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∆ήµητρα Παντελεάκη

Τηλέφωνο:

210-6971582

Fax:

210-6971501

e-mail:

dpanteleaki@efet.gr

Προς: Π.Α.
Κοιν:
1. Γραφείο
Υπουργού
Αγροτικής
Ανάπτυξης
&
Τροφίµων
2. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα
ΥΠΑΑΤ

ΘΕΜΑ: Εφαρµογή των διατάξεων του 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 & Τροφίµων» (ΦΕΚ 32 Α/ 11.2.2014)

Με αφορµή την δηµοσίευση του Ν. 4235/2014 και την υποχρέωση εφαρµογής
του από τις υπηρεσίες σας, σάς ενηµερώνουµε για ζητήµατα άµεσης
προτεραιότητας που αφορούν στον τοµέα των τροφίµων και εµπίπτουν στο
πεδίο αρµοδιότητας του ΕΦΕΤ:
1. Οι έλεγχοι που διενεργούν οι υπηρεσίες σας σύµφωνα µε τον ετήσιο
προγραµµατισµό τους ή/και τις προκύπτουσες έκτακτες ανάγκες στο εξής
πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4235/2014.
2. Σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο της παρ. 47 του άρθρου 64 του Ν.
4235/2014 και µέχρι την έκδοση των κανονιστικών πράξεων του άρθρου
36, εξακολουθούν να ισχύουν οι κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί
βάσει της προγενέστερης νοµοθεσίας. Ως εκ τούτου κατά την άσκηση του
ελέγχου

και

µέχρι

να

καθοριστούν

τα

υποδείγµατα

εντύπων

που

προβλέπονται στην παρ. 5 του άρθρου 36 χρησιµοποιούνται τα έντυπα
(κατάσχεσης δέσµευσης, καταστροφής κ.λ.π.) του οικείου παραρτήµατος
της ΚΥΑ 15523/06.
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3. Σύµφωνα µε την παρ. 1α του άρθρου 63 (Μεταβατικές διατάξεις)
«παραβάσεις που έχουν διαπιστωθεί πριν την έναρξη ισχύος του νόµου και
δεν έχουν εξεταστεί µέχρι την έναρξη ισχύος του, εξετάζονται σύµφωνα µε
τις διατάξεις του παρόντος και επιβάλλονται τα µέτρα συµµόρφωσης ως και
διοικητικές και ποινικές κυρώσεις εφόσον για αυτές δεν προβλέπονταν
ηπιότερες κυρώσεις από αυτές που προβλέπει ο παρών νόµος».
Ως εκ τούτου όλες οι διαδικασίες επιβολής διοικητικών κυρώσεων που
είχαν δροµολογηθεί µετά από τη διενέργεια ελέγχων και για τις οποίες
µέχρι και την έναρξη ισχύος του νόµου (11-02-2014) δεν είχε εκδοθεί
απόφαση του αρµοδίου οργάνου για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων,
εξετάζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 23 και 24 του Ν.
4235/2014,

εκτός

εάν

στην

προϊσχύουσα

νοµοθεσία

προβλέπονταν

ηπιότερες κυρώσεις.
∆εδοµένου όµως ότι σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 36 του Ν.
4235/2014 για την εφαρµογή των νέων διατάξεων θα πρέπει να εκδοθεί η
σχετική Υ.Α. µε την οποία θα καθοριστούν οι συντελεστές των κριτηρίων
επιµέτρησης και ως εκ τούτου δεν είναι δυνατή επί του παρόντος η
συγκρότηση των επιτροπών του άρθρου 24, παρακαλούµε να αναµείνετε
την έκδοση της Υ.Α., γεγονός για το οποίο ο ΕΦΕΤ έχει αναλάβει ήδη
πρωτοβουλία και θα σας ενηµερώσει µόλις αυτή δηµοσιευθεί.
4. Στην έννοια της «εξέτασης» των παραβάσεων, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 63 εδ. β της παρ. 1, εµπίπτουν και οι περιπτώσεις αιτήσεων
θεραπείας κατά της απόφασης του αρµοδίου για την επιβολή διοικητικών
κυρώσεων οργάνου. Ως εκ τούτου αιτήσεις θεραπείας που έχουν υποβληθεί
πριν την έναρξη ισχύος του νόµου και δεν έχουν εξετασθεί, εξετάζονται
πλέον σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4235/2014.
Αντίθετα, αιτήσεις θεραπείας που υποβλήθηκαν µετά την έναρξη ισχύος
του Νόµου, καθώς και όσες υποβληθούν στο µέλλον και αφορούν
αποφάσεις που εκδόθηκαν πριν την έναρξη ισχύος του νόµου, εξετάζονται
µε το καθεστώς που ίσχυε κατά την έκδοση της απόφασης του οργάνου.
5. Υποθέσεις που κατά την έναρξη εφαρµογής του Ν.4235/2014 δεν έχουν
διαβιβαστεί στις αρµόδιες αρχές για κίνηση της ποινικής διαδικασίας, θα
διαβιβαστούν

αφού

προηγουµένως

επανεξεταστούν

σύµφωνα

µε

τα

κριτήρια των διατάξεων των παρ. 1, 2, 3, 4 του άρθρου 27 του Ν.
4235/2014.

2

ΑΔΑ: 74ΛΒΟΡ9Τ-ΩΑΝ

Τέλος λόγω του ότι µε τις διατάξεις του Ν. 4235/2014 προβλέπονται αλλαγές
και διαφοροποιήσεις σε σχέση µε το προηγούµενο νοµοθετικό πλαίσιο, σάς
γνωρίζουµε ότι ο ΕΦΕΤ προετοιµάζει εξειδικευµένες εγκύκλιες οδηγίες σχετικά
µε

τις

διαδικασίες

εφαρµογής,

ώστε

να

διασφαλιστεί η

σύννοµη

και

οµοιόµορφη εφαρµογή τους και η ενδελεχής ενηµέρωση του προσωπικού σας.

Είµαστε στην διάθεση σας για όποια περαιτέρω διευκρίνιση και συνεργασία.

O Πρόεδρος του ΕΦΕΤ

Ιωάννης Τσιάλτας
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Πίνακας Αποδεκτών Προς Ενέργειες:
- Περιφερειακές ∆/νσεις ΕΦΕΤ
- 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
- ∆/νσεις Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων
- ∆/νσεις Υγιεινής & Κοινωνικής Μέριµνας των Περιφερειακών Ενοτήτων

Πίνακας Αποδεκτών Προς Κοινοποίηση:
-

ΥΠΑΑΤ, Γενική ∆/νση Κτηνιατρικής, ∆/νση Κ∆Υ
ΥΠΑΑΤ, ∆/νση Μεταποίησης, Τυποποίησης & Ποιοτικού Ελέγχου
Γενικό Χηµείο του Κράτους
Υπουργείο Υγείας, ∆/νση ∆ηµόσιας Υγιεινής

Εσωτερική ∆ιανοµή:
-

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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