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 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Το παρόν εγχειρίδιο αναφέρεται στα καθήκοντα ελέγχου  (inspection tasks) και όχι στα λοιπά 
καθήκοντα του επισήµου κτηνιάτρου. 
Πρόκειται για βοήθηµα το οποίο σε καµία περίπτωση δεν υποκαθιστά την ισχύουσα εθνική 
και ενωσιακή νοµοθεσία. 
Τέλος, αναφέρεται ότι δανειστήκαµε υλικό από το ανάλογο εκπαιδευτικό σεµινάριο της ΕΕ,  
Better Training for Safer Food για το κρέας και τα παρασκευάσµατα κρέατος και 
φωτογραφικό υλικό από τον συνάδελφο Γεώργιο ∆άγκο.   
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2. ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Καν.999/2001 

(L147/31/05/2001) 

Για τη θέσπιση κανόνων πρόληψης, καταπολέµησης και εξάλειψης ορισµένων 
µεταδοτικών σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών 

Καν.178/2002  

(L31/1.2.2002) 

«για τον καθορισµό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νοµοθεσίας για τα 
τρόφιµα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την ασφάλεια των τροφίµων 
και τον καθορισµό των διαδικασιών σε θέµατα ασφάλειας τροφίµων» 

Καν. 852/2004 

(L226/25.6.2004) 
«για την υγιεινή των τροφίµων» 

Καν 853/2004 

(L226/25.6.2004) 
«για τον καθορισµό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιµα ζωικής προέλευσης» 

Καν 854/2004 

(L226/25.6.2004) 

«για τον καθορισµό ειδικών διατάξεων για την οργάνωση των επισήµων ελέγχων 
στα προϊόντα ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον 
άνθρωπο» 

Καν 882/2004 

(L 191/28.5.2004) 

«για την διενέργεια επισήµων ελέγχων της συµµόρφωσης προς την νοµοθεσία περί 
ζωοτροφών και τροφίµων και προς τους κανόνες για την υγεία και την καλή 
διαβίωση των ζώων» 

Καν. 2074/2005 

(L338/22.12.2005) 

για θέσπιση µέτρων εφαρµογής για ορισµένα προϊόντα βάσει του κανονισµού (ΕΚ) 
αριθ. 853/2004 και για την οργάνωση επίσηµων ελέγχων βάσει των κανονισµών 
(ΕΚ) αριθ. 854/2004 και (ΕΚ) αριθ. 882/2004, για την παρέκκλιση από τον 
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 852/2004 και για τροποποίηση των κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 
853/2004 και (ΕΚ) αριθ. 854/2004 

Καν. 2073/2005 

(L338/22.12.2005) 
«περί µικροβιολογικών κριτηρίων για τα τρόφιµα» 

Απόφαση  της Επιτροπής  

2006/677 
(L278/10.10.2006) 

«για τον καθορισµό κατευθυντήριων γραµµών που προβλέπουν κριτήρια για την 
διεξαγωγή των ελέγχων βάσει του κανονισµού 882/2004 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου …» 

Καν. 1099/2009 

(L303/18/11/2009) 

Για την προστασία των ζώων κατά τη θανάτωσή τους 

Καν. 931/2011 

(L242/20-9-2011) 

 

Σχετικά µε τις απαιτήσεις ανιχνευσιµότητας που ορίζει ο Καν 178/2002 

Εκτελεστικός κανονισµός 
(ΕΕ) 2015/1375 της 
Επιτροπής, της 10ης 

για τη θέσπιση ειδικών κανόνων σχετικά µε τους επίσηµους ελέγχους για 
ανίχνευση Trichinella (τριχίνης) στο κρέας 
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Αυγούστου 2015, 

Καν. 1069/2009 

(L300/14/11/2009) 

Περί υγειονοµικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που 
δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και για την κατάργηση του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 (κανονισµόςγια τα ζωικά υποπροϊόντα) 

Καν.142/2011 

(L54/26/02/2011) 

Για την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου περί υγειονοµικών κανόνων για ζωικά 
υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από 
τον άνθρωπο και για την εφαρµογή της οδηγίας 97/78/ΕΚ του Συµβουλίου όσον 
αφορά ορισµένα δείγµατα και τεµάχια που εξαιρούνται από κτηνιατρικούς 
ελέγχους στα σύνορα οι οποίοι αναφέρονται στην εν λόγω οδηγία 

Καν. 1337/2013 

(L335/14/12/2013) 

Για τη θέσπιση κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίουκαι του Συµβουλίου όσον αφορά την ένδειξη της χώρας 
καταγωγής ή του τόπου προέλευσης για τανωπά, διατηρηµένα µε απλή ψύξη ή 
κατεψυγµένα κρέατα χοιροειδών, προβατοειδών, αιγοειδών και πουλερικών 

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ν. 4235/2014 (Α 
32/11.02.2014) 

«∆ιοικητικά µέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρµογή της ενωσιακής και 
εθνικής νοµοθεσίας στους τοµείς των τροφίµων, των ζωοτροφών και της υγείας και 
προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων» 

Π∆ 40/1977 

(Α 18)  

Περί τους κτηνιατρικής επιθεώρησης σφαγίων ζώων και προϊόντων ζωικής 
προέλευσης (πλην των άρθρων 16, 17 και 18 που έχουν καταργηθεί) 

Π∆ 327/1996 

(Α 221/10-09-1996) 

Προστασία των ζώων κατά τη σφαγή και/ή και τη θανάτωσή τους σε συµµόρφωση 
προς την οδηγία 96/119/ΕΚ του Συµβουλίου 

Π∆ 126/2000 

(Α 111/6-04-2000) 

Όροι και προϋποθέσεις επαγγελµατικής εκπαίδευσης των υποψηφίων κρεοπωλών 
και υποψήφιων εκδοροσφαγέων* 

*Συµπλήρωση και τροποποίηση διατάξεων του εν λόγο Π.∆ µε την εφαρµογή του π.δ. 121/2006 
και των .ν 4152/2103 και 4492/2017 

Π∆ 211/2006  

(A 211/5-10-2006) 

 

Συµπληρωµατικά µέτρα εκτέλεσης του Κανονισµού 1774/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 3ης Οκτωβρίου 2002 για τον καθορισµό 
υγειονοµικών κανόνων σχετικά µε τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για 
κατανάλωση από τον άνθρωπο 

Π∆ 79/2007 

(Α 95/3.5.2007) 

«Αναγκαία συµπληρωµατικά µέτρα εφαρµογής των Κανονισµών (ΕΚ) 178/2002, 
852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου όσον αφορά τους κανόνες υγιεινής για τα τρόφιµα ζωικής προέλευσης , 
των επισήµων ελέγχων στα προϊόντα αυτά που προορίζονται για κατανάλωση από 
τον άνθρωπο και τους κανόνες υγείας και καλής διαβίωσης των ζώων και 
εναρµόνιση τους κτηνιατρικής νοµοθεσίας τους την 2004/41/ΕΚ οδηγία τους 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε 
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τον ν.4472/2017 και µε τον ν.4587/2018 

Π∆ 23/2014 

(Α 40) 

Ελάχιστες απαιτήσεις για την έγκριση σφαγείων µικρής δυναµικότητος σε ελληνικά 
νησιά µε έκταση µικρότερη από εξακόσια τετραγωνικά χιλιόµετρα, σύµφωνα µε τις 
παραγράφους 3 και 4 περ. α΄ υποπερ. ii του άρθρου 10 του Κανονισµού (ΕΚ) 
853/2004, και άλλες διατάξεις 

ΥΑ 306176 (Β 577/26-7-
1991) 

  

Όροι τους οποίους πρέπει να πληρούν τα οχήµατα µεταφοράς κρεάτων µικτού 
βάρους από τεσσάρων τόνων και κάτω όπως ισχύει 

ΚΥΑ 647/27509 (ΦΕΚ 
539/7-3-2013) 

∆ιαδικτυακή σύνδεση επιχειρήσεων − «ΕΛΓΟ−∆ΗΜΗΤΡΑ»  σχετικά µε  την 
καθιέρωση της υποχρεωτικής διαδικτυακής σύνδεσης όλων των  επιχειρήσεων* για 
την παρακολούθηση των σφαγών, τη διακίνηση του κρέατος, την τήρηση των 
µηνιαίων ισοζυγίων κρέατος, καθώς και την εφαρµογή του άρθρου 18 του 
Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 και του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 931/2011 σχετικά 
µε την ανιχνευσιµότητα των τροφίµων ζωικής προέλευσης 

*-Επιχειρήσεις  που ασχολούνται µε την σφαγή ζώων, εµπορία, διακίνηση, τεµαχισµό και τυποποίηση 

κρέατος και παραγωγή παρασκευασµάτων κρέατος και προϊόντων µε βάση το κρέας. 

- Επιχειρήσεις που ασχολούνται µε την διακίνηση και εµπορεία κρέατος και ζώων από το ενδοκοινοτικό 
εµπόριο και τις εισαγωγές από τρίτες χώρες 

ΥΑ 1221/50912/2014 (Β 
1090/30-04-2014) 

Υπολογισµός της δυναµικότητας των σφαγείων οπληφόρων ζώων µε µετρήσιµες 
παραµέτρους και µεγέθη 

ΥΑ 1545/70158 (Β 
144/05-06-2014) 

Θέσπιση διαδικασιών δειγµατοληψίας και εργαστηριακής ανάλυσης προϊόντων 
ζωικής προέλευσης, στο πλαίσιο του επισήµου ελέγχου, στα σφαγεία οπληφόρων και 
πουλερικών και προϋποθέσεις για τη µείωση της συχνότητας δειγµατοληψίας στο 
πλαίσιο του αυτοελέγχου των επιχειρήσεων τροφίµων και ειδικότερα των σφαγείων 
οπληφόρων 

ΚΥΑ 1384/41923 (Β 
1127/ 28 -03- 2018) 

Καθορισµός των αναγκαίων συµπληρωµατικών µέτρων για την εφαρµογή των 
Κανονισµών 178/2002, 882/2004 και 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συµβουλίου και των Εκτελεστικών Κανονισµών 931/2011 και 1337/2013 της 
Επιτροπής, σχετικά µε την ιχνηλασιµότητα και την επισήµανση του κρέατος, καθώς 
και τη διενέργεια επίσηµων ελέγχων στην αγορά κρέατος 
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3. ΟΡΙΣΜΟΙ 
Επιχείρηση τροφίµων (Π∆ 79/07): κάθε επιχείρηση κερδοσκοπική ή µη, 
δηµόσια ή ιδιωτική, η οποία ασκεί οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες 
που συνδέονται µε οιοδήποτε στάδιο της παραγωγής, µεταποίησης και 
διανοµής των τροφίµων.  

Εγκατάσταση (Π∆ 79/07): κάθε µονάδα µιας επιχείρησης τροφίµων και 
ειδικότερα για το κρέας οι εγκαταστάσεις σφαγείων, τεµαχισµού και 
τυποποίησης κρέατος, παρασκευασµάτων κρέατος, ψύξης/κατάψυξης 
κρέατος, καθετοποιηµένων µονάδων κρέατος. 

Αρµόδιες Αρχές (Π∆ 79/07, άρθρο 3): για τους επισήµους ελέγχους στα 
τρόφιµα ορίζονται σε κεντρικό επίπεδο, το ΥΠΑΑΤ δια της Γενικής 
∆ιεύθυνσης Κτηνιατρικής και σε περιφερειακό επίπεδο, οι Κτηνιατρικές 
Υπηρεσίες των Περιφερειών και των Περιφερειακών Ενοτήτων. 

Επίσηµος έλεγχος (Κανονισµός 882/2004): κάθε µορφή ελέγχου που 
πραγµατοποιεί η αρµόδια αρχή ή η Κοινότητα για την εξακρίβωση της 
συµµόρφωσης προς τη νοµοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίµων και προς 
τους κανόνες περί υγείας και καλής διαβίωσης των ζώων. 

Επιθεώρηση (Inspection) (Κανονισµός 625/2017): η εξέταση κάθε 
σηµείου που αφορά τις ζωοτροφές, τα τρόφιµα, την υγεία και τις συνθήκες 
διαβίωσης των ζώων ώστε να διασφαλίζεται ότι τα σηµεία αυτά πληρούν 
τις νοµικές απαιτήσεις της νοµοθεσίας περί ζωοτροφών και τροφίµων 
και ανταποκρίνονται στους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση 
των ζώων.  

Συστηµατική Επιθεώρηση (Audit) (Κανονισµός 625/2017): η 
συστηµατική και ανεξάρτητη εξέταση κατά την οποία προσδιορίζεται κατά 
πόσον οι δραστηριότητες και τα σχετικά αποτελέσµατα συµµορφώνονται 
προς τις προγραµµατισµένες ρυθµίσεις και κατά πόσον οι ρυθµίσεις 
αυτές εφαρµόζονται όντως και είναι κατάλληλες για την επίτευξη των 
στόχων. 

Αριθµός έγκρισης (Π∆ 79/07): είναι ο κωδικοποιηµένος αριθµός, τον 
οποίον χορηγεί η Γ∆Κ του ΥΠΑΑΤ σε κάθε εγκεκριµένη εγκατάσταση 
καθώς και σε εγκαταστάσεις µε υπό όρους έγκριση, και χωρίς τον οποίο 
δεν ενεργοποιείται η λειτουργία των εγκαταστάσεων και η διάθεση στην 
αγορά των τροφίµων ζωικής προέλευσης που παράγουν. 

Επίσηµος κτηνίατρος (Π∆ 79/07): ο κτηνίατρος δηµόσιος υπάλληλος, του 
ΥΠΑΑΤ και των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών των Περιφερειών και των 
Περιφερειακών Ενοτήτων. 
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4. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ  

Νοµική Βάση: Παράρτηµα I, Τµήµα Ι, Κεφάλαιο ΙΙ Κανονισµού 
854/2004 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΥ  

Καθήκοντα 
Επιθεώρησης 
(Inspection 
tasks) 
 
Νοµική Βάση: 
Παράρτηµα I, 
Τµήµα Ι, 
Κεφάλαιο ΙΙ 
Κανονισµού 
854/2004 
 

• Πληροφορίες για την τροφική αλυσίδα 
• Επιθεώρηση προ σφαγής 
• Προστασία των ζώων 
• Επιθεώρηση µετά τη σφαγή 
• Υλικά Ειδικού Κινδύνου 
• Εργαστηριακοί Έλεγχοι 

 

Ελεγκτικά 
Καθήκοντα 
(Auditing tasks) 
 
Νοµική Βάση: 
Άρθρο 4 και 
Παράρτηµα I, 
Τµήµα Ι, 
Κεφάλαιο Ι 
Κανονισµού 
854/2004 
 

� Έλεγχος της Ορθής Πρακτικής των κανόνων 
Υγιεινής  

 
• Έλεγχος των πληροφοριών για την τροφική 

αλυσίδα 
• Σχεδιασµός συντήρηση των χώρων και του 

εξοπλισµού 
• Υγιεινή πριν, κατά και µετά τη λειτουργία 
• Ατοµική υγιεινή 
• Εκπαίδευση στις διαδικασίες υγιεινής και 

εργασίας 
• Έλεγχος των επιβλαβών οργανισµών 
• Έλεγχος ποιότητας νερού 
• Έλεγχοι θερµοκρασίας 
• Έλεγχοι των ζώντων ζώων και των 

συνοδευτικών εγγράφων 
 

� Έλεγχος και επαλήθευση των διαδικασιών που 
βασίζονται στην ανάλυση παραγόντων κινδύνου 
και κρίσιµων σηµείων ελέγχου HACCP και 
επαλήθευση ότι ο υπεύθυνος σφαγείου εγγυάται 
κατά το µέτρο του δυνατού ότι το κρέας:  

• Ανταποκρίνεται στα  µικροβιολογικά κριτήρια 
• Είναι σύµφωνα µε την ενωσιακή νοµοθεσία περί 

προσµείξεων καταλοίπων και απαγορευµένων 
ουσιών 

• ∆εν ενέχουν φυσικούς κινδύνους, όπως ξένα 
σώµατα 

•  
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� Όταν, σύµφωνα µε το άρθρο 5 του κανονισµού 
(ΕΚ) αριθ. 852/2004, µια επιχείρηση τροφίµων 
χρησιµοποιεί διαδικασίες που ορίζονται σε 
οδηγούς για την εφαρµογή των αρχών HACCP 
και όχι τις δικές του ειδικές διαδικασίες, ο 
επίσηµος κτηνίατρος ελέγχει την ορθή 
εφαρµογή των οδηγών αυτών. 
 

� Έλεγχος  ότι οι διαδικασίες εξασφαλίζουν στο 
µέτρο του δυνατού ότι το κρέας: 
• ∆εν περιέχει παθοφυσιολογικές ανωµαλίες ή 

αλλοιώσεις 
• ∆ε φέρει περιττωµατική ή άλλη µόλυνση 
• ∆εν περιέχει υλικά ειδικού κινδύνου, εκτός από 

τις περιπτώσεις που προβλέπονται από την 
ενωσιακή νοµοθεσία για τις ΜΣΕ 
 

� Επαλήθευση της τοποθέτησης του σήµατος 
αναγνώρισης 
  

� Επαλήθευση της διαρκούς τήρησης των 
διαδικασιών από πλευράς υπευθύνου σφαγείου, 
όσον αφορά οποιαδήποτε συλλογή, µεταφορά, 
αποθήκευση, χειρισµό, µεταποίηση και χρήση ή 
διάθεση ζωικών υποπροϊόντων, 
συµπεριλαµβανοµένων των Υλικών Ειδικού 
Κινδύνου  

 
Ενέργειες 
ύστερα από τους 
ελέγχους 
 
Νοµική Βάση: 
Παράρτηµα I, 
Τµήµα ΙΙ, 
Κανονισµού 
854/2004 
 

• Ανακοίνωση των αποτελεσµάτων των ελέγχων 
• Αποφάσεις που αφορούν τις πληροφορίες για 

την τροφική αλυσίδα 
• Αποφάσεις που αφορούν τα ζώντα ζώα 
• Αποφάσεις σχετικά µε την προστασία των 

ζώων 
• Αποφάσεις σχετικά µε το κρέας. 

 

Επισηµαίνεται ότι µε ο όρος επιθεώρηση (inspection) καλύπτει επί της 
ουσίας τη συµµόρφωση µε τη νοµοθεσία (τους κανονισµούς του πακέτου 
Υγιεινής) και στα σφαγεία διενεργείται από τον επίσηµο κτηνίατρο σε 
καθηµερινή βάση. Ο όρος συστηµατική επιθεώρηση (audit) αναφέρεται 
κυρίως στη συµµόρφωση του σφαγείου µε τις διαδικασίες που έχει θεσπίσει 
το ίδιο. Είναι, ωστόσο, αυτονόητο ότι ταυτόχρονα ελέγχεται και η εφαρµογή 
των προαπαιτούµενων προγραµµάτων, δηλαδή η συµµόρφωση της 
εγκατάστασης µε τις γενικές απαιτήσεις για την Υγιεινή. (Βλέπε Οδηγό για 
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τις ελάχιστες απαιτήσεις αναφορικά µε την Εφαρµογή Συστήµατος Βάσει των 
Αρχών του HACCP στα Σφαγεία Οπληφόρων) 

Σύµφωνα µε τον κανονισµό 625/2017 «Συστηµατική επιθεώρηση»: 
η συστηµατική και ανεξάρτητη εξέταση µε σκοπό να προσδιοριστεί κατά 
πόσον οι δραστηριότητες και τα σχετικά αποτελέσµατα συµµορφώνονται µε 
τις προγραµµατισµένες ρυθµίσεις και κατά πόσον οι ρυθµίσεις αυτές 
εφαρµόζονται αποτελεσµατικά και είναι κατάλληλες για την επίτευξη των 
στόχων· 

5. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ/(INSPECTION TASKS) 

5.1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΥΣΙ∆Α - 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ (ΠΤΑ) 
Νοµική Βάση: Παράρτηµα ΙΙ, Τµήµα ΙΙΙ του Κανονισµού 853/2004, 
Άρθρα 4 και 5 του Κανονισµού 854/2004, Παράρτηµα Ι, Τµήµα Ι, 
Κεφάλαιο ΙΙ του Κανονισµού 854/2004, σηµείο Α, Άρθρο 1 και 
Παράρτηµα Ι του Κανονισµού 2074/2005 

Οι ΠΤΑ είναι µια πολύτιµη πηγή πληροφοριών για τη λήψη αποφάσεων σε 
σχέση µε την υγεία και την ευζωία των ζώων και απαιτείται για κάθε ζώο 
που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση. Οι ΠΤΑ χρησιµοποιούνται 
από τον υπεύθυνο του σφαγείου για  να εκτιµήσει τυχόν κινδύνους που 
παρουσιάζουν τα ζώα που προορίζονται για σφαγή στο πλαίσιο του 
συστήµατος HACCP.  

FCI_ungulates_final.
doc  

Είναι ευθύνη του υπευθύνου του σφαγείου να αξιολογήσει τις 
πληροφορίες και στη συνέχεια να τις θέσει στη διάθεση του επίσηµου 
κτηνιάτρου  χωρίς καθυστέρηση.  
Οι πληροφορίες αυτές βοηθούν τον υπεύθυνο του  σφαγείου να οργανώσει 
τις διαδικασίες σφαγής και τον επίσηµο κτηνίατρο να  καθορίσει τις 
απαιτούµενες διαδικασίες ελέγχου.  Οι πληροφορίες θα πρέπει να 
αναλύονται από τον επίσηµο κτηνίατρο και να χρησιµοποιούνται ως 
αναπόσπαστο µέρος των διαδικασιών ελέγχου. 

Η συλλογή και η ανακοίνωση των αποτελεσµάτων επιθεώρησης 
παρέχει πολύτιµες πληροφορίες στον εκτροφέα και στον ιδιώτη κτηνίατρο 
του εκτροφέα αναφορικά µε δράσεις που πρέπει να αναλαµβάνονται στην 
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εκµετάλλευση για τη βελτίωση της υγείας των ζώων και της καλής 
µεταχείρισης και άρα της ασφάλειας των τροφίµων.   

Αν προκύψουν προβλήµατα κατά τον προ και/ ή µετά τη σφαγής έλεγχο, τα 
οποία οφείλονται στην εκτροφή, η αρµόδια αρχή πρέπει να ενηµερώσει τον 
εκτροφέα. Εάν ο πριν ή µετά τη σφαγή έλεγχος αποκαλύψει παρουσία 
νόσου ή πάθησης που µπορεί να επηρεάσει τη δηµόσια ή την υγεία ή την 
προστασία των ζώων, ο επίσηµος κτηνίατρος οφείλει να ενηµερώσει τον 
υπεύθυνο του σφαγείου και την αρµόδια αρχή. 

Οι υπεύθυνοι του σφαγείου µπορούν να επιλέξουν τη µέθοδο µε την οποία 
οι ΠΤΑ θα τους περιέλθουν. Οι ΠΤΑ πρέπει να φθάσουν στο σφαγείο 24 
ώρες πριν από την άφιξη των ζώων. Ωστόσο, µπορούν να ληφθούν 
ταυτόχρονα µε τα ζώα υπό την προϋπόθεση ότι: δεν θέτει σε κίνδυνο τους 
στόχους του (ΕΚ) 853/2004 και δεν προκαλεί σοβαρή διατάραξη της 
δραστηριότητας σφαγείο.  

Ο επίσηµος κτηνίατρος  ελέγχει και να αναλύει τις σχετικές πληροφορίες 
από τις ΠΤΑ και µπορεί να λάβει οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
αποφάσεις:  

-ζώα που πάσχουν από νόσο ή πάθηση η οποία µπορεί να µεταδοθεί στα 
ζώα ή στον άνθρωπο µέσω του χειρισµού ή της κατανάλωσης του κρέατος 
πρέπει να απορριφθεί για σφαγή και σφάζονται χωριστά υπό συνθήκες που 
άλλα ζώα δεν µπορούν να µολυνθούν και να χαρακτηρίζονται ακατάλληλα 
για ανθρώπινη κατανάλωση 

-την αλλαγή της διαδικασίας σφαγείο (π.χ. µείωση της ταχύτητας της 
γραµµής ή  αύξηση αριθµού των επιθεωρητών) 

-σφαγή των ζώων στο τέλος της εργάσιµης µέρας 

-σφάγια τα οποία πρέπει να υποβληθούν σε περαιτέρω 
ελέγχους/δοκιµές 

Ο επίσηµος κτηνίατρος  µπορεί να επιτρέψει τη σφαγή των ζώων, εφόσον η 
ΠΤΑ δεν είναι διαθέσιµες. Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να κρατούνται τα 
σφάγια των ζώων και τα εντόσθιά τους, εν αναµονή της παραλαβής των 
ΠΤΑ.  

 
Πριν επιτρέψει τη σφαγή των ζώων χωρίς ΠΤΑ ο επίσηµος κτηνίατρος 
πρέπει να εξασφαλίζει ότι: 

-υπάρχουν κατάλληλες εγκαταστάσεις για τη χωριστή αποθήκευση των 
σφαγίων και των παραπροϊόντων τους και 

-δεν σηµαίνονται υγειονοµικά τα σφάγια  
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Σε περίπτωση κατά την οποία δεν φτάσουν οι ΠΤΑ στο σφαγείο 
µέσα σε 24 ώρες µετά την άφιξη του ζώου, το σφάγιο θεωρείται 
ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση.  

Αν οι ΠΤΑ είναι λανθασµένες ή παραπλανητικές (εάν διαπιστωθεί ότι τα 
συνοδευτικά αρχεία, έγγραφα ή άλλες πληροφορίες δεν αντιστοιχούν στην 
πραγµατική κατάσταση που επικρατεί στην εκµετάλλευση προέλευσης ή 
στην πραγµατική κατάσταση των ζώων ή αποσκοπούν στην εσκεµµένη 
παραπλάνηση του επίσηµου κτηνιάτρου), η αρµόδια αρχή υποχρεούται να 
λάβει τα κατάλληλα µέτρα και να ενηµερώσει τις αρµόδιες αρχές.  

Tο κρέας κρίνεται ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση, βάσει των 
ΠΤΑ, όταν τα ζώα βρίσκονται ήδη στο σφαγείο, και από τα 
συνοδευτικά αρχεία, έγγραφα ή άλλες πληροφορίες προκύπτει ότι:  

-το ζώο  προέρχεται από εκµετάλλευση ή περιοχή που υπόκειται στην 
απαγόρευση της µετακίνησης, για λόγους ζώων ή τη δηµόσια υγεία, ή  

-οι κανόνες σχετικά µε τη χρήση των κτηνιατρικών φαρµακευτικών 
προϊόντων δεν έχουν τηρηθεί, ή  

-άλλες συνθήκες που επηρεάζουν αρνητικά την υγεία ανθρώπων και ζώων 
είναι παρούσες.  

Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει τα ζώα να σφάζονται χωριστά και να 
χαρακτηρίζονται ακατάλληλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο. 

Όταν τα σφάγια  δεν µπορούν να φέρουν υγειονοµική σήµανση λόγω 
απουσίας ΠΤΑ ή ελλιπών ΠΤΑ, το κρέας  χαρακτηρίζεται ακατάλληλο 
για κατανάλωση από τον άνθρωπο και ακολουθούνται οι διατάξεις για τα 
ζωικά υποπροϊόντα που αφορούν την επεξεργασία του κρέατος που έχει 
κηρυχθεί ακατάλληλο για κατανάλωση από τον άνθρωπο στο κεφάλαιο και 
υφίσταται χειρισµό βάσει των διατάξεων για τα ζωικά υποπροϊόντα (Κ 
1069/2009). 

5.2 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΣΦΑΓΗΣ  

Νοµική Βάση: Άρθρο 5 του Κανονισµού 854/2004, Παράρτηµα Ι, 
Τµήµα Ι, Κεφάλαιο ΙΙ ,  σηµείο Β του Κανονισµού 854/2004 
 
Σκοπός είναι του προ σφαγής ελέγχου είναι:  

� να διαπιστωθεί αν υπάρχει ένδειξη οποιασδήποτε κατάστασης 
που θα µπορούσε να βλάψει τη δηµόσια υγεία ή την υγεία των 
ζώων 
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� να µπορέσει ο επίσηµος κτηνίατρος να αποφασίσει αν το ζώο 
είναι κατάλληλο για κατανάλωση από τον άνθρωπο 

� να προσδιοριστεί αν πρέπει να διεξαχθεί οποιαδήποτε δοκιµή 
αναφορικά µε χρήση φαρµάκων / κατάλοιπα κτηνιατρικών 
φαρµάκων ή διάγνωση ασθένειας  

� να καθοριστεί αν έχουν παραβιαστεί οι διατάξεις για την 
προστασία των ζώων 

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται σε ζωοανθρωπονόσους και  
ασθένειες υποχρεωτικής δήλωσης  
  
Ο επίσηµος κτηνίατρος (ΕΚ) πρέπει να διενεργεί την επιθεώρηση πριν από 
τη σφαγή. Ζώα τα οποία δεν επιθεωρούνται προ σφαγής 
χαρακτηρίζονται ως ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση.  
 
Ο υπεύθυνος του σφαγείου πρέπει να ακολουθεί τις οδηγίες του επίσηµου 
κτηνιάτρου και να  εξασφαλίζει ότι η επιθεώρηση πριν από τη σφαγή 
πραγµατοποιείται υπό τις κατάλληλες συνθήκες.  
 
Ο ΕΚ επαληθεύει την κατάσταση της υγείας και την  ταυτότητα των ζώων 
(σε κάθε ζώο ή παρτίδα) και ειδικότερα:  
   
- τα ζώα έχουν ταυτοποιηθεί σωστά  
 
-συνοδεύονται από τις σχετικές πληροφορίες από την εκµετάλλευση 
προέλευσης  
 
-δεν προέρχονται από περιοχές µε  περιορισµούς στις µετακινήσεις εκτός 
αν το επιτρέπει η αρµόδια αρχή 
 
-είναι καθαρά (ο ΕΚ πρέπει να επαληθεύει ότι ο Υπεύθυνος Σφαγείου/ΥΣ 
συµµορφώνεται µε την υποχρέωση του να σφάζει µόνο τα ζώα που είναι 
αρκετά καθαρά και να καταγράφει τα ζώα που είναι πολύ βρώµικα- σφαγή 
υπό όρους) 
 
-είναι υγιή 
  
-είναι σε ικανοποιητική κατάσταση όσον αφορά την καλή διαβίωση των 
ζώων 
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Σε περίπτωση κατά την οποία ο ΥΣ έχει αντιληφθεί κάτι από τα παραπάνω 
πρέπει να το θέσει αµέσως υπόψη του ΕΚ. Ζώα ύποπτα πρέπει να 
αποµονώνονται σε ειδικές εγκαταστάσεις του σφαγείου.  
 
Ο ΕΚ πρέπει να παρατηρεί κάθε ζώο που κινείται η αναπαύεται. Ο έλεγχος 
πρέπει να είναι επαρκής για τον εντοπισµό των ζώων που εµφανίζουν 
νευρολογικά συµπτώµατα, συµπτώµατα από το αναπνευστικό, το πεπτικό 
σύστηµα, χωλότητα  ή εξωτερικές ανωµαλίες. 
 
Ο ΕΚ, εφόσον αυτό δικαιολογείται, πραγµατοποιεί κλινική εξέταση των 
ζώων τα οποία δεν φαίνεται να είναι "κανονικά".  
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Για να είναι σε θέση ο ΕΚ να εκτελέσει ικανοποιητικά τις επιθεωρήσεις 
πριν από τη σφαγή πρέπει να υπάρχει:  

   επαρκής φωτισµός  
  επαρκής χώρος 
  εύκολη πρόσβαση 
  κατάλληλες χωριστές εγκαταστάσεις για λεπτοµερή εξέταση  
 κελιά αποµόνωσης για ύποπτα ζώα, µε χωριστή αποχέτευση, 
τοποθετηµένα σε τέτοια σηµεία ώστε να αποφεύγεται η µόλυνση 
των υπόλοιπων ζώων 
 

 βοήθεια προσωπικού (για χειρισµό ή συγκράτηση) 
  επαρκής χρόνος  
  κατάλληλος εξοπλισµός π.χ. θερµόµετρο και στηθοσκόπιο.  

 
Ο έλεγχος πρέπει να γίνεται εντός 24 ωρών από την άφιξή τους στο 
σφαγείο και σε λιγότερο από 24 ώρες πριν από τη σφαγή. Σε ορισµένες 
περιπτώσεις, ο προ σφαγής έλεγχος µπορεί να χρειαστεί να επαναληφθεί, 
οποιαδήποτε στιγµή, εφόσον το κρίνει σκόπιµο ο ΕΚ.  
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Στην περίπτωση χοίρων, οι οποίοι εξετάσθηκαν από επίσηµο 
κτηνίατρο στην εκµετάλλευση και συνοδεύονται από το αντίστοιχο 
υγειονοµικό πιστοποιητικό, ο προ της σφαγής έλεγχος µπορεί να µην 
πραγµατοποιηθεί.  
Στην περίπτωση αυτή ελέγχονται από τον ΕΚ του σφαγείου:  
� Τα υγειονοµικά πιστοποιητικά και η σήµανση των ζώων 

� Οι ΠΤΑ 

� Η προστασία των ζώων 

 
 
Τα αιγοπρόβατα πρέπει να συνοδεύονται από έγγραφα κυκλοφορίας-
υγειονοµικά πιστοποιητικά (άδειες διακίνησης) όπως αυτά 
περιγράφονται στην ΥΑ µε αριθµό 263493/27-7-2004 (ΦΕΚ Β΄ 1253),  
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 Τα βοοειδή πρέπει να συνοδεύονται από το διαβατήριο (κανονισµός 
1760/2000) και από το Πιστοποιητικό Μετακίνησης των βοοειδών 
εντός της Ελλάδας εγκύκλιος µε αριθ. Πρωτ. 2071/79928/12-07-2016 (βλ. 
υπόδειγµα Κ3, σελ.68-69). 

20160712 
2071_79928 Υποδείγµατα εγγράφων βρουκ  - φυµατίωσης_signed.pdf 

Οι χοίροι πρέπει να συνοδεύονται στο Παράρτηµα ΣΤ του Π.∆ 
308/2000 (ΦΕΚ Α 252) και τα οποία αποτελούν επίσηµα 
πιστοποιητικά, η παραβίαση των στοιχείων των οποίων  επισύρει 
ευθύνες οι οποίες αποδίδονται τόσο στους µεταφορείς όσο και στους 
παραλήπτες. 

 
 
 
Επείγουσα σφαγή στο σφαγείο  
Αν ένα ζώο έχει ένα ατύχηµα στο σφαγείο ή δείχνει ότι κατά τη διάρκεια 
της µεταφοράς ταλαιπωρήθηκε (πονούσε ή υπέφερε) πρέπει να 
επιθεωρείται και να σφάζεται κατά προτεραιότητα.  
 
Όταν τα ζώα µπορούν να µετακινούνται από το χώρο σταυλισµού στο 
χώρο σφαγής ο ΕΚ πρέπει να βεβαιωθεί ότι υπάρχει ένα  αποτελεσµατικό 
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σύστηµα απελευθέρωσης των ζώων σε λειτουργία και να εξασφαλίσει ότι 
κάθε ζώο που απαιτεί έλεγχο πριν από τη σφαγή:  
 
• είναι εύκολα προσβάσιµο   
• σφάζεται για κατανάλωση από τον άνθρωπο, µόνο εφόσον έχει κριθεί 
κατάλληλο για σφαγή.  
 
Τα ζώα δεν πρέπει να µετακινηθούν από το χώρο σταβλισµού στο χώρο 
σφαγής πριν την ολοκλήρωση της επιθεώρησης προ της σφαγής, 
συµπληρώσεως των εντύπων και υπογραφής τους από τον ΕΚ.   
 

Προσοχή πρέπει να δίνεται σε περίπτωση ύποπτων ζώων και 
να λαµβάνονται τα κατάλληλα µέτρα ανά περίπτωση:  
 
 σε ζώα που παρουσιάζουν κλινικά συµπτώµατα της ασθένειας, 
νόσου ή διαταραχής 

  σε ζώα που παρουσιάζουν κλινικά συµπτώµατα της ασθένειας 
να µεταδοθεί στον άνθρωπο ή στα ζώα, ειδικά ως ασθένεια 
υποχρεωτικής δήλωσης 

  σε ζώα που παρουσιάζουν κλινικά συµπτώµατα ασθένειας ή 
διαταραχή που ενδέχεται να καταστήσει τα νωπά κρέατα 
ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση 

  σε ζώα που παρουσιάζουν σηµάδια κόπωσης ή στρες 
 όταν υπάρχουν ενδείξεις ή υπόνοιες ότι έχουν χορηγηθεί 
παράνοµες ή απαγορευµένες ουσίες ή  κτηνιατρικά φάρµακα 
που υπερβαίνουν τα ανώτατα όρια καταλοίπων. Ζώα που 
µπορεί να περιέχουν κατάλοιπα κτηνιατρικών φαρµακευτικών 
προϊόντων σε επίπεδα υψηλότερα από τα επίπεδα που επιτρέπει 
η νοµοθεσία πρέπει να υποβληθούν σε εξέταση (δειγµατοληψία 
και ανάλυση) 

  
Σε περίπτωση προγραµµάτων εκρίζωσης,  ο ΕΚ  υποχρεούται να επιβάλλει 
τους όρους, που έχουν ήδη καθοριστεί από την αρµόδια αρχή, για τη σφαγή 
ζώων στο πλαίσιο των προγραµµάτων πχ. σε περίπτωση βρουκέλλωσης ή 
φυµατίωσης  ή άλλων ζωοανθρωπονόσων. 
 
Σε περίπτωση υπόπτου ζώου, αυτό οδηγείται σε κελί αποµόνωσης και 
συµπληρώνονται τα κατάλληλα έντυπα.  
  

Γενικά τα ζώα τα οποία µεταφέρονται σε σφαγείο για σφαγή 
πρέπει να σφάζονται σε αυτό. Εντούτοις, σε εξαιρετικές περιστάσεις, 
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όπως η σοβαρή µηχανική βλάβη στις εγκαταστάσεις του σφαγείου, ο 
επίσηµος κτηνίατρος δύναται να επιτρέψει την άµεση µεταφορά των 
ζώων σε άλλο σφαγείο. 

 

5.3 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΦΑΓΗ (post mortem 
inspection) 

Νοµική Βάση: Άρθρο 5 του Κανονισµού 854/2004, Παράρτηµα Ι, 
Τµήµα Ι, Κεφάλαιο ΙΙ ,  σηµείο ∆ του Κανονισµού 854/2004 
 

Πρόκειται για συµπληρωµατικό του ελέγχου προ σφαγής και σκοπός είναι 
η ανίχνευση: 

• Ασθενειών που αφορούν στη δηµόσια υγεία. 
• Ασθενειών που αφορούν στην υγεία των ζώων. 
• Κατάλοιπα ή µολυντές σε επίπεδα υψηλότερα του αποδεκτού. 

• Κίνδυνος από µη ορατή µόλυνση. 
• Ορατές αλλοιώσεις που παραπέµπουν στην παραβίαση της 

νοµοθεσίας για την προστασία των ζώων. 
• Άλλοι παράγοντες οι οποίοι µπορεί να καταστήσουν το κρέας ως 

ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση. 
Κατά τον µετά τη σφαγή έλεγχο (ΜΤΣΕ) πρέπει : 

• να λαµβάνονται υπόψη τα αποτελέσµατα του  προ σφαγής ελέγχου 

• να επιθεωρούνται όλες οι εξωτερικές επιφάνειες 
• να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην ανίχνευση ασθενειών (προσοχή 

στην κοινοποίηση των νοσηµάτων όπου χρειάζεται) 

• να γίνεται αµέσως µετά τη σφαγή χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση 

• να συµπεριλαµβάνει τα σφάγια και τα σπλάγχνα τους. 
Κατά τη διάρκεια του  ΜΤΣΕ, πρέπει να λαµβάνονται όλα τα κατάλληλα 
µέτρα ώστε να µην επιµολύνεται το κρέας από χειρισµούς του επίσηµου 
κτηνιάτρου. Επίσης η ταχύτητα της αλυσίδας πρέπει να είναι τέτοια ώστε 
να προλαβαίνει ο κτηνίατρος να ελέγξει το σφάγιο και να συµπληρώσει τα 
αντίστοιχα έντυπα  

Εκτός της ψηλάφησης και των τοµών, όπου χρειάζεται γίνονται και 
συµπληρωµατικές εξετάσεις µε σκοπό να διαγνωστεί µία νόσος ή να 
ανιχνευθούν κατάλοιπα/µολυντές ή µικρόβια. Ειδική προσοχή πρέπει να 
δίνεται στα ζώα τα οποία τα οποία οδηγήθηκαν σε επείγουσα σφαγή. 
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Λόγοι για να χαρακτηριστεί το κρέας ακατάλληλο: 

 προέρχεται από ζώα τα οποία δεν έχουν υποβληθεί σε προ σφαγής 
επιθεώρηση 

 προέρχεται από ζώα, των οποίων τα εντόσθια δεν υποβλήθηκαν σε 
έλεγχο µετά τη σφαγή 

 προέρχεται από ζώα που ήταν νεκρά πριν από τη σφαγή, θνησιγενή, 
αγέννητα ζώα ή ζώα που σφάχτηκαν σε ηλικία µικρότερη των επτά 
ηµερών 

 προκύπτει από τον καθαρισµό των σηµείων σφαγής / αφαίµαξης  
 προέρχεται από ζώα που πάσχουν από νόσο του καταλόγου Α ή, 
κατά περίπτωση, καταλόγου Β του ∆ΓΕ,  

 προέρχεται από ζώα που πάσχουν από γενικευµένη νόσο, όπως 
γενικευµένη σηψαιµία, πυαιµία, τοξιναιµία ή ιαιµία 

 δεν είναι σύµφωνο µε τα µικροβιολογικά κριτήρια που 
καθορίζονται σύµφωνα µε την ενωσιακή νοµοθεσία για να 
καθοριστεί αν τα τρόφιµα µπορούν να διατίθενται στην αγορά 

 παρουσιάζει παρασιτική µόλυνση *(εκτός των περιπτώσεων που 
αναλύονται παρακάτω, απορρίπτονται τµήµατα µε παρασίτωση και 
το υπόλοιπο σφάγιο διατίθεται στην αγορά. Σε περίπτωση όµως 
γενικευµένης παρασίτωσης απορρίπτεται ολόκληρο το σφάγιο) 

 περιέχει κατάλοιπα ή προσµίξεις σε επίπεδα υψηλότερα από εκείνα 
που καθορίζονται στην ενωσιακή νοµοθεσία. Τυχόν υπέρβαση του 
σχετικού κοινοτικού επιπέδου πρέπει να οδηγεί σε πρόσθετες 
αναλύσεις όποτε χρειάζεται  
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 µε την επιφύλαξη πιο ειδικής ενωσιακής νοµοθεσίας, προέρχεται 
από ζώα ή σφάγια που περιέχουν κατάλοιπα απαγορευµένων 
ουσιών ή από ζώα τα οποία έχουν χορηγηθεί απαγορευµένες ουσίες  

 αποτελείται από το ήπαρ και τους νεφρούς ζώων ηλικίας άνω των 
δύο ετών που προέρχονται από περιοχές όπου η εφαρµογή του 
σχεδίου που εγκρίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 5 της οδηγίας 
96/23/ΕΚ, έχει αποκαλύψει τη γενικευµένη παρουσία βαρέων 
µετάλλων στο περιβάλλον 

 έχει υποβληθεί παράνοµα σε επεξεργασία µε απολυµαντικές ουσίες  
 έχει υποβληθεί παράνοµα σε επεξεργασία µε ιονίζουσα ή υπεριώδη 
ακτινοβολία  

 περιέχει ξένα σώµατα                                                                                                   
 υπερβαίνει τα ανώτατα επιτρεπτά επίπεδα ραδιενέργειας που 
ορίζονται σύµφωνα µε την ενωσιακή νοµοθεσία 

 εµφανίζει παθοφυσιολογικές αλλοιώσεις, ανωµαλίες στη σύσταση, 
ανεπαρκή αφαίµαξη ή οργανοληπτικές ανωµαλίες, ιδίως έντονη 
γενετήσια οσµή  

 προέρχεται από απισχνασµένα ζώα 
 περιέχει ειδικά υλικά κινδύνου, εκτός από τα προβλεπόµενα από 
την ενωσιακή νοµοθεσία  
• παρουσιάζει µόλυνση από ακαθαρσίες, περιττώµατα, ή άλλη 
µόλυνση 

 αποτελείται από αίµα που ενδέχεται να συνιστά κίνδυνο για τη 
δηµόσια υγεία ή την υγεία λόγω της κατάστασης της υγείας κάθε 
ζώου από το οποίο προέρχεται, ή λόγω µόλυνσης προερχόµενης 
από τη διαδικασία σφαγής 

 κατά τη γνώµη του επίσηµου κτηνιάτρου, µετά από εξέταση όλων 
των σχετικών πληροφοριών, ενδέχεται να συνιστά κίνδυνο για τη 
δηµόσια υγεία ή την υγεία ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο δεν είναι 
κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση 

 
ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ 

� Μεταδοτικές σπογγώδεις εγκεφαλοπάθειες  

Οι επίσηµοι έλεγχοι που διεξάγονται όσον αφορά τις ΜΣΕ πρέπει να 
λαµβάνουν υπόψη τις απαιτήσεις του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 999/2001 και 
της λοιπής ενωσιακής νοµοθεσίας.  

� Κυστικέρκωση  

1. Οι διαδικασίες της ελέγχου µετά τη σφαγή αποτελούν τις στοιχειώδεις 
απαιτήσεις για την εξέταση για κυστικέρκωση στα βοοειδή ηλικίας 
µεγαλύτερης των έξι εβδοµάδων και στους χοίρους. Επιπλέον, είναι 
δυνατόν να χρησιµοποιούνται ειδικές ορολογικές δοκιµές. Στην περίπτωση 
βοοειδών ηλικίας µεγαλύτερης των έξι εβδοµάδων, η τοµή των µασητήρων 
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κατά την επιθεώρηση µετά τη σφαγή δεν είναι υποχρεωτική όταν έχει γίνει 
ειδική ορολογική δοκιµή. Το ίδιο ισχύει όταν τα βοοειδή ηλικίας 
µεγαλύτερης των έξι εβδοµάδων έχουν εκτραφεί σε εκµετάλλευση µε 
επίσηµη πιστοποίηση για την απουσία κυστικέρκωσης.  

2. Το κρέας που έχει µολυνθεί από κυστίκερκο πρέπει να χαρακτηρίζεται 
ακατάλληλο για κατανάλωση από τον άνθρωπο. Ωστόσο, όταν δεν υπάρχει 
γενική µόλυνση του ζώου από κυστίκερκο, τα µέρη που δεν έχουν 
µολυνθεί είναι δυνατόν να χαρακτηρίζονται κατάλληλα για κατανάλωση 
από τον άνθρωπο αφού υποβληθούν σε ψυκτική επεξεργασία.  

� Τριχινίαση  

1. Τα σφάγια χοίρων (κατοικίδιων, εκτρεφόµενων και άγριων αγριόχοιρων) 
και άλλων ειδών που είναι δυνατόν να προσβληθούν από τριχινίαση πρέπει 
να υποβάλλονται σε εξέταση για τριχινίαση σύµφωνα µε την εφαρµοστέα 
ενωσιακή νοµοθεσία, εκτός εάν η νοµοθεσία ορίζει άλλως.  

2. Το κρέας από ζώα που έχουν µολυνθεί από τριχίνες πρέπει να 
χαρακτηρίζεται ακατάλληλο για κατανάλωση από τον άνθρωπο.  

� Φυµατίωση  

1. Όταν τα ζώα έχουν παρουσιάσει θετική ή αµφίβολη αντίδραση στη 
φυµατίνη, ή όταν υπάρχουν υπόνοιες µόλυνσης, πρέπει να σφάζονται 
χωριστά από τα άλλα ζώα, αφού ληφθούν προφυλάξεις ώστε να 
αποφευχθεί ο κίνδυνος µόλυνσης των άλλων σφαγίων, της γραµµής 
σφαγής και του προσωπικού που παρευρίσκεται στο σφαγείο.  

2. Όλο το κρέας των ζώων στα οποία ο έλεγχος µετά τη σφαγή 
απεκάλυψε φυµατιώδεις αλλοιώσεις σε ορισµένα όργανα ή περιοχές 
του σφαγίου πρέπει να χαρακτηρίζεται ακατάλληλο για κατανάλωση 
από τον άνθρωπο. Ωστόσο, όταν έχει διαπιστωθεί φυµατιώδης αλλοίωση 
στα λεµφογάγγλια ενός µόνο οργάνου ή µέρους του σφαγίου, µπορούν να 
χαρακτηρίζονται ακατάλληλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο µόνον το 
πληγέν όργανο ή το µέρος του σφαγίου και τα συναφή λεµφογάγγλια.  

� Βρουκέλλωση  

1. Όταν τα ζώα έχουν παρουσιάσει θετική ή αµφίβολη αντίδραση σε 
εξέταση για βρουκέλωση, ή όταν υπάρχουν υπόνοιες µόλυνσης, πρέπει να 
σφάζονται χωριστά από τα άλλα ζώα, αφού ληφθούν προφυλάξεις ώστε 
να αποφευχθεί ο κίνδυνος µόλυνσης των άλλων σφαγίων, της γραµµής 
σφαγής και του προσωπικού που παρευρίσκεται στο σφαγείο.  

2. Το κρέας ζώων στα οποία η επιθεώρηση µετά τη σφαγή απεκάλυψε 
αλλοιώσεις που δηλώνουν οξεία µόλυνση από βρουκέλωση πρέπει να 
χαρακτηρίζεται ακατάλληλο για κατανάλωση από τον άνθρωπο. Στην 
περίπτωση ζώων που παρουσίασαν θετική ή αµφίβολη αντίδραση σε 
εξέταση για βρουκέλωση, οι µαστοί, η ουρογεννητική οδός και το αίµα 
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πρέπει να χαρακτηρίζονται ακατάλληλα για κατανάλωση από τον 
άνθρωπο, ακόµη και αν δεν διαπιστώνεται καµία τέτοιου είδους αλλοίωση.  

 

Όταν υπάρχει απόρριψη ολόκληρου σφαγίου, των εντοσθίων 
και του αίµατος ή µέρος αυτών ακολουθείται η νοµοθεσία περί ΖΥΠ 
(Κ.1069/2009). 

Σφάγια τα οποία δεν είναι κατάλληλα δεν φέρουν σήµανση 
καταλληλότητας. Επίσης τα σφάγια για τα οποία εκκρεµούν αναλύσεις 
πρέπει να φυλάσσονται χωριστά από τα υπόλοιπα σφάγια και να 
αποδεσµεύονται µόνο µετά την έκδοση ευνοϊκών αποτελεσµάτων. 

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Νοµική βάση: Κανονισµός  854/2004 /ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι– ΤΜΗΜΑ IV 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΦΑΓΗ –ΒΟΟΕΙ∆Η <6 εβδοµάδων 

Μέρη σφάγιου/ 
όργανα 

Οπτικός 
έλεγχος 

Ψηλάφηση Τοµή  Σηµείωση 

Κεφαλή/ λαιµός     

Οπισθοφαρυγγικά 
λεµφογάγγλια 

  
 

 

Γλώσσα     

Αµυγδαλές     

Οισοφάγος     

Τραχεία/ Βρόγχοι   
 

Η τραχεία και οι κυριότερες 
βρογχικές διακλαδώσεις 
πρέπει να διανοίγονται κατά 
µήκος  

Πνεύµονες    
Οι πνεύµονες να τέµνονται 
στο τελευταίο τους 
τριτηµόριο, καθέτως προς τον 
µεγάλο άξονά τους· οι τοµές 
αυτές δεν είναι απαραίτητες, 
όταν οι πνεύµονες 
αποκλείονται από την 
κατανάλωση από τον 
άνθρωπο· 

Βρογχικά και 
µεσοπνευµόνια 
λεµφογάγγλια 

  
 

 

Περικάρδιο     

Καρδιά   
(*)  

Η καρδιά τέµνεται κατά 
µήκος, ώστε να διανοίγονται 
οι κοιλίες και να τέµνεται το 
µεσοκοιλιακό διάφραγµα· 

∆ιάφραγµα      
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Ήπαρ   (*)  
 

Λεµφογάγγλια 
παγκρέατος 

    

Γαστρεντερικός 
σωλήνας και 
µεσεντέριο 

    

Λεµφογάγγλια 
στοµάχου 

  (*)  
(*) Εάν κριθεί απαραίτητο 

Λεµφογάγγλια 
µεσεντέριου 

  (*)  
(*) Εάν κριθεί απαραίτητο 

Σπλήνα  (*)   (*) Εάν κριθεί απαραίτητο 

Νεφροί και 
νεφρικά 
λεµφογάγγλια 

  
(*)  

(*) Εάν κριθεί απαραίτητο 

Υπεζωκότας και 
περιτόναιο 

    

Οµφαλική χώρα   (*)  
(*) Εάν κριθεί απαραίτητο 

Αρθρώσεις   (*)  
(*) Εάν κριθεί απαραίτητο 

 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΦΑΓΗ –ΒΟΟΕΙ∆Η > 6 εβδοµάδων 

Μέρη σφάγιου/ 
όργανα 

Οπτικός 
έλεγχος 

Ψηλάφηση Τοµή  Σηµείωση 

Κεφαλή/ λαιµός     

Υπογνάθια, 
οπισθοφαρυγγικά  
και παρωτίδεια 
λεµφογάγγλια 

  
 

 

Εξω µασητήρες 
 

 
(*)   

(*) Πρέπει να γίνονται δύο 
τοµές παράλληλες προς την 
κάτω γνάθο 

Εσω µασητήρες 
 

 
(*)  

(*) Πρέπει να τέµνονται στο 
ίδιο επίπεδο. 

Γλώσσα    Η γλώσσα πρέπει να 
απελευθερώνεται κατά τρόπο 
που να επιτρέπει την 
λεπτοµερή µακροσκοπική 
εξέταση του στόµατος και 
των παρισθµίων 

Στόµα 
 

   

Αµυγδαλές     

Οισοφάγος     

Τραχεία/ Βρόγχοι   
(*)  

(*) Η τραχεία και οι 
κυριότερες βρογχικές 
διακλαδώσεις πρέπει να 
διανοίγονται κατά µήκος  

Πνεύµονες   (*)  
(*)Οι πνεύµονες να τέµνονται 
στο τελευταίο τους 
τριτηµόριο, καθέτως προς τον 
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µεγάλο άξονά τους· οι τοµές 
αυτές δεν είναι απαραίτητες, 
όταν οι πνεύµονες 
αποκλείονται από την 
κατανάλωση από τον 
άνθρωπο· 

Βρογχικά και 
µεσοπνευµόνια 
λεµφογάγγλια 

  
 

 

Περικάρδιο     

Καρδιά   
(*)  

(*)Η καρδιά τέµνεται κατά 
µήκος, ώστε να διανοίγονται 
οι κοιλίες και να τέµνεται το 
µεσοκοιλιακό διάφραγµα· 

∆ιάφραγµα      

Ήπαρ   (*)  
(*)Τοµή της γαστρικής 
επιφάνειας του ήπατος και 
της βάσης του κερκοφόρου 
λοβού για την εξέταση των 
χοληφόρων οδών· 

Ηπατικά 
λεµφογάγγλια  

    

Γαστρεντερικός 
σωλήνας και 
µεσεντέριο 

    

Λεµφογάγγλια 
στοµάχου 

  (*)  
(*) Εάν κριθεί απαραίτητο 

Λεµφογάγγλια 
µεσεντέριου 

  (*)  
(*) Εάν κριθεί απαραίτητο 

Σπλήνα  (*)   (*) Εάν κριθεί απαραίτητο 

Νεφροί και 
νεφρικά 
λεµφογάγγλια 

  
(*)  

(*) Εάν κριθεί απαραίτητο 

Υπεζωκότας και 
περιτόναιο 

    

Γεννητικά όργανα      

Μαστός και τα 
λεµφογάγγλιά του 

  (*)  
(*) Στις αγελάδες, κάθε 
ηµιµόριο του µαστού 
διανοίγεται δια µακράς και 
βαθείας τοµής µέχρι τους 
γαλακτοφόρους κόλπους 
(sinus lactiferes) και πρέπει 
να εντέµνονται τα 
λεµφογάγγλια του µαστού, 
εκτός εάν ο µαστός 
αποκλείεται από την 
κατανάλωση από τον 
άνθρωπο. 
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΦΑΓΗ –ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ 

Μέρη σφάγιου/ 
όργανα 

Οπτικός 
έλεγχος 

Ψηλάφηση Τοµή  Σηµείωση 

Κεφαλή/ λαιµός     

Υπογνάθια 
οπισθοφαρυγγικά  
και παρωτίδεια 
λεµφογάγγλια 

  
(*)  

(*) Εάν κριθεί απαραίτητο 

Γλώσσα     

Στόµα 
 

   

Αµυγδαλές     

Οισοφάγος   
(*)  

(*) Εάν κριθεί απαραίτητο 

Τραχεία/ Βρόγχοι   
(*)  

(*) Εάν κριθεί απαραίτητο 

Πνεύµονες   (*)  
(*) Εάν κριθεί απαραίτητο 

Βρογχικά και 
µεσοπνευµόνια 
λεµφογάγγλια 

  (*)  
(*) Εάν κριθεί απαραίτητο 

Περικάρδιο     

Καρδιά   
(*)  

(*) Εάν κριθεί απαραίτητο 

∆ιάφραγµα  
 

   

Ήπαρ 
  

 Τοµή της γαστρικής επιφάνειας 
του ήπατος  

Ηπατικά  και 
παγκρεατικά 
λεµφογάγγλια  

  
  

Γαστρεντερικός 
σωλήνας και 
µεσεντέριο 

 
   

Λεµφογάγγλια 
στοµάχου 

 
   

Λεµφογάγγλια 
µεσεντέριου 

 
   

Σπλήνα 
 (*) 

 (*) Εάν κριθεί απαραίτητο 

Νεφροί και 
νεφρικά 
λεµφογάγγλια 

 
 

(*) 
(*) Εάν κριθεί απαραίτητο 

Υπεζωκότας και 
περιτόναιο 

 
   

Γεννητικά 
όργανα 

 
    

Μαστός και τα 
λεµφογάγγλιά 
του 

 
    

Οµφαλική χώρα 
  (*) 

(*) Εάν κριθεί απαραίτητο 
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Αρθρώσεις 
  (*) 

(*) Εάν κριθεί απαραίτητο 

 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΦΑΓΗ –ΧΟΙΡΟΙ 

Μέρη σφάγιου/ 
όργανα 

Οπτικός 
έλεγχος 

Ψηλάφηση Τοµή  Σηµείωση 

Κεφαλή/ λαιµός     

Γλώσσα     

Στόµα     

Υπογνάθια 
λεµφογάγγλια 

  
(*) 

(*) Εάν κριθεί απαραίτητο 

Αµυγδαλές     

Οισοφάγος     

Τραχεία   
(*) 

 (*) Εάν κριθεί απαραίτητο  
Η τραχεία και οι κυριότερες 
βρογχικές διακλαδώσεις πρέπει 
να διανοίγονται κατά µήκος  

Πνεύµονες   (*) (*) 
(*) Εάν κριθεί απαραίτητο  
Οι πνεύµονες να τέµνονται στο 
τελευταίο τους τριτηµόριο, 
καθέτως προς τον µεγάλο 
άξονά τους· οι τοµές αυτές δεν 
είναι απαραίτητες, όταν οι 
πνεύµονες αποκλείονται από 
την κατανάλωση από τον 
άνθρωπο· 

Βρογχικά και 
Μεσοπνευµόνια 
λεµφογάγγλια 

 (*)  (*) Εάν κριθεί απαραίτητο 

Περικάρδιο     

Καρδιά   
(*) 

(*) Εάν κριθεί απαραίτητο 
Τοµή της καρδιάς κατά µήκος 
ώστε να διανοίγονται οι κοιλίες 
και να τέµνεται το 
µεσοκοιλιακό διάφραγµα 

∆ιάφραγµα      

Ήπαρ και 
Ηπατικά 
λεµφογάγγλια 

 (*)  (*) Εάν κριθεί απαραίτητο 

Παγκρεατικά 
λεµφογάγγλια  

    

Γαστρεντερικός 
σωλήνας και 
µεσεντέριο 

    

Λεµφογάγγλια 
στοµάχου 

 (*) (*) 
(*) Εάν κριθεί απαραίτητο 

Λεµφογάγγλια 
µεσεντέριου 

 (*) (*) 
(*) Εάν κριθεί απαραίτητο 

Σπλήνα  (*)  (*) Εάν κριθεί απαραίτητο 

Νεφροί και 
νεφρικά 

  
(*) 

(*) Εάν κριθεί απαραίτητο 
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λεµφογάγγλια 
Υπεζωκότας και 
περιτόναιο 

    

Γεννητικά 
όργανα 

     

Μαστός και τα 
λεµφογάγγλιά 
του 

  
(*) 

(*) Τοµή των ύπερθεν του 
µαστού λεµφογαγγλίων  

Οµφαλική χώρα  (*) (*) 
(*) Εάν κριθεί απαραίτητο 

Αρθρώσεις  (*) (*) 
(*) Εάν κριθεί απαραίτητο 

 

 Σε περίπτωση κατά την οποία οι έλεγχοι (προ μετά τη σφαγή) 

αποκαλύψουν παρουσία νόσου ή ευρημάτων τα οποία θα μπορούσαν 

να επηρεάσουν τη δημόσια υγεία ή την υγεία /προστασία των ζώων, ο 

επίσημος κτηνίατρος οφείλει να ενημερώσει τον υπεύθυνο του 

σφαγείου, τον παραγωγό (και τον ιδιώτη κτηνίατρο του παραγωγού, 

εφόσον υπάρχει) αντίστοιχα αλλά και την Κεντρική Αρμόδια Αρχή 

(Γενική Δ/νση Κτηνιατρικής). 

Ο ΕΚ πρέπει να καταχωρίζει στη βάση  τα ευρήματα  της προ και 

μετά σφαγής επιθεώρησης  και οι πληροφορίες σχετικά με τα ζώα να  

αποσταλούν στον παραγωγό, εφόσον κριθεί απαραίτητο.  

 

5.4. ΥΛΙΚΑ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ  
Νοµική βάση: Άρθρο 8 και Παράρτηµα V του Κανονισµού 999/2001 

Σύµφωνα µε τους ειδικούς κοινοτικούς κανόνες για τα ειδικά υλικά 
κινδύνου και τα άλλα ζωικά υποπροϊόντα, ο επίσηµος κτηνίατρος 
υποχρεούται να ελέγχει την αφαίρεση, τον διαχωρισµό και, όταν 
ενδείκνυται, τη σήµανση των προϊόντων αυτών. Ο επίσηµος κτηνίατρος 
υποχρεούται να διασφαλίσει ότι η επιχείρηση τροφίµων λαµβάνει όλα τα 
αναγκαία µέτρα για να αποφευχθεί η µόλυνση του κρέατος από ειδικά 
υλικά κινδύνου κατά τη σφαγή (συµπεριλαµβανοµένης της 
αναισθητοποίησης) και την αφαίρεση των ειδικών υλικών κινδύνου. 

Υλικά Ειδικού Κινδύνου (ΥΕΚ): οι ιστοί που ορίζονται στο Παράρτηµα 
V του Κανονισµού  999/2001. Υλικά ειδικού κίνδυνου που ανήκουν στην 
κατηγορία 1 (κατά νόµο). Συγκεκριµένα τα ΥΕΚ που προέρχονται από ζώα 
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µε καταγωγή από ένα κράτος µέλος ή µια τρίτη χώρα  µε ελεγχόµενο ή 
απροσδιόριστο κίνδυνο ΣΕΒ είναι : 

ΒΟΟΕΙ∆Η  ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ  

Υλικά ειδικού κινδύνου  Ηλικία Υλικά ειδικού κινδύνου  Ηλικία  

Κρανίο  

συµπ. εγκεφάλου και οφθαλµών  

εκτός κάτω γνάθου  

άνω 12 

µηνών  

Κρανίο  

συµπ. εγκεφάλου και οφθαλµών  

άνω 12 µηνών  

Νωτιαίος µυελός  
άνω 12 

µηνών  
Νωτιαίος µυελός  άνω 12 µηνών  

Σπονδυλική στήλη εκτός  

α) σπονδύλων ουράς,   

β) ακανθωδών και εγκάρσιων 

αποφύσεων αυχενικών, θωρακικών 

και οσφυϊκών σπονδύλων, γ) µέσης 

ιεράς ακρολοφίας και πτερύγων 

ιερού οστού  συµπερ. τα  γάγγλια 

ραχιαίας ρίζας  

άνω 30 

µηνών  
  

Αµυγδαλές  όλα    

Tα τελευταία τέσσερα µέτρα του 

λεπτού εντέρου, το τυφλό και το 

µεσεντέριο  

όλα    
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ΗΛΙΚΙΑ ΒΟΟΕΙ∆ΩΝ (ΣΧΗΜΑΤΙΚΑ) 
 

 

 

Προσδιορισµός ηλικίας αιγοπροβάτων 

Την ηλικία των προβάτων µπορούµε να την προσδιορίσουµε µε βάση τις 
µεταβολές των κοπτήρων. Πρέπει όµως να τονιστεί ότι οι µεταβολές αυτές 
είναι στενά συνδεµένες µε το βαθµό πρωιµότητας του ζώου έτσι 
πραγµατοποιούνται πολύ ενωρίτερα στα πρώιµα ζώα. 

Στη γέννηση τους τα αρνιά των πρώιµων φυλών φέρουν όλους τους 
νεογιλούς («γαλόδοντα»), ενώ εκείνα των φυλών βραδείας αναπτύξεως 
γεννιούνται χωρίς κοπτήρες. Στα δεύτερα οι µέσοι κοπτήρες φυτρώνουν 
µεταξύ 5ης και 7ης ηµέρας από τη γέννηση, οι α' παράµεσοι µεταξύ 12ης 
και 14ης, οι β' παράµεσοι µεταξύ 16ης και 21ης και οι ακραίοι µέχρι την 
28η ήµερα από τη γέννηση. 
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Στην ηλικία των 2 µηνών όλοι οι νεογιλοί κοπτήρες έχουν ελευθερωθεί 
τελείως από τα ούλα. Σε εκείνη των 3 µηνών έχουν καταλάβει την 
κανονική τους θέση, ο ένας πλάι στον άλλο. 

 Ή τριβή των νεογιλών πραγµατοποιείται σε διαφορετική ηλικία, σε 
συνάρτηση µε την πρωιµότητα του ζώου και την ποιότητα του χορηγούµε-
νου σε αυτό σιτηρεσίου. Κατά γενικό κανόνα, αρχίζει για τους µέσους 
γύρω στον 3ο µήνα της ηλικίας και πραγµατοποιείται για όλους γύρω 
στον 8ο.  

Η αντικατάσταση των νεογιλών από τους µόνιµους πραγµατοποιείται σε 
διαφορετική ηλικία, σε συνάρτηση µε την πρωιµότητα. 

Ηλικία (µήνες) στην οποία αντικατασταίνονται οι νεογιλοί κοπτήρες από 
τους µόνιµους. 

 

 Πρώιµα Ζώα µέσης Ζώα Βραδείας 
 ζώα πρωιµότητας Αναπτύξεως 

µέσοι 12 15 18 
α' παράµεσοι 15 24 30 
β' παράµεσοι 18 27 42 
ακραίοι 21 42 51 

 

Ή ισοπέδωση των µόνιµων κοπτήρων πραγµατοποιείται µεταξύ 6ου και 
9ου έτους της ηλικίας. Από το 6ο όµως αρχίζει ή αραίωση τους. 
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                             ΗΛΙΚΙΑ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ (ΣΧΗΜΑΤΙΚΑ) 
 

 

 

 

 

 Σήµανση και απόρριψη 

Τα ειδικά υλικά κινδύνου βάφονται µε χρωστική ουσία ή, κατά 
περίπτωση, καθίστανται αναγνωρίσιµα µε άλλο τρόπο, αµέσως µετά την 
αφαίρεσή τους, και διατίθενται ως ζωικά υποπροϊόντα σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του κανονισµού 1069/2009. Η χρωστική µε την οποία θα πρέπει 
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να χρωµατίζονται τα Υλικά Ειδικού Κινδύνου είναι E 131 PATENT 
BLUE V. 

Κανένα προϊόν βοοειδών ή αιγοπροβάτων που προορίζεται για ανθρώπινη 
κατανάλωση δεν επιτρέπεται να εξέλθει από το σφαγείο πριν η αρµόδια 
αρχή λάβει και δεχθεί τα αποτελέσµατα των δοκιµών. 

5.5. ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΕΛΕΓΧΟ 
Νοµική Βάση: Παράρτηµα I, Τµήµα Ι, Κεφάλαιο ΙΙ, παράγραφος ΣΤ, 
Κανονισµού 854/2004 

1. Ο επίσηµος κτηνίατρος υποχρεούται να διασφαλίσει ότι διενεργούνται 
δειγµατοληψίες και τα δείγµατα ταυτοποιούνται, διεκπεραιώνονται και 
αποστέλλονται στο κατάλληλο εργαστήριο στα πλαίσια: 

α) της παρακολούθησης και του ελέγχου των ζωονόσων και των 
ζωονοσογόνων παραγόντων·  

• Trichinella spp  (Κανονισµός 1375/2015) 
Υπόκεινται σε συστηµατική εξέταση για την ανίχνευση προνυµφών 
Trichinella στα σφαγεία: 

• οι χοίροι συστηµατικής εκτροφής 

• οι χοίροι αναπαραγωγής (χοιροµητέρες και κάπροι),  

• οι χοίροι εκτατικής εκτροφής,  

• οι αγριόχοιροι (εκτρεφόµενοι και άγριοι) 

• τα σφάγια και το κρέας µη απογαλακτισµένων κατοικίδιων χοίρων 

Σφάγια από χοιρίδια ηλικίας κάτω των 5 εβδοµάδων 
απαλλάσσονται από την εξέταση για ανίχνευση Trichinella. 

Τα σφάγια των ζώων που υπόκεινται σε αναλύσεις για ανίχνευση 
προνυµφών Trichinella δεσµεύονται εν αναµονή των αποτελεσµάτων. 

• Salmonella spp ( Παράρτηµα I, Τµήµα ΙV, Κεφάλαιο ΙΧ, 
Κανονισµού 854/2004) 

H αρµόδια αρχή επαληθεύει την ορθή εφαρµογή από τους υπευθύνους 
επιχειρήσεων τροφίµων του κριτηρίου υγιεινής κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας για Salmonella σε σφάγια χοίρων) µε  επίσηµη δειγµατοληψία 
µε τη χρήση της ίδιας µεθόδου και έκτασης για τη δειγµατοληψία όπως 
αυτές που χρησιµοποίησαν οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίµων. 
Τουλάχιστον 49 (2) τυχαία δείγµατα λαµβάνονται σε κάθε σφαγείο κάθε 
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χρόνο. Αυτός ο αριθµός των δειγµάτων µπορεί να µειωθεί σε µικρά 
σφαγεία βάσει αξιολόγησης της επικινδυνότητας· 

β) των ειδικών εργαστηριακών ελέγχων για τη διάγνωση ΜΣΕ 
σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 999/2001 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου  

Ειδικότερα:  

• Αναφορικά µε τα σφάγια βοοειδών ο κτηνίατρος ελέγχει την 
προέλευση και την ηλικία του ζώου  και παίρνει δείγµα από 
σφάγια, που προέρχονται από ζώα άνω των 72 µηνών (βάσει 
διαβατηρίου), τα οποία και εξετάζονται για ΣΕΒ. Σε σφάγια 
ζώων που προέρχονται από τη Βουλγαρία και τη Ρουµανία (ή 
τρίτες χώρες) παίρνει δείγµα από σφάγια άνω των  30 µηνών για 
υγιή ζώα  και άνω των  24 µηνών όταν πρόκειται  για επείγουσα 
σφαγή. Σε περίπτωση κλινικής υποψίας παίρνει δείγµα 
ανεξάρτητα από την ηλικία.  

• Αναφορικά µε τα µικρά µηρυκαστικά λαµβάνεται δείγµα από ζώα 
άνω των 18 µηνών το οποίο εξετάζεται για ΜΣΕ  (βάσει 
οδοντοφυΐας και  εγγράφου VETS 01- εγχειρίδιο ΜΣΕ για µικρά 
µηρυκαστικά) 

 

γ) της ανίχνευσης απαγορευµένων ουσιών ή προϊόντων και του ελέγχου 
των ουσιών που υπόκεινται σε ρυθµίσεις, ιδίως στο πλαίσιο των 
εθνικών σχεδίων για την ανίχνευση καταλοίπων που αναφέρονται στην 
οδηγία 96/23/ΕΚ (ΕΠΕΚ), 

και 

δ) της ανίχνευσης νόσων του καταλόγου Α και, ανάλογα µε την 
περίπτωση, του καταλόγου Β του ∆ΓΕ. 

2. Ο επίσηµος κτηνίατρος υποχρεούται να διασφαλίσει ότι διενεργούνται οι 
τυχόν άλλοι απαιτούµενοι εργαστηριακοί έλεγχοι. (Συµπεριλαµβανοµένων 
των επισήµων δειγµατοληψιών που γίνονται για την επιβεβαίωση του 
συστήµατος αυτοελέγχου  και για έλεγχο συµµόρφωσης µε τον  κανονισµό 
2073/2005) 

5.6. ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ  
Νοµική βάση: Άρθρο 5 Κανονισµού 853/2004 και Παράρτηµα I, Τµήµα Ι, 
ΚεφάλαιοΙΙΙ, , Κανονισµού 854/2004 

Ο επίσηµος κτηνίατρος υποχρεούται να επιβλέπει τη σήµανση 
καταλληλότητας και τα χρησιµοποιούµενα σήµατα. 
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Ο επίσηµος κτηνίατρος υποχρεούται να διασφαλίσει, µεταξύ άλλων, ώστε  
το σήµα καταλληλότητας να επιτίθεται µόνον σε ζώα που έχουν υποβληθεί 
σε επιθεώρηση πριν και µετά τη σφαγή, σύµφωνα µε τον παρόντα 
κανονισµό, και εφόσον δεν συντρέχουν λόγοι να χαρακτηριστεί το κρέας 
ακατάλληλο για κατανάλωση από τον άνθρωπο.  

Το κρέας άγριων θηραµάτων που δεν έχουν υποστεί εκδορά δεν 
επιτρέπεται να φέρει σήµα καταλληλότητας εκτός εάν, µετά την εκδορά σε 
εγκατάσταση χειρισµού θηραµάτων, έχει υποβληθεί σε επιθεώρηση µετά 
τη σφαγή και έχει χαρακτηριστεί κατάλληλο για κατανάλωση από τον 
άνθρωπο.  

Η σήµανση καταλληλότητας πραγµατοποιείται στην εξωτερική επιφάνεια 
του σφαγίου, µε σφραγίδα µελάνης ή µε πύρινη σφραγίδα, και κατά τέτοιον 
τρόπο ώστε, εάν τα σφάγια τεµαχιστούν σε ηµιµόρια ή τεταρτηµόρια ή εάν 
τα ηµιµόρια τεµαχιστούν σε τρία τεµάχια, κάθε τεµάχιο να φέρει σήµα 
καταλληλότητας.  

3. Το σήµα καταλληλότητας πρέπει να έχει σχήµα ωοειδές, πλάτους 
τουλάχιστον 6,5 cm και ύψους τουλάχιστον 4,5 cm, (χρώµα σφραγίδας Ε 
133 Λαµπρό κυανό FCF) να φέρει δε µε πλήρως ευανάγνωστα στοιχεία τις 
ακόλουθες πληροφορίες:  

α) το σήµα πρέπει να φέρει το όνοµα της χώρας, στην οποία βρίσκεται η 
εγκατάσταση, το οποίο µπορεί να αναγράφεται είτε ολογράφως µε 
κεφαλαία είτε ως κωδικός µε δύο γράµµατα, σύµφωνα µε το σχετικό 
πρότυπο ISO.  

Για την Ελλάδα ο κωδικός  είναι:  GR 

β)  το σήµα πρέπει να φέρει τον αριθµό έγκρισης του σφαγείου·  

γ) όταν τίθεται σε σφαγείο εντός της Κοινότητας, το σήµα πρέπει να 
περιλαµβάνει τη συντοµογραφία  EC 

5.7 ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΣΦΑΓΙΩΝ 
 
Όλα τα ευρήµατα της επιθεώρησης πριν και µετά τη σφαγή πρέπει να 
καταγράφονται στο σύστηµα καταγραφής και παρακολούθησης ευρηµάτων 
σφάγιων του ΥπΑΑΤ. Ειδικότερα, για τα βοοειδή συµπληρώνεται µετά τη 

σφαγή το ΗΜΕΡΗΣΙΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΣΦΑΓΗΣ 
ΒΟΟΕΙ∆ΩΝ 

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ∆ΕΛΤΙΟ 
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΣΦΑΓΗΣ ΒΟΟΕΙ∆ΩΝ.docx 
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Η συλλογή των µέσων σήµανσης των σφαγέντων ζώων 
επιβλέπεται από τον υπεύθυνο κτηνίατρο και  η  καταστροφή τους µε 
τρόπο που να αποτρέπεται η επαναχρησιµοποίησή τους (καύση ή 
ανακύκλωση) είναι ευθύνη του σφαγείου.        

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
1.Τεχνική για συγκοµιδή γλωσσών 

Η συγκοµιδή των γλωσσών βοοειδών οποιασδήποτε ηλικίας που 
προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο ή τα ζώα 
πραγµατοποιείται στο σφαγείο µέσω εγκάρσιας τοµής προσθίως της 
γλωσσικής απόφυσης τουσώµατος του υοειδούς οστού, µε εξαίρεση τις 
γλώσσες βοοειδών προερχόµενων από κράτη µέλη µε αµελητέο κίνδυνο 
ΣΕΒ 

2.Τεχνική για τη συγκοµιδή κρέατος από την κεφαλή  

 Για τη συγκοµιδή του κρέατος από την κεφαλή, προτείνεται η χρήση µη 
απορροφητικού βαµβακιού (που χρησιµοποιείται στη µικροβιολογία) µε 
µορφή τολυπίων, διαστάσεων αναλόγων κάθε οπής του κρανίου. 

Στη συνέχεια αποµακρύνεται η κεφαλή από το άγκιστρο και τοποθετείται 
σε πάγκο επεξεργασίας όπου : 

α) αποκολλώνται οι εκφύσεις των µασητήρων (έσω και έξω) από το κρανίο 
και αποχωρίζεται πλήρως η κάτω γνάθος µε τους µύες και τη γλώσσα, ενώ 
παραµένει εντελώς αποστεωµένο το κρανίο, ή 

β) αποµακρύνεται αρχικά το οστό της κάτω γνάθου (αποστεώνεται) χωρίς 
τους µύες, οι οποίοι στη συνέχεια αποκολλώνται από το κρανίο.  

Μεταξύ των δύο τεχνικών προκρίνεται η πρώτη διότι παραµένει το οστό 
της κάτω γνάθου µε τους µύες πάνω του και έτσι ταυτοποιείται το είδος 
του κρέατος και αφετέρου σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι προσφέρονται 
µικρότερες επιφάνειες κρέατος προς επιµόλυνση, αφυδάτωση και 
οξείδωση, δεν αυξάνεται η ποσότητα των προς καύση οστών, αφού η κάτω 
γνάθος, συνοδευόµενη από τα προσκολληµένα κρέατα καταλήγει στο 
κρεοπωλείο όπου και απορρίπτεται µαζί µε τα λοιπά οστά του σφαγίου.  

3. Τεχνική αφαίρεσης των σωµάτων των σπονδύλων και της νωτιαίας 
αύλακος µαζί µε τα σπονδυλικά γάγγλια 
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Η αφαίρεση επιτυγχάνεται µε τοµή διαγώνιο, σε διχοτοµηµένο σφάγιο, η 
οποία διέρχεται άνωθεν της νωτιαίας αύλακος, διαγωνίως προς τον 
κατακόρυφο άξονα του σπονδύλου και εξέρχεται στη θωρακική ή κοιλιακή 
επιφάνεια των σπονδύλων. 

Για να επιτευχθεί η αφαίρεση και των γαγγλίων, χωρίς να απορριφθούν 
µεγάλες ποσότητες κρέατος που αποτελείται από µύες προσκολληµένους 
στους σπονδύλους, προηγείται αποµάκρυνσή τους (αποστέωση) χωρίς να 
ακολουθείται η απόλυτη απόξεση των σωµάτων των σπονδύλων, καθότι τα 
γάγγλια ευρίσκονται στα πλάγια των σπονδυλικών σωµάτων και στο µέσον 
περίπου του προσθοπισθίου άξονά τους. 

Έτσι, στους αυχενικούς σπονδύλους αποµακρύνεται ο επιµήκης 
τραχηλικός µυς, ενώ στους οσφυϊκούς, ο µικρός ψοϊτης µυς. 

Με τον τρόπο αυτό οι απορριπτόµενες ποσότητες κρέατος από κάθε 
ηµιµόριο δεν ξεπερνούν, κατ΄ εκτίµηση, τα 80 γραµµάρια. 

4. Τεχνική αφαίρεσης της σπονδυλικής στήλης µαζί µε τα γάγγλια της 
ραχιαίας ρίζας και του νωτιαίου µυελού βοοειδών  

α) η χρήση παλινδροµικού πριονιού (σέγα) µε λάµα µήκους περίπου 20  µε 
την οποία αποκόπτονται µε διαγώνια τοµή τα σώµατα όλων των 
σπονδύλων, πλην των αυχενικών. Κατόπιν µε τη βοήθεια µαχαιριού 
αποµακρύνονται οι αυχενικοί σπόνδυλοι και οι ακανθώδεις αποφύσεις που 
παρέµειναν (παραλλαγή της παλιότερης τεχνικής µε «βαθύτερο» πριόνισµα 
αυτή τη φορά και σύγχρονη αφαίρεση των ακανθωδών αποφύσεων), 

β) αποκόλληση από τις ακανθώδεις αποφύσεις της ενιαίας µάζας µε τη 
χρήση µαχαιριού καθόλο το µήκος της σπονδυλικής στήλης και κατόπιν µε 
παλινδροµικό πριόνι που τοποθετείται από την εξωτερική επιφάνεια, 
αποκόπτονται οι εγκάρσιες αποφύσεις, που παραµένουν στο σφάγιο και 
αποµακρύνονται οι ακανθώδεις αποφύσεις, µαζί µε τα σώµατα όλων των 
σπονδύλων, µε εξαίρεση τους αυχενικούς, οι οποίοι αποµακρύνονται 
πλήρως µε τη βοήθεια µαχαιριού, 

γ) η χρήση δισκοπρίονου για διενέργεια µιας τοµής µεταξύ ακανθωδών 
αποφύσεων και σωµάτων όλων των σπονδύλων, πλην αυχενικών και 
δεύτερης τοµής µεταξύ των σωµάτων θωρακικών σπονδύλων και 
αντίστοιχων πλευρών, των σωµάτων εγκαρσίων αποφύσεων των οσφυϊκών 
και ιερών σπονδύλων καθώς και τοµή της οσφυοϊεράς άρθρωσης. Κατόπιν 
χρησιµοποιείται µαχαίρι για την αποµάκρυνση των ακανθωδών αποφύσεων 
όπως πιο πάνω. 

Παρατήρηση: 
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Οι εργασίες αυτές πρέπει να πραγµατοποιούνται σε «κρύο» σφάγιο και χώρο 
που εξασφαλίζει συνθήκες εργαστηρίου, ώστε αφενός να «δηµιουργούνται» 
επίπεδες επιφάνειες κρεάτων, χωρίς περιττές εγκοπές, για λόγους αισθητικά 
ελκυστικής εµφάνισης καθώς και µείωσης των παραγόντων που ελαττώνουν 
τον χρόνο συντήρησης του κρέατος και αφετέρου να εξασφαλίζονται 
συνθήκες υγιεινής. 

5. Τεχνική αφαίρεσης του νωτιαίου µυελού από τα πρόβατα µε τη 
µέθοδο της εµφύσησης αέρα µε πίεση στο νωτιαίο σωλήνα. 

Αναφέρεται ότι «η αφαίρεση επιτυγχάνεται µε ευκολία, όταν γίνεται 
αµέσως µετά τον εκσπλαχνισµό, στο ζεστό σφάγιο, µε τοµή του 
µεσοσπονδύλιου διαστήµατος µεταξύ του τελευταίου οσφυϊκού Ο5 και του 
πρώτου ιερού σπονδύλου Ι1.  
Η σπονδυλική στήλη σπάζεται στο σηµείο αυτό και εφαρµόζεται 
ακροφύσιο ελαφρώς κωνικό, το οποίο θα πρέπει να είναι επενδεδυµένο µε 
λάστιχο ή ταινία από τεφλόν, για την καλύτερη εφαρµογή στον αυλό και 
εµφυσάται αέρας µε πίεση 10 ατµοσφαιρών τουλάχιστον. Τότε ο νωτιαίος 
µυελός εξέρχεται µονοκόµµατος από την οπή του άτλαντος. Πρέπει να 
λαµβάνεται πρόνοια για την ύπαρξη δοχείου κάτω από το σφάγιο για την 
συλλογή του υλικού.  
Εάν υπάρξουν δυσκολίες στην εξαγωγή, διευκολύνει την κατάσταση η 
αποκοπή του αυχενικού συνδέσµου, οπότε η σπονδυλική στήλη 
ευθειάζεται απολύτως.  
Μπορείτε να εφαρµόσετε σαν εναλλακτική  µέθοδο αφαίρεσης του 
νωτιαίου µυελού των προβάτων την εµφύσηση αέρος στο νωτιαίο σωλήνα.  
Για την επιβεβαίωση της σωστής εφαρµογής της ανωτέρω µεθόδου, ένα 
σφάγιο στα δέκα θα πρέπει, σαν πάγια πρακτική, να διχοτοµείται. Για την 
επιβεβαίωση της σωστής εφαρµογής, την αντιµετώπιση περιπτώσεων 
βλάβης του πιεστικού µηχανήµατος, ακόµη και τα σφαγεία τα οποία θα 
υιοθετήσουν τη µέθοδο αυτή, αλλά και για την διαπίστωση της σωστής 
αφαίρεσης των υλικών ειδικού κινδύνου από σφάγια που φθάνουν από 
άλλους χώρους αποστολής, θα πρέπει να διαθέτουν πριόνι διχοτόµησης.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

Μεθοδολογία κρεοσκοπικής εξέτασης αιγοπροβάτων στο σφαγείο 
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Εικόνα 1: Πρόβατο, λεµφογάγγλια κεφαλής. (1) µέσο οπισθοφαρνγγικό λεµφογάγγλιο, που 
βρίσκεται πίσω από τους µύες του φάρυγγα, (2) πλευρικό οπισθοφαρυγγικό λεµφογάγγλιο, που 
βρίσκεται στον λιπώδη ιστό του κρανιακού µέρους του λαιµού, (3) υπογνάθιο λεµφογάγγλιο, (4) 
παρωτιδικό λεµφογάγγλιο, (5) οισοφάγος, (6) τραχεία. 
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Εικόνα 2: Πρόβατο παρωτιδικό λεµφογάγγλιο, οπτική εξέταση. Το λεµφογάγγλιο 
εντοπίζεται µεταξύ του µασητήρα µυός και του εξωτερικού ακουστικού πόρου. (1) 
ακουστικός πόρος, (2) παρωτιδικό λεµφογάγγλιο, (3) εξωτερικός µασητήρας.
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Εικόνα 3: Πρόβατο: οπτική εξέταση της τραχείας, 
του οισοφάγου, και ψηλάφηση των πνευµόνων. (1) 
Τραχεία, (2) οισοφάγος, (3) αριστερός πνεύµονας, (4) δεξιός 
πνεύµονας. 

 

Εικόνα 4: Πρόβατο Αριστερό τραχειοβρογχικό 
Λεµφογάγγλιο, ψηλάφηση. (1) αορτικό τόξο, (2) αριστερό 
τραχειοβρογχικό λεµφογάγγλιο, (3) αριστερός πνεύµονας, (4) 
δεξιός πνεύµονας. 
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Εικόνα 5: Πρόβατο  Άνω τραχειοβρογχικό λεµφογάγγλιο, ψηλάφηση. (1) άνω 
τραχειοβρογχικό λεµφογάγγλιο, (2) κορυφαίος λοβός δεξιού πνεύµονα, (3) δευτερεύων λοβός,(4) 
µέσος λοβός, (5) καρδιά, (6) θύµος αδένας. 
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Εικόνα 6: Μεσοπνευµόνια λεµφογάγγλια. ψηλάφηση
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Εικόνα 7: Πρόβατο, καρδιά, τρόπος ανοίγµατος. Κρατώντας την καρδιά από τον 
δεξιό κόλπο, κάνουµε τοµή ξεκινώντας από την αρχή της αορτής και της 
πνευµονικής αρτηρίας µέχρι την κορυφή της καρδιάς.  

(1)∆εξιός κόλπος, (2) αορτή, (3) θύµος αδένας, (4) δεξιά κοιλία, (5) αριστερή επιµήκης 
µεσοκοιλιακή αύλακα, (6) αριστερή κοιλία, (7) δεξιός πνεύµονας, (8) αριστερός πνεύµονας. 
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Εικόνα 8: Πρόβατο: καρδιά, κοιλίες και µεσοκοιλιακό διάφραγµα, οπτικός έλεγχος. 
(1) δεξιός κόλπος, (2) αορτή, (3) πνευµονική αρτηρία, (4) δεξιά κοιλία, (5) µεσοκοιλιακό 
διάφραγµα, (6) αριστερή κοιλία, (7) θύµος αδένας 
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Εικόνα 10: Πρόβατο, ήπαρ: τοµή της στοµαχικής πλευράς. 
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Εικόνα 11: γαστρικά λεµφογάγγλια, ψηλάφηση. (1)µεγάλη κοιλία, (2) 
οισοφάγος, (3) κεκρύφαλος, (4) εχίνος, (5) ήνυστρο, (6) κολπικό λεµφογάγχλιο, (7) 
λεµφογάγγλιο µεγάλης κοιλίας, (8) δεξιά στοµαχική αρτηρία. 
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Εικόνα 12: Πρόβατο:µεσεντερικά λεµφογάγγλια,  νηστιδικά,  κόλου  και τυφλού. (1) 
µεσεντέρια λεµφογάγγλια, (2) λεµφογάγγλια κόλου, (3) λεµφογάγγλια τυφλού, (4) λεπτό έντερο, (5) 
ειλεός, (6) τυφλό, (7) σπειροειδές κόλον, (8) άνω µεσεντερική αρτηρία.
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Εικόνα 13: πρόβατο, σπλήνας, ψηλάφηση 

Εικόνα 14: πρόβατο, νεφρός και νεφρικό λεµφογάγγλιο, ψηλάφηση. (1) νεφρός, (2) 
νεφρικό λεµφογάγγλιο, (3) επινεφριδικός αδένας, (4) κοίλη φλέβα, (5) κοιλιακό τοίχωµα, (6) 
διάφραγµα. 
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Εικόνα 16: πρόβατο, γεννητικά όργανα θηλυκού, οπτική εξέταση. 
Εικόνα 17: πρόβατο. νεαρό θηλυκό, µαστός και µαστικά λεµφογάγγλια, 
οπτικός έλεγχος. (1) µαστός, (2) µαστικά λεµφογάγγλια 
 
 
 

Εικόνα 15: αµνός, γεννητικά όργανα αρσενικού, οπτικός έλεγχος. (1) άρχεις, (2) πέος. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

Μεθοδολογία κρεοσκοπικής εξέτασης βοοειδών στο σφαγείο 
 

 

 

Εικόνα 2 : Βοοειδές, λεµφογάγγλιο υπογνάθιο. Βρίσκεται πλησίον της γωνίας της 
γνάθου, συνδεδεµένο µε την πλευρική επιφάνεια του γναθικού σιελογόνου αδένα. 
∆ιάφοροι τρόποι αποµάκρυνσης της κεφαλής, µπορούν να αφήσουν το 
λεµφογάγγλιο κολληµένο στο σφάγιο. (1) γνάθος (2) υπογνάθιο λεµφογάγγλιο (3) 
γναθικός αδένας

 

Εικόνα 1: Βοοειδές : Αίµα, οπτική εξέταση. 

 



[111]

 

 

Εικόνα 4 : Βοοειδές: Μέσα οπισθοφαρυγγικά λεµφογάγγλια: εµφανίζονται ύστερα 
από εγκάρσια τοµή των φαρυγγικών µυών. 

(1) Μέσα οπισθοφαρυγγικά λεµφογάγγλια (2) γλώσσα (3) υοειδές οστούν. 

 
Εικόνα 3: Βοοειδές, κεφάλι. Για να φθάσουµε εύκολα στα µεσαία 
οπισθοφαρυγγικά λεµφογάγγλια κάνουµε σε κάθε µία πλευρά, µία 
βαθιά τοµή µεταξύ της κάτω γνάθου και του υοειδούς οστού 
χαµηλώνοντας το τελευταίο πιέζοντας δυνατά στη βάση της γλώσσας. 
(1)κάτω γνάθος (2)υοειδές οστούν (3) βάση της γλώσσας.
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Εικόνα 5: Βοοειδές, πλάγιο οποσθοφαρυγγικό λεµφογάγγλιο. Εάν η αποµάκρυνση 
του κεφαλιού έγινε µε σωστό τρόπο, εντοπίζεται στον λιπώδη και αδενικό ιστό 
ευρισκόµενο σε αντιστοιχία µε τον κλάδο στήριξης της γνάθου. 

(1) πλάγιο οπισθοφαρυγγικό λεµφογάγγλιο (2) ακουστικός πόρος (3) παρωτιόικό λεµφογάγγλιο. 

 

Εικόνα 6: Βοοειδές: παρωτιδικό λεµφογάγγλιο. Βρίσκεται µεταξύ του ακουστικού 
πόρου και του εξωτερικού µασητήρα. 
(1) παρωτιδικό λεµφογάγγλιο, (2) ακουστικός πόρος, (3) εξωτερικός µασητήρας.
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Εικόνα 8:Μόες εσωτερικών 
µασητήρων τοµές.

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 7:Μύες εξωτερικών 
µασητήρων. Παράλληλες τοµές. 

 

Εικόνα 9: Βοοειδές, γλώσσα, ψηλάφηση 
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Εικόνα 10: Βοοειδές, αµυγδαλές: εµφανίζονται τέµνοντας την µαλακή υπερώα. (1) 
άνω γνάθος, (2) αµυγδαλές, (3) γλώσσα, (4) µαλακή υπερώα. 

Εικόνα 11: Βοοειδές, αµυγδαλές,  αφαίρεση. Γίνεται πλευρική τοµή του ισθµού των 
σιαγόνων κοντά στην ένωση της µαλακής υπερώας. Η χρήση γάντζου διευκολύνει την 
επέµβαση. (1) άνω γνάθος, (2) µαλακή υπερώα και αµυγδαλές, (3)επιγλωττίδα, (4) γλώσσα.
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Εικόνα 13: Βοοειδές, οισοφάγος, ψηλάφηση 
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Εικόνα 14 : Βοοειδές, αριστερό τραχειοβρογχικό λεµφογάγγλιο: βρίσκεται κάτω από 
το αορτικό τόξο. Για να προσεγγιστεί συνιστάται η τοµή της αορτής, µετακινώντας 
την κατόπιν αριστερά. Μεταξύ της τραχείας και του άνω λοβού του αριστερού 
πνεύµονα φαίνεται το λεµφογάγγλιο, συχνά βυθισµένο σε λίπος. (1) αορτή, (2) αριστερό 
τραχειοβρογχικό λεµφογάγγλιο,(3) άνω αριστερόςλοβός,(4) άνω δεξιόςλοβός, (5) οισοφάγος, (6) 
τραχεία 
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Εικόνα 15: Βοοειδές, κορυφαίο τραχειοβρογχικό λεµφογάγγλιο: βρίσκεται στην γωνία 
που σχηµατίζεται από την τραχεία και τον άνω λοβό του δεξιού πνεύµονα. (1) οισοφάγος, 
(2) αορτή, (3) αριστερό τραχειοβρογχικό λεµφογάγγλιο, (4) δεξιάς κορυφαίος λοβός, (5) δεξιός άνω 
λοβός, (6) αριστερός άνω λοβός. 
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Εικόνα 16: Βοοειδές, ∆εξιό τραχειοβρογχικό λεµφογάγγλιο: Βρίσκεται πάνω στην 
τραχεία, στην πλευρά που βρίσκεται µεταξύ του µεσαίου και του άνω λοβού του 
δεξιού πνεύµονα. Μπορεί να είναι µικροσκοπικό ή να λείπει ολοκληρωτικά. (1) 
άνω δεξιός λοβός, (2) δεξιό τραχειοβρογχικό λεµφογάγγλιο, (3) µέσος λοβός, (4) δεξιός 
διαφραγµατικός λοβός. 
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Εικόνα 17: Βοοειδές, µέσο τραχειοβρογχικό λεµφογάγγλιο: Μετακινώντας µε δύναµη 
στ' αριστερά την αορτή και τον οισοφάγο, το βρίσκουµε στο ύψος της διχάλας της 
τραχείας κοντά στην γωνία που σχηµατίζεται από τους κυρίως βρόγχους. Μπορεί να 
είναι µικρής διάστασης ή να λείπει ολοκληρωτικά. (1) οισοφάγος, (2) αορτή, (3) διακλάδωση 
(διχάλα)τραχείας, (4)µέσο τραχειοβρογχικό λεµφογάγγλιο, (5) αριστερός βρόγχος, (6) δεξιάς βρόγχος.
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Εικόνα 18: Βοοειδές, Μέσο µεσοπνευµόνιο λεµφογάγγλιο. (1) αορτή, (2) µέσο 
µεσοπνευµόνιο λεµφογάγγλιο, (3) άνω λοβός αριστερού πνεύµονα, (4) άνω λοβός δεξιού πνεύµονα. 
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Εικόνα 19: Βοοειδές: Ουραίο µεσοπνευµόνιο λεµφογάγγλιο. 
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Εικόνα 20: Βοοειδές,Τραχεία και Εικόνα 21: Βοοειδές, πνεύµονες: τοµές. 
κυριότερες διακλαδώσεις των 
βρόγχων, άνοιγµα. (1)τραχεία, (2) 
διακλαδώσεις των βρόγχων. 
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Εικόνα 22: Βοοειδές, περικάρδιο, οπτική εξέταση και άνοιγµα. (1) θύµος αδένας, (2) 
περικάρδιο, (3) πρόσθιο τµήµα άνω λοβού του αριστερού πνεύµονα, (4) οπίσθιο τµήµα τον άνω λοβού 
του αριστερού πνεύµονα, (5) αριστερός διαφραγµατικός λοβός. 
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Εικόνα 23: Βοοειδές, καρδιά και περικάρδιο, οπτική εξέταση. (1) περικάρδιο, (2) καρδιά, 
(3) θύµος αδένας. 
 
 
Εικόνα 24: Βοοειδές, καρδιά, τρόπος ανοίγµατος. Κρατάµε από τον δεξιό κόλπο και 
γίνεται τοµή από την βάση της πνευµονικής αρτηρίας µέχρι την κορυφή του 
οργάνου. (1) δεξιός κόλπος, (2) αρχή της πνευµονικής αρτηρίας (κρύβεται από τον θύµο αδένα), (3) 
δεξιά κοιλία, (4) µεσοκοιλιακή επιµήκης αριστερή αύλακα, (5) αριστερή κοιλία
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Εικόνα 25: Βοοειδές, κοιλίες και µεσοκοιλιακό διάφραγµα, οπτική εξέταση. (1) δεξιά 
κοιλία, (2) µεσοκοιλιακό διάφραγµα, (3) αριστερή κοιλία. 

Εικόνα 26: ∆ιάφραγµα οπτική εξέταση          Εικόνα 27: Ήπαρ, ψηλάφηση 
(1) τενοντώδης µοίρα, (2) µυώδης µοίρα. 
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Εικόνα 28: Βοοειδές, πυλαία λεµφογάγγλια.  Κατά την φάση του εκσπλαχνισµού, 
µπορεί να παραµείνουν ενωµένα στον γαστρεντερικό σωλήνα. (1) γαστρική πλευρά 
του ήπατος, (2) πυλαία λεµφογάγγλια. (3) ουραίος λοβός, (4) χοληδόχος κύστη.
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Εικόνα 29:  Ήπαρ, τοµή της γαστρικής (κοιλιακής) 
επιφάνειας. Γίνεται κρατώντας το όργανο από τον 
αριστερό τριγωνικό σύνδεσµο. 

 

Εικόνα 30: Ήπαρ,  τοµή της βάσης του ουραίου 
λοβού. (1) ουραίος λοβός, (2) χοληδόχος κύστη. 
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Εικόνα 31: Παγκρεατικά λεµφογάγγλια, ψηλάφηση. (1) δωδεκαδάκτυλο, (2) πάγκρεας, (3) 
παγκρεατικά λεµφογάγγλια. 

 

 

Εικόνα 32: Γαστρικά λεµφογάγγλια ( εχίνου και ηνύστρου ) οπτική εξέταση. (1) εχίνος, 
(2) λεµφογάγγλιο του βιβλίου, (3) ήνυστρο, (4) λεµφογάγγλιο του ηνύστρου.
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Εικόνα 33: Γαστρεντερικός σωλήνας, µεσεντέριο, µεσεντέρια λεµφογάγγλια 
(νήστιδας). (1) µεσεντέρια λεµφογάγγλια, (2) Λεπτό έντερο, (3) σπειροειόές κόλον. 

Εικόνα 34: Μεσεντερικά λεµφογάγγλια, ψηλάφηση. (1) κόλον, (2) λεµφογάγγλια κόλου, (3) 
µεγάλη κοιλία. 
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Εικόνα 36: Νεφρός και νεφρικό λεµφογάγγλιο: Το 
νεφρικό λεµφογάγγλιο είναι εγκαταστηµένο στο 
περινεφρικό λίπος κοντά στο στόµιο. (1) νεφρικό 
λεµφογάγγλιο, (2) νεφρός, (3) τοµή επινεφριδίου αδένα.

 

Εικόνα 35: Σπλήνα,ψηλάφηση. 
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Εικόνα 37: Π/.ευµο και περιτόναιό 
Οπτική εςεταση 

Εικόνα 38: Μήτρα, οπτική εξέταση. (1) σώµα της µήτρας, (2) σάλπιγγες της µήτρας, (3) 
ωοθήκες, (4) ουροδόχος κύστη.
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Εικόνα 39: Μαστός, ψηλάφηση. (1) µαστικός αδένας, (2) 
µαστικά λεµφογάγγλια 

Εικόνα 40:Μαστός: Άνοιγµα µέχρι τους γαλακτοφόρους µαστούς. (1) µαστικό παρέγχυµα, (2) 
γαλακτοφόροι πόροι. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV 

                            Μεθοδολογία κρεοσκοπικής εξέτασης χοίρων στο σφαγείο 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 1: Χοίρος , Υπογνάθιο λεµφογάγγλιο (ή γναθικό). Μετά την τοµή του λαρυγγιού και την 
διαδοχική αφαίρεση της γλώσσας, το λεµφογάγγλιο φαίνεται δίπλα στον γναθικό σιελογόνο αδένα. Η 
τοµή γίνεται πιο εύκολα µε την χρήση µικρού γάντζου. (1) γναθικό λεµφογάγγλιο, (2) γναθικός αδένας, (3) 
θύµος αδένας, (4) αµυγδαλές.
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Εικόνα 2: Χοίρος. Υπογνάθιο λεµφογάγγλιο. 
∆ιαφορετικές τεχνικές αφαίρεσης της γλώσσας µπορεί 
να προκαλέσει την αποµάκρυνση του υπογνάθιου 
λεµφογάγγλιου από το κεφάλι. Στην περίπτωση αυτή, η 
αναζήτηση του λεµφογάγγλιου γίνεται στον διπλανό 
λιπώδη ιστό. (1) υπογνάθιο λεµφογάγγλιο, (2) γλώσσα, (3) 
αµυγδαλές, (4) επιγλωττίδα. 

 

Εικόνα 3. Χοίρος,  αµυγδαλές. Βρίσκονται σε αντιστοιχία µε την µαλακή 
υπερώα και αφαιρούνται εύκολα µε την χρήση κατάλληλου γάντζου. (1) 
Αµυγδαλές, (2) γναθικός αδένας, (3) θύµος αδένας, (4) υπογνάθιο λεµφογάγγλιο.
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Εικόνα 4: Χοίρος, Αµυγδαλές. ∆ιάφορες Εικόνα 5 : Χοίρος, αµυγδαλές, Αφαίρεση. 
τεχνικές σφαγής, µπορούν να προκαλέσουν την 
µερική ή ολική αφαίρεση µαζί µε την γλώσσα. (1) Επιγλωττίδα, (2) Γλώσσα, (3)αµυγδαλές 

(1) επιγλωττίδα, (2) Αµυγδαλές, (3) Βάση της 
γλώσσας. 

 

 

 

Εικόνα 6: Πνεύµονες,  ψηλάφηση 
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Εικόνα 7: Αριστερό τραχειοβρογχικό λεµφογάγγλιο και κάτω µεσοθοράκιο. Το τραχειοβρογχικό 
λεµφογάγγλιο αποκαλύπτεται τραβώντας προς τα αριστερά το τόξο της αορτής. Το κάτω 
µεσοθοράκιο λεµφογάγγλιο βρίσκεται µεταξύ του αορτικού τόξου και του οισοφάγου, αλλά συχνά 
είναι συνδεδεµένο µε το αριστερό τραχειοβρογχικό λεµφογάγγλιο. 

(1) Αριστερό τραχειοβρογχικό λεµφογάγγλιο, (2) ακραίο µεσοθοράκιο λεµφογάγγλιο, (3) αορτικό τόξο, (4) 
οισοφάγος, (5) αορτοθσρακικάλεµφογάγγλια, (6) αριστερός πνεύµονας, (7) ∆εξιός πνεύµονας.
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Εικόνα 8: Άνω τραχειοβρογχικό λεµφογάγγλιο: Βρίσκεται στην γωνία που σχηµατίζεται από την τραχεία 
και τον δεξιό κορυφαίο λοβό. 



[107]

 

 

 

Εικόνα 9:Λεµφογάγγλια τραχειοβρογχικά 
µέσο και δεξιό. Το µέσο τραχειοβρογχικό 
λεµφογάγγλιο εντοπίζεται στην γωνία που 
σχηµατίζεται από την διχάλα της τραχείας, 
τραβώντας µε δύναµη προς τα αριστερά την 
αορτή και τον οισοφάγο. Το δεξί 
τραχειοβρογχικό λεµφογάγγλιο είναι 
τοποθετηµένο µεταξύ του κορυφαίου λοβού 
και του µέσου λοβού του δεξιού πνεύµονα. 

 

Εικόνα 10: ∆εξιό τραχειοβρογχικό 
λεµφογάγγλιο. Συνήθως είναι προσιτό µόνο 
µετά την αποµάκρυνση του κορυφαίου 
λοβού. 

(1) δεξιό τραχειοβρογχικό λεµφογάγγλιο, (2) άνω 
τραχειοβρογχικό λεµφογάγγλιο, (3) βρόγχος 
επιαρτιριακός, (4) κορυφαίος λοβός του δεξιού 
πνεύµονα.

 

(1) Αορτή, (2) οισοφάγος (3) ∆ιχάλα της 
τραχείας, (4)Μέσο τραχειοβρογχικό 
λεµφογάγγλιο, (5) δεξιό τραχειοβρογχικό 
λεµφογάγγλιο, (6) αριστερός πνεύµονας, (7) 
δεξιός πνεύµονας.
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Εικόνα 11:Σύµπλεγµα τραχειοβρογχικών λεµφογαγγλίων, όπως εµφανίζονται µετά την 
αποµάκρυνση του κορυφαίου δεξιού λοβού και την αποκόλληση από τους πνεύµονες των 
κυριότερων βρόγχων. (1) αριστερό τραχειοβρογχικό λεµφογάγγλιο και κάτω πνευµονικό διάφραγµα, (2) 
άνω τραχειοβροχικό λεµφογάγγλιο, (3) δεξιό τραχειοβρογχικό λεµφογάγγλιο, (4) µέσο τραχειοβρογχικό 
λεµφογάγγλιο, (5) τραχεία, (6) επιαρτηριακός βρόγχος, (7) αριστερός βρόγχος, (8) δεξιός βρόγχος. 
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Εικόνα 12: Άνω µεσοθωρακικά λεµφογάγγλια. Συχνά είναι 
κρυµµένα από πήγµατα αίµατος που σχηµατίζονται µετά 
από την αφαίµαξη. (1) άνω µεσοθωρακικά λεµφογάγγλια, (2) 
βραγχειοκεφαλικός κορµός της αορτής, (3) άνω τραχειοβρογχικό 
λεµφογάγγλιο, (4) κορυφαίος λοβός δεξιού πνεύµονα. 

 

Εικόνα 13:Τραχεία και κυριότερες διακλαδώσεις των βρόγχων, άνοιγµα (1) 
Τραχεία, (2) διακλαδώσεις βρόγχων, (3) αριστερό τραχειοβρογχικό λεµφογάγγλιο, (4) 
µέσο τραχειοβρογχικό λεµφογάγγλιο, (5) αριστερός πνεύµονας, (6) δεξιός πνεύµονας 
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Εικόνα 16: Καρδιά: τρόπος τοµής. (1) ∆εξιός 
κόλπος, (2) πνευµονική αρτηρία, (3) αορτή, (4) φλέβα 
µεγάλης καρδιάς, (5) δεξιά κοιλία, (6) αριστερή 

επιµήκης µεσοκοιλιακή αύλακα (7) αριστερή κοιλία, (8) αριστερός κόλπος, (9) κορυφαίος λοβός του αριστερού πνεύµονα.

 
Εικόνα 14:Πνεύµονες, τοµή 

Εικόνα 15: Περικάρδιο και καρδιά, οπτική εξέταση. 
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∆ιαφµαγµα: οπτική 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
Εικόνα 17:Κοιλία και µέσο κοιλιακό διάφραγµα, οπτική εξέταση. (1) δεξιά 
κοιλία, (2) µέσο κοιλιακό διάφραγµα, (3) αριστερή κοιλία, (4) πνευµατική αρτηρία.

Εικόνα 18: ∆ιάφραγµα, οπτική εξέταση. (1) τενοντώδες 
τµήµα (2) µυϊκό τµήµα 
 
Εικόνα 19: Ήπαρ, ψηλάφηση 
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Εικόνα 20: Χοίρος: πυλαία λεµφογάγγλια. Τα 
πυλαία λεµφογάγγλια, στην φάση του 
εκσπλαχνισµού, συχνά αφαιρούνται µαζί µε τον 
γαστρεντερικό σωλήνα. 

 

Εικόνα 21: Χοίρος: Στοµαχικά και πυλαία λεµφογάγγλια. Τα στοµαχικά 
λεµφογάγγλια, τρία ή τέσσερα σε αριθµό, βρίσκονται κοντά στο εκκόλπωµα του 
στοµάχου. Όταν τα πυλαία λεµφογάγγλια δεν αφαιρούνται µαζί µε το συκώτι, 
βρίσκονται στην µικρή κοιλότητα του στοµάχου, στα πλάγια της πυλαίας φλέβας. (1) 
πυλαία λεµφογάγγλια, (2) πυλαία φλέβα, (3) πάγκρεας, (4) δωδεκαδάκτυλο, (5) λεµφογάγγλια 
παγκρεοδωδεκαδακτυλικά,(6) στοµαχικά λεµφογάγγλια, (7) οισοφάγος, (8) τυφλό έντερο.
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Εικόνα 22: Χοίρος: Μεσεντέρια λεµφογάγγλια : ψηλάφηση. (1) νηστιδικό, (2) µεσεντέρια 
λεµφογάγγλια, (3) κόλον. 
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Εικόνα 23: Μεσεντέρια λεµφογάγγλια. Βρίσκονται κοντά στην απόληξη του 
ειλεού στο τυφλό. (1) τυφλό, (2) ειλεός, (3) λεµφογάγγλια ειλεοκολιτικά, (4) κόλον. 

Εικόνα 24: Σπλήνας, ψηλάφηση. 
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Εικόνα 25:Νεφρός και νεφρικό λεµφογάγγλιο, οπτική 
εξέταση. Το λεµφογάγγλιο, βρίσκεται στο περινεφρικό 
λίπος, µεταξύ του στοµίου του νεφρού και της 
σπονδυλικής στήλης, και µπορεί να έχει πολύ µικρές 
διαστάσεις. (1) νεφρός, (2) νεφρικό λεµφογάγγλιο. 

 

 

 

Εικόνα 26: Πλευρά και περιτόνεο, οπτική εξέταση 
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Εικόνα 27: γεννητικά όργανα θηλυκού. (1) Σώµα της µήτρας, (2) κέρατα της µήτρας, (3) 
ωοθήκες, (4) σάλπιγγα µήτρας,(5) λεµφογάγγλιο µήτρας, (6) πλατύς σύνδεσµος της µήτρας, (7) 
ουροδόχος κύστη, (8) κόλπος, (9) ορθό. 
 

 

Εικόνα 28: οπτικός έλεγχος των 
µαστών και τοµή των επιφανειακών 
βουβωνικών λεµ φογάγγλειων. (1) 
λεµφογάγγλιο βουβωνικό, (2) µαστός. 

Εικόνα 29: Χοίρος, άνοιγµα της 
άρθρωσης και εξέταση του αρθρικού 
υγρού.
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ιστός του κοιλιακού τοιχώµατος µετά την 
αποκόλληση, (4) ψοϊκός µύς. 
 
Εικόνα 31: Χοίρος: λήψη τεµαχίου 
της στήλης του διαφράγµατος για 
την αναζήτηση 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 30:Εξέταση των προσαγωγών µυών 
του µηρού, των µυών των κοιλιακών 
τοιχωµάτων και των ψοϊκών µυών, µετά από 
αποκόλληση του λιπώδους ιστού. (1) κοιλιακοί 
µύες, (2) προσαγωγοίµύες του µηρού, (3) λιπώδης
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