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ΠΡΟ:  

1. Πεξηθεξεηαθέο Δλόηεηεο  

    Γ/λζεηο Αγξ. Οηθ. & Κηελ. 

    Τπόςε επνπηώλ θπθινθνξίαο 

    δσνηξνθώλ 

2. ΔΔΚΤΕ Λπθόβξπζεο 

    νθνθιή Βεληδέινπ 1 

    ΣΚ 14123 Λπθόβξπζε Αηηηθήο 

3. ΔΔΚΤΕ Λάξηζαο 

    4
ν
 ρικ ΔΟ Λαξίζεο-Σξηθάισλ 

    ΣΚ 41110 Λάξηζα 

4. ΔΔΚΤΕ Θεζ/ληθεο 

    Γεσξγηθήο ρνιήο 

    ΣΚ 57001, ΣΘ 60511 

 

ΚΟΗΝ.: 

1. Γξαθείν Τπνπξγνύ 

2. Γξαθείν Γεληθνύ Γξακκαηέα 

 

 

ΘΔΜΑ: «Δζληθό πξόγξακκα ειέγρνπ δσνηξνθώλ.» 

 

αο απνζηέιινπκε ην εζληθό πξόγξακκα ειέγρνπ δσνηξνθώλ έηνπο 2012 κε ην νπνίν 

θαζνξίδνληαη νη πξνηεξαηόηεηεο ηνπ ειέγρνπ ζηνλ ηνκέα ησλ δσνηξνθώλ, θαζώο θαη 

ε θαηαλνκή ησλ δεηγκάησλ αλά θαηεγνξία αλαιύζεσλ θαη αλά Πεξηθεξεηαθή 

Ελόηεηα. 

1) Νομοθεηικό πλαίζιο 

Η λέα Εζληθή θαη Κνηλνηηθή λνκνζεζία πεξηιακβάλεη: 

- ηνλ Καλ (ΕΕ) 575/2011 γηα ηνλ θαηάινγν ησλ πξώησλ πιώλ δσνηξνθώλ θαη ε ΚΤΑ 

αξηζ. 155344/2011 (ΦΕΚ 985/η. Β’/26.05.2011) κε ηελ νπνία θαζνξίδνληαη ηα 

ζπκπιεξσκαηηθά κέηξα εθαξκνγήο ηνπ Καλ (ΕΚ) 767/2009 «γηα ηε δηάζεζε ζηελ 

αγνξά θαη ηε ρξήζε πξώησλ πιώλ θαη ζύλζεησλ δσνηξνθώλ». 

- ηνπο Καλ (ΕΚ) 574/2011 θαη 277/2012 πνπ αθνξνύλ ηξνπνπνηήζεηο ησλ 

παξαξηεκάησλ Θ θαη II ηεο Οδεγίαο 2002/32/ΕΚ γηα ηηο αλεπηζύκεηεο νπζίεο ζηηο 

δσνηξνθέο. 

- ηνλ Καλ (ΕΕ) 225/2012 γηα απμεκέλα επίπεδα απηνειέγρνπ ζε επηρεηξήζεηο πνπ 

ρξεζηκνπνηνύλ ιίπε, έιαηα θαη ηα πξντόληα πνπ παξάγνληαη από απηά. Η εκεξνκελία 

έλαξμεο εθαξκνγήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Καλνληζκνύ είλαη ε 16/9/2012 θαη 

αλαιπηηθέο νδεγίεο ζα ζαο δνζνύλ ζύληνκα. 
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2) Δειγμαηοληπηικοί θσζικοί έλεγτοι  

ηα πιαίζηα θαιύηεξεο παξαθνινύζεζεο θαη ζπληνληζκνύ ηνπ Εζληθνύ 

Πξνγξάκκαηνο Ειέγρνπ, ζα αθνινπζεζεί ε παξαθάησ δηαδηθαζία: 

Σα δείγκαηα απνζηέιινληαη ζην ΕΕΚΤΖ ζηελ αξκνδηόηεηα ηνπ νπνίνπ αλήθεη ε 

Πεξηθεξεηαθή Ελόηεηα ζύκθσλα κε ηηο θαζνξηζζείζεο πεξηνρέο επζύλεο ησλ ΕΕΚΤΖ 

πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 8 ηεο ΚΤΑ 323306/2007 (ΦΕΚ 1881/η. Β’/14.09.2007). 

Δμαίξεζε ζηνλ παξαπάλσ θαλόλα απνηεινύλ ηα δείγκαηα γηα αθιαηνμίλε Β1, 

γθνζππόιε θαη δσηθό ιίπνο, όπνπ απνζηέιινληαη ζην ΕΕΚΤΖ Λπθόβξπζεο. Επίζεο, 

ηα δείγκαηα από ζύλζεηεο δσνηξνθέο γηα ρνίξνπο  πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηνύλ ηα 

επίπεδα ραιθνύ (Cu) θαη ςεπδαξγύξνπ (Zn) πνπ ζην πίλαθα θαηαλνκήο ησλ 

δεηγκάησλ είλαη κε ηνλ θσδηθό (ΥΟΘΡ) απνζηέιινληαη ζην ΕΕΚΤΖ Θεζζαινλίθεο 

κέρξη λα δηαπηζηεπηεί θαη ην ΕΕΚΤΖ Λπθόβξπζεο.  Σέινο, ηα δείγκαηα γηα ΜΖΠ πνπ 

ιακβάλνληαη από πεξηνρέο επζύλεο ηνπ ΕΕΚΤΖ Λάξηζαο απνζηέιινληαη ζην ΕΕΚΤΖ 

Λπθόβξπζεο. 

Κάζε ΕΕΚΤΖ έρεη ηελ επζύλε δηαηήξεζεο ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ γηα ηα δείγκαηα 

πνπ έρνπλ απνζηαιεί πξνθεηκέλνπ λα κελ γίλεη ππέξβαζε ηνπ κέγηζηνπ αξηζκνύ ησλ 

δεηγκάησλ πνπ είλαη δπλαηόλ λα αλαιπζνύλ, ζύκθσλα κε ηηο ζπκβάζεηο πνπ έρνπλ 

ππνγξαθεί κε  πηζηνπνηεκέλα ηδησηηθά εξγαζηήξηα. 

Με επζύλε ησλ ΕΕΚΤΖ, ηα δείγκαηα δελ απνζηέιινληαη όια καδί ηελ ίδηα ρξνληθή 

πεξίνδν αιιά κε κηα νκνηόκνξθε θαηαλνκή κέζα ζηνλ ρξόλν. Επίζεο, ζε 

πεξηπηώζεηο ηεθκεξησκέλεο αδπλακίαο ησλ επνπηώλ θπθινθνξίαο δσνηξνθώλ κηαο 

Πεξηθεξεηαθήο Ελόηεηαο λα πξνβνύλ ζε δεηγκαηνιεςίεο, ην ΕΕΚΤΖ ζηελ πεξηνρή 

επζύλεο ηνπ νπνίνπ αλήθεη ε ζπγθεθξηκέλε Πεξηθεξεηαθή Ελόηεηα κεξηκλά ώζηε 

κέξνο ηνπιάρηζηνλ ησλ δεηγκαηνιεςηώλ απηώλ λα δηεθπεξαησζεί από ηνπο επόπηεο 

ηνπ ΕΕΚΤΖ. 

3) Καηανομή ηων δειγμάηων 

-Σήμανζη:  

350 δείγκαηα 

-Μεηαποιημένερ ζωικέρ ππωηεΐνερ:  

300 δείγκαηα 
 

-Γκοζςπόλη:  

20 δείγκαηα 
 

-Γενεηικά ηποποποιημένοι οπγανιζμοί (ΓΤΟ):  

70 δείγκαηα 
 

-Μςκοηοξίνερ:  

75 δείγκαηα γηα αθιαηνμίλε Β1,  

40 δείγκαηα γηα πξνζδηνξηζκό σρξαηνμίλεο Α, δεαξαιελόλεο, δεζνμπλπβαιελόλεο, 

Σ-2 θαη Η-Σ2 θαη θνπκνληζηλώλ 
 

-Βαπέα μέηαλλα:  

30 δείγκαηα 
 

-Υπολείμμαηα θςηοθαπμάκων:  

42 δείγκαηα 
 

-Ζωικό λίπορ:  

10 δείγκαηα 



 

-Ππόζθεηερ ύλερ:  

115 δείγκαηα εθ ησλ νπνίσλ:  

40 αθνξνύλ δείγκαηα γηα επηηξεπόκελεο πξόζζεηεο ύιεο ηεο θαηεγνξίαο ησλ 

θνθθηδηνζηαηηθώλ,  

50 αθνξνύλ δείγκαηα γηα λα εληνπηζζεί παξάλνκε ρξήζε αληηβηνηηθώλ ή 

απμεηηθώλ παξαγόλησλ  

20 δείγκαηα από ζύλζεηεο δσνηξνθέο γηα ρνίξνπο πξνθεηκέλνπ λα 

πξνζδηνξηζηνύλ ηα επίπεδα ραιθνύ (Cu) θαη ςεπδαξγύξνπ (Zn)  

5 δείγκαηα από ζύλζεηεο δσνηξνθέο γηα πξόβαηα πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηνύλ 

ηα επίπεδα ραιθνύ (Cu) 

 

4) Παραηηρήζεις 

 

-ΓΣΟ: νη δσνηξνθέο από ηηο νπνίεο ιακβάλεηαη δείγκα δελ πξέπεη λα θέξνπλ 

επηζήκαλζε γηα παξνπζία γελεηηθήο ηξνπνπνίεζεο θαη επίζεο δελ ιακβάλνληαη 

δείγκαηα από κνλάδεο πνπ παξάγνπλ δσνηξνθέο απνθιεηζηηθά γηα ηδηνθαηαλάισζε. 

 

- Ζσηθό ιίπνο: δεηγκαηνιεςία από δεμακελέο πνπ πεξηέρνπλ πξντόλ πνπ πξννξίδεηαη 

γηα παξαγσγηθά δώα όρη γηα βηνληήδει ή γηα θαηνηθίδηα. 

 

- Πξόζζεηεο/αληηβηνηηθά: δελ ιακβάλνληαη δείγκαηα από θαξκαθνύρα ζηηεξέζηα πνπ 

νύησο ή άιισο πεξηέρνπλ αληηβηνηηθά γηα ζεξαπεπηηθνύο ζθνπνύο.  

 

- Πξόζζεηεο / θνθθηδηνζηαηηθά: Σα θνθθηδηνζηαηηθά είλαη εγθεθξηκέλα γηα ρξήζε 

θπξίσο ζηα θνηόπνπια γηα πάρπλζε, ζηηο όξληζεο σνηνθίαο, ζηηο γαινπνύιεο, ζηα 

θνηόπνπια γηα σνπαξαγσγή, ζηα θνπλέιηα αλαπαξαγσγήο, ζηα θνπλέιηα γηα 

πάρπλζε θαη ζηηο θξαγθόθνηεο. Εληνύηνηο θάζε έλα θνθθηδηνζηαηηθό είλαη 

εγθεθξηκέλν γηα ρξήζε ζε ζπγθεθξηκέλα είδε δώσλ εθ ησλ πξναλαθεξζέλησλ. 

Επηπξόζζεηα είλαη εγθεθξηκέλα γηα ρξήζε αλαθνξηθά κε ζπγθεθξηκέλα κέγηζηα όξηα 

ειηθίαο ησλ δώσλ, κε ζπγθεθξηκέλε ειάρηζηε ή/θαη κέγηζηε δνζνινγία, ελώ ζε 

νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο πξνβιέπνληαη θαη ρξόλνη αλακνλήο πξν ηεο ζθαγήο ησλ 

δώσλ. Μόλν εθόζνλ είλαη δηαζέζηκα ηα ζηνηρεία απηά κπνξεί λα δηαπηζησζεί ηόζν ε 

λόκηκε όζν θαη ε αζθαιήο ρξήζε ησλ θνθθηδηνζηαηηθώλ. 

 πλεπώο, θαηά ηε δεηγκαηνιεςία απαηηείηαη ε ζπγθέληξσζε από πιεπξάο ησλ 

επνπηώλ ησλ αθόινπζσλ πιεξνθνξηώλ: η) ζε πνην ζηάδην ηεο εθηξνθήο βξίζθνληαη 

ηα δώα ζηα νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ε δεηγκαηνιεςία (ειηθία ζε εβδνκάδεο, ρξόλνο 

έσο θαη ηε ζθαγή ηνπο) ηη) εάλ γίλεηαη ρξήζε θνθθηδηνζηαηηθνύ ζηε δσνηξνθή ησλ ελ 

ιόγσ δώσλ θαη εθόζνλ γίλεηαη, πνην είλαη ην εκπνξηθό ζθεύαζκα ην νπνίν 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ εθηξνθή. Οη πιεξνθνξίεο απηέο ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη 

ζηελ έθζεζε ειέγρνπ. 

 Σέινο επηζεκαίλεηαη, όηη ζηηο πεξηπηώζεηο βηνκεραληώλ δσνηξνθώλ πνπ 

δηαζέηνπλ έγθξηζε γηα ρξήζε θνθθηδηνζηαηηθνύ κπνξεί λα δηελεξγείηαη 

δεηγκαηνιεςία ζε δσνηξνθέο πνπ παξάγνληαη ρσξίο ρξήζε θνθθηδηνζηαηηθνύ 

(αλεμαξηήησο γηα πνην είδνο δώνπ πξννξίδεηαη) ακέζσο κεηά ηελ παξαγσγή 

δσνηξνθήο κε ρξήζε θνθθηδηνζηαηηθνύ, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί πηζαλή 

επηκόιπλζε.  

 

-   Πξόζζεηεο / ραιθόο θαη ςεπδάξγπξνο: εκεηώλεηαη όηη ηα όξηα γηα ηνλ ραιθό ζηνλ 

ρνίξν έρνπλ σο εμήο: 170mg/kg πιήξνπο ηξνθήο ζε ρνηξίδηα έσο θαη ηελ ειηθία ησλ 

12 εβδνκάδσλ θαη 25 mg/kg πιήξνπο ηξνθήο γηα όινπο ηνπο ινηπνύο. Σα δε όξηα γηα 



ηνλ ςεπδάξγπξν είλαη 150mg/kg πιήξνπο ηξνθήο γηα όινπο ηνπο ρνίξνπο. Αληίζηνηρα 

ηα όξηα γηα ηνλ ραιθό ζηα πξόβαηα είλαη 15 mg/kg πιήξνπο ηξνθήο Καηά ηε 

δεηγκαηνιεςία ζα πξέπεη, εθηόο από ηελ εηηθέηα ηεο δσνηξνθήο (πιήξνπο, 

ζπκπιεξσκαηηθήο ή πξνκηγκαηνο πξνζζέησλ πιώλ)  ζηελ νπνία έγηλε ε 

δεηγκαηνιεςία, λα ιακβάλνληαη θαη όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα 

ηνλ ηξόπν παξαγσγήο ηεο ελ ιόγσ δσνηξνθήο (εηηθέηα ηεο αλόξγαλεο δσνηξνθήο ή 

ηνπ πξνκίγκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ παξαγσγή ηεο πιήξνπο δσνηξνθήο, 

εηηθέηα πξνκίγκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ παξαγσγή ηεο αλόξγαλεο 

δσνηξνθήο) ώζηε απηέο λα είλαη δηαζέζηκεο ζε πεξίπησζε δηεξεύλεζεο ζρεηηθήο 

παξάβαζεο.   

 

 Καηά ηα ινηπά, ηζρύνπλ ηα θξηηήξηα θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ θηλδύλσλ θαη 

δεηγκαηνιεςίαο γηα ΜΖΠ, θαζώο θαη ε αλάιπζε θηλδύλνπ γηα ηηο επηζεσξήζεηο (όπσο 

αλαθέξεηαη ζην  Εζληθό πξόγξακκα έηνπο 2011). 

 

 

 

 

            -Ζ- 

         ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΖ ΣΖ ΓΔΝ.  Γ/ΝΖ α/α 
 

 

 

 

                    ΟΦΗΑ ΚΟΝΓΤΛΑΚΖ 

 

 

 

Σςν.: Πίνακαρ καηανομήρ δειγμάηων καηά Πεπιθεπειακή Ενόηηηα 

 


