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Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι)                                                                                                                                          Κ.Δ.Π. 343/2018 
Αρ. 5125, 7.12.2018    
Αριθμός 343 
 

Ο ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 
 ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 ΜΕΧΡΙ 2013  

______________ 
Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 17 

Γενικοί και Ειδικοί Όροι για την Αναγνώριση Ιδιωτικών Εργαστηρίων Αυτοελέγχων Νωπού Γάλακτος 
 που διενεργούν εξετάσεις νωπού γάλακτος στα πλαίσια των αυτοελέγχων. 

 Για σκοπούς συμμόρφωσης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: 
Επίσημη 
Εφημερίδα 
EE L 31 της 
1.2.2002,  σ. 1 

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 της 28ης Ιανουαρίου 2002 για τον καθορισμό των αρχών και 
απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την 
Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφάλειας των τροφίμων», 
 

Επίσημη 
Εφημερίδα 
EE L 139 της 
30.4.2004, σ. 1 

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 852/2004 της 29ης Απριλίου 2004 για την υγιεινή τροφίμων», 
 

Επίσημη 
Εφημερίδα 
EE L 226 της 
25.6.2004, σ. 22 

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 853/2004 της 29ης Απριλίου 2004 για τον καθορισμό ειδικών κανόνων 
υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης», 
 
 

Επίσημη 
Εφημερίδα 
EE L 226 της 
25.6.2004, σ. 83 

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 854/2004 της 29ης Απριλίου 2004 για τον καθορισμό ειδικών διατάξεων για 
την οργάνωση των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα ζωικής προέλευσης που προορίζονται για 
κατανάλωση από τον άνθρωπο», 
 

Επίσημη 
Εφημερίδα 
EE L 191 της 
28.5.2004, σ. 1 

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 882/2004 της 29ης Απριλίου 2004 για τη διενέργεια επίσημων ελέγχων της 
συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες για την 
υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων». 
 

150(Ι) του 2003 
148(Ι) του 2004 
80 (Ι) του 2006 

114(Ι) του 2009 
126(Ι) του 2011 

122(Ι) του 2013. 

Ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής  Ανάπτυξης  και  Περιβάλλοντος  ασκώντας  τις εξουσίες που του 
χορηγούνται  δυνάμει του άρθρου 17  του περί  Υγιεινής  Παραγωγής Τροφίμων Ζωικής 
Προέλευσης και Διάθεσή τους στην  Αγορά καθώς και  για  άλλα Συναφή Θέματα Νόμου του 2003 
μέχρι 2013, εκδίδει το ακόλουθο Διάταγμα: 
 

Συνοπτικός 
τίτλος. 
 
 

1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το «περί Ρυθμίσεως της Λειτουργίας των 
Αναγνωρισμένων Ιδιωτικών Εργαστηρίων Αυτοελέγχων Νωπού Γάλακτος που διενεργούν εξετάσεις 
στο νωπό γάλα στο πλαίσιο των αυτοελέγχων, Διάταγμα του 2018». 

 
Ερμηνεία.  2. – (1)  Στο παρόν Διάταγμα, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετικά –  

 
«Νόμος» σημαίνει τoν περί της Υγιεινής Παραγωγής Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης και Διάθεσής 
τους στην Αγορά καθώς και για άλλα Συναφή Θέματα Νόμο του 2003 μέχρι 2013, ως εκάστοτε 
τροποποιείται. 
 

 «Αναγνωρισμένο Ιδιωτικό Εργαστήριο Αυτοελέγχων Νωπού Γάλακτος» σημαίνει το εργαστήριο που 
ανήκει σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και διενεργεί εξετάσεις στο νωπό γάλα στο πλαίσιο των 
αυτοελέγχων και πληροί τις απαιτήσεις που περιγράφονται στο Παράρτημα Ι του παρόντος 
Διατάγματος. 

 «Επιτροπή Εξέτασης της Αίτησης και Ελέγχου των Αναγνωρισμένων Ιδιωτικών Εργαστηρίων 
Αυτοελέγχων Νωπού Γάλακτος» σημαίνει τριμελή επιτροπή αποτελούμενη από Λειτουργούς του 
ΤΚΔΥ και του Κλάδου Κτηνιατρικών Εργαστηρίων και ορίζεται από την αρμόδια αρχή. 

 «Διευθυντής Εργαστηρίου» σημαίνει το φυσικό πρόσωπο το οποίο λειτουργεί Εργαστήριο και 
υποβάλλει προς την αρμόδια αρχή την αίτηση για έγκριση Αναγνωρισμένου Ιδιωτικού Εργαστηρίου 
Αυτοελέγχων Νωπού Γάλακτος. 

      (2) Οποιοιδήποτε άλλοι όροι που περιέχονται στον παρόν Διάταγμα και δεν ορίζονται  
διαφορετικά, έχουν την έννοια που αποδίδει ο Νόμος. 
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Πεδίο 
Εφαρμογής 
Γενικοί και  
ειδικοί όροι 
Παράρτημα I. 

3. Με το παρόν Διάταγμα καθορίζονται οι γενικοί και ειδικοί όροι για έγκριση των ιδιωτικών 
εργαστηρίων που διενεργούν εξετάσεις στο νωπό γάλα στο πλαίσιο των αυτοελέγχων σύμφωνα με 
το Παράρτημα Ι. 

Μητρώο 
Αναγνωρισμένων 
Ιδιωτικών 
Εργαστηρίων. 

4. Η Αρμόδια Αρχή τηρεί κατά καθορισμένο τρόπο, μητρώο των Αναγνωρισμένων Ιδιωτικών 
Εργαστηρίων Αυτοελέγχων Νωπού Γάλακτος, στο οποίο καταχωρείται το όνομα του εργαστηρίου, η 
διεύθυνση, το πεδίο των εργαστηριακών εξετάσεων και ο αριθμός καταχώρισης του 
αναγνωρισμένου ιδιωτικού εργαστηρίου αυτοελέγχων νωπού γάλακτος.  

 
«Έκδοση άδειας 
αναγνωρισμένου 
ιδιωτικού 
εργαστηρίου για 
διενέργεια 
εξετάσεων στο 
νωπό γάλα στο 
πλαίσιο των 
αυτοελέγχων» 
 
Παράρτημα ΙΙ, 
Τύπος Α. 

5.-(1) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που λειτουργεί εργαστήριο και επιθυμεί να αποκτήσει 
άδεια αναγνωρισμένου ιδιωτικού εργαστηρίου αυτοελέγχων νωπού γάλακτος για διενέργεια 
εξετάσεων στο νωπό γάλα στο πλαίσιο των αυτοελέγχων, υποβάλλει γραπτή προς τούτο αίτηση, 
Τύπο Α που εμφανίζεται στο Παράρτημα ΙΙ, προς την αρμόδια αρχή, επισυνάπτοντας σ’ αυτή τα πιο 
κάτω δικαιολογητικά:  

(α)   αρχιτεκτονικό σχέδιο/κάτοψη του εργαστηρίου, 
(β)   αντίγραφο Πιστοποιητικού Διαπίστευσης του εργαστηρίου σύμφωνα με το ΕΝ/ISO 17025, 

το οποίο να περιλαμβάνει και το Παράρτημα που αφορά το Πεδίο Εφαρμογής της 
Διαπίστευσης του 

(γ)   απόδειξη καταβολής του νενομισμένου τέλους. 
 

 (2)  Με την υποβολή της αίτησης για καταχώρηση στο μητρώο, ο αιτητής καταβάλει καθορισμένο 
τέλος, το οποίο δεν επιστρέφεται στην περίπτωση απόρριψης της αίτησης. 

 (3) Η αρμόδια αρχή μέσω της Επιτροπής Εξέτασης της Αίτησης και Ελέγχου των 
Αναγνωρισμένων Ιδιωτικών Εργαστηρίων Αυτοελέγχων Νωπού Γάλακτος εξετάζει την υποβληθείσα 
αίτηση, μαζί με τα επισυνημμένα δικαιολογητικά της, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος το οποίο 
δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες. Όταν δικαιολογείται από την πολυπλοκότητα του θέματος, η 
προθεσμία μπορεί να παραταθεί άπαξ, από την αρμόδια αρχή, για περιορισμένο χρονικό διάστημα.  
Η παράταση και η διάρκεια της αιτιολογούνται δεόντως και κοινοποιούνται στον αιτούντα πριν την 
εκπνοή της αρχικής προθεσμίας. 

 Νοείται ότι, σε περίπτωση που δεν υπάρξει απάντηση της αρμόδιας αρχής εντός της 
προθεσμίας που προβλέπεται ή παρατείνεται σύμφωνα με την παράγραφο (3), η άδεια δεν 
θεωρείται ότι έχει χορηγηθεί. 

Παράρτημα ΙΙ, 
Τύπος Β. 
 

 (4) Η αρμόδια αρχή αφού ικανοποιηθεί ότι το Εργαστήριο πληροί τους Γενικούς και Ειδικούς 
όρους του Παραρτήματος Ι  εκδίδει στον αιτητή την αιτούμενη άδεια κατά τον Τύπο Β του 
Παραρτήματος ΙΙ. 

   (5) Κατά τη μελέτη της αίτησης, η αρμόδια αρχή έχει διακριτική ευχέρεια να ζητήσει από τον 
αιτητή την προσκόμιση οποιουδήποτε άλλου πρόσθετου στοιχείου αναγκαίου για την κρίση της 
αίτησης. 

   (6) Η αρμόδια αρχή δύναται να περιλαμβάνει στην άδεια ή να διαφοροποιεί εκάστοτε 
οποιουσδήποτε όρους, όπως εύλογα κρίνει σκόπιμο για την καλύτερη ρύθμιση της λειτουργίας των 
Αναγνωρισμένων Ιδιωτικών Εργαστηρίων Αυτοελέγχων Νωπού Γάλακτος. 

Παρακολούθηση 
και αξιολόγηση 
των 
αποτελεσμάτων. 
 

6. Η αρμόδια αρχή είναι υποχρεωμένη να παρακολουθεί και να αξιολογεί τα αποτελέσματα των 
εργαστηριακών εξετάσεων των αναγνωρισμένων ιδιωτικών εργαστηρίων αυτοελέγχων νωπού 
γάλακτος.  

Έλεγχος των 
Αναγνωρισμένων 
Ιδιωτικών 
Εργαστηρίων 
Αυτοελέγχων 
Νωπού 
Γάλακτος.  
 
 
 
 
 
 

  7. Η αρμόδια αρχή μέσω της Επιτροπής Εξέτασης της Αίτησης και Ελέγχου των 
Αναγνωρισμένων Ιδιωτικών Εργαστηρίων Αυτοελέγχων Νωπού Γάλακτος, οργανώνει συστηματική 
επιθεώρηση των Αναγνωρισμένων Ιδιωτικών Εργαστηρίων Αυτοελέγχων Νωπού Γάλακτος, σε 
τακτική βάση και οποιαδήποτε στιγμή θεωρεί ότι απαιτείται συστηματική επιθεώρηση ως προς την 
τήρηση των όρων της έγκρισής τους, εκτός αν κρίνει περιττή τη διεξαγωγή της συστηματικής 
επιθεώρησης λαμβάνοντας υπόψη την αξιολόγηση της διαπίστευσης σύμφωνα με το πρότυπο 
ΕΝ/ISO 17025. 
 
 
 



2043 
 
Διακοπή 
εργασιών των 
Αναγνωρισμένων 
Ιδιωτικών 
Εργαστηρίων. 

     8. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το Αναγνωρισμένο Ιδιωτικό Εργαστήριο Αυτοελέγχων 
Νωπού Γάλακτος έπαυσε να πληροί τις προϋποθέσεις του Παραρτήματος Ι, η Αρμόδια Αρχή 
δύναται να επιβάλει τη διαγραφή του αναγνωρισμένου εργαστηρίου αυτοελέγχων νωπού γάλακτος 
από το μητρώο, με γραπτή ειδοποίηση την οποία απευθύνει στον Διευθυντή του Εργαστηρίου. 

  
Ισχύς.        9. Το παρόν Διάταγμα τίθεται σε ισχύ ένα χρόνο μετά από την ημερομηνία δημοσίευσής του 

στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 
 

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΔΗΣ, 
Υπουργός Γεωργίας, 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
(Κανονισμός 3) 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΩΝ 
 ΝΩΠΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΝΩΠΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΩΝ 
Τα Αναγνωρισμένα Ιδιωτικά Εργαστήρια Αυτοελέγχων Νωπού Γάλακτος τηρούν τουλάχιστον τις ακόλουθες 

προϋποθέσεις: 
1. Κατέχουν Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με βάσει του προτύπου ΕΝ/ISO 17025.  
2. Η δειγματοληψία (για όσα εργαστήρια αναλαμβάνουν και τις δειγματοληψίες) και η μεταφορά του δείγματος να 

διενεργείται από εκπαιδευμένο προσωπικό.  
3. Η μέθοδος εξέτασης των πιο κάτω να είναι διαπιστευμένη και σύμφωνα με τα ακόλουθα :  
         Ολική Μικροβιακή Χλωρίδα:  

• Μέθοδος τριβλύων (ISO 4833-1) (Μέθοδος Αναφοράς) ή 
• Εναλλακτική αναλυτική μέθοδο η οποία έχει επικυρωθεί σε σχέση με τη μέθοδο αναφοράς και 

πιστοποιηθεί από τρίτο σύμφωνα με το πρωτόκολλο που καθορίζεται στο πρότυπο EN/ISO 16140 ή 
άλλα διεθνώς αποδεκτά πρωτόκολλα (π.χ. Φθοροοπτοηλεκτρονική κυτταρομετρία ροής μικροβίων με 
όργανο ΕΝ/ISO 16297). 

              Καταμέτρηση Σωματικών Κυττάρων: 
• Μικροσκοπική μέθοδος (ΕΝ/ISO 13366-1) (Μέθοδος Αναφοράς) ή 
• Εναλλακτική αναλυτική μέθοδο η οποία έχει επικυρωθεί σε σχέση με τη μέθοδο αναφοράς και 

πιστοποιηθεί από τρίτο σύμφωνα με το πρωτόκολλο που καθορίζεται στο πρότυπο EN/ISO 16140 ή 
άλλα διεθνώς αποδεκτά πρωτόκολλα (π.χ Φθοροοπτοηλεκτρονική κυτταρομετρία ροής σωματικών 
κυττάρων με όργανο ΕΝ/ISO 13366-2). 

Ανίχνευση αντιμικροβιακών ουσιών: πρότυπο ΕΝ/ISO 13969. 
Ανίχνευση Αφλατοξίνης –Μ1: πρότυπο ΕΝ/ISO 14675. 

4. Συμμετέχουν με επιτυχία σε διεργαστηριακές δοκιμές για τις απαιτούμενες παραμέτρους με διοργανωτές 
σχημάτων δοκιμών ικανότητας διαπιστευμένους με το πρότυπο ΕΝ/ISO 17043. 

5. Η διενέργεια των δειγματοληψιών και αναλύσεων να γίνεται με βάση την συχνότητα που καθορίζεται στον 
Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 853/2004 ή με βάση τη διαδικασία διενέργειας αυτοελέγχων όπως καθορίζεται από την 
Αρμόδια Αρχή. 

6. Να υπάρχει τεκμηριωμένη εκπαίδευση του προσωπικού. 
7. Να κοινοποιούνται στην Αρμόδια Αρχή όλα τα αποτελέσματα, έγκαιρα και ηλεκτρονικά σε μορφή που μπορούν 

να τύχουν περαιτέρω επεξεργασίας, το αργότερο μέχρι την 5η ημέρα εκάστου μήνα. 
8. Να υπάρχει μηχανογραφική υποδομή. 
9. Τα αρχεία των εξετάσεων και των αποτελεσμάτων να περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα πιο κάτω: 

- Στο αρχείο να υπάρχει η φράση «Αυτοέλεγχοι Νωπού Γάλακτος», 
- Αύξων Αριθμός Εργαστηρίου, 
- Ημερομηνία παραλαβής του δείγματος από το εργαστήριο, 
- Ημερομηνία δειγματοληψίας, 
- Είδος δείγματος (π.χ. γάλα αιγινό, γάλα πρόβειο, γάλα αγελαδινό, γάλα      αιγοπρόβειο ή άλλο), 
- Ημερομηνία Εξέτασης του δείγματος, 
- Μέθοδος ανάλυσης, 
- Όνομα δειγματολήπτη, 
- Όνομα μεταφορέα, 
- Ονοματεπώνυμο παραγωγού γάλακτος, 
- Τοποθεσία εκμετάλλευσης, 
- Διεύθυνση αλληλογραφίας ,  
- Κωδικός εκμετάλλευσης (CYS ή CYB), 
- Ημερομηνία 1ης δειγματοληψίας για Ολική Μικροβιακή Χλωρίδα (ΟΜΧ) ή/και Σωματικά Κύτταρα (ΣΚ), 
- Ημερομηνία 2ης δειγματοληψίας για ΟΜΧ ή/και ΣΚ κ.τ.λ., 
- Αποτελέσματα 1ης δειγματοληψίας, αποτελέσματα 2ης δειγματοληψίας κ.τ.λ., 

-     Κυλιόμενος Διμηνιαίος Γεωμετρικός Μέσος Όρος για τη Ολική Μικροβιακή  Χλωρίδα (ΟΜΧ) στους 
      30οC (ανά ml) και Κυλιόμενος Τριμηνιαίος Γεωμετρικός , 
-   Μέσος Όρος για τα Σωματικά Κύτταρα (ΣΚ) (ανά ml),  Ημερομηνία  δειγματοληψίας  για την 
      ανίχνευση αντιμικροβιακών ουσιών, 

- Αποτέλεσμα για την ανίχνευση αντιμικροβιακών ουσιών, 
- Ημερομηνία δειγματοληψίας για την ανίχνευση Αφλατοξίνης-Μ1, 
- Αποτέλεσμα για την ανίχνευση Αφλατοξίνης-Μ1, 
- Ημερομηνία Υποβολής του αρχείου εξετάσεων και αποτελεσμάτων, 
- Όνομα και Υπογραφή Διευθυντή Εργαστηρίου. 



2045 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
_______ 

(Kανονισμός 5) 
TYΠΟΣ Α 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
Ο ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 

ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ 
________________ 

 
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ  

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΩΝ ΝΩΠΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 
Με βάση τον Κανονισμό 5, του περί Ρυθμίσεως της λειτουργίας των Aναγνωρισμένων  Ιδιωτικών Εργαστηρίων 
Αυτοελέγχων Νωπού Γάλακτος που διενεργούν εξετάσεις στο νωπό γάλα στο πλαίσιο των αυτοελέγχων, για την Υγιεινή 
Παραγωγή και Διάθεση στην Αγορά ορισμένων Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης Διατάγματος, υποβάλλω την παρούσα 
αίτηση για σκοπούς καταχώρησης του εργαστηρίου μου.  
 
Παραθέτω πιο κάτω όλα τα απαραίτητα στοιχεία : 
 
Όνομα Εργαστηρίου : 
………………………………………………………………………………………………….…………………… 
 
Πεδίο Εξετάσεων : 
…………………………………………………………….………………………………………………….………… 

Όνομα Ιδιοκτήτη : 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Αρ. Ταυτότητας : 
……………………………………………………................................................…………………………………… 

Διεύθυνση Αλληλογραφίας Εργαστηρίου : 
………………………………………………….…………………………………………… 

Αρ. Τηλεφώνου Εργαστηρίου : ………………………………..……    Αρ. Φαξ. Εργαστηρίου 
:………….................……………… 

Επισυνάπτω  Αντίγραφα: 

1. Αρχιτεκτονικού Σχεδίου/ Κάτοψης του εργαστηρίου. 

2. Αντίγραφο Πιστοποιητικού Διαπίστευσης σύμφωνα με το EN/ISO 17025, το οποίο να περιλαμβάνει και το 
παράρτημα που αφορά το πεδίο εφαρμογής της Διαπίστευσής του.. 

3. Απόδειξη καταβολής νενομισμένου τέλους.  

 

 

 

Ημερομηνία: ………………………………………….…………               Yπογραφή αιτητή: ……….……………………..……  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI 
(Kανονισμός 5) 

TYΠΟΣ Β 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Ο ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ 

_________________ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ  

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΩΝ ΝΩΠΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 
 

Με βάση τον Κανονισμό 5, του περί Ρυθμίσεως της λειτουργίας των Aναγνωρισμένων  Ιδιωτικών Εργαστηρίων 
Αυτοελέγχων Νωπού Γάλακτος που διενεργούν εξετάσεις στο νωπό γάλα στο πλαίσιο των αυτοελέγχων, για την Υγιεινή 
Παραγωγή και Διάθεση στην Αγορά ορισμένων Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης Διατάγματος του 2018 
 
 
Χορηγείται Άδεια Καταχώρησης Aναγνωρισμένου  Ιδιωτικού Εργαστηρίου Αυτοελέγχων Νωπού Γάλακτος υπό την 
προϋπόθεση τήρησης των γενικών και ειδικών όρων του υπό αναφορά Νόμου, Κανονισμών και Διαταγμάτων που 
εκδίδονται δυνάμει του Νόμου αυτού. 
 
 
Όνομα Aναγνωρισμένου Ιδιωτικού Εργαστηρίου Αυτοελέγχων Νωπού Γάλακτος  …………….……………………………… 
 
 
Διεύθυνση …………….………………………………………………………………..………………………….…………………… 

 

Κωδικός Κτηνιατρικής Καταχώρησης: …………………………………...………………………………………………………….. 

 

Πεδίο Εξετάσεων: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Ημερομηνία : ……………………………….……………              Διευθυντής: ……………………………….…..……………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


