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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 631
3 Απριλίου 2009

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. οικ. 8825/2009
(1)
Στεγαστική αποκατάσταση παλιννοστούντων ομογε−
νών από χώρες της τέως Σοβιετικής Ένωσης, στις
ζώνες Εγκατάστασης Α, Β, Γ και Δ της Ελληνικής
Επικράτειας.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Στεγαστική αποκατάσταση παλιννοστούντων ομο−
γενών από χώρες της τέως Σοβιετικής Ένωσης,
στις ζώνες Εγκατάστασης Α, Β, Γ και Δ της Ελ−
ληνικής Επικράτειας ....................................................................
Τροποποίηση απόφασης καθορισμού ωραρίου εργα−
σίας του προσωπικού της Επιτροπής Κεφαλαια−
γοράς .......................................................................................................
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2/52815/0025/4.8.2008
(ΦΕΚ Β΄1559/5.8.2008) απόφασης του Υπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών σχετικά με την πα−
ροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου
προς τις Τράπεζες για τη χορήγηση δανείων
για κεφάλαια κίνησης και λοιπές πιστωτικές
διευκολύνσεις σε επιχειρήσεις και επαγγελμα−
τίες των Νομών Αχαΐας, Ηλείας και Αιτωλοα−
καρνανίας που επλήγησαν από το σεισμό της
8ης Ιουνίου 2008 .................................................................
Τήρηση μηνιαίων ισοζυγίων αγορών και πωλήσεων
βόειου, χοίρειου και αιγοπρόβειου κρέατος, μέτρα
ελέγχου της παραγωγής, μεταποίησης, τυποποί−
ησης, διακίνησης και εμπορίας των κρεάτων αυ−
τών καθώς και καθορισμός των υπόχρεων κατα−
βολής ειδικής εισφοράς κρέατος ....................................
Αναγραφόμενα στοιχεία σχετικά με την καταγω−
γή−προέλευση του κρέατος στις ετικέτες ζυγι−
στικών μηχανών κατά τη λιανική πώληση κρέα−
τος και μέτρα ελέγχου επιχειρήσεων πώλησης
κρέατος ...................................................................................
Θέσπιση λεπτομερών κανόνων για την εφαρμογή της
κοινοτικής κλίμακας κατάταξης των σφάγιων βο−
οειδών, καθώς και για την κοινοποίηση των σχε−
τικών τιμών παραγωγού σε εφαρμογή του κανο−
νισμού 1249/2008. ...........................................................................
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ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

2

Έχοντας υπόψη:
τις κατωτέρω διατάξεις όπως ισχύουν:
1. Τα άρθρα 1 (παράγραφος 15), 2 (παράγραφος 1, εδά−
φιο β), 3 (παράγραφοι 1,2 και 3), 4 και 13 (παράγραφος 1)
του ν.2790/2000 «Αποκατάσταση των παλιννοστούντων
ομογενών από την τέως Σοβιετική Ένωση και άλλες
διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 24/Α).
2. Το άρθρο 76 (παράγραφοι 11 και 12) του ν.2910/2001,
«Είσοδος και παραμονή αλλοδαπών στην Ελληνική Επι−
κράτεια. Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογρά−
φηση και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 91/Α).
3. Το ν. 128/1975, «Περί τροποποιήσεως και συμπλη−
ρώσεως διατάξεων τινών αναφερομένων εις την λει−
τουργία του χρηματοδοτικού συστήματος» (Φ.Ε.Κ. 178
Α), όπως ισχύει σήμερα.
4. Το ν. 1266/1982, «Περί οργάνων ασκήσεως της Νο−
μισματικής, Πιστωτικής και Συναλλαγματικής Πολιτικής
και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 81/Α).
5. Το ν. 2362/1995, «Περί δημοσίου λογιστικού ελέγχου των
δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 247/Α).
6. Το άρθρο 29α του ν. 1558/1985 (Φ.Ε.Κ. 137/Α), που
προστέθηκε με το άρθρο 27 του 2081/1992 (Φ.Ε.Κ. 154/Α)
και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1, παράγραφος 2 του
ν. 2469/1997 (Φ.Ε.Κ. 38/Α).
7. Το ν.3242/2004, «Ρυθμίσεις για την Οργάνωση και
λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία
και τους Ο.Τ.Α.» (Φ.Ε.Κ. 102/Α).
8. Το ν. 876/1979, «Περί τροποποιήσεως και συμπλη−
ρώσεως διατάξεων αναφερομένων στην ανάπτυξη της
κεφαλαιαγοράς» (Φ.Ε.Κ. 48/Α).
9. Το αρ. 118 του ν.2238/1994, «Περί κωδικοποίησης
φορολογίας εισοδήματος».
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ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
Διόρθωση Σφάλματος στην υπ’ αριθμ. 4822/2009 από−
φαση Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Κα−
λαμάτας ................................................................................................. 7
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

10. Το π.δ. 81/2002, «Περί συγχώνευσης των Υπουργεί−
ων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο
Οικονομίας και Οικονομικών» (Φ.Ε.Κ. 57/Α).
11. Το άρθρο 10 (παράγραφος 1, περίπτωση β) του ν.
3091/2002, «Απλουστεύσεις και βελτιώσεις στη φορο−
λογία εισοδήματος και κεφαλαίου και άλλες διατάξεις»
(Φ.Ε.Κ. 330/Α).
12. Το Τρίτο Κεφάλαιο του ν.3072/2002, «Επιθεώρηση
αρχών της εξωτερικής υπηρεσίας, εκπαίδευση και αξι−
ολόγηση των υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών
και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 294/Α).
13. Την υπ’ αριθμ. 265/2004 απόφαση των Υπουργών Οι−
κονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοί−
κησης και Αποκέντρωσης και Εξωτερικών, «Καθορισμός
του τρόπου διοίκησης και διαχείρισης των ακινήτων του
πρώην Εθνικού Ιδρύματος Υποδοχής Αποκατάστασης
Αποδήμων και Παλιννοστούντων Ομογενών Ελλήνων
(Ε.Ι.Υ.Α.Α.Π.Ο.Ε.), των όρων και των προϋποθέσεων πα−
ραχώρησης των ακινήτων αυτών για την αποκατάστα−
ση παλιννοστούντων ομογενών, καθώς και κάθε άλλου
σχετικού θέματος ή διαδικασίας που αφορά στον τρόπο
διοίκησης και διαχείρισης της περιουσίας ή στην παρα−
χώρηση των ακινήτων του» (Φ.Ε.Κ. 68/Β).
14. Το άρθρο 185 ΚΔΔ (ν.3463/2006, ΦΕΚ 102 Α).
15. Το άρθρο 26 «φορολογικές και άλλες ρυθμίσεις»
του ν. 3156/2003, «Ομολογιακά δάνεια, τιτλοποίηση απαι−
τήσεων και απαιτήσεων από ακίνητα και άλλες διατά−
ξεις» (Φ.Ε.Κ. 157/Α).
16. Την υπ’ αριθμ. 2780/2004 απόφαση των Υπουργών
Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης, «Καθορισμός προϋπο−
θέσεων και κριτηρίων για την προσωρινή στεγαστι−
κή αποκατάσταση παλιννοστούντων ομογενών μέσω
της επιδότησης ενοικίου στην ελεύθερη αγορά μέχρι
31.12.2004» (Φ.Ε.Κ. 419/Β).
17. Την υπ’ αριθμ. 14979/2004 απόφαση των Υπουργών
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
Οικονομίας και Οικονομικών, Αιγαίου και Νησιωτικής
Πολιτικής και του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Στεγαστική αποκατάστα−
ση παλιννοστούντων ομογενών από χώρες της τέως
Σοβιετικής Ένωσης, στις ζώνες εγκατάστασης Α, Β, Γ και
Δ της ελληνικής επικράτειας» (Φ.Ε.Κ. 1510/Β/7.10.2004),
με την οποία η διάρκεια επιδότησης του ενοικίου πα−
ρατάθηκε μέχρι 30.6.2005 (παρ.6, άρθρ. 6).
18. Την υπ’ αριθμ. 14552/5.8.2005 (Φ.Ε.Κ. 1111 Β) κοινή
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκη−
σης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και
Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και των Υφυπουργών
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και
Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία αφορά στην παρά−
ταση της διάρκειας επιδότησης ενοικίου των κατοικιών
των παλιννοστούντων ομογενών από χώρες της τέως
Σοβιετικής Ένωσης, μέχρι 31.12.2005.
19. Την υπ’ αριθμ. 24201/2005 (Φ.Ε.Κ. 6/Β’/4.1.2006) κοινή
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκη−
σης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και
Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και των Υφυπουργών
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και
Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία αφορά στην παρά−

ταση της διάρκειας επιδότησης ενοικίου των κατοικιών
των παλιννοστούντων ομογενών από χώρες της τέως
Σοβιετικής Ένωσης, μέχρι 30.6.2006.
20. Την υπ’ αριθμ. 16012/2006 (Φ.Ε.Κ. 1303/Β’/13.9.2006)
κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονο−
μικών και Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και των
Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Απο−
κέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία
αφορά στην παράταση της διάρκειας επιδότησης ενοι−
κίου των κατοικιών των παλιννοστούντων ομογενών από
χώρες της τέως Σοβιετικής Ένωσης, μέχρι 31.12.2006.
21. Την υπ’ αριθμ. 9605/2007 (ΦΕΚ 850/Β’/1.6.2007) κοινή
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκη−
σης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών,
η οποία αφορά στην παράταση της διάρκειας επιδό−
τησης ενοικίου των κατοικιών των παλιννοστούντων
ομογενών από χώρες της τέως Σοβιετικής Ένωσης,
μέχρι 31.12.2007.
22. Την υπ’ αριθμ. 1316/2008 (ΦΕΚ 150/Β’/1.2.2008) κοινή
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας
και Οικονομικών, η οποία αφορά στην παράταση της
διάρκειας ενοικίου των κατοικιών των παλιννοστούντων
ομογενών από χώρες της τέως Σοβιετικής Ένωσης, μέ−
χρι 31.12.2008.
23. Το Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθμ. 205 (ΦΕΚ 231/
Α’/19.9.2007), το οποίο αφορά στη συγχώνευση του
Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Απο−
κέντρωσης και του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, στο
Υπουργείο Εσωτερικών.
24. Το Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθμ. 234 (ΦΕΚ 272/
Α’/5.12.2007), το οποίο αφορά στη σύσταση Γενικής Δι−
εύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής
Ένταξης στο Υπουργείο Εσωτερικών, η οποία συγκρο−
τείται από την Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής
και τη Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης.
25. Την ανάγκη για στεγαστική αποκατάσταση των
παλιννοστούντων ομογενών από χώρες της τέως Σο−
βιετικής Ένωσης μέσω της παράτασης της προθεσμίας
επιδότησης του ενοικίου των κατοικιών τους για ένα
έτος, προκειμένου να προστατευθούν οικογένειες, που
αδυνατούν προς το παρόν να αποκτήσουν δική τους
στέγη, αλλά και να καλύψουν τη δαπάνη του ενοικίου
με δικούς τους πόρους.
26. Το ύψος της δαπάνης που βαρύνει το Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης ανέρχεται σε 1.294.000 ευρώ περίπου για
την αποπληρωμή ενοικίων κατοικιών παλιννοστούντων
ομογενών μέχρι 31.12.2009, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 1316/2008 κοινή υπουρ−
γική απόφαση (ΦΕΚ 150/Β’/1.2.2008) ως εξής:
Άρθρο 6
Η διάρκεια της επιδότησης του ενοικίου των κατοικιών
των ομογενών παρατείνεται μέχρι 31.12.2009 και αφορά
σε όλες τις μισθωτικές συμβάσεις, που έχουν συναφθεί
από τις Περιφέρειες της χώρας.
Άρθρο 7
Κάλυψη δαπάνης
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλεί−
ται δαπάνη, η οποία βαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) και η χρηματοδότησή της θα πραγ−
ματοποιηθεί από τη ΣΑΕ 031 του Υπουργείου Οικονο−
μίας και Οικονομικών για την Περιφέρεια Ανατολικής
Μακεδονίας – Θράκης, μέχρι του ποσού των 1.250.000
Ευρώ και από τις ΣΑΕΠ των υπολοίπων Περιφερειών
της χώρας, μέχρι του ποσού των 26.000 ευρώ για την
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, μέχρι του ποσού των
12.000 Ευρώ για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας,
μέχρι του ποσού των 6.000 ευρώ για την Περιφέρεια
Αττικής. Συνολική επιβάρυνση για το ΠΔΕ ύψους μέχρι
1.294.000 Ευρώ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 Απριλίου 2009
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6. Τη φύση της εργασίας που επιβάλλει τη διαφορο−
ποίηση του ωραρίου εργασίας του προσωπικού της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς από το ωράριο εργασίας
των λοιπών υπαλλήλων.
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 2434/608/19.1.2009
απόφαση μας και καθορίζουμετο ωράριο εργασίας του
προσωπικού της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς(Ν.Π.Δ.Δ.),
που εποπτεύεται από το Υπουργείο Οικονομίας και
Οικονομικών,ως εξής:
− ώρα προσέλευσης από 7.30 έως 9.30
− ώρα αποχώρησης από 15.00 έως 17.00
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

F
Αριθμ. 13267/2061
(2)
Τροποποίηση απόφασης καθορισμού ωραρίου εργασίας
του προσωπικού της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1157/1981 (ΦΕΚ 126/
τ.Α΄/12.5.1981) «Περί κυρώσεως της από 29.12.1980 Πράξε−
ως Νομοθετικού περιεχομένου του Προέδρου της Δη−
μοκρατίας «Περί καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδας
εργασίας των δημοσίων εν γένει υπηρεσιών και ρυθμί−
σεων συναφών θεμάτων» και τροποποιήσεων διατάξεων
ταύτης......».
β. Του π.δ. 178/2000 (ΦΕΚ 165/τ.Α’/14.7.2000) «Οργανι−
σμός του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας».
γ. Του π.δ. 81/2002 (ΦΕΚ 57/τ.Α΄/21.3.2002) «Συγχώνευση
των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών».
2. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Γ.2γ/οικ./1692/27.6.2006 (ΦΕΚ769/τ.
Β΄/27.6.2006) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Καθιέ−
ρωση ωρών προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων
των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.» σε συνδυασμό
με την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Γ.2γ/οικ./14552/28.6.2006 εγκύκλιο
του Υπουργείου Εσωτερικών
3. Το υπ’ αριθμ. 2434/608/19.1.2009 έγγραφο του Υπουρ−
γού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός ωραρίου
εργασίας του προσωπικού της Επιτροπής Κεφαλαια−
γοράς».
4. Τα υπ’ αριθμ. 219/10.3.2009 και 221/13.3.2009 έγγρα−
φα του Προέδρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, με
τα οποία ζητά την τροποποίηση της απόφασης που
μνημονεύεται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης
με στοιχείο 3.
5. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Γ.2γ/32024/1.12.2008 (ΦΕΚ 2516/
τ.Β΄/10.2.2008) απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών
Χρήστου Ζώη «Μεταβίβαση στον Υπουργό Οικονομίας
και Οικονομικών της αρμοδιότητας καθορισμού του
ωραρίου εργασίας του προσωπικού της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς».

Αθήνα, 1 Απριλίου 2009
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

F
Αριθμ. 2/5626/0025
(3)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2/52815/0025/4.8.2008 (ΦΕΚ
Β΄1559/5.8.2008) απόφασης του Υπουργού Οικονομί−
ας και Οικονομικών σχετικά με την παροχή της εγ−
γύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς τις Τράπεζες
για τη χορήγηση δανείων για κεφάλαια κίνησης και
λοιπές πιστωτικές διευκολύνσεις σε επιχειρήσεις και
επαγγελματίες των Νομών Αχαΐας, Ηλείας και Αιτω−
λοακαρνανίας που επλήγησαν από το σεισμό της 8ης
Ιουνίου 2008.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2322/1995 (ΦΕΚ Α 143/12.7.1995).
2. Την υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ 89/13.1.2009 (ΦΕΚ Β΄40/
16.1.2009) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός
αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικο−
νομικών».
3. Την υπ’ αριθμ. 5322/Α32/8.7.2008 (ΦΕΚ Β 1351/10.7.2008)
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικο−
νομικών και ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., όπως τροποποιήθηκε με την
υπ’ αριθμ. 7320/Α32/19.9.2008 (ΦΕΚ Β 2007/29.9.2008)
όμοια.
4. Την υπ’ αριθμ. 31221/Β.1513/8.7.2008 (ΦΕΚ Β 1351/
10.7.2008) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οι−
κονομικών με την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση δανείων
για κεφάλαια κίνησης και λοιπές πιστωτικές διευκο−
λύνσεις σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες των Νομών
Αχαΐας, Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας που επλήγησαν
από το σεισμό της 8ης Ιουνίου 2008, όπως τροποποι−
ήθηκε με την υπ’ αριθμ. 3506/Β.214/23.1.2009 (ΦΕΚ Β
152/2.2.2009) όμοια.
5. Την υπ’ αριθμ. 2/52815/0025/4.8.2008 (ΦΕΚ Β
1559/5.8.2008) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και
Οικονομικών για την παροχή της εγγύησης του Ελλη−
νικού Δημοσίου προς τις Τράπεζες για τη χορήγηση
δανείων για κεφάλαια κίνησης και λοιπές πιστωτικές
διευκολύνσεις σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες των
Νομών Αχαΐας, Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας που επλή−
γησαν από το σεισμό της 8ης Ιουνίου 2008.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

6. Την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για
την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης
Ε.Κ. στις κρατικές ενισχύσεις με τη μορφή εγγυήσεων
(2008/C155/02).
7. Την απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής του
άρθρου 5 του ν. 2322/1995 (Συνεδρίαση υπ’ αριθμ. 18/
31.3.2009), με την οποία παρασχέθηκε η σύμφωνη γνώμη
της στον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών για
την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2/52815/0025/4.8.2008
απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών
σχετικά με την παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δη−
μοσίου προς τις Τράπεζες για τη χορήγηση δανείων για
κεφάλαια κίνησης και λοιπές πιστωτικές διευκολύνσεις
σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες των Νομών Αχαΐας,
Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας που επλήγησαν από το
σεισμό της 8ης Ιουνίου 2008, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 2/52815/0025/4.8.2008
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών
για την παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημο−
σίου προς τις Τράπεζες για τη χορήγηση δανείων για
κεφάλαια κίνησης και λοιπές πιστωτικές διευκολύνσεις
σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες των Νομών Αχαΐας,
Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας που επλήγησαν από το
σεισμό της 8ης Ιουνίου 2008, ως ακολούθως:
Α. Το πρώτο εδάφιο τροποποιείται ως εξής :
«Παρέχεται η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου προς
τις Τράπεζες για τις επιχειρήσεις και τους επαγγελμα−
τίες που είναι εγκατεστημένοι και λειτουργούν, ανε−
ξάρτητα από την έδρα της επιχείρησης, στα διοικητικά
όρια των Δήμων Αιγείρας, Αιγίου, Ακράτας, Αροανίας,
Βραχναίικων, Διακοπτού, Δύμης, Ερινεού, Καλαβρύτων,
Κλειτορίας, Λαρισσού, Μεσσάτιδος, Μόβρης, Παΐων, Πα−
ραλίας, Πατρέων, Ρίου, Συμπολιτείας, Τριταίας, Φαρρών,
Ωλένιας και των Κοινοτήτων Καλεντζίου και Λεοντίου
του Νομού Αχαίας, των Δήμων Αλιφείρας, Αμαλιάδας,
Ανδραβίδας, Ανδριτσαίνης, Αρχαίας Ολυμπίας, Βαρθο−
λομιού, Βουπρασίας, Βώλακος, Γαστούνης, Ζαχάρως,
Ιαρδάνου, Κάστρου−Κυλλήνης, Λαμπείας, Λασιώνος,
Λεχαινών, Πηνείας, Πύργου, Σκιλλούντος, Τραγανού,
Φιγαλείας, Φολόης και Ωλένης του Νομού Ηλείας και
των Δήμων Αγγελοκάστρου, Αγρινίου, Αιτωλικού, Αλυ−
ζίας, Αμφιλοχίας, Ανακτορίου, Αντιρρίου, Αποδοτίας,
Αρακύνθου, Αστακού, Θέρμου, Θεστιέων, Ιεράς Πόλης
Μεσολογγίου, Ινάχου, Μακρυνείας, Μεδεώνος, Μενιδίου,
Ναυπάκτου, Νεάπολης, Οινιάδων, Παλαίρου, Παναιτωλι−
κού, Παραβόλας, Παρακαμπυλίων, Πλατάνου, Πυλλήνης,
Στράτου, Φυτειών και Χάλκειας του Νομού Αιτωλοα−
καρνανίας».
Β. Η τέταρτη παράγραφος του Κεφαλαίου Α΄ τροπο−
ποιείται ως εξής :
«Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων και
επαγγελματιών, που είναι εγκατεστημένοι και λει−
τουργούν στις οριοθετημένες περιοχές από την υπ’
αριθμ. 7320/Α32/19.9.2008 κοινή υπουργική απόφαση
των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και ΠΕ.ΧΩ.
ΔΕ, μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, θα
υποβάλλονται στα πιστωτικά ιδρύματα, με καταληκτική
ημερομηνία υποβολής αυτών την 15.5.2009».
Γ. Η έβδομη παράγραφος του Κεφαλαίου Β΄ τροπο−
ποιείται ως εξής:
«Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων και
επαγγελματιών, που είναι εγκατεστημένοι και λειτουρ−
γούν στις οριοθετημένες περιοχές από την υπ’ αριθμ.

7320/Α32/19.9.2008 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουρ−
γών Οικονομίας και Οικονομικών και ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., μαζί με
όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, θα υποβάλλονται
στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Δ25) Πανεπιστημί−
ου 37, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αυτών την
15.5.2009. Οι υποβληθείσες αιτήσεις επιχειρήσεων και
επαγγελματιών που δεν εξετάστηκαν λόγω μη ένταξης
στις αρχικά οριοθετημένες περιοχές, εξετάζονται χωρίς
την εκ νέου υποβολή αιτήματος».
Δ. Το πρώτο εδάφιο της τέταρτης παραγράφου του
Κεφαλαίου Γ΄ τροποποιείται ως εξής:
«Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων της ως άνω πε−
ρίπτωσης α) (δάνεια από το Τ.Π. και Δ.) θα υποβάλ−
λονται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ.
31221/Β.1513/8.7.2008 απόφαση του Υπουργού Οικονο−
μίας και Οικονομικών, όπως τροποποιημένη ισχύει, σε
αυτό, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αυτών την
15.5.2009»
Ε. Η πέμπτη παράγραφος του Κεφαλαίου Γ΄ τροπο−
ποιείται ως εξής:
«Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων της ως άνω περί−
πτωσης β) (δάνεια από Πιστωτικά Ιδρύματα), μαζί με όλα
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, θα υποβάλλονται στα
Πιστωτικά Ιδρύματα, στα οποία υπάρχουν την 6.6.2008
οι οφειλές, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αυτών
την 15.5.2009»
Το ύψος της δαπάνης, σε περίπτωση κατάπτωσης
της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου, δεν δύναται
να προσδιορισθεί, και θα βαρύνει τον εκτός Προϋπο−
λογισμού Ειδικό Λογαριασμό GR 130100023000000000
2340396 «Γ.Λ.Κ. Δ25 – «Κεφάλαιον Ασφαλίσεως Χρημα−
τοδοτήσεων εκ Κεφαλαίων ή εγγυήσει του Ελληνικού
Δημοσίου», ο οποίος εξακολουθεί να ισχύει βάσει της
διάταξης της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 1 του
άρθρου 3 του ν. 3697/2008 (ΦΕΚ Α΄ 194/25.9.2008).
Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις της υπ’ αριθμ.
2/52815/0025/4.8.2008 απόφασης του Υπουργού Οικο−
νομίας και Οικονομικών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 2 Απριλίου 2009
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ

F
Αριθμ. 282441
(4)
Τήρηση μηνιαίων ισοζυγίων αγορών και πωλήσεων βόει−
ου, χοίρειου και αιγοπρόβειου κρέατος, μέτρα ελέγ−
χου της παραγωγής, μεταποίησης, τυποποίησης, δι−
ακίνησης και εμπορίας των κρεάτων αυτών καθώς
και καθορισμός των υπόχρεων καταβολής ειδικής
εισφοράς κρέατος.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ−
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις:
α) Της παραγράφου 3 του άρθρου 11 και της παραγρά−
φου 2 του άρθρου 12 του ν. 3698/2008 «Ρυθμίσεις θεμά−
των κτηνοτροφίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 198 Α΄).

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
β) Των παραγράφων 1, 2, περιπτ. α΄ και δ΄, και 3 του
άρθρου 33 του ν. 2538/1997 «Τροποποίηση της κείμενης
νομοθεσίας για τα γεωργικά και κτηνιατρικά φάρμακα,
ρύθμιση χρεών συνεταιριστικών οργανώσεων και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 242 Α΄), όπως η παράγραφος 3 αντι−
καταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 33 του
ν. 3147/2003 «Ρύθμιση θεμάτων αγροτικής γης, επίλυση
ζητημάτων αποκατασταθέντων και αποκαθισταμένων
κτηνοτρόφων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 135 Α΄).
γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα» (ΦΕΚ 98 Α΄).
2. Την υπ’ αριθμ. Δ15/Α/Φ.19/1189/21.1.2009 απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης Γεώργιο
Βλάχο και Ιωάννη Μπούγα» (ΦΕΚ 91 Β΄).
3. Την υπ’ αριθμ. 147/19.1.2009 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κωνσταντίνο Κιλ−
τίδη και Μιχαήλ Παπαδόπουλο» (ΦΕΚ 67 Β΄).
4. Την από 19.3.2009 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης
Ζωϊκής Παραγωγής
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
΄Αρθρο 1
Τήρηση μηνιαίου ισοζυγίου βόειου, χοίρειου
και αιγοπρόβειου κρέατος.
1. Οι επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται στην
εμπορία, διακίνηση, τεμαχισμό και τυποποίηση βόειου,
χοίρειου και αιγοπρόβειου κρέατος καθώς και στην
παρασκευή κρεατοσκευασμάτων από τα κρέατα αυτά,
υποχρεούνται να τηρούν κάθε μήνα ισοζύγιο αγορών
και πωλήσεων των κρεάτων αυτών, σύμφωνα με το
υπόδειγμα 2 του άρθρου 7 της παρούσας. Το ισοζύγιο
αυτό το αποστέλλουν το αργότερο έως το τέλος του
επόμενου μήνα από τον μήνα κατάρτισής του στον Ελ−
ληνικό Οργανισμό Γάλακτος και Κρέατος (ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ.),
κατά προτίμηση σε ηλεκτρονική μορφή.
2. α) Οι επιχειρήσεις της παραγράφου 1 καταχωρούν
στις αντίστοιχες στήλες του «Μηνιαίου ισοζυγίου αγο−
ρών και πωλήσεων κρέατος», τις ημερήσιες ποσότητες
του νωπού και κατεψυγμένου κρέατος, που επεξεργά−
σθηκαν ή/και εμπορεύθηκαν καθώς και των κρεατο−
σκευασμάτων που παρασκευάσθηκαν, στην διάρκεια
ενός μηνός.
β) Οι στήλες του «Μηνιαίου ισοζυγίου αγορών και πω−
λήσεων κρέατος», που αφορούν τα αποθέματα κρέατος
ως πρώτη ύλη, το έτοιμο προϊόν που περιέχει κρέας
και τα υποπροϊόντα αυτού, συμπληρώνονται μόνο την
πρώτη και τελευταία ημέρα του κάθε μήνα.
γ) Στις στήλες του ως άνω ισοζυγίου που αφορούν την
καταγωγή – προέλευση του κρέατος ως πρώτη ύλη, η
αναγραφή της καταγωγής – προέλευσης αυτού γίνεται
ολογράφως ή με τη χρήση των κατωτέρω συντομο−
γραφιών που περιέχονται σε παρενθέσεις και έχουν
ως εξής:

7937

αα) ΕΛΛΗΝΙΚΟ (ΕΛΛΗΝ.), για το κρέας που προέρχεται
από ζώα τα οποία γεννήθηκαν, εκτράφησαν και εσφά−
γησαν στην Ελλάδα.
ββ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΕΥΡ.ΕΝ.), για το κρέας που
προέρχεται από ζώα τα οποία γεννήθηκαν σε κράτος
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκτράφησαν ή εσφά−
γησαν στην Ελλάδα. Η ίδια υποχρέωση ισχύει και για το
κρέας που προέρχεται από ζώα, τα οποία γεννήθηκαν,
εκτράφησαν και εσφάγησαν σε κράτη – μέλη της Ευ−
ρωπαϊκής Ένωσης εκτός της Ελλάδας.
γγ) ΤΡΙΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (Τ.Χ.), για το κρέας που προέρ−
χεται από ζώα τα οποία γεννήθηκαν σε τρίτη χώρα
και εκτράφησαν ή εσφάγησαν στην Ελλάδα ή σε άλλο
κράτος − μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ίδια υπο−
χρέωση ισχύει και για το κρέας που προέρχεται από
ζώα που γεννήθηκαν, εκτράφησαν και εσφάγησαν σε
τρίτες χώρες.
δ) Στην στήλη του ισοζυγίου που αφορά τα υποπροϊ−
όντα κρέατος, καταχωρείται το βάρος των οστών, του
δέρματος και του λίπους των υποπροϊόντων αυτών.
3. Από την τήρηση της υποχρέωσης της παραγράφου
1, εξαιρούνται:
α) Τα σφαγεία, τα οποία υποχρεούνται στην τήρηση
βιβλίου σφαγών, στο οποίο αναγράφεται η χώρα γέν−
νησης των ζώων προς σφαγή και ο κωδικός εκτροφής
τους. Σε περίπτωση που από τα συνοδευτικά έγγραφα
του ζώου δεν προκύπτει η χώρα γέννησής του, αναγρά−
φεται η χώρα προέλευσής του.
Το βιβλίο σφαγών τίθεται υπόψη των αρμοδίων Ελε−
γκτικών Αρχών και αντίγραφο αυτού αποστέλλεται στον
ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ., το αργότερο έως το τέλος του επόμενου
μήνα από τον μήνα κατάρτισής του, κατά προτίμηση
σε ηλεκτρονική μορφή.
β) Τα καταστήματα αποκλειστικής λιανικής πώλησης
κρέατος.
Στις παραπάνω περιπτώσεις α και β στην περίπτωση
αγοράς από τον παραγωγό, η απόδοση της εισφοράς
του άρθρου 5 και οι σχετικοί έλεγχοι, γίνονται βάσει
των εμπορικών εγγράφων.
΄Αρθρο 2
Αναγραφή της καταγωγής –
προέλευσης του κρέατος.
1. Όλες οι επιχειρήσεις της παραγράφου 1 του άρθρου
1 της παρούσας, συμπεριλαμβανομένων των σφαγείων
και των επιχειρήσεων λιανικής πώλησης κρέατος, υπο−
χρεούνται να αναγράφουν την καταγωγή – προέλευση
του κρέατος στα κατωτέρω:
α) Στα εμπορικά έγγραφα που συνοδεύουν το κρέας
(όπως τιμολόγια αγοράς και πώλησης, δελτία αποστο−
λής, δελτία λιανικής πώλησης, ζυγολόγια, ετικέτες).
β) Στις συσκευασίες όλων των τελικών προϊόντων
που διατίθενται για κατανάλωση και περιέχουν κρέας
ως πρώτη ύλη.
2. Τα σφαγεία, επιπλέον των υποχρεώσεων της παρα−
γράφου 1, όταν το κρέας είναι Ελληνικό, υποχρεούνται
να αναγράφουν στα εμπορικά έγγραφα που το συνο−
δεύουν και τον κωδικό αριθμό της εκμετάλλευσης του
παραγωγού.
3. Οι επιχειρήσεις παρασκευής κρεατοσκευασμάτων,
επιπλέον των υποχρεώσεων της παραγράφου 1, υπο−
χρεούνται να αναγράφουν στις συσκευασίες αυτών και
το είδος του κρέατος που περιέχουν τα κρεατοσκευ−
άσματα.
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΄Αρθρο 3
Έλεγχοι

1. Για τον έλεγχο εφαρμογής της παρούσας, συ−
νιστώνται από τον ΕΛΟΓΑΚ κλιμάκια ελέγχου στην
Κεντρική του Υπηρεσία και στις Περιφερειακές του
Υπηρεσίες, που απαρτίζονται από υπαλλήλους του.
Τα ως άνω κλιμάκια ελέγχου διενεργούν επιτόπι−
ους, τακτικούς και έκτακτους ελέγχους, σε όλες τις
επιχειρήσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της
παρούσας, συμπεριλαμβανομένων των σφαγείων και
των επιχειρήσεων λιανικής πώλησης κρέατος, στους
προμηθευτές των εν λόγω επιχειρήσεων και στους
παραλήπτες των προϊόντων αυτών, σε όλα τα ση−
μεία χονδρικής και λιανικής πώλησής τους, καθώς
και σε όλα τα μέσα μεταφοράς κρεάτων και ζώντων
ζώων.
Το έργο του ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ. δύναται να συνδράμουν αρμό−
διοι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Γεωπονικού και Κτηνια−
τρικού των τοπικών Διευθύνσεων Αγροτικής Ανάπτυξης
και Διευθύνσεων Κτηνιατρικής των Νομαρχιακών Αυτο−
διοικήσεων της Χώρας, υπάλληλοι του Ε.Φ.Ε.Τ, ορκωτοί
λογιστές και υπάλληλος της τοπικής κατά περίπτωση
Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων (ΥΠ.Ε.Ε.). Σε ότι αφορά στα
σημεία εισόδου της χώρας, το έργο του ΕΛΟΓΑΚ μπορεί
να συνδράμουν και ιδιωτικοί φορείς, με απόφαση του
Διοικητικού του Συμβουλίου.
Ειδικότερα, ο έλεγχος αφορά:
α) Την αναγραφή στα εμπορικά έγγραφα (όπως τι−
μολόγια αγοράς, πώλησης, δελτία αποστολής, δελτία
λιανικής πώλησης, ζυγολόγια) της καταγωγής−προέλευ−
σης του κρέατος.
β) Την αναγραφή στις σημάνσεις και στις ετικέτες της
καταγωγής−προέλευσης του κρέατος.
γ) Την τήρηση του βιβλίου σφαγών και των στοιχείων
αυτού.
δ) Τη μηνιαία αποστολή του ως άνω βιβλίου σφαγών
στον ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ..
ε) Την τήρηση του «Μηνιαίου ισοζυγίου αγορών και
πωλήσεων κρέατος» και των στοιχείων αυτού.
στ) Την μηνιαία αποστολή του ως άνω ισοζυγίου στον
ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ.
2. Μετά το πέρας κάθε διενεργούμενου ελέγχου,
συντάσσεται σε δύο αντίτυπα «Πρακτικό Ελέγχου»,
σύμφωνα με το υπόδειγμα 1 του άρθρου 7 της πα−
ρούσας και υπογράφεται από τους ελεγκτές και τον
ελεγχόμενο ή τον νόμιμο εκπρόσωπό αυτού, με δια−
τύπωση επί του πρακτικού των τυχών αντιρρήσεων
του ελεγχόμενου.
3. Σε περίπτωση που ο ελεγχόμενος αρνείται να υπο−
γράψει το πρακτικό ελέγχου, σημειώνεται επί του πρα−
κτικού η ένδειξη «ΑΡΝΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ».
4. Ένα αντίτυπο του πρακτικού ελέγχου παίρνει ο ελεγ−
χόμενος ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του και ένα αντίτυπο
φυλάσσεται στην αρμόδια υπηρεσία του ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ.
Σε περίπτωση που από τον έλεγχο διαπιστωθούν
παραβάσεις της παρούσας, αντίγραφο του σχετικού
πρακτικού ελέγχου αποστέλλεται στην Διεύθυνση Ζω−
ικής Παραγωγής και Αξιοποίησης Προϊόντων Αυτής του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μαζί
με πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ.,
για επιβολή κυρώσεων, σύμφωνα με τις παραγράφους
1 και 2 του άρθρου 4 της παρούσας.

5. Η Διεύθυνση Ζωικής Παραγωγής και ΑΠΑ του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μπορεί
να διενεργεί, πέραν του ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ., γενικούς και ειδικούς
ελέγχους για την εφαρμογή της παρούσας.
΄Αρθρο 4
Κυρώσεις
1. Στους παραβάτες των διατάξεων της παρούσας,
επιβάλλονται οι ακόλουθες κυρώσεις:
α) Για τη μη τήρηση και αποστολή του ισοζυγίου κρέα−
τος και του βιβλίου σφαγών στον ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ. επιβάλλεται
με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ, πρόστιμο μέχρι 3%
του κύκλου εργασιών της επιχείρησης του προηγούμενου
οικονομικού έτους. Το παραπάνω πρόστιμο δεν μπορεί
να είναι μικρότερο των 1.000 € και κατατίθενται υπέρ
ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ. στην Α.Τ.Ε. και στον αριθμό λογαριασμού
2150400405674 και αποτελεί έσοδο του ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ.
Σε περίπτωση υποτροπής το χρηματικό πρόστιμο δι−
πλασιάζεται.
β) Για τις λοιπές παραβάσεις του άρθρου 3, επιβάλ−
λεται πρόστιμο, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει
το ποσό των 30.000 € και σε περίπτωση διαπίστωσης
περισσότερων της μίας παραβάσεων δεν μπορεί να
υπερβαίνει το ποσό των 100.000 €. Σε περίπτωση υπο−
τροπής εντός χρονικού διαστήματος 3 ετών από την
ημερομηνία επιβολής της σχετικής κύρωσης, τα ως άνω
ποσά προστίμων διπλασιάζονται.
2. Για την επιβολή των προστίμων των περιπτώσεων α΄
και β΄ της προηγούμενης παραγράφου, συνεκτιμώνται η
σοβαρότητα και η διάρκεια της παράβασης καθώς και ο
κύκλος εργασιών της επιχείρησης, με την προϋπόθεση
ότι για την αυτή παράβαση δεν έχει επιβληθεί αντί−
στοιχη κύρωση στα πλαίσια εφαρμογής των διατάξεων
της νομοθεσίας που αφορά τα στοιχεία της καταγωγής
– προέλευσης του κρέατος που αναγράφονται στις ετι−
κέτες ζυγιστικών μηχανών.
3. Τα ποσά των ως άνω προστίμων της παραγράφου
β επιβάλλονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ύστερα
από εισήγηση της Διεύθυνσης Ζωικής Παραγωγής και
Αξιοποίησης Προϊόντων Αυτής και αποτελούν έσοδα
του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και
Δασών (Κ.Τ.Γ.Κ. και Δασών).
4. Κατά των αποφάσεων επιβολής προστίμων
της προηγούμενης παραγράφου, ο ενδιαφερόμε−
νος μπορεί, εντός προθεσμίας δέκα (10) εργασίμων
ημερών από την ημερομηνία της αποδεδειγμένης
κοινοποίησης σε αυτόν της σχετικής απόφασης, να
ασκήσει ενώπιον του Γενικού Γραμματέα του Υπουρ−
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αίτηση
θεραπείας, που κατατίθεται στη Διεύθυνση Ζωικής
Παραγωγής και Αξιοποίησης Προϊόντων Αυτής του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και
στη συνέχεια διαβιβάζεται στον Πρόεδρο της Επι−
τροπής της παραγράφου 5.
5. Η ως άνω αίτηση θεραπείας εξετάζεται από πεντα−
μελή Επιτροπή, η οποία αποτελείται από τον Προϊστά−
μενο της Γενικής Διεύθυνσης Ζωικής Παραγωγής με τον
αναπληρωτή του, ως πρόεδρο και τον Προϊστάμενο της
Διεύθυνσης Ζωικής Παραγωγής και Αξιοποίησης Προϊό−
ντων Αυτής, τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Εισροών
Ζωικής Παραγωγής, τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης
Νομοπαρασκευαστικού Έργου και Νομικών Υποθέσεων
και έναν υπάλληλο του ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ., με τους αναπληρωτές
τους, ως μέλη.
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Η σύσταση και ο ορισμός των μελών της Επιτροπής,
γίνεται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυ−
ξης και Τροφίμων, ύστερα από εισήγηση της Γενικής
Διεύθυνσης Ζωικής Παραγωγής.
Κατά τη συζήτηση και εξέταση της ως άνω αίτησης
θεραπείας, ο ενδιαφερόμενος καλείται από την Διεύ−
θυνση Ζωικής Παραγωγής και Αξιοποίησης Προϊόντων
Αυτής να προσέλθει και να εκθέσει τις απόψεις του
ενώπιον της Επιτροπής.
Η αίτηση θεραπείας γίνεται εν μέρει ή εν όλω αποδε−
κτή ή απορρίπτεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
ύστερα από εισήγηση της ως άνω Επιτροπής.
΄Αρθρο 5
Επιβολή ειδικής εισφοράς στο κρέας
1. Υπόχρεοι για την καταβολή της ειδικής εισφοράς
της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του ν. 3698/2008
είναι:
α) Οι πρώτοι αγοραστές κρέατος, που προέρχεται από
ζώα τα οποία εσφάγησαν στην Ελλάδα (όπως επιχειρή−
σεις εμπορίας, τεμαχισμού, μεταποίησης, τυποποίησης
κρέατος, συνεταιρισμοί, κρεοπωλεία, παρασκευαστήρια
κρεατοσκευασμάτων).
β) Οι πρώτοι αγοραστές κρέατος, προέλευσης Ευρω−
παϊκής Ένωσης (όπως οι αναφερόμενες στην περίπτωση
α’ επιχειρήσεις).
γ) Οι πρώτοι αγοραστές κρέατος, προέλευσης Τρί−
των Χωρών (όπως οι αναφερόμενες στην περίπτωση
α’ επιχειρήσεις).
2. Η ειδική εισφορά της παραγράφου 1 του άρθρου
12 του ν. 3698/2008 καταβάλλεται υπέρ του ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ.
από τους υπόχρεους της ανωτέρω παραγράφου, το
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αργότερο μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από τον
μήνα έκδοσης του τιμολογίου αγοράς του κρέατος και
κατατίθεται στους κατωτέρω λογαριασμούς που τηρεί
ο ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ. στην Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος, στον υπ’
αριθμ. 215 04 004500 87 λογαριασμό.
3. Σε περίπτωση μη κατάθεσης της ως άνω ειδικής
εισφοράς από τους υπόχρεους της παραγράφου 1
του παρόντος άρθρου, η οφειλή τοκίζεται με το εκά−
στοτε ισχύον επιτόκιο διάθεσης των εντόκων γραμ−
ματίων του Ελληνικού Δημοσίου και βεβαιώνεται από
τον ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ. στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική
Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) του οφειλέτη. Η παρακράτηση του
ποσοστού του 10% που ενεργούν οι Δ.Ο.Υ., για δα−
πάνες είσπραξης και απόδοσης, βαρύνει τους υπό−
χρεους της ειδικής εισφοράς.
΄Αρθρο 6
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων μπορεί να επεκταθεί η εφαρμογή της παρού−
σας στο κρέας των πουλερικών και να καθοριστούν
τυχόν λεπτομέρειες εφαρμογής της.
Με όμοια απόφαση μπορεί να αναπροσαρμόζεται το
ποσό των προστίμων της παρούσας και να τροποποι−
ούνται τα υποδείγματα 1 και 2 του άρθρου 7 της πα−
ρούσας.
΄Αρθρο 7
Υποδείγματα
Στην παρούσα απόφαση προσαρτώνται υποδείγματα
1 και 2, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής
και έχουν ως ακολούθως:
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΄Αρθρο 8
Καταργούμενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η
υπ’ αριθμ. 322946/6.9.2007 απόφαση των Υφυπουργών
Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων «Μηνιαία ισοζύγια αγορών και πωλήσεων
χοιρείου κρέατος στις μονάδες σφαγής, τεμαχισμού,
τυποποίησης, μεταποίησης κρέατος και παρασκευής
κρεατοσκευασμάτων και μέτρα για τον έλεγχο της πα−
ραγωγής, μεταποίησης, τυποποίησης, διακίνησης και
εμπορίας κρεάτων» (ΦΕΚ 1874 Β΄).
΄Αρθρο 9
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 Απριλίου 2009
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΦΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΙΩΑΝ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ

ΥΦΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΜΙΧ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. 282438
(5)
Αναγραφόμενα στοιχεία σχετικά με την καταγωγή−προ−
έλευση του κρέατος στις ετικέτες ζυγιστικών μη−
χανών κατά τη λιανική πώληση κρέατος και μέτρα
ελέγχου επιχειρήσεων πώλησης κρέατος.
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ −
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των παραγράφων 1, 2 περιπτ. α΄ και δ΄ και 3 του
άρθρου 33 του ν. 2538/1997 «Τροποποίηση της κείμενης
νομοθεσίας για τα γεωργικά και κτηνιατρικά φάρμακα,
ρύθμιση χρεών συνεταιριστικών οργανώσεων και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 242 Α΄), όπως η παράγραφος 3 αντι−
καταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 33 του
ν. 3147/2003 «Ρύθμιση θεμάτων αγροτικής γης, επίλυση
ζητημάτων αποκατασταθέντων και αποκαθισταμένων
κτηνοτρόφων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 135 Α΄).
β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Kυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα» (ΦΕΚ 98 Α΄).
2. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/25873/1.10.2007 απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών «Ανά−
θεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών
Χρήστο Ζώη και Αθανάσιο Νάκο» (ΦΕΚ 1950 Β’).
3. Την υπ’ αριθμ. Δ15/Α/Φ.19/1189/21.1.2009 απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης Γεώργιο
Βλάχο και Ιωάννη Μπούγα» (ΦΕΚ 91 Β’).

4. Την υπ’ αριθμ.147/19.1.2009 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κωνσταντίνο Κιλ−
τίδη και Μιχαήλ Παπαδόπουλο» (ΦΕΚ 67 Β’).
5. Την από 26.1.2009 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης
Ζωικής Παραγωγής.
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασΊζουμε:
Άρθρο 1
Αναγραφή της καταγωγής – προέλευσης
του πωλούμενου κρέατος
1. Τα κρεοπωλεία, τα καταστήματα λιανικής πώλησης
που έχουν τμήμα κρεοπωλείου καθώς και όσοι ασχο−
λούνται με την εμπορία κρέατος, υποχρεούνται κατά
τη λιανική πώληση κρέατος, ήτοι νωπού, κατεψυγμένου,
συσκευασμένου, τεμαχίων κρέατος, κιμά, κρεατοσκευ−
ασμάτων και βρώσιμων παραπροϊόντων αυτού, να δι−
αθέτουν και να χρησιμοποιούν ζυγιστικές μηχανές, οι
οποίες εκδίδουν αυτόματα αυτοκόλλητες ετικέτες, στις
οποίες εκτός των προβλεπόμενων από την ισχύουσα
νομοθεσία υποχρεωτικών στοιχείων (όπως βάρος, είδος
κρέατος, τιμή), αναγράφεται υποχρεωτικά και η κατα−
γωγή – προέλευση του πωλούμενου κρέατος.
Όσον αφορά το έτοιμο συσκευασμένο κρέας, η ανα−
γραφή της καταγωγής γίνεται στα σημεία πώλησής του
στις ταμειακές μηχανές.
2. Η αναγραφή της καταγωγής – προέλευσης του πω−
λούμενου κρέατος στις ετικέτες των ζυγιστικών μηχα−
νών, γίνεται ολογράφως ή με τη χρήση των κατωτέρω
συντομογραφιών που περιέχονται σε παρενθέσεις, και
έχουν ως εξής:
α) ΕΛΛΗΝΙΚΟ (ΕΛΛΗΝ.), για το κρέας που προέρχεται
από ζώα τα οποία γεννήθηκαν, εκτράφησαν και εσφά−
γησαν στην Ελλάδα.
β) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΕΥΡ. ΕΝ.), για το κρέας που
προέρχεται από ζώα τα οποία γεννήθηκαν σε κράτος
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκτράφησαν ή εσφά−
γησαν στην Ελλάδα. Η ίδια υποχρέωση ισχύει και για το
κρέας που προέρχεται από ζώα, τα οποία γεννήθηκαν,
εκτράφησαν και εσφάγησαν σε κράτη – μέλη της Ευ−
ρωπαϊκής Ένωσης εκτός της Ελλάδας. Στην περίπτωση
που στα έγγραφα που συνοδεύουν το κρέας αναφέρεται
ότι αυτό προέρχεται από κράτος – μέλος της Ευρωπα−
ϊκής Ένωσης, αντί της συντομογραφίας (ΕΥΡ. ΕΝ.) να
αναγράφεται η ονομασία του συγκεκριμένου κράτους
– μέλους (όπως Γαλλία ή Γαλλικό).
γ) ΤΡΙΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (Τ.Χ.), για το κρέας που προέρχεται
από ζώα τα οποία γεννήθηκαν σε τρίτη χώρα και εκτρά−
φησαν ή εσφάγησαν στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος−
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ίδια υποχρέωση ισχύει
και για το κρέας που προέρχεται από ζώα που γεννήθη−
καν, εκτράφησαν και εσφάγησαν σε τρίτες χώρες. Στην
περίπτωση που στα έγγραφα που συνοδεύουν το κρέας
αναφέρεται ότι αυτό προέρχεται από τρίτη χώρα, αντί
της συντομογραφίας (Τ.Χ.) να αναγράφεται η ονομασία
της συγκεκριμένης χώρας (όπως Σερβία ή Σερβικό).
3. Για το κρέας των πουλερικών και των κονίκλων,
κριτήριο κατάταξής τους στις περιπτώσεις α΄, β΄ και
γ΄ της προηγούμενης παραγράφου αποτελεί η χώρα
σφαγής.
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4. Εφόσον πρόκειται για κρέας ειδικής κατηγορίας
(όπως ελληνικής εκτροφής άνω των 5 μηνών, βιολογικής
εκτροφής) επιπλέον της αναγραφής των συντομογρα−
φιών της παραγράφου 2 αναγράφονται και τα αρχικά
της ειδικής αυτής κατηγορίας (όπως ΕΥΡ. ΕΝ. – ΕΛΛΗΝ.
ΕΚΤΡ. ΑΝΩ ΤΩΝ 5 ΜΗΝΩΝ).
5. Οι ως άνω ρυθμίσεις της αναγραφής της καταγωγής
– προέλευσης του πωλούμενου κρέατος δεν ισχύουν:
α) Στις ετικέτες σήμανσης που τίθενται στα σημεία
διάθεσης του κρέατος στον καταναλωτή και
β) Στα εμπορικά έγγραφα που συνοδεύουν το κρέας
(όπως τιμολόγια αγοράς−πώλησης και δελτία αποστο−
λής).
Στις ως άνω περιπτώσεις α΄ και β΄ της παρούσας
παραγράφου, όταν πρόκειται για κρέας πουλερικών και
κονίκλων, αναγράφεται στα ελληνικά η χώρα σφαγής
των ζώων και όταν πρόκειται για λοιπά κρέατα, αναγρά−
φεται στα ελληνικά η χώρα γέννησης του ζώου ή η ανα−
γραφόμενη χώρα καταγωγής−προέλευσης του κρέατος
εφόσον δεν ισχύουν ειδικές Κοινοτικές διατάξεις.
6. Οι υπόχρεοι της παραγράφου 1, όσον αφορά το
βόειο και μοσχαρίσιο κρέας, πρέπει επιπλέον των υπο−
χρεώσεων της παραγράφου 2, να εφαρμόζουν και τις
διατάξεις της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας που
αφορούν την επισήμανση του κρέατος αυτού.
Άρθρο 2
Τήρηση στοιχείων διακινούμενου κρέατος
1. Οι υπόχρεοι της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της
παρούσας υποχρεούνται:
α) Να τηρούν για έξι (6) μήνες από την ημερομηνία
πώλησης του κρέατος και να θέτουν υπόψη των αρμο−
δίων Ελεγκτικών Αρχών, τα κατωτέρω:
αα) Στοιχεία των ζυγιστικών μηχανών, σχετικά με την
καταγωγή – προέλευση του κρέατος.
ββ) Στοιχεία αποθήκης, από τα οποία προκύπτει το
είδος του κρέατος που αγοράσθηκε και πουλήθηκε,
η ποσότητα αυτού και η καταγωγή – προέλευσή του,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις διατάξεις του άρ−
θρου 1 της παρούσας. Κατ’ εξαίρεση, οι κρεοπώλες,
αντί των στοιχείων αποθήκης, μπορούν να τηρούν τα
τιμολόγια αγοράς, χωριστά ανά είδος κρέατος, εφόσον
τούτο είναι δυνατόν, και να αναγράφουν στα τιμολόγια
την ημερομηνία εξάντλησης της κατά είδος κρέατος,
ποσότητας.
γγ) Τα εμπορικά έγγραφα διακίνησης του κρέατος.
β) Να αναγράφουν την καταγωγή – προέλευση του
κρέατος σε όλα τα εμπορικά έγγραφα που το συνο−
δεύουν (όπως τιμολόγια αγοράς − πώλησης και δελτία
αποστολής) καθώς και κατά την επισήμανσή του, σύμ−
φωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
2. Οι παραγωγοί καθώς και όσοι εμπλέκονται στην
διακίνηση και εμπορία κρέατος υποχρεούνται να εγ−
γράφουν στα εμπορικά έγγραφα τα στοιχεία της κα−
ταγωγής – προέλευσης του κρέατος, σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις.
3. Σε ότι αφορά την τήρηση των στοιχείων του βοεί−
ου και μοσχαρίσιου κρέατος εφαρμόζεται η ισχύουσα
νομοθεσία για το βόειο κρέας.
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Άρθρο 3
Έλεγχοι
1. Για τον έλεγχο της εφαρμογής της παρούσας από−
φασης, συνιστώνται στην κεντρική υπηρεσία του Υπουρ−
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και σε κάθε
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση (Ν.Α.) κλιμάκια ελέγχου, τα
οποία διενεργούν επιτόπιους έκτακτους ελέγχους σε
κάθε υπόχρεο της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της
παρούσας, συμπεριλαμβανομένων των παραγωγών και
των σφαγείων.
Ειδικότερα, ο έλεγχος αφορά:
α) Την κατοχή και λειτουργία ζυγιστικής μηχανής που
εκδίδει αυτόματα αυτοκόλλητες ετικέτες.
β) Τα αναγραφόμενα στοιχεία στις ετικέτες αυτές,
όπως αυτά αναφέρονται στις παραγράφους 2, 3 και 4
του άρθρου 1 της παρούσας.
γ) Την τήρηση για έξι (6) μήνες των στοιχείων που
αναφέρονται στην περίπτωση α’ της παραγράφου 1 του
άρθρου 2 της παρούσας.
δ) Την αναγραφή της καταγωγής – προέλευσης του
κρέατος σε όλα τα εμπορικά έγγραφα που το συνο−
δεύουν καθώς και κατά την επισήμανσή του, σύμφωνα
με την περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 2
της παρούσας.
ε) Για το βόειο και μοσχαρίσιο κρέας, οι έλεγχοι, πέ−
ραν των αναφερομένων στις περιπτώσεις α΄, β΄ και γ΄
της παρούσας παραγράφου, αφορούν και την εφαρμο−
γή της ισχύουσας νομοθεσίας για την επισήμανση του
βοείου κρέατος.
2. Τα κλιμάκια ελέγχου της παραγράφου 1:
α) Στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτι−
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων, συνιστώνται με απόφαση
του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και
αποτελούνται από:
αα) Έναν γεωπόνο ή τεχνολόγο γεωπονίας, υπάλληλο
της Διεύθυνσης Ζωικής Παραγωγής και Αξιοποίησης
Προϊόντων Αυτής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων, με τον αναπληρωτή του.
ββ) Έναν υπάλληλο της Διεύθυνσης Τιμών, Τροφίμων
και Ποτών του Υπουργείου Ανάπτυξης, με τον αναπλη−
ρωτή του.
γγ) Έναν υπάλληλο, του Ελληνικού Οργανισμού Γά−
λακτος και Κρέατος (ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ.), με τον αναπληρωτή
του.
Το έργο των παραπάνω κλιμακίων ελέγχου δύναται
να συνδράμουν αρμόδιοι υπάλληλοι της Διεύθυνσης
Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας ή της Διεύθυνσης Κτη−
νιατρικής Επιθεώρησης και Ελέγχου του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, υπάλληλοι του
Ε.Φ.Ε.Τ., ορκωτοί λογιστές και υπάλληλοι της Υπηρεσίας
Ειδικών Ελέγχων (ΥΠ.Ε.Ε.) του Υπουργείου Οικονομίας
και Οικονομικών.
β) Σε κάθε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, συνιστώνται
με απόφαση του οικείου Νομάρχη και αποτελούνται
από :
αα) Έναν γεωπόνο ή τεχνολόγο γεωπονίας υπάλληλο
της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης/Γεωργίας της
οικείας Ν.Α., με τον αναπληρωτή του.
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ββ) Έναν υπάλληλο της Διεύθυνσης Εμπορίου της οι−
κείας Ν.Α., με τον αναπληρωτή του.
γγ) Έναν υπάλληλο του Ελληνικού Οργανισμού Γά−
λακτος και Κρέατος (ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ.), με τον αναπληρωτή
του.
Το έργο των παραπάνω κλιμακίων δύναται να συν−
δράμουν αρμόδιοι υπάλληλοι των τοπικών Διευθύνσεων
Κτηνιατρικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της
Χώρας, υπάλληλοι του Ε.Φ.Ε.Τ., ορκωτοί λογιστές και
υπάλληλοι της τοπικής κατά περίπτωση Υπηρεσίας Ει−
δικών Ελέγχων (ΥΠ.Ε.Ε.).
3. Επικεφαλής των κλιμακίων ελέγχου, στην κεντρική
υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, ορίζεται ο υπάλληλος της Διεύθυνσης Ζωι−
κής Παραγωγής και Αξιοποίησης Προϊόντων Αυτής του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και
σε κάθε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση ο υπάλληλος της
Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης/Γεωργίας της οικείας
Ν.Α. ή ο υπάλληλος του ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ.
4. Τα μέλη των κλιμακίων ελέγχου της παραγράφου
1, στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων, ορίζονται με απόφαση του
Γενικού Γραμματέα του ως άνω Υπουργείου, ύστερα
από εισήγηση της Διεύθυνσης Ζωικής Παραγωγής και
Αξιοποίησης Προϊόντων Αυτής και σε κάθε Νομαρχιακή
Αυτοδιοίκηση με απόφαση του Νομάρχη, ύστερα από
εισήγηση της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης/Γεωρ−
γίας της οικείας Ν.Α..
Άρθρο 4
Εκθέσεις ελέγχου
1. Μετά το πέρας κάθε διενεργούμενου ελέγχου, συ−
ντάσσεται σε δύο (2) αντίτυπα πρακτικό ελέγχου, σύμ−
φωνα με το υπόδειγμα του άρθρου 7 της παρούσας και
υπογράφεται από τους ελεγκτές και τον ελεγχόμενο
ή τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτού, με διατύπωση επί του
πρακτικού τυχόν αντιρρήσεων του ελεγχόμενου.
2. Ένα αντίτυπο του πρακτικού ελέγχου παίρνει ο
ελεγχόμενος ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του και ένα αντί−
τυπο φυλάσσεται στην Υπηρεσία του επικεφαλής του
κλιμακίου ελέγχου.
Στην περίπτωση των ελέγχων που διενεργούνται σε
Νομαρχιακό επίπεδο, το ως άνω πρακτικό συντάσσεται
σε ένα επιπλέον αντίτυπο, το οποίο αποστέλλεται στην
Διεύθυνση Ζωικής Παραγωγής και Αξιοποίησης Προϊό−
ντων Αυτής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων.
3. Σε περίπτωση που ο ελεγχόμενος αρνείται να υπο−
γράψει το πρακτικό ελέγχου, σημειώνεται επί του πρα−
κτικού η ένδειξη «ΑΡΝΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ».
Άρθρο 5
Κυρώσεις – Ενστάσεις
1. Στους παραβάτες των διατάξεων της παρούσας,
επιβάλλονται οι ακόλουθες κυρώσεις:
α) Για παράβαση της περίπτωσης α΄ της παραγρά−
φου 1 του άρθρου 3, επιβάλλεται πρόστιμο ποσού μέχρι
του 3% του κύκλου εργασιών της επιχείρησης κατά το
προηγούμενο της παράβασης οικονομικό έτος, και το
οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων (1.000)
Ευρώ.

β) Για παραβάσεις των περιπτώσεων β΄, γ΄ και δ΄ της
παραγράφου 1 του ιδίου ως άνω άρθρου επιβάλλεται
πρόστιμο, το οποίο κυμαίνεται από χίλια (1.000) έως
ογδόντα χιλιάδες (80.000) Ευρώ. Σε περίπτωση υπο−
τροπής εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) ετών από
την ημερομηνία επιβολής της σχετικής κύρωσης, τα ως
άνω ποσά προστίμων διπλασιάζονται.
2. Για την επιβολή των προστίμων των περιπτώσε−
ων α΄ και β΄ της προηγούμενης παραγράφου, συνεκτι−
μώνται η σοβαρότητα και η διάρκεια της παράβασης
καθώς και ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης, με
την προϋπόθεση ότι για την αυτή παράβαση δεν έχει
επιβληθεί αντίστοιχη κύρωση στα πλαίσια εφαρμο−
γής των διατάξεων της νομοθεσίας που αφορά τα
ισοζύγια κρέατος.
3. Τα ποσά των ως άνω προστίμων επιβάλλονται με
απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Αγρο−
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ύστερα από εισήγηση
της Διεύθυνσης Ζωικής Παραγωγής και Αξιοποίησης
Προϊόντων Αυτής και αποτελούν έσοδα του Κεντρικού
Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών (Κ.Τ.Γ.Κ.
και Δασών).
4. Κατά των αποφάσεων επιβολής προστίμου της
προηγούμενης παραγράφου, ο ενδιαφερόμενος μπορεί,
εντός προθεσμίας δέκα (10) εργασίμων ημερών από την
ημερομηνία της αποδεδειγμένης κοινοποίησης σε αυτόν
της σχετικής απόφασης, να ασκήσει ενώπιον του Γενι−
κού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων αίτηση θεραπείας, που κατατίθεται στη
Γενική Διεύθυνση Ζωικής Παραγωγής του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και στη συνέχεια
διαβιβάζεται στον Πρόεδρο της Επιτροπής της παρα−
γράφου 5.
5. Η ως άνω αίτηση θεραπείας εξετάζεται από
πενταμελή Επιτροπή, η οποία αποτελείται από τον
Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ζωικής Πα−
ραγωγής, με τον αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο και
τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ζωικής Παραγωγής
και Αξιοποίησης Προϊόντων Αυτής, τον Προϊστάμενο
της Διεύθυνσης Νομοπαρασκευαστικού Έργου και
Νομικών Υποθέσεων, έναν υπάλληλο του ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ.
και έναν υπάλληλο του Υπουργείου Ανάπτυξης της
Δ/νσης Τιμών, Τροφίμων−Ποτών, με τους αναπληρω−
τές τους, ως μέλη.
Κατά τη συζήτηση και εξέταση της ως άνω αί−
τησης θεραπείας ο ενδιαφερόμενος καλείται από
την Γενική Διεύθυνση Ζωικής Παραγωγής να προ−
σέλθει και να εκθέσει τις απόψεις του ενώπιον της
Επιτροπής.
Η αίτηση θεραπείας γίνεται εν μέρει ή εν όλω αποδε−
κτή ή απορρίπτεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
ύστερα από εισήγηση της ως άνω πενταμελούς Επι−
τροπής.
Άρθρο 6
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής
της παρούσας.
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Άρθρο 8
Καταργούμενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η
υπ’ αριθμ. Α2−1776/26.3.2008 απόφαση των Υπουργών
Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
«Αναγραφόμενα στοιχεία στις ετικέτες ζυγιστικών μη−
χανών κατά τη λιανική πώληση κρέατος» (ΦΕΚ 531 Β΄).
Άρθρο 9
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 Απριλίου 2009
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. 282434
(6)
Θέσπιση λεπτομερών κανόνων για την εφαρμογή της
κοινοτικής κλίμακας κατάταξης των σφάγιων βο−
οειδών, καθώς και για την κοινοποίηση των σχε−
τικών τιμών παραγωγού σε εφαρμογή του κανονι−
σμού 1249/2008.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
1. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
α. των άρθρων 33 και 33α του ν. 2538/1997 «Τροπο−
ποίηση της κείμενης νομοθεσίας για τα γεωργικά και
κτηνιατρικά φάρμακα, ρύθμιση χρεών συνεταιριστικών
οργανώσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄242) όπως τρο−
ποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 33 του
ν.3147/2003 (Α΄135).
β. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που τέθηκε σε
ισχύ με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα» (Α΄ 98).
2. Την υπ’ αριθμ. 147/19.1.2009 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κωνσταντίνο Κιλ−
τίδη και Μιχαήλ Παπαδόπουλο» (Β’ 67)
3. Τους κανονισμούς (ΕΚ):
α. υπ’ αριθμ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας
Οκτωβρίου 2007, ‘‘για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των
γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα
γεωργικά προϊόντα (ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ)’’ (L 299)
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά
β. υπ’ αριθμ. 1249/2008 της Επιτροπής, της 10ης Δε−
κεμβρίου 2008, “για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων
για την εφαρμογή των κοινοτικών κλιμάκων κατάταξης
των σφάγιων βοοειδών, χοίρων και προβάτων καθώς και
για την κοινοποίηση των σχετικών τιμών” (L 337) όπως
ισχύει κάθε φορά

γ. υπ’ αριθμ. 1760/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουλίου 2000, “για τη θέ−
σπιση συστήματος αναγνώρισης και καταγραφής των
βοοειδών και την επισήμανση του βοείου κρέατος και
των προϊόντων με βάση το βόειο κρέας καθώς και για
την κατάργηση του καν. 820/1997 του Συμβουλίου” και
ιδίως τον τίτλο ΙΙ «Επισήμανση του βοείου κρέατος και
των προϊόντων με βάση το βόειο κρέας» (L 204) όπως
ισχύει κάθε φορά
δ. υπ’ αριθμ. 1825/2000 της Επιτροπής, της 25ης Αυγού−
στου 2000, “για τη θέσπιση λεπτομερειών εφαρμογής
του Καν. (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 1760/2000 του Ευρωπαϊκού Κοι−
νοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την επισή−
μανση του βοείου κρέατος και των προϊόντων με βάση
το βόειο κρέας” (L 216) όπως ισχύει κάθε φορά
4. Την Αγορανομική Διάταξη 2/2004 «Μέτρα για την
βελτίωση της ταξινόμησης σφαγίων βοοειδών, την
αναφορά τιμών στα σφάγια αυτά, την τήρηση βιβλίου
σφαγών κ.λ.π. ρυθμίσεις» (B’579)
5. Την εισήγηση της Γενικής Δ/νσης Ζωικής Παρα−
γωγής.
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός της παρούσας είναι ο καθορισμός λεπτομερών
κανόνων για την εφαρμογή της κοινοτικής κλίμακας
ταξινόμησης των σφάγιων βοοειδών, καθώς και για
την κοινοποίηση των σχετικών τιμών παραγωγού σε
εφαρμογή των κανονισμών (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 1234/2007 του
Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, «για τη θέσπιση
κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών
διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (ενιαίος
κανονισμός ΚΟΑ)», υπ’ αριθμ. 1249/2008 της Επιτροπής,
της 10ης Δεκεμβρίου 2008, για τη θέσπιση λεπτομερών
κανόνων για την εφαρμογή των κοινοτικών κλιμάκων κα−
τάταξης των σφάγιων βοοειδών, χοίρων και προβάτων
καθώς και για την κοινοποίηση των σχετικών τιμών.
Άρθρο 2
Αρμόδια Κεντρική Αρχή
Αρμόδια Κεντρική Αρχή για την εφαρμογή των κοι−
νοτικών κλιμάκων κατάταξης των σφάγιων βοοειδών,
χοίρων και προβάτων καθώς και για την κοινοποίηση
των σχετικών τιμών, ορίζεται η Δ/νση Ζωικής Παραγω−
γής και ΑΠΑ του Υπουργείου Αγροτικής Aνάπτυξης και
Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ).
Άρθρο 3
Πεδίο εφαρμογής
3.1 Η κατάταξη των σφάγιων βοοειδών με βάση την
κοινοτική κλίμακα ταξινόμησης σφάγιων βοοειδών
SEUROP γίνεται στο σφαγείο και αφορά τα σφάγια
ενήλικων βοοειδών. Η ταξινόμηση των σφάγιων ενήλικων
βοοειδών βάσει της εν λόγω κλίμακας δεν είναι υπο−
χρεωτική για τα σφαγεία όπου έχουν σφαγεί τον προ−
ηγούμενο χρόνο λιγότερα από 75 ενήλικα βοοειδή την
εβδομάδα ή 3.900 βοοειδή το χρόνο.. Τα σφαγεία στα
οποία σφάζονται κάτω από 75 βοοειδή την εβδομάδα και
θα εφαρμόζουν την ταξινόμηση και μετά τη 31.12.2009 σε
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προαιρετική βάση ενημερώνουν την αρμόδια κεντρική
αρχή την αρμόδια σχολή Επαγγελμάτων Κρέατος και
την οικεία Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης.
3.2 Ως ενήλικα βοοειδή ορίζονται τα βοοειδή με ζων
βάρος άνω των 300 κιλών ή τα βοοειδή τα οποία δίνουν
σφάγιο άνω των 200 κιλών, ηλικίας 12 μηνών και άνω.
Η εν λόγω κατάταξη για το 2009 αφορά και τα ενήλικα
βοοειδή ηλικίας 9−12 μηνών παράλληλα με την κατάταξη
που ισχύει για τα βοοειδή κάτω των 12 μηνών.
Η ηλικία των βοοειδών ελέγχεται με βάση τις πληρο−
φορίες που περιλαμβάνονται στο σύστημα αναγνώρισης
και καταγραφής βοοειδών και το διαβατήριο του ζώου.
Τυχόν αλλαγή του ορισμού του ενήλικου βοοειδούς βά−
σει της κοινοτικής νομοθεσίας θα γίνει από τη Δ/νση
Ζωικής Παραγωγής και ΑΠΑ του ΥΠΠΑΤ.
3.3 Οι πηγές λήψης τιμών ορίζονται όλα τα σφαγεία
όπου έχουν σφαγεί τον προηγούμενο χρόνο πάνω από
75 ενήλικα βοοειδή την εβδομάδα και τα οποία προβαί−
νουν υποχρεωτικά στην ταξινόμηση σφάγιων βοοειδών.
Επιπλέον αυτών μπορεί να οριστούν και άλλες πηγές
από τη Δ/νση Ζωικής Παραγωγής και ΑΠΑ του ΥΠΠΑΤ.
Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 3.1 όσα σφαγεία
έχουν οριστεί ως πηγές λήψης τιμών υποχρεούνται να
προβαίνουν στην ταξινόμηση σφάγιων βοοειδών σύμ−
φωνα με την παρούσα απόφαση.
Άρθρο 4
Κοινοτική κλίμακα ταξινόμησης
Η κοινοτική κλίμακα ταξινόμησης SEUROP περιλαμβά−
νει την κατηγορία του είδους του ζώου, την κατηγορία
της διάπλασης του ζώου και το βαθμό πάχυνσης του
ζώου, οι οποίες καθορίζονται αναλυτικά στον Καν. (ΕΚ)
1234/2007 Παράρτημα V και στον Καν. (ΕΚ) 1249/2008
Παράρτημα Ι, όπως ισχύουν κάθε φορά.
Η χρήση των υποκλάσεων είναι υποχρεωτική για τις
ενδιάμεσες κατηγορίες διάπλασης και πάχυνσης του
ζώου και σημειώνονται τόσο για τη διάπλαση όσο και
για το λίπος με τα σύμβολα + &−.
Ειδικότερα για τις κατηγορίες των ζώων για τις οποίες
θα μπαίνουν οι παρακάτω χαρακτήρες A,B,C,D,E, ισχύουν
οι παρακάτω ορισμοί:
• Α − Σφάγια νεαρών μη ευνουχισμένων αρσενικών
βοοειδών, κάτω των δύο ετών (ταύροι).
• Β − Σφάγια άλλων μη ευνουχισμένων αρσενικών
βοοειδών (άνω των δύο ετών).
• C − Σφάγια ευνουχισμένων αρσενικών βοοειδών
(βόδια).
• D − Σφάγια θήλεων ζώων που έχουν γεννήσει (αγε−
λάδες).
• Ε − Σφάγια άλλων θήλεων (μοσχίδες).
Άρθρο 5
Σφάγιο αναφοράς
Κατά τη στιγμή της ζύγισης το σφάγιο θα πρέπει
να ανταποκρίνεται στο σφάγιο αναφοράς όπως αυτό
ορίζεται στην αγορανομική διάταξη 2/2004.
Συγκεκριμένα το σφάγιο αναφοράς ορίζεται ως
εξής:
Το σφάγιο φέρει όλο το εξωτερικό του λίπος και
είναι χωρίς το κεφάλι (χωρίζεται από το σφάγιο στο
ύψος της αντλαντοϊνιακής αρθρώσεως) και χωρίς τα
πόδια (κόβονται στο ύψος της καρπο−μετακαρπίου ή
ταρσο−μεταταρσίου αρθρώσεως) και χωρίς τα όργανα
που περιέχονται στη θωρακική και στη κοιλιακή κοιλό−
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τητα, τους νεφρούς, το περινεφρικό λίπος καθώς και το
λίπος της λεκάνης, το συκώτι το διάφραγμα και τους
στύλους διαφράγματος, τα γεννητικά όργανα(συμπερι
λαμβανομένων των όρχεων) με τους προσκολλημένους
μυς, το μαστό και το λίπος του μαστού, την ουρά, το
νωτιαίο μυελό, το λίπος γαρυφάλλου, την κορώνα και
τη σφαγίτιδα φλέβα.
Ουδεμία αφαίρεση του εξωτερικού λίπους θα έχει
γίνει στο σφάγιο πριν τη ζύγιση. Οποιαδήποτε αφαί−
ρεση του εξωτερικού λίπους του σφάγιου επιθυμεί ο
αγοραστής, θα γίνεται μετά τη ζύγιση του.
Άρθρο 6
Διαδικασία ταξινόμησης και σήμανσης σφάγιων
Η ταξινόμηση, η αναγνώριση και ζύγιση του σφάγιου
γίνεται το αργότερο εντός μιας ώρας από τη σφαγή.
Εντούτοις, σε περιπτώσεις που εφαρμόζονται οι τεχνι−
κές αυτόματης ταξινόμησης και αυτές αδυνατούν να
ταξινομήσουν τα σφάγια, η ταξινόμηση και η αναγνώ−
ριση αυτών των σφάγιων γίνεται κατά την ημέρα της
σφαγής.
Η αναγνώριση και σήμανση των σφάγιων γίνεται με
τις ετικέτες που ισχύουν για την επισήμανση του βο−
είου κρέατος, των οποίων το μέγεθος δεν μπορεί να
είναι μικρότερο από 50 cm2. Εκτός από τα στοιχεία της
ταξινόμησης στις ετικέτες πρέπει να αναγράφεται ο
αριθμός έγκρισης του σφαγείου, ο αριθμός αναγνώρι−
σης ή σφαγής του ζώου, η ημερομηνία της σφαγής, το
βάρος του σφάγιου και, όπου ενδείκνυται, ότι η ταξινό−
μηση έγινε με τη χρησιμοποίηση τεχνικών αυτόματης
ταξινόμησης. Τα στοιχεία της ταξινόμησης πρέπει να
είναι ευανάγνωστα και διπλάσια σε μέγεθος από τα
λοιπά στοιχεία.
Οι ετικέτες πρέπει να είναι απαραβίαστες, ανθεκτικές
στο σκίσιμο και καλά κολλημένες μία σε κάθε τεταρ−
τημόριο στα εξής σημεία: στα οπίσθια τεταρτημόρια
του παραφιλέτου στο ύψος του τέταρτου οσφυϊκού
σπονδύλου και στα μπροστινά τεταρτημόρια στο ύψος
του χονδρού άκρου του στήθους, 10 έως 30 εκατοστά
περίπου από την ξιφοειδή απόφυση του στέρνου. Όλες
οι ετικέτες φέρουν τη σφραγίδα του σφαγείου όπου
έγινε η σφαγή. Ένα αντίγραφο της ετικέτας παραμένει
στο σφαγείο.
Άρθρο 7
Ενημέρωση παραγωγών
Ο παραγωγός ενημερώνεται έγγραφα ή ηλεκτρονικά
από το σφαγείο για την ταξινόμηση του κάθε σφάγιου
του. Η εν λόγω ενημέρωση μπορεί να γίνει μέσω του
τιμολογίου αγοράς ή του δελτίου παροχής υπηρεσι−
ών του σφαγείου ή με ειδικό έγγραφο ή εναλλακτικά
το σφαγείο του παραδίδει αντίγραφο της σχετικής
σελίδας του βιβλίου σφαγών. Το σφαγείο ενημερώνει
την οικεία Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης για τον τρό−
πο ενημέρωσης του παραγωγού. Η ενημέρωση αφορά
τουλάχιστον την πλήρη ταξινόμηση του κάθε σφάγιου
(κατηγορία ζώου, διάπλαση, λίπος) με τη χρησιμοποίηση
των αντίστοιχων γραμμάτων και αριθμών καθώς και το
βάρος του σφάγιου.
Άρθρο 8
Ταξινόμηση από εξειδικευμένους ταξινομητές
8.1 Η ταξινόμηση πραγματοποιείται από εξειδικευμέ−
νους ταξινομητές οι οποίοι έχουν τα απαραίτητα προ−
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σόντα μετά από σχετική έγκριση της Διεύθυνσης Ζωικής
Παραγωγής και ΑΠΑ του ΥΠΑΑΤ. Για τη χορήγηση της
εν λόγω έγκρισης οι ταξινομητές θα πρέπει να πληρούν
τις εξής προϋποθέσεις :
• Να έχουν απασχοληθεί με σφάγια βοοειδών τουλά−
χιστον επί ένα έτος πράγμα που θα αποδεικνύεται από
βεβαίωση εγκεκριμένου σφαγείου ή από άλλο αρμόδιο
φορέα.
• Να είναι κάτοχοι βεβαίωσης εκπαίδευσης στην ταξι−
νόμηση σφαγίων βοοειδών βάσει της κοινοτικής κλίμα−
κας ταξινόμησης SEUROP, με την οποία θα βεβαιώνεται
η θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση τους και η ικανό−
τητά τους να εκτελούν την εν λόγω ταξινόμηση.
8.2 Για τον ορισμό του ενδιαφερομένου, ως ταξινομητή
σε κάποιο σφαγείο ακολουθείται η εξής διαδικασία:
Το σφαγείο υποβάλλει αίτηση στη Δ/νση Ζωικής Πα−
ραγωγής και ΑΠΑ του ΥΠΑΑΤ, με όλα τα στοιχεία του
προς ορισμό ταξινομητή η οποία θα συνοδεύεται με τα
αναφερόμενα στην παράγραφο 8.1 δικαιολογητικά. Ο
ορισμός του ταξινομητή για το συγκεκριμένο σφαγείο
γίνεται με απόφαση του Γενικού Διευθυντή Ζωικής Πα−
ραγωγής μετά από εισήγηση της Ζωικής Παραγωγής
και ΑΠΑ.
8.3 Επίσης, σε περίπτωση έλλειψης εγκεκριμένου τα−
ξινομητή, η ταξινόμηση σφαγίων βοοειδών βάσει της
κοινοτικής κλίμακας SEUROP, μπορεί, να διεξάγεται από
εξειδικευμένους υπαλλήλους των γεωτεχνικών υπηρεσι−
ών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, οι οποίοι ορίζονται
με απόφαση του οικείου Νομάρχη, μετά από εισήγηση
της οικείας Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης της έδρας
του σφαγείου.
8.4 Η ταξινόμηση σφαγίων βοοειδών, μπορεί να διεξά−
γεται στο έδαφος της Ελλάδας με τη χρησιμοποίηση
τεχνικών αυτόματης ταξινόμησης βάσει της ισχύουσας
κοινοτικής νομοθεσίας και μόνο μετά από άδεια της
Γενικής Διεύθυνσης Ζωικής Παραγωγής του ΥΠΑΑΤ. Η
χορήγηση της εν λόγω άδειας γίνεται σύμφωνα με τα
καθοριζόμενα στο άρθρο 9 του Καν. (ΕΚ) 1249/2008.
Άρθρο 9
Επιτόπιοι έλεγχοι − Κυρώσεις
9.1 Η εργασία των ταξινομητών καθώς και η ταξι−
νόμηση και η αναγνώριση των σφάγιων στα σφαγεία
ελέγχεται επιτόπου χωρίς προειδοποίηση από τις Σχο−
λές Επαγγελμάτων Κρέατος ή Διμελείς Νομαρχιακές
Επιτροπές αποτελούμενες από ένα γεωπόνο ή τεχνο−
λόγο γεωπονίας και έναν κτηνίατρο των Νομαρχιακών
Αυτοδιοικήσεων. Οι εν λόγω επιτροπές συστήνονται
με απόφαση Νομάρχη μετά από εισήγηση της οικείας
Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης και εφόσον η αρμόδια
Σχολή Επαγγελμάτων Κρέατος, δηλώσει έγγραφα ότι
αδυνατεί να προβεί στους προβλεπόμενους ελέγχους.
9.2 Οι έλεγχοι πρέπει να πραγματοποιούνται τουλάχι−
στον δύο φορές ανά τρίμηνο σε όλα τα σφαγεία όπου
σφάζονται πάνω από 75 ενήλικα βοοειδή ανά εβδο−
μάδα σε ετήσια βάση. Σε κάθε έλεγχο θα πρέπει να
ελέγχονται τουλάχιστον 40 σφάγια που επιλέγονται
στην τύχη.
Ωστόσο, για τα σφαγεία όπου σφάζονται μέχρι και
75 ενήλικα βοοειδή ανά εβδομάδα σε ετήσια βάση η
συχνότητα των ελέγχων είναι μία φορά ανά τρίμηνο.
Σε κάθε έλεγχο θα πρέπει να ελέγχονται τουλάχιστον
25 σφάγια που επιλέγονται στην τύχη.
*02006310304090020*

9.3 Σε κάθε έλεγχο συντάσσεται η σχετική έκθεση
ελέγχου η οποία στέλνεται στην Δ/νση Ζωικής Παραγω−
γής και ΑΠΑ. Ένα αντίγραφο της έκθεσης αυτής παρα−
μένει στο σφαγείο. Κατά τον εν λόγω έλεγχο, ελέγχεται
και η ενημέρωση του παραγωγού για την ταξινόμηση
των ζώων του. Το υπόδειγμα της έκθεσης ελέγχου κα−
θορίζεται από τη Δ/νση Ζωικής Παραγωγής και ΑΠΑ.
Εφόσον κατά τους εν λόγω ελέγχους διαπιστωθεί
ένας αριθμός 10 έως 20% εσφαλμένων κατατάξεων επί
του συνόλου γίνονται οι κατάλληλες συστάσεις στον
ταξινομητή. Εφόσον διαπιστωθεί ένας αριθμός πάνω
από 20% εσφαλμένων κατατάξεων γίνονται οι κατάλ−
ληλες συστάσεις στον ταξινομητή και επανάληψη του
ελέγχου σε διάστημα ενός μηνός.
Εφόσον διαπιστωθούν εσφαλμένες κατατάξεις πάνω
από 20% σε δύο διαδοχικούς ελέγχους γίνεται επανεκ−
παίδευση του ταξινομητή. Εφόσον μετά την επανεκπαί−
δευση διαπιστωθούν και πάλι εσφαλμένες κατατάξεις
πάνω από 20% γίνεται αφαίρεση της σχετικής έγκρισης
του ταξινομητή.
Για τον υπολογισμό του παραπάνω ποσοστού η μία
υποκλάση εσφαλμένης κατάταξης (το 1/3 της κλάσης)
είναι ένας βαθμός, οι δύο υποκλάσεις δύο βαθμοί και μία
ολόκληρη κλάση 3 βαθμοί . Οι βαθμοί των εσφαλμένων
κατατάξεων αθροίζονται και το σύνολο ανάγεται στο
σύνολο που προκύπτει από των πολλαπλασιασμό του
συνολικού αριθμού των σφάγιων επί 3.
Λάθη στην κατηγορία του ζώου δεν είναι ανεκτά. Στην
περίπτωση εντοπισμού λάθους στην κατηγορία ενημε−
ρώνεται άμεσα η κτηνιατρική υπηρεσία για να ελέγξει
την ηλεκτρονική βάση των βοοειδών.
Εφόσον κατά τους παραπάνω ελέγχους διαπιστωθούν
περιπτώσεις παραπλανητικής χρήσης σφραγίδων ή ετι−
κετών ή εσφαλμένη ζύγιση σφάγιων, γίνεται έγγραφη
ενημέρωση των αρμοδίων υπηρεσιών για την λήψη των
προβλεπόμενων μέτρων και την επιβολή κυρώσεων.
Η Γενική Δ/νση Ζωικής Παραγωγής διεξάγει επίσης
έκτακτους ελέγχους για την διαπίστωση της σωστής
διεξαγωγής της ταξινόμησης και της λήψης τιμών στα
κέντρα λήψης τιμών. Τα αποτελέσματα των ελέγχων
αυτών με τυχόν προτεινόμενα μέτρα βελτίωσης, κοι−
νοποιούνται στους ενδιαφερόμενους φορείς.
Άρθρο 10
Καταγραφή και αναφορά τιμών παραγωγού
10.1 Η εβδομαδιαία καταγραφή τιμών παραγωγού βά−
σει της κοινοτικής κλίμακας SEUROP γίνεται αποκλει−
στικά στα κέντρα λήψης τιμών που έχουν οριστεί ή
θα οριστούν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων και αναφέρονται στη Δ/νση Ζωικής Πα−
ραγωγής και ΑΠΑ του ΥΠΑΑΤ. Η τιμή αγοράς από τον
παραγωγό που διαπιστώνεται με βάση την κοινοτική
κλίμακα ταξινόμησης είναι η τιμή σε βάρος ψυχρού
σφάγιου, χωρίς το φόρο προστιθεμένης αξίας, με την
οποία πληρώνεται ο προμηθευτής μόλις παραδώσει
το ζώο στο σφαγείο. Εφόσον το κόστος μεταφοράς
βαρύνει τον αγοραστή, η αναφερόμενη, στη Διεύθυνση
Ζωικής Παραγωγής και ΑΠΑ, τιμή παραγωγού διορθώ−
νεται (αυξάνει) ανάλογα.
10.2 Το βάρος που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη είναι
το βάρος του ζεστού σφάγιου ζυγισμένου και ταξινομη−
μένου στο άγκιστρο του σφαγείου, το οποίο ζυγίζεται
εντός μιας ώρας από τη σφαγή του ζώου. Το βάρος
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του ψυχρού σφάγιου ισούται με το βάρος του ζεστού
σφάγιου που αναφέρεται παραπάνω μείον 2 %.
10.3 Η τιμή παραγωγού που καταγράφεται και ανα−
φέρεται στο ΥΠΑΑΤ, αφορά 100 κιλά ψυχρού σφάγιου,
το δε σφάγιο κατά τη στιγμή της ζύγισης έχει την
παρουσίαση που αναφέρεται στο άρθρο 5 της παρού−
σας. Εφόσον η τιμή που καταβλήθηκε στον παραγωγό
αφορά το θερμό σφάγιο, πριν την αναφορά γίνεται
διόρθωση της τιμής, βάσει της διαφοράς του 2%. Στην
περίπτωση σφαγείων που προβαίνουν στη σφαγή ενή−
λικων βοοειδών τα οποία έχουν εκτραφεί σε αυτά ή για
λογαριασμό τους η διαπιστούμενη τιμή είναι η μέση τιμή
που καταβάλλεται για σφάγια ισοδύναμης κατηγορίας
και κλάσης τα οποία σφάζονται την ίδια εβδομάδα στο
εν λόγω σφαγείο.
10.4 Η καταγραφή των τιμών στην Ελλάδα αφορά
αποκλειστικά τις παρακάτω κατηγορίες:
• Κατηγορία Α (σφάγια νεαρών μη ευνουχισμένων
αρσενικών ζώων ηλικίας κάτω των δύο ετών − Ταύροι):
U2, U3, R2, R3, Ο2, Ο3
• Κατηγορία D (σφάγια θηλυκών ζώων που έχουν ήδη
γεννήσει − Αγελάδες): R3, R4, O2, O3, O4, P2, P3.
• Κατηγορία E (σφάγια άλλων θηλυκών ζώων – μοσχί−
δες): U2, U3, R2, R3, R4, O2, O3, O4.
Οι διαπιστούμενες τιμές βάσει των εμπορικών εγγρά−
φων είναι οι μέσες τιμές ανά κλάση. Σε περίπτωση
αγορών με κατ’ αποκοπή τιμή, εφόσον τα σφάγια μιας
συγκεκριμένης παρτίδας αφορούν κατ’ ανώτατο όριο
τρεις συνεχείς κλάσεις διάπλασης και τρεις συνεχείς
κλάσεις κατάστασης πάχυνσης στην ίδια κατηγορία,
η τιμή αυτή λαμβάνεται υπόψη για τον καθορισμό των
τιμών σύμφωνα με την παράγραφο 4 για την κλάση
διάπλασης στην οποία κατατάσσεται ο μεγαλύτερος
αριθμός σφάγιων ή, εάν κατανέμονται ισομερώς ανάμε−
σα στις κλάσεις, για τη μεσαία κλάση εφόσον υπάρχει.
Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις η τιμή δεν λαμβάνεται
υπόψη. Στην περίπτωση που οι τιμές λαμβάνονται από
περισσότερα του ενός σφαγεία, η Δ/νση Αγροτικής Ανά−
πτυξης προβαίνει σε στάθμιση τιμών.
Εφόσον η διαπίστωση των πραγματικών τιμών βάσει
των εμπορικών εγγράφων δεν είναι δυνατή ή δεν θεω−
ρείται αξιόπιστη, συστήνεται Νομαρχιακή Επιτροπή Δι−
απίστωσης Τιμών Σφάγιων Βοοειδών για τον καθορισμό
των τιμών στον Νομό με απόφαση του Νομάρχη μετά
από εισήγηση της οικείας Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης.
Τα μέλη της εν λόγω επιτροπής εκπροσωπούν ισομερώς
τους αγοραστές και τους πωλητές−παραγωγούς ενήλι−
κων βοοειδών και των σφάγιων τους. Ως πρόεδρος της
εν λόγω επιτροπής ορίζεται γεωτεχνικός της οικείας
Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης. Οι εν λόγω αποφάσεις
κοινοποιούνται στη Διεύθυνση Ζωικής Παραγωγής και
ΑΠΑ του ΥΠΑΑΤ.
Άρθρο 11
Κόστος μεταφοράς
Η τιμή που καταγράφεται, αφορά παράδοση του ζώου
στο σφαγείο. Εφόσον για τη μεταφορά των ζώων στο
σφαγείο δεν επιβαρύνεται ο παραγωγός η Δ/νση Αγρο−
τικής Ανάπτυξης καθορίζει ένα μέσο κόστος μεταφοράς
ανά ζώο για το Νομό, το οποίο και γνωστοποιείται στα
σφαγεία και στην κεντρική αρμόδια αρχή.
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Τα σφαγεία προσθέτουν το ποσό αυτό στις συμφωνη−
μένες τιμές παραγωγού εμπόρου με σχετική αναφορά
στις παρατηρήσεις.
Άρθρο 12
Κοινοποίηση τιμών
12.1 Οι τιμές που διαπιστώνονται από την Δευτέρα μέχρι
την Κυριακή, οι ποσότητες και οι αντίστοιχες τιμές για
τις κλάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 10 και τα λε−
πτομερή στοιχεία καταγραφής των τιμών, κοινοποιούνται
κάθε επόμενη Δευτέρα το μεσημέρι στη Δ/νση Αγροτικής
Ανάπτυξης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης της έδρας
του σφαγείου ή κατά περίπτωση στον Πρόεδρο της Νο−
μαρχιακής Επιτροπής, εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα
από το διαχειριστή του σφαγείου ή τίθενται στη διάθεσή
τους στο σφαγείο. Ο πρόεδρος εξασφαλίζει ότι η προέ−
λευση κάθε τιμής δεν θα είναι δυνατό να εντοπιστεί κατά
τη διαβίβασή της στα μέλη της επιτροπής. Οι επιτροπές
καθορίζουν με βάση τις τιμές που κοινοποιούνται σ’ αυ−
τές, τις μέσες τιμές για κάθε μια από τις κλάσεις που
αναφέρονται στο άρθρο 10.
Η Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης ή κατά περίπτωση ο
πρόεδρος της επιτροπής διορθώνει την αρχική τιμή
ανά κλάση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Καν.
(ΕΚ) 1249/2008.
12.2 Η Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης της Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης ή ο πρόεδρος της επιτροπής κοινοποιεί
τις τιμές με τις αντίστοιχες ποσότητες στη Διεύθυνση
Ζωικής Παραγωγής και ΑΠΑ του ΥΠΑΑΤ σύμφωνα με το
υπόδειγμα που καθορίζεται από τη Δ/νση Ζωικής Πα−
ραγωγής και ΑΠΑ, εγγράφως ή ηλεκτρονικά. Η εθνική
τιμή για κάθε κλάση υπολογίζεται από την Διεύθυνση
Ζωικής Παραγωγής και ΑΠΑ του ΥΠΑΑΤ με στάθμιση
των τιμών, ώστε να λαμβάνεται υπόψη η σημασία του
αριθμού των σφάγιων σε κάθε περιοχή. Εφόσον κατά
τη γνώμη της οι τιμές που της κοινοποιούνται:
α) αφορούν ένα περιορισμένο αριθμό βοοειδών, δεν
τις λαμβάνει υπόψη,·
β) φαίνονται αναξιόπιστες, τις λαμβάνει υπόψη της
μόνο εφόσον πειστεί ότι είναι αξιόπιστες.
12.3 Η Διεύθυνση Ζωικής Παραγωγής και ΑΠΑ του
ΥΠΑΑΤ κοινοποιεί στην Επιτροπή τις τιμές αγοράς κάθε
εβδομάδα. Δεν κοινοποιεί τις εν λόγω τιμές σε κανέναν
άλλο οργανισμό πριν τις κοινοποιήσει στην Επιτροπή.
Άρθρο 13
Γενικά
Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του ΥΠΠΑΤ μετά από
εισήγηση της Διεύθυνσης Ζωικής Παραγωγής και ΑΠΑ του
ΥΠΠΑΤ η ταξινόμηση σφάγιων βοοειδών μπορεί να καταστεί
υποχρεωτική για ορισμένα ή για το σύνολο των σφαγείων
που σφάζουν κάτω από 75 βοοειδή την εβδομάδα..
Τα έντυπα και υποδείγματα που αφορούν την εφαρ−
μογή της παρούσας καθορίζονται από την Διεύθυνση
Ζωικής Παραγωγής και ΑΠΑ του ΥΠΠΑΤ.
Άρθρο 14
Καταργούμενες διατάξεις
Η με αρ. πρ. 261213/27.5.2002 απόφαση του Υπουργού
Γεωργίας «Ορισμός ταξινομητών σφάγιων βοοειδών
και έλεγχοι σε ταξινομημένα σφάγια» και η με αρ. πρ.
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366065/6.8.1999 απόφαση του υφυπουργού Γεωργίας
«Ταξινόμηση σφάγιων βοοειδών με βάση την κοινοτική
κλίμακα κατάταξης και λήψη τιμών βοείου κρέατος» κα−
ταργούνται.
Άρθρο 15
Ισχύς
Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφη−
μερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως
Αθήνα, 2 Απριλίου 2009

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(8)
Στην υπ’ αριθμ. 4822/2009 απόφαση του Προέδρου του
Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας σχετική με τη σύστα−
ση θέσεων η οποία δημοσιεύθηκε στο 459/τ.Β/13.3.2009
ΦΕΚ διορθώνεται:
Από το λανθασμένο:
«1. Συνιστούμε στο Δήμο Καλαμάτας τις προσωρι−
νές……................ ως εξής: »
Στο σωστό:
«1. Συνιστούμε από 1.1.2009 στο Δήμο Καλαμάτας
τις..............… ως εξής:».

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΧ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

(Από το Δήμο Καλαμάτας)
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

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

23104 23956
210 4135228
2610 638109
26510 87215
25310 22858

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

2410 597449
26610 89122
2810 300781
22510 46654

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

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

−

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

−

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

−

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

30 €

−

Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.

−

−

100 €

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

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή Μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή Μορφή

Α΄

225 €

190 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Δωρεάν

Β΄

320 €

225 €

Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.

2.250 €

645 €

Γ΄

65 €

Δωρεάν

Δ.Δ.Σ.

225 €

95 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Δωρεάν

Α.Σ.Ε.Π.

70€

Δωρεάν

Δ΄

160 €

80 €

Ο.Π.Κ.

−

Δωρεάν

Α.Α.Π.

160 €

80 €

Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π.

−

450 €

Ε.Β.Ι.

65 €

33 €

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

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