεγάλο 

βαθµό στην ηβοϊσχιακή σύµφυση 

 

Το κιλότο είναι πολύ στρογγυλεµένο. 

U 

Πολύ Καλή 

Οι πλάγιες όψεις στο σύνολό τους κυρτές. 

Πολύ καλή µυϊκή διάπλαση. 

Μηρός: στρογγυλεµένος. 

Ράχη: ευρεία και χονδρή, µέχρι το ύψος της ωµοπλάτης. 

Ωµοπλάτη: στρογγυλεµένη. 

Το τρανς εφάπτεται στην ηβοϊσχιακή σύµφυση. 

 

Το κιλότο είναι στρογγυλεµένο. 

R 

Καλή 

Οι πλάγιες όψεις στο σύνολό τους ευθείες. 

Καλή µυϊκή ανάπτυξη. 

Μηρός: καλά ανεπτυγµένος. 

Ράχη: παραµένει χονδρή αλλά λιγότερο ευρεία στο ύψος 

της ωµοπλάτης. 

Ωµοπλάτη: αρκετά καλά ανεπτυγµένη. 

Το τρανς είναι ελαφρώς στρογγυλεµένo  

 

Tο κιλότο είναι ελαφρώς στρογγυλεµένo. 

O 

Αρκετά Καλή 

Οι πλάγιες όψεις από ευθείες µέχρι κοίλες. 

Μέτρια µυϊκή ανάπτυξη. 

Μηρός: µετρίως µέχρι λίγο ανεπτυγµένος. 

Ράχη: µετρίως µέχρι λίγο χονδρή. 

Ωµοπλάτη: µετρίας αναπτύξεως µέχρι σχεδόν επίπεδη. 

 

 

Το κιλότο είναι επίπεδο 

P 

Μέτρια 

Όλες οι πλάγιες όψεις από κοίλες µέχρι 

πολύ κοίλες.  

Ισχνή µυϊκή ανάπτυξη. 

Μηρός: πολύ λίγο ανεπτυγµένος. 

Ράχη: στενή µε εµφανή οστά. 

Ωµοπλάτη: επίπεδη µε εµφανή οστά. 

 



4.6 Κατάταξη σφάγιων σε κατηγορίες µε βάση την κατάσταση πάχυνσης 

 

Κατάσταση πάχυνσης ή βαθµός εναπόθεσης λίπους 

Βαθµός εναπόθεσης λίπους στην εξωτερική επιφάνεια του σφάγιου και στα 

εσωτερικά τοιχώµατα της θωρακικής κοιλότητας (βλ. εικόνες 57, 58, 59). 

 

Κατάταξη και χαρακτηρι-

σµός πάχυνσης 

Περιγραφή του βαθµού εναπόθεσης λίπους στα ε-

ξωτερικά και στα εσωτερικά τοιχώµατα του σφάγιου. 

1 

Πολύ Μικρή 

Στην εξωτερική επιφάνεια του σφάγιου στρώµα λίπους 

ανύπαρκτο έως πολύ λεπτό. Το εσωτερικό της θωρακι-

κής κοιλότητας χωρίς λίπος. 

2 

Μικρή 

Στην εξωτερική επιφάνεια του σφάγιου ελαφρό στρώµα 

λίπους, µυς σχεδόν παντού εµφανείς. Στο εσωτερικό της 

θωρακικής κοιλότητας οι µεσοπλεύριοι µυς διακρίνονται 

σαφώς. 

3 

Μέση 

Μυς εξαιρέσει του µηρού και της ωµοπλάτης σχεδόν πα-

ντού καλυµµένοι από λίπος. Μικρά αποθέµατα λίπους 

στο εσωτερικό της θωρακικής κοιλότητας, αλλά οι µεσο-

πλεύριοι µυς διακρίνονται ακόµα. Καθόλου έως λίγο λί-

πος επάνω στις πλευρές. 

4 

Μεγάλη 

Ολόκληρο το σφάγιο καλύπτεται εξωτερικώς από λίπος. 

Οι επιµήκεις λιποστιβάδες του µηρού προεξέχουν. Στο 

εσωτερικό της θωρακικής κοιλότητας οι µεσοπλεύριοι 

µυς είναι δυνατόν να είναι διηθηµένοι από λίπος. 

5 

Πολύ Μεγάλη 

Ολόκληρο το σφάγιο καλύπτεται εξωτερικώς από λίπος. 

Ο µηρός καλύπτεται σχεδόν πλήρως από λίπος, έτσι 

ώστε οι επιµήκεις λιποστιβάδες είναι ελάχιστα εµφανείς. 

Οι µεσοπλεύριοι µυς είναι διηθηµένοι από λίπος και οι 

πλευρές καλύπτονται από παχύ στρώµα λίπους. 

Πίνακας 5: Κατάταξη σφάγιων σε κατηγορίες µε βάση την κατάσταση πάχυνσης (Καν. 

(ΕΚ) αριθ. 103/2006) 

 

Στην Ελλάδα κύρια κατηγορία λίπους είναι η 2 στην οποία κατατάσσονται το 

70% περίπου των σφαγίων των ταύρων και το 50% περίπου των σφαγίων των αγε-

λάδων και δαµαλίδων (www.minagric.gr). 
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4.7 Υποκατηγορίες κατάταξης 

 

Επειδή η παραπάνω κατάταξη δεν είναι αντικειµενική, θεσπίστηκαν υποκατη-

γορίες τόσο για τα E, U, R, O, P, όσο και για τα 1, 2, 3, 4, 5, οι οποίες χαρακτηρίζο-

νται µε + ή - .  Για παράδειγµα η ένδειξη R+ σηµαίνει ότι η διάπλαση του σφάγιου εί-

ναι µεταξύ R και U, αλλά πλησιάζει περισσότερο στην κατηγορία R. Η ένδειξη U- ση-

µαίνει ότι η διάπλαση του σφάγιου είναι επίσης µεταξύ R και U, αλλά πλησιάζει πε-

ρισσότερο στην κατηγορία U. Το ίδιο ισχύει µε τις κατηγορίες του βαθµού εναπόθε-

σης του λίπους. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

          
Εικόνα 1. Μέσο µεταφοράς.                           Εικόνα 2. Καθαρισµός & Απολύµανση 
 
 
 
 

          
Εικόνα 3. Επιθεώρηση προ της σφαγής          Εικόνα 4. Πλύσιµο των ζώων. 
                 στο χώρο ανάπαυσης. 
 
 
 

          
Εικόνα 5. Σηµείο πλήξεως  της κεφαλής.       Εικόνα 6. Σφαγή.                                             
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Εικόνα 7. Αφαίµαξη.                                       Εικόνα 8. Κοπή κεράτων.                                
 
 
 
 

          
Εικόνα 9. Εικόνα 10. Αφαίρεση µαστού.       Εικόνα 10. Τοµή στο περίνεο.                         
 
 
 
 

         
Εικόνα 11. Εκδορά του πίσω µέρους             Εικόνα 12. Κοπή ποδιού µε µαχαίρι.              
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Εικόνα 13. Κοπή ποδιού µε κόπτη.                 Εικόνα 14. Αποστείρωση κόπτη.                      
 
 
 
 

         
Εικόνα 15. Εκδορά της ουράς.                        Εικόνα 16. Ειδικό εργαλείο για την                 
                                                                                             εκδορά της ουράς.  
 
 
 

         
Εικόνα 17. ∆έσιµο απευθυσµένου                  Εικόνα 18. ∆έσιµο του απευθυσµένου.           
                   (1η µέθοδος). 
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Εικόνα 19. Αφαίρεση του πέους.                    Εικόνα 20. Εκδορά της κοιλιάς. 
                   (2η µέθοδος). 
 
 
 

         
 Εικόνα 21. Πλευρική εκδορά.                        Εικόνα 22. Εκδορά κεφαλής.                           
 
 
 
 

         
Εικόνα 23. Εκδορά προς τα κάτω µε τη           Εικόνα 24. Εκδορά προς τα κάτω µε τη                   
                   βοήθεια κυλίνδρου.                                            βοήθεια κυλίνδρου. 
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Εικόνα 25. Χρήση ηλεκτροδίων.                    Εικόνα 26. Εκδορά µε έλξη προς τα   
                                                                                            πάνω. 
 
 
 

         
Εικόνα 27. Οισοφάγος - Κεφαλή.                   Εικόνα 28. Ειδικό εργαλείο δεσίµατος. 
 
 
 
 

         
Εικόνα 29. ∆έσιµο του οισοφάγου.                 Εικόνα 30. Κοπή του στέρνου. 
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Εικόνα 31. Εκσπλαχνισµός.                            Εικόνα 32. Τεµαχισµός σφαγίου σε                 
                                                                                             ηµιµόρια.   
 
 
 

         
Εικόνα 33. Τεµαχισµός σφαγίου σε                Εικόνα 34. Υγειονοµικός έλεγχος. 
                    4/µόρια. 
 
 
 

 
Εικόνα 35. Συσχετισµός σφάγιου µε     
                   σπλάχνα 
 

Πηγή: Ντοκυµαντέρ 
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Εικόνα 36: Κότσι Νο 1       Εικόνα 37: Ποντίκι       Εικόνα 38: Σπάλα 
 
 
 
 
 
 

     
Εικόνα 39: Τράχηλος          Εικόνα 40: Στήθος             Εικόνα 41: Στηθοπλευρές 
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Εικόνα 42: Μπριζόλες       Εικόνα 43 Σπαλοµπριζόλες     Εικόνα 44: Καπάκι 

 

     
Εικόνα 45: ∆ιάφραγµα        Εικόνα 46: Φιλετάκι              Εικόνα 47: Λάπα 

 



ΣΦΑΓΕΙΑ, ΣΦΑΓΗ, ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΣ & ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΒΟΟΕΙ∆ΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. 

 73 

        
Εικόνα 48: Φιλέτο          Εικόνα 49: Κόντρα       Εικόνα 50: Κιλότο 
 

 

 
Εικόνα 51: Κότσι Νο  2 
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Εικόνα 52. Μηχανή διαλογής.                         Εικόνα 53. Οθόνη µηχανής διαλογής. 
            (www.civ-viande.org)                                             (www.civ-viande.org) 
 
 
 

 

ΜΥΙΚΗ ∆ΙΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΣΦΑΓΙΟΥ (Κατηγορίες: S, E, U, R, O, P) 
 
 

 
Εικόνα 54: S-Ανώτερη, E Εξαιρετική (www.minagric.gr)                                                            
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Εικόνα 55: U-πολύ καλή, R-καλή  (www.minagric.gr)                                                            
 
 
 
 

 
Εικόνα 56: O-αρκετά καλή, P-µέτρια (www.minagric.gr) 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΧΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΣΦΑΓΙΟΥ (Κατηγορίες: 1, 2, 3, 4, 5) 
 

 
Εικόνα 57: 1-πολύ µικρή (www.minagric.gr) 
 

 

Εικόνα 58: 2-µικρή, 3-µέση (www.minagric.gr)                                                          
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Εικόνα 59: 4-µεγάλη, 5-πολύ µεγάλη (www.minagric.gr)                                                             
 

 

 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΕΣ 

 

1. ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 

α. Τεύχος πρώτο, αρ. φύλλου 95, 3 Μαΐου 2007 

Προεδρικό ∆ιάταγµα 79: 

     Αναγκαία συµπληρωµατικά µέτρα εφαρµογής των Κανονισµών (ΕΚ) υπ’ αριθµ. 

178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-

λίου και του Συµβουλίου όσον αφορά τους κανόνες υγιεινής για τα τρόφιµα ζωικής 

προέλευσης, των επίσηµων ελέγχων στα προϊόντα αυτά που προορίζονται για κατα-

νάλωση από τον άνθρωπο και τους κανόνες υγείας και καλής διαβίωσης των ζώων 

και εναρµόνιση της κτηνιατρικής νοµοθεσίας προς την υπ’ αριθµ. 2004/41/ΕΚ Οδηγία 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου. 
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2. ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

 

α. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθµ.852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµ-

βουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίµων. (L 139 της 30ής Απρι-

λίου 2004) 

β. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθµ.853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµ-

βουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για τον καθορισµό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα 

τρόφιµα ζωικής προέλευσης. (L 139 της 30ής Απριλίου 2004) 

γ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθµ.854/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµ-

βουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για την οργάνωση των επίσηµων ελέγχων στα προ-

ϊόντα ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο. (L 

139 της 30ής Απριλίου 2004) 

δ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθµ.344/1991 της Επιτροπής της 13ης Φεβρουαρίου 1991 

περί θεσπίσεως των λεπτοµερειών εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθµ. 

1186/90 του Συµβουλίου για την επέκταση του πεδίου εφαρµογής της κοινοτικής κλί-

µακας κατατάξεως σφαγίων χονδρών βοοειδών (ΕΕ L 41 της 14/02/1991) 

ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθµ.103/2006 της Επιτροπής της 20ής Ιανουαρίου 2006 για 

τη θέσπιση συµπληρωµατικών διατάξεων για την εφαρµογή της κοινοτικής κλίµακας 

κατάταξης των σφαγίων των χονδρών βοοειδών. (ΕΕ L 17/6 της 21/01/2006) 

στ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθµ.1183/2006 του Συµβουλίου της 24ης Ιουλίου 2006 πε-

ρί της κοινοτικής κλίµακας κατάταξης των σφαγίων των χονδρών βοοειδών. 
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