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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό 18 /2017 της τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλιατών
Αριθμός Απόφασης
207/2017

ΘΕΜΑ:
Έγκριση << Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικά Σφαγεία
Δήμου Φιλιατών >>

Στους Φιλιάτες και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 15η
του μηνός Νοεμβρίου
του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 18 :00 , συνήλθε σε συνεδρίαση το
Δημοτικό Συμβούλιο Φιλιατών μετά από την με Αρ.10699/8-11- 2017 έγγραφη( Ορθή )
πρόσκληση του Προέδρου αυτού, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου
και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε κάθε ένα ξεχωριστά από τα μέλη του ,ως και στον κ. Δήμαρχο ,
σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
Σε σύνολο είκοσι ένα (21) μελών παραβρέθηκαν παρόντα τα δεκαέξι (16) μέλη και
ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Γκίζας Χρήστος (Πρόεδρος Δ.Σ.)
2. Βασιλείου Βασίλειος(αποχώρησε μετά το
3.
4.
5.
6.
7.

13ο θέμα ημερήσιας διάταξης)

Γκίκας Θωμάς
Κόρος Ιωάννης
Κατσάρης Πέτρος
Τόλης Χριστόφορος (αποχώρησε μετά το
2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης)
Μποροδήμος Κωνσταντίνος( προσήλθε
μετά το 2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και
αποχώρησε μετά το 13ο θέμα ημε. διάταξης)

8. Παππά- Μάλλιου Ουρανία
9. Ζιάκας Γρηγόριος( Γραμματέας Δ.Σ.)
10.Μποροδήμος Ιωάννης
11.Μπέλλος Παύλος
12. Παππάς Μηνάς (αποχώρησε μετά το 14ο
θέμα ημερήσιας διάταξης)

13.Βλάχος Παρσκευάς (αποχώρησε μετά το
14ο θέμα ημερήσιας διάταξης)
14.Φερεντίνος Σπυρίδων(αποχώρησε μετά
το 17ο θέμα ημερήσιας διάταξης)
15.Κολιομίχος Σπυρίδων(αποχώρησε μετά
το 17ο θέμα ημερήσιας διάταξης)
16.Μπεράτης Γεώργιος(αποχώρησε μετά το
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ: Ελ. Βενιζέλου 8 – Φιλιάτες, Τ.Κ.46 300 - ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ:2664360150, 2664022213 - FAX:2664022989, E-MAIL:info@filiates.gr

Σελίδα 1 από 20

ΑΔΑ: 78Θ1ΩΗΦ-00Χ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:
17ο θέμα ημερήσιας διάταξης)

ΑΠΟΝΤΕΣ ( δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)
1. Κατσαρός Ηλίας
2. Καψάλης Δημήτριος
3. Μπότος Σπυρίδων( Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)
4.Στεργίου Παναγιώτης
5. Λένης Φίλιππος
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων ως και οι Εκπρόσωποι των Τοπικών
Κοινοτήτων Δήμου Φιλιατών καθώς και της Δ.Κ. Φιλιατών. Παρόντες ήταν οι παρακάτω: Δ.Κ. Φιλιατών,
Τ.Κ. Αγίου Νικολάου, Αγίων Πάντων,
Ξεχώρου, Παλαιοχωρίου, Γολά,

Αχλαδέας, Βρυσέλλας, Αετού, Κρυονερίου, Κυπαρίσσου, Λιά,

Κάτω Ξεχώρου, Κερασοχωρίου, Σμέρτου, Τρικορύφου, Τσαμαντά,

Πλατάνου, Ραβενής, Ραγίου, Ριζού, και Φοινικίου.

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παρέστη ο Δήμαρχος Φιλιατών, κ. Παππάς Σπυρίδων.
Επίσης στη συνεδρίαση κλήθηκε και παρέστη

ο κ. Θεοδώρου Ευάγγελος

Δ/ντής Διοικ. &

Οικον.Υπηρεσιών του Δήμου Φιλιατών και η κα Δεμερτζή Όλγα προισταμένης ,Δ/νσης Τεχνικών
υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας Δήμου Φιλιατών.
Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η Διοικητική Υπάλληλος του Δήμου Φιλιατών,κα
Λώλη Άννα- Μαρία .
Ο κ. Πρόεδρος αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης του Δημοτικού συμβουλίου και εισήλθε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Επί του 12ου θέματος της ημερήσιας διάταξης
Δημοτικά Σφαγεία

<<Έγκριση << Κανονισμός

Λειτουργίας

Δήμου Φιλιατών >> >>, έδωσε το λόγο στον Α/δήμαρχο κ. Μποροδήμο

Ιωάννη , εισηγούμενος το θέμα εξέθεσε τα ακόλουθα:
Έχοντας υπόψη:
- Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 σύμφωνα με το οποίο…. 1. Η οικονομική
επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του δήμου.
- Ότι η

Οικονομική Επιτροπή ( άρθρο 72, ια,

Ν 3852/2010)

εισηγείται

στο Δημοτικό

συμβούλιο τα σχέδια κανονιστικών αποφάσεων του Δήμου με την επιφύλαξη των διατάξεων
του άρθρου 73παρα. 1Βν και παρακολουθεί την υλοποίησή τους.
Σημειώνεται ότι στον Δήμος μας δεν λειτουργεί η Επιτροπή Ποιότητα Ζωής διότι συνίσταται
σε δήμους άνω των δέκα χιλιάδων (10.000,00)κατοίκων .
Ο παρών κανονισμός εκδίδεται βάσει του άρθρου 79 ΔΚΚ ( Ν. 3463/2006) και αποτελεί
κανονιστική διοικητική πράξη με ισχύ ουσιαστικού νόμου.
Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού είναι υποχρεωτικές και αφορούν όλους όσους
χρησιμοποιούν .
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ: Ελ. Βενιζέλου 8 – Φιλιάτες, Τ.Κ.46 300 - ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ:2664360150, 2664022213 - FAX:2664022989, E-MAIL:info@filiates.gr

Σελίδα 2 από 20

ΑΔΑ: 78Θ1ΩΗΦ-00Χ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:
- Η δημοτική Κοινότητα Φιλιατών γνωμοδοτεί θετικά σύμφωνα με την αριθμ. 12/2017
απόφασή της σε απάντηση του με αριθμ. πρωτ. 10129/23-10-2017 εγγράφου μας που ζητάμε
τη διατύπωση γνώμης.
Με βάση τα ανωτέρω,
Θέτω υπόψη σας την υπ΄αριθμ. 218/2017 ομόφωνη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του
Δήμου

σε ορθή επανάληψη , αφορά

το σχέδιο

Κανονισμού Λειτουργίας

Δημοτικά

Σφαγεία Δήμου Φιλιατών και παρακαλώ για την έγκριση και ψήφισή του .

Ορθή επανάληψη
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πληρ.: Λώλη Άννα- Μαρία
Ταχ. Διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 8
Τ.Κ. 46 300 - Φιλιάτες
ΤΗΛ.: 26643 60155
FAX: 26640 22989
E-mail: info@filiates.gr
http: www.filiates.gr

Αριθμ. Απόφ. 218 /2017

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό με αριθμ. 50/2017 τακτικής
συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλιατών.

ΘΕΜΑ:

Κατάρτιση σχεδίου<< Κανονισμός

Λειτουργίας Δημοτικά Σφαγεία

Δήμου Φιλιατών >> .

Στους Φιλιάτες σήμερα την 10η Νοεμβρίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00΄
στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φιλιατών συνήλθε σε τακτική

συνεδρίαση η

Οικονομική Επιτροπή Δήμου Φιλιατών ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 10531

/3-11-

2017 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό
στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/10(ΦΕΚ ΄87)
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (07) μελών, βρέθηκαν
παρόντα τα τέσσερα

( 04 ) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1 . Παππάς Σπυρίδων - Πρόεδρος

1. Βλάχος Παρασκευάς

2. Γκίκας Θωμάς

2.Μποροδήμος Κωνσταντίνος

3. Κατσάρης Πέτρος

3. Μπεράτης Γεώργιος
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ΑΔΑ: 78Θ1ΩΗΦ-00Χ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:
4. Μποροδήμος Ιωάννης- Αναπληρωτής
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Λώλη Άννα- Μαρία.
Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα
«Κατάρτιση

της ημερήσιας διάταξης περί

σχεδίου<< Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικά Σφαγεία

Φιλιατών >> »,

Δήμου

είπε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής:

Έχοντας υπόψη:
- Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 σύμφωνα με το οποίο…. 1. Η οικονομική
επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του
δήμου.
- Ότι η Οικονομική Επιτροπή ( άρθρο 72, ια, Ν 3852/2010) εισηγείται στο Δημοτικό
συμβούλιο τα σχέδια κανονιστικών αποφάσεων του Δήμου

με την

επιφύλαξη των

διατάξεων του άρθρου 73παρα. 1Βν και παρακολουθεί την υλοποίησή τους.
Σημειώνεται επίσης ότι στον Δήμος μας δεν λειτουργεί η Επιτροπή Ποιότητα Ζωής διότι
συνίσταται

σε δήμους άνω των δέκα χιλιάδων (10.000,00)κατοίκων . Ο παρών

κανονισμός εκδίδεται βάσει του άρθρου 79 ΔΚΚ ( Ν. 3463/2006) και αποτελεί
κανονιστική διοικητική πράξη με ισχύ ουσιαστικού νόμου.
Πριν τον κανονισμό έγινε διαβούλευση. Η κτηνιατρική υπηρεσία ενημερώθηκε και δεν
εξέφρασε καμμιά αντίρρηση.

Θέτω υπόψη σας το σχέδιο

Κανονισμού

Λειτουργίας Δημοτικά Σφαγεία

Φιλιατών:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ ΦΙΛΙΑΤΩΝ
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Δήμου

ΑΔΑ: 78Θ1ΩΗΦ-00Χ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΦΑΓΕIΑ ΦΙΛΙΑΤΩΝ

Άρθρο

1

ΣΚΟΠΟΣ

3

Άρθρο

2

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΦΑΓΕΙΩΝ

3-4

Άρθρο

3

ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

4-5

Άρθρο

4

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

5-6

Άρθρο

5

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

6

Άρθρο

6

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

7

Άρθρο

7

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Άρθρο

8

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΝΣΤΑΒΛΙΣΜΟ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

Άρθρο

9

7-8
8

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ
ΠΡΟ ΤΗΣ ΣΦΑΓΗΣ

8
9

Άρθρο

10

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΦΑΓΗΣ

Άρθρο

11

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

10

Άρθρο

12

ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

11

Άρθρο

13

ΤΙΜΕΣ

11

Άρθρο

14

ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ

12

Άρθρο

15

ΗΜΕΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΦΑΓΕΙΟΥ

Άρθρο

16

ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΑ

Άρθρο

17

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

13-14

Άρθρο

18

14-15

Άρθρο

19

ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΦΑΓΕΙΟΥ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΥΠΟΠΤΩΝ ΖΩΩΝ
ΠΡΟ ΤΗΣ ΣΦΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ

15-16

Άρθρο

20

13

ΣΦΑΓΗ ΦΥΜΑΤΙΚΩΝ –
ΒΡΟΥΚΕΛΛΙΚΩΝ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ

Άρθρο

21

12-13

ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΕΣ ΣΠΟΓΓΩΔΕΙΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΠΑΘΕΙΕΣ
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ΑΔΑ: 78Θ1ΩΗΦ-00Χ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:

Άρθρο
Άρθρο

22
23

(ΜΣΕ) ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

16-17

ΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

17

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

17

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ ΦΙΛΙΑΤΩΝ
Άρθρο 1ο
ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός αυτού του Κανονισμού είναι ο καθορισμός των κανόνων οργάνωσης και
λειτουργίας του Δημοτικού Σφαγείου του Δήμου Φιλιατών, που βρίσκεται στη θέση
ΠΑΛΙΟΚΟΠΡΙΑ, με τελικό στόχο τη παροχή των βέλτιστων υπηρεσιών προς τους πολίτες και
ιδιαίτερα τους κτηνοτρόφους.

Άρθρο 2ο
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΦΑΓΕΙA
Τα Σφαγεία διέπονται από τις διατάξεις,
Π.Δ. 40/1977
Περί κτηνιατρικής επιθεωρήσεως των σφαγίων ζώων και προϊόντων ζωικής προέλευσης.
Π.Δ. 1050/1981
Περί συμπληρώσεως, αντικαταστάσεως και καταργήσεως διατάξεων:
Α) 40/1977 (ΦΕΚ 18/Τ.Α'/21.1.1977) και Β) 653/1977 (ΦΕΚ 213/Τ. Α'/5.8.1977).
Π.Δ. 58/1986 - ΦΕΚ 19/Α/7-3-1986
Τροποποίηση διατάξεων των Π.Δ. 40/1977 «Περί κτηνιατρικής επιθεωρήσεως των σφαγίων
ζώων και προϊόντων ζωικής προέλευσης.»
Π.Δ. 550/1989-ΦΕΚ 232/Α/11-10-1989 και Π.Δ. 215/1990 - ΦΕΚ 82/Α/20-6-1990 και
Π.Δ.318/1991 - ΦΕΚ 117/Α/29-7-1991
Τροποποίηση διατάξεων του Π. Δ. 40/1077 «Περί της κτηνιατρικής επιθεωρήσεως των σφαγίων
ζώων και προϊόντων ζωικής προελεύσεως»
Π.Δ. 327/1996 - ΦΕΚ Α-221/10-9-1996
Προστασία ζώων κατά τη σφαγή και ή θανάτωσή τους , σε συμμόρφωση προς την οδηγία
93/119/ΕΚ του Συμβουλίου.
Π.Δ. 126/2000 - ΦΕΚ 111/Α/6-4-2000
Όροι και προϋποθέσεις επαγγελματικής εκπαίδευσης των υποψηφίων κρεοπωλών και
εκδοροσφαγέων.
Π.Δ. 178/2005 - ΦΕΚ Α-229/16-9-2005
Κανόνες υγειονομικού ελέγχου που διέπουν την παραγωγή, μεταποίηση, διανομή και εισαγωγή
προϊόντων ζωικής προέλευσης
Π.Δ. 79/2007 - ΦΕΚ Α-95/3-5-2007
Αναγκαία μέτρα εφαρμογής των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 178/2002, 852/2004, 853/2004,
854/2004 ΚΑΙ 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους
κανόνες υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα αυτά
που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και τους κανόνες υγείας και καλής
διαβίωσης των ζώων και εναρμόνιση της κτηνιατρικής νομοθεσίας προς την οδηγία αριθ.
2004/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
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Π.Δ. 134/2014 - ΦΕΚ 217/Α/3-10-2014
Κατάργηση του Β.Δ. 756/1965 «Περί όρων μεταφοράς και εισαγωγής εσφαγμένων ζώων» (Α'
187) και του Π.Δ. 568/ 1988 «Σφαγή και Κτηνιατρική Επιθεώρηση των αμνών και εριφίων
γάλακτος» (Α' 264).
Κοινή Υπουργική Απόφαση 951/44337/2017 - ΦΕΚ 1447/Β/27-4-2017
Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1099/2009 του Συμβουλίου, σχετικά µε τη σφαγή ζώων σε σφαγεία στο πλαίσιο
λατρευτικών τύπων.
Άρθρο 3ο
ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Φορέας λειτουργίας των Σφαγείων είναι ο Δήμος Φιλιατών, ο οποίος ρυθμίζει τα της
Διοικήσεως και Διαχειρίσεως, τεχνικής και υγειονομικής εποπτείας και ελέγχου με βάση τον
παρόντα Κανονισμό.
Ο Δήμος Φιλιατών μεριμνά και φροντίζει για την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία
των Δημοτικών Σφαγείων ιδιοκτησίας του, με κριτήριο την παροχή των προσφερόμενων
υπηρεσιών με τους καλύτερους όρους και προϋποθέσεις περί υγιεινής, ασφάλειας, ποιότητας,
κλπ.
Ο Δήμος Φιλιατών έχει ολόκληρη την ευθύνη για την τήρηση και την πιστή εφαρμογή
όλων των όρων των ισχυόντων κάθε φορά, εγκεκριμένων από τις αρμόδιες αρχές:
1.

Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Σφαγείων,

2.

Μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων,

3.

Διαδικασιών του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας Τροφίμων (HACCP),

4.

Μελέτης διαχείρισης επικίνδυνων και μη αποβλήτων,

5.

Υγειονομικών Διατάξεων
και είναι υπεύθυνος για κάθε παράβασή τους.
Ο Δήμος ορίζει εκπρόσωπο Ασφάλειας Τροφίμων, με χρέη συντονιστή στην Ομάδα
Ασφάλειας Τροφίμων, με καθήκοντα που προβλέπονται από τη Μελέτη Διασφάλισης
Ποιότητας Τροφίμων,

ο οποίος θα ελέγχει την τήρηση – από άποψη υγιεινής -

των

προβλεπόμενων διαδικασιών από όλους τους εργαζομένους στο χώρο. Ο εκπρόσωπος
Ασφάλειας Τροφίμων έχει τη δυνατότητα επιβολής άμεσης διακοπής

των διενεργούμενων

εργασιών σφαγής, όταν αυτό απαιτείται για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας. Εάν
διαπιστωθεί η φόρτωση κρεάτων που δεν φέρουν τη σφραγίδα καταλληλότητας από την
αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία, θα μπορεί να προβεί στην κατάσχεση αυτών για περαιτέρω
κρεοσκοπικό έλεγχο.
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Ο Δήμος Φιλιατών ορίζει εκπρόσωπο που μεριμνά για τη λήψη Πιστοποίησης από
ανεξάρτητο φορέα ελέγχου, της επιλογής του, μετά τη διενέργεια εργαστηριακών ελέγχων
κρεάτων-νερού-χεριών, σε πιστοποιημένο εργαστήριο, σύμφωνα με το πρόγραμμα της
εγκεκριμένης Μελέτης Διασφάλισης Ποιότητας Τροφίμων.
Ο Δήμος Φιλιατών ορίζει διαχειριστή των Δημοτικών Σφαγείων,
τηρεί

που θα πρέπει να

τα αρχεία του συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας Τροφίμων και τις υποχρεώσεις

ενημέρωσης αρχείων σφαγής του Ελληνικού Οργανισμού Γάλακτος και Κρέατος (ΕΛΟΓΑΚ)
και κάθε αρμόδιας φορολογικής, εργατικής ή άλλης αρχής ελέγχου και οι υποχρεώσεις του
διαχειριστή αναφέρονται στο άρθρο 4 του Κανονισμού των Δημοτικών Σφαγείων ΦΙΛΙΑΤΩΝ.

Άρθρο 4ο
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ο διαχειριστής έχει την ευθύνη της ομαλής λειτουργίας, της καλής εμφάνισης και της
ασφάλειας στο εσωτερικό του κτηρίου, στην εγκατάσταση του βιολογικού καθαρισμού και
στον περιβάλλοντα χώρο των Δημοτικών Σφαγείων.
Ο διαχειριστής έχει την ευθύνη της ορθής χρήσης των πιστολιών και λοιπών συσκευών
αναισθητοποίησης, σφαγής, αποτρίχωσης και εκδοράς των ζώων καθώς και της φιλόζωης
μεταχείρισης των ζώντων ζώων μέχρι την ώρα της σφαγής τους.
Μεριμνά για την εξασφάλιση των αναγκαίων αναλωσίμων υλικών, όπως χαρτί, μελάνι,
φυσίγγια, φάρμακα πρώτων βοηθειών, έντυπα, απορρυπαντικά, απολυμαντικά και φθαρτών
ειδών όπως σφραγίδες, πιστόλια, κλπ.
Διαθέτει τα απαραίτητα μέσα και όργανα για την απρόσκοπτη παροχή των παρεχομένων
υπηρεσιών, όπως μαχαίρια, λίμες, θήκες, πριόνια, κλπ. και μεριμνά για την καθαριότητα και
απολύμανσή τους.
Βοηθάει τον κρεοσκόπο κτηνίατρο στον τεμαχισμό μεγάλων τεμαχίων κρέατος, εφόσον
τούτο ζητηθεί.
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Κατά τη διάρκεια του κρεοσκοπικού ελέγχου, ο διαχειριστής πρέπει να ακολουθεί τον
κρεοσκόπο - κτηνίατρο και να προβαίνει αμέσως στη συλλογή και φύλαξη όλων των
κατασχόμενων σφαγίων και σπλάχνων στους προβλεπόμενους χώρους, με ευθύνη του, μέχρι
την αποτέφρωση και τελική καταστροφή τους, ειδάλλως προβαίνει σε απομάκρυνση των
αποβλήτων του σφαγείου, ανάλογα με τις οδηγίες του κτηνιάτρου.
Τα κατασχόμενα κατά τον κρεοσκοπικό έλεγχο σφάγια ή σπλάχνα μετά την τελεσίδικη κρίση
τους, καταψύχονται και οδηγούνται με ειδικά Παλετοκιβώτια σε αδρανοποίηση.
Προβαίνει σε τακτικές απολυμάνσεις των χώρων του σφαγείου και του χρησιμοποιούμενου
σφαγείο-τεχνικού

εξοπλισμού,

καθώς

επίσης

σε

απεντομώσεις,

μυοκτονίες

και

καταπολεμήσεις τρωκτικών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Συστήματος Διασφάλισης
Ποιότητας Τροφίμων (HACCP), µε σκοπό την προστασία της Δημοσίας Υγείας. Το δάπεδο του
σφαγείου πλένεται πριν την έναρξη του κρεοσκοπικού ελέγχου καθώς και μετά την
απομάκρυνση των σφαγίων.
Ο διαχειριστής έχει την ευθύνη καθαρισμού όλων των εγκαταστάσεων του σφαγείου, όπως
χώροι πρόσδεσης και αναμονής των ζώντων ζώων, χώροι σφαγής, χώροι εκκένωσης και
καθαρισμού στομάχων, εντέρων και άκρων, χώροι γραφείων, των συσκευών και οργάνων,
όσες φορές την ημέρα κριθεί τούτο απαραίτητο.
Ο διαχειριστής οφείλει να έχει σε λειτουργία τα καταγραφικά θερμοκρασίας των ψυκτικών
θαλαμών, όπως αυτά προβλέπονται από την νομοθεσία και να τηρεί όλα όσα προβλέπονται
από τους Ε.Κ. 853/04, 54/04 κατά την διαδικασία σφαγής, εκσπλαχνισμού, τεμαχισμού κλπ.
των σφαγίων, καθώς και όσα προβλέπονται σχετικά µε την καταγωγή-προέλευση του
κρέατος.
Άρθρο 5ο
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
Τα σφάγια φορτώνονται με ευθύνη του διαχειριστή μόνο σε κατάλληλα μέσα
μεταφοράς που διαθέτουν τη νόμιμη άδεια μεταφοράς κρεάτων. Μεριμνά δε και για την ορθή
τοποθέτηση των σφαγίων, σύμφωνα με τις σχετικές υγειονομικές διατάξεις, ώστε σε κάθε
περίπτωση να διαφυλάσσεται η δημόσια υγεία από κίνδυνο ρύπανσης των κρεάτων. Αποτελεί
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υποχρέωση του διαχειριστή να αρνηθεί τη φόρτωση κρεάτων σε μέσα μεταφοράς που
στερούνται άδεια καταλληλότητας.
Ο διαχειριστής εκτελεί το εγκεκριμένο πρόγραμμα εργαστηριακών αναλύσεων που
προβλέπεται από τη μελέτη ΗΑCCP, τηρεί το αρχείο εργαστηριακών αναλύσεων, εκτελεί τους
προβλεπόμενους ελέγχους των κρίσιμων σημείων της διαδικασίας παραγωγής και λαμβάνει
όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη συμμόρφωση με τις υγειονομικές διατάξεις.
Άρθρο 6ο
ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
Οι εργαζόμενοι και οι συναλλασσόμενοι με το Σφαγείο οφείλουν να συμπεριφέρονται κόσμια
κατά τις ώρες εργασίας τους σε αυτό, να μην υβρίζουν, να μην συμπλέκονται, να
αποφεύγουν τις αντεγκλήσεις και γενικώς θα πρέπει να ελέγχουν τις αντιδράσεις τους λόγω
της φύσης του χώρου και των παρακείμενων μέσων και εργαλείων. Κάθε παρεκτρεπόμενος,
υβριστής, φίλερις, κλέπτης ή οποιοσδήποτε παραβάτης του παρόντος κανονισμού, θα
απομακρύνεται από το χώρο του σφαγείου, ανεξαρτήτως της ποινικής δίωξης που μπορεί να
του ασκηθεί.
Άρθρο 7ο
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Στο σφαγείο απαγορεύεται :











Η είσοδος ατόμων που δεν έχουν σχέση με τις διενεργούμενες σε αυτό εργασίες,
Η παραμονή οιουδήποτε, χωρίς εξαίρεση, όταν δεν είναι κατάλληλα ενδεδυμένος, στο
χώρο σφαγής - κρεοσκοπίας και στους χώρους όπου διακινείται νωπό κρέας,
Η λήψη φιλοδωρημάτων παρά του προσωπικού του Σφαγείου,
Η πώληση και η χρήση οινοπνευματωδών ποτών,
Τα τυχερά παιχνίδια, οι θορυβώδεις εκδηλώσεις, οι προκλήσεις, οι προσβλητικές χειρονομίες
και φράσεις, οι φιλονικίες, οι συμπλοκές, η παρεμπόδιση εκτέλεσης των εργασιών και κάθε
εκδήλωση κακής συμπεριφοράς,
Η αναίτια ρύπανση των χώρων του σφαγείου, των τοίχων όπως η αναγραφή επ΄ αυτών
λέξεων, φράσεων, σχημάτων, συνθημάτων οποιουδήποτε περιεχομένου,
Το κάπνισμα στους χώρους του Σφαγείου, τόσο στην καθαρή όσο και στην ακάθαρτη
περιοχή (χώροι σφαγής και επεξεργασίας),
Η συγκέντρωση δερμάτων λιπών, οστών, κλπ. εκτός των καθορισθέντων χώρων,
Η επαφή κάθε εδώδιμου τμήματος του σφαγίου µε το δάπεδο ή τους τοίχους,
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Η υποδοχή των ζώων προς σφαγή, εάν αυτά δεν έχουν την προβλεπόμενη σήμανση
(ενώτια) και τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα (Δελτία αποστολής, Διαβατήρια,
Πιστοποιητικά διακίνησης) ,

Η προσκόμιση ζώων σφαγέντων εκτός του Σφαγείου, πλην εκείνων που συνοδεύονται από
βεβαίωση Κτηνιάτρου για την ανάγκη της άμεσης σφαγής.
Για κάθε παραβάτη θα συντάσσεται έκθεση παράβασης, η οποία θα τεκμηριώνεται µε
στοιχεία και μάρτυρες από τον Διαχειριστή του Σφαγείου, ή από τον υπεύθυνο ασφάλειας
τροφίμων ή από τον Κρεοσκόπο Κτηνίατρο, για την επιβολή κυρώσεων.


Άρθρο 8ο
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΝΣΤΑΒΛΙΣΜΟ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

Απαγορεύεται η πρόσδεση και παραμονή ζώων στις εισόδους, στα κάγκελα της
περίφραξης ή σε οποιοδήποτε άλλο σημείο που δεν προορίζεται για το σκοπό αυτό.
Για οποιοδήποτε ατύχημα προκληθεί στα ζώα κατά την παραμονή τους, ουδεμία ευθύνη
φέρει ο Δήμος.
Εάν κάποιο ζώο τραυματιστεί επικίνδυνα από ατύχημα, πρέπει να ειδοποιείται αμέσως, µε
τη φροντίδα του Υπεύθυνου των Σφαγείων, η Κτηνιατρική Υπηρεσία η οποία θα ενεργήσει
κατάλληλα.
Κατά τη διάρκεια της παραμονής των ζώων στους στάβλους των Σφαγείων, η φροντίδα
ανήκει στον υπεύθυνο του Σφαγείου.
Ζώα που έχουν εισαχθεί στο σφαγείο για σφαγή, δεν επιτρέπεται να βγουν από αυτό
ζωντανά, χωρίς την άδεια της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας.
Άρθρο 9ο
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΠΡΟ ΤΗΣ ΣΦΑΓΗΣ
Πριν από τη σφαγή λαμβάνει χώρα εξέταση των σφαγίων ζώων από Κτηνίατρο της
Διεύθυνσης Κτηνιατρικής για να διαπιστωθεί η υγιεινή τους κατάσταση.
Εάν το προς σφαγή ζώο παρουσιάζει συμπτώματα μιας νόσου, λόγω της οποίας το κρέας
μπορεί να χαρακτηριστεί ακατάλληλο προς βρώση, αναβάλλεται η σφαγή του ζώου έως ότου
εκλείψουν οι λόγοι της αναβολής.
Απαγορεύεται η σφαγή ζώων που είναι ύποπτα ή πάσχουν από σπληνάνθρακα,
πνευματάνθρακα, λύσσα και τέτανο.
Απαγορεύεται η σφαγή ζώων ταλαιπωρημένων λόγω μεγάλης διάρκειας της μεταφοράς
τους, πριν περάσουν τουλάχιστον 12 ώρες ανάπαυσης.
Η υπερωριακή αποζημίωση του Κτηνιάτρου και τα οδοιπορικά του θα καταβάλλονται µέσω
παραβόλου από τον Δήμο.
Άρθρο 10ο
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΦΑΓΗΣ

Το Σφαγείο χωρίζεται σε καθαρή περιοχή και ακάθαρτη περιοχή, όπου τελούνται
συγκεκριμένες εργασίες σε κάθε τομέα από το προσωπικό του Σφαγείου.
Κάθε είδους ζώο θα σφάζεται στην ειδική προς τούτο γραμμή του Σφαγείου .
Η θανάτωση των αμνοεριφίων και των αιγοπροβάτων θα διενεργείται µε ηλεκτρικές
λαβίδες και µε πιστόλι ευθανασίας σε περίπτωση βλάβης ή διακοπή ρεύματος.
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:
Η τάξη και η σειρά σφαγής θα ρυθμίζεται από τον Διαχειριστή του Σφαγείου.
Μετά τη σφαγή και αφαίμαξη των ζώων, θα γίνονται αμέσως οι λοιπές εργασίες, χωρίς
χρονοτριβή.
Απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε τομή µε το μαχαίρι ή άλλο όργανο σ' όλο το μήκος
του πεπτικού συστήματος (στόµαχος, έντερα). Το σύνολο του πεπτικού συστήματος βγαίνει από
την κοιλιακή κοιλότητα αφού απελευθερωθεί το τμήμα του οισοφάγου από τη σφαγιτιδική
αύλακα και τέλος απελευθερώνεται µε μαχαίρι.
Η εμφύσηση αέρα µε σκοπό την εκδορά των ζώων διενεργείται µε μηχανικά μέσα,
απαγορευμένης απολύτως της εμφύσησης µε το στόμα.
Η κένωση του περιεχομένου του στομάχου και των εντέρων, ως και τη πλύση αυτών, θα
γίνεται στον ειδικό προς τούτο χώρο το ταχύτερο δυνατόν.
Τα µη εδώδιμα υποπροϊόντα (τρίχες, νύχια, κέρατα, αίμα, δέρματα κλπ.) πρέπει να
απομακρύνονται αμέσως από την αίθουσα σφαγής.
Μετά τη σφαγή και την προπαρασκευή των σφαγίων γίνεται η κρεοσκοπία από τον
Κρεοσκόπο Κτηνίατρο.
Απαγορεύεται η αφαίρεση και απομάκρυνση από το σφραγισμένο ζώο, οποιουδήποτε από
τα ανωτέρω όργανα ή τμήματα αυτού καθώς και κρέατος ή λίπους ή αδένων ή λεµφογαγγλίων,
πριν το τέλος της κρεοσκοπίας.
Άρθρο 11ο
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Ο διαχειριστής έχει την ευθύνη της προληπτικής συντήρησης και καλής λειτουργίας του
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού που βρίσκεται σε όλους τους χώρους του σφαγείου,
καθώς και των κτιριακών εγκαταστάσεων, του σφαγειοτεχνικού εξοπλισμού, των ψυκτικών
θαλάμων, του βιολογικού καθαρισμού, των χώρων πρόσδεσης και αναμονής των ζώντων
ζώων.
Οι απαραίτητες εργασίες συντήρησης και επισκευής των εγκαταστάσεων μετά από κάθε
βλάβη ή ζημία, θα πρέπει να γίνονται από εξειδικευμένο προσωπικό, σε χρόνο εκτός ωραρίου
λειτουργίας του Σφαγείου, σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα συντήρησης και τις
οδηγίες του κατασκευαστή κάθε μηχανήματος .
Ο διαχειριστής οφείλει:


Να μεριμνά και να ενημερώνει έγκαιρα για κάθε βλάβη, τους αρμόδιους (Αντιδήμαρχο,
Υπηρεσίες) στο Δήμο και



Να τηρεί υποχρεωτικά αρχεία:

-

εργασιών επισκευών και συντηρήσεων,

-

παροχής υπηρεσιών,

-

τιμολογίων προμηθειών (λαδιών, ανταλλακτικών κλπ) και
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ΑΔΑ: 78Θ1ΩΗΦ-00Χ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:

-

ξεχωριστά βιβλία εργασιών-συντήρησης μηχανημάτων,
που έγιναν σε κάθε περίπτωση.
Για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί από τρίτο πρόσωπο είτε στον εξωτερικό είτε στον
εσωτερικό

χώρο

(μόνιμες

ηλεκτρομηχανολογικές

εγκαταστάσεις,

ή

σφαγειοτεχνικό

εξοπλισμό, περιβάλλοντα χώρο ή κτίριο), ο υπεύθυνος υποχρεούται στην καταβολή της αξίας
της ζημιάς και την άμεση αποκατάστασή της.
Υποχρέωση αποκατάστασης φέρει

ο Δήμος Φιλιατών σε περίπτωση που η φθορά είναι

φυσική.
Ο διαχειριστής υποχρεούται να προβαίνει σε καθαρισμό, βαφή και συντήρηση των πάσης
φύσεως υλικών που είναι εκτεθειμένα στις καιρικές συνθήκες του περιβάλλοντος, όπως
πόρτες, παράθυρα, κιγκλιδώματα, ράγες, κλπ.
Άρθρο 12ο
ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ
Παροχή υπηρεσιών από το Σφαγείο δικαιούνται οι παρακάτω:
 Πρόσωπα τα οποία ως εκ του επαγγέλματός τους ασχολούνται με την εκτροφή ζώων, την
εμπορία του κρέατος και των προϊόντων τους.
 Πρόσωπα τα οποία προβαίνουν στη σφαγή ζώων για δική τους χρήση ύστερα από άδεια που
τους χορηγείται από τον κρεοσκόπο κτηνίατρο, καθώς και οι λοιποί εργαζόμενοι που έχουν
ορισθεί από την Διεύθυνση.
Άρθρο 13ο
ΤΙΜΕΣ

Για τη χρήση του Σφαγείου από παραγωγούς για ίδια κατανάλωση ή των κρεοπωλών για τις
παρεχόμενες από αυτό υπηρεσίες, εισπράττονται από τον διαχειριστή, με ευθύνη του, τα
έξοδα σφαγής, των δε εμπόρων καταβάλλονται μηνιαίως μέσω τραπεζικής εντολής ή
επιταγής.
Οι τιμές καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φιλιατών, μετά από
εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής.

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ: Ελ. Βενιζέλου 8 – Φιλιάτες, Τ.Κ.46 300 - ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ:2664360150, 2664022213 - FAX:2664022989, E-MAIL:info@filiates.gr

Σελίδα 13 από 20

ΑΔΑ: 78Θ1ΩΗΦ-00Χ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:
Οι τιμές μπορούν να αναπροσαρμοστούν, με νεότερη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
του Δήμου.
Ο διαχειριστής οφείλει να τηρεί τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις φορολογικά
στοιχεία, να συμπληρώνει καθημερινά τα βιβλία του σφαγείου, καθώς και να ενημερώνει σε
μηνιαία βάση την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου Φιλιατών.

ΤΙΜΕΣ/ΑΝΑ ΖΩΟ/ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

ΑΜΝΟΕΡΙΦΙΑ

2,00

ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ

2,20

Άρθρο 14ο
ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ
Στο Δημοτικό Σφαγείο πρέπει να τηρούνται υποχρεωτικά τα κάτωθι βιβλία και δελτία:
1. Γενικό βιβλίο σφαγής στο οποίο καταχωρείται από τον αρμόδιο υπάλληλο το όνομα του
κατόχου του ζώου, το είδος του ζώου και η ημερομηνία σφαγής αυτού,
2. Βιβλίο καταχώρησης σφαγίων κατά την κατηγορία (είδος) από τα στοιχεία του γενικού
βιβλίου σφαγής,
3. Στατιστικά δελτία,
4. Δελτίο σφαζόμενων ζώων ημερησίως (Κτηνιατρικής Υπηρεσίας),
5. Δελτίο κατασχεθέντων σφαγίων και σπλάχνων (Κτηνιατρικής Υπηρεσίας)
6. Πιστοποιητικό επιθεώρησης σφαγίων,
7. Κτηνιατρική έκθεση κατάσχεσης,
8. Πρακτικό επανεξέτασης κατασχεθέντος σφαγίου ,
9. Ημερήσια κατάσταση παραγωγής και διάθεσης Ζωικών Υποπροϊόντων σφαγείου,
10. Αρχείο με την ποσότητα και την περιγραφή των Ζωικών Υποπροϊόντων που αποθηκευτήκαν,
καταψύχθηκαν και αποστάλθηκαν για αδρανοποίηση,
11. Κάθε άλλο βοηθητικό βιβλίο η δελτίο που θα κρινόταν αναγκαίο για την πληρέστερη
οργάνωση και λειτουργία,
12. Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 328611/2009 (Φ.Ε.Κ. 2117 /τ. Β') τα Σφαγεία υποχρεούνται να
συνδεθούν μέσω του διαδικτύου με τον Ε.Λ.Ο.Γ.Α.Κ. για την παρακολούθηση των σφαγών και
τη διακίνηση των σφάγιων, καθώς και την εφαρμογή του άρθρου 18 του Καν. (ΕΚ) 1
Άρθρο 15ο
ΗΜΕΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΦΑΓΕΙΟΥ
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ΑΔΑ: 78Θ1ΩΗΦ-00Χ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:
Οι ημέρες λειτουργίας των σφαγείων καθορίζονται σε συνεννόηση με την αρμόδια
κτηνιατρική υπηρεσία ως εξής: Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή.
Για την προσκόμιση των προς σφαγή ζώων, ορίζεται σε συνεννόηση με την κτηνιατρική
υπηρεσία, η προηγούμενη της σφαγής ημέρα.
Το Πάσχα και τα Χριστούγεννα τα Δημοτικά Σφαγεία λειτουργούν καθημερινά με ωράριο
λειτουργίας (παραλαβή ζώων, σφαγή, κρεοσκοπία, κλπ.) που συναποφασίζεται μεταξύ του
Διαχειριστή και της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας.
Στόχος είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση των παραγωγών – κρεοπωλών.
Ο αριθμός ζώων που είναι δυνατό να σφάζονται ανά ημέρα καθορίζεται με σύμφωνη γνώμη
της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας και δεν μπορεί να ξεπερνάει τον εγκεκριμένο με τους
περιβαλλοντικούς όρους και τις λοιπές αδειοδοτήσεις όπως ισχύει σε ημερήσια βάση και για
την περίοδο του Πάσχα.
Αρμόδιος για την τήρηση της σειράς προτεραιότητας ζώων προς σφαγή είναι σε κάθε
περίπτωση ο διαχειριστής.
Άρθρο 16ο
ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΑ
Στην κυριότητα του διαχειριστή ανήκουν και δύνανται να αξιοποιηθούν και να αποτελέσουν
πηγή εσόδων του, εάν δεν καταστραφούν, τα παρακάτω υποπροϊόντα που προέρχονται από
τον σταβλισμό των ζώων, τη σφαγή και την επεξεργασία του κρέατός τους:
 Κοπριά,
 Κέρατα και οπλές, τρίχες χοίρων,
 Αίμα,
 Περιεχόμενα στομάχου και εντέρων,
 Απορριπτόμενα τεμάχια λίπους, τμήματα γαστρεντερικού σωλήνα.
Τα δέρματα απομακρύνονται αμέσως από το χώρο σφαγής, χωρίς να διέλθουν σε καμία
περίπτωση από την καθαρή περιοχή, συγκεντρώνονται και παραλαμβάνονται από τους
δικαιούχους μετά τον κρεοσκοπικό έλεγχο.
Άρθρο 17ο
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
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ΑΔΑ: 78Θ1ΩΗΦ-00Χ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:
Ο διαχειριστής μεριμνά για την πρόσληψη και την εκπαίδευση ικανού αριθμού εργαζομένων,
για την κάλυψη των απαιτούμενων θέσεων εργασίας για την καλή λειτουργία του Σφαγείου,
και κατανέμει το προσωπικό στις θέσεις εργασίας σε συνεννόηση με τον Υπεύθυνο Ασφάλειας
Τροφίμων.
Το προσωπικό του Σφαγείου οφείλει να συμπεριφέρεται με ευγένεια και αμεροληψία προς
τους συναλλασσόμενους και να συμμορφώνεται προς τις υποδείξεις των κτηνιάτρων, να
πληροί τις προϋποθέσεις υγιεινής, να διαθέτει τα απαιτούμενα από το νόμο προσόντα και να
ενεργεί πάντα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του Π.Δ. 460/78 όπως ισχύουν σήμερα.
Ο διαχειριστής έχει την όλη διοικητική υποστήριξη της λειτουργίας του Σφαγείου, την
επίβλεψη των εργαζομένων στο Σφαγείο και την τήρηση των ισχυουσών Κτηνιατρικών και
Υγειονομικών

Διατάξεων

από

κάθε

εργαζόμενο,

(Βιβλιάριο

υγείας,

διπλώματα

εκδοροσφαγέων κλπ.) τα οποία θα κατατίθενται από τους εργαζόμενους και θα φυλάσσονται
στα γραφεία των Κτηνιάτρων του Σφαγείου.
Όλοι όσοι εργάζονται στο Σφαγείο ή το χρησιμοποιούν ή συναλλάσσονται με αυτό,
αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους του παρόντα κανονισμού, υποχρεούνται να τηρούν
τις διατάξεις του και να εκπληρούν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από αυτόν και να
διευκολύνουν γενικά το έργο των κτηνιάτρων και του διαχειριστή του Σφαγείου.
Άρθρο 18ο
ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΦΑΓΕΙΟΥ
1. Αύλειος περιφραγμένος χώρος

Καθαρή περιοχή
– Έχει πρόσβαση στους χώρους παράδοσης σφαγείων, προσωπικού, κτηνιάτρου και γραφείων,
– Προβλέπεται χώρος κίνησης και στάθμευσης ψυγείων αυτοκινήτων και χώρος στάθμευσης
Ι.Χ. αυτοκινήτων.
 Ακάθαρτη περιοχή
– Έχει πρόσβαση στους στάβλους, στην απομάκρυνση των δερμάτων και των υποπροϊόντων
σφαγής,
– Χώρος στάσης αυτοκινήτων μεταφοράς ζώων,
– Χώρος πλύσης οχημάτων, ράμπα πλύσεως ακάθαρτη περιοχής (υποχρέωση από τους κανόνες
υγιεινής).
2. Κτήρια - κτιριακές εγκαταστάσεις
 Στάβλοι
– Στάβλος αναμονής των ζώων προς σφαγή,
– Χώρος υλικών και εργαλείων καθαρισμού στάβλων,
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ΑΔΑ: 78Θ1ΩΗΦ-00Χ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:
– Διάδρομοι οδήγησης ζώων προς σφαγή
 Αίθουσα σφαγής και κρεοσκοπικού ελέγχου
– Γραμμή σφαγής αμνοεριφίων και αιγοπροβάτων ακάθαρτη περιοχή (αναισθητοποίηση –
αφαίμαξη –προεκδορά -εκδορά), χώρος απεντέρωσης επεξεργασίας σφαγίων αμνοεριφίων και
αιγοποβάτων(καθαρή περιοχή),ψυκτικό θάλαμο απορριπτόμενων σφαγίων.
 Χώρος επεξεργασίας και συγκέντρωσης των παραπροϊόντων σφαγής
– Χώρος καθαρισμού εντοσθίων,
– Χώρος αποθήκευσης δερμάτων,
– Χώρος απομόνωσης και συντήρησης υπόπτων κρεάτων
 Χώρος συγκέντρωσης των υποπροϊόντων σφαγής
– Ψυκτικός θάλαμος υποπροϊόντων, αντλίες και δεξαμενή συγκέντρωσης αίματος.
«Τα απορριπτόμενα υποπροϊόντα (πλην του αίματος) φυλάσσονται σε ειδικούς κάδους στον
ψυκτικό θάλαμο υποπροϊόντων, με πρόσβαση στην ακάθαρτη περιοχή του σφαγείου.
Τα υποπροϊόντα θα απομακρύνονται από το σφαγείο σε τακτά χρονικά διαστήματα και η τύχη
τους θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό (ΕΚ)142/2011».
 Ψυκτικοί θάλαμοι
– Ψυκτικός θάλαμος νωπών σφάγιων αμνοεριφίων και αιγοπροβάτων με γραμμή 1 και γραμμή 2
αντίστοιχα
– Ψυκτικός θάλαμος νωπών αμνοεριφίων και αιγοπροβάτων που κρίνονται ύποπτα προς
κατανάλωση με γραμμή 3 ,
 Χώροι προσωπικού
- Γραφεία
Σημειώνεται ότι κατά τον σχεδίασμά ελήφθη υπόψη η απαίτηση των κανόνων υγιεινής για
τελείως χωριστούς χώρους υγιεινής προσωπικού ακάθαρτης και καθαρής περιοχής, χωρίς να
επικοινωνεί ο ένας με τον άλλον.
– Χώροι προσωπικού ακάθαρτης περιοχής (με WC),
– Χώροι προσωπικού καθαρής περιοχής (με WC),
– Γραφείο κτηνιάτρου,
Τα υλικά Ειδικού κινδύνου συλλέγονται σε ειδικούς κάδους, ταξινομούνται, αποθηκεύονται,
καταψύχονται και αποστέλλονται με ειδικά φορτηγά προς την εταιρία που θα συνεργάζεται το
Δημοτικό Σφαγείο Φιλιατών για αδρανοποίηση.
Άρθρο 19ο
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΥΠΟΠΤΩΝ ΖΩΩΝ ΠΡΟ ΤΗΣ ΣΦΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ
1. Τα ύποπτα ζώα πρέπει να σφάζονται χωριστά, στο τέλος της σφαγής, και τα υποπροϊόντα
τους θα πρέπει να απομονώνονται. Αυτό επιτρέπει τον περιορισμό της υποβάθμισης των
υποπροϊόντων που προέρχονται από υγιή ζώα κατά την ανάμιξή τους με ύποπτα και ίσως τελικά
ακατάλληλα
υποπροϊόντα.
2. Εάν το προς σφαγή ζώο, παρουσιάσει συμπτώματα μιας νόσου, λόγω της οποίας το κρέας
μπορεί να χαρακτηριστεί ακατάλληλο προς βρώση, αναβάλλεται η σφαγή του ζώου, έως ότου
εκλείψουν οι λόγοι της αναβολής.
3. Απαγορεύεται η σφαγή ζώων που είναι ύποπτα ή πάσχουν από σπληνάνθρακα,
πνευματάνθρακα, λύσσα, πανώλη των βοοειδών και τέτανο.
4. Απαγορεύεται η σφαγή ζώων ταλαιπωρημένων λόγω μεγάλης διάρκειας της μεταφοράς τους,
πριν περάσουν τουλάχιστον 12 ώρες ανάπαυσης. Η σφαγή τους θα γίνεται σύμφωνα με την
κρίση της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας.
5. Η υπερωριακή αποζημίωση του Κτηνιάτρου και τα οδοιπορικά του, θα καταβάλλονται από το
Δήμο.
Άρθρο 20ο
ΣΦΑΓΗ ΦΥΜΑΤΙΚΩΝ - ΒΡΟΥΚΕΛΛΙΚΩΝ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ
Τα ζώα αυτά πρέπει να σφάζονται χωριστά από τα άλλα ζώα, αφού ληφθούν προφυλάξεις ώστε
να αποφευχθεί ο κίνδυνος μόλυνσης των άλλων σφάγιων, της γραμμής σφαγής και του
προσωπικού που παρευρίσκεται στο σφαγείο.
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ΑΔΑ: 78Θ1ΩΗΦ-00Χ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:
Το κρέας ζώων στα οποία η επιθεώρηση μετά τη σφαγή απεκάλυψε φυματιώδεις αλλοιώσεις σε
ορισμένα όργανα ή περιοχές του σφάγιου πρέπει να χαρακτηρίζεται ακατάλληλο για
κατανάλωση από τον άνθρωπο.
Ωστόσο όταν έχει διαπιστωθεί φυματιώδης αλλοίωση στα λεμφογάγγλια ενός μόνο οργάνου ή
μέρους του σφάγιου, μπορούν να χαρακτηρίζονται ακατάλληλα για κατανάλωση από τον
άνθρωπο μόνο το πληγέν όργανο ή μέρος του σφάγιου και τα συναφή λεμφογάγγλια.
Το κρέας ζώων στα οποία η επιθεώρηση μετά τη σφαγή απεκάλυψε αλλοιώσεις που δηλώνουν
οξεία μόλυνση από βρουκέλλωση πρέπει να χαρακτηρίζεται ακατάλληλο για κατανάλωση από
τον άνθρωπο.
“Οι μαστοί, η ουρογεννητική οδός και το αίμα πρέπει να χαρακτηρίζονται ακατάλληλα για
κατανάλωση από τον άνθρωπο”.
Σφάγια ή τμήματα ή σπλάχνα που χαρακτηρίστηκαν από τον κρεοσκόπο Κτηνίατρο ακατάλληλα
για κατανάλωση, κατάσχονται και με ευθύνη του Υπεύθυνου του Σφαγείου και του καθαριστή,
οδηγούνται
προς καταστροφή. Σε περίπτωση ένστασης κατά της έκθεσης κατάσχεσης, αυτά θα
φυλάσσονται, στον ειδικό προς τούτο ειδικό ψυκτικό θάλαμο, μέχρις ότου να αποφασιστεί,
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, η τύχη τους.
Άρθρο 21ο
ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΕΣ ΣΠΟΓΓΩΔΕΙΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΠΑΘΕΙΕΣ (ΜΣΕ) ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ
Τρομώδης νόσος του προβάτου και της αίγας (Scrapie).
Ενέργειες στα σφαγεία:
Εφαρμόζεται η ισχύουσα νομοθεσία και τα υλικά ειδικού κινδύνου θα τυγχάνουν της
μεταχείρισης που ορίζει ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 142/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης
Φεβρουαρίου 2011 για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και
παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και για την
εφαρμογή της οδηγίας 97/78/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά ορισμένα δείγματα και τεμάχια
που εξαιρούνται από κτηνιατρικούς ελέγχους στα σύνορα οι οποίοι αναφέρονται στην εν λόγω
οδηγία.
Άρθρο 22ο
ΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
Η τήρηση της δημόσιας τάξης και ασφάλειας επαφίεται στα αστυνομικά όργανα, τα οποία θα
πρέπει να παρέχουν σε κάθε περίπτωση την αμέριστη συμπαράστασή τους στους κτηνιάτρους
και στους εργαζόμενους του Σφαγείου.
΄Αρθρο 23ο
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
Ο παρών κανονισμός τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία έγκρισής του από την Α̟ποκεντρωµένη
∆ιοίκηση Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας.
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ΑΔΑ: 78Θ1ΩΗΦ-00Χ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:
Για

τροποποίηση

άρθρων

του

παρόντα

κανονισμού,

απαιτείται

νεώτερη

απόφαση

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φιλιατών.

Ο παρών Κανονισμός μπορεί να τροποποιηθεί ή να συμπληρωθεί μετά από εισήγηση του
διαχειριστή και πάντα με την σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας
Θεσπρωτίας και την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν
σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά την εισήγηση του Προέδρου κ. Παππά

Σπυρίδωνα

και τη

διαλογική συζήτηση που ακολούθησε και αφού έλαβε υπόψη τις ανωτέρω σχετικές διατάξεις :
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την

Λειτουργίας Δημοτικά Σφαγεία

έγκριση και ψήφιση του

Δήμου Φιλιατών

Κανονισμού

του Δήμου Φιλιατών όπως

αναφέρεται παραπάνω και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 218/2017.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Τ.Σ.Υ.

Τ.Υ.
Ακριβές αντίγραφο
Ο Πρόεδρος

Παππάς Σπυρίδων

Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν
σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά την εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Μποροδήμου Ιωάννη την
διαλογική συζήτηση που ακολούθησε και αφού είδε και τις ανωτέρω σχετικές διατάξεις: την
υπ΄αριθμ. 218/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής σε ορθή επανάληψη
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ΑΔΑ: 78Θ1ΩΗΦ-00Χ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1)Εγκρίνει και ψηφίζει τον Κανονισμό

Λειτουργίας Δημοτικά Σφαγεία του δήμου Φιλιατών

σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 218/2017 ομόφωνη απόφαση σε ορθή επανάληψη της οικονομικής
Επιτροπής .
2) Τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στον πίνακα ανακοινώσεων του δήμου καθώς και
στην ιστοσελίδα του δήμου.
3) Τη δημοσίευση της περίληψης της απόφασης σε ημερήσια εφημερίδα του νομού .
Υπέρ ψήφισε και η ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Φιλιατών.
4) Ο παρών κανονισµός θα αρχίσει να εφαρµόζεται αφού π̟ροηγουµένως εγκριθεί η σχετική
α̟πόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου από την Α̟ποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Ηπείρου και Δυτικής
Μακεδονίας.
Επίσης το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για κάθε παραπέρα ενέργεια.
Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και υπογράφεται καθώς ακολουθεί από εκείνους που έλαβαν μέρος στη
συνεδρίαση αυτή.
Η παρούσα να κοινοποιηθεί στους ενδιαφερόμενους.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 207 /2017.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

TA MΕΛΗ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

(Υπογραφές)

Γκίζας Ν. Χρήστος
Ακριβές αντίγραφο
Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Γκίζας Ν. Χρήστος
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