
 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 26561

Δεν αναγνωρίζονται και δεν αποζημιώνονται από τον 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δαπάνες που υποβάλλονται σε αυτόν μετά 
την πάροδο είκοσι (20) ημερών από τη λήξη έκαστου 
ημερολογιακού μήνα.

Στην περίπτωση υπέρβασης των ως άνω επιτρεπόμε−
νων ορίων δαπάνης από τους συμβεβλημένους παρό−
χους υπηρεσιών υγείας για το έτος 2014, εφαρμόζονται 
αναλογικά οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3 και 5 
του άρθρου 100 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α΄).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 15 Ιουλίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ
F

    Αριθμ. 23912/5870 (3)
Συμπλήρωση της αριθμ. 5769/1561 (ΦΕΚ Β΄ 551/

5−03−2014) κοινής υπουργικής απόφασης.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ − ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 

νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ−
γανα» (ΦΕΚ 98 Α΄/22−4−2005) και ιδίως το άρθρο 90. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 
226Α΄) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, δημοσιονομικής 
στρατηγικής 2012−2015».

3. Του Ν. 368/1989 « Οργανισμός του Υπουργείου Ερ−
γασίας » (ΦΕΚ 163/Α΄/1989) και όπως τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε μεταγενέστερα. 

4. Του άρθρου 40 του Ν. 849/1978 «Περί παροχής της 
χώρας» (ΦΕΚ 232/Α΄/1978), όπως συμπληρώθηκε με το 
άρθρο 8 του Ν. 2129/1993 (ΦΕΚ 57/Α΄/1993).

5. Του άρθρου 6 του Ν. 3833/2012 «Προστασία ... της 
οικονομικής κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α΄/2012).

6. Του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού ... και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α΄/1995), όπως ισχύει σήμερα. 

7. Το έγγραφο του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρί−
ου 381/23−06−2014, «Περί εγκρίσεως της συμμετοχής των 
υπαλλήλων του Επιτρόπου ... σε συνεργείο υπερωριακής 
απασχόλησης». 

8. Την παράγραφο 1 του άρθρου 45 του Ν. 4071/2012 
(ΦΕΚ 85/Α΄/2012) «Περί μη αναδρομικότητας».

9. Τις επιτακτικές ανάγκες του Υπουργείου Εργασί−
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας για την αντι−
μετώπιση επειγουσών εκτάκτων αναγκών ιδίως μετά 
την μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας του 
Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο 
Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρό−
νοιας άρθρο 9 του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α΄/2012) και 
την ενταλματοποίηση των ΧΕΠ των υπολόγων − δια−
χειριστών του ΠΔΕ λόγω του αυξημένου όγκου αυτών.

10. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2014 και στον ΚΑΕ 0511 ύψους 1.000 € 
περίπου, του φορέα 33/110 του Προϋπολογισμού μας του 
έτους 2014 στον οποίον έχει εγκριθεί πίστωση ύψους 
85.500 €, αποφασίζουμε:

1. Συμπληρώνουμε την αριθμ. 5769/1561 (ΦΕΚ Β΄ 551/ 

5.3.2014) κοινή υπουργική απόφαση και στο διατακτικό 
της παραπάνω απόφασης στο πρώτο εδάφιο μετά τις 
λέξεις «2 υπαλλήλων που υπηρετούν στην υπηρεσία 
Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου» συμπληρώνουμε 
την απόφασή μας και συμπεριλαμβάνουμε σε αυτή και 
τον Επίτροπο. 

2. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 5769/1561 (ΦΕΚ Β΄ 551/
5.3.2014).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 14 Ιουλίου 2014 
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
 ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
F

    Αριθμ. 464/92592 (4)
Ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας παρασκευαστηρίου 

καταστημάτων λιανικής πώλησης κρεάτων.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 31, του Π.Δ. 79/2007 (Α΄ 95/3−5−2007) 

«Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των 
Κανονισμών (ΕΚ) αριθμ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 
854/2004 και 882/204 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου όσον αφορά τους κανόνες υγιεινής για 
τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, των επισήμων ελέγχων 
στα προϊόντα αυτά που προορίζονται για κατανάλωση 
από τον άνθρωπο και τους κανόνες υγείας και καλής 
διαβίωσης των ζώων και εναρμόνιση της κτηνιατρικής 
νομοθεσίας προς την αριθμ. 2004/41/ΕΚ Οδηγία του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου».

2. Της 15523/2006 (Β΄ 1187/ 31−08−2006) κοινής υπουργι−
κής απόφασης «Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρ−
μογής των Κανονισμών (ΕΚ) αριθμ. 178/2002, 852/2004, 
853/2004, 854/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοι−
νοβουλίου και του Συμβουλίου και εναρμόνιση της Οδη−
γίας 2004/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου».

3. Τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης με τίτλο 
«Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Πα−
ροχής Υπηρεσιών− ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (ΦΕΚ Β΄ 2044/22−8−2013).

4. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98).

5. Της αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967 (Β΄ 2718/08−10−2012) 
υγειονομικής διάταξης περί Υγειονομικών όρων και 
προϋποθέσεων λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων 
και ποτών και άλλες διατάξεις.

6. Του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 852/2004 του Ευρωπαϊ−
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 
2004 για την υγιεινή των τροφίμων (ΕΕ L 139)

7. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 
2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαι−
τήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση 
της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων 
και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας 
των τροφίμων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

8. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1169/2011 της Επιτροπής, 

kaloumenou
Highlight



26562 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με την παροχή πλη−
ροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές.

9. Του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.
10. Του Κανονισμού 2073/2005, της Επιτροπής, περί 

μικροβιολογικών κριτηρίων για τα τρόφιμα.
11. Της υποπαραγράφου ΣΤ.9 του άρθρου 1 του Νόμου 

4254/2014 (Α΄ 85).
12. Τον Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ Α΄ 32/11−02−2014) «Διοικητικά 

μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της 
ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των 
τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστα−
σίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

13. Της αριθμ. Υ 478/ 10−07−2014 απόφασης του Πρω−
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Π. Κου−
κουλόπουλο» (ΦΕΚ 1880 Β΄ 2014).

Β. Το γεγονός ότι από τη ρύθμιση αυτή δεν προκύ−
πτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Σκοπός

Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο καθορισμός 
των όρων και προϋποθέσεων καταχώρησης και λειτουρ−
γίας των παρασκευαστηρίων καταστημάτων λιανικής 
πώλησης κρεάτων (κρεοπωλείων).

Άρθρο 2

Καταχώρηση

1. Ως Αρμόδια Αρχή για την καταχώρηση των παρα−
σκευαστηρίων κρεοπωλείου ορίζεται η κτηνιατρική αρχή 
της οικείας Περιφερειακής Ενότητας ή, κατά περίπτωση, 
της οικείας Περιφέρειας (ΑΑ).

2. Για την καταχώρηση παρασκευαστηρίου κρεοπω−
λείου, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να διαθέτει άδεια λει−
τουργίας κρεοπωλείου από τον οικείο Δήμο.

3. Για την καταχώρηση ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει 
αίτηση στην ΑΑ, η οποία συνοδεύεται από:

− Αντίγραφο της άδειας λειτουργίας του καταστήμα−
τος λιανικής πώλησης.

− Γενικό σχεδιάγραμμα (κάτοψη) του κρεοπωλείου 
και του παρασκευαστηρίου κρεοπωλείου με λεπτομε−
ρή απεικόνιση τοποθέτησης του εξοπλισμού και των 
συσκευών.

− Βεβαίωση από τη Σχολή Επαγγελμάτων Κρέατος 
του υπεύθυνου του παρασκευαστηρίου κρεοπωλείου.

Μετά την υποβολή της αίτησης με τα σχετικά δικαι−
ολογητικά η Αρμόδια Κτηνιατρική Αρχή πραγματοποι−
εί αυτοψία, όπου απαιτείται, για την καταχώρηση σε 
μητρώο.

Άρθρο 3

Διαμόρφωση χώρου και εξοπλισμός

1. Το παρασκευαστήριο κρεοπωλείου πρέπει να απο−
τελεί χώρο κύριας χρήσης του καταστήματος λιανικής 
πώλησης κρεάτων.

2. Ο διαχωρισμός των εργασιών μεταξύ του παρασκευ−
αστηρίου κρεοπωλείου και του καταστήματος λιανικής 
πώλησης γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 
1α της υποπαραγράφου ΣΤ.9 του άρθρου 1 του Νόμου 
4254/2014 (Α΄ 85).

3. Στο χώρο του παρασκευαστηρίου κρεοπωλείου 
πρέπει να υπάρχει ο απαραίτητος εξοπλισμός για την 
διενέργεια των εργασιών που πραγματοποιούνται σε 
αυτό.

4. Όταν τα παρασκευαστήρια κρεοπωλείου χρησιμο−
ποιούν κρέας πουλερικών, όλες οι εργασίες πραγματο−
ποιούνται με εξοπλισμό που χρησιμοποιείται αποκλει−
στικά για το χειρισμό του κρέατος πουλερικών.

Άρθρο 4

Παραγόμενα προϊόντα

1. Τα παρασκευαστήρια κρεοπωλείου επιτρέπεται να 
παράγουν μόνο παρασκευάσματα κρέατος σύμφωνα με 
την παρ. 1β της υποπαραγράφου ΣΤ.9 του άρθρου 1 του 
Νόμου 4254/2014 (Α΄ 85).

2. Η ημερήσια παραγόμενη ποσότητα των παρασκευ−
ασμάτων της παρ. 1 δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30% 
της ποσότητας του κρέατος που διακινεί ημερησίως το 
κρεοπωλείο και σε κάθε περίπτωση δεν υπερβαίνει τα 
100 κιλά. Κατ’ εξαίρεση, δέκα (10) ημέρες πριν και δέκα 
(10) ημέρες μετά την ημερομηνία των Χριστουγέννων και 
του Πάσχα, η ημερήσια παραγόμενη ποσότητα παρα−
σκευασμάτων μπορεί να ανέλθει στο 60% της ποσότη−
τας του κρέατος που διακινεί ημερησίως το κρεοπωλείο 
και σε κάθε περίπτωση δεν υπερβαίνει τα 200 κιλά.

3. Δεν επιτρέπεται η κατάψυξη των παραγόμενων στο 
παρασκευαστήριο κρεοπωλείου προϊόντων.

Άρθρο 5

Διάθεση προϊόντων

1. Τα παραπάνω προϊόντα επιτρέπεται να πωλούνται 
εντός του Δήμου ή και όμορου Δήμου στον οποίο βρί−
σκεται το παρασκευαστήριο κρεοπωλείου.

2. Τα παρασκευάσματα κρέατος βρίσκονται σε ειδική 
προθήκη διάθεσης, που διαχωρίζει τα προϊόντα αυτά 
από τα άλλα προς πώληση κρέατα.

3. Κατά την πώληση των προϊόντων θα πρέπει ανα−
γράφονται οι απαραίτητες ενδείξεις, που προβλέπονται 
από τον Καν. 1169/2011 όπως αυτός ισχύει.

Άρθρο 6

Κυρώσεις

Όταν δεν τηρούνται οι παραπάνω απαιτήσεις, στον 
υπεύθυνο του παρασκευαστηρίου κρεοπωλείου, επι−
βάλλονται οι κυρώσεις του Νόμου 4235/2014 (ΦΕΚ Α΄32).

Άρθρο 7

Κατάργηση διατάξεων

Από την έναρξη ισχύος της παρούσης παύει να ισχύει 
η αριθμ. 306272/2008 (B΄ 1483/2008) απόφασή μας. Οι 
υφιστάμενες άδειες ισχύουν, υπό την προϋπόθεση ότι 
πληρούνται οι απαιτήσεις της παρούσης. Σε αντίθετη 
περίπτωση προσδιορίζεται, από την αρμόδια ελεγκτική 
αρχή, συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των 
ελλείψεων και επανεξετάζονται.

Άρθρο 8

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφη−
μερίδα της Κυβερνήσεως.
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