
ΠΡΟΣΘΗΚΗ — ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων

με τίτλο

«Απλούστευση του Πλαισίου άσκησης Οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας

Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Υποδομών και Μεταψορών, ρυθμίσεις για τη

μεταψορά στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας των αρμοδιοτήτων για τα

εμπορικά σήματα και άλλες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης»

Άρθρο Ι

Αρχές Οργάνωσης Εποπτείας και Συντονισμού του ν. 4512/2018

1. Ως Αρχές Οργάνωσης Εποπτείας και Συντονισμού, σύμφωνα με το άρθρο 130 του ν.

4512/2018 (Α’ 5), για το πεδίο της ασψάλειας τροίμου της περ. β’ της παρ. 4 του άρθρου

127 του ν. 4512/2018, ορίζονται σι κεντρικές αρμόδιες αρχές της παρ. Ι του άρθρου 23 του

ν. 4691/2020 (Α’ 108) και, συγκεκριμένα, οι Γενικές Διευθύνσεις του Υπουργείου Αγροτικής

Ανάπτυξης καιΤροψίμων διατων Διευθύνσεώντους και ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροψίμων

(Ε.Φ.Ε.Τ.) που εποπτεύεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροψίμων. Οι αρχές

του πρώτου εδαψίου, ασκούν εποπτεία κατά τον λόγο αρμοδιότητάς τους σύμψωνα με τις

διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Συμβουλίου της Ι5ης Μαρτίου 2017 «για τους εττίσημους ελέγχους και τις άλλες επίσημες

δραστηριότητες που διενεργούνται με σκοπό την εξασψάλιση της εψαρμογής της

νομοθεσίας για τα τρόψιμα και τις ζωοτροψές και των κανόνων για την υγεία και την καλή

μεταχείριση των ζώων, την υγεία των ψυτών και τα ψυτοπροστατευτικά προϊόντα, για την

τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ.

999/ 2001, (ΕΚ) αριθ. 396/2005, (ΕΚ) αριθ. 1069/2009, (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, (ΕΕ) αριθ.

1151/2012, (ΕΕ) αριθ. 652/2014, (ΕΕ) 2016/429 και (ΕΕ) 2016/2031, των κανονισμών του

Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1/2005 και (ΕΚ) αριθ. 1099/2009 και των οδηγιών του Συμβουλίου

98/58/ΕΚ, 1999/74/ΕΚ, 2007/43/ΕΚ, 2008/ 119/ΕΚ και 2008/120/ΕΚ και για την κατάργηση

των κανονισμώντου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καιτου Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 854/2004 και

(ΕΚ) αριθ. 882/2004, των οδηγιών του Συμβουλίου 89/608/ΕΟΚ, 89/ 662/ΕΟΚ, 90/425/ΕΟΚ,

91/496/ΕΟΚ, 96/23/ΕΚ, 96/93/ΕΚ και 97/78/ΕΚ και της απόψασης 92/438/ΕΟΚ του

Συμβουλίου (κανονισμός για τους επίσημους ελέγχους)» (1 95), του ν. 2741/1999 (Α’ 199),

του άρθρου 23 του ν. 4691/2020, των π.δ. 79/2007 (Α’ 95), 97/2017 (Α’ 138) και 71/2018 (Α’

134) και της υπ αρ. 15523/30.8.2006 κοινής απόψασης των Υπουργών Εσωτερικών,

Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Υγείας και

Κοινωνικής Αλληλεγγύ ης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροψίμων (Β’ 1187). Ειδικότερα:

α) η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροψίμων, για

τα τρόψιμα ζωικής προέλευσης που παράγονται στις εγκαταστάσεις και τις επιχειρήσεις

πρωτογενούς παραγωγής της περ. α της παρ. 2 του άρθρου 3 του π.δ. 79/2007,

β) η Γενική Διεύθυνση Τροψίμωντου Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης καιΤροψίμων, γιατα

τρόψιμα ψυτικής προέλευσης σε κάθε στάδιο της πρωτογενούς παραγωγής, καθώς και κατά

την τυποποίηση και συσκευασία των πρωτογενών αυτών Προϊόντων,

γ) η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας τουΥπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροψίμων, για τα

υπολείμματα γεωργικών ψαρμάκων και για τα μη μεταποιημένα τρόψιμα ψυτικής

προέλευσης, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 2 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του



Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καιτου Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 «γιατην υγιεινή των

τροήίμων» (1 139),

δ) ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροψίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.) για τα τρόφιμα που δεν εμπίπτουν στις

περ. α), β) και γ), καθώς και για τα υλικά και αντικείμενα που τιροορίζονται να έρθουν σε

επαψή με τρόψιμα.

2. Οι Αρχές Οργάνωσης Εποπτείας και Συντονισμού της παρ. 1, είναι αρμόδιες για τον

συντονισμό και την οργάνωση των ενεργειών των άρθρων 128 έως 157 του ν. 45 12/2018 και,

ιδίως, για τα εξής:

α) την εισήγηση για την κατανομή του προϋπολογισμού και του προσωπικού, σύμψωνα με

το άρθρο 135 του ν. 4512/2018,

β) τη θέσπιση κριτηρίων για την αξιολόγηση και κατάταξη δραστηριοτήτων σε βαθμό

κινδύνου, καθώς και τη διεξαγωγή ερευνών και μελετών για την αξιολόγηση νέων κινδύνων

ή αλλαγών σε υψιστάμενους,

γ) την κατάρτιση της μεΘοδολογίας προγραμματισμού ελέγχων και κατά περίπτωση την

κατάρτιση του προγράμματος ελέγχων της παρ. 2 του άρθρου 139 του ν. 4512/2018,

δ) τον σχεδιασμό, την οργάνωση, εποπτεία και εψαρμογή συστήματος διαχείρισης

καταγγελιών,

ε) την κατάρτιση ψύλλων ελέγχου,

στ) την κατάρτιση και εψαρμογή μοντέλου ενεργειών συμμόρψωσης,

ζ) τη διασψάλιση της συμμόρψωσης με τους κανόνες και τις απαιτήσεις της νομοθεσίας,

η) τη γενική παρακολούθηση και αξιολόγηση του έργου των ελεγκτών και της ορθής

εκτέλεσης των καθηκόντων τους,

θ) την παροχή εκπαίδευσης στις αρχές του επόμενου άρθρου,

ι) την έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών προς τις αρχές του επόμενου άρθρου, καθώς και

γενικών οδηγιών πληροψόρησης προς τους οικονομικούς ψορείς και το ευρύ κοινό, για

Θέματα που εμπίπτουν στο πεδίο της ασψάλειας τροψίμου,

ια) τη συλλογή και ανάλυση των στοιχείων ελέγχου και δημοσιοποίησης αυτών,

ιβ) τη σύνταξη και υποβολή στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροψίμων της συνολικής

ετήσιας έκθεσης της παρ. 5 του άρθρου 144 του ν. 4512/2018 για το σύνολο των αρχών

εποπτείας στο πεδίο της ασψάλειας τροψίμου,

ιγ) την Κοινοποίηση των προγραμμάτων ελέγχων στην Ομάδα Διαχείρισης ‘Εργου για την

εποπτεία του άρθρου 134 του ν. 4512/2018 και στη Διεύθυνση Συντονισμού και

Παρακολούθησης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων του κανονιστικού Πλαισίου

γιατο επιχειρηματικό περιβάλλον του άρθρου 133 του ν. 45 12/2018,

ιδ) την πρόταση τροποποιήσεων της νομοθεσίας που αψορά στις απαιτήσεις συμμόρψωσης,

3. Οι Αρχές Οργάνωσης Εποπτείας και Συντονισμού της παρ. 1 συνεργάζονται με άλλες

εποπτεύουοες αρχές και ψορείς της διοίκησης για τους σκοπούς της δράσης τους.

4. Οι Αρχές Οργάνωσης Εποπτείας και Συντονισμού της παρ. 1 ασκούν κάθε αρμοδιότητα που

τους έχει ανατεθεί σύμψωνα με την εθνική και την ενωσιακή νομοθεσία.

Άρθρο 2

Αρχές Εψαρμογής Εττοτττείας και Διαχείρισης του ν. 4512/2018

1. Οι Αρχές Οργάνωσης Εποπτείας και Συντονισμού του προηγούμενου άρθρου αναθέτουν

τον έλεγχο συγκεκριμένου τομέα Οικονομικών δραστηριοτήτων ή υποκατηγορίας αυτού στο
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Πεδίο ασψάλειας τροίμου σύμψωνα και με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία, στις

Αρχές Εψαρμογής Εποπτείας και Διαχείρισης (Α.Ε.Ε.Δ.).

2. Ως Α.Ε.Ε.Δ. στο Πεδίο ασψάλειας τροψίμου ορίζονται:

α) τα Περιψερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου

του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροψίμων, για την άσκηση αρμοδιοτήτων της

Γενικής Διεύθυνσης Τροψίμων και της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας του Υπουργείου

Αγροτικής Ανάπτυξης καιΤροψίμων,

β) τα Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης Αιτοκεντρωμένων

Δομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροψίμων, για την άσκηση αρμοδιοτήτων

της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας και της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης,

γ) οι Συνοριακοί Σταθμοί Κτηνιατρικού Ελέγχου της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροψίμων,

δ) ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροψίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.) δια των Περιψερειακών του Διευθύνσεων,

ε) ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΙ\.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ), για την άσκηση

αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Τροψίμων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και

Τροψίμων,

στ) οι Περιψέρειες της χώρας, για την άσκηση αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης

Κτηνιατρικής, της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας, της Γενικής Διεύθυνσης Τροψίμων του

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης καιΤροψίμων καιτου Ε.Φ.Ε.Τ. μέσωτων:

στα) Διευθύνσεων Αγρστικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ή των υπηρεσιών που ασκούν τις

αντίστοιχες αρμοδιότητες σύμψωνα με τον οργανισμό κάθε περιψέρειας,

στβ) Διευθύνσεων Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ή των υπηρεσιών που ασκούν τις

αντίστοιχες αρμοδιότητες σύμψωνα με τον οργανισμό κάθε περιψέρειας,

στγ) Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας ή των υπηρεσιών που ασκούν τις αντίστοιχες

αρμοδιότητες σύμψωνα με τον οργανισμό κάθε περιψέρειας,

ζ) οι περιψερειακές ενότητες, για την άσκηση αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης

Κτηνιατρικής, της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας, της Γενικής Διεύθυνσης Τροψίμων του

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροψίμων και του Ε.Φ.Ε.Τ., μέσω των:

ζα) Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής,

ζβ) Διευθύνσεων Ανάπτυξης,

ζγ) Διευθύνσεων Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας,

η) Περιψερειακών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης του Γενικού Χημείου του Κράτους

(Γ.Χ.ΚΚ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), σε ό,τι αψορά στην ανάθεση

αρμοδιοτήτων από τον Ε.Φ.Ε.Τ..

3. Οι Αρχές Εψαρμογής Εποπτείας και Διαχείρισης της παρ. 2 συνεργάζονται με τις Αρχές

Οργάνωσης Εποπτείας και Συντονισμού του προηγούμενου άρθρου για την απρόσκοπτη

υποστήριξη και εψαρμογή του συνόλου των ενεργειών εποπτείας στο Πεδίο αρμοδιότητάς

τους, σύμψωνα με τα άρθρα 127 έως 157 του ν. 4512/2018 (Α’5) και ιδίως για:

α) την εξειδίκευση των κριτηρίων αξιολόγησης κινδύνου καιτην κατάταξη των επιχειρήσεων

σε βαθμούς επικινδυνότητας,

β) την κατάρτιση καιτην εψαρμογή των προγραμμάτων επιθεωρήσεων,

γ) την παροχή, σε συνεργασία με τις αρχές του προηγούμενου άρθρου, κατευθυντήριων

οδηγιών για την κατανόηση και εψαρμογή του νόμου από τους ελεγχόμενους με σκοπό τη

συμμόρψωση και τον περιορισμό ή τη μείωση των κινδύνων,



δ) τη λήψη απόψασης για τη διεξαγωγή κοινών ελέγχων, σύμψωνα με το άρΘρο 150 του ν.
4512/2018, προκειμένου να αντιμετωττιστούν Θέματα που αψορούν σε περισσότερους

τομείς εντός του πεδίου της ασψάλειαςτροψίμου καιτη συνεργασία με άλλες εποπτεύουσες

αρχές και ψορείς της διοίκησης για τους σκοπούς της δράσης τους,

ε) την εψαρμογή του συστήματος διαχείρισης καταγγελιών, καθώς και των πληροψοριών που

τίθενται σε γνώση τους σύμψωνα με το εγκεκριμένο σύστημα διαχείρισης,

στ) την αξιολόγηση των πληροψοριών και δεδομένων που συλλέγονται και αψορούν στο

πεδίο της ασψάλειας τροψίμου, καθώς και στη διενέργεια παρακολούθησης μελετών, όπου

απαιτείται, για την εκτίμηση νέων κινδύνων ή πιθανών αλλαγών σε υψιστάμενους κινδύνους,

ζ) την ανάλυση των αποτελεσμάτων μεμονωμένων ελέγχων,

η) την ανάθεση άσκησης ελεγκτικών αρμοδιοτήτων από τους ελεγκτές, σε περιπτώσεις

τακτικών και έκτακτων επιθεωρήσεων και την άμεση παρακολούθηση του έργου τους και της
άσκησης των καθηκόντων τους,

8) τον έλεγχο της συμμόρψωσης με τους κανόνες και τις απαιτήσεις της νομοθεσίας.

Άρθρο 3

Σύστημα διαχείρισης καταγγελιών Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροψίμων

Ι. α) Συστήνεται στο Υπουργείο Αγρστικής Ανάπτυξης και Τροψίμων πενταμελής επιτροπή με
την ονομασία «Επιτροπή Αξιολόγησης Καταγγελιών», έργο της οποίας είναι η αξιολόγηση

των καταγγελιών που υποβάλλονται στο Πλαίσιο του άρθρου 140 του ν. 4512/2018 (Α’ 5),
για θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροψίμων και των
ψορέων που εποπτεύονται από αυτό. Η επιτροπή αξιολογεί τις υτιοβληθείσες καταγγελίες

σύμψωνα με τις διαδικασίες και τους κανόνες που ορίζονται στο σύστημα διαχείρισης

καταγγελιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροψίμων της παρ. 2.
β) Η επιτροπή αξιολόγησης καταγγελιών αποτελείται από:

βα) έναν (1) προΙστάμενο Διεύθυνσης της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης του

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροψίμων,

ββ) έναν (1) προΙστάμενο Διεύθυνσης της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας του Υπουργείου

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροψίμων,

βγ) έναν (1) προΙστάμενο Διεύθυνσης της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου

Αγροτικής Ανάπτυξης καιΤροψίμων,

βδ) έναν (1) προΙστάμενο Διεύθυνσης της Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας του Υπουργείου

Αγρστικής Ανάπτυξης καιΐροψίμων,

βε) έναν (1) προΙστάμενο Διεύθυνσης της Γενικής Διεύθυνσης Τροψίμων του Υπουργείου

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροψίμων.

γ) Με απόψαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροψίμων ορίζονται ο πρόεδρος και

τα μέλη της επιτροπής αξιολόγησης καταγγελιών με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι έχουν

την ίδια ιδιότητα με τα τακτικά μέλη, καθώς και ο γραμματέας της με τον αναπληρωτή του.
Γραμματείς της επιτροπής ορίζονται υπάλληλοι του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροψίμων, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ κλάδου Διοικητικού — Οικονομικού. Με την ίδια απόψαση

ορίζονται και εκπρόσωποι των άλλων Γενικών Διευθύνσεων και των αυτοτελών υπηρεσιών

του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροψίμων που συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα

ψήψου στην επιτροπή, εψόσον το θέμα της ημερήσιας διάταξης, αψορά στην υπηρεσία την
οποία εκπροσωπούν. Ως εκπρόσωποι ορίζονται προϊστάμενοι διεύθυνσης ή ο προϊστάμενος

της αυτοτελούς υπηρεσίας επιπέδου τμήματος ή γραψείου.



δ) Για Θέματα λειτουργίας της επιτροπής αξιολόγησης καταγγελιών εφαρμόζονται τα άρθρα

13, 14 και 15 του ν. 2690/1999 (Α 45). Η θητεία του ττρόεδρου, των μελών καιτου γραμματέα

της επιτροπής, ορίζεται διετής.

2. Με απόψαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροψίμων, μετά από εισήγηση του

Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροήίμων, εγκρίνεται το σύστημα διαχείρισης

καταγγελιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροήίμων, το οποίο ορίζει τους

κανόνες και τις διαδικασίες που εςαρμόζονται για τη διαχείριση των καταγγελιών σύμφωνα

με το άρθρο 140 του ν. 45 12/2018.
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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ — ΠΡΟΣΘΗΚΗ

στο σχέδιο νόμου Του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τίτλο

«Απλούστευση του Πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείων

Ανάιπυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Ναυτιλίας και Νησιωτικής

Πολιτικής, Υποδομών και Μεταψορών, ρυθμίσεις για τη μεταψορά στον Οργανισμό Βιομηχανικής

Ιδιοκτησίας των αρμοδιοτήτων για τα εμπορικά σήματα και άλλες διατάξεις για την ενίσχυση της

ανάπτυξης»

Επισπεύδον Υ7τουργείο
Αγρστικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Στοιχεία ετιικοινωνίας: Παναγιώτα Γκολψινοπούλου, ιδιαίτερο γραψείο Υπουργού, Υπουργείο
Αγρστικής Ανάπτυξης και Τροψίμων, Λεωψόρος Αχαρνών αρ. 2, 111 43 ΑΘΗΝΑ, Τηλ.: 2102124393,

Επιλεξατε απο τον παρακατω κο.ταλοιο τον τομεα η τους τομεις νομοετησης
στους οπο1ους αφορουν οι όασικες διαταξεις της αξιολοουμενηςρυϋμισης ‘
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Ι Τομέας νομοΘέτηοης επί Θεμάτων Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υπουργείου
Πολιτισμού & Αθλητισμού.

2 Τομέας νομοΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εθνικής ‘Αμυνας και Υπουργείου Εξωτερικών.

Τομέας νομοΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών.

Τομέας νομοΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και
Υπουργείου Υγείας.

Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Ψηψιακής
Διακυβέρνησης, Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υπουργείου
Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Υπουργείου Υποδομών & Μεταψορών, Υπουργείου Ναυτιλίας &
Νησιωτικής Πολιτικής, Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροψίμων και Υπουργείου Τουρισμού.
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Α. Αιτιολογική έκθεση

Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης

1. Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;

Άρθρα Ι και 2

Με τα προτεινόμενα άρθρα ορίζονται, σε εψαρμογή του άρθρου 130 του ν.

4512/2018 (Α’ 5), οι Αρχές Οργάνωσης Εποπτείας και Συντονισμού και οι

Αρχές Εψαρμογής Εποπτείας και Διαχείρισης για την οργάνωση και την

εψαρμογή της εποπτείας στο πεδίο της ασψάλειας τροψίμου, αρμοδιότητας

του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροψίμων.

Άρθρο 3

Το προτεινό μενο άρθρο αντιμετωπίζει:

α) Το ζήτημα της αξιολόγηοης των καταγγελιών που υποβάλλονται στο Πλαίσιο

του άρθρου 140 του ν. 4512/2018 (Α’ 5), για Θέματα αρμοδιότητας του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροψίμων και των ψορέων που
εποπτεύονται από αυτό (παρ. 1).

β) Το ζήτημα της έγκρισης του συστήματος διαχείρισης καταγγελιών του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροψίμων, το οποίο ορ[ζειτους κανόνες

και τις διαδικασίες που εψαρμόζονται για τη διαχείριση των καταγγελιών

σύμψωνα με το άρθρο 140 ν. 4512/2018 (παρ. 2).

2. Γιατί αποτελεί πρόβλημα;

Άρθρα 1 και 2

Με την προτεινόμενη ρύθμιση καθορίζονται για το πεδίο εποπτείας της

ασψάλειας τροψίμου οι Αρχές Οργάνωσης Εποπτείας και Συντονισμού και οι
Αρχές Εψαρμογής Εποπτείας και Διαχείρισης αρμοδιότητας του Υπουργείου

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροψίμων, προκειμένου να εξαλειψθούν οι

αλληλοεπικαλύ ψ εις αρμοδιοτήτων μεταξύ των ελεγκτικών και εποπτικών

αρχών, πρόβλημα που έχει ήδη ανακύψει και εμποδίζει την αποτελεσματική

και αποδοτική ολοκλήρωση των ελεγκτικών διαδικασιών.

Άρθρο 3

Με την προτεινόμενη ρύθμιση αντιμετωπίζεται η απουσία ενιαίου πλαισίου

και κοινής μεΘοδολογίας διαχείρισης και αξιολόγησης των καταγγελιών που

υποβάλλονται, στο πλαίσιο του άρθρου 140 του ν. 4512/2018 (Α’ 5), για

Θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροψίμων και
των ψορέων που εποπτεύονται από αυτό, ώστε να εξορΘολογιστεί και να
επιταχυνθεί η διαχείρισή τους.



3. Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά;

Η
Άρθρα Ι και 2

Οι αξιολσγού μενες ρυθμίσεις αψορούν άμεσα στο προσωπικό του Υπουργείου

Αγρστικής Ανάπτυξης και Τροψίμων και των εποπτευόμενων Φορέων του,

καθώς και στο προσωπικό των Περιφερειών και Περιψερειακών Ενοτήτων της
χώρας και του Γενικού Χημείου του Κράτους.

Έμμεσα αψορά στα Πρόσωπα που ασκούν στη χώρα επιχειρηματική

δραστηριότητα που συνδέεται με την αγροτική ανάπτυξη, στους
απασχολούμενους στην αγροτική οικονομία και, τέλος, στους καταναλωτές.

Άρθρο 3

Η αξιολογούμενη ρύθμιση αψορά:

α) σε όλες τις υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροψίμων

και ιδίως τις Γενικές Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης, Γεωργίας,
Κτηνιατρικής, Αλιείας και Τροψίμων, ως εποπτεύουσες αρχές ψορέων και
επιχειρήσεων που ασχολούνται με δραστηριότητες αρμοδιότητάς τους,
β) στους ψορείς και στις επιχειρήσεις της περ. α) ως εποπτευόμενους/ες από
το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροψίμων,

γ) στο σύνολο των πολιτών της χώρας, ιδίως ως καταναλωτών καιχρηστών των
προϊόντων και υπηρεσιών των ανωτέρω ψορέων και επιχειρήσεων.

Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης

Τοεν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν;

ΝΑΙ [1 ΟΧΙ [Χ]
4.

Εάν ΝΑΙ, ποιο είναιτο ισχύον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζειτο ζήτημα;

5. Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της υψιστάμενης νομοθεσίας

1) με αλλαγή προεδρικού Άρθρα 1, 2, 3

διατάγματος, Δεν υΦίσταται εξουσιοδοτική διάταξη και σε κάθε

υπουργικής απόψασης περίπτωση απαιτείται διάταξη τυπικού νόμου.

ή άλλης κανονιστικής

πράξης;



ί) με αλλαγή διοικητικής Άρθρα 1, 2, 3

πρακτικής Πρόκειται για ζητήματα για την αντιμετώπιση των

συ μπεριλαμβανομένης οποίων απαιτείται νομοθετική ρύθμιοη, η απουσία της

της δυνατότητας νέας οποίας δεν μπορεί να καλυψθεί με ερμηνεία άλλων

ερμηνευτικής διατάξεων.

προσέγγισης της

υψιστάμενης

νομοθεσίας;

Χωρίς αλλαγή του νομικού πλαισίου η διάθεση

περισσότερων πόρων δεν κρίνεται πρόσψορη και ικανή

να αντιμετωπίσειτα υπό ρύθμιση ζητήματα.

ίί) με διάθεση

περισσότερων

ανθρώπινων και

υλικών πόρων;

Άρθρα 1, 2, 3

10



Συναφείς πρακτικές

‘Εχετε λάβει υπόψη συναψείς πρακτικές; ΝΑΙ Οχι χ

Εάν ΝΑΙ, αναφέρατε συγκεκριμένα:

1) σε άλλη/ες χώρα/ες
της Ε.Ε. ή του
ΟΟΣΑ:

ΙΙ) σε όργανα της Ε.Ε.:

ΙΙΙ) σε διεθνείς
οργανισμούς: Ι

Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης

Σημειώστε ποιοι από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών

επιδιώκονται με την αξιολογούμενη ρύθμιση

·11
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8. Ποιοι είναι σι στόχοι της αξιολογού μενης ρύθμισης;

Άρθρα Ι και 2

Η επίτευξη αποτελεσματικής

εποπτείας από το Υπουργείο

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροψίμων

κατά τον λόγο αρμοδιότητάς του.

Η εξασψάλιση της εύρυθμης

λειτουργίας της αγοράς.

Η πρόληψη και ο μετριασμός των

υψιστάμενων ή δυνητικών κινδύνων,

Ιδίως για την ανθρώπινη υγεία και

ασψάλε ια.

1) βραχυπρόθεσμοι: Άρθρο 3

Η σύσταση επιτροπής αξιολόγησης

καταγγελιών στο Υπου ργείσ Αγροτικής

Ανάπτυξης και Τροψίμων, στην οποία Θα

εκπροσωπούνται σε μόνιμη βάση οι Γενικές

Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης, Γεωργίας,

Κτηνιατρικής, Αλιείας και Τροψίμων και, κατά

περίπτωση, οι λοιπές υπηρεσίες του

Υπου ργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και

Τροψίμων (παρ. 1).

Η έγκριση του συστήματος διαχείρισης

καταγγελιών και συναψών πληροψοριών του

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και

____________________________

Τροψίμων (Παρ. 2).

ΙΙ) μακροπρόθεσμοι: Άρθρα Ι και 2

Η βελτίωση της σχέσης εμπιστοσύνης

μεταξύ των υπηρεσιών του δημόσιου

Τομέα καιτων οικονομικών ψορέων.

Η προστασία του καταναλωτή.

Άρθρο 3

Η άσκηση αποτελεσματικότερης εποπτείας επί

των δραστηριοτήτων αρμοδιότητας του

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και

Τροψίμων, μέσα από την εψαρμογή

συστήματος διαχείρισης και αξιολόγησης των

‘12



Εξηγήστε:

Εξηγήστε:

καταγγελιών που υποβάλλονται στο πλαίσιο

του άρθρου 140 του ν 4512/2018, για Θέματα

αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής

Ανάπτυξης και Τροψίμων και των ψορέων που

εποπτεύονται από αυτό1

Ψηψιακή διακυβέρνηση

Σε περίπτωση που προβλέπεται η χρήση πληροψοριακού συστήματος, ποια Θα
10. είναι η συμβολή αυτού στην επίτευξη των στόχων της αξιολογούμενης

ρύθμισης: ΑΜΕΣΗ ΓΙ ή/και ΕΜΜΕΣΗ ΓΙ

1) Εάν είναι άμεση,
εξ η γή στε:

) Εάν είναι έμμεση,
εξηγήστε:

Το προβλεπόμενο πληροψοριακό σύστημα είναι συμβατό με την εκάστοτε
ψηψιακή στρατηγική της χώρας (Βίβλος Ψηψιακού Μετασχηματισμού);
ΝΑΙΓΙ ΟΧΙΓΙ

12
Διασψαλίζεται η διαλειτουργικότητα του εν λόγω πληροφοριακού
συστήματος με άλλα υψιστάμενα συστήματα; ΝΑΙ ΓΙ Οχι ΓΙ

Αναψέρατε ποια είναι
αυτά τα συστήματα:

13
‘Εχει προηγηθεί μελέτη βιωσιμότητας του προβλεπόμενου πληροψοριακού
συστήματος; ΝΑΙ ΓΙ ΟΧΙ ΓΙ

13



Με Το παρόν άρθρο ορίζονται οι Αρχές Οργάνωσης

Εποπτείας και Συντονισμού του ν. 4512/2018 του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροψίμων, δηλαδή σι

υπηρεσίες που ασκούν εποπτεία κατά τον λόγο

αρμοδιότητάς τους στο πεδίο της ασψάλειας τροψίμου.

Με το παρόν άρθρο ορίζονται οι Αρχές Εψαρμογής

Εποπτείας και Διαχείρισης, δηλαδή οι υπηρεοίες στις οποίες

οι αρχές του άρθρου 1 αναθέτουν τον έλεγχο συγκεκριμένου

Τομέα οικονομικής δραστηριότητας.

Άρθρο 3 Με το παρόν άρθρο επιδιώκεταινα εδραιωθεί σε ένα οαψώς

ορισμένο πλαίσιο η εποπτεία που ασκεί το Υπουργείο

Ανάπτυξης και Τροψίμων επί των οικονομικών

δραστηριοτήτων αρμοδιότητάς του, μέσα από την ορθή

αξιολόγηση και διαχείριση των καταγγελιών που
υποβάλλονται σε αυτό.

18. Οψέλη αξισλογούμενης ρύθμισης

Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης

14.
Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου

Άρι9ρο

Άρθρο Ι

Στόχος

Δ. ‘Εκθεση γενικών συνεπειών

ΘΕΣΜΟΙ,

ΔΗΜΟΣίΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ,

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Α ΓΟ ΡΑ,

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,

Α ΝΤΑΓΩ ΝΙ Σ Μ

ΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &

ΚΟ Ί Ν Ω Ν ΙΚ ΕΣ

Ο ΜΑΔ ΕΣ

ΦΥΣΙ ΚΟ,

ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ

ΠΕ ΡΙΒΑΛΛΟ Ν

, ΑΜΕΣΑ Αύξηση εσόδων

Ν ΗΣΙΩΤΙ ΚΟΤΗΤΑ

11Ι



ΟΦΕΛΗ

ΡΥΘ ΜΙ Σ ΗΣ
Βελτίωση

παρεχόμενων

υπηρεσιών

Χ (άρθρα 1,

2, 3)

(άρθρα 1,

3)

Χ (άρθρο 1)
2,

Χ (άρθρα 1,

2)

Με την πρόβλεψη εποπτευσυσών αρχών που ανήκουν σε διακριτά επίπεδα εποπτείας, επιτυγχάνεται ο στόχος
της οργάνωσης και εψαρμογής του συνόλου των ενεργειών εποπτείας για το πεδίο εποπτείας ασψάλειας
τροψίμου, αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροψίμων. Οι διατάξεις αναμένεται να
συμβάλουν στην αποτελεσματική εποπτεία καιτην εύρυθμη λειτουργίατης αγοράς, τη βελτίωση του επιπέδου
ασψάλειας των πολιτών σχετικά με τα τρόψιμα που καταναλώνουν, καθώς και την πρόληψη και τον μετριασμό
των υψιστάμενων ή δυνητικών κινδύνων για την ανθρώπινη υγεία και ασψάλεια και την προστασία του
καταναλωτή. Η εποπτεία ρυθμίζεται έτσι ώστε να είναι αποδοτική, αξιοποιώντας καλύτερα το δυναμικό της
Διοίκησης, ώστε να επιτυγχάνεται και η διαψάνεια των ελέγχων. Ιδιαίτερα για την παρ. 2 του άρθρου 5, λόγω
της ευρύτητας των διατάξεων ελέγχου αλλά και των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών εν γένει, κρίνεται
απαραίτητη η απαρίθμηση των σημαντικότερων αρμοδιοτήτων εξ αυτών.

Άρθρο 3

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροψίμων Θα διαχειρίζεται άμεσα και με κοινή μεθοδολογία τις
καταγγελίες που υποβάλλονται σε αυτό, αυξάνοντας την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει στους πολίτες
και στις επιχειρήσεις, και καθιστώντας περισσότερο αποδοτική και αποτελεσματική την παροχή των υπηρεσιών

Μείωση δαπανών Χ (άρθρο 3)

Εξοικονόμηση Χ (άρθρα 1,

χρόνου 2, 3)

Μεγαλύτερη
, Χ (αρθρα 1,

αποδοτικοτητα /
2 )

Χ (αρθρο 3) Χ (αρθρσ 3)
απστελεσματικότητα

Άλλσ Χ (άρθρα 1, 2) Χ (άρθρα 1, 2)

ΕΜΜ Ε ΣΑ

Χ (άρθρο 3)

Δίκαιη μεταχείριση
>ι (άρθρα 1, 2)

πολιτών

Αυξημένη αξιοπιστία Χ (άρθρα 1,
Χ (άρθρα 1, 2)

/ διαψάνεια θεσμών 2)

Βελτιωμένη Χ (άρθρα 1,
χ (άρθρα 1, 2)

διαχείριση κινδύνων 2, 3)

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

Άρθρα Ι και 2
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αυτών, αιενός, με τον περιορισμό των φαινομένων σπατάλης ανθρώπινων και Οικονομικών πόρων σε
περιπτώσεις που δεν υψίσταται πραγματικός κίνδυνος γιατο δημόσιο συμψέρον και, αψετέρου, με την άμεση
και αποτελεσματική ανταπόκριση των ελεγκτικών μηχανισμών σε υποθέσεις που ενέχουν σοβαρούς κινδύνους,
προς όψελος των εποπτευόμενων από αυτό ψορέων και επιχειρήσεων, των καταναλωτών και των πολιτών εν
γένει. Διαμορψώνεται ένα πλαίσιο ουοιαοτικής επικοινωνίας με το κοινό και διασψαλίζεται το δικαίωμα των

πολιτών να λαμβάνουν έγκαιρα απαντήσεις μετά από αντικειμενική αξιολόγηση των καταγγελιών τους.

19. Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης

ΟΕΣΜΟΙ, ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΓΟΡΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ&

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΕΣ

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Σχεδιασμός /
Προετοιμασία

Υποδομή /
εξοπλισμός

ΓΙΑ ΤΗΝ

ΕΝΑΡΞΗ Προσλήψεις/
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ κινητικότητα

ΤΗΣ

ΡΥΘΜΙΣΗΣ Ενημέρωση

εκπαίδευση

εμπλεκομένων

Άλλο
ΚΟΣΤΟΣ

ΡΥΘΜΙΣΗΣ Στηριξη και

λειτουργία

διαχείρισης

Διαχείριοη
ΓΙΑΤΗ

αλλαγων κατα
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

την εκτελεση
& ΑΠΟΔΟΣΗ

ΤΗΣ Κόστος
ΡΥΘΜΙΣΗΣ συμμετοχής

στη νέα

ρύθμιση

Άλλο



Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

20. Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΦΥΣΙΚΟ,
Α ΓΟ ΡΑ,

ΔΗΜΟΣΙΑ & ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΑΝΤΑΓΩ ΝΙ Σ Μ ΟΣ

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΟΜΑΔΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Αναγνώριση /
εντοπισμός

κινδύνου

Διαπίστωση

συνεπειών

κινδύνων

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ι στους στόχους

ΚΙΝ ΔΥ Ν Ω Ν

____________ __________ _____________ ___________ ___________ _____________

Σχεδιασμός

αποτροπής!

αντιστάθμισης

κινδύνων

‘Αλλο
ΚΙΝΔΥΝΟΙ

ΡΥΘΜΙΣΗΣ

__________ _____________ __________ ______________ ___________ ___________ ______________

Πιλοτική

ειαρμογή

Ανάδειξη

καλών

πρακτικών

ΜΕΙΩΣΗ
κατά την

ΚΙΝΔΥΝΩΝ
υλοποίηση

της ρύθμισης

Συνεχής

αξιολόγηση

διαδικασιών

διαχείρισης
κινδύνων

ίΖ?



Ι ‘λλο

Σχολιασμός / ποιοτική ατιοτίμηση:

Γνώμες ή πορίσματα αρμόδιων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών

(ηλεκτρονική επισύναψη).
21.

Ειδική αιτιολογία σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης μεταξύ της

γνωμοδότησης και της αξιολογούμενης ρύθμισης.

Στ. ‘Εκθεση νομιμότητας

24. Συναψείς συνταγματικές διατάξεις

25. Ενωσιακό δίκαιο

Π

Πρωτογενές ενωσιακό
δίκαιο
(συμτιεριλ αμόανομέ νου
του Χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων)

Κανονισμός

Οδηγία

Απόψαση

Ι .



26 Συναψείς διατάξεις διεθνών συνθηκών ή συμψωνιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση
1 των Δικαιωμάτων του

Ανθρώπου

Π Διεθνείς συμβάσεις

27
Συναψής νομολογία των ανωτάτων και άλλων εθνικών δικαστηρίων, καθώς

και αποψάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών

Στοιχεία & όασικό περιεχόμενο απόφασης

Ανώτατο ή άλλο εθνικό
δικαστήριο

Π (αναψέρατε)

Ανεξάρτητη Αρχή

Π (αναψέρατε)

28. Συναψής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία

Στοιχεία & όασικό περιεχόμενο απόφασης

Νομολογία

π Δικαστηρίου Ε.Ε.

Νομολογία
Π Ευρωπαϊκού

Δικαστηρίου
Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου

‘Αλλα ευρωπαϊκά ή
διεθνή δικαστήρια ή

Π διαιτητικά όργανα

Ζ. Πίνακας τροποποιούμενων ή καταργούμενων διατάξεων

29. Τροποποίηση — αντικατάσταση — συμπλήρωση διατάξεων

Ιιι



Διατάξεις αξιολοούμενης
Υφισταμενες διατάξεις

ρύϋμ ισης

30. Κατάργηση διατάξεων

Διατάξεις αξιολοούμενης

ρύϋμισης που προόλέπουν Καταρούμενες διατάξεις

κατάργηση



Αθήνα, 14 Απριλίου 2021

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΙΚΟΥΡΑΣ ΣΠΥΡΓΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

ΓΕΩΡΠΑΔΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
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ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ — ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΔΙ ΒΑΝΟΣ

ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΊΥ1ΙΑΝΟΞ 1ΕΊ
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ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ
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Αριθμ. 114 / 5 / 2021
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 2 του Συντάγματος)

Επί τροπολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων «Απλούστευση του πλαισίου άσκησης Οικονομικών
δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής, Υποδομών και Μεταφορών, ρυθμίσεις για τη μεταφορά στον
Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας των αρμοδιοτήτων για τα εμπορικά
σήματα και άλλες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης».

Α. Με την υπόψη τροτιολογία, τιροβλέτιονται τα ακόλουθα:

1. Ορίζονται σι Αρχές Οργάνωσης, Εποπτείας και Συντονισμού καθώς και σι
Αρχές Εφαρμογής Εποπτείας και Διαχείρισης, για την οργάνωση και την
εφαρμογή εποπτείας διατάξεων του ν.412!2018, αναφορικά με την ασφάλεια
Τροφίμων.

2. Συνιστάται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
(ΥΠ.Α.ΑΤ.) πενταμελής επιτροπή, υπό την οριζόμενη σύνθεση, με την ονομασία
«Επιτροπή Αξιολόγησης Καταγγελιών» και έργο την αξιολόγηση των
καταγγελιών, που υποβάλλονται στο Πλαίσιο του άρθρου 140 του ν.4512/2018 και
αφορούν στη δραστηριότητα οικονομικού φορέα ή εγκατάστασης, επί Θεμάτων
αρμοδιότητας του ΥΠ.Α.Α.Τ. και των φορέων που εποπτεύονται από αυτό.

Β. Από τις προτεινόμενες διατάξεις, δεν προκαλούνται δημοσιονομικές
επιπτώσεις επί του Κρατικού προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών των
λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.

Αθήνα, 14 Απριλίου 2021

Η Γενική Διευθύντρια
ΙΟ1)ΝΑ ΑΡΜΑΟΟυ
14.042021 19:11

Ιουλία Γ. Αρμάγου

Σύστημα διαχείρισης καταγγελιών ΥΠ.Α.ΑΤ. κ.λτι.Ι - ΔΣ


