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ΘΕΜΑ: «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την 
εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1249/2008 της 
Επιτροπής και της αριθ. 2010/642/ΕΕ απόφασης της Επιτροπής σχετικά με την 
ταξινόμηση των σφάγιων χοίρων και την κοινοποίηση των σχετικών τιμών» 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ  

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις: 

α) Του άρθρου 33 παρ. 1, 2 και 3 του ν. 2538/1997 «Τροποποίηση της κείμενης 
νομοθεσίας για τα γεωργικά και κτηνιατρικά φάρμακα, ρύθμιση χρεών 
συνεταιριστικών οργανώσεων και άλλες διαταξεις» (Α΄242), οπως  η παρ. 3 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 33 του ν. 3147/2003 «Ρύθμιση θεμάτων 
αγροτικής γης, επίλυση ζητημάτων αποκατασταθέντων και αποκαθισταμένων 
κτηνοτροφων και αλλες διαταξεις (Α΄135). 
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).  
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 
οργανα» (Α΄98). 

2. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013 «για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των 
αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 
922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του 
Συμβουλίου» (ΕΕ L 347, 20-12-2013, σ. 671), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  
3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1249/2008 της Επιτροπής, της 10ης Δεκεμβρίου 2008, 
«για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων για την εφαρμογή των κοινοτικών 
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κλιμάκων κατάταξης των σφάγιων βοοειδών, χοίρων και προβάτων καθώς και για την 
κοινοποίηση των σχετικών τιμών» (ΕΕ L 337, 16-12-2008, σ.3), όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει. 
4. Την αριθ. 2010/642/ΕΕ απόφαση της Επιτροπής, της 25ης Οκτωβρίου 2010, «για την 
έγκριση μεθόδων ταξινόμησης σφαγίων χοίρων στην Ελλάδα» (ΕΕ L 280, 26-10-2010, 
σ.60), όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 2013/437/ΕΕ εκτελεστική απόφαση της 
Επιτροπής, της 14ης Αυγούστου 2013, «για την τροποποίηση της απόφασης 
2010/642/ΕΕ για την έγκριση μεθόδων ταξινόμησης σφαγίων χοίρων στην Ελλάδα και 
για την κατάργηση της απόφασης 89/449/ΕΟΚ για την έγκριση μεθόδων ταξινόμησης 
σφαγίων χοίρων στην Ελλάδα» (ΕΕ L 220, 17-8-2013, σ.49).  
5. Την αριθμ. Υ26/6-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάρκο Μπόλαρη» (Β΄ 
2144/6-10-2015). 
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 

     Αποφασίζουμε 
 

Άρθρο 1  
Σκοπός- Ορισμοί  

1. Σκοπός της απόφασης αυτής είναι:  
α) ο καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή 
του μέρους Β του Παραρτήματος IV του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των άρθρων 20 παρ. 2 περ. 
α΄ και β΄, 21 παρ. 3, 22 παρ. 2, 24, 25, 26 παρ. 1, 27 παρ. 1, 36 και 39 του 
Κανονισμού (EK) αριθ. 1249/2008 της Επιτροπής, όπως ισχύει και 
β) ο καθορισμός μέτρων εφαρμογής της αριθ. 2010/642/ΕΕ απόφασης της 
Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 2013/437/ΕΕ εκτελεστική 
απόφαση της Επιτροπής, 

σχετικά με τα όργανα και τις μεθόδους ταξινόμησης και κατάταξης των σφάγιων 
χοίρων, τη σήμανση και τη ζύγισή τους, την ενημέρωση των παραγωγών, τους 
ελέγχους, τις κυρώσεις, την κοινοποίηση των σχετικών τιμών και τα σφαγεία τα οποία 
δεν υποχρεούνται να εφαρμόζουν την κατάταξη σύμφωνα με την ενωσιακή κλίμακα 
ταξινόμησης. 
2. Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 

α) «σφάγιο»: το σώμα του σφαγμένου χοίρου, αφαιματωμένο και 
εκσπλαχνισμένο, ολόκληρο ή τεμαχισμένο κατά μήκος της διάμεσης γραμμής, 
όπως ορίζεται στο τμήμα Ι του μέρους Β του Παραρτήματος ΙV του Κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1308/2013.  
β) «σφάγιο μαδητού τύπου»: το σφάγιο χοίρου που παρουσιάζεται σύμφωνα με 
το τμήμα III του μέρους Β του Παραρτήματος ΙV του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1308/2013, ήτοι χωρίς τη γλώσσα, τις τρίχες, τις οπλές, τα γεννητικά όργανα, 
το περινεφρικό λίπος, τα νεφρά και το διάφραγμα. 
γ) «σφάγιο γδαρτού τύπου»: το σφάγιο χοίρου που παρουσιάζεται κατά 
παρέκκλιση από την τυποποιημένη παρουσίαση του τμήματος III του μέρους Β 
του Παραρτήματος IV του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 και σύμφωνα με 
το άρθρο 2 της αριθ. 2010/642/ΕΕ απόφασης της Επιτροπής, ήτοι χωρίς το 
δέρμα, το οποίο έχει αφαιρεθεί με ομοιόμορφο τρόπο, χωρίς τη γλώσσα, τις 
οπλές, τα γεννητικά όργανα, το περινεφρικό λίπος, τα νεφρά και το διάφραγμα. 
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Άρθρο 2 
Αρμόδιες αρχές 

1. Η Διεύθυνση Κτηνοτροφικών Υποδομών και Μεταποίησης Ζωικών Προϊόντων της 
Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Ζωικής Παραγωγής και Κτηνιατρικής του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (εφεξής αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠΑΑΤ) ορίζεται 
ως αρμόδια αρχή για: 

α) την παρακολούθηση της ορθής διεξαγωγής των ελέγχων του άρθρου 7,  

β) τον συντονισμό των εκπαιδεύσεων από τα Τμήματα ή Γραφεία Σχολής 
Επαγγελμάτων Κρέατος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
για την απόκτηση βεβαίωσης εκπαίδευσης στην ταξινόμηση σφάγιων χοίρων 
των κλιμακίων ελέγχου της παρ. 3 του άρθρου 7,  

γ) τη διενέργεια έκτακτων ελέγχων για τη διαπίστωση της ορθής κατάταξης, 
ζύγισης και σήμανσης των σφάγιων χοίρων και για τον έλεγχο των τιμών 
σύμφωνα με την κατάταξη των σφάγιων, 

δ) την εισήγηση στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την 
επιβολή των διοικητικών προστίμων του άρθρου 8.  

2. Η Διεύθυνση Διαχείρισης Ζωικών Γενετικών Πόρων και Συστημάτων Εκτροφής 
Ζώων της Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Ζωικής Παραγωγής και Κτηνιατρικής του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ορίζεται ως αρμόδια αρχή για την 
κοινοποίηση στην Επιτροπή των τιμών των άρθρων 27 παρ. 1 και 36 του Κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1249/2008. 
 

Άρθρο 3 
Ζύγιση, κατάταξη και σήμανση των σφάγιων  

1. α) Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 21 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1249/2008,  τα σφάγια κατατάσσονται με την ενωσιακή κλίμακα ταξινόμησης, κατά τη 
ζύγιση, η οποία πραγματοποιείται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 22 του ίδιου ως 
άνω Κανονισμού. Για την εφαρμογή του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 22 
του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1249/2008, σε περίπτωση που σε κάποιο σφαγείο δεν 
μπορεί να τηρηθεί η προθεσμία των 45 λεπτών μεταξύ της σφαγής και του ζυγίσματος 
του χοίρου, το ποσοστό του 2% μειώνεται κατά 0,1 μονάδα ανά τέταρτο ή μέρος του 
τετάρτου της ώρας που διανύεται.  
β) Το μετρούμενο βάρος θερμού σφάγιου γδαρτού τύπου μετατρέπεται στο αντίστοιχο 
βάρος σφάγιου μαδητού τύπου, σύμφωνα με τον τύπο που ορίζεται στο άρθρο 2 της 
αριθ. 2010/642/ΕΕ απόφασης της Επιτροπής.  
γ) Τα σφαγια εχουν την παρουσιαση των περ. β΄ η γ΄ της παρ. 2 του αρθρου 1.   
2. Όλα τα εγκεκριμένα σφαγεία της Χώρας τα οποία διαθέτουν γραμμή σφαγής 
χοιρινών και σφάζουν τουλάχιστον εκατόν πενήντα (150) χοίρους εβδομαδιαίως σε 
ετήσια βάση, υποχρεούνται στην κατάταξη όλων των σφάγιων χοίρων εκτός εκείνων 
που έχουν χρησιμοποιηθεί για αναπαραγωγή σύμφωνα με την ενωσιακή κλίμακα 
ταξινόμησης SEUROP του Παραρτήματος IV του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 
(εφεξής ενωσιακή κλίμακα ταξινόμησης).  
3. Σε εφαρμογή των περ. α΄ και β΄ της παρ. 2 του αρθρου 20 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.  
1249/2008, δεν υποχρεούνται να εφαρμόζουν την ενωσιακή κλίμακα ταξινόμησης: 
α) τα εγκεκριμένα σφαγεία που σφάζουν λιγότερους από εκατόν πενήντα (150) 
χοίρους εβδομαδιαίως σε ετήσια βάση και  
β) τα σφαγεία που σφάζουν μόνο χοίρους που έχουν γεννηθεί και εκτραφεί στις δικές 
τους εγκαταστάσεις και τεμαχίζουν όλα τα σφάγια.  
4. Τα σφαγεία της παρ. 2 (εφεξής σφαγεία), υποχρεούνται να διαθέτουν τα όργανα 
ταξινόμησης και να ακολουθούν μία εκ των εγκεκριμένων μεθόδων κατάταξης των 
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σφάγιων χοίρων της παρ. 5, κατά περίπτωση. 
5. α) Η ταξινόμηση των σφάγιων μαδητού τύπου γίνεται με το όργανο «OptiScan-TP» 
της παρ. 2 του Μέρους Ι του Παραρτήματος της αριθ. 2010/642/ΕΕ απόφασης, όπως 
ισχύει, και σύμφωνα με τις μεθόδους εκτίμησης της περ. 3α΄ της παρ. 3 του Μέρους Ι 
του ιδίου ως άνω Παραρτήματος. 

 β) Η ταξινόμηση των σφάγιων γδαρτού τύπου γίνεται:  
βα) με το όργανο «OptiScan-TP» της παρ. 2 του Μέρους Ι του Παραρτήματος της 
αριθ. 2010/642/ΕΕ απόφασης, όπως ισχύει, και σύμφωνα με τις μεθόδους 
εκτίμησης της περ. 3β της παρ. 3 του Μέρους Ι του ιδίου ως άνω Παραρτήματος, 
ή 
ββ) με το όργανο «Hennessy Grading Probe (HGP 4)» της παρ. 2 του Μέρους ΙΙ 
του Παραρτήματος της αριθ. 2010/642/ΕΕ απόφασης, όπως ισχύει, και 
σύμφωνα με τις μεθόδους εκτίμησης της παρ. 3 του Μέρους ΙΙ του ιδίου ως άνω 
Παραρτήματος. 

6. Η ταξινόμηση των μη ταξινομημένων σφάγιων λόγω τεχνικού προβλήματος των 
οργάνων της παρ. 5 γίνεται εντός της ίδιας ημέρας σφαγής και μόνο για ειδικούς 
τεχνικούς λόγους μέχρι και την επόμενη ημέρα της ημέρας σφαγής. 
7. Αμέσως μετά την κατάταξή τους,  τα σφάγια σημαίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 3 του άρθρου 21 του Καν. (ΕΚ) αριθ. 1249/2008. Όταν το σφάγιο τεμαχίζεται 
στη μέση, η σήμανση γίνεται και στα δύο ημιμόρια.   
 
 

Άρθρο 4 
Παρακολούθηση κατάταξης και καταγραφής σφάγιων 

1. Με ευθύνη των υπευθύνων των σφαγείων εξασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία των 
συσκευών μέτρησης που χρησιμοποιούνται για την κατάταξη, ζύγιση και σήμανση των 
σφάγιων χοίρων.  
2. α) Σε καθημερινή βάση πριν την έναρξη της κατάταξης των σφάγιων χοίρων, ο 
ταξινομητής του σφαγείου πραγματοποιεί επαλήθευση της βαθμονόμησης των 
οργάνων ταξινόμησης της παρ. 4 του άρθρου 3 σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης της 
κατασκευάστριας εταιρίας και εξακριβώνει την ορθή τους λειτουργία.  
β) Με ευθύνη των υπευθύνων των σφαγείων τηρείται αρχείο καταγραφής των 
καθημερινών επαληθεύσεων των οργάνων ταξινόμησης για σφαγές που έγιναν σε 
προηγούμενο διάστημα έως ενός έτους. Το αρχείο αυτό περιλαμβάνει την ημερομηνία 
επαλήθευσης, την ώρα επαλήθευσης, το ονοματεπώνυμο του ταξινομητή που 
διενήργησε την επαλήθευση, την ορθή ή μη λειτουργία του οργάνου και τυχόν 
παρατηρήσεις του ταξινομητή. 
3. Στην περίπτωση που το σφαγείο δεν είναι σε θέση να εκτελέσει την κατάταξη λόγω 
μη αναμενόμενου τεχνικού προβλήματος του οργάνου ταξινόμησης, ειδοποιεί εντός της 
ημέρας την οικεία Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (εφεξής οικείες 
ΔΑΟΚ) για τη φύση του προβλήματος και την ακριβή ημερομηνία και ώρα έναρξής του. 
Ο υπεύθυνος του σφαγείου ενημερωνει σχετικα το αρχειο καταγραφης της περ. β΄ της 
παρ. 2 και διατηρεί όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με τη δυσλειτουργία της 
διαδικασίας της κατάταξης των σφάγιων χοίρων για ένα τουλάχιστον έτος. 
 

Άρθρο 5 
Ενημέρωση για την κατάταξη των σφάγιων  

Τα σφαγεία ενημερώνουν τον, παραγωγό ή έμπορο, προμηθευτή του ζώου, ή το φυσικό 
ή νομικό πρόσωπο που δίνει την εντολή στο σφαγείο για τη σφαγή των ζώων, σχετικά 
με το βάρος ανά σφάγιο και αν αυτό αφορά το ζεστό ή το κρύο σφάγιο, την 
παρουσίασή του, την κατάταξή του με βάση την ταξινόμηση και το όργανο με το οποίο 
έγινε η κατάταξη. Η ενημέρωση του προηγούμενου εδαφίου πραγματοποιείται 
εγγράφως ή ηλεκτρονικά, μέσω του τιμολογίου αγοράς ή του δελτίου παροχής 
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υπηρεσιών του σφαγείου ή με αντίγραφο της σχετικής σελίδας του βιβλίου σφαγών ή 
με ένα παραστατικό που συνοδεύει το τιμολόγιο.  

Άρθρο 6 
Κοινοποίηση τιμών και τιμή αγοράς 

1. Τα σφαγεία στις περιοχές των οποίων λειτουργούν οι αντιπροσωπευτικές αγορές 
σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 908/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 168, 21-6-2006, 
σ.11), όπως κάθε φορά ισχύει, συμπληρώνουν και αποστέλλουν, εγγράφως ή με 
ηλεκτρονικά μέσα, σε εβδομαδιαία βάση, κάθε επόμενη Δευτέρα μεσημέρι, στις οικείες 
ΔΑΟΚ, τα στοιχεία που διαπιστώνονται από την Δευτέρα μέχρι την Κυριακή της 
προηγούμενης εβδομάδας σύμφωνα με το Υπόδειγμα 1 του άρθρου 10.  
2. Οι οικείες ΔΑΟΚ στις οποίες υπάγονται οι αντίστοιχες αντιπροσωπευτικές αγορές, 
μετά από στάθμιση των τιμών όπου αυτό απαιτείται, αποστέλλουν στη Διεύθυνση 
Διαχείρισης Ζωικών Γενετικών Πόρων και Συστημάτων Εκτροφής Ζώων, σε 
εβδομαδιαία βάση, κάθε επόμενη Τρίτη μεσημέρι: 

α) την τιμή ανά εκατό κιλά (100 kg) κρύου σφάγιου χοίρου ταξινομημένου με 
βάση την ενωσιακή κλίμακα ταξινόμησης, καθώς και το συνολικό βάρος 
ταξινομημένων ανά κατηγορία σφάγιων και  
β) την τιμή χοιριδίων βάρους έως είκοσι κιλά (20 Kg), εφόσον ακολουθείται η 
συγκεκριμένη πρακτική στο σφαγείο, 

σύμφωνα με το Υπόδειγμα 2 του άρθρου 10.  
3. Η Διεύθυνση Διαχείρισης Ζωικών Γενετικών Πόρων και Συστημάτων Εκτροφής 
Ζώων υπολογίζει την τιμή αγοράς βάσει των στοιχείων της παρ. 2 του παρόντος 
άρθρου και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 25 του Κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1249/2008, και την κοινοποιεί στην Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 27 παρ. 1 και 36 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1249/2008.  
4. Η τιμή της παρ. 2 αντιπροσωπεύει την τιμή του παραγωγού στην περίπτωση που η 
διακίνηση στο σφαγείο γίνεται από τον ίδιο. Σε περίπτωση που η διακίνηση στο 
σφαγείο γίνεται από τον έμπορο ή το σφαγείο, προστίθεται στην τιμή και το κόστος 
μεταφοράς. Και στις δύο περιπτώσεις η τιμή είναι απαλλαγμένη από τον Φόρο 
Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.).  
 
 

Άρθρο 7 
Έλεγχοι 

1. Για την εφαρμογή του άρθρου 24 του Κανονισμού (ΕΚ) 1249/2008, ο έλεγχος της 
κατάταξης, της ζύγισης και της σήμανσης των σφάγιων χοίρων, των τιμών σύμφωνα 
με την κατάταξη των σφάγιων καθώς και ο έλεγχος της ενημέρωσης της ταξινόμησης 
σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 5 της παρούσας απόφασης, πραγματοποιείται 
χωρίς προειδοποίηση τουλάχιστον δύο (2) φορές ανά τρίμηνο, σε όλα τα σφαγεία που 
σφάζουν τουλάχιστον διακόσιους (200) χοίρους ανά εβδομάδα σε ετήσια βάση, από τα 
κλιμάκια ελέγχου της παρ. 3 του παρόντος άρθρου. Κάθε έλεγχος πραγματοποιείται σε 
τουλάχιστον είκοσι (20) σφάγια με τυχαία επιλογή.  
2. Για την εφαρμογή του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 24 του Κανονισμού 
(ΕΚ) 1249/2008, ο έλεγχος της κατάταξης, της ζύγισης και της σήμανσης των σφάγιων 
χοίρων, των τιμών σύμφωνα με την κατάταξη των σφάγιων καθώς και ο έλεγχος της 
ενημέρωσης της ταξινόμησης σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 5 της παρούσας 
απόφασης, πραγματοποιείται χωρίς προειδοποίηση τουλάχιστον μία (1) φορά ανά 
τέσσερις (4) μήνες σε όλα τα σφαγεία που σφάζουν από εκατόν πενήντα (150) έως 
διακόσιους (200) χοίρους ανά εβδομάδα σε ετήσια βάση, από τα κλιμάκια ελέγχου της 
παρ. 3 του παρόντος άρθρου. Κάθε έλεγχος πραγματοποιείται σε τουλάχιστον δέκα 
(10) σφάγια με τυχαία επιλογή.  
3. α) Συστήνονται σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα διμελή κλιμάκια 
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ελέγχου, αποτελούμενα από υπαλλήλους του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών ή ΤΕ 
Τεχνολόγων Γεωπονίας ή ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων της οικείας ΔΑΟΚ, κατόχους 
βεβαίωσης εκπαίδευσης στην ταξινόμηση σφάγιων χοίρων από Τμήμα ή Γραφείο 
Σχολής Επαγγελμάτων Κρέατος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ. 126/2000, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχυει (Α΄111). Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη ορίζονται τα τακτικά και 
αναπληρωματικά μέλη καθώς και ο επικεφαλής του κλιμακίου ελέγχου.  
β) Η αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠΑΑΤ ειδοποιεί εγγράφως τις ΔΑΟΚ να της 
γνωστοποιήσουν τα ονόματα των υπαλλήλων της περ. α΄ και ενημερώνει τα οικεία 
Τμήματα και Γραφεία των Σχολών Επαγγελμάτων Κρέατος του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, για τις εκπαιδευτικές ανάγκες των ΔΑΟΚ. Εντός δύο (2) 
μηνών από την ενημέρωση του προηγούμενου εδαφίου, τα Τμήματα και Γραφεία των 
Σχολών Επαγγελμάτων Κρέατος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
ολοκληρώνουν τουλάχιστον μία (1) εκπαίδευση υπαλλήλων των ΔΑΟΚ, υπό τον 
συντονισμό της αρμόδιας Διεύθυνσης του ΥΠΑΑΤ. 
4. α) Μετά τη διενέργεια του ελέγχου, το αρμόδιο κλιμάκιο συντάσσει σχετική έκθεση 
ελέγχου στην οποία αναγράφονται τα ευρήματα του ελέγχου. Η έκθεση συντάσσεται 
σε τρία (3) αντίγραφα, σύμφωνα με το Υπόδειγμα 3 του άρθρου 10, ένα εκ των οποίων 
αποστέλλεται στην αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠΑΑΤ, ένα τηρείται στο αρχείο της 
οικείας ΔΑΟΚ και ένα παραμένει στο σφαγείο και επιδίδεται με αποδεικτικό στον 
εκπρόσωπο  αυτού.  
β) Όταν από τον έλεγχο διαπιστωθεί παράβαση, στην έκθεση ελέγχου αναφέρεται το 
είδος αυτής, καθώς και: 

αα) οι προθεσμίες των παρ. 1 και 2 του άρθρου 8 εντός των οποίων ο 
ελεγχόμενος οφείλει να συμμορφωθεί και η δυνατότητά του να υποβάλει 
εγγράφως τις απόψεις του εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από το πέρας 
των προθεσμιών των παρ. 1 και 2 του άρθρου 8 και τη διενέργεια του 
επανελέγχου και σε κάθε περίπτωση πριν την επιβολή του προστίμου ή 
ββ) η δυνατότητα του ελεγχόμενου να υποβάλει εγγράφως τις απόψεις του 
εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την επίδοση σε αυτόν της έκθεσης 
ελέγχου, στην οποία αναφέρονται μια ή περισσότερες παραβάσεις της παρ. 4 
του άρθρου 8.  

5. Το σφαγείο παρέχει στα κλιμάκια ελέγχου όλα τα αναγκαία έντυπα και ιδίως τα 
έντυπα διακίνησης, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία που κρίνεται αναγκαία από τα 
όργανα ελέγχου για την άσκηση των καθηκόντων τους.  
6. Η αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠΑΑΤ διεξάγει έκτακτους ελέγχους, όταν το κρίνει 
αναγκαίο, για τη διαπίστωση της ορθής κατάταξης, ζύγισης και σήμανσης των 
σφάγιων χοίρων και για τον έλεγχο των τιμών σύμφωνα με την κατάταξη των 
σφάγιων.  Τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών με τυχόν προτεινόμενα μέτρα 
βελτίωσης, κοινοποιούνται στους ενδιαφερόμενους φορείς και ιδίως στα σφαγεία και 
στις οικείες ΔΑΟΚ. 

Άρθρο 8 
Διοικητικές κυρώσεις και διοικητικά μέτρα συμμόρφωσης 

1. α) Τα σφαγεία που δεν διαθέτουν το εγκεκριμένο όργανο ταξινόμησης των παρ. 4 
και 5 του άρθρου 3 ή το διαθέτουν αλλά δεν το χρησιμοποιούν και διακινούν ή 
διαθέτουν χοίρειο κρέας χωρίς την προηγούμενη κατάταξή του, ενημερώνονται 
εγγράφως από το κλιμάκιο ελέγχου για την υποχρέωση συμμόρφωσής τους εντός 
προθεσμίας δύο (2) μηνών από τη διαπίστωση της παράβασης.  
β) Μετά το πέρας της προθεσμιας της περ. α΄ διενεργειται υποχρεωτικος επανελεγχος 
και αν διαπιστωθεί μη συμμόρφωση, επιβάλλεται στο σφαγείο πρόστιμο ύψους τριών 
χιλιάδων (3.000) ευρώ και το κλιμάκιο ελέγχου ενημερώνει εγγράφως το σφαγείο για 
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την υποχρέωση συμμόρφωσης εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την επιβολή του 
ανωτέρω προστίμου.  
γ) Μετα το περας της προθεσμιας της περ. β΄ διενεργειται υποχρεωτικος επανελεγχος 
και αν διαπιστωθεί μη συμμόρφωση, επιβάλλεται στο σφαγείο πρόστιμο ύψους πέντε 
χιλιάδων (5.000) ευρώ. 
2. Αν μετά τη διενέργεια των ελέγχων του άρθρου 7 διαπιστωθεί: 
α) ποσοστό μέχρι και 5% εσφαλμένων κατατάξεων επί του συνόλου, με ελάχιστο την 
εσφαλμένη κατάταξη σε ένα ολόκληρο σφάγιο, γίνονται οι κατάλληλες συστάσεις από 
το κλιμάκιο ελέγχου στον υπάλληλο του σφαγείου που πραγματοποιεί την ταξινόμηση,  
β) ποσοστό άνω του 5% έως και 10% εσφαλμένων κατατάξεων επί του συνόλου, 
γίνονται οι κατάλληλες συστάσεις από το κλιμάκιο ελέγχου στον υπάλληλο του 
σφαγείου που πραγματοποιεί την ταξινόμηση και ζητείται εγγράφως από το σφαγείο  
να συμμορφωθεί μέσα σε καθορισμένη χρονική προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες. Μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας διενεργείται 
υποχρεωτικός επανέλεγχος και αν διαπιστωθεί μη συμμόρφωση στις συστάσεις, 
επιβάλλεται πρόστιμο αξίας δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ. 
γ) ποσοστό άνω του 10% εσφαλμένων κατατάξεων, γίνονται οι κατάλληλες συστάσεις 
από το κλιμάκιο ελέγχου στον υπάλληλο του σφαγείου που πραγματοποιεί την 
ταξινόμηση και ζητείται εγγράφως από το σφαγείο να συμμορφωθεί μέσα σε 
καθορισμένη χρονική προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες. 
Μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας διενεργείται υποχρεωτικός επανέλεγχος και 
αν διαπιστωθεί:  

αα) ποσοστό άνω του 5% έως και 10% εσφαλμένων κατατάξεων επί του 
συνόλου, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ,  
ββ) ποσοστό άνω του 10% εσφαλμένων κατατάξεων επί του συνόλου, 
επιβάλλεται πρόστιμο ύψους τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ και το κλιμάκιο 
ελέγχου ενημερώνει εγγράφως το σφαγείο πως ο υπάλληλος του σφαγείου που 
πραγματοποιεί την ταξινόμηση συστήνεται να προβεί σε εκπαίδευση από Τμήμα 
ή Γραφείο Σχολής Επαγγελμάτων Κρέατος του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

3. Αν λόγω μη αναμενόμενου τεχνικού προβλήματος του οργάνου ταξινόμησης, δεν 
έχουν ταξινομηθεί, κάποια σφάγια, δεν καταλογίζεται παράβαση στο σφαγείο, εφόσον 
από το αρχείο του άρθρου 4 αποδεικνύεται ότι έχει ακολουθηθεί η διαδικασία της παρ. 
3 του ιδίου ως άνω άρθρου. 
4. Επιβάλλεται πρόστιμο από πεντακόσια (500) έως έξι χιλιάδες (6.000) όταν:  
α) Η παρουσίαση των σφάγιων κατά την ταξινόμηση είναι διαφορετική από αυτήν που 
προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 3. 
β) Δεν υπάρχει σήμανση σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 3. 
γ) Η σήμανση δεν φέρει τα αληθή στοιχεία ταξινόμησης στα ημιμόρια σφαγίων 
σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 3.  
γ) Το μέγεθος των γραμμάτων ή των ψηφίων της σήμανσης, το σημείο πάνω στο 
ημιμόριο στο οποίο γίνεται η σήμανση, καθώς και η ανθεκτικότητα της ετικέτας δεν 
είναι σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 3. 
δ) Τα σφάγια χοίρων ζυγίζονται κατά παράβαση της παρ. 6 του άρθρου 3.  
ε) Δεν τηρείται αρχείο ή τα στοιχεία αυτού είναι λανθασμένα ή ελλιπή κατά παράβαση 
της παρ. 2 περ. β΄ και της παρ. 3 του άρθρου 4.  
στ) Τα σφαγεία δεν ενημερώνουν ή ενημερώνουν λανθασμένα ή ελλιπώς κατά 
παράβαση του άρθρου 5. 
ζ) Υπάρχει άρνηση ή παρεμπόδιση του ελέγχου στο σφαγείο, εξαπάτηση του κλιμακίου 
ελέγχου ως προς τα εξεταζόμενα έγγραφα του σφαγείου ή παράλειψη παροχής 
πληροφοριών.  
5. Σε περίπτωση υποτροπής των παραβάσεων των παρ. 1 περ. γ΄, 2 περ. β΄ και γ΄ και 3, 
η οποία νοείται ως η διαπίστωση της ίδια παράβασης από το ίδιο πρόσωπο μέσα σε 
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διάστημα τριών (3) ετών από την έκδοση της προηγούμενης απόφασης επιβολής της 
διοικητικής κύρωσης, τότε τα προβλεπόμενα πρόστιμα των ιδίων ως άνω 
παραγράφων διπλασιάζονται.  
6. Για τον καθορισμό του ύψους του συνολικού διοικητικού προστίμου ανά έκθεση 
ελέγχου σε ένα σφαγείο, λαμβάνεται σωρευτικά υπόψη η σοβαρότητα της παράβασης, 
ο αριθμός των παραβάσεων ανά έκθεση ελέγχου και οι υποτροπές.  
7. Τα διοικητικά πρόστιμα του παρόντος άρθρου επιβάλλονται με απόφαση του 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά από εισήγηση της αρμόδιας 
Διεύθυνσης του ΥΠΑΑΤ σύμφωνα με την έκθεση ελέγχου της παρ. 4 του άρθρου 7. Η 
απόφαση επιβολής προστίμου κοινοποιείται στο σφαγείο με αποδεικτικό επίδοσης.  

Άρθρο 9 
Ενστάσεις 

1. Εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της 
απόφασης επιβολής προστίμου του άρθρου 8, ο υπεύθυνος του σφαγείου δύναται να 
υποβάλει ένσταση κατά αυτής στην αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠΑΑΤ.  
2. Οι ενστάσεις εξετάζονται από επιτροπή που ορίζεται για το σκοπό αυτό με απόφαση 
του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης 
Κτηνοτροφικών Υποδομών και Μεταποίησης Ζωικών Προϊόντων του ΥΠΑΑΤ. 
3. Η επιτροπή εξετάζει νόμω και ουσία την ένσταση. Η απόφαση της επιτροπής είναι 
οριστική, ανέκκλητη και εκτελεστή και κοινοποιείται στο σφαγείο με αποδεικτικό 
επίδοσης ή με συστημένη επιστολή.  
4. Τα πρόστιμα που επιβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 8 και το παρόν άρθρο, 
βεβαιώνονται ως δημόσια έσοδα και εισπράττονται κατά τις διατάξεις του Κώδικα 
Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ).  

 
Άρθρο 10 

Υποδείγματα 

Προσαρτώνται στην παρούσα απόφαση τρία (3) υποδείγματα, τα οποία αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος της και έχουν ως εξής: 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 
 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΙΜΩΝ ΣΦΑΓΙΟΥ ΧΟΙΡΟΥ ΑΠΟ ΣΦΑΓΕΙΟ 
(ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΦΑΓΕΙΟ) 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΦΑΓΕΙΟΥ:              ΠΡΟΣ ΔΑΟΚ:………………… 
Ημερομηνία  .…/…./…. 
 
Τιμές σφαγίων χοίρου που διαπιστώνονται στο σφαγείο μας την περίοδο από 
………………..…….έως………………… 
 

ΤΙΜΕΣ ΧΟΙΡΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ  
 

Κατηγορία 
σφάγιου 
(SEUROP ή 
ποσοστό 
άπαχου 
κρέατος) 

Μεταφορά από 
έμπορο (ναι / 

όχι) 

Τύπος 
σφάγιου 

(μαδητού, 
γδαρτού) 

Αριθμός 
σφάγιων 

Βάρος που 
κατέγραψε η 
ζυγαριά κατά 

την ζύγιση  
(πραγματικό 

βάρος) 

Ζύγιση σε 
θερμό ή σε 

ψυχρό σφάγιο 
(Θ-Ψ) 

Τιμή 
Ευρώ/100κιλά 

θερμού σφάγιου 
 

Τιμή 
Ευρώ/100κιλά 
κρύου σφάγιου  

(*) 

Παρατη-
ρήσεις 

         

         

         

         

         

         

(*)Το βάρος του κρύου σφάγιου ισούται με το βάρος του ζεστού σφάγιου που καταγράφεται μείον  2%. Εάν σε κάποιο 
σφαγείο δεν μπορεί να διατηρηθεί η προθεσμία των 45 λεπτών μεταξύ του ζυγίσματος και της σφαγής του χοίρου, το 
ποσοστό του 2% μειώνεται κατά 0,1 μονάδα ανά τέταρτο ή μέρος του τετάρτου της ώρας που διανύεται.  
 

TIΜΗ ΧΟΙΡΙΔΙΩΝ ΕΩΣ 20 ΚΙΛΑ 
 

 
 

Αριθμός 
σφάγιων 

Συνολικό βάρος 
σφάγιων 
σε κιλά 

Τιμή 
Ευρώ/κιλό 

σφάγιου 
 

Παρατηρήσεις 

Χοιρίδια έως 20 κιλά     

 
 
  Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΣΦΑΓΕΙΟΥ 
 (υπογραφή-ονοματεπώνυμο-σφραγίδα) 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 
 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΙΜΩΝ ΣΦΑΓΙΟΥ ΧΟΙΡΟΥ ΑΠΟ ΔΑΟΚ στο ΥΠΑΑΤ 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ:                                                       .…./…../….. 
                                  
             Αρ. Πρωτ……… 

ΠΡΟΣ:    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  &   
                 ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
                Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ        

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΖΩΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 
ΕΒΔΟΜΑΔΑ……………... 
 

ΤΙΜΕΣ ΣΦΑΓΙΩΝ ΧΟΙΡΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ  
 

Κατηγορία 
σφάγιου               

(SEUROP) 

Τύπος 
σφάγιου 

(μαδητού, 
γδαρτού) 

Αριθμός 
σφάγιων 

Διορθωμένο Βάρος 
σφάγιων 
σε κιλά 

(Αναγωγή σε μαδητού τύπου και 
σε θερμό σφάγιο) (*) 

Τιμή 
Ευρώ/100κιλά 

ψυχρού σφάγιου 
(-2% επί του 

θερμού) 

Διορθωμένη Τιμή 
λόγω κόστους 

μεταφοράς 
(Ευρώ/100κιλά 

ψυχρού σφάγιου)  

Παρατηρήσεις 

       
       
       
       
       
       

(*) Αναγωγή σε μαδητού τύπου για τα σφάγια γδαρτού τύπου ως εξής: Βάρος θερμού σφάγιου = 1,05232 x βάρος του σφάγιου μετά την 
εκδορά (άρθρο 2 της αριθ. 2010/642/ΕΕ απόφασης της Επιτροπής). Στα σφάγια μαδητού τύπου το βάρος μένει ως έχει. Αναγωγή σε 
θερμό σφάγιο αν έγινε ζύγιση σε κρύο σφάγιο. Το βάρος του κρύου σφάγιου ισούται με το βάρος του ζεστού σφάγιου που καταγράφεται 
μείον  2%. Εάν σε κάποιο σφαγείο δεν μπορεί να διατηρηθεί η προθεσμία των 45 λεπτών μεταξύ του ζυγίσματος και της σφαγής του 
χοίρου, το ποσοστό του 2% μειώνεται κατά 0,1 μονάδα ανά τέταρτο ή μέρος του τετάρτου της ώρας που διανύεται. 
 

 
 
 

TIΜΗ ΧΟΙΡΙΔΙΩΝ ΕΩΣ 20 ΚΙΛΑ 
 

 
 

Αριθμός 
σφάγιων 

Συνολικό βάρος 
σφάγιων 
σε κιλά 

Τιμή 
Ευρώ/κιλό 

σφάγιου 
 

Παρατηρήσεις 

Χοιρίδια έως 20 κιλά     

 
Κύριες πηγές λήψης τιμών  

Ιδιότητα(*) - Στοιχεία 
Ποσοστό 

συμμετοχής 
Κύριες πηγές λήψης τιμών  

Ιδιότητα - Στοιχεία 
Ποσοστό 

συμμετοχής 
1   4   
2   5   
3   6   

 (*) Παραγωγός, έμπορος κλπ. 
  
 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ & ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΙΜΩΝ ΣΦΑΓΙΩΝ 
ΧΟΙΡΩΝ                               

                                                                                                         Α/Α:…….. Ηερ. Ελέγχου….………. 
 
Σήμερα, ημέρα…………..………../….../20..…., το κλιμάκιο ελέγχου που έχει οριστεί με την υπ’ αριθ. 
…………………απόφαση του Περιφερειάρχη …………………..……….και σε εφαρμογή της υπ’ 
αριθ.…………………..ΥΑ, αποτελούμενη από τους 1)…………………………………………. και 
2)………………..………………………, προέβη σε επιτόπιο έλεγχο στις εγκαταστάσεις της 
επιχείρησης………………………………………………………………………................................., που 
εδρεύει………………………………………………….(πλήρης διεύθυνση και τηλέφωνα επικοινωνίας), με 
Α.Φ.Μ…………………………………………….  διαπιστώσαμε τα παρακάτω: 
 

 Αρ. Έγκρισης σφαγίου: 
 Δυναμικότητα σφαγείου βάσει της άδεια λειτουργίας (στη γραμμή σφαγής χοίρων):…………………..  
 Πραγματική δυναμικότητα (στη γραμμή σφαγής χοίρων)::…………………….  
 Αριθμός σφάγιων που ελέγχθηκαν:…….....  
 Από τα ελεγχθέντα σφάγια, μαδητού τύπου είναι  τα …………. και γδαρτού τύπου τα …………… 
 Όργανο ταξινόμησης που χρησιμοποιεί το σφαγείο:…………….. 
 Ονοματεπώνυμο και ιδιότητα  ταξινομητή:………………………………………………. 

 
Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκαν τα εξής : 

Α/Α 

Παραβάσεις  
Διαπιστώ-

θηκε  
παράβαση 

Δε 
διαπιστώ-

θηκε 
παράβαση 

1 Το σφαγείο δεν διαθέτει εγκεκριμένο όργανο ταξινόμησης των παρ. 4 και 
5 του άρθρου 3 της κατ΄ εφαρμογη  Υ.Α. 

  

2 Ποσοστό άνω του 5% έως και 10% εσφαλμένων κατατάξεων επί του 
συνόλου των ελεγχθέντων σφάγιων 

  

3 Ποσοστό άνω του 10% εσφαλμένων κατατάξεων κατατάξεων επί του 
συνόλου των ελεγχθέντων σφάγιων 

  

4 Η παρουσίαση των σφάγιων κατά την ταξινόμηση είναι διαφορετική από 
αυτήν που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 3 της κατ΄ εφαρμογη  
Υ.Α. 

  

5 Δεν υπάρχει σήμανση σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 3 της κατ΄ 
εφαρμογή  Υ.Α. 

  

 Η σήμανση δεν φέρει τα αληθή στοιχεία ταξινόμησης στα ημιμόρια 
σφαγίων σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 3 της κατ΄ εφαρμογη  Υ.Α.. 

  

6 Το μέγεθος των γραμμάτων ή των ψηφίων της σήμανσης, το σημείο πάνω 
στο ημιμόριο στο οποίο γίνεται η σήμανση, καθώς και η ανθεκτικότητα 
της ετικέτας δεν είναι σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 3 της 
κατ΄εφαρμογη  Υ.Α. 

  

7 Τα σφάγια χοίρων ζυγίζονται κατά παράβαση της παρ. 6 του άρθρου 3 
της κατ΄εφαρμογη  Υ.Α. 

  

8 Δεν τηρείται αρχείο ή τα στοιχεία αυτού είναι λανθασμένα ή ελλιπή κατά 
παράβαση της παρ. 2 περ. β΄ και της παρ. 3 του αρθρου 4 της κατ΄ 
εφαρμογή  Υ.Α. 

  

9 Τα σφαγεία δεν ενημερώνουν ή ενημερώνουν λανθασμένα ή ελλιπώς 
κατά παράβαση του άρθρου 5 της κατ΄εφαρμογη  Υ.Α. 

  

10 Υπάρχει άρνηση ή παρεμπόδιση του ελέγχου στου σφαγείο, εξαπάτηση 
του κλιμακίου ελέγχου ως προς τα εξεταζόμενα έγγραφα του σφαγείου ή 
παράλειψη παροχής πληροφοριών 

  

Δύο τελευταίες στήλες: Οι ελεγκτές σημειώνουν με √ ή με Χ στην αντίστοιχη στήλη σε κάθε περίπτωση, χωρίς να προστίθενται 
επιπλέον σχόλια. 
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1. Ομαλή λειτουργία της ζυγαριάς  (είναι διακριβωμένη κλπ) ΝΑΙ……….. ΟΧΙ…………………. 
 
2. Τήρηση αρχείου με τα στοιχεία των ζώων ή της ομάδας ζώων που σφάχθηκαν καθώς και 

η αντιστοιχία τους με τα δημιουργούμενα ημιμόρια, τεταρτημόρια ή λοιπά  τεμάχια μέσω 
ενός μέσου ταυτοποίησης  ΝΑΙ……….. ΟΧΙ………………….             

 
                                    

 
ΥΠΑΡΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΙΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΡΧΩΝ 
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Έγιναν οι ακόλουθες συστάσεις από το κλιμάκιο ελέγχου: 
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Παρατηρήσεις της επιχείρησης: 
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Εφόσον στην παρούσα έκθεση ελέγχου αναφέρονται μία ή περισσότερες παραβάσεις των παρ. 1, 
παρ. 2 και παρ. 4 του άρθρου 8 της  με αριθ. …………………………………. Υ.Α. , ο ελεγχόμενος έχει τη 
δυνατότητα να υποβάλει εγγράφως τις απόψεις του εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από το 
πέρας των προθεσμιών των παρ. 1 και παρ. 2 του άρθρου 8 και της διενέργειας του επανελέγχου ή 
εντός δέκα (10 ) εργάσιμων ημερών από την επίδοση σε αυτόν της έκθεσης ελέγχου στην οποία 
αναφέρονται μία ή περισσότερες παραβάσεις της παρ. 4 του άρθρου 8 και σε κάθε περίπτωση πριν 
την επιβολή του προστίμου.   
 
 

Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ 
 1) 

 2) 

  

(Σφραγίδα επιχείρησης, υπογραφή εκπροσώπου και ολογράφως το 
ονοματεπώνυμο του εκπροσώπου) 

(Ολογράφως το ονοματεπώνυμο του ελεγκτή και υπογραφή του) 
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 Άρθρο 11 

Καταργούμενες - Μεταβατικές διατάξεις 
1. α) Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, καταργείται η αριθμ. 
834/52120/17-4-2014 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την 
εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1249/2008 της Επιτροπής και της αριθ. 
2010/642/ΕΕ απόφασης της Επιτροπής, σχετικά με την ταξινόμηση των σφάγιων 
χοίρων και την κοινοποίηση των σχετικών τιμών» (Β΄1138/5-5-2014).  
β) Όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά στην ως άνω καταργούμενη 
απόφαση νοείται ως αναφορά στην παρούσα.  
2. Για τις παραβάσεις που διαπιστώθηκαν σύμφωνα με την αριθμ. 834/52120/17-4-
2014 καταργούμενη απόφαση και για τις οποίες δεν έχει επιβληθεί διοικητική κύρωση 
ή/και διοικητικό μέτρο συμμόρφωσης μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας 
απόφασης, επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 8 αυτής, αν για τις 
παραβάσεις αυτές προβλέπονταν αυστηρότερες κυρώσεις στην αριθμ. 834/52120/17-
4-2014 καταργούμενη απόφαση.  
 
 

Άρθρο 12 
Έναρξη ισχύος 

Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
                                            

 
 
 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

 

 

                                                              ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ 
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