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ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Αναγραφόµενα στοιχεία στις ετικέτες ζυγιστικών µηχανών κατά τη λιανική πώληση
κρέατος
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΉΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1.

Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»
που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.∆. 63/2005 (Α’ 98).

2. Του Π.∆.27/1996 «περί συγχωνεύσεως των Υπουργείων Τουρισµού, Βιοµηχανίας Ενέργειας
και Τεχνολογίας, Εµπορίου στο Υπ. Ανάπτυξης».
3. Της υπ΄ αριθµ. ∆15/Α/Φ.19/19955 (ΦΕΚ 1982/09-10-2007) Απόφασης «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης Σταύρο Καλαφάτη και Γεώργιο Βλάχο».
4. Τις παραγρ. 1, 2 περίπτ. δ και 3 του άρθρου 33 του ν. 2538/1997 (Α΄ 242) «Τροποποίηση της
κείµενης νοµοθεσίας για τα γεωργικά και κτηνιατρικά φάρµακα, ρύθµιση χρεών συνεταιριστικών οργανώσεων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε την
παράγρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 3147/2003 (Α΄ 135).
5. Του Π.∆. 206/19-09-2007 «∆ιορισµός Υπουργών κ.λ.π.» (Φ.Ε.Κ 232/Α/19-09-2007).
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6. Του Ν.∆. 136/1946 «Περί κυρώσεως ,τροποποιήσεως και συµπληρώσεως του από 10/11-51946 Ν.∆. περί Αγορανοµικού Κώδικα».
7. Του άρθρου 11, παρ. 2 του Κώδικα τροφίµων, ποτών και αντικειµένων κοινής χρήσης (Τόµος Α΄, τρόφιµα- Ποτά).
8. Την ανάγκη λήψης µέτρων για τη σωστή ενηµέρωση των καταναλωτών και την προστασία
της υγείας τους.
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο 1
«Καθορισµός των στοιχείων που πρέπει να περιέχονται στις ετικέτες που εκδίδονται από
ζυγιστικές µηχανές κατά τη λιανική πώληση κρέατος»

Όλα τα κρεοπωλεία καθώς και τα καταστήµατα λιανικής πώλησης που έχουν Τµήµα κρεοπωλείου, σε έδρες ∆ήµων ή Τοπικά ∆ιαµερίσµατα άνω των πέντε χιλιάδων κατοίκων, θα πρέπει να
διαθέτουν ζυγιστικές µηχανές οι οποίες κατά τη λιανική πώληση κρέατος να εκδίδουν αυτόµατα αυτοκόλλητες ετικέτες, για την επισήµανση του πωλούµενου κρέατος και στις οποίες ετικέτες πρέπει να αναφέρονται υποχρεωτικά οι ακόλουθες πληροφορίες:
- Το είδος του ζώου από το οποίο προέρχεται το κρέας ως:
Χοιρ ή χοιρινό :για κρέας χοίρειο
Βο ή Βόειο :για κρέας βοοειδών
Αρν ή αρνίσιο : για κρέας αρνιών
Κατσ ή κατσικίσιο για κρέας κατσικιών
Πουλ ή πουλερικών : για κρέας πουλερικών
-

Το βάρος του πωλούµενου κρέατος

-

Η προέλευση του κρέατος ως.

-

ΕΛΛΗΝΙΚΟ για τα ζώα που γεννήθηκαν και εξετράφησαν στην Ελλάδα. Στην κατηγορία
αυτή εντάσσεται και το κρέας των βοοειδών που φέρει στην ετικέτα την ειδική ένδειξη
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΚΤΡΟΦΗ ΑΝΩ ΤΩΝ 5 ΜΗΝΩΝ».

-

Χώρα Ευρωπαϊκής Ένωσης ( π.χ. ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ ή ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ κλπ) για τα Ευρωπαϊκά µη
Ελληνικά

-

Τρίτης Χώρας για τα προερχόµενα από Τρίτες Χώρες.
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-

Η τιµή πώλησης και η Τ.Μ.Μ. (Τιµή ανά Μονάδα Μέτρησης)

Τα στοιχεία του είδους του ζώου, της ποσότητας του πωλούµενου κρέατος και της χώρας προέλευσής του, θα τηρούνται υποχρεωτικά επί ένα έτος από της ηµεροµηνίας πώλησης του κρέατος
και θα τίθενται υπόψη των αρµόδιων Ελεγκτικών Αρχών.

Άρθρο 2
«Έλεγχοι-Κυρώσεις»

1. Ως αρµόδιες αρχές για την εφαρµογή της παρούσας απόφασης, ορίζονται η Γενική Γραµµατεία Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και οι Υπηρεσίες Εµπορίου των Ν.Α. της
χώρας, η Γενική ∆/νση Ζωϊκής Παραγωγής, οι περιφερειακές υπηρεσίες και οι αρµόδιοι
Εποπτευόµενοι Οργανισµοί του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
2. Κατά των παραβατών επιβάλλονται οι κυρώσεις, οι οποίες προβλέπονται από το άρθρο 30
του Ν.∆. 136/46 περί Αγορανοµικού Κώδικα, όπως αυτό ισχύει και από τις ισχύουσες διατάξεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.
Άρθρο 3
«Έναρξη ισχύος»
Η παρούσα απόφαση ισχύει από 10-4-2008 και θα δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και στον ηµερήσιο τύπο.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΟΝΤΟΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ
1) Υπουργείο Αγροτ. Ανάπτυξης –Τροφίµων
Γραφ. Υπουργού κ. ΚΟΝΤΟΥ
Ταχ. ∆/νση : Αχαρνών 2 Αθήνα Τ.Κ. 104-32
2) Υπουργείο Αγροτ. Ανάπτυξης –Τροφίµων
Γεν. ∆/νση Ζωικής παραγωγής
Ταχ. ∆/νση : Αχαρνών 2 Αθήνα Τ.Κ. 104-32
3) Υπουργείο Ανάπτυξης
Γραφ. κ.κ. Υπουργού, Υφυπουργού , Γεν. Γραµµ. Εµπορίου,
Γεν ∆/ντή Εσωτ. Εµπορίου
4) ∆/νση Τιµών Τροφίµων –Ποτών (ιδίου Υπουργείου ) 4 τεµ.
5) Νοµαρχ. Αυτοδιοικήσεις Χώρας
∆/νσεις και τµήµατα εµπορίου –έδρες τους
6)

Νοµαρχ. Αυτοδιοικήσεις Χώρας
∆/νσεις Αγροτ. Ανάπτυξης και Τροφίµων –έδρες τους

