
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΚΡΩΝ ΖΩΩΝ 

Σύμφωνα με την Απόφαση 236/47755 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ΦΕΚ 

916/11-4-2014, η διαχείριση των νεκρών ζώων οφείλει να γίνεται σύμφωνα με το «Πρόγραμμα 

Διαχείρισης Νεκρών Ζώων». Στόχοι του προγράμματος 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) 

Σύμφωνα με την παραπάνω Απόφαση η εφαρμογή του προγράμματος υλοποιείται ως ακολούθως: 

 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 (Ζωικά Υποπροϊόντα) 

μεταφορικό μέσο υπό κατάψυξη. 

 Η λήψη δειγμάτων εγκεφαλικού ιστού για έλεγχο ΜΣΕ (Μεταδοτικών Σπογγωδών 

Εγκεφαλοπαθειών) γίνεται από τη μονάδα διαχείρισης. 

 

Διαχείριση Ζωικών Υποπροϊόντων 

Με την έννοια Ζωικά Υποπροϊόντα (ΖΥΠ) χαρακτηρίζονται τα απόβλητα ή και τα λύματα που 

προκύπτουν από χώρους όπου δραστηριοποιείται κάθε διεργασία το προϊόν της οποίας εμπεριέχει 

υλικά ζωικής προέλευσης. Τέτοιοι χώροι είναι  εκτός από τις κτηνοτροφικές μονάδες των παραγωγικών 

ζώων ή των ζώων συντροφιάς, τα σφαγεία, τα εργοστάσια τροφίμων ζωικής προέλευσης, οι χώροι 

εστίασης, οι μεταφορές τροφίμων, οι χώροι αναψυχής ή και εκπαίδευσης (ζωολογικοί κήποι, τσίρκο), οι 

χώροι περίθαλψης (κτηνιατρεία, κτηνιατρικές κλινικές) και τα κτηνιατρικά εργαστήρια. 

Η προσαγωγή ενός ζώου για σφαγή συνεπάγεται τον κτηνιατρικό έλεγχο προκειμένου να 

διαπιστωθεί η καταλληλότητα του σφαγίου για ανθρώπινη ή όχι κατανάλωση. Το σφάγιο μπορεί να 

αποκλειστεί από την ανθρώπινη κατανάλωση τόσο για υγειονομικούς όσο και για μη υγειονομικούς 

λόγους. Οι υγειονομικοί λόγοι αφορούν τους κανόνες περί Δημόσιας Υγείας (μετάδοση ασθενειών) αλλά 

και τους κανόνες που διέπουν τον χαρακτηρισμό ενός προϊόντος ζωικής προέλευσης ως τροφίμου 



(διατροφική αξία, γευστική αίσθηση και αισθητική εικόνα). Οι μη υγειονομικοί λόγοι σχετίζονται κυρίως 

με θέματα που διέπουν τους κανόνες περί κτηνοτροφίας π.χ. η ύπαρξη ή όχι ταυτότητας του ζώου 

(διαβατηρίου), βιβλιάριο περί των συνθηκών διαβίωσής του, της υγείας του και των θεραπευτικών 

αγωγών στις οποίες πιθανώς έχει υποβληθεί. Ο έλεγχος διενεργείται από τον αρμόδιο κτηνίατρο πριν 

και μετά τη σφαγή του ζώου. 

Κατ’  αυτή την έννοια, στους χώρους των σφαγείων προκύπτουν εκτός από τα λύματα και τα 

απόβλητα των τμημάτων των ζώων που δεν προορίζονται εκ των προτέρων για ανθρώπινη 

κατανάλωση (δέρμα, κέρατα, οπλές, έμβρυα, τμήματα του γεννητικού συστήματος κ.α.) και ολόκληρα 

σφάγια ή τμήματα αυτών που απορρίπτονται για τους λόγους που προαναφέρθηκαν. Σε ότι αφορά στη 

λειτουργία του σφαγείου, προκύπτουν και λύματα που αποτελούνται από μίγμα νερών καθαριότητας, 

αίματος, περιεχομένου του πεπτικού συστήματος, κοπράνων, ούρων κ.α. υλικών. 

Σύμφωνα με την Νομοθεσία (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1069/2009) οτιδήποτε προκύπτει ως 

Ζωικό Υποπροϊόν χαρακτηρίζεται ως Υλικό Κατηγορίας 1, 2 ή 3 ανάλογα με τον βαθμό κινδύνου που 

εμπεριέχει. Ανάλογα βεβαίως καθορίζεται και η περαιτέρω «τύχη» του δηλαδή ο τρόπος διαχείρισής 

του. 

Στα Υλικά Κατηγορίας 1 συμπεριλαμβάνονται τα Υλικά Ειδικού Κινδύνου (ΥΕΚ) που 

προκύπτουν κατά τον έλεγχο των σφαγίων και σχετίζονται με τη διαπίστωση ασθενειών όπως οι 

Μεταδοτικές Σπογγώδεις Εγκεφαλοπάθειες (ΜΣΕ), η Κυστικέρκωση, η Τριχινίαση, η Φυματίωση και η 

Βρουκέλωση ή εμπεριέχουν κάποια από τον σχετικό κατάλογο των απαγορευμένων ουσιών. Επίσης, 

στην ίδια κατηγορία περιλαμβάνονται τα πτώματα των ζώων συντροφιάς, των ζωολογικών κήπων ή 

των τσίρκο και τα πτώματα των αγρίων ζώων (μολυσμένων ή και με υπόνοια) καθώς και των 

πειραματοζώων. Τέλος στα υλικά Κατηγορίας 1 συμπεριλαμβάνονται και υπολείμματα τροφίμων από 

Διεθνείς μεταφορές. Τα υλικά με διαπιστωμένη ή με υπόνοια ΜΣΕ οδηγούνται υποχρεωτικά σε καύση. 

Τα πτώματα των ζώων συντροφιάς σε απλή ταφή ενώ τα υπολείμματα τροφίμων από Διεθνείς 

μεταφορές σε Υγειονομική ταφή. Για όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις ζωικών υποπροϊόντων της 

Κατηγορίας 1 προβλέπεται η επεξεργασία τους μέσω των τεχνικών αδρανοποίησης (rendering) και στη 

συνέχεια η Υγειονομική ταφή. 

Στα υλικά Κατηγορίας 2 συμπεριλαμβάνονται τα νεκρά ψάρια που δεν κρίνονται κατάλληλα για 

ανθρώπινη κατανάλωση και οδηγούνται σε ενσίρωση (ζωοτροφή), η κόπρος και το περιεχόμενος του 

πεπτικού σωλήνα, το γάλα ή και το πρωτόγαλα που οδηγούνται κυρίως στο έδαφος ως λιπάσματα. 

Επίσης στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα νεκρά (πριν από τη σφαγή των μητέρων τους) έμβρυα των 

ζώων, τα σφάγια που περιέχουν κτηνιατρικά φάρμακα και τα τρόφιμα από εισαγωγές που κατάσχονται 

επειδή δεν πληρούν τις κτηνιατρικές προϋποθέσεις. Στις περιπτώσεις αυτές εφαρμόζεται η μέθοδος της 



αδρανοποίησης (rendering) και στη συνέχεια ακολουθεί χρήση τους - κατά περίπτωση - είτε ως 

εδαφοβελτιωτικών, είτε ακόμη και η παραγωγή ελαιοχημικών (πλην φαρμακευτικής χρήσης) ή τέλος η 

υγειονομική τους ταφή. 

Στα υλικά Κατηγορίας 3 ανήκουν κυρίως τα σφάγια των ζώων που δεν δίνονται για ανθρώπινη 

κατανάλωση για μη υγειονομικούς λόγους, το αίμα των μονογαστρικών ή και πολυγαστρικών ζώων, τα 

κέρατα και οι οπλές τους, φτερά και πέλματα των πτηνών, ληγμένα τρόφιμα, υπολείμματα αυγών και 

ιχθυηρών. Τα υλικά αυτά μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε μονάδες παραγωγής τεχνικών προϊόντων. 

Με τον όρο αυτόν χαρακτηρίζονται τα 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». Επίσης τα υλικά της Κατηγορίας 3 μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για 

την παραγωγή ζωοτροφών τόσο των ζώων συντροφιάς όσο και άλλων σαρκοφάγων ζώων. Φυσικά, αν 

δεν υπάρχουν στην περιοχή οι απαραίτητες υποδομές για μεταποίηση, τα υλικά αυτά μπορεί να 

οδηγηθούν σε υγειονομική ταφή, λιπασματοποίηση  ή αποτέφρωση. 

 


