∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ
12/2020
Περιφερειακός Συμπαραστάτης
1. ……………………………………….
2. Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας
και

Κτηνιατρικής

της

Π.Ε.

Γρεβενών

ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Κατατέθηκε στο γραφείο του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του πολίτη και της
επιχείρησης η με αριθμό 16 / 14-7-2020 καταγγελία (αριθμός αρίθμησης εισερχομένων του
Περιφερειακού Συμπαραστάτη) με την οποία η κ. ………………………. ζήτησε τη μεσολάβηση του
Περιφερειακού Συμπαραστάτη για την επίλυση θεμάτων σχετικά με την επιβολή προστίμων
από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Γρεβενών.
Συγκεκριμένα, στις 27-1-2020 πραγματοποιήθηκε πρακτικός έλεγχος στην επιχείρηση
της κ. ………………………… από τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ – Εποπτεία Ηπείρου, κατά τη διάρκεια του
οποίου διαπιστώθηκαν δύο (2) παραβάσεις. Ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ – Εποπτεία Ηπείρου
παρέπεμψε το φάκελο της κ. …………………….. στην Επιτροπή Εξέτασης Παραβάσεων και
Επιβολής Προστίμων (Ε.Ε.Π. και Ε.Π.), η οποία στις 24-6-2020 συνεδρίασε και κατόπιν
εξέτασης του φακέλου, εξέδωσε την υπ’ αριθ. Α.Π.: οικ. …………………………. απόφαση για την
επιβολή προστίμου 1.000€ (500€ για κάθε παράβαση) στην κ. ……………. για τα σημεία 4 και
10 του πρακτικού ελέγχου με αριθμό ………………………….. (ΚΥΑ 1384/41923/28-32018/ΦΕΚ1127Β).
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ
Δυνάμει του άρθρου 179 του Ν. 3852/2010 παρ. 2 : «Ο συμπαραστάτης δέχεται
ενυπόγραφες καταγγελίες άμεσα θιγόμενων φυσικών ή νομικών προσώπων για
κακοδιοίκηση των υπηρεσιών της περιφέρειας, των νομικών της προσώπων και των
επιχειρήσεών της και ασκεί διαμεσολάβηση προκειμένου να επιλυθούν τα σχετικά
προβλήματα, ενώ είναι υποχρεωμένος να απαντά εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός τριάντα
(30) ημερών στους ενδιαφερομένους ως προς τις ενέργειες στις οποίες ο ίδιος προέβη μετά
τη λήψη της καταγγελίας τους. Ο συμπαραστάτης υποστηρίζεται διοικητικά από τις

υπηρεσίες της περιφέρειας, οι οποίες είναι υποχρεωμένες να παρέχουν κάθε δυνατή
συνδρομή. Κατά την εξέταση καταγγελιών, ο συμπαραστάτης μπορεί να αιτηθεί και να λάβει
στοιχεία από το αρχείο των υπηρεσιών της περιφέρειας, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων
του π.δ. 28/2015 (Α` 34) για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία. Εφόσον,
ύστερα από εξέταση καταγγελίας, προκύψουν φαινόμενα κακοδιοίκησης, ο συμπαραστάτης
δύναται να υποβάλλει συστάσεις προς τις υπηρεσίες της περιφέρειας για την αποτροπή
επανάληψής τους.»

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Η διαδικασία σχετικά µε την ιχνηλασιµότητα και την επισήµανση του κρέατος, καθώς και
τη διενέργεια επίσηµων ελέγχων στην αγορά κρέατος ρυθµίζεται από την ΚΥΑ
1384/41923/28-3-2018/ΦΕΚ1127Β.
Ειδικότερα :
Άρθρο 1§2:
α) Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρµόζονται στο προσυσκευασµένο ή µη
νωπό, διατηρηµένο µε απλή ψύξη και κατεψυγµένο κρέας χοιροειδών, αιγοπροβάτων και
πουλερικών, καθώς και, στον κιµά, στα σπλάχνα και στα λοιπά βρώσιµα µέρη. Στα
παρασκευάσµατα κρέατος και στα προϊόντα µε βάση το κρέας εφαρµόζονται οι διατάξεις
της παρούσας απόφασης εκτός από αυτές που αφορούν στην τελική επισήµανση του
άρθρου 4.
β) Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρµόζονται σε όλα τα φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα (εφεξής επιχειρήσεις):
αα) που κατέχουν ζώα που προορίζονται για σφαγή και προέρχονται από την
επικράτεια ή άλλα κράτη µέλη της Ε.Ε. ή τρίτες χώρες,
ββ) που ασχολούνται µε τη σφαγή ζώων,
γγ) που ασχολούνται µε την εµπορία, τη διακίνηση, τον τεµαχισµό, τη µεταποίηση
και την τυποποίηση κρέατος,
δδ) που ασχολούνται µε τη λιανική πώληση κρέατος, όπως τα κρεοπωλεία και τα
καταστήµατα λιανικής πώλησης που έχουν τµήµα κρεοπωλείου.
Άρθρο 2§2 και 3:
2. Ως αρµόδιες αρχές για το τον συντονισµό και την υλοποίηση των ελέγχων του
άρθρου 7 ορίζονται οι ∆ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής (∆ΑΟΚ) των
Περιφερειακών

Ενοτήτων

και

ο

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ

«∆ΗΜΗΤΡΑ» (εφεξής ΕΛ.Γ.Ο. ∆ΗΜΗΤΡΑ).

ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

3. Ως αρµόδια αρχή για τον έλεγχο της τήρησης του Μητρώου επιχειρήσεων κρέατος,
των µηνιαίων ισοζυγίων αγορών και πωλήσεων από τις επιχειρήσεις, καθώς και για την
ορθή χρήση και λειτουργία της ηλεκτρονικής εφαρµογής «ΑΡΤΕΜΙΣ» ορίζεται ο ΕΛ.Γ.Ο.
∆ΗΜΗΤΡΑ.
Άρθρο 7
Κλιµάκια ελέγχου - Σχέδια ελέγχου - Επιτροπή Εξέτασης Παραβάσεων και Επιβολής
Προστίµων και Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων
1. α) Σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα µε απόφαση του προϊσταµένου της οικείας
∆ΑΟΚ συνιστώνται κλιµάκια ελέγχου, µε ορισµένο επικεφαλής, για τον έλεγχο της
συµµόρφωσης των επιχειρήσεων της περ. β` της παρ. 2 του άρθρου 1 µε τις διατάξεις της
παρούσας, αποτελούµενα κατά προτεραιότητα από τρεις (3) υπαλλήλους δηλαδή έναν από
τον ΕΛΓΟ ∆ΗΜΗΤΡΑ, έναν από ∆ΑΟΚ και έναν από ΕΦΕΤ ή τουλάχιστον δύο (2)
υπαλλήλους της ∆ΑΟΚ της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, και του ΕΛΓΟ ∆ΗΜΗΤΡΑ.
Για τη σύσταση των κοινών κλιµακίων προηγείται έγγραφη συνεννόηση, µε πρωτοβουλία
του προϊσταµένου της οικείας ∆ΑΟΚ, µε τον ΕΛΓΟ ∆ΗΜΗΤΡΑ και τον ΕΦΕΤ για τον
ορισµό µέλους στα εν λόγω κλιµάκια. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, δεόντως αιτιολογηµένες,
δύναται τα κλιµάκια να "είναι διµελή".
Άρθρο 8
∆ιαδικασία διενέργειας ελέγχων και επιβολής των κυρώσεων
……………………………………………………………………………………….
3. Κατά της απόφασης της Ε.Ε.Π.&Ε.Π. µε την οποία επιβάλλεται η διοικητική
κύρωση του άρθρου 9, δύναται ο ενδιαφερόµενος να ασκήσει ένσταση εντός 10 (δέκα)
ηµερών από την ηµεροµηνία παραλαβής της απόφασης επιβολής της κύρωσης. Η ένσταση
υποβάλλεται στον πρόεδρο της Ε.Ε.Π. & Ε.Π., ο οποίος τη διαβιβάζει µαζί µε τον φάκελο
στην Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων (Ε.Ε.Ε.) προς εξέταση.
∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ
Η κ. …………….. κατέθεσε αίτηση στη Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων και η
Επιτροπή προέβει στον επανέλεγχο της απόφασης επιβολής της κύρωσης.
Κοζάνη 2-11-2020
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΤΣΙΟΜΠΑΝΟΥ Μ. ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω

