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                                       ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Θ    
 
                             Α. ΤΛΘΚΑ ΚΑΣΗΓΟΡΘΑ 1  

 

1.Οιόθιερα πηώκαηα θαη όια ηα κέρε ηοσ ζώκαηος, ζσκπερηιακβαλοκέλωλ ηωλ προβηώλ 

θαη ηωλ δερκάηωλ: 

-             δώσλ γηα ηα νπνία ππάξρεη ππόλνηα όηη έρνπλ κνιπλζεί από ΜΕ ζύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό (ΕΚ) 

αξηζ. 999/2001 ή ζηα νπνία έρεη επίζεκα επηβεβαησζεί ε παξνπζία ΜΕ, 

-   δώσλ ηα νπνία ζαλαηώζεθαλ ζην πιαίζην κέηξσλ εμάιεηςεο ΜΕ. 

-   άγξησλ δώσλ, όηαλ ππάξρεη ππόλνηα όηη έρνπλ κνιπλζεί από λόζν πνπ κπνξεί λα κεηαδνζεί ζηνλ άλζξσπν 

ή ζηα δώα. 

 
-            δώσλ ζπληξνθηάο θαη ησλ δώσλ δσνινγηθώλ θήπσλ θαη ηζίξθσλ  

 

2. Ζωηθά σποπροϊόληα ποσ παράγοληαη από: 
 -δώα  πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζε κηα ή πεξηζζόηεξεο δηαδηθαζίεο ηνπ άξζξνπ 3 ηεο νδεγίαο 2010/63/ΕΕ ηνπ 

Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 22αο επηεκβξίνπ 2010, γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δώσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη γηα επηζηεκνληθνύο ζθνπνύο ζε πεξηπηώζεηο πνπ ε αξκόδηα αξρή απνθαζίδεη όηη απηά ηα δώα ή 

κέξε απηώλ ελδέρεηαη λα δεκηνπξγήζνπλ ζνβαξνύο θηλδύλνπο πγείαο γηα ηνπο αλζξώπνπο ή άιια δώα, σο 

απνηέιεζκα απηήο ηεο δηαδηθαζίαο κε ηελ επηθύιαμε ηνπ άξζξνπ 3 παξάγξαθνο 2 ηνπ θαλνληζκνύ (ΕΚ) αξηζ. 

1831/2003, 

2010/63/ΕΕ   άρζρο 3 (Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο νδεγίαο ηζρχνπλ νη αθφινπζνη νξηζκνί:  

1) «δηαδηθαζία»: θάζε ρξήζε δψνπ, επηζεηηθή ή κε, γηα πεηξακαηηθνχο ή άιινπο επηζηεκνληθνχο 

ζθνπνχο, κε γλσζηά ή άγλσζηα απνηειέζκαηα, ή εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο, πνπ ελδέρεηαη λα 

πξνθαιέζνπλ ζην δψν πφλν, ηαιαηπσξία, αγσλία ή κφληκε βιάβε ίζε ή κεγαιχηεξε απφ εθείλε πνπ 

πξνθαιεί ε εηζαγσγή βειφλαο ζχκθσλα κε ηελ νξζή θηεληαηξηθή πξαθηηθή.  

Πεξηιακβάλεη θάζε δξάζε κε ζθνπφ ή πηζαλφηεηα λα νδεγήζεη ζηε γέλλεζε ή επψαζε δψνπ ή ζηε 

δεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε λέαο γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλεο θαηεγνξίαο δψσλ ππφ απηέο ηηο 

πξνυπνζέζεηο, αιιά εμαηξείηαη ε ζαλάησζε ησλ δψσλ απνθιεηζηηθά γηα ηε ρξήζε ησλ νξγάλσλ ή 

ησλ ηζηψλ ηνπο.  

2) «έξγν»: έλα πξφγξακκα εξγαζίαο πνπ έρεη θαζνξηζκέλν επηζηεκνληθφ ζθνπφ θαη πεξηιακβάλεη 

κία ή πεξηζζφηεξεο δηαδηθαζίεο,  

3) «εγθαηαζηάζεηο»: θάζε εγθαηάζηαζε, θηίξην, θηηξηαθφ ζπγθξφηεκα ή άιιν νίθεκα, πνπ κπνξεί 

λα πεξηιακβάλεη ρψξν πνπ δελ είλαη απφιπηα πεξηθξαγκέλνο ή ζηεγαζκέλνο θαζψο θαη θηλεηέο 

εζσηεξηθέο εγθαηαζηάζεηο,  

4) «εθηξνθέαο»: θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ εθηξέθεη δψα πνπ αλαθέξνληαη ζην 

παξάξηεκα ΙΙ πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε δηαδηθαζίεο ή γηα ηε ρξήζε ησλ ηζηψλ ή 

νξγάλσλ ηνπο γηα επηζηεκνληθνχο ζθνπνχο, ή γηα ηελ εθηξνθή άιισλ δψσλ θαηά θχξην ιφγν γη 

απηνχο ηνπο ζθνπνχο, γηα θεξδνζθνπηθνχο ή κε ζθνπνχο,  

5) «πξνκεζεπηήο»: θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πιελ ηνπ εθηξνθέα, πνπ πξνκεζεχεη κε δψα 

πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε δηαδηθαζίεο ή γηα ηε ρξήζε ησλ ηζηψλ ή νξγάλσλ ηνπο γηα 

επηζηεκνληθνχο ζθνπνχο, γηα θεξδνζθνπηθνχο ή κε ζθνπνχο,  

6) «ρξήζηεο»: θάζε natural or legal person using animals in procedures, γηα θεξδνζθνπηθνχο ή 

κε ζθνπνχο,  

7) «αξκφδηα αξρή»: είλαη ε αξρή ή νη αξρέο ή νη θνξείο πνπ έρνπλ νξηζηεί απφ έλα θξάηνο κέινο 

γηα λα εθπιεξψλνπλ ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ παξνχζα νδεγία) 

 

 

 

-δώα  πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζε:  «παξάλνκε αγσγή»: ε ρξεζηκνπνίεζε απαγνξεπκέλσλ –κε επηηξεπνκέλσλ - 

νπζηώλ ή πξντόλησλ ή ε ρξεζηκνπνίεζε νπζηώλ ή πξντόλησλ πνπ επηηξέπνληαη κελ από ηελ θνηλνηηθή λνκνζεζία 

αιιά γηα ζθνπνύο ή ππό όξνπο δηαθνξεηηθνύο από ηνπο εθεί νξηδόκελνπο ζηε λνκνζεζία απηή ή ελδερνκέλσο, ζηηο 

δηάθνξεο εζληθέο λνκνζεζίεο ( νδεγία 96/22/ΕΚ  άξζξν 2 ζηνηρείν δ θαη  νδεγία 96/23/ΕΚ  άξζξν 2 ζηνηρείν β),  

Οη νπζίεο πεξηγξαθνληαη ζηελ νδεγία 96/22/ΕΚ Παξαξηήκαηα ΙΙ θαη ΙΙΙ θαη νδεγία 96/23/ΕΚ 

Παξαξηήκα  Ι νκάδα Α είλαη:  
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Καηάινγνο Α: Απαγνξεπκέλεο νπζίεο-κε επηηεξεπφκελεο  

                  - Θπξενζηαηηθέο νπζίεο, 

                  - β-αγσληζηέο 

                  - Σηηιβέληα, παξάγσγα ζηηιβελίσλ, ηα άιαηα θαη νη εζηέξεο ηνπο, 

                  - Σηεξνεηδή ,νηζηξαδηφιε 17β θαη ηα εζηεξνεηδή παξάγσγά ηεο, 

                  - Λαθηφλεο ηνπ ξεζνξθπιηθνχ νμέσο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Zeranol) 

                  -  Οπζίεο πνπ πεξηέρνληαη ζηνλ πίλαθα 2 ηνπ Παξαξηήκαηνο ηνπ θαλνληζκνπ 37/2010 

                  -  Νηηξνθνπξάληα ,Χισξακθαηληθφιε,θιπ ) 

 

 3.  Ζωηθά σποπροϊόληα ποσ περηέτοσλ: 
- εηδηθό πιηθό θηλδύλνπ θαηά ηνλ ρξόλν απόξξηςεο, 

- «θαηάινηπα»: θαηάινηπν νπζηώλ πνπ έρνπλ θαξκαθνινγηθή δξάζε , ησλ πξντόλησλ κεηαπνίεζήο ηνπο, θαζώο θαη 

άιισλ νπζηώλ πνπ κεηαδίδνληαη ζηα δσηθά πξντόληα θαη κπνξνύλ λα βιάςνπλ ηελ αλζξώπηλε πγεία 

 -«Πεξηβαιινληηθνύο ξύπνπο»: α) Οξγαλνρισξηνχρεο ελψζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ PCB 

                                        β) Οξγαλνθσζθνξηθέο ελψζεηο 

                                        γ) Χεκηθά ζηνηρεία (βαξέα κέηαιια) 

                                        δ) Μπθνηνμίλεο 

                                        ε) Χξσζηηθέο  (πξάζηλν ηνπ καιαρίηε) 

                                       ζη) Άιια 

 

 

4. Ζωηθά σποπροϊόληα ποσ ζσιιέγοληαη: 

   -     θαηά ηελ επεμεξγαζία ησλ ιπκάησλ, από εγθαηαζηάζεηο ή κνλάδεο πνπ κεηαπνηνύλ πιηθά ηεο θαηεγνξίαο 1 

θαη  από άιιεο εγθαηαζηάζεηο ή κνλάδεο  

-          όπνπ αθαηξείηαη εηδηθό πιηθό θηλδύλνπ 

-        από κείγκαηα πιηθώλ ηεο θαηεγνξίαο 1 κε πιηθά είηε ηεο θαηεγνξίαο 2 είηε ηεο θαηεγνξίαο 3 ή θαη ησλ δύν 

θαηεγνξηώλ 

          

-          από ππνιείκκαηα ηξνθίκσλ από κεηαθνξηθά κέζα πνπ εθηεινύλ δηεζλείο κεηαθνξέο 
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                                                          Β. ΤΛΘΚΑ ΚΑΣΗΓΟΡΘΑ 2: 

 

1.Ζώα ή κέρε δώωλ: 

ν ζάλαηνο ησλ νπνίσλ δελ νθείιεηαη ζε ζθαγή ή ζαλάησζε κε ζθνπό ηελ θαηαλάισζε από ηνλ άλζξσπν, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δώσλ πνπ ζαλαηώζεθαλ ζην πιαίζην κέηξσλ γηα ηελ εμάιεηςε λόζνπ, 

  

2. Σα σιηθά: 
 θόπξνο, κε αλνξγαλνπνηεκέλν γθνπαλό,  πεξηερόκελν ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο,  θπήκαηα, σνθύηηαξα, έκβξπα 

θαη ζπέξκα  πνπ δελ πξννξίδνληαη γηα αλαπαξαγσγή  θαη λεθξά  κέζα ζην απγό πνπιεξηθά,  

 

3. Προϊόληα δωηθής προέιεσζες εθηός σιηθού θαηεγορίας 1: 

- ηα νπνία έρνπλ θξηζεί αθαηάιιεια γηα θαηαλάισζε από ηνλ άλζξσπν ιόγσ ηεο παξνπζίαο μέλσλ ζσκάησλ ζηα 

πξντόληα απηά, 

- ηα νπνία εηζάγνληαη ή εηζέξρνληαη από ηξίηε ρώξα θαη παξαιείπνπλ λα ζπκκνξθσζνύλ κε ηελ θνηλνηηθή 

θηεληαηξηθή λνκνζεζία όζνλ αθνξά ηελ εηζαγσγή ή ηελ είζνδό ηνπο ζηελ Κνηλόηεηα, εθηόο εάλ ε θνηλνηηθή 

λνκνζεζία επηηξέπεη ηελ εηζαγσγή ή ηελ είζνδό ηνπο κε ηελ επηθύιαμε εηδηθώλ πεξηνξηζκώλ ή ηελ επηζηξνθή ηνπο 

ζηελ ηξίηε ρώξα,  

- ηα νπνία  απνζηέιινληαη ζε άιιν θξάηνο κέινο θαη παξαιείπνπλ λα ζπκκνξθσζνύλ κε ηηο απαηηήζεηο πνπ 

νξίδνληαη ή επηηξέπνληαη από ηελ θνηλνηηθή λνκνζεζία, εθηόο εάλ επηζηξέθνληαη κε ηελ έγθξηζε ηεο αξκόδηαο 

αξρήο ηνπ θξάηνπο κέινπο πξνέιεπζεο 

  

4. Ζωηθά σποπροϊόληα ποσ περηέτοσλ: 
          θαηάινηπα επηηξεπόκελσλ νπζηώλ ή κνιπζκαηηθώλ νπζηώλ πνπ ππεξβαίλνπλ ηα επηηξεπόκελα όξηα, όπσο 

αλαθέξεηαη ζην άξζξν 15 παξάγξαθνο 3 ηεο νδεγίαο 96/23/ΕΚ.  

 Όηαλ ε εμέηαζε επίζεκνπ δείγκαηνο απνθαιχπηεη παξάλνκε αγσγή, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ 

άξζξσλ 16 έσο 19, θαζψο θαη ηα κέηξα πνπ πξνβιέπνληαη ζην θεθάιαην V. 

Όηαλ ε εμέηαζε απηή απνθαιχπηεη ηελ παξνπζία θαηαινίπσλ επηηξεπφκελσλ νπζηψλ ή κνιπζκαηηθψλ 

νπζηψλ πνπ ππεξβαίλνπλ ηα φξηα ηεο θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο ή, ειιείςεη απηήο, ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο, 

εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 18 θαη 19. 

Όηαλ ε εμέηαζε πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα παξάγξαθν δηελεξγήζεθε ζε δψα. Ή πξντφληα δσηθήο 

πξνέιεπζεο πνπ πξνέξρνληαη απφ άιιν θξάηνο κέινο, ε αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο θαηαγσγήο, 

χζηεξα 

απφ αηηηνινγεκέλε αίηεζε ηεο αξρήο πνπ δηελήξγεζε ηελ εμέηαζε, εθαξκφδεη, ζηελ ήηηο εθκεηαιιεχζεηο 

θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο, ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 16 παξάγξαθνο 2 θαη ησλ άξζξσλ 17, 18 θαη 19, θαζψο 

θαη ηα κέηξα πνπ πξνβιέπνληαη ζην θεθάιαην V. 

Όηαλ ε εμέηαζε απηή αθνξά πξντφληα ή δψα πνπ εηζάγνληαη απφ Τξίηε ρψξα, ε αξρή πνπ δηελήξγεζε ηελ 

εμέηαζε ππνβάιιεη ην ζέκα ζηελ Επηηξνπή, ε νπνία θαη ιακβάλεη ηα κέηξα πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 30. 

Οη νπζίεο πνπ αθνξά πεξηέρνληαη ζηηο παξαθάησ νκάδεο θαηαινίπσλ.  

1. Αληηβαθηεξηαθέο νπζίεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζνπιθακηδψλ, ησλ θηλνινλψλ 

2. Άιια θηεληαηξηθά θάξκαθα  

α) Αλζεικηλζηθά 

β) Κνθθηδηνζηαηηθά, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ληηξντκηδαδνιίσλ 

γ) Καξβακηθέο θαη ππξεζξνεηδείο ελψζεηο 

δ) Ηξεκηζηηθά 

ε) Με ζηεξνεηδήαληηθιεγκνλψδε (ΜΣΑΦ) 

ζη) Άιιεο νπζίεο κε θαξκαθνινγηθή δξάζε  θιπ 

5. Ζωηθά σποπροϊόληα ποσ ζσιιέγοληαη: 
-θαηά ηελ επεμεξγαζία ησλ ιπκάησλ από εγθαηαζηάζεηο ή κνλάδεο πνπ κεηαπνηνύλ πιηθά ηεο θαηεγνξίαο 2 θαη 

 από ζθαγεία θαη δελ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία 1  

-από κείγκαηα πιηθώλ ηεο θαηεγνξίαο 2 κε πιηθά ηεο θαηεγνξίαο 3, 

6. Οηηδήποηε δελ θαηαηάζζεηαη  ζηης 2 άιιες θαηεγορίες. 
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                                Γ. ΤΛΘΚΑ ΚΑΣΗΓΟΡΘΑ 3: 

 

1.θάγηα δώωλ ηα οποία θρίζεθαλ ζηο ζθαγείο θαηάιιεια γηα θαηαλάιωζε από ηολ 

άλζρωπο πρηλ ηελ ζθαγή: 
 

-ηα νπνία είλαη θαηάιιεια γηα θαηαλάισζε από ηνλ άλζξσπν, ζύκθσλα κε ηελ θνηλνηηθή λνκνζεζία, αιιά δελ 

πξννξίδνληαη γηα θαηαλάισζε από ηνλ άλζξσπν γηα εκπνξηθνύο ιόγνπο 

 - αιιά έρνπλ απνξξηθζεί σο αθαηάιιεια γηα θαηαλάιωζε από ηολ άλζρωπο, ζύκθωλα κε ηελ θοηλοηηθή 

λοκοζεζία, όκσο δελ παξνπζίαζαλ θαλέλα ζεκείν αζζέλεηαο ε νπνία είλαη δπλαηόλ λα κεηαδνζεί ζηνλ άλζξσπν ή 

ζηα δώα. 

 

2.Τιηθά προερτόκελα από  δώα ηα οποία θρίζεθαλ ζηο ζθαγείο θαηάιιεια γηα 

θαηαλάιωζε από ηολ άλζρωπο πρηλ ηελ ζθαγή: 
   

     -   ηξίρεο ρνίξσλ,   θεθάιηα πνπιεξηθώλ, θηεξά 

     

      -  πξνβηέο θαη δέξκαηα,  θέξαηα θαη πόδηα, (θαιάγγεο θαη νζηά θαξπνύ, κεηαθαξπίνπ, ηαξζνύ θαη , 

κεηαηαξζίνπ) εκ. Γηα ηα κεξπθαζηηθά κόλν εθόζνλ έρεη γίλεη δνθηκή κε αξλεηηθά απνηειέζκαηα γηα ΜΕ 

ζύκθσλα κε ην άξζξν 6 παξάγξαθνο 1 ηνπ θαλνληζκνύ (ΕΚ) αξηζ. 999/2001 
     

 -   αίκα, ιηπώδεο ηζηόο από δώα ηα νπνία δελ παξνπζίαζαλ θαλέλα ζεκείν αζζέλεηαο ε νπνία είλαη δπλαηόλ λα 

κεηαδνζεί κέζσ ηνπ ελ ιόγσ πιηθνύ ζηνλ άλζξσπν ή ζηα δώα.  εκ. Γηα αίκα ζηα κεξπθαζηηθά κόλν εθόζνλ έρεη 

γίλεη δνθηκή κε αξλεηηθά απνηειέζκαηα γηα ΜΕ ζύκθσλα κε ην άξζξν 6 παξάγξαθνο 1 ηνπ θαλνληζκνύ (ΕΚ) 

αξηζ. 999/2001 

 

 3. Τιηθά προερτόκελα από  δώα ηα οποία έτοσλ ζθαγεί κέζα ζηε θηελοηροθηθή  

εθκεηάιιεσζε: 
 

 -    από πνπιεξηθά θαη ιαγόκνξθα πνπ ζθάρηεθαλ ζύκθσλα κε ην άξζξν 1 παξάγξαθνο 3 ζηνηρείν δ) ηνπ 

θαλνληζκνύ (ΕΚ) αξηζ. 853/2004, ηα νπνία δελ εκθάληδαλ θαλέλα ζεκείν αζζέλεηαο ε νπνία είλαη δπλαηόλ λα 

κεηαδνζεί ζηνλ άλζξσπν ή ζηα δώα. 

4. Σα αθόιοσζα είδε: 

-  ηα πηώκαηα θαη κέξε απηώλ από ζεξάκαηα πνπ ζαλαηώζεθαλ ζύκθσλα κε    ηελ θνηλνηηθή   λνκνζεζία.       

 
 -      πδξόβηα Ζώα θαη κέξε ησλ δώσλ απηώλ, εθηόο από ηα ζαιάζζηα ζειαζηηθά, (ηα νπνία δελ παξνπζίαζαλ θαλέλα 

ζεκείν αζζέλεηαο ε νπνία είλαη δπλαηόλ λα κεηαδνζεί ζηνλ άλζξσπν ή ζηα δώα) 
 

-  πδξόβηα θαη ρεξζαία αζπόλδπια εθηόο από ηα είδε πνπ είλαη παζνγόλα γηα ηνλ άλζξσπν  

 

- δώα θαη κέξε απηώλ πνπ αλήθνπλ ζηηο ηάμεηο ησλ ηξσθηηθώλ (Rodentia) θαη ησλ ιαγόκνξθσλ (Lagomorpha) (εθηόο 

αλ είλαη δώα ζπληξνθηάο ηζίξθνπ, πεηξακαηόδσα, άγξηα κε ππόλνηα κόιπλζεο θιπ) 

 
 5.  Ζωηθά σποπροϊόληα ποσ προέρτοληαη από: 

 
- πηώκαηα: πξνβηέο θαη δέξκαηα, νπιέο θαη ρειέο, θηεξά, καιιί, θέξαηα, ηξίρεο θαη γνύλεο (ηα νπνία δελ παξνπζίαζαλ 

θαλέλα ζεκείν αζζέλεηαο ε νπνία είλαη δπλαηόλ λα κεηαδνζεί κέζσ απηώλ ησλ πξντόλησλ ζηνλ άλζξσπν ή ζηα δώα) 

 

- δώληα δώα: αίκα, πιαθνύληαο, καιιί, θηεξά, ηξίρεο, θέξαηα, ππνιείκκαηα από ην ςαιίδηζκα ησλ νπιώλ θαη 

λσπό γάια  (από δώα πνπ δελ παξνπζίαζαλ θαλέλα ζεκείν αζζέλεηαο ε νπνία είλαη δπλαηόλ λα κεηαδνζεί κέζσ 

απηνύ ηνπ πξντόληνο ζηνλ άλζξσπν ή ζηα δώα) 



 

ειίδα 5 από 13 

 

 -     ηελ παξαγσγή πξντόλησλ ηα νπνία πξννξίδνληαη γηα θαηαλάισζε από ηνλ άλζξσπν (πρ νζηά, θαηάινηπα  ηήμεο 

ιηπώλ, ηιύνο από ζπζθεπή θπγνθέληξεζεο ή δηαρσξηζκνύ από ηε κεηαπνίεζε γάιαθηνο, ππνπξντόληα  από 

εγθαηαζηάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ σο πξώηε ύιε πδξόβηα δώα  θιπ) 

 

- πξώελ ηξόθηκα ή είδε δηαηξνθήο θαη πξώελ δσνηξνθέο δώσλ ζπληξνθηάο θαη είδε δσνηξνθήο δσηθήο πξνέιεπζεο 

ή είδε δσνηξνθήο πνπ πεξηέρνπλ δσηθά ππνπξντόληα ή παξάγσγα πξντόληα ηα νπνία δελ πξννξίδνληαη πιένλ γηα 

θαηαλάισζε ή ζίηηζε αληίζηνηρα είηε γηα εκπνξηθνύο ιόγνπο είηε ιόγσ πξνβιεκάησλ ζηελ παξαζθεπή ή 

ειαηησκάησλ ζηε ζπζθεπαζία ή άιισλ ειαηησκάησλ ηα νπνία δελ δεκηνπξγνύλ θηλδύλνπο γηα ηε δεκόζηα 

πγεία ή ηελ πγεία ησλ δώσλ 

 
- ηα αθόινπζα πιηθά όηαλ πξνέξρνληαη από δώα ηα νπνία δελ παξνπζίαζαλ θαλέλα ζεκείν αζζέλεηαο ε νπνία 

είλαη δπλαηόλ λα κεηαδνζεί κέζσ απηνύ ηνπ πιηθνύ ζηνλ άλζξσπν ή ζηα δώα: 

α)όζηξαθα από νζηξαθνεηδή κε καιαθό ηζηό ή ζάξθα 

β)ηα αθόινπζα πνπ πξνέξρνληαη από ρεξζαία δώα:  ππνπξντόληα επσαζηεξίσλ, απγά, ππνπξντόληα απγώλ, 

πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θειύθσλ απγώλ λενζζνί κηαο εκέξαο πνπ έρνπλ ζαλαησζεί γηα εκπνξηθνύο ιόγνπο 

 

- ππνιείκκαηα ηξνθίκσλ, εθηόο από εθείλα ησλ δηεζλώλ κεηαθνξώλ θαη κόλν εθόζνλ έρνπλ ζθνπό λα ρξεζηκνπνηεζνύλ 

γηα ηελ παξαγσγή δσνηξνθώλ ή βηναέξηνπ, γηα κεηαπνίεζε ή ιηπαζκαηνπνίεζε.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ειίδα 6 από 13 

 



 

ειίδα 7 από 13 

 



 

ειίδα 8 από 13 



 

ειίδα 9 από 13 

 
 

 



 

ειίδα 10 από 13 

 

 

 



 

ειίδα 11 από 13 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Θ Α 

 

       ΦΑΓΕΘΑ ΜΗΡΤΚΑΣΘΚΩΝ     Σαμηλόκεζε ππνπξντόλησλ 
Επηζεώρεζε πρηλ ηελ ζθαγή 

 

      Επηζεώρεζε κεηά  ηελ ζθαγή 
Ζώα αθαηάιιεια  γηα αλζξώπηλε θαηαλάισζε γηα ιόγνπο ΜΕ θάγην κε όια ηα ππνπξντόληα 1 

 

Ζώα αθαηάιιεια  γηα αλζξώπηλε θαηαλάισζε γηα πγεηνλνκηθνύο 

ιόγνπο πιελ ΜΕ 
 

Αίκα πιεγέο κε αίκα ,     Ληπώδεο ηζηόο 3 

Πξνβηέο θαη δέξκαηα,  θέξαηα θαη πόδηα, (νπιέο, θάιαγγεο θαη νζηά 

θαξπνύ, κεηαθαξπίνπ, ηαξζνύ θαη , κεηαηαξζίνπ) 
3 

Ήπαξ, πλεύκνλεο, θαξδηά, λεθξά, νπξνγελλεηηθό ζύζηεκα, καζηνί. 2 

Σκήκαηα θεθαιηνύ εθηόο από ηα ΤΕΚ 

 
2 

ηνκάρηα θαη έληεξα εθηόο από ηα ΤΕΚ, Υσξίο ή κε πεξηερόκελν 2 

Έκβξπα 2 

Καηαζρέζεηο νιόθιεξσλ ζθαγείσλ, γηα πγεηνλνκηθνύο ιόγνπο 2 

ΤΕΚ 1 

             Ζώα θαηάιιεια  γηα αλζξώπηλε θαηαλάισζε 

ΚΑΘ 
Ζώα ησλ νπνίσλ ην ζθάγην δελ πξννξίδεηαη γηα αλζξώπηλε 

θαηαλάισζε γηα κε πγεηνλνκηθνύο ιόγνπο 

Αίκα πιεγέο κε αίκα ,     Ληπώδεο ηζηόο 3 

Πξνβηέο θαη δέξκαηα,  θέξαηα θαη πόδηα, (νπιέο, θάιαγγεο θαη νζηά 

θαξπνύ, κεηαθαξπίνπ, ηαξζνύ θαη , κεηαηαξζίνπ) 
3 

Ήπαξ, πλεύκνλεο, θαξδηά, λεθξά, νπξνγελλεηηθό ζύζηεκα, καζηνί 3 

Σκήκαηα θεθαιηνύ εθηόο από ηα ΤΕΚ 3 

ηνκάρηα θαη έληεξα εθηόο από ηα ΤΕΚ, ρσξίο πεξηερόκελν 3 

ηνκάρηα θαη έληεξα εθηόο από ηα ΤΕΚ, κε πεξηερόκελν 2 

Έκβξπα 2 

ΤΕΚ 

 
1 

Καηαζρέζεηο ηκεκάησλ ηνπ ζθάγηνπ, πνπ δελ νθείινληαη ζε 

πγεηνλνκηθνύο ιόγνπο 
3 

Καηαζρέζεηο ηκεκάησλ ηνπ ζθάγηνπ, πνπ νθείινληαη ζε 

πγεηνλνκηθνύο ιόγνπο 
2 

 

Ζσηθά πιηθά κε κέγεζνο πάλσ από 6mm πνπ ζπγθξαηνύληαη από ην 
θίιηξν ζηελ αθάζαξηε  πεξηνρή ηνπ ζθαγείνπ. 

Πνπ  πεξηέρνπλ ΤΕΚ 1 

Πνπ δελ πεξηέρνπλ ΤΕΚ 2 

 

 

 

 

 

 

                                               

Πηώκαηα Ζώσλ πνπ 
πέζαλαλ θαηά ηελ 

κεηαθνξά 

 

Οιόθιεξα Πηώκαηα (Εθόζνλ πεξηέρνπλ ΤΕΚ) 

 

1 

Επζαλαζία δώσλ εμαηηίαο 

ΜΕ 
Οιόθιεξα Πηώκαηα 1 

Ζώα θαηάιιεια  γηα 
ζθαγή 

Αίκα, ,πξνβηέο θαη δέξκαηα,  θέξαηα θαη πόδηα, (νπιέο, θάιαγγεο θαη νζηά θαξπνύ, 

κεηαθαξπίνπ, ηαξζνύ θαη , κεηαηαξζίνπ 

3 
εάλ ΜΕ 

αξλεηηθό 

Ληπώδεο ηζηόο 3 



 

ειίδα 12 από 13 

                                                       
                                           ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Θ Β  

 

 

         ΦΑΓΕΘΑ ΥΟΘΡΘΝΩΝ     Σαμηλόκεζε ππνπξντόλησλ 
 

Επηζεώρεζε πρηλ ηελ ζθαγή 

  

 

 

                                                            

                                                            

 

 

                                                             Επηζεώρεζε κεηά  ηελ ζθαγή 

 

 
 

                                              

 

                               Πηώκαηα Ζώσλ πνπ 

πέζαλαλ θαηά ηελ κεηαθνξά 
 

 

 
Οιόθιεξα Πηώκαηα 

 

 

2 

  

Επζαλαζία δώσλ  

 

 

Ζώα αθαηάιιεια  γηα αλζξώπηλε θαηαλάισζε γηα                       

σγεηολοκηθούς ιόγοσς 
 

Αίκα,   Ληπώδεο ηζηόο 3 
 

Σξίρεο, δέξκαηα,  θέξαηα θαη πόδηα, (ρειέο, θάιαγγεο θαη νζηά θαξπνύ, 

κεηαθαξπίνπ, ηαξζνύ θαη , κεηαηαξζίνπ) 

 

3 

Ήπαξ, πλεύκνλεο, θαξδηά, λεθξά, νπξνγελλεηηθό ζύζηεκα, καζηνί. 2 

Σκήκαηα θεθαιηνύ, πιεγέο κε αίκα 2 

ηνκάρηα θαη έληεξα, Υσξίο ή κε πεξηερόκελν 2 

Έκβξπα 2 

Καηαζρέζεηο νιόθιεξσλ ζθαγείσλ, γηα πγεηνλνκηθνύο ιόγνπο 2 

 

 

 
 

 

 
 

Ζώα θαηάιιεια  γηα αλζξώπηλε θαηαλάισζε 

ΚΑΘ 
Ζώα ησλ νπνίσλ ην ζθάγην δελ πξννξίδεηαη γηα αλζξώπηλε 

θαηαλάισζε γηα κε σγεηολοκηθούς ιόγνπο 

Αίκα, Ληπώδεο ηζηόο 3 

Σξίρεο, δέξκαηα,  θέξαηα θαη πόδηα, (ρειέο, θάιαγγεο θαη νζηά θαξπνύ, 

κεηαθαξπίνπ, ηαξζνύ θαη , κεηαηαξζίνπ) 
3 

Ήπαξ, πλεύκνλεο, θαξδηά, λεθξά, νπξνγελλεηηθό ζύζηεκα, καζηνί 3 

Σκήκαηα θεθαιηνύ, πιεγέο κε αίκα 3 

ηνκάρηα θαη έληεξα, ρσξίο πεξηερόκελν 3 

ηνκάρηα θαη έληεξα, κε πεξηερόκελν 2 

Έκβξπα 2 

Καηαζρέζεηο ηκεκάησλ ηνπ ζθάγηνπ, πνπ δελ νθείινληαη ζε 

πγεηνλνκηθνύο ιόγνπο 
3 

Καηαζρέζεηο ηκεκάησλ ηνπ ζθάγηνπ, πνπ νθείινληαη ζε πγεηνλνκηθνύο 

ιόγνπο 
2 

 
Ζσηθά πιηθά κε κέγεζνο πάλσ από 6mm πνπ ζπγθξαηνύληαη 

από ην θίιηξν ζηελ αθάζαξηε  πεξηνρή ηνπ ζθαγείνπ. 
 

 

2 



 

ειίδα 13 από 13 

 

                                           ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Θ   Γ  

 

 

ΠΣΗΝΟΦΑΓΕΘΑ     Σαμηλόκεζε ππνπξντόλησλ 
 

 

Επηζεώρεζε πρηλ ηελ ζθαγή 

 

 

 

       Επηζεώρεζε κεηά  ηελ ζθαγή 

 
 

Παξηίδεο   αθαηάιιειεο  γηα αλζξώπηλε θαηαλάισζε γηα                σγεηολοκηθούς 

ιόγοσς 

Κεθάιηα, πόδηα, θηεξά αίκα 

 
3 

                          Όια ηα ππόινηπα 
2 

 

 
 

 
 Παξηίδεο   θαηάιιειεο  γηα αλζξώπηλε θαηαλάισζε αιιά πνπ δελ πξννξίδνληαη 

γηα ηνλ ζθνπό απηό, γηα  κε   σγεηολοκηθούς ιόγοσς 

 

 

Κεθάιηα, πόδηα, θηεξά αίκα 

 
3 

Όια ηα ππόινηπα 3 

Καηαζρέζεηο ζθάγηνπ πνπ νθείινληαη ζε 

πγεηνλνκηθνύο ιόγνπο 
2 

 

 

 

 
Παξηίδεο   θαηάιιειεο    γηα αλζξώπηλε θαηαλάισζε 

 

Κεθάιηα, πόδηα, θηεξά αίκα 

 
3 

Όια ηα ππόινηπα 3 

Καηαζρέζεηο ηκεκάησλ ηνπ ζθάγηνπ, πνπ δελ 

νθείινληαη ζε πγεηνλνκηθνύο ιόγνπο  
3 

Καηαζρέζεηο ηκεκάησλ ηνπ ζθάγηνπ, πνπ νθείινληαη 
ζε πγεηνλνκηθνύο ιόγνπο 

2 

 
Ζσηθά πιηθά κε κέγεζνο πάλσ από 6mm πνπ ζπγθξαηνύληαη από ην θίιηξν ζηελ 

αθάζαξηε  πεξηνρή ηνπ ζθαγείνπ. 

  

2 

 

 

                                                 

                                 Πηώκαηα Ζώσλ πνπ 

πέζαλαλ θαηά ηελ κεηαθνξά 

 

 

 

Οιόθιεξα Πηώκαηα 

 

 

2 

                          Πηελά αθαηάιιεια γηα ζθαγή  


