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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
27 Ιουνίου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Καθορισμός ανωτάτου ορίου των επιτρεπομένων
κατ’ έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας, εντός και εκτός της Επικράτειας,
των Οργάνων Διοίκησης και των υπαλλήλων της
εταιρείας «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» κατά το έτος 2019.

2

Ελάχιστες απαιτήσεις για την έγκριση «σφαγείων
εδικού σκοπού», τα οποία λειτουργούν για περιορισμένο χρονικό διάστημα και διενεργούν σφαγές στο πλαίσιο λατρευτικών τύπων, στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΔΠΔΑ/48693/3567/Φ.ΕΓΝ.ΟΔΟΣ
(1)
Καθορισμός ανωτάτου ορίου των επιτρεπομένων κατ' έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας
για εκτέλεση υπηρεσίας, εντός και εκτός της Επικράτειας, των Οργάνων Διοίκησης και των υπαλλήλων της εταιρείας «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» κατά
το έτος 2019.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98).
β) Των άρθρων 2 και 3 του Κεφαλαίου Α' της Υποπαραγράφου Δ.9 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του
Μέρους Β' του ν. 4336/2015 (Α' 94) «Συνταξιοδοτικές
διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας
Χρηματοδότησης».
γ) Του π.δ. 80/2016 (Α' 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων
από τους Διατάκτες».
δ) Του άρθρου 4 του π.δ. 123/2016 (Α' 208) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Με-

Αρ. Φύλλου 2577

ταρρύθμισης 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».
ε) Του π.δ. 125/2016 (Α' 210) «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών...».
στ) Του π.δ. 123/2017 (Α' 151) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών» και
ζ) Του άρθρου 119 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022» του
ν. 549/2018 (Α' 105).
2. Τις αποφάσεις:
α) Δ17α/02/69/Φ.380/10-11-1994 (Β' 846) κοινή
υπουργική αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Ίδρυση
Εταιρίας Έργων Υποδομής με την Επωνυμία ΕΓΝΑΤΙΑ
ΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ"».
β) Υ29/8-10-2015 (Β' 2168) του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη».
γ) ΔΠΔΑ/23694/1704/Φ.ΕΓΝΑΤΙΑ/26-3- 2019 (Β' 1053)
κοινή υπουργική απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομικών και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Έγκριση του Προϋπολογισμού έτους 2019 του
εποπτευόμενου φορέα του Υπουργείου Υποδομών και
Μεταφορών, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε."» και δ) 2/2179/ΔΠΓΚ/
9-1-2018 (Β' 23) του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με θέμα: «Στοχοθεσία -Πρόγραμμα εκτέλεσης
προϋπολογισμού - Παρακολούθηση εκτέλεσης», όπως
τροποποιημένη ισχύει.
3. Τις εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών:
α) 2/1901/ΔΠΓΚ/8-1-2019 (ΑΔΑ:9Β32Η-0Φ6) «Εκτέλεση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019».
β) 2/47891/ΔΠΓΚ/15-6-2018 (ΑΔΑ: Ψ4Γ6Η-94Φ) «Εκθέσεις αναφοράς για το Μητρώο Δεσμεύσεων» και
γ) 2/47972/0026/ΔΠΔΣΜ/15-6-2018 (ΑΔΑ: Ω8ΛΝΗ4ΕΓ) «Οδηγίες για την τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων».
4. Τα αριθμ. έγγραφα:
α) 67526/10-1-2019.
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β) 71396/17-4-2019 της εταιρείας "ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.",
την αριθμ. 3/11-12-2018 (ΑΔΑ:ΨΞ9Γ46Ψ80Ν-3Λ Ψ) Απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, καθώς και
γ) το από 13-5-2019 ηλεκτρονικό μήνυμα.
5. Το αριθμ. ΔΠΔΑ/οικ.87091/4988/Φ.ΓΕΝ.ΟΕΜ./
13-11-2018 έγγραφο και τα από 11-2 και 16-4-2019 ηλεκτρονικά μηνύματα της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού
και Δημοσιονομικών Αναφορών του ΥΠ.Υ.ΜΕ.
6. Την από 23-4-2019 εισηγητική έκθεση του Γενικού
Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών.
7. Την ανάγκη μετακίνησης του προσωπικού της εταιρείας ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., για την επίτευξη της αποτελεσματικότερης και απρόσκοπτης προώθησης του επιτελούμενου από την εταιρεία έργου:
α) στο εσωτερικό για την επίβλεψη και παρακολούθηση των εν εξελίξει έργων κατά μήκος του κύριου άξονα
της Εγνατίας Οδού και των καθέτων αξόνων αυτής, την
οργάνωση και λειτουργία των σταθμών διοδίων καθ'
όλο το μήκος του οδικού άξονα, καθώς και τη διενέργεια τακτικών ταμειακών και οικονομικών ελέγχων στα
υποκαταστήματα της,
β) στο εξωτερικό, για τη συμμετοχή των στελεχών της σε
Διεθνή Συνέδρια, για την επίβλεψη και παρακολούθηση των
εν εξελίξει έργων στις χώρες: Αλβανία, Ρουμανία και Σερβία,
καθώς και για τη διερεύνηση και εξεύρεση νέων έργων.
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη ύψους 165.000,00 € (κωδικοί
64.01 και 64.01.01) για το τρέχον οικονομικό έτος και θα
βαρύνει τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της εταιρείας,
σύμφωνα με το αριθμ. ΔΠΔΑδ/οικ.32555/2292/Φ.ΕΓΝ.
ΟΔΟΣ/22-4-2019 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών
και Μεταφορών, αποφασίζουμε:
Καθορίζεται το ανώτατο ετήσιο όριο των επιτρεπόμενων κατ' έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας, εντός
και εκτός της Επικράτειας, των Οργάνων Διοίκησης και
των υπαλλήλων της εταιρείας "ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.", για
το έτος 2019, ως κατωτέρω:
1. Για τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο,
μέχρι εξήντα (60) ημέρες για έκαστο εξ αυτών, με την
επιφύλαξη της παρ. 7 του άρθρου 6 του ν. 4336/2015.
2. Για τους Εντεταλμένους Συμβούλους και τα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου, μέχρι είκοσι (20) ημέρες
για έκαστο εξ αυτών.
3. Για τους Γενικούς Διευθυντές, μέχρι είκοσι (20) ημέρες για έκαστο εξ αυτών.
4. Για τους Μηχανικούς κατηγορίας ΠΕ και TE όλων των
ειδικοτήτων, τους Γεωλόγους - Γεωτεχνικούς, Γεωπόνους,
Δασολόγους και Επιστήμονες Περιβάλλοντος ΠΕ και TE,
μέχρι εξήντα (60) ημέρες για έκαστο εξ αυτών.
5. Για τους Δικηγόρους, μέχρι είκοσι (20) ημέρες για
έκαστο εξ αυτών.
6. Για τους Οικονομολόγους, Διοικητικούς υπαλλήλους
και υπαλλήλους Πληροφορικής ΠΕ και TE, μέχρι δέκα (10)
ημέρες για έκαστο εξ αυτών.
7. Για τους Προϊστάμενους των Σταθμών Διοδίων, μέχρι είκοσι (20) ημέρες για έκαστο εξ αυτών.
8. Για τον Προϊστάμενο του Τμήματος Εξωτερικών
Ελέγχων και Αναφορών, μέχρι σαράντα (40) ημέρες.
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9. Για τους Οδηγούς, μέχρι εξήντα (60) ημέρες για έκαστο εξ αυτών.
Η δαπάνη που θα προκύψει από τις μετακινήσεις εκτός
έδρας του προσωπικού της εταιρείας "ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ
Α.Ε." εντός και εκτός της Επικράτειας έχει προβλεφθεί
στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της εταιρείας για το
τρέχον οικονομικό έτος.
Οι ημέρες μετακίνησης εκτός έδρας που έχουν πραγματοποιηθεί εντός του έτους 2019, μέχρι της δημοσίευσης της παρούσης, συμψηφίζονται με τις ημέρες εκτός
έδρας που καθορίζονται με την παρούσα απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Παπάγου, 18 Ιουνίου 2019
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

Υποδομών και
Μεταφορών

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ
Ι

Αριθμ. 946/143179
(2)
Ελάχιστες απαιτήσεις για την έγκριση "σφαγείων
εδικού σκοπού", τα οποία λειτουργούν για περιορισμένο χρονικό διάστημα και διενεργούν σφαγές στο πλαίσιο λατρευτικών τύπων, στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της περ. β' της παρ. 2 του άρθρου 62 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 η παρ. 2 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).
β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (άρθρο πρώτο του
π.δ. 63/2005, Α'98).
2. Τους Κανονισμούς (ΕΚ):
α) Αριθμ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για την υγιεινή
των τροφίμων (ΕΕ L 139, 30.4.2004, σ.1).
β) Αριθμ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής
προέλευσης (ΕΕ L 139, 30.4.2004, σ. 55).
γ) Αριθμ. 854/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον
καθορισμό ειδικών διατάξεων για την οργάνωση των
επίσημων ελέγχων στα προϊόντα ζωικής προέλευσης
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που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο
(ΕΕ L 139, 30.4.2004, σ. 206).
δ) 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 την καλή διαβίωση των ζώων
(ΕΕ L 165, 30.4.2004, σ. 1).
ε) Αριθμ. 1099/2009 του Συμβουλίου, της 24ης Σεπτεμβρίου 2009, για την προστασία των ζώων κατά τη
θανάτωση τους (ΕΕ L 303, 18.11.2009, σ. 1) και ειδικότερα
τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 5, της παρ. 2 του
άρθρου 15 και του σημείου 3 του παραρτήματος Π.
3. Το π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄160).
4. Την 2429/119958/6.9.2018 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ολυμπία Τελιγιορίδου» (Β΄3901).
5. Την αριθμ. 951/44337/21.4.2017 απόφαση του
Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός των αναγκαίων
συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1099/2009 του Συμβουλίου (ΕΕ L 303,
18.11.2009, σ. 1), σχετικά με τη σφαγή ζώων σε σφαγεία
στο πλαίσιο λατρευτικών τύπων» (Β΄1447), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 292/46122/26.3.2018 όμοια
απόφαση (Β΄1132).
6. Τα με αριθμ. πρωτ. 1496/111791/10.8.2018, 1665/
127037/20.9.2018 και 1987/156201/13.11.2018 έγγραφα της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προς
τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ), σύμφωνα
με το άρθρο 6 του π.δ. 81/2018 (ΑΊ51), και τις Ανακοινώσεις της Επιτροπής - TRIS/(2018) 02231, TRIS/(2018)
02457, TRIS/(2018) 02544, TRIS/(2018) 03117, TRIS/(2018)
03120 και TRIS/(2018) 03189.
7. To με αριθμ. πρωτ. 245/26577/8.02.2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προς
τη Γενική Δ/νση για την Ασφάλεια των Τροφίμων και την
Υγεία (DG SANTE- G4) και τους Προϊσταμένους Κτηνιατρικών Υπηρεσιών των κρατών μελών της ΕΕ, βάσει
της παρ. 5 του άρθρου 10 του Κανονισμού 853/2004
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
29ης Απριλίου 2004, για τον καθορισμό ειδικών κανόνων
υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης (ΕΕ L 139,
30.4.2004, σ. 55).
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός - πεδίο εφαρμογής
1. Σκοπός της απόφασης αυτής είναι ο καθορισμός των
αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή
των διατάξεων της παρ. 3 και της περ. β' της παρ. 4 του
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άρθρου 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 853/2004 (ΕΕ L
139, 30.4.2004, σ. 55).
2. Η απόφαση αυτή εφαρμόζεται στα σφαγεία ειδικού
σκοπού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης, τα οποία εγκρίνονται και λειτουργούν για περιορισμένο χρονικό διάστημα με σκοπό να διενεργούν
σφαγές στο πλαίσιο λατρευτικών τύπων, σύμφωνα με τις
διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1099/2009 (ΕΕ L
303, 18.11.2009, σ. 1) και της αριθμ. 951/44337/21.4.2017
απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β΄1447), όπως
τροποποιήθηκε με την αριθμ. 292/46122/26.3.2018
όμοια απόφαση (Β΄1132).
Άρθρο 2
Ορισμοί
Για το σκοπό της παρούσας ισχύουν οι ακόλουθοι
ορισμοί:
α) Σφαγεία ειδικού σκοπού: Σφαγεία που βρίσκονται
στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
και τα οποία σφάζουν μηρυκαστικά στο πλαίσιο της μουσουλμανικής γιορτής της θυσίας του Αβραάμ (Κουρμπάν
Μπαϊράμ).
β) Περιορισμένο χρονικό διάστημα: Το χρονικό διάστημα που περιλαμβάνει κατά το μέγιστο τις ημέρες
που διαρκεί η γιορτή της περ. α' και την εβδομάδα πριν
από αυτές.
Το ακριβές χρονικό διάστημα λειτουργίας των σφαγείων ειδικού σκοπού για κάθε έτος καθορίζεται με απόφαση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της οικείας περιφερειακής ενότητας
της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
σε συνεργασία με τις αρμόδιες Μουφτείες.
Άρθρο 3
Έγκριση εγκαταστάσεων
Τα σφαγεία ειδικού σκοπού που πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 4 της παρούσας, εγκρίνονται σύμφωνα
με το άρθρο 6 του π.δ. 79/2007 (Α'95) όπως αντικαστάθηκε με την παρ. 1δ του άρθρου 122 του ν. 4472/2017
(Α' 74).
Άρθρο 4
Υγειονομικές απαιτήσεις
Τα σφαγεία ειδικού τύπου πληρούν τις ακόλουθες υγειονομικές απαιτήσεις: α) Διαθέτουν στεγασμένο χώρο
σταυλισμού, διευθετημένο έτσι ώστε να πληρούνται τα
επιδημιολογικά κριτήρια και τα κριτήρια της προστασίας
των ζώων, βάσει της μέγιστης ημερήσιας δυναμικότητας.
Η απαίτηση του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να μην
τηρείται, εφόσον τα ζώα σφάζονται άμεσα με την άφιξη
τους στο σφαγείο και η απόσταση που διανύθηκε για τη
μεταφορά τους δεν υπερβαίνει τα πενήντα (50) χιλιόμετρα.
β) Ο προ σφαγής έλεγχος, οι έλεγχοι ταυτοποίησης
και οι έλεγχοι αναφορικά με την προστασία των ζώων
λαμβάνουν χώρα στο σφαγείο αμέσως μετά την εκφόρτωση τους.
γ) Περιλαμβάνουν τουλάχιστον δύο (2) διακριτούς
χώρους ως εξής:
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αα) αίθουσα ακάθαρτης περιοχής, όπου πραγματοποιούνται οι εργασίες της σφαγής, της αφαίμαξης και
της εκδοράς,
ββ) αίθουσα καθαρής περιοχής, όπου πραγματοποιείται ο εκσπλαχνισμός και η προετοιμασία του σφαγίου.
δ) Ο χειρισμός προϊόντων όπως κεφάλια, έντερα, στόμαχοι ή πόδια, πραγματοποιείται στην αίθουσα καθαρής
περιοχής με την προϋπόθεση ότι υφίσταται χρονικός
διαχωρισμός των διαφόρων εργασιών της υποπερ. ββ'
της περ. γ', κατά τη διάρκεια του οποίου διενεργείται η
απαιτούμενη καθαριότητα και απολύμανση του χώρου.
Εφόσον αυτό δεν είναι δυνατό, τότε τα προϊόντα αυτά
χαρακτηρίζονται σαν ζωικά υποπροϊόντα και υπάγονται
στην περ. ζ'.
ε) Διαθέτουν:
αα) Έναν τουλάχιστον ποδοκίνητο νιπτήρα με παροχή
κρύου και ζεστού νερού για τον καθαρισμό χεριών και
εργαλείων, αποστειρωτή για την απολύμανση των εργαλείων με θερμοκρασία τουλάχιστον 82° C ή εναλλακτικό
σύστημα με ισοδύναμο αποτέλεσμα, καθώς και ικανό
αριθμό μαχαιριών κοπής.
ββ) Έναν τουλάχιστον ψυκτικό θάλαμο που να κλειδώνει για τη δέσμευση των σφαγίων, μέχρι την έκδοση ευνοϊκών εργαστηριακών αποτελεσμάτων για τις μεταδοτικές σπογγώδεις εγκεφαλοπάθειες. Η απαίτηση αυτή δεν
είναι υποχρεωτική αν τα ζώα που προσκομίζονται δεν είναι μεγαλύτερα των ηλικιών που αναφέρονται στην παρ.
1 του άρθρου 4 της αριθμ. 289/20208 (Β'412/14.02.19)
απόφασης, αν πρόκειται για βοοειδή ή στην παρ. 2 του
άρθρου 4 της αριθμ. 903/67930 (Β' 1319/17.04.2019)
απόφασης αν πρόκειται για αιγοπρόβατα. Αν το σφαγείο
δεν διαθέτει τον ψυκτικό θάλαμο του πρώτου εδαφίου
στην απόφαση έγκρισης του αναφέρεται ρητά ότι απαγορεύεται η προσκόμιση ζώων μεγαλύτερων από τις ως
άνω αναφερόμενες ηλικίες.
γγ) Έναν ψυκτικό θάλαμο για τα τελικά προϊόντα. Εφόσον αυτό δεν είναι δυνατό, τα τελικά προϊόντα απομακρύνονται αμέσως μετά την υγειονομική επισήμανση
τους, με φορτηγά ψυγεία τα οποία εξασφαλίζουν θερμοκρασία όχι μεγαλύτερη των 3° C για τα εντόσθια και
των 7° C για τα σφάγια. Η ιχνηλασιμότητα εξασφαλίζεται
για όλα τα προϊόντα.
δδ) Τουλάχιστον μία τουαλέτα για το προσωπικό με
προθάλαμο και νιπτήρα για το πλύσιμο των χεριών, καθώς και μία αίθουσα (αποδυτήρια), στην οποία υπάρχουν
ατομικά ερμάρια, διαφορετικού χρώματος, για τη φύλαξη του ρουχισμού εργασίας και διαφορετικού χρώματος
για τη φύλαξη του ρουχισμού εξόδου.
στ) Τα κτηνιατρικά αρχεία και οι σφραγίδες επισήμανσης φυλάσσονται στα γραφεία της οικείας ΔΑΟΚ.
ζ) Τα ζωικά υποπροϊόντα, τα οποία δεν προορίζονται
για ανθρώπινη κατανάλωση, συλλέγονται και διαχειρίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ)
αριθμ. 1069/2009 (ΕΕ L 300, 14.11.2009, σ.1) και απαιτείται η ύπαρξη ειδικών δοχείων για τη συλλογή των
υποπροϊόντων και των τριών κατηγοριών υλικών των
άρθρων 8, 9 και 10 του ίδιου ως άνω κανονισμού. Η χρήση ενός μόνο δοχείου επιτρέπεται με την προϋπόθεση

Τεύχος B’ 2577/27.06.2019

ότι τα συλλεγόμενα υποπροϊόντα κατατάσσονται στην
κατηγορία υψηλότερου κινδύνου.
η) Ο καθαρισμός και η απολύμανση των οχημάτων μεταφοράς λαμβάνει χώρα εντός των εγκαταστάσεων του
σφαγείου, σε ειδικά για τον σκοπό αυτό διαμορφωμένο
χώρο. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, ο καθαρισμός και η απολύμανση των οχημάτων μεταφοράς μπορεί να λαμβάνει
χώρα εκτός των εγκαταστάσεων του σφαγείου, με την
προϋπόθεση ότι τηρούνται όλα τα μέτρα βιοασφάλειας
κατά την μετακίνηση και ότι η μονάδα καθαρισμού και
απολύμανσης εκδίδει πιστοποιητικό απολύμανσης και
καθαρισμού,
θ) Το προσωπικό που απασχολείται στην εγκατάσταση:
αα) τηρεί τις απαιτήσεις υγιεινής και την καθαριότητας
του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 852/2004 και
ββ) είναι εφοδιασμένο με το απαραίτητο πιστοποιητικό υγείας, σύμφωνα με την αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ
35797/4.4.2012 απόφαση του Υπουργού Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Πιστοποιητικό υγείας εργαζομένων σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος»
(Β' 1199).
ι) Οι υπεύθυνοι των σφαγείων ειδικού σκοπού εφαρμόζουν σύστημα αυτοελέγχου βάση των αρχών του HACCP,
σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ.
852/2004. Κατά την εφαρμογή των αρχών του HACCP
απαιτείται η διεξαγωγή μικροβιολογικών αναλύσεων με
συχνότητα προσαρμοσμένη στη δυναμικότητα της επιχείρησης, σύμφωνα με την αριθμ. 1545/70158/28.5.2014
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β΄1444) και η τήρηση αρχείων
που τεκμηριώνουν την εφαρμογή των προαπαιτούμενων προγραμμάτων, προσαρμοσμένη στο μέγεθος του
σφαγείου και στις εφαρμοζόμενες διαδικασίες.
Άρθρο 5
Έλεγχοι - κυρώσεις
1. Οι έλεγχοι στα σφαγεία ειδικού σκοπού διεξάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του
π.δ. 79/2007, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του
άρθρου 16 του ν. 4587/2018 (Α΄218).
2. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις της
παρούσας επιβάλλονται στα σφαγεία μέτρα συμμόρφωσης, διοικητικές και ποινικές κυρώσεις, σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 3 έως 10, 22, 23 παρ. 2 περ. α' και
β', 24, 25, 26 και 27 του ν. 4235/2014 (Α 32).
Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος
Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Ιουνίου 2019
Ο Υπουργός
Ανάπτυξης και Τροφίμων
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ
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