
  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 ταξι-

νόμηση των σφάγιων χοίρων και την κοινοποίη-

ση 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 «Τρο-

ποποίηση 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 «Διοικη-
τικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή 
της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των 
τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστα-
σίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄ 32).

γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση 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 Ευρωπα-
ϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δε-
κεμβρίου 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 Συμβου-
λίου» (ΕΕ L 347, 20-12-2013, σ. 671), όπως έχει τροπο-
ποιηθεί και ισχύει.

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 από-
φασης 2010/642/ΕΕ για την έγκριση μεθόδων ταξινόμη-
σης 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 Πρωθυ-
πουργού «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 Παραρ-
τήματος 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 τροποποι-
ήθηκε 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 πα-
ραγωγών, τους ελέγχους, τις κυρώσεις, την κοινοποίηση 
των σχετικών τιμών και τα σφαγεία τα οποία δεν υποχρε-
ούνται να εφαρμόζουν την κατάταξη σύμφωνα με την 
ενωσιακή κλίμακα ταξινόμησης.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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2. Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης ισχύουν 
οι ακόλουθοι ορισμοί:

α) «σφάγιο»: το σώμα του σφαγμένου χοίρου, αφαιμα-
τωμένο και εκσπλαχνισμένο, ολόκληρο ή τεμαχισμένο 
κατά μήκος της διάμεσης γραμμής, όπως ορίζεται στο 
τμήμα Ι του μέρους Β του Παραρτήματος IV του Κανο-
νισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013.

β) «σφάγιο μαδητού τύπου»: το σφάγιο χοίρου που πα-
ρουσιάζεται 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 διάφραγ-
μα.

γ) «σφάγιο γδαρτού τύπου»: το σφάγιο χοίρου που 
παρουσιάζεται κατά παρέκκλιση από την τυποποιη-
μένη 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 από-
φασης 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 Μετα-
ποίησης Ζωικών Προϊόντων της Γενικής Διεύθυνσης Βιώ-
σιμης Ζωικής Παραγωγής και Κτηνιατρικής του Υπουργεί-
ου 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 Υπουργεί-
ου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την απόκτη-
ση 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 σφά-
γιων 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 προστί-
μων του άρθρου 8.

2. Η Διεύθυνση Διαχείρισης Ζωικών Γενετικών Πόρων 
και Συστημάτων Εκτροφής Ζώων της Γενικής Διεύθυν-
σης Βιώσιμης Ζωικής Παραγωγής και Κτηνιατρικής του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ορίζε-
ται 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. 

Για την εφαρμογή του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 του 
άρθρου 22 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1249/2008, σε πε-
ρίπτωση 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 μα-
δητού τύπου, σύμφωνα με τον τύπο που ορίζεται στο άρ-
θρο 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 του-
λάχιστον εκατόν πενήντα (150) χοίρους εβδομαδιαίως 
σε ετήσια βάση, υποχρεούνται στην κατάταξη όλων των 
σφάγιων χοίρων εκτός εκείνων που έχουν χρησιμοποιη-
θεί για αναπαραγωγή σύμφωνα με την ενωσιακή κλίμακα 
ταξινόμησης SEUROP του Παραρτήματος IV του Κανο-
νισμού (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), υποχρεού-
νται να διαθέτουν τα όργανα ταξινόμησης και να ακο-
λουθούν μία εκ των εγκεκριμένων μεθόδων κατάταξης 
των σφάγιων χοίρων της παρ. 5, κατά περίπτωση.

5. α) Η ταξινόμηση των σφάγιων μαδητού τύπου γίνε-
ται 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 Μέ-

ρους Ι του Παραρτήματος της αριθ. 2010/642/ΕΕ από-
φασης, όπως ισχύει, και σύμφωνα με τις μεθόδους εκτί-
μησης 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 ημέ-
ρας σφαγής.
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7. Αμέσως μετά την κατάταξή τους, τα σφάγια σημαί-
νονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 
21 του Καν. (ΕΚ) αριθ. 1249/2008. Όταν το σφάγιο τεμαχί-
ζεται στη μέση, η σήμανση γίνεται και στα δύο ημιμόρια.

Άρθρο 4
Παρακολούθηση κατάταξης και 
καταγραφής σφάγιων

1. Με ευθύνη των υπευθύνων των σφαγείων εξασφα-
λίζεται 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 κατά-
ταξης των σφάγιων χοίρων, ο ταξινομητής του σφαγείου 
πραγματοποιεί επαλήθευση της βαθμονόμησης των ορ-
γάνων 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 Οικονομί-
ας 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 πρόσω-
πο που δίνει την εντολή στο σφαγείο για τη σφαγή των 
ζώων, σχετικά με το βάρος ανά σφάγιο και αν αυτό αφο-
ρά 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 προη-
γούμενου εδαφίου πραγματοποιείται εγγράφως ή ηλε-
κτρονικά, μέσω του τιμολογίου αγοράς ή του δελτίου 
παροχής υπηρεσιών του σφαγείου ή με αντίγραφο της 
σχετικής σελίδας του βιβλίου σφαγών ή με ένα παρα-
στατικό 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, 

σ.11), όπως κάθε φορά ισχύει, συμπληρώνουν και απο-
στέλλουν, εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα, σε εβδο-
μαδιαία βάση, κάθε επόμενη Δευτέρα μεσημέρι, στις 
οικείες ΔΑΟΚ, τα στοιχεία που διαπιστώνονται από την 
Δευτέρα μέχρι την Κυριακή της προηγούμενης εβδομά-
δας σύμφωνα με το Υπόδειγμα 1 του άρθρου 10.

2. Οι οικείες ΔΑΟΚ στις οποίες υπάγονται οι αντίστοιχες 
αντιπροσωπευτικές αγορές, μετά από στάθμιση των τι-
μών 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 ταξινομημέ-
νων 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 πα-
ραγωγού 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, προστί-
θεται 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, πραγματοποι-
είται χωρίς προειδοποίηση τουλάχιστον δύο (2) φορές 
ανά τρίμηνο, σε όλα τα σφαγεία που σφάζουν τουλάχι-
στον 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 έλεγ-
χος 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 προειδο-
ποίηση 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 κλά-
δου ΠΕ Γεωτεχνικών ή TE Τεχνολόγων Γεωπονίας ή TE Τεχνο-
λόγων 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 εγγρά-
φως τις ΔΑΟΚ να της γνωστοποιήσουν τα ονόματα των 
υπαλλήλων της περ. α' και ενημερώνει τα οικεία Τμήμα-
τα 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 Τμή-
ματα και Γραφεία των Σχολών Επαγγελμάτων Κρέατος 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
ολοκληρώνουν τουλάχιστον μία (1) εκπαίδευση υπαλ-
λήλων των ΔΑΟΚ, υπό τον συντονισμό της αρμόδιας 
Διεύθυνσης του ΥΠΑΑΤ.

4. α) Μετά τη διενέργεια του ελέγχου, το αρμόδιο κλι-
μάκιο συντάσσει σχετική έκθεση ελέγχου στην οποία 
αναγράφονται τα ευρήματα του ελέγχου. Η έκθεση συ-
ντάσσεται σε τρία (3) αντίγραφα, σύμφωνα με το Υπό-
δειγμα 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 εγ-
γράφως τις απόψεις του εντός δέκα (10) εργάσιμων ημε-
ρών από την επίδοση σε αυτόν της έκθεσης ελέγχου, 
στην οποία αναφέρονται μια ή περισσότερες παραβά-
σεις 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, κοινο-
ποιούνται στους ενδιαφερόμενους φορείς και ιδίως στα 
σφαγεία και στις οικείες ΔΑΟΚ.

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 κα-
τάταξή του, ενημερώνονται εγγράφως από το κλιμάκιο 
ελέγχου για την υποχρέωση συμμόρφωσής τους εντός 
προθεσμίας δύο (2) μηνών από τη διαπίστωση της πα-
ράβασης.

β) Μετά το πέρας της προθεσμίας της περ. α' διενερ-
γείται 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΄ διενερ-
γείται 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 ζητεί-
ται 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 ανω-
τέρω προθεσμίας διενεργείται υποχρεωτικός επανέλεγ-
χος και αν διαπιστωθεί μη συμμόρφωση στις συστάσεις, 
επιβάλλεται πρόστιμο αξίας δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ.

γ) ποσοστό άνω του 10% εσφαλμένων κατατάξεων, γί-
νονται 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 ενημε-
ρώνει εγγράφως το σφαγείο πως ο υπάλληλος του σφα-
γείου που πραγματοποιεί την ταξινόμηση συστήνεται 
να προβεί σε εκπαίδευση από Τμήμα ή Γραφείο Σχολής 
Επαγγελμάτων Κρέατος του Υπουργείου Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων.
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3. Αν λόγω μη αναμενόμενου τεχνικού προβλήματος 
του οργάνου ταξινόμησης, δεν έχουν ταξινομηθεί, κά-
ποια 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 ταξινόμη-
σης στα ημιμόρια σφάγιων σύμφωνα με την παρ. 7 του 
άρθρου 3.

γ) Το μέγεθος των γραμμάτων ή των ψηφίων της σή-
μανσης, 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 λαν-
θασμένα 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 πα-
ροχής 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 κύ-
ρωσης, τότε τα προβλεπόμενα πρόστιμα των ιδίων ως 
άνω παραγράφων διπλασιάζονται.

6. Για τον καθορισμό του ύψους του συνολικού διοι-
κητικού προστίμου ανά έκθεση ελέγχου σε ένα σφαγείο, 
λαμβάνεται σωρευτικά υπόψη η σοβαρότητα της παρά-
βασης, ο αριθμός των παραβάσεων ανά έκθεση ελέγχου 
και οι υποτροπές.

7. Τα διοικητικά πρόστιμα του παρόντος άρθρου επι-
βάλλονται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων, μετά από εισήγηση της αρμόδιας 
Διεύθυνσης του ΥΠΑΑΤ σύμφωνα με την έκθεση ελέγχου 
της παρ. 4 του άρθρου 7. Η απόφαση επιβολής προστί-
μου κοινοποιείται στο σφαγείο με αποδεικτικό επίδοσης.

Άρθρο 9
Ενστάσεις

1. Εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημε-
ρών 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 Διεύ-
θυνσης 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 άρ-
θρο 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) υπο-
δείγματα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της 
και έχουν ως εξής:
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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 συμπληρωμα-
τικών 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 Επι-
τροπής, σχετικά με την ταξινόμηση των σφάγιων χοί-
ρων 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 ανα-
φορά στην παρούσα.

2. Για τις παραβάσεις που διαπιστώθηκαν σύμφωνα 
με την αριθμ. 834/52120/17-4-2014 καταργούμενη από-

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 κυρώ-
σεις 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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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 Διοικη-
τικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των 
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (Ν. 3469/2006, Α΄ 131).

     

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 ψη-
φιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η δυνατότητα δωρεάν απο-
στολής 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 δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να 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 βρεί-

τε στην ιστοσελίδα. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες 

σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθ-

μό 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. 

E     

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
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