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Εφαρµογή των άρθρων 23 & 24 του Ν. 4235/2014 σχετικά µε την
επιβολή διοικητικών κυρώσεων στον τοµέα των τροφίµων .

Σχετ. : 1.
2.
3.

Εγκύκλιος του ΕΦΕΤ 3701/26.02.2014
Το υπ’ αριθ. 11933/10-7-2014 έγγραφο διαβίβασης Υ.Α
434/82574/2014
Απόφαση του ∆Σ του ΕΦΕΤ 275/28.08.14.

Σε συνέχεια των εγγράφων (σχετ. 1 και 2) µε τα οποία έχετε ενηµερωθεί για:
το Ν.4235/2014 «∆ιοικητικά µέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην
εφαρµογή της ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας στους τοµείς των
τροφίµων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και
άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων»
β. την 434/82574/2014 Υ.Α. «Καθορισµός των συντελεστών των κριτηρίων
επιµέτρησης που εφαρµόζονται για την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων
του άρθρου 23 του Ν. 4235/2014 (Α΄32) στους τοµείς των τροφίµων, της
υγείας και προστασίας των ζώων και της διαχείρισης ζωικών υποπροϊόντων
και παράγωγων προϊόντων αυτών»,
αποστέλλεται η υπ’ αριθ. 275/28.08.14 απόφαση του ∆Σ του ΕΦΕΤ µε την
οποία σε εφαρµογή των διατάξεων του Ν.4235/2014 καθορίζονται οι
διαδικασίες επιβολής διοικητικών κυρώσεων και εξέτασης ενστάσεων, που
αφορούν τον επίσηµο έλεγχο τροφίµων και εµπίπτει αποκλειστικά στο πεδίο
αρµοδιότητας του ΕΦΕΤ.
α.

Σύµφωνα µε τα ανωτέρω ολοκληρώνεται το απαιτούµενο ρυθµιστικό πλαίσιο
εφαρµογής του νέου κυρωτικού συστήµατος και οι αρµόδιες αρχές µπορούν
απρόσκοπτα να εφαρµόσουν τη διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων σε
εκκρεµείς και τρέχουσες υποθέσεις.
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Στη κατεύθυνση της διασφάλισης ενιαίου πλαισίου εφαρµογής των
διαδικασιών επιβολής διοικητικών κυρώσεων των άρθρων 23 και 24 του
Ν. 4235/2014 από τις αρµόδιες αρχές επισηµαίνονται τα εξής:
1.

Για την ορθή εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 23 (εύρος προστίµων)
και του άρθρου 24 (διαδικασίες επιβολής διοικητικών κυρώσεων)
συστήνεται η µελέτη και κατανόηση των διατάξεων του άρθρου 3
«Ενέργειες αρµόδιων αρχών σε περίπτωση µη συµµόρφωσης» (εξάντληση
συστάσεων / επανέλεγχος) και των διατάξεων του άρθρου 22 «Επιβολή
∆ιοικητικών και Ποινικών Κυρώσεων» (περιπτώσεις που εξαιρούνται της
επιβολής διοικητικών κυρώσεων).

2.

Για την εφαρµογή των διατάξεων των παρ. 1, 2α, 2β του άρθρου 23 στις
οποίες καθορίζονται οι κατηγορίες µη συµµορφώσεων στον τοµέα των
τροφίµων και το αντίστοιχο εύρος προστίµων συστήνεται οι τριµελείς
επιτροπές να εξετάζουν κάθε ένα από τα επιµέρους ευρήµατα του επίσηµου
ελέγχου και να τα εντάσσουν στις προβλεπόµενες κατηγορίες µη
συµµορφώσεων.

3.

Για την εφαρµογή των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 23 µε τη
434/82574/2014 Υ.Α. καθορίζονται οι συντελεστές των κριτηρίων
επιµέτρησης, ο τρόπος βαθµολόγησης και το εύρος των προστίµων ώστε να
επιτυγχάνεται µε τον αντικειµενικότερο τρόπο ο προσδιορισµός του ύψους
του χρηµατικού προστίµου. Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσας παρέχονται
αναλυτικές οδηγίες για την εφαρµογή των διατάξεων της εν λόγω Υ.Α.

4.

Για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 24 «∆ιαδικασίες επιβολής
διοικητικών κυρώσεων» σχετικά µε την αρµοδιότητα επιβολής των
προστίµων διευκρινίζεται ότι:
4.1. Πρόστιµα έως 6000 ευρώ επιβάλλονται από τις αρµόδιες αρχές που
άσκησαν τον επίσηµο έλεγχο και στοιχειοθέτησαν την/τις µη
συµµορφώσεις.
4.2. Πρόστιµα από 6001 ευρώ έως 60000 ευρώ επιβάλλονται από το ∆Σ
του ΕΦΕΤ σύµφωνα µε τη διαδικασία της παρ. 2.1 της απόφασης του
∆Σ του ΕΦΕΤ (σχετ. 3) και για την/τις µη συµµορφώσεις που
διαπιστώθηκαν από τις υπηρεσίες του ΕΦΕΤ ή από τις αρµόδιες αρχές
στις οποίες έχει γίνει µεταβίβαση αρµοδιοτήτων κατ’ εξουσιοδότηση
του άρθρου 3 της ΚΥΑ 15523/2006.
4.3. Πρόστιµα άνω των 60000 ευρώ επιβάλλονται από τον Υπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων.
4.4. Η διαδικασία συγκρότησης η αρµοδιότητα και το αντικείµενο των
τριµελών επιτροπών προσδιορίζονται αναλυτικά στις παρ.1α, 1β, του
άρθρου 24.

5.

Για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 24 «∆ιαδικασίες επιβολής
διοικητικών κυρώσεων» σχετικά µε την αρµοδιότητα εξέτασης ενστάσεων
κατά των αποφάσεων επιβολής προστίµων διευκρινίζεται ότι:
5.1. Ενστάσεις κατά αποφάσεων επιβολής προστίµου έως 6000 ευρώ των
υπηρεσιών του ΕΦΕΤ εξετάζονται από το ∆Σ του ΕΦΕΤ µετά από
αιτιολογηµένη εισήγηση τριµελούς επιτροπής σύµφωνα µε τη
διαδικασία της παρ. 1 της απόφασης του ∆Σ του ΕΦΕΤ (σχετ. 3).
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5.2. Ενστάσεις κατά αποφάσεων επιβολής προστίµου έως 6000 ευρώ των
αρµόδιων αρχών των Περιφερειών της χώρας από τριµελή επιτροπή
που συγκροτεί ο οικείος Περιφερειάρχης σύµφωνα µε την διαδικασία
της παρ. 1γ του άρθρου 24.
5.3. Ενστάσεις κατά αποφάσεων επιβολής προστίµου άνω των 6000 ευρώ
(που αφορούν ελέγχους αρµοδιότητας του ΕΦΕΤ) από το ∆.Σ του
ΕΦΕΤ σύµφωνα µε την παρ. 2β του άρθρου 24 και την παρ. 2 της
απόφασης του ∆Σ του ΕΦΕΤ (σχετ 3).
5.4. Ενστάσεις κατά αποφάσεων επιβολής προστίµου
άνω των
60000
ευρώ από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σύµφωνα
µε την παρ. 5γ του άρθρου 24.
6.

Για την επιβολή ή µη προστίµου από τις τριµελείς επιτροπές ή από ∆Σ του
ΕΦΕΤ επιβάλλεται η πιστή τήρηση των κατωτέρω:
6.1. Η υπόθεση που θα εξεταστεί ή θα διαβιβαστεί να έχει ολοκληρωθεί.
6.2. Ο φάκελος της υπόθεσης να είναι πλήρης µε όλα τα ευρήµατα, τα
τεκµήρια και τα σχετικά έγγραφα της υπηρεσίας που διεξήγαγε τον
έλεγχο, ώστε να βοηθήσουν στη λήψη µιας σωστής και δίκαιης
απόφασης.
6.3. Η απόφαση της τριµελούς επιτροπής στην περίπτωση διαβίβασης
πρέπει να περιλαµβάνει εισήγηση για το προτεινόµενο ύψος του
χρηµατικού προστίµου.

7.

Για την διασφάλιση της ενιαίας αποτύπωσης των αποφάσεων των τριµελών
επιτροπών έχει καθοριστεί υπόδειγµα εντύπου «Απόφαση Τριµελούς
Επιτροπής του Ν.4235/2014», το οποίο επισυνάπτεται. Στο προτεινόµενο
τυποποιηµένο υπόδειγµα οι τριµελείς επιτροπές αποτυπώνουν την απόφασή
τους για επιβολή ή µη διοικητικού προστίµου ή την εισήγηση τους προς το
∆Σ του ΕΦΕΤ για την επιβολή διοικητικού προστίµου πέραν του ορίου
δικαιοδοσίας τους.

Με το νέο ρυθµιστικό πλαίσιο επιβολής διοικητικών κυρώσεων στον τοµέα των
τροφίµων εισάγονται διαδικασίες οι οποίες στη πρώτη εφαρµογή τους
ενδεχοµένως να χρήζουν διαρκούς συνεργασίας και αποσαφηνίσεων.
Για την ορθολογικότερη εφαρµογή των ρυθµίσεων, την αποτελεσµατικότερη
λειτουργία των υπηρεσιών και την επίτευξη των στόχων του συστήµατος
επισήµων ελέγχων είµαστε στην διάθεση σας για όποια περαιτέρω διευκρίνιση
και συνεργασία.

O Πρόεδρος του ΕΦΕΤ

Ιωάννης Τσιάλτας

Συνηµµένα: 1. Απόφαση 275/28-08-2014 ∆Σ του ΕΦΕΤ (6 σελίδες)
2. Υπόδειγµα Εντύπου Απόφασης Τριµελούς Επιτροπής
(3 σελίδες)
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Πίνακας Αποδεκτών Προς Ενέργεια:
Γραφεία Περιφερειαρχών της χώρας.
Γενικές ∆/νσεις Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής των Περιφερειών.
Γενικές ∆/νσεις Ανάπτυξης των Περιφερειών.
Γενικές ∆/νσεις Υγιεινής & Κοινωνικής Μέριµνας των Περιφερειών.
∆/νσεις Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής των Περιφερειακών
Ενοτήτων.
6. ∆/νσεις Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων.
7. ∆/νσεις Υγιεινής & Κοινωνικής Μέριµνας των Περιφερειακών Ενοτήτων.
8. Περιφερειακές ∆/νσεις ΕΦΕΤ.

1.
2.
3.
4.
5.

Πίνακας Αποδεκτών Προς Κοινοποίηση:
ΥΠΑΑΤ, Γραφείο Υπουργού.
ΥΠΑΑΤ, Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού.
ΥΠΠΑΤ, Γραφείο Γενικού Γραµµατέα.
ΥΠΠΑΤ, Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Αγροτικής Πολιτικής & ∆ιεθνών
Σχέσεων.
5. ΥΠΑΑΤ, Γενική ∆/νση Κτηνιατρικής.
6. ΥΠΑΑΤ, Γενική ∆/νση Φυτικής Παραγωγής.
7. ΥΠΑΑΤ, Γενική ∆/νση Ζωικής Παραγωγής.
8. ΥΠΑΑΤ, ∆/νση Μεταποίησης, Τυποποίησης & Ποιοτικού Ελέγχου.
9. Υπουργείο Οικονοµικών, Γενικό Χηµείο του Κράτους.
10. Υπουργείο Υγείας, Γενική ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας.
11. Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας,
Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή

1.
2.
3.
4.

Εσωτερική ∆ιανοµή:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Γραφείο Προέδρου ΕΦΕΤ.
Γραφείο Αντιπροέδρου ΕΦΕΤ.
∆/νση Εργαστηριακών Ελέγχων Κ.Υ. ΕΦΕΤ.
∆/νση Αξιολόγησης Εγκρίσεων Κ.Υ. ΕΦΕΤ.
∆/νση ∆ιατροφικής Πολιτικής & Ερευνών Κ.Υ. ΕΦΕΤ.
∆/νση Εκπαίδευσης Ενηµέρωσης & Πληροφορικής Κ.Υ. ΕΦΕΤ.
∆/νση ∆ιοικητικής Υποστήριξης Κ.Υ. ΕΦΕΤ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Οδηγίες σε εφαρµογή της ΥΑ 434/82574/2014 (ΦΕΚ 1710/Β/
26.06.2014)
«Καθορισµός
των
συντελεστών
των
κριτηρίων
επιµέτρησης που εφαρµόζονται για την επιβολή των διοικητικών
κυρώσεων του άρθρου 23 του Ν. 4235/2014 στον τοµέα των
τροφίµων….»
Σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 23 του Ν.4235/2004 για την επιβολή
διοικητικών κυρώσεων λαµβάνονται υπόψη σε συνδυασµό τα κριτήρια
επιµέτρησης και το εύρος του προστίµου για κάθε κατηγορία µη συµµόρφωσης
που προβλέπεται στην παρ. 2α και 2β του ιδίου άρθρου.
Οι συντελεστές των κριτήριων επιµέτρησης καθορίστηκαν µε την Υ.Α
434/82574/2014 έτσι ώστε ανάλογα µε τις ιδιαιτερότητες της εξεταζόµενης
υπόθεσης η βαθµολόγησή τους να επιτυγχάνει την αντικειµενική συµβολή του
κάθε κριτηρίου και τη δικαιότερη κατανοµή του ύψους του προστίµου.
Στο πλαίσιο αυτό επισηµαίνονται τα εξής:
1. Σχετικά µε τα άρθρα 2 & 3.
Η κατανόηση της έννοιας των τεσσάρων κριτηρίων επιµέτρησης (βαθµός
επικινδυνότητας, πολλαπλότητα µη συµµορφώσεων, µέγεθος επιχείρησης,
υποτροπή) καθορίζει σε µεγάλο βαθµό τη σωστή προσέγγιση του ζητήµατος
µέσα από τη βαθµολόγησή τους. Αναλυτικότερα:
Βαθµός επικινδυνότητας.
Ο βαθµός επικινδυνότητας είναι το αποτέλεσµα της ανάλυσης, της εκτίµησης και
της αποτίµησης της φύσης, του είδους , των χαρακτηριστικών της µη
συµµόρφωσης, σε συνδυασµό µε το µέγεθος, το εύρος της καθώς και της
πιθανής πρόθεσης ή/και της σκοπιµότητας του µη συµµορφούµενου. Η
αποτίµηση του βαθµού επικινδυνότητας και διαβάθµιση της σοβαρότητας των
επιπτώσεων της εξεταζόµενης µη συµµόρφωσης καθορίζεται µε βαθµολογία από
1 έως 8.
Πολλαπλότητα µη συµµορφώσεων.
Η πολλαπλότητα µη συµµορφώσεων αφορά τη διαπίστωση διαφορετικών
κατηγοριών µη συµµορφώσεων (υποπεριπτώσεων), των παρ. 2α και 2β του
άρθρου 23 του ν. 4235/2014 και όχι την καταγραφή επιµέρους ευρηµάτων που
ανήκουν στην ίδια κατηγορία. Η αποτίµηση της πολλαπλότητας των µη
συµµορφώσεων καθορίζεται µε βαθµολογία από 0 έως 2.
Παράδειγµα:
α) Η διαπίστωση, κατά έλεγχο εγκατάστασης,
ευρηµάτων που αφορούν:
φθορές υποδοµών, εξοπλισµού, ελλιπείς συνθήκες καθαριότητας, ελλείψεις
στην ατοµική υγιεινή του προσωπικού κ.α., συνιστούν µη συµµορφώσεις που
ανήκουν στην κατηγορία της παρ. 2 β2. « Μη συµµόρφωση µε τις γενικές
απαιτήσεις υγιεινής του παρ. ΙΙ του Καν. ΕΕ 852/04 » και ως εκ τούτου δεν
συνιστούν πολλαπλότητα.
β) Η διαπίστωση, κατά έλεγχο εγκατάστασης, ευρηµάτων που συνιστούν µη
συµµορφώσεις που ανήκουν στην κατηγορία της παρ. 2 β3. « Μη συµµόρφωση
µε την απαίτηση εφαρµογής HACCP » σε συνδυασµό µε την ανεύρεση µη
ασφαλών τροφίµων της παρ.2 β6 συνιστούν πολλαπλότητα.
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Μέγεθος επιχείρησης.
Το µέγεθος της επιχείρησης αποτιµάται µε βάση τον κύκλο εργασιών (τζίρος)
της επιχείρησης.
Για τις επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία τρίτης κατηγορίας όπως οι Ανώνυµες
Εταιρείες (ΑΕ) και οι Εταιρείες Περιορισµένης Ευθύνης (ΕΠΕ) ή άλλες
επιχειρήσεις κατόπιν επιλογής των ιδιοκτητών τους
ο κύκλος εργασιών
προσδιορίζεται από τα δηµοσιευµένα σε ΦΕΚ στοιχεία του εξεταζόµενου
οικονοµικού έτους.
Για τις λοιπές επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία δεύτερης κατηγορίας όπως οι
Οµόρρυθµες Εταιρείες (ΟΕ), Ατοµικές κ.α., ο κύκλος εργασιών προσδιορίζεται
από το έντυπο Ε-3 που καταθέτουν κάθε χρόνο στις Οικονοµικές Αρχές.
Στη περίπτωση που ο ενδιαφερόµενος δεν προσκοµίσει το Ε-3, ως οφείλει, αυτό
µπορεί να ζητηθεί µε µια απλή αίτηση από την οικεία ∆ηµόσια Οικονοµική
Υπηρεσία.
Υποτροπή.
Ως Υποτροπή χαρακτηρίζεται το γεγονός της διαπίστωσης ταυτόσηµης µη
συµµόρφωσης σε χρονικό διάστηµα τριών ετών. ∆ιευκρινίζεται ότι ως
ταυτόσηµη µη συµµόρφωση θεωρείται η µη συµµόρφωση η οποία εντάσσεται
στην ίδια κατηγορία µε εκείνη που είχε εντοπιστεί σε προηγούµενο έλεγχο.
Παρά ταύτα συνιστάται η τριµελής επιτροπή στη διαµόρφωση της τελικής της
απόφασης να λαµβάνει υπόψη τις ουσιαστικές αιτίες της εκ νέου εµφάνισης µη
συµµόρφωσης, τις ενέργειες αποτροπής που έχουν αναληφθεί από την
επιχείρηση καθώς και το εάν η εξεταζόµενη µη συµµόρφωση έχει ισοδύναµη
βαρύτητα µε την προηγούµενη.
Σχετικά µε το άρθρο 4.
Το άθροισµα της βαθµολόγησης των κριτηρίων επιµέτρησης αποτελεί τη
συνολική βαθµολογία της εξεταζόµενης µη συµµόρφωσης.
Για την εξεταζόµενη µη συµµόρφωση σύµφωνα µε τις παρ. 2α και 2β του
άρθρου 23 προσδιορίζονται οι τιµές:
Α: Κατώτατη τιµή του εύρους του προστίµου της µη συµµόρφωσης, για κάθε
κατηγορία.
Γ: Η ανώτατη τιµή του εύρους του προστίµου της µη συµµόρφωσης, για κάθε
κατηγορία.
Β: Η µέση τιµή του εύρους, ήτοι Β=( Α+Γ )/2
κ. Το ήµισυ της διαφοράς µεταξύ ανώτατης και κατώτερης τιµής, ήτοι
κ=( Γ-Α )/2
Με βάση τη συνολική βαθµολογία της µη συµµόρφωσης και τη κατηγοριοποίηση
του πίνακα της παρ. 2 προσδιορίζεται το εύρος (ελάχιστο - µέγιστο) του
προβλεπόµενου για την περίπτωση προστίµου.
Μετά τον προσδιορισµό του εύρους του προβλεπόµενου προστίµου η τριµελής
επιτροπή αποφασίζει το ύψος του προστίµου που επιβάλλει για τη συγκεκριµένη
µη συµµόρφωση εντός του προσδιορισθέντος εύρους.
Επισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω εφαρµόζονται για κάθε κατηγορία µη
συµµόρφωσης (αν υφίστανται παραπάνω της µιας) της υπόθεσης που
εξετάζεται.
Μετά την απόφαση επιβολής του προστίµου για κάθε µια από τις εξεταζόµενες
µη συµµορφώσεις της υπόθεσης τα πρόστιµα τοποθετούνται κατά φθίνουσα
σειρά.

Σελίδα 6 από 7

ΑΔΑ: 72ΒΘΟΡ9Τ-Υ65

Το συνολικό ύψος του προστίµου που επιβάλλεται στην επιχείρηση είναι ίσο µε
το άθροισµα που προκύπτει εάν στο µεγαλύτερο πρόστιµο προστεθεί το 50%
του αµέσως µικρότερου του πρώτου, το 25% του αµέσως µικρότερου του
δευτέρου, το 10% κάθε ενός από τα αµέσως µικρότερα του τρίτου.
Προς διευκόλυνση των τριµελών επιτροπών στον υπολογισµό της βαθµολογίας
της µη συµµόρφωσης και του προσδιορισµού του εύρους του προβλεποµένου
προστίµου θέτουµε στην διάθεση τους σχετικό πρόγραµµα σε µορφή excel.
Το εν λόγω πρόγραµµα και οι οδηγίες χρήσης του µπορούν να αναζητηθούν
στην επίσηµη ιστοσελίδα του ΕΦΕΤ www.efet.gr .
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