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Αθήνα,
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Αρ. Πρωτ. : 1187/63163
ΠΡΟΣ:
1. Περιφερειακές Ενότητες
∆/νσεις Αγρ. Οικ. & Κτην.
Υπόψη εποπτών κυκλοφορίας
ζωοτροφών
2. ΕΕΚΥΖ Λυκόβρυσης
Σοφοκλή Βενιζέλου 1
ΤΚ 14123 Λυκόβρυση Αττικής
3. ΕΕΚΥΖ Λάρισας
4ο χλµ ΕΟ Λαρίσης-Τρικάλων
ΤΚ 41110 Λάρισα
4. ΕΕΚΥΖ Θεσ/νικης
Γεωργικής Σχολής
ΤΚ 57001, ΤΘ 60511
ΚΟΙΝ.:
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Αναπλ. Υπουργού
3. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα
4. Γραφείο Γενικής ∆/νσης Ζωικής
Παραγωγής

ΘΕΜΑ: «Εθνικό πρόγραµµα ελέγχου ζωοτροφών.»
Σας αποστέλλουµε το εθνικό πρόγραµµα ελέγχου ζωοτροφών έτους 2014, µε το
οποίο καθορίζονται οι προτεραιότητες του ελέγχου στον τοµέα των ζωοτροφών,
καθώς και η κατανοµή των δειγµάτων ανά κατηγορία αναλύσεων και ανά
Περιφερειακή Ενότητα µε τις εξής παρατηρήσεις:
1) Οι έλεγχοι και η διενέργεια των δειγµατοληψιών ξεκινούν από την αρχή κάθε
έτους ανεξάρτητα από την ηµεροµηνία έκδοσης του Εθνικού Προγράµµατος
Ελέγχου, αφενός µεν επειδή υπάρχει η δυνατότητα διενέργειας αναλύσεων από τα
ίδια τα ΕΕΚΥΖ της χώρας (Σήµανση, ΜΖΠ, Αφλατοξίνη Β1, Γκοσυπόλη, Ζωικό
λίπος), αφετέρου διότι η κατανοµή των δειγµάτων στις Περιφερειακές Ενότητες δεν
παρουσιάζει µεγάλες αλλαγές σε αριθµό δειγµάτων από έτος σε έτος, ειδικά σε ότι
αφορά τις ανωτέρω αναλύσεις. Άλλωστε, οι έλεγχοι οφείλουν να είναι συνεχείς και
διαρκείς για τη διαπίστωση της τήρησης της σχετικής νοµοθεσίας των ζωοτροφών.
2) Επισηµαίνεται ότι για οποιαδήποτε πληροφορία αφορά στη διενέργεια των
δειγµατοληψιών, οι επόπτες κυκλοφορίας ζωοτροφών απευθύνονται πρωτίστως στα
αρµόδια ΕΕΚΥΖ της χώρας.
3) Ο αριθµός των δειγµάτων ανά κατηγορία αναλύσεων που αναφέρονται στο Εθνικό
Πρόγραµµα είναι ο ελάχιστος δυνατός. Αυτό σηµαίνει ότι, µπορούν να ληφθούν και

περισσότερα δείγµατα, ανάλογα µε τις ανάγκες που ενδέχεται να προκύψουν και
πάντοτε κατόπιν συνεννόησης µε τα αρµόδια ΕΕΚΥΖ και λαµβάνοντας υπόψη τις
οικονοµικές απαιτήσεις των επιπλέον αναλύσεων.
4) Η εφαρµογή του Εθνικού Προγράµµατος Ελέγχου δεν περιορίζεται µόνο στις
επιχειρήσεις που έχουν κωδικό έγκρισης ή/και εγγραφής, αλλά αφορά όλες τις
επιχειρήσεις ζωοτροφών.

Συν.: 1. Εθνικό Πρόγραµµα Ελέγχου Ζωοτροφών έτους 2014
2. Πίνακας κατανοµής δειγµάτων κατά Περιφερειακή Ενότητα
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