
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

• Άμελξη & συλλογή γάλακτος

• Σταθμοί παραλαβής

• Μονάδα παστερίωσης & εμφιάλωσης

• Παραγωγή τυριών

• Παραγωγή κρέμας & βουτύρου

• Παραγωγή συμπυκνωμένου γάλακτος

• Παραγωγή σκόνης γάλακτος

• Παραγωγή γιαουρτιού & παγωτών



ΑΜΕΛΞΗ & ΣΥΛΛΟΓΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

• Αμελκτικές μηχανές

• Σωληνώσεις 

μεταφοράς γάλακτος

• Δοχεία γάλακτος

• Δεξαμενή ψύξης 

γάλακτος

• Ρύποι από υπολείμ-

ματα γάλακτος:

5% νερό

10% λίπος 

35% πρωτεϊνες 

50% άλατα

• Όξινα & αλκαλικά 

απορρυπαντικά.



Γαλακτοκομείο - Τυροκομείο

• Μονάδα παστερίωσης & 

εμφιάλωσης, παραγωγή 

κρέμας & βουτύρου, 

συμπυκνωμένου 

γάλακτος, σκόνης 

γάλακτος, γιαουρτιού & 

παγωτών.

• Παραγωγή τυριών.

• Πλύσιμο δοχείων, 

φιαλών, συσκευών, 

σωληνώσεων, δαπέδων.

Τυρόγαλα, πλύσιμο 

συσκευών και δαπέδων.









Ποσότητες υγρών αποβλήτων ανά 

παραγόμενο προϊόν

Τελικό 

προϊόν
Μονάδα

Όγκος αποβλήτων 

(πλην νερών ψύξης)

Διακύμανση Μ.Τ.

Γάλα m3/m3 0,6 – 1,8 1,5

Βούτυρο m3/t 9,7 – 15,4 12,6

Τυρί m3/t 11,5 – 16,2 14,0

Παγωτό m3/t - 0,7



Οργανικό φορτίο γάλακτος

Είδος gr B.O.D.5/l

Πρόβειο γάλα 156

Αίγειο γάλα 116

Αγελαδινό γάλα 104

>>     (άπαχο) 67

Αγελαδινό τυρόγαλα 34

κρέμα (40%) 400



Ποιοτικά χαρακτηριστικά των λυμάτων 

κατά την παραγωγική διαδικασία

Τελικό προϊόν
B.O.D. 5 C.O.D. S.S.

Kg/t τελικού προϊόντος

Σταθμός παραλαβής 0,46 0,84 0,03

Τυποποίηση γάλακτος 3,21 5,63 1,5

Βούτυρο 20,9 36,5 10,4

Τυρί με ανάκτ. τυρ/κτος 10,3 16,8 5

Τυρί χωρίς ανακτ. τυρ/κτος 482 731 5

Παγωτό 0,8 1,4 0,24

Συμπυκνωμένο γάλα 3,9 6,8 1,5



Απόδοση διαφόρων μεθόδων επεξεργασίας

B.O.D.5 Αιωρ.Στερεά

Λεπτό κοσκίνισμα (0,32-0,64 mm) 0-10 55-80

Απλή καθίζηση 10-30 50-80

Επίπλευση 10-30 50-80

Χημική κατακρήμνιση 40-90 70-90

Χαλικοδιϋλιση 35-99 85-90

Δραστική λάσπη 60-97 90-95

Δεξαμενή σταθεροποίησης 85-99 50-99

Ποσοστό ελάττωσης ρύπων %
Μέθοδος επεξεργασίας



Μέθοδοι επεξεργασίας λυμάτων εργοστασίου 

παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων

• Απλή καθίζηση

• Ομογενοποίηση (12 – 24 ώρες)

• Μέθοδος δραστικής λάσπης

• Χαλικοδιϋλιστήριο

• Αεριζόμενες δεξαμενές σταθεροποίησης

• Αμμοδιϋλιστήριο, άρδευση, τάφροι 

(διαλείπουσα λειτουργία 5–10 mm/ημ.)



ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ 

ΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΛΑΣΠΗΣ 

Σχάρισμα Λιποσυλλέκτης

1η καθίζηση

αερισμός2η καθίζηση

αποξήρανση λάσπης
χώνευση λάσπης















ΣΦΑΓΕΙΑ











ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Μεταδοτικές σπογγώδεις εγκεφαλοπάθειες

Κυστικέρκωση

Τριχινίαση

Φυματίωση

Βρουκέλωση



ΥΛΙΚΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (ΥΕΚ)

γαγγλίων της ραχιαίας ρίζας



ΥΛΙΚΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (ΥΕΚ)



Παράρτημα Ι-δ.:Σφαγεία μηρυκαστικών - Ταξινόμηση υποπροϊόντων 

ΣΤΑΔΙΟ 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 

ΤΥΠΟΣ ΖΩΟΥ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

Πτώματα ζώων, που πέθαναν,  κατά τη μεταφορά 2* 

Ευθανασία ζώων για λόγους που δεν οφείλονται σε ΜΣΕ  
Ολόκληρα πτώματα 

2* Επιθεώρηση πριν 
τη σφαγή 

Ευθανασία ζώων εξαιτίας ΜΣΕ  Ολόκληρα πτώματα 1 

Σφάγια που δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση για μη υγειονομικούς λόγους 3 

Ήπαρ, πνεύμονες, καρδιά, νεφρά, ουρογεννητικό σύστημα, μαστοί 3 

Τμήματα του κεφαλιού εκτός από τα Υ.Ε.Κ. 3 

Στομάχια και έντερα εκτός από τα Υ.Ε.Κ., χωρίς περιεχόμενο 3 

Λιπώδης ιστός 3 

Αίμα, πληγές με αίμα 3 

Οπλές και κέρατα, δορές και δέρματα, πόδια 3 

Έμβρυο ζωντανό πριν τη σφαγή 3 

Κατασχέσεις, τμημάτων του σφαγίου, που δεν οφείλονται σε υγειονομικούς λόγους 3 

Κατασχέσεις, τμημάτων του σφαγίου, που οφείλονται σε υγειονομικούς λόγους 2 

Στομάχια και έντερα εκτός από τα Υ.Ε.Κ., με περιεχόμενο 2 

Έμβρυο νεκρό πριν τη σφαγή 2 

Ζώα κατάλληλα για ανθρώπινη                                                                                                
κατανάλωση                                                                                                                                     

και                                                                                                                                                              
ζώα των οποίων το σφάγιο δεν προορίζεται  για ανθρώπινη 

κατανάλωση για μη υγειονομικούς λόγους 

Υ.Ε.Κ. 1 

Οπλές και κέρατα, δορές και δέρματα, πόδια 3 

Λιπώδης ιστός 3 

Ήπαρ, πνεύμονες, καρδιά, νεφρά, ουρογεννητικό σύστημα, μαστοί 2 

Τμήματα του κεφαλιού εκτός από τα Υ.Ε.Κ. 2 

Στομάχια και έντερα εκτός από τα Υ.Ε.Κ., χωρίς ή με περιεχόμενο 2 

Αίμα, πληγές με αίμα 2 

Έμβρυα 2 

Κατασχέσεις, ολόκληρων σφαγίων, για υγειονομικούς λόγους 2 

Ζώα ακατάλληλα για ανθρώπινη                                                                                            
κατανάλωση για υγειονομικούς λόγους πλην                                                                                         

των ΜΣΕ 

Υ.Ε.Κ. 1 

Επιθεώρηση μετά τη 
σφαγή 

Ζώα ακατάλληλα για ανθρώπινη  κατανάλωση για  λόγους  
ΜΣΕ 

Σφάγιο με όλα τα υποπροϊόντα 1 

Που δεν περιέχουν Υ.Ε.Κ. 2 
Ζωικά υλικά, πάνω από 6 mm, που προέρχονται από το σύστημα προεπεξεργασίας 

Που περιέχουν Υ.Ε.Κ. 1 

*: Ανήκουν στα υλικά κατηγορίας 2, πριν το στάδιο της τελικής διάθεσης   

 



 

Παράρτημα Ι-ε.:Σφαγεία χοιρινών - Ταξινόμηση υποπροϊόντων 

ΣΤΑΔΙΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΥΠΟΣ ΖΩΟΥ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

Πτώματα ζώων, που πέθαναν  κατά τη μεταφορά 2 
Επιθεώρηση πριν τη σφαγή 

Ευθανασία ζώων  

Ολόκληρα πτώματα 

2 

Σφάγια που δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση για μη υγειονομικούς λόγους 3 

Ήπαρ, πνεύμονες, νεφρά, ουρογεννητικό σύστημα, στομάχι και έντερα χωρίς 
περιεχόμενο 

3 

Κεφάλια και πληγές με αίμα 3 

Αίμα 3 

Χηλές, δέρμα, τρίχες 3 

Κατασχέσεις, τμημάτων του σφαγίου, που δεν οφείλονται σε υγειονομικούς λόγους 3 

Κατασχέσεις, τμημάτων του σφαγίου, που οφείλονται σε υγειονομικούς λόγους 2 

Ζώα κατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση                                                                               
και                                                                                                                                                              

ζώα των οποίων το σφάγιο δεν προορίζεται  για ανθρώπινη 
κατανάλωση για μη υγειονομικούς λόγους 

Στομάχι και έντερο με περιεχόμενο 2 

Αίμα 3 

Χηλές, δέρμα, τρίχες 3 

Ήπαρ, πνεύμονες, νεφρά, ουρογεννητικό σύστημα, στομάχι και έντερα με ή χωρίς 
περιεχόμενο 

2 

Κεφάλια και πληγές με αίμα 2 

Επιθεώρηση μετά τη σφαγή 

Ζώα ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση για 
υγειονομικούς λόγους                             

Κατασχέσεις, ολόκληρων σφαγίων, για υγειονομικούς λόγους 2 

Ζωικά υλικά, πάνω από 6 mm, που προέρχονται από το σύστημα προεπεξεργασίας Ότι συγκρατείται πριν το φίλτρο 2 



Παράρτημα Ι-στ.:Πτηνοσφαγεία - Ταξινόμηση υποπροϊόντων 

ΣΤΑΔΙΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΥΠΟΣ ΖΩΟΥ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

Επιθεώρηση πριν τη σφαγή Πτώματα πτηνών και ακατάλληλα πτηνά για σφαγή Ολόκληρα πτώματα 2 

Εσωτερικά όργανα, έντερα μερικώς κενωμένα, κεφάλια, λαιμοί, πέλματα 3 

Πτέρωμα, αίμα 3 

Κατάσχεση σφαγίων, για μη υγειονομικούς λόγους 3 

Παρτίδες πτηνών κατάλληλες για ανθρώπινη κατανάλωση 

Κατάσχεση σφαγίων, για υγειονομικούς λόγους 2 

Εσωτερικά όργανα, έντερα μερικώς κενωμένα, κεφάλια, λαιμοί, πέλματα 3 

Πτέρωμα, αίμα 3 

Κατάσχεση σφαγίων, για μη υγειονομικούς λόγους 3 

Παρτίδες πτηνών που δεν προορίζονται για ανθρώπινη 
κατανάλωση, για μη υγειονομικούς λόγους 

Κατάσχεση σφαγίων, για υγειονομικούς λόγους 2 

Πτέρωμα, αίμα 3 

Επιθεώρηση μετά τη σφαγή 

Παρτίδες πτηνών ακατάλληλες για ανθρώπινη κατανάλωση 
για υγειονομικούς λόγους 

Σφάγια,  εσωτερικά όργανα, έντερα μερικώς κενωμένα, κεφάλια, λαιμοί, πέλματα 2 

Ζωικά υλικά, πάνω από 6 mm, που προέρχονται από το σύστημα προεπεξεργασίας Ότι συγκρατείται πριν το φίλτρο 2 

 



ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1069/2009 ΕΚ













«προϊόντα αίµατος»

προϊόντα που παράγονται από αίµα ή κλάσµατα αίµατος,

πλην του αιµατάλευρου και περιέχουν αποξηραµένο/

κατεψυγµένο/υγρό πλάσµα, αποξηραµένο πλήρες αίµα,

αποξηραµένα/κατεψυγµένα/υγρά ερυθρά αιµοσφαίρια ή τα

κλάσµατά τους και τα µείγµατα·

«αιµατάλευρο»

προϊόντα που προέρχονται από τη θερµική επεξεργασία του

αίµατος σύµφωνα µε το παράρτηµα VII κεφάλαιο ΙΙ, και τα

οποία προορίζονται για κατανάλωση από τα ζώα ή για

χρήση ως οργανικό λίπασµα·



«τεχνικά προϊόντα»

προϊόντα που παράγονται απευθείας από ορισµένα ζωικά 

υποπροϊόντα και τα οποία προορίζονται για άλλους σκοπούς 

εκτός από τη διατροφή του ανθρώπου ή των ζώων, 

συµπεριλαµβανοµένων των δεψασµένων και των 

κατεργασµένων δορών και δερµάτων, των κυνηγετικών 

τροπαίων, του επεξεργασµένου µαλλιού, των τριχών και 

των χονδρών τριχών, των φτερών και τµηµάτων φτερών, 

του ορού ιπποειδών, των προϊόντων αίµατος, των 

φαρµακευτικών προϊόντων, των ιατροτεχνολογικών 

προϊόντων, των καλλυντικών, των προϊόντων οστών για 

πορσελάνη, της ζελατίνης και της κόλλας, των οργανικών 

λιπασµάτων, των βελτιωτικών του εδάφους, των 

τετηγµένων λιπών, των παραγώγων λίπους, της 

µεταποιηµένης κόπρου, και του γάλακτος και των 

προϊόντων µε βάση το γάλα· 



«µεταποιηµένες τροφές για ζώα συντροφιάς»

τροφές για ζώα συντροφιάς, πλην των νωπών, οι οποίες 

έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία σύµφωνα µε τις 

απαιτήσεις του παραρτήµατος VIII· 

«κέντρα συλλογής»

εγκαταστάσεις συλλογής και επεξεργασίας ορισµένων 

ζωικών υποπροϊόντων που προορίζονται να 

χρησιµοποιηθούν για τη διατροφή των ζώων, τα οποία 

προσδιορίζονται στο άρθρο 23 παράγραφος 2 στοιχείο γ)· 



«µονάδα ενδιάµεσου χειρισµού υλικών της 

κατηγορίας 1 ή της κατηγορίας 2» 

µονάδα στην οποία πραγµατοποιείται χειρισµός ή/και 

προσωρινή αποθήκευση µη µεταποιηµένων υλικών της 

κατηγορίας 1 ή της κατηγορίας 2, µε στόχο την 

περαιτέρω µεταφορά τους στον τελικό τόπο προορισµού 

τους και, όπου είναι δυνατό, να πραγµατοποιούνται 

ορισµένες προκαταρκτικές δραστηριότητες, όπως η 

αφαίρεση δορών και δερµάτων και η µετά το θάνατο 

εξέταση 



«µονάδα ελαιοχηµικών προϊόντων της 

κατηγορίας 2»

µονάδα µεταποίησης τετηγµένων λιπών που παράγονται 

από υλικά της κατηγορίας 2 υπό τις συνθήκες που 

ορίζονται στο παράρτηµα VI κεφάλαιο III· 

«υπολείµµατα τροφίµων»

όλα τα υπολείµµατα τροφίµων ζωικής προέλευσης από 

εστιατόρια, µονάδες τροφοδοσίας και µαγειρεία, 

συµπεριλαµβανοµένων των κεντρικών µαγειρείων και των 

µαγειρείων νοικοκυριού· 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΕΚΡΩΝ ΖΩΩΝ

Απόφαση 236/47755 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

ΦΕΚ 916/11-4-2014

Στόχοι είναι η συλλογή, μεταφορά και ορθή διαχείριση:

 Των νεκρών ζώων στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις

 Των νεκρών αδέσποτων ζώων

 Των νεκρών άγριων ζώων

 Των νεκρών ή θανατούμενων ζώων ύποπτων για λύσσα

 Των νεκρών βοοειδών, αιγών και προβάτων στα πλαίσια της 

εξάλειψης Μεταδοτικών Σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών (ΜΣΕ)



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΕΚΡΩΝ ΖΩΩΝ

 Ο υπεύθυνος της μονάδας ή ο πολίτης ενημερώνει τον φορέα 

διαχείρισης που λειτουργεί σε 24ωρη βάση.

 Η ενημέρωση καταγράφεται

 Η συλλογή του νεκρού ζώου γίνεται εντός 24 ωρών ή εντός 48 

ωρών για τις δυσπρόσιτες περιοχές.

 Η συλλογή και μεταφορά του νεκρού ζώου γίνεται με 

κατάλληλο για ΖΥΠ μεταφορικό μέσο υπό κατάψυξη.

 Η λήψη δειγμάτων εγκεφαλικού ιστού για έλεγχο ΜΣΕ γίνεται 

από τη μονάδα διαχείρισης



ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Η τεχνική της ξηρής αδρανοποίησης (dry rendering)

Τα τελικά προϊόντα της 

μεθόδου dry rendering 

είναι το λίπος που 

χρησιμοποιείται ως 

καύσιμο και το ξηρό 

κρεατάλευρο το οποίο, 

ανάλογα σε ποια 

κατηγορία ανήκει πάει 

για ζωοτροφές ή για 

καύση σαν καύσιμο.

>130 oC για 

30΄ – 60΄

3 bar



ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Η τεχνική της υγρής αδρανοποίησης (wet rendering)















ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ

Παράμετρος
Υδάτινος 

αποδέκτης

Αποχετευτικό 

δίκτυο

B.O.D.5 15 – 60 mg/l 500 mg/l

C.O.D. 45 – 180 mg/l 700 mg/l

Αιωρούμενα στερεά 25 – 70 mg/l 350 mg/l

Λίπη & έλαια 7 – 10 mg/l 25 mg/l

pH 6 – 9 -

Μικροβιολογικό 

φορτίο

20 –1000 ολικά 

Κ/100 ml

-


