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ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ
NEWS

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Στο Κέντρο Γεωργικής 'Έρευνας Βορείου Ελλάδος στή Θεσσαλονίκη ορ
γανώθηκε άπό τίς 22-24 Μαΐου 1980 Συνδιάσκεψη γιά τή παρουσίαση του
ερευνητικού έργου των Κτηνοτροφικών Ιδρυμάτων του Βορειοελλαδικού χώ
ρου.
Στις εργασίες της Συνδιασκέψεως συμμετείχαν καί οί κτηνίατροι κ.κ. Σ.
Κολάγγης, Σ. Τσιτσάμης, Σ. Βαρσακέλη καί Α. Ξιούφης του 'Ινστιτούτου
Κτηνοτροφίας Γιαννιτσών καί Β. Τζιόβας τοΰ Σταθμού Γεωργικής Έρευνας
'Ιωαννίνων.
Συνολικά ανακοινώθηκαν 16 επιστημονικές εργασίες καί 6 εκθέσεις Ίδρυμάτο)ν Κτηνοτροφικής "Ερευνας. Ειδικότερα ό συνάδελφος κ. Σ. Κολάγγης
ανακοίνωσε τα αποτελέσματα τών ερευνητικών εργασιών «Ή μελασσωμένη
ζαχαρόπιττα στή διατροφή τών κουνελιών κρεοπαραγωγής» τών Σ. Κολάγγη
καί Α. Ξιούφη καί «Διαιτητικές επιδράσεις στην ανάπτυξη τής γούνας τών
μυοκαστώρων» τών Σ. Κολάγγη, Α. Σιμώτα καί Σ. Τσιτσάμη.
'Επίσης ό συνάδελφος κ. Σ. Τσιτσάμης παρουσίασε τά αποτελέσματα τής
ερευνητικής εργασίας «Δυνατότητα επιτεύξεως δύο τοκετών τό χρόνο, άπό
ηλικιωμένες προβατίνες φυλής Χίου» τών Σ. Τσιτσάμη, Σ. Κολάγγη, Γ. Γα
βριηλίδη καί Κ. Τσικλιδή-Πανέλη.
Τίς εργασίες τής Συνδιασκέψεως παρακολούθησαν οί Καθηγητές τής Γεω
πονίας κ.κ. Π. Καλαϊζάκης καί Χ. Σκιπητάρης, οί αναπληρωτές Γεν. Διευθυν
τές τοΰ Υπουργείου Γεωργίας κ.κ. Β. 'Αργυρόπουλος, Δ. Βασιλόπουλος καί
Α. Χλίλιας, 'Εκπρόσωποι τοΰ Υπουργείου Συντονισμού καί Ειδικοί άπό δλη
τήν Ελλάδα.
Τήν Υπηρεσία Κτηνιατρικής τοΰ Υπουργείου Γεωργίας έξεπροσώπευσαν
ό 'Επιθεωρητής Κεντρ. καί Δυτ. Μακεδονίας κ. Κ. Ζορδούμης καί ό Δ/ντής
Κτηνιατρικής Θεσσαλονίκης κ. Λ. Παπαχριστοφίλου.
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ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ
Με τήν 335205/10.6.1980 απόφαση του 'Υπουργού Γεωργίας διορίζονται
σέ κενές οργανικές θέσεις του Κλάδου ΑΤ3 Κτηνιατρικού μέ είσαγωγικό βαθ
μό 6ο — Ιο οί κατωτέρω κτηνίατροι πού έχουν τα απαιτούμενα γιά διορισμό
τυπικά προσόντα και τοποθετούνται στην αντίστοιχη υπηρεσιακή μονάδα πού
αναφέρεται στον καθένα ως έξης:
1. Μέ βαθμό 6ο.
Παπαθεοδώρου Βασίλειος του Θεοδώρου στή Δ/νση Κτηνιατρικής NO
ΆχαΓας.
2. Μέ βαθμό 7ο.
Σωτηρόπουλος Δημήτριος του Περικλή, στο 'Αγροτικό Κτηνιατρείο Κε
ρατέας NO 'Αττικής.
'Αθανασόπουλος Γεώργιος του Γρηγορίου στο 'Αγροτικό Κτηνιατρείο Λε
χαινών NO 'Ηλείας.
Γροΰτσος 'Αθανάσιος τοΰ Δημητρίου στο 'Αγροτικό Κτηνιατρείο Γραβιάς
NO Φωκίδος.
Ευθυμίου Κωνσταντίνος τοϋ Ευθυμίου στο 'Αγροτικό Κτηνιατρείο 'Αν
δραβίδας NO 'Ηλείας.
Βορεινάκης Θεοφάνης τού 'Ιωάννη στή Δ/νση Κτηνιατρικής No Αίτωλ/νίας (Μεσολόγγι).
Γεωργίου Γεώργιος τού "Αθανασίου στό 'Αγροτικό Κτηνιατρείο Μεγαλοπόλεως NO 'Αρκαδίας.
Φρυγανάς 'Επαμεινώνδας τοΰ 'Αναστασίου στό 'Αγροτικό Κτηνιατρείο
Λογγα NO Μεσσηνίας.
χ
Χατζηαθανασίου Βασίλειος τοΰ 'Αθανασίου, στό 'Αγροτικό Κτηνιατρείο
Νέου Γυναικοκάστρου NO κιλκίς.
Μάνικας Χρήστος τοΰ 'Αθανασίου, στό 'Αγροτικό Κτηνιατρείο Γυθείου
NO Λακωνίας.
Τιναρίδης 'Ιωάννης τοΰ 'Αποστόλου, στό 'Αγροτικό Κτηνιατρείο Ξάνθης
NO Ξάνθης.
Τσακνάκης 'Ηλίας τοΰ Μιχαήλ, στό 'Αγροτικό Κτηνιατρείο Ίερισού NO
Χαλκιδικής.
Στυλίδης Χριστόφορος τοΰ Δημητρίου στό Τμήμα 'Ελέγχου Τροφίμων Ν.
Κερκύρας.
Κίτσος 'Αναστάσιος τοΰ Τρύφωνα στό 'Αγροτικό Κτηνιατρείο Σιμοπούλου Ν. 'Ηλείας.
Σαρηγιαννίδου Δήμητρα τοΰ Μιλτιάδη, στή Δ/νση Κτηνιατρικής Ν. Κερ
κύρας.
Πάτας Θωμάς τοΰ Παντελή στό Άγροτιό Κτηνιατρείο Καρύστου Ν. Ευ
βοίας.
Παπαδόπουλος 'Αντώνιος τοΰ Χαράλαμπου, στό 'Αγροτικό Κτηνιατρείο
Σαμοθράκης Ν. Έβρου.
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Κωσταμπέλος 'Αριστοτέλης του 'Ιωάννη στό 'Αγροτικό Κτηνιατρείο Λειβαδιάς Ν. Ν. Βοιωτίας.
Φωτιάδης Φώτιος τοΰ Χρύσανθου, στό 'Αγροτικό Κτηνιατρείο 'Αν
δρίτσαινας Ν. 'Ηλείας.
Φερεντής Γεώργιος του 'Αθανασίου στό τμήμα 'Ελέγχου Τροφίμων Ν.
Δωδεκανήσου (Ρόδος).
Λοΰδος Περικλής τοΰ Γεωργίου στό 'Αγροτικό Κτηνιατρείο Μεσολογγίου
Ν. Αΐτωλ/νίας.
Μπουναρτζοπούλου Μαρία του Νικολάου, στό 'Αγροτικό Κτηνιατρείο
Καλαμάτας Ν. Μεσσηνίας.
Μάγου Μιχαήλ του Γεωργίου στό 'Αγροτικό Κτηνιατρείο Βουκολιών Ν.
Χανίων.
Φιλιππίδης 'Αναστάσιος τοΰ Θεμιστοκλή, στό 'Αγροτικό Κτηνιατρείο
Γενναδίου Ν. Δωδεκανήσου.
Σάββας 'Ανδρέας τοΰ Σωλομώντα, στό Νομοκτηνιατρεϊό Σάμου.
Δερδινοπούλου Χριστίνα τοΰ Ευαγγέλου στή Δ/νση Κτηνιατρικής Κορίν
θου Ν. Κορινθίας.
Καλαϊτζής Θεμιστοκλής τοΰ Γεωργίου στό 'Αγροτικό Κτηνιατρείο Χα
νίων. Ν. Χανίων.
Μπιστιόλης 'Αχιλλέας τοΰ Μιχαήλ, στό 'Αγροτικό Κτηνιατρείο 'Ιωαννί
νων Ν. 'Ιωαννίνων.
Χαρτεροΰ 'Ανθή τοΰ Σταύρου στή Δ/νση Κτηνιατρικής Ευβοίας Χαλκί
δα).
Μιχόπουλος Παναγιώτης τοΰ Βασιλείου στό 'Αγροτικό Κτηνιατρείο Δερβενίου Ν. Κορινθίας.
Άμιλίδης ή Σοϊλεμεζίδης Γεώργιος τοΰ Χαράλαμπου στό 'Αγροτικό Κτη
νιατρείο Άρεοπόλεως Ν. Λακωνίας.
Γρηγορόπουλος Κων/νος τοΰ Πολυδώρου, στό 'Αγροτικό Κτηνιατρείο
Καρουσάδων Ν. Κερκύρας.
Παπαπέτρου 'Ελπίδα τοΰ Γεωργίου στό Νομοκτηνιατρεϊό Ζακύνθου Ν.
Ζακύνθου.
Παντελιάδου "Αναστασία τοΰ Παύλου, στό Νομοκτηνιατρεϊό Κεφαλληνίας
("Αργοστόλι).
Παντελιάδου Άρτεμισ τοΰ Παύλου, στό 'Αγροτικό Κτηνιατρείο 'Αργο
στολίου Ν. Κεφαλληνίας.
'Ανδρεάδης 'Ανδρέας τοΰ Εύμενίου στό 'Αγροτικό Κτηνιατρείο ΑΚ.
'Εφύρας Ν. 'Ηλείας.
Μάνου Μαγδαληνή τοΰ Λαζάρου, στό 'Αγροτικό Κτηνιατρείο Λούρου Ν.
Πρεβέζης.
Καραβότας 'Ανδρέας τοΰ Νικολάου, στό 'Αγροτικό Κτηνιατρείο Ναυπά
κτου Ν. Αίτωλ/νίας.
Κωνσταντινίδου Βαίτσα τοΰ Κων/νου στή Δ/νσ Κτηνιατρικής Ν. Κοριν
θίας (Κόρινθος).
Πέτρου 'Αθανάσιος τοΰ Παναγιώτη στό 'Αγροτικό Κτηνιατρείο Χίου
Ν.Χίου.
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Οικονόμου Δημήτριος του Νικολάου, στο "Αγροτικό Κτηνιατρείο ΑΚ
Παρανεσίου Ν. Δράμας
Συμεών Δημήτριος του Κων/νου, στο "Αγροτικό Κτηνιατρείο Κρανιδίου
Ν. "Αργολίδος.
Σαρτζετάκη Σάββα Γιασεμή του Μιχαήλ, στο Νομοκτηνιατρείο Σάμου.
Κρασιάς Κων/νος του Τάκη, στο "Αγροτικό Κτηνιατρείο Βρυσών Ν. ΧαVÎO)V.

Βλάχος Ευάγγελος του Παρασκευά, στο "Αγροτικό Κτηνιατρείο Λεωνι
δίου Ν. "Αρκαδίας.
Κουρλετάκη — Μπελιμπασάκη Σοφία του Νικολάου, στό 'Αγροτικό Κτη
νιατρείο Νέας Σάντας Ν. Κιλκίς.
Μηνάς "Αναστάσιος τού Μάρκου, στό "Αγροτικό Κτηνιατρείο Δομοκού
Ν. Φθιώτιδος.
ΓροΟτσος Ευάγγελος του Χρήστου στή Δ/νση Κτηνιατρικής Ευβοίας
(Χαλκίδα).
Κάργας Γεώργιος του Νικολάου στό 'Αγροτικό Κτηνιατρείο Μυκόνου Ν.
Κυκλάδων.
Φίλης Γεώργιος του Φραγκίσκου στό 'Αγροτικό Κτηνιατρείο ΑΚ 'Αμφίκλειας
Ν. Φθιώτιδος ('Αριθ. βεβ. Υ.Ε.Ε. Ύπ. Γεωργίας 335205/8438/80 κατ' εξαίρε
ση τής 77/78 ΠΥΣ).

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ
Προήχθηκαν στον βαθμό του Δ/ντοΰ Α' (2ο) οί κατωτέρω Κτηνίατροι:
1. Παπαδόπουλος Δημήτριος
2. Άμπατζόγλου Δημοσθένης
3. Πουκαμίσας Γεώργιος
4. Γεωργιάδης 'Αλέξανδρος
5. Οίκονομίδης Βασίλειος
6. Μαργαρίτης 'Ιωάννης
7. Δρίζος 'Ηλίας
8. 'Αγγελίδης Γεώργιος
9. Σκαρβέλης 'Αλέξανδρος
10. Μπαρκούρας Βασίλειος
11. Ραπτόπουλος Γεώργιος
12. Καραλέκας Κων/νος
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ΝΕΑ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 321
Περί προδιαγραφών των μέσων συσκευασίας τα όποια έρχονται εις έπαφήν με
τρόφιμα — προϊόντα γεωργικών βιοτεχνικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων,
προοριζόμενα προς έξαγωγήν εις χώρας της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινό
τητος (ΕΟΚ).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έ χ ο ν τ ε ς υ π ' όψει:
1. Τάς διατάξεις: α) Του άρθρου 12 του Ν.Δ. 3999/1959 «περί ελέγχου
του έξαγο)γικοΰ εμπορίου και άλλων τινών διατάξεων», β) Του άρθρου 20
παρ. 1 και τοϋ άρθρου 21 παρ. 4 του Ν. 248/1914 «περί όργανώσείος της
Ζοιοτεχνικής και Κτηνιατρικής Υπηρεσίας», προστεθέντο)ν αντιστοίχως διά
του A.N. τής 23.11.1936 και τοϋ Ν. 4085/1960.
2. Τάς υπ" αριθ. 43/1980 και 189/1980 γνο)μοδοτήσεις του Συμβουλίου
τής Επικρατείας, προτάσει των 'Υπουργών Γεωργίας καί Ε μ π ο ρ ί ο υ , άποφασίζομεν:
"Αρθρον 1.
Πεδίον εφαρμογής.
1. Αί διατάξεις του παρόντος Διατάγματος αφορούν είς τάς προδιαγραφάς
των μέσων συσκευασίας, τά όποια έρχονται είς έπαφήν μέ τρόφιμα — προϊόν
τα γεωργικών βιοτεχνικών καί βιομηχανικών επιχειρήσεων προοριζόμενα
προς έξαγωγήν είς χώρας τής Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος.
2. Δέν υπόκεινται είς τάς διατάξεις του παρόντος τά υλικά περιτυλίγματος
ή έπαλείψεως ώς τά υλικά έπιχρίσεως τών περικαλυμμάτων τυρού, τών
προϊόντων άλαντοποιΐας ή τών φρούτων τά όποια ένσωματοϋνται μέ τά τρό
φιμα καί είναι επιδεκτικά νά καταναλωθούν μέ τά τρόφιμα ταύτα.
"Αρθρο 2.
Προϋπόθεσις χορηγήσεως πιστοποιητικού
ποιοτικού έλεγχου προς έξαγωγήν.
Έ κ α σ τ ο ν τών πιστοποιητικών τών προβλεπομένων ύπό τών διατάξεων
τής παρ. 1 τοΰ άρθρου 12 τοΰ Ν.Δ. 3999/1959 «περί έλεγχου τοΰ εξαγωγικού
εμπορίου καί άλλων τινών διατάξεων» καί τοΰ άρθρου 19 τοϋ Π.Δ. 40/1977
«περί τής κτηνιατρικής επιθεωρήσεως τών σφαγίων ζώων καί προϊόντων
ζωικής προελεύσεως» χορηγείται αντιστοίχως διά τά προϊόντα φυτικής καί
ζωικής προελεύσεως, περί ών τό άρθρον 1, έφ' όσον πληρούνται καί οί όροι
τοΰ παρόντος Διατάγματος.
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"Αρθρον 3.
Γενικαί προδιαγραφαί μέσων συσκευασίας.
Τα μέσα συσκευασίας τροφίμων — προϊόντων γεωργικών βιοτεχνικών και
βιομηχανικών επιχειρήσεων, πρέπει νά είναι κατασκευαμένα συμφώνως προς
τάς ενδεδειγμένος μεθόδους κατασκευής ώστε, ύπό τους κανονικούς ή δυνα
μένους νά προβλεφθούν δια τήν χρησιμοποίησίν των όρους, να μή καταλεί
πουν εις τά τρόφιμα συστατικά εις ποσότητα ίκανήν:
α) Να δημιουργή κίνδυνον δια τήν ύγείαν τοΰ ανθρώπου και
β) Να προκαλή άπαράδεκτον μεταβολή ν της συνθέσεως τών τροφίμων ή
άλλοίωσιν τών οργανοληπτικών χαρακτήρων αυτών.
"Αρθρον 4.
Εΐδικαί προδιαγραφαί μέσων συσκευασίας
κατασκευασμένων έκ πολυμερών η συμπολυμερών
βινυλοχλωριδίου.
1. Τα έκ τών πολυμερών ή συμπολυμερών βινυλοχλωριδίου κατασκευα
σμένα μέσα συσκευασίας τροφίμων — προϊόντων γεωργικών βιοτεχνικών και
βιομηχανικών έπιχειρήσεοον δέν πρέπει να περιέχουν μονομερές βινυχλωρίδιον εις ποσότητα μεγαλυτέραν τοΰ ενός (1) χιλιοστογράμμου ανά χιλιόγραμμον.
2. Τά εν παρ. 1 τοΰ παρόντος μέσα συσκευασίας δέν πρέπει νά καταλεί
πουν εις τά τρόφιμα — προϊόντα γεωργικών βιοτεχνικών και βιομηχανικών
επιχειρήσεων μέ τά όποια έ'ρχονται εις έπαφήν, άνιχνεύσιμον ποσότητα μονο
μερούς βινυλοχλοίριδίου. Τό οριον ανιχνεύσιμου ποσότητος ορίζεται είς 0,01
χιλιοστόγραμμα άνά χιλιόγραμμον.
3. Ό προσδιορισμός της περιεκτικότητος τών έν παρ. 1 τοΰ παρόντος με
σούν συσκευασίας εις βινυχλωρίδιον καί ό προσδιορισμός τοΰ μεταφερομένου
έκ τών μέσοον συσκευασίας βινυλοχλο)ριδίου είς τά τρόφιμα διενεργούνται δι'
«άεριοχροοματογραφίας», κατά τήν τεχνικήν τοΰ «HEAD SPACE».
4. Ό προσδιορισμός τοΰ βινολοχλωριδίου τό όποιον μεταφέρεται έκ τών
έν παρ. 1 τοΰ παρόντος μέσων συσκευασίας είς τά τρόφιμα διενεργείται κατ'
αρχήν εντός τών τροφίμων. Όταν ό προσδιορισμός ούτος εντός τροφίμων τι
νών ε?ναι αδύνατος έκ τεχνικών λόγων, επιτρέπεται δια τά τρόφιμα ταύτα ό
προσδιορισμός αυτού διά της δημιουργίας παρομοίων τεχνητών συνθηκών.
"Αρθρον 5.
Οί παραβάται τοΰ παρόντος Π.Δ. τιμωρούνται κατά τάς σχετικός διατάξεις
τοΰ Ν.Δ. 3999/1959.
"Αρθρον 6.
Ισχύς.
Ή ίσχύς τοΰ παρόντος Π. Διατάγματος άρχεται άπό 1ης 'Οκτωβρίου
1980.
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Εις μέν τον επί τοΰ Εμπορίου Ύπουργον άνατίθεμεν τήν δημοσίευσιν τοϋ
παρόντος, εις δέ τον επί της Γεωργίας Ύπουργόν τήν έκτέλεσιν αύτοΰ.
Έν "Αθήναις τη 14 "Απριλίου

1980

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΤΣΟΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΩΡΓ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΑΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΏΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 804
Περί κατατάξεως σφαγίων βοοειδών, είς κατηγορίας ποιότητος και ηλικίας,
ως καί περί τοΰ τρόπου σφραγίσεως και ζυγίσεως αυτών.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντες υπ1 δψει:
1. Τάς διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 248 1914 «περί οργανώσεως
της Ζωοτεχνικής καί Κτηνιατρικής Υπηρεσίας» τής παρ. 1 του άρθρου μόνου
του A.N. από 23.1.1936 καί τής παρ. 4 τοΰ άρθρου 21 τοΰ Ν. 4085/1960, αμ
φοτέρων «περί συμπληρώσεως τοΰ Ν. 248/1914».
2. Τήν υπ' αριθ. 697/1980γνωμοδότησιν τοΰ Συμβουλίου τής Επικρατείας
προτάσει τοΰ επί τής Γεωργίας Ύπουργοΰ, άποφασίζομεν:
'Αρθρον 1.
'Ορισμός σφαγίου βοοειδούς.
Δια τήν έφαρμογήν των διατάξεων τοΰ παρόντος, ώς σφάγιον βοοειδοΰς
θεοορείται τό σώμα ενός σφαγίου ζώου όλόκληρον ή διηρημένον είς ημιμόρια
διά τομής κατά μήκος τής σπονδυλικής στήλης, μετά τήν άφαίμαξιν, έκδοράν,
έκσπλαχνισμόν καί τήν άφαίρεσιν:
α) Τής κεφαλής εκ τής άτλαντοϊνιακής άρθρώσεως διά τομής καθέτου
προς τον άξονα τών αυχενικών σπονδύλων. Ό καθαρισμός τής σφαγιτιδικής
αύλακος δύναται νά πραγματοποιηθή δι' αφαιρέσεως ίστών βάρους ουχί ανω
τέρου τοΰ ενός χιλιόγραμμου δι' αμφότερα τα ημιμόρια.
β) Τών εμπρόσθιων άκρων άποκοπτομένων είς τήν άρθρωσιν τοΰ καρπού
καί τών οπισθίων είς τήν άρθρωσιν τοΰ ταρσοΰ.
γ) Τών περιεχομένων είς τήν κοιλιακήν, θωρακικήν καί πυελικήν κοιλότη
τα οργάνων συμπεριλαμβανομένου τοΰ περινεφρικοΰ λίπους, τοΰ λίπους τής
καρδίας καί τής πυέλου.
δ) Τών εξωτερικών γεννητικών οργάνων καί τών συναφών αύτοΰ μυών,
του μαστοΰ καί τής πέριξ αύτοΰ λιπώδους μάζης προκειμένου περί θηλέων,
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του πέους, των συναφών αυτού" μυών και του λίπους του όσχέου, προκειμέ
νου περί αρρένων.
ε) Της ουράς άποκοπτομένης μεταξύ του πρώτου και δευτέρου κοκκυγικού σπονδύλου.
"Αρθρον 2.
Άπαγόρευσις άφαιρέσεω τεμαχίων σφαγίων.
Απαγορεύεται εκ τού σφαγίου βοοειδούς ή άφαίρεσις: α) λίπους πλην τοΰ
αναφερομένου εις τάς παραγρ. γ καί δ τού άρθρου 1 τοΰ παρόντος, β) οιουδή
ποτε τμήματος της κοιλιακής χώρας γ) οιουδήποτε τμήματος μυός. τένοντος
ή άπονευρώσεως. τό όποιον δέν περιλαμβάνεται εις τάς λιπώδεις μάζας καί
τών όποιων επιτρέπεται ή άφαίρεσις.
"Αρθρον 3.
Κατάταξις σφαγίων βοοειδών κατά κατηγορίαν ποιότητος.
1. Τό βόειον κρέας υπόκειται είς ποιοτικήν κατάταξιν πραγματοποιουμένην ύπό τών Κτηνιάτρων τού Υπουργείου Γεωργίας κατά τήν κτηνιατρικήν
έπιθεώρησιν τών κρεάτων.
2. Ή κατάταξις είς κατηγορίας ποιότητος τών ολοκλήρων σφαγίων βοοει
δών, τών ημιμορίων καί τών τεταρτημορίων αυτών πραγματοποιείται συμφώνως προς τόν πίνακα τοΰ Παραρτήματος τοΰ παρόντος.
3. Ή ποιοτική κατάταξις τών σφαγίων βοοειδών διενεργείται υποχρεωτι
κώς είς τά σφαγεία τών αντιπροσωπευτικών αγορών, ώς καί είς τα κέντρα πα
ρεμβάσεως, όταν πραγματοποιείται παρέμβασις ύπό τού αρμοδίου φορέως.
4. Ή ποιοτική κατάταξις τών σφαγίων βοοειδών είς τά λοιπά ελεγχόμενα
σφαγεία της Χώρας διενεργείται προαιρετικώς τη αιτήσει τοΰ ιδιοκτήτου, τού
σφαγείου ή τού ιδιοκτήτου τών κρεάτων ό δέ κρεοσκόπος κτηνίατρος ασκεί ελεγχον δια τήν όρθήν έφαρμογήν ταύτης.
"Αρθρον 4
Σφράγισις σφαγίων κατά κατηγορίαν ποιότητος.
1. Τά ταξινομούμενα ολόκληρα σφάγια, ημιμόρια κατεταρτημόρια σφραγί
ζονται διά σφραγιδος. ήτις χαρακτηρίζει τήν κατάταξίν των εις κατηγορίας
ποιότητος συμφώνως προς τά ύπό τού παραρτήματος τοΰ παρόντος οριζόμε
να.
2. Ή ανωτέρω σφράγισις διενεργείται μερίμνη της οικείας αστυνομικής
αρχής ή της Δημοτικής Υπηρεσίας ύπό τήν έπίβλεψιν Κτηνιάτρου, αμέσως
μετά τήν τοποθέτησιν τής σφραγιδος τοΰ υγειονομικού ελέγχου καί της σφραγϊδος κατηγορίας ηλικίας.
"Αρθρον 5.
Τύπος σφραγΐδος καί τρόπος σφραγίσεως σφαγίων κατά
κατηγορίαν ποιότητος.
1. Ή σφραγίς κατηγορίας ποιότητος είναι σχήματος τετραγώνου, μέ μη-
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κος πλευράς 4 έκατοστ(7)ν μετά πλαισίου, εντός τοϋ οποίου φέρει γράμματα
και αριθμούς ύψους 3 εκατοστών.
2. Δια των γραμμάτων ΑΑ,Α,Β,Γ,Δ, παρίσταται ή διάπλασις, δια δε των
αριθμών 1,2,3,4,5. ή κατάστασις παχύνσεως τοΰ σφαγίουώς ορίζονται άμφότεραι εις τό Παράρτημα τού παρόντος.
3. Διά τήν σφράγισιν χρησιμοποιείται εγκεκριμένη ανεξίτηλος καί ανθεκτι
κή εις τήν θερμοκρασίαν μελάνη, χρώματος ιώδους. Ή σφράγισις γίνεται επί
της εξωτερικής επιφανείας τοΰ μηρού καί επί της εξωτερικής επιφανείας τής
ωμοπλάτης.
"Αρθρον 6.
Κατάταξις σφαγίων βοοειδών κατά κατηγορίαν ηλικίας.
Ή κατάταξις τών σφαγίων βοοειδών κατά κατηγορίαν ηλικίας ε?ναι υπο
χρεωτική διενερουμένη εις οιονδήποτε σφαγεΐον τής χώρας υπό κρεοσκόπου
κτηνιάτρου.
Τά σφάγια βοοειδών αναλόγως της ηλικίας των κατατάσσονται εις τάς
εξής κατηγορίας:
α) Μόσχος: άπό τής γεννήσεως του μέχρι τής πτώσεως τών δύο πρώτων
παραμέσων γαλαξιών. Τά σφάγια τής κατηγορίας ταύτης φέρουν 2 μονίμους
οδόντας, τους δέ υπολοίπους γαλαξίας ή απαντάς γαλαξίας.
β) Δάμαλις: άπό τής πτώσεως τών δύο πρώτων παραμέσων γαλαξιών μέ
χρι τής πτώσεως τών δύο δευτέρων παραμέσων γαλαξιών. Τά σφάγια τής κα
τηγορίας ταύτης φέρουν 3 ή 4 μονίμους οδόντας, τους δέ υπολοίπους γαλα
ξίας.
γ) Βόειον: μετά τήν πτώσιν τών δύο δευτέρων παραμέσων γαλαξιών.
"Αρθρον 7.
Σφράγισις σφαγίων κατά κατηγορίαν ηλικίας.
1. Ή έπίθεσις τών σφραγίδων χαρακτηρισμού τής κατηγορίας ηλικίας γί
νεται επί έκαστου ημιμορίου εις τόν αυχένα, άντιβράχιον, ώμοπλάτην, ραχιαίαν, όσφυϊκήν καί γλουτιαίαν χώραν, ώς καί έπί τής εσωτερικής καί εξωτε
ρικής επιφανείας τοΰ μηρού.
2. Διά τήν έπίθεσιν τών σφραγίδων χρησιμοποιείται εγκεκριμένη, ανεξίτη
λος καί ανθεκτική εις τήν θερμοκρασίαν μελάνη, χρώματος ιώδους.
"Αρθρον 8.
Τύπος σφραγϊδος καί τρόπος σφραγίσεως σφαγίων κατά κατηγορίαν ηλικίας.
1. Ή σφραγίς κατά κατηγορίαν ηλικίας τοΰ σφαγίου, έχει σχήμα
α) Ρόμβου, μήκους πλευράς 4 εκατοστών διά τήν κατηγορίαν «Μόσχος».
β) Όρθογωνίου παραλληλογράμμου διαστάσεων 6x4 εκατ. διά τήν κατη
γορίαν «Δάμαλις».
γ) Ισοπλεύρου εξαγώνου μήκους πλευράς 3 εκατοστών, διά τήν κατηγο
ρίαν «Βόειον».
2. Αί εντός τού πλαισίου εκάστης σφραγϊδος ενδείξεις δΓ έκάστην τών
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άνοπέρω περιπτο')σεων τίθενται ύπό μορφή ν κλάσματος διά κεφαλαίο) ν γράμ
ματος, ένθα ό αριθμητής παριστά τήν κατηγορίαν ηλικίας (μόσχος, δάμαλις,
βόειον), ό δέ παρονομαστής, τό όνομα της έδρας του σφαγείου έ'νθα έσφάγη
τό ζώον προκειμένου περί έγχο)ρίου σφαγίου ή τήν χοόραν προελεύσεως, προ
κειμένου περί εισαγομένου σφαγίου.
"Αρθρον 9.
Τρόπος παρουσιάσεως σφαγίων προς ζύγισιν.
1. Κρέατα προερχόμενα εκ σφαγύον βοοειδών πρέπει να παρουσιάζονται
κατά τήν ζύγισιν ύπό μορφήν όλοκλήρο>ν σφαγίο)ν, ημιμορίου κατά τά εν άρ
θρο) 1 του παρόντος οριζόμενα ή τεταρτημορίου των κρεάτων αυτών.
2. Πρό της ζυγίσεως απαγορεύεται ή άφαίρεσις οιουδήποτε τμήματος σφα
γίου πλην τών όριζομένο>ν εν άρθρο) 1. Κατ' έξαίρεσιν τμήματα αφαιρούμενα
κατά τόν κρεοσκοπικόν ελεγχον, ώς ακατάλληλα δι' άνθρωπίνην κατανάλωσιν, ζυγίζονται κεχο)ρισμένως τό δέ βάρος το)ν καταχο)ρειται εις τά βιβλία κατασχέσεο)ν του σφαγίου.
"Αρθρον 10.
Χρόνος ζυγίσεως — 'Υπολογισμός βάρους.
1. Ή ζύγισις διενεργείται εντός μιας ώρας άπό τής άναισθητοποιήσεως
του ζο')ου καί μετά τό πέρας τοΰ κρεοσκοπικού ελέγχου.
2. Διά τόν ύπολογισμόν τοΰ βάρους τοΰ σφαγίου κατά τάς αγοραπωλη
σίας λαμβάνεται ύπ' όψιν τό βάρος κατά τ' άνοκέρο) τοΰ σφαγίου εκ τοΰ
οποίου αφαιρείται ποσοστόν 2% ώς άπομείωσις.
Άρθρον 11.
Καταργούμενοι διατάξεις.
Ά π ό τής ένάξεως τής ισχύος τοΰ παρόντος καταργείται τό Β.Δ/γμα
691/16-30.8.66 «περί αντικαταστάσεως τής πρώτης ύποδιαιρέσεο)ς τής περι
πτώσεως Α τοΰ άρθρου 1 τοΰ άπό 1.6.1955 Β.Δ/τος «περί άντικαταστάσεο)ς
τοΰ άρθρου 6 τοΰ άπό 7.7.1952 Β.Δ. «περί τροποποιήσεο)ς καί συμπληρώσεο)ς
τοΰ άπό 30.11.1940 Β.Δ/τος «περί επιθεωρήσεως σφαγίων καί τοΰ άπό
30.7.1941 Δ/τος «περί αστυκτηνιατρικών καθηκόντων τών Κτηνιατρικών
'Υπηρεσιών τοΰ Υπουργείου Γεωργίας «ΦΕΚ 166/τ. Α' /1966).
Άρθρον 12.
Έναρξις ισχύος.
Ή ισχύς τοΰ παρόντος άρχεται μετά τρεις (3) μήνας άπό τής δημοσιεύσεο'ίς του διά τής 'Εφημερίδος τής Κυβερνήσεως.
Εις τόν επί τής Γεωργίας Ύπουργόν άνατίθεμεν τήν δημοσίευσιν καί έκτέλεσιν τοΰ παρόντος.
Έν Αθήναις τη 19 Αυγούστου 1980
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

— 174—
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 306
Περί öpcüv τεμαχισμού, νωποϋ κρέατος και ελέγχου των εργαστηρίων τε
μαχισμού, άποστεώσεως και παρασκευής μιττωτοΰ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΑΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
"Εχοντες ύπ* όψει:
1. Τάς διατάξεις των άρθροον 20 καί 21 παρ. 4 του Ν. 248/1914 «περί όργανώσε(ος της Ζωοτεχνικής και Κτηνιατρικής Υπηρεσίας», ώς ούτος συνεπ?.ηρο'}θη υπό του A.N. τής 23.1.1936 καί τοΰ Νόμου 4085/1960 αμφοτέρων
«περί συμπληρο')σεως του Ν. 248/1914».
2. Την ύπ' αριθ. 147-1980 γνωμοδότησιν τοΰ Συμβουλίου τής Επικρα
τείας, προτάσει του επί τής Γεο)ργίας 'Υπουργού, άποφασίζομεν:
Άρθρον 1.
"Οροι εγκαταστάσεως εργαστηρίων
1. Ό προτιθέμενος να έγκαταστήση έργαστήριον τεμαχισμού νωπών κρεά
των, άποστεο')σεο)ς καί παρασκευής μιττωτοΰ εξ' αυτών, τά προϊόντα τοΰ
οποίου θά διατίθενται εις την κατανάλοοσιν, δέον όπως ύποβάλη σχετική ν αϊτησιν εις τήν οίκείαν Νομαρχιακήν Κτηνιατρικήν Ύπηρεσίαν δια τής οποίας
θά παρέχονται τά κάτωθι στοιχεία:
α) Ή διεύθυνσις τής κατοικίας τοΰ αιτούντος. 'Εάν πρόκειται περί εται
ρείας θά αναγράφεται ή έδρα της, ο)ς καί ή ΐδιότης καί ή διεύθυνσις κατοικίας
τού υπογράφοντος υπευθύνου.
β) "Η έδρα καί ή διεύθυνσις τής επιχειρήσεως ώς καί τό σήμα ταύτης.
γ) Γενικόν σχέδιον τών εγκαταστάσεων ύπό κλίμακα 1:100 τουλάχιστον,
συνοδευόμενον ύπό λεπτομερούς περιγραφής τών χώρων εντός τών οπίων θά
λαμβάνουν χο')ραν ή συντήρησις τών κρεάτων, ό τεμαχισμός, ή άποστέωσις, ή
επεξεργασία, ή παρασκευή μιττοποΰ, ή συσκευασία, ή έναποθήκευσις καί συντήρησις.
δ) Περιγραφή τοΰ χρησιμοποιηθησομένου υλικού δια τας εγκαταστάσεις
μετά στοιχείων άφορο')ντων εις τήν ΰδρευσιν καί άποχέτευσιν.
ε) Άπαρίθμησις καί περιγραφή τοΰ έξοπλισμοΰ, ειδικών μηχανημάτων, εγ
καταστάσεων καί έργαλεύον τοΰ εργαστηρίου.
στ) Τό είδος τών χρησιμοποιουμένων μέσων διά τήν μεταφοράν τών κρεάτο)ν εις τό έργαστήριον ο)ς καί τών εκ τούτων παραγομένων προϊόντων.
ζ) Ή ημερησία δυναμικότης παραγωγής καί εναποθηκεύσεως τής επιχει
ρήσεως.
2. Έ φ ' όσον ήθελεν διαπιστωθή δτι πληρούνται οί διά τοΰ παρόντος καθο
ριζόμενοι όροι, μετά προηγουμένην έξέτασιν καί έρευναν ύπό τής Νομαρχια
κής Κτηνιατρικής Υπηρεσίας καί σχετικήν είσήγησίν της, χορηγείται ή άδεια
λειτουργίας τής επιχειρήσεως δι' αποφάσεως τοΰ οικείου Νομάρχου.
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3. 'Υπό της Υπηρεσίας Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας καταρτί
ζεται πίναξ εργαστηρίων τυχόντων αδείας λειτουργίας κατά τάς διατάξεις της
παρ. 2 καί λειτουργούντων απολύτως ικανοποιητικώς, συμφώνως προς τάς
διατάξεις τοΰ παρόντος.
4. Ό ανωτέρω πίναξ κοινοποιείται δι' αποφάσεως του 'Υπουργού Γεωρ
γίας, αί δέ περιλαμβανόμενοι εϊς τούτον επιχειρήσεις αποκτούν τό δικαίωμα
τής εξαγωγής προϊόντων καί εκτός τής χώρας, χορηγείται δέ είς ταύτας αριθ
μός εγκρίσεως.
"Αρθρον 2
"Οροι εγκρίσεως των 'Εργαστηρίων.

1. Τά εν άρθρω 1 εργαστήρια πρέπει νά περιλαμβάνουν:
α) Ψυκτικούς χώρους αρκούντως ευρείς διά τήν συντήρησιν των κρεάτων
καί τών παραγομένων προϊόντων.
β) Χώρον διά τάς εργασίας τεμαχισμού άποστεώσεως καί συσκευασίας εν
τός πλαστικών, αδιάβροχων ή εξ αλουμινίου φύλλων.
γ) Χώρον διά τάς εργασίας συσκευασίας εντός ξυλοκιβωτίων ή χαρτοκιβωτίων.
δ) Χώρον καλώς διερρυθμισμένον, κλειόμενον διά κλείθρου, διά τάς άνάγκας τής Κτηνιατρικής 'Υπηρεσίας.
ε) Χώρον έφωδιασμένον δι' οργάνων τριχινοσκοπήσεως, εφ' δσον μία
τοιαύτη έξέτασις θά πραγματοποιείται εντός τής εγκαταστάσεως.
στ) 'Αποδυτήρια, νιπτήρας, λουτρά, ώς καί χώρους υγιεινής του προσωπι
κού (W.C.). Οί χώροι υγιεινής δέν πρέπει νά επικοινωνούν άπ' ευθείας μέ
τους χώρους εργασίας θά είναι δέ έφωδιασμένοι διά συσκευής Νιαγάρα. Οί νι
πτήρες θά παρέχουν τρεχούμενον ύδωρ πόσιμον θερμόν καί ψυχρόν, θά υπάρ
χουν συσκευαί διά τον καθαρισμόν καί τήν άπολύμανσιν τών χειρών, ώς καί
χειρόμακτρα μιας χρήσεως. Ή τοποθέτησις τών νιπτήρων πλησίον τών χώ
ρων υγιεινής τυγχάνει υποχρεωτική.
ζ) Ειδικά δοχεία υδατοστεγή εξ ανοξείδωτου υλικού μετά καλύμματος καί
συστήματος κλείθρου, προοριζόμενα διά συγκέντρωσιν απορριπτόμενων κρεάτο)ν ή ύπολλειμμάτων αυτών, άτινα δέν προορίζονται δι' άνθρωπίνην κατανάλ(οσιν ή καί χώρον κλειόμενον διά κλείθρου διά τον αυτόν σκοπόν εφ' όσον
τυγχάνει άπαραίτητον ή εφ' όσον ταύτα δέν αποκομίζονται ή καταστρέφονται
κατά τό τέλος εκάστης εργασίμου ημέρας.
η) Εντός τών ύπό τών περιπτ. α' καί β' αναφερομένων χώρων δέον:
αα) Τό δάπεδον νά είναι εξ υλικών αδιάβροχων εύκολων προς πλύσιν καί
άπολύμανσιν, καί άσηπτων, μετ' έλαφράς κλίσεως καί κταλλήλου δικτύου
αποχετεύσεως διά τήν ροή ν τών υγρών προς στόμια φέροντα έσχάραν καί σι(po')viov.
ββ) Οί τοίχοι νά είναι λείοι είς ΰψος τουλάχιστον δύο μέτρων, μέ έπένδυσιν ή βαφήν ανοικτού χρώματος μέ άκρα καί γωνίας έστρογγυλευμένας δυνά
μενοι νά πλένωνται.
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θ) Σύστημα ψύξεως εντός των ύπο των περιπτ. α και β αναφερομένων χώ
ρων, έξασφαλίζον θερμοκρασίαν των ύπο έπεξεργασίαν κρεάτων σταθεράν και
ούχϊ άνωτέραν των +7°C
ι) Αύτογραφικόν θερμόμετρον ή' τηλεθερμόμετρον εντός τού χώρου τεμα
χισμού.
ια) Κατάλληλον διαρρύθμισιν έπιτρέπουσαν τόν ευχερή κτηνιατρικόν ελεγχον.
ιβ) Κατάλληλον διαρρύθμισιν ώστε να εξασφαλίζεται επαρκής αερισμός
εντός των χώρων επεξεργασίας.
ιγ) Κατάλληλον φωτισμόν εντός των χώρων επεξεργασίας, φυσικόν ή τεχνητόν, μή άλλοιώνοντα τά χρώματα.
ιδ) Έγκατάστασιν έπιτρέπουσαν τήν παροχήν ύδατος αποκλειστικώς ποσί
μου ύπό πίεσιν και είς επαρκή ποσότητα. Κ α τ ' έξαίρεσιν επιτρέπεται ή χρήσις
ύδατος μή ποσίμου διά τήν παραγωγήν ατμού και κατάσβεσιν πυρκαϊών. δια·
κεχωρισμένων δικτύων. Ε π ί σ η ς επιτρέπεται ή χρήσις μή ποσίμου ύδατος διά
τήν ψΰξιν των ψυκτικών μηχανημάτων διά κεχωρισμένων σωληνώσεων, μή
διερχομένων διά των χώρων εργασίας καί χρωματισμένων δΓ ερυθρού χρώμα
τος.
ιε) Έγκατάστασιν παρέχουσαν ίκανήν ποσότητα θερμού ποσίμου ύδατος
ύπό πίεσιν.
ιστ) Σύστημα αποχετεύσεως άνταποκρινόμενον προς τάς εκάστοτε ισχύου
σας υγειονομικός διατάξεις.
ιζ) Ε ν τ ό ς τών χώρων επεξεργασίας τών κρεάτων ή πλησίν αυτών επαρ
κείς συσκευάς διά τόν καθαρισμόν καί τήν άπολύμανσιν τών χειρών και τού
υλικού εργασίας. Οί κρουνοί πρέπει να λειτουργούν διά τού ποδός, αί δέ εγ
καταστάσεις αδται πρέπει νά παρέχουν πόσιμον ύδωρ θερμόν καί ψυχρόν,
υλικά καθαρισμού καί άπολυμάνσεως, ώς καί χειρόμακτρα μιας χρήσεως.
Διά τόν καθαρισμόν τών εργαλείων απαιτείται θερμοκρασία ύδατος ουχί
κατωτέρα τών +82°C.
ιη) Έξοπλισμόν άνταποκρινόμενον εις τάς απαιτήσεις τής υγιεινής διά:
αα) Τήν κατεργασίαν τών κρεάτων καί
ββ) Τήν έναποθήκευσιν τών δοχείων τών χρησιμοποιουμένων διά τό
κρέας, ούτως ώστε τό κρέας ή τά δοχεία νά μή ερχωνται είς άμεσον έπαφήν
μετά τού δαπέδου.
ιθ) Συσκευάς καταλλήλους διά τήν προστασίαν εκ τών ανεπιθύμητων εν
τόμων, τρωκτικών κλπ.
κ) Συσκευάς καί εργαλεία τεμαχισμού ώς π.χ. τράπεζαι κοπής, δίσκοι κο
πής μετακινούμενοι, δοχεία ταινίαι μεταφοράς καί πριόνια άπό ανοξείδωτα
υλικά, μή δυνάμεναι νά προκαλέσουν άλλοίωσιν είς τά κρέατα καί δυνάμεναι
νά καθαρίζωνται καί νά άπολυμαίνωνται ευκόλως. Είδικώς ή χρησιμοποίησις
ξύλου απαγορεύεται.
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"Αρθρον 3.
Ό ρ ο ι υγιεινής τού προσωπικού των χώρων και του υλικού εντός των εργα
στηρίων.
1. 'Απαιτείται πάσα δυνατή καθαριστής τοϋ προσωπικού των χώρων εργα
σίας, των εργαλείων καί έξιπλισμού των εργαστηρίων, ήτοι:
α) Το προσωπικον πρέπει να φέρη ενδύματα εργασίας καί κάλυμμα κεφα
λής ανοικτού χρώματος, ευκόλως πλυνόμενα, καθαρά καθώς ενδεχομένως καί
κάλυμμα αύχένος. Τό προσωπικόν τό όποιον ασχολείται με τήν έπεξεργασίαν
καί τον χειρισμόν των κρεάτων είναι ύποχρεωμένον να πλένη καί ν' άπολυμαίνη τάς χείρας πολλάς φοράς κατά τήν διάρκειαν τής ιδίας ημέρας καθώς
καί εις πάσαν επανάληψιν τής εργασίας. Τα άτομα τα όποια ηλθον είς άμεσον
έπαφήν μέ ασθενή ζώα ή μεμολυσμένα κρέατα, οφείλουν αμέσως νά πλένουν
τάς χείρας καί τους βραχίονας προσεκτικώς μέ θερμόν ύδωρ. κατόπιν δέ νά
άπολυμαίνωνται. Απαγορεύεται τό κάπνισμα εντός τών χώρων τής εργασίας
καί εναποθηκεύσεως τών προϊόντων.
β) "Απαγορεύεται ή είσοδος κυνών. γαλών, ή άλλων κατοικίδιων ζώων εν
τός τών εργαστηρίων.
Ή καταπολέμησις τών τρωκτικών τών εντόμων, καί προπαντός άλλου
ζωυφίου πρέπει νά πραγματοποιείται συστηματικώς.
γ) Τό ύλικόν καί τά εργαλεία τά όποια χρησιμοποιούνται δια τήν έπεξερ
γασίαν τών κρεάτων πρέπει νά διατηρούνται καί νά καθαρίζωνται καλώς.
'Επίσης απαιτείται νά καθαρίζωνται μετά προσοχής καί νά άπολυμαίνωνται
κατά τήν διάρκειαν τής ημέρας καί πριν χρησιμοποιοηθούν εκ νέου όταν έ
χουν μολυνθή εκ μικροοργανισμών ασθενείας τινός.
2. Οί χώροι, τά εργαλεία καί τό ύλικόν εργασίας δέν πρέπει νά χρησιμο
ποιούνται δι' άλλους σκοπούς παρά μόνον δια τήν έπεξεργασίαν καί κοπήν
τού κρέατος.
3. Τά κρέατα καί τά δοχεία τά περιέχουν ταύτα, δέν πρέπει νά ερχωνται
είς έπαφήν απ" ευθείας μετά τού δαπέδου.
4. Τά χρησιμοποιούμενα απορρυπαντικά, απολυμαντικά, ώς καί τά υλικά
καπολεμήσεως τών τρωκτικών, εντόμων κλπ. δέν πρέπει νά επηρεάζουν τήν
ύγιεινότητα τών κρεάτων.
5. Ή χρήσις ποσίμου ύδατος είναι επιβεβλημένη δι" ολας τάς χρήσεις.
Κατ" έξαίρεσιν επιτρέπεται ή χρήσις μή ποσίμου ύδατος διά τάς χρήσεις καί
ύπό τάς προϋποθέσεις τάς άναφερομένας εις τό άρθρον 2 παρ. 1 περίπτ. ιδ'.
6. "Απαγορεύεται ή διασκόρπισις πριονιδίων ή παντός ετέρου αναλόγου
υλικού επί τού δαπέδου τών είς τό άρθρον 2 παρ. 1 περιπτ. β καί γ αναφερο
μένων χώρων.
7. Τά κρέατα πρέπει νά είσάγωνται εντός τών είς τό άρθρον 2 παρ. 1 περι
πτ. β αναφερομένων χώρων αναλόγως τών αναγκών, ή δέ παραμονή των εν
τός τών χώρων αυτών πρέπει νά είναι όσον τό δυνατόν σύντομος.
8 Κατά τάς εργασίας τεμαχισμού, άποστεώσεως καί συσκευασίας, τά κρέα
τα πρέπει νά διατηρούνται διαρκώς εις θερμοκρασίαν εσωτερική ν +7°C ή κατοηέραν.
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9. Ό τεμαχισμός εκτελείται κατά τρόπον ώστε ν' αποφεύγεται πάσα ρύπνσις των κρεάτων. Τα θραύσματα των οστών και οί θρόμβοι τοΰ αίματος
αφαιρούνται. Τα κρέατα τα προερχόμενα εκ της κοπής και μή προοριζόμενα
δια την άνθραιπίνην κατανάλωσιν συγκεντροϋνται εντός τών δοχείων των
προβλεπομένων υπό τοΰ άρθρου 2 παρ. 1 περιπτ. ζ.
10. "Η επεξεργασία τών κρεάτων πρέπει νά απαγορεύεται εις άτομα τά
όποια δύνανται νά μολύνουν ταύτα, ειδικώς δέ εις άτομα:
α) Προσβληθέντα ή ύπόπτως νοσοΰντα εκ τύφου, παρατύφου Α και Β, σαλαμονελλώσεως, δυσεντερίας, μολυσματικής ήπατίτιδος, οστρακιάς ή είναι
φορείς τών ασθενειών τούτων.
β) Προσβληθέντα ή ύπόπτως νοσοΰντα εκ φυματιώσεως.
γ) Προσβληθέντα ή ύπόπτως νοσοΰντα εκ μεταδοτικής νόσου τοΰ δέρμα
τος.
δ) 'Ασκούντα ταυτοχρόνως μίαν έτέραν έργασίαν εκ τής οποίας μικρόβια
δύναται νά μεταφερθούν και νά επιμολύνουν τά κρέατα.
ε) Φέροντα έπίδεσμον εις τάς χείρας, εξαιρέσει ένος αδιάβροχου επιδέσμου
δυακτύλου διά τήν προστασίαν μή πυώδους πληγής.
11. "Ατομα εργαζόμενα εις τά εργαστήρια τεμαχισμού δέον νά είναι έφωδιασμένα διά βιβλιαρίου υγείας περιοδικώς θεωρουμένου κατά τά εκάστοτε
ισχύοντα ύπό τών υγειονομικών διατάξεων.
Ό έξουδιοδοτημένος κτηνίατρος, υπεύθυνος διά τήν έπίβλεψιν τοΰ εργα
στηρίου δύναται ν' απαίτηση τήν θεώρησιν τοΰ βιβλιαρίου όταν τούτο τυγχάνη κατά τήν γνώμην του άπαραίτητον οποτεδήποτε.
"Αρθρον 4.
Προδιαγραφώ νωπών κρεάτων προοριζομένων διά τεμαχισμόν και παρα
σκευή ν νωπού μιττωτοΰ.
1. Ό τεμαχισμός τών κρεάτων, πλην τής κοπής εις τεταρτημόρια και ημι
μόρια, ώς καί ή άποστέωσις δέον νά λαμβάνουν χώραν εντός τών εν άρθρω 1
εργαστηρίων.
2. Ό ιδιοκτήτης ή ό υπεύθυνος τής επιχειρήσεως υποχρεούται νά παρέχη
πάσαν διευκόλυνσιν προς τήν διενεργούσαν τον έλεγχον τής επιχειρήσεως άρμοδίαν κτηνιατρικήν ύπηρεσίαν ιδία δέ νά άναφέρη τήν προέλευσιν τών κρεά
των τών εισαγομένων εντός τής επιχειρήσεως, εφ" δσον τούτο ήθελε ζητηθή.
3. Τά εισαγόμενα εντός τής επιχειρήσεως νωπά κρέατα, ουχί κατεψυγμένα,
πρέπει:
α) Νά προέρχωνται εκ σφαγείου εγκεκριμένου καί ελεγχομένου ύπό τής
Κτηνιατρικής Υπηρεσίας.
β) Νά προέρχωνται εκ σφαγίων, άτινα έχουν ύποστή τον πρό καί μετά τήν
σφαγή ν κρεοσκοπικόν ελεγχον καί έχουν χαράκτη ρισθή ανεπιφυλάκτως κα
τάλληλα διά τήν κατανάλωσιν.
γ) Νά έχουν σφραγισθή διά τής σφραγίδος τοΰ κτηνιατρικού έλεγχου.
δ) Νά έχουν ύποβληθή εις έπεξεργασίαν ύπό ικανοποιητικούς όρους υγιει
νής.
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ε) Νά συνοδεύονται ύπό τοΰ κεκανονισμένου κτηνιατρικού πιστοποιητι
κού.
στ) Να έχουν ψυχθή εντός ώρας άπα τοϋ πέρατος της σφαγής, εις τρόπον
ώστε, ή εν τω βάθει θερμοκρασία το)ν να κατέρχεται εντός 12 τό πολύ ωρών,
εις τους + 7°C των κρεάτων και εις τους + 3°C τών παραπροϊόντων.
ζ) Νά έχουν έναποθηκευθή εις ψυκτικούς χώρους ύπό ικανοποιητικούς ό
ρους υγιεινής.
η) Να έχουν μεταφερθή εις τήν έπιχείρησιν δΓ αυτοκινήτου ψυγείο^ν και
ύπό θερμοκρασίαν μεταφοράς +7°C ή κατωτέρας και συμφώνως προς τάς δια
τάξεις τοΰ άρθρου 8 τοϋ παρόντος.
4. "Απαγορεύεται ή είσαγο)γή νωπών κρεάτων είς τήν έπιχείρησιν, μή πληρούντων τους ορούς τής παραγράφου 3.
5. Επίσης απαγορεύεται ή είσαγο)γή είς τήν έπιχείρησιν κρεάτων, ό τεμα
χισμός καί ή παρασκευή μιττοκου έξ αυτών έφ' όσον ταύτα:
α) "Εχουν ρυπανθή ύπό του περιεχομένου τών στομάχο^ν ή άλλου μεμολυσμένου υλικού.
[3) Έχουν ύποστή κατάψυξιν, έστω καί βραχείας διαρκείας.
γ) Πρόρχονται έκ σφαγείο)ν είς τα όποια έχει διαπιστωθή είτε φυματίωσις
ύπό οιανδήποτε μορφήν, είτε είς ή περισσότεροι κυστίκερκοι ζώντες ή νεκροί.
δ) Προέρχονται έκ μερών τοΰ σφαγίου τά όποια παρουσιάζουν τραύματα
προκληθέντα ολίγον πρό τής σφαγής, έλαττο'ψατα διαπλάσεως, ή τοπικάς άλλοκόσεις.
6. Τά νωπά κρέατα τά προοριζόμενα προς τεμαχισμόν πρέπει νά τοποθε
τούνται, άμα τή εισαγωγή των εν τώ εργαστηρίου κοπής καί μέχρι τής χρησι
μοποιήσεως το)ν, εντός τοΰ ύπό τοΰ άρθρου 2 παρ. 1 περιπτ. α προβλεπομέ
νου χοίρου είς τόν όποιον θά εξασφαλίζεται: σταθερά θερμοκρασία +l°Cf\ κατο)τέρα, καί νά χρησιμοποιούνται εντός τεσσάρο^ν τό πολύ ήμερων άπό τής
ημερομηνίας σφαγής των.
7. Έ ν τούτοις, κατά παρέκκλισιν τών διατάξεο3ν τής παρ. 6 ο')ς καί τής πε
ριπτ. στ. τής παρ. 3, τά κρέατα δύνανται νά μεταφέρονται κατ' ευθείαν άπό
τόν χώρον σφαγής είς τόν χώρον τεμαχισμού, όταν αμφότεροι οί χώροι ευρί
σκονται εντός τοΰ αύτοΰ συγκροτήματος καί αρκετά πλησίον ό είς τοΰ άλλου,
διά τοΰ εναερίου δικτύου μεταφοράς τών κρεάτων, μόλις δέ πραγματοποιηθή
ή κοπή καί ή συσκευασία, ταύτα μεταφέρονται είς τόν ύπό τοΰ άρθρου 2 παρ.
1 περιπτ. α όριζόμενον χώρον.
8. Κατά τήν διάρκειαν τοΰ τεμαχισμού ή τής παρασκευής μιττοηού ό είς
τό άρθρον 2 παρ. 1 περιπτ. β αναφερόμενος χώρος πρέπει νά διατηρή σταθεράν θερμοκρασίαν + 10°C ή κατωτέραν.
9. Εξαιρουμένης τής έν παρ. 7 περιπτώσεως τεμαχισμού έν θερμώ ό τεμα
χισμός τοΰ κρέατος δέν δύναται νά πραγματοποιηθή εί μή μόνον όταν τό
κρέας έμφανίζη έσωτερικήν θερμοκρασίαν +7°C ή κατωτέραν. Κατά τόν χρόνον τοΰ τεμαχισμού τό ΡΗ τοΰ κρέατος πρέπει νά ευρίσκεται μεταξύ 5, 6 καί
6,1 τής εξετάσεως πραγματοποιούμενης επί τοΰ επιμήκους ραχιαίου μυός είς
τό ΰψος τής δεκάτης τρίτης πλευράς.
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10. Ό καθαρισμός των κρεάτων δι' υφάσματος καθώς και ή έμφύσησις
καθ' οιονδήποτε τρόπον, αέρος απαγορεύεται.
11. Ειδικώς, προκειμένου δια τήν παρασκευή ν μιττωτου:
α) Ή άποστέωσις των κρεάτων λαμβάνει χώραν κατόπιν προηγουμένης
αφαιρέσεως των τενόντοον, των απονευρώσεων, κλπ., ώς και του λίπους, εξαι
ρέσει του ενδομυϊκού τοιούτου.
β) Ή παρασκευή του μιττωτου διενεργείται δι' αυτομάτων μηχανικών μέσο>ν υπαγορευόμενου οιουδήποτε ετέρου χειρισμού ιδία διά τών χειρών, μετά
τήν κοπήν τοΰ κρέατος.
γ) 'Απαγορεύεται ή προσθήκη εντός τοΰ μιττωτου έτερων ανατομικών
στοιχείου, ώς αίματος καί έντοσθί<υν, πλην λίπους., ούτινος ή αναλογία δέν
πρέπει νά ύπερβαίνη τό 18%, μέ άνοχήν δύο μονάδων κατά βάρος, προσδιο
ριζόμενου δι' έκχειλίσεως κατά SOXHLET ώς καί οιασδήποτε ετέρας ξένης
ουσίας.
"Εν τούτοις επιτρέπεται ή προσθήκη μαγειρικού άλατος 15 γραμμαρίων
κατά χιλιόγραμμον μιττωτου, οτε ούτος θά αναγράφεται ώς «αλατισμένος».
12. Αί διατάξεις της παρ. 1 δέν έχουν έφαρμογήν, δταν αί έργασίαι τεμα
χισμού, άποστεο')σεως ή κοπής μιττωτου διενεργούνται εις τους χώρους πωλή
σεως ή εις ενα γειτονικόν χώρον, προκειμένου νά τεθούν εις τήν άμεσον διάθεσιν προς τόν τελικόν καταναλοπήν.
'Αρθρον 5.
Κτηνιατρική έπιθεώρησις τών τεμαχισμένων κρεάτων καί του μιττωτου.

1. Τά εργαστήρια τεμαχισμού υπόκεινται εις ελεγχον άσκούμενον ύπό
εξουσιοδοτημένου κτηνιάτρου, τούτου οριζομένου δι' αποφάσεως της αρμο
δίας Κτηνιατρικής 'Υπηρεσίας τοΰ Υπουργείου Γεωργίας.
2. Ό κτηνιατρικός έλεγχος περιλαμβάνει τάς κάτωθι εργασίας:
α) "Ελεγχον τοΰ βιβλίου εισαγωγής νωπών κρεάτων καί εξαγωγής τεμαχι
σμένων κρεάτο>ν.
β) Ύγειονομικήν έπιθεώρησιν τών νωπών κρεάτων, τά όποια υπάρχουν
εντός τοΰ εργαστηρίου προ τών εργασιών τεμαχισμού καί κατά τήν έξαγωγήν
των εκ τοΰ εργαστηρίου.
γ) Έπίθεσιν τών σημάνσείον τοΰ έλεγχου καί εκδοσιν τοΰ κτηνιατρικού
πιστοποιητικού.
δ) "Ελεγχον της καθαριότητος τών χώρων, τών εγκαταστάσεων καί τών
εργαλείων, καθοος καί της υγιεινής τοΰ προσωπικού.
ε) Διενέργειαν πάσης απαιτουμένης δειγματοληψίας ώς καί πραγματοποίησιν εργαστηριακών εξετάσεων προς άνεύρεσιν παθογόνων μικροοργανισμών ή
μή επιτρεπομένων χημικών ουσιών, τά αποτελέσματα τών όποίοον καταχωρεί
είς εν βιβλίον.
στ) Οιονδήποτε έτερον ελεγχον τόν όποιον θεωρεί χρήσιμον διά τήν τήρησιν τών διατάξεων τοΰ παρόντος Διατάγματος.
3. Ή σήμανσις διενεργείται έπί τών μέσων συσκευασίας διά της σφραγΐ-
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Προς τόν σκοπόν αυτόν οί κτηνίατροι έχουν εις την διάθεσίν των και διατη
ρούν:
α) Τα εργαλεία τά προοριζόμενα δια τήν σήμανσιν των κρεάτων, τά όποια
απαγορεύεται νά παραδώσουν είς τό βοηθητικόν προσωπικόν ει μή μόνον κα
τά τήν εναρξιν της σημάνσεως και δΓ όσον χρόνον διαρκεί αυτή.
β) Τάς είς τό άρθρον 6 τού παρόντος άναφερομένας έτικέττας και φακέλλους αμφοτέρων παραδιδομένων είς τό βοηθητικόν προσωπικόν κατά τόν
χρόνον της έπικολλήσεως ή χρήσεως και είς αριθμόν άνταποκρινόμενον προς
τάς άνάγκας.
γ) Τό ύλικόν σημάνσεως, τό όποιον πρέπει νά συνίσταται εξ υλικών αντα
ποκρινομένων είς τάς απαιτήσεις της υγιεινής και αί ενδείξεις νά άναγράφωνται κατά τρόπον εύανάγνωστον.
δ) Τήν άναπαράστασιν της περί ης ή παρ. 4 σφραγΐδος τοΰ κτηνιατρικού
ελέγχου, ή όποια είς περίπτωσιν:
αα) 'Ατομικής συσκευασίας φέρεται επί τοΰ φακέλλου αυτής.
ββ) Όμαδικής συσκευασίας φέρεται επί τής έπικολλωμένης επί των μέσων
αυτής ετικέττας τής προβλεπομένης ύπό τής παρ. 6 τοΰ άρθρου 6.
ε) Όταν μία σήμανσις καταλληλότητος πραγματοποιείται επί ενός φακέλ
λου ή μιας. συσκευασίας, αΰτη πρέπει νά επιτίθεται κατά τρόπον ώστε νά κα
ταστρέφεται κατά τό άνοιγμα τού φακέλλου ή ή συσκευασία νά μή δύναται νά
χρησιμοποιηθή άφοΰ άνοιχθή.
4. Ή σφραγίς τοΰ κτηνιατρικού ελέγχου είναι στρογγυλή, διαμέτρου 4
εκατοστών αναγράφεται δέ περιφερειακώς ή λέξις «ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓ
ΧΟΣ», εις δέ τό κέντρον ή έδρα τής επιχειρήσεως.
'Επί τών κρεάτων των προοριζομένων δι' έξαγωγήν επιτίθεται και ή σφρα
γίς ή προβλεπομένη ύπό τοΰ άρθρου 19 περίπτ. ε τοΰ Π. Δ/τος 40/1977 «περί
τής Κτηνιατρικής Επιθεωρήσεως τών σφαγίων ζώων και προϊόντων ζωικής
προελεύσεως».
5. Τό ήπαρ, αί κεφαλαί, αί γλώσσαι, αί καρδίαι και οί πνεύμονες, εφ' όσον
δέν συσκευάζονται, σφραγίζονται διά τής σφραγίδος τής παρ. 4 είτε διά πυρός
εϊτε διά μελάνης.
Έν τούτοις δέν είναι υποχρεωτική ή σφράγισις τών γλωσσών και καρ
διών, εις τά βοοειδή ηλικίας κάτω τών 3 μηνών, ώς και γενικώς είς τους χοί
ρους και τά αιγοπρόβατα.
6. Τά άνευ συσκευασίας διατιθέμενα τεμάχια κρέατος, τά τεμάχια τοΰ
σπλαγχνικοΰ λίπους, ή ουρά και τά πόδια τά έπεξεργαζόμενα εντός τών εργα
στήριο) ν τεμαχισμοΰ άπό σφάγια κανονικώς έσφραγισμένα είς τό σφαγεΐον
πρέπει, εφ' όσον δέν φέρουν σφραγίδα, νά έπισημαίνωνται διά τής σφραγίδος
τής παρ. 4 διά μελάνης ή διά πυρός.
Τά τεμάχια τοΰ λαρδίου και τής λαρδοπαντσέτας, μετά τήν άφαίρεσιν τοΰ
δέρματος, δύνανται νά γίνωνται παρτίδαι μέχρι 5 τεμάχια. Έκαστη παρτίδα
και έκαστον τεμάχιον, εφ' όσον είναι μεμονωμένον, πρέπει νά φέρη μολυβδοσφραγΐδα με τά στοιχεία τής σφραγίδος τής παραγράφου 4 και έτικέτταν άναφερομένην είς τό άρθρον 6 παρ. 3.
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7. Ή μελάνη ή χρησιμοποιούμενη δια την σφράγισιν των κρεάτων παρα
σκευάζεται άπό ΐόχρουν του μεθυλίου ή οιανδήποτε έτέραν έγκεκριμένην ιώδη
χρωστικήν.
"Αρθρον

6.

Συσκευασία τεμαχισμένων νωπών κρεάτων, ουχί κατεψυγμένων και ενδείξεις

αυτών.
Διά τήν συσκευασίαν των τεμαχισμένων κρεάτων και μιττωτοΰ είς τά ερ
γαστήρια τεμαχισμού πρέπει νά χρησιμοποιούνται μέσα συσκευασίας πληροΰντα τους κατωτέρω ορούς:
1. Τά μέσα συσκευασίας (πλαστικοί φάκαλλοι, ξυλοκιβώτια, χαρτοκιβώτια
κ.λ.π.) πρέπει νά άνταποκρίνωνται εις όλους τους κανόνας υγιεινής και συγκε
κριμένως:
α) Νά μή δύνανται ν' αλλοιώσουν τάς οργανοληπτικός ιδιότητας του
κρέατος ή του μιττωτοΰ.
β) Νά μή δύνανται νά μεταφέρουν είς το κρέας ή τόν μιττωτόν ουσίας επι
βλαβείς διά τον άνθρωπον.
γ) Νά είναι αρκούντως στερεά καί νά εξασφαλίζουν άποτελεσματικήν προστασίαν των κρεάτων ή τοΰ μιττωτοΰ κατά τήν διάρκειαν τής μεταφοράς καί
τους χειρισμούς.
2. Τά μέσα συσκευασίας δέν πρέπει νά χρησιμοποιούνται έκ νέου διά τήν
συσκευασίαν των κρεάτων έκτος εάν είναι εξ υλικών ανθεκτικών είς τήν διάβρωσιν, εύκολα εις τήν πλύσιν καί μετά προηγουμένη ν πλύσιν καί άπολύμανσιν.
3. Τά μέσα συσκευασίας πρέπει νά φέρουν έτικέτταν μέ τήν σήμανσιν τής
παρ. 4 τοΰ άρθρου 5.
4. Ό τ α ν ενδεχομένως τεμαχισμένα νωπά κρέατα ή παραπροϊόντα περιτυλίσσωνται δΓ ενός μέσου συσκευασίας (π.χ. φύλλου ή φακέλλους πλαστικούς
οί όποιοι έρχονται εϊς άμεσον έπαφήν μέ ταύτα) ή εργασία αΰτη δέον νά διε
νεργείται αμέσως μετά τήν κοπήν καί κατά τρόπον άνταποκρινόμενον εις τους
κανόνας υγιεινής. Διά τόν νωπόν μιττωτόν, ή ανωτέρω αναφερομένη συ
σκευασία τυγχάνει υποχρεωτική, τό δέ καθαρόν βάρος εκάστης τής ώς άνω
συσκευασίας δέν πρέπει νά ύπερβαίνη τό εν χιλγρ. Εξαιρέσει τών τεμαχίων
τοΰ λαρδίου καί τής λαρδοπαντσέτας τό τεμαχισμένον κρέας πρέπει νά φέρη
είς άπάσας τάς περιπτώσεις εν προστατευτικόν μέσον συσκευασίας, εκτός εάν
μεταφέρεται άνηρτημένον.
Τά μέσα ταύτα πρέπει νά είναι διαφανή, αχροα καί ν" ανταποκρίνονται είς
τάς διατάξεις τής παραγράφου 1.
Ταύτα δέν δύνανται νά χρησιμοποιηθούν διά δευτέραν φοράν διά τήν συ
σκευασίαν τοΰ κρέατος ή τοΰ μιττωτοΰ.
5. Τά μέσα συσκευασίας τά αναφερόμενα είς τάς παρ. 1, 2, 3 καί 4 τοΰ πα
ρόντος δέν δύναται νά περιέχουν παρά τεμαχισμένα κρέατα ή μιττωτόν ανή
κοντα είς τό αυτό είδος ζώου.
6. Έ π ί τοΰ εξωτερικού περιβλήματος τών κρεάτων ή τοΰ μιττωτοΰ ήτοι
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έφ' εκάστου χαρτοκιβωτίου ή ξυλοκιβωτίου ώς και επί του περιβλήματος εκά
στου κεχωρισμένου συσκευασθέντος τεμαχίου ή επί καλώς έπ' αυτών επικολ
λημένης έτικέττας πρέπει να αναγράφονται αί κάτωθι ενδείξεις:
α) Το όνοματεπώνυμον ή ό εμπορικός τίτλος και ή έδρα της επιχειρήσεως.
β) Τό είδος και ή κατηγορία τών σφαγίων ζώων (π.χ. μόσχος, βόειον. έρίφιον κλπ).
γ) Ή ονομασία του περιεχομένου τμήματος (π.χ. μπριζόλα, μιττωτός κλπ).
δ) Αί ήμερομηνίαι της σφαγής του ζώου και της επεξεργασίας εις την έπιχείρησιν.
Ειδικώς δια τόν συσκευασμένον μιττωτόν πρέπει νά αναγράφεται και ή
ημερομηνία μέχρι της οποίας δύναται νά καταναλωθή και ή οποία οφείλει νά
είναι μέχρι τρεις ημέρας μεταγενέστερα της ημερομηνίας συσκευασίας. Πέραν
της ημερομηνίας ταύτης ή διάθεσις εις τήν κατανάλωσιν εξαρτάται εκ τής
γνωματεύσεως τής αρμοδίας Κτηνιατρικής Υπηρεσίας τής άσκούσης τόν ελεγχον.
ε) Ό κωδικός αριθμός τής επιχειρήσεως (αριθμός εγκρίσεως).
"Αρθρον 7.
Ό ανεκτός αριθμός μικροβίων είναι:
1. Κατά τήν ήμέραν τής παραγωγής.
α) Δια τά τεμαχισμένα 'νωπά κρέατα:
αα)—'Απουσία παθογόνων μικροβίων.
ββ)—'Ολική μικροβιακή χλωρίς κάτω τών 200.000 κατά γρμ.
γγ)—ESH. COLI κάτω τών 20 άνά γραμ. κρέατος.
δδ)—PERFRINGENS κάτω τών 10 άνά γραμ. κρέατος.
εε)—Σταφυλόκοκκοι: (μέ θετική ν πηκτάσην) κάτω τών 10 άνά γρμ.
β) Διά τόν νωπόν μιττωτόν:
αα)—"Απουσία παθογόνων μικροβίων.
ββ)—'Ολική μικροβιακή χλωρίς κάτω τών 500.000 κατά γραμ.
γγ)—ESH. COLI κάτω τών 50 άνά γραμ.
δδ)—PERFRINGENS κάτω τών 10 άνά γραμ. κρέατος.
εε)—Σταφυλόκοκκοι (μέ θετικήν πηκτάσην) κάτω τών 10 άνά γραμμάριον.
2. Κατά τήν κατανάλωσιν διά τό συσκευασμένον μιττωτόν:
α)—"Απουσία παθογόνων μικροβίων.
β)—'Ολική μικροβιακή χλωρίς κάτω τών 1.000.000 κατά γραμ.
γ) ESH COLI κάτω τών 100 άνά γραμ.
ö)-PERFRINGENS κάτω τών 10 άνά γραμ.
ε)—Σταφυλόκοκκοι (μέ πηκτάσην θετικήν) κάτω τών 200 άνά γραμ.
Άρθρον 8.
Έναποθήκευσις μεταφορά τών νωπών κρεάτων, τών τεμαχισμένων και άποστεωμένων κρεάτων και του μιττωτοΰ.
1. Τά νωπά κρέατα πρέπει νά ψύχωνται αμέσως μετά τόν κτηνιατρικόν ελεγχον και νά συντηρούνται, τά μέν σφάγια και τά τεμάχια αυτών είς σταθε-
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ράν έσοηερικήν θερμοκρασίαν +7°C ή κατωτέραν, τά δέ παραπροϊόντα και ό
μιττίοτός είς +3°C ή κατωτέραν.

2. Τά ν<οπά κρέατα καί τά τεμάχια πρέπει να μεταφέρονται εντός όχημάτ(ον ή μηχανικών μέσων (CONTAINERS) κλειομένων και έξωπλισμένων, οΰτως ώστε αί προβλεπόμεναι ανωτέρω θερμοκρασίαι νά εξασφαλίζονται κατά
την Οιάρκειαν της διαδρομής.
3. Τα ανωτέρω οχήματα ή μηχανικά μέσα, πρέπει ν' ανταποκρίνονται είς
τάς κάτα)θι απαιτήσεις:
α) Τά εσωτερικά τοιχώματα αυτών ή παν έτερον μέρος δυνάμενον νά έλθη
είς έπαφήν μέ τα κρέατα, πρέπει νά είναι εξ υλικών ανθεκτικών είς τήν διάβρωσιν καί μή δυναμένων νά αλλοιώσουν τάς οργανοληπτικός ιδιότητας τών
κρεάτων τούτων ή νά καταστήσουν ταύτα επιβλαβή δια τήν άνθρωπίνην
ύγείαν.
Τά τοιχώματα πρέπει νά είναι λεία, ευκόλως πλυνόμενα και άπολυμαινόμενα.
β) Νά εξασφαλίζουν τήν προστασίαν τών κρεάτων εκ τών εντόμων καί
τής κόνεως, νά είναι υδατοστεγή είς τρόπον ώστε ν' αποφεύγεται πάσα διαρ
ροή υγρών.
γ) Νά φέρουν άγκιστρα διά τήν άνάρτησιν τών σφαγίων είς ολόκληρα
ήμίση ή τέταρτα καί τών τεμαχισμένων κρεάτων άνευ συσκευασίας καί είς υ
φός ίκανόν ώστε νά μην εγγίζουν ταύτα τό δάπεδον ως καί ράφια στηρίγματα
ή έσχάρας. διά τήν τοποθέτησιν τών συσκευασμένων κρεάτων.
4. Τά ώς άνω οχήματα ή μηχανικά μέσα μεταφοράς δεν δύνανται εις ούδεμίαν περίπτωσιν νά χρησιμοποιούνται διά τήν μεταφοράν ζώντων ζώων ή
οιουδήποτε ετέρου προϊόντος, τό όποιον θά ήδύνατο ν' αλλοίωση ή μολύνη
τά μεταφερόμενα κρέατα.
5. Ουδέν έτερον προϊόν δύναται νά μεταφέρεται συγχρόνως μετά τών
κρεάτων εντός του ίδίου οχήματος. Έπί πλέον οί στόμαχοι πρέπει νά μεταφέρωνται μόνον καθαρισμένοι, αί κεφαλαί μετά τήν έκδοράν. τά άκρα μετά τό
ζεμάτισμα καί καθαρισμόν έκ τριχών καί ονύχων.
6. Τά νωπά κρέατα δέν δύνανται νά μεταφερθούν εντός ενός οχήματος ή
μηχανικού μέσου τό όποιον δέν είναι καθαρόν καί δέν έχει άπολυμανθή.
7. Τά ολόκληρα σφάγια, τά ήμίση καί τά τέταρτα αυτών πρέπει νά μεταφέ
ρονται ανηρτημένα.
Τά τεμάχια καί τά συσκευασμένα κρέατα πρέπει ν' αναρτώνται ή νά τοπο
θετούνται έπί υποστηριγμάτων, ραφίων ή δοχείων έξ υλικών ανθεκτικών είς
τήν διάβρωσιν καί συμφώνως προς τους υπό του παρόντος Διατάγματος προ
βλεπόμενους κανόνας υγιεινής.
Τά παραπροϊόντα πρέπει νά μεταφέρωνται εντός μέσων συσκευασίας ανθε
κτικών καί αδιάβροχων είς τά υγρά καί τάς λιπαράς ουσίας.
8. Τά οχήματα μεταφοράς κρεάτίον πρέπει νά είναι έφωδιασμένα δι" ειδι
κής αδείας προβλεπομένης ύπό τοΰ άρθρου II τού Π.Δ/τος 40/1977.
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"Αρθρον 9.
Καταργούμενοι διατάξεις.
Άπό της ισχύος του παρόντος καταργούνται:
α) Τό Β.Δ/γμ« 10/1971 «περί öpcov λειτουργίας επιχειρήσεων παρασκευής
μιττο)τοϋ (κιμά) έκ ν(»ποΰ κρέατος και διαθέσεως αύτοΰ εις τήν κατανάλοοσιν».
Β) Τό άρθρον 7 του από 2-18/8/1958 Β.Δ. «περί όρων είσαγ<»γής, συντη
ρήσεως και διακινήσεο)ς κατεψυγμένοι κρεάτων, ορνιθοειδών και θηραμάτοον
και άλλίον τινών διατάξεων».
γ) Τό Β.Δ. 222/1967 «περί όρων λειτουργίας έπιχειρήσεο^ν επεξεργασίας
κατεψυγμένοι κρεάτων καί διαθέσεο')ς το)ν είς τήν κατανάλωσιν».
"Αρθρον 10.
Έναρξις ισχύος.
Ή ισχύς του παρόντος άρχεται μετά έξάμηνον άπό τής δημοσιεύσεο'^ς του
διά τής Εφημερίδος τής Κυβερνήσεως.
Είς τόν αυτόν επί τής Γεωργίας Ύπουργόν, άνατίθεμεν τήν δημοσίευσιν
καί έκτέλεσιν του παρόντος Διατάγματος.
Έν Αθήναις τή 3 Απριλίου

1980

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 623
Περί κτηνιατρικής επιθεωρήσεως των ζωοαγορών καί ποιοτικής κατατάξεως
των ζώντων βοοειδών εις κατηγορίας βάρους καί ποιότητος.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
"Εχοντες υπ' όψει:
1. Τάς διατάξεις τής παρ. 1 του άρθρου 20 καί τής παρ. 4 του άρθρου 21
του Ν. 248/1914 προστεθέντων αντιστοίχως διά τοΰ άρθρου μόνου του A.N.
τής 23/24.1.1936 καί τοΰ άρθρου πρώτου τοΰ Ν. 4085/1960, αμφοτέρων περί
συμπληρώσεως τοΰ Νόμου 248/1914 «περί οργανώσεως τής Ζωοτεχνικής καί
Κτηνιατρικής Υπηρεσίας».
2. Τήν υπ' αριθ. 459/1980 γνωμοδότησιν τοΰ Συμβουλίου τής 'Επικρα
τείας, προτάσει τοΰ επί τής Γεωργίας Υπουργού, άποφασίζομεν:
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"Αρθρον

1.

Τά προσκομιζόμενα προς άγοραπωλησίαν ζώα είς τάς ζωαγοράς υπόκειν
ται εις κτηνιατρικήν έπιθεώρησιν υπό κτηνιάτρων των κατά τόπους κτηνιατρι
κών υπηρεσιών του 'Υπουργείου Γεωργίας.
"Αρθρον 2.
1. Τά προσκομιζόμενα εις τάς χαράκτηριζομένας ως αντιπροσωπευτικός
αγοράς ζώντα βοοειδή τά όποια προορίζονται προς σφαγήν κατατάσσονται
ύποχρεοηικώς είς κατηγορίας βάρους καί ποιότητος, κατά τά έν άρθρω 3 τοΰ
παρόντος οριζόμενα.
2. Ή άνοηέρω κατάταξις ενεργείται καί είς τά κέντρα παρεμβάσεως οσάκις
πραγματοποιείται παρέμβασις υπό του αρμοδίου φορέως.
3. Ή έν παραγράφοις 1 καί 2 τοΰ παρόντος, κατάταξις ενεργείται υπό τών
έν άρθρω 1 κτηνιατρικών 'Υπηρεσιών.
"Αρθρον 3.
1.
α)
β)
2.

Αί κατηγορίαι βάρους εϊναι αί κάτωθι:
Σφαγεία βοοειδών ζώντος βάρους άνω τών 300 χιογράμμων.
Σφάγια βοοειδών ζώντος βάρους 300 χιλιόγραμμων καί κάτω.
Αί κατηγορίαι ποιότητος αναφέρονται είς συνημμένον παράρτημα.
"Αρθρον 4.

Ή ίσχύς τοΰ παρόντος άρχεται άπό την 1 Ι ο υ λ ί ο υ 1980.
Είς τόν έπί της Γεωργίας Ύπουργόν άνατίθεμεν τήν δημοσΐευσιν καί έκτέλεσιν τοΰ παρόντος.
Έ ν 'Αθήναις τή 9 Ι ο υ λ ί ο υ 1980
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΑΘΑΝ.

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
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ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 313
Περί τροποιποιήσεως του Π.Δ. 490/5.7.1976 «περί των όρων και προϋποθέ
σεων χορηγήσεις άδειας σκοπιμότητος ιδρύσεως και λειτουργίας Πτηνοσφαγείων».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντες υπ' όψει:
1. Τάς διατάξεις τοΰ άρθρου 3 του Ν. 111/1975 «περί ιδρύσεως Σφαγείων
και Πτηνοσφαγείων».
2. Την ύπ' αριθ. 143/1980 γνωμοδότησιν του Συμβουλίου της Επικρα
τείας, προτάσει των Υπουργών 'Εσωτερικών και Γεωργίας άποφασίζομεν:
'Αρθρον μόνον.
Ή παράγραφος 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 490/1976 αντικαθίσταται ώς
ακολούθως:
«2. Αί άπό τεχνικής και υγειονομικής απόψεως άναγκαιοΰσαι έλάχισται
απαιτήσεις δια τήν χορήγησιν αδείας σκοπιμότητος προς ίδρυσιν Πτηνοσφαγείου είναι αί κάτωθι:
α) Χώρος ή ύπόστεγον αρκούντως ευρύς, ό όποιος δύναται ευκόλως νά
καθαρισθή και άπολυμανθή δια τήν πρό τής σφαγής έξέτασιν τών πτηνών.
β) Ειδικός χώρος ή ύπόστεγον, ό όποιος δύναται ευκόλως νά καθαρισθή
καί άπολυμανθή, προοριζόμενος δια τα ασθενή καί τα ύποπτα ασθενείας πτη
νά.
γ) Χώρος σφαγής, τοιούτων διαστάσεων, ώστε αί έργασίαι άναισθητοποιήσεως καί άφαιμάξεως άφ' ενός καί τής άποπτιλώσεως — ενδεχομένως δι' έμβαπτίσεως εις θερμόν ύδωρ (ζεμάτισμα) άφ' έτερου, νά πραγματοποιούνται έκα
στη τούτων εις είδικούς χώρους. Οίαδήποτε επικοινωνία μεταξύ τοΰ χώρου
σφαγής καί του χώρου ή τοΰ υπόστεγου τοΰ αναφερομένου είς τό εδάφιον (α)
εξαιρέσει τοΰ περιωρισμένου ανοίγματος τοΰ προοριζομένου δια τήν άποκλειστικήν διέλευσιν τών προς σφαγήν πτηνών πρέπει νά κλείεται δια θύρας αυ
τομάτου κλεισίματος.
δ) Χώρος έκσπλαγχνισμοΰ καί πρώτης συσκευασίας (συσκευασία είς άμε
σο ν επαφή ν μετά τοΰ κρέατος), τοιούτων διαστάσεων, ώστε αί έργασίαι έκσ
πλαγχνισμοΰ νά πραγματοποιούνται είς χώρον αρκετά άπομεμακρυσμένον εκ
τών άλλων σημείων εργασίας ή διαχωριζόμενον εκ τών τελευταίων αυτών διά
χο)ρίσματος ώστε νά αποφεύγεται ή ρύπανσίς των. Οίαδήποτε επικοινωνία με
ταξύ τοΰ χώρου σφαγής, εξαιρέσει τοΰ περιωρισμένου ανοίγματος τοΰ προο
ριζομένου διά τήν άποκλειστικήν διέλευσιν τών έσφαγμένων πτηνών, πρέπει
νά κλείεται διά θύρας αυτομάτου κλεισίματος.
ε) Χώρος αποστολής, εφ' όσον είναι άπαραίτητον.
στ) Είς ή περισσότεροι ψυκτικοί χώροι αρκούντως ευρείς.
ζ) Ειδικός χώρος διά τήν συγκέντρωσιν τών πτίλων, έκτος έάν ταύτα άντιμετο)πίζονται ώς απορρίμματα.
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η) Ειδικοί χώροι ασφαλιζόμενοι δια κλείθρου οί όποιοι προορίζονται αφ
ενός δια τήν έναποθήκευσιν των δεσμευθέντων κρεάτων και ά φ ' έτερου των
ακαταλλήλων δια τήν άνθρωπίνην κατανάλωσιν κρεάτων, ώς και των απορ
ριμμάτων εφ" όσον τά κρέατα αυτά και τα απορρίμματα δέν άπομακρίνονται
καθημερινώς εκ του Πτηνοσφαγείου.
θ) Ειδικός χώρος προοριζόμενος δια τήν τεχνικήν έπεξεργασίαν ή τήν καταστροφήν τών κρεάτων τών κριθέντων ώς ακαταλλήλων διά τήν άνθρωπίνην
κατανάλωσιν και τών κρεάτων τών αποκλειομένων της ανθρωπινής κατανα
λώσεως, τών απορριμμάτων και τών παραπροϊόντων σφαγίου προς βιομηχανι
κών Χ Ρ ή σ ι ν ι δταν ή τεχνική αυτή επεξεργασία ή ή καταστροφή πραγματο
ποιούνται εντός της εγκαταστάσεως.
ι) 'Αποδυτήρια, νιπτήρες καί ντους καθώς καί αποχωρητήρια, μετά καταιωνισμοΰ ύδατος, τών τελευταίων μή δυναμένων να επικοινωνούν ά π ' ευ
θείας μέ τους χώρους εργασίας. Οί νιπτήρες πρέπει νά παρέχουν θερμόν καί
ψυχρόν ρέον ύδωρ καί νά διαθέτουν συσκευάς διά τον καθαρισμόν καί τήν
άπολύμανσιν τών χειρών, ώς καί μέ χειρόμακτρα μιας χρήσεως. Οί νιπτήρες
πρέπει νά είναι τοποθετημένοι πλησίον τών αποχωρητηρίων οί δέ κρουνοί
των νά μή λειτουργούν διά της χειρός.
ια) Χώρος ειδικώς διευθετημένος διά τήν κόπρον. εφ' όσον αΰτη δέν απο
μακρύνεται αμέσως κατά τρόπον ύγιεινόν.
ιβ) Χώρος καί άρκεταί συσκευαί διά τον καθαρισμόν καί τήν άπολύμανσιν
τών κλωβών καί τών οχημάτων.
ιγ) Χώρος καταλλήλως διευθετημένος ασφαλιζόμενος διά κλείθρου, εις
τήν άποκλειστιλήν διάθεσιν τής κτηνιατρικής 'Υπηρεσίας.
ιδ) Εις τους χώρους εργασίας άρκεταί συσκευαί διά τον καθαρισμόν καί
τήν άπολύμανσιν τών χειρών καί του υλικού εργασίας.
Αί συσκευαί αύται πρέπει νά εύρίσκωνται όσον τό δυνατόν πλησιέστερον
προς τάς θέσεις εργασίας Οί κρουνοί δέν πρέπει νά λειτουργούν διά τών χει
ρών. Αί ανωτέρω συσκευαί πρέπει νά παρέχουν ψυχρόν καί θερμόν ρέον ύ
δωρ καί νά είναι έφωδιασμέναι διά μέσων καθαρισμού καί άπολυμάνσεως κα
θώς καί διά χειρομάκτρων μιας χρήσεως. Διά τόν καθαρισμόν τών εργαλείων,
τό ύδωρ πρέπει νά εχη θερμοκρασίαν ουχί κατωτέραν τών 82°C.
ιε) Διαρρυθμίσεις τοιαύται ώστε νά καθίσταται δυνατή ή πραγματοποίησις,
άνά πάσαν στιγμήν καί κατά τρόπον άποτελεσματικόν. τών εργασιών τής κτη
νιατρικής επιθεωρήσεως,
ιστ) Καλή περίφραξις τοΰ σφαγείου.
ιζ) 'Υπό τήν έπιφύλαξιν τών διατάξεων τών εδαφίων α,β,γ καί δ είς ικανο
ποιητικός διαχωρισμός μεταξύ τής καθαράς καί τής ακαθάρτου περιοχής πτη
νοσφαγείου.
ιη) Εις τους χώρους τους αναφερομένους εις τά εδάφια α έως ι:
— δάπεδον εξ αδιάβροχων καί άσηπτων υλικών, δυνάμενον νά καθαρισθή
ευκόλως, διαρρυθμιζόμενον κατά τοιούτον τρόπον ώστε νά έπιτρέπη τήν εύκολην ροήν τών λυμάτων.
— τοίχοι λείοι, μέ έπένδυσιν ή βαφήν ανοικτού χρώματος ύψους τούλάχι-
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στον 2 μέτρων δυνάμενοι να καθαρίζωνται και των οποίων αί μεταξύ των γωνίαι καί αί γωνίαι μετά τού εδάφους είναι έστρογγυλευμέναι.
ιθ) Ε π α ρ κ ή ς αερισμός και εφ* όσον είναι άναγκαιον, μία κλή έξοδος των
αναθυμιάσεων.
κ) Ε π α ρ κ ή ς φωτισμός, φυσικός ή τεχνητός, μή άλλοιώνων τα χρώματα
εντός των χώρων των προοριζομένων δια τα ζώντα ή εσφαγμένα πτηνά.
κα) Έγκατάστασις επιτρέπουσα τόν άνεφοδιασμόν εις αποκλειστικώς πόσιμον ύδωρ, ύπό επαρκή πίεσιν καί είς επαρκή ποσότητα.
Έ ν τούτοις δια τήν παραγωγήν ατμού, τήν κατάσβεσιν πυρκα'ίών τήν ψύξιν τών ψυκτικών μηχανημάτων, ώς καί διά τήν ύδραυλικήν άπομάκρυνσιν
τών πτίλων. ύπό τόν ορον ότι θα λαμβάνωνται τά κατάλληλα μέτρα προκειμέ
νου να άποφευχθή οιαδήποτε μόλυνσις. δύναται νά έπιτραπή. κατ' έξαίρεσιν
μία έγκατάστασις παρέχουσα μή πόσιμον ύδωρ. ύπό τήν προϋπόθεσιν ότι οί
αγωγοί τς εγκατεστημένοι προς τούτο, δέν επιτρέπουν τήν χρήσιν αυτού τού
ύδατος δι' άλλους σκοπούς.
Οί αγωγοί τού μή ποσίμου ύδατος πρέπει νά είναι βαμμένοι δι' ερυθρού
χρώματος καί δέν πρέπει νά διέρχωνται διά τών χώρων είς τους οποίους ευρί
σκονται τά κρέατα.
κβ) "Εγκατάστασις παρέχουσα ύπό πίεσιν καί είς επαρκή ποσότητα θερμόν
πόσιμον ύδωρ.
κγ) Σύστημα αποχετεύσεως καί διαθέσεως τών λυμάτων, άνταποκρινόμενον είς τάς απαιτήσεις τής υγιεινής.
κδ) Κατάλληλοι συσκευαί διά τήν προστασίαν εξ εντόμων, τρωκτικών
κλπ.
κε) 'Εργαλεία, ύλικόν εργασίας, ώς καί ύλικόν έρχόμενον είς έπαφήν μέ τό
κρέας τών πτηνών κατά τήν διάρκειαν τή συντηρήσεως, έξ άνοξειδότων υλι
κών δυνάμενα νά καθαρίζωνται καί άπολυμαίνωνται ευκόλως. Ή χρήσις τού
ξύλου απαγορεύεται.
κστ) Ειδικά δοχεία, υδατοστεγή, αναλλοίωτα καί μή δυνάμενα νά παραβια
σθούν, διά τήν συγκέντρωσιν τών κρεάτων τά όποια κρίνονται ακατάλληλα
δια τήν άνθρωπίνην κατανάλωσιν.
Είς τόν έπί τής Γε(οργίας Ύπουργόν. άνατίθεμεν τήν δημοσίευσιν καί
έκτέλεσιν τού παρόντος.
Έ ν "Αθήναις τή 10 'Απριλίου

1980

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΟΣ
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ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 339
Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων του Β.Δ./τος 270/1973
«περί αντικαταστάσεως διατάξεων τού Β.Δ/τος 457/1966«περί ορών εισαγω
γής και ελέγχου έγκυτιωμένων κρεάτων και κρεατοπαρασκευασμάτων.»
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΑΑΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
"Εχοντες υπ' όψει:
1. Τάς διατάξεις της παρ. 1 too άρθρου 20 και της παρ. 4 του άρθρου 21
τού Ν. 248/1914 «περί οργανώσεως της Ζωοτεχνικής και Κτηνιατρικής Υ π η 
ρεσίας», προστεθέντων αντιστοίχως διά τού A.N. τής 23 Ιανουαρίου 1936 καί
τού Ν. 4085/1960.
2. Τήν υ π ' αριθ. 264/1980 γνωμοδότησιν τού Συμβουλίου τής Ε π ι κ ρ α 
τείας, προτάσει τού Υ π ο υ ρ γ ο ύ Γεωργίας, άποφασίζομεν:
"Αρθρον

1.

Είς το τέλος τού άρθρου 1 τού Β. Δ/τος 270/1973 προστίθενται παρ. 3,4
καί 5 εχουσαι ούτω:
3. Διά τόν ελεγχον των εγχωρίων βιομηχανικών καί βιοτεχνικών έγκαταστάσείον παρασκευής παντός τύπου έγκυτιωμένων κρεάτων καί κρεατοσκευασμάτο>ν καί τήν εκδοσιν αδείας κυκλοφορίας παντός προϊόντος τούτων προο
ριζομένου δΓ έμπορίαν ή καθ' οιονδήποτε τρόπον διάθεσιν, δέον όπως οι εν
διαφερόμενοι βιομήχανοι καί βιοτέχναι υποβάλουν είς τήν Ύπηρεσίαν Κτη
νιατρικής τού Υπουργείου Γεωργίας σχετικήν α'ϊτησιν περιλαμβάνουσαν τόν
τίτλον τής έπιχειρήσε(ος καί τήν πόλιν είς τήν οποίαν αύτη είναι εγκατεστημέ
νη καί συνοδευομένη ν ύπό τών κάτωθι στοιχείων:
α) Ε π ι σ ή μ ο υ βεβαιώσεως τού αιτούντος τήν άδειαν κυκλοφορίας τών
προϊόντίον έξ ής νά προκύπτουν τα αναφερόμενα είς τάς ύπό περιπτ. αα καί
γγ τής περιπτ. α τής παρ. 1 τού παρόντος άρθρου.
β) Δειγμάτων τού ύπό εγκρισιν προϊόντος κατά τά ύπό τής περιπτ. γ τής
αυτής παραγράφου οριζόμενα.
4. Ή περί ής ή παρ. 3 άδεια κυκλοφορίας χορηγείται συμφώνως προς τά
ύπό τής περιπτ. δ τής παρ. 1 οριζόμενα κατόπιν καί έλεγχου τών έγκαταστάσε(ον. διενεργουμένου ύπό τής αρμοδίας Νομαρχιακής Κτηνιατρικής 'Υπηρε
σίας, καί καταχωρείται κατά τά εν περιπτ. ε τής ιδίας παραγράφου διαλαμβα
νόμενα. "Απαντα τά παραγόμενα προϊόντα δέον όπως ανταποκρίνονται πλη
ροίς προς τόν εγκριθέντα τύπον τόν διαλαμβανόμενον είς τήν σχετικήν άπόφασιν έγκρίσεο)ς κυκλοφορίας αυτού, άλλως απαγορεύεται ή διάθεσις των είς
τήν κατανάλο>σιν.
5. Αϊ ήδη λειτουργούσαι εγχώριοι βιομηχανίαι καί βιοτεχνίαι παρασκευής
παντός τύπου έγκυτιωμένίον κρεάτων καί κρεατοσκευασμάτων, δέον όπως
εφοδιασθούν, εντός 6 μηνών άπό τής ισχύος τού παρόντος Διατάγματος διά
τής ύπό τής παρ. 3 προβλεπομένης άδειας κυκλοφορίας τών υπ' αυτών παρα
γομένων προϊόντίον«.

-191"Αρθρον 2.
Ή περίπτο>σις γ της παρ. 2 του άρθρου 2 του Β/Δτος 270/1973 αντικαθί
σταται ώς κάτωθι:
γ) Ή ημερομηνία παρασκευής και ή μερίς παρασκευής, έφ' όσον πρόκειται
περί (ίποστειρο)μένου προϊόντος ή ή ημερομηνία παρασκευής, ή μερίς παρα
σκευής και ή ημερομηνία μέχρι της οποίας τό προϊόν δύναται νά διατίθεται
εις την κατανάλίοσιν, έφ' όσον πρόκειται περί πατεριωμένου προϊόντος.
Αί ώς άνο) ενδείξεις απαιτούνται και δια τα έγωρίου προελεύσεως προϊόν
τα.
Ή ημερομηνία παρασκευής δια τα άποστειρο)μένα προϊόντα δύναται νά
ύποδηλοΰται δια κο)δικοΰ αριθμού, ύπό τόν öpov ότι αί βιομηχανίαι κονσερ
βοποιίας ή οί (ίντιπρόσο)ποι δια τα εισαγόμενα υποβάλουν είς τήν άρμοδίαν
Λ/νσιν τής Κτηνιατρικής 'Υπηρεσίας τήν κλείδα ερμηνείας των ύπ' αυτών
χρησιμοποιουμένου Κωδικών αριθμών προ τής εκδόσεως τών σχετικών αποφάσεοιν έγκρίσεο)ς κυκλοφορίας αυτών.
'Αρθρον 3.
Ή ισχύς τού παρόντος άρχεται μετά πάροδον 6 (εξ) μηνών άπό τής δημοσιεύσεο')ς του δια τής Εφημερίδος τής Κυβερνήσεως.
Είς τόν επί τής Γεωργίας Ύπουργόν άνατίθεμεν τήν δημοσίευσιν καί έκτέ?α:σιν τού παρόντος.
Έν "Αθήναις τή 21 "Απριλίου
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

1980

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΟΣ

ΝΟΜΟΣ 1029.
Περί αναθέσεως μελέτης κατασκευής σφαγείων βιομηχανικού τύπου.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Ψηφισάμενοι όμοφο')νως μετά τής Βουλής, άπεφασίσαμεν:
"Αρθρον 1.
Ή έκπόνησις μελέτης κατασκευής εξ (6) σφαγείων βιομηχανικού τύπου
δυναμικότητος παραγωγής κρέατος 2.000-3.000 τόννων ετησίους είς 6 πόλεις
ώς καί δύο μονάδων αξιοποιήσεως υποπροϊόντων τών σφαγίων ζώων. δύναται
νά άνατεθή διά συμβάσεως είς τόν Ούγγρικόν Τεχνικόν Οίκον TESCO—CON
SULTING ENGINEERING BUDAPEST-HAZASPAR U. 21 κατά παρέκ-
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κλισιν των διατάξεων του Ν. 716/1977 «περί μητρώου μελετητών και αναθέ
σεως και έκπονήσεοος μελετών», και επί τη βάσει τών προϊσχυουσών διατά
ξεων περί αναθέσεως μελετών του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
"Αρθρον 2.
1. ΔΓ αποφάσεως τοΰ επί της Γεωργίας Υ π ο υ ρ γ ο ύ , κατόπιν εισηγήσεως
της Κτηνιατρικής 'Υπηρεσίας, δύναται νά έπιβληθή παΰσις τής λειτουργίας
σφαγείων ή πτηνοσφαγείων, άτινα εκ τής λειτουργίας των δημιουργούν υγειο
νομικά προβλήματα, εφ' όσον ή περιοχή, εις τήν οποίαν ευρίσκονται ταύτα,
δύναται νά έξυπηρετηθή από απόψεως σφαγής ζώων εκ συγχρόνων σφαγείων
ή πτηνοσφαγείων. πληρούντων τάς διατάξεις τών Π.Δ/ των 460/1978 «περί ό
ρων και προϋποθέσεων χορηγήσεως αδείας σκοπιμότητος ιδρύσεως και λει
τουργίας σφαγείων» και 490/1976 «περί öpcov καί προϋποθέσεων χορηγήσεως
αδείας σκοπιμότητος ιδρύσεως καί λειτουργίας πτηνοσφαγείων».
2. Εις τάς περιπτώσεις εκδόσεως τών αποφάσεων τής παρ. 1 τοϋ παρόντος
άρθρου ώς καί τοΰ άρθρου 6 τού Νόμου 111/1975 «περί ιδρύσεως Σφαγεύον
καί Πτηνοσφαγείων» ή Οικονομική Ε π ι τ ρ ο π ή , μετ' είσήγησιν τοϋ Υ π ο υ ρ γ ο ύ
Εργασίας δύναται ν' άποφασίζη διά τήν οίκονομικήν ένίσχυσιν τών πληττο
μένων έκόοροσφαγείων, εργαζομένων εις Δημοτικά ή Κοινοτικά σφαγεία εις
τά όποια επεβλήθη ή παύσις τής λειτουργίας των ή ό περιορισμός τής χρή
σεως αυτών εις τήν σφαγήν μόνον τών ζώων τών οποίων τό κρέας προορίζε
ται διά τάς άνάγκας τής καταναλώσεως τοϋ τόπου εις τον όποιον λειτουρ
γούν.
Αϊ οίκονομικαί αύται ενισχύσεις βαρύνουν τον προϋπολογισμόν Δήμο
σίων Επενδύσεων, έκκαθαριζόμεναι μερίμνη τών 'Υπηρεσιών τοΰ Ό ρ γ α ν ι σμοΰ "Απασχολήσεως Ε ρ γ α τ ι κ ο ύ Δυναμικού (O.A.Ε.Δ.).
3. Οί παραβάται τών υπουργικών αποφάσεων τών έκδιδομένοον δυνάμει
τών διατάξεων τής παραγράφου 1 τοΰ παρόντος άρθρου, ό)ς καί τοΰ άρθρου 6
τού Ν. 111/1975 τιμο)ροΰνται συμφοόνο^ς προς τάς διατάξεις τοΰ άρθρου 23
τοϋ Νόμου 4085/1960 «περί συμπληρώσεως τοΰ Ν. 248/1914 περί όργανο')σεως τής Ζωοτεχνικής καί Κτηνιατρικής Υπηρεσίας».
Άρθρον 3.
Ή ισχύς τοΰ παρόντος νόμου άρχεται από τής δημοσιεύσεο')ς του διά τής
Εφημερίδος τής Κυβερνήσεως.
Ό παρών νόμος ψηφισθείς ύπό τής Βουλής καί παρ' 'Ημών σήμερον κυρο)θείς, δημοσιευθήτω διά τής Εφημερίδος τής Κυβερνήσεως καί έκτελεσθήτω ώς νόμος τοΰ Κράτους.
Έ ν 'Αθήναις τη 27 Φεβρουαρίου 1980
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ
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ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

ΚΩΝΣΤ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΘ.

ΚΑΝΕΑΑΟΠΟΥΑΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΟΣ

ΚΩΝ. ΑΑΣΚΑΡΗΣ
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ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ
OBITUARY

ΚΩΣΤΑ ΣΕΪΤΑΡΙΔΗ
1928 - 1980

Στις 21 Ιουνίου 1980. υστέρα άπό σύντομη ασθένεια, πέθανε ό εκλεκτός
συνάδελφος Κώστας Σεϊταρίδης. Τήν κηδεία του πού έγινε τήν επόμενη στη
Νέα Τραπεζούντα Πιερίας παρακολούθησαν πολλοί συνάδελφοι από τήν
"Αθήνα, τήν Λάρισα, τήν Καρδίτσα, τήν Θεσσαλονίκη, τήν Καβάλα καί άλλες
πόλεις της Μακεδονίας καί όλοι οι συνάδελφοι τού Νομού Πιερίας. Κατατέ
θηκαν πολλά στεφάνια καί τον νεκρό αποχαιρέτησαν οί συνάδελφοι: Σωτήρης
Παπαδόπουλος τής Κτηνιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης. Κώστας
Παπαδόπουλος τής Δ/νσεως Κτηνιατρικής Πιερίας καί Σαράντος Ποΐλας.
εκπρόσωπος τού Κέντρου Τεχνητής Σπερματεγχύσεως "Αθηνών, πού έκφώνησετόν ακόλουθο επικήδειο:
«
Ό προσφιλής μας νεκρός αγαπητοί συνάδελφοι καί φίλοι, στό σύντομο
πέρασμα του απ" τή ζωή. έδωσε τό παρών μέ έργα. Τά έργα του. σημαντικά
καί πολύτιμα, έργα επιστημονικής έρευνας καί συγγραφής θά τιμούν για πολ
λά χρόνια τή μνήμη του. τόν Κτηνιατρικό κλάδο, τόν τόπο, κι αυτούς πού
τον γέννησαν.
Κι όταν μιλούν τά έργα είναι ίσιος περιττή κάθε άλλη προβολή τής δράσειος τού ανθρώπου πού έφυγε, γιατί ή προβολή αυτή μπορεί νά μή είναι αν
τάξια τού αείμνηστου συναδέλφου, εϊτε άπό έλλειψη ικανότητας, είτε άπό ανε
παρκή ενημέρωση τού ομιλητή γιά τό σύνολο τής δραστηριότητας τού θανόν
τος.
'Ακριβώς πριν άπό 3 χρόνια, αγαπητοί συνάδελφοι καί φίλοι ό Κώστας
Σεϊταρίδης ανέλαβε τή Διεύθυνση τού Κέντρου Τεχνητής Σπερματεγχύσεως
καί Νοσημάτων 'Αναπαραγωγής "Αθηνών.
Μέ βαθειά επιστημονική γνώση, μέ αδάμαστη θέληση, μέ ακάματη εργα
σία καί μέ σταθερή προσήλωση στό "Επιστημονικό καί τό Υπηρεσιακό καθή
κον, ξεκίνησε μέ ενθουσιασμό γιά τήν αναδιοργάνωση τού Κέντρου καί τήν
εξύψωση τού νέου τομέα δράσεως τής Κτηνιατρικής 'Υπηρεσίας.
Πάντοτε πρώτος σ" όλες τις δραστηριότητες καί σ* όλους τους τομείς.
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καί συνεργάτες. Πρώτος για τήν αναδιοργάνωση του Κέντρου. Πρώτος για
την εξασφάλιση προσωπικού και μέσων, πού Οά επέτρεπαν μιά μεγαλύτερη
προσφορά στον "Ελληνα κτηνοτρόφο.
"Αγκάλιασε κι ένοιωσε τις δυσκολίες και τά προβλήματα του καθενός από
το προσωπικό, υπηρεσιακά και προσωπικά κι αγωνίστηκε γιά νά λύσει αρκετά
και νά βελτιώσει άλλα. Πρόσφερε σ" όλους μαζί και στον καθένα ξεχοψιστά.
Στους Κτηνιάτρους, στό διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό, στό προσο)πικό τού σταύλου.
Πρόσφερε τήν βαθειά του επιστημονική κατάρτιση, τήν πείρα του, τό κύ
ρος του. τήν καθημερινή του ξεκούραση, τις μικροαπολαύσεις της ζωής, τήν
προσωπική του ευτυχία, τήν Γδια του τή ζ(οή.
Αυτός πού σάς ομιλεί κι όλο τό προσωπικό τού Κέντρου Τεχνητής Σπερματεγχύσείος Αθηνών, πιστεύουν ακράδαντα ότι ό Κώστας Σεϊταρίδης πρό
σφερε τήν Γδια του τή ζωή γιά τήν πρόοδο της Κτηνιατρικής Επιστήμης, γιά
τήν ανάπτυξη της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας, γιά νά βοηθήση άμεσα και απο
τελεσματικά τόν "Ελληνα Κτηνοτρόφο. Πρόσφερε τά πάντα χωρίς ποτέ νά
απαιτήσει τίποτα γιά τόν εαυτό του, χωρίς νά δεχθή τίποτα. Υπήρξε πάντοτε
εχθρός της συναλλαγής, σ' όλες τις μορφές της καί σ" όλες τίς περιστάσεις.
Χαρακτήρας εξαίρετος, ανιδιοτελής καί αγνός, ευσυνείδητος έπιστήμιον καί
άνθρωπος, ήταν αγαπητός σ" όλους όσους τόν γνώρισαν, συναδέλφους καί
κτηνοτρόφους. "Ως Προϊστάμενος στοργικός καί δίκαιος, είχε μιά ανώτερη αν
τίληψη γιά τήν "Υπηρεσία καί τό Καθήκον.
"Αξιε Διευθυντή μας. αγαπητέ μου Κώστα....
Φεύγοντας τόσο πρόωρα απ" τή ζωή, άφησες μεγάλο καί δυσαναπλήρωτο κε
νό κι όλοι θρηνούμε τόν χαμό σου. Όμως μέ τήν προσφορά σου, μέ τήν πο
λιτεία σου. άφησες στους συνεργάτες σου καί στους νεωτέρους ενα φωτεινό
πρότυπο επιστήμονα, ανθρώπου, υπαλλήλου καί αγωνιστή. Σου ύποσχόμεθα
ότι με τίς μικρές μας δυνάμεις θά συνεχίσουμε τό δρόμο πού εσύ χάραξες.
Τους προσφιλείς σου συγγενείς καί οικείους συλλυπούμεθα θερμά. Συμμε
ριζόμαστε τή θλίψη καί τόν πόνο τους. Ή σκέψη ότι υπήρξες μεγάλος κι ότι
αγωνίστηκες κι έπεσες γιάνά προσφέρεις σ* όλους γύρω σου, ας απαλύνει τόν
πόνο τους.
Αιωνία ή Μνήμη σου».
Ό Κώστας Σεϊταρίόης γεννήθηκα τό 1928 στή Νέα Τραπεζούντα Πιερίας.
Μέ τήν Ίδρυση τής Κτηνιατρικής Σχολής τού Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης τό
1951. έφοίτησε σ* αυτήν κι υπήρξε από τους πρώτους πτυχιούχους της τόν
Φεβρουάριο τού 1956. "Από τά πρώτα του φοιτητικά χρόνια ό Κώστας Σεϊταρίόης έδειξε τήν άξια του. τίς δυνατότητες του. καί τήν άφοσάοση του στην
επιστήμη πού διάλεξε. 'Από τό 3 έτος τών σπουδών του προσελήφθη ώς άμι
σθος βοηθός στην Κλινική Παθολογίας Βοοειδών καί Μαιευτικής.
"Αμέσο>ς μετά τήν αποφοίτηση του τό 1956 προσελήφθη ώς "Επιμελητής
στην Γοια Κλινική, όπου υπηρέτησε μέχρι τό 1964 πού παραιτήθηκε.
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Έπειτα, από επιτυχείς μεταπτυχιακές σπουδές ανακηρύχθησε Διόάκτ(ορ
της 'Ανωτάτης Κτηνιατρικής Σχολής του Ά ν ν ο β έ ρ ο υ τό 1963.
Το 1964 διορίσθηκε στην Κτηνιατρική Υπηρεσία του 'Υπουργείου Γείοργίας και υπηρέτησε διαδοχικά στή Νομοκτηνιατρική 'Υπηρεσία 'Αττικής, στο
"Αγροτικό Κτηνιατρείο Μάνδρας, στο "Εργαστήριο Φυσιοπαθολογίας "Αναπα
ραγογής και από το 1977 ώς Προϊστάμενος στο Κέντρο Τεχνητής Σπερμα
τ ε γ χ ύ σ ε ι ς και Νοσημάτων 'Αναπαραγωγής 'Αθηνών. "Ασχολήθηκε ιδιαίτερα
μέ την Κτηνιατρική έρευνα και δημοσίευσε πλήθος από με/.έτες σέ 'Ελληνικά
καί ξένα. επιστημονικά περιοδικά. 'Υπήρξε εταίρος τής Έλ?.ηνικής Κτηνιατρι
κ ή ; Εταιρείας καί για κολλά χρόνια διετέλεσε μέλος τής Συντακτικής Επι
τροπής του \ελτίου της.
Σ.Ε.Π.
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