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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 Κοινοβου−
λίου και του Συμβουλίου και εναρμόνιση της Οδη−
γίας 2004/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου.
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ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 178/2002 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
28ης Ιανουαρίου 2002, «για τον καθορισμό των γενικών 
αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, 
για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την ασφάλεια 
των τροφίμων και τον καθορισμό των διαδικασιών σε 
θέματα ασφάλειας των τροφίμων».

2. Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 852/2004 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
29ης Απριλίου 2004, «για την υγιεινή των τροφίμων».

3. Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 853/2004 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
29ης Απριλίου 2004, «για τον καθορισμό ειδικών κανό−
νων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης». 

4. Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 
854/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ−
βουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, «για τον καθορισμό 
ειδικών διατάξεων για την οργάνωση των επισήμων 
ελέγχων στα προϊόντα ζωικής προέλευσης που προο−
ρίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο».

5. Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 
882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ−
βουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, «για τη διενέργεια επι−
σήμων ελέγχων της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία 
περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες 
για την υγεία και τη καλή διαβίωση των ζώων».

6. Την Οδηγία 2004/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου−
λίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, «για 
την κατάργηση ορισμένων οδηγιών σχετικών με την 

υγιεινή των τροφίμων και τους υγειονομικούς όρους 
για την παραγωγή και διάθεση στην αγορά ορισμένων 
προϊόντων ζωικής προέλευσης που προορίζονται για 
ανθρώπινη κατανάλωση και για την τροποποίηση των 
Οδηγιών 89/662/ΕΚ και 92/118/ΕΟΚ του Συμβουλίου και 
της Απόφασης 95/408/ΕΚ του Συμβουλίου».

7. Τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 1935/2004 του Ευ−
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης 
Οκτωβρίου 2004, σχετικά με τα υλικά και αντικείμενα 
που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα.

8. Τις διατάξεις του ν. 2741/1999 «Ενιαίος Φορέας Ελέγ−
χου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας 
του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 37 του ν. 3066/2002 (Φ.Ε.Κ. 
252 Α΄) και το άρθρο 11 του ν. 3438/2006 (Φ.Ε.Κ. 33 Α΄) 
και ισχύει και ιδίως τις διατάξεις των άρθρων 1, 4 και 
5 αυτού.

9. Τις διατάξεις του π.δ. 223/2000 «Οργανισμός του 
Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων», (Φ.Ε.Κ. 192 Α΄).

10. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 349/11.2.2005 Κοινής 
Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, 
Ανάπτυξης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ορι−
σμός σημείου επαφής για την Επιτροπή του Κώδικα 
Τροφίμων», (Φ.Ε.Κ. 183 Β΄).

11. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 18386/2005 Κοινής Από−
φασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και 
Ανάπτυξης «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή 
του άρθρου 50 του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 178/2002 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών 
αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, 
για την ίδρυση τη Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια 
των Τροφίμων και τον καθορισμό των διαδικασιών σε 
θέματα ασφάλειας των τροφίμων» (Φ.Ε.Κ. 1745 Β΄).

12. Τις διατάξεις του ν. 1338/1983 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 34), όπως 
ισχύει και ιδίως των άρθρων 1 και 2 αυτού.

13. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του ν. 1558/1985 «Κυ−
βέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», όπως προστέθηκε 
με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 και αντικαταστάθηκε 
με το άρθρο 1 του ν. 2469/1997, όπως κωδικοποιήθηκαν 
με το π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98 Α΄).

14. Τις διατάξεις του ν. 2218/1994 «Ίδρυση της Νομαρ−
χιακής Αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για την 
πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την περιφέρεια και άλ−
λες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 90 Α΄).
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15. Τις διατάξεις του ν. 2240/1994 «Συμπλήρωση δι−
ατάξεων για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες 
διατάξεις», (Φ.Ε.Κ. 153 Α΄).

16. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνω−
ση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για 
την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 
107 Α΄).

17. Τις διατάξεις του π.δ. 30/1996 «Κώδικας Νομαρχι−
ακής Αυτοδιοίκησης» (Φ.Ε.Κ. 21 Α΄).

18. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2946/2001 «Υπαί−
θρια Διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων».

19. Τις διατάξεις του ν. 4328/1929 «Περί συστάσεως 
Γενικού Χημείου του Κράτους».

20. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2343/1995 «Ανα−
διοργάνωση υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών 
και άλλες διατάξεις».

21. Τις διατάξεις του π.δ. 27/1996 «Συγχώνευση των 
Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και 
Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» 
(Φ.Ε.Κ. 19 Α΄), όπως ισχύει μετά την έκδοση του π.δ. 
122/2004 (Φ.Ε.Κ. 85 Α΄).

22. Τις διατάξεις του π.δ. 95/2000 «Περί οργανισμού 
Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας» (Φ.Ε.Κ. 76 Α΄), όπως 
τροποποιήθηκε με το π.δ. 299/2000 (Φ.Ε.Κ. 240 Α΄) και 
ισχύει.

23. Τις διατάξεις του π.δ. 402/1988 «Οργανισμός Υπουρ−
γείου Γεωργίας», όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 35/1992 
(Φ.Ε.Κ. 17 Α΄) και ισχύει.

24. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 487/4.10.2000 Απόφα−
σης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Δικαιοσύνης «περί υγιεινής των τροφίμων σε συμμόρφω−
ση με την προς την οδηγία 93/43/ ΕΟΚ του Συμβουλίου» 
(Φ.Ε.Κ. 1219Β΄).

25. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 34258/7.3.2002 Κοινής 
Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης, Εθνικής Οικο−
νομίας και Οικονομικών και Δικαιοσύνης, (Φ.Ε.Κ. 355Β΄) 
«Πρόσθετα μέτρα που αφορούν τον επίσημο έλεγχο των 
τροφίμων, σε συμμόρφωση με την οδηγία 93/99 ΕΟΚ 
του Συμβουλίου της 29ης Οκτωβρίου 1993.».

26. Τις διατάξεις της Κοινής Απόφασης Β3−32/26.3.2003 
των Υπουργών Ανάπτυξης και Γεωργίας για τη «Ρύθμιση 
θεμάτων που αναφέρονται στην έννοια της φάσης της 
πρώτης μεταποίησης και στην οργάνωση και συντονι−
σμό του συστήματος ελέγχου από τις υπηρεσίες του 
Υπουργείου Γεωργίας και του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου 
Τροφίμων» (Φ.Ε.Κ. 386Β΄).

27. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 106/22.4.2003 Κοινής 
Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Γεωργίας 
«Έναρξη ισχύος της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του 
ν. 2741/1999» (Φ.Ε.Κ. 537 Β΄).

28. Την υπ’ αριθμ. Υ1/10.3.2004 Απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Μεταβολή τίτλων Υπουργείων και καθορισμός 
της σειράς τάξης των Υπουργείων» (Φ.Ε.Κ. 513 Β΄).

29. Την Υγειονομική Διάταξη υπ’ αριθμ. ΑΙβ/8577/83 
«Περί υγειονομικού ελέγχου και αδειών ίδρυσης και 
λειτουργίας των εγκαταστάσεων επιχειρήσεων υγει−
ονομικού ενδιαφέροντος, καθώς και των γενικών και 
ειδικών όρων ιδρύσεως και λειτουργίας των εργαστη−
ρίων και καταστημάτων τροφίμων ή/και ποτών», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

30. Την Κοινή υπουργική απόφαση Υ2/2600/2001 «Ποι−
ότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης» (Φ.Ε.Κ. 
892Β΄).

31. Την ΥΑ αριθμ. 1929/26.1.2006 «Ποιοτικός έλεγχος 
εισαγομένων − εξαγομένων και διακινουμένων στην εγ−
χώρια αγορά, νωπών, μεταποιημένων − επεξεργασμένων 
και κατεψυγμένων γεωργικών προϊόντων φυτικής προ−
έλευσης» (Φ.Ε.Κ. 73 Β΄).

32. Την ΥΑ Α2/1.6.2005 «Συμπληρωματικά μέτρα για τον 
έλεγχο της διακίνησης− εμπορίας χοιρινού κρέατος και 
προϊόντων αυτού στην εγχώρια αγορά» (Φ.Ε.Κ. 739 Β΄).

33. Την υπ’ αριθμ. 121/23.5.2003 Κοινή Απόφαση των 
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, 
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Ανάπτυξης 
«Ρύθμιση επιμέρους ζητημάτων που αφορούν την κα−
τάσχεση τροφίμων και τη διαδικασία υποβολής ενστά−
σεων» (Φ.Ε.Κ. 685 Β΄).

34. Την υπ’ αριθμ. 114/6.5.2003 Κοινή Απόφαση των 
Υπουργών Ανάπτυξης και Οικονομίας και Οικονομικών 
«Εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΦΕΤ 
περί επιβολής προστίμων και διαδικασία επιβολής προ−
στίμων του άρθρου 5 παρ. 8 του ν. 2741/1999 «Ενιαίος 
Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 
19 του άρθρου 37 του ν. 3066/2002» (Φ.Ε.Κ. 579 Β΄).

35. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 088/13.3.2006 Κοι−
νής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικο−
νομικών, Ανάπτυξης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ−
γύης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ορι−
σμός Κεντρικών Αρμοδίων Αρχών για την οργάνωση 
επισήμων ελέγχων κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του 
Κανονισμού (ΕΚ) 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου−
λίου και Συμβουλίου της 29 Απριλίου 2004, καθώς και 
των Κανονισμών 852/2004, 853/2004 και 854/2004 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» (Φ.Ε.Κ. 
175 Β΄).

36. Την ανάγκη έκδοσης συμπληρωματικών μέτρων 
εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 178/2002, 
852/2004, 853/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοι−
νοβουλίου και του Συμβουλίου και εναρμόνιση της Οδη−
γίας 2004/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου.

37. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού και του προυπολογισμού του 
Ε.Φ.Ε.Τ., αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός

Με την παρούσα καθορίζονται τα αναγκαία συμπλη−
ρωματικά μέτρα εφαρμογής: Α΄) του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ 
αριθμ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, «για τον καθορι−
σμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας 
για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής 
για την ασφάλεια των τροφίμων και τον καθορισμό 
των διαδικασιών σε θέματα ασφάλειας των τροφίμων», 
Β΄) του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 852/2004 του Ευ−
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης 
Απριλίου 2004, «για την υγιεινή των τροφίμων», γ) του 
Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 
2004, «για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για 
τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης», δ) του Κανονισμού 
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(ΕΚ) υπ’ αριθμ. 854/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, «για τον 
καθορισμό ειδικών διατάξεων για την οργάνωση των 
επισήμων ελέγχων στα προϊόντα ζωικής προέλευσης 
που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο» 
και ε) του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 882/2004 του Ευ−
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης 
Απριλίου 2004, «για τη διενέργεια επισήμων ελέγχων 
της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών 
και τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία και 
τη καλή διαβίωση των ζώων» και γίνεται συμμόρφωση 
της Εθνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 2004/41/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
21ης Απριλίου 2004, «για την κατάργηση ορισμένων οδη−
γιών σχετικών με την υγιεινή των τροφίμων και τους 
υγειονομικούς όρους για την παραγωγή και διάθεση 
στην αγορά ορισμένων προϊόντων ζωικής προέλευσης 
που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση και για 
την τροποποίηση των Οδηγιών 89/662/ΕΚ και 92/118/
ΕΟΚ του Συμβουλίου και της Απόφασης 95/408/ΕΚ του 
Συμβουλίου».

Άρθρο 2
Κεντρικές Αρμόδιες Αρχές

1. Για την εφαρμογή των Κανονισμών του άρθρου 1 
της παρούσας, ως Κεντρικές Αρμόδιες Αρχές νοούνται 
ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.) και το 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σύμ−
φωνα με το άρθρο 1 της Κοινής Υπουργικής απόφασης 
088/2006 «Ορισμός Κεντρικών Αρμοδίων Αρχών για την 
οργάνωση των επισήμων ελέγχων κατ’ εφαρμογή των 
διατάξεων του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 882/2004 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
29ης Απριλίου 2004, καθώς και των Κανονισμών (ΕΚ) υπ’ 
αριθμ. 852/2004, 853/2004 και 854/2004 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» (Φ.Ε.Κ. 175Β΄).

2. Σε εφαρμογή των Κανονισμών του άρθρου 1 της 
παρούσας απόφασης και της Κοινής Υπουργικής Από−
φασης Β3−32/2003 των Υπουργών Ανάπτυξης και Γεωρ−
γίας για τη «Ρύθμιση θεμάτων που αναφέρονται στην 
έννοια της φάσης της πρώτης μεταποίησης και στην 
οργάνωση και συντονισμό του συστήματος ελέγχων 
από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας και του 
Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων»:

α) Ο Ε.Φ.Ε.Τ., αποτελεί την Κεντρική Αρμόδια Αρχή 
για την οργάνωση των επισήμων ελέγχων των τροφί−
μων στα στάδια της φάσης της πρώτης μεταποίησης, 
κατά την έννοια της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Β3−
32/2003 των Υπουργών Ανάπτυξης και Γεωργίας για 
τη «Ρύθμιση θεμάτων που αναφέρονται στην έννοια 
της φάσης της πρώτης μεταποίησης και στην οργάνω−
ση και συντονισμό του συστήματος ελέγχων από τις 
υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας και του Ενιαίου 
Φορέα Ελέγχου Τροφίμων» στον τομέα του κρέατος και 
της μεταποίησης και της διανομής όλων των λοιπών 
τροφίμων.

β) Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
αποτελεί την Κεντρική Αρμόδια Αρχή για την οργάνωση 
των επισήμων ελέγχων των ζωοτροφών και των τροφί−
μων στην πρωτογενή παραγωγή και στη φάση της πρώ−
της μεταποίησης πρωτογενών προϊόντων, όπως αυτή 
ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 2 της Κοινής Υπουρ−
γικής Απόφασης Β3−32/2003 των Υπουργών Ανάπτυξης 

και Γεωργίας για τη «Ρύθμιση θεμάτων που αναφέρο−
νται στην έννοια της φάσης της πρώτης μεταποίησης 
και στην οργάνωση και συντονισμό του συστήματος 
ελέγχων από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας 
και του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων», κατά την 
οποία τα προϊόντα υφίστανται επεμβάσεις που δεν συ−
νιστούν ενέργειες επεξεργασίας, που δεν τα καθιστούν 
μεταποιημένα.

3. Ο Ε.Φ.Ε.Τ και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων υποχρεούνται να εξασφαλίζουν τακτική 
και αμοιβαία ενημέρωση για τα ζητήματα του πεδίου 
της αρμοδιότητάς τους, διασφαλίζοντας την ισοδυναμία 
των συστημάτων επίσημου ελέγχου ώστε να επιτυγ−
χάνονται οι στόχοι των Κανονισμών του άρθρου 1 της 
παρούσας απόφασης.

4. Για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των θεμά−
των που αφορούν τρόφιμα, ζωοτροφές και υλικά σε επα−
φή με τρόφιμα, η συμμετοχή υπηρεσιακών παραγόντων, 
εμπειρογνωμόνων ή άλλων ειδικών ως εκπροσώπων της 
Ελλάδος σε όργανα, ομάδες εργασίας ή επιτροπές της 
ΕΕ και άλλων διεθνών οργανισμών σε τέτοια θέματα, θα 
καθορίζεται από τις Κεντρικές Αρμόδιες Αρχές με βάση 
τις αρμοδιότητες αυτών, όπως καθορίζονται από την 
Κοινή υπουργική απόφαση 088/2006 «Ορισμός Κεντρι−
κών Αρμοδίων Αρχών για την οργάνωση των επισήμων 
ελέγχων κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού 
(ΕΚ) υπ’ αριθμ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, καθώς 
και των Κανονισμών (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 852/2004, 853/2004 
και 854/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου» (Φ.Ε.Κ. 175Β΄) και την παράγραφο 2 του 
άρθρου 2 της παρούσας.

5. Η άσκηση των ελέγχων στα τρόφιμα που εισάγονται 
και εξάγονται από αυτήν, αποτελεί αρμοδιότητα του 
Ε.Φ.Ε.Τ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1, παρ. 5), 
εδάφιο ε) του ν. 2741/1999, και ανατίθεται, μόνο ως προς 
αυτούς τους ελέγχους, στις υπηρεσίες του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και στις υπηρεσίες 
του Γενικού Χημείου του Κράτους, όπου αυτές εμπλέ−
κονται, σύμφωνα με σχετικές διατάξεις.

Άρθρο 3
Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων

1. Για την εφαρμογή των Κανονισμών του άρθρου 1 
της παρούσας και σύμφωνα με το άρθρο 2 της Κοινή 
υπουργική απόφαση 088/2006 «Ορισμός Κεντρικών Αρ−
μοδίων Αρχών για την οργάνωση των επισήμων ελέγ−
χων κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Καν. (ΕΚ) υπ’ 
αριθμ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, καθώς και των 
Καν. (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 852/2004, 853/2004 και 854/2004 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» (Φ.Ε.Κ. 
175/τ. Β΄/13 Φεβρουαρίου 2006) περιέρχονται αρμοδιό−
τητες κατά μεταβίβαση στις κατωτέρω υπηρεσίες, οι 
οποίες ορίζονται ως αρμόδιες αρχές σε περιφερειακό 
και νομαρχιακό επίπεδο:

α. Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις του Ε.Φ.Ε.Τ.,
β. Οι Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης, Εμπορίου, 

Κτηνιατρικής και Υγείας των Νομαρχιακών Αυτοδιοι−
κήσεων.

γ. Άλλες υπηρεσίες ή φορείς που έχουν την απο−
δεδειγμένη ικανότητα να εκτελέσουν και εφαρμόσουν 
προγράμματα επίσημου ελέγχου τροφίμων
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2. Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις του Ε.Φ.Ε.Τ. έχουν 
την ευθύνη εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 
178/2002, του Κανονισμού (ΕΚ) 882/2004, του Κανονι−
σμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 852/2004, του Κανονισμού (ΕΚ) 
υπ’ αριθμ. 853/2004 και του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 
854/2004 σε περιφερειακό επίπεδο, την ευθύνη εφαρ−
μογής των επί μέρους προγραμμάτων που εκπονού−
νται στα πλαίσια των ετησίων ή πολυετών σχεδίων 
ελέγχου από την Κεντρική Υπηρεσία του ΕΦΕΤ, την 
αποτελεσματική καθοδήγηση, τον αποτελεσματικό 
συντονισμό, την εποπτεία και την αξιολόγηση των 
αποτελεσμάτων των ελέγχων που διενεργούν οι υπη−
ρεσίες των σημείων Β΄) και γ) της παραγράφου 1 του 
παρόντος άρθρου.

3. Οι Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των Νομαρ−
χιακών Αυτοδιοικήσεων, έχουν την ευθύνη εφαρμογής 
του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 178/2002, του Κανονι−
σμού (ΕΚ) 882/2004 και του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 
852/2004, όσον αφορά τα προϊόντα φυτικής προέλευ−
σης και τις εγκαταστάσεις παραγωγής, μεταποίησης, 
διανομής και διάθεσης στο λιανικό εμπόριο των προ−
ϊόντων φυτικής προέλευσης, στη βάση των ετησίων ή 
πολυετών σχεδίων ελέγχου που εκπονούνται από τις 
Κεντρικές Αρμόδιες Αρχές του άρθρου 2 της παρούσας 
απόφασης .

4. Οι Διευθύνσεις Εμπορίου των Νομαρχιακών Αυτο−
διοικήσεων, έχουν την ευθύνη εφαρμογής του Κανονι−
σμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 178/2002 και του Κανονισμού (ΕΚ) 
882/2004 κατά τη διάρκεια των ελέγχων ποιότητας τρο−
φίμων στα στάδια της παραγωγής, της μεταποίησης, 
της διανομής και της διάθεσης στο λιανικό εμπόριο, 
στη βάση των ετησίων ή πολυετών σχεδίων ελέγχου 
που εκπονούνται από τις Κεντρικές Αρμόδιες Αρχές του 
άρθρου 2 της παρούσας απόφασης.

5. Οι Διευθύνσεις Κτηνιατρικής των Νομαρχιακών Αυ−
τοδιοικήσεων, έχουν την ευθύνη εφαρμογής του Κανο−
νισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 178/2002, του Κανονισμού (ΕΚ) 
882/2004, του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 852/2004, του 
Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 853/2004 και του Κανονισμού 
(ΕΚ) υπ’ αριθμ. 854/2004, όσον αφορά τα προϊόντα ζω−
ικής προέλευσης και στις εγκαταστάσεις παραγωγής, 
μεταποίησης, διανομής και διάθεσης στο λιανικό εμπό−
ριο των προϊόντων ζωικής προέλευσης, στη βάση των 
ετησίων ή πολυετών σχεδίων ελέγχου που εκπονούνται 
από τις Κεντρικές Αρμόδιες Αρχές του άρθρου 2 της 
παρούσας απόφασης.

6. Οι Διευθύνσεις Υγείας των Νομαρχιακών Αυτοδιοι−
κήσεων, έχουν την ευθύνη εφαρμογής του Κανονισμού 
(ΕΚ) υπ’ αριθμ. 178/2002, του Κανονισμού (ΕΚ) 882/2004 
και του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 852/2004, στην δι−
άρκεια των υγειονομικών ελέγχων που γίνονται στις 
επιχειρήσεις της ΥΔ ΑΙβ/8577/83, όπως ισχύει κάθε φορά, 
στη βάση των ετησίων ή πολυετών σχεδίων ελέγχου 
που εκπονούνται από τις Κεντρικές Αρμόδιες Αρχές του 
άρθρου 2 της παρούσας απόφασης .

Στις περιπτώσεις που η οργάνωση μιας Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης δεν προβλέπει την ύπαρξη των ως άνω 
διευθύνσεων, οι αρμοδιότητες θα ασκούνται από αρμό−
δια υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης με βάση 
πρωτόκολλο συνεργασίας που θα συνάπτεται μεταξύ 
της Κεντρικής Αρμόδιας Αρχής και της οικείας Νομαρ−
χιακής Αυτοδιοίκησης.

7. Η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε υπηρεσία ή φορέα 
της παραγράφου 1(γ) γίνεται με υπογραφή σχετικών 
πρωτοκόλλων συνεργασίας μεταξύ των Κεντρικών αρ−
μοδίων αρχών του άρθρου 2 της παρούσας και της 
οικείας υπηρεσίας ή του οικείου φορέα. Στα πρωτό−
κολλα αυτά αναφέρονται οι όροι και οι υποχρεώσεις 
των συμβαλλομένων μερών και κάθε άλλη συναφής 
λεπτομέρεια.

8. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής των ετησίων ή πολυ−
ετών σχεδίων ελέγχου περιγράφονται σε πρωτόκολλα 
που συνάπτονται μεταξύ των Κεντρικών Αρμοδίων Αρ−
χών του άρθρου 2 της παρούσας ή κατ΄ εξουσιοδότηση 
αυτών μεταξύ των Περιφερειακών Διευθύνσεων της πα−
ραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και των υπηρεσιών 
των παρ. 3, 4, 5, 6 και 7 του παρόντος άρθρου.

9. Οι Κεντρικές Αρμόδιες Αρχές δύνανται να ανακα−
λούν τις μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες του παρόντος 
άρθρου σε περίπτωση που διαπιστώνεται η ανεπάρκεια 
εκπλήρωσης των κριτηρίων λειτουργίας των άρθρων 
4 και 5 του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 882/20004 με 
αποφάσεις του ΔΣ του Ε.Φ.Ε.Τ ή του Γενικού Γραμματέα 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
κατά περίπτωση.

Άρθρο 4
Άδειες λειτουργίας

1. Όλες οι επιχειρήσεις τροφίμων πριν τη διαδικασία 
της καταχώρισης ή έγκρισης που προβλέπονται στο 
άρθρο 5 της παρούσας απόφασης υποχρεούνται να 
εξασφαλίζουν την απαραίτητη άδεια λειτουργίας.

2. Η λειτουργία των επιχειρήσεων της παραγράφου 1 
χωρίς σχετική άδεια, συνεπάγεται ποινικές και διοικη−
τικές κυρώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 2741/99, 
μεταξύ των οποίων και τη σφράγιση της επιχείρησης.

3. Η αδειοδότηση των επιχειρήσεων που ανήκουν στο 
πεδίο εφαρμογής του Καν. (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 852/2004 και 
αφορά τις επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου, παροχής 
υπηρεσιών, παρασκευαστών που πωλούν λιανικώς, απο−
θηκών και αγορών χονδρικής πώλησης, γίνεται από τους 
Δήμους, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2307/1995 και 
του π.δ. 410/1995 μετά από εισήγηση των Διευθύνσεων 
Υγείας και Υγιεινής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. 
Κατά την αδειοδότηση λαμβάνονται υπόψη οι απαι−
τήσεις του ως άνω Καν. (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 852/2004, της 
παρούσας απόφασης και τις διατάξεις της ΑΙβ/8577/1983 
που δεν έρχονται σε αντίθεση με τον ως άνω Κανονισμό, 
έως ότου εκδοθεί σχετική νομοθετική ρύθμιση γενικών 
και ειδικών υγειονομικών απαιτήσεων. 

4. Η αδειοδότηση των επιχειρήσεων που ανήκουν στο 
πεδίο εφαρμογής του Καν. (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 852/2004, 
853/2004, 854/2004 και αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙΙ, 
γίνεται από τις Διευθύνσεις Κτηνιατρικής των Νομαρ−
χιακών Αυτοδιοικήσεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στο ίδιο παράρτημα.

5. Για την αδειοδότηση επιχειρήσεων παραγωγής που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Καν. (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 
852/2004 (βιομηχανίες, εργαστήρια τροφίμων), που γί−
νεται από τις Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Νομαρχιακών 
Αυτοδιοικήσεων, σύμφωνα με το ν. 3325/2005 , η βεβαί−
ωση καταλληλότητας χορηγείται:

α) Για εγκαταστάσεις μεταποίησης φυτικών προϊό−
ντων, από τις Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης,
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β) Για εγκαταστάσεις παραγωγής αλκοολούχων πο−
τών, από τις Διευθύνσεις Εμπορίου και τις Χημικές Υπη−
ρεσίες του Γενικού Χημείου του Κράτους.

6. Οι ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου δεν απαλλάσ−
σουν τις επιχειρήσεις τροφίμων από την υποχρέωση 
έκδοσης άλλου είδους αδειών που απορρέουν από την 
ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 5
Καταχώριση και έγκριση εγκαταστάσεων

Αναστολή / Ανάκληση έγκρισης
Εθνικός κατάλογος εγκαταστάσεων

1. Όλες οι επιχειρήσεις τροφίμων έχουν την υποχρέω−
ση καταχώρησης ή έγκρισης των εγκαταστάσεων τους, 
σύμφωνα με το άρθρο 6 του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 
852/2004.

2. Η υποχρέωση καταχώρησης αφορά όλες τις εγκα−
ταστάσεις επιχειρήσεων τροφίμων που εμπίπτουν 
στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 
852/2004, εξαιρουμένων των εγκαταστάσεων της πα−
ραγράφου 4 του παρόντος άρθρου.

3. Η υποχρέωση έγκρισης αφορά τις επιχειρήσεις 
τροφίμων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 
Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 853/2004 και σύμφωνα με 
το άρθρο 4 του εν λόγω Κανονισμού. Για την εφαρμογή 
της παρούσας λαμβάνεται υπόψη η παράγραφος 2, του 
άρθρου 1 του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 853/2004 που 
ρητά προβλέπει ότι ο Κανονισμός αυτός δεν εφαρμόζε−
ται στα τρόφιμα που περιέχουν τόσο προϊόντα φυτικής 
προέλευσης όσο και μεταποιημένα προϊόντα ζωικής 
προέλευσης.

4. Από την υποχρέωση έγκρισης της παραγράφου 3 
του παρόντος άρθρου εξαιρούνται οι εγκαταστάσεις 
στις οποίες πραγματοποιείται μόνο: πρωτογενής παρα−
γωγή, μεταφορά, αποθήκευση προϊόντων για τα οποία 
δεν απαιτούνται συνθήκες ελεγχόμενης θερμοκρασίας 
ή εργασίες λιανικού εμπορίου άλλες από εκείνες που 
προβλέπονται από το άρθρο 1, παράγραφος 5, εδάφιο 
Β΄) του Κανονισμού 853/2004.

5. Για κάθε εγκατάσταση για την οποία υφίσταται 
υποχρέωση καταχώρησης, πρέπει να υποβληθεί, στην 
αρμόδια αρχή περιφερειακού ή νομαρχιακού επιπέδου 
του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης και μέχρι την 
31η Δεκεμβρίου 2006, αίτηση καταχώρησης με τα στοι−
χεία που περιλαμβάνονται στο έντυπο καταχώρησης 
του Παραρτήματος Ι.

6. Οι αρχές της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου 
οφείλουν να τροφοδοτούν σε ηλεκτρονική μορφή το 
Κεντρικό Σύστημα των Κεντρικών Αρμοδίων Αρχών του 
άρθρου 2 της παρούσας απόφασης με τα στοιχεία των 
εγκαταστάσεων που έχουν υποβάλλει αίτηση καταχώ−
ρησης.

7. Μετά την έκδοση της άδειας λειτουργίας της επι−
χείρησης, η αρμόδια Διεύθυνση Κτηνιατρικής της ΝΑ 
προωθεί την άδεια λειτουργίας, η οποία συνοδεύεται με 
αίτηση για έγκριση ή για έγκριση υπό όρους της εγκατά−
στασης (Παράρτημα II) στις Κεντρικές Αρμόδιες Αρχές 
του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης. Οι Κεντρικές 
Αρμόδιες Αρχές σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τις τρι−
άντα ημερολογιακές ημέρες από την κοινοποίηση της 
άδειας λειτουργίας και της αίτησης της εγκατάστασης, 
φροντίζει όπως διενεργηθεί επιθεώρηση με σκοπό την 
έγκριση ή την έγκριση υπό όρους ή την απόρριψη της 

έγκρισης της εγκατάστασης από τις Κεντρικές Αρμόδιες 
Αρχές του άρθρου 2 ή τις Περιφερειακές Αρχές του 
άρθρου 3 της παρούσας.

8. Για την έγκριση της εγκατάστασης κατά την προη−
γούμενη παράγραφο πραγματοποιείται επιθεώρηση από 
κλιμάκιο επιθεωρητών, που συγκροτείται από επιθεω−
ρητές της Περιφερειακής Αρμόδιας Αρχής του άρθρου 
3 ή των Κεντρικών Αρμοδίων Αρχών του άρθρου 2 της 
παρούσας. Το κλιμάκιο των επιθεωρητών ορίζεται με 
Απόφαση του Γενικού Διευθυντού της Κεντρικής Αρμό−
διας Αρχής ή του Προϊσταμένου της Αρμόδιας Περιφε−
ρειακής Διεύθυνσης.

9. Το Κλιμάκιο της προηγουμένης παραγράφου 8 του 
παρόντος άρθρου διενεργεί επιθεώρηση στην εγκατά−
σταση και συντάσσει έκθεση σχετικά με τη συμμόρ−
φωση ή όχι με την ισχύουσα Κοινοτική Νομοθεσία και 
εισήγηση για την έγκριση, για την έγκριση υπό όρους 
ή την απόρριψη της έγκρισης, σύμφωνα με το άρθρο 3 
του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 854/2004. Η απόφαση 
λαμβάνεται με πλειοψηφία των μελών.

Η εισήγηση αυτή είναι απαραίτητη για τις Κεντρικές 
Αρμόδιες Αρχές του άρθρου 2 της παρούσας, για την 
έκδοση έγκρισης ή την έγκριση υπό όρους ή την απόρ−
ριψη της έγκρισης.

10. Η έγκριση ή η έγκριση υπό όρους ή η απόρριψη της 
έγκρισης σύμφωνα με το Παράρτημα V γνωστοποιείται 
στην επιχείρηση τροφίμων με αποδεικτικό παραλαβής 
με ευθύνη των Κεντρικών Αρμοδίων Αρχών του άρθρου 
2 της παρούσας.

11. Η έγκριση της προηγουμένης παραγράφου συνο−
δεύεται και από την χορήγηση του σήματος αναγνώ−
ρισης ή καταλληλότητας της εγκατάστασης. Ο τύπος 
του εντύπου χορήγησης του σήματος αναγνώρισης 
παρατίθεται στο Παράρτημα ΙΙΙ.

12. Η εγκατάσταση επιχείρησης τροφίμων που δεν 
έχει έγκριση ή έγκριση υπό όρους και το σήμα ανα−
γνώρισης ή το σήμα καταλληλότητας, δεν δύναται να 
λειτουργεί. 

13. Η αναστολή ή η ανάκληση της έγκρισης εγκα−
τάστασης και της δραστηριότητας αυτής γίνεται με 
Απόφαση της Κεντρικής Αρμόδιας Αρχής μετά από ει−
σήγηση της Περιφερειακής Διεύθυνσης του Ε.Φ.Ε.Τ. του 
άρθρου 3 της παρούσας απόφασης, εφόσον συντρέχουν 
οι λόγοι μη συμμόρφωσης προς τους Κανονισμούς (ΕΚ) 
υπ’ αριθμ. 852/2004 και 853/2004. Η παραπάνω εισήγη−
ση βασίζεται στα ευρήματα επιθεώρησης/εξέτασης, η 
οποία επισυνάπτεται στην εισήγηση.

14. Η αρμόδια περιφερειακή ή νομαρχιακή αρχή του 
άρθρου 3 της παρούσας απόφασης οφείλει να λαμβάνει 
υπόψη τη μορφή της μη συμμόρφωσης και το ιστορικό 
της επιχείρησης τροφίμων σε σχέση με την τήρηση 
των υποχρεώσεων προς συμμόρφωση, σύμφωνα με το 
άρθρο 9 του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 854/2004 και 
το στοιχείο ε) της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του 
Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 882/2004.

15. Η παραπάνω εισήγηση για αναστολή ή ανάκληση 
της έγκρισης κοινοποιείται άμεσα και χωρίς υπαίτια 
καθυστέρηση στην Κεντρική Αρμόδια Αρχή, η οποία 
προχωρά στην έκδοση απόφασης αναστολής ή ανά−
κλησης της έγκρισης και την αφαίρεση του σήματος 
αναγνώρισης ή του σήματος καταλληλότητας.
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Στους λόγους της αναστολής ή της ανάκλησης περι−
λαμβάνεται και η συστηματική άρνηση ή η παρακώλυση 
διενέργειας του επισήμου ελέγχου.

16. Οι Κεντρικές Αρμόδιες Αρχές του άρθρου 2 της 
παρούσας απόφασης καταρτίζουν και τηρούν εθνικό 
κατάλογο εγκεκριμένων εγκαταστάσεων, τον οποίο 
ενημερώνουν σε τακτική βάση για κάθε επερχόμενη 
μεταβολή.

Οι κατάλογοι αυτοί δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα 
του Ε.Φ.Ε.Τ., ο οποίος αποτελεί και το σύνδεσμο της 
χώρας με την ΕΕ στην ιστοσελίδα δημοσίευσης των 
εγκεκριμένων εγκαταστάσεων της Κοινότητας.

Άρθρο 6
Διάρκεια έγκρισης υπό όρους – Παράταση

1. Η έγκριση υπό όρους της παραγράφου 1 του άρθρου 
3 του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 854/2004, η οποία αρ−
χίζει την επόμενη της χορήγησης αριθμού αναγνώρισης, 
δεν δύναται να υπερβαίνει τους τρεις μήνες και δύναται 
να παρατείνεται για άλλους τρεις μήνες. Η συνολική 
περίοδος της έγκρισης υπό όρους και της παράτασης 
δεν δύναται να υπερβαίνει σε κάθε περίπτωση τους 
έξι μήνες.

2. Ο χρόνος της έγκρισης υπό όρους στην περίπτωση 
των πλοίων – εργοστασίων και των πλοίων – ψυγείων 
που φέρουν την ελληνική σημαία και είναι εγγεγραμμέ−
να στα ελληνικά νηολόγια καθώς και η παράταση αυτής 
δύνανται να διπλασιάζονται. Η συνολική περίοδος έγκρι−
σης υπό όρους και της παράτασής τους δεν δύναται σε 
καμμία περίπτωση να υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες.

3. Η παράταση της υπό όρους έγκρισης των προηγου−
μένων παραγράφων χορηγείται με Απόφαση της Κεντρι−
κής Αρμόδιας Αρχής, η οποία εκδίδεται ένα τουλάχιστον 
μήνα πριν τη λήξη της υπό όρους έγκρισης.

Άρθρο 7
Επέκταση ή περιορισμός έγκρισης

Για την επέκταση ή τον περιορισμό των δραστηριο−
τήτων μίας εγκεκριμένης εγκατάστασης, εφαρμόζονται 
οι διατάξεις του άρθρου 5 της παρούσας που αφορούν 
την έγκριση.

Άρθρο 8
Μεταβολές

1. Δεν απαιτείται εκ νέου έγκριση εγκατάστασης, 
σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 5 της παρούσας 
απόφασης, όταν επέρχονται μεταβολές στην εγκατά−
σταση, χωρίς να θίγονται οι κανόνες του υγειονομικού 
καθεστώτος χορήγησης έγκρισης των δραστηριοτήτων 
της. 

Ως τέτοιες μεταβολές θεωρούνται η μεταβολή των 
στοιχείων της ταυτότητας, του Αριθμού Φορολογικού 
Μητρώου, του ιδιοκτησιακού καθεστώτος, της σύνθεσης 
της διοίκησης και των υπευθύνων κατά το Νόμο.

2. Οι ως άνω μεταβολές πρέπει να δηλώνονται εντός 
30 ημερών στις αρμόδιες αρχές με υποβολή του εντύ−
που μεταβολών του Παραρτήματος ΙV.

3. Οι ανωτέρω μεταβολές καταχωρούνται με ευθύνη 
των υπηρεσιών που περιγράφονται στο άρθρο 5 της 
παρούσας απόφασης στο Κεντρικό Σύστημα που διατη−
ρείται στις Κεντρικές Αρμόδιες Αρχές του άρθρου 2.

Άρθρο 9
Δειγματοληψία και ανάλυση

1. Με μέριμνα του ΕΦΕΤ θα εκδοθούν εθνικά μέτρα 
εφαρμογής για τις κατάλληλες διαδικασίες που εξα−
σφαλίζουν το δικαίωμα των υπευθύνων επιχειρήσεων 
τροφίμων ή επιχειρήσεων υλικών και αντικειμένων που 
προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τα τρόφιμα, τα 
προϊόντα των οποίων υποβάλλονται σε δειγματολη−
ψία και ανάλυση, να ζητούν συμπληρωματική γνώμη 
εμπειρογνώμονα με την επιφύλαξη των αρμοδίων 
αρχών να λαμβάνουν αμέσως μέτρα σε περίπτωση 
έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Καν. 
882/04/ΕΚ.

2. Ομοίως, με μέριμνα του ΕΦΕΤ θα εκδοθούν εθνικά 
μέτρα εφαρμογής για τα εργαστήρια που επιτρέπεται 
να πραγματοποιούν την ανάλυση των δειγμάτων που 
λαμβάνονται κατά τους επισήμους ελέγχους, σύμφωνα 
με το άρθρο 12 του Καν. 882/04/ΕΚ. 

Άρθρο 10
Εθνικά Εργαστήρια Αναφοράς

Για κάθε κοινοτικό εργαστήριο που αναφέρεται στο 
άρθρο 32 του Καν. 882/04/ΕΚ ορίζονται ένα ή περισσότε−
ρα εθνικά εργαστήρια αναφοράς με την έκδοση εθνικών 
μέτρων εφαρμογής με μέριμνα του ΕΦΕΤ. Με τα ίδια ή 
παρόμοια εθνικά μέτρα εφαρμογής μπορεί να ορίζεται 
ως εθνικό εργαστήριο αναφοράς και εργαστήριο που 
βρίσκεται σε άλλο Κράτος−Μέλος και έχει ορισθεί ως 
εργαστήριο αναφοράς από το Κράτος−Μέλος αυτό, σύμ−
φωνα και με το άρθρο 33 του Καν. 882/04/ΕΚ.

Άρθρο 11
Φορείς Ελέγχου

1. Με απόφαση των Κεντρικών Αρμοδίων Αρχών δύνα−
ται να ανατίθεται σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κανονι−
σμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 882/2004, η εκτέλεση συγκεκριμέ−
νων καθηκόντων σε φορείς ελέγχου που αναφέρονται 
στο άρθρο 3. 

2. Τα ειδικότερα ζητήματα για την επιλογή των φορέ−
ων ελέγχων και την ανάθεση σε αυτούς συγκεκριμένων 
καθηκόντων, ρυθμίζονται με αποφάσεις του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Ε.Φ.Ε.Τ. μετά από εισήγηση των αρμο−
δίων διευθύνσεών του ή του Γενικού Γραμματέα του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κατά 
περίπτωση.

3. Οι παραπάνω φορείς ελέγχου υπόκεινται σε επιθε−
ωρήσεις / εξετάσεις από τις Κεντρικές Αρμόδιες Αρχές 
του άρθρου 2, για την επαλήθευση της σωστής εκτέλε−
σης των καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί. 

4. Σε περίπτωση μη σωστής εκτέλεσης των καθηκό−
ντων, οι Κεντρικές Αρμόδιες Αρχές του άρθρου 2 με 
αποφάσεις των οργάνων της δεύτερης παραγράφου 
του παρόντος δύνανται να ανακαλούν την επιλογή του 
φορέα ελέγχου και την ανάθεση των καθηκόντων σε 
αυτούς.

Άρθρο 12
Σύγκρουση συμφερόντων

1. Οι Αρμόδιες Αρχές των άρθρων 2 και 3 της παρού−
σης απόφασης φροντίζουν να αποκλείουν τη συμμετοχή 
ατόμων στους επισήμους ελέγχους των Κανονισμών του 
άρθρου 1 της παρούσης, σε περίπτωση που ενδεχομέ−
νως υφίσταται θέμα σύγκρουσης συμφερόντων.
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2. Ειδικότερα θα πρέπει να εξετάζεται το ζήτημα της 
σχέσης συγγένειας, της ειδικής σχέσης παροχής υπηρε−
σιών την τελευταία πενταετία, της παροχής υπηρεσιών 
εκπαίδευσης στο προσωπικό εγκαταστάσεων, κλπ. 

Άρθρο 13
Οδηγοί επιθεώρησης / εξέτασης

1. Οι Κεντρικές αρμόδιες αρχές του άρθρου 2 της 
παρούσας απόφασης οφείλουν να εκπονήσουν εγχει−
ρίδια επιθεώρησης / εξέτασης για την εφαρμογή των 
Κανονισμών του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης.

2. Τα παραπάνω εγχειρίδια προορίζονται για χρή−
ση από τους επιθεωρητές των αρμοδίων αρχών των 
άρθρων 2 και 3 της παρούσας που, στα πλαίσια του 
επισήμου ελέγχου των τροφίμων, εκτελούν επιθεω−
ρήσεις / εξετάσεις για την επαλήθευση της συμμόρ−
φωσης ή μη με τους Κανονισμούς του άρθρου 1 της 
παρούσας.

3. Τα παραπάνω εγχειρίδια συντάσσονται από τις 
αρμόδιες Διευθύνσεις των Κεντρικών Αρμοδίων Αρχών 
και υπόκεινται σε έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο 
του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων ή από το Γενικό 
Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, κατά περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη της αρ−
μοδιότητες, όπως αυτές προκύπτουν από την υπ’ αριθμ. 
088/13.3.2006 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, 
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και 
Οικονομικών, Ανάπτυξης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ−
γύης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ορισμός 
Κεντρικών Αρμοδίων Αρχών για την οργάνωση επισήμων 
ελέγχων κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού 
(ΕΚ) 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβου−
λίου της 29 Απριλίου 2004, καθώς και των Κανονισμών 
852/2004, 853/2004 και 854/2004 του Ευρωπαϊκού Κοι−
νοβουλίου και του Συμβουλίου» και την Κοινή υπουργική 
απόφαση Β3−32/2003 των Υπουργών Ανάπτυξης και Γε−
ωργίας για τη «Ρύθμιση θεμάτων που αναφέρονται στην 
έννοια της φάσης της πρώτης μεταποίησης και στην 
οργάνωση και συντονισμό του συστήματος ελέγχων από 
τις υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας και του Ενιαίου 
Φορέα Ελέγχου Τροφίμων».

4. Τα εγχειρίδια επιθεώρησης / εξέτασης μετά την 
έγκρισή τους, εκδίδονται σε αριθμό αντίστοιχο των 
επιθεωρητών των αρμοδίων αρχών των άρθρων 2 και 
3 της παρούσας απόφασης και διατίθενται με δαπάνη 
των Κεντρικών αρμοδίων αρχών στους επιθεωρητές των 
αρμοδίων αρχών του άρθρου 3 της παρούσας.

5. Τα εγχειρίδια επιθεώρησης / εξέτασης υπόκεινται 
σε τακτές αναθεωρήσεις υπό το φως νέων επιστημονι−
κών δεδομένων, έκδοσης νέας νομοθεσίας και αναθεώ−
ρησης αυτής στους τομείς που καλύπτονται από τους 
Κανονισμούς του άρθρου 1 της παρούσας.

Άρθρο 14
Ετήσια και πολυετή εθνικά σχέδια ελέγχων

1. Οι Κεντρικές Αρμόδιες Αρχές του άρθρου 2 της 
παρούσας επεξεργάζονται σύμφωνα με το άρθρο 41 
του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 882/2004 τα ετήσια και 
πολυετή εθνικά σχέδια ελέγχων, λαμβάνοντας υπόψη 
το άρθρο 42 για τις αρχές κατάρτισης και το άρθρο 43 
για τις κατευθυντήριες γραμμές για τα πολυετή εθνικά 
σχέδια ελέγχου του ίδιου Κανονισμού.

2. Οι Κεντρικές Αρμόδιες Αρχές μέχρι την 31η Μαρτίου 
έκαστου έτους με έγγραφό τους προς τις αρμόδιες αρ−
χές του άρθρου 3 της παρούσας δηλώνουν την έναρξη 
συλλογής προτάσεων που θα αποτελέσουν αντικείμενο 
συζήτησης για την κατάρτιση των ετησίων και πολυ−
ετών εθνικών σχεδίων ελέγχου του επόμενου και των 
επομένων ετών.

3. Οι αρμόδιες αρχές του άρθρου 3 της παρούσας 
οφείλουν να απαντήσουν μέχρι την 31η Αυγούστου 
έκαστου έτους, περιλαμβάνοντας στις προτάσεις τους, 
τους διαθέσιμους πόρους και κάθε άλλη αναγκαία πλη−
ροφορία. 

4. Μετά τη συλλογή των προτάσεων, οι Διευθύνσεις 
των Κεντρικών Αρμοδίων Αρχών προχωρούν στην επε−
ξεργασία και την κατάρτιση των εθνικών σχεδίων μέχρι 
την 30η Σεπτεμβρίου έκαστου έτους.

5. Μετά την κατάρτιση των σχεδίων της παραπάνω 
παραγράφου, τα ετήσια και πολυετή εθνικά σχέδια, 
με εισηγήσεις των αρμοδίων οργάνων τίθενται υπόψη 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Φ.Ε.Τ. ή του Γενικού 
Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, κατά περίπτωση, για τη λήψη απόφασης 
έγκρισής τους.

6. Οι παραπάνω αποφάσεις λαμβάνονται μέχρι την 
15η Νοεμβρίου έκαστου έτους.

7. Μετά τη λήψη της παραπάνω απόφασης τα σχέδια 
αυτά θεωρούνται οριστικά και τίθενται στη διάθεση των 
αρμοδίων αρχών του άρθρου 3 της παρούσας μέχρι 
την 10η Δεκεμβρίου έκαστου έτους, ώστε να ξεκινήσει 
η έγκαιρη εφαρμογή το επόμενο έτος.

8. Τα παραπάνω σχέδια υπόκεινται σε ενδεχόμενες 
αναθεωρήσεις και οι Περιφερειακές Διευθύνσεις του 
Ε.Φ.Ε.Τ., σε εξαμηνιαία βάση, προχωρούν στην εκτίμηση 
της προόδου των παραπάνω σχεδίων και σε συνεργασία 
με τις υπηρεσίες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων 
αναπροσαρμόζουν τις δράσεις των σχεδίων, εφ’ όσον 
απαιτείται.

Άρθρο 15
Κοινοποίηση αποτελεσμάτων ελέγχων ετησίων

και πολυετών σχεδίων ελέγχου

1. Κάθε μήνα και μέχρι την 10η του επομένου μηνός, οι 
αρμόδιες αρχές του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης 
γνωστοποιούν στις Κεντρικές Αρμόδιες Αρχές του άρθρου 
2 τα αποτελέσματα των ελέγχων που αφορούν τα εθνικά 
σχέδια του άρθρου 14 της παρούσας απόφασης.

2. Κάθε τρίμηνο και μέχρι την 15η του επομένου μηνός, 
οι αρμόδιες αρχές του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης 
συντάσσουν τριμηνιαία έκθεση προόδου όσον αφορά τα 
εθνικά σχέδια του άρθρου 14 της παρούσας απόφασης 
και την απευθύνουν στην Περιφερειακή αρμόδια αρχή του 
άρθρου 3 της παρούσας απόφασης.

3. Κάθε έτος και μέχρι την 31η Μαρτίου αυτού, οι αρμόδι−
ες αρχές του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης γνωστο−
ποιούν τα συνολικά αποτελέσματα του ετησίου εθνικού 
σχεδίου του προηγούμενου έτους στις Κεντρικές Αρμόδιες 
Αρχές του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης.

4. Οι Κεντρικές Αρμόδιες Αρχές μέχρι την 31η Ιου−
νίου του επόμενου έτους, συντάσσουν έκθεση για τα 
αποτελέσματα των δράσεων του εθνικού σχεδίου του 
προηγούμενου έτους και την αποστέλλουν στην Επι−
τροπή, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Κανονισμού (ΕΚ) 
υπ’ αριθμ. 882/2004.
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Άρθρο 16
Επίσημοι έλεγχοι − Εκθέσεις

1. Οι επίσημοι έλεγχοι γίνονται σύμφωνα με τη παρά−
γραφο 2 του άρθρου 3 του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 
882/2004.

2. Οι επίσημοι έλεγχοι διενεργούνται από ελεγκτές 
των υπηρεσιών των άρθρων 2 και 3 της παρούσας από−
φασης και τα μικτά κλιμάκια ελέγχου του άρθρου 11 
του ν. 3438/2006.

3. Η συχνότητα διενέργειας των επισήμων ελέγχων, 
όσον αφορά τις εγκαταστάσεις, γίνεται με βάση την 
κατηγοριοποίηση των επιχειρήσεων τροφίμων ως προς 
την επικινδυνότητά τους. 

Η κατηγοριοποίηση αυτή γίνεται με βάση ένα βαθ−
μολογικό σύστημα αξιολόγησης κινδύνων, ανάλογα 
με τον κλάδο των επιχειρήσεων τροφίμων, το οποίο 
αναπτύσσεται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις των Κε−
ντρικών Αρμοδίων Αρχών και εγκρίνεται με απόφαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΦΕΤ ή του Γενικού 
Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, κατά περίπτωση.

4. Για κάθε επίσημο έλεγχο συντάσσεται έκθεση ελέγ−
χου, όπου μεταξύ των άλλων, περιγράφεται ο σκοπός, 
οι μέθοδοι και τα ευρήματα του ελέγχου, καθώς και τα 
μέτρα τα οποία πρέπει να ληφθούν.

5. Αντίγραφο της έκθεσης ελέγχου κοινοποιείται στον 
υπεύθυνο της επιχείρησης τροφίμων.

Άρθρο 17
Διαχείριση Κρίσεων

1. Οι Κεντρικές Αρμόδιες Αρχές του άρθρου 2 της 
παρούσας απόφασης, σύμφωνα με το άρθρο 55 του 
Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 882/2004, καταρτίζουν επι−
χειρησιακά σχέδια έκτακτης ανάγκης, ορίζοντας τα μέ−
τρα που πρέπει να εφαρμόζονται χωρίς καθυστέρηση 
όταν διαπιστώνεται ότι τα τρόφιμα θέτουν σε σοβαρό 
κίνδυνο ανθρώπους ή ζώα είτε άμεσα είτε μέσω του 
περιβάλλοντος.

2. Τα παραπάνω επιχειρησιακά σχέδια ανατίθενται 
για εφαρμογή στις αρμόδιες αρχές του άρθρου 3 της 
παρούσας απόφασης. Στα σχέδια αυτά εξειδικεύονται 
τα λαμβανόμενα μέτρα, οι εξουσίες, οι δίαυλοι και οι 
διαδικασίες κοινοποίησης των πληροφοριών, καθώς και 
ο τρόπος επικοινωνίας με το κοινό.

3. Για τις ανάγκες διαχείρισης των κρίσεων οι αρμό−
διες αρχές των άρθρων 2 και 3 συνεργάζονται μεταξύ 
τους για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου.

4. Για την εφαρμογή των παραπάνω επιχειρησιακών 
σχεδίων έκτακτης ανάγκης πριν τεθούν σε εφαρμογή 
απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Ε.Φ.Ε.Τ. ή του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Αγρο−
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Άρθρο 18
Οδηγοί ορθής πρακτικής

1. Οι εθνικοί οδηγοί ορθής πρακτικής καταρτίζονται 
και διαδίδονται από τους κλάδους επιχειρήσεων τρο−
φίμων σύμφωνα με το άρθρο 8 του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ 
αριθμ. 852/2004 και αξιολογούνται από τις Κεντρικές 
Αρμόδιες Αρχές του άρθρου 2 της παρούσας.

2. Μετά την τελική αξιολόγηση τους και πριν τεθούν 
σε κυκλοφορία εγκρίνονται με απόφαση του Διοικητι−
κού Συμβουλίου του ΕΦΕΤ ή του Γενικού Γραμματέα 

του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
κατά περίπτωση.

Οι οδηγοί που εγκρίνονται από το ΔΣ του ΕΦΕΤ ή τον 
Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων, αναγνωρίζονται επίσημα από την Κεντρική 
Αρμόδια Αρχή και αποτελούν μέρος του ισχύοντος νομι−
κού πλαισίου για τον έλεγχο των τροφίμων, όπως προ−
βλέπεται από το άρθρο 10, παράγραφος 2, εδάφιο δ του 
κανονισμού (ΕΚ) 882/2004. Όταν μια επιχείρηση τροφίμων 
χρησιμοποιεί έναν αναγνωρισμένο οδηγό, η αρμόδια αρχή 
ελέγχου πρέπει να τον λάβει υπ’ όψιν κατά τον έλεγχο 
της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις υγιεινής. Οι οδηγοί 
αποτελούν μέσο καθοδήγησης σχετικά με τη συμμόρφωση 
με τις νομικές απαιτήσεις. Οι οδηγοί αναπτύσσονται και 
εφαρμόζονται εθελοντικά και οι επιχειρήσεις τροφίμων 
μπορούν να καταδείξουν τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία 
και με άλλους τρόπους.

3. Οι εθνικοί οδηγοί αξιολογούνται από ειδική επιτροπή 
που συγκροτείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβου−
λίου του ΕΦΕΤ ή του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κατά περίπτωση, και 
αποτελείται από εκπροσώπους του ΕΦΕΤ ή του Υπουργεί−
ου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, από εκπροσώπους 
των επαγγελματικών κλάδων, των καταναλωτών, και άλ−
λων αρμοδίων αρχών και υπηρεσιών.

4. Οι οδηγοί ορθής πρακτικής, οι οποίοι καταρτίστηκαν 
δυνάμει της Κοινή υπουργική απόφαση 487/2000 «Υγιεινή 
των τροφίμων σε συμμόρφωση με την Οδηγία 93/43/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου», εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την 
έναρξη ισχύος του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 852/2004, 
σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 5 του εν λόγω Κα−
νονισμού, εφόσον είναι συμβατοί με τους στόχους τους. 
Όλοι οι οδηγοί θα αναθεωρηθούν και θα επικαιροποιηθούν 
ακολουθώντας την διαδικασία κατάρτισης, αξιολόγησης 
και έγκρισης του παρόντος άρθρου. 

5. Μετά την έγκριση των οδηγών ορθής πρακτικής, 
αυτοί υποβάλλονται στην Επιτροπή.

6. Παράλληλα, με την έκδοση των παραπάνω οδηγών, 
ο Ε.Φ.Ε.Τ., δύναται να προχωρά στην έκδοση Κωδίκων 
Ορθής Πρακτικής και Γενικών Σχεδίων HACCP με στόχο 
την παροχή βοήθειας σε μικρού μεγέθους επιχειρήσεις 
τροφίμων ή επιχειρήσεις τροφίμων που δεν καλύπτονται 
από συλλογικά επαγγελματικά όργανα.

Άρθρο 19
Εθνικά μέτρα για τα τρόφιμα

με παραδοσιακά χαρακτηριστικά και επιχειρήσεις
που βρίσκονται σε περιοχές υποκείμενες
σε ειδικούς γεωγραφικούς περιορισμούς

1. Ο Ε.Φ.Ε.Τ. με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβου−
λίου προβαίνει στην έκδοση εθνικών μέτρων για την 
τροποποίηση και προσαρμογή των Παραρτημάτων Ι 
και ΙΙ σύμφωνα με το άρθρο13 του Κανονισμού (ΕΚ) 
852/2004 και των Παραρτημάτων ΙΙ και ΙΙΙ σύμφωνα με 
το άρθρο 10 του Κανονισμού (ΕΚ) 853/2004 υπό την 
προϋπόθεση ότι οι παρεκκλίσεις που θα προβλεφθούν 
με την τροποποίηση και προσαρμογή που θα δοθούν 
δεν επηρεάζουν την επίτευξη των στόχων των εν λόγω 
Κανονισμών. Τα εθνικά μέτρα που θα ληφθούν με τις 
παραπάνω αποφάσεις σχετίζονται με:

• Τον τρόπο συμμόρφωσης προς την παράγραφο 1 
του άρθρου 5 του Κανονισμού 852/2004 για τον προσ−
διορισμό των μικρών επιχειρήσεων.



• Την χορήγηση μεμονωμένων ή γενικών παρεκκλί−
σεων από τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 
7, παράγραφος 2, εδάφιο α΄ και εδάφιο β΄ του Κανονι−
σμού (ΕΚ) 2074/2005 στις εγκαταστάσεις παρασκευής 
τροφίμων με παραδοσιακά χαρακτηριστικά και από τις 
απαιτήσεις που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙΙ του 
Κανονισμού (ΕΚ) 853/2004.

• Την ικανοποίηση αναγκών επιχειρήσεων τροφίμων 
που βρίσκονται σε περιοχές υποκείμενες σε ειδικούς 
γεωγραφικούς περιορισμούς.

2. Ο ΕΦΕΤ ενημερώνει, σχετικά με τα ανωτέρω εθνικά 
μέτρα, την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη σύμφωνα 
με το άρθρο 13 του Καν. 852/2004, το άρθρο 10 του 
Καν. (ΕΚ) 853/2004 και το άρθρο 7 του Κανονισμού (ΕΚ) 
2074/2005 

Άρθρο 20
Χρηματοδότηση επίσημων ελέγχων

1. Οι Κεντρικές Αρμόδιες Αρχές είναι επιφορτισμένες 
με την εξεύρεση οικονομικών πόρων για την κάλυψη 
των δαπανών του επίσημου ελέγχου των υπηρεσιών 
τους. Οι υπηρεσίες στις οποίες μεταβιβάζονται αρ−
μοδιότητες ελέγχου, θα είναι επιφορτισμένες με την 
εξεύρεση οικονομικών πόρων που απαιτούνται για τις 
δαπάνες του επισήμου ελέγχου. Οι παραπάνω πόροι 
εξασφαλίζονται:

• Από τον κρατικό προϋπολογισμό με ετήσια επιχο−
ρήγηση για τα λειτουργικά έξοδα των αρχών ελέγχου, 
κατά τις κείμενες διατάξεις.

• Από είσπραξη νομίμων τελών ή επιβαρύνσεων
2. Οι Κεντρικές Αρμόδιες Αρχές, για την κάλυψη των 

δαπανών λόγω πρόσθετων επισήμων ελέγχων μη συμ−
μόρφωσης που οδηγεί στη διενέργεια επισήμων ελέγχων 
που υπερβαίνουν τις συνήθεις δραστηριότητες ελέγχου 
της αρμόδιας αρχής, μεριμνούν για την έκδοση εθνικών 
μέτρων εφαρμογής, για τον τρόπο είσπραξης τελών και 
επιβαρύνσεων και για την κάλυψη του κόστους αυτού 
σύμφωνα με τα άρθρα 27, 28, 29 και το Παράρτημα IV 
του Κανονισμού 882/2004.

Στα ανωτέρω μέτρα θα γίνει και πρόβλεψη για την 
είσπραξη ανταποδοτικών τελών (χορήγηση αδειών, 
εγκρίσεων, πιστοποιητικών, έλεγχοι κατόπιν αίτησης, 
ενστάσεις κ.λ.π).

Άρθρο 21
Κυρώσεις

1. Όσοι παραβαίνουν τις διατάξεις των Κανονισμών 
που αναφέρονται στο άρθρο 1 της παρούσας απόφα−
σης, τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, καθώς και 
τις διατάξεις Κανονισμών ή αποφάσεων οργάνων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν θέματα ασφάλειας 
των τροφίμων και την προστασία των συμφερόντων 
των καταναλωτών, υπόκεινται στις κυρώσεις, ποινικές 
και διοικητικές, που προβλέπονται στο άρθρο 5 του ν. 
2741/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Επιβάλλονται, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 5 
του ν. 2741/1999, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του 
άρθρου 11 του ν. 3438/2006, πέραν της δίωξης κατά την 
παρ. 1, χρηματικά πρόστιμα σύμφωνα με τηνυπ’ αριθμ. 
10755/2006 Κοινή υπουργική απόφαση , όπως κάθε φορά 
ισχύει στις επιχειρήσεις που παράγουν, επεξεργάζονται, 
παρασκευάζουν, μεταποιούν, συσκευάζουν, αποθηκεύ−
ουν, συντηρούν, διαθέτουν, διακινούν, επισημαίνουν ή δι−

αφημίζουν τρόφιμα που προορίζονται για κατανάλωση, 
κατά παράβαση των προδιαγραφών, των προτύπων και 
των κανόνων της εκάστοτε ισχύουσας κείμενης γενικής 
και ειδικής νομοθεσίας ή των πράξεων που εκδίδονται 
κατ’ εξουσιοδότηση νόμου, παράγουν, διαθέτουν ή χρη−
σιμοποιούν υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να 
έρθουν σε επαφή με τρόφιμα και δεν ανταποκρίνονται 
στις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας.

3. Για το ύψος του χρηματικού προστίμου της παρ. 2 
του παρόντος άρθρου της παρούσας απόφασης λαμβά−
νεται υπόψη το είδος και το μέγεθος της επιχείρησης, οι 
συνθήκες κάτω από τις οποίες τελέσθηκε ή εξακολουθεί 
να τελείται η παράβαση, ο όγκος των διατιθέμενων στην 
αγορά τροφίμων, οι ιδιαιτερότητες των ευρημάτων και 
οι επιπτώσεις αυτών στην δημόσια υγεία, τα συστήμα−
τα αυτοελέγχων, οι τυχόν διορθωτικές ενέργειες και 
η έγκαιρη ενημέρωση των αρμοδίων αρχών από την 
επιχείρηση και η τυχόν υποτροπή της. 

4. Σε κάθε περίπτωση, οι αρμόδιες αρχές των άρθρων 
2 και 3 της παρούσας απόφασης δια των εξουσιοδοτη−
μένων τους οργάνων, διατηρούν το δικαίωμα να διαμορ−
φώνουν το ύψος των προστίμων, στο θεσμοθετημένο 
πλαίσιο επιβολής και είσπραξης των προστίμων, εξε−
τάζοντας το ιστορικό συμμόρφωσης της επιχείρησης, 
τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τελέστηκε ή εξακο−
λουθεί να τελείται η παράβαση και ιδιαίτερα σε περι−
πτώσεις ύπαρξης δόλου ή περιπτώσεις παρεμπόδισης 
του επισήμου ελέγχου από την πλευρά της επιχείρησης 
τροφίμων.

5. Ειδικότερα οι παραβάσεις κατηγοριοποιούνται ως 
εξής:

Α΄) Σε περίπτωση που κατά τον επίσημο έλεγχο 
των αναφερομένων στην παράγραφο 2 του παρό−
ντος άρθρου διαπιστώνονται ευρήματα τα οποία δεν 
επηρεάζουν άμεσα την ασφάλεια των παραγομένων 
προϊόντων και αυτά υποδηλώνουν μικρές αποκλίσεις 
από τις προδιαγραφές της ισχύουσας νομοθεσίας, την 
ελλιπή τεκμηρίωση διαδικασιών σχετικά με τις ορθές 
παρασκευαστικές πρακτικές (ΟΠΠ), τις ορθές πρακτικές 
υγιεινής (ΟΠΥ) και το σύστημα HACCP, τη μη τήρηση 
των όρων αδειοδότησης, την ελλιπή τεκμηρίωση της 
εκπαίδευσης του προσωπικού της επιχείρησης και την 
ανεπαρκή εφαρμογή συστημάτων ιχνηλασιμότητας, 
για κάθε περίπτωση επιβάλλεται χρηματικό πρόστι−
μο από χίλια πεντακόσια (1.500,00) έως δέκα χιλιάδες 
(10.000,00) ευρώ, εφόσον τα ευρήματα διαπιστωθούν 
σε επανέλεγχο. 

Β΄) Σε περίπτωση που κατά τον επίσημο έλεγχο των 
αναφερομένων στην παράγραφο 2 του παρόντος άρ−
θρου επιχειρήσεων διαπιστώνονται παραβάσεις της 
κείμενης εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας οι οποίες 
απαιτούν άμεση συμμόρφωση προκειμένου να εξασφα−
λιστεί η δημόσια υγεία και η ασφάλεια των παραγο−
μένων προϊόντων, όπως η μη τήρηση των απαιτήσεων 
του άρθρου 19 του Κανονισμού 178/2002 σε ό,τι αφορά 
την ευθύνη των επιχειρήσεων τροφίμων (μη ασφαλή 
τρόφιμα, υποχρέωση ανάκλησης, ενημέρωση της κε−
ντρικής αρμόδιας αρχής), η έλλειψη άδειας λειτουρ−
γίας, οι σοβαρές αποκλίσεις των όρων αδειοδότησης, 
η μη εφαρμογή συστημάτων αυτοελέγχου, η ανεπαρ−
κής εφαρμογή συστημάτων αυτοελέγχου, η έλλειψη 
βιβλιαρίων υγείας σε προσωπικό της επιχείρησης, το 
ανεπαρκές επίπεδο υγιεινής προσωπικού ή χώρων ή 
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εξοπλισμού, οι ουσιώδεις αποκλίσεις από τις απαιτή−
σεις της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με τον εξοπλισμό 
και την υποδομή της επιχείρησης, η παραπλάνηση του 
καταναλωτή, τα μη κανονικά τρόφιμα και ασφαλή τρό−
φιμα, τα μη κανονικά – μη ασφαλή και ακατάλληλα για 
ανθρώπινη κατανάλωση τρόφιμα, τα μη κανονικά – μη 
ασφαλή και επιβλαβή για την υγεία τρόφιμα, τα υλικά 
και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή 
με τρόφιμα και δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις 
της κείμενης νομοθεσίας, για κάθε παράβαση επιβάλ−
λεται χρηματικό πρόστιμο από δύο χιλιάδες (2.000,00) 
έως διακόσιες χιλιάδες (200.000,00) ευρώ.

γ) Σε περίπτωση που κατά τον επίσημο έλεγχο των 
αναφερομένων στην παράγραφο 2 του παρόντος άρ−
θρου επιχειρήσεων διαπιστώνονται παραβάσεις οι 
οποίες ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια 
υγεία και οδηγούν στην ανάγκη άμεσων μέτρων από τις 
αρμόδιες αρχές, όπως η εκτεταμένη παραπλάνηση του 
καταναλωτή, οι περιπτώσεις υποτροπών παραβάσεων 
της παραγράφου 5β του παρόντος άρθρου, επιβάλλε−
ται, για κάθε ανωτέρω παράβαση, χρηματικό πρόστιμο 
από είκοσι χιλιάδες (20.000,00) έως ένα εκατομμύριο 
(1.000.000,00) ευρώ.

Άρθρο 22
Επιθεώρηση και Αξιολόγηση
Αρμοδίων Αρχών και Φορέων

Οι Κεντρικές Αρμόδιες Αρχές για τη διενέργεια των 
επισήμων ελέγχων μεριμνούν για την έκδοση Εθνικών 
μέτρων εφαρμογής για τις διαδικασίες ελέγχου και 
αξιολόγησης των αρχών και φορέων στους οποίους 
έχει μεταβιβαστεί αρμοδιότητα επισήμου ελέγχου για 
να εξασφαλίζεται ότι πληρούν τα λειτουργικά κριτήρια 
ώστε να εξασφαλίζεται η νομιμότητα, η αμεροληψία και 
η αποτελεσματικότητά τους, σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
των άρθρων 4, 5 και 8 του Κανονισμού (ΕΚ) 882/2004.

Άρθρο 23
Τελικές Διατάξεις

1. Τα παραρτήματα I, II, III, IV, V και VI, καθώς και τα 
υποδείγματα Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η και Θ αποτελούν ανα−
πόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης και έχουν 
την αυτή ισχύ.

2. Στη μέριμνα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων ανατίθεται η ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2004/41/ΕΚ στο εθνικό δίκαιο.

Άρθρο 24
Καταργούμενες Διατάξεις

1. Από την ημερομηνία εφαρμογής της παρούσας κα−
ταργείται η Κοινή Υπουργική Απόφαση 487/2000 «Υγιεινή 

των τροφίμων σε συμμόρφωση με την Οδηγία 93/43/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου», η ΥΑ αριθμ. 1929/26.1.2006 (Φ.Ε.Κ. 73 τ.Β΄) 
«Ποιοτικός έλεγχος εισαγομένων − εξαγομένων και δια−
κινουμένων στην εγχώρια αγορά, νωπών, μεταποιημένων 
− επεξεργασμένων και κατεψυγμένων γεωργικών προϊ−
όντων φυτικής προέλευσης» και η ΥΑ Α2/1.6.2005 (Φ.Ε.Κ. 
739/τ.Β΄/1.6.2006) «Συμπληρωματικά μέτρα για τον έλεγχο 
της διακίνησης− εμπορίας χοιρινού κρέατος και προϊό−
ντων αυτού στην εγχώρια αγορά». Η Κοινή Υπουργική 
Απόφαση Υ2/2600/2001 «Ποιότητα του νερού ανθρώπινης 
κατανάλωσης» (Φ.Ε.Κ. 892/Β/2001) και η ΥΔ ΑΙβ/8577/83 
«Περί υγειονομικού ελέγχου και αδειών ίδρυσης και λει−
τουργίας των εγκαταστάσεων επιχειρήσεων υγειονομι−
κού ενδιαφέροντος, καθώς και των γενικών και ειδικών 
όρων ιδρύσεως και λειτουργίας των εργαστηρίων και 
καταστημάτων τροφίμων ή/και ποτών», εξακολουθούν να 
ισχύουν μέχρι την αντικατάστασή τους με την έκδοση 
νέων Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων και ΥΔ, οι οποίες 
θα ρυθμίζουν τα σχετικά θέματα με μέριμνα της κατά πε−
ρίπτωση Κεντρικής Αρμόδιας Αρχής. Επίσης, καταργείται 
κάθε διάταξη του εθνικού δικαίου που ρυθμίζει θέματα, τα 
οποία αποτελούν αντικείμενο των διατάξεων των Κανο−
νισμών του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης και είναι 
αντίθετη με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης.

2. Θέματα που δεν αποτελούν αντικείμενο της παρού−
σας απόφασης και των κανονισμών, εξακολουθούν να 
ρυθμίζονται από τις σχετικές διατάξεις της κείμενης 
νομοθεσίας, όπως οι διατάξεις περί αρμοδιοτήτων του 
ΓΧΚ ή άλλων υπηρεσιών και φορέων.

3 Ο έλεγχος των προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής των κανονισμών του άρθρου 1 της παρούσης και 
υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ. πραγματοποιείται σύμφωνα με τις σχε−
τικές διατάξεις των ν. 2969/2001, 2960/2001 και 2963/1922.

Άρθρο 25
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημέ−
ρα δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Αυγούστου 2006
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

  ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 16039

1

Παράρτημα Ι

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
(Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 852/2004 για την υγιεινή των τροφίμων, Άρθρο 6(2)) 

Αυτό το έντυπο αιτήσεως συμπληρώνεται από τους υπεύθυνους των επιχειρήσεων τροφίμων και υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή 30 ημέρες πριν από την
έναρξη των εργασιών της επιχείρησης. Με βάση τις ασκούμενες δραστηριότητες από την επιχείρηση, ορισμένες επιχειρήσεις τροφίμων απαιτείται
έγκριση και όχι καταχώρηση. Εάν δεν είστε βέβαιοι κατά πόσο κάποια από τις δραστηριότητες τις επιχείρησής σας απαιτεί έγκριση, συμβουλευτείτε την
Αρμόδια Αρχή για οδηγίες.

1. Διεύθυνση Εγκατάστασης __________________________________________________________________________________ 
(ή μόνιμη διεύθυνση προκειμένου για κινητή εγκατάσταση – καντίνα – πλανόδιο εμπόριο)
_________________________________________________________________________ Ταχ. Κωδικός
_____________________

2. Επωνυμία της Επιχείρησης  _______________________________________________Τηλέφωνο  _______________________ 
(εμπορική)
Α.Φ.Μ. ____________________________ Δ.Ο.Υ.___________________________________________________________________ 

3. Ονοματεπώνυμο του Υπευθύνου της επιχείρησης _____________________________________________________________ 

4. Διεύθυνση του Υπευθύνου της επιχείρησης ___________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ Ταχ. Κωδικός
_____________________ 

Τηλέφωνο: ___________________ Α.Φ.Μ.____________________ Δ.Ο.Υ. ___________    E-mail ___________________________ 

5. Είδος Επιχείρησης Τροφίμων  (Παρακαλούμε επιλέξτε ΟΛΕΣ τις περιπτώσεις που ισχύουν): 6 . Εταιρική Μορφή
Πώληση στην εκτροφή/αγρό Εστιατόριο/καντίνα/κουζίνα προσωπικού Ατομική Επιχείρηση
Βιομηχανία επεξεργασίας τροφίμων Μαζική Εστίαση – Έτοιμα Γεύματα Ομόρρυθμος Εταιρία
Συσκευαστής Νοσοκομεία/κατοικίες /σχολεία Ετερόρρυθμος Εταιρία
Εισαγωγέας Κινητή καντίνα Ε.Π.Ε.
Χονδρικό εμπόριο / cash and carry Πάγκοι ή περίπτερα πώλησης Α.Ε.
Διανομή / Αποθήκευση Μεσίτης τροφίμων Άλλη (περιγράψτε)
Λιανική Πώληση Έτοιμα γεύματα για κατανάλωση εκτός επιχείρησης
Εστιατόριο/καφέ/γρήγορο φαγητό Άλλο (περιγράψτε λεπτομερώς):
Υπεραγορά / παντοπωλείο /πρατήριο
Εποχιακό σφαγείο

8. Αριθμός οχημάτων της επιχείρησης που χρησιμοποιούνται για προετοιμασία, πώληση ή μεταφορά τροφίμων:

Έως 5    6-10         11-50    51 και άνω

9. Παροχή Νερού στην εγκατάσταση: Δημόσια (δημοτική) Ιδιωτική παροχή – γεώτρηση         

10. Ονοματεπώνυμο υπευθύνου (αν είναι άλλος από τον ιδιοκτήτη) __________________________________________________

11. Για νέα επιχείρηση   ___________________________     12.  Για εποχιακή λειτουργία _________________________ 
Ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας Χρονική περίοδος λειτουργίας μέσα στο έτος

12. Αριθμός απασχολουμένων ατόμων 0-10       11-50         51 και άνω
(Υπολογίστε τους εργαζόμενους για λιγότερες από 25 ώρες την εβδομάδα στο ½) 

   

Υπογραφή του ιδιοκτήτη _________________________________ 

Ημερομηνία ____________________________________________ 

Ονοματεπώνυμο ________________________________________
(με ΚΕΦΑΛΑΙΑ)

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ
ΑΙΤΗΣΗΣ, ΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΤΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΕΠΕΙ
ΝΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΝ ΚΑΘΕ
ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ
ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ
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Παράρτημα ΙΙ
ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

για την έγκριση εγκατάστασης επιχείρησης τροφίμων που υπόκειται σε έγκριση σύμφωνα
με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 853/2004 

Μέρος 1 – Στοιχεία εγκατάστασης

Εμπορικό όνομα

Ταχυδρομική διεύθυνση

Ταχ. Κωδ.

Τηλέφωνο
Fax  

Ηλεκτρονική διεύθυνση

Μέρος 2 – Είδος των προϊόντων ζωικής προέλευσης για τα οποία ζητείται έγκριση

Δείξατε τα προϊόντα ζωικής προέλευσης για τα οποία αιτείται η έγκριση και για τα οποία θα χρησιμοποιηθεί η
εγκατάσταση

Κιμάς
Κρεατοσκευάσματα
Μηχανικά διαχωρισμένο κρέας
Προϊόντα κρέατος
Ζώντα δίθυρα μαλάκια
Προϊόντα αλιείας
Γαλακτοκομικά προϊόντα
Αυγά (όχι πρωτογενής παραγωγή) / Προϊόντα Αυγών
Βατραχοπόδαρα / Σαλιγκάρια
Ζωικά λίπη
Επεξεργασμένα στομάχια, ουροδόχοι κύστεις και έντερα
Ζελατίνη
Κολλαγόνο
Πρώτες ύλες για την παραγωγή ζελατίνης ή κολλαγόνου που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση
Κρέας (Ψυκτικοί Θάλαμοι)

Μέρος 3 – Ιδιοκτήτης και Διαχειριστής της εγκατάστασης

Ονοματεπώνυμο Ιδιοκτήτη
Ταχυδρομική διεύθυνση

Ταχ. Κωδ.

Τηλέφωνο
Fax  

Ονοματεπώνυμο
Διευθύνοντος

1. 2. 
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Τίτλος θέσης
1. 2. 

1. 2. Ονοματεπώνυμο άλλων
στελεχών στον έλεγχο της

επιχείρησης

Τίτλος θέσης 1. 2. 

Μέρος 4 – Χρήση της εγκατάστασης

Ποιες από τις παρακάτω δραστηριότητες θα πραγματοποιούνται στην εγκατάσταση (σημειώνονται όλες για τις
οποίες ισχύει η αίτηση)

Ανεξάρτητος Ψυκτικός Θάλαμος (Αποθήκη)

Χονδρική αγορά

Επεξεργασία – Παραγωγή

Άλλου είδους επεξεργασία (παρακαλούμε διευκρινίστε)       

Συσκευασία

Αποθήκευση

Μεταφορά

Cash and carry / Χονδρικό εμπόριο

Μαζική εστίαση (Catering) 

Λιανικό εμπόριο (άμεση πώληση στους καταναλωτές ή άλλους πελάτες)

Πάγκοι ή περίπτερα πώλησης ή κινητές καντίνες

Άλλα (εξειδικεύστε)       

Μέρος 5 – Μεταφορά των προϊόντων από την εγκατάσταση

Πως μεταφέρονται τα προϊόντα από την εγκατάσταση (σημειώσατε την περίπτωση που σας αφορά)

Με δικά της οχήματα
Με σύμβαση με εταιρεία μεταφορών
Με τα οχήματα των πελατών
Άλλος τρόπος (εξειδικεύστε)

Μέρος 6 – Προμήθεια προϊόντων από την εγκατάσταση σε άλλες εγκαταστάσεις

Ποια από τις παρακάτω κατηγορίες επιχειρήσεων προμηθεύονται προϊόντα από την εγκατάσταση σας
(επισημαίνατε αναλόγως)

Άλλες επιχειρήσεις που παράγουν ή επεξεργάζονται τρόφιμα
Συσκευαστές Χονδρικής
Ψυκτικές αποθήκες που δεν είναι μέρος της εγκατάστασης για την οποία γίνεται η αίτηση
Αποθήκες που δεν είναι μέρος της εγκατάστασης για την οποία γίνεται η αίτηση
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Εστιατόρια, ξενοδοχεία, καντίνες και παρόμοιες επιχειρήσεις μαζικής εστίασης
Επιχειρήσεις που παρασκευάζουν έτοιμα γεύματα για κατανάλωση εκτός επιχείρησης
Καταστήματα λιανικού εμπορίου, υπεραγορές, πάγκοι ή περίπτερα πώλησης, που ανήκουν στην
επιχείρηση
Καταστήματα λιανικού εμπορίου, υπεραγορές, πάγκοι ή περίπτερα πώλησης, που δεν ανήκουν στην
επιχείρηση
Άλλες περιπτώσεις (εξειδικεύστε)

Μέρος 7 – Άλλες δραστηριότητες στην ίδια εγκατάσταση

Πραγματοποιείται κάποια από τις ακόλουθες δραστηριότητες στον ίδιο χώρο ή στην ίδια εγκατάσταση στην
οποία αναφέρεται η παρούσα αίτηση ; 

ΝΑΙ ΟΧΙ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΓΚΡΙΣΗΣ

Σφαγή βοοειδών, χοίρων,
αιγοπροβάτων, πουλερικών,
θηραμάτων:

     

Κοπή νωπού
(συμπεριλαμβανομένου του
ψυγμένου ή κατεψυγμένου) κρέατος
θηλαστικών, πουλερικών ή
θηραμάτων

     

Αποθήκευση νωπού
(συμπεριλαμβανομένου του
ψυγμένου ή κατεψυγμένου) κρέατος
θηλαστικών, πουλερικών ή
θηραμάτων

     

Μέρος 8 – Πληροφορίες και Τεκμηρίωση

Απαιτούνται τα παρακάτω στοιχεία προκειμένου να γίνει εξέταση της αίτησής σας και πρέπει να αποσταλούν
συνημμένα, μαζί με την αίτηση αν είναι δυνατόν.
Παρακαλούμε σημειώστε ποιες πληροφορίες στέλνετε με την παρούσα αίτηση
(Τα στοιχεία που δεν αποστέλλονται τώρα, απαιτούνται οπωσδήποτε για να εξεταστεί η αίτησή σας).

Πλήρης κάτοψη υπό κλίμακα της (προτεινόμενης) εγκατάστασης στην οποία πρέπει να φαίνεται η θέση
των θαλάμων και των λοιπών χώρων που θα χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση και την
επεξεργασία των πρώτων υλών, των προϊόντων και των αποβλήτων και τη διάταξη των εγκαταστάσεων
και του εξοπλισμού
Περιγραφή του (προτεινόμενου) συστήματος ασφαλείας τροφίμων που βασίζεται στις αρχές του HACCP 

Περιγραφή του (προτεινόμενου) προγράμματος συντήρησης της εγκατάστασης και του εξοπλισμού
Περιγραφή του (προτεινόμενου) προγράμματος καθαρισμού της εγκατάστασης, του εξοπλισμού και των
οχημάτων
Περιγραφή του (προτεινόμενου) συστήματος συλλογής και διάθεσης των αποβλήτων

Περιγραφή του (προτεινόμενου) συστήματος παροχής νερού

Περιγραφή του (προτεινόμενου) προγράμματος δειγματοληψίας και ελέγχου της παροχής νερού

Περιγραφή του (προτεινομένου) προγράμματος εργαστηριακών εξετάσεων των προϊόντων
Περιγραφή του (προτεινομένου) προγράμματος ελέγχου επιβλαβών οργανισμών (μυοκτονίας / 
εντομοκτονίας / πτηνών κλπ. ) 
Περιγραφή του (προτεινομένου) προγράμματος ελέγχου της υγείας του προσωπικού

Περιγραφή του (προτεινομένου) προγράμματος εκπαίδευσης του προσωπικού στην υγιεινή και
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ασφάλεια των τροφίμων

Περιγραφή του (προτεινομένου) συστήματος τήρησης αρχείων / τεκμηρίωσης
Περιγραφή του (προτεινομένου) συστήματος για την εφαρμογή του αναγνωριστικού σήματος στην
πρώτη ή / και δεύτερη συσκευασία.

Μέρος 9  - Προϊόντα που θα υφίστανται επεξεργασία στην εγκατάσταση / δραστηριότητες

Ποιες από τις ακόλουθες δραστηριότητες θα πραγματοποιούνται στην εγκατάσταση;
Αναφέρατε, αναγράφοντας την κατά προσέγγιση ποσότητα που θα υφίσταται επεξεργασία σε χιλιόγραμμα ή
λίτρα εβδομαδιαίως (σημειώσατε όλα όσα ισχύουν).

Μέρος 9 (1) – Κιμάς και κρεατοσκευάσματα

     Χειρισμός κιμά

     Χειρισμός κρεατοσκευασμάτων

Πλήρης περιγραφή των δραστηριοτήτων και των συγκεκριμένων προϊόντων που υφίστανται επεξεργασία στην
εγκατάσταση

Πόσοι τόνοι κιμά θα υφίστανται επεξεργασία κατά μέσο όρο στην
εγκατάσταση, εβδομαδιαίως;

Πόσοι τόνοι παρασκευασμάτων κρέατος θα υφίστανται επεξεργασία κατά
μέσο όρο στην εγκατάσταση, εβδομαδιαίως;

Μέρος 9 (2) – Μηχανικά διαχωρισμένο κρέας

Πλήρης περιγραφή των δραστηριοτήτων και των συγκεκριμένων προϊόντων που υφίστανται επεξεργασία στην
εγκατάσταση

Πόσοι τόνοι μηχανικά διαχωρισμένου κρέατος θα υφίστανται επεξεργασία
κατά μέσο όρο στην εγκατάσταση, εβδομαδιαίως;

Μέρος 9 (3) – Προϊόντα Κρέατος

Πλήρης περιγραφή των δραστηριοτήτων και των συγκεκριμένων προϊόντων που υφίστανται επεξεργασία στην
εγκατάσταση

Πόσοι τόνοι προϊόντων κρέατος θα υφίστανται επεξεργασία κατά μέσο όρο
στην εγκατάσταση, εβδομαδιαίως;
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Μέρος 9 (4) – Ζώντα δίθυρα μαλάκια / Προϊόντα Αλιείας

Πλήρης περιγραφή των δραστηριοτήτων και των συγκεκριμένων προϊόντων που υφίστανται επεξεργασία στην
εγκατάσταση

Πόσοι τόνοι ζώντων δίθυρων μαλακίων / προϊόντων αλιείας θα υφίστανται
επεξεργασία κατά μέσο όρο στην εγκατάσταση, εβδομαδιαίως;

Μέρος 9 (5) – Γάλα - Γαλακτοκομικά

     Νωπό Γάλα

     Προϊόντα με βάση το γάλα

Πλήρης περιγραφή των δραστηριοτήτων και των συγκεκριμένων προϊόντων που υφίστανται επεξεργασία στην
εγκατάσταση

Πόσα λίτρα νωπού γάλακτος (πρώτης ύλης) θα υφίστανται επεξεργασία κατά
μέσο όρο στην εγκατάσταση, εβδομαδιαίως;

Πόσα λίτρα / τόνοι προϊόντων με βάση το γάλα θα υφίστανται επεξεργασία
κατά μέσο όρο στην εγκατάσταση, εβδομαδιαίως;

Μέρος 9 (6) – Αυγά (όχι πρωτογενής παραγωγή)/ Προϊόντα αυγών

Πλήρης περιγραφή των δραστηριοτήτων και των συγκεκριμένων προϊόντων που υφίστανται επεξεργασία στην
εγκατάσταση

Πόσοι τόνοι αυγών θα συσκευάζονται κατά μέσο όρο στην εγκατάσταση,
εβδομαδιαίως;

Πόσα λίτρα προϊόντων αυγών θα υφίστανται επεξεργασία κατά μέσο όρο στην
εγκατάσταση, εβδομαδιαίως;

Μέρος 9 (7) – Βατραχοπόδαρα και Σαλιγκάρια

     Βατραχοπόδαρα

     Σαλιγκάρια

Πλήρης περιγραφή των δραστηριοτήτων και των συγκεκριμένων προϊόντων που υφίστανται επεξεργασία στην
εγκατάσταση

*02011873108060040*



Πόσοι τόνοι βατραχοπόδαρων θα υφίστανται επεξεργασία κατά μέσο όρο
στην εγκατάσταση, εβδομαδιαίως;

Πόσοι τόνοι σαλιγκαριών θα υφίστανται επεξεργασία κατά μέσο όρο στην
εγκατάσταση, εβδομαδιαίως;

Μέρος 9 (8) – Επεξεργασμένα Ζωικά Λίπη

Πλήρης περιγραφή των δραστηριοτήτων και των συγκεκριμένων προϊόντων που υφίστανται επεξεργασία στην
εγκατάσταση

Πόσοι τόνοι ζωικών λιπών θα υφίστανται επεξεργασία κατά μέσο όρο στην
εγκατάσταση, εβδομαδιαίως;

Μέρος 9 (9) – Επεξεργασμένοι στόμαχοι, ουροδόχες κύστεις και έντερα

     Επεξεργασμένοι στόμαχοι

     Επεξεργασμένες ουροδόχες κύστεις

     Επεξεργασμένα έντερα

Πλήρης περιγραφή των δραστηριοτήτων και των συγκεκριμένων προϊόντων που υφίστανται επεξεργασία στην
εγκατάσταση

Πόσοι τόνοι επεξεργασμένων στομάχων θα παράγονται κατά μέσο όρο στην
εγκατάσταση, εβδομαδιαίως;

Πόσοι τόνοι επεξεργασμένων ουροδόχων κύστεων θα παράγονται κατά μέσο
όρο στην εγκατάσταση, εβδομαδιαίως;

Πόσοι τόνοι επεξεργασμένων εντέρων θα παράγονται κατά μέσο όρο στην
εγκατάσταση, εβδομαδιαίως;

Μέρος 9 (10) – Ζελατίνη

Πλήρης περιγραφή των δραστηριοτήτων και των συγκεκριμένων προϊόντων που υφίστανται επεξεργασία στην
εγκατάσταση

ΦΕΚ 1187 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 16045
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Πόσοι τόνοι ζελατίνης θα υφίστανται επεξεργασία κατά μέσο όρο στην
εγκατάσταση, εβδομαδιαίως;

Μέρος 9 (11) – Κολλαγόνο

Πλήρης περιγραφή των δραστηριοτήτων και των συγκεκριμένων προϊόντων που υφίστανται επεξεργασία στην
εγκατάσταση

Πόσοι τόνοι κολλαγόνου θα υφίστανται επεξεργασία κατά μέσο όρο στην
εγκατάσταση, εβδομαδιαίως;

Μέρος 9 (12) –Ανεξάρτητοι Ψυκτικοί Θάλαμοι (Αποθήκες)

Πλήρης περιγραφή των δραστηριοτήτων και των συγκεκριμένων προϊόντων που υφίστανται επεξεργασία στην
εγκατάσταση

Πόσοι τόνοι προϊόντων θα διακινούνται κατά μέσο όρο στην εγκατάσταση,
εβδομαδιαίως;

Μέρος 10 – Αίτηση

Με την παρούσα αιτούμαι, υπό την ιδιότητά μου ως υπευθύνου της επιχείρησης τροφίμων που αναφέρεται
λεπτομερώς στο μέρος 1, έγκριση για τη χρήση της εγκατάστασης για χειρισμό και επεξεργασία προϊόντων
ζωικής προέλευσης που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004, και όπως
καθορίζεται στα σχετικά μέρη της παρούσας.

Υπογραφή του
υπευθύνου της
επιχείρησης
τροφίμων

Ημερομηνία      

     
Ονοματεπώνυμο
(με ΚΕΦΑΛΑΙΑ)      

Εάν επιθυμείτε βοήθεια ή συμβουλή για το πώς θα συμπληρώσετε αυτή την αίτηση, ή για τα προϊόντα στα
οποία αναφέρεται ο Κανονισμός, είτε για τις συνθήκες υπό τις οποίες σύμφωνα με τον Κανονισμό απαιτείται η

έγκριση, παρακαλούμε συμβουλευτείτε τον υπεύθυνο που αναφέρεται κατωτέρω.

Μετά την συμπλήρωση της αίτησης και τη συλλογή κάθε απαιτούμενου στοιχείου και δικαιολογητικού,
παρακαλούμε να την αποστείλετε προς:

Υπεύθυνος:      

Τηλέφωνο:      

Fax:      

     

E-mail:      

ΠΡΟΣΟΧΗ

Παρακαλούμε να γνωστοποιείτε
κάθε αλλαγή στα στοιχεία που

δώσατε με αυτήν την αίτηση, στην
Αρμόδια Αρχή στη διεύθυνση αυτή.
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Παράρτημα ΙΙΙ

Άδειες λειτουργίας

1. Όλες οι επιχειρήσεις τροφίμων, χειρισμού προϊόντων ζωικής προέλευσης ή περαιτέρω
επεξεργασίας μεταποιημένων ζωικών προϊόντων, πριν τη διαδικασία καταχώρισης ή
έγκρισης, πρέπει να εξασφαλίζουν την απαραίτητη άδεια λειτουργίας.
Στις επιχειρήσεις αυτές συμπεριλαμβάνονται:

Εγκαταστάσεις τεμαχισμού κρέατος, που συνδυάζουν παραγωγή κιμά και
παρασκευασμάτων αυτών.
Εγκαταστάσεις παραγωγής προϊόντων κρέατος.
Εγκαταστάσεις παραγωγής κονσερβοποιημένων μαγειρεμένων φαγητών
Εγκαταστάσεις παραγωγής τετηγμένου ζωικού λίπους και καταλοίπων ζωικών λιπών
Εγκαταστάσεις παραγωγής ζελατίνης, κολλαγόνου
Εγκαταστάσεις παραγωγής επεξεργασμένων στομάχων, ουροδόχων κύστεων,
εντέρων.
Εγκαταστάσεις επεξεργασίας κατεψυγμένων αλιευμάτων
Εγκαταστάσεις μεταποίησης αλιευτικών προϊόντων
Πλοία εργοστάσια
Εγκαταστάσεις παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων
Εγκαταστάσεις παραγωγής προϊόντων αυγών.

Επίσης οι:
Εγκαταστάσεις παραγωγής παγωτών
Εγκαταστάσεις παραγωγής σαλατών από μεταποιημένα ζωικά προϊόντα.
Εγκαταστάσεις παραγωγής μαγειρεμένων φαγητών, πίτσας, σάντουιτς με
δραστηριότητα μεταπώλησης και όχι απευθείας διάθεση στον καταναλωτή.
Εγκαταστάσεις που παράγουν σούπες, σάλτσες που έχουν χρησιμοποιήσει
εκχυλίσματα ζωικών προϊόντων.

Η αδειοδότηση των ως άνω επιχειρήσεων, που ανήκουν στο πεδίο εφαρμογής των
Κανονισμών 852/2004, 853/2004, 854/2004 και στην αρμοδιότητα του ΕΦΕΤ, γίνεται από τις
Αρμόδιες Διευθύνσεις των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.

2. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που προτίθεται να ιδρύσει επιχείρηση κατά την
παράγραφο 1 του παρόντος παραρτήματος, θα πρέπει να υποβάλει αίτηση ίδρυσης στην
Αρμόδια Διεύθυνση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης της έδρας της υπό ίδρυση
εγκατάστασης με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Αναλυτικά στοιχεία της επιχείρησης (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, διεύθυνση
κατοικίας ή έδρας του αιτούντος, εμπορικό σήμα, αν υπάρχει και τόπος εγκατάστασης
της μονάδας)
Γενικό σχεδιάγραμμα των εγκαταστάσεων (κάτοψη) με λεπτομερή απεικόνιση και
περιγραφή των χώρων
Τοπογραφικό διάγραμμα του οικοπέδου σε κλίμακα 1:500. 
Πίνακα απαρίθμησης και περιγραφής του τεχνικού εξοπλισμού των συσκευών και
οργάνων, με σχεδιάγραμμα τοποθέτησης τους στους χώρους
Έκθεση τεχνικής περιγραφής λειτουργίας της μονάδας με μνεία στις γραμμές
παραγωγής στην ημερήσια δυναμικότητα, στο είδος της επεξεργαζόμενης πρώτης
ύλης και των τελικών προϊόντων, στις πηγές προμήθειας της πρώτης ύλης,
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Προέγκριση χωροθέτησης της μονάδας και έγκριση περιβαλλοντικών όρων από τις
αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων
Έργων.

3 Εφόσον διαπιστωθεί από την ως άνω υπηρεσία ότι, τα δικαιολογητικά είναι πλήρη και η
σχεδιαζόμενη μονάδα μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των Κανονισμών 852/2004 και
853/2004, η έγκριση χορηγείται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της παρούσας απόφασης.

4 Μετά την ολοκλήρωση κατασκευής της εγκατάστασης και κατόπιν αιτήσεως του ιδιοκτήτη
της μονάδας που υποβάλλεται στην Αρμόδια Διεύθυνση της οικείας Νομαρχίας, χορηγείται
άδεια λειτουργίας, από υγειονομικής πλευράς, με απόφαση του οικείου Νομάρχη.

5. Οποιαδήποτε αλλαγή που συνεπάγεται, επέκταση δραστηριότητας, μεταβολή στο
ιδιοκτησιακό καθεστώς της επιχείρησης ή κλείσιμο αυτής, γνωστοποιείται έγκαιρα στην
αδειοδοτούσα αρχή η οποία προβαίνει, ανάλογα, σε τροποποίηση ή ανάκληση της αδείας.

6. Για την χορήγηση έγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας, καταβάλλεται από τον φορέα της
εγκατάστασης παράβολο, το ύψος του οποίου καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών και Ανάπτυξης και είναι ανάλογο με την δυναμικότητα της επιχείρησης. Το
παράβολο διπλασιάζεται στην περίπτωση χορήγησης αδείας μετά από ανάκληση αυτής
λόγω μη τήρησης των απαιτήσεων της νομοθεσίας.

7. Σε περίπτωση επανειλημμένων παραβάσεων και μη τήρησης των όρων και
προϋποθέσεων της άδειας λειτουργίας πέρα των οιανδήποτε ποινικών κυρώσεων, με
απόφαση της αδειοδοτούσας αρχής μπορεί να επιβληθεί ολική ή μερική, προσωρινή ή
οριστική διακοπή της λειτουργίας της εγκατάστασης. Η σφράγιση παραγωγικού εξοπλισμού ή
της εγκατάστασης γίνεται από την αρχή αδειοδότησης με την συνδρομή αστυνομικών
οργάνων.
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Παράρτημα IV

ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Αυτό το έντυπο συμπληρώνεται από τους υπεύθυνους επιχειρήσεων τροφίμων οι οποίες έχουν ήδη εγκριθεί ή καταχωρηθεί και
υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή εντός 30 ημερών από τις πραγματοποιηθείσες μεταβολές.

ΠΡΟΣ: ____________________________________________________________________________________________________ 

1. Διεύθυνση Εγκατάστασης __________________________________________________________________________________ 

(ή μόνιμη διεύθυνση προκειμένου για κινητή εγκατάσταση – καντίνα – πλανόδιο εμπόριο)

_______________________________________________________________ Ταχ. Κωδικός _____________________

2. Επωνυμία της Επιχείρησης  ________________________________________________________________________________ 
(εμπορική)

Τηλέφωνο  _______________________Α.Φ.Μ. ____________________________ Δ.Ο.Υ.__________________________________ 

3. Ονοματεπώνυμο του Υπευθύνου της επιχείρησης _____________________________________________________________ 

4. Διεύθυνση του Υπευθύνου της επιχείρησης ___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________ Ταχ. Κωδικός _____________________ 

Τηλέφωνο: ___________________ Α.Φ.Μ.____________________ Δ.Ο.Υ. ___________    E-mail ___________________________ 

5. Αριθμός Μητρώου Καταχώρησης / Έγκρισης της επιχείρησης: ___________________________________________________ 

6. Πραγματοποιηθείσες μεταβολές (επιλέξτε ότι ισχύει): 

Αλλαγή ιδιοκτησιακού καθεστώτος   

Αλλαγή Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)

Αλλαγή της σύνθεσης της διοίκησης   

Μεταβολή των στοιχείων ταυτότητος   

Αλλαγή υπευθύνων κατά το Νόμο
   

7. Περιγραφή της μεταβολής / μεταβολών

Παλαιά Στοιχεία, πριν από την μεταβολή Νέα Στοιχεία, μετά την μεταβολή
1.  

2.  

3.  

4.  

Υπογραφή του ιδιοκτήτη _________________________________ 

Ημερομηνία ____________________________________________ 

Ονοματεπώνυμο ________________________________________
(με ΚΕΦΑΛΑΙΑ)
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Παράρτημα V

Ν.Π.Δ.Δ Αθήνα

Αριθ. Πρωτ.

(Ημερομηνία)

Διεύθυνση Αξιολόγησης - Εγκρίσεων ΠΡΟΣ:

Ταχ. Δνση:
Τηλέφωνο:
Τηλεομοιοτυπία:
Ηλεκ. Ταχυδρ.
Πληροφορίες:

ΑΠΟΦΑΣΗ
Πλήρους Έγκρισης / Έγκρισης υπό Όρους

Εγκατάστασης Επιχείρησης Τροφίμων που υπόκειται σε έγκριση σύμφωνα με τον
Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 853/2004 

Σε απάντηση της από      αίτησής σας για την έγκριση της εγκαταστάσεώς σας σύμφωνα με τον
Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 853/2004,  ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ έγκριση / υπό όρους έγκριση.

Ο κωδικός αριθμός εγκρίσεως που χορηγείται στην εγκατάστασή σας, αναγράφεται στην τελευταία σελίδα
της παρούσας.

Ο κωδικός αριθμός εγκρίσεως πρέπει να χρησιμοποιείται όπου απαιτείται, με τη μορφή που προβλέπεται
από τον Κανονισμό (ΕΚ) 853/2004. 

1. - Εμπορική Επωνυμία και Διεύθυνση

Εμπορική Επωνυμία
της Εγκατάστασης:      

Διεύθυνση:      

Ταχυδρομικός Κωδικός:      

Η Εγκατάσταση ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ σύμφωνα με το άρθρο 31(2)(γ) του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004. 

Η Εγκατάσταση ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΥΠΟ ΟΡΟΥΣ, σύμφωνα με το άρθρο 31(2)(δ) του Κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 882/2004. 

1. 1.  – Έγκριση υπό Όρους (Συμπληρώνεται όταν χορηγείται έγκριση υπό όρους)

Τα άρθρα του Κανονισμού στα οποία δεν ανταποκρίνεται η εγκατάστασή σας είναι:

Κανονισμός / Άρθρο Απαίτηση
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Οι λόγοι για τους οποίους δεν συμμορφώνεται η επιχείρησή σας με τις απαιτήσεις του Κανονισμού είναι:

Κανονισμός / Άρθρο Περιγραφή των λόγων μη συμμόρφωσης

          

          

          

Τα μέτρα που πρέπει να λάβετε για να συμμορφωθεί η εγκατάστασή σας με τις απαιτήσεις του Κανονισμού
είναι:

Κανονισμός / Άρθρο Μέτρα τα οποία πρέπει να ληφθούν για συμμόρφωση:

          

          

          

Σύμφωνα με το άρθρο 31 (2δ) του Κανονισμού (ΕΚ) Αριθ. 882/2004, η αρμόδια αρχή θα επισκεφθεί την
εγκατάστασή σας εντός τριών μηνών από την παρούσα Έγκριση υπό Όρους, για να εκτιμήσει την πρόοδο της
συμμόρφωσής σας με τις προαναφερθείσες απαιτήσεις.

2  – Ιδιοκτήτης της εγκατάστασης

Ονοματεπώνυμο
Ιδιοκτήτη:      

Διεύθυνση:      

Ταχυδρ. Κωδικός : :      

3 – Πεδίο Εφαρμογής της Έγκρισης / Έγκρισης υπό Όρους

Η παρούσα έγκριση / έγκριση υπό όρους, επιτρέπει τον χειρισμό και επεξεργασία στην εγκατάσταση των
προϊόντων που περιγράφονται κατωτέρω:

Κιμάς

Κρεατοσκευάσματα

Μηχανικά διαχωρισμένο κρέας

Προϊόντα Κρέατος

Ζώντα δίθυρα μαλάκια

Προϊόντα αλιείας

Γάλα / Γαλακτοκομικά Προϊόντα

Αυγά (όχι πρωτογενής παραγωγή) / Προϊόντα Αυγών

Βατραχοπόδαρα / Σαλιγκάρια
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Επεξεργασμένα Ζωικά Λίπη

Επεξεργασμένοι Στόμαχοι, Ουροδόχοι Κύστεις και Έντερα

Ζελατίνη

Κολλαγόνο

Περιγραφή των δραστηριοτήτων και των συγκεκριμένων προϊόντων που επεξεργάζονται:

Στην εγκατάσταση χορηγούνται οι ακόλουθες παρεκκλίσεις:

Κωδικός Αριθμός Έγκρισης:      

Ημερομηνία Έγκρισης / Έγκρισης
υπό Όρους:      

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κάθε αλλαγή των στοιχείων της παρούσας έγκρισης, περιλαμβανομένων των αλλαγών στις
εργασίες που πραγματοποιούνται και στα προϊόντα που επεξεργάζονται / παράγονται στην
εγκατάσταση, πρέπει να γνωστοποιείται στην Αρμόδια Αρχή στη διεύθυνση που αναγράφεται
ανωτέρω.

Ο ………. 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ

Ρύθμιση ζητημάτων που αφορούν την διαδικασία κατάσχεσης-
δέσμευσης – απόσυρσης/ ανάκλησης τροφίμων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΟΡΙΣΜΟΙ

Χαρακτηρισμός των τροφίμων βάσει των αποτελεσμάτων του επισήμου ελέγχου

Για τις ανάγκες του επισήμου ελέγχου:
1. Ως ασφαλή τρόφιμα, νοούνται τα τρόφιμα τα οποία διατηρούν τους ειδικούς για έκαστο
είδος οργανοληπτικούς χαρακτήρες (οσμή, σύσταση, γεύση, χρώμα), δεν παρουσιάζουν
μεταβολές οφειλόμενες σε αλλοιώσεις, αποσύνθεση, βιολογική μόλυνση, χημική ή φυσική
ρύπανση και πληρούν όλους τους υγειονομικούς όρους της Κοινοτικής και Εθνικής
νομοθεσίας. Για τον χαρακτηρισμό των τροφίμων λαμβάνονται υπόψη οι κανονικές για κάθε
προϊόν συνθήκες χρήσης του τροφίμου και οι πληροφορίες που είναι διαθέσιμες κάθε φορά
στον καταναλωτή.
2. Ως μη ασφαλή τρόφιμα, τα τρόφιμα που δεν πληρούν τους υγειονομικούς όρους που
επιβάλλει η Κοινοτική και Εθνική νομοθεσία. Διακρίνονται σε α) ακατάλληλα για ανθρώπινη
κατανάλωση και β) επιβλαβή για την υγεία.

α. Ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση. Στην κατηγορία αυτή μπορούν να
καταταγούν τρόφιμα που:

1) παρουσιάζουν μη κανονικούς οργανοληπτικούς χαρακτήρες (οσμή, γεύση, χρώμα,
σύσταση), ανεξάρτητα από τις επιπτώσεις στην υγεία του καταναλωτή.
2) έχουν ξένες προσμίξεις που δεν έχουν σχέση με την φυσική κατάσταση ή τον
τρόπο παρασκευής τους.
3) έχουν υπέρβαση του χρόνου διατηρησιμότητας.
4) έχουν παραχθεί ή αποθηκευθεί ή διατίθενται από μη νομίμως λειτουργούσες
επιχειρήσεις και για τα οποία υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις ακαταλληλότητας.
5)  υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις χρησιμοποίησης μη ασφαλών πρώτων υλών ή
πλημμελούς επεξεργασίας.
6) έχουν παρασκευαστεί ή συντηρηθεί ή συσκευαστεί ή διατηρηθεί κάτω από
συνθήκες που δεν πληρούν τις ειδικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
7) έχουν παραχθεί χωρίς εγκριτική απόφαση του ΑΧΣ ή άλλου αρμόδιου οργάνου,
όταν αυτή επιβάλλεται.
8) κατά τις ιστολογικές εξετάσεις διαπιστώνεται η παρουσία απαγορευμένων ιστών σε
αυτά.
9) στερούνται υγειονομικών επισημάνσεων, σήμανση καταλληλότητας ή κατάλληλο
αναγνωριστικό σήμα, όπως προβλέπονται από ειδικές διατάξεις.
10)  δεν συνοδεύονται από υγειονομικά πιστοποιητικά καταλληλότητας, όταν αυτό
επιβάλλεται.
11)  Έχουν υποστεί απόψυξη και επανακατάψυξη.

β. Επιβλαβή για την υγεία. Στην κατηγορία αυτή μπορούν να καταταγούν:
1) τρόφιμα με εκτεταμένη αλλοίωση ή αποσύνθεση που δύναται να έχουν άμεσες ή
έμμεσες βλαπτικές συνέπειες στην υγεία του καταναλωτή, όταν λαμβάνονται άπαξ ή
κατ’ επανάληψη.
2) τρόφιμα που περιέχουν παθογόνους μικροοργανισμούς ή τοξίνες αυτών ή μορφές
παρασίτων ή ιούς, με υπέρβαση των νομοθετημένων ορίων – κριτηρίων – διατάξεων,
που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη στην υγεία του ανθρώπου.
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3) τρόφιμα που περιέχουν χημικές τοξικές ουσίες είτε φυσικά απαντώμενες είτε ως
πρόσθετες χημικές ενώσεις είτε προκύπτουσες από τις μεθόδους επεξεργασίας σε
συγκέντρωση που υπερβαίνει αποδεκτά νομοθετημένα όρια ή που η παρουσία τους
δε δικαιολογείται καν από την νομοθεσία.
4) τρόφιμα που παρουσιάζουν επίπεδα καταλοίπων αντιβιοτικών, φυτοφαρμάκων,
βαρέων μετάλλων κ.λπ., καθώς και καταλοίπων με ορμονική, θυρεοστατική,
αναβολική δράση, που υπερβαίνουν τα ανώτατα όρια ή υπάρχει παρουσία παρόμοιων
ουσιών που είναι απαγορευμένες.
5) ύπαρξη ξένων σωμάτων σε τρόφιμα με άμεσες επιπτώσεις στην υγεία του
καταναλωτή.
6) τρόφιμα που έχουν επιμολυνθεί με νεκρά ή ζωντανά έντομα αρθρόποδα ή
απεκκρίματα αυτών
7) τρόφιμα που έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία με ιοντίζουσες ή υπεριώδεις
ακτινοβολίες και δεν προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία για αυτά.

3. Κανονικά τρόφιμα, τα τρόφιμα τα οποία πληρούν τους όρους της Εθνικής και Κοινοτικής
νομοθεσίας.

4. Μη κανονικά τρόφιμα, τα ασφαλή τρόφιμα τα οποία δεν πληρούν τις απαιτήσεις των
διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς τις σταθερές ποιότητας και ως προς την
επισήμανση, την παρουσίαση και τη διαφήμιση. Με τον όρο σταθερές ποιότητας νοούνται τα
συστατικά και τα αναλυτικά στοιχεία ενός τροφίμου όπως αυτά καθορίζονται στα πρότυπα
του Κ.Τ.Π. ή στις εγκριτικές αποφάσεις του Α.Χ.Σ ή άλλου αρμοδίου οργάνου.
Στην κατηγορία αυτή μπορούν να καταταγούν όσα τρόφιμα:
α) έχουν διαφημιστεί ή επισημανθεί ή παρουσιασθεί κατά τρόπον που αντίκειται στις
διατάξεις των άρθρων 10 & 11 του Κ.Τ.Π. ή σε ειδικότερες διατάξεις της Κοινοτικής και
Εθνικής νομοθεσίας,
β) είναι νοθευμένα (τρόφιμα στα οποία έχουν προστεθεί ύλες ενδεχομένως ευτελέστερης
αξίας για λόγους κερδοσκοπίας ή παραπλάνησης του καταναλωτή)
γ) δεν πληρούν τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς τις σταθερές ποιότητας.

5. Καταγγελία καταναλωτή για τρόφιμα: ατομική ή δια πληρεξουσίου δήλωση η οποία
υποστηρίζεται από εύλογα αποδεικτικά στοιχεία ότι πωλητής ή προμηθευτής διέπραξε ή
ενδέχεται να διαπράξει παράβαση της νομοθεσίας που αφορά την προστασία της υγείας,
των κανόνων για την σύνθεση και την ποιότητα, την επισήμανση, την παρουσίαση και τη
διαφήμιση. Οποιαδήποτε άλλη δήλωση θα θεωρείται παράπονο, θα αξιολογείται και θα
λαμβάνετε υπόψη κατά τον σχεδιασμό των τακτικών και εκτάκτων ελέγχων (άρθρο 3 του
Κανονισμού 2006/2004/ΕΚ). Σε κάθε λήψη ή προσκόμιση στην υπηρεσία δείγματος για
εργαστηριακή ανάλυση στα πλαίσια καταγγελίας θα πρέπει να εξασφαλίζεται η νομική και
αναλυτική εγκυρότητά του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΜΗ ΑΣΦΑΛΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ – ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

1. Απαγορεύεται η παρασκευή, μεταποίηση, διανομή, μεταφορά, έκθεση προς πώληση και
κατοχή μη ασφαλών τροφίμων.

2. Τρόφιμα, κρινόμενα κατά τους ελέγχους ως μη ασφαλή κατάσχονται κατόπιν
αιτιολογημένης έκθεσης των επιθεωρητών (υπόδειγμα Α) η οποία επιδίδεται στον υπεύθυνο
της επιχείρησης ή εκπρόσωπό του ή τον υπεύθυνο φύλαξης των προϊόντων.



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 16055

3. Οι ιδιοκτήτες των κατασχεθέντων τροφίμων δύναται να υποβάλλουν εγγράφως ένσταση
επανεξετάσεως. Η ένσταση υποβάλλεται, στην υπηρεσία στην οποία ανήκουν οι ελεγκτές
που διενήργησαν την κατάσχεση, από τον υπεύθυνο της επιχείρησης ή νόμιμο εκπρόσωπό
του εντός 24 ωρών από την παράδοση της έκθεσης κατάσχεσης. Εφόσον δεν υποβληθεί
ένσταση εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, η έκθεση των ελεγκτών θεωρείται οριστική,
ανέκκλητη και εκτελεστή. Εφόσον ο ιδιοκτήτης δεν επιθυμεί την επανεξέταση των
κατασχεθέντων τροφίμων υπογράφει στην έκθεση κατασχέσεως ότι παραιτείται του
δικαιώματος αυτού.

4. Με απόφασή του, ο προϊστάμενος του τμήματος στο οποίο ανήκουν οι ελεγκτές προβαίνει
εντός δύο εργασίμων ημερών από την υποβολή της εντάσεως, στη συγκρότηση τριμελούς
επιτροπής αποτελούμενης από:

α) έναν από τους ελεγκτές που διενήργησαν την κατάσχεση και
β) δύο ελεγκτές της αρμόδιας υπηρεσίας.

5. Η τριμελής επιτροπή συνέρχεται εντός δύο εργασίμων 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 επανεξέτασης. 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 υπηρεσία της,
καθώς και στην προϊστάμενη αυτής αρχή.

6. Ο υπεύθυνος της επιχείρησης ή νόμιμος εκπρόσωπός του έχει το δικαίωμα, εφόσον δεν
εμπίπτει στις ειδικές διατάξεις της παραγράφου 10 του παρόντος, να ασκήσει ένσταση για
δεύτερη επανεξέταση εντός δύο εργασίμων ημερών από την επίδοση του πρακτικού - 
έκθεσης επανεξέτασης. Η ένσταση υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή στην οποία ανήκει το
τμήμα που συγκρότησε την τριμελή επιτροπή. Εφόσον ο υπεύθυνος της επιχείρησης δεν
ασκήσει ένσταση εντός της ορισθείσης προθεσμίας, η απόφαση της τριμελούς επιτροπής
καθίσταται οριστική, ανέκκλητη και εκτελεστή.

7. Με απόφασή του ο προϊστάμενος της διεύθυνσης προβαίνει, εντός δύο εργασίμων
ημερών από την υποβολή της ένστασης, στην συγκρότηση πενταμελούς επιτροπής
αποτελουμένης από:

α) έναν από τους ελεγκτές που διενήργησαν την κατάσχεση,
β) τρεις άλλους ελεγκτές της υπηρεσίας, αποκλειομένων όμως αυτών που
συμμετείχαν στην τριμελή επιτροπή της προηγούμενης παρ. 5 και
γ) έναν ειδικό, κατά περίπτωση, επιστήμονα που υποδεικνύεται από τον
ενιστάμενο.

8. Η πενταμελής επιτροπή συνέρχεται εντός τριών εργασίμων ημερών και αφού εξετάσει
λεπτομερώς τα κατασχεθέντα τρόφιμα με τη χρησιμοποίηση κάθε ενδεδειγμένου μέσου και
λάβει υπόψη την έκθεση της τριμελούς επιτροπής, αποφαίνεται για την τύχη των τροφίμων,
συντάσσοντας σχετική έκθεση. Η απόφαση της πενταμελούς επιτροπής λαμβάνεται κατά
πλειοψηφία. Η πενταμελής επιτροπή υποβάλλει αντίγραφο στην υπηρεσία που την
συγκρότησε, καθώς και στον υπεύθυνο της επιχείρησης ή εκπρόσωπό του. Η απόφαση της
πενταμελούς επιτροπής είναι οριστική, ανέκκλητη και εκτελεστή.



16056 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

9. Σε περίπτωση έλλειψης ελεγκτών για την συγκρότηση των επιτροπών δύναται να
συμμετάσχουν ελεγκτές των συναρμόδιων αρχών για τον επίσημο έλεγχο.

10.Επί κατασχεθέντων τροφίμων από μεικτά κλιμάκια ελεγκτών την ευθύνη της διαδικασίας
των επανεξετάσεων έχει η αρχή που συγκρότησε το κλιμάκιο.

11. Ο υπεύθυνος της επιχείρησης κατασχεθέντων τροφίμων βάρους μικρότερου των 25 
χιλιογράμμων στερείται του δικαιώματος της επανεξετάσεως. Επίσης, δεν δικαιούται να
ζητήσει επανεξέταση από πενταμελή επιτροπή κατασχεθέντων τροφίμων βάρους μικρότερου
των πεντακοσίων χιλιογράμμων. Στην περίπτωση αυτή ο υπεύθυνος της επιχείρησης
δύναται να ορίσει το τρίτο μέλος της τριμελούς επιτροπής.

12. Εφόσον ο ενιστάμενος, στις περιπτώσεις που προβλέπεται, δεν ορίσει μέλος στην
επιτροπή, το μέλος ορίζεται από τον υπεύθυνο που συγκρότησε την επιτροπή.

13. Κατασχεθέντα τρόφιμα μέχρι τη λήξη της διαδικασίας επανεξέτασης ή/και της διαδικασίας
απομάκρυνσής τους σύμφωνα με την παράγραφο 14 του παρόντος, εναποθηκεύονται με
δαπάνη του υπευθύνου της επιχείρησης. Από την κατάσχουσα αρχή ορίζεται μεσεγγυούχος
ως υπεύθυνος φύλαξης.

14. Οι οικονομικές αποζημιώσεις των συμμετεχόντων στις επιτροπές ελεγκτών ως και οι
δαπάνες μετάβασης θα βαρύνουν τον υπεύθυνο της επιχείρησης.

15. Τα οριστικώς και ανεκκλήτως κατασχεθέντα τρόφιμα απομακρύνονται από την
κατανάλωση. Η απομάκρυνση συνίσταται

α) στην καταστροφή τους σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται
στους Κανονισμούς 1774/2002/ΕΚ και  197/2006/ΕΚ,
β) στην επιβολή διαδικασιών εξυγίανσης ή κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο,
προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των τροφίμων και η συμμόρφωση με την
κείμενη νομοθεσία,
γ) την έγκριση της χρήσης των τροφίμων για σκοπούς άλλους από εκείνους για τους
οποίους προοριζόταν αρχικά,
δ) την επαναποστολή τους στο κράτος μέλος προέλευσης και
ε) την επιβολή των μέτρων που προβλέπονται στο άρθρο 19 του Καν. 882/04, 
προκειμένου για τρόφιμα που προέρχονται από τρίτες χώρες.

16. Τα προς καταστροφή ή εξυγίανση ή άλλη ενέργεια τρόφιμα, καθώς και τα προοριζόμενα
προς επαναποστολή, για την μεταφορά τους προς τον τόπο προορισμού συνοδεύονται από
πιστοποιητικό  - άδεια διακίνησης μη ασφαλών τροφίμων (υπόδειγμα ζ). Η επεξεργασία των
μη ασφαλών τροφίμων θα γίνεται υπό την εποπτεία της κατά τόπον αρμόδιας αρχής. Για την
άφιξη των μη ασφαλών τροφίμων στις εγκαταστάσεις που θα λάβει χώρα η επεξεργασία,
καθώς και στις εγκαταστάσεις των κρατών μελών σε περίπτωση επαναποστολής, την ευθύνη
της γνωστοποίησης στην αρμόδια αρχή φέρει ο υπεύθυνος της επιχείρησης.

17. Σε περίπτωση που δεν έχει συνταχθεί έκθεση επανεξέτασης και υπάρχει αίτημα
σύμφωνα με τα στοιχεία β), γ), δ) και ε) της παραγράφου 14, συστήνεται επιτροπή με
συμμετοχή του προϊσταμένου της διεύθυνσης για τον καθορισμό της τύχης των
κατασχεθέντων τροφίμων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

1. Απαγορεύεται η παρασκευή, διανομή, μεταφορά και έκθεση προς πώληση μη κανονικών
τροφίμων.

2. Δεσμεύονται, κατόπιν αιτιολογημένης έκθεσης δέσμευσης (υπόδειγμα β):
α) σε όλα τα στάδια εμπορίας, τρόφιμα που είναι νοθευμένα. Η αποδέσμευση θα γίνεται
κατόπιν έγγραφης αίτησης προς τη δεσμεύουσα αρχή, η οποία και θα ορίζει τους όρους
διάθεσής τους και θα συντάσσει προς τούτο πρακτικό αποδέσμευσης (υπόδειγμα γ),
β) στο στάδιο διάθεσης στον τελικό καταναλωτή τρόφιμα που έχουν παραπλανητικές
ενδείξεις ή είναι προσυσκευασμένα και δεν φέρουν ενδείξεις στην Ελληνική γλώσσα. Η
αποδέσμευση θα γίνεται κατόπιν έγγραφης αίτησης, και εντός τριμήνου, προς τη
δεσμεύουσα αρχή εφόσον η επισήμανση ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της νομοθεσίας
συντασσομένου προς τούτο πρακτικό αποδέσμευσης (υπόδειγμα γ)
γ) σε κάθε στάδιο εμπορίας στην περίπτωση μη συμμόρφωσης σε έγγραφες και
αιτιολογημένες αποφάσεις της αρμόδιας αρχής.

3. Ειδικά, σε τρόφιμα στα οποία έχει προστεθεί πρόσθετη ύλη ή ουσία που δεν προβλέπεται
ή το ποσοστό της προσθήκης πρόσθετης ύλης ή ουσίας υπερβαίνει τα όρια που
καθορίζονται στις διατάξεις του Κώδικα Τροφίμων & Ποτών, δεσμεύονται σε όλα τα στάδια
εμπορίας. Για τις περιπτώσεις αυτές, κατά προτεραιότητα, αποφαίνεται το Ανώτατο Χημικό
Συμβούλιο ή άλλο αρμόδιο όργανο σχετικά με τις επιπτώσεις του τροφίμου στη Δημόσια
Υγεία. Αν χαρακτηριστούν τα τρόφιμα ως μη ασφαλή κατάσχονται σύμφωνα με τις
διαδικασίες που προβλέπονται στο Κεφάλαιο Β.

4. Σε περίπτωση που υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις για την ακαταλληλότητα τροφίμων από
βιολογικούς, ή φυσικούς ή χημικούς κινδύνους και για τα οποία δεν είναι δυνατή η οριστική
αξιολόγηση του κινδύνου ή η έκταση της βλάβης που μπορεί να επιφέρει η ενδεχόμενη
κατανάλωσή τους στην Δημόσια Υγεία χωρίς τη διενέργεια εργαστηριακών αναλύσεων, τα
τρόφιμα δεσμεύονται. Οι ελεγκτές προβαίνουν υποχρεωτικά σε δειγματοληψία για τη
διεξαγωγή των αναγκαίων, κατά περίπτωση, εργαστηριακών ελέγχων. Η τύχη των τροφίμων
αυτών θα κριθεί από το αποτέλεσμα των εργαστηριακών ελέγχων.

5. Τρόφιμα για τα οποία υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις, μη ασφάλειας, σε περίπτωση σήματος
του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης για τα τρόφιμα (σύστημα ταχείας ανταλλαγής
πληροφοριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα τρόφιμα - RASFF - Rapid Alert System for 
Foodstuffs) κατάσχονται. Η τύχη τους κρίνεται σύμφωνα με τις διαδικασίες που
προβλέπονται στο παρόν κεφάλαιο.

6. Ο υπεύθυνος της επιχείρησης που εκθέτει τρόφιμα μη κανονικά υποχρεούται στην
απομάκρυνση αυτών από τον χώρο έκθεσής τους προς πώληση στον τελικό καταναλωτή
μέχρι συμμόρφωσης των τροφίμων προς τα προβλεπόμενα της νομοθεσίας, καθώς και στη
γραπτή ενημέρωση του παρασκευαστή και κοινοποίηση προς τη δεσμεύουσα αρχή. Επίσης,
ο υπεύθυνος της επιχείρησης ο οποίος έχει διαθέσει μη κανονικά τρόφιμα σε άλλες
επιχειρήσεις, υποχρεούται να ενημερώσει αυτές για την απομάκρυνση αυτών των τροφίμων
από τη διακίνηση μέχρι τη συμμόρφωση αυτών των επιχειρήσεων προς τις απαιτήσεις της
νομοθεσίας.
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7. Τα τρόφιμα της παραγράφου 2 του παρόντος κεφαλαίου δύναται να δοθούν στην
κατανάλωση αμέσως μετά την αποκατάσταση και τήρηση των προβλεπομένων από την
ισχύουσα νομοθεσία προϋποθέσεων. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης εντός της
προθεσμίας που ορίζεται από την παράγραφο 2(β), ανάλογα με τη φύση και την
προβλεπόμενη χρήση τους, τα τρόφιμα χαρακτηρίζονται ως μη ασφαλή και κατάσχονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΑΝΑΚΛΗΣΗ/ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΜΗ ΑΣΦΑΛΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Αποσύρσεις με ευθύνη των υπευθύνων των επιχειρήσεων τροφίμων

1. Ο ιδιοκτήτης ή ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης τροφίμων υποχρεούται άμεσα σε
απόσυρση ή ανάκληση σύμφωνα με το άρθρο 19 του Κανονισμού 178/2002/ΕΚ τροφίμων
που έχει εισαγάγει, παραγάγει, μεταποιήσει, παρασκευάσει, ή διανείμει σε περίπτωση που
αυτά δεν πληρούν τις απαιτήσεις για την ασφάλεια των τροφίμων και εφόσον τα τρόφιμα
απομακρύνθηκαν από τον άμεσο έλεγχο του. Παράλληλα κοινοποιεί την απόφαση
απόσυρσης στην αρμόδια αρχή, γνωστοποιώντας το είδος, την ποσότητα, τα στοιχεία
συσκευασίας και επισήμανσης των τροφίμων αυτών, και την παρτίδα, όπως και τα
λεπτομερή στοιχεία των επιχειρήσεων στις οποίες διατέθηκαν τα εν λόγω τρόφιμα.
Η αρμόδια αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίζει για το εύρος των διαδικασιών
απόσυρσης, ακόμα και στις περιπτώσεις τροφίμων που παραμένουν υπό τον άμεσο έλεγχο
της επιχείρησης, εφόσον κριθεί αυτό αναγκαίο, καθώς και για κάθε περαιτέρω ενέργεια.
Τα παραπάνω αποσυρόμενα τρόφιμα μεταφέρονται σε ανεξάρτητο από τα ασφαλή τρόφιμα
χώρο, στον οποίο τοποθετείται πινακίδα με την ένδειξη "μη ασφαλή τρόφιμα". Ο υπεύθυνος
των τροφίμων αυτών υποχρεούται να διατηρεί έγγραφα αρχεία καταχώρησης των στοιχείων
της απόσυρσης.

2. Στην περίπτωση τροφίμων που έχουν ήδη διατεθεί στους τελικούς καταναλωτές, και
συντρέχουν οι συνθήκες της προηγούμενης παραγράφου, ο υπεύθυνος της επιχείρησης που
αναφέρεται στην παράγραφο 1, υποχρεούται να ενημερώνει τους καταναλωτές για τους
λόγους της απόσυρσης και, όταν κριθεί απαραίτητο για την προστασία της δημόσιας υγείας,
να προβαίνει στην ανάκληση των προϊόντων από τους καταναλωτές που τα έχουν
προμηθευτεί.
3. Όταν ένας υπεύθυνος επιχείρησης αποσύρει πρώτες ύλες ή ένα συστατικό που βρίσκεται
υπό τον άμεσο έλεγχό του υποχρεούται να ενημερώσει τον προμηθευτή του σχετικά με τη μη
συμμόρφωση. Ο τελευταίος, όταν συλλέγει πληροφορίες και διαπιστώνει ότι ένα τρόφιμο που
δεν βρίσκεται υπό τον άμεσο έλεγχό του, δεν πληροί τις απαιτήσεις ασφάλειας εφαρμόζει τις
υποχρεώσεις της παραγράφου 1. 
Η ίδια υποχρέωση προκύπτει για τους προμηθευτές ή τους παρασκευαστές ή τους
εισαγωγείς και στην περίπτωση τροφίμων που αποσύρονται από τους διανομείς.

4. Επιχειρήσεις τροφίμων, που κρίνουν ή έχουν λόγους να πιστεύουν ότι τρόφιμα που έχουν
διατεθεί στην αγορά είναι επιβλαβή για την υγεία, ενημερώνουν αμέσως τις αρμόδιες αρχές
και εξηγούν λεπτομερώς τα μέτρα που έλαβαν για την αποτροπή του κινδύνου.
Οι ενέργειες αυτές αφορούν και τις περιπτώσεις τροφίμων που έχουν ήδη παραχθεί από
τους υπεύθυνους επιχειρήσεων τροφίμων ή έχουν εισαχθεί και φυλάσσονται, με σκοπό την
πώληση ή τη δωρεάν προσφορά.
Σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί, ότι τα εν λόγω τρόφιμα είναι επιβλαβή για την υγεία
εφαρμόζονται οι υποχρεώσεις της παραγράφου 1.
5. Για την εφαρμογή των παραπάνω παραγράφων οι αρμόδιες αρχές προωθούν τη
συνεργασία μεταξύ των σταδίων της τροφικής αλυσίδας.
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α

Περιφερειακή Δ/νση

…………………………….. 

ή
Λογότυπος της Αρμόδιας

Αρχής
ΕΚΘΕΣΗ

ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΜΗ ΑΣΦΑΛΩΝ ΤΡΟΦ ΙΜΩΝ
Οι υπογραφόμενοι:

1. …………………………………………….…………… ειδικότητα: …………………………………………… 

2. …………………………………………….…………… ειδικότητα: …………………………………………… 

3. …………………………………………….…………… ειδικότητα: …………………………………………… 

ελεγκτές τροφίμων τ………………………………………………………………………………………...………………………………………………… 
κατά την διάρκεια ελέγχου επιχείρησης τροφίμων που πραγματοποιήθηκε την …..……/……/200…. 
στην εγκατάσταση:

Επωνυμία Επιχείρησης: ………………………………………………...…………………………..…………………………………………………... 

Διεύθυνση Επιχείρησης: ………………………………………………...……………………………………..………………………………………... 

Ονοματεπώνυμο υπευθύνου: ……………………………………………………..………………………………...………………………………….. 

Προβήκαμε σύμφωνα με το ……………………………..….. της Υπουργικής Απόφασης ……………………… στην κατάσχεση των παρακάτω
τροφίμων:

Είδος και ποσότητα κατασχεθέντων τροφίμων: ……………...…………………………………...………………………………………………… 

………………………………………………………………………...……………….……………………...………………………………………………... 

 (Ως συνημμένη κατάσταση)

Συσκευασία και σημάνσεις:……………………………………………………………………………...……………………………………………… 

Αιτιολογία κατάσχεσης: …………………………………………………………………………………………………...……………………………... 

………………………………………………………………………………………...………………………………………………………...……………... 

Χαρακτηρισμός
Τροφίμων………………………………………………..…………………………………………….……………………………...…………………….. 

Τα κατασχεθέντα τρόφιμα φυλάσσονται με ευθύνη του ιδιοκτήτη μέχρι την οριστική καταστροφή τους.

Επιδόθηκε σήμερα ……../……./200….. 

Ο παραλαβών Οι ελεγκτές

Παραιτούμαι του δικαιώματος ενστάσεως

………………………… ……../……./200… 
Ο ιδιοκτήτης ή ο εκπρόσωπός της επιχείρησης

i Αναγράφονται τα ονόματα των ελεγκτών
ii Αναγράφεται η Υπηρεσία (ΕΦΕΤ ή Αρμόδια Αρχή)
iiiΑν δεν επαρκεί ο χώρος, αναγράφονται σε ξεχωριστή συνημμένη κατάσταση.
iv Εφόσον υπάρχουν
v Σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας απόφασης

.......................... 200…. 

Αριθ. Πρωτ…………….. 



16060 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β

……………… ……/………/200…. 

Αρίθ. Πρωτ.: ………………. 

Περιφερειακή Δ/νση

………………………………… 

ή
Λογότυπος της Αρμόδιας

Αρχής

ΠΡΟΣ: Π.Δ.

Ταχ. Δνση:
Τ.Θ.
Τ.Κ.
Τηλέφωνο:
Fax:
Πληροφορίες:

Θέμα: Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής επανεξέτασης κατασχεθέντων τροφίμων

Έχοντας υπόψη:

1. Το ……………………………….. της Υπουργικής Απόφασης …………………………………….. «σχετικά με τον καθορισμό
διαδικασιών σε θέματα ελέγχου τροφίμων»

2. Την αριθμ. πρωτ. ……………………………. της …… / …….. 200…. Έκθεση Κατάσχεσης μη ασφαλών τροφίμων.

3. Την από …… / …….. 200…. αίτηση επανεξέτασης κατασχεθέντων τροφίμων του
……………………………………………………………………………………………………………….   Ιδιοκτήτη ή νομίμου
εκπροσώπου.

Α Π ΟΦ Α Σ Ι Ζ Ο ΥΜ Ε

Συγκροτούμε τριμελή επιτροπή αποτελούμενη από τους ελεγκτές:

1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

η οποία, αφού συνέλθει το αργότερο εντός 48 ωρών από τη συγκρότησή της, θα αποφανθεί για την τύχη των κατασχεθέντων
τροφίμων.
Η επιτροπή θα συντάξει Έκθεση – Πρακτικό που θα υποβάλει στην υπηρεσία, σύμφωνα με ………………………….. της υπουργικής
απόφασης …………… 

Πίνακας Διανομής

1. Μέλη επιτροπής
2. Ενδιαφερόμενο

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

………………………. 



ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Γ

……………… ……/………/200…. 

Αρίθ. Πρωτ.: ………………. 

Περιφερειακή Δ/νση

………………………………… 

ή
Λογότυπος της Αρμόδιας

Αρχής

ΠΡΟΣ: Π.Δ.

Ταχ. Δνση:
Τ.Θ.
Τ.Κ.
Τηλέφωνο:
Fax:
Πληροφορίες:

Θέμα: Συγκρότηση πενταμελούς επιτροπής επανεξέτασης κατασχεθέντων τροφίμων

Έχοντας υπόψη:

1. Το……………………………………. της Υπουργικής Απόφασης …………………………………….. «σχετικά με τον καθορισμό
διαδικασιών σε θέματα ελέγχου τροφίμων»

2. Την αριθμ. πρωτ. ……………………………. της …… / …….. 200…. Έκθεση Κατάσχεσης μη ασφαλών τροφίμων.

3. Την από …… / …….. 200…. αίτηση επανεξέτασης κατασχεθέντων τροφίμων του
……………………………………………………………………………………………………………….   Ιδιοκτήτη ή νομίμου
εκπροσώπου.

Α Π ΟΦ Α Σ Ι Ζ Ο ΥΜ Ε

Συγκροτούμε πενταμελή επιτροπή αποτελούμενη από τους:

1 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 

3. ………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………… 

4. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

η οποία, αφού συνέλθει το αργότερο εντός 48 ωρών από τη συγκρότησή της, θα αποφανθεί για την τύχη των κατασχεθέντων
τροφίμων.
Η επιτροπή θα συντάξει Έκθεση – Πρακτικό που θα υποβάλει στην υπηρεσία, σύμφωνα με …………………….. της υπουργικής απόφασης
…………… 

Πίνακας Διανομής

1. Μέλη επιτροπής
2. Ενδιαφερόμενο

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

………………………. 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Δ

ΕΚΘΕΣΗ - ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΘΕΝΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σήμερα  ……………………………….. ημέρα ………………. και ώρα…………………………..
η επιτροπή που συγκροτήθηκε με την αριθ. πρωτ. ……………………………………………… 
απόφαση της Περιφερειακής Δ/νσης ….……………………………… του ΕΦΕΤ ή της
Διεύθυνσης ……………………………. της ΝΑ …………………………………………………… 
και αποτελείται από τους ελεγκτές:

1. ………………………………………………………………………………………………….. 
2. ………………………………………………………………………………………………….. 
3. ………………………………………………………………………………………………….. 
συνήλθε και εξέτασε τα τρόφιμα που αναφέρονται στην αριθμ. πρωτ. ……………………. 
…………………. Έκθεση Κατάσχεσης ελεγκτών του ΕΦΕΤ ή της Διεύθυνσης
…………………………….. της ΝΑ ……………………………………………………………. 
ιδιοκτησίας …………………………....,.……………………………...………………………… 
και είναι αποθηκευμένα …………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………
Η επιτροπή ……………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..……………

Επιδόθηκε την …………………. και ώρα
………

Η επιτροπή

Ο Παραλαβών 1. 

 2. 

 3 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ε

ΕΚΘΕΣΗ - ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΘΕΝΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΝΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σήμερα  ………….……………………….. ημέρα …………..……………………. και ώρα………..……….. 
η επιτροπή που συγκροτήθηκε με την αριθ. πρωτ. ………………………………..………………………… 
απόφαση της Περιφερειακής Δ/νσης ….………..…………………………… του ΕΦΕΤ ή της Διεύθυνσης
……………………….. της ΝΑ ………………………… 
και αποτελείται από τους ελεγκτές:

1. …………………………………………………………………………………………………………….. 

2. …………………………………………………………………………………………………………….. 

3. …………………………………………………………………………………………………………….. 

4. …………………………………………………………………………………………………………….. 

5. …………………………………………………………………………………………………………….. 

συνήλθε και εξέτασε τα τρόφιμα που αναφέρονται στην αριθμ. πρωτ. …………….…………………. 
Έκθεση Κατάσχεσης ελεγκτών του ΕΦΕΤ ή της Διεύθυνσης ………………………….…….. της ΝΑ
……………………..……..και για τα οποία αποφάνθηκε η τριμελής επιτροπή που συγκροτήθηκε με
την αριθμ. πρωτ.  ……………………………… απόφαση και υπέβαλε έκθεση – πρακτικό που πήρε
αριθμό πρωτ. ………………..

ιδιοκτησίας ……………………………………….……………....,.………………………………………… 

και είναι αποθηκευμένα ………………………………….…………………………………………………. 

………………………………………………….……………………………………………………………… 

Η επιτροπή …………………………………………….…………………………………………………….. 

…………………………………………………………………….…………………………………………… 

………………………………………………………………………….……………………………………… 

……………………………………………………………………………….………………………………… 

………………………………………………………………………………….……………………………… 

………………………………………………………………………………………….……………………… 

……………………………………………………………………………………….………………………… 

…………………………………………………………………………………………….…………………… 

………………………………………………………………………………………….……………………… 

……………………………………………………………………………………………….………………… 

Επιδόθηκε την …………………. και ώρα ……… Η επιτροπή

Ο Παραλαβών 1. 

 2. 

 3 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΤ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΜΗ ΑΣΦΑΛΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Σήμερα  ………………………………….. ημέρα ………….………………. και ώρα………………

Οι υπογραφόμενοι:
1. …………………………………………………………………………………………………… 
2. …………………………………………………………………………………………………… 
ελεγκτές τροφίμων της Περιφερειακής Διεύθυνσης ………………………………………........ 
του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων – ΕΦΕΤ ή της Διεύθυνσης …………………….. της
ΝΑ …………………………………………………. 
έχοντας υπόψη:
- τις διατάξεις του άρθρου 7 της Υπουργικής Απόφασης …............................………………
(ΦΕΚ…./Β/2002)
- την με αριθμ. πρωτ. ……………...……. της …… / …….. / 200…. έκθεση κατάσχεσης μη
ασφαλών τροφίμων των ελεγκτών:

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

- το από …… / ……. / 200… πρακτικό της τριμελούς / πενταμελούς επιτροπής
επανεξέτασης, που έλαβε από την υπηρεσία μας αριθμό πρωτοκόλλου ………………… 
εποπτεύσαμε την καταστροφή των τροφίμων, όπως αυτά περιγράφονται στην έκθεση
κατάσχεσης ή όπως προσδιορίζονται με την οριστική απόφαση της τριμελούς / 
πενταμελούς επιτροπής1.
Η καταστροφή πραγματοποιήθηκε με την παρακάτω διαδικασία:
……………………………………………………………………………………….……………….
…………………………………………………………………………………………………….….
……………………………………………………………………………………….……………….
Τα τρόφιμα ανήκαν στην επιχείρηση / ιδιοκτήτη:………………………………….…………….
……………………………………………………………………………………….……………….

Ο κάτοχος των τροφίμων
ή ο εκπρόσωπός του Οι Ελεγκτές

1.

2.

1 Διαγράφεται ανάλογα
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ζ

…………….., …… / …… / 200….. 

Αρίθ. Πρωτ.:

Περιφερειακή Δ/νση

…………………………….. 

ή
Λογότυπος της Αρμόδιας

Αρχής

Ταχ. Δνση:
Τ.Κ.
Τηλέφωνο:
Fax:
Πληροφορίες:

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ / ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΜΗ ΑΣΦΑΛΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Στοιχεία προϊόντων

α. είδος του προϊόντος ……………………………………………………………………………………………………………..………………………… 

β. αριθμός συσκευασιών / δεμάτων ………………………………………………………………………………………………………………………. 

γ. βάρος μικτό ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

δ. βάρος καθαρό …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ε. συσκευασία και σημάνσεις ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Προέλευση και προορισμός

α. ιδιοκτήτης / αποστολέας ..…………………………… ………………………………………………………………………………………………… 

β. παραλήπτης ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

γ. μεταφορικό μέσο …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Βεβαίωση ακαταλληλότητας

Ο υπογραφόμενος ………………………………………………………. ελεγκτής τροφίμων του ΕΦΕΤ ή της ………………….. της ΝΑ
………………….., βεβαιώνω ότι τα ανωτέρω αναγραφόμενα προϊόντα εξετάσθηκαν την …………………… και βρέθηκαν ότι ήταν μη ασφαλή
για ανθρώπινη κατανάλωση και κατασχέθηκαν με την αριθμ. ……………………. έκθεση κατάσχεσης. Τα προϊόντα αυτά μπορεί να
διακινηθούν μόνο προς μια εγκεκριμένη εγκατάσταση επεξεργασίας προϊόντων που δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση.

Ο Ελεγκτής Τροφίμων

Πρακτικό παράδοσης – παραλαβής

Ο υπογραφόμενος …………………………………………………………… 

εκπρόσωπος της επιχείρησης ……………………………………………… 

…………………………………………………………………………………... 

παρέλαβα σήμερα ………………………. τα παραπάνω αναγραφόμενα

μη ασφαλή τρόφιμα για να χρησιμοποιηθούν για ………………………… 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 
Ο Παραδούς      Ο Παραλαβών

Ο Ελεγκτής Τροφίμων
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Η

Περιφερειακή Δ/νση
…………………………….. 

ή

Λογότυπος της Αρμόδιας Αρχής

ΕΚΘΕΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ

Οι υπογραφόμενοι:i

1. …………………………………………….…………… ειδικότητα: …………………………………………… 

2. …………………………………………….…………… ειδικότητα: …………………………………………… 

3. …………………………………………….…………… ειδικότητα: …………………………………………… 

ελεγκτές τροφίμων τii ………………………………………………………………………….…………………………………………… 
κατά την διάρκεια ελέγχου επιχείρησης τροφίμων που πραγματοποιήθηκε την ……/……/200…. 
στην εγκατάσταση:

Επωνυμία Επιχείρησης: ……………………………………………………………………..…………………………... 

Διεύθυνση Επιχείρησης: ……………………………………………………………………………..…………………... 

Ονοματεπώνυμο υπευθύνου: …………………………………………………………………………..……………….. 

Προβήκαμε, σύμφωνα με ……………………………….…….. της Υπουργικής Απόφασης ……..…………………… στη
δέσμευση των παρακάτω τροφίμων:

Είδος και ποσότητα δεσμευθέντων τροφίμων: …………………………………………………...………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………..………………...

……………………………………………………………………………………………………………………..…………... 

 (Ως συνημμένη κατάσταση)iii

Συσκευασία και σημάνσειςiv:…………………………………………………………………………………..………….

……………………………………………………………………………………………………..…………………………... 

Αιτιολογία δέσμευσης : …………………………………………………………………………………..……………..... 

…………………………………………………………………………………………………………...…………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………...…………... 

Τα δεσμευθέντα τρόφιμα φυλάσσονται με ευθύνη του ιδιοκτήτη μέχρι την οριστική λήψη απόφασης για την τύχη τους.

Επιδόθηκε σήμερα ……../……./200….. 

Ο παραλαβών Οι ελεγκτές

 1. …………………………………………………… 

2. …………………………………………………… 

3. …………………………………………………… 
i Αναγράφονται τα ονόματα των ελεγκτών
ii Αναγράφεται η Υπηρεσία (ΕΦΕΤ ή Υπηρεσία Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης)
iiiΑν δεν επαρκεί ο χώρος, αναγράφονται σε ξεχωριστή συνημμένη κατάσταση.
iv Αριθμός παρτίδας και λοιπές σημάνσεις, εφόσον υπάρχουν

.......................... 200…. 

Αριθ. Πρωτ…………….. 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Θ

Περιφερειακή Δ/νση

……………………………… 

ή

Λογότυπος της Αρμόδιας Αρχής

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ

Οι παρακάτω υπογραφόμενοι::

1. ……………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………………………………………… 

ελεγκτές της Περιφερειακής Δ/νσης …………………………………………. του ΕΦΕΤ ή της Διεύθυνσης
…………………………….. της ΝΑ ………………………………., προβαίνουμε στην αποδέσμευση των
παρακάτω τροφίμων, που δεσμεύθηκαν με την αριθμ. πρωτοκόλλου ………της …../ …. / 200…. έκθεσης
δέσμευσης της Υπηρεσίας μας.

Ονοματεπώνυμο κατόχου: ……………………………………..…………………………………………………………...

Διεύθυνση κατόχου: ……………………………………………………..………………………………………….............

Είδος και ποσότητα δεσμευθέντων τροφίμων:  ………………………………..………………………………………… 

Συσκευασία και επισήμανση  ……………………………………………………………...………………………………..

Αιτιολογία αποδέσμευσης: …………………………………………………………………………..……………………...

…………………………………………………………………………………………………………………..……………...

……………………………………………………………………………………………………………………………..…...

……………………………………………………………………………………………………………………………….....

Ο παραλαβών ……………………………………….. 200…. 

Οι ελεγκτές

1. ……………………………………………………… 

2. ………………………………………………………
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ÁÐÏ ÔÏ ÅÈÍÉÊÏ ÔÕÐÏÃÑÁÖÅÉÏ
ÊÁÐÏÄÉÓÔÑÉÏÕ 34 * ÁÈÇÍÁ 104 32 * ÔÇË. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004

ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ: http://www.et.gr  –  e-mail: webmaster@et.gr

ÅÈÍÉÊÏ ÔÕÐÏÃÑÁÖÅÉÏ
ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ

Óå Ýíôõðç ìïñöÞ:
• Ãéá ôá ÖÅÊ áðü 1 ìÝ÷ñé 16 óåëßäåò óå 1 euro, ðñïóáõîáíüìåíç êáôÜ 0,20 euro ãéá êÜèå åðéðëÝïí ïêôáóÝëéäï Þ ìÝñïò áõôïý.
• Ãéá ôá öùôïáíôßãñáöá ÖÅÊ óå 0,15 euro áíÜ óåëßäá.
Óå ìïñöÞ CD:

Ôåý÷ïò Ðåñßïäïò ÅURO Ôåý÷ïò Ðåñßïäïò ÅURO
A~ ÅôÞóéï 150 Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí ÅôÞóéï 50
Á 3ìçíéáßï 40 Í.Ð.Ä.Ä. ÅôÞóéï 50
Á´ Ìçíéáßï 15 ÐáñÜñôçìá ÅôÞóéï 50
Â’ ÅôÞóéï 300 ÅìðïñéêÞò êáé Béïìç÷áíéêÞò Éäéïêôçóßáò ÅôÞóéï 100
B~ 3ìçíéáßï 80 ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ ÅôÞóéï 5
Â´ Ìçíéáßï 30 Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí ÅôÞóéï 200
Ã´ ÅôÞóéï 50 Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí Åâäïìáäéáßï 5
Ä´ ÅôÞóéï 220 Á.Å. & Å.Ð.Å Ìçíéáßï 100
Ä~ 3ìçíéáßï 60

• Ç ôéìÞ ðþëçóçò ìåìïíùìÝíùí Ö.Å.Ê  óå ìïñöÞ cd-rom áðü åêåßíá ðïõ äéáôßèåíôáé óå çëåêôñïíéêÞ ìïñöÞ êáé ìÝ÷ñé 100 óåëßäåò óå 5 euro ðñïóáõîáíüìåíç êáôÜ 1 euro áíÜ 50
óåëßäåò.

• Ç ôéìÞ ðþëçóçò óå ìïñöÞ cd-rom äçìïóéåõìÜôùí ìéáò åôáéñåßáò óôï ôåý÷ïò Á.Å. êáé Å.Ð.Å. óå 5 euro áíÜ Ýôïò.
ÐÁÑÁÃÃÅËÉÁ ÊÁÉ ÁÐÏÓÔÏËÇ Ö.Å.Ê. :    ôçëåöùíéêÜ : 210 - 4071010,    fax : 210 - 4071010     internet : http://www.et.gr.

* Ïé óõíäñïìÝò ôïõ åóùôåñéêïý ðñïðëçñþíïíôáé óôéò ÄÏÕ (ôï ðïóü óõíäñïìÞò êáôáâÜëëåôáé óôïí êùäéêü áñéèìü åóüäùí ÊÁÅ 2531 êáé ôï ðïóü õðÝñ ÔÁÐÅÔ (5% ôïõ
ðïóïý ôçò óõíäñïìÞò) óôïí êùäéêü áñéèìü åóüäùí ÊÁÅ 3512).Ôï ðñùôüôõðï áðïäåéêôéêü åßóðñáîçò (äéðëüôõðï) èá ðñÝðåé íá áðïóôÝëëåôáé Þ íá êáôáôßèåôáé óôçí
áñìüäéá Õðçñåóßá ôïõ Åèíéêïý Ôõðïãñáöåßïõ.

* Ç ðëçñùìÞ ôïõ õðÝñ ÔÁÐÅÔ ðïóïóôïý ðïõ áíôéóôïé÷åß óå óõíäñïìÝò, åéóðñÜôôåôáé êáé áðü ôéò ÄÏÕ.
* Ïé óõíäñïìçôÝò ôïõ åîùôåñéêïý Ý÷ïõí ôç äõíáôüôçôá ëÞøçò ôùí äçìïóéåõìÜôùí ìÝóù internet, ìå ôçí êáôáâïëÞ ôùí áíôßóôïé÷ùí ðïóþí óõíäñïìÞò êáé ÔÁÐÅÔ .
* Ïé Íïìáñ÷éáêÝò ÁõôïäéïéêÞóåéò, ïé ÄÞìïé, ïé Êïéíüôçôåò ùò êáé ïé åðé÷åéñÞóåéò áõôþí ðëçñþíïõí ôï ìéóü ÷ñçìáôéêü ðïóü ôçò óõíäñïìÞò êáé ïëüêëçñï ôï ðïóü õðÝñ

ôïõ ÔÁÐÅÔ.
* Ç óõíäñïìÞ éó÷ýåé ãéá Ýíá çìåñïëïãéáêü Ýôïò. Äåí åããñÜöïíôáé óõíäñïìçôÝò ãéá ìéêñüôåñï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá.
* Ç åããñáöÞ Þ áíáíÝùóç ôçò óõíäñïìÞò ðñáãìáôïðïéåßôáé ôï áñãüôåñï ìÝ÷ñé ôçí 31çí Äåêåìâñßïõ êÜèå Ýôïõò.
* Áíôßãñáöá äéðëïôýðùí, ôá÷õäñïìéêÝò åðéôáãÝò êáé ÷ñçìáôéêÜ ãñáììÜôéá äåí ãßíïíôáé äåêôÜ.

Ïé õðçñåóßåò åîõðçñÝôçóçò ôùí ðïëéôþí ëåéôïõñãïýí êáèçìåñéíÜ áðü 08.00~ Ýùò 13.00~

Óå Ýíôõðç ìïñöÞ Áðü ôï Internet

Á~ (Íüìïé, Ð.Ä., ÓõìâÜóåéò êôë.) 225 6 1906
Â~ (ÕðïõñãéêÝò áðïöÜóåéò êôë.) 320 6 2256
Ã~ (Äéïñéóìïß, áðïëýóåéò êôë. Äçì. ÕðáëëÞëùí) 65 6 ÄÙÑÅÁÍ
Ä~ (Áðáëëïôñéþóåéò, ðïëåïäïìßá êôë.) 320 6 1606
Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí êáé ÓõìâÜóåùí (Ô.Á.Ð.Ó.) 160 6 956
Í.Ð.Ä.Ä. (Äéïñéóìïß êôë. ðñïóùðéêïý Í.Ð.Ä.Ä.) 65 6 ÄÙÑÅÁÍ
ÐáñÜñôçìá (Ðñïêçñýîåéò èÝóåùí ÄÅÐ êôë.) 33 6 ÄÙÑÅÁÍ
Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïì/êÞò Éäéïêôçóßáò (Ä.Å.Â.É.) 65 6 336
ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ (Á.Å.Ä.) 10 6 ÄÙÑÅÁÍ
Áíùíýìùí Åôáéñåéþí & Å.Ð.Å. 2.250 6 6456
Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí (Ä.Ä.Ó.) 225 6 956
Ðñþôï (A´), Äåýôåñï (Â´) êáé ÔÝôáñôï (Ä´) _ 4506

• Ôï ôåý÷ïò ôïõ ÁÓÅÐ (Ýíôõðç ìïñöÞ) èá áðïóôÝëëåôáé óå óõíäñïìçôÝò ìå ôçí åðéâÜñõíóç ôùí 70 euro, ðïóü ôï ïðïßï áöïñÜ ôá÷õäñïìéêÜ Ýîïäá.
• Ãéá ôçí ðáñï÷Þ äéêáéþìáôïò çëåêôñïíéêÞò ðñüóâáóçò óå Ö.Å.Ê. ðñïçãïõìÝíùí åôþí êáé óõãêåêñéìÝíá óôá ôåý÷ç Á´, Â´, Ä´, Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí &

ÓõìâÜóåùí, Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïìç÷áíéêÞò Éäéïêôçóßáò  Äéáêçñýîåùí, Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí êáé Á.Å. & Å.Ð.Å., ç ôéìÞ ðñïóáõîÜíåôáé ðÝñáí ôïõ ðïóïý
ôçò åôÞóéáò óõíäñïìÞò Ýôïõò 2006, êáôÜ 40 euro áíÜ Ýôïò ðáëáéüôçôáò êáé áíÜ ôåý÷ïò.

ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ - Âáó. ¼ëãáò 227 (2310) 423 956
ÐÅÉÑÁÉÁÓ - Åõñéðßäïõ 63 (210) 413 5228
ÐÁÔÑÁ - Êïñßíèïõ 327 (2610) 638 109

(2610) 638 110
ÉÙÁÍÍÉÍÁ - ÄéïéêçôÞñéï (26510)  87215
ÊÏÌÏÔÇÍÇ - Äçìïêñáôßáò 1 (25310) 22 858

ËÁÑÉÓÁ - ÄéïéêçôÞñéï (2410) 597449
ÊÅÑÊÕÑÁ - ÓáìáñÜ 13 (26610) 89 122

(26610) 89 105
ÇÑÁÊËÅÉÏ - ÐåäéÜäïò 2 (2810) 300 781
ËÅÓÂÏÓ - Ðë.Êùíóôáíôéíïõðüëåùò 1 (22510) 46 654

(22510) 47 533

Ðëçñïöïñßåò Á.Å. - Å.Ð.Å. êáé ëïéðþí Ö.Å.Ê.:  210 527 9000

Öùôïáíôßãñáöá ðáëáéþí ÖÅÊ - ÂÉÂËÉÏÈÇÊÇ - ÌÁÑÍÇ 8 - Ôçë. (210)8220885 - 8222924

ÄùñåÜí äéÜèåóç ôåý÷ïõò Ðñïêçñýîåùí ÁÓÅÐ áðïêëåéóôéêÜ áðü ÌÜñíç 8 & ÐåñéöåñåéáêÜ Ãñáöåßá

ÄùñåÜí áíÜãíùóç äçìïóéåõìÜôùí ôåý÷ïõò Á´ áðü ôçí éóôïóåëßäá ôïõ Åèíéêïý Ôõðïãñáöåßïõ

ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÊÁ ÃÑÁÖÅÉÁ ÐÙËÇÓÇÓ Ö.Å.Ê.

ÔÉÌÇ ÐÙËÇÓÇÓ ÖÕËËÙÍ ÅÖÇÌÅÑÉÄÏÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ

ÅÔÇÓÉÅÓ ÓÕÍÄÑÏÌÅÓ Ö.Å.Ê.
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