ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΥΟΤ ΖΩΟΣΡΟΦΩΝ ΕΣΟΤ 2013
1) Νομοθεηικό πλαίζιο
Ζ λέα Δζληθή θαη Κνηλνηηθή λνκνζεζία πεξηιακβάλεη:


ηνλ Καλ (ΔΔ) 278/2012 γηα ηξνπνπνίεζε ηνπ Καλ (ΔΚ) 152/2009 όζνλ αθνξά
ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ επηπέδσλ ησλ δηνμηλώλ θαη ησλ πνιπρισξησκέλσλ
δηθαηλπιίσλ.



ηνλ Καλ (ΔΔ) 996/2012 γηα ηελ επηβνιή εηδηθώλ όξσλ πνπ δηέπνπλ ηελ εηζαγσγή
δσνηξνθώλ θαη ηξνθίκσλ θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο Ηαπσλίαο κεηά ην αηύρεκα
ζηνλ ππξεληθό ζηαζκό ηεο Φνπθνζίκα.



ηνλ Καλ (ΔΔ) 225/2012 γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ παξαξηήκαηνο II ηνπ
θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 183/2005 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
Σπκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε εγθαηαζηάζεσλ πνπ δηαζέηνπλ ζηελ αγνξά,
γηα ρξήζε ζηηο δσνηξνθέο, πξντόληα κε βάζε θπηηθά έιαηα θαη αλακεκεηγκέλα
ιίπε θαη ζρεηηθά κε ηηο εηδηθέο απαηηήζεηο γηα ηελ παξαγσγή, ηελ απνζήθεπζε, ηε
κεηαθνξά θαη ηνλ έιεγρν ηεο παξνπζίαο δηνμηλώλ ζηα έιαηα, ηα ιίπε θαη ηα
πξντόληα πνπ παξάγνληαη από απηά



ηνλ Καλ (ΔΔ) 51/2013 γηα ηξνπνπνίεζε ηνπ Καλ (ΔΚ) 152/2009 όζνλ αθνξά ηηο
κεζόδνπο αλάιπζεο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ζπζηαηηθώλ δσηθήο πξνέιεπζεο κε
ζθνπό ηνλ επίζεκν έιεγρν ησλ δσνηξνθώλ.



ηνλ Καλ (ΔΔ) 56/2013 γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ παξαξηεκάησλ I θαη IV ηνπ Καλ
(ΔΚ) 999/2001 γηα ηε ζέζπηζε θαλόλσλ πξόιεςεο, θαηαπνιέκεζεο θαη
εμάιεηςεο νξηζκέλσλ κεηαδνηηθώλ ζπνγγσδώλ εγθεθαινπαζεηώλ.



ηνλ Καλ (ΔΔ) 68/2013 γηα ηνλ θαηάινγν πξώησλ πιώλ δσνηξνθώλ. Καηαξγείηαη
ν Καλ (ΔΔ) 575/2011.

Δπηζεκαίλεηαη όηη ε λνκνζεζία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο αιιά θαη ε εζληθή
λνκνζεζία πνπ αθνξά ηηο δσνηξνθέο βξίζθεηαη αλαξηεκέλε ζηελ παξαθάησ
ηζηνζειίδα:

http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/animal-production/zootrofes
2) Δειγμαηοληπηικοί θσζικοί έλεγτοι
Σηα πιαίζηα θαιύηεξεο παξαθνινύζεζεο θαη ζπληνληζκνύ
Πξνγξάκκαηνο Διέγρνπ, ζα αθνινπζεζεί ε παξαθάησ δηαδηθαζία:

ηνπ

Δζληθνύ

Τα δείγκαηα απνζηέιινληαη ζην ΔΔΚΥΕ ζηελ αξκνδηόηεηα ηνπ νπνίνπ αλήθεη ε
Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα ζύκθσλα κε ηηο θαζνξηζζείζεο πεξηνρέο επζύλεο ησλ ΔΔΚΥΕ
πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 8 ηεο ΚΥΑ 323306/2007 (ΦΔΚ 1881/η. Β’/14.09.2007).
Εμαίξεζε ζηνλ παξαπάλσ θαλόλα απνηεινύλ:
- ηα δείγκαηα γηα αθιαηνμίλε Β1, γθνζππόιε θαη δσηθό ιίπνο, όπνπ απνζηέιινληαη
ζην ΔΔΚΥΕ Λπθόβξπζεο, ην νπνίν απνηειεί ην κόλν δηαπηζηεπκέλν Δξγαζηήξην
Διέγρνπ Κπθινθνξίαο Εσνηξνθώλ γηα ηηο αλαιύζεηο απηέο
- ηα δείγκαηα γηα Fe θαη Mn, όπνπ απνζηέιινληαη ζην ΔΔΚΥΕ Θεζζαινλίθεο πνπ
είλαη ην κόλν δηαπηζηεπκέλν Δξγαζηήξην Διέγρνπ Κπθινθνξίαο Εσνηξνθώλ γηα ηηο
αλαιύζεηο απηέο

- ηα δείγκαηα γηα ΜΕΠ θαη ηα δείγκαηα από πξνκίγκαηα θαη ζύλζεηεο δσνηξνθέο γηα
όια ηα είδε δώσλ πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηνύλ ηα επίπεδα ραιθνύ (Cu) θαη
ςεπδαξγύξνπ (Zn) πνπ ιακβάλνληαη από πεξηνρέο επζύλεο ηνπ ΔΔΚΥΕ Λάξηζαο
απνζηέιινληαη ζην ΔΔΚΥΕ Λπθόβξπζεο.
Γηα ηηο αλαιύζεηο εθείλεο γηα ηηο νπνίεο ηα ΔΔΚΥΕ δελ έρνπλ αθόκα δηαπηζηεπηεί θαη
πξαγκαηνπνηνύληαη ζε πηζηνπνηεκέλα ηδησηηθά εξγαζηήξηα, ηα ΔΔΚΥΕ έρνπλ ηελ
επζύλε δηαηήξεζεο ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ γηα ηα δείγκαηα πνπ έρνπλ απνζηαιεί
πξνθεηκέλνπ λα κελ γίλεη ππέξβαζε ηνπ κέγηζηνπ αξηζκνύ ησλ δεηγκάησλ πνπ είλαη
δπλαηόλ λα αλαιπζνύλ, ζύκθσλα κε ηηο ζπκβάζεηο πνπ έρνπλ ππνγξαθεί κε ηα ελ
ιόγσ εξγαζηήξηα.
Τα δείγκαηα πνπ απνζηέιινληαη κε πξαθηηθό δεηγκαηνιεςίαο εληόο ηνπ 2013
ινγίδνληαη σο δείγκαηα ηνπ εζληθνύ πξνγξάκκαηνο ειέγρνπ ηνπ 2013 θαη όρη
πξνεγνύκελνπ ή επόκελνπ έηνπο.
Με επζύλε ησλ ΔΔΚΥΕ, ηα δείγκαηα δελ απνζηέιινληαη όια καδί ηελ ίδηα ρξνληθή
πεξίνδν αιιά κε κηα νκνηόκνξθε θαηαλνκή κέζα ζηνλ ρξόλν. Δπίζεο, ζε
πεξηπηώζεηο όπνπ απαηηείηαη ε ζπλεπηθνύξεζε ησλ ειέγρσλ πνπ πξαγκαηνπνηνύλ νη
επόπηεο θπθινθνξίαο δσνηξνθώλ κηαο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο από ην ΔΔΚΥΕ ζηελ
πεξηνρή επζύλεο ηνπ νπνίνπ αλήθεη ε ζπγθεθξηκέλε Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα, νη
επόπηεο ησλ ΔΔΚΥΕ κεξηκλνύλ γηα ηνλ ζθνπό απηό.
3) Καηανομή ηων δειγμάηων
 Σήκαλζε: 350 δείγκαηα
 Μεηαπνηεκέλεο δσηθέο πξσηεΐλεο: 250 δείγκαηα
 Γθνζππόιε: 20 δείγκαηα
 Γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλνη νξγαληζκνί (ΓΤΟ): 45 δείγκαηα
 Μπθνηνμίλεο:
 50 δείγκαηα γηα αθιαηνμίλε Β1,
 40 δείγκαηα γηα πξνζδηνξηζκό σρξαηνμίλεο
δεζνμπλπβαιελόλεο, Τ-2 θαη Ζ-Τ2 θαη θνπκνληζηλώλ

Α,

δεαξαιελόλεο,

 Βαξέα κέηαιια: 45 δείγκαηα
 Υπνιείκκαηα θπηνθαξκάθσλ: 40 δείγκαηα
 Εσηθό ιίπνο: 10 δείγκαηα
 Πξόζζεηεο ύιεο: 135 δείγκαηα εθ ησλ νπνίσλ:

30 δείγκαηα γηα επηηξεπόκελεο πξόζζεηεο ύιεο ηεο θαηεγνξίαο ησλ
θνθθηδηνζηαηηθώλ,

35 αθνξνύλ δείγκαηα γηα λα εληνπηζζεί παξάλνκε ρξήζε αληηβηνηηθώλ ή
απμεηηθώλ παξαγόλησλ

60 δείγκαηα από ζύλζεηεο δσνηξνθέο θαη πξνκίγκαηα γηα ρνίξνπο, πηελά
θαη πξόβαηα πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηνύλ ηα επίπεδα ραιθνύ (Cu) θαη
ςεπδαξγύξνπ (Zn)



10 δείγκαηα από ζύλζεηεο δσνηξνθέο γηα ρνίξνπο θαη πηελά πξνθεηκέλνπ
λα πξνζδηνξηζηνύλ ηα επίπεδα ζηδήξνπ θαη καγγαλίνπ (Fe, Mn)

 Γηνμίλεο/PCBs: 60 δείγκαηα
4) Παραηηρήζεις
 ΓΣΟ: νη δσνηξνθέο από ηηο νπνίεο ιακβάλεηαη δείγκα δελ πξέπεη λα θέξνπλ
επηζήκαλζε γηα παξνπζία γελεηηθήο ηξνπνπνίεζεο θαη επίζεο δελ ιακβάλνληαη
δείγκαηα από κνλάδεο πνπ παξάγνπλ δσνηξνθέο απνθιεηζηηθά γηα ηδηνθαηαλάισζε.
Μεηαπνηεκέλεο δσηθέο πξσηεΐλεο (ΜΖΠ): πιένλ επηηξέπεηαη ζε δώα
πδαηνθαιιηέξγεηαο ε ρξήζε κεηαπνηεκέλσλ δσηθώλ πξσηετλώλ πνπ πξνέξρνληαη
από κε κεξπθαζηηθά. Δπίζεο, θαηνρπξώζεθε ε κέζνδνο ηεο PCR σο κέζνδνο
αλάιπζεο, ε νπνία θαζηζηά εθηθηό ηνλ θαζνξηζκό ηεο ηαμηλνκηθήο νκάδαο ησλ
ζπζηαηηθώλ δσηθήο πξνέιεπζεο, δειαδή από πνην είδνο δώνπ πξνέξρνληαη απηά.
Σπλεπώο, κε ηελ εθαξκνγή ηνπ Καλνληζκνύ (ΔΔ) 56/2013 ηνλ πξνζερή Ηνύλην, νη
ηρζπνηξνθέο πνπ ζηελ επηζήκαλζή ηνπο αλαθέξεηαη ε ρξήζε ΜΕΠ πξνέιεπζεο κε
κεξπθαζηηθώλ ζα απνζηέιινληαη ζην ΔΔΚΥΕ Θεζζαινλίθεο πξνθεηκέλνπ λα γίλεηαη
ηαπηνπνίεζε ηνπ είδνπο ηνπ δώνπ από ην νπνίν πξνέξρνληαη ηα δσηθά ζπζηαηηθά κε
ηε ρξήζε ηεο κεζόδνπ PCR. Καηά ηα ινηπά, ζα ηεξείηαη ε απνζηνιή δεηγκάησλ
γεληθά γηα ΜΕΠ ζηα ΔΔΚΥΕ Λπθόβξπζεο θαη Θεζζαινλίθεο ζύκθσλα κε ηελ
παξάγξαθν 2 ηνπ παξόληνο.
 Αδηάιπηεο πξνζκείμεηο ζε δσηθά ιίπε: ε αλάιπζε γηα αδηάιπηεο πξνζκείμεηο
πξαγκαηνπνηείηαη ζύκθσλα κε ηνλ Καλ 142/2011. Ζ δεηγκαηνιεςία ζα γίλεηαη από
δνρεία ή δεμακελέο πνπ πεξηέρνπλ πξντόλ πνπ πξννξίδεηαη γηα παξαγσγηθά δώα θαη
όρη γηα βηνληήδει ή γηα θαηνηθίδηα. Τν δσηθό ιίπνο ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα
βξίζθεηαη ζε ξεπζηή θαηάζηαζε (π.ρ. κε ήπηα ζέξκαλζε) θαη λα είλαη
νκνγελνπνηεκέλν (π.ρ. κε έληνλε αλαθίλεζε).
 Αθιαηνμίλε Β1: ν αξηζκόο ησλ ηειηθώλ δεηγκάησλ θπκαίλεηαη από έλα έσο
ηέζζεξα. Λόγσ ηεο κε νκνηόκνξθεο θαηαλνκήο ηεο αθιαηνμίλεο Β1 θαη γεληθά ησλ
κπθνηνμηλώλ, ζα πξέπεη λα δίλεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή: α) θαηά ηελ νκνγελνπνίεζε
ησλ νιηθώλ δεηγκάησλ, πξηλ ηε κείσζή ηνπο θαη ηελ παξαζθεπή ησλ ηειηθώλ
δεηγκάησλ, β) ζηελ άκεζε θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε απνζηνιή ησλ δεηγκάησλ ζηα
εξγαζηήξηα θαη γ) ζηε θύιαμε ησλ αληηδεηγκάησλ ζε ζπλζήθεο θαηάςπμεο από ηνπο
ελδηαθεξόκελνπο.
 Καηαξγεκέλεο πξόζζεηεο ύιεο-αληηβηνηηθά: δελ ιακβάλνληαη δείγκαηα από
θαξκαθνύρεο δσνηξνθέο πνπ νύησο ή άιισο πεξηέρνπλ αληηβηνηηθά γηα
ζεξαπεπηηθνύο ζθνπνύο.


Πξόζζεηεο / θνθθηδηνζηαηηθά: Τα θνθθηδηνζηαηηθά είλαη εγθεθξηκέλα γηα ρξήζε
θπξίσο ζηα θνηόπνπια γηα πάρπλζε, ζηηο όξληζεο σνηνθίαο, ζηηο γαινπνύιεο, ζηηο
πνπιάδεο αλαπαξαγσγήο, ζηα θνπλέιηα αλαπαξαγσγήο, ζηα θνπλέιηα γηα πάρπλζε
θαη ζηηο θξαγθόθνηεο. Κάζε θνθθηδηνζηαηηθό είλαη εγθεθξηκέλν γηα ρξήζε ζε
ζπγθεθξηκέλα είδε δώσλ εθ ησλ πξναλαθεξζέλησλ. Δπηπξόζζεηα είλαη εγθεθξηκέλα
γηα ρξήζε αλαθνξηθά κε ζπγθεθξηκέλα κέγηζηα όξηα ειηθίαο ησλ δώσλ, κε

ζπγθεθξηκέλε ειάρηζηε ή/θαη κέγηζηε δνζνινγία, ελώ ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο
πξνβιέπνληαη θαη ρξόλνη αλακνλήο πξν ηεο ζθαγήο ησλ δώσλ. Μόλν εθόζνλ είλαη
δηαζέζηκα ηα ζηνηρεία απηά κπνξεί λα δηαπηζησζεί ηόζν ε λόκηκε όζν θαη ε αζθαιήο
ρξήζε ησλ θνθθηδηνζηαηηθώλ.
Σπλεπώο, θαηά ηε δεηγκαηνιεςία απαηηείηαη ε ζπγθέληξσζε από πιεπξάο ησλ
επνπηώλ ησλ αθόινπζσλ πιεξνθνξηώλ:
η) ζε πνην ζηάδην ηεο εθηξνθήο βξίζθνληαη ηα δώα ζηα νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ε
δεηγκαηνιεςία (ειηθία ζε εβδνκάδεο, ρξόλνο έσο θαη ηε ζθαγή ηνπο)
ηη) εάλ γίλεηαη ρξήζε θνθθηδηνζηαηηθνύ ζηε δσνηξνθή ησλ ελ ιόγσ δώσλ θαη εθόζνλ
γίλεηαη, πνην είλαη ην εκπνξηθό ζθεύαζκα/δξαζηηθή νπζία ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη
ζηελ εθηξνθή.
ηηη) επηπξόζζεηα, ζηελ πεξίπησζε ελζσκάησζεο θνθθηδηνζηαηηθνύ ζηελ πιήξε
δσνηξνθή κέζσ πξνκίγκαηνο, ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη θαηά ηελ ίδηα δεηγκαηνιεςία,
δείγκα από ζθξαγηζκέλν ζαθί πξνκίγκαηνο ίδηαο παξηίδαο κε απηό πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ παξαζθεπή ηεο πιήξνπο δσνηξνθήο.
Οη πιεξνθνξίεο απηέο ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ζηελ έθζεζε ειέγρνπ.
Τέινο, επηζεκαίλεηαη όηη ζηηο πεξηπηώζεηο βηνκεραληώλ δσνηξνθώλ πνπ δηαζέηνπλ
έγθξηζε γηα ρξήζε θνθθηδηνζηαηηθνύ κπνξεί λα δηελεξγείηαη δεηγκαηνιεςία ζε
δσνηξνθέο πνπ παξάγνληαη ρσξίο ρξήζε θνθθηδηνζηαηηθνύ (αλεμαξηήησο γηα πνην
είδνο δώνπ πξννξίδεηαη) ακέζσο κεηά ηελ παξαγσγή δσνηξνθήο κε ρξήζε
θνθθηδηνζηαηηθνύ, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί πηζαλή επηκόιπλζε.
 Πξόζζεηεο / ραιθόο, ςεπδάξγπξνο, ζίδεξνο θαη καγγάλην: Καηά ηε
δεηγκαηνιεςία:
Η) ζηελ πεξίπησζε πιήξνπο δσνηξνθήο (ή ζύλζεηεο δσνηξνθήο πξνο θαηαλάισζε
ζηελ πεξίπησζε κεξπθαζηηθώλ) εθηόο από ην δείγκα αιιά θαη ηελ εηηθέηα ηεο
δσνηξνθήο πξέπεη λα ιακβάλεηαη θαη δείγκα από ζθξαγηζκέλν ζαθί ηνπ
πξνκίγκαηνο ή ηεο αλόξγαλεο ζπκπιεξσκαηηθήο δσνηξνθήο ίδηαο παξηίδαο κε απηό
πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ παξαγσγή ηεο ζύλζεηεο
ηη) ζηελ πεξίπησζε αλόξγαλεο ζπκπιεξσκαηηθήο δσνηξνθήο εθηόο από ηελ εηηθέηα
ηεο δσνηξνθήο πξέπεη λα ιακβάλεηαη θαη δείγκα από ζθξαγηζκέλν ζαθί ηνπ
πξνκίγκαηνο ίδηαο παξηίδαο κε απηό πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ παξαγσγή ηεο.
Σεκεηώλεηαη όηη ηα όξηα γηα ηνλ ραιθό, ηνλ ςεπδάξγπξν, ην ζίδεξν θαη ην καγγάλην
αλαθέξνληαη ζηνλ Καλ (ΔΚ) 1334/2003 «γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ όξσλ έγθξηζεο
νξηζκέλσλ πξόζζεησλ πιώλ πνπ αλήθνπλ ζηελ νκάδα ησλ ηρλνζηνηρείσλ θαη νη
νπνίεο ρξεζηκνπνηνύληαη ζηηο δσνηξνθέο». Δπηπξόζζεηα, γηα θάζε ζπγθεθξηκέλε
κνξθή ηεο πξόζζεηεο ύιεο θαζνξίδνληαη ζηελ άδεηα έγθξηζήο ηεο νη ζπγθεθξηκέλνη
όξνη ρξήζεο ηεο.
Καηά ηα ινηπά, ηζρύνπλ ηα θξηηήξηα θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ θηλδύλσλ θαη
δεηγκαηνιεςίαο γηα ΜΕΠ, θαζώο θαη ε αλάιπζε θηλδύλνπ γηα ηηο επηζεσξήζεηο (όπσο
αλαθέξεηαη ζην Δζληθό πξόγξακκα έηνπο 2011).
Τέινο, επηζεκαίλεηαη ε αλάγθε ηεο πηζηήο εθαξκνγήο ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζην
πξόγξακκα ελεξγεηώλ θαη ε ζρεηηθή άκεζε ελεκέξσζε ηεο Κεληξηθήο Αξκόδηαο
Αξρήο Διέγρνπ (Γ/λζε Δηζξνώλ Εσηθήο Παξαγσγήο)

