
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της Άδειας του Κέντρου Δια Βίου 
Μάθησης με διακριτικό τίτλο «Κ.Δ.Β.Μ. Δ.ΥΠ.Α.» 
του φορέα «ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗ-
ΣΗΣ (Δ.ΥΠ.Α)» λόγω προσθήκης νέας δομής.

2 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Υ3β/Γ.Π./
οικ.38691/31-03-2010 υπουργικής απόφασης, 
λόγω αλλαγής επωνυμίας και νομικής μορφής 
της εταιρείας από «ΜΟΝΑΔΑ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΙΜΟ-
ΚΑΘΑΡΣΗΣ ΝΕΦΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.» και δ.τ. 
«ΝΕΦΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.», σε «ΝΕΦΡΟΘΕ-
ΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΜΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΙΜΟ-
ΚΑΘΑΡΣΗΣ Ι.Κ.Ε.» και δ.τ «ΝΕΦΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ 
ΔΡΑΜΑΣ Ι.Κ.Ε.» (Β’ 395).

3 Ελάχιστες απαιτήσεις για την έγκριση σφαγείων 
μικρής δυναμικότητας, τα οποία λειτουργούν σε 
ορεινές περιοχές.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 98190/Κ1 (1)
Τροποποίηση της Άδειας του Κέντρου Δια Βίου 

Μάθησης με διακριτικό τίτλο «Κ.Δ.Β.Μ. Δ.ΥΠ.Α.» 

του φορέα «ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗ-

ΣΗΣ (Δ.ΥΠ.Α)» λόγω προσθήκης νέας δομής.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 53 και 66 και της περ. α της παρ. 17 του 

άρθρου 169 του ν. 4763/2020 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελ-
ματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, 
ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο 
αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής 
κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (EE L 173), κύρωση 

της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής 
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής 
Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό 
Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 254).

β) Του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαι-
σίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016-Επείγοντα 
Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρό-
θεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-
2016», και ειδικότερα της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ. του 
άρθρου πρώτου (Α’ 222).

γ) Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση λει-
τουργίας και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών 
οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

δ) Των άρθρων 75 έως 83 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή 
Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθε-
σία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 
2019/1024)- Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση 
στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 184).

ε) Της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4921/2022 «Δουλειές 
Ξανά: Αναδιοργάνωση Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλη-
σης και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της, αναβάθμιση 
δεξιοτήτων εργατικού δυναμικού και διάγνωσης των 
αναγκών εργασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 75).

στ) Του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδεί-
ας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31).

ζ) Της παρ. 1 του άρθρου 4 του π.δ. 81/2019, «Σύσταση, 
συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων 
και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπη-
ρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

η) Της παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση 
και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμμα-
τειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

2. Την υπό στοιχεία 122600/Γ1/30-7-2019 κοινή από-
φαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας 
και Θρησκευμάτων «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Επαγ-
γελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης 
και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμά-
των» (Υ.Ο.Δ.Δ. 513) σε συνδυασμό με το άρθρο 78 του 
ν. 4763/2020 (Α’ 256).

3. Την υπό στοιχεία 38152/Δ1/12710/2-9-2019 από-
φαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσε-
ων «Διορισμός Διοικητή στον Οργανισμό Απασχόλησης 
Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) και τροποποίηση της 
υπό στοιχεία 68472/Δ1/23060/27-12-2018 απόφασης 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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της Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης «Συγκρότηση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού 
Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.)» (Υ.Ο.Δ.Δ. 782)» (Υ.Ο.Δ.Δ. 607).

4. Την υπό στοιχεία 141267/Κ6/05-11-2021 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, 
Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουρ-
γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, «Καθορισμός όρων, 
προϋποθέσεων και διαδικασίας για τη χορήγηση, την 
τροποποίηση, τη μεταβίβαση και την ανανέωση άδειας 
Κέντρου Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) σε φυσικά, νομικά 
πρόσωπα και ενώσεις προσώπων» (Β’ 5159).

5. Την υπό στοιχεία 16388/K6/14-02-2022 κοινή από-
φαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, «Καθορισμός ποσού παραβόλων και 
χρηματικών ποσών για ιδιωτικά Κέντρα Διά Βίου Μάθη-
σης (Κ.Δ.Β.Μ.) κατά την παρ. Θ του άρθρου πρώτου του 
ν. 4093/2012» (Β’ 686).

6. Την άδεια Κέντρου Διά Βίου Μάθησης επιπέδου Δύο 
με τον διακριτικό τίτλο «Ο.Α.Ε.Δ. ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 2» και κω-
δικό 2000525, η οποία εκδόθηκε με την Απόφαση της 
280ης/05-10-2017 συνεδρίασης του Δ.Σ του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π 
και χορηγήθηκε στο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία 
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

7. Την υπό στοιχεία 61653/Κ1/26-5-2022 απόφαση 
τροποποίησης της Άδειας του Κέντρου Δια Βίου Μάθη-
σης Επιπέδου Δύο με διακριτικό τίτλο «Ο.Α.Ε.Δ. ΚΕ.ΔΙ.
ΒΙ.Μ. 2» του φορέα «ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗ-
ΣΗΣ (Δ.ΥΠ.Α)» λόγω μετατροπής του σε Κέντρο Δια Βίου 
Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) του ν. 4763/2020 (Α’ 254), με διακρι-
τικό τίτλο «Κ.Δ.Β.Μ. Δ.ΥΠ.Α.» (Β’ 2658).

8. Τη διατύπωση θετικής γνώμης του Δ.Σ. του Εθνι-
κού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγ-
γελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), ως προς 
τη συνδρομή των κτιριολογικών προϋποθέσεων του 
ν.  4093/2012, όπως διατυπώθηκε στην υπό στοιχεία 
ΔA/9314/24-06-2022 απόφασή του, της υπ’ αρ. 486/
23-06-2022 συνεδρίασης.

9. Την υπό στοιχεία 82624/Κ1/5-7-2022 αίτηση τρο-
ποποίησης άδειας Κ.Δ.Β.Μ. με διακριτικό τίτλο «Κ.Δ.Β.Μ. 
Δ.ΥΠ.Α.» του νομικού προσώπου με την επωνυμία «ΔΗ-
ΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (Δ.ΥΠ.Α)», με τα συ-
νημμένα σε αυτή δικαιολογητικά.

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της άδειας Κ.Δ.Β.Μ. με διακριτικό 
τίτλο «Κ.Δ.Β.Μ. Δ.ΥΠ.Α.» του νομικού προσώπου με 
την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
(Δ.ΥΠ.Α.)», λόγω προσθήκης νέας δομής επί της διεύ-
θυνσης ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ 83, 18233, ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩ-
ΑΝΝΟΥ ΡΕΝΤΗ, δυναμικότητας 642 ατόμων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 4 Αυγούστου 2022

Ο Γενικός Γραμματέας 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, 
Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ

    Αριθμ. Γ1β/Γ.Π./οικ.45322  (2)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Υ3β/Γ.Π./

οικ.38691/31-03-2010 υπουργικής απόφασης, 

λόγω αλλαγής επωνυμίας και νομικής μορφής 

της εταιρείας από «ΜΟΝΑΔΑ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΙΜΟ-

ΚΑΘΑΡΣΗΣ ΝΕΦΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.» και δ.τ. 

«ΝΕΦΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.», σε «ΝΕΦΡΟΘΕ-

ΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΜΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΙΜΟ-

ΚΑΘΑΡΣΗΣ Ι.Κ.Ε.» και δ.τ «ΝΕΦΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ 

ΔΡΑΜΑΣ Ι.Κ.Ε.» (Β’ 395).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 31 του ν. 2646/1998 «Ανάπτυξη του Εθνι-

κού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες δια-
τάξεις» (Α’ 236).

2. Το π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώ-
τριας Υπουργού και Υφυπουργών (Α’ 155).

3. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το 
οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

4. Το άρθρο 5 του π.δ. 225/2000 «Καθορισμός κριτη-
ρίων κατά περιφέρεια και περιοχή, όρων, προϋποθέσε-
ων, τεχνικών προδιαγραφών, απαραίτητου εξοπλισμού, 
επιστημονικού και λοιπού προσωπικού, για την έγκριση 
σκοπιμότητας και την ίδρυση και λειτουργία Μονάδων 
Χρόνιας Αιμοκάθαρσης εκτός Νοσοκομείων και Κλινι-
κών» (Α’ 194).

5. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγεί-
ας» (Α’ 148).

6. Την από 17/06/2022 αίτηση της εταιρείας «ΝΕΦΡΟ-
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΜΑΣ Ι.Κ.Ε.».

7. Την ανάγκη τροποποίησης της υπό στοιχεία Υ3β/
Γ.Π./οικ.38691/31-03-2010 (Β’ 395) υπουργικής απόφα-
σης, λόγω αλλαγής επωνυμίας και νομικής μορφής της 
εταιρείας.

8. Την υπ’ αρ. 634/15-07-2022 απόφαση της Εκτελεστι-
κής Επιτροπής του Κε.Σ.Υ.

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την τροποποίηση της υπό στοιχεία Υ3β/
Γ.Π./οικ.38691/31-03-2010 υπουργικής απόφασης, λόγω 
αλλαγής επωνυμίας και νομικής μορφής της εταιρείας, 
από «ΜΟΝΑΔΑ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΝΕΦΡΟΘΕ-
ΡΑΠΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.» και δ.τ. «ΝΕΦΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.» 
σε «ΝΕΦΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΜΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΧΡΟΝΙΑΣ 
ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ Ι.Κ.Ε.» και δ.τ «ΝΕΦΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ 
ΔΡΑΜΑΣ Ι.Κ.Ε.» (Β’ 395).

Το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας καλύπτει την ανωτέρω 
Μονάδα επιστημονικώς στην αντιμετώπιση οξέων προ-
βλημάτων που τυχόν προκύπτουν.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 2 Αυγούστου 2022

Ο Υπουργός
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43481Τεύχος B’ 4274/11.08.2022

    Αριθμ. 732/224581 (3)
Ελάχιστες απαιτήσεις για την έγκριση σφαγείων 

μικρής δυναμικότητας, τα οποία λειτουργούν σε 

ορεινές περιοχές.

  Ο 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 εφαρ-
μογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους το-
μείς 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 (Α’ 78).

β) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), 
όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

2. Τους Κανονισμούς:
α) (ΕΚ) υπ’ αρ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για την 
υγιεινή των τροφίμων (L 139).

β) (ΕΚ) υπ’ αρ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για 
τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα 
ζωικής προέλευσης (L 139). 

γ) (ΕΚ) υπ’ αρ. 1099/2009 του Συμβουλίου, της 24ης 
Σεπτεμβρίου 2009, για την προστασία των ζώων κατά 
τη θανάτωση τους (L 303).

3. Την υπ’ αρ. 6310/9.9.2021 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Συμεών Κεδίκο-
γλου» (Β’ 4190).

4. Το υπ’ αρ. 84/35356/9.02.2022 έγγραφo της Διεύ-
θυνσης Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προς τον Ελληνι-
κό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ), σύμφωνα με το 
άρθρο 6 του π.δ. 81/2018 (Α’ 151), με το οποίο κοινο-
ποιήθηκε το σχέδιο στο σύστημα TRIS της Ε. Επιτροπής 
και έλαβε αριθμό κοινοποίησης 2022/78/GR.

5. To υπ’ αρ. 116/44099/17.02.2022 έγγραφο της Δι-
εύθυνσης Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας του Υπουργεί-
ου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προς τη Γενική 
Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (DG 
SANTE- G4) της Ε. Επιτροπής και τους Προϊσταμένους 
Κτηνιατρικών Υπηρεσιών των κρατών μελών της ΕΕ, σύμ-
φωνα με την παρ. 5 του άρθρου 10 του Κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 (L 139).

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο
Σκοπός

Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο καθορισμός 
συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή της παρ. 3 
και της υποπερ. ii της περ. α’ της παρ. 4 του άρθρου 10 

του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αρ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 
2004 (L 139), σχετικά με τον καθορισμό των όρων, των 
προϋποθέσεων και των διαδικασιών για την έγκριση 
σφαγείων μικρής δυναμικότητας, τα οποία βρίσκονται σε 
ορεινές περιοχές, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η επίτευξη 
των στόχων της ενωσιακής και της εθνικής νομοθεσίας, 
όσον αφορά την ευζωία και την ταυτοποίηση των ζώων, 
την δημόσια υγεία, την υγιεινή των τροφίμων και τη δια-
δικασία ιχνηλασιμότητας των τελικών προϊόντων.

Άρθρο 2
Ορισμοί

Για τον σκοπό της παρούσας, ισχύουν οι ακόλουθοι 
ορισμοί:

α) Ορεινές περιοχές: Δήμοι οι οποίοι βρίσκονται επί 
του ελληνικού εδάφους σε υψόμετρο ίσο ή μεγαλύτερο 
των 800 (οκτακοσίων) μέτρων και οι οποίοι παρουσιά-
ζουν ανάπτυξη της κτηνοτροφίας ως σημαντικό μέγεθος 
στην τοπική οικονομία.

β) Σφαγεία μικρής δυναμικότητας: Σφαγεία που βρίσκο-
νται σε ορεινές περιοχές και πληρούν τις απαιτήσεις της 
παρούσας, ως προς τις υποδομές και τον εξοπλισμό τους 
και στα οποία πραγματοποιούνται δραστηριότητες υποδο-
χής, διαμονής και σφαγής περιορισμένου αριθμού ζώων.

γ) Περιορισμένος αριθμός ζώων: Ο μέγιστος αριθμός 
ζώων, που επιτρέπεται να σφαγούν σε σφαγεία μικρής 
δυναμικότητας, ο οποίος, περιλαμβάνοντας και τις επεί-
γουσες σφαγές, δεν μπορεί να ξεπερνά:

αα) τα εκατό (100) χοιροειδή ανά μήνα, με μία σχετική 
αύξηση μέχρι τριάντα τοις εκατό (30%) την περίοδο των 
Χριστουγέννων,

ββ) τα χίλια (1000) προβατοειδή ή αιγοειδή ανά μήνα, 
με μία σχετική αύξηση μέχρι ενενήντα τοις εκατό (90%) 
την περίοδο του Πάσχα,

γγ) τα ογδόντα (80) βοοειδή ανά μήνα.

Άρθρο 3
Διαδικασία έγκρισης σφαγείων μικρής 
δυναμικότητας

Τα σφαγεία μικρής δυναμικότητας, που πληρούν τις 
απαιτήσεις του άρθρου 4 της παρούσας, εγκρίνονται 
σύμφωνα με το άρθρο 6 του π.δ. 79/2007 (Α’ 95).

Άρθρο 4
Όροι και προϋποθέσεις έγκρισης και λειτουργίας 
σφαγείων μικρής δυναμικότητας

Τα σφαγεία μικρής δυναμικότητας, εγκρίνονται εφό-
σον πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις, σύμφωνα με τον 
Κανονισμό (ΕΚ) υπ’ αρ. 853/2004:

α) Διαθέτουν στεγασμένο χώρο υποδοχής ή/και δια-
μονής των προς σφαγή ζώων, διευθετημένο έτσι ώστε 
να ικανοποιούνται τα επιδημιολογικά κριτήρια καθώς 
και τα κριτήρια της προστασίας των ζώων. Η απαίτη-
ση ύπαρξης στεγασμένου χώρου σταβλισμού δεν είναι 
υποχρεωτική, εφόσον οι αποστάσεις μεταξύ των εκμε-
ταλλεύσεων προέλευσης των ζώων και του σφαγείου 
μικρής δυναμικότητας δεν υπερβαίνουν τα διοικητικά 
όρια του συγκεκριμένου Δήμου ή τα πενήντα (50) χι-
λιόμετρα και τα ζώα σφάζονται αμέσως μετά την άφιξή 
τους στο σφαγείο χωρίς περαιτέρω αναμονή.

β) Ο προ σφαγής έλεγχος, οι έλεγχοι ταυτοποίησης 
και οι έλεγχοι αναφορικά με την προστασία των ζώων 
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λαμβάνουν χώρα στο σφαγείο αμέσως μετά την εκφόρ-
τωσή τους, εφόσον δεν υπάρχουν στεγασμένοι χώροι 
σταβλισμού.

γ) Διαθέτουν, τουλάχιστον, είτε δύο ξεχωριστές αίθου-
σες, είτε μια μεγάλη αίθουσα, σαφώς διαχωρισμένη σε 
δύο ζώνες, «την καθαρή» και την «ακάθαρτη» ζώνη, όπου 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενες για κάθε ζώνη 
εργασίες. Εφόσον υπάρχει μία μόνο αίθουσα, επιτρέπε-
ται σε αυτή να πραγματοποιούνται όλες οι εργασίες, με 
την προϋπόθεση ότι αυτές εκτελούνται διαδοχικά και με 
χρονικό διαχωρισμό ικανό για τη διενέργεια της απαι-
τούμενης καθαριότητας και απολύμανσης του χώρου.

δ) Η διαχείριση προϊόντων, όπως κεφάλια, έντερα, στόμα-
χοι και πόδια, πρέπει να πραγματοποιείται είτε σε ξεχωριστή 
αίθουσα είτε, εφόσον δεν υπάρχει ξεχωριστή αίθουσα, στην 
ίδια αίθουσα στην οποία διενεργούνται οι λοιπές εργασίες, 
με την προϋπόθεση ότι υφίσταται χρονικός διαχωρισμός 
μεταξύ τους, κατά τη διάρκεια του οποίου διενεργείται η 
απαιτούμενη καθαριότητα και απολύμανση του χώρου. Σε 
αντίθετη περίπτωση, τα προϊόντα αυτά χαρακτηρίζονται ως 
ζωικά υποπροϊόντα και υπάγονται στην περ. στ’.

ε) Διαθέτουν:
αα) τον απαραίτητο εξοπλισμό, ανάλογα κατάλληλο 

για κάθε ζωικό είδος, για την αναισθητοποίηση των προς 
σφαγή ζώων,

ββ) τουλάχιστον, μία ποδοκίνητη ή με φωτοκύτταρο ή 
ανάλογη εγκατάσταση για το πλύσιμο των χεριών με ζεστό 
και κρύο νερό, δύο αποστειρωτήρες εργαλείων κοπής που 
επιτυγχάνουν ελάχιστη θερμοκρασία 82o C ή εναλλακτικό 
σύστημα με ισοδύναμο αποτέλεσμα, τόσο στην αίθουσα 
καθαρής περιοχής όσο και στην αίθουσα ακάθαρτης περι-
οχής καθώς και ικανό αριθμό μαχαιριών κοπής,

γγ) έναν ψυκτικό θάλαμο για τα τελικά προϊόντα. Εφό-
σον αυτό δεν είναι δυνατό, τα τελικά προϊόντα απομα-
κρύνονται αμέσως μετά την υγειονομική επισήμανσή 
τους, με φορτηγά ψυγεία τα οποία εξασφαλίζουν θερ-
μοκρασία όχι μεγαλύτερη των 3οC για τα εντόσθια και 
των 7ο C για τα σφάγια. Η ιχνηλασιμότητα εξασφαλίζεται 
για όλα τα προϊόντα,

δδ) έναν ψυκτικό θάλαμο που κλειδώνει, για τη δέ-
σμευση των υπόπτων σφάγιων, μέχρι την έκδοση ευνο-
ϊκών εργαστηριακών αποτελεσμάτων για τις μεταδοτικές 
σπογγώδεις εγκεφαλοπάθειες και την τριχινίαση,

εε) τουλάχιστον μία τουαλέτα για το προσωπικό με 
προθάλαμο και νιπτήρα για το πλύσιμο των χεριών, κα-
θώς 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,

στστ) αίθουσα ή γραφείο που κλειδώνει, το οποίο δια-
θέτει τηλέφωνο και σύνδεση στο διαδίκτυο και χρησιμο-
ποιείται από τον επίσημο κτηνίατρο, που είναι υπεύθυ-
νος για την επίβλεψη και τον έλεγχο του κρέατος. Αν αυτό 
δεν είναι δυνατόν τα κτηνιατρικά αρχεία και οι σφραγίδες 
επισήμανσης φυλάσσονται αποκλειστικά στην έδρα της 
αρμόδιας κτηνιατρικής υπηρεσίας,

ζζ) στεγανό φρεάτιο συλλογής των υγρών λυμάτων.
στ) Τα ζωικά υποπροϊόντα, τα οποία δεν προορίζονται 

για ανθρώπινη κατανάλωση, συλλέγονται και διαχειρί-
ζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) 
υπ’ αρ. 1069/2009 του Συμβουλίου, της 24ης Σεπτεμβρίου 

2009 (L 300) και την υπ’ αρ. 612/118658/8.5.2020 απόφα-
ση του Υπουργού και της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίμων (Β’ 1983). 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 ότι όλα τα συλλεγόμενα υποπροϊόντα 
κατατάσσονται στην κατηγορία υψηλότερου κινδύνου.

ζ) Ο καθαρισμός και η απολύμανση των οχημάτων μετα-
φοράς λαμβάνει χώρα εντός των εγκαταστάσεων του σφα-
γείου, 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 μετακίνη-
ση και ότι η μονάδα καθαρισμού και απολύμανσης εκδίδει 
πιστοποιητικό απολύμανσης και καθαρισμού.

η) Οι υπεύθυνοι των σφαγείων μικρής δυναμικότητας 
εφαρμόζουν σύστημα αυτοελέγχου βάση των αρχών 
του HACCP, σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) 
υπ’ αρ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004 (L 139). Κατά την 
εφαρμογή των αρχών του HACCP απαιτείται η διεξαγωγή 
μικροβιολογικών αναλύσεων με συχνότητα προσαρμο-
σμένη στη δυναμικότητα της επιχείρησης, σύμφωνα με την 
υπ’ αρ. 1545/70158/28.5.2014 απόφαση του Αναπληρωτή 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων) και η τήρη-
ση αρχείων που τεκμηριώνουν την εφαρμογή των προαπαι-
τούμενων προγραμμάτων, προσαρμοσμένη στο μέγεθος 
του σφαγείου και στις εφαρμοζόμενες διαδικασίες (Β’ 1444).

Άρθρο 5
Έλεγχοι - κυρώσεις

1. Οι έλεγχοι στα σφαγεία μικρής δυναμικότητας διε-
ξάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του 
π.δ. 79/2007 και του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης 
Μαρτίου 2017 (L 95).

2. Σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις 
της παρούσας, επιβάλλονται στα σφαγεία μικρής δυνα-
μικότητας, μέτρα συμμόρφωσης, διοικητικές και ποινικές 
κυρώσεις, σύμφωνα με τα άρθρα 3 έως 10, 22, την περ. α’ 
και β’, δ’ ε’ και στ’, της παρ. 2 του άρθρου 23, τα άρθρα 
24, 25, 26 και 27 του ν. 4235/2014 (Α’ 32).

Άρθρο 6
Επιτρεπόμενος αριθμός σφαγείων

Δεν επιτρέπεται η ίδρυση και η λειτουργία περισσότε-
ρων από δύο (2) σφαγείων μικρής δυναμικότητας ανά 
Περιφερειακή Ενότητα (ΠΕ) και περισσότερων από ένα 
(1) ανά δήμο.

Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 2 Αυγούστου 2022

Ο Υφυπουργός

ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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