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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. 412/8932
Έλεγχος της ελληνικής αγοράς κρέατος σε σχέση με την 

προέλευση − καταγωγή του και τήρηση μηνιαίων ισο−
ζυγίων κρέατος.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των παραγράφων 1, 2, περιπτ. α΄, β΄και δ΄, και 3 του άρ−

θρου 33 του ν. 2538/1997 «Τροποποίηση της κείμενης νομο−
θεσίας για τα γεωργικά και κτηνιατρικά φάρμακα, ρύθμιση 
χρεών συνεταιριστικών οργανώσεων και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ Α΄242), όπως η παράγραφος 3 αντικαταστάθηκε με 
την παράγραφο 2 του άρθρου 33 του ν. 3147/2003 «Ρύθμι−
ση θεμάτων αγροτικής γης, επίλυση ζητημάτων αποκατα−
σταθέντων και αποκαθισταμένων κτηνοτρόφων και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 135).

β) Των άρθρων 11 και 12 του ν. 3698/2008 «Ρυθμίσεις θεμά−
των κτηνοτροφίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 198 Α΄).

γ) Το άρθρο 94 του ν. 2127/1993 «Εναρμόνιση προς το 
κοινοτικό δίκαιο του φορολογικού καθεστώτος των πετρε−
λαιοειδών προϊόντων, αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών 
και βιομηχανοποιημένων καπνών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
Α΄48), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

δ) Τον ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί−
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα 
Καλλικράτης»(ΦΕΚ Α΄87), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ε) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Kυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομο−
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» 
(ΦΕΚ 98 Α΄).

στ) Της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 3205/2003 «Μισθολο−
γικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, 
ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων 
και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβε−
στικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατά−
ξεις» (ΦΕΚ Α΄297), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με 
το άρθρο 7 του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ Α΄40) και τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 47 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ Α΄ 71).

ζ) Του άρθρου 22 του ν. 2362/1995 «Δημόσιο Λογιστικό – 
Έλεγχοι δαπανών» (Α΄247).

η) Του π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου 
Οικονοµικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονοµίας και 

Οικονοµικών µε τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εµπορικής Ναυ−
τιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και µετονοµασία 
του σε “Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας”, µετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας−Θρά−
κης σε Γενική Γραµµατεία Μακεδονίας − Θράκης και υπα−
γωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραµµατείας 
Μακεδονίας − Θράκης και της Γενικής Γραµµατείας Αιγαίου 
και Νησιωτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ Α΄213).

θ) Του π.δ. 113/2010 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες» (ΦΕΚ Α΄194).

ι) Το Π.Δ. 110/2011 «Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυβέρνη−
σης, Υπουργών, Αν. Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄243).

ια) Της με αριθμ. 188763/10−10−2011 κοινή υπουργική από−
φαση «Σύσταση Οργανισμού «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡ−
ΓΑΝΙΣΜΟΣ − ΔΗΜΗΤΡΑ» και συγχώνευση εποπτευόμενων 
από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
νομικών προσώπων» (ΦΕΚ 2284/13−10−2011).

2. Την περίπτ. β του άρθρου 1 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 
882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου−
λίου της 29ης Απριλίου 2004 «για τη διενέργεια επισήμων 
ελέγχων της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωο−
τροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία 
και την καλή διαβίωση των ζώων» (ΕΕ L 165).

3. Τον κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 21/2004 του Συμβουλίου της 
17ης Δεκεμβρίου 2003 «για τη θέσπιση συστήματος ανα−
γνώρισης και καταγραφής των αιγοπροβάτων και για την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1782/2003 και των 
οδηγιών 92/102/ΕΟΚ και 64/432/ΕΟΚ» (ΕΕ L 5).

4. Την αριθμ. 412013/14.12.2000 απόφαση των Υπουργών 
Εθνικής Οικονομίας, Ανάπτυξης και Γεωργίας «Συμπλη−
ρωματικά μέτρα σε εκτέλεση κοινοτικών κανονισμών που 
αφορούν την επισήμανση του βοείου κρέατος και των προ−
ϊόντων με βάση το βόειο κρέας» (ΦΕΚ Β΄1594).

5. Την αριθμ. 232149/14−02−2002 απόφαση του Υπουρ−
γού Γεωργίας «Εφαρμογή επισήμανσης βόειου κρέατος 
και προϊόντων με βάση το βόειο κρέας από την 1−1−2002» 
(ΦΕΚ Β΄ 215).

6. Την αριθμ. 261145/22−06−2004 απόφαση του Υφυπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Εφαρμογή απλοποι−
ημένου συστήματος Αφίξεων−αγορών/Αναχωρήσεων−πω−
λήσεων του άρθρου 1 του Καν. 1825/2000 στα κρεοπωλεία 
της Χώρας»

7. Την αριθμ. 328611/28−9−2009 απόφαση του Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Διαδικτυακή σύνδεση 
σφαγείων – ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ. και λοιπών φορέων» (ΦΕΚ Β΄2117).

8. Την υπ’ αριθμ. 196018/25−11−2011 απόφαση του Πρω−
θυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
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Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ιωάννη Δριβελέγκα 
και Αστέριο Ροντούλη.» (ΦΕΚ Β΄ 2741).

9. Την αριθμ. Υ17/30−11−11 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρωτή Υπουργό Εσω−
τερικών Φωτεινή Γεννηματά (ΦΕΚ 2748 Β΄).

10. Την αριθμ. Υ25/8−12−2011 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Αναπληρωτών Υπουργών 
Οικονομικών Φίλλιπου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου 
(ΦΕΚ Β΄2792).

11. Την από 24−10−2011 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης 
Ζωικής Παραγωγής.

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από−
φασης προκαλείται δαπάνη ύψους 19.000€ περίπου σε βά−
ρος του κρατικού προϋπολογισμού.

13. Τις αριθμ. 173014/22.6.2011, 176303/7.8.2011, 187129/ 
13.9.2011, 187849/15.9−2011, 187543/14.9.2011, 192473/13.10.2011, 
171808/20.6.2011, 174792/1−7.2011, 74984/4.7.2011 αποφάσεις 
των Διευθύνσεων Οικονομικού των Περιφερειών για τη 
δέσμευση της σχετικής πίστωσης.

14. Τον Καν. (ΕΕ) αριθμ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοι−
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011 
σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους 
καταναλωτές, την τροποποίηση των κανονισμών του Ευ−
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθμ. 
1924/2006 και (ΕΚ) αριθμ. 1925/2006 και την κατάργηση της 
οδηγίας 87/250/ΕΟΚ της Επιτροπής, της οδηγίας 90/496/
ΕΟΚ του Συμβουλίου, της οδηγίας 1999/10/ΕΚ της Επιτρο−
πής, της οδηγίας 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, των οδηγιών της επιτροπής 2002/67/ΕΚ 
και 2008/5/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 608/2004 της 
Επιτροπής, αποφασίζουμε:

ΑΡΘΡΟ 1
Σκοπός

Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο έλεγχος της αγο−
ράς κρέατος και η ενημέρωση του καταναλωτή μέσω:

α) της υποχρέωσης χρήσης ζυγιστικών μηχανών σε επι−
χειρήσεις λιανικής πώλησης κρέατος.

β) της υποχρέωσης αναγραφής της καταγωγής – προέ−
λευσης του κρέατος.

γ) της τήρησης στοιχείων διακινούμενου κρέατος και 
μηνιαίων ισοζυγίων κρέατος, από τα φυσικά και νομικά 
πρόσωπα που ασχολούνται με τη σφαγή ζώων, διακίνηση, 
εμπορία, τεμαχισμό, τυποποίηση, παραγωγή παρασκευ−
ασμάτων κρέατος, προϊόντων με βάση το κρέας και τη 
λιανική πώληση.

δ) της άμεσης ενημέρωσης των ελληνικών αρχών για το 
διακινούμενο κρέας και ζώα από το ενδοκοινοτικό εμπόριο 
καθώς και τις εισαγωγές από τις τρίτες χώρες.

ΑΡΘΡΟ 2
Πεδίο Εφαρμογής

1. Η παρούσα απόφαση αφορά το βόειο, χοίρειο, αιγο−
πρόβειο κρέας καθώς και το κρέας πουλερικών και κονί−
κλων, είτε αυτό είναι νωπό, κατεψυγμένο, συσκευασμένο 
ή τεμαχισμένο, καθώς και των κιμά, τα παρασκευάσματα 
των ως άνω κρεάτων και τα προϊόντα και βρώσιμα παρα−
προϊόντα αυτών.

2. Από πλευράς εκμεταλλεύσεων/επιχειρήσεων, η παρού−
σα απόφαση αφορά:

α) Όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται 
με τη λιανική πώληση κρέατος και ειδικότερα τα κρεοπω−
λεία και τα καταστήματα λιανικής πώλησης που έχουν 
τμήμα κρεοπωλείου.

β) Όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται 
με την σφαγή ζώων, εμπορία, διακίνηση, τεμαχισμό και 

τυποποίηση κρέατος και παραγωγή παρασκευασμάτων 
κρέατος και προϊόντων με βάση το κρέας.

γ) Όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με 
την διακίνηση και εμπορεία κρέατος και ζώων από το ενδο−
κοινοτικό εμπόριο και τις εισαγωγές από τρίτες χώρες.

3. Τα παρασκευάσματα κρέατος και τα προϊόντα με βάση 
το κρέας που αναφέρονται στην παρ. 1 του παρόντος άρ−
θρου ορίζονται στο παράρτημα 1 του Κανονισμού (ΕΚ) 
853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Συμβουλίου 
«Για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρό−
φιμα ζωικής προέλευσης»

ΑΡΘΡΟ 3
Αρμόδιες Αρχές

1. Ως αρμόδια υπηρεσία για την εποπτεία του συστήμα−
τος ελέγχου, όπως αυτό περιγράφεται στο άρθρο 7 της 
παρούσας, ορίζεται η Διεύθυνση Ζωικής Παραγωγής και 
Αξιοποίησης Προϊόντων Αυτής του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων.

2. Ως αρμόδια αρχή για τον συντονισμό και την υλοποίηση 
των ελέγχων καθώς και για τη στελέχωση των κλιμακίων 
ελέγχου ορίζονται οι Διεύθυνσεις Αγροτικής Οικονομίας 
και Κτηνιατρικής των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων 
σε συνεργασία με τον ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ − 
ΔΗΜΗΤΡΑ.

3. Ως αρμόδια αρχή για τον έλεγχο της τήρησης των 
μηνιαίων ισοζυγίων αγορών και πωλήσεων από τις επιχει−
ρήσεις ορίζεται ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ − 
ΔΗΜΗΤΡΑ.

ΑΡΘΡΟ 4
Καταγωγή – προέλευση του κρέατος

Οι εκμεταλλεύσεις/επιχειρήσεις της παρ. 2 του άρθρου 2 
της παρούσας, υποχρεούνται κατά τη διακίνηση του κρέ−
ατος, να αναγράφουν στα εμπορικά έγγραφα και σε κάθε 
μορφής σήμανση των προϊόντων τους, την καταγωγή – προ−
έλευση του κρέατος που διακινούν, ως εξής:

α) Για το βόειο, χοίρειο και αιγοπρόβειο κρέας, ως «κατα−
γωγή – προέλευση» θεωρείται η χώρα στην οποία έχει γεννη−
θεί, εκτραφεί και σφαγεί το ζώο ή η χώρα γέννησης του ζώου 
από το οποίο προέρχεται το κρέας. Το αυτό ισχύει και για 
τα υποπροϊόντα αυτού, όπως το συκώτι. Από την αναγραφή 
της καταγωγής εξαιρούνται τα κεφαλάκια αρνιών.

β) Για το κρέας των πουλερικών και των κονίκλων, κριτή−
ριο κατάταξής τους σχετικά με την καταγωγή − προέλευση 
αποτελεί η χώρα σφαγής. Εν τούτοις στην περίπτωση που 
η χώρα σφαγής είναι η Ελλάδα ενώ η χώρα εκτροφής των 
πτηνών δεν είναι η Ελλάδα, κριτήριο για την κατάταξη 
είναι η χώρα τοποθέτησης των νεοσσών προς πάχυνση ή 
η χώρα προέλευσης των πτηνών.

γ) Για το κρέας ειδικής κατηγορίας, όπως ελληνικής 
εκτροφής άνω των 5 μηνών, βιολογικής εκτροφής και βόιο 
κρέας ποιότητος, επιπλέον της ως άνω αναγραφής της 
καταγωγής − προέλευσης, αναγράφονται και τα αρχικά 
της ειδικής αυτής κατηγορίας ή και η αντίστοιχη σήμανση, 
όπως «χώρα καταγωγής – προέλευσης» – ΕΛΛΗΝ. ΕΚΤΡ. 
ΑΝΩ ΤΩΝ 5 ΜΗΝΩΝ.

ΑΡΘΡΟ 5
Ζυγιστικές μηχανές

Αναγραφή της καταγωγής – προέλευσης του κρέατος
1. Οι εκμεταλλεύσεις/επιχειρήσεις της περίπτ. α της παρ. 

2 του άρθρου 2, κατά την λιανική πώληση κρέατος και 
όσον αφορά την αναγραφή της καταγωγής – προέλευσης, 
υποχρεούνται στα κάτωθι:

α) Να διαθέτουν και να χρησιμοποιούν ζυγιστικές μηχα−
νές, οι οποίες εκδίδουν αυτόματα αυτοκόλλητες ετικέτες 
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στις οποίες να αναγράφεται η «καταγωγή − προέλευση» 
του κρέατος.

β) Να αναγράφουν υποχρεωτικά στα Ελληνικά την «κατα−
γωγή − προέλευση» του κρέατος, σε οποιασδήποτε μορφής 
σήμανση χρησιμοποιούν στους χώρους του καταστήματός 
τους, στα σημεία διάθεσης, είτε πρόκειται για ταμπελάκια 
σε προθήκες – βιτρίνες κρέατος, είτε για πινακίδες ή πί−
νακες σε τοίχους του καταστήματός τους.

γ) Στο έτοιμο συσκευασμένο προς πώληση κρέας που 
αγοράζουν από τις εκμεταλλεύσεις/επιχειρήσεις της περίπτ. 
β της παρ. 2 του άρθρου 2 της παρούσας, πρέπει να είναι 
ήδη αναγραμμένη στα Ελληνικά η «καταγωγή − προέλευση» 
του κρέατος καθώς και άλλα προβλεπόμενα από την ισχύ−
ουσα νομοθεσία υποχρεωτικά στοιχεία, όπως βάρος, είδος 
κρέατος και τιμή. Εξαίρεση αποτελούν τα παρασκευάσματα 
κρέατος και τα προϊόντα με βάση το κρέας.

δ) Οι εκμεταλλεύσεις/επιχειρήσεις, οι οποίες κατόπιν ει−
δικής άδειας διατηρούν και λειτουργούν παρασκευαστήριο 
στο χώρο τους, οφείλουν να μην χρησιμοποιούν οποια−
δήποτε επιπρόσθετη σήμανση σχετικά με την καταγωγή 
προέλευση των προϊόντων τους, όπως Ελληνικές σημαίες 
και αυτοκόλλητα με Ελληνικά στοιχεία, εφόσον αυτά δεν 
αποτελούνται από 100% Ελληνικό κρέας.

2. Οι εκμεταλλεύσεις/επιχειρήσεις της περίπτ. β της παρ. 
2 του άρθρου 2 της παρούσας, υποχρεούνται:

α) Να ταυτοποιούν την πρώτη ύλη που εισάγουν και 
χρησιμοποιούν για την παρασκευή των προϊόντων τους, 
αναφορικά με την καταγωγή – προέλευση αυτής και να 
την αναγράφουν στις συσκευασίες των τελικών προϊόντων 
που διαθέτουν για κατανάλωση, καθώς και στα εμπορικά 
έγγραφα αυτών, όπως τιμολόγια αγοράς − πώλησης και 
δελτία αποστολής, επιπλέον των προβλεπόμενων από την 
ισχύουσα νομοθεσία υποχρεωτικών στοιχείων, όπως βάρος, 
είδος κρέατος και τιμή. Εξαίρεση αποτελούν τα παρασκευ−
άσματα κρέατος, προϊόντα με βάση το κρέας.

β) Να μην χρησιμοποιούν οποιαδήποτε επιπρόσθετη σή−
μανση σχετικά με την καταγωγή − προέλευση των προϊό−
ντων τους, όπως Ελληνικές σημαίες και αυτοκόλλητα με 
Ελληνικά στοιχεία, εφόσον αυτά δεν αποτελούνται από 
100% Ελληνικό κρέας.

ΑΡΘΡΟ 6
Τήρηση στοιχείων και μηνιαία ισοζύγια κρέατος

1. Όλες οι εκμεταλλεύσεις/επιχειρήσεις της περίπτ. α της 
παρ. 2 του άρθρου 2 της παρούσας, υποχρεούνται να δια−
τηρούν για έξι (6) μήνες από την ημερομηνία πώλησης του 
κρέατος και να θέτουν υπόψη των αρμοδίων Ελεγκτικών 
Αρχών, τα κατωτέρω:

α) Την μηνιαία εκτύπωση του «Ζ» που προκύπτει από τη 
ζυγιστική μηχανή τους.

β) Το βιβλίο αποθήκης, όταν αυτό προβλέπεται από τη 
φορολογική νομοθεσία, από το οποίο να προκύπτει το 
είδος του κρέατος που αγοράσθηκε και πουλήθηκε, η πο−
σότητα αυτού και η «καταγωγή – προέλευσή» του, η οποία 
αναγράφεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα 
απόφαση.

γ) Τα τιμολόγια αγοράς−πώλησης του κρέατος και τα 
αντίστοιχα δελτία αποστολής που τα συνοδεύουν, αρχειο−
θετημένα χωριστά ανά ημερομηνία, όταν δεν προβλέπεται 
από την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία η τήρηση βιβλίου 
αποθήκης.

δ) Οι παραγωγοί καθώς και όσοι εμπλέκονται στην δι−
ακίνηση και εμπορία ζώων και κρέατος υποχρεούνται να 
εγγράφουν στα εμπορικά έγγραφα διακίνησης την «κατα−
γωγή − προέλευσή» τους.

2. Όλες οι εκμεταλλεύσεις/επιχειρήσεις της περίπτ. β 
της παρ. 2 του άρθρου 2 της παρούσας, υποχρεούνται να 

διατηρούν αρχείο όλων των εμπορικών έγγραφων διακί−
νησης του κρέατος για έξι (6) μήνες από την ημερομηνία 
πώλησης του κρέατος και να το θέτουν υπόψη των αρμο−
δίων Ελεγκτικών Αρχών και επιπλέον να τηρούν μηνιαίο 
ισοζύγιο αγορών και πωλήσεων κρέατος, σύμφωνα με το 
υπόδειγμα 1 του άρθρου 11 της παρούσας. Το ισοζύγιο 
αυτό το αποστέλλουν στον ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΟΡΓΑ−
ΝΙΣΜΟ − ΔΗΜΗΤΡΑ, σε ηλεκτρονική μορφή ή σε έντυπη 
μορφή, εφόσον δεν υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής 
αποστολής, το αργότερο έως το τέλος του επόμενου μήνα 
από τον μήνα αναφοράς. Υποχρεωτικά στο μηνιαίο ισοζύγιο 
καταχωρούνται στις αντίστοιχες στήλες οι ποσότητες του 
νωπού και κατεψυγμένου κρέατος, που επεξεργάσθηκαν 
ή/και εμπορεύθηκαν καθώς και των κρεατοσκευασμάτων 
που παρασκευάσθηκαν, στην διάρκεια του μηνός αναφοράς. 
Οι στήλες του «Μηνιαίου ισοζυγίου αγορών και πωλήσεων 
κρέατος», που αφορούν τα αποθέματα κρέατος ως πρώτη 
ύλη, το έτοιμο προϊόν που περιέχει κρέας και τα υποπροϊό−
ντα αυτού, συμπληρώνονται μόνο την πρώτη και τελευταία 
ημέρα του κάθε μήνα.

Στην στήλη του ισοζυγίου που αφορά τα υποπροϊόντα 
κρέατος, καταχωρείται το βάρος των οστών, του δέρματος 
και του λίπους των υποπροϊόντων αυτών.

3. Από την τήρηση της υποχρέωσης της παραγράφου 
2, εξαιρούνται:

α) Τα σφαγεία, τα οποία υποχρεούνται στην τήρηση βι−
βλίου σφαγών, στο οποίο αναγράφεται η χώρα γέννησης 
των ζώων προς σφαγή και ο κωδικός εκτροφής τους. Σε 
περίπτωση που από τα συνοδευτικά έγγραφα του ζώου 
δεν προκύπτει η χώρα γέννησής του, αναγράφεται η χώρα 
προέλευσής του. Το βιβλίο σφαγών τίθεται υπόψη των αρ−
μοδίων Ελεγκτικών Αρχών και αντίγραφο αυτού αποστέλ−
λεται στον ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ − ΔΗΜΗΤΡΑ, 
σε ηλεκτρονική μορφή ή σε έντυπη μορφή, εφόσον δεν 
υπάρχει δυνατότητα ηλεκτρονικής αποστολής, το αργό−
τερο έως το τέλος του επόμενου μήνα από τον μήνα κα−
τάρτισής του. Από την ημερομηνία έναρξης της εφαρμογής 
της ηλεκτρονικής διασύνδεσης σφαγείων με τον ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ − ΔΗΜΗΤΡΑ, η οποία θα οριστεί με 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτι−
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το βιβλίο σφαγών αποστέλ−
λεται στον ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ − ΔΗΜΗΤΡΑ 
αποκλειστικά 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 10 και οι σχετικοί έλεγχοι, γίνονται βάσει των εμπο−
ρικών εγγράφων.

4. Δεν εξαιρούνται από την υποβολή του ισοζυγίου κρέ−
ατος τα κρεοπωλεία που πωλούν με τιμολόγιο και ο αγο−
ραστής δεν είναι καταναλωτής–χρήστης αλλά έμπορος ή 
άλλος κρεοπώλης για μεταπώληση. Στην περίπτωση αυτή 
εξαιρούνται οι κρεοπώλες, η χονδρική πώληση των οποί−
ων, αφορά πώληση ποσότητας κρέατος μέχρι 1 τόνο ανά 
είδος κρέατος κατά τον προηγούμενο χρόνο. Αυτοί υπο−
χρεούνται στο τέλος κάθε έτους να υποβάλουν ισοζύγια 
για όλα τα είδη του κρέατος στον ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ − ΔΗΜΗΤΡΑ.

5. Οι μονάδες μεταποίησης κρέατος, όπως τα αλλαντοποι−
εία καθώς και μονάδες τυποποίησης κρέατος και παραγωγής 
παρασκευασμάτων κρέατος εξαιρούνται από την υποβολή 
μηνιαίου ισοζυγίου κρέατος, εφόσον κατά τον προηγούμε−
νο χρόνο επεξεργάστηκαν κάτω από 80 τόνους κρέατος. 
Αυτές υποχρεούνται στο τέλος κάθε έτους να υποβάλουν 
αντίγραφα των παραστατικών διακίνησης του κρέατος στον 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ − ΔΗΜΗΤΡΑ.
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Στην περίπτωση αυτή υποχρεούνται σε αποστολή «Ετή−
σιου Ισοζυγίου» στο τέλος του έτους. Εφόσον όμως είναι 
πρώτοι αγοραστές ή εισαγωγείς και υποχρεούνται στη 
καταβολή της εισφοράς του άρθρου 10, για την εν λόγω 
καταβολή, υποβάλλουν στον ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙ−
ΣΜΟ − ΔΗΜΗΤΡΑ δήλωση σχετικά με την αξία του εν λόγω 
κρέατος, το υπόδειγμα του οποίου καθορίζεται από τον 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ − ΔΗΜΗΤΡΑ.

6. Η ανωτέρω παράγραφος 5 ισχύει ανάλογα και για τις 
μονάδες τυποποίησης βρώσιμων παραπροϊόντων, όπως 
είναι τα εντόσθια.

7. Για την διευκόλυνση συμπλήρωσης του ισοζυγίου, στα 
τιμολόγια στην στήλη του είδους του προϊόντος, αναγρά−
φεται ο αριθμός “1” εφόσον πρόκειται για πρώτη αγορά 
εγχώριου κρέατος ή για άμεσα εισαγόμενο κρέας και “2” 
για τις μετέπειτα αγορές.

8. Τα κρεοπωλεία που εκτός της λιανικής πώλησης κρέα−
τος, με αποδείξεις λιανικής έχουν και πωλήσεις με τιμολό−
γιο σε απευθείας καταναλωτές−χρήστες, όπως ταβέρνες, 
και ξενοδοχεία, εξαιρούνται της υποχρέωσης συμπλήρωσης 
και αποστολής μηνιαίου ισοζυγίου αγορών και πωλήσεων 
κρέατος.

9. Σε ότι αφορά την τήρηση των στοιχείων του βοείου και 
μοσχαρίσιου κρέατος εφαρμόζεται η ισχύουσα νομοθεσία 
για το βόειο κρέας.

ΑΡΘΡΟ 7
Έλεγχοι

1. Οι έλεγχοι διενεργούνται από κλιμάκια ελέγχου που 
αποτελούνται από τρία μέλη εκ των οποίων οι δυο να 
είναι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών ή ΤΕ Τεχνο−
λόγων Γεωπονίας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας 
και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας ή 
του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ − ΔΗΜΗΤΡΑ και 
ο τρίτος υπάλληλος του κλάδου Διοικητικού – Οικονομικού 
των ιδίων ως άνω Υπηρεσιών. Υπεύθυνος των κλιμακίων 
ελέγχου ορίζεται Γεωτεχνικός Υπάλληλος. Σε περίπτωση 
που δεν υπάρχει ικανός αριθμός υπαλλήλων τα κλιμάκια 
μπορεί να είναι διμελή και το ένα τουλάχιστον μέλος 
πρέπει να είναι υπάλληλος του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ − ΔΗΜΗΤΡΑ και το άλλο υπάλληλος της 
Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της 
οικείας Περιφερειακής Ενότητας. Οι ελεγκτές εφοδιάζονται 
με ειδικά έγγραφα ταυτοπροσωπίας και ανάθεσης των 
ελέγχων στο πλαίσιο της παρούσας. Τα κλιμάκια ελέγχου 
διενεργούν επιτόπιους, τακτικούς και έκτακτους ελέγχους, 
σε όλες τις εκμεταλλεύσεις/επιχειρήσεις της παρ. 2 του 
άρθρου 2 της παρούσας.

2. Με ευθύνη του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ − 
ΔΗΜΗΤΡΑ στο τέλος κάθε μήνα συντάσσεται πρόγραμμα 
ελέγχων για τον επόμενο μήνα με τα ονόματα των μελών 
των κλιμακίων και τον ορισμό του υπεύθυνου ελεγκτή, το 
οποίο αποστέλλεται στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας 
και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας. Αφού 
εγκριθεί από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Αγροτικής 
Οικονομίας και Κτηνιατρικής επιστρέφεται στον ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ − ΔΗΜΗΤΡΑ για υλοποίηση.

3. Ο έλεγχος που διενεργείται στις εκμεταλλεύσεις/επι−
χειρήσεις της περίπτ. α της παρ. 2 του άρθρου 2 της πα−
ρούσας, αφορά:

α) Την κατοχή ή μη Ζυγιστικής Μηχανής όπως περιγρά−
φεται στο άρθρο 5 της παρούσας.

β) Την λειτουργία ή μη της Ζυγιστικής Μηχανής όπως 
περιγράφεται στο άρθρο 5 της παρούσας.

γ) Την αναγραφή ή μη στην αυτοκόλλητη ετικέτα της 
ζυγιστικής μηχανής όλων των στοιχείων που προβλέπονται 
στο άρθρου 5 της παρούσας.

δ) Τη διατήρηση ή μη αρχείου, για το προηγούμενο της 
ημερομηνίας ελέγχου εξάμηνο, της μηνιαίας εκτύπωσης 
του «Ζ» που προκύπτει από τη ζυγιστική μηχανή τους.

ε) Την τήρηση ή μη βιβλίου αποθήκης, όταν αυτό προ−
βλέπεται από τη φορολογική νομοθεσία, από το οποίο 
να προκύπτει το είδος του κρέατος που αγοράσθηκε και 
πουλήθηκε, η ποσότητα αυτού και η «καταγωγή – προέ−
λευση» του, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις διατάξεις 
του άρθρου 5 της παρούσας.

στ) Τη διατήρηση ή μη αρχείου με τα τιμολόγια αγοράς ή 
πώλησης κρέατος και τα αντίστοιχα δελτία αποστολής που 
τα συνοδεύουν, αρχειοθετημένα χωριστά ανά ημερομηνία, 
προκειμένου να διαπιστωθεί η συμφωνία τους με το «Ζ».

ζ) Την αναγραφή ή μη των στοιχείων «καταγωγής προέ−
λευσης» στα έτοιμα συσκευασμένα προς πώληση κρέατα 
με εξαίρεση τα παρασκευάσματα κρέατος και προϊόντα με 
βάση το κρέας, επιπλέον εκείνων των προβλεπόμενων από 
την ισχύουσα νομοθεσία υποχρεωτικών στοιχείων (όπως 
βάρος, είδος κρέατος, τιμή), αν τα παραπάνω αγοράζονται 
και πωλούνται έτοιμα.

η) Την αναγραφή ή μη σε οποιαδήποτε επισήμανση χρη−
σιμοποιούν στους χώρους του καταστήματός τους (είτε 
ταμπελάκια σε προθήκες –βιτρίνες κρέατος, είτε πινακί−
δες ή πίνακες σε τοίχους του καταστήματός τους), των 
στοιχείων καταγωγής προέλευσης − κρέατος όπως αυτά 
ορίζονται στο άρθρο 5 της παρούσας.

θ) Την αναγραφή ή μη της «καταγωγής−προέλευσης» του 
κρέατος και του κωδικού εκμετάλλευσης στα εμπορικά 
έγγραφα (όπως τιμολόγια αγοράς – πώλησης, δελτία απο−
στολής) της επιχείρησης.

ι) Την εφαρμογή της ισχύουσας για το βόειο και το μο−
σχαρίσιο κρέας νομοθεσίας.

4. Ο έλεγχος που διενεργείται στις εκμεταλλεύσεις/επι−
χειρήσεις της περίπτ. β της παρ. 2 του άρθρου 2 της πα−
ρούσας, αφορά:

α) Την ταυτοποίηση και αναγραφή ή μη σε όλα τα εμπορι−
κά έγγραφα διακίνησης του κρέατος (όπως τιμολόγια αγο−
ράς − πώλησης και δελτία αποστολής) όλων των στοιχείων 
«καταγωγής – προέλευσης» του κρέατος που προβλέπονται 
στο άρθρο 4 της παρούσας καθώς και του κωδικού αριθμού 
εκμετάλλευσης.

β) Τη διατήρηση ή μη αρχείου, όλων των εμπορικών έγ−
γραφων διακίνησης του κρέατος για έξι (6) μήνες από την 
ημερομηνία πώλησης του κρέατος.

γ) Την αναγραφή ή μη στις συσκευασίες όλων των τε−
λικών προϊόντων που διατίθενται για κατανάλωση και πε−
ριέχουν κρέας ως πρώτη ύλη των στοιχείων «καταγωγής 
προέλευσης» του κρέατος όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 
5, επιπλέον εκείνων των προβλεπόμενων από την ισχύουσα 
νομοθεσία υποχρεωτικών στοιχείων (όπως βάρος, είδος 
κρέατος, τιμή).

δ) Την αναγραφή ή μη, στα εμπορικά έγγραφα που συ−
νοδεύουν το κρέας της «καταγωγής−προέλευσης» από τα 
σφαγεία, τον κωδικό αριθμό της εκμετάλλευσης του πα−
ραγωγού.

ε) Την τήρηση του μηνιαίου ισοζυγίου αγορών και πωλή−
σεων κρέατος και των στοιχείων αυτού, όπως καθορίζεται 
στην παρ. 2 του άρθρου 6 της παρούσας.

στ) Την μηνιαία αποστολή του ως άνω ισοζυγίου στον 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ − ΔΗΜΗΤΡΑ όπως καθο−
ρίζεται στην παρ. 2, του άρθρου 6 της παρούσας.

ζ) Την τήρηση από τα σφαγεία του βιβλίου σφαγών και 
των στοιχείων αυτού. Από την ημερομηνία έναρξης της 
εφαρμογής της ηλεκτρονικής διασύνδεσης σφαγείων με 
τον ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ η οποία 
θα οριστεί με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του ΥΠ.Α.Α.Τ. 
θα αποστέλλεται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή.
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η) Την μηνιαία αποστολή του ως άνω βιβλίου σφαγών 
στον ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ − ΔΗΜΗΤΡΑ όπως 
καθορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 6 της παρούσας.

θ) Την εφαρμογή της ισχύουσας για το βόειο και το 
μοσχαρίσιο κρέας νομοθεσίας.

5. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί έστω και 
μερικές από τις δραστηριότητες του άρθρου 2 υποχρεού−
ται να παρέχει στα όργανα ελέγχου όλες τις αναγκαίες 
πληροφορίες, ιδίως τα απαραίτητα έντυπα διακίνησης, τα 
στοιχεία ταυτότητας του προϊόντος και της παρτίδας κα−
θώς και κάθε άλλη πληροφορία που κριθεί αναγκαία από 
το αρμόδιο όργανο για τον συγκεκριμένο έλεγχο.

6. Όταν διαπιστωθεί από τα ελεγκτικά όργανα:
α) εξαπάτηση ως προς τα εξεταζόμενα έγγραφα, τις 

πληροφορίες που αφορούν το εκτιθέμενο προς πώληση ή 
αποθηκευμένο προϊόν,

β) παράλειψη παροχής πληροφοριών και παραστατικών 
εγγράφων ή παράλειψη ενημέρωσης των αρμοδίων οργά−
νων ελέγχου,

γ) άρνηση ή παρεμπόδιση του ελέγχου, με οποιονδήπο−
τε τρόπο και σε οποιοδήποτε σημείο της επικράτειας, ο 
ελεγχόμενος παραπέμπεται σύμφωνα με την διαδικασία 
που προβλέπεται στο άρθρο 9 της παρούσας.

7. Οι ανωτέρω έλεγχοι μπορούν να διενεργούνται και κα−
τόπιν καταγγελίας στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας 
και Κτηνιατρικής των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων ή 
στον ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ − ΔΗΜΗΤΡΑ.

8. Μετά το πέρας κάθε διενεργούμενου ελέγχου ή ακόμα 
και σε περίπτωση άρνησης ελέγχου, συντάσσονται από 
τα κλιμάκια ελέγχου της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, 
σε τέσσερα αντίτυπα «Πρακτικά Ελέγχου», σύμφωνα με 
τα παραρτήματα 2 και 3 του άρθρου 11 της παρούσας. Τα 
ανωτέρω πρακτικά ελέγχου υπογράφονται υποχρεωτικά 
από τους ελεγκτές και υποχρεωτικά από τον ελεγχόμενο 
ή τον νόμιμο εκπρόσωπό αυτού, με δυνατότητα γραπτής 
διατύπωσης επί του πρακτικού των τυχόν επιφυλάξεων 
και αντιρρήσεων.

9. Ένα αντίγραφο του πρακτικού ελέγχου παίρνει ο ελεγ−
χόμενος ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του, ένα αντίγραφο κοινο−
ποιείται στην αρμόδια υπηρεσία του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ − ΔΗΜΗΤΡΑ και ένα αντίγραφο φυλάσσεται 
στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της 
οικείας Περιφερειακής Ενότητας, ενώ το πρωτότυπο ακο−
λουθεί το φάκελο προκειμένου να διεκπεραιωθεί η διαδι−
κασία του ελέγχου.

10. Σε περιόδους αυξημένης διακίνησης κρέατος, όπως τα 
Χριστούγεννα και το Πάσχα, ο αριθμός των πραγματοποι−
ούμενων ελέγχων πρέπει να αυξάνεται σημαντικά.

11. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
μπορεί να διενεργεί, στο πλαίσιο εποπτείας του συστήμα−
τος ελέγχου, κάθε είδους έλεγχο που διασφαλίζει τη σωστή 
εφαρμογή της παρούσας. Η διαδικασία αυτών των ελέγχων 
που πραγματοποιεί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων τελείται μετά από εντολή του Προϊσταμένου της 
Διεύθυνσης Ζωικής Παραγωγής και Αξιοποίησης Προϊόντων 
Αυτής και αφορά συνήθως τον έλεγχο τήρησης, εκ μέρους 
των αρμόδιων για τον έλεγχο οργάνων, της διαδικασίας 
που προβλέπεται από την παρούσα. Σε περίπτωση μη τή−
ρησης της ως άνω διαδικασίας λαμβάνονται διορθωτικά 
μέτρα. Έκτακτοι έλεγχοι μπορούν να διενεργηθούν μετά 
από αίτημα της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και 
Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας ή του 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ − ΔΗΜΗΤΡΑ.

12. Για την ενίσχυση της εποπτείας του συστήματος ελέγ−
χου, οι εκμεταλλεύσεις/επιχειρήσεις της περίπτ. γ της παρ. 2 
του άρθρου 2 της παρούσας, κατά την προσκόμιση των πιστο−
ποιητικών ενδοκοινοτικού εμπορίου ζώντων ζώων από χώρες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εισαγωγής ζώντων ζώων από 

τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις προβλεπόμενες 
κτηνιατρικές υπηρεσίες, προσκομίζουν απαραίτητα την φόρ−
μα καταχώρισης των στοιχείων των ως άνω πιστοποιητικών 
σύμφωνα με το Υπόδειγμα 4 του άρθρου 11 της παρούσας, 
προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ελέγχου για 
την περαιτέρω διακίνηση και εμπορία των ζώων.

13. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο εντοπίζεται παρά−
βαση που αφορά επιχειρήσεις που προηγούνται στην αλυ−
σίδα σφαγής − διακίνησης – τυποποίησης –εμπορίας – λια−
νικής πώλησης, τότε ο έλεγχος συνεχίζεται προς τα πίσω, 
συμπεριλαμβανομένης της εκμετάλλευσης του παραγωγού, 
μέχρι να εντοπιστεί ο αρχικός παραβάτης.

14. Όταν η επιχείρηση ελέγχεται για πρώτη φορά το 
κλιμάκιο ελέγχου απευθύνει έγγραφη σύσταση προς τον 
υπεύθυνο της επιχείρησης συντάσσοντας το αντίστοιχο 
πρακτικό. Ο έλεγχος αυτός θεωρείται προκαταρτικός. Εάν 
η επιχείρηση έχει ήδη ελεγχθεί κατά το παρελθόν ο έλεγ−
χος αυτός θεωρείται ότι είναι πρώτος έλεγχος.

ΑΡΘΡΟ 8
Κυρώσεις

1. Εφόσον κατά την διενέργεια των ελέγχων στις εκ−
μεταλλεύσεις/επιχειρήσεις της παρ. 2 του άρθρου 2 της 
παρούσας, διαπιστωθεί μη τήρηση των διατάξεών αυτής 
τότε επιβάλλεται πρόστιμο σύμφωνα με την διαδικασία 
που περιγράφεται στο άρθρο 9 της παρούσας.

2. Σε κάθε περίπτωση παρατυπιών και παραβάσεων το 
πρόστιμο που επιβάλλεται, σύμφωνα με το άρθρο 9 της 
παρούσας, κλιμακώνεται ανάλογα με τον αριθμό των πα−
ραβάσεων ανά πρακτικό ελέγχου, το μέγεθος της επιχεί−
ρησης (μικρή − μεγάλη), τις παρατηρήσεις του ελεγκτή και 
τον αριθμό των υποτροπών. Το πρόστιμο αυτό δεν μπορεί 
να υπερβαίνει τα 1.000€ ανά πρακτικό ελέγχου συνολικά. 
Σε περίπτωση υποτροπής το πρόστιμο που επιβάλλεται 
κυμαίνεται μεταξύ 1.000€ και 10.000€.

Για την εκτίμηση του μεγέθους της επιχείρησης μπορεί 
να ληφθεί υπόψη και ο κύκλος εργασιών αυτής, εφόσον 
είναι διαθέσιμος.

3. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο εντοπίζεται παρά−
βαση που αφορά την εκμετάλλευση εκτροφής συγκεκρι−
μένου παραγωγού, οι ελεγκτές ειδοποιούν εγγράφως τις 
αρμόδιες υπηρεσίες για την διενέργεια των προβλεπόμε−
νων κατά περίπτωση ελέγχων.

4. Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ − ΔΗΜΗΤΡΑ 
υποχρεούται να ακολουθεί το σύστημα ελέγχων της πα−
ρούσας και να ενημερώνει τη Διεύθυνση Ζωικής Παραγω−
γής και Αξιοποίησης Προϊόντων Αυτής του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τις περιπτώσεις 
που διαπιστώνει παραβάσεις που προκύπτουν τόσο από τον 
έλεγχο των ισοζυγίων κρέατος όσο και για την εφαρμογή 
του ΚΑΝ (ΕΚ) 178/2002, σε ότι αφορά την ιχνηλασιμότη−
τα των ζωικών προϊόντων σύμφωνα με τη διαδικασία που 
προβλέπεται από στην αριθμ. 328611/28−9−2009 Υπουργική 
απόφαση «Διαδικτυακή σύνδεση σφαγείων – ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ. και 
λοιπών φορέων» (ΦΕΚ Β΄2117).

5. Τα πρόστιμα που επιβάλλονται στο πλαίσιο της παρού−
σας βεβαιώνονται ως δημόσια έσοδα, εισπράττονται κατά 
τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων 
(ΚΕΔΕ) και αποτελούν έσοδα του Ταμείου Γεωργίας και 
Κτηνοτροφίας (ΤΓΚ).

ΑΡΘΡΟ 9
Σύσταση Επιτροπών Εξέτασης Παρατυπιών,

Παραβάσεων και Επιβολής Προστίμων (Ε.Π.Π. και Ε.Π.)
και Διαδικασία Επιβολής Διοικητικών Κυρώσεων

και Προστίμων

1. Για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας συνι−
στώνται οι παρακάτω επιτροπές:



4658 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

α) Α΄βάθμια Επιτροπή Εξέτασης Παρατυπιών, Παραβά−
σεων και Επιβολής Προστίμων (Ε.Π.Π. και Ε.Π.) που απο−
τελείται από:

αα) Τον προϊστάμενο του αρμόδιου τμήματος της Δ/νσης 
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφε−
ρειακής Ενότητας ως Πρόεδρο, με τον αναπληρωτή του.

ββ) Έναν υπάλληλο κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικού της αρμόδιας 
Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας 
Περιφερειακής Ενότητας, με τον αναπληρωτή του.

γγ) Έναν υπάλληλο κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικού του ΕΛΛΗΝΙ−
ΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ − ΔΗΜΗΤΡΑ με τον αναπλη−
ρωτή του, που προτείνονται από τον ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ − ΔΗΜΗΤΡΑ.

Έργο της επιτροπής είναι η εξέταση των πρακτικών ελέγ−
χων που διαβιβάζονται από τον υπεύθυνο των κλιμακίων 
ελέγχου και η επιβολή των προβλεπομένων προστίμων.

β) Β΄/βάθμια Επιτροπή Εξέτασης Παρατυπιών, Παραβά−
σεων και Επιβολής Προστίμων (Ε.Π.Π. και Ε.Π.) που αποτε−
λείται από:

αα) Τον προϊστάμενο της αρμόδιας Δ/νσης Αγροτικής 
Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής 
Ενότητας ως Πρόεδρο, με τον αναπληρωτή του.

ββ) Τον προϊστάμενο του τμήματος Κτηνιατρικής της 
αρμόδιας Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής 
της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, με τον αναπληρωτή 
του.

γγ) Τον αρμόδιο ανά Περιφέρεια υπάλληλο του ΕΛΛΗΝΙ−
ΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ − ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ Γεωτεχνικού 
με τον αναπληρωτή του.

Έργο της επιτροπής είναι η εξέταση των ενστάσεων των 
ποινών που επιβάλλονται από την πρωτοβάθμια επιτροπή 
εξέτασης παρατυπιών και παραβάσεων στους παραβάτες.

Χρέη Γραμματέα στις παραπάνω Επιτροπές εκτελεί 
υπάλληλος του κλάδου Διοικητικού που ορίζεται με τον 
αναπληρωτή του.

Στις συνεδριάσεις των ανωτέρω επιτροπών καλείται 
υποχρεωτικά να παρίσταται με δικαίωμα λόγου, χωρίς 
δικαίωμα ψήφου, εκπρόσωπος των συλλογικών οργάνων 
των ελεγχόμενων.

2. Η συγκρότηση των παραπάνω Επιτροπών γίνεται με 
απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη με την οποία ορίζεται 
και η θητεία τους. Για την αντικατάσταση των μελών κατά 
τη διάρκεια της θητείας τους, τη σύνθεση, συνεδριάσεις, 
λειτουργία και τη λήψη αποφάσεων, εφαρμόζονται οι δια−
τάξεις της παρ.6 του άρθρου 13 και των άρθρων 14 και 15 
του Ν.2690/1999(Α’45) όπως ισχύει κάθε φορά.

3. Όταν από τον έλεγχο διαπιστωθεί παράπτωμα στα 
οριζόμενα στα άρθρα 4, 5, και 6 της παρούσας, ο υπεύθυνος 
ελεγκτής του κλιμακίου δημιουργεί φάκελο με τα στοι−
χεία του παραβάτη. Ο υπεύθυνος ελεγκτής με συστημένη 
επιστολή ή αποδεικτικό επίδοσης καλεί τον ελεγχόμενο 
να υποβάλει εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την 
ημερομηνία παραλαβής της επιστολής, εγγράφως τις από−
ψεις του. Κάθε παράβαση που διαπιστώνεται στο μέλλον 
από οποιοδήποτε κλιμάκιο τοποθετείται στο συγκεκριμένο 
φάκελο. Αντίγραφο του φακέλου μαζί με το πρωτότυπο 
πρακτικό ελέγχου και με την γραπτή απάντηση του ελεγχό−
μενου κοινοποιείται αμέσως στον Πρόεδρο της Α΄βάθμιας 
Επιτροπή Εξέτασης Παρατυπιών, Παραβάσεων και Επιβολής 
Προστίμων (Ε.Π.Π. και Ε.Π.). Η επιτροπή συγκαλείται από 
τον Πρόεδρο της, εντός προθεσμίας 10 (δέκα) εργάσιμων 
ημερών στην έδρα της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας 
και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας. Η 
απόφαση της επιτροπής πρέπει να είναι πλήρως αιτιο−
λογημένη και κοινοποιείται με πρωτοβουλία αυτής στον 
ενδιαφερόμενο με αποδεικτικό παραλαβής ή συστημένη 
επιστολή.

4. Κατά της απόφασης της Α΄βάθμιας Ε.Π.Π. και Ε.Π. 
μπορεί να ασκηθεί από την ενδιαφερόμενη εκμετάλλευ−
ση/επιχείρηση ένσταση εντός 10 (δέκα) εργασίμων ημερών 
από την ημερομηνία παραλαβής της απόφασης από την 
επιχείρηση. Η ένσταση υποβάλλεται στον Πρόεδρο της 
πρωτοβάθμιας επιτροπής ο οποίος τη διαβιβάζει μαζί με το 
φάκελο στη δευτεροβάθμια επιτροπή προς εξέταση.

5. Στις συνεδριάσεις της Β΄/βάθμιας Ε.Π.Π. και Ε.Π. με 
ευθύνη του Προέδρου καλείται εγγράφως ο ενδιαφερό−
μενος να καταθέσει τις απόψεις του ο ίδιος ή με νόμιμο 
εκπρόσωπό του ή με την αποστολή γραπτού σημειώματος. 
Οι απόψεις αυτές συνεξετάζονται κατά τη διάρκεια της 
συνεδρίασης της επιτροπής.

6. Η Β΄/βάθμια Ε.Π.Π. και Ε.Π. συγκαλείται από τον Πρόεδρό 
της, εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών αφότου 
του κοινοποιηθεί η προσφυγή του ενδιαφερόμενου και τα 
λοιπά στοιχεία του φακέλου ιδίως η απόφαση της πρωτο−
βάθμιας επιτροπής στην έδρα της Διεύθυνσης Αγροτικής 
Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής 
Ενότητας. Η επιτροπή υποχρεούται να εκδώσει απόφα−
ση σε δυο το πολύ συνεδριάσεις και οπωσδήποτε εντός 
προθεσμίας 10 (δέκα) εργασίμων ημερών από τη σύγκλισή 
της. Η απόφαση της δευτεροβάθμιας επιτροπής η οποία 
είναι τελεσίδικη πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη και 
κοινοποιείται με πρωτοβουλία της στον ενδιαφερόμενο με 
αποδεικτικό παραλαβής ή συστημένη επιστολή.

Οι ανωτέρω επιτροπές των περίπτ. α και β της παρ. 1 
δύναται να ζητήσουν οποιοδήποτε έγγραφο της επιχείρη−
σης χρειαστούν, προκειμένου να διευκολυνθεί η κρίση τους 
κατά τον έλεγχο που διενεργούν.

Στις αποφάσεις της Α΄/βάθμιας Ε.Π.Π. και Ε.Π. πρέπει να 
γίνεται μνεία του δικαιώματος προσφυγής στη Β΄βάθμια 
Ε.Π.Π. και Ε.Π. και της σχετικής προθεσμίας.

7. Το ποσό του προστίμου εξοφλείται εντός προθεσμί−
ας 30 ημερολογιακών ημερών από τη παραλαβή από τον 
παραβάτη της απόφασης της Ε.Π.Π. και Ε.Π.. Ο παραβάτης 
υποχρεούται αμέσως μετά τη πληρωμή του προστίμου 
στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία να καταθέσει 
αντίγραφο του αποδεικτικού πληρωμής στο Πρόεδρο της 
ανωτέρω Επιτροπής.

8. Οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρι−
κής των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων ενημερώνουν 
σε τριμηνιαία βάση τη Διεύθυνση Ζωικής Παραγωγής και 
Αξιοποίησης Προϊόντων Αυτών του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων για τον συνολικό αριθμό των 
ελέγχων, τις παραπομπές στις πρωτοβάθμιες επιτροπές 
επιβολής κυρώσεων, τις επιβαλλόμενες κυρώσεις, τις προ−
σφυγές στις Β΄/βάθμιες επιτροπές, τα πρόστιμα που επε−
βλήθησαν και την είσπραξη αυτών.

Άρθρο 10
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 προέρχονται από 
ζώα τα οποία εσφάγησαν στην Ελλάδα (όπως επιχειρήσεις 
εμπορίας, τεμαχισμού, μεταποίησης, τυποποίησης κρέατος, 
συνεταιρισμοί, κρεοπωλεία, παρασκευαστήρια κρεατοσκευ−
ασμάτων).

β) Οι πρώτοι αγοραστές κρέατος, προέλευσης Ευρωπα−
ϊκής Ένωσης.

γ) Οι πρώτοι αγοραστές κρέατος, προέλευσης Τρίτων 
Χωρών.

δ) οι παραγωγοί που δραστηριοποιούνται στην αγορά 
ζώων για πάχυνση – σφαγή με σκοπό την εμπορία κρέατος 
και όχι την αναπαραγωγή.
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2. Η ειδική εισφορά της παραγράφου 1 του άρθρου 12 
του ν. 3698/2008 καταβάλλεται υπέρ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙ−
ΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ − ΔΗΜΗΤΡΑ από τους υπόχρεους της 
ανωτέρω παραγράφου, το αργότερο μέχρι το τέλος του 
επόμενου μήνα από τον μήνα έκδοσης του τιμολογίου 
αγοράς του κρέατος και κατατίθεται στους κατωτέρω 
λογαριασμούς που τηρεί ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡ−
ΓΑΝΙΣΜΟΣ − ΔΗΜΗΤΡΑ:

α) στην Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος, στον υπ’ αριθμ. 215 
04 004500 87 λογαριασμό

β) στην ΑLPHA BANK, στον υπ’ αριθμ. 712002002006273 
λογαριασμό

γ) στη EUROBANK, στον υπ’ αριθμ. 00260203890201143487 
λογαριασμό

δ) στην Τράπεζα Πειραιώς, στον υπ’ αριθμ. 5212044572805 
λογαριασμό

Όσον αφορά την καταβολή της ειδικής εισφοράς στους 
ανωτέρω λογαριασμούς, γίνεται στο τέλος του επόμενου 
μήνα από τις αγορές του κρέατος του προηγουμένου μήνα 
συγχρόνως με την αποστολή του «Μηνιαίου Ισοζυγίου».

3. Σε περίπτωση μη κατάθεσης της ως άνω ειδικής ει−
σφοράς από τους υπόχρεους της παραγράφου 1 του πα−
ρόντος άρθρου, η οφειλή τοκίζεται με το εκάστοτε ισχύον 
επιτόκιο έκδοσης των έντοκων γραμματίων του Ελληνικού 
Δημοσίου δωδεκάμηνης διάρκειας και βεβαιώνεται από 
τον ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ − ΔΗΜΗΤΡΑ στην 
αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) του οφει−
λέτη. Η παρακράτηση του ποσού του 10% που ενεργούν οι 
Δ.Ο.Υ. για δαπάνες είσπραξης και απόδοσης, βαρύνει τους 
υπόχρεους της ειδικής εισφοράς.

Από την επιβολή της ειδικής εισφοράς εξαιρούνται τα 
κρέατα, προϊόντα κρέατος ή υποπροϊόντα αυτού, τα οποία 
εξάγονται σε Κοινοτική ή Τρίτη Χώρα. Προς τούτου υπο−
βάλλονται τα σχετικά παραστατικά εξαγωγής του προη−
γούμενου μηνός και τα αντίστοιχα ποσά πιστώνονται κατά 
τον υπολογισμό της εισφοράς. Επίσης από την επιβολή της 
ειδικής εισφοράς εξαιρούνται τα εισαγόμενα προϊόντα σε 
ατομικές μερίδες (βάρους μέχρι 500 γραμμαρίων) τα οποία 
διατίθενται ως έχουν στον τελικό καταναλωτή.

Ποσά ειδικής εισφοράς κάτω των 50 Ευρώ το πρώτο τρί−
μηνο εφαρμογής και εν συνεχεία το ημερολογιακό εξάμηνο 
δεν καταβάλλονται.

Η καταβολή της εισφοράς από τα καταστήματα απο−
κλειστικής λιανικής πώλησης (κρεοπωλεία) που είναι και 
πρώτοι αγοραστές κρέατος ή εισαγωγείς γίνεται βάσει 
απλής δήλωσης το υπόδειγμα της οποίας ορίζεται από τον 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ − ΔΗΜΗΤΡΑ. 

Η εν λόγω δήλωση μπορεί να υποβάλλεται ανά εξάμηνο 
μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα του εξαμήνου εφόσον 
το συνολικό ποσό της εισφοράς είναι μικρότερο των 50 
ευρώ μηνιαίως.

Η καταβολή της εισφοράς δεν αφορά τα ζώντα ζώα που 
εισάγονται για πάχυνση ή για σφαγή αλλά το παραγόμενο 
από αυτά κρέας και καταβάλλεται από τον πρώτο αγορα−
στή του κρέατος.

Η καταβολή της εισφοράς από τις καθετοποιημένες μο−
νάδες για την ποσότητα κρέατος που δεν διατίθεται σε 
εμπόρους−αγοραστές γίνεται βάσει της μέσης τιμής της 
χώρας για την αντιπροσωπευτική ποιότητα της συγκεκρι−
μένης κατηγορίας κρέατος. Η τιμή αυτή ορίζεται από τη 
Διεύθυνση Ζωικής Παραγωγής και Αξιοποίησης Προϊόντων 
Αυτής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
βάσει των τιμών των αντιπροσωπευτικών αγορών, όπως R3 
για ταύρους και δαμαλίδες και Ε για χοιρινά της κλίμακας 
SEUROP, ανακοινώνεται κάθε εβδομάδα από το Υπουργεί−
ου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση και θα αναρτάται από τον ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ − ΔΗΜΗΤΡΑ στην ιστοσελίδα του.

Για την ποσότητα κρέατος που διατίθεται σε εμπόρους−
αγοραστές, η καταβολή της εισφοράς από τις καθετοποι−
ημένες μονάδες γίνεται βάσει της τιμής πώλησης από την 
μονάδα παραγωγής προς τον αγοραστή, όπως είναι το 
κατάστημα της μονάδας.

Άρθρο 11
Υποδείγματα

Στην παρούσα απόφαση προσαρτώνται υποδείγματα 1 
2 3 και 4, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας και έχουν ως εξής:
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Άρθρο 12
Γενικές − Μεταβατικές Διατάξεις

1. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η 
αριθμ. 282441/03−04−2009 (ΦΕΚ Β΄ 631) κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Αγρο−
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η αριθμ. 282438/03.04.2009 
(ΦΕΚ Β΄ 631) κοινή απόφαση των Υφυπουργών Εσωτερικών, 
Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και η 
αριθμ. 312898/31−07−2009 (ΦΕΚ Β΄ 1577) απόφαση του Υφυ−
πουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με εξαίρεση 
τις διατάξεις που αναφέρονται στην καταγωγή – προέλευ−
ση του κρέατος η ισχύς των οποίων επεκτείνεται μέχρι 
1/1/2014 οπότε ενεργοποιούνται οι αντίστοιχες διατάξεις 
της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης.

Εκθέσεις ελέγχου, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα 
με τις διατάξεις των ανωτέρω υπουργικών αποφάσεων 
και για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί εκτελεστική πράξη της 
Διοίκησης, εξετάζονται, σύμφωνα με την παρούσα ως προς 
το ύψος των ποινών, από τις επιτροπές που προβλέπονται 

στις ανωτέρω υπουργικές αποφάσεις, η ισχύς των οποίων 
επεκτείνεται μέχρι την τελεσιδικία του συνόλου των εκ−
θέσεων ελέγχου που εκκρεμούν.

Άρθρο 13
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο−
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2012

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
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