
ΕΛΕΓΧΟ ΖΩΟΣΡΟΦΩΝ

Παναγιώτα οφοκλέους

Λειτουργός Γεωργίας Α΄

Αν. Προϊσταμένη Κλάδου Ελέγχου Ζωοτροφών



 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ Διεύθυνση

- Διευθύντρια

- Πρώτος Λειτουργός Γεωργίας

Σσαπατσούλης Δημήτρης 

Λειτουργός Γεωργίας-

Επιθεωρητής Ζωοτροφών 

στο BIP Λεμεσού

Δημητρίου Αντρέας

Λειτουργός Γεωργίας –

Επιθεωρητής Ζωοτροφών

Μιχαήλ Χριστόφορος 

Εκτ. Κτηνοτροφ. 

Λειτουργός –

Επιθεωρητής 

Ζωοτροφών

Ζιντίλας 

Κωνσταντίνος

Εκτ. Κτηνοτροφ. 

Λειτουργός –

Επιθεωρητής 

Ζωοτροφών

Παναγιώτα οφοκλέους

Αν. Προϊσταμένη Κλάδου 

Ελέγχου Ζωοτροφών

Ηλία Νίκος

Λειτουργός Γεωργίας Α΄

Αδάμου Έλενα –
Επιθ. Γεωργίας



 Υπάγεηαη ζην Υπνπξγείν Γεσξγίαο Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο θαη Πεξηβάιινληνο 

 Αξκόδηα Αξρή εθαξκνγήο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηηο 

δσνηξνθέο. 

 Ζ λνκνζεζία απνηειείηαη από:
 ηνλ πεξί Εσνηξνθώλ θαη Πξνζζεηηθώλ ησλ Εσνηξνθώλ 

(Έιεγρνο Πνηόηεηαο, Πξνκήζεηαο θαη Φξήζεσο) 13(Η) ηνπ 

1993 θαη ηηο εθάζηνηε ηξνπνπνηήζεηο ηνπ, θαζώο θαη ηνπο 

ζρεηηθνύο Καλνληζκνύο 

 ηε ζρεηηθή Κνηλνηηθή Ννκνζεζία.



 Ζ λνκνζεζία γηα ηηο Εσνηξνθέο θαη ηα Πξνζζεηηθά 
ησλ Εσνηξνθώλ ξπζκίδεη θαη ειέγρεη ζέκαηα  πνπ 
αθνξνύλ:
◦ Δηζαγσγή

◦ Παξαζθεπή

◦ Σπζθεπαζία

◦ Σήκαλζε 

◦ Δκπνξία 

◦ Φξήζε 

όισλ ησλ  πιηθώλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ δηαηξνθή ησλ 
δώσλ 

 Δμαηξνύληαη νη θαξκαθνύρεο δσνηξνθέο  πνπ 
ειέγρνληαη από ην Τκήκα Κηεληαηξηθώλ Υπεξεζηώλ



 Οη επίζεκνη έιεγρνη θαιύπηνπλ όια ηα είδε δσνηξνθώλ ζε όια
ηα ζηάδηα παξαγσγήο θαη εκπνξίαο:
◦ Πξώηεο ύιεο
◦ Σύλζεηεο Εσνηξνθέο
◦ Απηνύζηα πξνζζεηηθά
◦ Πξνκίγκαηα

 Οη έιεγρνη πξαγκαηνπνηνύληαη:
◦ Σηελ πξσηνγελή παξαγσγή
◦ Σηα ζεκεία παξαζθεπήο δσνηξνθώλ
 Κηελνηξνθηθέο κνλάδεο

 Δκπνξηθνί Μύινη

◦ Σηα ζεκεία εκπνξίαο δσνηξνθώλ
 Δλδηάκεζνη

 Δκπνξηθνί Μύινη

 Καηαζηήκαηα Ληαληθήο Πώιεζεο

◦ Σηα ζεκεία εηζόδνπ ηεο Γεκνθξαηίαο
 Ληκάληα

 Αεξνδξόκην

 Ταρπδξνκείν



 Έιεγρνο πξναπαηηνύκελσλ γηα εγγξαθή ή έγθξηζε
◦ Σπκκόξθσζε κε ηνλ Κνηλνηηθό Καλνληζκό (ΔΚ) 178/2002

◦ Σπκκόξθσζε κε ηνλ Κνηλνηηθό Καλνληζκό (ΔΚ) 183/2005

 Έιεγρνο γξαπηήο δήισζεο (ζήκαλζεο)
◦ Σπκκόξθσζε κε ηνλ Κνηλνηηθό Καλνληζκό (ΔΚ) 767/2009 

 Αλαγξαθή Υπνρξεσηηθώλ Γειώζεσλ

 Αλαγξαθή Υπνρξεσηηθώλ Σηνηρείσλ ζήκαλζεο

 Αλαγξαθή Υπνρξεσηηθώλ Πξνζζεηηθώλ

◦ Σπκκόξθσζε κε ηνλ Κνηλνηηθό Καλνληζκό (ΔΚ) 1831/2003

 Αλαγξαθή πνζνζηνύ πξνζζεηηθώλ θαη όηη ζπλάδνπλ κε ηνπο όξνπο 
έγθξηζεο ηνπο

 Έιεγρνο ζπλζεθώλ απνζήθεπζεο 

 Έιεγρνο ρξήζεο ησλ δσνηξνθώλ 

 Έιεγρνο ζπζηεκάησλ ειέγρσλ (HACCP)



 Σηα ζεκεία Δηζόδνπ 
◦ Γηα πιηθά από ηξίηεο ρώξεο
 100% έιεγρνο

 έιεγρνο εγγξάθσλ 

 Ταπηόηεηαο 

 Φπζηθόο έιεγρνο
 δεηγκαηνιεςία 

 αλάινγα από ηε ρώξα πξνέιεπζεο ηνπ πιηθνύ 

 ηνπο θηλδύλνπο πνπ ζπλδένληαη κε δηάθνξα πιηθά

 ηνπο ειέγρνπο πνπ έρεη δηελεξγήζεη ε επηρείξεζε δσνηξνθώλ πνπ εηζάγεη ηα πιηθά

 ηηο εγγπήζεηο πνπ έρεη ρνξεγήζεη ε αξκόδηα αξρή ηεο ηξίηεο ρώξαο θαηαγσγήο

 Πιεξνθνξίεο κε βάζε ην ζύζηεκα RASFF

 Καλνληζκόο (ΔΚ) 669/2009

 Υπάξρνπζα εκπεηξία

◦ Γηα πιηθά από Δ.Δ. 
 Φπζηθόο έιεγρνο 

 Γεηγκαηνιεςία θαηά ηελ εθθόξησζε όζν θαη ζηνλ ηόπν πξννξηζκνύ

 Οη έιεγρνη γίλνληαη κε βάζε

 ηνλ βαζκό επηθηλδπλόηεηαο

 ηηο ππάξρνπζεο πιεξνθνξίεο (RASFF) 

 ηελ ππάξρνπζα εκπεηξία γηα ην ζπγθεθξηκέλν πιηθό.



 πξσηνγελήο παξαγσγή δσνηξνθώλ:
◦ ε παξαγσγή γεσξγηθώλ πξντόλησλ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο θαιιηέξγεηαο, ηεο 

ζπγθνκηδήο πνπ δίλνπλ απνθιεηζηηθά πξντόληα ηα 

νπνία δελ πθίζηαληαη θακία άιιε δηεξγαζία κεηά από 

ηε ζπγθνκηδή, πέξαλ ηεο απιήο θπζηθήο επεμεξγαζίαο 

 Φπζηθόο θαη Οπηηθόο Έιεγρνο
◦ ζηηο θηελνηξνθηθέο κνλάδεο

◦ ζηνπο εκπνξηθνύο κύινπο πνπ παξαιακβάλνπλ ηα 

πιηθά

◦ Γεηγκαηνιεςία 

 Βάζε εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο

 ζε πεξίπησζε εληνπηζκνύ πξνβιήκαηνο   



 Έιεγρνο ησλ ειάρηζησλ ππνρξεώζεσλ πνπ έρνπλ

νη ππεύζπλνη επηρεηξήζεσλ δσνηξνθώλ, νη νπνίνη

ιακβάλνπλ Άκεζεο Δληζρύζεηο θαη πεγάδνπλ από

ηνπο Κνηλνηηθνύο Καλνληζκνύο (ΔΚ) 178/2002 θαη

(ΔΚ) 183/2005.



 Εσνηξνθέο νη νπνίεο είλαη κε αζθαιείο:
◦ Γελ δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά
◦ Γελ ρνξεγνύληαη σο δσνηξνθή ζε νπνηνδήπνηε δών

 Με αζθαιείο δσνηξνθέο
◦ Δθηηκάηαη όηη έρνπλ αξλεηηθέο επηπηώζεηο ζηελ πγεία ησλ δώσλ
◦ Δθηηκάηαη όηη έρνπλ αξλεηηθέο επηπηώζεηο ζηελ πγεία ησλ

αλζξώπσλ πνπ θαηαλαιώλνπλ δσηθά πξντόληα.

 Οη ππεύζπλνη επηρεηξήζεσλ δσνηξνθώλ έρνπλ ηελ
ππνρξέσζε θαη ηελ επζύλε λα εμαζθαιίζνπλ όηη νη
δσνηξνθέο, ζε όια ηα ζηάδηα ηεο παξαγσγήο,
κεηαπνίεζεο θαη δηαλνκήο κέζα ζηελ επηρείξεζε
πνπ βξίζθεηαη ππό ηνλ έιεγρό ηνπο, ηθαλνπνηνύλ ηηο
απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο θαη λα επαιεζεύνπλ ηελ
ηθαλνπνίεζε απηώλ ησλ απαηηήζεσλ



- Πξνκήζεηα πιηθώλ από εγγεγξακκέλεο ή εγθεθξηκέλεο 
εγθαηαζηάζεηο δσνηξνθώλ

- Φξήζε αζθαιώλ δσνηξνθώλ 

- Να ιακβάλνπλ ππόςε ηνπο θάζε ζρεηηθή αλάιπζε πνπ 
δηελεξγήζεθε ζε δείγκαηα δσνηξνθώλ

- Γηαηήξεζε :
- θαζαξώλ απνζεθεπηηθώλ ρώξσλ 

- θαζαξνύ εμνπιηζκνύ

- κέηξσλ γηα έιεγρν ησλ εληόκσλ θαη ησλ ηξσθηηθώλ

- Απνζήθεπζε  δσνηξνθώλ καθξηά από:
- Φεκηθά

- Ληπαληηθά

- Δπηθίλδπλεο νπζίεο ή πξντόληα, πνπ απαγνξεύεηαη ε ρξήζε ηνπο 
ζηηο δσνηξνθέο.



 Άκεζε ελεκέξσζε ηεο Αξκόδηαο Αξρήο ζε 
πεξίπησζε εληνπηζκνύ νπνηνπδήπνηε 
πξνβιήκαηνο
◦ Σε δσνηξνθή πνπ έρνπλ πξνκεζεπηεί
◦ Σε δσνηξνθή πνπ έρνπλ πξνκεζεύζεη
◦ Γηα ηα ιεθζέληα κέηξα

 Απόζπξζε κε αζθαιώλ Εσνηξνθώλ 
 Αλάθιεζε κε αζθαιώλ Εσνηξνθώλ 
 Καηαζηξνθή κε αζθαιώλ Εσνηξνθώλ 
 Τήξεζε Σπζηήκαηνο Αληρλεπζηκόηεηαο
 Δθαξκνγή κέηξσλ βηναζθάιεηαο γηα πξόιεςε 

δσνλόζσλ



 Πξνζπάζεηα γηα απνθπγή δηαζηαπξνύκελεο επηκόιπλζεο από
πξνζζεηηθά (cross-contamination) θαη πηζαλή ρνξήγεζε ηνπο
ζηα δώα
◦ Γνρεία
◦ Κνριίεο
◦ Αλακηθηήξηα
◦ Ορήκαηα κεηαθνξάο

 Γηαζθάιηζε ηεο απνζηνιήο ηεο ζσζηήο δσνηξνθήο ζην
ζσζηό πξννξηζκό.

 Γηαδηθαζία θαζαξηζκνύ ηεο γξακκήο όπνπ απαηηείηαη θαη 
όπνηε απαηηείηαη (flushing)

 Φεηξηζκόο πξνζζεηηθώλ κε βάζε ηηο νδεγίεο ηνπ 
θαηαζθεπαζηή

 Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο ειέγρνπ πνηόηεηαο
◦ Έιεγρνο Αλεπηζύκεησλ νπζηώλ
◦ Υπνιείκκαηα Κνθθηδηνζηαηηθώλ



Δπραξηζηώ γηα ηε 

πξνζνρή ζαο!!!!


