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ΤιΤι θαθα καλύψουµεκαλύψουµε σήµερασήµερα

••ΙστορικόΙστορικό ΠλαίσιοΠλαίσιο

••ΟιΟι απαιτήσειςαπαιτήσεις τωντων κανονισµώνκανονισµών

σεσε µονάδεςµονάδες παραγωγήςπαραγωγής

βιοαερίουβιοαερίου

••ΕφαρµογήΕφαρµογή καικαι διαδικασίαδιαδικασία

έγκρισηςέγκρισης



1.   1.   ΙΣΤΟΡΙΚΟΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΠΛΑΙΣΙΟ

•• ΗΗ ΖωικήΖωική ΠαραγωγήΠαραγωγή στηνστην ΕΛΛΑ∆ΑΕΛΛΑ∆Α
σεσε εκατοµµύριαεκατοµµύρια

••ΗΗ κατκατ’’ εκτίµησηεκτίµηση ετήσιαετήσια παραγωγήπαραγωγή

ΣεΣε ΖΥΠΖΥΠ 250.000 250.000 tntn
((χωρίςχωρίς κόπροκόπρο))
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1.   1.   ΙΣΤΟΡΙΚΟΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΠΛΑΙΣΙΟ

ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΣΗΕΠΙΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΑΣΤΑ ΛΟΙΠΑΛΟΙΠΑ ΖΥΠΖΥΠ

ΟΙΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑΓΙΑ ΤΟΝΤΟΝ ΚΟΠΡΟΚΟΠΡΟ

ΣΕΣΕ ΣΧΕΣΗΣΧΕΣΗ ΜΕΜΕ ΤΗΝΤΗΝ ΚΕΙΜΕΝΗΚΕΙΜΕΝΗ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΙΝΑΙΕΙΝΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣΓΕΝΙΚΗΣ

ΜΟΡΦΗΣΜΟΡΦΗΣ



ΠοιαΠοια είναιείναι τατα ζωικάζωικά υποπροϊόνταυποπροϊόντα ;;

•• ΣύµφωναΣύµφωνα µεµε τοντον

κανονισµόκανονισµό 1069/2009 1069/2009 τηςτης ΕΕΕΕ τατα

ζωικάζωικά υποπροϊόνταυποπροϊόντα,, ορίζονταιορίζονται ωςως

εξήςεξής::

"..."... ΠτώµαταΠτώµατα ήή µέρηµέρη ζώωνζώων ήή

προϊόνταπροϊόντα ζωικήςζωικής προέλευσηςπροέλευσης πουπου

δενδεν ...... προορίζονταιπροορίζονται γιαγια ανθρώπινηανθρώπινη

κατανάλωσηκατανάλωση ""



ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΖΥΠΖΥΠ



ΗΗ ΛογικήΛογική τηςτης ΤαξινόµησηςΤαξινόµησης

Υλικά της κατηγορίας 1

• κίνδυνο από ΜΣΕ ή

• άγνωστο κίνδυνο ή

• κίνδυνο από χρήση παράνοµων ουσιών ή

• περιβαλλοντικά είναι επικίνδυνα

Υλικά της κατηγορίας 2 

• Κίνδυνο σε σχέση µε ασθένειες ζώων

• Νεκρά ζώα

• Κατάλοιπα κτηνιατρικών φαρµάκων

Υλικά της κατηγορίας 3 

• Προέρχονται από Υγιή ζώα



2.   2.   ΑπαιτήσειςΑπαιτήσεις τωντων κανονισµώνκανονισµών τηςτης

ΕΕ..ΕΕ. . σεσε µονάδεςµονάδες παραγωγήςπαραγωγής

βιοαερίουβιοαερίου

ΕγκαταστάσειςΕγκαταστάσεις

βιοαερίουβιοαερίου πουπου

χρησιµοποιούνχρησιµοποιούν ((ΖΥΠΖΥΠ)) θαθα

πρέπειπρέπει νανα εγκριθούνεγκριθούν απόαπό

τηντην ΚτηνιατρικήΚτηνιατρική ΑρχήΑρχή



•• ΓιαΓια τηντην καταπολέµησηκαταπολέµηση νόσωννόσων - τα
ζωικά υποπροϊόντα εµπλέκονται σε σοβαρές ασθένειες
(Σπογγώδη Εγκεφαλοπάθειες ΣΕΒ-ΜΣΕ, Αφθώδη
Πυρετό)

•• ΕκατοµµύριαΕκατοµµύρια €€ δαπανώνταιδαπανώνται
γιαγια ελέγχουςελέγχους καικαι αποζηµιώσειςαποζηµιώσεις
ΣΕΒΣΕΒ--ΜΣΕΜΣΕ

•• ΑποφεύγετεΑποφεύγετε ηη µόλυνσηµόλυνση τηςτης
αλυσίδαςαλυσίδας τροφίµωντροφίµων καικαι ζωοτροφώνζωοτροφών

•• ΠροστατεύεταιΠροστατεύεται ηη ΕλληνικήΕλληνική
ΒιοµηχανίαΒιοµηχανία ΤροφίµωνΤροφίµων

ΓιατίΓιατί οιοι κανονισµοίκανονισµοί γιαγια τατα ζωικάζωικά

υποπροϊόνταυποπροϊόντα είναιείναι σηµαντικοίσηµαντικοί ;;



ΗΗ ΚτηνιατρικήΚτηνιατρική νοµοθεσίανοµοθεσία πουπου

διέπειδιέπει µονάδεςµονάδες παραγωγήςπαραγωγής βιοαερίουβιοαερίου

•• ΚοινοτικήΚοινοτική ΝοµοθεσίαΝοµοθεσία::

1.1.ΚανονισµόςΚανονισµός ((ΕΚΕΚ)1069/2009 )1069/2009 

πουπου αντικατέστησεαντικατέστησε τοντον

1774/2002 1774/2002 καικαι

2.2.ΚανονισµόςΚανονισµός ((ΕΚΕΚ)142/2011)142/2011



••ΗΗ εθνικήεθνική νοµοθεσίανοµοθεσία επίεπί τουτου

παρόντοςπαρόντος είναιείναι στοστο στάδιοστάδιο

τηςτης ενηµέρωσηςενηµέρωσης

••ΕίναιΕίναι σεσε ισχύισχύ τοτο ΠΠ..∆∆. 211/2006 . 211/2006 
πουπου αφοράαφορά τηντην εφαρµογήεφαρµογή

τουτου ΕΚΕΚ 1774/20021774/2002

ΗΗ ΚτηνιατρικήΚτηνιατρική νοµοθεσίανοµοθεσία πουπου

διέπειδιέπει µονάδεςµονάδες παραγωγήςπαραγωγής βιοαερίουβιοαερίου



ΕΛΕΓΧΟΙΕΛΕΓΧΟΙ ΖΥΠΖΥΠ ––ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΑΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑΣΗΜΕΙΑ

•• ΣτηρίζονταιΣτηρίζονται σεσε 33 βασικέςβασικές κολώνεςκολώνες

ΈλεγχοιΈλεγχοι ΖΥΠΖΥΠ

ΑσφαλήςΑσφαλής

προµήθειαπροµήθεια
ΑσφαλήςΑσφαλής

∆ιαχείριση∆ιαχείριση
ΑσφαλήςΑσφαλής τελικήτελική

χρήσηχρήση



ΙΙ ΑσφαλήςΑσφαλής ΠροµήθειαΠροµήθεια ΖΥΠΖΥΠ

•• ΣτόχοςΣτόχος::

•• ΑποφυγήΑποφυγή κίνδυνουκίνδυνου ασθένειαςασθένειας κατάκατά τητη µεταφοράµεταφορά

•• ΥποδοχήΥποδοχή στηνστην εγκατάστασηεγκατάσταση ΖΥΠΖΥΠ τωντων οποίωνοποίων οιοι

συνδεόµενοισυνδεόµενοι κίνδυνοικίνδυνοι µπορούνµπορούν νανα µειωθούνµειωθούν ήή νανα

εξαλειφθούνεξαλειφθούν

•• ΗΗ ιχνηλασιµότηταιχνηλασιµότητα τωντων πρώτωνπρώτων υλώνυλών

•• ΈλεγχοιΈλεγχοι::
•• ΜεταφοράΜεταφορά τηςτης πρώτηςπρώτης ύληςύλης

•• ΕπιτρεπόµενεςΕπιτρεπόµενες πρώτεςπρώτες ύλεςύλες

•• ΤεκµηρίωσηΤεκµηρίωση καικαι ανιχνευσιµότηταανιχνευσιµότητα



ΑσφαλήΑσφαλή ΠροµήθειαΠροµήθεια

ΈλεγχοιΈλεγχοι ΜεταφοράςΜεταφοράς πρώτηςπρώτης ύληςύλης

•• ΜεταφορείςΜεταφορείς ζωικώνζωικών υποπροϊόντωνυποπροϊόντων
πρέπειπρέπει νανα καταχωρούνταικαταχωρούνται µεµε ΚωδικόΚωδικό

ΕξαιρέσειςΕξαιρέσεις ((ππ..χχ.. µεταφορείςµεταφορείς πουπου µεταφέρουνµεταφέρουν
υπολείµµαταυπολείµµατα τροφώντροφών µόνοµόνο,, ήή οιοι µεταφορείςµεταφορείς γιαγια τητη µεταφοράµεταφορά τηςτης

κοπριάςκοπριάς απόαπό τοτο αγρόκτηµααγρόκτηµα στοστο εργοστάσιοεργοστάσιο βιοαερίουβιοαερίου))

•• ΠρόληψηΠρόληψη κινδύνωνκινδύνων
-- ΣτεγανούςΣτεγανούς περιέκτεςπεριέκτες ήή

-- ΟχήµαΟχήµα,, καθαρόκαθαρό καικαι στεγνόστεγνό πρινπριν απόαπό τητη χρήσηχρήση, , 
πλύσιµοπλύσιµο καικαι απολύµανσηαπολύµανση µετάµετά τητη χρήσηχρήση

-- ΣήµανσηΣήµανση τωντων δοχείωνδοχείων κκ..λλ..ππ. . 



ΑσφαλήΑσφαλή ΠροµήθειαΠροµήθεια

ΕπιτρεπόµενεςΕπιτρεπόµενες ΠρώτεςΠρώτες ΎλεςΎλες -- ΚατηγορίεςΚατηγορίες
ΚατηγορίαΚατηγορία 33
�� ΤαΤα προϊόνταπροϊόντα καικαι τρόφιµατρόφιµα
ζωικήςζωικής προέλευσηςπροέλευσης

�� ΤαΤα υπολείµµαταυπολείµµατα
τροφίµωντροφίµων ((καικαι µαγειρικάµαγειρικά
ελαίαελαία))

�� ΦτεράΦτερά

�� ΓάλαΓάλα

�� ΚατηγορίαςΚατηγορίας 33 υλικάυλικά απόαπό τητη
σφαγήσφαγή ζώωνζώων

�� ΨάριαΨάρια καικαι προϊόνταπροϊόντα ψαριώνψαριών
όστρακαόστρακα,, υποπροϊόνταυποπροϊόντα
ιχθυοτροφείουιχθυοτροφείου

�� αυγάαυγά,, υποπροϊόνταυποπροϊόντα--αυγούαυγού

�� ΕπεξεργασµένηΕπεξεργασµένη
ζωικήζωική πρωτεΐνηπρωτεΐνη ((ΥλικάΥλικά κατκατ 3 3 
µετάµετά απόαπό renderingrendering) ) 

ΚατηγορίαΚατηγορία 22

�� ΚοπριάΚοπριά

�� πεπτικόπεπτικό σύστηµασύστηµα

καικαι τοτο περιεχόµενόπεριεχόµενό

�� ΤοΤο γάλαγάλα, , καικαι προϊόνταπροϊόντα

µεµε βάσηβάση τοτο γάλαγάλα καικαι

πρωτόγαλαπρωτόγαλα

�� ΤαΤα αυγάαυγά καικαι προϊόνταπροϊόντα

αυγώναυγών

�� ΕπεξεργασµένηΕπεξεργασµένη

ζωικήζωική πρωτεΐνηπρωτεΐνη ((ΥλικάΥλικά

κατκατ 2 2 µεταµετα απόαπό

renderingrendering))



ΑσφαλήΑσφαλή ΠροµήθειαΠροµήθεια

ΕπιτρεπόµενεςΕπιτρεπόµενες ΠρώτεςΠρώτες ΎλεςΎλες -- ΑποδοχήΑποδοχή

•• ΑποδοχήΑποδοχή τωντων πρώτωνπρώτων υλώνυλών στηνστην
εγκατάστασηεγκατάσταση εξαρτάταιεξαρτάται::
-- ΠαραµέτρουςΠαραµέτρους ΕπεξεργασίαςΕπεξεργασίας
-- ΤοποθεσίαΤοποθεσία τωντων εγκαταστάσεωνεγκαταστάσεων

•• ΠρέπειΠρέπει νανα διασφαλίζεταιδιασφαλίζεται ότιότι γίνονταιγίνονται δεκτέςδεκτές
στοστο ΕργοστάσιοΕργοστάσιο επιτρεπόµενεςεπιτρεπόµενες µόνοµόνο πρώτεςπρώτες
ύλεςύλες

•• ΤαΤα ζωικάζωικά υποπροϊόνταυποπροϊόντα πουπου προέρχονταιπροέρχονται απόαπό
εκµεταλλεύσειςεκµεταλλεύσεις ((ππ..χχ.. κοπριάκοπριά,, γάλαγάλα) ) 
δενδεν µπορείµπορεί νανα γίνονταιγίνονται δεκτάδεκτά, , εάνεάν ηη
εκµετάλλευσηεκµετάλλευση προέλευσηςπροέλευσης ισχύουνισχύουν
περιοριστικάπεριοριστικά µέτραµέτρα λόγωλόγω ασθένειαςασθένειας τωντων ζώωνζώων



ΑσφαλήΑσφαλή ΠροµήθειαΠροµήθεια

ΤεκµηρίωσηΤεκµηρίωση καικαι ΙχνηλασιµότηταΙχνηλασιµότητα

•• ΙχνηλασιµότηταΙχνηλασιµότητα

-- ΤαΤα εµπορικάεµπορικά έγγραφαέγγραφα συνοδεύουνσυνοδεύουν τατα
ζωικάζωικά υποπροϊόνταυποπροϊόντα στηστη µεταφοράµεταφορά
((εξαιρέσειςεξαιρέσεις,, ππ..χχ.. υπολείµµαταυπολείµµατα
τροφίµωντροφίµων, , κοπριάκοπριά απόαπό τοτο αγρόκτηµααγρόκτηµα))

•• ΤεκµηρίωσηΤεκµηρίωση στιςστις εγκαταστάσειςεγκαταστάσεις

--συµφωνίεςσυµφωνίες πρώτηςπρώτης ύληςύλης,,

--εµπορικάεµπορικά έγγραφαέγγραφα, , 

--αρχείααρχεία εισαγωγήςεισαγωγής



ΙΙΙΙ ΑσφαλήςΑσφαλής ΕπεξεργασίαΕπεξεργασία--
ΕπισκόπησηΕπισκόπηση

•• ΣτόχοςΣτόχος::
-- ΗΗ µείωσηµείωση--εξάλειψηεξάλειψη τωντων κινδύνωνκινδύνων στοστο τελικότελικό
προϊόνπροϊόν

-- ΑποφυγήΑποφυγή κάθεκάθε κινδύνουκινδύνου µετάδοσηςµετάδοσης ασθενειώνασθενειών

•• ΈλεγχοιΈλεγχοι::

-- ΒιοασφάλειαςΒιοασφάλειας χώρωνχώρων

-- ΛειτουργίαςΛειτουργίας ΕγκατάστασηςΕγκατάστασης--ΒασικέςΒασικές αρχέςαρχές

-- ΕξοπλισµούΕξοπλισµού επεξεργασίαςεπεξεργασίας

-- ΠροτύπωνΠροτύπων επεξεργασίαςεπεξεργασίας

-- ΜικροβιολογικώνΜικροβιολογικών προδιαγραφώνπροδιαγραφών

-- ΑπαιτήσεωνΑπαιτήσεων υγιεινήςυγιεινής



ΑσφαλήΑσφαλή ΕπεξεργασίαΕπεξεργασία

ΈλεγχοιΈλεγχοι ΒιοασφάλειαςΒιοασφάλειας

•• ΘέσηΘέση τωντων εγκαταστάσεωνεγκαταστάσεων

-- ∆ιαχωρισµός∆ιαχωρισµός απόαπό άλλεςάλλες εγκαταστάσειςεγκαταστάσεις

-- ΗΗ επαρκήςεπαρκής διαχωρισµόςδιαχωρισµός απόαπό τατα
εκτρεφόµεναεκτρεφόµενα ζώαζώα

•• ΑποτροπήΑποτροπή πρόσβασηςπρόσβασης ζώωνζώων στιςστις
εγκαταστάσειςεγκαταστάσεις

•• ΟιΟι πρώτεςπρώτες ύλεςύλες θαθα πρέπειπρέπει
νανα παραλαµβάνονταιπαραλαµβάνονται καικαι νανα διατηρούνταιδιατηρούνται
σεσε κλειστόκλειστό χώροχώρο µέχριµέχρι νανα µεταποιηθούνµεταποιηθούν

ΕξαιρέσειςΕξαιρέσεις

ΣεΣε αγρόκτηµααγρόκτηµα µονάδαµονάδα παραγωγήςπαραγωγής βιοαερίουβιοαερίου απόαπό κοπριάκοπριά καικαι γάλαγάλα
απόαπό τατα ζώαζώα τουτου ίδιουίδιου µόνοµόνο -- ισχύουνισχύουν ελάχιστεςελάχιστες προϋποθέσειςπροϋποθέσεις..



ΑσφαλήΑσφαλή ΕπεξεργασίαΕπεξεργασία

ΒασικέςΒασικές ΑρχέςΑρχές ΛειτουργίαςΛειτουργίας

•• ΓραµµικήΓραµµική ροήροή -- ότιότι είναιείναι βρώµικοβρώµικο

καθαρίζεταικαθαρίζεται

••∆εν∆εν υπάρχειυπάρχει παράκαµψηπαράκαµψη byby--passpass

••ΠρόληψηΠρόληψη εκεκ νέουνέου µόλυνσηςµόλυνσης

••ΕιδικόςΕιδικός χώροςχώρος πλύσηςπλύσης οχηµάτωνοχηµάτων

••ΠλυστικάΠλυστικά µηχανήµαταµηχανήµατα σεσε

κατάλληλεςκατάλληλες θέσειςθέσεις



ΑσφαλήΑσφαλή ΕπεξεργασίαΕπεξεργασία

ΕξοπλισµόςΕξοπλισµός ΕπεξεργασίαςΕπεξεργασίας

•• ΜονάδαΜονάδα παστερίωσηςπαστερίωσης / / εξυγίανσηςεξυγίανσης ηη

οποίαοποία δενδεν µπορείµπορεί νανα παρακαµφθείπαρακαµφθεί byby--passpass

•• ΚαταγραφικάΚαταγραφικά γιαγια τηντην παρακολούθησηπαρακολούθηση τηςτης

θερµοκρασίαςθερµοκρασίας σεσε πραγµατικόπραγµατικό χρόνοχρόνο

•• ΚατάλληλοΚατάλληλο σύστηµασύστηµα ασφαλείαςασφαλείας γιαγια

τηντην πρόληψηπρόληψη τηςτης ανεπαρκούςανεπαρκούς θέρµανσηςθέρµανσης

•• ΜέγεθοςΜέγεθος σωµατιδίωνσωµατιδίων καικαι εξοπλισµόςεξοπλισµός ελέγχουελέγχου

•• ΕγκατάστασηΕγκατάσταση καικαι συντήρησησυντήρηση εξοπλισµούεξοπλισµού

•• ΒαθµονόµησηΒαθµονόµηση εξοπλισµούεξοπλισµού



ΑσφαλήΑσφαλή ΕπεξεργασίαΕπεξεργασία

ΠρότυπαΠρότυπα ΕπεξεργασίαςΕπεξεργασίας

••ΕξαρτώνταιΕξαρτώνται απόαπό::

-- ΕίδοςΕίδος τηςτης πρώτηςπρώτης ύληςύλης

-- ΗΗ ποσότηταποσότητα τηςτης πρώτηςπρώτης ύληςύλης, , σεσε
ορισµένεςορισµένες περιπτώσειςπεριπτώσεις

••ΠρότυπαΠρότυπα επεξεργασίαςεπεξεργασίας::

-- ΠρότυποΠρότυπο τηςτης ΕΕΕΕ

-- ΠρότυποΠρότυπο ΕναλλακτικήςΕναλλακτικής
επεξεργασίαςεπεξεργασίας ((άδειαάδεια υπόυπό όρουςόρους))



ΑσφαλήΑσφαλή ΕπεξεργασίαΕπεξεργασία

ΠρότυπαΠρότυπα ΕπεξεργασίαςΕπεξεργασίας –– ΚρίσιµαΚρίσιµα όριαόρια

50 50 χιλιοστάχιλιοστά ήή

λιγότερολιγότερο
133 133 βαθµούςβαθµούς

ΚελσίουΚελσίου

3 3 bar bar ατµοσφατµοσφ

20 20 λεπτάλεπτάΠρότυποΠρότυπο

ΕΕ..ΕΕ..

ΥλικαΥλικα 22

ΠρότυποΠρότυπο ΕναλλακτικήςΕναλλακτικής επεξεργασίαςεπεξεργασίας

επικύρωσηεπικύρωση

12 12 χιλιοστάχιλιοστά ήή

λιγότερολιγότερο
70 70 βαθµούςβαθµούς

ΚελσίουΚελσίου
60 60 λεπτάλεπτάΠρότυποΠρότυπο

ΕΕ..ΕΕ..

ΥλικαΥλικα 3 3 τροφιµατροφιµα

κλπκλπ

ΜέγεθοςΜέγεθος

σωµατιδίωνσωµατιδίων

ΘερµοκρασίαΘερµοκρασίαΧρόνοςΧρόνοςΚανόνεςΚανόνες

επεξεργασίαςεπεξεργασίας



ΑσφαλήΑσφαλή ΕπεξεργασίαΕπεξεργασία

ΜικροβιολογικέςΜικροβιολογικές προδιαγραφέςπροδιαγραφές

•• ΑντιπροσωπευτικήΑντιπροσωπευτική ∆ειγµατοληψία∆ειγµατοληψία τουτου κοµπόστκοµπόστ

•• E.ColiE.Coli ήή EnterococaceaeEnterococaceae

-- ΚατάΚατά τητη διάρκειαδιάρκεια ήή αµέσωςαµέσως µετάµετά τηντην
επεξεργασίαεπεξεργασία//παστερίωσηπαστερίωση

-- ∆είκτης∆είκτης τηςτης αποτελεσµατικότηταςαποτελεσµατικότητας επεξεργασίαςεπεξεργασίας
-- 5 5 δείγµαταδείγµατα κάποιακάποια ανοχήανοχή

•• ΣαλµονέλαΣαλµονέλα
-- ΚατάΚατά τητη διάρκειαδιάρκεια ήή µετάµετά απόαπό τηντην αποθήκευσηαποθήκευση
-- ∆είκτης∆είκτης επιµόλυνσηςεπιµόλυνσης
-- 5 5 δείγµαταδείγµατα--µηδενικήµηδενική ανοχήανοχή

•• ∆οκιµές∆οκιµές σεσε εγκεκριµένοεγκεκριµένο εργαστήριοεργαστήριο

•• ∆ιαδικασίες∆ιαδικασίες γιαγια ««αποτυχηµένοαποτυχηµένο»» υλικόυλικό καικαι γιαγια τατα
µολυσµέναµολυσµένα υλικάυλικά σεσε επαφήεπαφή



ΑσφαλήΑσφαλή ΕπεξεργασίαΕπεξεργασία

ΑπαιτήσειςΑπαιτήσεις ΥγειινήςΥγειινής

•• ΖΥΠΖΥΠ µεταποίησηµεταποίηση άµεσαάµεσα µετάµετά
τηντην άφιξηάφιξη

•• ΤονΤον καθαρισµόκαθαρισµό καικαι τηντην
απολύµανσηαπολύµανση τουτου οχήµατοςοχήµατος
παράδοσηςπαράδοσης ΖΥΠΖΥΠ

•• ΑπεντόµωσηΑπεντόµωση µυοκτονίαµυοκτονία

•• ∆ιαδικασίες∆ιαδικασίες καθαρισµούκαθαρισµού
εξοπλισµούεξοπλισµού

•• ∆ιαδικασίες∆ιαδικασίες υγιεινήςυγιεινής τουτου
προσωπικούπροσωπικού

•• ΟιΟι διαδικασίεςδιαδικασίες χειρισµούχειρισµού τουτου
κοµπόστκοµπόστ γιαγια τηντην πρόληψηπρόληψη
επιµόλυνσηςεπιµόλυνσης

•• ΕξειδικευµέναΕξειδικευµένα µηχανήµαταµηχανήµατα
καικαι εξοπλισµόςεξοπλισµός



ΑσφαλήΑσφαλή ΕπεξεργασίαΕπεξεργασία

ΤήρησηΤήρηση αρχείωναρχείων -- ΒασικέςΒασικές ΑπαιτήσειςΑπαιτήσεις

•• ΤαΤα αρχείααρχεία παραλαβήςπαραλαβής πρώτηςπρώτης ύληςύλης

•• ΑρχείαΑρχεία καταγραφήςκαταγραφής θερµοκρασίαςθερµοκρασίας && µέγεθοςµέγεθος
τωντων σωµατιδίωνσωµατιδίων

•• ΑρχείαΑρχεία ∆ειγµατοληψιών∆ειγµατοληψιών

•• ΈγγραφαΈγγραφα ελέγχουελέγχου
ΚαθαρισµούΚαθαρισµού // υγιεινήςυγιεινής //απεντόµωσηςαπεντόµωσης
//µυοκτονίαςµυοκτονίας

•• ΑρχείαΑρχεία ΣυντήρησηςΣυντήρησης
εξοπλισµούεξοπλισµού καικαι βαθµονόµησηςβαθµονόµησης

•• ΆλλεςΆλλες διαδικασίεςδιαδικασίες / / αρχείααρχεία HACCPHACCP



ΙΙΙΙΙΙ ΑσφαλήςΑσφαλής ΤελικήΤελική ΧρήσηΧρήση --
ΕπισκόπησηΕπισκόπηση

ΣτόχοςΣτόχος::

•• ΗΗ µείωσηµείωση // εξάλειψηεξάλειψη τυχόντυχόν κινδύνωνκινδύνων

πουπου συνδέονταισυνδέονται µεµε τοτο τελικότελικό προϊόνπροϊόν

ΈλεγχοιΈλεγχοι::

•• ΑποθήκευσηΑποθήκευση

•• ΤεκµηρίωσηΤεκµηρίωση καικαι ιχνηλασιµότηταιχνηλασιµότητα

•• ΟιΟι περιορισµοίπεριορισµοί χρήσηςχρήσης



ΑσφαλήΑσφαλή ΤελικήΤελική ΧρήσηΧρήση

ΑποθήκευσηΑποθήκευση

••ΠούΠού;;
-- ΣτηνΣτην εγκατάστασηεγκατάσταση προέλευσηςπροέλευσης ((έγκρισηέγκριση))
-- ΤελικόςΤελικός χρήστηςχρήστης ππ..χχ.. αγρόκτηµααγρόκτηµα ((χωρίςχωρίς
έγκρισηέγκριση))

-- ΆλλεςΆλλες εγκαταστάσειςεγκαταστάσεις ((πρέπειπρέπει νανα εγκριθούνεγκριθούν))

••ΠώςΠώς;;
-- ΣύµφωναΣύµφωνα µεµε τιςτις προϋποθέσειςπροϋποθέσεις πουπου νανα
αποτρέπειαποτρέπει εκεκ νέουνέου µόλυνσηµόλυνση

-- ΣεΣε αγρόκτηµααγρόκτηµα σεσε έναένα χώροχώρο αποθήκευσηςαποθήκευσης όπουόπου
δενδεν έχουνέχουν πρόσβασηπρόσβαση εκτρεφόµεναεκτρεφόµενα ζώαζώα



ΑσφαλήΑσφαλή ΤελικήΤελική ΧρήσηΧρήση

ΤεκµηρίωσηΤεκµηρίωση -- ΙχνηλασιµότηταΙχνηλασιµότητα

•• ΑρχείαΑρχεία ΑποστολήςΑποστολής

πότεπότε, , ποιοςποιος,, πόσοπόσο κλπκλπ

•• ΤαΤα εµπορικάεµπορικά έγγραφαέγγραφα εκτόςεκτός απόαπό τουςτους
τελικούςτελικούς χρήστεςχρήστες οιοι
οποίοιοποίοι δενδεν είναιείναι υπεύθυνοιυπεύθυνοι τωντων
επιχειρήσεωνεπιχειρήσεων, , ππ..χχ.. αποστολήαποστολή προςπρος τουςτους
αγρότεςαγρότες

•• ΗΗ βόσκησηβόσκηση καικαι οιοι
περιορισµοίπεριορισµοί διασποράςδιασποράς λεπτοµερώςλεπτοµερώς στοστο
εµπορικόεµπορικό έγγραφοέγγραφο

•• ΚαταχώρησηΚαταχώρηση ««τελικούτελικού χρήστηχρήστη»»



ΑσφαλήΑσφαλή ΤελικήΤελική ΧρήσηΧρήση

ΠεριορισµοίΠεριορισµοί ΤελικήςΤελικής χρήσηςχρήσης

•• ΠεριορισµοίΠεριορισµοί βοσκήςβοσκής

-- ∆εν∆εν υπάρχειυπάρχει περιορισµόςπεριορισµός γιαγια τοτο κοµπόστκοµπόστ πουπου
προέρχεταιπροέρχεται απόαπό τηντην κοπριάκοπριά µόνοµόνο

-- 21 21 ηµέρεςηµέρες περιορισµόπεριορισµό βόσκησηβόσκηση (60(60 ηµέρεςηµέρες γιαγια τουςτους
χοίρουςχοίρους)) γιαγια κοµποστκοµποστ πουπου προέρχεταιπροέρχεται
απόαπό άλλεςάλλες πρώτεςπρώτες ύλεςύλες

•• ΠεριορισµοίΠεριορισµοί συγκοµιδήςσυγκοµιδής τηςτης σοδειάςσοδειάς

-- ΠεριορισµόςΠεριορισµός 33 εβδοµάδωνεβδοµάδων γιαγια τητη συγκοµιδήσυγκοµιδή τωντων
καλλιεργειώνκαλλιεργειών πουπου χρησιµοποιούνταιχρησιµοποιούνται γιαγια
παραγωγήπαραγωγή ζωοτροφώνζωοτροφών γιαγια εκτρεφόµεναεκτρεφόµενα ζώαζώα



ΑσφαλήΑσφαλή ΤελικήΤελική ΧρήσηΧρήση

ΈλεγχοιΈλεγχοι ΤελικήςΤελικής χρήσηςχρήσης

•• ΤοΤο κοµπόστκοµπόστ πουπου περιέχειπεριέχει µηµη

επεξεργασµέναεπεξεργασµένα ζωικάζωικά

υποπροϊόνταυποπροϊόντα………………διασποράδιασπορά σεσε

περιορισµένοπεριορισµένο αγρόαγρό

•• ΤαΤα κοµπόστκοµπόστ

µεµε επεξεργασίαεπεξεργασία στοστο πρότυποπρότυπο

ΕΕΕΕ µπορούνµπορούν νανα αποτελούναποτελούν

αντικείµενοαντικείµενο ΕµπορίαςΕµπορίας



ΑσφαλήΑσφαλή ΤελικήΤελική ΧρήσηΧρήση

HACCP HACCP ––ΛειτουργίαΛειτουργία ΕγκατάστασηςΕγκατάστασης

•• ΝοµικήΝοµική απαίτησηαπαίτηση γιαγια τοντον φορέαφορέα νανα έχειέχει

άδειαάδεια σεσε ισχύισχύ, , συµµόρφωσησυµµόρφωση µεµε τητη

νοµοθεσίανοµοθεσία

•• ΑρχέςΑρχές ΛειτουργίαςΛειτουργίας ΕγκατάστασηςΕγκατάστασης

•• ΣχέδιοΣχέδιο HACCPHACCP µεµε τουςτους κινδύνουςκινδύνους πουπου

προσδιορίζονταιπροσδιορίζονται καικαι ελέγχονταιελέγχονται

•• ΕκπαιδευµένοΕκπαιδευµένο προσωπικόπροσωπικό

•• ΑρχείαΑρχεία ΚαταγραφέςΚαταγραφές



3.  3.  ΕφαρµογήΕφαρµογή καικαι διαδικασίαδιαδικασία

έγκρισηςέγκρισης



ΑΙΤΗΣΗΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙΚΑΙ

ΕΓΚΡΙΣΗΕΓΚΡΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

••∆υο∆υο στάδιαστάδια διαδικασίαςδιαδικασίας
υποβολήςυποβολής αιτήσεωναιτήσεων

-- ΆδειαΆδεια ΕγκατάστασηςΕγκατάστασης ΜονάδαςΜονάδας

-- ΆδειαΆδεια ΛειτουργίαςΛειτουργίας καικαι ΈγκρισηΈγκριση
χορήγησηςχορήγησης κωδικούκωδικού

ΠΠ..∆∆. 211/2006. 211/2006

ΚΑΝΚΑΝ 1069/2009 1069/2009 καικαι ΚΑΝΚΑΝ 142/2011142/2011



ΧορήγησηΧορήγηση αδειώναδειών εγκατάστασηςεγκατάστασης καικαι

λειτουργίαςλειτουργίας

1.1.ΜεΜε απόφασηαπόφαση τουτου ΠεριφερειάρχηΠεριφερειάρχη µετάµετά απόαπό
σύµφωνησύµφωνη γνώµηγνώµη τηςτης επιτροπήςεπιτροπής τηςτης παρπαρ. 2.. 2.

2. 2. ΣεΣε κάθεκάθε ΠεριφέρειαΠεριφέρεια συνιστάταισυνιστάται τριµελήςτριµελής
γνωµοδοτικήγνωµοδοτική επιτροπήεπιτροπή, , καικαι αποτελείταιαποτελείται απόαπό::

αα) ) τοτο ∆∆//ντήντή ΚτηνιατρικήςΚτηνιατρικής ήή τοτο νόµιµονόµιµο
αναπληρωτήαναπληρωτή τουτου,,

ββ) ) τοντον προϊστάµενοπροϊστάµενο τουτου ΤµήµατοςΤµήµατος
ΚτηνιατρικήςΚτηνιατρικής ∆ηµόσιας∆ηµόσιας ΥγείαςΥγείας ,,ήή τοτο νόµιµονόµιµο
αναπληρωτήαναπληρωτή τουτου,,

γγ) ) τοντον προϊστάµενοπροϊστάµενο τουτου ΤµήµατοςΤµήµατος ΥγείαςΥγείας τωντων
ΖώωνΖώων ήή νόµιµονόµιµο αναπληρωτήαναπληρωτή τουτου



ΆδειαΆδεια ΕγκατάστασηςΕγκατάστασης ΜονάδαςΜονάδας

αα) ) ΌτανΌταν οο αιτώναιτών είναιείναι νοµικόνοµικό πρόσωποπρόσωπο, , 
επίσηµοεπίσηµο αντίγραφοαντίγραφο τουτου καταστατικούκαταστατικού τουτου..

ββ) ) ΤοπογραφικόΤοπογραφικό διάγραµµαδιάγραµµα σεσε κλίµακακλίµακα1/10.000 1/10.000 
έωςέως 1/5.000 1/5.000 καικαι γενικόγενικό σχεδιάγραµµασχεδιάγραµµα τουτου
οικοπέδουοικοπέδου ((κάτοψηκάτοψη), ), ηη ύπαρξηύπαρξη οικισµώνοικισµών..

γγ) ) ΤοπογραφικόΤοπογραφικό διάγραµµαδιάγραµµα σεσε κλίµακακλίµακα 1/1.000 1/1.000 
έωςέως 1/500, 1/500, µεµε αποτύπωσηαποτύπωση τωντων
εγκαταστάσεωνεγκαταστάσεων καικαι τουτου δικτύουδικτύου
αποχέτευσηςαποχέτευσης τωντων υγρώνυγρών αποβλήτωναποβλήτων..

δδ) ) ΣχεδιάγραµµαΣχεδιάγραµµα, , σεσε κλίµακακλίµακα 1/300 1/300 έωςέως 1/100 1/100 
µεµε λεπτοµερήλεπτοµερή απεικόνισηαπεικόνιση καικαι περιγραφήπεριγραφή τωντων
χώρωνχώρων..



ΆδειαΆδεια ΕγκατάστασηςΕγκατάστασης ΜονάδαςΜονάδας

εε) ) ΠίνακαΠίνακα απαρίθµησηςαπαρίθµησης καικαι περιγραφήςπεριγραφής τουτου

τεχνικούτεχνικού εξοπλισµούεξοπλισµού, , µεµε αποτύπωσηαποτύπωση τηςτης

διάταξηςδιάταξης τουτου εξοπλισµούεξοπλισµού στονστον χώροχώρο..

στστ) ) ΤεχνικήΤεχνική περιγραφήπεριγραφή τηςτης λειτουργίαςλειτουργίας τηςτης
µονάδαςµονάδας µεµε ιδιαίτερηιδιαίτερη αναφοράαναφορά στηνστην
ηµερήσιαηµερήσια δυναµικότηταδυναµικότητα

ζζ) ) ΚατάλογοΚατάλογο τωντων προµηθευτώνπροµηθευτών καικαι τουτου είδουςείδους
τηςτης πρώτηςπρώτης ύληςύλης, , περιγραφήπεριγραφή τουτου τρόπουτρόπου
συλλογήςσυλλογής καικαι µεταφοράςµεταφοράς τηςτης καθώςκαθώς καικαι
γεωγραφικήγεωγραφική περιοχήπεριοχή κάλυψηςκάλυψης..



ΆδειαΆδεια ΕγκατάστασηςΕγκατάστασης ΜονάδαςΜονάδας

ηη) ) ΑντίγραφοΑντίγραφο, , θεωρηµένοθεωρηµένο απόαπό τηντην αρµόδιααρµόδια
υπηρεσίαυπηρεσία ΠεριβάλλοντοςΠεριβάλλοντος τηςτης περιφέρειαςπεριφέρειας, , τηςτης
αίτησηςαίτησης γιαγια χορήγησηχορήγηση άδειαςάδειας διαχείρισηςδιαχείρισης
στερεώνστερεών καικαι επικίνδυνωνεπικίνδυνων αποβλήτωναποβλήτων..

θθ) ) ΕπίσηµοΕπίσηµο αντίγραφοαντίγραφο τηςτης έγκρισηςέγκρισης τηςτης µελέτηςµελέτης
εξεργασίαςεξεργασίας καικαι διάθεσηςδιάθεσης υγρώνυγρών αποβλήτωναποβλήτων
απόαπό τηντην κατάκατά περίπτωσηπερίπτωση αρµόδιααρµόδια υπηρεσίαυπηρεσία
ΥγείαςΥγείας ήή ΠεριβάλλοντοςΠεριβάλλοντος τηςτης περιφέρειαςπεριφέρειας

ιι) ) ΈγκρισηΈγκριση περιβαλλοντικώνπεριβαλλοντικών όρωνόρων

κκ) ) ΆδειαΆδεια εγκατάστασηςεγκατάστασης απόαπό τηντην αρµόδιααρµόδια
περιφερειακούπεριφερειακού επιπέδουεπιπέδου ∆∆//νσηνση ΒιοµηχανίαςΒιοµηχανίας



ΆδειαΆδεια ΛειτουργίαςΛειτουργίας ΜονάδαςΜονάδας

αα) ) έκθεσηέκθεση αυτοψίαςαυτοψίας

ββ) ) άδειαάδεια λειτουργίαςλειτουργίας απόαπό τηντην αρµόδιααρµόδια ∆∆//νσηνση
ΒιοµηχανίαςΒιοµηχανίας

γγ) ) άδειαάδεια διαχείρισηςδιαχείρισης στερεώνστερεών αποβλήτωναποβλήτων
σύµφωνασύµφωνα µεµε τηντην κείµενηκείµενη νοµοθεσίανοµοθεσία

δδ) ) άδειαάδεια διαχείρισηςδιαχείρισης επικίνδυνωνεπικίνδυνων αποβλήτωναποβλήτων
σύµφωνασύµφωνα µεµε τηντην κείµενηκείµενη νοµοθεσίανοµοθεσία

εε) ) οο µηχανισµόςµηχανισµός ελέγχουελέγχου τωντων υγειονοµικώνυγειονοµικών
κινδύνωνκινδύνων πουπου βασίζεταιβασίζεται στονστον εντοπισµόεντοπισµό καικαι
στηστη εφαρµογήεφαρµογή µεθόδωνµεθόδων παρακολούθησηςπαρακολούθησης
τωντων κρίσιµωνκρίσιµων σηµείωνσηµείων ελέγχουελέγχου (HACCP)(HACCP)



ΆδειαΆδεια ΛειτουργίαςΛειτουργίας ΜονάδαςΜονάδας

στστ) ) τοτο πρόγραµµαπρόγραµµα καθαρισµούκαθαρισµού καικαι
απολύµανσηςαπολύµανσης τωντων εγκαταστάσεωνεγκαταστάσεων, , τουτου
εξοπλισµούεξοπλισµού καικαι τωντων οχηµάτωνοχηµάτων

ζζ) ) τατα µέτραµέτρα γιαγια τοντον αποκλεισµόαποκλεισµό τηςτης εισόδουεισόδου
τωντων πτηνώνπτηνών καικαι τεκµηριωµένοτεκµηριωµένο πρόγραµµαπρόγραµµα
καταπολέµησηςκαταπολέµησης τωντων τρωκτικώντρωκτικών, , τωντων
εντόµωνεντόµων ήή άλλωνάλλων παρασίτωνπαρασίτων

ηη) ) σχετικήσχετική έγκρισηέγκριση απόαπό τητη ∆∆//νσηνση ΑγροτικήςΑγροτικής
ΑνάπτυξηςΑνάπτυξης, , όπωςόπως αυτήαυτή προβλέπεταιπροβλέπεται στηνστην
κοινήκοινή υπουργικήυπουργική απόφασηαπόφαση γιαγια τατα µέτραµέτρα
εφαρµογήςεφαρµογής τουτου κανονισµούκανονισµού 1234/2003/1234/2003/ΕΚΕΚ
ελέγχουελέγχου κυκλοφορίαςκυκλοφορίας



ΧορήγησηΧορήγηση ΚωδικούΚωδικού ΈγκρισηςΈγκρισης

•• ΜετάΜετά τητη χορήγησηχορήγηση τηςτης κτηνιατρικήςκτηνιατρικής
άδειαςάδειας λειτουργίαςλειτουργίας ηη ∆ιεύθυνση∆ιεύθυνση
ΚτηνιατρικήςΚτηνιατρικής τηςτης οικείαςοικείας ΠεριφέρειαςΠεριφέρειας
εισηγείταιεισηγείται ::

ΠροςΠρος τηντην αρµόδιααρµόδια ΚεντρικήΚεντρική ∆ιεύθυνση∆ιεύθυνση
ΚτηνιατρικήςΚτηνιατρικής τουτου ΥπουργείουΥπουργείου
ΑγροτικήςΑγροτικής ΑνάπτυξηςΑνάπτυξης καικαι ΤροφίµωνΤροφίµων
((∆ιεύθυνση∆ιεύθυνση ΚτηνιατρικήςΚτηνιατρικής ∆ηµόσιας∆ηµόσιας
ΥγείαςΥγείας) ) τητη χορήγησηχορήγηση τουτου

ειδικούειδικού κωδικούκωδικού αριθµούαριθµού έγκρισηςέγκρισης..



ΠερίληψηΠερίληψη καικαι ΣυµπεράσµαταΣυµπεράσµατα

•• ΘετικέςΘετικές προοπτικέςπροοπτικές -- µεγάλεςµεγάλες
ποσότητεςποσότητες

•• ΤαΤα ζωικάζωικά υποπροϊόνταυποπροϊόντα αποτελούναποτελούν
ευκαιρίαευκαιρία ,, αλλάαλλά πρέπειπρέπει νανα
διαχειρίζονταιδιαχειρίζονται κατάλληλακατάλληλα

•• ΕρωτήµαταΕρωτήµατα σεσε σχέσησχέση µεµε τατα
υπολείµµαταυπολείµµατα µετάµετά τηντην παραγωγήπαραγωγή
βιοαερίουβιοαερίου ????  ????  



ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ


