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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 32
11 Φεβρουαρίου 2014

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4235
Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρ−
μογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους
τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας
και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρ−
μοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΜΕΡΟΣ Α΄
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ,
ΤΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ, ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΖΩΙΚΩΝ
ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΖΥΠ) ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΥΤΩΝ (ΠΠ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής − Ορισμοί
1. Με τα άρθρα 1 έως 36 του Μέρους Α΄ του παρό−
ντος νόμου και τις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται
σύμφωνα με τις εξουσιοδοτικές διατάξεις που περι−
λαμβάνονται στα άρθρα αυτά, καθορίζονται διοικητικά
μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις, που εφαρμόζονται
σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις της
ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας του άρθρου 65 του
Μέρους Γ΄, όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν, καθώς και
σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με κάθε άλλη διάταξη
της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας περί τροφίμων,
ζωοτροφών, υγείας και προστασίας των ζώων και δια−
χείρισης ΖΥΠ και ΠΠ, που κάθε φορά ισχύει. Σε ό,τι αφο−
ρά τα διοικητικά μέτρα, τις διαδικασίες και τις κυρώσεις
στην αιθυλική αλκοόλη, στα αλκοολούχα ποτά, καθώς
και τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης επ’ αυτών, ισχύουν
οι διατάξεις των νόμων 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός
Κώδικάς» (Α΄265) και 2969/2001 «Αιθυλική αλκοόλη και
αλκοολούχα ποτά» (Α΄ 281).
2. Για την εφαρμογή των άρθρων 1 έως και 36 και
των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται σύμφωνα
με τις εξουσιοδοτικές διατάξεις που περιλαμβάνονται

στα άρθρα αυτά, ισχύουν οι ορισμοί των διατάξεων
της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας του άρθρου 65,
όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν, ως και οι ορισμοί των
παραγράφων 3 έως και 11.
3. Ελεγκτής: Εντεταλμένος υπάλληλος των αρμόδι−
ων αρχών του άρθρου 2 για τη διενέργεια επίσημου
ελέγχου.
4. Μη συμμόρφωση: Μη πλήρωση των απαιτήσεων
της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας του άρθρου 65,
όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν, καθώς και κάθε άλλης
διάταξης της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας περί
τροφίμων, ζωοτροφών, υγείας και προστασίας των ζώων
και διαχείρισης ΖΥΠ και ΠΠ, που κάθε φορά ισχύει.
5. Μέτρα συμμόρφωσης: Διοικητικά μέτρα που επιβάλ−
λουν οι αρμόδιες αρχές του άρθρου 2 στις επιχειρή−
σεις ή εκμεταλλεύσεις, που δεν πληρούν τις απαιτήσεις
της νομοθεσίας περί τροφίμων, ζωοτροφών, υγείας και
προστασίας των ζώων και διαχείρισης ΖΥΠ και ΠΠ, με
σκοπό τη συμμόρφωσή τους προς αυτές.
6. Μη ασφαλή τρόφιμα:
α) Τα τρόφιμα θεωρούνται ως μη ασφαλή, όταν συ−
ντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρ−
θρου 14 του Κανονισμού (ΕΚ) 178/2002 (ΕΕ L 31).
Προκειμένου να καθοριστεί αν ένα τρόφιμο είναι μη
ασφαλές πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι παράγοντες
που απαριθμούνται στην παράγραφο 3 του άρθρου 14
του ως άνω Κανονισμού.
β) Στις περιπτώσεις κινδύνων για τους οποίους υφί−
σταται έλλειψη ενωσιακής ή εθνικής νομοθεσίας ή όπου
κρίνεται αιτιολογημένα αναγκαίο, τα μέτρα που λαμ−
βάνονται πρέπει να βασίζονται στην αξιολόγηση των
κινδύνων κατά περίπτωση.
7. Τρόφιμα ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση:
Για τον προσδιορισμό του κατά πόσο ένα τρόφιμο
είναι ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση εφαρ−
μόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου
14 του Κανονισμού (ΕΚ) 178/2002.
8. Τρόφιμα επιβλαβή για την υγεία:
Η έννοια του επιβλαβούς για την υγεία τροφίμου
σχετίζεται με την πιθανότητα πρόκλησης βλάβης στην
ανθρώπινη υγεία. Προκειμένου να καθοριστεί εάν ένα
τρόφιμο είναι επιβλαβές για την υγεία πρέπει να λαμ−
βάνονται υπόψη οι παράγοντες που απαριθμούνται στην
παρ. 4 του άρθρου 14 του Κανονισμού (ΕΚ) 178/2002.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
Άρθρο 66
Κατάργηση της παρ. 4 του άρθρου 2
του π.δ. 344/2000 (Α΄ 297)
Από τη δημοσίευση του παρόντος, καταργείται η παρ.
4 του άρθρου 2 του π.δ. 344/2000, όπως ισχύει.
Άρθρο 67
Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας
Για τους φορείς που υπάγονται στις διατάξεις του
Κεφαλαίου Δεύτερου του ν. 4024/2011 (Α΄ 226), η κοινή
απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και του κατά
περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, που προβλέπεται στην
παράγραφο 1 του άρθρου 15 του ίδιου νόμου, εκδίδεται
μέσα σε αποκλειστική προθεσμία έξι μηνών από την
έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης.
Άρθρο 68
Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
Παράγραφος 1
Θέματα Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων
1. Διορισμοί κληρικών των Ιερών Μητροπόλεων της
Εκκλησίας της Ελλάδας, της Εκκλησίας της Κρήτης και
της Δωδεκανήσου, οι οποίοι έλαβαν χώρα μέχρι το έτος
2010 και δεν δημοσιεύθηκαν εκ παραδρομής στην Εφη−
μερίδα της Κυβερνήσεως, παρότι οι κληρικοί ανέλαβαν
καθήκοντα και μισθοδοτούνται, επιτρέπεται να δημοσιευ−
θούν με αναδρομική ισχύ από την ημερομηνία ανάληψης
υπηρεσίας, εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι μηνών.
2. Στο άρθρο 7 του ν. 1920/1991 (Α΄ 182) μετά από τη
φράση «Οι Μουφτείες θεωρούνται δημόσια υπηρεσία»
προστίθεται η φράση «επιπέδου γενικής διεύθυνσης».
3. Τα νομικά πρόσωπα του άρθρου 1 παρ. 4 του ν.
590/1977 (Α΄ 146) και του ν. 4149/1961 (Α΄ 41), του άρθρου
1 του ν. 349/1976 (Α΄ 149), οι Ιερές Μητροπόλεις της Δω−
δεκανήσου (Ρόδου, Κώου και Νισύρου, Λέρου, Καλύμνου
και Αστυπάλαιας, Καρπάθου και Κάσου και Σύμης) και
οι Ενορίες και οι Μονές τους, καθώς και η Πατριαρχική
Εξαρχία Πάτμου, οι Πατριαρχικές και Σταυροπηγιακές
Μονές στην Ελλάδα, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δι−
καίου του άρθρου 1 του ν. 2456/1920 (Α΄ 173) του άρθρου
1 του ν.δ. 301/1969 (Α΄ 195) και του άρθρου 1 του β.δ. της
29.3.1949 (Α΄ 79) υπάγονται στις διατάξεις που διέπουν
τη Γενική Κυβέρνηση και τον δημόσιο τομέα ως προς
την οργάνωση και διοίκησή τους, την εν γένει περιου−
σιακή και λογιστική διαχείρισή τους, τους λειτουργούς
και το προσωπικό τους, μόνον εφόσον αυτές το ορίζουν
ρητά. Οι ισχύουσες διατάξεις, γενικές ή ειδικές, που
ορίζουν ρητώς την κρατική εποπτεία επί των ανωτέρω
νομικών προσώπων, τη διοίκηση και διαχείρισή τους, το
δημοσιονομικό και διαχειριστικό έλεγχό τους, καθώς
και τη διαδικασία πρόσληψης και την υπηρεσιακή κατά−
σταση του κάθε είδους προσωπικού τους δεν θίγονται.
Διαχειριστικές πράξεις των ανωτέρω προσώπων, για
τις οποίες αυτά επιχορηγούνται ή χρηματοδοτούνται
από εθνικούς ή ευρωπαϊκούς πόρους, υπόκεινται στις
διατάξεις για τις κρατικές ή δημόσιες συμβάσεις και
την εποπτεία και έλεγχο της διαχείρισης κρατικών και
ευρωπαϊκών πόρων.
4. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 1 του
ν. 590/1977 (Α΄ 146) μετά τη φράση «Νομικά Πρόσωπα
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Ιδιωτικού Δικαίου,» προστίθεται η φράση «όπως και τα
Ιερά Προσκυνήματα, τα εκκλησιαστικά Ιδρύματα και
εκκλησιαστικά Μουσεία» και μετά τη φράση «εκδιδο−
μένων υπό» προστίθεται η φράση «της Ι.Σ.Ι. ή της Δ.Ι.Σ.
κατόπιν προτάσεως».
5. α) Προστίθεται τρίτο εδάφιο στην παρ. 2 του άρ−
θρου 29 του ν. 590/1977 (Α΄ 146), το οποίο έχει ως ακο−
λούθως:
«Η Δ.Ι.Σ. δύναται κατόπιν σχετικής προτάσεως του
επιχώριου Μητροπολίτη, να συστήνει με αποφάσεις της
εκκλησιαστικά Ιδρύματα για την προαγωγή μη κερδο−
σκοπικών φιλανθρωπικών, μορφωτικών, κοινωνικών και
πολιτιστικών σκοπών, τα οποία αποτελούν νομικά πρό−
σωπα ιδιωτικού δικαίου και αποκτούν νομική προσω−
πικότητα από της δημοσιεύσεως της απόφασης στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την απόφαση αυτή
εγκρίνεται ο Κανονισμός του εκκλησιαστικού ιδρύματος,
ο οποίος περιέχει τους εν γένει κανόνες λειτουργί−
ας και διαχείρισής του, με τους οποίους καθορίζεται
οπωσδήποτε η επωνυμία, η έδρα, ο σκοπός του και το
εκκλησιαστικό νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που
το εκκλησιαστικό ίδρυμα επικουρεί, η διοίκησή του, οι
πόροι και οι κανόνες διαχείρισης της περιουσίας του,
καθώς και οι όροι διάλυσής του. Σε περίπτωση διάλυ−
σης του εκκλησιαστικού ιδρύματος, η περιουσία του
περιέρχεται αυτοδικαίως στο εκκλησιαστικό νομικό
πρόσωπο δημοσίου δικαίου, τους σκοπούς του οποίου
επικουρεί Εκκλησιαστικό Ίδρυμα που συστήθηκε για
τη θεραπεία ορισμένου σκοπού και διαχειρίζεται πε−
ριουσία, η οποία διατέθηκε εν ζωή ή αιτία θανάτου σε
νομικό πρόσωπο του άρθρου 1 παρ. 4 ειδικά γι’ αυτόν
το σκοπό, δεν μεταβάλλει το σκοπό του, ει μη μόνον
υπό τους όρους του άρθρου 109 του Συντάγματος και
της κείμενης νομοθεσίας για τα κοινωφελή ιδρύματα,
αναλόγως εφαρμοζόμενης στην περίπτωση αυτή στα
εκκλησιαστικά Ιδρύματα. Οι διατάξεις της παρούσας
παραγράφου εφαρμόζονται αναλόγως στα εκκλησιαστι−
κά Μουσεία της παραγράφου 5 του άρθρου 45 και στα
Ιερά Προσκυνήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 59.»
β) Η ισχύς της προηγούμενης ρύθμισης για τα προϋ−
φιστάμενα του παρόντος εκκλησιαστικά Ιδρύματα ανα−
τρέχει στο χρόνο δημοσίευσης κάθε Κανονισμού στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, από τον οποίο χρόνο
θεωρείται ότι αυτά έχουν αποκτήσει νομική προσωπι−
κότητα. Κανονισμοί εκκλησιαστικών Ιδρυμάτων, που δεν
πληρούν τους παραπάνω όρους οφείλουν να προσαρμο−
σθούν με αποφάσεις της Δ.Ι.Σ. κατά τα ανωτέρω εντός
αποκλειστικής προθεσμίας ενός έτους, διαφορετικά
συνεχίζουν να λειτουργούν ως αποκεντρωμένη υπηρε−
σία του εκκλησιαστικού νομικού προσώπου δημοσίου
δικαίου που επικουρούν. Οι διατάξεις της παρούσας πα−
ραγράφου εφαρμόζονται αναλόγως και στα εκκλησια−
στικά μουσεία της παραγράφου 5 του άρθρου 45 και τα
Ιερά Προσκυνήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 59.
6. Η παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 590/1977 (Α΄ 146)
αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Ο τρόπος διοικήσεως, ελέγχου, διαφυλάξεως και
καταγραφής λογιστικής διαχειρίσεως, αναθέσεως, εκ−
πονήσεως και διενέργειας έργων, μελετών, προμηθειών
και υπηρεσιών, εκποιήσεως και εκμισθώσεως και γε−
νικά κάθε ζήτημα της διαχειρίσεως και αξιοποιήσεως
της περιουσίας κάθε νομικού προσώπου του άρθρου
1 παράγραφος 4 του παρόντος καθορίζεται, κατόπιν
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
Άρθρο 72
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εκτός αν άλλως ορί−
ζεται στα επιμέρους άρθρα αυτού.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως
νόμου του Κράτους.
Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΥΓΕΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ−ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2014
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

