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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
22 Μαΐου 2017

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Ρύθμιση θεμάτων για τη διαδικασία μετάπτωσης
χωρικών δεδομένων της ψηφιακής βάσης του
Εθνικού Κτηματολογίου.

2

Τροποποίηση της αριθ. 15523/30-8-2006 απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και
Οικονομικών, Ανάπτυξης, Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 178/2002,
852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
και εναρμόνιση της Οδηγίας 2004/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου»
(Β’1187/31.8.2006).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 19779
(1)
Ρύθμιση θεμάτων για τη διαδικασία μετάπτωσης
χωρικών δεδομένων της ψηφιακής βάσης του
Εθνικού Κτηματολογίου.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 2664/1998 «Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις» (Α’275).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 (εδ. α’ και γ’) του
ν. 4164/2013 «Συμπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού
Κτηματολογίου και άλλες διατάξεις» (Α’156).
3. Την υπ’ αριθ. 10887/2007 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
«Μεταφορά αρμοδιοτήτων και πόρων του Οργανισμού
Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος (Ο.Κ.Χ.Ε.)
στην Ανώνυμη Εταιρεία “ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.”» (Β’416)
και ιδίως το άρθρο 2 παρ. 3 και 5.
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4. Την υπ’ αριθ. 168/3α/17.7.2003 απόφαση του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας
«Περιεχόμενο και διάρθρωση του κτηματολογικού φύλλου-ψηφιακή μορφή και διαχείρισή του, ψηφιακή μορφή και διαχείριση των κτηματολογικών διαγραμμάτων,
διαμόρφωση και τήρηση του κτηματολογικού βιβλίου,
συγκρότηση και τήρηση αρχείου τίτλων, διαγραμμάτων
και λοιπών δικαιολογητικών που υποβάλλονται με τις
αιτήσεις εγγραφής στο κτηματολογικό βιβλίο, τήρηση
αρχείου κτηματολογικών διαγραμμάτων, φύλαξη σε
αρχείο στοιχείων που συγκεντρώθηκαν κατά το στάδιο της κτηματογράφησης» (Β’1042) και ιδίως τα άρθρα
1,3 και 6.
5. Το υπ’αριθ. 731/10/10.04.2017 πρακτικό Δ.Σ. της
εταιρείας ΕΚΧΑ Α.Ε.
6. Το υπ’ αριθ. ΔΣ 790/10.01/1710876/11.4.2017 έγγραφο «Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε.».
7. Τις διατάξεις του π.δ/γματος 70/2015 «Ανασύσταση
των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού
σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού» (Α’114).
8. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Ορισμός
Μετάπτωση, κατά την έννοια της παρούσας απόφασης, ορίζεται η μεταφορά και προσαρμογή από την

17886

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΚΧΑ Α.Ε. των χωρικών δεδομένων της ψηφιακής βάσης
του Εθνικού Κτηματολογίου, που τηρεί και ενημερώνει
κεντρικά η ίδια σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπ’ αριθ.
168/3α/17.7.2003 απόφασης του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (Β’1042), σε
σύγχρονο γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών (GIS)
που υποστηρίζει και εξασφαλίζει την αποθήκευση των
δεδομένων με υψηλότερη χωρική ακρίβεια.
Άρθρο 2
Διαδικασία-Συνέπειες
1. Η μετάπτωση αφορά όλα τα γεωτεμάχια της κτηματολογικής βάσης, συμπεριλαμβανομένων των γεωτεμαχίων ειδικών εκτάσεων (δρόμοι, ρέματα). Κατά τη
συντέλεσή της δεν διενεργούνται χωρικές μεταβολές
και τα όρια των γεωτεμαχίων διατηρούνται ανέπαφα, με
εξαίρεση τα γεωτεμάχια ειδικών εκτάσεων, για τα οποία
συντελείται αυτόματη δημιουργία των πολυγώνων τους
και επέρχονται αυτοματοποιημένες τοπολογικές διορθώσεις και προσαρμογές των ορίων τους στο νέο αναβαθμισμένο γεωγραφικό σύστημα. Μετά την ολοκλήρωση
των ενεργειών του δεύτερου εδαφίου, πραγματοποιείται
η αντικατάσταση των γεωτεμαχίων των ειδικών εκτάσεων στην κτηματολογική βάση δεδομένων από τα νέα
δεδομένα που παρήχθησαν και επιτρέπεται η διενέργεια
χωρικών μεταβολών κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις
του ν. 2664/1998.
2. Διαφορές που προκύπτουν εκ της μετάπτωσης στην
τιμή του εμβαδού των γεωτεμαχίων ειδικών εκτάσεων,
τεκμαίρονται αποδεκτές σύμφωνα με τις τηρούμενες
τεχνικές προδιαγραφές της διαδικασίας μετάπτωσης.
3. Διαφορές που προκύπτουν εκ της μετάπτωσης στην
τιμή του εμβαδού των λοιπών γεωτεμαχίων, τεκμαίρονται αποδεκτές σύμφωνα με τις τηρούμενες τεχνικές
προδιαγραφές της διαδικασίας μετάπτωσης και της
εφαρμογής της στρογγυλοποίησης, οριζόμενες σε εύρος 0.01 τ.μ, όταν η στρογγυλοποίηση διενεργείται στο
δεύτερο δεκαδικό στοιχείο, έως 1 τ.μ. όταν η στρογγυλοποίηση διενεργείται στο μέτρο.
4. Αναφορά και μνεία για την ημεροχρονολογία εκάστης διενεργούμενης μετάπτωσης και των συνεπειών
των παραγράφων 2 και 3 περιέχονται στο απόσπασμα
του κτηματολογικού διαγράμματος που έχει καθοριστεί
με το άρθρο 1 της υπ’ αριθ. 168/3α/17-7-2003 απόφασης
του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων
Ελλάδας (Β’1042).
Άρθρο 3
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 18 Μαΐου 2017
Ο Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

Τεύχος Β’ 1763/22.05.2017

Αριθμ. 1288
(2)
Τροποποίηση της αριθ. 15523/30-8-2006 απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 178/2002,
852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
και εναρμόνιση της Οδηγίας 2004/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου»
(Β’1187/31.8.2006).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του ν. 1338/1983 (Φ.Ε.Κ. Α’ 34), όπως ισχύουν και
ιδίως των άρθρων 1 και 2 αυτού.
β. Του άρθρου 62 παρ. 2 του ν. 4235/2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή
της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς
των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»
(Α’32), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου
46 του ν. 4384/2016 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές
συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες
διατάξεις» (Α’78).
γ. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, όπως κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα» (Α’98).
2. Το π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου
Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων (Α’208).
3. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’210).
4. Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ.
178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, «για τον καθορισμό
των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για
τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για
την ασφάλεια των τροφίμων και τον καθορισμό των διαδικασιών σε θέματα ασφάλειας των τροφίμων».
5. Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ.
852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, «για την υγιεινή των
τροφίμων».

Τεύχος Β’ 1763/22.05.2017

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

6. Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ.
853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, «για τον καθορισμό
ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης».
7. Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ.
854/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, «για τον καθορισμό
ειδικών διατάξεων για την οργάνωση των επισήμων
ελέγχων στα προϊόντα ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο».
8. Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ.
882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, «για τη διενέργεια επισήμων ελέγχων της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία
περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες
για την υγεία και τη καλή διαβίωση των ζώων».
9. Την Οδηγία 2004/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004,
«για την κατάργηση ορισμένων οδηγιών σχετικών με
την υγιεινή των τροφίμων και τους υγειονομικούς όρους
για την παραγωγή και διάθεση στην αγορά ορισμένων
προϊόντων ζωικής προέλευσης που προορίζονται για
ανθρώπινη κατανάλωση και για την τροποποίηση των
Οδηγιών 89/662/ΕΚ και 92/118/ΕΟΚ του Συμβουλίου και
της Απόφασης 95/408/ΕΚ του Συμβουλίου».
10. Τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 1935/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης
Οκτωβρίου 2004, σχετικά με τα υλικά και αντικείμενα
που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα.
11. Τις διατάξεις του ν. 2741/1999 «Ενιαίος Φορέας
Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις»,
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 37 του ν. 3066/2002
(Φ.Ε.Κ. 252 Α’) και το άρθρο 11 του ν. 3438/2006 (Φ.Ε.Κ.
33 Α’) και ισχύει και ιδίως τις διατάξεις των άρθρων 1, 4
και 5 αυτού.
12. Το ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α’ 87), όπως ισχύει.
13. Την Υ200/21-11-2016 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ιωάννη Τσιρώνη»(ΦΕΚ Β 3755).
14. Την υπ’αριθ. Υ197/17-11-2016 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων» (Β’3722) όπως
ισχύει.
15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Τροποποίηση της αριθ. 15523/30-8-2006
απόφασης (Β’1187/31.8.2006)
Η αριθ. 15523/30-8-2006 απόφαση των Υπουργών
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β’1187/31.8.2006) τροποποιείται ως ακολούθως:
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1. Η παρ. 1 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Για την εφαρμογή των Κανονισμών του άρθρου 1
της παρούσας ως αρμόδια κεντρική αρχή για την οργάνωση των επίσημων ελέγχων, όπως αυτοί ορίζονται στην
παράγραφο 1 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ.
882/2004, νοείται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων δια των αρμόδιων, κατά περίπτωση, υπηρεσιών του και του εποπτευόμενου από αυτό Ενιαίου
Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ). Ο Ενιαίος Φορέας
Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), έχει την ευθύνη της οργάνωσης, συντονισμού και εποπτείας των επίσημων ελέγχων
στους τομείς των τροφίμων, όπως ορίζονται στον Καν.
178/2002 και των υλικών σε επαφή με τρόφιμα σε όλα τα
στάδια της αλυσίδας παρασκευής, μεταποίησης, διανομής και διάθεσης, σύμφωνα με τον ν. 2741/1999 (Α199).
2. Η παρ. 2 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. α) Η αρμοδιότητα του ΕΦΕΤ στον τομέα των τροφίμων ζωικής προέλευσης αφορά στις κάτωθι κατηγορίες
παραγωγικών εγκαταστάσεων και σε όλα τα στάδια διανομής και διάθεσης αυτών:
αα. Εγκαταστάσεις τεμαχισμού κρέατος.
ββ. Εγκαταστάσεις παραγωγής κιμά, παρασκευασμάτων κρέατος και μηχανικά διαχωρισμένου κρέατος.
γγ. Εγκαταστάσεις παραγωγής προϊόντων με βάση το
κρέας.
δδ. Εγκαταστάσεις παραγωγής μαγειρεμένων φαγητών από μη μεταποιημένη ζωική πρώτη ύλη με
δραστηριότητα μεταπώλησης.
εε. Εγκαταστάσεις παραγωγής τετηγμένου ζωικού λίπους και καταλοίπων ζωικών λιπών.
στστ. Εγκαταστάσεις επεξεργασίας στομάχων, ουροδόχων κύστεων, εντέρων.
ζζ. Εγκαταστάσεις παραγωγής ζελατίνης και κολλαγόνου.
ηη. Κέντρα συλλογής γάλακτος.
θθ. Εγκαταστάσεις επεξεργασίας γάλακτος.
ιι. Εγκαταστάσεις παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων.
ιαια. Εγκαταστάσεις παραγωγής παγωτού από νωπό
γάλα.
ιβιβ. Κέντρα συλλογής, ωοσκόπισης και συσκευασίας
αυγών.
ιγιγ. Εγκαταστάσεις παραγωγής προϊόντων αυγών.
ιδιδ. Εγκαταστάσεις συσκευασίας μελιού πέραν των
εγκαταστάσεων μελισσοκομίας.
ιειε. Εγκαταστάσεις μεταποίησης αλιευτικών προϊόντων.
ιστιστ. Πλοία εργοστάσια.
ιζιζ. Εγκαταστάσεις επεξεργασίας και παρασκευής σαλιγκαριών/ βατραχοπόδαρων.
ιηιη. Εγκαταστάσεις ανασυσκευασίας προϊόντων ζωικής προέλευσης.
ιθιθ. Ψυκτικές αποθήκες εναπόθεσης τροφίμων ζωικής
προέλευσης.
κκ. Αγορές χονδρικής πώλησης.
β) Ο ΕΦΕΤ στα τρόφιμα φυτικής προέλευσης έχει αρμοδιότητα μετά την πρωτογενή παραγωγή και την συσκευασία πρωτογενών προϊόντων.
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γ) Η αρμοδιότητα των υπηρεσιών του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αφορά: αα) στον
τομέα των τροφίμων ζωικής προέλευσης στις κατηγορίες παραγωγικών εγκαταστάσεων που αναφέρονται
στο π.δ. 79/2007 (Α’ 95), όπως ισχύει και ββ) στον τομέα
των τροφίμων φυτικής προέλευσης σε όλα τα στάδια της
πρωτογενούς παραγωγής, τυποποίησης και συσκευασίας των πρωτογενών προϊόντων.
3. Το άρθρο 4 καταργείται.
4. Τα άρθρα 5, 6, 7, 8 αντικαθίστανται ως ακολούθως:
«Άρθρο 5
Καταχώριση εγκαταστάσεων
1. Η υποχρέωση καταχώρισης αφορά α) σε όλες τις
εγκαταστάσεις επιχειρήσεων τροφίμων που εμπίπτουν
στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ.
852/2004, εξαιρουμένων των εγκαταστάσεων του
άρθρου 2, παραγράφου 2, περίπτωση α, για τις οποίες εφαρμόζεται το άρθρο 6 της παρούσας και β) στην
υποπερίπτωση ιδιδ της περίπτωσης α’ της παραγράφου
2 του άρθρου 2 της παρούσας.
2. Στην περίπτωση που υφίσταται υποχρέωση γνωστοποίησης, βάσει του νόμου 4442/2016, η υποχρέωση
καταχώρισης ικανοποιείται από την εν λόγω γνωστοποίηση.
Μέχρι να καταστεί πλήρως λειτουργικό το σύστημα
ΟΠΣ – ΑΔΕ που προβλέπεται από το ν. 4442/2016, οι
γνωστοποιήσεις κοινοποιούνται στον ΕΦΕΤ και στις αρμόδιες κατά περίπτωση αρχές από την αρμόδια για τη
γνωστοποίηση αρχή.
3. Οι εγκαταστάσεις του άρθρου 2 παράγραφος 2
περίπτωση α, υποπερίπτωση ιδιδ της παρούσας, τα
παρασκευαστήρια καταστημάτων λιανικής πώλησης
κρεάτων (υπουργική απόφαση αριθμ. 464/92592 ΦΕΚ
Β’2111/2014), οι εγκαταστάσεις ιδιοπαραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων στην κτηνοτροφική εκμετάλλευση
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κοινή υπουργική
απόφαση 3724/162303/ΦΕΚ 3438/τ.Β/22-12-2014, υποχρεούνται σε καταχώριση στην αρμόδια ΔΑΟΚ σύμφωνα
με τα ανά περίπτωση οριζόμενα.
Άρθρο 6
Έγκριση εγκαταστάσεων
1. Η απαίτηση έγκρισης αφορά τις εγκαταστάσεις τροφίμων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Καν. (ΕΚ)
853/2004, ή πρόσθετης Ενωσιακής Νομοθεσίας ή δυνάμει Εθνικού Δικαίου κατά τα οριζόμενα στο ν. 4442/2016.
2. Η απαίτηση έγκρισης στο πεδίο αρμοδιότητας του
ΕΦΕΤ, αφορά στις κατηγορίες εγκαταστάσεων που αναφέρονται στο άρθρο 2, παραγράφου 2, περίπτωση α
της παρούσας, εξαιρουμένων των εγκαταστάσεων της
υποπερ. ιδιδ της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 2 της
παρούσας.
3. Οι εγκαταστάσεις που απαιτούν έγκριση για σχετικές δραστηριότητες εγκρίνονται, εφόσον πληρούνται οι
σχετικές διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004,
του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 και άλλες συναφείς
απαιτήσεις της νομοθεσίας περί τροφίμων.
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4. Για κάθε εγκατάσταση του άρθρου 2, παραγράφου
2, περίπτωση α, για την οποία υφίσταται απαίτηση έγκρισης, μετά την ολοκλήρωση κατασκευής της μονάδας και
την εγκατάσταση του εξοπλισμού αυτής, υποβάλλεται
στην αρμόδια ΔΑΟΚ, όπου ευρίσκεται η εγκατάσταση,
αίτηση για έγκριση, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙI.
5. Η αίτηση, όπως προβλέπεται στο Παράρτημα ΙI, περιέχει τα εξής στοιχεία:
α) το ονοματεπώνυμο του φυσικού προσώπου ή την
επωνυμία του νομικού προσώπου, τη διεύθυνση κατοικίας του φυσικού προσώπου ή την έδρα του νομικού
προσώπου και το ΑΦΜ του φυσικού ή του νομικού προσώπου.,β) το εμπορικό σήμα της επιχείρησης τροφίμων,
εάν υπάρχει,
γ) τον τόπο εγκατάστασης της μονάδας,
δ) τη δραστηριότητα της επιχείρησης,
και συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) γενικό σχεδιάγραμμα (κάτοψη) των εγκαταστάσεων
με απεικόνιση και περιγραφή των χώρων και του βασικού εξοπλισμού.
β) ακριβή περιγραφή της δραστηριότητας με ιδιαίτερη
μνεία στην δυναμικότητα, στο είδος της πρώτης ύλης και
των τελικών προϊόντων.
γ) Με κάθε αίτηση συνυποβάλλονται τα αναγκαία κατά
περίπτωση έγγραφα από τα οποία προκύπτουν τα στοιχεία ταυτότητας του ενδιαφερόμενου και νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης της επιχείρησης. Νομιμοποιητικά στοιχεία της επιχείρησης του ενδιαφερόμενου που
τηρούνται στη βάση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου
(Γ.Ε.ΜΗ.), αναζητούνται αυτεπαγγέλτως.
6. α) Κάθε αίτηση έγκρισης εγκατάστασης, εξετάζεται
ως προς την πληρότητα των στοιχείων και των δικαιολογητικών της παραγράφου 5 από την αρμόδια ΔΑΟΚ
στην οποία υποβάλλεται.
β) Αν τα στοιχεία ή/και τα δικαιολογητικά της παρ. 5
είναι ελλιπή, η αρμόδια ΔΑΟΚ ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο σχετικά και τον καλεί μέσα σε δέκα (10) ημέρες
να συμπληρώσει τα στοιχεία ή/και να προσκομίσει τα
ελλείποντα δικαιολογητικά. Αν η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου παρέλθει άπρακτη, η αρμόδια ΔΑΟΚ
απορρίπτει την αίτηση του ενδιαφερομένου και τον ενημερώνει για τους λόγους απόρριψης της αίτησής του.
γ) Αν τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά της παρ. 2 είναι
πλήρη, κλιμάκιο τουλάχιστον δύο επισήμων κτηνιάτρων
πραγματοποιεί επιτόπιο έλεγχο στην εγκατάσταση, προκειμένου να διαπιστωθεί αν πληρούνται οι απαιτήσεις
της κείμενης εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας και εισηγείται στον προϊστάμενο της αρμόδιας ΔΑΟΚ για την
έγκριση ή μη της εγκατάστασης.
δ) Σε περίπτωση θετικής εισήγησης του κλιμακίου, ο
προϊστάμενος της αρμόδιας ΔΑΟΚ τη διαβιβάζει στη Αρμόδια Δ/νση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ε.Φ.Ε.Τ. εντός
τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της
αίτησης του ενδιαφερομένου.
ε) Σε περίπτωση αρνητικής εισήγησης του κλιμακίου,
ο προϊστάμενος της αρμόδιας ΔΑΟΚ απορρίπτει την αίτηση του ενδιαφερομένου και ενημερώνεται αμελλητί ο
ενδιαφερόμενος αναφορικά με τους λόγους απόρριψης
του αιτήματος.
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7. Η Αρμόδια Δ/νση της Κεντρικής Υπηρεσίας του
Ε.Φ.Ε.Τ λαμβάνοντας υπόψη:
α) τη θετική εισήγηση του κλιμακίου επισήμων κτηνιάτρων και το συμπληρωμένο ανάλογα με τη δραστηριότητα της επιχείρησης έντυπο ελέγχου και
β) τα αποτελέσματα του ελέγχου, σε περιπτώσεις που
κριθεί απαραίτητο να διενεργηθεί επιτόπιος έλεγχος
από τους κτηνιάτρους των Περιφερειακών Δ/νσεων
του ΕΦΕΤ ή της Αρμόδιας Δ/νσης της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΦΕΤ, χορηγεί τον αριθμό της έγκρισης των
εγκαταστάσεων, ή έγκρισης υπό όρους ή την παράταση
της υπό όρους έγκρισης ή την απόρριψη της έγκρισης
με κοινοποίηση στην επιχείρηση τροφίμων. Η χορήγηση ή μη αριθμού έγκρισης πραγματοποιείται εντός 30
ημερών από την παραλαβή της θετικής εισήγησης της
παραγράφου 6δ) του παρόντος άρθρου, από τη Δ/νση
της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ε.Φ.Ε.Τ.
8. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, ενημερώνονται
σχετικά οι αρμόδιες αρχές: Περιφερειακές Δ/νσεις του
ΕΦΕΤ, η ΔΑΟΚ, η αρχή αρμόδια για τη γνωστοποίηση
και ο ενδιαφερόμενος.
9. Η αναστολή ή ανάκληση του αριθμού έγκρισης κοινοποιείται αμελλητί στην αρμόδια για τη γνωστοποίηση
αρχή και συνεπάγεται αυτοδικαίως τη διακοπή της λειτουργίας της εγκατάστασης.
Αντίστοιχα, η για οποιοδήποτε λόγο διακοπή της λειτουργίας της εγκατάστασης γνωστοποιείται στην Κεντρική Υπηρεσία του ΕΦΕΤ για την αναστολή ή ανάκληση
του αριθμού έγκρισης.
10. Ο ΕΦΕΤ καταρτίζει και τηρεί κατάλογο εγκεκριμένων εγκαταστάσεων αρμοδιότητάς του, ο οποίος
ενημερώνεται σε τακτική βάση για κάθε επερχόμενη
μεταβολή.
11. Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
τηρείται ενιαίος εθνικός διαδικτυακός τόπος δημοσίευσης των καταλόγων των εγκεκριμένων εγκαταστάσεων
της χώρας, όπου κάθε υπόχρεη αρμόδια αρχή ενημερώνει σε τακτική βάση για κάθε επερχόμενη μεταβολή,
σύμφωνα με το πεδίο αρμοδιότητάς της.
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Άρθρο 7
Έγκριση υπό όρους
1. Αριθμός έγκρισης υπό όρους, χορηγείται από τον
ΕΦΕΤ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του Καν.
( ΕΚ) 854/2004.
Η χορήγηση του υπό όρους αριθμού έγκρισης, δεν
δύναται να έχει διάρκεια μεγαλύτερη των τριών (3) μηνών και μπορεί να παρατείνεται για περίοδο που δεν
υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες συνολικά.
2. Στην περίπτωση των πλοίων – εργοστασίων, η έγκριση υπό όρους δεν δύναται να έχει διάρκεια μεγαλύτερη
των έξι (6) μηνών και μπορεί να παρατείνεται για περίοδο
που δεν θα υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες συνολικά.
3. Σε περίπτωση μη χορήγησης παράτασης ή πλήρους
έγκρισης ισχύουν τα αναγραφόμενα στις παραγράφους
7, 8, 9 και 10 του άρθρου 6 της παρούσης.
Άρθρο 8
Μεταβολές
1. Δεν απαιτείται εκ νέου έγκριση εγκατάστασης, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας απόφασης, όταν
επέρχονται μεταβολές στην εγκατάσταση, οι οποίες δεν
θίγουν το υγειονομικό καθεστώς των εγκεκριμένων δραστηριοτήτων της.
Ως τέτοιες μεταβολές θεωρούνται: η αλλαγή επωνυμίας ή/και μεταβολή ιδιοκτησιακού καθεστώτος, η αλλαγή
της σύνθεσης της διοίκησης και των υπευθύνων κατά
το νόμο, η αλλαγή αριθμού φορολογικού μητρώου ή
στοιχείων ταυτότητας.
2. Οι ως άνω μεταβολές γνωστοποιούνται στην αρμόδια αρχή, εντός 30 ημερών αφότου επέλθουν.
3. Για την επέκταση, τον περιορισμό, ή τη διαφοροποίηση των εγκεκριμένων δραστηριοτήτων και κτιριακών εγκαταστάσεων μια εγκεκριμένης εγκατάστασης
εφαρμόζονται ανάλογα οι περί έγκρισης διατάξεις της
παρούσας απόφασης.»
5. Τα Παραρτήματα Ι, III, IV και V καταργούνται, ενώ
το Παράρτημα ΙΙ της κοινής υπουργικής απόφασης
15523/2006, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
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5. Τα Παραρτήματα Ι, III, IV και V καταργούνται, ενώ το Παράρτημα ΙΙ της ΚΥΑ 15523/2006,
αντικαθίσταται ως ακολούθως :
Παράρτημα ΙΙ
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
(Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 853/2004)
Μέρος 1- Στοιχεία εγκατάστασης
Επωνυμία
ή
Εμπορικό σήμα
ΑΦΜ
Όνομα Υπευθύνου
Εγκατάστασης
Ταχυδρομική
διεύθυνση
Τηλέφωνο
Fax
Ηλεκτρονική
Διεύθυνση
Μέρος 2- Δραστηριότητα εγκατάστασης για την οποία απαιτείται έγκριση
Τεμαχισμός κρέατος
Παραγωγή κιμά, παρασκευασμάτων κρέατος
Παραγωγή Μηχανικά Διαχωρισμένου Κρέατος
Παραγωγή προϊόντων με βάση το κρέας
Παραγωγή Μαγειρεμένων Φαγητών από μη μεταποιημένη ζωική πρώτη ύλη με
δραστηριότητα μεταπώλησης
Παραγωγή τετηγμένων ζωικών λιπών & καταλοίπων ζωικών υλών
Επεξεργασία στομάχων, ουροδόχων κύστεων, εντέρων
Παραγωγή, επεξεργασία ζελατίνης, κολλαγόνου
Κέντρα συλλογής γάλακτος
Επεξεργασία γάλακτος
Παραγωγή γαλακτοκομικών Προϊόντων
Παραγωγή παγωτού από νωπό γάλα
Κέντρα συλλογής, ωοσκόπισης και συσκευασίας αυγών
Παραγωγής Προϊόντων Αυγού
Mεταποίηση αλιευτικών Προϊόντων
Πλοία Εργοστάσια
Επεξεργασία & παρασκευή σαλιγκαριών/ βατραχοπόδαρων
Ανασυσκευασία Προϊόντων Ζωικής Προέλευσης
Ψυκτικές Αποθήκες Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης
Αγορές χονδρικής πώλησης
Μέρος 3- Επισυναπτόμενα δικαιολογητικά
1. Κάτοψη εγκατάστασης/γενικό σχεδιάγραμμα
2. Ακριβής περιγραφή δραστηριότητας

Παρατηρήσεις
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………
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Άρθρο 2
Καταργούμενες διατάξεις
1. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, καταργείται η αριθμ. 088/2006 κοινή υπουργική απόφαση
«Ορισμός κεντρικών αρμοδίων αρχών για την οργάνωση
επισήμων ελέγχων κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων του
Κανονισμού (ΕΚ) 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29 Απριλίου 2004, καθώς και
των κανονισμών 852/2004, 853/2004 και 854/2004 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.» (Β’175).
2. Όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά
στην ως άνω καταργούμενη απόφαση νοείται ως αναφορά στην παρούσα.
Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 19η
Ιουνίου 2017.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Μαΐου 2017
Οι Υπουργοί
Εσωτερικών

Οικονομίας και Ανάπτυξης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομίας και Ανάπτυξης

Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Αναπληρωτής Υπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ
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Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας
της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο
το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών
αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για
τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.
Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση
- Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
- Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.
Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την
πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε
στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συνδρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την
πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του
Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr
Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

*02017632205170008*

