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Στο άρθρο 23  του Κανονισµού  1069/2009/ΕΚ αναφέρεται ότι υπεύθυνοι επιχειρήσεων ή 
οιαδήποτε εγκατάσταση  ή µονάδα  δραστηριοποιείται  σε οποιοδήποτε στάδιο της παραγωγής, 
της µεταφοράς, του χειρισµού, της µεταποίησης, της αποθήκευσης, της διάθεσης στην αγορά, της 
διανοµής, της χρήσης ή της απόρριψης ζωικών υποπροϊόντων και παραγώγων προϊόντων (πλην 
εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο 24 και χρειάζονται έγκριση βάση του Π∆ 211-2006) πρέπει 
να καταχωρείται σε µητρώο. 
  
   
 Βάσει του  άρθρου 47 του Κανονισµού  1069/2009/ΕΚ πρέπει να καταρτιστούν κατάλογοι και για 
τις καταχωρηµένες µονάδες, οι οποίοι πρέπει να κοινοποιηθούν στην επιτροπή και στα άλλα 
κράτη µέλη. 
   Στις µονάδες ή τις εγκαταστάσεις ή τους υπευθύνους τους  πρέπει να αποδοθεί ένας επίσηµος 
αριθµός καταχώρησης  ανάλογα µε το είδος της δραστηριότητας, ή να αναφερθεί ο κατά 
περίπτωση επίσηµος αριθµός που της έχει αποδοθεί σύµφωνα µε άλλη κοινοτική νοµοθεσία. 
 
Οι µονάδες που οφείλουν να καταχωρηθούν, χωρίζονται ως εξής: 

 
  

        ΠΡΟΣ :  
              1. ∆/νσεις Κτηνιατρικής- 

Περιφέρειες χώρας  
2.  Τµήµατα Κτηνιατρικής-  

Περιφερειακές Ενότητες χώρας 
∆/νσεις Αγροτικής Οικονοµίας και 
Κτηνιατρικής  
Έδρες τους 
  ΚΟΙΝ: 

1. ∆/νση ΚΑΦΕ- 
 στο υπουργείο 

2. Γενική ∆/νση ∆ασών 
     Χαλκοκονδύλη  31 
     10432 Αθηνα 

 



  Α. Κατηγορία. 
 
1. Επιχειρήσεις: 
-Ελαιοχηµικές µονάδες   
-Μονάδες χειρισµού ζωικών υποπροϊόντων ή παράγωγων προϊόντων για σκοπούς εκτός 
τροφικής αλυσίδας  
  .Αίµα, προϊόντα αίµατος, ιατρικά βοηθήµατα 
  Αίµα και προϊόντα αίµατος ιπποειδών 
  ∆ορές, δέρµατα και τα προϊόντα τους, βυρσοδεψεία 
  Κυνηγετικά τρόπαια, τρόπαια για ταρίχευση και άλλα παρασκευάσµατα 
  Μαλλί, τρίχες, τρίχες χοίρων, φτερά, µέρη φτερών και πούπουλα 
  Υποπροϊόντα µελισσοκοµίας 
  Οστά, προϊόντα µε βάση τα οστά, κέρατα, προϊόντα µε βάση τα κέρατα, χηλές και    προϊόντα 
µε βάση τις χηλές 
  Γάλα, προϊόντα µε βάση το γάλα, παράγωγα προϊόντα γάλακτος, πρωτόγαλα,    προϊόντα µε 
βάση το πρωτόγαλα  
2.Καταχωρηµένοι υπεύθυνοι επιχειρήσεων 
  Εγκαταστάσεις που θέτουν στην αγορά καλλυντικά προϊόντα 
  Εγκαταστάσεις που θέτουν στην αγορά ενεργά εµφυτεύσιµα ιατρικά βοηθήµατα 
  Εγκαταστάσεις που θέτουν στην αγορά ιατρικά βοηθήµατα 
  Εγκαταστάσεις που θέτουν στην αγορά ιατροτεχνολογικά βοηθήµατα που   χρησιµοποιούνται 
για διάγνωση in vitro 
  Εγκαταστάσεις που θέτουν στην αγορά κτηνιατρικά φάρµακα 
  Εγκαταστάσεις που θέτουν στην αγορά φάρµακα 
  Εγκαταστάσεις που διαχειρίζονται ενδιάµεσα προϊόντα 
  Καταχωρηµένοι έµποροι 
  Άλλοι καταχωρηµένοι υπεύθυνοι επιχειρήσεων 
 
Με σκοπό την καταχώριση, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων πρέπει να κοινοποιούν και να παρέχουν 
πληροφορίες στην αρµόδια αρχή σχετικά µε την κατηγορία των ζωικών υποπροϊόντων ή των 
παράγωγων προϊόντων υπό τον έλεγχό τους και την φύση των εκτελουµένων πράξεων κατά τις 
οποίες αυτά χρησιµοποιούνται ως πρώτη ύλη. 
 

Προκειµένου να καταχωρηθούν: 

 οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων πρέπει να συµµορφώνονται µε τους ειδικούς κανόνες οι οποίοι 
καθορίζονται στο παράρτηµα IX  κεφάλαιο IV  του Κανονισµού 142/2011/ΕΕ, 

Συγκεκριµένα: 
1.α) οι χώροι πρέπει να είναι κατασκευασµένοι κατά τρόπο που να καθιστά εφικτό τον αποτελεσµατικό καθαρισµό 
και απολύµανσή τους, κατά περίπτωση 
β) οι χώροι πρέπει να διαθέτουν κατάλληλα µέσα προστασίας κατά των παρασίτων, όπως τα έντοµα, τα τρωκτικά και 
τα πτηνά·  

γ) οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισµός πρέπει να βρίσκονται σε καλές συνθήκες υγιεινής, όταν κρίνεται αναγκαίο·  

δ) τα ζωικά υποπροϊόντα και τα παράγωγα προϊόντα πρέπει να αποθηκεύονται σε συνθήκες που να αποτρέπουν την 
επιµόλυνση.  

2. Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων πρέπει να τηρούν µητρώα σε µορφή που να είναι προσβάσιµη από την αρµόδια αρχή.  

 
και οι επιχειρήσεις πρέπει να συµµορφώνονται µε τους ειδικούς κανόνες οι οποίοι καθορίζονται 
στο παράρτηµα IX και  ανάλογα µε την δραστηριότητα: 



 µε το κεφάλαιο ΙΙ αν πρόκειται  για χειρισµό υποπροϊόντων ή το κεφάλαιο ΙΙΙ αν πρόκειται για 
αποθήκευση παράγωγων προϊόντων. 

       
 Οι υπεύθυνοι της επιχείρησης οφείλουν να προσκοµίσουν στην αρµόδια τοπική Κτηνιατρική 
αρχή τα ακόλουθα: 
      1) αίτηση στην οποία να περιγράφει την κατηγορία των ζωικών υποπροϊόντων που 
διαχειρίζεται καθώς και την κατηγορία στην οποία υπάγεται το αντικείµενο (ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 1) 
      2) αντίγραφο της βασικής άδειας λειτουργίας της επιχείρησης σύµφωνα µε την δραστηριότητα 
της  και περιληπτική τεχνική περιγραφή των εργασιών που συντελούνται µέσα σε αυτήν. 
      3) Προσκόµιση κατάλογου µε τους προµηθευτές και τους πελάτες της επιχείρησης  . 
      4) Υπεύθυνη δήλωση  συµµόρφωσης µε τις απαιτήσεις του παραρτήµατος  IX  κεφάλαιο 
…..(ανάλογα µε την δραστηριότητα.) 
 

Β. Κατηγορία. 
 
      - Χρήστες ζωικών υποπροϊόντων και παράγωγων προϊόντων για ειδικούς σκοπούς      
όπως     αναφέρονται στα άρθρα 17 παρ. 1, 18 παρ. 1 και 2 του Καν. (ΕΚ) 1069/2009. 
«χρήστης»: τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα τα οποία χρησιµοποιούν ζωικά υποπροϊόντα και 
παράγωγα προϊόντα για ειδικούς σκοπούς σίτισης, για έρευνα ή για άλλους συγκεκριµένους 
σκοπούς· 
     Χρήση για διαγνωστικούς, εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς 
    Χρήση σε ζώα ζωολογικών κήπων/ τσίρκων 
   Χρήση σε νεκροφάγα πτηνά 
   Χρήση σε άλλα άγρια ζώα 
   Άλλες ειδικές χρήσεις σίτισης 
 

Ι. Σύµφωνα µε το άρθρο 17 του Κανονισµού  1069/2009/ΕΚ και τα άρθρα 11και  12του 
Κανονισµού 142/2011/ΕΕ, η αρµόδια αρχή δύναται να εγκρίνει  την χρήση ζωικών 
υποπροϊόντων ή παράγωγων προϊόντων για επιδείξεις, καλλιτεχνικές δραστηριότητες, 
διαγνωστικούς εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς σκοπούς.  
 
Προϋπόθεση για την καταχώρηση των επιχειρήσεων αυτών είναι: 
   -     η απαγόρευση οιασδήποτε περαιτέρω χρήσης των ζωικών υποπροϊόντων ή των παράγωγων 
προϊόντων τους για άλλους σκοπούς και  
    -  η υποχρέωση της ασφαλούς απόρριψης των ζωικών υποπροϊόντων ή των παράγωγων 
προϊόντων τους  ή, κατά περίπτωση, της εκ νέου αποστολής τους στον τόπο προέλευσής τους. 
Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων που χειρίζονται  ερευνητικά και διαγνωστικά δείγµατα πρέπει να 
συµµορφώνονται µε τους ειδικούς κανόνες οι οποίοι καθορίζονται στο παράρτηµα VI κεφάλαιο I 
τµήµα1 του Κανονισµού 142/2011/ΕΕ. 
Συγκεκριµένα: 
1.Οι  υπεύθυνοι επιχειρήσεων µεριµνούν ώστε οι αποστολές ερευνητικών και διαγνωστικών δειγµάτων να 
συνοδεύονται από εµπορικό έγγραφο, το οποίο να προσδιορίζει τα εξής:  

α) την περιγραφή του υλικού και του είδους ζώου καταγωγής·  

β) την κατηγορία του υλικού·  

γ) την ποσότητα του υλικού·  

δ) τον τόπο καταγωγής και τον τόπο αποστολής του υλικού·  

ε) το όνοµα και τη διεύθυνση του αποστολέα·  

στ) το όνοµα και τη διεύθυνση του παραλήπτη και/ή του χρήστη.  



2. Οι χρήστες που χειρίζονται ερευνητικά και διαγνωστικά δείγµατα πρέπει να λαµβάνουν όλα τα αναγκαία µέτρα, 
ώστε να αποφεύγεται η εξάπλωση µεταδοτικών στον άνθρωπο ή στα ζώα νόσων κατά τον χειρισµό των υλικών που 
υπάγονται στον έλεγχό τους, και ιδίως µε την εφαρµογή ορθών εργαστηριακών πρακτικών.  

3. Οποιαδήποτε παρεπόµενη χρήση ερευνητικών και διαγνωστικών δειγµάτων για σκοπούς άλλους από εκείνους που 
αναφέρονται στο παράρτηµα Ι σηµείο 38 πρέπει να απαγορεύεται.  

4. Αν δεν φυλάσσονται για σκοπούς αναφοράς, τα ερευνητικά και διαγνωστικά δείγµατα, καθώς και οποιαδήποτε 
προϊόντα προέρχονται από τη χρήση αυτών των δειγµάτων, απορρίπτονται:  

α) ως απόβλητα µε αποτέφρωση ή συναποτέφρωση·  

β) στην περίπτωση ζωικών υποπροϊόντων ή παράγωγων προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 8 στοιχείο α) σηµείο 
iv) και άρθρο 8 στοιχεία γ) και δ), στο άρθρο 9 και στο άρθρο 10 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 και τα οποία 
αποτελούν µέρος καλλιεργειών κυττάρων, σύνολα (kit) εργαστηρίου ή δείγµατα εργαστηρίου, µε επεξεργασία 
σύµφωνα µε τους όρους που είναι τουλάχιστον ισοδύναµοι µε την επικυρωµένη µέθοδο για τα αυτόκλειστα ατµού ( 1 
) και τη µετέπειτα απόρριψή τους ως αποβλήτων ή λυµάτων σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθεσία της Ένωσης. 

γ) µε αποστείρωση υπό πίεση και µετέπειτα απόρριψη ή χρήση σύµφωνα µε τα άρθρα 12, 13 και 14 του κανονισµού 
(ΕΚ) αριθ. 1069/2009.  

5. Οι χρήστες που χειρίζονται ερευνητικά και διαγνωστικά δείγµατα πρέπει να τηρούν µητρώο για τις αποστολές των 
εν λόγω δειγµάτων.  

Το µητρώο πρέπει να περιλαµβάνει τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1, καθώς και την ηµεροµηνία 
και τη µέθοδο απόρριψης των δειγµάτων και οποιωνδήποτε παράγωγων προϊόντων.  

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων που χειρίζονται εµπορικά δείγµατα και τα εκθέµατα πρέπει 
συµµορφώνονται µε τους ειδικούς κανόνες οι οποίοι καθορίζονται στο παράρτηµα VI κεφάλαιο 
Τµήµα 1 παράγραφοι 2, 3 και 4 και κεφάλαιο 2 του Κανονισµού 142/2011/ΕΕ. 
Συγκεκριµένα: 
1.Τα εµπορικά δείγµατα και εκθέµατα µπορούν να µεταφέρονται, να χρησιµοποιούνται και να απορρίπτονται µόνο 
σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 έως 4 και 6 του τµήµατος I.  
2.Τα εµπορικά δείγµατα, αν δεν φυλάσσονται για σκοπούς αναφοράς, πρέπει, µετά την ολοκλήρωση των ιδιαίτερων 
µελετών ή αναλύσεων: 
α) να επαναποστέλλονται στο κράτος µέλος καταγωγής·  
β) αποστέλλονται σε άλλο κράτος µέλος ή τρίτη χώρα, αν η εν λόγω αποστολή έχει εγκριθεί από την αρµόδια αρχή 
του κράτους µέλους ή της τρίτης χώρας προορισµού εκ των προτέρων· ή  
γ) να απορρίπτονται ή να χρησιµοποιούνται σύµφωνα µε τα άρθρα 12, 13 και 14 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
1069/2009.  
3. Μετά την ολοκλήρωση της έκθεσης ή της καλλιτεχνικής δραστηριότητας, τα εκθέµατα πρέπει να 
επαναποστέλλονται στο κράτος µέλος καταγωγής, να αποστέλλονται ή να απορρίπτονται σύµφωνα µε την παράγραφο  
 

ΙΙ.    Σύµφωνα µε το άρθρο  18 του Κανονισµού  1069/2009/ΕΚ και τα άρθρα 13 και 14 του 
Κανονισµού 142/2011/ΕΕ, η αρµόδια αρχή δύναται να εγκρίνει  την χρήση  
 
Α) υλικών κατηγορίας 2 υπό τον όρο ότι προέρχονται από ζώα τα οποία δεν θανατώθηκαν ή δεν 
πέθαναν λόγω της παρουσίας ή της υπόνοιας παρουσίας νόσου µεταδοτικής στον άνθρωπο ή τα 
ζώα και υλικών κατηγορίας 3 για την σίτιση: 
Ζώων  ζωολογικών κήπων  
γουνοφόρων, 
 σκυλιών και γατών καταφυγίων,  
 σκύλων κυνοτροφείων και αγελών κυνηγόσκυλων , 
 σκωλήκων σκωληκοκαλλιέργειας  και γαιοσκωλήκων για δολώµατα  
      Προϋπόθεση για να  καταχωρηθούν οι  επιχειρήσεις  αυτές είναι οι υπεύθυνοι να  
συµµορφώνονται µε τους ειδικούς κανόνες οι οποίοι καθορίζονται στο παράρτηµα VI   κεφάλαιο 
IΙ τµήµα 1 και στο παράρτηµα VIII  κεφάλαιο IV  τµήµα 2 και 3 του Κανονισµού 142/2011/ΕΕ. 
 
Επιπλέον και για την εξασφάλιση της ορθής διάθεσης και εν γένει διαχείρισης των εν λόγω υλικών, οι χρήστες 
δύναται να προµηθεύονται και να διατηρούν τα υλικά αυτά σε ποσότητα όχι µεγαλύτερη από αυτήν που 
απαιτείται για να καλύπτουν τις διατροφικές ανάγκες αποκλειστικά και µόνον των ζώων της µονάδας τους, για 



χρονικό διάστηµα µίας εβδοµάδας. Η ποσότητα αυτή προκύπτει από την ηµερήσια κατανάλωση τροφής ανάλογα µε 
τη δυναµικότητα της µονάδας. 
  Απαγορεύεται στους χρήστες η οποιαδήποτε µορφή εµπορίου ή διαχείρισης των υλικών ΖΥΠ που παραλαµβάνουν, 
εκτός της καταστροφής τους. 

Οι χρήστες υποχρεούνται να τηρούν ενηµερωµένο «Μητρώο Παραλαβών Χρήστη ΖΥΠ» (ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 3) σύµφωνα 
µε το παράρτηµα VI κεφάλαιο II όπου αναφέρουν  , την ποσότητα που έχει χρησιµοποιηθεί, τα ζώα που πρόκειται να 
λάβουν τα εν λόγω προϊόντα ως ζωοτροφή και την ηµεροµηνία χρήσης, καθώς και όλα τα συνοδευτικά έγγραφα 
(εµπορικά έγγραφα, τιµολόγια αγοράς κλπ)   

 

  

Β) υλικών κατηγορίας 1 υπό τον όρο ότι αφορούν  ολόκληρα πτώµατα ή µέρη πτωµάτων που 
περιέχουν υλικό ειδικού κινδύνου και εφαρµόζεται κατάλληλο σύστηµα επιτήρησης για ΜΣΕ, 
όπως προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 999/2001, το οποίο περιλαµβάνει τακτικές 
εργαστηριακές δοκιµές δειγµάτων για ΜΣΕ  
για ζώα ζωολογικών κήπων  
και νεκροφάγων πτηνών των ειδών: (γυπαετός (Gypaetus barbatus) µαυρόγυπας (Aegypius 
monachus) ασπροπάρης (Neophron percnopterus) όρνιο (Gyps fulvus) χρυσαετός (Aquila 
chrysaetos) βασιλαετός (Aquila heliaca) θαλασσαετός (Haliaeetus albicilla) τσίφτης (Milvus 
migrans) 

      
 Προϋπόθεση για να  καταχωρηθούν οι  επιχειρήσεις  αυτές (σε σταθµούς σίτισης) είναι οι 
υπεύθυνοι να συµµορφώνονται µε τους ειδικούς κανόνες οι οποίοι καθορίζονται στο παράρτηµα 
VI  κεφάλαιο IΙ τµήµα 2 του Κανονισµού 142/2011/ΕΕ.  
Συγκεκριµένα: 
 1. Τα ζωικά υποπροϊόντα πρέπει να µεταφέρονται στους χρήστες  σύµφωνα µε το παράρτηµα VIII κεφάλαιο Ι 
τµήµατα 1 και 3 του Κανονισµού 142/2011/ΕΕ. 

2. Ο υπεύθυνος για τη σίτιση πρέπει:  

i) να ορίζει ειδικό χώρο για τη σίτιση, ο οποίος να είναι κλειστός και στον οποίο η πρόσβαση να περιορίζεται σε ζώα 
των προς διατήρηση ειδών, κατά περίπτωση µε περίφραξη ή µε άλλα µέσα που να ανταποκρίνονται στους φυσικούς 
τρόπους σίτισης των εν λόγω ειδών·  

ii) να εξασφαλίζει ότι επιλέξιµα πτώµατα βοοειδών και τουλάχιστον 4 % των επιλέξιµων πτωµάτων αιγοπροβάτων 
που προορίζονται να χρησιµοποιούνται για σκοπούς σίτισης έχουν υποβληθεί σε δοκιµές πριν από την εν λόγω χρήση 
µε αρνητικό αποτέλεσµα, στο πλαίσιο του προγράµµατος επιτήρησης για ΜΣΕ το οποίο εφαρµόζεται σύµφωνα µε το 
παράρτηµα III του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 999/2001 και, κατά περίπτωση, δυνάµει απόφασης που εκδίδεται σύµφωνα 
µε το άρθρο 6 παράγραφος 1β) δεύτερο εδάφιο του εν λόγω κανονισµού· και  

iii) να τηρεί αρχείο τουλάχιστον µε τον αριθµό, τη φύση, το εκτιµώµενο βάρος και την καταγωγή των πτωµάτων των 
ζώων που χρησιµοποιήθηκαν για τη σίτιση, την ηµεροµηνία της σίτισης, τον τόπο στον οποίο πραγµατοποιήθηκε η 
σίτιση και, κατά περίπτωση, τα αποτελέσµατα των δοκιµών ΜΣΕ 

και (εκτός σταθµών σίτισης) είναι οι υπεύθυνοι να συµµορφώνονται µε τους ειδικούς κανόνες οι 
οποίοι καθορίζονται στο παράρτηµα VI  κεφάλαιο IΙ τµήµα 3 του Κανονισµού 142/2011/ΕΕ και 
(σε ζωολογικούς κήπους) είναι οι υπεύθυνοι να συµµορφώνονται µε τους ειδικούς κανόνες οι 
οποίοι καθορίζονται στο παράρτηµα VI  κεφάλαιο IΙ τµήµα 4 του Κανονισµού 142/2011/ΕΕ  
 
       Οι υπεύθυνοι της επιχείρησης  (Χρήστες Ι) οφείλουν να προσκοµίσουν στην αρµόδια τοπική 
Κτηνιατρική αρχή ότι και για την κατηγορία Α µε την διαφορά ότι ζητούν και έγκριση χρήσης. 
        
Οι υπεύθυνοι της επιχείρησης  (Χρήστες ΙΙ) οφείλουν να προσκοµίσουν στην αρµόδια τοπική 
Κτηνιατρική αρχή:   
 1) αίτηση στην οποία να περιγράφει την κατηγορία των ζωικών υποπροϊόντων που   
διαχειρίζεται    καθώς και την κατηγορία στην οποία υπάγεται το αντικείµενο (ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 
2) 



 2)κτηνιατρική βεβαίωση για την ηµερήσια ποσότητα κατανάλωσης τροφής για την κάλυψη 
των διατροφικών αναγκών των ζώων της µονάδας µου.  
 3) συνοπτική περιγραφή των χώρων συντήρησης και προπαρασκευής της τροφής 
 4) υπεύθυνη δήλωση διαχείρισης των πιθανών υπολειµµάτων και περισσευµάτων τροφής.  
 5) Προσκόµιση κατάλογου µε τους προµηθευτές  
 της επιχείρησης  αν υπάρχουν 
6) Υπεύθυνη δήλωση συµµόρφωσης µε τις απαιτήσεις του παραρτήµατος VI    κεφάλαιο ΙΙ τµήµα 
…..(ανάλογα µε την δραστηριότητα.) 
 
 
  
 
 

 Γ. Κατηγορία. 
 
-Κέντρα συλλογής  
«κέντρα συλλογής»: χώροι πλην των µονάδων µεταποίησης στους οποίους τα ζωικά 
υποπροϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 18 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
1069/2009 συλλέγονται προκειµένου να χρησιµοποιηθούν για τη σίτιση των ζώων που 
αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο· 
 
Προϋπόθεση για την καταχώρηση των επιχειρήσεων αυτών είναι οι υπεύθυνοι να 
συµµορφώνονται µε τους ειδικούς κανόνες οι οποίοι καθορίζονται στο παράρτηµα VI  κεφάλαιο 
IΙ τµήµα 1 και στο παράρτηµα VIII  κεφάλαιο IV  τµήµα 2 του Κανονισµού 142/2011/ΕΕ 
Συγκεκριµένα: 
1. Τα ζωικά υποπροϊόντα πρέπει να µεταφέρονται στους σε κέντρα συλλογής σύµφωνα µε το παράρτηµα VIII 
κεφάλαιο Ι τµήµατα 1 και 3 του Κανονισµού 142/2011/ΕΕ 

2. Τα κέντρα συλλογής πρέπει να καταχωρίζονται από την αρµόδια αρχή, µε τον όρο ότι:  

α) πληρούν τις απαιτήσεις για τις µονάδες οι οποίες εκτελούν τις ενδιάµεσες δραστηριότητες που προσδιορίζονται στο 
παράρτηµα IX κεφάλαιο ΙΙ του Κανονισµού 142/2011/ΕΕ  :  

1. Τα κτίρια και οι χώροι όπου πραγµατοποιούνται οι ενδιάµεσες δραστηριότητες πρέπει να πληρούν τουλάχιστον τις 
ακόλουθες απαιτήσεις:  

α) Πρέπει να διαχωρίζονται επαρκώς από οδικές αρτηρίες µέσω των οποίων µπορεί να εξαπλωθεί µόλυνση, καθώς και 
από άλλα κτίρια όπως σφαγεία. Η διάταξη των µονάδων πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται ο πλήρης 
διαχωρισµός των υλικών της κατηγορίας 1 και της κατηγορίας 2 από τα υλικά της κατηγορίας 3, από τη στιγµή της 
παραλαβής έως την αποστολή, εκτός αν τα εν λόγω υλικά βρίσκονται σε τελείως χωριστό κτίριο. 

β) Η µονάδα πρέπει να διαθέτει σκεπαστό χώρο για την παραλαβή και την αποστολή ζωικών υποπροϊόντων, εκτός αν 
τα ζωικά υποπροϊόντα αποστέλλονται µέσω εγκαταστάσεων που αποτρέπουν την εξάπλωση των κινδύνων στη 
δηµόσια υγεία και την υγεία των ζώων, όπως µέσω κλειστών σωλήνων για υγρά ζωικά υποπροϊόντα·  

γ) Η µονάδα πρέπει να είναι κατασκευασµένη κατά τρόπο ώστε να είναι εύκολος ο καθαρισµός και η απολύµανσή 
της. Τα δάπεδα πρέπει να είναι επικλινή, έτσι ώστε να διευκολύνεται η απορροή των υγρών. 

δ) Η µονάδα πρέπει να διαθέτει κατάλληλες εγκαταστάσεις, όπως αποχωρητήρια, αποδυτήρια και νιπτήρες για το 
προσωπικό και, κατά περίπτωση, χώρους γραφείων οι οποίοι να είναι διαθέσιµοι στο προσωπικό που διενεργεί 
επίσηµους ελέγχους·  

ε) Η µονάδα πρέπει να διαθέτει κατάλληλα µέσα προστασίας κατά των παρασίτων, όπως τα έντοµα, τα τρωκτικά και 
τα πτηνά. 

στ) Όπου η επίτευξη των στόχων του παρόντος κανονισµού το απαιτεί, οι µονάδες πρέπει να έχουν τις κατάλληλες 
αποθηκευτικές εγκαταστάσεις ελεγχόµενης θερµοκρασίας µε επαρκή χωρητικότητα για τη διατήρηση των ζωικών 
υποπροϊόντων σε ενδεδειγµένες θερµοκρασίες, και να είναι σχεδιασµένες έτσι ώστε να επιτρέπουν την 
παρακολούθηση και καταγραφή των θερµοκρασιών αυτών.  



ζ) Η µονάδα πρέπει να διαθέτει επαρκή µέσα για τον καθαρισµό και την απολύµανση των περιεκτών ή των δοχείων 
εντός των οποίων παραλαµβάνονται τα ζωικά υποπροϊόντα, καθώς και των οχηµάτων, πλην των πλοίων, στα οποία 
µεταφέρονται. Πρέπει να διαθέτει επαρκείς εγκαταστάσεις για την απολύµανση των τροχών των οχηµάτων. 

η). Η διαλογή ζωικών υποπροϊόντων πρέπει να πραγµατοποιείται κατά τρόπο ώστε να αποτρέπεται κάθε κίνδυνος 
µετάδοσης ζωονόσων.  

θ). Καθ’ όλη τη διάρκεια της αποθήκευσης, τα ζωικά υποπροϊόντα πρέπει να αποτελούν αντικείµενο χειρισµού και να 
αποθηκεύονται χωριστά από τα άλλα εµπορεύµατα και κατά τέτοιον τρόπο ώστε να αποτρέπεται κάθε κίνδυνος 
µετάδοσης παθογόνων παραγόντων.  

ι) Τα ζωικά υποπροϊόντα πρέπει να αποθηκεύονται σωστά, µεταξύ άλλων και υπό κατάλληλες συνθήκες 
θερµοκρασίας, µέχρι την εκ νέου αποστολή τους.  

κ).Οι µονάδες   διαθέτουν κατάλληλες εγκαταστάσεις για την καταστροφή των αχρησιµοποίητων υλικών ή τα 
αποστέλλουν σε εγκεκριµένη µονάδα µεταποίησης ή σε εγκεκριµένη µονάδα αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης 
σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό.  

κι) Οι υπεύθυνοι των κέντρων συλλογής που παρέχουν υλικά, πλην ζωικών υποπροϊόντων που προέρχονται από 
υδρόβια ζώα και από υδρόβια ασπόνδυλα, σε τελικούς χρήστες πρέπει να εξασφαλίζουν ότι τα εν λόγω υλικά 
υποβάλλονται σε µία από τις ακόλουθες επεξεργασίες:  

α) µετουσίωση µε διάλυµα χρωστικής ουσίας· το διάλυµα πρέπει να έχει συγκέντρωση τέτοια ώστε το χρωστικό 
αποτέλεσµα επί του υλικού να είναι ευδιάκριτο και να µην εξαφανίζεται όταν το χρωµατισµένο υλικό υποβάλλονται 
σε κατάψυξη ή ψύξη, και ολόκληρη η επιφάνεια όλων των τεµαχίων του υλικού πρέπει να έχει καλυφθεί µε το ως άνω 
διάλυµα είτε µε εµβάπτιση του υλικού στο διάλυµα, είτε µε ψεκασµό, είτε µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο εφαρµογής 
του διαλύµατος·  

β) αποστείρωση µε βρασµό ή µε ατµό υπό πίεση έως ότου ψηθεί πλήρως όλη η µάζα του υλικού· ή  

γ) οποιοσδήποτε άλλος χειρισµός ή επεξεργασία έχει εγκριθεί από την αρχή που είναι αρµόδια για τον υπεύθυνο 
επιχείρησης. 
 
       Οι υπεύθυνοι της επιχείρησης  (Χρήστες ΙΙ σίτιση και Κέντρα Συλλογής) οφείλουν να 
προσκοµίσουν στην αρµόδια τοπική Κτηνιατρική αρχή τα ακόλουθα: 
     
 1) αίτηση στην οποία να περιγράφει την κατηγορία των ζωικών υποπροϊόντων που   
διαχειρίζεται    καθώς και την κατηγορία στην οποία υπάγεται το αντικείµενο (ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ  
 2) συνοπτική περιγραφή των χώρων συντήρησης και προπαρασκευής της τροφής 
 4) υπεύθυνη δήλωση διαχείρισης των πιθανών υπολειµµάτων και περισσευµάτων τροφής.  
 5) Προσκόµιση κατάλογου µε τους προµηθευτές και τους πελάτες για τα κέντρα συλλογής  της 
επιχείρησης   
6) Υπεύθυνη δήλωση δήλωση  συµµόρφωσης µε τις απαιτήσεις του παραρτήµατος VI    κεφάλαιο ΙΙ 
τµήµα 1  και στο παράρτηµα VIII  κεφάλαιο IV  τµήµα 2 του Κανονισµού 142/2011/ΕΕ 
 
  Η αρµόδια τοπική αρχή ύστερα από επιτόπια αυτοψία: 
-- Καταχωρεί σε µητρώο (ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 4) 
 µε τις επιχειρήσεις και χορηγεί Αριθµό Καταχώρησης (ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 5) σύµφωνα µε την 
παρακάτω µορφή: 
 
ΑΚ:    Αριθµός Καταχώρησης.  
:  Αύξων αριθµός  
Υ:  Κατηγορία υλικού 
EL:   Ελλάδα 
:  Κωδικός περιφερειακής ενότητας 
ELX, XE, XP, CP, Y : είδος δραστηριότητας 
 
 
      ΑΡΙΘ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ  ΜΟΝΑΔΑΣ     ΕΛΑΙΟΧΗΜΙΚΩΝ  

 

 

  ΑΚ   Υ           ΕL EEEEE   ELX 



       ΑΡΙΘ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ     

           (ΕΚΤΟΣ ΤΡΟΦΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ)     
 
                 ΑΡΙΘ.ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ  ΧΡΗΣΤΗ            
    
       

       ΑΡΙΘ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ    ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ  

 
 
        ΑΡΙΘ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗΣ 

 
   

   --Κοινοποιεί άµεσα στην Κεντρική Υπηρεσία (Γραφείο ΖΥΠ) για να ενηµερωθούν οι 
αντίστοιχοι  κατάλογοι και να αναρτηθούν  στην ιστοσελίδα του υπουργείου.  
-- ∆ιενεργεί  επιτόπιους ελέγχους (1-2 ετησίως)  στις µονάδες των χρηστών µε συχνότητα 
ανάλογη µε το µέγεθος και την επικινδυνότητα του υλικού που διαχειρίζονται σύµφωνα µε τα 
παράρτηµα XVI τµήµατα 4,5,6, του Κανονισµού 142/2011/ΕΕ  
 
Σηµεία της εγκυκλίου  325540/29 - 09 – 2009  επικαιροποιούνται και ενσωµατώνονται στην 
παρούσα οπότε παύει η ισχύς της.  
 
Οι υπεύθυνοι όλων των καταχωρηµένων επιχειρήσεων παρέχουν στην αρµόδια αρχή όποτε τους 
ζητηθεί ενηµερωµένες πληροφορίες συµπεριλαµβανοµένης οιασδήποτε σηµαντικής αλλαγής των 
δραστηριοτήτων, όπως είναι η παύση λειτουργίας υφιστάµενης εγκαταστάσεως ή µονάδας. 
 
Επιπροσθέτως οι χρήστες και τα κέντρα συλλογής κάθε εξάµηνο έχουν την υποχρέωση να 
συµπληρώνουν πίνακα µε τις ποσότητες και το είδος των υλικών που διαχειρίστηκαν και τους 
προµηθευτές .Ο πίνακας αυτός θα αποστέλλεται στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες της Περιφερειακής 
Ενότητας αρµοδιότητας ώστε να ενηµερώνονται τα εξαµηνιαία δελτία διαχείρισης  ΖΥΠ. 
 
 Παρακαλούνται  τα τµήµατα Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων που έχουν στην 
περιοχή αρµοδιότητας τους  επιχειρήσεις και χρήστες που πρέπει να καταχωρηθούν, να 
προχωρήσουν γρήγορα στις απαραίτητες ενέργειες. 
 
                                                                   Η  ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ  ΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ                                                                                                                                                                                       
                                                        ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ  

                                                                                                                                                            

                                                                  ΕΛΕΝΗ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ 
                                                                     

 

        ΑΚ    Y EE       EL                   XE 

        AK           Y E         EL XP 

  ΑΚ       Y Y           EL            CP 

Α      AK   Y       Y   EEE  EL             Y   



 


