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Κατανομή θέσεων μονίμου προσωπικού των Τοπικών
Κέντρων Αγροτικής Ανάπτυξης.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του ν.3399/2005
«Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Προσαρμογή στη
νέα ΚΑΠ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 255).
β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).
2. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139/23.3.2004 απόφαση
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δη−
μόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμο−
διοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ Β΄ 527), όπως τρο−

ποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 17398/13.9.2005 (ΦΕΚ Β΄
1284) όμοια απόφαση.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος
διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού.
4. Την υπ’ αριθμ. 46/2007 γνωμοδότηση του Συμβου−
λίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υφυπουργού
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Από τις εξακόσιες πενήντα (650) θέσεις μονίμου προ−
σωπικού που συστήθηκαν με την παρ. 6 του άρθρου 1
του ν. 3399/2005 στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων για τις ανάγκες των Τοπικών Κέντρων
Αγροτικής Ανάπτυξης και μετά την κατανομή τριακο−
σίων ογδόντα έξι (386) θέσεων με το π.δ. 88/2006 (ΦΕΚ
Α΄ 88), κατανέμονται περαιτέρω εκατόν τρεις (103) θέ−
σεις κατά κατηγορία και κλάδο στα Τοπικά Κέντρα
Αγροτικής Ανάπτυξης ως εξής:
Τοπικό Κέντρο Αγροτικής Ανάπτυξης Μεσολογγίου
Κλάδος ΠΕ1 Γεωπονικού
Θέση 1
Κλάδος ΤΕ1 Τεχνολογίας Γεωπονίας
Θέση 1
Κλάδος ΤΕ5 Τεχνολογίας
Ιχθυοκομίας − Αλιείας
Θέση 1
Σύνολο: 3
Τοπικό Κέντρο Αγροτικής Ανάπτυξης Ναυπλίου
Κλάδος ΠΕ1 Γεωπονικού
Θέση 1
Κλάδος ΤΕ5 Τεχνολογίας
Ιχθυοκομίας − Αλιείας
Θέση 1
Σύνολο: 2
Τοπικό Κέντρο Αγροτικής Ανάπτυξης Τρίπολης
Κλάδος ΠΕ1 Γεωπονικού
Θέση 1
Κλάδος ΤΕ1 Τεχνολογίας Γεωπονίας
Θέση 1
Σύνολο: 2
Τοπικό Κέντρο Αγροτικής Ανάπτυξης Άρτας
Κλάδος ΠΕ1 Γεωπονικού
Θέση 1
Κλάδος ΤΕ1 Τεχνολογίας Γεωπονίας
Θέση 1
Σύνολο: 2
Τοπικό Κέντρο Αγροτικής Ανάπτυξης Αθηνών
Κλάδος ΠΕ1 Γεωπονικού
Θέσεις 2
Κλάδος ΠΕ3 Κτηνιατρικού
Θέση 1
Σύνολο: 3

2188

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

Τοπικό Κέντρο Αγροτικής Ανάπτυξης Πάτρας
Κλάδος ΠΕ1 Γεωπονικού
Θέσεις 2
Σύνολο: 2
Τοπικό Κέντρο Αγροτικής Ανάπτυξης Λειβαδιάς
Κλάδος ΠΕ1 Γεωπονικού
Θέσεις 2
Σύνολο: 2
Τοπικό Κέντρο Αγροτικής Ανάπτυξης Γρεβενών
Κλάδος ΠΕ1 Γεωπονικού
Θέση 1
Σύνολο: 1
Τοπικό Κέντρο Αγροτικής Ανάπτυξης Δράμας
Κλάδος ΠΕ1 Γεωπονικού
Θέση 1
Κλάδος ΤΕ1 Τεχνολογίας Γεωπονίας
Θέση 1
Σύνολο: 2
Τοπικό Κέντρο Αγροτικής Ανάπτυξης Ρόδου
Κλάδος ΠΕ1 Γεωπονικού
Θέση 1
Σύνολο: 1
Τοπικό Κέντρο Αγροτικής Ανάπτυξης Αλεξανδρούπολης
Κλάδος ΠΕ1 Γεωπονικού
Θέση 1
Σύνολο: 1
Τοπικό Κέντρο Αγροτικής Ανάπτυξης Χαλκίδας
Κλάδος ΠΕ1 Γεωπονικού
Θέση 1
Κλάδος ΤΕ1 Τεχνολογίας Γεωπονίας
Θέση 1
Κλάδος ΤΕ5 Τεχνολογίας
Ιχθυοκομίας – Αλιείας
Θέση 1
Σύνολο: 3
Τοπικό Κέντρο Αγροτικής Ανάπτυξης Καρπενησίου
Κλάδος ΠΕ1 Γεωπονικού
Θέση 1
Σύνολο: 1
Τοπικό Κέντρο Αγροτικής Ανάπτυξης Ζακύνθου
Κλάδος ΠΕ1 Γεωπονικού
Θέση 1
Σύνολο: 1
Τοπικό Κέντρο Αγροτικής Ανάπτυξης Πύργου
Κλάδος ΠΕ1 Γεωπονικού
Θέση 1
Κλάδος ΤΕ1 Τεχνολογίας Γεωπονίας
Θέση 1
Σύνολο: 2
Τοπικό Κέντρο Αγροτικής Ανάπτυξης Βέροιας
Κλάδος ΠΕ1 Γεωπονικού
Θέση 1
Σύνολο: 1
Τοπικό Κέντρο Αγροτικής Ανάπτυξης Ηρακλείου
Κλάδος ΠΕ1 Γεωπονικού
Θέση 1
Κλάδος ΤΕ1 Τεχνολογίας Γεωπονίας
Θέση 1
Κλάδος ΤΕ5 Τεχνολογίας
Ιχθυοκομίας – Αλιείας
Θέση 1
Σύνολο: 3
Τοπικό Κέντρο Αγροτικής Ανάπτυξης Ηγουμενίτσας
Κλάδος ΠΕ1 Γεωπονικού
Θέση 1
Κλάδος ΤΕ1 Τεχνολογίας Γεωπονίας
Θέση 1
Κλάδος ΤΕ5 Τεχνολογίας
Ιχθυοκομίας – Αλιείας
Θέση 1
Σύνολο: 3
Τοπικό Κέντρο Αγροτικής Ανάπτυξης Θεσσαλονίκης
Κλάδος ΠΕ1 Γεωπονικού
Θέσεις 2
Κλάδος ΠΕ3 Κτηνιατρικού
Θέση 1
Κλάδος ΤΕ1 Τεχνολογίας Γεωπονίας
Θέση 1
Σύνολο: 4
Τοπικό Κέντρο Αγροτικής Ανάπτυξης Ιωαννίνων
Κλάδος ΠΕ1 Γεωπονικού
Θέσεις 2
Κλάδος ΤΕ1 Τεχνολογίας Γεωπονίας
Θέση 1
Σύνολο: 3

Τοπικό Κέντρο Αγροτικής Ανάπτυξης Καβάλας
Κλάδος ΠΕ1 Γεωπονικού
Θέσεις 2
Σύνολο: 2
Τοπικό Κέντρο Αγροτικής Ανάπτυξης Καρδίτσας
Κλάδος ΠΕ1 Γεωπονικού
Θέση 1
Κλάδος ΤΕ1 Τεχνολογίας Γεωπονίας
Θέση 1
Σύνολο: 2
Τοπικό Κέντρο Αγροτικής Ανάπτυξης Καστοριάς
Κλάδος ΠΕ1 Γεωπονικού
Θέση 1
Κλάδος ΤΕ1 Τεχνολογίας Γεωπονίας
Θέση 1
Σύνολο: 2
Τοπικό Κέντρο Αγροτικής Ανάπτυξης Κέρκυρας
Κλάδος ΠΕ1 Γεωπονικού
Θέση 1
Σύνολο: 1
Τοπικό Κέντρο Αγροτικής Ανάπτυξης Αργοστολίου
Κλάδος ΠΕ1 Γεωπονικού
Θέση 1
Κλάδος ΤΕ1 Τεχνολογίας Γεωπονίας
Θέση 1
Σύνολο: 2
Τοπικό Κέντρο Αγροτικής Ανάπτυξης Κιλκίς
Κλάδος ΠΕ1 Γεωπονικού
Θέση 1
Κλάδος ΤΕ1 Τεχνολογίας Γεωπονίας
Θέση 1
Σύνολο: 2
Τοπικό Κέντρο Αγροτικής Ανάπτυξης Κοζάνης
Κλάδος ΠΕ1 Γεωπονικού
Θέση 1
Σύνολο: 1
Τοπικό Κέντρο Αγροτικής Ανάπτυξης Κορίνθου
Κλάδος ΠΕ1 Γεωπονικού
Θέση 1
Κλάδος ΤΕ1 Τεχνολογίας Γεωπονίας
Θέση 1
Κλάδος ΤΕ5 Τεχνολογίας
Ιχθυοκομίας – Αλιείας
Θέση 1
Σύνολο: 3
Τοπικό Κέντρο Αγροτικής Ανάπτυξης Ερμούπολης Σύρου
Κλάδος ΠΕ1 Γεωπονικού
Θέση 1
Σύνολο: 1
Τοπικό Κέντρο Αγροτικής Ανάπτυξης Σπάρτης
Κλάδος ΠΕ1 Γεωπονικού
Θέσεις 2
Κλάδος ΤΕ1 Τεχνολογίας Γεωπονίας
Θέση 1
Σύνολο: 3
Τοπικό Κέντρο Αγροτικής Ανάπτυξης Λάρισας
Κλάδος ΠΕ1 Γεωπονικού
Θέσεις 2
Κλάδος ΠΕ3 Κτηνιατρικού
Θέση 1
Σύνολο: 3
Τοπικό Κέντρο Αγροτικής Ανάπτυξης Αγ. Νικολάου
Κλάδος ΠΕ1 Γεωπονικού
Θέση 1
Κλάδος ΤΕ1 Τεχνολογίας Γεωπονίας
Θέση 1
Κλάδος ΤΕ5 Τεχνολογίας
Ιχθυοκομίας – Αλιείας
Θέση 1
Σύνολο: 3
Τοπικό Κέντρο Αγροτικής Ανάπτυξης Μυτιλήνης
Κλάδος ΠΕ1 Γεωπονικού
Θέση 1
Κλάδος ΤΕ1 Τεχνολογίας Γεωπονίας
Θέση 1
Σύνολο: 2
Τοπικό Κέντρο Αγροτικής Ανάπτυξης Λευκάδας
Κλάδος ΠΕ1 Γεωπονικού
Θέση 1
Σύνολο: 1
Τοπικό Κέντρο Αγροτικής Ανάπτυξης Βόλου
Κλάδος ΠΕ1 Γεωπονικού
Θέσεις 2
Κλάδος ΤΕ5 Τεχνολογίας
Ιχθυοκομίας − Αλιείας
Θέση 1
Σύνολο: 3
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Τοπικό Κέντρο Αγροτικής Ανάπτυξης Καλαμάτας
Κλάδος ΠΕ1 Γεωπονικού
Θέση 1
Κλάδος ΤΕ1 Τεχνολογίας Γεωπονίας
Θέση 1
Σύνολο: 2
Τοπικό Κέντρο Αγροτικής Ανάπτυξης Ξάνθης
Κλάδος ΠΕ1 Γεωπονικού
Θέση 1
Κλάδος ΤΕ1 Τεχνολογίας Γεωπονίας
Θέση 1
Σύνολο: 2
Τοπικό Κέντρο Αγροτικής Ανάπτυξης Έδεσσας
Κλάδος ΠΕ1 Γεωπονικού
Θέση 1
Σύνολο: 1
Τοπικό Κέντρο Αγροτικής Ανάπτυξης Κατερίνης
Κλάδος ΠΕ1 Γεωπονικού
Θέση 1
Σύνολο: 1
Τοπικό Κέντρο Αγροτικής Ανάπτυξης Πρέβεζας
Κλάδος ΠΕ1 Γεωπονικού
Θέση 1
Κλάδος ΤΕ1 Τεχνολογίας Γεωπονίας
Θέση 1
Σύνολο: 2
Τοπικό Κέντρο Αγροτικής Ανάπτυξης Ρεθύμνου
Κλάδος ΠΕ1 Γεωπονικού
Θέση 1
Κλάδος ΤΕ1 Τεχνολογίας Γεωπονίας
Θέση 1
Σύνολο: 2
Τοπικό Κέντρο Αγροτικής Ανάπτυξης Κομοτηνής
Κλάδος ΠΕ1 Γεωπονικού
Θέση 1
Κλάδος ΤΕ1 Τεχνολογίας Γεωπονίας
Θέση 1
Σύνολο: 2
Τοπικό Κέντρο Αγροτικής Ανάπτυξης Σάμου
Κλάδος ΠΕ1 Γεωπονικού
Θέση 1
Κλάδος ΤΕ1 Τεχνολογίας Γεωπονίας
Θέση 1
Σύνολο: 2
Τοπικό Κέντρο Αγροτικής Ανάπτυξης Σερρών
Κλάδος ΠΕ1 Γεωπονικού
Θέση 1
Κλάδος ΤΕ1 Τεχνολογίας Γεωπονίας
Θέση 1
Σύνολο: 2
Τοπικό Κέντρο Αγροτικής Ανάπτυξης Τρικάλων
Κλάδος ΠΕ1 Γεωπονικού
Θέση 1
Κλάδος ΤΕ1 Τεχνολογίας Γεωπονίας
Θέση 1
Σύνολο: 2
Τοπικό Κέντρο Αγροτικής Ανάπτυξης Λαμίας
Κλάδος ΠΕ1 Γεωπονικού
Θέση 1
Κλάδος ΤΕ5 Τεχνολογίας
Ιχθυοκομίας – Αλιείας
Θέση 1
Σύνολο: 2
Τοπικό Κέντρο Αγροτικής Ανάπτυξης Φλώρινας
Κλάδος ΠΕ1 Γεωπονικού
Θέση 1
Κλάδος ΤΕ1 Τεχνολογίας Γεωπονίας
Θέση 1
Σύνολο: 2
Τοπικό Κέντρο Αγροτικής Ανάπτυξης Άμφισσας
Κλάδος ΠΕ1 Γεωπονικού
Θέση 1
Κλάδος ΤΕ1 Τεχνολογίας Γεωπονίας
Θέση 1
Σύνολο: 2
Τοπικό Κέντρο Αγροτικής Ανάπτυξης Πολυγύρου
Κλάδος ΠΕ1 Γεωπονικού
Θέση 1
Κλάδος ΤΕ1 Τεχνολογίας Γεωπονίας
Θέση 1
Σύνολο: 2
Τοπικό Κέντρο Αγροτικής Ανάπτυξης Χανίων
Κλάδος ΠΕ1 Γεωπονικού
Θέση 1
Κλάδος ΤΕ1 Τεχνολογίας Γεωπονίας
Θέση 1
Σύνολο: 2
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Τοπικό Κέντρο Αγροτικής Ανάπτυξης Χίου
Κλάδος ΠΕ1 Γεωπονικού
Θέση 1
Κλάδος ΤΕ5 Τεχνολογίας
Ιχθυοκομίας – Αλιείας
Θέση 1
Σύνολο: 2
Άρθρο 2
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη
δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος
διατάγματος.
Αθήνα, 30 Απριλίου 2007
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠ. ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΟΣ

ΕΥΑΓ. ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ
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Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Κα−
νονισμών (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 178/2002, 852/2004, 853/2004,
854/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί−
ου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους κανόνες
υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, των
επίσημων ελέγχων στα προϊόντα αυτά που προορί−
ζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και τους
κανόνες υγείας και καλής διαβίωσης των ζώων και
εναρμόνιση της κτηνιατρικής νομοθεσίας προς την
υπ’ αριθμ. 2004/41/ΕΚ Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοι−
νοβουλίου και του Συμβουλίου.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 20 παρ. 1 του ν. 248/1914 «Περί οργα−
νώσεως της Ζωοτεχνικής και Κτηνιατρικής Υπηρεσίας»
(Α΄ 110), που προστέθηκε με το άρθρο μόνο του α.ν. της
23.1.1936 (Α΄ 47) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 62 παρ. 1
του ν.2637/1998 (Α΄ 200).
β) Του άρθρου 1 παρ. 1,2,3,4 και 5 του ν. 1338/1983
«Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου» (Α΄ 34) όπως η παρά−
γραφος 1 έχει τροποποιηθεί με τη διάταξη του άρθρου 6
παράγραφος 1 του ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος
στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και
του οργανισμού Εφοδιασμού EURATOM» (Α΄ 70), του
άρθρου 4 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 παρ. 4
του ν. 1440/1984 (Α΄ 70) και τροποποιήθηκε τελευταία
με το άρθρο 48 του ν. 3427/2005 (Α΄ 312) του άρθρου
3 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 65 του
ν. 1892/1990 (Α΄ 101),
γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα όπως η νομοθεσία
αυτή κωδικοποιήθηκε και τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο
πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98).
2. Την υπ’ αριθμ. Υ−132/11.10.2004 απόφαση του Πρω−
θυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
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Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αλέξανδρο Κοντό»
(Β΄ 1533).
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος
διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
Κρατικού Προϋπολογισμού.
4. Την υπ’ αριθμ. 66/2007 γνωμοδότηση του Συμβουλί−
ου της Επικράτειας, μετά από πρόταση του Υπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών και του Υφυπουργού Αγρο−
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός
Με το παρόν διάταγμα καθορίζονται τα αναγκαία
συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών
(ΕΚ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου−
λίου αριθμ. 178/2002 (Ε.Ε. αριθμ. L. 31/1 της 1.2.2002),
852/2004 (Ε.Ε. αριθμ. L. 139/30.4.2004 και Διορθωτικό
Ε.Ε. αριθμ. L. 226/3 της 25.6.2004), 853/2004 (E.E. αριθμ.
L. 139/30.4.2004 και Διορθωτικό Ε.Ε. αριθμ. L. 226/22 της
25.6.2004), 854/2004 (E.E. αριθμ. L. 139/30.4.2004 και Διορ−
θωτικό Ε.Ε. αριθμ. L. 226/22 της 25.6.2004) και 882/2004
(E.E. αριθμ. L. 165/30.4.2004 και Διορθωτικό Ε.Ε. αριθμ. L.
191/1 της 28.5.2004) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
όσον αφορά την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων
και την υγιεινή τροφίμων ζωικής προέλευσης και γίνεται
συμμόρφωση της κτηνιατρικής νομοθεσίας προς την υπ’
αριθμ. 2004/41/ΕΚ Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου (Ε.Ε. αριθμ. L. 195/12 της 28.6.2004
και Διορθωτικό Ε.Ε. αριθμ. L. 157/30.4.2004).
Άρθρο 2
Ορισμοί
Α. Για τους σκοπούς του παρόντος π.δ., νοούνται ως:
1. Εγκατάσταση: κάθε μονάδα μιας επιχείρησης τρο−
φίμων
2. Επιχείρηση τροφίμων: κάθε επιχείρηση κερδοσκοπι−
κή ή μη, δημόσια ή ιδιωτική, η οποία ασκεί οποιαδήποτε
από τις δραστηριότητες που συνδέονται με οιοδήποτε
στάδιο της παραγωγής, μεταποίησης και διανομής των
τροφίμων και ειδικότερα οι εγκαταστάσεις των επιχει−
ρήσεων τροφίμων όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 3
παρ. 2 περ. α΄ του παρόντος.
3. Επίσημος έλεγχος: κάθε μορφή ελέγχου που δι−
ενεργούν οι αρμόδιες αρχές του άρθρου 3, για την
εξακρίβωση της συμμόρφωσης με την νομοθεσία για τα
τρόφιμα, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων για την
υγεία και την ορθή μεταχείριση των ζώων.
4. Έλεγχος: είναι ότι καθορίζεται στο σημείο ε) της
παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Καν. (ΕΚ) αριθμ. 854/
2004 και στο σημείο 7 του άρθρου 2 του Καν (ΕΚ) αρ.
882/2004.
5. Επιθεώρηση: είναι ότι καθορίζεται στο σημείο δ)
της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Καν (ΕΚ) αρ. 854/
2004 και στο σημείο 6 του άρθρου 2 του Καν (ΕΚ) αρ.
882/2004.
6. Έγκριση εγκατάστασης: είναι α) η άδειας ίδρυσης β)
η άδειας λειτουργίας που χορηγούνται από τις Κτηνια−
τρικές Αρχές των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και γ)
ο αριθμός έγκρισης που χορηγείται από τη Γενική Διεύ−
θυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυ−
ξης και Τροφίμων, στις εγκαταστάσεις του άρθρου 3
παράγραφος 2 περ. α΄ του παρόντος, όπου απαιτείται

έγκριση κατά τα οριζόμενα στον άρθρο 5 του παρό−
ντος και σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
7. Αριθμός έγκρισης: είναι ο κωδικοποιημένος αριθμός,
τον οποίον χορηγεί η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε
κάθε εγκεκριμένη εγκατάσταση καθώς και σε εγκατα−
στάσεις με υπό όρους έγκριση, και χωρίς τον οποίο δεν
ενεργοποιείται η λειτουργία των εγκαταστάσεων του
παραρτήματος ΙΙΙ του Καν (ΕΚ) αριθμ. 853/2004 και η
διάθεση στην αγορά των τροφίμων ζωικής προέλευσης
που παράγουν.
8. Επίσημος κτηνίατρος: ο κτηνίατρος δημόσιος υπάλ−
ληλος, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο−
φίμων και των Κτηνιατρικών Αρχών των Νομαρχιακών
Αυτοδιοικήσεων.
Β. Για τους σκοπούς του παρόντος π.δ. ισχύουν επίσης
οι ορισμοί των κανονισμών του άρθρου 1.
Άρθρο 3
Αρμόδιες Κτηνιατρικές Αρχές
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ως Κεντρική Αρμόδια Αρχή (ΚΑΑ) υπεύθυνη για τους
επισήμους ελέγχους για τις ζωοτροφές και τα τρόφιμα,
ασκεί τις αρμοδιότητές του στον τομέα:
− της υγείας και καλής διαβίωσης των ζώων, και
− των τροφίμων ζωικής προέλευσης
δια της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής, των Δι−
ευθύνσεων αυτής, καθώς και των αποκεντρωμένων
Κτηνιατρικών Υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ και μεταβιβάζει
τις αρμοδιότητες διεξαγωγής των επισήμων ελέγχων
στους ανωτέρω τομείς στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες
των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, οι οποίες ορίζονται
ως αρμόδιες αρχές σε Νομαρχιακό επίπεδο.
Ειδικότερα:
1. Η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) είναι αρ−
μόδια για:
− την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων
− τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης (ΤΖΠ)
σε ότι αφορά:
α) τον συντονισμό των Συνοριακών Σταθμών Υγειονο−
μικού Κτηνιατρικού Ελέγχου (ΣΥΚΕ), των Κέντρων Κτηνι−
ατρικών Ιδρυμάτων μετά των Κτηνιατρικών Ινστιτούτων
καθώς και των Κτηνιατρικών Εργαστηρίων του ΥΠΑΑΤ,
ως και των Κτηνιατρικών Αρχών των Νομαρχιακών Αυ−
τοδιοικήσεων (Ν.Α.),
β) τον συντονισμό με τις άλλες ΚΑΑ της χώρας, σε
ότι αφορά τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, ώστε να
επιτυγχάνεται το ενιαίο των ελέγχων στην τροφική
αλυσίδα,
γ) την επικοινωνία με τις ΚΑΑ χωρών της ΕΕ και
τρίτων χωρών, και την παροχή αμοιβαίας διοικητικής
συνδρομής,
δ) την χορήγηση αριθμού έγκρισης των εγκαταστάσε−
ων της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου,
ε) την κατάρτιση των πολυετών ολοκληρωμένων εθνι−
κών σχεδίων ελέγχων (ΠΟΕΣΕ) καθώς και την παρακο−
λούθηση, επιτήρηση και αξιολόγηση της εφαρμογής
των,
στ) την εισήγηση ορισμού των επισήμων εργαστηρίων
και των Εθνικών Εργαστηρίων Αναφοράς,
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ζ) την κατάρτιση προγραμμάτων εκπαίδευσης και επι−
μόρφωσης των επισήμων Κτηνιάτρων και του λοιπού
προσωπικού διεξαγωγής των επισήμων ελέγχων των
αρμόδιων Κτηνιατρικών Αρχών, καθώς και την μέριμνα
για τη διαρκή επιμόρφωση αυτών,
η) την αξιολόγηση των εθνικών οδηγών ορθής πρα−
κτικής,
θ) την κατάρτιση σχεδίων έκτακτης ανάγκης για την
διαχείριση κρίσεων.
2. Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας (ΚΔΥ)
της Γενικής Δ/νσης Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ, είναι αρμό−
δια για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, σε ότι αφορά:
α) στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων τροφίμων:
α.α) σφαγείων
α.β) τεμαχισμού και τυποποίησης κρέατος
α.γ) παρασκευασμάτων κρέατος
α.δ) ψύξης – κατάψυξης κρέατος
α.ε) καθετοποιημένων μονάδων κρέατος
α.στ) ιχθυοσκαλών
α.ζ) συσκευασίας αλιευμάτων
α.η) ψύξης – κατάψυξης αλιευμάτων
α.θ) τεμαχισμού αλιευμάτων
α.ι) ζώντων διθύρων μαλακίων (κέντρα αποστολής,
κέντρα καθαρισμού, εγκαταστάσεις αποκελύφωσης)
α.κ) αλιευτικών σκαφών, ως περιγράφονται στο παράρ−
τημα ΙΙΙ, τμήμα VIII κεφάλαιο Ι του Καν (ΕΚ) 853/2004
α.λ) σαλιγκαριών και βατραχοπόδαρων
α.μ) γάλακτος μέχρι και την παστερίωση του
α.ν) τυποποίησης και συσκευασίας αυγών
α.ξ) αυγοπροϊόντων
α.ο) τυποποίησης μελιού
απ) ψυκτικών αποθηκών
β). την γνωμοδότηση για την χορήγηση αριθμού έγκρι−
σης στις ανωτέρω εγκαταστάσεις,
γ). την έκδοση οδηγιών και κατευθυντήριων γραμμών
εφαρμογής των κανονισμών του άρθρου 1 του παρόντος
και των εκτελεστικών μέτρων,
δ). την σύνταξη κατευθυντηρίων γραμμών του συστή−
ματος επιτήρησης των περιοχών – ζωνών παραγωγής
και μετεγκατάστασης ζώντων διθύρων μαλακίων,
ε). την συνεργασία με αντίστοιχες υπηρεσίες άλλων
ΚΑΑ της χώρας καθώς και με κάθε Δημόσια Υπηρεσία
που έχει αντικείμενο τα τρόφιμα ή συναφές με αυτά,
στ). δράσεις σχετικές με τα άρθρα 41 έως και 44 του
Καν (ΕΚ) 882/2004,
ζ). την ανάθεση εξωτερικών επιθεωρήσεων,
η). την διοικητική συνδρομή, ως και κάθε αρμοδιότητα
που ανατίθεται σε αυτή.
3) Η Διεύθυνση της Υγείας των Ζώων της Γ.Δ. Κτηνι−
ατρικής του ΥΠΑΑΤ είναι αρμόδια για:
α) Την υγεία των ζώων σύμφωνα με το π.δ. 402/1988 (Α΄
187) όπως τροποποιήθηκε από το π.δ. 455/1990 (Α΄ 174)
β) Δράσεις σχετικές με τα άρθρα 41 έως και 44 του
Καν. (ΕΚ) 882/2004
γ) Την έκδοση οδηγιών και κατευθυντήριων γραμμών
εφαρμογής των κανονισμών του άρθρου 1 του παρόντος
και των εκτελεστικών μέτρων.
4) Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής Αντίληψης Φαρμάκων
και Εφαρμογών της Γ.Δ. Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ είναι
αρμόδια για:
α) Την προστασία και ευζωία των ζώων κατά την
εκτροφή, την μεταφορά, τη σφαγή ή την θανάτωσή
τους.
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β) Δράσεις σχετικά με τα άρθρα 41 έως και 44 του
Καν. (ΕΚ) 882/2004.
γ) Την έκδοση οδηγιών και κατευθυντήριων γραμμών
εφαρμογής των κανονισμών του άρθρου 1 του παρόντος
και των εκτελεστικών μέτρων.
5) Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής Επιθεώρησης και Ελέγ−
χου της Γ.Δ. Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ είναι αρμόδια
για:
α) Την διενέργεια εσωτερικών επιθεωρήσεων σύμ−
φωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 6 του Καν. (ΕΚ) άρ.
882/2004
− στις Κτηνιατρικές αρχές του ΥΠΑΑΤ
− στις Κτηνιατρικές αρχές των Νομαρχιακών Αυτο−
διοικήσεων.
β) Δράσεις σχετικά με τα άρθρα 41 έως και 44 του
Καν.(ΕΚ) 882/2004.
γ) Την έκδοση οδηγιών και κατευθυντήριων γραμμών
εφαρμογής των κανονισμών του άρθρου 1 του παρόντος
και των εκτελεστικών μέτρων.
6) Οι ΣΥΚΕ, αποκεντρωμένες υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ
είναι αρμόδιοι για:
α) Την Υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων και τα
τρόφιμα ζωικής προέλευσης κατά την εισαγωγή τους
από τρίτες χώρες.
β) Δράσεις σχετικά με τα άρθρα 41 έως και 44 του
Καν.(ΕΚ) 882/2004.
7) Τα Κέντρα Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων με τα Κτηνια−
τρικά Ινστιτούτα αυτών και τα Κτηνιατρικά Εργαστή−
ρια, ως αποκεντρωμένες υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ είναι
αρμόδια για:
α) Τις αναλύσεις των δειγμάτων του επισήμου ελέγ−
χου.
β) Δράσεις σχετικά με τα άρθρα 41 έως και 44 του
Καν (ΕΚ) 882/2004.
8) Στις Κτηνιατρικές αρχές των Νομαρχιακών Αυτοδι−
οικήσεων μεταβιβάζονται οι κάτωθι αρμοδιότητες:
α) Η διενέργεια των επισήμων ελέγχων στα τρόφιμα
ζωικής προέλευσης, στα ζώντα ζώα και στην καλή δια−
βίωσή τους.
β) Η έγκριση, η καταχώρηση, η διεύρυνση ή ο περι−
ορισμός, η αναστολή ή η ανάκληση της έγκρισης των
εγκαταστάσεων της παραγράφου 2, περ. α΄ του παρό−
ντος άρθρου.
γ) Ο ορισμός και η κατηγοριοποίηση των περιοχών –
ζωνών παραγωγής και μετεγκατάστασης ζώντων διθύ−
ρων μαλακίων.
δ) Η επιβολή μέτρων μη συμμόρφωσης προς τους
κανονισμούς του άρθρου 1 του παρόντος στις επιχει−
ρήσεις τροφίμων.
ε) Δράσεις σχετικές με τα άρθρα 41 έως και 44 του
Καν. (ΕΚ) 882/2004.
Άρθρο 4
Εξουσιοδότηση αρχών
άλλων κρατών μελών ή τρίτης χώρας
Με απόφαση του Γενικού Διευθυντή Κτηνιατρικής του
ΥΠΑΑΤ δύναται να εξουσιοδοτούνται αρχές των άλλων
κρατών – μελών ή τρίτης χώρας για την διενέργεια
δεύτερης αυτοψίας για την επανεξέταση έγκρισης ή
έγκρισης υπό όρους ή προσωρινής έγκρισης αλιευτικών
σκαφών του άρθρου 3 της παραγράφου 2 περ. α΄ του
παρόντος.
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Άρθρο 5
Καταχώριση εγκαταστάσεων

1. Κάθε υπόχρεη για καταχώριση εγκατάσταση από
τις αναφερόμενες στο άρθρο 3 παράγραφος 2 περ. α΄
του παρόντος και του άρθρου 4 του Καν (ΕΚ) 853/2004,
αρμοδιότητας των Κτηνιατρικών αρχών, υποβάλλει στην
Κτηνιατρική Αρχή της Ν.Α., όπου ευρίσκεται, αίτηση για
την χορήγηση αριθμού καταχώρισης.
2. Η αίτηση περιέχει τα εξής στοιχεία:
− το ονοματεπώνυμο ή επωνυμία και διεύθυνση κατοι−
κίας ή έδρας του αιτούντος
− το εμπορικό σήμα της επιχείρησης τροφίμων εάν
υπάρχει
− τον τόπο εγκατάστασης της μονάδας
και συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
− γενικό σχεδιάγραμμα (κάτοψη) των εγκαταστάσεων
με λεπτομερή απεικόνιση και περιγραφή των χώρων
− τοπογραφικό διάγραμμα του οικοπέδου υπό κλίμακα
1: 500 και τοπογραφικό διάγραμμα της περιοχής υπό
κλίμακα 1:10.000
− πίνακα απαρίθμησης και περιγραφής του τεχνικού
εξοπλισμού των ειδικών συσκευών και οργάνων της
εγκατάστασης με σχεδιάγραμμα τοποθέτησής τους
στο χώρο,
− τεχνική περιγραφή της λειτουργίας της εγκατάστα−
σης με ιδιαίτερη μνεία στην ημερήσια δυναμικότητα, στο
είδος της πρώτης ύλης και των τελικών προϊόντων, στις
διαδικασίες παραγωγής, καθώς και την τυχόν ένταξή
τους, σε χρηματοδοτούμενα κοινοτικά ή εθνικά προ−
γράμματα,
− προκαταρτική περιβαλλοντική εκτίμηση και αξιο−
λόγηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου
Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και
εγκεκριμένη μελέτη επεξεργασίας και διάθεσης υγρών
και στερεών αποβλήτων της εγκατάστασης από τις αρ−
μόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, όπου αυτές απαιτούνται.
3. Για κάθε αίτηση που αφορά καταχώριση εγκατά−
στασης, πραγματοποιείται αυτοψία στην εγκατάσταση
από δύο (2) τουλάχιστον επισήμους Κτηνιάτρους της
Κτηνιατρικής Αρχής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων
και στη συνέχεια ακολουθεί γνωμοδότηση ως προς την
συμμόρφωση στις απαιτήσεις του Καν (ΕΚ) 852/2004 και
του Καν (ΕΚ) 853/2004 παράρτημα ΙΙ και ΙΙΙ και άλλες
σχετικές απαιτήσεις της νομοθεσίας περί τροφίμων.
4. Με απόφαση του Προϊσταμένου της Κτηνιατρικής
Αρχής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, καταχωρείται
μια εγκατάσταση και λαμβάνει αριθμό καταχώρισης, ο
οποίος κοινοποιείται στην εγκατάσταση και στην Διεύ−
θυνση ΚΔΥ του ΥΠΑΑΤ.
Άρθρο 6
Έγκριση εγκαταστάσεων
1. Άδεια ίδρυσης
1.1. Κάθε υπόχρεη για έγκριση εγκατάσταση του άρ−
θρου 3 παράγραφος 2 περ. α΄ του παρόντος, κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 4 παράγραφος 2 του Καν (ΕΚ)
853/2004, υποβάλλει στην Κτηνιατρική Αρχή της Ν.Α.,
όπου ευρίσκεται, αίτηση για την χορήγηση άδειας
ίδρυσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 του
παρόντος.
1.2. Κάθε αίτηση χορήγησης άδειας ίδρυσης εγκατά−
στασης, εξετάζεται από τριμελή επιτροπή, η οποία συ−

γκροτείται σε κάθε Νομό με απόφαση του Νομάρχη και
στην οποία ορίζονται τα τακτικά και αναπληρωματικά
μέλη αυτής. Μέλη της επιτροπής είναι επίσημοι κτηνία−
τροι με καθήκοντα στη Δημόσια Υγεία, στην Υγεία των
ζώων και στην καλή διαβίωση των ζώων, ανάλογα με
τις δραστηριότητες της επιθεωρούμενης εγκατάστασης
και την διαθεσιμότητα των επισήμων κτηνιάτρων των
Κτηνιατρικών Αρχών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.
Ειδικώς για την χορήγηση άδειας ίδρυσης σφαγείων
εφαρμόζονται και οι ειδικές περί αυτών διατάξεις.
1.3. Η άδεια ίδρυσης χορηγείται με απόφαση του Νο−
μάρχη μετά από εισήγηση των Κτηνιατρικών Αρχών της
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
1.4. Η άδεια ίδρυσης γνωστοποιείται από την Κτηνια−
τρική Αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης στη Διεύ−
θυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας του ΥΠΑΑΤ καθώς
επίσης και στην επιχείρηση τροφίμων με αποδεικτικό
παραλαβής.
2. Άδεια λειτουργίας
2.1. Κάθε υπόχρεη για έγκριση εγκατάσταση του άρ−
θρου 3 παράγραφος 2 περ. α΄ του παρόντος, κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 4 παράγραφος 2 του Καν (ΕΚ)
853/2004, μετά την χορήγηση άδειας ίδρυσης, την ολο−
κλήρωση κατασκευής της μονάδας και την εγκατάστα−
ση του εξοπλισμού αυτής, υποβάλλει στην Κτηνιατρική
Αρχή της Ν.Α., όπου ευρίσκεται, αίτηση για την χορή−
γηση άδειας λειτουργίας, η οποία συνοδεύεται από τις
τελικές κατόψεις των εγκαταστάσεων με λεπτομερή
απεικόνιση χώρων και εξοπλισμού, καθώς και κάθε τυ−
χόν νέο στοιχείο ή δικαιολογητικό το οποίο αναθεωρεί
ή διαφοροποιεί τα υπάρχοντα στην αίτηση ίδρυσης.
2.2. Κάθε αίτηση χορήγησης άδειας λειτουργίας εγκα−
τάστασης, εξετάζεται από την τριμελή επιτροπή της
παραγράφου 1.2., η οποία πραγματοποιεί αυτοψία στην
εγκατάσταση και στην συνέχεια γνωμοδοτεί αποφασί−
ζοντας με πλειοψηφία των μελών της για την χορήγηση
ή μη άδειας λειτουργίας. Ο Νομάρχης εκδίδει απόφαση
περί χορηγήσεως ή μη άδειας λειτουργίας σύμφωνα
με την γνωμοδότηση της επιτροπής της παρούσης πα−
ραγράφου (υποχρεωτική γνωμοδότηση) η οποία γνω−
στοποιείται στην επιχείρηση τροφίμων με αποδεικτικό
παραλαβής από την Κτηνιατρική Αρχή της Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης. Η άδεια λειτουργίας αφορά πάντοτε
συγκεκριμένες δραστηριότητες.
3. Αριθμός έγκρισης
3.1. Για κάθε υπόχρεη για έγκριση εγκατάσταση, μετά
την χορήγηση άδειας λειτουργίας, η Κτηνιατρική Αρχή
της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, υποβάλλει τον φάκελο
της αίτησης και την απόφαση άδειας λειτουργίας στην
Διεύθυνση ΚΔΥ του ΥΠΑΑΤ.
3.2. Η Διεύθυνση ΚΔΥ του Υπουργείου Αγροτικής Ανά−
πτυξης και Τροφίμων λαμβάνοντας υπόψη
Α) τα υποβληθέντα δικαιολογητικά από την Κτηνια−
τρική Αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης
Β) τις τυχόν υποβληθείσες επώνυμες πληροφορίες
Γ) την έκθεση αυτοψίας κτηνιάτρων της Δ/νσης ΚΔΥ
του ΥΠΑΑΤ, όπου αυτή χρειάζεται
Γνωμοδοτεί για την χορήγηση αριθμού έγκρισης των
εγκαταστάσεων, στην Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής
3.3. Με απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής
του ΥΠΑΑΤ χορηγείται αριθμός έγκρισης στις εγκατα−
στάσεις του άρθρου 3 παράγραφος 2 περ. α΄ του πα−
ρόντος, ο οποίος γνωστοποιείται από την Κτηνιατρική
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Αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στην επιχείρηση
τροφίμων με αποδεικτικό παραλαβής.
Άρθρο 6 α ΄
Μεταβατική διάταξη
Οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις επιχειρήσεων τροφί−
μων του άρθρου 3 παρ. 2 περ. α΄ επαναξιολογούνται
υποχρεωτικά από τις Αρμόδιες Κτηνιατρικές Αρχές,
εντός 12 μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος,
προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πληρούνται οι όροι και
οι απαιτήσεις των Κανονισμών του άρθρου 1 του παρό−
ντος και εξασφαλίζονται οι διατάξεις του παρόντος.
Άρθρο 7
Έγκριση υπό όρους
1. Οι αρμόδιες Κτηνιατρικές Αρχές, χορηγούν έγκριση
υπό όρους, στις εγκαταστάσεις του άρθρου 3, παρά−
γραφος 2 περ. α΄ του παρόντος, κατά τα οριζόμενα
στο άρθρο 3 του Καν (ΕΚ) 854/2004, σύμφωνα με την
διαδικασία του άρθρου 6 του παρόντος.
2. Η έγκριση υπό όρους γίνεται σύμφωνα με το άρθρο
3 παράγραφο 1 του Καν αριθμ. 854/2004, δεν δύναται
να έχει διάρκεια μεγαλύτερη των τριών (3) μηνών από
την επόμενη μέρα της χορήγησης αριθμού έγκρισης, και
μπορεί να παρατείνεται, με όμοια έγκριση, για περίοδο
που δεν υπερβαίνει του τρεις (3) μήνες.
3. Στην περίπτωση πλοίων – εργοστασίων και πλοίων
– ψυγείων που φέρουν την ελληνική σημαία και είναι
εγγεγραμμένα στα ελληνικά νηολόγια, η έγκριση υπό
όρους δεν δύναται να έχει διάρκεια μεγαλύτερη των
έξι (6) μηνών και μπορεί να παρατείνεται, με όμοια
έγκριση, για περίοδο που δεν θα υπερβαίνει του έξι
(6) μήνες.
4. Η τυχόν παράταση της υπό όρους έγκρισης, εκδίδε−
ται ένα (1) μήνα τουλάχιστον πριν τη λήξη της έγκρισης
υπό όρους.
5. Οι ρυθμίσεις των άρθρων 5, 6 και του παρόντος
άρθρου δεν αίρουν την υποχρέωση λήψης άλλων αδειών
που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.
Άρθρο 8
Εθνικοί κατάλογοι εγκεκριμένων
και καταχωρημένων εγκαταστάσεων
Η Διεύθυνση ΚΔΥ του Υπουργείου Αγροτικής Ανά−
πτυξης και Τροφίμων καταρτίζει, και τηρεί τον Εθνικό
κατάλογο των εγκεκριμένων εγκαταστάσεων και τον
Εθνικό κατάλογο των καταχωρημένων εγκαταστάσε−
ων και τους ενημερώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα
για τις μεταβολές. Οι Εθνικοί κατάλογοι δημοσιεύονται
στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυ−
ξης και Τροφίμων, το οποίο αποτελεί τον σύνδεσμο
της χώρας με την Ευρωπαϊκή Ένωση στην ιστοσελίδα
δημοσιευμάτων των εγκεκριμένων εγκαταστάσεων της
Κοινότητας.
Άρθρο 9
Μη απαίτηση έγκρισης
Νέα έγκριση ήδη εγκεκριμένης νόμιμα εγκατάστασης
δεν απαιτείται από κτηνιατρικής πλευράς, σύμφωνα με
τους Κανονισμούς του άρθρου 1 του παρόντος διατάγ−
ματος, όταν επέρχονται μεταβολές στην εγκατάσταση
αυτή, οι οποίες δεν θίγουν το υγειονομικό καθεστώς
των εγκεκριμένων δραστηριοτήτων της. Ως τέτοιες με−
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ταβολές δύνανται να είναι η μεταβολή των στοιχείων
της ταυτότητας και του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της
εγκατάστασης. Οι μεταβολές αυτές γνωστοποιούνται
στην αρμόδια για τη χορήγηση της έγκρισης Κτηνια−
τρική Αρχή της Ν.Α. εντός τριάντα (30) ημερών αφότου
επέλθουν. Η Κτηνιατρική Αρχή της Ν.Α., τροποποιεί την
άδεια λειτουργίας μόλις γνωστοποιηθεί η μεταβολή
αυτή και ενημερώνει σχετικά την Διεύθυνση ΚΔΥ του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Άρθρο 10
Διεύρυνση ή περιορισμός έγκρισης
Για την επέκταση, τον περιορισμό ή την διαφοροποί−
ηση των εγκεκριμένων δραστηριοτήτων και κτιριακών
εγκαταστάσεων σύμφωνα με του κανονισμούς του άρ−
θρου 1 του παρόντος, μιας εγκεκριμένης εγκατάστασης,
εφαρμόζονται ανάλογα οι περί εγκρίσεως διατάξεις του
παρόντος διατάγματος.
Άρθρο 11
Αναστολή – ανάκληση έγκρισης
Η αναστολή ή η ανάκληση της έγκρισης εγκατάστα−
σης ή δραστηριότητας αυτής γίνεται με απόφαση του
Νομάρχη, όταν ανακύψουν οι λόγοι κατά τα οριζόμενα
στην παράγραφο 4 του άρθρου 3 του Καν (ΕΚ) 854/2004,
μετά από εισήγηση της Κτηνιατρικής Αρχής της Νομαρ−
χιακής Αυτοδιοίκησης.
Η απόφαση του Νομάρχη γνωστοποιείται αμέσως
στην Διεύθυνση ΚΔΥ του ΥΠΑΑΤ και ακολουθεί η ανα−
στολή ή η ανάκληση του αριθμού έγκρισης με απόφαση
του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής
του ΥΠΑΑΤ.
Άρθρο 12
Επίσημοι έλεγχοι
1. Οι τακτικοί επίσημοι έλεγχοι στις εγκαταστάσεις
του άρθρου 3 παράγραφος 2 περ. α΄ του παρόντος διε−
νεργούνται τουλάχιστον μία (1) φορά το έτος. Η συχνό−
τητα διενέργειας των επισήμων ελέγχων, στις ανωτέρω
εγκαταστάσεις, εξαρτάται από:
Α) Την κατηγοριοποίηση των επιχειρήσεων τροφίμων,
με βάση την αξιολόγηση των κινδύνων των τροφίμων
ζωικής προέλευσης, που παράγονται από αυτές, η οποία
γίνεται από την Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του
ΥΠΑΑΤ, σε συνεργασία με τις άλλες ΚΑΑ της χώρας,
στα πλαίσια της κατάρτισης των πολυετών ολοκληρω−
μένων Εθνικών σχεδίων ελέγχων (ΠΟΕΣΕ).
Β) Την επίδοση και συμπεριφορά των επιχειρήσεων
τροφίμων σε ότι αφορά την συμμόρφωση προς τους
κανόνες που διέπουν την υγεία και την καλή διαβίωση
των ζώων και τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, κατά τους
προηγούμενους ελέγχους, τουλάχιστον των τελευταίων
τριών (3) ετών.
2. Η συμμόρφωση ή μη της επιχείρησης τροφίμων
προς τα γνωστοποιηθέντα ενδεδειγμένα διορθωτι−
κά μέτρα, τα οποία προκύπτουν από τους επισήμους
ελέγχους, επιβεβαιώνεται με πρόσθετους ελέγχους, που
διενεργούν οι Κτηνιατρικές αρχές των Νομαρχιακών
Αυτοδιοικήσεων.
3. Στους επισήμους ελέγχους περιλαμβάνονται και
οι έλεγχοι για έγκριση ή καταχώρηση εγκαταστάσεων
οι οποίοι προβλέπονται από τα άρθρα 5, 6, 8, 9 και 10
του παρόντος.
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Άρθρο 13
Διαδικασίες επιβολής μέτρων
σε περίπτωση μη συμμόρφωσης

1. Στις επιχειρήσεις τροφίμων του άρθρου 3 παρά−
γραφος 2 περ. α΄ του παρόντος, οι οποίες δεν συμμορ−
φώνονται προς τον Καν (ΕΚ) 852/2004 και τον Καν (ΕΚ)
853/2004 επιβάλλονται τα μέτρα του άρθρου 9 του Καν
(ΕΚ) 854/2004 από τις Κτηνιατρικές αρχές των Νομαρ−
χιακών Αυτοδιοικήσεων.
2. Οι Κτηνιατρικές Αρχές των Νομαρχιακών Αυτοδιοι−
κήσεων για τα αποτελέσματα των επισήμων ελέγχων
που διενεργούν στις εγκαταστάσεις του άρθρου 3 παρ.
2 περ. α΄ του παρόντος συντάσσουν εκθέσεις τις οποί−
ες κοινοποιούν στην ελεγχόμενη επιχείρηση τροφίμων
ή στον αντιπρόσωπό της με αποδεικτικό παραλαβής
της έκθεσης ή με υπογραφή τους στο σώμα της ίδιας
της έκθεσης για την παραλαβή της και με πρόσκληση
να καταθέσει τις απόψεις της στις Κτηνιατρικές Αρ−
χές των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων εάν το επιθυμεί
εντός προθεσμίας δύο (2) εργασίμων ημερών από την
κοινοποίηση. Σε περίπτωση άρνησης παραλαβής της
έκθεσης ελέγχου αυτή θυροκολλάται στην κύρια είσο−
δο της εγκατάστασης ή των γραφείων της έδρας της
επιχείρησης τροφίμων ή των γραφείων του αντιπρο−
σώπου της, με σημείωση της άρνησης παραλαβής της
από τον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο της Κτηνιατρικής
Αρχής των ΝΑ.
2.1. Η προθεσμία γνωστοποίησης των απόψεων της
ελεγχόμενης επιχείρησης τροφίμων, δεν αναστέλλει
την διαδικασία λήψης των άμεσα αναγκαίων μέτρων
προς αποτροπή κινδύνου για την υγεία των ανθρώπων
και των ζώων.
3. Ο χαρακτηρισμός των τροφίμων ζωικής προέλευ−
σης και η διάθεσή τους στην αγορά σύμφωνα με τα
αποτελέσματα των επισήμων ελέγχων γίνεται κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 14 του Καν (ΕΚ) 178/2002. Προ−
κειμένου να καθοριστεί εάν ένα μη ασφαλές τρόφιμο
είναι επιβλαβές για την υγεία, εκτός των κριτηρίων της
παραγράφου 4 του άρθρου 14 του Καν (ΕΚ) 178/2002
λαμβάνονται υπόψη:
α) η εκπλήρωση των κριτηρίων ασφάλειας για τα τρό−
φιμα σύμφωνα με το άρθρο 7 του Καν (ΕΚ) 2073/2005
β) η εκπλήρωση κριτηρίων ασφάλειας για τα τρόφιμα,
σε σχέση με βιολογικούς, χημικούς ή φυσικούς κινδύ−
νους, όπως αυτά ορίζονται στην Εθνική και Κοινοτική
νομοθεσία.
Τρόφιμα ζωικής προέλευσης κρινόμενα κατά τους
ελέγχους ως μη ασφαλή κατάσχονται κατόπιν αιτι−
ολογημένης έκθεσης δύο επισήμων κτηνιάτρων των
Κτηνιατρικών Αρχών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.
Σε υπηρεσίες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων όπου
υπηρετεί ένας επίσημος κτηνίατρος αρκεί η αιτιολογη−
μένη έκθεση αυτού για την κατάσχεση τροφίμων ζωικής
προέλευσης. Η αιτιολογημένη έκθεση κοινοποιείται στην
ελεγχόμενη επιχείρηση τροφίμων ή στον αντιπρόσωπό
της με αποδεικτικό παραλαβής της έκθεσης ή με υπο−
γραφή τους στο σώμα της ίδιας της έκθεσης για την
παραλαβή της και με πρόσκληση να καταθέσει ένσταση
στις Κτηνιατρικές Αρχές των Νομαρχιακών Αυτοδιοική−
σεων εάν το επιθυμεί εντός προθεσμίας εικοσιτεσσά−
ρων ωρών από την κοινοποίηση. Σε περίπτωση άρνησης
παραλαβής της έκθεσης ελέγχου αυτή θυροκολλάται
στην κύρια είσοδο της εγκατάστασης ή των γραφείων
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της έδρας της επιχείρησης τροφίμων ή των γραφείων
του αντιπροσώπου της, με σημείωση της άρνησης πα−
ραλαβής της από τον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο της
Κτηνιατρικής Αρχής των ΝΑ.
3.1. Οι υπεύθυνοι της επιχείρησης τροφίμων δύναται
να υποβάλλουν εγγράφως ένσταση επανεξετάσεως.
Η ένσταση υποβάλλεται στην Κτηνιατρική αρχή των
Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων που διενήργησε την κα−
τάσχεση από τον υπεύθυνο της επιχείρησης ή νόμιμο
εκπρόσωπό του εντός 24 ωρών από την παράδοση της
έκθεσης κατάσχεσης. Εφόσον δεν υποβληθεί ένστα−
ση εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, η έκθεση
του επισήμου κτηνιάτρου θεωρείται οριστική. Εφόσον
ο υπεύθυνος της επιχείρησης δεν επιθυμεί την επανε−
ξέταση των κατασχεθέντων τροφίμων υπογράφει στην
έκθεση κατασχέσεως ότι παραιτείται του δικαιώματος
αυτού.
3.2. Με απόφασή του ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας
στην οποία ανήκουν οι επίσημοι κτηνίατροι προβαίνει
εντός 24 ωρών από την υποβολή της ενστάσεως στη
συγκρότηση τριμελούς επιτροπής αποτελούμενης από
τρεις επισήμους κτηνιάτρους της Κτηνιατρικής Αρχής
της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
3.3. Η τριμελής επιτροπή συνέρχεται εντός δύο ερ−
γασίμων ημερών και αφού εξετάσει λεπτομερώς τα
κατασχεθέντα τρόφιμα και λάβει υπόψη την έκθεση
κατάσχεσης καθώς και κάθε στοιχείο που θα προκύψει
κατά την εξέταση, αποφαίνεται για την τύχη αυτών
συντάσσοντας προς τούτο πρακτικό – έκθεση επανε−
ξέτασης. Η απόφαση της επιτροπής λαμβάνεται κατά
πλειοψηφία και πρέπει να τεκμηριώνεται σύμφωνα με
τις διατάξεις της Κοινοτικής και Εθνικής νομοθεσίας.
Η επιτροπή επιδίδει αμέσως αντίγραφο στον υπεύθυνο
της επιχείρησης ή εκπρόσωπό του και υποβάλλει επίσης
αντίγραφο στην Κτηνιατρική Αρχή της Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης. Οι επίσημοι κτηνίατροι που έχουν διε−
νεργήσει τη σχετική κατάσχεση μπορεί να καλούνται
από την επιτροπή στη διαδικασία πριν τη λήψη της από−
φασης για την παροχή εξηγήσεων και διευκρινήσεων.
3.4. Ο υπεύθυνος της επιχείρησης ή νόμιμος εκπρό−
σωπός του έχει το δικαίωμα να ασκήσει ένσταση για
δεύτερη επανεξέταση εντός δύο εργασίμων ημερών από
την επίδοση του πρακτικού – έκθεσης επανεξέτασης. Η
ένσταση υποβάλλεται στην αρμόδια Κτηνιατρική Αρχή
η οποία συγκρότησε την τριμελή επιτροπή. Εφόσον ο
υπεύθυνος της επιχείρησης δεν ασκήσει ένσταση εντός
της ορισθείσης προθεσμίας, η απόφαση της τριμελούς
επιτροπής καθίσταται οριστική.
3.5. Με απόφαση του ο προϊστάμενος της Κτηνιατρι−
κής Αρχής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης προβαίνει
εντός 24 ωρών από την υποβολή της ένστασης, στην
συγκρότηση πενταμελούς επιτροπής αποτελούμενης
από:
α) τέσσερις επίσημους κτηνιάτρους των Κτηνιατρικών
Αρχών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων αποκλειομέ−
νων όμως αυτών που συμμετείχαν στην τριμελή επιτρο−
πή της προηγούμενης παραγράφου 3.2 και
β) έναν ειδικό κατά περίπτωση επιστήμονα που υπο−
δεικνύεται από τον ενιστάμενο.
3.6. Η πενταμελής επιτροπή συνέρχεται εντός δύο
εργασίμων ημερών και αφού εξετάσει λεπτομερώς τα
κατασχεθέντα τρόφιμα με τη χρησιμοποίηση κάθε εν−
δεδειγμένου μέσου και λάβει υπόψη την έκθεση της
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τριμελούς επιτροπής αποφαίνεται για την τύχη των
τροφίμων, συντάσσοντας σχετική έκθεση. Η απόφαση
της πενταμελούς επιτροπής λαμβάνεται κατά πλειο−
ψηφία. Οι επίσημοι κτηνίατροι που έχουν διενεργήσει
τη σχετική κατάσχεση μπορεί να καλούνται από την
επιτροπή στη διαδικασία πριν τη λήψη της απόφασης
για την παροχή εξηγήσεων και διευκρινήσεων. Η πεντα−
μελής επιτροπή υποβάλλει αντίγραφο της απόφασης
στην Κτηνιατρική Αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης
που την συγκρότησε. Η απόφαση της πενταμελούς επι−
τροπής είναι οριστική.
3.7. Ο υπεύθυνος της επιχείρησης κατασχεθέντων
τροφίμων βάρους μικρότερου των είκοσι πέντε (25) χι−
λιογράμμων στερείται του δικαιώματος της ένστασης.
Επίσης δεν δικαιούται να ζητήσει επανεξέταση από πε−
νταμελή επιτροπή κατασχεθέντων τροφίμων βάρους
μικρότερου των διακοσίων (200) χιλιογράμμων. Στην
περίπτωση αυτή ο υπεύθυνος της επιχείρησης δύναται
να ορίσει το τρίτο μέλος της τριμελούς επιτροπής.
3.8. Εφόσον ο ενιστάμενος, στις περιπτώσεις που
προβλέπεται, δεν ορίσει μέλος στην επιτροπή, το μέ−
λος ορίζεται από τον υπεύθυνο που συγκρότησε την
επιτροπή.
3.9. Κατασχεθέντα τρόφιμα μέχρι τη λήξη της διαδικα−
σίας επανεξέτασης ή και της διαδικασίας απομάκρυνσής
τους σύμφωνα με τους κανονισμούς του άρθρου 1, ενα−
ποθηκεύονται με δαπάνη του υπευθύνου της επιχείρη−
σης. Από την κατάσχουσα αρχή ορίζεται μεσεγγυούχος
ως υπεύθυνος φύλαξης.
3.10. Οι αποφάσεις των πενταμελών επιτροπών κοινο−
ποιούνται από τις Κτηνιατρικές Αρχές των Νομαρχιακών
Αυτοδιοικήσεων στην ελεγχόμενη επιχείρηση τροφίμων
με την διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο
3 του παρόντος άρθρου και στην Διεύθυνση ΚΔΥ του
ΥΠΑΑΤ.
3.11. Η Διεύθυνση ΚΔΥ του ΥΠΑΑΤ εφόσον απαιτείται
κοινοποιεί τις αποφάσεις αυτές στις αρμόδιες αρχές
του Κράτους μέλους αποστολής ή της τρίτης χώρας.
3.12. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων ορίζονται οι διαδικασίες διαχείρισης των
μη ασφαλών τροφίμων ζωικής προέλευσης.
4. Σε ότι αφορά την περίπτωση αποστολών από τρί−
τες χώρες, τα μέτρα σε περίπτωση μη συμμόρφωσης
περιλαμβάνουν κατάσχεση, ακολουθούμενη από κατα−
στροφή ή επαναποστολή από τους Συνοριακούς Σταθ−
μούς Κτηνιατρικού Ελέγχου του ΥΠΑΑΤ σύμφωνα με το
π.δ. 120/2000 (Α΄ 109).
Άρθρο 14
Πολυετή ολοκληρωμένα
Εθνικά σχέδια ελέγχων (ΠΟΕΣΕ)
1. Η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ, επε−
ξεργάζεται και θέτει τους εθνικούς στόχους και τις
προτεραιότητες στην πολιτική προστασίας της υγείας
και της καλής διαβίωσης των ζώων, ως και της δημό−
σιας υγείας στον τομέα αρμοδιότητάς της, ως αυτός
αναφέρεται στο άρθρο 3 του παρόντος, καταρτίζει τα
ΠΟΕΣΕ, σε συνεργασία με τις άλλες Κεντρικές Αρμόδιες
Αρχές της χώρας.
2. Οι Κτηνιατρικές Αρχές του άρθρου 3 του παρόντος,
συμμετέχουν στον τομέα ευθύνης τους, στην επεξερ−
γασία και υλοποίηση των ΠΟΕΣΕ σύμφωνα με τους
στόχους και τις προτεραιότητες που θέτει η Γ. Δ. Κτηνι−
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ατρικής και σε εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3. Στην επεξεργασία των εθνικών στόχων και προ−
τεραιοτήτων για τη σύνταξη των ΠΟΕΣΕ, μπορεί να
ζητούνται οι απόψεις των επαγγελματικών κλάδων οι
οποίοι δραστηριοποιούνται στους τομείς της υγείας και
καλής διαβίωσης των ζώων και των τροφίμων ζωικής
προέλευσης.
4. Τα ΠΟΕΣΕ του ΥΠΑΑΤ εγκρίνονται από τον Γενικό
Γραμματέα του ΥΠΑΑΤ.
5. Η παρακολούθηση και επιτήρηση της εφαρμογής
των ΠΟΕΣΕ είναι στην ευθύνη της Γενικής Διεύθυν−
σης Κτηνιατρικής στον τομέα της αρμοδιότητάς της, η
οποία συντάσσει σε συνεργασία με τις άλλες Κεντρικές
Αρμόδιες Αρχές της χώρας την ετήσια έκθεση με τα
αποτελέσματα εφαρμογής των ΠΟΕΣΕ καθώς και τυχόν
τροποποιήσεις αυτού για το επόμενο έτος. Η ανωτέρω
έκθεση αποστέλλεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση με ευθύνη
των Κεντρικών Αρμόδιων Αρχών.
Άρθρο 15
Εθνικοί Οδηγοί
1. Οι κλάδοι επιχειρήσεων τροφίμων μπορούν να καταρ−
τίσουν εθνικούς οδηγούς ορθής πρακτικής (ΕΟΟΠ).
2. Με απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής
συστήνεται επιτροπή με εμπειρογνώμονες των Κτηνι−
ατρικών Αρχών του άρθρου 3 του παρόντος, η οποία
αξιολογεί σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου
8 του Καν (ΕΚ) 852/2004, τους Εθνικούς οδηγούς ορθής
πρακτικής και εισηγείται στον Γενικό Γραμματέα του
ΥΠΑΑΤ.
3. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων εγκρίνει τους ΕΟΟΠ και τους
διαβιβάζει στην Επιτροπή.
4. Κατά τους επισήμους ελέγχους που διενεργούν οι
Κτηνιατρικές Αρχές των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων
αξιολογούνται οι διαδικασίες σχετικά με τις ορθές πρα−
κτικές κατά την μεταφορά, τη σφαγή και την θανάτω−
ση των ζώων, ορθές πρακτικές εκτροφής (ΟΠΕ), ορθές
παρασκευαστικές πρακτικές (ΟΠΠ), ορθές πρακτικές
υγιεινής (ΟΠΥ) και το σύστημα HACCP, σύμφωνα με το
άρθρο 4 του Καν (ΕΚ) 854/2004, σε συνεργασία με τις
άλλες Κεντρικές Αρμόδιες Αρχές όπου απαιτείται.
Άρθρο 16
Εθνικά μέτρα για επιχειρήσεις τροφίμων
1. Η λήψη μέτρων για τις εγκαταστάσεις του άρθρου
3 παράγραφος 2 περ. α΄ οι οποίες πληρούν τις προϋ−
ποθέσεις του άρθρου 13 του Καν (ΕΚ) 852/2004 και του
άρθρου 10 του Καν (ΕΚ) 853/2004, προτείνεται στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τον Υπουργό Αγροτικής Ανά−
πτυξης και Τροφίμων, μετά από εισήγηση της Γενικής
Διεύθυνσης Κτηνιατρικής.
2. Η πρόταση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, κοινοποιείται στην Επιτροπή των Ευρωπαϊ−
κών Κοινοτήτων και στα λοιπά κράτη μέλη.
Άρθρο 17
Ανάθεση αρμοδιοτήτων
διεξαγωγής των επισήμων ελέγχων
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Κανονι−
σμού 882/2004, με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων που γνωστοποιείται στην
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Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να ανατίθενται από την
Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής σε φορείς ελέγχου συ−
γκεκριμένα καθήκοντα σχετικά με τους επισήμους ελέγ−
χους και να καθορίζονται οι προϋποθέσεις διενέργειας
των ελέγχων αυτών.
Άρθρο 18
Αρχείο επισήμου ελέγχου –
αυτοελέγχου εγκατάστασης
1. Οι εγκαταστάσεις του άρθρου 3 παράγραφος 2
περ. α΄ του παρόντος, συμπεριλαμβανομένων των αλιευ−
τικών σκαφών, υποχρεούνται να τηρούν βιβλίο επισήμων
ελέγχων θεωρημένο από την αρμόδια Κτηνιατρική Αρχή
της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
2. Στο βιβλίο επισήμων ελέγχων καταχωρούνται υπο−
χρεωτικά η ημερομηνία του επίσημου ελέγχου, το είδος
του ελέγχου, το ονοματεπώνυμο και η υπογραφή του
επίσημου κτηνιάτρου και τα ευρήματα, οι παρατηρήσεις
και οι διορθωτικές ενέργειες του επισήμου ελέγχου.
3. Ο τύπος του βιβλίου επισήμων ελέγχων μπορεί να
καθορίζεται με απόφαση του Γενικού Διευθυντή Κτη−
νιατρικής, μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Κτηνι−
ατρικής Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων, και μπορεί να τηρείται και
σε ηλεκτρονική μορφή.
4. Οι ανωτέρω εγκαταστάσεις, στις οποίες είναι υπο−
χρεωτική η παρουσία επίσημου κτηνιάτρου, καθ’ όλο τον
χρόνο λειτουργίας τους, δεν υποχρεούνται να τηρούν
το βιβλίο επισήμων ελέγχων.
5. Οι ανωτέρω εγκαταστάσεις συμπεριλαμβανομένων
των αλιευτικών σκαφών, υποχρεούται να τηρεί για μια
τριετία τουλάχιστον το αρχείο των επίσημων ελέγχων.
Στο αρχείο αυτό περιλαμβάνονται οι εκθέσεις της διε−
νέργειας των επισήμων ελέγχων και των αποτελεσμά−
των των επίσημων εργαστηριακών αναλύσεων.
6. Οι ανωτέρω εγκαταστάσεις υποχρεούνται να τη−
ρούν αρχείο, για μια τριετία τουλάχιστον, των αυτοε−
λέγχων που διενεργούν οι ίδιες. Στους αυτοελέγχους
αυτούς περιέχονται στοιχεία και πληροφορίες όπως
η ημερομηνία, ο υπεύθυνος, το είδος αυτοελέγχου, τα
αποτελέσματα του αυτοελέγχου, οδηγίες, παρατηρή−
σεις, και τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύ−
σεων του αυτοελέγχου.
7. Με την επιφύλαξη της τήρησης των κοινοτικών δι−
ατάξεων, οι επιχειρήσεις τροφίμων ή οι εγκαταστάσεις
του άρθρου 3 του παρόντος, υποχρεούνται να τηρούν
αρχείο του συστήματος ή των διαδικασιών, ανιχνευ−
σιμότητας που εφαρμόζουν, σε έντυπη ή ηλεκτρονική
μορφή, για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών από την
διάθεση των προϊόντων τους. Για προϊόντα με χρόνο
ελάχιστης διατηρησιμότητας πάνω από τρία (3) έτη, το
αρχείο ανιχνευσιμότητας τηρείται για χρόνο ίσο με το
χρόνο ελάχιστης διατηρησιμότητας αυτών.
Άρθρο 19
Αρχείο επίσημου κτηνιάτρου στο σφαγείο
1. Βιβλίο προσαχθέντων ζώων και εξέτασης αυτών
πριν τη σφαγή
α) Ο επίσημος κτηνίατρος της εγκεκριμένης εγκατά−
στασης του σφαγείου εξετάζει τα προσαχθέντα προς
σφαγή ζώα και καταγράφει αμέσως μετά την εξέταση
αυτή, την διεύθυνση και την επωνυμία του σφαγεί−
ου, την ημερομηνία της εξέτασης, το είδος και τον

αριθμό των ζώων, το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία
του ιδιοκτήτη, τον αριθμό καταχώρησης της μονάδας
εκτροφής, τον αριθμό ενωτίου του ζώου, την ηλικία,
τα αποτελέσματα της κλινικής εξέτασης και τυχόν
άλλες παρατηρήσεις, στο βιβλίο προσαχθέντων ζώων
και εξέτασης αυτών πριν τη σφαγή και στο τέλος
υπογράφει και σφραγίζει.
β) Τα βιβλία προσαχθέντων ζώων και εξέτασης αυτών
πριν τη σφαγή έχουν αριθμημένες σελίδες κατ’ αύξοντα
αριθμό, είναι σφραγισμένα ανά σελίδα και θεωρημένα
στο τέλος με ημερομηνία από τη Κτηνιατρική Αρχή
της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Τα βιβλία κρατούνται
αρχειοθετημένα για τουλάχιστον τρία (3) χρόνια, στο
γραφείο του επισήμου κτηνιάτρου στο σφαγείο.
γ) Απαγορεύονται οι προσθήκες και οι διαγραφές του
περιεχομένου των εντύπων εκτός και αν είναι μονο−
γραφημένες με ημερομηνία και σφραγισμένες από τον
επίσημο κτηνίατρο.
δ) Ο τύπος του βιβλίου, μπορεί να είναι σε έντυπη ή
ηλεκτρονική μορφή και καθορίζεται με απόφαση του
Γενικού Διευθυντή Κτηνιατρικής μετά από εισήγηση
της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας του
ΥΠΑΑΤ.
2. Βιβλίο και Δελτίο κρεοσκοπικών ελέγχων και απο−
τελεσμάτων
α) Ο επίσημος κτηνίατρος της εγκεκριμένης εγκα−
τάστασης του σφαγείου, μετά τη σφαγή, την εκδορά
και τον εκσπλαχνισμό, διενεργεί τον κρεοσκοπικό
έλεγχο των σφαγίων και των σπλάχνων αυτών και
καταγράφει αμέσως τα αποτελέσματα του κρεοσκο−
πικού αυτού ελέγχου καθώς και την ημερομηνία, την
επωνυμία και την διεύθυνση της εγκατάστασης στο
βιβλίο κρεοσκοπιθέντων και κατασχεθέντων ολόκλη−
ρων σφάγιων και σπλάχνων και στο τέλος υπογράφει
και σφραγίζει.
β) Ως προς την αρχειοθέτηση του βιβλίου και τις
αλλαγές στο περιεχόμενο τους εφαρμόζονται τα προ−
βλεπόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.
γ) Η Κτηνιατρική Αρχή των Νομαρχιακών Αυτοδιοική−
σεων συντάσσει μηνιαία δελτία κρεοσκοπικών ελέγχων
και αποτελεσμάτων αυτών, τα οποία αποστέλλει στην
Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας του ΥΠΑΑΤ
σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.
3. Βιβλίο και δελτίο υλικών ειδικού κινδύνου
α) Ο επίσημος κτηνίατρος της εγκεκριμένης εγκατά−
στασης του σφαγείου, μετά τον κρεοσκοπικό έλεγχο,
εποπτεύει την αφαίρεση και καταστροφή των υλικών
ειδικού κινδύνου των σφάγιων. Αμέσως μετά την κατα−
στροφή ακολουθεί η καταγραφή και η βεβαίωση της
καταστροφής στο βιβλίο συλλογής και καταστροφής
υλικών ειδικού κινδύνου, στο οποίο αναφέρεται η επω−
νυμία και η διεύθυνση του σφαγείου, το είδος του σφά−
γιου, το είδος του υλικού ειδικού κινδύνου, η ποσότητα
αυτού, η ημερομηνία, και στο τέλος υπογράφεται και
σφραγίζεται από τον επίσημο Κτηνίατρο.
β) Ως προς την αρχειοθέτηση του βιβλίου και τις
αλλαγές στο περιεχόμενο τους εφαρμόζονται τα προ−
βλεπόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.
γ) Η Κτηνιατρική Αρχή των Νομαρχιακών Αυτοδιοική−
σεων συντάσσει μηνιαία δελτία συλλογής και καταστρο−
φής υλικών ειδικού κινδύνου, τα οποία αποστέλλει στην
Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας του ΥΠΑΑΤ
σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.
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4. Τα βιβλία και τα Δελτία του παρόντος άρθρου, και
οι σφραγίδες τηρούνται και φυλάσσονται με ευθύνη του
επισήμου κτηνιάτρου του σφαγείου.
Άρθρο 20
Δειγματοληψία και ανάλυση
1. Με την επιφύλαξη της τήρησης των κοινοτικών δια−
τάξεων, με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυ−
ξης και Τροφίμων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως καθορίζονται τα του χειρισμού της
σήμανσης των δειγμάτων, της διαδικασίας δειγματο−
ληψίας, της αποστολής των δειγμάτων, των μεθόδων
δειγματοληψίας και ανάλυσης αυτών, όπου απαιτείται,
της επίσημης κράτησης – δέσμευσης και ενδεχομέ−
νως της καταστροφής, της αποδέσμευσης, της ειδικής
μεταχείρισης, όταν απαιτείται, των προϊόντων ζωικής
προέλευσης.
2. Η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ εξα−
σφαλίζει το δικαίωμα των υπευθύνων επιχειρήσεων
τροφίμων, των οποίων τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης
υποβάλλονται σε δειγματοληψία και ανάλυση να ζητούν
συμπληρωματική γνώμη εμπειρογνώμονα.
Συγκεκριμένα:
2.1. Η λήψη και επισήμανση του δείγματος για συ−
μπληρωματική γνώμη διενεργείται από την αρμόδια
Κτηνιατρική αρχή του άρθρου 3 του παρόντος, ταυτό−
χρονα με την δειγματοληψία στα πλαίσια του επισήμου
ελέγχου.
2.2. Η αποστολή του δείγματος σε εργαστήριο δοκιμών
επιλογής της επιχείρησης τροφίμων γίνεται με ευθύνη
της επιχείρησης τροφίμων.
2.3. Το εργαστήριο δοκιμών επιλογής της επιχείρησης
τροφίμων, πληροί τις προδιαγραφές της παραγράφου
2 του άρθρου 12 του Καν (ΕΚ) 882/2004 και του άρθρου
18 του Καν (ΕΚ) 2076/2005.
2.4. Η τήρηση των διαδικασιών της παραγράφου 2 του
παρόντος άρθρου, δεν αναστέλλει την διαδικασία, της
λήψης των άμεσα αναγκαίων μέτρων από τις αρμόδιες
Κτηνιατρικές Αρχές του άρθρου 3 του παρόντος σε
περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
2.5. Η συμπληρωματική γνώμη εμπειρογνώμονα συ−
νεκτιμάται κατά τη λήψη των μέτρων σε περίπτωση
μη συμμόρφωσης που ενδεχομένως λάβει η αρμόδια
Κτηνιατρικής Αρχή του άρθρου 3 του παρόντος.
3. Με την επιφύλαξη της τήρησης των κοινοτικών δια−
τάξεων οι μικροβιολογικές εργαστηριακές εξετάσεις των
τροφίμων ζωικής προέλευσης γίνονται επί δείγματος
χωρίς την λήψη αντιδείγματος. Το υπόλοιπο του εξετα−
σθέντος δείγματος δεν υπόκειται σε επενεξέταση.
Άρθρο 21
Εργαστήρια αναλύσεων
Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, ύστερα από εισήγηση της Γενικής Διεύθυν−
σης Κτηνιατρικής, ορίζονται τα επίσημα εργαστήρια
ανάλυσης των δειγμάτων των επισήμων ελέγχων.
Άρθρο 22
Εθνικά Εργαστήρια Αναφοράς
Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, ύστερα από εισήγηση της Γενικής Διεύθυν−
σης Κτηνιατρικής του Υπουργείου, ορίζονται τα εθνικά
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εργαστήρια αναφοράς και μπορεί, οσάκις απαιτείται, να
ορίζεται ως εθνικό εργαστήριο αναφοράς και εργαστή−
ριο αναφοράς που βρίσκεται σε άλλο κράτος μέλος και
έχει οριστεί ως εργαστήριο αναφοράς από το κράτος
μέλος αυτό.
Άρθρο 23
Διαχείριση κρίσεων
1. Η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καταρτίζει σχέδια,
έκτακτης ανάγκης για την διαχείριση κρίσεων στον το−
μέα των αρμοδιοτήτων της και σύμφωνα με το άρθρο 13
του Καν (ΕΚ) 882/2004 τα οποία τίθενται σε εφαρμογή
με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων.
2. Η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων συνεργάζεται, για
την κατάρτιση σχεδίων έκτακτης ανάγκης με τις άλλες
Κεντρικές Αρμόδιες Αρχές της χώρας όπου αυτό απαι−
τείται και με Δημόσιες Υπηρεσίες και φορείς για την
εφαρμογή των σχεδίων έκτακτης ανάγκης.
Άρθρο 24
Μεταφορά ζώντων ζώων
και τροφίμων ζωικής προέλευσης
1. Στα μεταφορικά μέσα τροφίμων ζωικής προέλευσης
στο εσωτερικό της Χώρας εφαρμόζονται οι διατάξεις
της υπ’ αριθμ. 306176/1991 (Β΄474) υπουργικής απόφασης
όπως τροποποιήθηκε από την υπ’ αριθμ. 323936/1991 (Β΄
577) Υπουργική απόφαση και στις διεθνείς μεταφορές
η υπ’ αριθμ. 54477/2598/2003 (Β΄ 1399) κοινή υπουργική
απόφαση.
2. Στην εκτροφή, μεταφορά και τη σφαγή ή την θα−
νάτωση των ζώντων ζώων εφαρμόζονται οι κοινοτικές
διατάξεις ιδία των Καν. (ΕΚ) αριθμ. 1255/1997 (L. 174/1)
και 411/1998 (L. 52/8) του Συμβουλίου και οι διατάξεις του
π.δ/τος 344/1997 (Α΄ 233) «Προστασία των ζώων κατά τη
μεταφορά» και του π.δ/τος 327/1996 (Α΄ 221) «Προστασία
των ζώων κατά τη σφαγή ή τη θανάτωσή τους», του
π.δ/τος 179/1998 (Α΄ 133) «Θέσπιση στοιχειωδών κανόνων
για την προστασία των μόσχων στις εκτροφές», του
π.δ/τος 215/2003 (Α΄ 181) «Θέσπιση στοιχειωδών κανόνων
για την προστασία των χοίρων στις εκτροφές», του
π.δ/τος 216/2003 (Α΄ 181) «Θέσπιση στοιχειωδών κανό−
νων για την προστασία των ωοπαραγωγών ορνίθων»
και του π.δ/τος 374/2001 (Α΄ 251) «προστασία των ζώων
στα εκτροφεία».
Άρθρο 25
Περιοχές − Ζώνες παραγωγής
ή μετεγκατάστασης ζώντων δίθυρων μαλακίων
1. Με απόφαση του Νομάρχη καθορίζονται και τροπο−
ποιούνται κατά τη θέση, την έκταση και τα όρια, οι
περιοχές − ζώνες παραγωγής ή μετεγκατάστασης των
ζώντων δίθυρων μαλακίων, μετά από εισήγηση της
Κτηνιατρικής Αρχής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσε−
ων, την σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας Αλιείας των
Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και της τοπικής Λιμενικής
Αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται, χωρίς καθυστέ−
ρηση, στη Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
με φροντίδα της Κτηνιατρικής Αρχής της Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης.
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2. Με απόφαση του Νομάρχη κατατάσσονται οι πε−
ριοχές − ζώνες αυτές σε κατηγορίες Α, Β και Γ, σύμ−
φωνα με το Κανονισμό αριθμ. 854/2004/ΕΚ. μετά από
εισήγηση της Κτηνιατρικής Αρχής της Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης, και η απόφαση αυτή κοινοποιείται στους
ενδιαφερόμενους.
3. Η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καταρτίζει τον εθνι−
κό κατάλογο περιοχών – ζωνών παραγωγής και μετε−
γκατάστασης ζώντων δίθυρων μαλακίων και ενημερώνει
αυτόν ανελλιπώς.
4. Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Νομαρχιακής Αυτο−
διοίκησης, με απόφασή της, καταρτίζει και εφαρμόζει
σχέδια των δειγματοληψιών των δίθυρων μαλακίων,
εντός του πλαισίου των προτεραιοτήτων και των κα−
τευθυντηρίων γραμμών του Υπουργείου Αγροτικής Ανά−
πτυξης και Τροφίμων.
5. Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, συ−
ντάσσει τις κατευθυντήριες γραμμές του συστήματος
επιτήρησης των περιοχών − ζωνών παραγωγής των
ζώντων διθύρων μαλακίων συμπεριλαμβανομένης της
δειγματοληψίας. Προς τούτο λαμβάνει υπ’ όψιν της:
Α) τα αποτελέσματα της επιτήρησης των περιοχών −
ζωνών παραγωγής παρελθόντων ετών
Β) τις προτάσεις των Εθνικών Εργαστηρίων Αναφοράς
και του Εργαστηρίου Θαλάσσιων Τοξικών Μικροφυκών
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και
Γ) τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Άρθρο 26
Εκπαίδευση προσωπικού επισήμων ελέγχων
1. Το προσωπικό επισήμων ελέγχων του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και των Νομαρχι−
ακών Αυτοδιοικήσεων υποχρεούται να συμμετέχει σε
αρχική εκπαίδευση όσον αφορά στους επίσημους ελέγ−
χους και σε διαρκή επιμόρφωση για τις νέες εξελίξεις
στα καθήκοντά του αυτά.
2. Τα προγράμματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης
του προσωπικού επισήμων ελέγχων της προηγούμενης
παραγράφου, καταρτίζονται από τη Γενική Διεύθυνση
Κτηνιατρικής του Υπουργείου αυτού. Η Γενική Διεύθυνση
Κτηνιατρικής μπορεί, εφόσον απαιτείται, να συνεργάζε−
ται για την υλοποίηση των προγραμμάτων εκπαίδευσης
με αρμόδιες Δημόσιες Υπηρεσίες.
3. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων καθορίζονται θέματα που αφορούν τους
όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία υλοποίησης
των προγραμμάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, την
αξιολόγηση των εκπαιδευομένων και το ειδικό μητρώο
των εκπαιδευτών.
Άρθρο 27
Αμοιβαία Διοικητική Συνδρομή – Κοινοτικοί Έλεγχοι
1. Η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ορίζεται φορέας –
σύνδεσμος για την παροχή αμοιβαίας διοικητικής συν−
δρομής και συνεργασίας, στον τομέα αρμοδιότητάς
της, με την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και
τους αντίστοιχους φορείς – συνδέσμους των άλλων
κρατών μελών, σύμφωνα με τον τίτλο IV του Καν (ΕΚ)
882/2004.

2. Η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κοινοποιεί στην
Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και στα λοιπά
κράτη μέλη πληροφορίες που αφορούν: τις αρμόδι−
ες Κτηνιατρικές Αρχές της χώρας, τους υπευθύνους
αυτών, καθώς και κάθε στοιχείο για την επικοινωνία
(ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνα,
τηλεομοιοτυπία).
3. Οι επίσημοι Κτηνίατροι των Κτηνιατρικών Αρχών
του άρθρου 3 του παρόντος, μπορούν όταν ζητείται από
την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων να συμμετέ−
χουν ως εμπειρογνώμονες σε κοινοτικούς ελέγχους που
διενεργούνται σε κράτη μέλη ή σε τρίτες χώρες.
Άρθρο 28
Διοικητική συνεργασία
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και
Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
μπορεί να ρυθμίζονται τα της συνεργασίας των Υπη−
ρεσιών των Υπουργείων αυτών στις εισαγωγές ζώων
και προϊόντων ζωικής προέλευσης.
Άρθρο 29
Κυρώσεις
1. Στις επιχειρήσεις τροφίμων και στους υπευθύνους
αυτών, επιβάλλονται οι διοικητικές και ποινικές κυρώσεις
του άρθρου 23 του ν. 248/1914 (Α΄ 110) όπως το άρθρο
αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 13 παράγραφος 2
του ν. 2538/1997 (Α΄ 242), συμπληρώθηκε με το άρθρο 15
του ν. 2732/1999 (Α΄ 154) και ισχύει, για τις παραβάσεις
των Κανονισμών του άρθρου 1 του παρόντος.
2. Στις επιχειρήσεις τροφίμων επιβάλλονται, οι διοικη−
τικές κυρώσεις για τις λοιπές παραβάσεις των Κανονι−
σμών του άρθρου 1 του παρόντος ως ακολούθως:
2.1. Σε περίπτωση άρνησης ή παρακώλυσης διενέρ−
γειας επισήμου ελέγχου από τους υπευθύνους επιχειρή−
σεων τροφίμων κατ’ εξακολούθηση επιβάλλεται ανα−
στολή ή ανάκληση της έγκρισης της εγκατάστασης της
επιχείρησης τροφίμων.
2.2. Σε περίπτωση που κατά τον επίσημο έλεγχο και
τον πρόσθετο έλεγχο, διαπιστωθούν ευρήματα όπως:
α. μη συμμόρφωση προς τα γνωστοποιηθέντα ενδε−
δειγμένα διορθωτικά μέτρα
β. ελλιπής τεκμηρίωση διαδικασιών σχετικά με τα συ−
στήματα HACCP, Ορθής Πρακτικής Υγιεινής (ΟΠΥ) και
Ορθής Παρασκευαστικής Πρακτικής (ΟΠΠ)
γ. ανεπαρκής εφαρμογή συστήματος ανιχνευσιμότητας
επιβάλλεται, για κάθε περίπτωση, χρηματικό πρόστι−
μο χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ έως δέκα χιλιάδες
(10.000) ευρώ.
2.3. Σε περίπτωση που κατά τον επίσημο έλεγχο, δι−
απιστωθούν ευρήματα όπως:
α. μη τήρηση των όρων έγκρισης εγκατάστασης
β. διάθεση στην αγορά, μη ασφαλών τροφίμων ζωικής
προέλευσης
γ. παραβάσεις σχετικά με το άρθρο 5 του Καν (ΕΚ)
853/2004
δ. μη εφαρμογή συστήματος HACCP
ε. μη εφαρμογή συστήματος ανιχνευσιμότητας
ζ. μη τήρηση των απαιτήσεων του άρθρου 19 του Καν
(ΕΚ) 178/2002
επιβάλλεται, για κάθε περίπτωση, χρηματικό πρόστιμο
από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ έως διακόσιες χιλιάδες
(200.000) ευρώ.
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2.4 Σε περίπτωση που κατά τον επίσημο έλεγχο δια−
πιστωθούν ευρήματα όπως
α. Έλλειψη έγκρισης εγκατάστασης
β. Παραγωγή και διάθεση τροφίμων ζωικής προέλευ−
σης, τα οποία ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για την
Δημόσια Υγεία και οδηγούν στην ανάγκη λήψης άμεσων
μέτρων από τις Αρμόδιες Κτηνιατρικές αρχές.
γ. Περιπτώσεις υποτροπών παραβάσεων της παρα−
γράφου 2.2. του παρόντος άρθρου.
Επιβάλλεται, για κάθε περίπτωση, χρηματικό πρόστιμο
διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ έως ενός εκατομ−
μυρίου (1.000.000) ευρώ.
3. Οι διοικητικές κυρώσεις της παραγράφου 2.2. και
2.3. του παρόντος άρθρου, επιβάλλονται στην επιχεί−
ρηση τροφίμων από το όργανο και τις διαδικασίες, που
προβλέπει το άρθρο 23 Α΄ διοικητικές κυρώσεις παρά−
γραφοι 8, 9 και 10 του άρθρου 23 του ν. 248/14 (Α΄ 110)
όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο
13 παράγραφος 2 του ν. 2538/1997 (Α΄ 242).
4. Οι διοικητικές κυρώσεις της παραγράφου 2.4. του
παρόντος άρθρου επιβάλλονται με απόφαση της Γενι−
κής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής, μετά από εισήγηση της
Κτηνιατρικής Αρχής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων,
η οποία την βεβαιώνει. Η απόφαση επιβολής της Διοικη−
τικής κύρωσης κοινοποιείται από την Κ.Α. των Ν.Α. στην
επιχείρηση τροφίμων με αποδεικτικό παραλαβής.
4.1. Η επιχείρηση τροφίμων στην οποία επιβάλλεται
η διοικητική κύρωση δύναται να υποβάλλει ένσταση
σε σχέση με το ύψος του χρηματικού προστίμου που
της έχει επιβληθεί εντός δύο (2) ημερών στο Γενικό
Γραμματέα του ΥΠΑΑΤ η οποία κατατίθεται στη Γενική
Διεύθυνση Κτηνιατρικής.
4.2. Ο Γενικός Γραμματέας του ΥΠΑΑΤ αποφαίνεται
οριστικά σχετικά με την ένσταση της επιχείρησης τρο−
φίμων.
5. Τα πρόστιμα της παραγράφου 2.4 του παρόντος
άρθρου αποτελούν έσοδα του Κεντρικού Ταμείου Γε−
ωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών και εισπράττονται
σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα περί εισπράξεων
δημοσίων εσόδων (ΚΕΔΕ).
6. Η διάταξη του άρθρου 23 παρ. 5 του ν. 248/1914
εφαρμόζεται αναλόγως και στις παραβάσεις που δια−
πιστώνονται κατά τις επιθεωρήσεις που διενεργούν στη
Χώρα οι κοινοτικοί εμπειρογνώμονες για την εφαρμογή
των κοινοτικών διατάξεων.
7. Ως υπεύθυνος επιχείρησης τροφίμων, κατ’ άρθρο
3 παρ. 3 του Καν. (ΕΚ) αριθμ. 178/2002, είναι τα φυσικά
πρόσωπα στις ατομικές επιχειρήσεις, οι ομόρρυθμοι
εταίροι στις προσωπικές εταιρείες, οι διαχειριστές στις
εταιρείες περιωρισμένης ευθύνης και στους συνεται−
ρισμούς και οι διευθύνοντες σύμβουλοι στις ανώνυμες
εταιρείες και γενικά τα πρόσωπα που ασκούν τη διοί−
κηση στην ανώνυμη εταιρεία.
Άρθρο 30
Καταργούμενες διατάξεις
1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος
καταργούνται:
Οι διατάξεις των:
− π.δ. 410/1994 (Α΄ 231) «Υγειονομικοί όροι παραγωγής
και διάθεσης στην αγορά νωπού κρέατος σε συμμόρφω−
ση προς τις οδηγίες 91/497/ΕΟΚ, 91/498/ΕΟΚ (άρθρα 1, 4,
7) και 92/120/ΕΟΚ (άρθρα 2, 3 και 4) του Συμβουλίου»,
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− π.δ. 291/1996 (Α΄ 201) «Υγειονομικοί όροι για την πα−
ραγωγή και εμπορία νωπού κρέατος πουλερικών σε
συμμόρφωση προς την οδηγία 92/116/ΕΟΚ του Συμβου−
λίου»,
− π.δ. 181/1996 (Α΄ 136) «Υγειονομικός έλεγχος νωπών
κρεάτων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 72/461/ΕΟΚ
του Συμβουλίου»
− π.δ. 599/1985 «Υγειονομικοί όροι που πρέπει να πλη−
ρούν τα νωπά κρέατα τα οποία αποστέλλονται από
κράτη μέλη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΚ) ή εισά−
γονται από τρίτες χώρες στην Ελλάδα»,
− π.δ. 204/1996 (Α΄ 162) «Υγειονομικοί όροι που πρέπει
να πληρούν τα προϊόντα με βάση το κρέας και ορισμένα
άλλα προϊόντα ζωικής προέλευσης στην εγχώρια παρα−
γωγή και στις συναλλαγές της χώρας με άλλα κράτη
μέλη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΚ) σε συμμόρφωση
προς τις οδηγίες του Συμβουλίου 92/5/ΕΟΚ (άρθρα 1
και 3), 92/45/ΕΟΚ (άρθρο 14 παρ. 3), 92/116/ΕΟΚ (άρθρο 1
παρ. 1), 92/188/ΕΟΚ (άρθρο 17 παρ. 2), 92/120/ΕΟΚ (άρθρα
1 και 2 παρ. 1) και άλλες διατάξεις»,
− π.δ. 306/1980 (Α΄ 86) «περί όρων τεμαχισμού νωπού
κρέατος και ελέγχου των εργαστηρίων τεμαχισμού,
αποστεώσεως και παρασκευής μιττωτού».
− Υπουργική απόφαση 373410/1995 (Β΄ 579) «εισαγωγή
τεμαχισμένων κρεάτων από ορισμένες τρίτες χώρες ή
περιοχές αυτών».
− τα άρθρα 19 και 20 του β.δ. 30 }11}6.12.1940 (Α΄ 419)
«περί επιθεωρήσεως σφαγίων».
− π.δ. 485/1985 (Α΄ 175) Τροποποίηση και συμπλήρωση
του π.δ/τος 1124/1981 (Α΄ 277) «περί υγειονομικών όρων,
τους οποίους πρέπει να πληρούν κρεατοσκευάσματα
εισαγόμενα εις την Ελλάδα εκ κρατών μελών των Ευ−
ρωπαϊκών Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 277/τ.Α΄/1981) και σφράγιση
νωπών κρεάτων και άλλες διατάξεις,
− π.δ. 162/1990 (Α΄ 60) «Όροι υγιεινής στις γεωργικές
εκμεταλλεύσεις παραγωγής γάλακτος και καθορισμός
του τρόπου με τον οποίο ελέγχεται η τήρηση του ση−
μείου πήξης του νωπού γάλακτος σε συμμόρφωση προς
την οδηγία 89/362/ΕΟΚ της Επιτροπής και την οδηγία
89/384/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινο−
τήτων»,
− π.δ. 851/1980 (Α΄ 212) περί ποιοτικής κατατάξεως και
σημάνσεως των ωών, συστάσεως και λειτουργίας κέ−
ντρων ωοσκοπήσεως και συσκευασίας υγειονομικού
και ποιοτικού ελέγχου αυτών και περί των προϊόντων
των ωών.
− π.δ. 443/1991 (Α΄ 163) «Προδιαγραφές υγείας και υγι−
εινής όσον αφορά την παραγωγή και τη διάθεση στην
αγορά των προϊόντων αυγών σε συμμόρφωση προς τις
οδηγίες 89/437/ΕΟΚ και 89/662/ΕΟΚ (άρθρο 12 παρ. 8
και 13 παρ. 5) του Συμβουλίου»,
− π.δ. 412/1994 (Α΄ 232) «Υγειονομικοί όροι που διέ−
πουν την παραγωγή και τη διάθεση στην αγορά ζώντων
δίθυρων μαλακίων και αλιευτικών προϊόντων σε συμ−
μόρφωση προς τις οδηγίες 91/492/ΕΟΚ, 91/493/ΕΟΚ και
92/48/ΕΟΚ του Συμβουλίου»,
− π.δ. 110/1999 (Α΄ 114) τροποποίηση διατάξεων του
π.δ. 412/1994 (Α΄ 232) σε συμμόρφωση προς την οδηγία
97/61 του Συμβουλίου,
− π.δ. 331/1997 (Α΄ 229) τροποποίηση και συμπλήρωση
διατάξεων του π.δ. 412/1994 (Α΄ 232) σε συμμόρφωση
προς την οδηγία 95/71 του Συμβουλίου,
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− π.δ. 786/1978 (Α΄ 182) Περί της Κτηνιατρικής επιθεω−
ρήσεως νωπών, κατεψυγμένων και λοιπών συντετηρη−
μένων εδωδίμων αλιευμάτων,
− π.δ. 290/1992 (Α΄ 148) τροποποίηση διατάξεων του π.δ.
786/1978 Περί της Κτηνιατρικής επιθεωρήσεως νωπών,
κατεψυγμένων και λοιπών συντετηρημένων εδωδίμων
αλιευμάτων (Α΄ 182),
− β.δ. 768/1968 «Περί όρων τεμαχισμού, αποψύξεως
και επεξεργασίας κατεψυγμένων ιχθύων και επανακα−
ταψύξεως αυτών»
− β.δ. 258/1969 περί όρων αποψύξεως και επεξεργασίας
νωπών και κατεψυγμένων μαλακίων και μαλακοστράκων
και επανακαταψύξεως αυτών.
− π.δ. 119/1997 (Α΄ 108) «Όροι υγειονομικού ελέγχου
που διέπουν τις συναλλαγές μεταξύ της Ελλάδος και
των άλλων κρατών μελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
και τις εισαγωγές από τρίτες χώρες νωπών κρεάτων
πουλερικών σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 91/491/
ΕΟΚ, 92/116/ΕΟΚ (άρθρο 2 παρ. 4) και 93/121/ΕΟΚ του
Συμβουλίου. Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 56/1995 (Α΄
45) και 11/1995/ (Α΄ 5) σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες
92/118/ΕΟΚ και 94/71/ΕΟΚ του Συμβουλίου»,
− π.δ. 11/1995 (Α΄ 5) «Υγειονομικοί όροι σχετικά με την
παραγωγή και διάθεση στην αγορά του κρέατος των
κουνελιών και του κρέατος των εκτρεφομένων θηρα−
μάτων, τη θανάτωση των αγρίων θηραμάτων και τη
διάθεση στην αγορά του κρέατος αυτών, σε συμμόρ−
φωση προς τις οδηγίες 91/495/ΕΟΚ και 92/45/ΕΟΚ του
Συμβουλίου»,
− π.δ. 56/1995 (Α΄ 45) «Συμμόρφωση της Ελληνικής νο−
μοθεσίας προς τις οδηγίες 92/46/ΕΟΚ και 92/47/ΕΟΚ
του Συμβουλίου, περί των υγειονομικών κανόνων που
διέπουν την παραγωγή και εμπορία γάλακτος και προϊ−
όντων με βάση το γάλα»,
− π.δ. 252/2002 (Π΄224) τροποποίησης συμπλήρωση
διατάξεων του π.δ. 46/95 συμμόρφωση της Ελληνικής
Νομοθεσίας προς τις οδηγίες 92/46/ΕΟΚ και 92/47/ΕΟΚ
του Συμβουλίου περί των υγειονομικών κανόνων που
διέπουν την παραγωγή και εμπορία γάλακτος και προϊ−
όντων με βάση το γάλα,
− π.δ. 289/1997 (Α΄ 210) «Περί καθορισμού των υγει−
ονομικών κανόνων για την παραγωγή και τη διάθεση

στην αγορά κιμάδων και παρασκευασμάτων κρέατος
ως και συμπλήρωση διατάξεων του π.δ/τος 11/1995
(Α΄ 5) σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβου−
λίου 94/65/ΕΚ»,
− το παράρτημα ΙΙ του π.δ. 297/1997 (Α΄ 213) « καθορι−
σμός των όρων υγειονομικού ελέγχου και των υγειονο−
μικών όρων που διέπουν το εμπόριο και τις εισαγωγές
ορισμένων προϊόντων ζωικής προέλευσης σε συμμόρ−
φωση προς την οδηγία 92/118/ΕΟΚ του Συμβουλίου και
τροποποίηση των π.δ. 243/1993 (Α΄ 107) και 420/1993
(Α΄ 179).
− τα άρθρα 16, 17 και 18 του π.δ. 40/1977 (Α΄ 18) «περί
την κτηνιατρικής επιθεωρήσεως των σφαγίων ζώων και
προϊόντων ζωικής προελεύσεως».
2. Μέχρι την έναρξη ισχύος των εκτελεστικών του
παρόντος διατάγματος υπουργικών αποφάσεων, εφαρ−
μόζονται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
Άρθρο 31
Γενική εξουσιοδότηση
Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων μπορεί να ρυθμίζεται κάθε ειδικό θέμα ή
θέματα τοπικού χαρακτήρα και τεχνικές λεπτομέρειες
για την εφαρμογή του παρόντος διατάγματος.
Άρθρο 32
Έναρξη ισχύος
Το παρόν διάταγμα αρχίζει να ισχύει από την δημο−
σίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος
προεδρικού διατάγματος.
Αθήνα, 30 Απριλίου 2007
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΦΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

ΑΛ. ΚΟΝΤΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1

23104 23956
210 4135228
2610 638109
26510 87215
25310 22858

ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο
ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13
ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2
ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1

2410 597449
26610 89122
2810 300781
22510 46654

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπηη μμορφή
ρφή
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 €, προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μμορφή
ρφή DVD/CD
Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

Β΄

300 €

Γ΄

50 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

Δ΄

110 €

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α.Α.Π.

110 €

30 €

−

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

−

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

30 €

−

Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.

−

−

100 €

40 €

15 €

80 €
−

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.
• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή Μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή Μορφή

Α΄

225 €

190 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Δωρεάν

Β΄

320 €

225 €

Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.

2.250 €

645 €

Γ΄

65 €

Δωρεάν

Δ.Δ.Σ.

225 €

95 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Δωρεάν

Α.Σ.Ε.Π.

70€

Δωρεάν

Δ΄

160 €

80 €

Ο.Π.Κ.

−

Δωρεάν

Α.Α.Π.

160 €

80 €

Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π.

−

450 €

Ε.Β.Ι.

65 €

33 €

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,
πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.
* Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία
Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34,
Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
* Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.
* Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο−
πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).
* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.
Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.
Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

*01000950305070016*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr – e-mail: webmaster@et.gr

