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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
24 Μαΐου 2016

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 808/58669
Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών
μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1249/2008 της Επιτροπής και της αριθ. 2010/642/
ΕΕ απόφασης της Επιτροπής σχετικά με την ταξινόμηση των σφάγιων χοίρων και την κοινοποίηση των σχετικών τιμών.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 33 παρ. 1, 2 και 3 του Ν. 2538/1997 «Τροποποίηση της κείμενης νομοθεσίας για τα γεωργικά και
κτηνιατρικά φάρμακα, ρύθμιση χρεών συνεταιριστικών
οργανώσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 242), όπως η παρ.
3 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 33 του Ν. 3147/2003
«Ρύθμιση θεμάτων αγροτικής γης, επίλυση ζητημάτων
αποκατασταθέντων και αποκαθισταμένων κτηνοτρόφων
και άλλες διατάξεις (Α΄ 135).
β) Του άρθρου 62 παρ. 2 του Ν. 4235/2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή
της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των
τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄ 32).
γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, όπως κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
όργανα» (Α΄ 98).
2. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013 «για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των
αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των
κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ)
αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου» (ΕΕ L 347, 20-12-2013, σ. 671), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
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3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1249/2008 της Επιτροπής,
της 10ης Δεκεμβρίου 2008, «για τη θέσπιση λεπτομερών
κανόνων για την εφαρμογή των κοινοτικών κλιμάκων
κατάταξης των σφάγιων βοοειδών, χοίρων και προβάτων
καθώς και για την κοινοποίηση των σχετικών τιμών» (ΕΕ L
337, 16-12-2008, σ. 3), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4. Την αριθ. 2010/642/ΕΕ απόφαση της Επιτροπής,
της 25ης Οκτωβρίου 2010, «για την έγκριση μεθόδων
ταξινόμησης σφάγιων χοίρων στην Ελλάδα» (ΕΕ L 280,
26-10-2010, σ.60), όπως τροποποιήθηκε με την αριθ.
2013/437/ΕΕ εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, της
14ης Αυγούστου 2013, «για την τροποποίηση της απόφασης 2010/642/ΕΕ για την έγκριση μεθόδων ταξινόμησης σφάγιων χοίρων στην Ελλάδα και για την κατάργηση
της απόφασης 89/449/ΕΟΚ για την έγκριση μεθόδων
ταξινόμησης σφάγιων χοίρων στην Ελλάδα» (ΕΕ L 220,
17-8-2013, σ.49).
5. Την αριθμ. Υ26/6-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάρκο
Μπόλαρη» (Β΄ 2144/6-10-2015).
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός- Ορισμοί
1. Σκοπός της απόφασης αυτής είναι:
α) ο καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών
μέτρων για την εφαρμογή του μέρους Β του Παραρτήματος IV του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των
άρθρων 20 παρ. 2 περ. α' και β', 21 παρ. 3, 22 παρ. 2, 24,
25, 26 παρ. 1, 27 παρ. 1, 36 και 39 του Κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1249/2008 της Επιτροπής, όπως ισχύει και
β) ο καθορισμός μέτρων εφαρμογής της αριθ.
2010/642/ΕΕ απόφασης της Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 2013/437/ΕΕ εκτελεστική απόφαση
της Επιτροπής, σχετικά με τα όργανα και τις μεθόδους
ταξινόμησης και κατάταξης των σφάγιων χοίρων, τη
σήμανση και τη ζύγισή τους, την ενημέρωση των παραγωγών, τους ελέγχους, τις κυρώσεις, την κοινοποίηση
των σχετικών τιμών και τα σφαγεία τα οποία δεν υποχρεούνται να εφαρμόζουν την κατάταξη σύμφωνα με την
ενωσιακή κλίμακα ταξινόμησης.
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2. Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης ισχύουν
οι ακόλουθοι ορισμοί:
α) «σφάγιο»: το σώμα του σφαγμένου χοίρου, αφαιματωμένο και εκσπλαχνισμένο, ολόκληρο ή τεμαχισμένο
κατά μήκος της διάμεσης γραμμής, όπως ορίζεται στο
τμήμα Ι του μέρους Β του Παραρτήματος IV του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013.
β) «σφάγιο μαδητού τύπου»: το σφάγιο χοίρου που παρουσιάζεται σύμφωνα με το τμήμα III του μέρους Β του
Παραρτήματος IV του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013,
ήτοι χωρίς τη γλώσσα, τις τρίχες, τις οπλές, τα γεννητικά
όργανα, το περινεφρικό λίπος, τα νεφρά και το διάφραγμα.
γ) «σφάγιο γδαρτού τύπου»: το σφάγιο χοίρου που
παρουσιάζεται κατά παρέκκλιση από την τυποποιημένη παρουσίαση του τμήματος III του μέρους Β του
Παραρτήματος IV του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
και σύμφωνα με το άρθρο 2 της αριθ. 2010/642/ΕΕ απόφασης της Επιτροπής, ήτοι χωρίς το δέρμα, το οποίο έχει
αφαιρεθεί με ομοιόμορφο τρόπο, χωρίς τη γλώσσα, τις
οπλές, τα γεννητικά όργανα, το περινεφρικό λίπος, τα
νεφρά και το διάφραγμα.
Άρθρο 2
Αρμόδιες αρχές
1. Η Διεύθυνση Κτηνοτροφικών Υποδομών και Μεταποίησης Ζωικών Προϊόντων της Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Ζωικής Παραγωγής και Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (εφεξής αρμόδια
Διεύθυνση του ΥΠΑΑΤ) ορίζεται ως αρμόδια αρχή για:
α) την παρακολούθηση της ορθής διεξαγωγής των
ελέγχων του άρθρου 7,
β) τον συντονισμό των εκπαιδεύσεων από τα Τμήματα
ή Γραφεία Σχολής Επαγγελμάτων Κρέατος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την απόκτηση βεβαίωσης εκπαίδευσης στην ταξινόμηση σφάγιων
χοίρων των κλιμακίων ελέγχου της παρ. 3 του άρθρου 7,
γ) τη διενέργεια έκτακτων ελέγχων για τη διαπίστωση
της ορθής κατάταξης, ζύγισης και σήμανσης των σφάγιων χοίρων και για τον έλεγχο των τιμών σύμφωνα με
την κατάταξη των σφάγιων,
δ) την εισήγηση στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων για την επιβολή των διοικητικών προστίμων του άρθρου 8.
2. Η Διεύθυνση Διαχείρισης Ζωικών Γενετικών Πόρων
και Συστημάτων Εκτροφής Ζώων της Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Ζωικής Παραγωγής και Κτηνιατρικής του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ορίζεται ως αρμόδια αρχή για την κοινοποίηση στην Επιτροπή
των τιμών των άρθρων 27 παρ. 1 και 36 του Κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1249/2008.
Άρθρο 3
Ζύγιση, κατάταξη και σήμανση των σφάγιων
1. α) Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου
21 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1249/2008, τα σφάγια
κατατάσσονται με την ενωσιακή κλίμακα ταξινόμησης,
κατά τη ζύγιση, η οποία πραγματοποιείται σύμφωνα με
την παρ. 2 του άρθρου 22 του ίδιου ως άνω Κανονισμού.
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Για την εφαρμογή του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 του
άρθρου 22 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1249/2008, σε περίπτωση που σε κάποιο σφαγείο δεν μπορεί να τηρηθεί
η προθεσμία των 45 λεπτών μεταξύ της σφαγής και του
ζυγίσματος του χοίρου, το ποσοστό του 2% μειώνεται
κατά 0,1 μονάδα ανά τέταρτο ή μέρος του τετάρτου της
ώρας που διανύεται.
β) Το μετρούμενο βάρος θερμού σφαγίου γδαρτού
τύπου μετατρέπεται στο αντίστοιχο βάρος σφαγίου μαδητού τύπου, σύμφωνα με τον τύπο που ορίζεται στο άρθρο 2 της αριθ. 2010/642/ΕΕ απόφασης της Επιτροπής,
γ) Τα σφάγια έχουν την παρουσίαση των περ. β΄ ή γ΄
της παρ. 2 του άρθρου 1.
2. Όλα τα εγκεκριμένα σφαγεία της Χώρας τα οποία
διαθέτουν γραμμή σφαγής χοιρινών και σφάζουν τουλάχιστον εκατόν πενήντα (150) χοίρους εβδομαδιαίως
σε ετήσια βάση, υποχρεούνται στην κατάταξη όλων των
σφάγιων χοίρων εκτός εκείνων που έχουν χρησιμοποιηθεί για αναπαραγωγή σύμφωνα με την ενωσιακή κλίμακα
ταξινόμησης SEUROP του Παραρτήματος IV του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 (εφεξής ενωσιακή κλίμακα
ταξινόμησης).
3. Σε εφαρμογή των περ. α΄ και β΄ της παρ. 2 του
άρθρου 20 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1249/2008, δεν
υποχρεούνται να εφαρμόζουν την ενωσιακή κλίμακα
ταξινόμησης:
α) τα εγκεκριμένα σφαγεία που σφάζουν λιγότερους
από εκατόν πενήντα (150) χοίρους εβδομαδιαίως σε
ετήσια βάση και
β) τα σφαγεία που σφάζουν μόνο χοίρους που έχουν
γεννηθεί και εκτραφεί στις δικές τους εγκαταστάσεις και
τεμαχίζουν όλα τα σφάγια.
4. Τα σφαγεία της παρ. 2 (εφεξής σφαγεία), υποχρεούνται να διαθέτουν τα όργανα ταξινόμησης και να ακολουθούν μία εκ των εγκεκριμένων μεθόδων κατάταξης
των σφάγιων χοίρων της παρ. 5, κατά περίπτωση.
5. α) Η ταξινόμηση των σφάγιων μαδητού τύπου γίνεται με το όργανο «OptiScan-TP» της παρ. 2 του Μέρους
Ι του Παραρτήματος της αριθ. 2010/642/ΕΕ απόφασης,
όπως ισχύει, και σύμφωνα με τις μεθόδους εκτίμησης
της περ. 3α΄ της παρ. 3 του Μέρους Ι του ιδίου ως άνω
Παραρτήματος.
β) Η ταξινόμηση των σφάγιων γδαρτού τύπου γίνεται:
βα) με το όργανο «OptiScan-TP» της παρ. 2 του Μέρους Ι του Παραρτήματος της αριθ. 2010/642/ΕΕ απόφασης, όπως ισχύει, και σύμφωνα με τις μεθόδους εκτίμησης της περ. 3β της παρ. 3 του Μέρους Ι του ιδίου ως
άνω Παραρτήματος,
ή
ββ) με το όργανο «Hennessy Grading Probe (HGP 4)»
της παρ. 2 του Μέρους II του Παραρτήματος της αριθ.
2010/642/ΕΕ απόφασης, όπως ισχύει, και σύμφωνα με τις
μεθόδους εκτίμησης της παρ. 3 του Μέρους II του ιδίου
ως άνω Παραρτήματος.
6. Η ταξινόμηση των μη ταξινομημένων σφάγιων λόγω
τεχνικού προβλήματος των οργάνων της παρ. 5 γίνεται
εντός της ίδιας ημέρας σφαγής και μόνο για ειδικούς
τεχνικούς λόγους μέχρι και την επόμενη ημέρα της ημέρας σφαγής.
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7. Αμέσως μετά την κατάταξή τους, τα σφάγια σημαίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου
21 του Καν. (ΕΚ) αριθ. 1249/2008. Όταν το σφάγιο τεμαχίζεται στη μέση, η σήμανση γίνεται και στα δύο ημιμόρια.
Άρθρο 4
Παρακολούθηση κατάταξης και
καταγραφής σφάγιων
1. Με ευθύνη των υπευθύνων των σφαγείων εξασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία των συσκευών μέτρησης που
χρησιμοποιούνται για την κατάταξη, ζύγιση και σήμανση
των σφάγιων χοίρων.
2. α) Σε καθημερινή βάση πριν την έναρξη της κατάταξης των σφάγιων χοίρων, ο ταξινομητής του σφαγείου
πραγματοποιεί επαλήθευση της βαθμονόμησης των οργάνων ταξινόμησης της παρ. 4 του άρθρου 3 σύμφωνα
με τις οδηγίες χρήσης της κατασκευάστριας εταιρίας και
εξακριβώνει την ορθή τους λειτουργία.
β) Με ευθύνη των υπευθύνων των σφαγείων τηρείται
αρχείο καταγραφής των καθημερινών επαληθεύσεων
των οργάνων ταξινόμησης για σφαγές που έγιναν σε
προηγούμενο διάστημα έως ενός έτους. Το αρχείο αυτό
περιλαμβάνει την ημερομηνία επαλήθευσης, την ώρα
επαλήθευσης, το ονοματεπώνυμο του ταξινομητή που
διενήργησε την επαλήθευση, την ορθή ή μη λειτουργία
του οργάνου και τυχόν παρατηρήσεις του ταξινομητή.
3. Στην περίπτωση που το σφαγείο δεν είναι σε θέση να
εκτελέσει την κατάταξη λόγω μη αναμενόμενου τεχνικού
προβλήματος του οργάνου ταξινόμησης, ειδοποιεί εντός
της ημέρας την οικεία Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (εφεξής οικείες ΔΑΟΚ) για τη φύση
του προβλήματος και την ακριβή ημερομηνία και ώρα
έναρξής του.
Ο υπεύθυνος του σφαγείου ενημερώνει σχετικά το
αρχείο καταγραφής της περ. β΄ της παρ. 2 και διατηρεί
όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με τη δυσλειτουργία
της διαδικασίας της κατάταξης των σφάγιων χοίρων για
ένα τουλάχιστον έτος.
Άρθρο 5
Ενημέρωση για την κατάταξη των σφάγιων
Τα σφαγεία ενημερώνουν τον, παραγωγό ή έμπορο,
προμηθευτή του ζώου, ή το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δίνει την εντολή στο σφαγείο για τη σφαγή των
ζώων, σχετικά με το βάρος ανά σφάγιο και αν αυτό αφορά το ζεστό ή το κρύο σφάγιο, την παρουσίασή του, την
κατάταξή του με βάση την ταξινόμηση και το όργανο
με το οποίο έγινε η κατάταξη. Η ενημέρωση του προηγούμενου εδαφίου πραγματοποιείται εγγράφως ή ηλεκτρονικά, μέσω του τιμολογίου αγοράς ή του δελτίου
παροχής υπηρεσιών του σφαγείου ή με αντίγραφο της
σχετικής σελίδας του βιβλίου σφαγών ή με ένα παραστατικό που συνοδεύει το τιμολόγιο.
Άρθρο 6
Κοινοποίηση τιμών και τιμή αγοράς
1. Τα σφαγεία στις περιοχές των οποίων λειτουργούν οι
αντιπροσωπευτικές αγορές σύμφωνα με τον Κανονισμό
(ΕΚ) αριθ. 908/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 168, 21-6-2006,
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σ.11), όπως κάθε φορά ισχύει, συμπληρώνουν και αποστέλλουν, εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα, σε εβδομαδιαία βάση, κάθε επόμενη Δευτέρα μεσημέρι, στις
οικείες ΔΑΟΚ, τα στοιχεία που διαπιστώνονται από την
Δευτέρα μέχρι την Κυριακή της προηγούμενης εβδομάδας σύμφωνα με το Υπόδειγμα 1 του άρθρου 10.
2. Οι οικείες ΔΑΟΚ στις οποίες υπάγονται οι αντίστοιχες
αντιπροσωπευτικές αγορές, μετά από στάθμιση των τιμών όπου αυτό απαιτείται, αποστέλλουν στη Διεύθυνση
Διαχείρισης Ζωικών Γενετικών Πόρων και Συστημάτων
Εκτροφής Ζώων, σε εβδομαδιαία βάση, κάθε επόμενη
Τρίτη μεσημέρι:
α) την τιμή ανά εκατό κιλά (100 kg) κρύου σφάγιου
χοίρου ταξινομημένου με βάση την ενωσιακή κλίμακα
ταξινόμησης, καθώς και το συνολικό βάρος ταξινομημένων ανά κατηγορία σφάγιων και
β) την τιμή χοιριδίων βάρους έως είκοσι κιλά (20 Kg),
εφόσον ακολουθείται η συγκεκριμένη πρακτική στο
σφαγείο, σύμφωνα με το Υπόδειγμα 2 του άρθρου 10.
3. Η Διεύθυνση Διαχείρισης Ζωικών Γενετικών Πόρων
και Συστημάτων Εκτροφής Ζώων υπολογίζει την τιμή
αγοράς βάσει των στοιχείων της παρ. 2 του παρόντος
άρθρου και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του
άρθρου 25 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1249/2008, και
την κοινοποιεί στην Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις
των άρθρων 27 παρ. 1 και 36 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1249/2008.
4. Η τιμή της παρ. 2 αντιπροσωπεύει την τιμή του παραγωγού στην περίπτωση που η διακίνηση στο σφαγείο
γίνεται από τον ίδιο. Σε περίπτωση που η διακίνηση στο
σφαγείο γίνεται από τον έμπορο ή το σφαγείο, προστίθεται στην τιμή και το κόστος μεταφοράς. Και στις δύο
περιπτώσεις η τιμή είναι απαλλαγμένη από τον Φόρο
Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.).
Άρθρο 7
Έλεγχοι
1. Για την εφαρμογή του άρθρου 24 του Κανονισμού
(ΕΚ) 1249/2008, ο έλεγχος της κατάταξης, της ζύγισης και
της σήμανσης των σφάγιων χοίρων, των τιμών σύμφωνα
με την κατάταξη των σφάγιων καθώς και ο έλεγχος της
ενημέρωσης της ταξινόμησης σύμφωνα με την παρ. 1
του άρθρου 5 της παρούσας απόφασης, πραγματοποιείται χωρίς προειδοποίηση τουλάχιστον δύο (2) φορές
ανά τρίμηνο, σε όλα τα σφαγεία που σφάζουν τουλάχιστον διακόσιους (200) χοίρους ανά εβδομάδα σε ετήσια
βάση, από τα κλιμάκια ελέγχου της παρ. 3 του παρόντος
άρθρου. Κάθε έλεγχος πραγματοποιείται σε τουλάχιστον
είκοσι (20) σφάγια με τυχαία επιλογή.
2. Για την εφαρμογή του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2
του άρθρου 24 του Κανονισμού (ΕΚ) 1249/2008, ο έλεγχος της κατάταξης, της ζύγισης και της σήμανσης των
σφάγιων χοίρων, των τιμών σύμφωνα με την κατάταξη
των σφάγιων καθώς και ο έλεγχος της ενημέρωσης της
ταξινόμησης σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 5 της
παρούσας απόφασης, πραγματοποιείται χωρίς προειδοποίηση τουλάχιστον μία (1) φορά ανά τέσσερις (4) μήνες
σε όλα τα σφαγεία που σφάζουν από εκατόν πενήντα
(150) έως διακόσιους (200) χοίρους ανά εβδομάδα σε
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ετήσια βάση, από τα κλιμάκια ελέγχου της παρ. 3 του
παρόντος άρθρου. Κάθε έλεγχος πραγματοποιείται σε
τουλάχιστον δέκα (10) σφάγια με τυχαία επιλογή.
3. α) Συστήνονται σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα διμελή
κλιμάκια ελέγχου, αποτελούμενα από υπαλλήλους του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών ή TE Τεχνολόγων Γεωπονίας ή TE Τεχνολόγων Τροφίμων της οικείας ΔΑΟΚ, κατόχους βεβαίωσης
εκπαίδευσης στην ταξινόμηση σφάγιων χοίρων από Τμήμα
ή Γραφείο Σχολής Επαγγελμάτων Κρέατος του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με την παρ.
1 του άρθρου 3 του π.δ. 126/2000, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει (Α111). Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη
ορίζονται τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη καθώς και
ο επικεφαλής του κλιμακίου ελέγχου,
β) Η αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠΑΑΤ ειδοποιεί εγγράφως τις ΔΑΟΚ να της γνωστοποιήσουν τα ονόματα των
υπαλλήλων της περ. α' και ενημερώνει τα οικεία Τμήματα και Γραφεία των Σχολών Επαγγελμάτων Κρέατος του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για τις
εκπαιδευτικές ανάγκες των ΔΑΟΚ. Εντός δύο (2) μηνών
από την ενημέρωση του προηγούμενου εδαφίου, τα Τμήματα και Γραφεία των Σχολών Επαγγελμάτων Κρέατος
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ολοκληρώνουν τουλάχιστον μία (1) εκπαίδευση υπαλλήλων των ΔΑΟΚ, υπό τον συντονισμό της αρμόδιας
Διεύθυνσης του ΥΠΑΑΤ.
4. α) Μετά τη διενέργεια του ελέγχου, το αρμόδιο κλιμάκιο συντάσσει σχετική έκθεση ελέγχου στην οποία
αναγράφονται τα ευρήματα του ελέγχου. Η έκθεση συντάσσεται σε τρία (3) αντίγραφα, σύμφωνα με το Υπόδειγμα 3 του άρθρου 10, ένα εκ των οποίων αποστέλλεται
στην αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠΑΑΤ, ένα τηρείται στο
αρχείο της οικείας ΔΑΟΚ και ένα παραμένει στο σφαγείο
και επιδίδεται με αποδεικτικό στον εκπρόσωπο αυτού.
β) Όταν από τον έλεγχο διαπιστωθεί παράβαση, στην
έκθεση ελέγχου αναφέρεται το είδος αυτής, καθώς και:
αα) οι προθεσμίες των παρ. 1 και 2 του άρθρου 8 εντός
των οποίων ο ελεγχόμενος οφείλει να συμμορφωθεί και
η δυνατότητά του να υποβάλει εγγράφως τις απόψεις
του εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από το πέρας
των προθεσμιών των παρ. 1 και 2 του άρθρου 8 και τη
διενέργεια του επανελέγχου και σε κάθε περίπτωση πριν
την επιβολή του προστίμου ή
ββ) η δυνατότητα του ελεγχόμενου να υποβάλει εγγράφως τις απόψεις του εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την επίδοση σε αυτόν της έκθεσης ελέγχου,
στην οποία αναφέρονται μια ή περισσότερες παραβάσεις της παρ. 4 του άρθρου 8.
5. Το σφαγείο παρέχει στα κλιμάκια ελέγχου όλα τα
αναγκαία έντυπα και ιδίως τα έντυπα διακίνησης, καθώς
και κάθε άλλη πληροφορία που κρίνεται αναγκαία από τα
όργανα ελέγχου για την άσκηση των καθηκόντων τους.
6. Η αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠΑΑΤ διεξάγει έκτακτους
ελέγχους, όταν το κρίνει αναγκαίο, για τη διαπίστωση της
ορθής κατάταξης, ζύγισης και σήμανσης των σφάγιων
χοίρων και για τον έλεγχο των τιμών σύμφωνα με την
κατάταξη των σφάγιων. Τα αποτελέσματα των ελέγχων
αυτών με τυχόν προτεινόμενα μέτρα βελτίωσης, κοινοποιούνται στους ενδιαφερόμενους φορείς και ιδίως στα
σφαγεία και στις οικείες ΔΑΟΚ.
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Άρθρο 8
Διοικητικές κυρώσεις και διοικητικά μέτρα
συμμόρφωσης
1. α) Τα σφαγεία που δεν διαθέτουν το εγκεκριμένο
όργανο ταξινόμησης των παρ. 4 και 5 του άρθρου 3 ή
το διαθέτουν αλλά δεν το χρησιμοποιούν και διακινούν
ή διαθέτουν χοίρειο κρέας χωρίς την προηγούμενη κατάταξή του, ενημερώνονται εγγράφως από το κλιμάκιο
ελέγχου για την υποχρέωση συμμόρφωσής τους εντός
προθεσμίας δύο (2) μηνών από τη διαπίστωση της παράβασης.
β) Μετά το πέρας της προθεσμίας της περ. α' διενεργείται υποχρεωτικός επανέλεγχος και αν διαπιστωθεί μη
συμμόρφωση, επιβάλλεται στο σφαγείο πρόστιμο ύψους
τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και το κλιμάκιο ελέγχου
ενημερώνει εγγράφως το σφαγείο για την υποχρέωση
συμμόρφωσης εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την
επιβολή του ανωτέρω προστίμου.
γ) Μετά το πέρας της προθεσμίας της περ. β΄ διενεργείται υποχρεωτικός επανέλεγχος και αν διαπιστωθεί μη
συμμόρφωση, επιβάλλεται στο σφαγείο πρόστιμο ύψους
πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.
2. Αν μετά τη διενέργεια των ελέγχων του άρθρου 7
διαπιστωθεί:
α) ποσοστό μέχρι και 5% εσφαλμένων κατατάξεων επί
του συνόλου, με ελάχιστο την εσφαλμένη κατάταξη σε
ένα ολόκληρο σφάγιο, γίνονται οι κατάλληλες συστάσεις
από το κλιμάκιο ελέγχου στον υπάλληλο του σφαγείου
που πραγματοποιεί την ταξινόμηση,
β) ποσοστό άνω του 5% έως και 10% εσφαλμένων
κατατάξεων επί του συνόλου, γίνονται οι κατάλληλες
συστάσεις από το κλιμάκιο ελέγχου στον υπάλληλο του
σφαγείου που πραγματοποιεί την ταξινόμηση και ζητείται εγγράφως από το σφαγείο να συμμορφωθεί μέσα σε
καθορισμένη χρονική προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να
υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες. Μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας διενεργείται υποχρεωτικός επανέλεγχος και αν διαπιστωθεί μη συμμόρφωση στις συστάσεις,
επιβάλλεται πρόστιμο αξίας δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ.
γ) ποσοστό άνω του 10% εσφαλμένων κατατάξεων, γίνονται οι κατάλληλες συστάσεις από το κλιμάκιο ελέγχου
στον υπάλληλο του σφαγείου που πραγματοποιεί την
ταξινόμηση και ζητείται εγγράφως από το σφαγείο να
συμμορφωθεί μέσα σε καθορισμένη χρονική προθεσμία,
η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες.
Μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας διενεργείται
υποχρεωτικός επανέλεγχος και αν διαπιστωθεί:
αα) ποσοστό άνω του 5% έως και 10% εσφαλμένων
κατατάξεων επί του συνόλου, επιβάλλεται πρόστιμο
ύψους δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ,
ββ) ποσοστό άνω του 10% εσφαλμένων κατατάξεων
επί του συνόλου, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους τεσσάρων
χιλιάδων (4.000) ευρώ και το κλιμάκιο ελέγχου ενημερώνει εγγράφως το σφαγείο πως ο υπάλληλος του σφαγείου που πραγματοποιεί την ταξινόμηση συστήνεται
να προβεί σε εκπαίδευση από Τμήμα ή Γραφείο Σχολής
Επαγγελμάτων Κρέατος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
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3. Αν λόγω μη αναμενόμενου τεχνικού προβλήματος
του οργάνου ταξινόμησης, δεν έχουν ταξινομηθεί, κάποια σφάγια, δεν καταλογίζεται παράβαση στο σφαγείο,
εφόσον από το αρχείο του άρθρου 4 αποδεικνύεται ότι
έχει ακολουθηθεί η διαδικασία της παρ. 3 του ιδίου ως
άνω άρθρου.
4. Επιβάλλεται πρόστιμο από πεντακόσια (500) έως έξι
χιλιάδες (6.000) όταν:
α) Η παρουσίαση των σφάγιων κατά την ταξινόμηση
είναι διαφορετική από αυτήν που προβλέπεται στην παρ.
5 του άρθρου 3.
β) Δεν υπάρχει σήμανση σύμφωνα με την παρ. 7 του
άρθρου 3.
γ) Η σήμανση δεν φέρει τα αληθή στοιχεία ταξινόμησης στα ημιμόρια σφάγιων σύμφωνα με την παρ. 7 του
άρθρου 3.
γ) Το μέγεθος των γραμμάτων ή των ψηφίων της σήμανσης, το σημείο πάνω στο ημιμόριο στο οποίο γίνεται
η σήμανση, καθώς και η ανθεκτικότητα της ετικέτας δεν
είναι σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 3.
δ) Τα σφάγια χοίρων ζυγίζονται κατά παράβαση της
παρ. 6 του άρθρου 3.
ε) Δεν τηρείται αρχείο ή τα στοιχεία αυτού είναι λανθασμένα ή ελλιπή κατά παράβαση της παρ. 2 περ. β' και
της παρ. 3 του άρθρου 4.
στ) Τα σφαγεία δεν ενημερώνουν ή ενημερώνουν
λανθασμένα ή ελλιπώς κατά παράβαση του άρθρου 5.
ζ) Υπάρχει άρνηση ή παρεμπόδιση του ελέγχου στο
σφαγείο, εξαπάτηση του κλιμακίου ελέγχου ως προς τα
εξεταζόμενα έγγραφα του σφαγείου ή παράλειψη παροχής πληροφοριών.
5. Σε περίπτωση υποτροπής των παραβάσεων των
παρ. 1 περ. γ΄, 2 περ. β΄ και γ΄ και 3, η οποία νοείται ως η
διαπίστωση της ίδια παράβασης από το ίδιο πρόσωπο
μέσα σε διάστημα τριών (3) ετών από την έκδοση της
προηγούμενης απόφασης επιβολής της διοικητικής κύρωσης, τότε τα προβλεπόμενα πρόστιμα των ιδίων ως
άνω παραγράφων διπλασιάζονται.
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6. Για τον καθορισμό του ύψους του συνολικού διοικητικού προστίμου ανά έκθεση ελέγχου σε ένα σφαγείο,
λαμβάνεται σωρευτικά υπόψη η σοβαρότητα της παράβασης, ο αριθμός των παραβάσεων ανά έκθεση ελέγχου
και οι υποτροπές.
7. Τα διοικητικά πρόστιμα του παρόντος άρθρου επιβάλλονται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά από εισήγηση της αρμόδιας
Διεύθυνσης του ΥΠΑΑΤ σύμφωνα με την έκθεση ελέγχου
της παρ. 4 του άρθρου 7. Η απόφαση επιβολής προστίμου κοινοποιείται στο σφαγείο με αποδεικτικό επίδοσης.
Άρθρο 9
Ενστάσεις
1. Εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης επιβολής
προστίμου του άρθρου 8, ο υπεύθυνος του σφαγείου
δύναται να υποβάλει ένσταση κατά αυτής στην αρμόδια
Διεύθυνση του ΥΠΑΑΤ.
2. Οι ενστάσεις εξετάζονται από επιτροπή που ορίζεται
για το σκοπό αυτό με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Κτηνοτροφικών Υποδομών και Μεταποίησης
Ζωικών Προϊόντων του ΥΠΑΑΤ.
3. Η επιτροπή εξετάζει νόμω και ουσία την ένσταση. Η
απόφαση της επιτροπής είναι οριστική, ανέκκλητη και
εκτελεστή και κοινοποιείται στο σφαγείο με αποδεικτικό
επίδοσης ή με συστημένη επιστολή.
4. Τα πρόστιμα που επιβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 8 και το παρόν άρθρο, βεβαιώνονται ως δημόσια
έσοδα και εισπράττονται κατά τις διατάξεις του Κώδικα
Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ).
Άρθρο 10
Υποδείγματα
Προσαρτώνται στην παρούσα απόφαση τρία (3) υποδείγματα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της
και έχουν ως εξής:
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ɎɍɐɍɐɒɟɒɍɓʹΨɊɂɇɣɋɂɒȽɇɈȽɒəͲǡͳɊɍɋəɁȽȽɋəɒɚɒȽɏɒɍɛɊɚɏɍɑɒɍɓɒɂɒəɏɒɍɓɒɄɑɣɏȽɑɎɍɓɁɇȽɋɠɂɒȽɇǤ
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ɐɂɈɇɉə

ȱɍɇɏɜɁɇȽɚɘɑʹͲɈɇɉə





ȮɇɊɛ
ȠɓɏɣȀɈɇɉɟ
ɐɔəɀɇɍɓ
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ȯȫȪȟȠȤȞȧȜʹ

ȜȫȪȭȮȪȦȢȮȤȧȳȨȭȰȜȞȤȪȯȱȪȤȬȪȯȜȫȪȟȜȪȥɐɒɍȯȫȜȜȮ


ȭȮȪȤȱȠȤȜȜȫȪȭȮȪȦȠȜǣ

ȜɏǤȫɏɘɒǥǥǥ

ǤǥǤȀǥǤǤȀǥǤǤ

ȫȬȪȭǣȯȫȪȯȬȞȠȤȪȜȞȬȪȮȤȥȢȭȜȨȜȫȮȯȩȢȭƬ
ȮȬȪȰȤȧȳȨ
ȟȀȨȭȢȥȮȢȨȪȮȬȪȰȤȥȳȨȯȫȪȟȪȧȳȨȥȜȤ
ȧȠȮȜȫȪȤȢȭȢȭȡȳȤȥȳȨȫȬȪȤȪȨȮȳȨ

ȠȝȟȪȧȜȟȜǥǥǥǥǥǤǤǤ

ȮȤȧȠȭȭȰȜȞȤȳȨȱȪȤȬȳȨȧȠȝȜȭȢȠȨȳȭȤȜȥȢȥȦȤȧȜȥȜȮȜȩȤȨȪȧȢȭȢȭ

ȥȽɒɄɀɍɏɜȽ
ȮɠɎɍɑ ȜɏɇɅɊɟɑ
ɐɔəɀɇɍɓ ɐɔəɀɇɍɓ ɐɔəɀɇɘɋ
ȋȌ
ȋɊȽɁɄɒɍɠǡ

ɀɁȽɏɒɍɠȌ















ȟɇɍɏɅɘɊɚɋɍȝəɏɍɑ
ȟɇɍɏɅɘɊɚɋɄȮɇɊɛ
ȮɇɊɛ
ɐɔəɀɇɘɋ
ɉɟɀɘɈɟɐɒɍɓɑ
ȠɓɏɣȀͳͲͲɈɇɉə
ɐɂɈɇɉə
ɗɓɖɏɍɠɐɔəɀɇɍɓ
ɊɂɒȽɔɍɏəɑ
ȋȜɋȽɀɘɀɛɐɂɊȽɁɄɒɍɠɒɠɎɍɓɈȽɇ
ȋǦʹΨɂɎɜɒɍɓ
ȋȠɓɏɣȀͳͲͲɈɇɉə
ɐɂɅɂɏɊɟɐɔəɀɇɍȌȋȗȌ








ɗɓɖɏɍɠɐɔəɀɇɍɓȌ







ɅɂɏɊɍɠȌ














ȫȽɏȽɒɄɏɛɐɂɇɑ








ȋȗȌȜɋȽɀɘɀɛɐɂɊȽɁɄɒɍɠɒɠɎɍɓɀɇȽɒȽɐɔəɀɇȽɀɁȽɏɒɍɠɒɠɎɍɓɘɑɂɌɛɑǣȝəɏɍɑɅɂɏɊɍɠɐɔəɀɇɍɓαͳǡͲͷʹ͵ʹȾəɏɍɑɒɍɓɐɔəɀɇɍɓɊɂɒəɒɄɋ
ɂɈɁɍɏə ȋəɏɅɏɍ ʹ ɒɄɑ ȽɏɇɅǤ ʹͲͳͲȀͶʹȀȠȠ ȽɎɟɔȽɐɄɑ ɒɄɑ ȠɎɇɒɏɍɎɛɑȌǤ ȭɒȽ ɐɔəɀɇȽ ɊȽɁɄɒɍɠ ɒɠɎɍɓ ɒɍȾəɏɍɑ Ɋɚɋɂɇ ɘɑ ɚɖɂɇǤ ȜɋȽɀɘɀɛ ɐɂ
ɅɂɏɊɟɐɔəɀɇɍȽɋɚɀɇɋɂɃɠɀɇɐɄɐɂɈɏɠɍɐɔəɀɇɍǤȮɍȾəɏɍɑɒɍɓɈɏɠɍɓɐɔəɀɇɍɓɇɐɍɠɒȽɇɊɂɒɍȾəɏɍɑɒɍɓɃɂɐɒɍɠɐɔəɀɇɍɓɎɍɓɈȽɒȽɀɏəɔɂɒȽɇ
ɊɂɜɍɋʹΨǤȠəɋɐɂɈəɎɍɇɍɐɔȽɀɂɜɍɁɂɋɊɎɍɏɂɜɋȽɁɇȽɒɄɏɄɅɂɜ ɄɎɏɍɅɂɐɊɜȽɒɘɋͶͷɉɂɎɒɣɋɊɂɒȽɌɠɒɍɓɃɓɀɜɐɊȽɒɍɑɈȽɇɒɄɑ ɐɔȽɀɛɑɒɍɓ
ɖɍɜɏɍɓǡɒɍɎɍɐɍɐɒɟɒɍɓʹΨɊɂɇɣɋɂɒȽɇɈȽɒəͲǡͳɊɍɋəɁȽȽɋəɒɚɒȽɏɒɍɛɊɚɏɍɑɒɍɓɒɂɒəɏɒɍɓɒɄɑɣɏȽɑɎɍɓɁɇȽɋɠɂɒȽɇǤ
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ͳ
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͵

ȥɠɏɇɂɑɎɄɀɚɑɉɛɗɄɑɒɇɊɣɋ
ȤɁɇɟɒɄɒȽȋȗȌǦȭɒɍɇɖɂɜȽ



ȋȗȌȫȽɏȽɀɘɀɟɑǡɚɊɎɍɏɍɑɈɉɎǤ

ȫɍɐɍɐɒɟ
ɐɓɊɊɂɒɍɖɛɑ




ȥɠɏɇɂɑɎɄɀɚɑɉɛɗɄɑɒɇɊɣɋ
ȤɁɇɟɒɄɒȽǦȭɒɍɇɖɂɜȽ




Ͷ
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ȫɍɐɍɐɒɟ
ɐɓɊɊɂɒɍɖɛɑ





ȪȟȤȠȯȣȯȨȮȢȭ



17196

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Β’ 1461/24.05.2016

ȊȆȅǻǼǿīȂǹ

ǼȀĬǼȈǾ ǼȁǼīȋȅȊ ǼĭǹȇȂȅīǾȈ ȉǹȄǿȃȅȂǾȈǾȈ ȀǹȉǹīȇǹĭǾȈ ȉǿȂȍȃ Ȉĭǹīǿȍȃ
ȋȅǿȇȍȃ
ǹǹīīǾİȡǼȜȑȖȤȠȣīīīī
ȈȒȝİȡĮ ȘȝȑȡĮīīīīīīīīī ĲȠ țȜȚȝȐțȚȠ İȜȑȖȤȠȣ ʌȠȣ ȑȤİȚ ȠȡȚıĲİȓ ȝİ ĲȘȞ ȣʌģ ĮȡȚș
īīīīīīīĮʌȩĳĮıȘ ĲȠȣ ȆİȡȚĳİȡİȚȐȡȤȘ īīīīīīīīīīțĮȚ ıİ İĳĮȡȝȠȖȒ ĲȘȢ ȣʌģ
ĮȡȚșīīīīīīīȊǹ ĮʌȠĲİȜȠȪȝİȞȘ Įʌȩ ĲȠȣȢ  īīīīīīīīīīīīīīīī țĮȚ
 īīīīīīīīīīīīīīī ʌȡȠȑȕȘ ıİ İʌȚĲȩʌȚȠ ȑȜİȖȤȠ ıĲȚȢ İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ ĲȘȢ
İʌȚȤİȓȡȘıȘȢīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīī
ʌȠȣ
İįȡİȪİȚīīīīīīīīīīīīīīīīīīī ʌȜȒȡȘȢ įȚİȪșȣȞıȘ țĮȚ ĲȘȜȑĳȦȞĮ İʌȚțȠȚȞȦȞȓĮȢ  ȝİ
ǹĭȂīīīīīīīīīīīīīīīīīįȚĮʌȚıĲȫıĮȝİ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ
x
x
x
x
x
x
x

ǹȡǲȖțȡȚıȘȢ ıĳĮȖȓȠȣ
ǻȣȞĮȝȚțȩĲȘĲĮ ıĳĮȖİȓȠȣ ȕȐıİȚ ĲȘȢ ȐįİȚĮ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ıĲȘ ȖȡĮȝȝȒ ıĳĮȖȒȢ ȤȠȓȡȦȞ īīīīīīī
ȆȡĮȖȝĮĲȚțȒ įȣȞĮȝȚțȩĲȘĲĮ ıĲȘ ȖȡĮȝȝȒ ıĳĮȖȒȢ ȤȠȓȡȦȞ īīīīīīīī
ǹȡȚșȝȩȢ ıĳȐȖȚȦȞ ʌȠȣ İȜȑȖȤșȘțĮȞīī
ǹʌȩ ĲĮ İȜİȖȤșȑȞĲĮ ıĳȐȖȚĮȝĮįȘĲȠȪ ĲȪʌȠȣ İȓȞĮȚĲĮīīīīțĮȚ ȖįĮȡĲȠȪ ĲȪʌȠȣ ĲĮīīīīī
ǵȡȖĮȞȠ ĲĮȟȚȞȩȝȘıȘȢ ʌȠȣ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓ ĲȠ ıĳĮȖİȓȠīīīīī
ȅȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ țĮȚ ȚįȚȩĲȘĲĮĲĮȟȚȞȠȝȘĲȒīīīīīīīīīīīīīīīīīī

ȀĮĲȐ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ įȚĮʌȚıĲȫșȘțĮȞ ĲĮ İȟȒȢ

ǹǹ

ȫȽɏȽȾəɐɂɇɑ















ȮɍɐɔȽɀɂɜɍɁɂɋɁɇȽɅɚɒɂɇɂɀɈɂɈɏɇɊɚɋɍɟɏɀȽɋɍɒȽɌɇɋɟɊɄɐɄɑɒɘɋɎȽɏǤͶɈȽɇ
ͷɒɍɓəɏɅɏɍɓ͵ɒɄɑɈȽɒʅɂɔȽɏɊɍɀɛȯǤȜǤ
ȫɍɐɍɐɒɟ əɋɘ ɒɍɓ ͷΨ ɚɘɑ ɈȽɇ ͳͲΨ ɂɐɔȽɉɊɚɋɘɋ ɈȽɒȽɒəɌɂɘɋ ɂɎɜ ɒɍɓ
ɐɓɋɟɉɍɓɒɘɋɂɉɂɀɖɅɚɋɒɘɋɐɔəɀɇɘɋ
ȫɍɐɍɐɒɟ əɋɘ ɒɍɓ ͳͲΨ ɂɐɔȽɉɊɚɋɘɋ ɈȽɒȽɒəɌɂɘɋ ɈȽɒȽɒəɌɂɘɋ ɂɎɜ ɒɍɓ
ɐɓɋɟɉɍɓɒɘɋɂɉɂɀɖɅɚɋɒɘɋɐɔəɀɇɘɋ
ȢɎȽɏɍɓɐɜȽɐɄɒɘɋɐɔəɀɇɘɋɈȽɒəɒɄɋɒȽɌɇɋɟɊɄɐɄɂɜɋȽɇɁɇȽɔɍɏɂɒɇɈɛȽɎɟ
Ƚɓɒɛɋ Ɏɍɓ ɎɏɍȾɉɚɎɂɒȽɇ ɐɒɄɋ ɎȽɏǤ ͷ ɒɍɓ əɏɅɏɍɓ ͵ ɒɄɑ ɈȽɒʅ ɂɔȽɏɊɍɀɛ
ȯǤȜǤ
ȟɂɋ ɓɎəɏɖɂɇ ɐɛɊȽɋɐɄ ɐɠɊɔɘɋȽ Ɋɂ ɒɄɋ ɎȽɏǤ  ɒɍɓ əɏɅɏɍɓ ͵ ɒɄɑ ɈȽɒʅ
ɂɔȽɏɊɍɀɛȯǤȜǤ
Ȣ ɐɛɊȽɋɐɄ Ɂɂɋ ɔɚɏɂɇ ɒȽ ȽɉɄɅɛ ɐɒɍɇɖɂɜȽ ɒȽɌɇɋɟɊɄɐɄɑ ɐɒȽ ɄɊɇɊɟɏɇȽ
ɐɔȽɀɜɘɋɐɠɊɔɘɋȽɊɂɒɄɋɎȽɏǤɒɍɓəɏɅɏɍɓ͵ɒɄɑɈȽɒʅɂɔȽɏɊɍɀɛȯǤȜǤǤ
ȮɍɊɚɀɂɅɍɑɒɘɋɀɏȽɊɊəɒɘɋɛɒɘɋɗɄɔɜɘɋɒɄɑɐɛɊȽɋɐɄɑǡɒɍɐɄɊɂɜɍɎəɋɘ
ɐɒɍ ɄɊɇɊɟɏɇɍ ɐɒɍ ɍɎɍɜɍ ɀɜɋɂɒȽɇ Ʉ ɐɛɊȽɋɐɄǡ ɈȽɅɣɑ ɈȽɇ Ʉ ȽɋɅɂɈɒɇɈɟɒɄɒȽ
ɒɄɑ ɂɒɇɈɚɒȽɑ Ɂɂɋ ɂɜɋȽɇ ɐɠɊɔɘɋȽ Ɋɂ ɒɄɋ ɎȽɏǤ  ɒɍɓ əɏɅɏɍɓ ͵ ɒɄɑ
ɈȽɒʅɂɔȽɏɊɍɀɛȯǤȜǤ
ȮȽ ɐɔəɀɇȽ ɖɍɜɏɘɋ ɃɓɀɜɃɍɋɒȽɇ ɈȽɒə ɎȽɏəȾȽɐɄ ɒɄɑ ɎȽɏǤ  ɒɍɓ əɏɅɏɍɓ ͵
ɒɄɑɈȽɒʅɂɔȽɏɊɍɀɛȯǤȜǤ
ȟɂɋɒɄɏɂɜɒȽɇȽɏɖɂɜɍɛɒȽɐɒɍɇɖɂɜȽȽɓɒɍɠɂɜɋȽɇɉȽɋɅȽɐɊɚɋȽɛɂɉɉɇɎɛɈȽɒə
ɎȽɏəȾȽɐɄ ɒɄɑ ɎȽɏǤ ʹ ɎɂɏǤ Ⱦʅ ɈȽɇ ɒɄɑ ɎȽɏǤ ͵ ɒɍɓ əɏɅɏɍɓ Ͷ ɒɄɑ ɈȽɒʅ
ɂɔȽɏɊɍɀɛȯǤȜǤ
ȮȽ ɐɔȽɀɂɜȽ Ɂɂɋ ɂɋɄɊɂɏɣɋɍɓɋ ɛ ɂɋɄɊɂɏɣɋɍɓɋ ɉȽɋɅȽɐɊɚɋȽ ɛ ɂɉɉɇɎɣɑ
ɈȽɒəɎȽɏəȾȽɐɄɒɍɓəɏɅɏɍɓͷɒɄɑɈȽɒʅɂɔȽɏɊɍɀɛȯǤȜǤ
ȯɎəɏɖɂɇ əɏɋɄɐɄ ɛ ɎȽɏɂɊɎɟɁɇɐɄ ɒɍɓ ɂɉɚɀɖɍɓ ɐɒɍɓ ɐɔȽɀɂɜɍǡ ɂɌȽɎəɒɄɐɄ
ɒɍɓɈɉɇɊȽɈɜɍɓɂɉɚɀɖɍɓɘɑɎɏɍɑɒȽɂɌɂɒȽɃɟɊɂɋȽɚɀɀɏȽɔȽɒɍɓɐɔȽɀɂɜɍɓɛ
ɎȽɏəɉɂɇɗɄɎȽɏɍɖɛɑɎɉɄɏɍɔɍɏɇɣɋ



ǻİ
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ǻȚĮʌȚıĲȫ
șȘțİ
ʌĮȡȐȕĮıȘ

ǻȪȠ ĲİȜİȣĲĮȓİȢ ıĲȒȜİȢȅȚ İȜİȖțĲȑȢ ıȘȝİȚȫȞȠȣȞ ȝİ ¥ Ȓ ȝİ ȋ ıĲȘȞ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘ ıĲȒȜȘ ıİ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘȤȦȡȓȢ ȞĮ ʌȡȠıĲȓșİȞĲĮȚ
İʌȚʌȜȑȠȞ ıȤȩȜȚĮ
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ͳǤ ȪɊȽɉɛɉɂɇɒɍɓɏɀɜȽɒɄɑɃɓɀȽɏɇəɑȋɂɜɋȽɇɁɇȽɈɏɇȾɘɊɚɋɄɈɉɎȌȨȜȤǥǥǥǤǤȪȱȤǥǥǥǥǥǥǥǤ

ʹǤ ȮɛɏɄɐɄȽɏɖɂɜɍɓɊɂɒȽɐɒɍɇɖɂɜȽɒɘɋɃɣɘɋɛɒɄɑɍɊəɁȽɑɃɣɘɋɎɍɓɐɔəɖɅɄɈȽɋɈȽɅɣɑɈȽɇ
ɄȽɋɒɇɐɒɍɇɖɜȽɒɍɓɑɊɂɒȽɁɄɊɇɍɓɏɀɍɠɊɂɋȽɄɊɇɊɟɏɇȽǡɒɂɒȽɏɒɄɊɟɏɇȽɛɉɍɇɎəɒɂɊəɖɇȽɊɚɐɘ
ɂɋɟɑɊɚɐɍɓɒȽɓɒɍɎɍɜɄɐɄɑȨȜȤǥǥǥǤǤȪȱȤǥǥǥǥǥǥǥǤ



ȯȫȜȬȩȢȮȠȱȨȤȥȳȨȫȬȪȝȦȢȧȜȮȳȨȪȬȞȜȨȪȯȥȜȤȠȞȥȜȤȬȢȠȨȢȧȠȬȳȭȢȮȳȨȜȬȧȪȟȤȳȨȜȬȱȳȨ
Ǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥ
ǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǤ
ǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥ
Ǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥ
Ǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥ
Ǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥ
Ǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥ


ȵɀɇɋȽɋɍɇȽɈɟɉɍɓɅɂɑɐɓɐɒəɐɂɇɑȽɎɟɒɍɈɉɇɊəɈɇɍɂɉɚɀɖɍɓǣ

Ǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥ
ǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǤ
ǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǤ
ǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥ
Ǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥ
Ǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥ

ǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǤǤ
ǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǤǤ
ǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥ
ǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǤ
ȫȽɏȽɒɄɏɛɐɂɇɑɒɄɑɂɎɇɖɂɜɏɄɐɄɑǣ
Ǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥ
ǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǤ
ǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǤ
ǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥ
ǤǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǤǤ
Ǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥ
ǤǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǤ

ǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥ
ǥǥǥǥǤǤǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥ


ȠɔɟɐɍɋɐɒɄɋɎȽɏɍɠɐȽɚɈɅɂɐɄɂɉɚɀɖɍɓȽɋȽɔɚɏɍɋɒȽɇɊɜȽɛɎɂɏɇɐɐɟɒɂɏɂɑɎȽɏȽȾəɐɂɇɑɒɘɋɎȽɏǤͳǡ
ɎȽɏǤ ʹ ɈȽɇ ɎȽɏǤ Ͷ ɒɍɓ əɏɅɏɍɓ ͺ ɒɄɑ  Ɋɂ ȽɏɇɅǤ ǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǤ ȯǤȜǤ ǡ ɍ ɂɉɂɀɖɟɊɂɋɍɑ ɚɖɂɇɒɄ
ɁɓɋȽɒɟɒɄɒȽ ɋȽ ɓɎɍȾəɉɂɇ ɂɀɀɏəɔɘɑ ɒɇɑ ȽɎɟɗɂɇɑ ɒɍɓ ɂɋɒɟɑ ɁɚɈȽ ȋͳͲȌ ɂɏɀəɐɇɊɘɋ ɄɊɂɏɣɋ ȽɎɟ ɒɍ
ɎɚɏȽɑɒɘɋɎɏɍɅɂɐɊɇɣɋɒɘɋɎȽɏǤͳɈȽɇɎȽɏǤʹɒɍɓəɏɅɏɍɓͺɈȽɇɒɄɑɁɇɂɋɚɏɀɂɇȽɑɒɍɓɂɎȽɋɂɉɚɀɖɍɓɛ
ɂɋɒɟɑ ɁɚɈȽ ȋͳͲ Ȍ ɂɏɀəɐɇɊɘɋ ɄɊɂɏɣɋ ȽɎɟ ɒɄɋ ɂɎɜɁɍɐɄɐɂ Ƚɓɒɟɋ ɒɄɑ ɚɈɅɂɐɄɑ ɂɉɚɀɖɍɓɐɒɄɋ ɍɎɍɜȽ
ȽɋȽɔɚɏɍɋɒȽɇɊɜȽɛɎɂɏɇɐɐɟɒɂɏɂɑɎȽɏȽȾəɐɂɇɑɒɄɑɎȽɏǤͶɒɍɓəɏɅɏɍɓͺɈȽɇɐɂɈəɅɂɎɂɏɜɎɒɘɐɄɎɏɇɋ
ɒɄɋɂɎɇȾɍɉɛɒɍɓɎɏɍɐɒɜɊɍɓǤ



ȅ ǼȀȆȇȅȈȍȆȅȈ ȉǾȈ ǼȆǿȋǼǿȇǾȈǾȈ

ȅǿ ǼȁǼīȀȉǼȈ




ȈĳȡĮȖȓįĮ İʌȚȤİȓȡȘıȘȢȣʌȠȖȡĮĳȒ İțʌȡȠıȫʌȠȣ țĮȚ ȠȜȠȖȡȐĳȦȢ ĲȠ
ȠȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ ĲȠȣ İțʌȡȠıȫʌȠȣ 

ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ ĲȠ ȠȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ ĲȠȣ İȜİȖțĲȒ țĮȚ ȣʌȠȖȡĮĳȒ ĲȠȣ 
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Άρθρο 11
Καταργούμενες - Μεταβατικές διατάξεις
1. α) Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης,
καταργείται η αριθμ. 834/52120/17-4-2014 απόφαση
του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1249/2008 της
Επιτροπής και της αριθ. 2010/642/ΕΕ απόφασης της Επιτροπής, σχετικά με την ταξινόμηση των σφάγιων χοίρων και την κοινοποίηση των σχετικών τιμών» (Β΄ 1138/
5-5-2014).
β) Όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά
στην ως άνω καταργούμενη απόφαση νοείται ως αναφορά στην παρούσα.
2. Για τις παραβάσεις που διαπιστώθηκαν σύμφωνα
με την αριθμ. 834/52120/17-4-2014 καταργούμενη από-

Τεύχος Β’ 1461/24.05.2016

φαση και για τις οποίες δεν έχει επιβληθεί διοικητική
κύρωση ή/και διοικητικό μέτρο συμμόρφωσης μέχρι την
έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, επιβάλλονται
οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 8 αυτής, αν για τις
παραβάσεις αυτές προβλέπονταν αυστηρότερες κυρώσεις στην αριθμ. 834/52120/17-4-2014 καταργούμενη
απόφαση.
Άρθρο 12
Έναρξη ισχύος
Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Μαΐου 2016
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Β’ 1461/24.05.2016

Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο το
οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (Ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ùõìöê÷îê÷ õôù õçöêûêî øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ καθώς και διάφορες πληροφορίες που σχετίζονται με
αυτά, διατίθενται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη
συμπλήρωση ειδικής φόρμας.
Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή
μέρος αυτού.
Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση
- Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
- Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.
Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την
πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες
σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που
πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του
Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.

Eõîïôîòòîç ñê øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr
Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

*02014612405160012*

