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Διαδικασία Αδειοδοτήσεως Εγκαταστάσεων
κατά Το Π.Δ 79/2007

Υποχρέωση τήρησης του Π.Δ 79/2007, σε συνδυασμό με το «πακέτο 
υγιεινής» των Καν.178/02, 852/04, 853/04, 854/04 & 882/04 .



Προεδρικό Διάταγμα 79/2007

Μέτρα εφαρμογής των Καν (ΕΚ) 

o 178/2002

o 852/2004

o 853/2004

o 854/2004

o 882/2004

◼ για κανόνες υγιεινής των τροφίμων ζωικής προέλευσης και

◼ για επίσημους ελέγχους



Ορισμοί

◼ Εγκατάσταση: κάθε μονάδα μιας επιχείρησης τροφίμων

◼ Επιχείρηση τροφίμων: κάθε επιχείρηση, η οποία ασκεί δραστηριότητα 

παραγωγής, μεταποίησης και διανομής των τροφίμων

◼ Επίσημος έλεγχος: κάθε μορφή ελέγχου που διενεργούν οι αρμόδιες αρχές για 

την εξακρίβωση της συμμόρφωσης με την νομοθεσία για τα τρόφιμα.

◼ Έλεγχος:

◼ η εξέταση εγκαταστάσεων, ζώων και τροφίμων, της μεταποίησης αυτών, επιχειρήσεων 

τροφίμων και των συστημάτων διαχείρισης και παραγωγής τους, συμπεριλαμβανομένων 

των εγγράφων, του ελέγχου του τελικού προϊόντος και των πρακτικών σίτισης, καθώς 

επίσης η εξέταση της προέλευσης και του προορισμού των εισροών και των εκροών της 

παραγωγής με στόχο να εξακριβωθεί αν όλα τα ανωτέρω στοιχεία πληρούν πάντοτε τις 

απαιτήσεις του νόμου. 

◼ η εξέταση κάθε σημείου που αφορά τις ζωοτροφές, τα τρόφιμα, την υγεία και τις 

συνθήκες διαβίωσης των ζώων



(...ορισμοί)

◼ Επιθεώρηση: η συστηματική και ανεξάρτητη εξέταση που προσδιορίζει αν οι δραστηριότητες 

και τα σχετικά αποτελέσματα συμμορφώνονται προς τις  προγραμματισμένες ρυθμίσεις και αν οι 

ρυθμίσεις αυτές εφαρμόζονται αποτελεσματικά και είναι κατάλληλες για την επίτευξη των 

στόχων

◼ Έγκριση εγκατάστασης: είναι 

◼ η άδεια ίδρυσης 

◼ η άδεια λειτουργίας που χορηγούνται από τις Κτηνιατρικές Αρχές των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και

◼ ο αριθμός έγκρισης που χορηγείται από τη Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων

◼ Αριθμός έγκρισης: είναι ο κωδικοποιημένος αριθμός, τον οποίο χορηγεί η Γενική Δ/νση 

Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε κάθε εγκεκριμένη 

εγκατάσταση καθώς και σε εγκαταστάσεις με υπό όρους έγκριση, και χωρίς τον οποίο δεν 

ενεργοποιείται η λειτουργία των εγκαταστάσεων και η διάθεση στην αγορά των τροφίμων 

ζωικής προέλευσης που παράγουν.

◼ Επίσημος κτηνίατρος: ο κτηνίατρος δημόσιος υπάλληλος, του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων και των Κτηνιατρικών Αρχών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.



Αρμόδιες Κτηνιατρικές Αρχές

◼ Κεντρική Αρμόδια Αρχή (ΚΑΑ), υπεύθυνη για τους επισήμους ελέγχους 

για τις ζωοτροφές και τα τρόφιμα : Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων, Γενική Δ/νση Κτηνιατρικής

◼ Αρμοδιότητες

◼ τομέα υγείας και καλής διαβίωσης των ζώων και 

◼ τομέα τροφίμων ζωικής προέλευσης

Οι αρμοδιότητες διεξαγωγής των επίσημων ελέγχων, μεταβιβάζονται 

στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.



Αρμόδιες Κτηνιατρικές Διευθύνσεις

1. Γενική Δ/νση Κτηνιατρικής του ΥΠ.ΑΑΤ

2. Δ/νση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας (ΚΔΥ)

3. Δ/νση Υγείας των Zώων της Γ.Δ. Κτηνιατρικής

4. Δ/νση Κτηνιατρικής Αντίληψης Φαρμάκων και Εφαρμογών της Γ.Δ. 

Κτηνιατρικής

5. Δ/νση Κτηνιατρικής Επιθεώρησης και Ελέγχου της Γ.Δ. Κτηνιατρικής

6. Συνοριακοί Σταθμοί Υγειονομικού Κτηνιατρικού Ελέγχου (ΣΥΚΕ)

7. Κέντρα Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων, Κτηνιατρικά Ινστιτούτα, Κτηνιατρικά 

εργαστήρια

8. Κτηνιατρικές αρχές των Νομαρχιών 


